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Πρόλογος
Η συγγραφή αυτή βασίζεται σε πολύχρονη ερευνητική προσπάθεια, αναφορικά με τα εσωτερικά
νερά της Ελλάδας, αλλά και στη συλλογή, αποτύπωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και
δεδομένων των κυριότερων φυσικών λιμνών της Ελλάδας, που έχουν διερευνηθεί από Έλληνες
ερευνητές, κυρίως τα τελευταία σαράντα χρόνια. Σημειώνεται, ότι και ξένοι επιστήμονες έχουν
προσφέρει σημαντική γνώση στα χαρακτηριστικά των ελληνικών λιμνών.
Στην παρούσα συγγραφή αποτυπώθηκαν, σε μεγαλύτερο εύρος, εκείνα τα περιβαλλοντικά και ίδροοικολογικά χαρακτηριστικά των λιμνών που είναι κυρίαρχα σε κάθε περίπτωση. Μεταξύ των
άλλων, παρουσιάζονται επικαιροποιημένα χαρακτηριστικά ως προς την υδρολογία, υδροβιολογία,
υδροχημεία, γεω-φυσιογραφία, ιχθυολογία, ίδρο-οικολογία και άλλα πεδία της επιστήμης της
Λιμνολογίας. Άλλωστε, υπάρχει πλουσιότατο υλικό σε επιμέρους ζητήματα -για τη γεωλογία και τη
γεωμορφολογία, για το κλιματικό και υδρολογικό καθεστώς, για τη βιολογία και την αλιεία των
ψαριών του γλυκού νερού και για την υδρόβια ορνιθοπανίδα- στα Πανεπιστήμια, στα ερευνητικά
κέντρα και σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες, όπως η Ορνιθολογική Εταιρία, η WWF, η Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης και άλλες οργανώσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Επίσης, άφθονο,
έγκυρο και επικαιροποιημένο υλικό με τα περιβαλλοντικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των
ελληνικών λιμνών μπορούμε να αναζητήσουμε σε σχετικές ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών,
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, στους κατά τόπους φορείς διαχείρισης των λιμνών, αλλά και
σε αυτοτελείς επιστημονικές εργασίες ελλήνων και ξένων ερευνητών.
Ωστόσο, παρά το ότι οι προγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες ήταν ως επι το πλείστον
μονοδιάστατης αντίληψης, οφείλουμε όμως να επισημάνουμε, ότι εκείνες έχουν δημιουργήσει μια
χρήσιμη βάση ιστορικών λιμνολογικών δεδομένων. Στην πορεία του χρόνου, η επιστημονική
διερεύνηση για τις λίμνες, μετεξελίχθηκε σε πολύ-επιστημονική και δι-επιστημονική συστηματική
και ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων που αφορούν το ελληνικό περιβάλλον, την ελληνική
Φύση, τις ελληνικές φυσικές λίμνες, την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Αλλά και
πρόσφατα, όπως επιτάσσει μεταξύ των άλλων η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, 2000/60, της Ε.Ε, οι
ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται και στην οικολογική διερευνηση και αξιολόγηση των
ελληνικών λιμνών.
Η συγγραφή αυτή για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα, ταξινομείται σε 4 τμήματα. Στο Α’ μέρος,
παρουσιάζονται οι ‘’Φυσικές Λίμνες με τα Χαρακτηριστικά τους’’ ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
(Α1.Δυτική Ελλάδα, Α2.Ήπειρος, Α3.Μακεδονία, Α4. Θράκη και Θεσσαλία, Α5. Στερεά Ελλάδα,
Εύβοια και Πελοπόννησος, Α6. Κρήτη και άλλα Νησιά). Στο Β΄ μέρος παρατίθενται ‘’
Επιλεγμένες Βιβλιογραφικές Πηγές και Αναφορές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’, ενώ
στο Γ΄ μέρος αναφέρονται ‘’Μαρτυρίες και Καταγραφές’’ στις οποίες καταγράφονται
προσωπικές θύμισες από τις κυριότερες ερευνητικές προσπάθειες και δραστηριότητες του
υποφαινόμενου και του καθηγητή Γιώργου Δ. Φώτη, με τον οποίο είχαμε αρχίσει από κοινού τη
μελέτη των εσωτερικών υδάτων της χώρας από το 1972, στο τότε κρατικό ερευνητικό κέντρο
ΙΩΚΑΕ-Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στο μετέπειτα ΕΚΘΕ -Εθνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, και το σημερινό ΕΛΚΕΘΕ -Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).
Στο Γ΄μέρος, έχουν επιλεγεί οι πλέον σημαντικές και επίκαιρες ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές και
Αναφορές’’οι οποίες αναφέρονται σε Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν ερευνητικά με
τις ελληνικές φυσικές λίμνες και πρόσφατα.
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Εισαγωγή
Η επιστημονική-ερευνητική ενασχόληση με τις λίμνες και τις άλλες υγροτοπικές περιοχές στην
Ελλάδα, ξεκίνησε συστηματικά στις αρχές της δεκαετίας του ’70, από το τότε ΙΩΚΑΕ (Ινστιτούτο
Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών). Την πρώτη ερευνητική ομάδα (1972-1980) για τα
εσωτερικά νερά της χώρας, στελέχωναν ο Δρ. Γιώργος Δ. Φώτης, κτηνίατρος ιχθυοπαθολόγος
(μετέπειτα καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Κτηνιατρικής Σχολής),
ο Νίκος Κριάρης, υδροβιολόγος-ιχθυολόγος (μετέπειτα Δ/ντής της εταιρίας οστρακομυδοκαλλιέργειας, Όστρακον) και ο υποφαινόμενος, Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής, υδροβιολόγος
υδατικής οικολογίας (μετέπειτα Δ/ντής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων, ΕΚΘΕ και
ΕΛΚΕΘΕ).
Οι πρώτες ερευνητικές κατευθύνσεις είχαν σκοπό να διαπιστώσουν την υφιστάμενη κατάσταση
των εσωτερικών υδάτων –λίμνες, ποτάμια, τεχνητές λίμνες, υφάλμυρα νερά, λιμνοθάλασσες,
αλυκές, φυσικά και τεχνητά ιχθυοτροφεία και άλλα υδάτινα παραγωγικά οικοσυστήματα- να
συλλεχθούν διάφορα δεδομένα, να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά τους, και να προταθούν
εφικτές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις και συμβάντα. Εξυπακούεται, ότι στις προσπάθειες
αυτές, κύριο μέλημα ήταν η προστασία το περιβάλλοντος, μέσα από την αξιολόγηση κάθε υδάτινου
σώματος που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αξιοποίησή του με οικολογικούς όρους για
ισορροπημένο, από δομική και λειτουργική άποψη, υδατικό περιβάλλον.
Πρόσθετα, σημειώνεται ότι η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΩΚΑΕ, ήταν από τότε σχετικά άρτια
τόσο στο εργαστήριο, όσο και στις εξειδικευμένες εργασίες υπαίθρου. Για παράδειγμα, μεταξύ των
άλλων τα εργαστήρια του Εθνικού αυτού ερευνητικού κέντρου, διέθεταν αναλυτές θρεπτικών
αλάτων και βαρέων μετάλλων, φασματοφωτόμετρα, μικροσκόπια, στερεοσκόπια και άλλα. Για τις
εργασίες πεδίου υπήρχαν δειγματολήπτες νερού, ιζήματος και βενθικών οργανισμών, ανάστροφα
θερμόμετρα, δίχτυα φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού και αλιείας ψαριών, συσκευές ηλεκτραλιείας,
φορητοί αναλυτές φυσικοχημικών παραμέτρων, υδρόμετρα, ροόμετρα, υδρογράφοι, θερμογράφοι,
ρευματογράφοι και άλλα.
Τα χρόνια που ακολούθησαν το Τμήμα των Εσωτερικών Υδάτων του ΙΩΚΑΕ, ΕΛΚΕΘΕ και
ΕΚΘΕ, εξελίχθηκε στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και εμπλουτίστηκε με επιστημονικό και
τεχνικό προσωπικό. Αξίζει να αναφέρουμε τους συναδέλφους που πρόσφεραν τα μέγιστα στην
ερευνητική πορεία και ανάδειξη του Ινστιτούτου, όπως οι Δρ. Α.Οικονόμου, Δρ. Χ.Νταουλάς, Δρ.
Ν.Σκουλικίδης, Δρ. Μ.Στουμπούδη, Δρ. Κ.Γκρίτζαλης, Δρ. Ι.Ζαχαρίας, Η.Μπερταχάς, Θ.Ψαρράς,
Ρ.Μπαρμπιέρη, Δρ. Σ.Ζόγκαρης, Δρ. Ε.Καλογιάννη, Γ.Αμαξίδης, Δρ. Ι.Καραούζας, Σ.Λάσχου,
Σ.Γιακουμή, Θ.Κουβαρντά, Κ.Ακεψιμαϊδης, και άλλοι (τα πιο πάνω αφορούν την περίοδο 1972
μέχρι το 2005).
__________
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Α. Οι Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα
A1. Οι Φυσικές Λίμνες της Δυτικής Ελλάδας

Α1. Περιεχόμενα
Α1) Οι Φυσικές Λίμνες της Δυτικής Ελλάδας

Σελ.,
7-38

Λίμνη Αμβρακία

8-14

Λίμνες Βουλκαριά, Σαλτίνη, Κομήτη

14-19

Λίμνη Λυσιμαχεία

19-24

Λίμνη Οζερός

24-28

Λίμνη Τριχωνίδα

28-38

Λίμνη Τριχωνίδα
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Α1. Οι Φυσικές Λίμνες της Δυτικής Ελλάδας
(Οι σημαντικότερες Φυσικές Λίμνες με τα κύρια Χαρακτηριστικά τους)
Οι φυσικές λίμνες στη Δυτική Ελλάδα αριθμούν γύρω στα 15 υδάτινα σώματα. Οι σημαντικότερες
από αυτές, που και θα παρουσιαστούν σε αυτό το τεύχος, είναι οι εξής: Τριχωνίδα, Λυσιμαχεία,
Αμβρακία, Οζερός, Βουλκαριά, Μεγάλη και Μικρή Σαλτίνη. Υπάρχουν ακόμη και μικρότερες
φυσικές λίμνες, στη Δυτική Ελλάδα, όπως είναι οι: Ρούστα, Βάλιτσα στο δέλτα του Αχελώου
ποταμού, Μεγάλο και Μικρό Λινοβρόχι, Λινοβρόχι Λιβαδάκου, Λινοβρόχι Παλιαμπέλων, Γαβού,
Αβιλαριά. Σημειώνεται ότι, σε σχετικά πρόσφατη διδακτορική διατριβή (Γκολούμποβιτς-Δεληγιάννη,
2011- Διδακτ., Διατριβ.,, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 315σελ., Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη δυτική, Η
περίπτωση τηε περιοχής Ξηρομέρου),
Αμβρακίας),

στην περιοχή Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά της λίμνης

υπάρχει σημαντικός αριθμός από φυσικές λιμνοδολίνες (αριθμούν περίπου 267, με περιοδική

ή μόνιμη πλήρωση με νερό),

αλλά και ανθρωπογενείς ψευδο-δολίνες (385 τεχνητές υδροδεξαμενές στα

κοκκινοχώματα ή σε ανασκαμμένα κοιλώματα)

που αντιπροσωπεύουν υδροδεξαμενές, οι οποίες αποτελούν

σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση και ανάπτυξη της περιοχής. Οι λιμνοδολίνες αυτές βρίσκονται
σε υψόμετρα από 200-300 μέτρα (85%), αλλά και ψηλότερα (π.χ. σε 500-600 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται
24 τέτοιες λιμνοδολίνες),

Θ. Σ., Κουσουρής
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- Λίμνη Αμβρακία
ή Ρίβιο ή Βάλτος, ή Λίμνη του Στανού ή Λιμναία στην αρχαιότητα ή και Μεγάλος
Οζερός.
(Natura2000=GR2310007- Αιτωλοακαρνανία, Αμφιλοχία):

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Αμβρακίας
Επιφάνεια Λίμνης
14.5Km2
Υψόμετρο Λίμνης
2
Υδρολογική
Εδαφική 87Km
Μέγιστο Μήκος
Λεκάνη
Όγκος Λίμνης Χ106
278m3
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
53m
Μήκος Ακτών
Μέσο Βάθος
30m
Χρόνος
Ανανέωσης
Νερών

+25m
13.8Km
3.8Km
34.2Km
6 έτη

πηγή: Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και
διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ)
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Θ. Σ., Κουσουρής
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H λίμνη Αμβρακία είναι σήμερα μια απομονωμένη, κλειστή λεκάνη, χωρίς εμφανή επιφανειακή
απορροή-επικοινωνία με άλλα γειτονικά υδάτινα σώματα της περιοχής. Βρίσκεται στο βύθισμα
ανάμεσα στα Ακαρνανικά όρη και το όρος Θύαμος στην Αιτωλοακαρνανία. Οφείλει τη γένεσή της
στην ύπαρξη μιας μεγάλης ρηξιγενούς ζώνης που οριοθετείται από το βύθισμα Αμβρακικού κόλπου
και της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου, μεταξύ των Ακαρνανικών ορέων. Θεωρείται ότι
στο παρελθόν ήταν τμήμα της λεκάνης του Αχελώου ποταμού και αποτελεί ένα από τα
υπολείμματα της μεγάλης λίμνης της Αιτωλοακαρνανίας που κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή. Η
προέλευση της λίμνης είναι τεκτονική που στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε σε λίμνη μικτού
χαρακτήρα (τεκτονική-καρστική). Εξάλλου, επειδή η λίμνη βρίσκεται σε ένα καρστικό περιβάλλον,
όπως και το σύνολο των υδάτινων συστημάτων της ευρύτερης περιοχής, οδήγησε στην καρστική
εξέλιξή της.
Η υδρολογική της λεκάνη δέχεται τα νερά της βροχής, μικρές επιφανειακές εκφορτίσεις από μια
διαλείπουσα πηγή στο Ρίβιο (μέση ετήσια παροχή τα 1.3 m3/sec), αλλά και από υπολίμνιες καρστικές
πηγές που την τροφοδοτούν. Ανάμεσα στα κυρίαρχα υδρολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης είναι
ο μεγάλος όγκος νερού, η μεγάλη εποχική διακύμανση της στάθμης της και η ύπαρξη καταβοθρών
στη δυτική πλευρά της λίμνης, απ’όπου εποχικά μπορεί να εκρέουν τα νερά της. Η Αμβρακία, σε
υψομετρική στάθμη της επιφάνειάς της τα +25 μέτρα από τη μέση στάθμη της επιφάνειας της
θάλασσας, έχει μέγιστο βάθος τα 53 μέτρα και έτσι ο πυθμένας της βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας (κρυπτοβύθιση-κρυπτολίμνη). Το σχήμα της λίμνης είναι κατά βάση
επίμηκες, τριγωνικό στον κύριο σώμα της, με μήκος περιμέτρου περίπου 34.2 Km, ενώ το βόρειο
τμήμα της, είναι μία στενή λωρίδα νερού, με κατεύθυνση προς την περιοχή της Αμφιλοχίας, είναι
το ρηχότερο ή και εξαφανίζεται σε συνθήκες ανομβρίας. Κοντά στις όχθες της έχουν κτισθεί από
χρόνια αρκετοί οικισμοί, οι οποίοι έχουν καταστραφεί στο παρελθόν από πλημμύρες. Αυτό συνέβη,
όπως διαπίστωσαν οι γεωλόγοι που μελέτησαν τη λίμνη, μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην
περιοχή και όταν οι υποβρύχιες απορροές (καταβόθρες) της λίμνης φράχθηκαν περιοδικά,
προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα.
Γενικά, η λίμνη Αμβρακία που θεωρείται τεκτονικής προέλευση, διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια σε
μικτού χαρακτήρα καρστικού τύπου ημι-πόλγη, που σχηματίστηκε από αποθέσεις Μεσοζωϊκών
ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Είναι βαθιά μονομικτική λίμνη, πλούσια σε θειικά άλατα. Η θερμική
στρωμάτωση των νερών της συνήθως ξεκινά το Μάρτιο και από αυτή την περίοδο το θερμοκλινές
της, σε βάθος ανάπτυξης από τα 10 μέχρι τα 20 μέτρα στην πορεία εξέλιξής του, παραμένει
σταθερό μέχρι και το Νοέμβριο. Αυτό το χρονικό διάστημα οι θερμοκρασίες των νερών της
ποικίλουν από 14.02˚C μέχρι 27.11˚C στην επιφάνεια και 11.31˚C μέχρι 11.84˚C στο υπολίμνιο. Οι
διαδικασίες της διάσπασης της θερμικής στρωμάτωσης των νερών της εμφανίζονται από το μήνα
Δεκέμβριο, όταν το θερμοκλινές βυθίζεται μέχρι περίπου τα 25 μέτρα και σταδιακά η υδάτινη
στήλη ψύχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ακολούθως, μεταφέρεται αυτό το καθεστώς μέχρι και
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τον πυθμένα της λίμνης, καθώς έχει διασπαστεί η θερμική στρωμάτωση των υδάτων της, και έτσι
δημιουργείται ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας από την επιφάνεια μέχρι και τον πυθμένα
της, που κυμαίνεται από 10 μέχρι 12.5 ˚C.
Από φυσικοχημική άποψη η κατάσταση των νερών της λίμνης έχει ως ακολούθως. Η διαφάνεια
των νερών της Αμβρακίας είναι πάντοτε σχεδόν υψηλή, εκτός από το βόρειο τμήμα της όπου κατά
τη θερινή περίοδο παρατηρούνται πολύ χαμηλές τιμές, ως προς τη διαφάνεια του νερού (δίσκος
Secchi).

Η οξυγόνωση των επιφανειακών νερών είναι πολύ καλή, αλλά ελαττώνεται με το βάθος.

Ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των βαθύτερων νερών είναι πολύ
χαμηλή, έως και ανοξική σε ορισμένες περιοχές. Επίσης, σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες για την
υδρόβια ζωή διαπιστώθηκε και η ύπαρξη υδρόθειου, λόγω των διεργασιών αποδόμησης της
οργανικής ύλης , αλλά κυρίως εξαιτίας της ύπαρξης γυψούχων πετρωμάτων στο ευρύτερο καρστικό
περιβάλλον της περιοχής. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην πλούσια περιεκτικότητα των νερών της
Αμβρακίας σε θειικά άλατα, τα οποία δρουν αρνητικά στην εγκατάσταση των καλαμιών
Phragmites australis, στις παραλίμνιες περιοχές. Επίσης στην αποτροπή της εγκατάστασης των
καλαμιών συμβάλλει και η έντονη εποχική διακύμανση της επιφάνειας της λίμνης. Εξάλλου, λόγω
της μεγάλης συγκέντρωσης θειικών αλάτων του ασβεστίου τα νερά της λίμνης έχουν υψηλή
ηλεκτρική αγωγιμότητα που αυξάνει το

καλοκαίρι και με το βάθος. Το pH των νερών της

χαρακτηρίζεται ως αλκαλικό και μειώνεται με το βάθος. Τα νερά της Αμβρακίας χαρακτηρίζονται
ως σκληρά, ανήκουν στην υδροχημική οικογένεια του ασβεστίου και των θειικών με επικράτηση
των θειικών έναντι των όξινων ανθρακικών (SO4>HCO3), είναι κακής ποιότητας και ακατάλληλα για
πολλές χρήσεις, εκτός της άρδευσης που για αυτήν είναι οριακά. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις των
θρεπτικών της αλάτων είναι γενικά χαμηλές με τάσεις όμως αυξητικές τα τελευταία χρόνια.
Σε παλαιότερη διερεύνηση (1997-1998) της λίμνης Αμβρακίας διαπιστώθηκαν τα εξής. Τα τελευταία
δέκα χρόνια, οι γεωργικές χρήσεις γύρω από τη λίμνη έχουν τροποποιηθεί κατά σχεδόν 25%, λόγω
της σημαντικής μείωσης της καλλιέργειας του καπνού Μετά την απομάκρυνση του καπνού, ως
κύρια γεωργική καλλιέργεια γύρω από τη λίμνη, η Αμβρακία δεν είναι μόνιμα ανοξική, αλλά
εποχιακά, δεν παρουσιάζεται ευτροφισμός, αλλά εμφανίζει υποξία λόγω του μεγάλου βάθος της και
όχι από την τροφική της κατάσταση. Οι συνολικές συγκεντρώσεις του αζώτου ήταν γενικά
παρόμοιες με τις προηγούμενες μελέτες και το ίδιο παρατηρείται για τα νιτρικά άλατα. Ο ολικός
φώσφορος και οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-a που καταγράφηκαν πρόσφατα ήταν γενικά
στο ίδιο επίπεδο με εκείνες που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι
η τροφική κατάσταση λίμνης δεν έχει μεταβληθεί και που χαρακτηριζόταν ως μεσοτροφική. Ακόμη
και αν η λεκάνη είναι μικρή και οι γεωργικές δραστηριότητες έχουν αλλάξει, η ποιότητα του νερού
της λίμνης δεν έχει μεταβληθεί, ενώ περιοδικά εμφανίζεται μαζική- εκρηκτική αφθονία του
πλαγκτού (άνθιση του ύδατος ή waterbloom) κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Η τροφική κατάσταση της
λίμνης φαίνεται ότι παραμένει σχετικά σταθερή, πιθανώς επειδή η λίμνη είναι μονομικτική, έχει
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σχετικά γρήγορο ρυθμό ανανέωσης των νερών της, ενώ έχουν μεταβληθεί και οι παλαιότερες
γεωργικές πρακτικές γύρω από τη λίμνη (π.χ. έκταση, είδος καλλιέργειας, χρήση αγροχημικών).
Ως προς τα βιολογικά και οικολογικά δεδομένα η λίμνη Αμβρακία χαρακτηρίζεται ως η πιο
παραγωγική από τις γειτονικές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας. Η ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού
εμφανίζει σαφή ετήσιο κύκλο, όμως το πρότυπο ανάπτυξης αποκλίνει από το σύνηθες πρότυπο των
θερμών ελληνικών λιμνών και θεωρείται ως ενδιάμεση μορφή. Η μικροχλωρίδα της λίμνης
Αμβρακίας σε παλαιότερη καταγραφή εμφάνισε 55 είδη στο φυτοπλαγκτόν και 126 είδη στο
περίφυτο. Από αυτά, τα 82 taxa (είδη και ποικιλίες οργανισμών) ανήκαν στα διάτομα με ποσοστό
συμμετοχής γύρω στο 9% (π.χ. Cyclotella trichonidea και C.tr. v. parva, Asterionella formosa), 76 στα
χλωροφύκη με ποσοστό συμμετοχής 55% (π.χ. Elakatothrix genevensis, Ankistrodesmus bernardii,
Planktosphaerium geletinosa, Closterium acutum, v. variabile, Radiococcus sp.,),

34 είδη ήσαν κυανοβακτήρια

με συμμετοχή τα 18% (π.χ. Epigloeosphaera glebulenta, Cyanidictyon reticulatum, Radiocystis geminate,
Planktolyngbya subtilis),
inconspicuum),

τα δινόφυτα ήσαν με 6 είδη (π.χ. Gymnodinium fuscum, Ceratium fuscoides, Peridinium

ενώ τα χρυσόφυτα ήταν παρόντα με 4 είδη, τα κρυπτόφυτα με 3 είδη, τα ευγληνοειδή

με 3 είδη, και 1 Πρυμνεσιοφύκος. Τα περισσότερα από πιο πάνω είδη ήσαν κοσμοπολιτικά είδη,
είδη που εμφανίζονται σε τροπικές περιοχές (π.χ. Ankistrodesmus bernardii, Coelastrum reticulatum), είδη
ενδημικά της περιοχής, όπως τα διάτομα Cyclotella trichonidea και C.tr. v. parva, αλλά και
ενδιαφέροντα είδη όπως τα Aphanizomenon flos-aquae, Cyanidictyon reticulatum, Dictyochloropsis
sp., και άλλα, τα οποία συμμετέχουν συχνά στο φαινόμενο της άνθησης του νερού (waterbloom).
Στο ζωοπλαγκτόν της λίμνης Αμβρακίας σχετικά πρόσφατα (2006-2008) βρέθηκαν 33 είδη, από τα
οποία 23 ήσαν τροχόζωα (π.χ. Trichocerca sp., Conochilus unicornis, Lecane luna, Notholca squamula, Hexarthra
intermedia, Kellicotia longispina, Keratella tecta, K. tropica, Ploesoma hudsoni, Pompholyx sulcata), 4 κωπήποδα (π.χ.
Eudiaptomus drieschi, Macrocyclops albidus, Thermocyclops dybowskii),

5 κλαδοκεραιωτά (π.χ. Alona sp.,

Bosmina longirostris, Ceriodaphnia pulchella, Daphnia cucullata, Diaphanosoma orghidani, D. cf. brachyurum),

και

1 προνύμφη του δίθυρου Dreissena blanci. Τα κωπήποδα κυριαρχούν με συμμετοχή 17-77%, οι
προνύμφες του δίθυρου με 1-61%, τα τροχόζωα με 1-76% και τα κλαδοκεραιωτά με συμμετοχή
στην αφθονία του ζωοπλαγκτού, 3-27%. Η μέση αφθονία του ζωοπλαγκτού (442 μέχρι 83 άτομα ανά
λίτρο νερού)

εμφάνισε πρότυπο εποχικής διακύμανσης όπου το μέγιστο παρατηρείται την

καλοκαιρινή περίοδο και μετά το Σεπτέμβριο μειώνεται σταδιακά μέχρι το χειμώνα.
Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις, το μύδι του γλυκού νερού που επικρατεί,
τουλάχιστον στις λίμνες Αμβρακία και Τριχωνίδα είναι του είδους Dreissena blanci και όχι το
Dreissena polymorpha, όπως μέχρι σήμερα πιστευόταν. Αμφότερα έχουν μεγάλες ομοιότητες, όπως
αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη μοριακής βιολογίας, και έτσι το D. blanci θεωρείται ένας ακόμη
εισβολέας στα εσωτερικά νερά και στην Ελλάδα. Οι προνύμφες αυτού του μυδιού, είναι παρούσες
σε όλη τη διάρκεια του έτους στις πιο πάνω λίμνες, ενώ η κατανομή τους βρίσκεται κυρίως πάνω
από τα 20 μέτρα βάθος, κοντά στο θερμοκλινές ή ακόμη και μέσα σε αυτό. Η μεγαλύτερη αφθονία
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τους, με τη θερμοκρασία του νερού να ελέγχει την αφθονία και την αναπαραγωγή τους,
παρατηρείται κατά την άνοιξη και ιδίως το καλοκαίρι, όπου την περίοδο αυτή παρατηρείται η
εκτεταμένη αναπαραγωγική του περίοδος.
Η υδρόβια μακροφυτική βλάστηση της λίμνης Αμβρακίας, δεν είναι πλούσια ως απόρροια της
έντονης διακύμανσης της στάθμης της λίμνης και της χημικής σύστασης του εδάφους και των
νερών της. Γενικά, απουσιάζουν οι καλαμώνες (στο νότιο τμήμα της λίμνης και κοντά σε μια πηγή
εμφανίζονται αραιές συστάδες),

κυριαρχεί το υφυδατικό ριζόφυτο Myriophyllum spicatum, υπολείπονται

τα Vallisneria spiralis, Najas marina και Ranunculus trichophyllus, ενώ αναπτύσσεται υδρόβια
ποώδη βλάστηση με τα Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica, V. catenata, Rumex sp
και άλλα.
Από ιχθυολογική άποψη στην Αμβρακία έχουν καταγραφεί περίπου 10 είδη ψαριών, από τα οποία
6 είναι ενδημικά της Ελλάδας, ένα κοσμοπολίτικο, και τρία είναι εισαχθέντα.

Ειδικότερα,

βρίσκουμε κυπρίνο (Cyprinus carpio), δρομίτσα (Rutilus ylιkiensis), τσερούκλα Scardinius acarnanicus),
γουρνάρα (Tropidophoxinellus hellenicus), στροσίδι (Barbus albanicus) πεταλούδα (Carassius auratus gibelio),
τριχωβελονίτσα (Cobitis trichonica), γλανίδι (Silurus aristotelis), κουνουπόψαρο (Gambusia affinis),
ποταμοσαλιάρα (Salaria fluviatilis) και άλλα πρόσφατα εισαχθέντα, όπως κεφαλοειδή. Σε
ιχθυολογικές μελέτες τονίζεται ότι τα ψάρια της λίμνης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο
πρόβλημα, από το χημισμό των νερών της λίμνης, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εξεύρεση
κατάλληλων αναπαραγωγικών υποστρωμάτων, εξαιτίας κυρίως της περιορισμένης υδρόβιας
βλάστησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αμβρακίας από ιχθυοπαραγωγική άποψη είναι ότι κατά
την περίοδο αναπαραγωγής του κυπρίνου, πολύ συχνά κατακλύζονται από νερά και χερσαίες
χορτολιβαδικές εκτάσεις γύρω από τη λίμνη, προσφέροντας έτσι κατάλληλο φυτικό
αναπαραγωγικό υπόστρωμα για αυτά τα ψάρια. Σημειώνεται ότι ανέκαθεν η Αμβρακία είχε μεγάλη
ιχθυοπαραγωγική δυνατότητα ως προς τον κυπρίνο, ωστόσο μετά τον τυχαίο εμπλουτισμό της
λίμνης με την πεταλούδα η ποσότητες των κυπρίνων μειώθηκαν και παράλληλα δυσκόλεψαν τις
συνθήκες της αλιείας του. Η λίμνη Αμβρακία, αποτελούσε άλλοτε σημαντικό πόρο συλλογής
νεαρών κυπρίνων με τους οποίους εμπλουτίζονταν άλλες ελληνικές λίμνες.
Από ορνιθολογική άποψη, στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Αμβρακίας, διαχειμάζουν μεταξύ των
άλλων η σταχτόχηνα, ο χρυσαετός και ο σπιζαετός, ερωδιοί, χαραδριοί, γλαροειδή και άλλα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Αμβρακίας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
0
Θερμοκρασία, C
9.2
28
Αγωγιμότητα, μS/cm
735
1310
pΗ
7.1
8.3
Διαφάνεια Secchi, m
3.5
9
Ολ.Αλκαλ., mg/l
104
158
Oλ.Σκληρότ., mg/l
80
145
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Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Χλωροφυλ.-α, mg/m3

6.6
25
87
1.0

13.1
77
865
22.0

11.4
52
455
9.0

Πηγές: Thomatou et al., 2013 (J.Environ., Protec., 4,5 426-434, Land use changes and trophic state of Amvrakia lake),
Danielidis et al., 1996 (Hydrob., 318, 207-218, for a limnological survey of lake Amvrakia), Υπουργείο Ανάπτυξης,
1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997
(Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),
Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και
διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), -Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών,
300σελ., για οικολογική χωροταξική μελέτη λιμνών Αιτωλοακαρνανίας), -Σπαρτινού, 1992 (Διδακ.,Διατρ., 353σελ., για
τη μικροχλωρίδα της λίμνης Αμβρακίας),-Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch.,Hydrob.,95,365-394, limnological
survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Αμβρακίας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Ολικός Φώσφ., μg/l
10
85
P-PO4, μg/l
5.0
51.0
N-NO2, μg/l
5.0
30.0
N-NO3, μg/l
44
2164
N-NH3, μg/l
22
641
Νάτριο, Na+ , meq/l
1.7
3.0
+
Μαγνήσιο,
Mg ,
1.2
2.3
meq/l
Ασβέστιο, Ca++, meq/l
5.6
7.0
S.A.R.
0.8
1.5
Κατηγορία Νερού
C3S1
C3S1

Μέση τιμή
34
39.0
23
1021
200
2.2
1.7
6.3
1.1
C3S1

πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ., διαχειρ., υδατ.,
πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Danielidis et al., 1996 (Hydrob., 318, 207-218, for a limnological
survey of lake Amvrakia), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ.,
3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν.,
Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών, 300σελ., για οικολογική χωροταξική μελέτη λιμνών Αιτωλοακαρνανίας),-Σπαρτινού, 1992
(Διδακ., Διατρ., 353σελ., για τη μικροχλωρίδα της λίμνης Αμβρακίας), Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch.,
Hydrob., 95, 365-394, limnological survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes),
Σταχυολογημένες πηγές: Χαλκιά, 2013 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Δυτικής Ελλάδας, 368σελ., Ζωοπλαγκτό, Αμβρακίας,
Λυσιμαχείας, Οζερού), Thomatou et al., 2013 (J. Environ., Protec., 4, 5, 426-434, Land use changes and trophic state of Amvrakia
lake), Chalkia, Zacharias et al., 2012a (Biolog., 67, 1, 151-163, Zooplankton in lake Amvrakia), Chalkia et al., 2012b (.Malacol.,
55, 1, 135-150, Dreissena blanci larvae in lakes Trichonida and Amvrakia), Danielidis et al., 1996 (Hydrob., 318, 207-218, for a
limnological survey of lake Amvrakia), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο
προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ.,
3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Σπαρτινού, 1992 (Διδακ., Διατρ., 353σελ., για
τη μικροχλωρίδα της λίμνης Αμβρακίας), Anagnostidis et al., 1985, 1986 (Arch., Hydr., 104, 205-217, IAC Symp., for blue-green
algae in Amvrakia and Trichonis lake), Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch.,Hydrob., 95, 365-394, limnological survey in
Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes), Koussouris and Photis, 1980 (Acta Hydrob., 22, 3, 337-344, Limnology of Amvrakia
lake), Verginis, Leontaris, 1978 (Intern., Rev., der Gesam., Hydrobiol., und Hydrograp., 63, 831-839, Beitrage zur Morphologie and
Entwicklung des Semipoljes Amvrakia (Limni Amvrakia), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα
Προστ., Αρδευτ. Νερών, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamonlimnon,Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Μπαρούνης, 1966 (Δελτ., Γεωλ., Εταιρ.,1-2, 22-35, για την πλημμύρα
του 1963 στη λίμνη Αμβρακία),
__________

- Λίμνες Βουλκαριά, Σαλτίνη και Κομήτη
(Natura2000=GR2310006, Αιτωλοακαρνανία, Βόνιτσα, Άκτιο):
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Οι τρεις αυτές μικρές λίμνες, βρίσκονται στο βύθισμα που σχηματίζεται στο μέσον της χερσονήσου
της Στέρνας (είναι o δεξιός βραχίονας της εισόδου στον Αμβρακικό κόλπο). Αποτελούν σημαντική
υγροτοπική περιοχή που προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
CORINE και έχουν προταθεί και οριοθετούνται στο ‘’Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura
2000’’. Σε πολλές πρόσφατες μελέτες η Βουλκαριά χαρακτηρίζεται ως λίμνη, ενώ η Μικρή και η
Μεγάλη Σαλτίνη χαρακτηρίζονται ως λιμνοθάλασσες, με μεταβατικά νερά, σύμφωνα με την
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 ΕΕ.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_15

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βουλκαριάς
Επιφάνεια Λίμνης
9.4Km2
Υψόμετρο Λίμνης
2
Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη
63.8Km
Μέγιστο Μήκος
Όγκος Λίμνης
Χ106m3
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
2.5m
Μήκος Ακτών
Μέσο Βάθος
1.6m

+5m (μέγιστο)
4.3Km
3.5Km
Km

Πηγή: Georgiadis et al., 1995 (standard form for special protection areas –SPA, Natura2000, Voulkaria and Saltini)
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

α) Λίμνη Βουλκαρία ή Μυρτούντια Λίμνη (Αιτωλοακαρνανία, Αγ. Νικόλαος): Η λίμνη Βουλκαριά,
είναι μια μικρή (περίπου 9Km2), αβαθής και ακανόνιστου σχήματος λίμνη γλυκού νερού και με
έντονες διακυμάνσεις στη στάθμη της επιφάνειάς της. Οφείλει την προέλευσή της στην
καρστικοποίηση ρηγμάτων και τάφρων της περιοχής, ενώ στη διαμόρφωση της λίμνης αργότερα,
συνέβαλε η αποκαρστικοποίηση των πετρωμάτων της περιοχής, και η συγκέντρωση
προσχωματικών αποθέσεων με τα οποία αποκόπηκε η σημερινή λίμνη από τη γειτονική θάλασσα.
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Η λεκάνη απορροής της λίμνης περιλαμβάνει κυρίως τις βορειοδυτικές υπώρειες των Ακαρνανικών
ορέων. Η λεκάνη αυτή στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι πεδινή με εκτεταμένες καλλιεργούμενες
περιοχές, ενώ στα νοτιοδυτικά υπάρχουν μικροί λοφώδεις σχηματισμοί. Μία διώρυγα 1400 μέτρων,
που οι κάτοικοι ονομάζουν "ο Αύλακας της Κλεοπάτρας" διοχετεύει τα πλεονάζοντα νερά της στο
Ιόνιο πέλαγος και τη συνδέει με αυτό. Ο πλησιέστερος στις όχθες της οικισμός είναι ο Άγιος
Νικόλαος, στην άλλη ακτή του λαιμού που τη χωρίζει από την θάλασσα. Η υπέρμετρη ανάπτυξη
των καλαμώνων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Βουλκαριάς, όπως και τα πλωτά νησιά με
τους αποσπασμένους καλαμώνες της περιμέτρου της. Από ορνιθολογική άποψη, βρίσκεται στο
δίαυλο μετανάστευσης πουλιών και δυο φορές το χρόνο δέχεται χιλιάδες πάπιες, φαλαρίδες και
βουταλίδια που έρχονται εδώ να ξεχειμωνιάσουν.
Η Βουλκαριά υδρολογικά τροφοδοτείται με νερά από την υδρολογική της λεκάνη και κυρίως από
τα νερά του χειμάρρου της Σκλάβαινας, αλλά και από τις υπερχειλίσεις των πηγών του
Μοναστηρακίου. Παλαιότερα, -πριν τοποθετηθεί θυρόφραγμα στον δίαυλο επικοινωνίας της με τη
θάλασσα για τη λειτουργία της λίμνης ως υδατοδεξαμενή αρδευτικού νερού-, τη χειμερινή περίοδο
η λίμνη υπερχείλιζε και υπήρχε ροή γλυκού νερού προς τη θάλασσα, ενώ το καλοκαίρι η ροή
αντιστρεφόταν και το νερό της λίμνης γινόταν υφάλμυρο. Τότε, η λίμνη είχε σημαντική αλιευτική
αξία, καθώς τα κυριότερα είδη που ψαρεύονταν στη λίμνη ήταν ο κέφαλος, το λαυράκι, η
τσιπούρα, το χέλι και ο κυπρίνος. Σήμερα, παρά το θυρόφραγμα που υπάρχει στο δίαυλο
επικοινωνίας της με τη θάλασσα, έχουν διαπιστωθεί υπόγειες διηθήσεις της θάλασσας προς τη
λίμνη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εποχικά δυσμενείς συνθήκες για την υδρόβια ζωή.
Ως προς τα φυσικοχημικά της χαρακτηριστικά η λίμνη παρουσιάζει υψηλή αγωγιμότητα, μεγάλες
συγκεντρώσεις χλωριόντων και θειϊκών ιόντων. Υδροχημικά η λίμνη ανήκει στην κατηγορία
Na>Ca>Mg> και Cl>Ca>SO4, ενώ το νερό της λίμνης, παρά την αυξημένη αγωγιμότητα,
χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών. Από τροφική άποψη χαρακτηρίζεται ως
μεσοτροφική προς ευτροφική περιοδικά, εξαιτία της εισροής οργανικού φορτίου (π.χ. κτηνοτροφικές
δραστηριότητες) και

από τις εκπλύσεις της γύρω γεωργικής περιοχής.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Βουλκαριάς είναι η ανάπτυξη τυρφώνα στους
‘’ασβεστούχους βάλτους’’ της, με κυρίαρχα τα ελόφυτα Cladium mariscus, Carex spp., Juncus
spp., Phagmites austalis. Ανάλογη περίπτωση τυρφώνα με τους ασβεστούχους βάλτους, έχει
μελετηθεί στη λίμνη Τριχωνίδα, στο πλαίσιο προγράμματος Life-Φύση. Αυτοί οι βάλτοι-τέλματα,
αποτελούν τύπο οικότοπου με προτεραιότητα για προστασία, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες
ΕΕ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της λίμνης είναι η αφθονότατη υφυδατική και εφυδατική βλάστηση
(π.χ. Potamogeton nodosus, P. Crispus, Potamogeton spp, Najas marina, Nymphaea alba, Eleocharis palustris, Carex
divisa, Callitriche lenisulca κ.ά).

Περιμετρικά της υπάρχει υπέρμετρη ανάπτυξη καλαμώνων (π.χ.

Phragmites australis, Typha domingensis, Juncus heldreichianus και το προστατευόμενο είδος Cladium mariscus,
χαρακτηριστικό φυτό αυτών των βάλτων),
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πλωτά νησιά με τους αποσπασμένους καλαμώνες της περιμέτρου της. Επίσης, περιμετρικά της
λίμνης υπάρχουν αλμυρίκια (Tamarix spp.), βούρλα (π.χ. Carex vulpine), ψυλλόχορτο (Pulicaria
dynsenterica),

πολλά άλλα φυτά και θαμνώνες. Σημειώνεται από τους ειδικούς ότι, η σημαντική

παρουσία τραχειοφύτων, δείχνει το μεσότροφο και εύτροφο χαρακτήρα της λίμνης, από οικολογική
άποψη.
Η αλιευτική δραστηριότητα στη Βουλκαριά είναι ελάχιστη. Η ιχθυοπανίδα της αντιπροσωπεύεται
κυρίως από τα εισαχθέντα είδη κυπρίνο (Cyprinus carpio), γλήνι (Tinca tinca), κουνουπόψαρο
(Gambusia affinis), τα κοσμοπολιτικά είδη μπούλκα (Leuciscus cephalus ) και αθερίνα (Atherina boyeri),
και το ενδημικό της Ελλάδας ψάρι, το στροσίδι (Barbus albanicus).
Από ορνιθολογική άποψη, οι λίμνες Βουλκαριά και Σαλτίνη, βρίσκονται στο δίαυλο
μετανάστευσης υδρόβιων πτηνών και δυο φορές το χρόνο δέχονται χιλιάδες πάπιες, φαλαρίδες και
βουταλίδια που έρχονται εδώ να ξεχειμωνιάσουν. Στη Βουλκαριά φωλιάζει ο καλαμόκιρκος και
διαχειμάζουν μεταξύ των άλλων στην περιοχή των λιμνών Βουλκαριάς και Σαλτίνης,
αργυροτσικνιάς, καλαμόκιρκος, μουστακοποταμίδα, κορμοράνος, φοινικόπτερο, πορφυροτσικνιάς,
σταχτοτσικνιάς, εγκρέτα, λευκοτσικνιά, αγριόκυκνος, βαρβάρα, κοκκινοσκούφα, καλημάνα,
τουρλίδα φαλαρίδα, μαυροβούτι και πολλά άλλα.
β) Λίμνη Μεγάλη Σαλτίνη (Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο): Είναι μικρή (έκταση 2.26 km2) και αβαθής (βάθος
1.8m)

φυσική υδατοσυλλογή με υφάλμυρο και αλμυρό νερό, που βρίσκεται πίσω από μια πλατιά

ζώνη αμμοθινών, μήκους 0.72 km και ελάχιστου πλάτους 70 μέτρων. Η λίμνη, έχει περίμετρο
περίπου 9.22 km, δεν παρουσιάζει επιφανειακή εισροή γλυκού νερού και η λεκάνη απορροής της
καταλαμβάνει έκταση περίπου 9.10 km2. Θεωρείται, εσωτερική λιμνοθάλασσα, λόγω της
απομόνωσής της από τη γειτονική θάλασσα, χωρίς άμεση φυσική σύνδεση με τη θάλασσα, ενώ με
τη μορφή καναλιού υπάρχει τεχνητή επικοινωνία της με το Ιόνιο πέλαγος. Περιμετρικά της,
υπάρχει ελώδες περιθώριο έκτασης περίπου 0.956 km2. Η Μεγάλη Σαλτίνη χαρακτηρίζεται από
μικρό βαθμό φυσικότητας, λόγω του υψηλού ποσοστού των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη
λεκάνη απορροής της και ποικίλες τεχνητές κατασκευές.
γ) Λίμνη Μικρή Σαλτίνη ή Κομήτη (Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο): Είναι η μικρότερη λίμνη της
Αιτωλοακαρνανίας και είναι τεκτονικό βύθισμα. Εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών κλειστών
λιμνοθαλασσών, έχει επιφάνεια 0.188km2, μικρά βάθη που δεν ξεπερνούν τα 0.50m+_0.20m, και η
περίμετρος της είναι 2.16 km. Διαχωρίζεται από τη θάλασσα με ένα φαρδύ φράγμα μήκους περίπου
0.8Km και πλάτους 60 μέτρων, αλλά δεν εμφανίζει επιφανειακή σύνδεση με τη θάλασσα, ούτε
εισροή επιφανειακού γλυκού νερού. Η λεκάνη απορροής της είναι μικρή, 6.26 km2, ενώ γύρω της
περιστοιχίζεται από ελώδες εκτάσεις, περίπου 0.22 km2. Στο κέντρο της εμφανίζονται, ανάλογα με
τη στάθμη της μικρός αριθμός νησίδων, ενώ είναι πνιγμένη από καλάμια, όπου διαβιούν πλήθος
από φαλαρίδες, νερόκοτες και άλλα υδρόβια πτηνά. Η λεκάνη απορροής της χαρακτηρίζεται από
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μικρό βαθμό φυσικότητας, με κυρίαρχη την παρουσία τεχνητών κατασκευών (π.χ. αεροδρόμιο
Ακτίου) και καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Αμφότερες οι λίμνες Μεγάλη και Μικρή Σαλτίνη, βρίσκονται στο δίαυλο μετανάστευσης των
πτηνών και δυο φορές το χρόνο κατακλύζονται από αυτά, και επομένως η σημαντικότητά της είναι
ιδιαίτερη, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί πολλά είδη υδροβίων πτηνών τα οποία να φωλιάζουν σε
αυτές, πιθανότατα από τις οχλήσεις που προκαλούν οι παρακείμενες ανθρώπινες δραστηριότητες,
όπως η διέλευση οχημάτων.
Οι λίμνες Βουλκαριά και Σαλτίνες, αν και δεν συνδέονται και βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους
απόσταση, αποτελούν ενιαίο βιότοπο λόγω του ότι τοποθετούνται στο κύριο διάδρομο της μαζικής
μετανάστευσης των πουλιών και αποτελούν πολύ σπουδαίους, αλλά και ζωτικούς σταθμούς για
μεγάλους πληθυσμούς πουλιών.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βουλκαριάς
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Μέση τιμή
0
Θερμοκρασία, C
10.6
28.8
21.2
Αγωγιμότητα, μS/cm
1145
4000
1800
pΗ
6.9
8.5
7.8
Oλ.Σκληρότ., mg/l
240
775
340
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
6.8
12.7
11.4
Χλωριόντα,mg/l
200
980
500
Θειϊκά ιόντα, mg/l
140
640
400

Πηγές:-Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων),
Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Βουλκαριάς
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Ολικός Φώσφ., μg/l
10
560
N-NO2, μg/l
2
15
N-NO3, μg/l
100
630
N-NH3, μg/l
22
822
+
Νάτριο, Na , meq/l
3.6
9.5
Μαγνήσιο,
Mg+,
0.8
4.2
meq/l
Ασβέστιο,
Ca++,
1.8
4.4
meq/l
S.A.R.
2.1
7.3
Κατηγορία Νερού
C3S1
C3S1

Μέση τιμή
75
5
210
290
6.9
2.1
3.2
4.2
C3S1

Πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ., +4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ., διαχειρ., υδατ.,
πόρων),

Υπουργείο

Γεωργίας,

1972-1997

(Γ.Δ.,

Εγγειοβελτ.,

Έργων/Τμήμα

Προστ.,

Αρδευτ.

Νερών,

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),
Σταχυολογημένες πηγές: Τσαμαρδά, 2006 (Μεταπτ., Διατρ., Χαροκόπειο Πανεπ., 184σελ., Τυπολογία των λιμνοθαλασσών
Αμβρακικού κόλπου), Orfanidis, Panayotidis, Stamatis, 2001 (Medit., Mar., Scien., 10, 45-65, Ecological evaluation of transitional
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and coastal waters), Δημητρίου, Οικονομίδης και συν, 2001 (Pesca project, Υπουργείο Γεωργίας, ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε., 166σελ., Μελέτη
για την αλιεία των λιμνοθαλασσών), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ., +4 Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,
Διαχειρ., Υδατ., Πόρων), Zalidis, Matzavelas, 1996 (Wetlands, 16, 4, 548-556, Inventory of Greek wetlands), Georgiadis et al.,
1995 (standard form for special protection areas –SPA, Natura2000, Voulkaria and Saltini), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ.,
Εγγειοβελτ.,

Έργων/Τμήμα

Προστ.,

Αρδευτ.

Νερών,

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),

__________

- Λίμνη Λυσιμαχεία
ή Λυσιμάχια ή Λίμνη του Αγγελόκαστρου ή Κονώπι και Ύδρα ή Υρία η αρχαία
ονομασία της
(Natura2000=GR2310009, Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο)
Η λίμνη Λυσιμαχεία, υπολειμματικό τμήμα της μεγάλης Αιτωλοακαρνανίας λίμνης που κάλυπτε
την περιοχή κατά τη πλειστόκαινη γεωλογική περίοδο, σήμερα είναι μια ρηχή λίμνη. Παρά την
τεκτονική προέλευσή της, έχει μετατραπεί σε φυσική προσχωσιγενή λίμνη, καθώς δέχεται μεγάλες
ποσότητες φερτών υλικών από τους χείμαρρους της περιοχής (π.χ. Ερμίτσα, Παλιά Βρύση, Κατουρλής
Κλεισόρρεμα),

ενώ παλαιότερα δεχόταν φερτά και από τον Αχελώο ποταμό. Βρίσκεται ανάμεσα στα

βουνά του Αράκυνθου και Παναιτωλικού, δυτικά από τις λεκάνες του Αχελώου ποταμού και
ανατολικά από τη λίμνη Τριχωνίδα. Η λίμνη, έχει σχήμα επίμηκες με ομαλές όχθες και εκτεταμένες
υγροτοπικές εκτάσεις. Στην παραλίμνια ζώνη και περιμετρικά έχει αναπτυχθεί εκτεταμένη ζώνη
καλαμώνων (500 μέτρα πλάτος η ζώνη αυτή στις ανατολικές και δυτικές περιοχές) που πλημμυρίζουν εποχικά.
Έτσι, τις περισσότερες περιόδους οι καλαμώνες δημιουργούν μη προσπελασιμότητα προς τις ακτές
της λίμνης. Παλαιότερα, η επιφάνεια της λίμνης έφθανε τα 13.5 Km2, το μέγιστο μήκος της ήταν
πάνω από 6 Km, το πλάτος της περίπου 3 Km.
Η Λυσιμαχεία, αποτελεί υδρολογική συνέχεια τις λίμνης Τριχωνίδας, δέχεται τα πλεονάζοντα νερά
της με μια διώρυγα, και χωρίζεται από αυτή με μία λωρίδα ξηράς. Η Λυσιμαχεία, με μια σειρά από
τεχνικά έργα (π.χ. σήραγγες, τάφροι) έχει μετατραπεί σε ρυθμιστικό ταμιευτήρα νερού.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Λυσιμαχείας
Επιφάνεια Λίμνης
11-13Km2
Υψόμετρο Λίμνης
Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη
314Km2
Μέγιστο
Μήκος
(ανώτερη στάθμη)
6 3
Όγκος Λίμνης
52-57Χ10 m
Μέγιστο
Πλάτος
(ανώτερη στάθμη)
Μέγιστο Βάθος (έτος 1990)
7-9m
Μήκος
Ακτών
(ανώτερη στάθμη)
Μέσο Βάθος
3.7-4.5m
Χρόνος Ανανέωσης

12.5-14.5m
6.5Km
3Km
22Km
6 μήνες

Πηγές: Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και
διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Πηγές: -Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ.,
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Πατρών, 300σελ., για οικολογική χωροταξική μελέτη λιμνών Αιτωλοακαρνανίας),
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Τα πλεονάζοντα νερά της διοχετεύονται με τη διώρυγα του Δίμηκου προς τον Αχελώο ποταμό
(όγκος εκροών περίπου 160Χ106m3 ), αρδεύεται η πεδιάδα του Μεσολογγίου μέσω της σήραγγας της
Λυσιμαχείας (όγκος εκροών περίπου 570Χ106m3), αλλά και οι γύρω από τη λίμνη καλλιεργούμενες
εκτάσεις (όγκος εκροών περίπου 20Χ106m3 ). Με την εγκατάσταση λειτουργίας του εργοστασίου
επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης του Αγρινίου,το έτος 2000, η λίμνη σήμερα δέχεται μόνο
απορροές από τις γύρω καλλιεργούμενες εκτάσεις; λιγοστά αστικά και κτηνοτροφικά λύματα, αν
και οι καλαμώνες, που την περιβάλλουν λειτουργούν στην περίπτωση αυτή και ως φίλτρα,
καθαρίζοντας το εισερχόμενο επιβαρυμένο νερό με αγροχημικά και άλλα συστατικά. Υπολογίζεται
ότι κάθε έτος η Λυσιμαχεία δέχεται πάνω από 700Χ106m3 νερό, το οποίο με απλά λόγια ξεπλένει τα
φορτία των ρύπων που δέχεται η λίμνη, ενώ μειώνονται σταδιακά τα φαινόμενα ευτροφισμού μέσα
στη λίμνη.
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Από φυσικοχημική άποψη η λίμνη χαρακτηρίζεται ως θερμή μονομικτική λίμνη, ανθρακικού
τύπου, ως προς το χημισμό της και με ακολουθίες κατιόντων Ca>Mg>Na, και ανιόντων
HCO3>Cl>SO4. Τα νερά της δείχνουν σχετικά καλή οξυγόνωση και αυξημένα νιτρικά θρεπτικά
άλατα περιοδικά. Μετά τη διακοπή των αστικών λυμάτων που δεχόταν η λίμνη Λυσιμαχεία μέχρι
το 2000 από την πόλη του Αγρινίου, δείχνει ότι βρίσκεται σε ενδιάμεση κατάσταση ευτροφισμού.
Δηλαδή φαίνεται ότι αποκαθίσταται και βιολογικά. Εξάλλου, με τα καθαρότερα νερά της
γειτονικής Τριχωνίδας που δέχεται η λίμνη, η φυσική αποκατάστασή, έστω και σταδιακά, είναι
δεδομένη σε βάθος χρόνου. Σε πρόσφατες μελέτες διαπιστώνεται ότι αν και τα νιτρικά θρεπτικά
άλατα, σε σχέση με το παρελθόν, μειώνονται, οι ευτροφικές συνθήκες της λίμνης εξακολουθούν να
υπάρχουν. Εξάλλου, κλειδί στην τροφική της αποκατάσταση, είναι το ίζημα που τόσα χρόνια
κατακρατούσε του ρυπαντές που δεχόταν η λίμνη.
Ως προς το φυτοπλαγκτό, και σε παλαιότερες διερευνήσεις, διαπιστώθηκε ότι η λίμνη κυριαρχείται
από διάτομα (π.χ. Cyclotella trichonidea, Melosira granulate, Synedra acus, Fragilaria crotonensis, Nitzschia spp.,
Diatoma vulgare, Amphora spp.,),
Oscillatoria ionica),

κυανοβακτήρια (π.χ. Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa,

χλωροφύκη (π.χ. Pediastrum simplex, Scenedesmus spp., Uroglena volvox), χρυσοφύκη (π.χ.

Dinobryon divergens, D. sociale

), δινοφύκη και άλλα.

Η χλωρίδα του υδάτινου συστήματος της λίμνης Λυσιμαχείας ανέρχεται περίπου στα 183 taxa (είδη,
υποείδη, ποικιλίες),

από τα οποία 181 ανήκουν στα σπερματόφυτα και 2 ανήκουν στα πτεριδόφυτα. Ο

πλούτος των υδρόβιων μακροφύτων σε μια λίμνη είναι μεταξύ των άλλων και συνάρτηση της
έκτασής της, της διακύμανσης της στάθμης της, της ομαλής ή όχι κλίσης του πυθμένα της από την
ακτή προς τα βαθύτερα τμήματά της, της χημικής σύστασης των νερών της, από την υπάρχουσα
ποικιλία των τύπων των οικοτόπων της, αλλά και της τροφικής της κατάστασης. Σημειώνεται, ότι η
εντατικοποίηση των καλλιεργειών γύρω από μια λίμνη και η έντονη άσκηση της ελεύθερης
βόσκησης ζώων στις υγροτοπικές της περιοχές συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των υγρών
λιβαδιών και της αντίστοιχης φυτοποικιλότητας μιας λίμνης. Η λιμναία χλωρίδα της Λυσιμαχείας
είναι πολύ πλούσια. Κυριαρχείται από ελόφυτα (π.χ. Phragmites australis, Typha domingensis, Juncus
articulates, Scirpus holoschoenus, S. maritimus),

ποώδη υγρόφιλα και υδρόβια φυτά (π.χ. Nasturtium officinale,

Cirsiun creticum, Lythrum junceum, Carex distans, Scirpus lacustris

), υπερυδατικά (π.χ. Scirpus litoralis),

εφυδατικά ριζόφυτα (π.χ. Potamogeton nodosum), υφυδατικά (π.χ. Vallisneria spiralis, Myriophullum spicatum)
μεσοπλευστόφυτα

και σποραδικά τα Najas minor, Myriophullum verticillatum, Potamogeton

lucens. Τα κυρίαρχα είδη στη λίμνη Λυσιμαχεία είναι τα Phragmites australis, Scirpus lacustris,
Cladium mariscum, Typha domingensis, Calystegia sepium, Veronica anagallis-aquatica, Juncus
acutus, Lythrum junceum, Ranunculus marginatus, Scirpoides holoschoenus, Nymphaea alba,
Lemna minor, Juncus marinus, Myriophyllum spp., Ceratophyllum spp., Potamogeton spp., Carex
acutiformis και άλλα. Στα υγρά λιβάδια της περιοχής κυριαρχούνται από τα Trifolium resupinati
και Iris pseudacorus. Στη λίμνη Λυσιμαχεία, η μεγαλύτερη αύξηση των καλαμών παρατηρείται στο
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δυτικό τμήμα της λίμνης και σε ολόκληρη την έκταση των θερμών πηγών Λυσιμαχείας, στην
περιοχή με τη διώρυγα του Δήμικου, στις θέσεις εκβολής του χείμαρρου της Ερμίτσας και στα
ανατολικά, εκεί όπου ενώνεται η λίμνη με την τάφρο Αλάμπεη. Η έκταση των καλαμώνων στη
Λυσιμαχεία παρουσίασε σημαντική αύξηση (περίπου 245%) μεταξύ των ετών 1945-1987.
Ως προς την κοινωνία του ζωοπλαγκτού της, αυτή είναι τυπική μορφή που βρίσκουμε συνήθως σε
ευτροφικές λίμνες, όπου κυριαρχούν τα τροχόζωα, ενώ παρουσιάζει αρκετές διαφορές με τις
γειτονικές λίμνες, όπως για παράδειγμα η καταγραφή και παρουσία του κλαδοκεραιωτού Moina
micrura. Στο ζωοπλαγκτόν της λίμνης Λυσιμαχείας σχετικά πρόσφατα (2006-2008) καταγράφηκαν
36 είδη από τα οποία 26 ήσαν τροχόζωα (π.χ. Trichocerca similis, Conochilus unicornis, Lecane luna,
Notholca squamula, Hexarthra intermedia, Kellicotia longispina, Keratella tecta, K. tropica, Ploesoma hudsoni,
Pompholyx sulcata), 3 κωπήποδα (π.χ.. Eudiaptomus drieschi, Macrocyclops albidus),.

6 κλαδοκεραιωρά (π.χ.

Moina micrura. Bosmina longirostris, Ceriodaphnia pulchella, Daphnia cucullata, Diaphanosoma orghidani,
Leptodora kindtii)

και 1 προνύμφη του δίθυρου Dreissena blanci. Τα τροχόζωα κυριαρχούν με

συμμετοχή 46-97% , τα κωπήποδα με 1-52%, τα κλαδοκεραιωτά με συμμετοχή στην αφθονία του
ζωοπλαγκτού, 1-34%., ενώ αμελητέα ήταν η αφθονία των προνυμφών του δίθυρου Dreissena. Η
μέση αφθονία του ζωοπλαγκτού (147 μέχρι 4449 άτομα ανά λίτρο νερού) εμφάνισε πρότυπο εποχικής
διακύμανσης όπου το μέγιστο παρατηρείται την καλοκαιρινή περίοδο και μετά το Σεπτέμβριο
μειώνεται σταδιακά μέχρι το χειμώνα, ενώ η αφθονία του δεν εμφάνισε διαφορές στο οριζόντιο
επίπεδο, προφανώς εξαιτίας της μικρής έκτασης της λίμνης και της κυκλοφορίας των νερών της.
Η βενθική πανίδα της Λυσιμαχείας κατά 63% αποτελείται από ολιγόχαιτα σκουλίκια (π.χ.
Limnodrillus hoffmeisteri, Potamothrix prespaensis, P. hammoniensis, Limnodrillus udekemianus, Psammoryctides
barbatus),

περίπου 19% από μαλάκια (π.χ. Viviparus ater hellenicus, Valvata klemmi, Unio pictorum, Theodoxus

danubialis, Dianella thiesseana, Dreissena polymorpha, Lemma pereger

), και πλούσια σε αριθμό ειδών πανίδα

με προνύμφες διπτέρων εντόμων (π.χ. Chironimus plumosus, Ch. Imagos, Microchironomus tener,
Parachironomus arcuatus).

Μία από τις τελευταίες καταγραφές, για τα μαλάκια της λίμνης, που

διεξάχθηκε από ξένους επιστήμονες (von Alexander & P.L. Reischutz, 2003- Nachr., Ers., Vorarl., Malakol.,
Gesel., 11, 28-30),

αναφέρει ότι βρέθηκαν 17 είδη, από τα οποία 10 είδη ήσαν ζωντανά άτομα (π.χ.

Theodoxus various callosus, Viviparus hellenicus, Acroloxus lacustris, Physella acuta, Radix juv. cf. auricularis,
Ferrissia clessiniana, Planorbis carinatus, Gyraulus sp. juv., Unio crassus ionicus, Dreissena blanci),

ενώ για 7

είδη βρέθηκαν μόνο τα κενά κελύφη τους (π.χ. Dianella thiesseana, Valvata klemmi, Stagnicola cf. fuscus,
Anodonta cygnaea, Unio mancus, Potamida acarnanica, Sphaerium sp. fragm.).

Άλλοι ξένοι επιστήμονες

(Αlbrecht et al., 2009, Mollusc biodiversity and endemism in lake Trichonis, Malakol., 51, 2, 357-375)
ταυτοποίησαν στη Λυσιμαχεία και στην Τριχωνίδα 33 είδη μαλακίων, με 24 γαστερόποδα και 9
είδη διθύρων. Δηλαδή, στην Τριχωνίδα και τη γειτονική Λυσιμαχεία, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη
του 24% της συνολικής πανίδας των μαλακίων του γλυκού νερού της Ελλάδας. Εξάλλου, από τα
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γαστερόποδα αυτών των λιμνών, τα 7 είδη της Λυσιμαχείας, και 5 είδη της Τριχωνίδας είναι
ενδημικά της περιοχής.
Η λίμνη Λυσιμαχεία, είναι ένας σημαντικός τόπος για υδρόβια πτηνά που μεταναστεύουν ή
ξεχειμωνιάζουν στην περιοχή. Από αυτά, ξεχειμωνιάζουν τα είδη καλαμόκιρκος, αργυροτσικνιάς,
μουστακοποταμίδα, και άλλα, ενώ είναι διερχόμενα τα είδη πορφυροτσικνιάς, χαλκόκοτα,
κιρκινέζι, μαυρογράρονο, δρυομυγοχάφτης και άλλα.
Για την ιχθυοπανίδα της λίμνης, αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί περίπου 20 είδη, από τα οποία 8
είναι ενδημικά της Ελλάδας (π.χ. γλανίδι, λουρογωβιός, τριχωβελονίτσα, λιάρα, στροσίδι, γουρνάρα, τσερούκλα,
δρομίτσα

), ένα ενδημικό των βαλκανικών χωρών (ντάσκα), εισαχθέντα είναι τα είδη κυπρίνος,

πεταλούδα, γλήνι και κοσμοπολιτικά τα είδη μπούλκα, πέστροφα, ποταμοσαλιάρα, χέλι, αθερίνα,
κέφαλος.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Λυσιμαχείας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Μέση τιμή
0
Θερμοκρασία, C
7.2
27,6
15.6
Αγωγιμότητα, μS/cm
285
460
343
pΗ
7.6
8.4
8.1
Διαφάνεια Secchi, m
2
4
Ολ.Αλκαλ., mg/l
164
251
207
Oλ.Σκληρότ., mg/l
175
230
200
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
6.4
13.2
8.8
Χλωριόντα,mg/l
17.6
39.4
23.2
Θειϊκά ιόντα, mg/l
71.2
77.7
73.9

Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamonlimnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ,
335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ,
τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης
Αχελώου κλπ), Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών, 300σελ., για οικολογική
χωροταξική μελέτη λιμνών Αιτωλοακαρνανίας),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Λυσιμαχείας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Μέση τιμή
Ολικός Φώσφ., mg/l
12
86
4328
P-PO4, mg/l
0.01
0.50
N-NO2, μg/l
1
44
21
N-NO3, μg/l
1005
1921
1556
N-NH3, μg/l
19
62
25
+
Νάτριο, Na , meq/l
0.6
0.8
0.7
+
Μαγνήσιο, Mg , meq/l
0.5
1.0
0.8
Ασβέστιο, Ca++, meq/l
2.6
3.4
3.0
S.A.R.
0.4
0.6
0.5
Κατηγορία Νερού
C2S1
C2S1
C2S1

Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamonlimnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ,
335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ,
τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης
Αχελώου κλπ), Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών, 300σελ., για οικολογική
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χωροταξική μελέτη λιμνών Αιτωλοακαρνανίας),
Σταχυολογημένες πηγές: Χαλκιά, 2013 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστ., Δυτικής Ελλάδας, 368σελ., Ζωοπλαγκτό στις λίμνες
Λυσιμαχεία, Αμβρακία, Οζερός), Chalkia, Kehayias, 2013 (Biolog., 68, 3, 459-469, Zooplankton and environmental factors in lake
Lysimachia), Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνων ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια
μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., για Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 559σελ., αλιευτική
διαχείριση λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Leonardos, 2004 (J. Appl.,
Ichthyol.,20,258-264, Scardinius acamanicus in Lakes Lysimachia and Trichonis), Ψιλοβίκος και συν., 1998 (Ψηφιακ., βιβλιοθ.,
ΑΠΘ, Θεόφραστος, σελ., 359-369, Περιβαλλοντικό ρόλος της λίμνης Λυσιμαχείας), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ,
τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ., 3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ),
Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Petridis, 1993
(Arch.,Hydrob., 128, 367-384, for macroinvertebrate in Lyssimachia lake), Koumpli-Sovantzi, Vallianatou, 1985 (Thalassogr., 8,
33-41, Aquatic vegetation of lake Lyssimachia), Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch., Hydrob.,95, 365-394, Limnological
survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes), Iliadou, Ontrias, 1980 (Biol., Gallo-Hell., 9, 195-206, for a fish in Lisimachia
and Trichonis lake), Koussouris, 1978 (Thalass., J., 4, 115-123, for three western Greece lakes), Koussouris, 1978 (Proc., Inter.,
Symp., Zoogeog., Ecol., Greece and Neib., Reg., 135-140, for plankton in some lakes of western Greece), ETME, 1976
(Τεχν.,Έκθεση 135σελ., για υδρολογικά δεδομένα των λιμνών Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997
(Γ.Δ.,
Εγγειοβελτ.,
Έργων/Τμήμα
Προστ.,
Αρδευτ.
Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),
___________

- Λίμνη Οζερός
ή Οζηρός ή Λίμνη της Λεπενού ή Γαλίτσα κατά την αρχαιότητα
Ο Οζερός είναι μία κλειστή μικρή λίμνη, με αυξομειούμενη έκταση, μικρές απορροές, και με
ωοειδές σχήμα. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο της πεδιάδας του Αγρινίου και δυτικά της κοίτης του
Αχελώου ποταμού. Είναι και αυτή υπολειμματική λίμνη της μεγάλης λεκάνης του Αγρινίου που
κάλυπτε με νερά την περιοχή κατά την τεταρτογενή γεωλογική περίοδο. Σχηματίστηκε, από τα
νερά που εγκλωβίζουν στην περιοχή οι προσχώσεις του Αχελώου ποταμού, στον οποίο
διοχετεύονται κατά το παρελθόν και τα πλεονάζοντα νερά της. Δηλαδή είναι φραγματογενής λίμνη,
τεκτονικής προέλευσης, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε λίμνη καρστικού τύπου, καθώς το υπόγειο
κάρστ της περιοχής τροφοδοτεί τη λίμνη και τροφοδοτείται από αυτή. Η υδρολογική λεκάνη της
λίμνης ορίζεται δυτικά από τις νότιο-ανατολικές απολήξεις των Ακαρνανικών ορέων, βόρεια από
τα όρια της λεκάνης της λίμνης Αμβρακίας και τις νότιες απολήξεις του όρους Θύαμης. Στα
ανατολικά η λεκάνη γειτνιάζει (1.5Km) με τον ποταμό Αχελώο. (Natura2000=GR2310008,
Αιτωλοακαρνανία, Λεπενού, Αγρίνιο)

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Οζερού
Επιφάνεια Λίμνης
9.4Km2
Μέγιστο Μήκος
2
Υδρολογική
Εδαφική
63Km
Μέγιστο Πλάτος
Λεκάνη
Όγκος Λίμνης
33.5Χ106m3
Μήκος Ακτών
Μέγιστο Βάθος
5.5m
Εισροές Νερού προς τη
Λίμνη
Μέσο Βάθος

Θ. Σ., Κουσουρής
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Υψόμετρο Λίμνης

+24(+20 -+22)m

φορές το χρόνο
(κατά Ψιλοβίκο
και συν., 1995)

Πηγές: -Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ., 3=221σελ, για εκτίμηση

και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Αλμπανάκης και συν., 1998 (Ψηφ. Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας
ΑΠΘ, 42-53σελ., Λίμνη Οζερός),
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η Λίμνη Οζερός, ανέκαθεν, αποτελούσε την αρδευτική δεξαμενή της γύρω εντατικά
καλλιεργούμενης περιοχής. Οι ανατολικές της ακτές, κοντά στην ροή του Αχελώου είναι ομαλές,
αλλά οι δυτικές, που βρίσκονται κοντά στους πρόποδες του βουνού Λιγκοβίτσι, είναι απότομες.
Η θερμοκρασία του νερού της λίμνης κυμαίνεται ανάλογα με τις εποχικές τάσεις που είναι
παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στις γειτονικές λίμνες Τριχωνίδα και Αμβρακία, ενώ οι
συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου είναι ικανοποιητικές έως σχεδόν ικανοποιητικές, με
τάσεις μείωσης, κοντά στον πυθμένα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αλκαλικές τιμές στο pH
θεωρούνται ως ένα χαρακτηριστικό του δείκτη της υψηλής φωτοσυνθετικής δραστηριότητας που
εμφανίζεται στη λίμνη, κυρίως κατά τη θερμή περίοδο. Επίσης, παρατηρήθηκαν μειωμένες τιμές
Θ. Σ., Κουσουρής
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στη διαφάνεια του νερού και κατά το χειμώνα, πιθανότατα από την αύξηση των φερτών υλικών που
φέρνουν οι χείμαρροι της περιοχής προς τη λίμνη. Ως προς τη χλωροφύλλη-α, οι συγκεντρώσεις
της ήσαν παρόμοιες εποχικά με τη γειτονική μεσοτροφική λίμνη Αμβρακία. Αντίθετα, οι
συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών θρεπτικών αλάτων έχουν μειωθεί σε σχέση με
το παρελθόν, πιθανότατα αυτό να οφείλεται στον τερματισμό της καλλιέργειας του καπνού και στη
αλλαγή της συνολικής γεωργικής δραστηριότητας της γύρω από τη λίμνη περιοχής.
Σε παλαιότερη έρευνα στη λίμνη, διαπιστώθηκε στο φυτοπλαγκτό η παρουσία 36 ειδών από
διατόμα (π.χ. Cyclotella spp., Fragilaria vaucheriae, Synedra spp., Cocconeis spp.,Achnanthes lanceolata, Diatoma
spp.,),

6 είδη χλωροφυκών (π.χ. Pediastrum simplex, Pediastrum spp., Coelastrum microporum, Botryococcus

spp.,),

3 είδη κυανοβακτηρίων (Aphanizomenon flos-aquae, A. spiralis, Microcystis aeruginosa), 1 δινοφύκος

και 1 χρυσοφύκος.
Το ζωοπλαγκτόν είναι ένα σημαντικό βιοτικά συστατικό για τη δομή και τη λειτουργία των
οικοσυστημάτων στις λίμνες γλυκού νερού, καθώς καταλαμβάνει μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ
φυτοπλαγκτόν και υψηλότερες των καταναλωτών, όπως τα ψάρια, ενώ σημαντικά συνεισφέρει
στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Αν και το ζωοπλαγκτόν εξακολουθεί να μην
περιλαμβάνεται ως βιολογικός δείκτης ποιότητας για υδατικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με την
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 ΕΕ για τα νερά, αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη
χρησιμότητά του ως δείκτη των μεταβολών στη δυναμική της τροφικής τους κατάστασης, αλλά και
στην οικολογική κατάσταση των λιμνών, καθώς σχετίζονται με αλλαγές στα θρεπτικά τους άλατα
και στο κλίμα. Η κοινωνία του ζωοπλαγκτού στη λίμνη Οζερός αποτελείται, σε πρόσφατη έρευνα,
από 25 είδη από τα οποία 16 είναι τροχόζωα, 5 κλαδοκεραιωτών, 3 κωπήποδα και μία προνύμφη
του μυδιού του γλυκού νερού. Ως προς την αφθονία τους κυριαρχούν τα κωπήποδα (περίπου 41%),
τα τροχόζωα (περίπου 32%), και ακολουθούν οι προνύμφες του μυδιού Dreissena blanci (περίπου
20%)

και των κλαδοκεραιωτών (περίπου 8%). Από τα κυρίαρχα είδη σημειώνονται στα κωπήποδα τα

Eudiaptomus drieschi, Macrocyclops albidus και ναύπλιοι. Στα τροχόζωα επικρατούν τα Filinia
longiseta, Synchaeta sp., Conochilus unicornis, Polyathra sp., Keratella quadrata και Hexarthra
sp. Λιγότερο άφθονα ήσαν τα Asplanchna priodonta , Keratella tropica, Keratella cochlearis,
Trichocerca similis, Trichocerca sp ., Kellicottia longispina, Filinia opoliensis, Ploesoma hudsoni,
και Keratella tecta. Ως προς τα κλαδοκεραιωτά κυριαρχούν τα Diaphanosoma orghidani, Bosmina
longirostris. Daphnia cucullata, Ceriodaphnia pulchella, Leptodora kindtii. Οι προνύμφες του
μυδιού του γλυκού νερού Dreissena blanci, βρέθηκαν καθόλη τη διάρκεια του έτους με τη μέγιστη
αφθονία τον Αύγουστο να φτάνει τα 440 άτομα ανά λίτρο νερού.
Ως προς την υδρόβια βλάστηση, στην ανατολική πλευρά της λίμνης αναπτύσσονται ελώδεις
εκτάσεις όπου κυριαρχείται από είδη Phragmites australis (τεράστια η επέκταση του με πλάτος ζώνης
μέχρι και 800 μέτρα σε πολλές περιοχές της λίμνης),

Θ. Σ., Κουσουρής
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Eleocharis palustris, Carex otrubae. Επίσης, βρίσκουμε και εφυδατικά πλευστόφυτα όπως
Potamogeton nodosus Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Najas marina και άλλα.
Από την υδρόβια ορνιθοπανίδα στη λίμνη διαχειμάζουν συνήθως τα είδη καλαμόκιρκος,
κορμοράνος,

πρασινοκέφαλη

πάπια,

μαυροσκούφα,

φαλαρίδα

καστανοκέφαλος

γλάρος,

σκουφοβούτι και άλλα.
Από την άποψη της ιχθυοπανίδας, στη λίμνη διαβιούν 6 ενδημικά είδη της Ελλάδας (δρομίτσα,
τσερούκλα, γουρνάρα, γλανίδι, στροσίδι, τριχωβελονίτσα),
μουρμουρίτσα, ποντογωβιός, ποταμοσαλιάρα, χέλι),

6 κοσμοπολιτικά είδη (αθερίνα, μπούλκα,

και 3 εισαχθέντα (κυπρίνος, πεταλούδα, κουνουπόψαρο).

Σημειώνεται σε σχετική μελέτη ότι ο πληθυσμός της μουρμουρίτσας (Rhodeus sericus amarus), είναι ο
μοναδικός στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
Από τα πιο πάνω είδη είναι απειλούμενα και τρωτά η μπούλκα, το στροσίδι και η τριχωβελονίτσα.
Επίσης, τονίζεται ότι αποτελεί πρόβλημα η άφθονη παρουσία της πεταλούδας και της γουρνάρας,
καθώς παρεμποδίζουν την αλιεία της αθερίνας που είναι αρκετά άφθονη στη λίμνη Οζερός.
Η Λίμνη Οζερός ταξινομείται ως μεσο–ευτροφική σε σχέση με τον ολικό φώσφορο (πιθανώς το
αποτέλεσμα της έκπλυσης των λυμάτων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, των απορροών από καλλιεργούμενες
εκτάσεις κ.ά),

τη χλωροφύλλη-α και τη διαφάνεια των νερών της. Πρέπει να σημειωθεί ότι, από την

1/1/2006 με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ σε σχέση με την καπνοκαλλιέργεια, η κύρια καλλιέργειας
γύρω από τη λίμνη ήταν ο καπνός. Ωστόσο, η παραγωγή καπνού είναι σήμερα σχεδόν
εξαφανισμένη στην Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, οι καπνοκαλλιεργητές, είτε στράφηκαν προς άλλες
καλλιέργειες, ή σε πολλές περιπτώσεις άφησαν τα χωράφια τους ακαλλιέργητα. Αυτή η αλλαγή
στις γεωργικές δραστηριότητες άλλαξε και τις επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στο υδάτινο
περιβάλλον της λίμνης.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Οζερού
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμήΜέση τιμή
*Περίοδος 2009Μέγιστη τιμή
2010
0
Θερμοκρασία, C
9.6-28.7
20.1
9.9-28.9
Αγωγιμότητα, μS/cm
225-630
420
201-398
pΗ
6.9-8.4
7.7
7.7-8.8
Διαφάνεια Secchi, m
0.5-2.0
Oλ.Σκληρότ., mg/l
125-320
180
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
6.7-12.8
8.5
7.04-12.09
Χλωριόντα,mg/l
3.5-55
20
Θειϊκά ιόντα, mg/l
43-281
97
3
Χλωροφυλ.-α, mg/m
1.48-11.47

Πηγές: * Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and physicochemicals
in lake Ozeros), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο
προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ.
Νερών, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Οζερού
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Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l
PO4, μg/l
NO2, μg/l
NO3, μg/l
NH4, μg/l
Νάτριο, Na+ , meq/l
Μαγνήσιο, Mg+, meq/l
Ασβέστιο, Ca++, meq/l
S.A.R.
Κατηγορία Νερού

Ελάχιστη τιμήΜέγιστη τιμή
11-203
1-94
107-1014
19-492
0.1-0.8
0.1-1.2
1.5-3.2
0.4-0.6
C2S1- C2S1

Μέση τιμή
44
53
243
164
0.6
0.5
2.2
0.5
C2S1

* Περίοδος 20092010
33-281
3-98
0-23
0-685
0-11
-

Πηγές: Χαλκιά, 2013 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Δυτικής Ελλάδας, 368σελ., Ζωοπλαγκτό, Αμβρακίας, Λυσιμαχείας,
Οζερού), Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and physicochemicals
in lake Ozeros), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο
προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ.
Νερών, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),
Σταχυολογημένες πηγές: Χαλκιά, 2013 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Δυτικής Ελλάδας, 368σελ., Ζωοπλαγκτό, Αμβρακίας,
Λυσιμαχείας, Οζερού), Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and
physicochemicals in lake Ozeros), Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΛΚΕΘΕ, Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 559σελ.,
αλιευτική διαχείριση λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Αλμπανάκης και
συν., 1998 (Ψηφ. Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 42-53σελ., Λίμνη Οζερός), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ,
τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ),
Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών, 300σελ., για οικολογική χωροταξική μελέτη λιμνών
Αιτωλοακαρνανίας),
__________

- Λίμνη Τριχωνίδα
ή Λίμνη Απόκουρου ή Λίμνη Βραχωρίου
(Natura2000=GR2310009, Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο)
Η λίμνη Τριχωνίδα, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Ελλάδας και ο μεγαλύτερος όγκος
νερού σε φυσική υδατοσυλλογή στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται ως τεκτονική κρυπτολίμνη

(κρυπτολίμνη=το

μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας-0-43 μέτρα).

Έχει

σχήμα ανοικτό νεφροειδές και ως επί το πλείστον ρηχές παρόχθιες περιοχές. Ανατολικά, η
μορφολογική κλίση των βουνών είναι μεγάλη και οι ακτές απότομες, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της
η μορφολογία του εδάφους έχει ομαλή απόληξη με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία, και σε
συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος της λίμνης, η ακτή να θυμίζει θάλασσα. Γύρω από τη λίμνης
υπάρχουν 6 μεγάλοι οικισμοί με συνολικό πληθυσμό πάνω από 30000 κατοίκους.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Τριχωνίδας
Επιφάνεια Λίμνης
97.2Km2
Υψόμετρο Λίμνης
+16 έως +13.5m
2
Υδρολογική
Εδαφική
301.8Km
Μέγιστο Μήκος
18.1Km
Λεκάνη
Όγκος Λίμνης
2900Χ106m3
Μέγιστο Πλάτος
6.2Km
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Μέγιστο Βάθος
Μέσο Βάθος

59m
30.5m

Χρόνος Παραμονής των
Υδάτων στη Λίμνη

4.8 έτη

Χρόνος Ανανέωση (κατά
Ψιλοβίκο και συν, 1990)

Μήκος Ακτών
Εισροές Νερού προς
τη Λίμνη
Εκροές Νερού από τη
Λίμνη

53.1Km
294Χ106m3/έτος
- για Άρδευση
185Χ106m3/έτος
- Εξάτμιση 84
Χ106m3/έτος

3.6 έτη

-προς Λυσιμαχία
594 Χ106m3/έτος

Πηγές: Ζαχαρίας, Κουσουρής, 2000 (Τεχν.,Έκθεσ., Life-Φύση, 8 τόμοι, για τους ασβεστούχους βάλτους της Τριχωνίδας),
Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ.,1=498σελ, τευχ.,2=261σελ, τευχ.,3=221σελ, για εκτίμηση και
διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Κουσουρής, 1993 (Διδ.,Διατρ.,ΑΠΘ, 166σελ.).
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Τριχωνίδα, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Ελλάδας και ο μεγαλύτερος όγκος
νερού σε φυσική υδατοσυλλογή στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται ως τεκτονική κρυπτολίμνη

(κρυπτολίμνη=το

μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας-0-43 μέτρα).

Έχει

σχήμα ανοικτό νεφροειδές και ως επί το πλείστον ρηχές παρόχθιες περιοχές. Ανατολικά, η
μορφολογική κλίση των βουνών είναι μεγάλη και οι ακτές απότομες, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της
η μορφολογία του εδάφους έχει ομαλή απόληξη με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία, και σε
συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος της λίμνης, η ακτή να θυμίζει θάλασσα. Γύρω από τη λίμνης
υπάρχουν 6 μεγάλοι οικισμοί με συνολικό πληθυσμό πάνω από 30000 κατοίκους.
Η Τριχωνίδα, βρίσκεται στο βύθισμα ανάμεσα στα βουνά Παναιτωλικό και Αράκυνθο, και δέχεται
τα νερά από τα υδάτινα ρεύματα αυτών των βουνών, όπως και η γειτονική της Λυσιμαχεία, από την
οποία τη χωρίζει μία λωρίδα γης πλάτους 2 χλμ.
Τα πλεονάζοντα νερά της Τριχωνίδας διοχετεύονται με διώρυγα στη Λυσιμαχεία και από κει με
διώρυγα στον Αχελώο ποταμό. Η ποσότητα του νερού που εκρέει επιφανειακά από την Τριχωνίδα,
ρυθμίζεται από θυρόφραγμα, δίπλα στα άλλοτε γεφύρια του Αλάμπεη.
Η λίμνη Τριχωνίδα, θεωρείται μαζί με τη Μεγάλη Πρέσπα ως η καθαρότερη λίμνη της Ελλάδας,
καθώς ο ρυθμός ανανέωσης των νερών της είναι ταχύς. Ο υδάτινος όγκος της ανέρχεται περίπου σε
3000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι εισρέουσες ποσότητες νερού προέρχονται κυρίως από
υπoλίμνιες πηγές (οι σημαντικότερες ανοιχτά των πηγών Μυρτιάς) και από 15 μεγάλους και αρκετούς
μικρότερους χείμαρρους, οι οποίοι ξεκινούν από το Παναιτωλικό και τον Αράκυνθο και
καταλήγουν στη λίμνη. Ποσότητα νερού προέρχεται και από την αποστράγγιση της
καλλιεργούμενης περιοχής Παναιτωλίου – Καινούργιου.
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Η Τριχωνίδα, δέχεται ποικιλία από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες, αστικές απορρίψεις, γεωργικές απορροές),

αλλά κατορθώνει να τις αντιπαρέρχεται, επειδή

τα νερά της έχουν γρήγορο ρυθμό ανανέωσης σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο των νερών της. Η
μεγάλη διαφάνεια στα νερά της, η καλή τους οξυγόνωση, οι σχεδόν μικρές συγκεντρώσεις των
θρεπτικών τους αλάτων είναι μερικά από εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταξινομούν τη λίμνη ως
ολιγοτροφική-μεσοτροφική. Πέρα του ότι, η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί μια πολύ μεγάλη δεξαμενή
νερού, έχουν περιγραφεί στο οικοσυστήματά της πολλά είδη ενδημικής πανίδας και χλωρίδας, τόσο
από το πλαγκτό, όσο και από την ασπόνδυλη πανίδα και τα ψάρια της, ενώ και η αλιευτική της
παραγωγή δεν ιδιαίτερα σημαντική. Εξάλλου, η λίμνη διαθέτει σημαντικούς τύπους οικοτόπων.
Ανάμεσα σε αυτούς, στις νότιες ακτές της λίμνης, υπάρχει οριοθετημένη περιοχή με τον οικότοπο
‘’Ασβεστούχοι Βάλτοι’’ που αποτελεί προτεραιότητας για προστασία στο δίκτυο περιοχών
Natura2000. Σχετικά πρόσφατα, μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα LIFE-Φύση, διερευνήθηκαν
διεξοδικά οι ΄΄Ασβεστούχοι Βάλτοι της Τριχωνίδας’’, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο τύπο οικότοπο
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για προστασία και ανάδειξη. Στο πλαίσιο αυτού του έργου έχει δημιουργηθεί και το Κέντρο
Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕΠΕΤΡΙ), στην περιοχή του Καινούργιου Τριχωνίδας.
Η Τριχωνίδα, είναι μια θερμή μονομικτική λίμνη. Από την άνοιξη αρχίζει η ανάπτυξη του
θερμοκλινούς, το οποίο διαρκεί μέχρι νωρίς το φθινόπωρο. Από τη σύγκριση αυτών των
διαχρονικών δεδομένων προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας που καταγράφηκε σχετικά
πρόσφατα στη λίμνη Τριχωνίδα, έχει αυξηθεί κατά 2oC στο διάστημα 1985–2006, ενώ σχεδόν κατά
5oC από την αντίστοιχη καταγραφή κατά την περίοδο 1978-1981. Εξάλλου, καταγράφονται και τα
ακόλουθα. Η μέγιστη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου που καταγράφηκε το 2004-2005 είναι
ελαφρώς χαμηλότερη από εκείνες που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ η ελάχιστη είναι
χαμηλότερη ή και ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη που κατέγραψαν παλαιότερες μελέτες. Η
ελάχιστη αγωγιμότητα που μετρήθηκε σχετικά πρόσφατα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την
παλαιότερη μελέτη, και πολύ χαμηλότερες από τις ενδιάμεσες χρονικά μελέτες. Η μέγιστη τιμή της
αγωγιμότητας σχετικά πρόσφατα είναι αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αυξημένη ήταν και
η μέγιστη τιμή του pH. Οι τιμές μέγιστης και ελάχιστης διαφάνειας του νερού που μετρήθηκαν
πρόσφατα, παρότι δεν διαφέρουν σημαντικά από τις ανάλογες τιμές που κατέγραψαν το 1988-1989,
εμφανίζουν αύξηση σε σχέση με τις μελέτες 1985-1989, και μείωση σε σύγκριση με την
παλαιότερη εργασία. Η ελάχιστη συγκέντρωση χλωροφύλλης–α είναι χαμηλότερη από τις
αντίστοιχες τιμές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τη λίμνη, ωστόσο η μέγιστη ξεπερνά τις
προαναφερθείσες. Η μέγιστη συγκέντρωση ολικού φωσφόρου που μετρήθηκε σε σχετικά πρόσφατη
μελέτη είναι αυξημένη συγκριτικά με την αντίστοιχη των τριών προηγούμενων μελετών. Αυξημένη
κατά 50% εμφανίζεται και η μέγιστη τιμή των ορθοφωσφορικών ιόντων συγκριτικά με τη
μεγαλύτερη αντίστοιχη τιμή που καταγράφηκε στις προηγούμενες μελέτες. Οι συγκεντρώσεις
ολικού αζώτου που υπολογίστηκαν σχετικά πρόσφατα, μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες
που περιγράφονται στη μελέτη του 1985-1989. Έτσι, η ελάχιστη συγκέντρωση ολικού αζώτου, που
μετρήθηκε την περίοδο 2004-2005, βρίσκεται εντός των ορίων που περιγράφουν οι προηγούμενοι
ερευνητές, ενώ η μέγιστη συγκέντρωση ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη του 1997. Στην σχετικά
πρόσφατη μελέτη, βρέθηκαν επίσης αυξημένες τιμές συγκέντρωσης νιτρωδών και νιτρικών ιόντων
σε σχέση με τις τιμές που βρήκαν οι προηγούμενοι ερευνητές, ενώ η μέγιστη συγκέντρωση
αμμωνιακών ιόντων, ήταν αυξημένη κατά 169,23 % σε σχέση με τις παλαιότερες έρευνες.
Παρόμοια αύξηση εμφάνισε και η συγκέντρωση των πυριτικών ιόντων.
Ως προς τη διαχρονική πορεία των φυσικοχημικών δεδομένων της λίμνης Τριχωνίδας μπορεί να
διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι η μείωση της ελάχιστης διαφάνειας του νερού και η αύξηση του pH
μπορούν να ληφθούν ως ενδείξεις για την αύξηση του επιπέδου τροφισμού της λίμνης Τριχωνίδας,
καθώς μπορούν να προκληθούν από αυξημένη πρωτογενή παραγωγικότητα. Επίσης, είναι γνωστό
ότι η βαθμιαία αύξηση της αγωγιμότητας του νερού σε ένα υδάτινο οικοσύστημα μπορεί να
συνδεθεί με την αύξηση του επιπέδου τροφισμού του. Ο ολικός φώσφορος μέσα στο νερό είναι
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πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τροφικότητα ενός υδάτινου οικοσυστήματος και,
εκτός από τη μορφή των ορθοφωσφορικών ιόντων, συναντάται και με τη μορφή του διαλυμένου
οργανικού φωσφόρου. Το άζωτο αποτελεί επίσης ένα βασικό θρεπτικό στοιχείο που επηρεάζει την
παραγωγικότητα ενός υδάτινου οικοσυστήματος και οι κυρίαρχες μορφές του στο νερό
περιλαμβάνουν το διαλυμένο μοριακό Ν2, αμμωνιακό άζωτο, νιτρικά, νιτρώδη καθώς και μεγάλο
αριθμό οργανικών συστατικών. Οι αυξημένες τιμές συγκέντρωσης των φωσφορικών ιόντων αλλά
και του ολικού φωσφόρου σε σύγκριση με το παρελθόν, δείχνουν τη φόρτιση της λίμνης με
φώσφορο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από την έκπλυση γεωργικών λιπασμάτων ή
από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων και των ανάλογων βιοτεχνιών (π.χ. ελαιοτριβεία,
χοιροτροφεία)

που λειτουργούν γύρω από αυτή. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Τριχωνίδα δείχνει

χαρακτηριστικά ολιγότροφης (chl–α, TN) και μεσότροφης λίμνης (TP, Διαφάνεια). Έτσι, συνεχίζει να
κατατάσσεται στα ολιγο-μεσότροφα οικοσυστήματα. Σε σχέση με το παρελθόν, τα σχετικά
πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μια κάποια υποβάθμιση των χαρακτηριστικών ποιότητας
του νερού, όπως η αυξημένη συγκέντρωση ολικού φωσφόρου και αζώτου και η αύξηση της
μέγιστης τιμής αγωγιμότητας και pH. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ίσως μια τάση αύξησης του
τροφισμού της λίμνης. Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα που αφορούν στο βιοτικό κομμάτι του
οικοσυστήματος της λίμνης Τριχωνίδας, έδειξαν ότι στη σύνθεση της βιοκοινωνίας του
ζωοπλαγκτού συμμετέχουν και είδη που χαρακτηρίζουν εύτροφα οικοσυστήματα (π.χ. Daphnia
cucullata),

γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η Τριχωνίδα βρίσκεται σε μια μετάβαση προς

ανώτερο επίπεδο τροφικότητας.
Στον πιο κάτω πίνακα συγκρίνονται φυσικοχημικά δεδομένα διαφορετικών χρονολογικά μελετών

(πηγή:

Ντούλκα, Κεχαγιάς, 2009 (9ο Πανελ., Συμπ., Ωκεαν., Αλιείας, τομ., ΙΙ, 1223-1228, Τροφική κατάσταση Τριχωνίδας,

σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα),

2004/2005
Παράμετρος

1985-86-88-89

1988-89

1978-81

Ντούλκα,
Κεχαγιάς
10,1 – 29,7

Tafas et al.
9,5 – 27,5

Koussouris et Overbeck et
al.
al.
11,1 – 28, 0
10,0 – 25,0

260 – 387

195 – 320

45–270

0,81 – 11,45

3,7 – 12,0

7,35 – 9,37

7,6 – 8,5

Διαφάνεια (m)

4,0 – 13,0

4,0 – 11,0

4,0 – 12,5

5,7 – 13,9

Χλωροφύλλη – α
(mg/m3)
TP (μg/L)

0,19 – 9,37

2,2 – 8,2

2,3(1) , 4,3(2)

0,5 – 0,8

<7

15(1) , 66(2)

22 – 112

Θερμοκρασία (οC)
Αγωγιμότητα (μS/cm)
Διαλυμένο οξυγόνο
(mg/L)
pH
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PO 4 – P (mg/L)

0 – 0,12

<0,02 – 0,07

0,07 – 2,18

<0,10 – 0,6

NH4 – N (mg/L)

0 – 0,35

<0,01 – 0,09

NO2 – N (mg/L)

0 – 0,06

0 – 0,005

NO3 – N (mg/L)

0 – 0,74

0,05 – 0,45

SiO2 – Si (mg/L)

0,11 – 12,68

TN (mg/L)

0,1 - 4

0,001 – 0,014
**
0,005 – 0,13

0,002 – 0,04
**
0 – 0,062

0,0013 – 0,018 0,001 – 0,005
0,003 – 0,125
0,2- 0,4

0,02 – 0,232
0,021 - 2,9

(1) : μέση τιμή, (2) : μέγιστη τιμή ** : δεν υπάρχουν δεδομένα

Η χλωρίδα της Τριχωνίδας είναι πλουσιότατη, Ανάμεσα στα φυτά που κυριαρχούν είναι και τα
καλάμια, βούρλα, λάπατα, ψαθιά, παπύρια, ιτιές, νούφαρα, ορχιδέες, πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα.
Ειδικότερα, η χλωρίδα του υδάτινου συστήματος της λίμνης Τριχωνίδας ανέρχεται περίπου στα
323 taxa (είδη, υποείδη, ποικιλίες), από τα οποία 320 ανήκουν στα σπερματόφυτα και 3 ανήκουν στα
πτεριδόφυτα. Ο πλούτος των υδρόβιων μακροφύτων σε μια λίμνη είναι μεταξύ των άλλων και
συνάρτηση της έκτασης μιας λίμνης, της διακύμανσης της στάθμης της, της ομαλής ή όχι κλίση του
πυθμένα της από την ακτή προς τα βαθύτερα τμήματά της, της χημικής σύστασης των νερών, η
ποικιλία των τύπων των οικοτόπων, αλλά και της τροφικής της κατάστασης. Σημειώνεται ότι η
εντατικοποίηση των καλλιεργειών γύρω από μια λίμνη και η έντονη άσκηση της ελεύθερης
βόσκησης ζώων στις υγροτοπικές της περιοχές, συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των υγρών
λιβαδιών και της αντίστοιχης φυτοποικιλότητας μιας λίμνης. Από τα υδρόφυτα της περιοχής της
Τριχωνίδας, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα υπερυδατικά ριζόφυτα. Τα κυρίαρχα είδη
στη λίμνη Τριχωνίδα είναι Phragmites australis, Scirpus lacustris, Cladium mariscum, Typha
domingensis, Sparganiun erectum, Calystegia sepium, Veronica anagallis-aquatica, Juncus acutus,
Lythrum junceum, Ranunculus marginatus, Scirpoides holoschoenus, Najas marina, Nymphaea
alba , Lemna minor, Juncus marinus, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum spp., Ceratophyllum
demesum, Ceratophyllum spp., Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens, Potamogeton
spp., Vallisneria spiralis, Carex acutiformis και άλλα. Βαθύτερα στο νερό και μέχρι τα 12 μέτρα
βάθος, που είναι το όριο της παράλιας ζώνης επικρατούν χαρόφυτα με κυριότερα τα Chara
vulgaris, Ch. hispida, Nitella flexilis, N.tenuissima, Nitellopsis obtusa. Εξάλλου, όπου η
μακροφυτική υδρόβια βλάστηση είναι πυκνή αναπτύσσονται και χλωροφύκη των γενών Spirogyra,
Cladophora, Zygnema, Mougeotia, Ulothrix, Oedogonium. Στα υγρά λιβάδια της περιοχής
κυριαρχούν τα Trifolium resupinati και Iris pseudacorus. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση
των καλαμών παρατηρείται στο νοτιοανατολικό τμήμα της λίμνης μεταξύ των χωριών Καψοράχη
και Σιταράλωνα, σε αρκετά μεγάλη έκταση στο νότιο τμήμα της λίμνης μεταξύ Γραμματικού και
Δαφνιά και στο δυτικό τμήμα της στην περιοχή προς την τάφρο Αλάμπεη. Η αυξανόμενη έκταση
των καλαμώνων στην Τριχωνίδα ανερχόταν σε 134%, μεταξύ των ετών 1945-1997.
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Το φυτοπλαγκτόν της λίμνης περιλαμβάνει περισσότερα από 90 taxa (είδη, ποικιλίες, μορφές)¸ μερικά
από τα οποία είναι μοναδικά (ενδημισμός) στον κόσμο. Από αυτά μόνο τα 15 ήσαν σε σχετική
αφθονία. Η κυριαρχία των διατόμων είναι χαρακτηριστική (π.χ. Cyclotella trichonidea, C. trichonidea v.
nana, Fragilaria capucina, Fr. virescens Melosira granulate, Navicula spp., Nitzschia spp., Stephanodiscus astrea,
Synedra tabulate, S. ulna, S. spp., Amphora spp., Cymbella spp.),

και είναι παρόντα καθόλη τη διάρκεια του

έτους (25-81%). Τα κυανοβακτήρια (π.χ. Aphanocapsa elachista, Chroococus limneticus, Anabaena
aphanizomenoides, Anabaena spp., Aphanizomenon flos-aquae, Aphanotheca clathrata, Gomphosphaeria lacustris,
Lyngbya limnetica, Oscillatoria agardii v. isothrix, O. tenuis)

συμμετέχουν στην κοινότητα του

φυτοπλαγκτού από 1-18% ετησίως, τα χλωροφύκη (π.χ.Ankistrodesmus falsatus, Closterium aciculare, C.
reticulatum, C. setigera, C. spp., Crucigenia tetrapedia, Elakatothrix gelatinosa, Euastrum verrucosum, Kirchneriella
odesa, Pediastrum boryanum, P. simplex, Selenastrum gracile, Scenedesmus quadricauda, S. falsatus, Sc. spp.,)

από

4-23%, τα χρυσοφύκη (π.χ.Dinobryon divergens, D. sociale ) από 3-18%, τα δινοφύκη (π.χ.Peridinium
inconspicuum tab. conjuctum, P. incon. tab. remotum f. spiniferum, Ceratium hirundinella, Gonyaulax sp.,
Gymnodinium sp.,

) από 5-37%, ενώ τα κρυπτοφύκη (π.χ. Cryptomonas erosa, Rhodominas sp. ) και άλλοι

οργανισμοί του φυτοπλαγκτού συμμετέχουν ετησίως με ποσοστά μέχρι 4% επί του συνόλου των
ειδών του φυτοπλαγκτού.
Ως προς την κοινότητα του ζωοπλαγκτού (δεδομένα παλαιότερης έρευνας κατά τη διάρκεια του 2003–2005),
διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 37 ειδών ασπόνδυλων οργανισμών (26 είδη τροχόζωα, 3 είδη
κωπήποδα, 7 είδη κλαδοκεραιωτά και μία προνύμφη μαλακίου).

Η μέγιστη αφθονία της κοινότητας του

ζωοπλαγκτού καταγράφηκε στην επιφάνεια του στρώματος 0-10 μέτρα, με την αφθονία τους να
μειώνεται με το βάθος. Γενικά, στο ζωοπλαγκτό της λίμνης, επικρατούν τα βλεφαριδωτά πρωτόζωα
(42-98%) κυρίως με το είδος Tintinopsis lacustris, ακολουθούν τα τροχόζωα (μέχρι 38%), η
συμμετοχή των κωπηπόδων φτάνει το 26% και των κλαδοκεραιωτών περίπου το 8%, ως προς το
σύνολο της αφθονίας των οργανισμών του ζωοπλακτού. Από τα κωπήποδα, τα κυρίαρχα είδος
είναι τα Eudiaptomus driesci, Arctodiaptomus dudichi, A. steindachneri, Acanthocyclops viridis,
Cyclops vicinus Eudiaptomus drieschi. Από τα κλαδοκεραιωτά κυριαρχούν τα Diaphanosoma
orghidani, D. brachyurum, Bosmina longirostris, Daphnia hyaline, D. longispina, Alona sp. Οι
ναύπλιοι των κωπηπόδων βρέθηκαν κυρίως στο επιφανειακό στρώμα του νερού, όλες τις εποχές
του χρόνου. Τα πιο σημαντικά είδη από τα τροχόζωα, που ακολουθούν ένα κάθετο μοντέλο
διαχωρισμού στη στήλη του νερού, είναι τα Polyarthra trigla, Keratella cochlearis, K. quadrata,
Brachionus angularis, Br. calyciflorus, Asplanchna priodonta, Anureopsis fissa, Ploesoma mirum,
Pl. truncatum, Pl.handsoni. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι είναι ο πιο σημαντικός αβιοτικός
παράγοντας που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα την κάθετη κατανομή και τη μετανάστευση των
διαφόρων ειδών του ζωοπλαγκτού. Κατά τη διάρκεια της στρωματοποίησης των νερών της λίμνης,
το μεταλίμνιο φαίνεται ότι είναι το παραγωγικό στρώμα στη λίμνη, με μέγιστες τιμές του
διαλυμένου οξυγόνου και χαμηλή διαφάνεια, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης οργανικής ύλης και
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φυτοπλαγκτού. Εξάλλου, φαίνεται ότι το μεταλίμνιο δρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ως
‘’καταφύγιο’’ για το ζωοπλαγκτό, έναντι της θηρευσής του από το κυρίαρχο πλαγκτονοφάγο ψάρι
της λίμνης την αθερίνα (Atherina boyeri).
Οι βενθικοί οργανισμοί στην Τριχωνίδα αποτελούνται κυρίως από ολιγόχαιτα (π.χ. Tubifex tubifex,
Naias spp., Limnodrilus hoffmeisteri, Potamothrix prespaensis, P.hammoniesis),

προνύμφες εντόμων (π.χ.

Chironomus plumosus, Microchironomus tener, Cryptochironomus dafectus, Dixa aestivalis, Chaoborus crystallinus,
Ch. flavicans, Paratanytareus sp., Tanypus punctipennis),

τα καρκινοειδή έχουν σημαντική συμμετοχή (π.χ.

Atyaephyra desmarestis, Potamon potamios, Gammarus pungens, G.roeselli, Asellus aquaticus, Niphargus sp.),

όπως

και τα μαλάκια, τα βδελλοειδή (σε μεγάλη αφθονία το είδος Erpobdella octaculata), ενώ η
συμμετοχή των οδοντόγναθων και άλλων εντόμων ποικίλει, όπως και τις υδρόβιες αράχνες.
Σημειώνεται ότι η παράλια βλάστηση ευνοεί και προσφέρει εξαιρετικό υπόστρωμα διαβίωσης και
τροφής για την πανίδα των μαλακίων, που είναι ιδιαίτερα άφθονη, με μέγιστο της βιομάζας τους
περίπου στα 5 μέτρα βάθος. Μία από τις τελευταίες καταγραφές, για τα μαλάκια της λίμνης, που
διεξάχθηκε από ξένους επιστήμονες (von Alexander & P.L. Reischutz, 2003- Nachr., Ers., Vorarl., Malakol.,
Gesel., 11, 28-30),

αναφέρει ότι βρέθηκαν 28 είδη, από τα οποία 20 είδη ήσαν ζωντανά (π.χ. Theodoxus

various callosus, Viviparus hellenicus, V. cf viviparous, Bythinia graeca, Semisalsa steindachneri, Islamia
trichoniana,Valvata cristata, Acroloxus lacustris, Physella acuta, Radix juv. cf. auricularis, R. Ovate,Galba truncatula,
Planorbis planorbis, Pl. corneus, Gyraulus sp. juv., Unio crassus ionicus, Pisidium amnicum, P. nitidum, P.
personatum, Dreissena blanci),

ενώ για 8 είδη βρέθηκαν μόνο τα κενά κελύφη τους (π.χ. Dianella

thiesseana, Valvata klemmi, Valvata macrostoma, V. piscinalis, Stagnicola cf. fuscus, Ferrissia clessiniana, Planorbis
carinatus, Hippeutis complanatus).

Εξάλλου, ξένοι επιστήμονες, μεταξύ των άλλων βρήκαν ότι στην

Τριχωνίδα διαβιούν το κοσμοπολιτικό γαστερόποδα Potamopyrgus antipodarum (είναι γηγενές
μαλάκιο της Νέας Ζηλανδίας και έχει έρθει στην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα)

πάνω στα φυτά Myriophyllum

spicatum και Nasturtium officinalis, και τα ενδημικά μαλάκια της περιοχής Pseudobithynia
trichonis και Trichonis trichonica. Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις, το μύδι
του γλυκού νερού που επικρατεί, τουλάχιστον στις λίμνες Τριχωνίδα και Αμβρακία είναι του είδους
Dreissena blanci και όχι το Dr., polymorpha, όπως μέχρι σήμερα πιστευόταν. Αμφότερα έχουν
μεγάλες ομοιότητες, όπως αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη μοριακής βιολογίας, και έτσι το Dr. blanci
θεωρείται ένας ακόμη εισβολέας στα εσωτερικά νερά και στην Ελλάδα. Οι λάρβες αυτού του
μυδιού, είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια του έτους στις πιο πάνω λίμνες, ενώ η κατανομή τους
βρίσκεται κυρίως πάνω από τα 20 μέτρα βάθος, κοντά στο θερμοκλινές ή ακόμη και μέσα σε αυτό.
Η μεγαλύτερη αφθονία τους –με τη θερμοκρασία του νερού να ελέγχει την αφθονία και την
αναπαραγωγή- παρατηρείται κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, όπου την περίοδο αυτή
παρατηρήθηκε η εκτεταμένη αναπαραγωγική περίοδος του. Άλλοι ξένοι επιστήμονες (Αlbrecht et al.,
2009, Mollusc biodiversity and endemism in lake Trichonis, Malakol., 51, 2, 357-375)

ταυτοποίησαν στην

Τριχωνίδα 33 είδη μαλακίων, με 24 γαστερόποδα και 9 είδη διθύρων. Δηλαδή στην Τριχωνίδα και
τη γειτονική Λυσιμαχεία, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του 24% της συνολικής πανίδας των μαλακίων
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του γλυκού νερού της Ελλάδας. Εξάλλου, από τα γαστερόποδα αυτών των λιμνών, 5 είδη της
Τριχωνίδας και 7 είδη της Λυσιμαχείας, είναι ενδημικά της περιοχής.
Στις απόκρημνες ακτές της λίμνης και μέσα στο νερό ζουν επίσης βίδρες, αμφίβια, ερπετά και
άλλα. Επίσης, πλήθος από έντομα (πλεκόπτερα, κολεόπτερα, κ.ά), έχουν περιγραφεί στην περιοχή από
ξένους επιστήμονες.
Από την άποψη της ιχθυοπανίδας, η Τριχωνίδα φιλοξενεί συνολικά 25 είδη ψαριών, 11 από τα
οποία είναι ενδημικά στην Ελλάδα (π.χ. δρομίτσα-Rutilus ylikiensis, τσερούκλα-Scardinius acarnanicus,
γουρνάρα-Tropidophoxinellus

hallenicus,

στροσίδι-Barbus

albanicus,

λιάρα-Phoxinellus

pleurobipunctatus,

τριχωβελονίτσα-Cobitis trichonica, λουρογωβιός-Economidichthys pygmaeus, γλανίδι-Silurus aristotelis),

2 είδη

είναι ενδημικά της Βαλκανικής, δηλαδή η ντάσκα-Pseudophoxinus stymphalicus και η μπριάναBarbus peloponnesius, 4 έχουν εισαχθεί στη λίμνη παλαιότερα και τουλάχιστον 5 είδη είναι
κοσμοπολιτικά στην εξάπλωσή τους. Ένα είδος ψαριού, που απαντάται μόνον στη λίμνη Τριχωνίδα
(ενδημισμός περιοχής) και πουθενά αλλού στον κόσμο, είναι και ο Νανογωβιός ( Economidichtys
trichonis).

Πρόκειται για μικρό ψάρι, το οποίο έχει μήκος γύρω στα 3-5 εκατοστά, και ζει στα αβαθή

νερά της παραλίας της. Από τα ψάρια της Τριχωνίδας, 8 είδη είναι προστατευόμενα, σύμφωνα με
την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΕ, 7 είδη προστατεύονται από τη ‘’Συνθήκη της Βέρνης’’, και 8
είδη, σύμφωνα με το ‘’Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας’’, είναι τρωτά ή
και απειλούμενα τοπικά. Στα νερά των ρεμάτων της περιοχής, κυρίως στις εκβολές τους, ζουν
αρκετά ψάρια όπως μπούλκα, μπριάνα, λιάρα, ντάσκα ή τσίμα. Εκτιμάται ότι οι αλιευόμενες
ποσότητες ψαριών στη λίμνη Τριχωνίδα υπερβαίνουν τους 350 τόνους ετησίως.
Η ορνιθοπανίδα της λίμνης είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη
πουλιών. Από αυτά τα 30 τουλάχιστον είδη, ανήκουν στα απειλούμενα και αυστηρά
προστατευόμενα από την Κοινοτική νομοθεσία, όπως είναι ο πορφυροτσικνιάς το μπεκατσίνι, η
νεροκοτσέλα, η νερόκοτα, οι αγριόπαπιες, το βοταλίδι, η κατσούλα, η αλκυόνη, ο
φαλακροκόρακας, ο ερωδιός, οι φαλαρίδες και πολλά άλλα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Τριχωνίδας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Μέση τιμή
Θερμοκρασία, 0C
7.0
30.0
15.0
Αγωγιμότητα, μS/cm
295
460
340
pΗ
7.1
8.4
7.8
Διαφάνεια Secchi, m
6.8
13.4
8.6
Ολ.Αλκαλ., mg/l
132.0
183.0
158.6
Oλ.Σκληρότ., mg/l
80.0
145.0
120.0
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
8.6
11.0
9.0
Χλωριόντα,mg/l
3.5
25.0
18.0
Θειϊκά ιόντα, mg/l
23.0
195.0
65.0
Χλωροφυλ.-α, mg/m3
1.8
4.3
2.4

Πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ., +4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο
Γεωργίας,
1972-1997
(Γ.
Δ.,
Εγγειοβελτ.,
Έργων/Τμήμα
Προστ.,
Αρδευτ.
Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ.,
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2=261σελ, τευχ., 3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Κουσουρής, 1993 (Διδακ.,Διατρ.,
ΑΠΘ, 120σελ., για τη λίμνη Τριχωνίδα),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Τριχωνίδας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Ολικός Φώσφ., μg/l
10
31
P-PO4, μg/l
0.6
14
N-NO2, μg/l
0.7
3.24
N-NO3, μg/l
24
147
N-NH3, μg/l
11
136
+
Νάτριο, Na , meq/l
0.5
0.7
Μαγνήσιο, Mg+, meq/l
0.3
1.2
++
Ασβέστιο, Ca , meq/l
1.4
2.6
S.A.R.
0.6
0.6
Κατηγορία Νερού
C2S1
C2S1

Μέση τιμή
17
3
1.33
41
20
0.7
0.8
2.1
0.6
C2S1

Πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ., +4Παραρτ., Σχέδιο
προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ. Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ.,
Αρδευτ. Νερών, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakaspotamon-limnon, Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ.,
ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ., 3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού
λεκάνης Αχελώου κλπ),

Για την προστασία της λίμνης, των βιολογικών της πόρων και της ποιότητας των νερών της, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα σε έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων των παραλίμνιων οικισμών και των μεταποιητικών μονάδων
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, σε έργα ορεινής υδρονομίας στους κυριότερους χείμαρρους
της περιοχής κ.ά.
Σταχυολογημένες πηγές: Chalkia, Kehayias et al., 2012b (.Malacol., 55, 1, 135-150, Dreissena blanci larvae in lakes Trichonida
and Amvrakia), Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνων ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια
μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Ρίζος, 2011 (Μεταπτ.,Διπλ.,Εργα., Πανεπ., Πάτρας, 118σελ., Περιβαλλοντικές συνθήκες και πιθανές
επιπτώσεις από κλιματικές αλλαγές), Ντούλκα, 2010 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Ιωαννίνων, 308σελ., Ζωοπλαγκτικές κοινωνίες στη
λίμνη Τριχωνίδα), Ντούλκα, Κεχαγιάς, 2009 (9ο Πανελ., Συμπ., Ωκεαν., Αλιείας, τομ., ΙΙ, 1223-1228, Τροφική κατάσταση
Τριχωνίδας, σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα), Doulka, Kehayias, 2008 (J. Nat., Hist., 42, 575-595, Zooplankton in lake
Trichonis), Radea, Louvrou, Economou-Amilli, 2008 ( Aquat., Invas., 3, 341–344, First record of the New Zealand mud snail
Potamopyrgus antipodarum in trichonis lake etc), Ζώτος, 2006 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστ., Ιωαννίνων, 314σελ., Χλωρίδα και
βλάστηση στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία), Zotos et al., 2006 (Willden., 36, 731-739, New floristic reports fron lakes
Trichonis and Lysimachia), Bertahas et al., 2006 ( Acta Hydroch.,Hydrobiol., 34, 349–359, Climate change and agricultural
pollution effects on the trophic status of Trichonis lake), Zacharias et al., 2004 (Env.,Mod.,Softw.,20, 177-185, for Trichonis lake),
Leonardos, 2004 (J.Appl.,Ichthyol.,20,258-264, Scardinius acamanicus in Lakes Lysimachia and Trichonis), Zacharias et al., 2002
(Lak.,Res.,Res.,Manag., 7,55-62, for limnological Greek lakes overview), Leonardos, 2001 (J.Appl.,Ichthyol.,17,6,262-266,
Atherina boyeri in lake Trichonis), Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., για Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 559σελ., αλιευτική
διαχείριση λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Zαχαρίας, Κουσουρής, 2000
(Τεχν., Έκθεσ., Life-Φύση, ‘’Ασβεστούχοι Βάλτοι Τριχωνίδας’’, τευχ., 8, 484σελ, για την προστασία και ανάδειξη των
ασβεστούχων βάλτων της Τριχωνίδας), Zacharias, 1998 (Env., Softw., 12, 311-321, for Trichonis lake), Ψιλοβίκος και συν., 1998
(Ψηφιακ., βιβλιοθ., ΑΠΘ, Θεόφραστος, σελ., 349-358, Περιβαλλοντική αξία της λίμνης Τριχωνίδας), Tafas, et al., 1997 (Hydrob.,
344: 129-139, Limnological survey of the warm monomictic lake Trichonis. I. The physical and chemical environment), Tafas,
Economou-Amilli, 1997b (Hydrobiol., 344, 141–153, Limnological survey of the warm monomictic lake Trichonis. II. Seasonal
phytoplankton periodicity), Economou et al., 1994 ( J. Fish Biol., 45, 17-35, for freshwater larval fishes from lake Trichonis),
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Κουσουρής, 1993 (Διδακ.,Διατρ., ΑΠΘ, 120σελ., για τη λίμνη Τριχωνίδα), Zαχαρίας, 1993 (Διδακ., Διατρ., 213σελ. για την
κυκλοφορία των υδάτων σε λίμνες), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1= 498σελ, τευχ., 2= 261σελ, τευχ.,
3=221σελ, για εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Koussouris et al., 1992 ( Fresh., Env., Bull.,
1,96-101, for trophic state of Greek lakes), Koussouris et al., 1992 (Fresh., Env., Bull., 1, 96-101, for trophic state of Greece’s
lakes), Τάφας, 1991 (Διδακτ., Διατρ., 300σελ., ΕΚΠΑ, Φυτοπλαγκτό της λίμνης Τριχωνίδας), Falniowski, Economou-Amilli,
Anagnostidis, 1988 ( Inter.,Revue gesam., Hydrobiol., 73, 327–335, Valvata piscinalis and its epizoic diatoms from lake Trichonis),
Economou-Amilli et al., 1988-1992 (Scientif., Report ENV4V,0133, 56pp., for hydrological surveillance in Lakes Trichonis and
Amvrakia), Anagnostidis et al., 1985, 1986 (Arch., Hydr., 104, 205-217, IAC Symp., for blue-green algae in Amvrakia and
Trichonis lake), Daoulas et al., 1984, 1985, 1986 (Cyb., 8, 29-38, Act., Hydr.,28,227-235, Vie Mill., 35, 63-68, Hydrob., 124, 49-55,
Fragm., Balk., 12, 1, 1-14, for fish fauna in Trichonis lake), Κoumpli-Sovantzi, 1997 (Flora Mediter., 7, 173-179, Charophyte flora
of Greece), Κουμπλή-Σοβαντζή, 1983 (Διδακ.,Διατρ., 346σελ., για την υδρόβια βλάστηση της λίμνης Τριχωνίδας κλπ), Koussouris
et al., 1983 (Rev., Inter., d’Ocean, Med., LXXII, 55-72, for Trichonis lake), Koussouris at al., 1982 (Thalass., J., 5, 2, 17-25, for
Trichonis lake), Koussouris et al., 1982 (Thalass., J., 2, 5, 33-40 for Trichonis lake), Αναγνωστίδης και συν., 1982 (Βοτ., Χρον.,
2/2, 190-191 για υδροπτέριδα Azolla filiculoides και συμβιώτη Anabaena azollae στη λίμνη Τριχωνίδα), Ovenbeck, Anagnostidis et
al., 1982 (Arch., Hydrob., 95, 365-394, limnological survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes), Νταουλάς, 1981 (Διδακ.,
Διατρ., ΑΠΘ, 143σελ, για τα ψάρια της λίμνης Τριχωνίδας), Economou-Amilli, 1979 (Nov., Hedw., 31, 467-477, for new
phytoplankton taxa in Trichonis lake), Koussouris, 1978 (Thalass., J., 4, 115-123, Plankton in three lakes in western Greece),
Koussouris, 1978 (Proc., Inter., Symp., Zoogeog., Ecol., Greece and Neib.,Reg., 135-140, for plankton in some lakes of western
Greece), Αναγνωστίδης, 1968 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 866σελ., για τις θειοβιοκοινωνίες αλμυρών και γλυκών νερών), Λεοντάρης,
1967 (Διδακ., Διατρ., ΕΚΠΑ, 79σελ., για την Αιτωλοακαρνανία λεκάνη),

__________
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Α2.Οι Φυσικές Λίμνες της Ηπείρου
(Οι σημαντικότερες Φυσικές Λίμνες με τα κύρια Χαρακτηριστικά τους)
Οι σημαντικότερες λίμνες στην Ελλάδα, βρίσκονται στα δυτικά και βορειοδυτικά γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας, όπου η βροχόπτωση υπερβαίνει τα 950 χιλιοστόμετρα ετησίως. Εξάλλου,
η πλειονότητα αυτών των λιμνών βρίσκεται ανάμεσα στα 0 μέχρι τα 200 μέτρα υψόμετρο από το
επίπεδο της θάλασσας, ενώ υψηλότερα, από τα 400 μέχρι τα 1000 μέτρα υψόμετρο, τοποθετείται
ένας μεγάλος αριθμός τους.
Οι φυσικές λίμνες στην Ήπειρο αριθμούν πάνω από 30 υδάτινα σώματα. Οι σημαντικότερες από
αυτές, που και θα παρουσιαστούν σε αυτό το τεύχος, είναι οι λίμνες Παμβώτιδα, Ζαραβίνα, Ζηρός,
οι Δρακόλιμνες της Ηπείρου (Τύμφης και Σμόλικα), το έλος-λίμνη Καλοδίκη, ο Βηρός στις πηγές του
ποταμού Λούρου, η Τούμπα Ιωαννίνων και οι Μεσογειακές εποχικές λίμνες στην Ήπειρο
(Λιμνοπούλα, Προντάνη, Κυρά Παναγιά, Μεσοβουνίου, Κανέτα, Παλαιόκαστρου, Βουλίτσα).
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Εκτός αυτών, υπάρχουν ακόμη και μικρότερες φυσικές λίμνες μόνιμου ή εποχικού χαρακτήρα,
όπως είναι φυσικές υδατοσυλλογές στο δέλτα του ποταμού Καλαμά, και στη Σαγιάδα οι μικρές
λίμνες Φτελιάς, Μαντήλας, Παγανιάς, Παραλίας Καλαμά, Κάτω Αετού, Νενούδας και άλλες.
Οι περισσότερες λίμνες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα έχουν κοινή προέλευση. Ανήκουν στη
ζώνη των καρστικών λιμνών η οποία ξεκινά από τις νότιες Άλπεις, διασχίζει τις ανατολικές ακτές
της Αδριατικής, την Αλβανία και διαμέσου της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και της δυτικής
Ελλάδας καταλήγει στην Πελοπόννησο. Δηλαδή, οι λίμνες αυτές σχηματίστηκαν, ως αποτέλεσμα
ενδογενών κυρίως δυνάμεων του φλοιού της γης (τεκτονικές κινήσεις), αλλά και εξωγενών συνθηκών,
όπως είναι οι διαλυτικές διεργασίες του νερού, η δράση των πλημμυρών και η ιζηματοποίηση
(διάβρωση-αποσάθρωση).
Εξάλλου, την τεκτονική προέλευση αυτών των λιμνών φανερώνουν μεταξύ των άλλων, και τα
μορφομετρικά τους δεδομένα (π.χ.

σχέση ανάμεσα στην έκτασή της προς την έκταση της εδαφικής της λεκάνης).

Επίσης, σε ότι αφορά την έκταση των φυσικών λιμνών, είναι γνωστό ότι κάθε λιμναία λεκάνη ή
λίμνη έχει πάντοτε κυμαινόμενη έκταση στην επιφάνειά της, η οποία εξαρτάται κυρίως από τη
φυσική μεταβλητότητα των κλιματικών συνθηκών (π.χ. βροχή, χιόνι, πλημμύρες, ανομβρία, ξηρασία, θερμοκρασία,
εξάτμιση, υγρασία κ.ά)
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λίμνη, αλλά και από τη χρήση των υδάτων της μέσω τεχνικών έργων (π.χ. μόνιμα αντλητικά
συστήματα, αρδευτικό δίκτυο) ή και άλλων αυτοσχέδιων κατασκευών.
__________

-Αλπικές-Ορεινές Λίμνες στην Ήπειρο
(Δρακόλιμνες στις Τύμφης και του Σμόλικα)
Την εποχή στις υποχώρησης των τελευταίων παγετώνων από την Ευρώπη (πριν
χιλιάδες έτη),

από περίπου 10-15

εμφανίστηκαν, ως κατάλοιπά στις, στις αλπικές φυσικές λίμνες. Η Ελλάδα έχει

περισσότερες από 60 τέτοιες λίμνες, από στις οποίες περίπου 30 είναι μεγαλύτερες σε έκταση από 1
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν οι ορεινές αλπικές λίμνες στα βουνά στις
Τύμφης και του Σμόλικα, στο Γράμμο, γενικότερα στον ορεινό όγκο στις Πίνδου, στο Βελούχι, στο
Καλλίδρομο, στη Γκιώνα, στα Βαρδούσια, στον Ελικώνα, στην Οίτη, στον Παρνασσό, στο Χελμό
και στα Ζήρια, μέχρι και την Κρήτη στα Λευκά Όρη (Ομαλός στις Σαμαριάς) και στον Ψηλορείτη (Ομαλός
Βιάννου).

Οι αλπικές-ορεινές λίμνες είναι μικρές σε μέγεθος, ενώ οι περισσότερες είναι εποχικές. Συνήθως,
βρίσκονται σε υψόμετρα από 1800 έως 2917 m., και το χιόνι σκεπάζει το έδαφος περίπου 6-8
μήνες. Ο συνδυασμός των αντίξοων συνθηκών (π.χ. χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρότητα του αέρα, δυνατοί άνεμοι),
καθιστούν την περίοδο βλάστησης μικρή σε χρονική διάρκεια, ενώ τα εκεί λιγοστά φυτά (ενδημούν
πολλά σπάνια)

έχουν αναπτύξει ειδικές προσαρμοστικές ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στις

αντίξοες συνθήκες. Η ενεργός υδρόβια ζωή διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχουν
απλές τροφικές αλυσίδες σε σύγκριση με αυτές των λιμνών σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι υψηλές
διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες των νερών στις, τα λιγοστά θρεπτικά συστατικά, η έντονη ηλιακή
ακτινοβολία το καλοκαίρι και η έλλειψή στις για αρκετούς μήνες το χειμώνα, καθιστούν στις
αλπικές λίμνες μοναδικά και ιδιαίτερα οικοσυστήματα.
Ανάμεσα στις αλπικές και υποαλπικές λίμνες ονομαστές είναι οι ‘’Δρακόλιμνες’’ στη Β.Πίνδο,
στον ορεινό όγκο στις Τύμφης, στο Σμόλικα και στις πλαγιές του Γράμμου στις την πλευρά του
νομού Ιωαννίνων.
α) Στον ορεινό όγκο στις Τύμφης, και σε υψόμετρα μεταξύ 1500 και 2050 μέτρων υπάρχουν έντεκα
μικρές ορεινές λίμνες, των οποίων η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 100 με 200 μέτρα. Η μεγαλύτερη
από αυτές είναι η Δρακόλιμνη στις Τύμφης ή Γκαμήλα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1800
μέτρων (ή

κατ’ στις σε 2100 μέτρα υψόμετρο),

ανάμεσα στις κορυφές Λάπατος και Πλόσκος, είναι

παγετώδους και καρστικής προέλευσης. Καλύπτει επιφάνεια 8-15 περίπου στρεμμάτων με
ελλειψοειδές σχήμα, και έχει μέγιστο βάθος 20 περίπου μέτρων (ή κατ’στις 4.95 μέτρα). Η ευκολότερη
προσέγγισή στις είναι με αφετηρία το Μικρό Πάπιγκο (2 km BA), στα Ζαγοροχώρια. Η Δρακόλιμνη
στις Τύμφης, διατηρεί σταθερή στάθμη, σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη είτε
αρτεσιανισμού, είτε υπόγειων αναβλύσεων, είτε στο αργό λιώσιμο του χιονιού που σε σημεία
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γίνεται ακόμη και τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια ερευνών για την υδρόβια χλωρίδα στις
Δρακόλιμνης (Ιούλιος, 1992 και 1994) είχαν μετρηθεί, θερμοκρασίες νερού 18-21οC, αγωγιμότητες 3070μmhos, και τιμές pH 7.9-8.7.
Η βλάστηση είναι σχετικά άφθονη, κατά μήκος στις ακτογραμμής στις λίμνης. Η μακροφυτική
βλάστηση στις Δρακόλιμνης στις Τύμφης αποτελείται από 11 taxa (είδη,

υποείδη, ποικιλίες, μορφές)

με

κυρίαρχα τα είδη Sparganium angustifolium, Eleocharis palustris subsp. Palustris, Sagittaria
sagittaria, αλλά υπάρχουν και τα είδη Potamogeton sp., Alopecorus aequalis, Ranunculus
trichophyllus subsp. Trichophyllus, Callitriche palustris, Rorippa sylvestris, Plantago lanceolata,
Εδώ ζει και ο αλπικός τρίτωνας (Triturus

alpestris veluchιensis, ενδημικό υποείδος στην Ελλάδα),

και άλλα

αμφίβια, όπως είναι η μπομπίνα και ο πρασινόφρυνος. Ο αλπικός τρίτωνας, είναι αμφίβιο μήκους
8-12 εκατοστομέτρων, ζει στα νερά των αλπικών λιμνών ή στα αργής ροής ρυάκια στις αλπικής
ζώνης των βουνών. Βρίσκεται πάντοτε μέσα στο νερό ή σε υγρές θέσεις κοντά σε αυτό. Τρέφεται
με διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα και ξεχειμωνιάζει μέσα στο νερό ή κρυμμένος κάτω από πέτρες,
ρίζες, κ.λ.π. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 είδη τριτώνων, ενώ στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη υπάρχει
άλλο υποείδος, το Triturus alpestris alpestris. Ο αλπικός τρίτωνας θεωρείται σπάνιο είδος και είναι
ένα από τα είδη άγριας ζωής που προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Γενικά οι Δρακόλιμνες, είναι υποαλπικές υδατοσυλλογές βρίσκονται σε σχεδόν απρόσιτες
βουνοκορφές, αλλά η υπερβολική συγκέντρωση αιγοπροβάτων εποχικά, γύρω από αυτές, μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα στη διαβίωση στις εκεί υδρόβιας ζωής, στις συμβαίνει συχνά με μαζικό
θάνατο των αλπικών τριτώνων που ενδημούν εκεί.
β) H Δρακόλιμνη Λάκκα Τσουμάνη στις Τύμφης ή έλος Τσουμάνη, με έκταση περίπου 18
στρέμματα, βρίσκεται 1.8 Km βόρειο-βορειοανατολικά από την κορυφή Αστράκα και σε υψόμετρο
1800 μέτρα. Τροφοδοτείται από το λιώσιμο του χιονιού, πηγές και κατακρημνίσματα. Κατά τη
διάρκεια ερευνών για την υδρόβια χλωρίδα σε αυτή τη Δρακόλιμνης (Ιούλιος, 1992) είχαν μετρηθεί,
θερμοκρασίες νερού 13-22οC, αγωγιμότητες 98-176μmhos και τιμές pH 6.9-7.5. Από την υδρόβια ή
υδροχαρή βλάστηση βρέθηκαν 20 taxa, από τα οποία επικρατούν τα είδη Carex rostrata, C. acuta.
Επίσης, είχαν βρεθεί μεταξύ των άλλων το πτεριδόφυτο Equisetum palustre και τα αγγειόσπερμα
Callitriche palustris, Cerastium fontanum triviale, Silene roemeri, Hippuris vulgaris, Polygonum
arenastrum, Ranunculus trichophyllus trichophyllus, Veronica beccabunga, Carex acuta, C.
caryophyllea, C. echinataC. Rostrata, Eleocharis palustris palustris, Poa compressa, Juncus
articulates, Luzura sudetica, Potamogeton trichoides.
γ) H Δρακόλιμνη Λούτσα Ρομπόζη στις Τύμφης, βρίσκεται 1.5Km νότιο-ανατολικά της κορυφής
Αστράκας, σε υψόμετρο 1900 μέτρα και έχει έκταση περίπου 16 στρέμματα. Τροφοδοτείται από το
λιώσιμο του χιονιού και από κατακρημνίσματα. Κατά τη διάρκεια ερευνών για την υδρόβια
χλωρίδα σε αυτή τη Δρακόλιμνη (Ιούλιος, 1992 και Αύγουστος, 1994) είχαν μετρηθεί, θερμοκρασίες
νερού 8-18οC, αγωγιμότητες 20-65μmhos, pH 5.8-7.4, και είχαν περιγραφεί 15taxa, με κυρίαρχα τα
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Sparganium aqngustifolium και Eleocharis palustris. Επίσης, είχαν βρεθεί μεταξύ των άλλων το
βρυόφυτο Leptodictyum riparium και τα αγγειόσπερμα; Callitriche brutia, Silene pusilla tymphaea,
Achillea abrotanoides, Doronicum columnae, Elatine alsinastrum, Epilobium collinum, Plantago
atrata, Saxifraga taygeta, Limosella aquatic, Koeleria splendens, Poa annua, Potamogeton sp.
Φυσικοχημικοί παράμετροι, Δρακόλιμνη Τύμφης, Λάκκα Τσουμάνη και Λούτσα
Ρομπόζη (μέσες τιμές καλοκαίρι, 1989-1995)
Παράμετρος
Δρακόλιμνη Τύμφης Λάκκα Τσουμάνη
Λούτσα Ρομπόζη
0
Θερμοκρασία, C
16.1
20.0
14.1
Διαφάνεια Secchi, m

(17.2-19.5)
0.61

(15.0-20.6 )
0.42

( 10.8-11.5)
0.39

Αγωγιμότητα, μS/cm

(0.48-0.60)
54.6

( 0.08-0.25)
176

(0.33-0.44 )
62

(45-122)
8.44

(95-210)
7.2

(62-63 )
6.27

(8.40-8.43)
28.06

(6.80-7.92)
187.4

(6.22-6.34 )
25.5

0.327
0.169
0.003
0.155
0.009

( 99.25-278.90)
2.169
(0.221-3.303 )
(0.002-0.069 )
(0.100-0.495 )
0.062

(17.08-25.05 )
1,385
(1.115-1.167 )
( 0.241-0.275)
0.035

(0.008-0.200)

(0.027-0.044)

pH
Αλκαλικότητα,
HCO3

mg/l

Άζωτο, mg/l N
Άζωτο ,Ν-ΝO3, mg/l
Άζωτο, Ν-ΝO2, mg/l
Άζωτο,Ν-ΝΗ4, mg/l
Φώσφορος,
P-PO4,
mg/l

Πηγές: Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική
έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ),

δ) Στην ανατολική πλευρά στις Τύμφης και σε υψόμετρα περίπου 1450-1650 μέτρα βρίσκονται οι
Δρακόλιμνες Λάκκου ή Αρβανίτα. Οι λίμνες αυτές που είναι εποχικές, αρχίζουν να δέχονται τα
νερά της βροχής από το φθινόπωρο, παγώνουν εξ ολοκλήρου το χειμώνα και βρίσκονται στην πιο
ολοκληρωμένη μορφή στις στα τέλη στις άνοιξης. Το μέγιστο βάθος τους δεν ξεπερνά το 1.5-2
μέτρα, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και στις έλλειψης
βροχόπτωσης, οι λίμνες ξεραίνονται. Ο επισκέπτης μπορεί να προσεγγίσει στις λίμνες από δασικό
δρόμο, 500 μέτρα πριν από τη διασταύρωση Ηλιοχωρίου–Λάϊστας, στο κεντρικό Ζαγόρι. Στις γύρω
πλαγιές, από αυτές στις λίμνες, υπάρχουν ζωντανά ρόμπολα, αλλά και κεραυνο-καμένοι κορμοί.
ε) Στις αλπικές πλαγιές του όρους Γράμμος, στις την πλευρά του νομού Ιωαννίνων, υπάρχουν δυο
Δρακόλιμνες στην Αετομηλίτσα (παλιά Δέντσικο ή Ντένισκο). Η μία είναι αρκετά κοντά στο χωριό και
είναι πολύ μικρή, «Δάκρυ του Δράκου», ενώ η άλλη είναι αρκετά πιο μακριά και είναι
μεγαλύτερη. Αυτή τη μεγαλύτερη Δρακόλιμνη, την αντικρίζεις πολύ πριν φθάσεις στο διάσελο,
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ανάμεσα από στις κορυφές Κιάφα και Περήφανο. Η περιοχή στις Αετομηλίτσας είναι γεωλογικά
προβληματική, καθώς το έδαφος στις πλαγιές υποχωρεί, σπάει και είναι επιρρεπές σε
κατολισθήσεις. Κατά μια παράδοση στη Δρακόλιμνη κατοικούσε ένα τεράστιο κριάρι που
προστάτευε το χωριό από στις κατολισθήσεις. Κάτοικοι από το χωριό, για να προστατεύσουν το
δικό τους τόπο από στις κατολισθήσεις, έκλεψαν το κριάρι από τη Δρακόλιμνη και το πήγαν στο
δικό τους μέρος, στην πίσω πλευρά του Γράμμου.
Αυτή τη Δρακόλιμνη, μια ομάδα ορειβατών που την είχε επισκεφτεί αναφέρει. ‘’Σε αυτή τη
δρακόλιμνη κυριαρχούν τα ψαθιά, από τα υδροχαρή φυτά. Οι γυρίνοι άμφιβιων (ατελή στάδια βατράχων)
αφθονούν, αλλά δεν παρατηρήσαμε ίχνη από Τρίτωνες που είδαμε σε στις γύρω ορεινές λίμνες. Αυτό
ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι, μερικά χρόνια πριν, είχαν εμπλουτίσει με γόνο πέστροφας την
Δρακόλιμνη αυτή. Τώρα, ούτε Τρίτωνες, αλλά ούτε και πέστροφες υπάρχουν εκεί. Υπολείμματα από
καβούρια που βρέθηκαν υποδεικνύουν την ύπαρξή τους στη λίμνη, ενώ έντονη είναι η παρουσία
οδοντόγναθων από τα έντομα’’.
στ). Η Δρακόλιμνη του Σμόλικα ή Λύγκα (στη βλάχικη διάλεκτο Ντιβιρλίγκα), είναι δεύτερη σε μέγεθος
Δρακόλιμνη, μετά από αυτή της Γκαμήλας, παγετώδους και τεκτονικής προέλευσης. Βρίσκεται σε
υψόμετρο 2200 μέτρων, κάτω από τον κώνο που σχηματίζει η κορυφή του Σμόλικα. Έχει έκταση 3
με 4 στρέμματα, περίμετρο περίπου 110 μέτρα, αλλά έχει μεγάλο βάθος. Έχει σχήμα καρδιάς,
τροφοδοτείται από το λιώσιμο του χιονιού και η περίσσεια των νερών ρέει προς την κοιλάδα του
Κεράσοβου, ενώ στα νερά της βρίσκονται οι αλπικοί τρίτωνες. Ο πυθμένας στις παρυφές της είναι
ερυθρωπός, και γενικά η λίμνη έχει γαλάζιο χρώμα. Γι’ αυτό και στα βλάχικα αποκαλείται «ΛάκουΒίνιτου», δηλαδή ‘’Γαλάζια λίμνη’’. Κατά τη διάρκεια ερευνών για την υδρόβια χλωρίδα σε αυτή
τη Δρακόλιμνη (Αύγουστος,

1991)

είχαν μετρηθεί, θερμοκρασίες νερού 15-18οC, αγωγιμότητα 30-

60μmhos, pH 6.7-7.8. Επίσης, σε αυτή τη Δρακόλιμνη βρέθηκαν 17 taxa με κυρίαρχο το Eleocharis
palustris, αλλά υπάρχουν και τα Juncus alpinus alpestris, J. Inflexus, Luzula multiflora congesta,
Cerastrium

cerastoides,

Blysmus

compressus,

Carex

nigra,

Carex

ovalis,

Carex

paniculataEleocharis quinqueflora, Anthoxanthum alpinum, Deschampsia cespitosa Nardus stricta,
phleum alpinum, Trisetum flavescens, Potamogeton sp..΅Εξάλλου, στις παραλίμνιες περιοχές της
φυτρώνουν βιόλες, ορχιδέες, αγριομενεξέδες, σαξιφραγκιές και κρίνοι. Το μονοπάτι για τη
Δρακόλιμνη του Σμόλικα ξεκινάει από το χωριό Αγία Παρασκευή (παλιά Κεράσοβο), στην εθνική οδό
Κόνιτσας-Κοζάνης και μετά από πορεία περίπου 4 ωρών αντικρίζεις αυτή τη λίμνη.
ζ) Η Δρακόλιμνη Μόσια (στα

βλάχικα σημαίνει γριά),

μικρή σε μέγεθος αλπική λίμνη, βρίσκεται στο

Σμόλικα σε υψόμετρο 2.150 μέτρων, κοντά στη “Βάλια Κίρνα” (ελληνικά

“Κοιλάδα του Διαβόλου”),

ανάμεσα στις κορυφές Μπογδάνι και Καπετάν Τσεκούρας. Στην περιοχή αυτή, εκτός από την
κύρια λίμνη υπήρχαν και στις δυο μικρότερες στις οποίες τροφοδοτούσε με τα καθαρά νερά στις
και όπου συναντώνται και τρίτωνες. Η ευκολότερη πρόσβαση είναι μέσω της Σαμαρίνας, με
πεζοπορία πάνω από 2 ώρες.
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Σταχυολογημένες πηγές: Παπαδακη, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΕΜΠ, 117σελ., Εκτίμηση στις οικολογικής κατάστασης λιμνών στις
Ηπείρου, Παμβώτιδα και Δρακόλιμνες), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, για χλωριδική
και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ), -Sarika-Hatzinikolaou et al.,
1997 (Phyton, 37, 1, 19-30, for macrophytes in alpine aquatic ecosystem of Pindos), και από περιγραφές μελών ορειβατικών
συλλόγων.

__________

- Λίμνη Βηρός
ή Βυρός ή Βίρος ή Βουλιάστα
(πηγές ποταμού Λούρου).
Ο Βηρός είναι μικρή λίμνη, δολινολίμνη, από όπου τα αναβλύζοντα νερά δημιουργούν τις κύριες
πηγές του ποταμού Λούρου, στο Τέροβο Ιωαννίνων (30ο χλμ Ιωαννίνων-Άρτας). Βρίσκεται σε υψόμετρο
+296 μέτρα, έχει σχήμα κυκλικό με μεγαλύτερη διάμετρο περίπου τα 93 μέτρα, περίμετρο γύρω
στα 300 μέτρα, και μέγιστο βάθος 10.2 μέτρα.
Η λίμνη δέχεται νερά από υπόγειους καρστικοιύς αγωγούς, και αφήνει επιφανειακά άνοιγμα μόνο
στα ανατολικά μέσα από το οποίο τα νερά της τροφοδοτούν τον ποταμό Λούρο.

Η θερμοκρασία του νερού παραμένει σχεδόν σταθερή καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ανάμεσα
στους 10.5-12οC, ενώ σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων τα φερτά υλικά και οι λασπορροές
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θολώνουν τα νερά της για λίγες ημέρες. Στη λίμνη συναντώνται πλούσια υδρόβια χλωρίδα, αλλά
και ψάρια, βατράχια, καρκινοειδή, έντομα και άλλα υδρόβια ζώα.
__________

- Λίμνη Ζαραβίνα
ή Νεζερός ή Νιζερός ή Τσεραβίνα ή Λίμνη Δελβινακίου
(Natura2000= GR2130010, Ήπειρος, Δελβινάκι Ιωαννίνων).
Η λίμνη Ζαραβίνα, είναι ανοικτού τύπου καρστική λίμνη με τεκτονική προέλευση (π.χ.
διεργασίες νερού, δράση πλημμυρών, ιζηματοποίηση, ενδογενείς τεκτονικές κινήσεις).

διαλυτικές

Ως φυσική υδατοσυλλογή, από

άποψη βάθους κατατάσσεται, πέμπτη στη σειρά των βαθύτερων φυσικών ελληνικών λιμνών, μετά
την Τριχωνίδα, το Ζηρό στη Φιλιππιάδα, τη Βεγορίτιδα και την Αμβρακία.
Η λίμνη βρίσκεται στο άκρο του αντίστοιχου λεκανοπεδίου στην επαρχία Πωγωνίου, του Νομού
Ιωαννίνων και στο υψηλότερο τμήμα μιας μακρόστενης κοιλάδας η οποία περιβάλλεται από τα όρη
Κασιδιάρης και Ρονίτσα, ενώ ενώνεται με τον ποταμό Νιζερό, ο οποίος παραλαμβάνει το
πλεονάζον νερό από τη λίμνη Ζαραβίνα, και ο οποίος μετά μια πορεία 20 περίπου χιλιομέτρων
συναντά τον ποταμό Καλαμά.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ζαραβίνας
Επιφάνεια Λίμνης
0.3Km2
Υψόμετρο Λίμνης
Υδρολογική Λεκάνη
12.2Km2
Μέγιστο Μήκος
6
3
Όγκος Λίμνης Χ10
6.28m
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
31.5m
Μήκος Ακτών

+458m
Km
Km
Km

πηγή: Νικολάου, Σαχπάζης, 1999 (Υδρογεωλογική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και
συντήρησης(τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός στην κοινότητα Λίμνης-Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, σελ.51.),
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη, τροφοδοτείται με νερό από επιφανειακές πηγές, από υπολίμνιες πηγές και από το νερό της
βροχής και του χιονιού. Από γεωλογική άποψη η περιοχή αποτελείται από ασβεστόλιθους, οι
οποίοι σε ορισμένα τμήματα καλύπτονται από φλύσχη, και γενικά από αργιλικά στρώματα. Έτσι, η
ασβεστολιθική σύσταση του μεγαλυτέρου μέρους της λεκάνης απορροής της λίμνης Ζαραβίνας
είναι υδατοπερατή, ενώ η καρστική δομή (σύμπλοκα
δαιδαλώδη έγκοιλα κ.ά)

συστήματα με ρωγμές, ρήγματα, σπηλαιοειδή ανοίγματα,

του υποστρώματος και η πλούσια φυτοκάλυψη-δασοκάλυψη της περιοχής

ελαττώνουν την επιφανειακή απορροή των νερών της βροχής.
Για να αξιοποιηθούν τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης Ζαραβίνας, κατασκευάστηκε το σημερινό
τσιμέντινο θυρόφραγμα στη φυσική έξοδο της λίμνης -

στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα της-

από το οποίο

αρδεύονται 3400 στρέμματα γεωργικής γης στον κάμπο της Σιταριάς, της Κοινότητας Λίμνης και
του Κρυονερίου. Το υπάρχον αρδευτικό θυρόφραγμα, ακολουθεί με δύο κλάδους ο Νιζεραύλακας
και μετά ο ποταμό Νιζερός ή Νεζερός ή Μπαξέδια, μέσω του οποίου ενώνεται με τον ποταμό
Καλαμά. Επομένως, η λίμνη Ζαραβίνα, ο Νεζεραύλακας ή ποταμός Νεζερός ή Νιζερός, ο ποταμός
Λιμπούσδα, ο ποταμός Γορμός ανήκουν στην ίδια υδρολογική ενότητα, στο ίδιο ποτάμιο σύστημα
δηλαδή του ποταμού Καλαμά και είναι παραπόταμοί του. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή της
Ζαραβίνας, εκτός της λίμνης Ζαραβίνας, των υγρών λιβαδιών, των επιφανειακών πηγών, στα
κατάντη τους υπάρχουν και βαλτοτόπια –

ο Βάλτος με έκταση 130 στρέμματα και οι Κόπρες με έκταση 110

στρέμματα.

Από την άποψη της χλωρίδας στη λίμνη Ζαραβίνα έχουν καταγραφεί 48 taxa (είδη, υποείδη, ποικιλίες)
από τα οποία 12 είναι υδρόβια (π.χ.

Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Scirpus holoshoenus,

Ranunculus sceleratus sceleratus, R. peltatus baudotii, Potamogeton crispus, Myrioiphyllum spicatum, Lycopus europaeus, Juncus
articularis, Epilobium parviflorum, Alopecurus aequalis),

9 υγρόφιλα και 27 ξηρόφιλα.

Από περιβαλλοντική άποψη, στη λίμνη Ζαραβίνα, διαβιούν αρκετά ψάρια του γλυκού νερού
(περισσότερα

από έντεκα είδη),

κυρίως τα είδη Χαμοσούρτης-Barbus peloponnesius, Πεταλούδα-

Carassius gibelio, Κυπρίνος-Cuprinus carpio, Μπράνα-Luciobarbus albanicus, Τσίμα-Pelasgus
epiroticus, Σολομός-Salmo farioides, Λιάρα-Telestes pleurobipunctatus, Γλήνι-Tinca tinca, ΧέλιAnguilla anguilla. Μερικά από τα οποία είναι ενδημικά είδη της ευρύτερης περιοχής ή και της
δυτικής Ελλάδας.
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Εξάλλου, η λίμνη Ζαραβίνα μαζί με τις γειτονικές περιοχές της κοιλάδας του Γόρμου ποταμού, το
δάσος της Μερόπης και το Ωραιόκαστρο - συνολικής έκτασης περίπου 219 Km2, έχει ενταχθεί στο
ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Natura2000, με υψηλή μάλιστα
προτεραιότητα προστασίας και με κωδικό Natura2000, GR2130010.
Φυσικοχημικοί παράμετροι, Λίμνης Ζαραβίνας
(μέσες τιμές και διακύμανση τιμών, έτη 1989-1995)
Άνοιξη
Καλοκαίρι
24.0
25.6

Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C

Φθινόπωρο
22.3

Διαφάνεια Secchi, m

(24.0-24.0 )
1.78

( 23.0-27.0)
1.46

(21.0-25.0 )
2.36

Αγωγιμότητα, μS/cm

( 0.40-2.30)
1290

( 0.23-2.56)
1335

(0.30-6.0 )
1305

pH

(1275-1300 )
7.95

(1200-1500 )
8.18

(1100-1420 )
8.13

(7.82-8.08 )
68.85

(8.07-8.40 )
78.64

(8.0-8.26 )
56.87

( 20.74-115.9)
0.546
(0.175-0.379 )
(0.001-0.008 )
( 0.049-0.135)
0

(69.54-92.72 )
0.420
(0.093-0.417 )
( 0-0.011)
(0-2.307 )
0.001

(45.14-73.50 )
0.247
(0.112-0.287 )
(0-0.006 )
(0-0.077 )
0.001

(0-0.005 )

(0-0.001 )

(0-0.003 )

Αλκαλικότητα,
HCO3

mg/l

Άζωτο, mg/l N
Άζωτο ,Ν-ΝO3, mg/l
Άζωτο, Ν-ΝO2, mg/l
Άζωτο,Ν-ΝΗ4, mg/l
Φώσφορος,
P-PO4,
mg/l

Πηγές: Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και
Παμβώτιδα κλπ),

Ενδεικτικές πηγές: Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece),
Κουτσογιάννης, 2004 (Τεχνική γνωμοδότηση, Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας, ΕΜΠ, 35σελ.), Hatzinikolaou
et al., 2003 (Phytocoenol., 33, 1, 93-151,The macrophytic vegetation in seven aquatic ecosystems in Epirus, NW Greece),
Κουσουρής, 2001, (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, Δήμος Δελβινακίου, 116σελ., Λίμνη Ζαραβίνα: προέλευση, μορφομετρια, υδρολογία,
υδροφορία, περιβάλλον), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και
φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ), Ρηγίδης, Γόντικας, 1959-60
(.Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων Ζαραβίνας, Ηπείρου. Εισηγητική έκθεση και Βασικά στοιχεία, σελ. 15 και σελ. 28,
Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Υδραυλικών Κατασκευών), Νικολάου, Σαχπάζης, 1999 (Υδρογεωλογική πραγματογνωμοσύνη σχετικά
με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης(τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός στην κοινότητα Λίμνης-Πωγωνίου Ν.
Ιωαννίνων, σελ.51.),

__________

- Λίμνη Ζηρός
(΄Ήπειρος, Φιλιππιάδα)
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Η Λίμνη Ζηρός, μια κλειστή λίμνη σε ελλειψοειδές σχήμα, βρίσκεται σε υψόμετρο + 56 μέτρα και
τοπογραφικά στο ύψος της Παντάνασσας Φιλιππιάδας Άρτας (2

Km δυτικά της εθνικής οδούς).

Δημιουργήθηκε στην τεκτονική επαφή των ασβεστόλιθων της Ιόνιας ζώνης (Παντοκράτορας) και
Πλειο-τεταρτογενών σχηματισμών, κατά μήκος της ρηξιγενούς δομής Ζηρού–Στεφάνης–Ζαλόγγου,
που αποτελεί και την κύρια αιτία βύθισης του Αμβρακικού κόλπου. Η λίμνη Ζηρός αποτελεί την
αποκάλυψη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο μέτωπο της ρηξιγενούς επιφάνειας. Ο
μηχανισμός δημιουργίας της οφείλεται σε υπόγεια διάβρωση κατά μήκος του ρήγματος και
κατακρήμνιση της οροφής. Δηλαδή, η λίμνη Ζηρός, είναι δολινολίμνη, που δημιουργήθηκε από την
τεκτονο-καρστική δραστηριότητα της περιοχής.

Υδρογεωλογικές μελέτες αναφέρουν ότι ο

υδροφόρος ορίζοντας της λίμνης είναι ο ίδιος με αυτόν του ποταμού Λούρου, συνεπώς τα δύο
υδάτινα συστήματα φαίνεται να επικοινωνούν.
Οι διαστάσεις της λίμνης είναι περίπου 900Χ600 μέτρα. και το μεγαλύτερο βάθος της φτάνει τα 53
μέτρα, σύμφωνα με προσωπική βυθομέτρηση (πηγή: Αρχείο ΕΛΚΕΘΕ, 2003), ενώ μέσο βάθος της λίμνης
είναι περίπου τα 20 μέτρα. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αναπτύσσεται θερμική
στρωμάτωση της λίμνης και κάτω από τα 10 μέτρα βάθος υπάρχει έντονη ανάπτυξη θερμοκλινούς.

Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται ετησίως από 22 μέχρι 9 βαθμούς Κελσίου στα βαθύτερα
σημεία της λίμνης. Η λίμνη δεν τροφοδοτείται από επιφανειακά νερά, ποτάμια ή χείμαρρους, αλλά
από υπόγειες πηγές νερού, στη βόρεια πλευρά και σε βάθος 12-15 μέτρων. Επίσης, δεν
παρατηρήθηκε η λίμνη να έχει επιφανειακή εκροή υδάτων. Σχετικά με τη ζωή στα νερά της λίμνης,
Θ. Σ., Κουσουρής
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μέχρι στα πρώτα 10 μέτρα συναντώνται καβούρια, όστρακα, μικρά ψάρια γλυκού νερού και
υδροχαρή φυτά. Η λίμνη φιλοξενεί επίσης νερόφιδα, λιμνόφιδα και νεροχελώνες ενώ υπάρχουν
αναφορές και για την ύπαρξη της βίδρας. Την άνοιξη του 2010 το νερό της λίμνης κοκκίνισε, κάτι
που οφειλόταν, όπως έδειξε έρευνα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, στην
εμφάνιση του τοξικού κυανοβακτηριδίου Planktothrix rubescens. Κατά άλλη εκδοχή, ο εποχικός
χρωματισμός των νερών της λίμνης αποδίδεται, μετά από έντονες βροχοπτώσεις και σε υλικά
ερυθράς γης (Ερυθρογή, Redsoil, Terra rossa) που προέρχονται από τον παραπλήσιο ‘’Κοκκινόπηλο’’ της
ευρύτερης περιοχής (ομάδα

λόφων γεωλογικού ενδιαφέροντος που αποτελούν προϊστορικό καρστικό βύθισμα που

πληρώθηκε από ερυθρές αργίλους σε ένα περιβάλλον παροδικών λιμνών με έντονες εναλλαγές υγρών και ξηρών περιόδων).

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια καταδύσεων στη λίμνη, διαπιστώθηκε κάτω από το βάθος των 36
μέτρων η παρουσία υδρόθειου, η οποία πιθανότητα να οφείλεται στην αναγωγή των πλούσιων σε
θειικά άλατα νερών της λίμνης, αλλά και στην αποσυνθεμένη οργανική ύλη (κυρίως τα φύλλα των γύρω
από τη λίμνη δέντρων και θάμνων που συσσωρεύονται στον πυθμένα της λίμνης).

Εξαιτίας, αυτής της κατάστασης, έχει

διαπιστωθεί από προσωπική έρευνα ότι η υπάρχουσα ιχθυοπανίδα της λίμνης, βρίσκεται σε βάθη
νερού όχι μεγαλύτερα των 12 μέτρων, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη
οξυγόνου (ανοξικά ύδατα), είτε και στην παρουσία υδρόθειου.
Η λίμνη Ζηρός, αποτελεί ένα καρστικό οικοσύστημα το οποίο λόγω της απομόνωσης του, της υψηλής
διαύγειας του νερού, του μεγάλου βάθους και της χαμηλής ανθρωπογενούς πίεσης που δέχεται,
χαρακτηρίζεται ως ολιγοτροφική. Η νότια όχθη της λίμνης καταλήγει σταδιακά σε ρηχή αμμουδιά ενώ η
αντίπερα όχθη της καταλήγει σε απότομα βράχια. Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται χειμώνα και
καλοκαίρι από 9.6οC–21.2οC. Τα νερά της λίμνης χαρακτηρίζονται ως νερά τύπου Ca-HCO3 και Ca-HCO3SO4, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εβαπορίτες (αποθέσεις ορυκτών-γύψος, ανυδρίτης, ασβεστίτης,
δολομίτης κ.ά-, τα οποία σχηματίζονται από καθίζηση αλάτων σε κλειστές θαλάσσιες ή λιμναίες λεκάνες) που

φαίνεται ότι συνεισφέρουν θεϊκά άλατα προς τα νερά της περιοχής.
Στον παρακάτω πίνακα, ενδεικτικά παρουσιάζονται μερικά από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της λίμνης
Ζηρός, κατά την περίοδο όπου ενέσκηψε η ‘’άνθηση του Ύδατος’’ από το κυανοβακτήριο Panktothrix
rubescens (πηγή:Vareli et al., 2009 (Harmfull Algae, 8, 3, 447-453, Planktothrix rubescens bloom in lake Ziros. Σημειώνεται ότι
τα νιτρώδη άλατα, ήταν σε μη ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, ενώ οι παύλες του πίνακα σημαίνουν μη ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις
με την ακολουθούμενη μέθοδο, ενώ ο αριθμός κυττάρων ανά λίτρο νερού αναφέρεται στο κυανοβακτήριο Panktothrix rubescens
).

Έτος
2006/2007

T
o

pH

C

NH4

NO3

mg/l

mg/l

P2 O 5
mg/l

Chl-α
μg/l

Ιαν.

7

8.1

-

-

-

0.2

Φεβρ.

8

8.2

-

-

-

0.5
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Μαρτ.

11

8

0.08

0.2

-

3.5

7x106

Απρ.

15.5

8.1

0.06

0.1

-

0.5

1x106

Μάϊος

23.5

8.4

0.06

0.2

-

0.1

2x105

Ιούν.

24

8

0.09

1.1

-

0.3

6x105

Ιούλ.

24.5

8.1

-

1.6

-

0.2

4x105

Αύγ.

27

8.2

-

-

-

0.3

6x105

Σεπτ.

18

8.2

-

-

-

0.3

6x105

Οκτ.

14

8.4

-

-

-

0.2

4x105

Νοεμ.

10

8

-

0.7

-

5

1x107

Δεκ.

8.5

8.1

0.13

0.5

-

6.5

1.3x107

Ιαν., 07

7.5

8.5

0.10

1.02

-

7.5

1.5x107

Φεβ., 07

9

8

0.27

3.2

0.02

18

3.6x107

Μάρ., 07

14.5

7.9

0.63

7.3

0.05

155

3.1x108

Από τα πλέον χαρακτηριστικά της λίμνη Ζηρός είναι ότι έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, καθώς
διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση παραλίμνιο δάσος από Νερόφραξο (Fraxinus

angustifolia oxycarpa),

πυκνή και δενδρώδη ανάπτυξη με λυγαριές (Vitex agnus castus), πλατάνια (Platanus orientalis), βελανιδιές,
πεύκα και άλλη βλάστηση που δεν αφήνει κανένα κενό (παραλίμνιο

δάσος με στοές).

πρόσφατη βοτανική μελέτη στην περιοχή διαπιστώθηκε η παρουσία 21 taxa (είδη,
μορφές).

Από αυτά 2 είδη τα Batrachospermum sp. και Chara vulgaris

Σε σχετικά

υποείδη, ποικιλίες,

f. longibracteata

καταγράφονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 3 είδη της λίμνης τα Chara gymnophylla,
Plagiomnium cuspidatum, και Najas minor, αναφέρονται ως σπάνια είδη για την Ελλάδα.
Στη λίμνη διαβιούν λιγοστοί ιχθυοπληθυσμοί που προσελκύουν όμως το ενδιαφέρον των γύρω
ερασιτεχνών αλιέων. Απαντώνται τρία ενδημικά είδη ψαριών: το Μουστακάτο ή Στροσίδι
(Luciobarbus

albanicus),

pleurobipuntatus).

ο Ποταμοκέφαλος Πελοποννήσου (Squalius

peloponnensis)

και η Λιάρα (Telestes

Επίσης, έχει αναφερθεί και η ύπαρξη ενός ξενικού είδους, του χορτοφάγου κυπρίνου

(Ctenopharyngondon idella) που είχε εισαχθεί στη λίμνη πριν από δεκαετίες, αλλά σήμερα η
παρουσία του δεν είναι επιβεβαιωμένη. Εξάλλου, στο ζωοπλαγκτόν της λίμνης διαβιεί το
καρκινοειδές Atyaephyra desmarestii, το οποίο στην Ελλάδα έχει πολλούς οικοφαινότυπους και όχι
υποείδη, όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα.
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(Ενδεικτικές πηγές: Manolaki et al., 2011 (Fres., Envir., Bul., 20,861-874, Aquatic and riparian flora in Ziros lake and the rivers
Louros, Acheron), Vareli et al., 2009 (Harmfull Algae, 8, 3, 447-453, Planktothrix rubescens bloom in lake Ziros), Κουσουρής,
2003 (Προσωπικό ερευνητικό αρχείο για ποιότητα νερού και βυθομέτρηση της λίμνης Ζηρός),

__________

- Λίμνη Kαλοδίκη
ή Έλος Καλοδίκη ή Λίμνη με τα Νούφαρα
(Natura2000=GR2120002, Πάργα, Ήπειρος)
Η λίμνη Καλοδίκη, η λίμνη με τα Νούφαρα, όπως αλλιώς αποκαλείται, είναι ένας υγρότοπος
περίπου 3.5Km2, μεταξύ της Πάργας και Μαργαριτίου, δίπλα στον εθνικό δρόμο ΗγουμενίτσαςΠρέβεζας. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Καλοδίκι, 100 μέτρα και βορειοδυτικά του χωριού
Μόρφι. Γεωμορφολογικά το έλος Καλοδικίου είναι ένα καρστικό βύθισμα (δολίνη) γεμισμένο με
αργιλικά υλικά, στο οποίο έχει αναπτυχθεί πλούσιος βιότοπος. Το βάθος της λίμνης κυμαίνεται από
0.5 έως 5 μέτρα, ανάλογα με την εποχή, όπως και η έκταση του υγρότοπου και η φυσιογνωμία της
βλάστησης. Η λίμνη ή έλος Καλοδίκη είναι ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγροτόπους
στην Ελλάδα. Αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους–γαιώδους περιοχής με μεγάλη
οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία.
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O υγρότοπος αυτός αποτελείται από μια μεγάλη και μία μικρή λίμνη που βρίσκονται μέσα σε μια
μικρή λεκάνη, τεκτογενούς προέλευσης και όπου είναι ενεργή η τυρφογένεση. Δηλαδή, οι δύο
αυτοί γειτονικοί τυρφώνες καταλαμβάνουν έκταση 1.95 Km2, και περιβάλλονται από λόφους
μέγιστου υψομέτρου 550 μέτρα. Το σύνολο του υγρότοπου ως ‘’Τόπος Κοινοτικής Σημασίας’’,
είναι ένα σχετικά ετερογενής υγρότοπος γλυκού νερού με μικρής κλίμακας διακυμάνσεις και
καλύπτει μια έκταση περίπου 8.45 Km2. Υποστηρίζεται, παλαιογεωγραφικά, ότι κατά τη διάρκεια
της τελευταίας παγετώδους περιόδου στην περιοχή υπήρχε μια μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού με
εκτεταμένη βλάστηση, ενώ από την έναρξη της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου, άρχισε να
δημιουργείται και να συσσωρεύεται βαθμιαία η τύρφη. Ο σχηματισμός της τύρφης, τη δεκαετία του
1990 εκτιμήθηκε ότι ήταν πάχους 3.5 μέτρων και 0.5 μέτρων αντίστοιχα στο μεγαλύτερο και
μικρότερο τέλμα της περιοχής. Τότε, η στάθμη του νερού στη λίμνη, είχε εποχική διακύμανση από
0 μέχρι 5 μέτρα. Εξάλλου, από το φθινόπωρο του 1992 που η λίμνη ξεράθηκε εντελώς, ο
υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής υποχώρησε κατά 1.5-2.5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.
Τα επόμενα χρόνια, μετά τον πλημμυρισμό της περιοχής, η λίμνη είχε διαυγές νερό, χαμηλή
αλκαλικότητα (144-205 mg/l CaCO3), και τα νερά της ήταν πλούσια σε φώσφορο, άζωτο και σίδηρο.
Από την άποψη της χλωρίδας έχουν καταγραφεί 76 taxa (είδη, υποείδη, ποικιλίες), από τα οποία 42 είναι
υγρόφυτα, 18 υγρόφιλα και 16 ξηρόφιλα. Από τα υδρόβια μακρόφυτα τα πλέον χαρακτηριστικά
είναι τα

Nymphaea alba, Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus lacustris,

S.maritimusJuncus articularis, Ludwigia palustris, Alisma lanceolatum, Butomus umbellatus,
Callitriche brutia, C.lenisulca, Carex acuta, C.pseudocyperus, C.riparia, Ceratophyllum
demersum, Eleocharis palustris, Lythrum salicaria, Mentha aquatic Myriophyllum spicatum,
M.alterniflorum, Oenanthe aquatic, Potamogeton crispus, P.lucens, P.natans, P.polygonifolius,
P.trichoides, Ranunculus rionii, Sparganium erectum erectum.
Στον υγρότοπο αυτό έχουν καταγραφεί 18 τύποι βλάστησης, εκ των οποίων εννέα κατατάσσονται
ως ενώσεις και εννέα ως κοινότητες. Η βλάστηση της περιοχής χαρακτηρίζεται από ένα μωσαϊκό
τύπων βλάστησης, από καλά ανεπτυγμένο βάλτο, μεσοτροφικές και ευτροφικές συνθήκες γλυκού
νερού, αλμυρές και υφάλμυρες κοινότητες φυτών, σε διάφορους συνδυασμούς χωρικής διάταξης. Η
ποικιλομορφία των οικοτόπων της βλάστησης, βασισμένη στον αριθμό των συνταξονομικών
μονάδων, αναγνωρίζεται στους πιο κάτω κυρίαρχους τύπους βλάστησης, οι οποίοι μειώνονται με
την ακόλουθη σειρά: α) Βλάστηση ελώδη και βαλτώδη, όπου κυριαρχούν τα αγρωστώδη, τα
βούρλα και μερικά πλατύφυλλα -8….> β) Κοινότητες με ριζωμένα, επιπλέοντα ή βυθιζόμενα
μακρόφυτα σε μεσοτροφικά και ευτροφικά νερά-6….> γ) Κοινότητες χαμηλής βλάστησης
διαφόρων οικοτόπων με συνθήκες υγρές-ξηρές, ή υφάλμυρες- γλυκού νερού -2…> δ) Κοινότητες
στα περιθώρια ακίνητων ή λίγο κινούμενων νερών και διαταραγμένων οικολογικά θέσεων -1….> ε)
πυκνή βλάστηση από αλμυρίκια στα εδάφη που πλημμυρίζουν με γλυκό νερό -1. Η οικολογική
κατάσταση του υγρότοπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό σε ένα μικρό φράγμα, που προστατεύει τον
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υγρότοπο από τις απορροές των γειτονικών γεωργικών καλλιεργειών. Όμως το φράγμα είναι
πλημμελώς συντηρημένο και διαρροές του είναι σύνηθες φαινόμενο.
Η σημαντικότητα του υγροτόπου, βασίζεται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της
γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται

στη δυτική μεταναστευτική οδό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου

μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην Δυτική Ελλάδα),
νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα, κλπ.).

είδη πουλιών (τα
υδρόβια),

όσο και στα φυσικά του χαρακτηριστικά (έλος γλυκού

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 301 φυτικά είδη, 120

περισσότερα έχουν μόνιμη παρουσία στο έλος και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στρουθιόμορφα και

20 είδη θηλαστικών (π.χ. Neomys anomalus, Talpa stankovici, Lutra lutra, Felis silvestris, Myocastor coypus), 11

είδη ερπετών και 5 είδη αμφιβίων. αγριόγατες και σκαντζόχοιροι, βίδρες και κουνάβια, νυφίτσες
και αλεπούδες, σκαπτοποντικοί και ποταμόσκυλα, φιδόσαυρες, βαλτοχελώνες, πρασινόσαυρες,
οχιές. Αποικίες από κρυπτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, μαυροπελεκάνους, χρυσαετούς, όρνια,
νανοβουτηχτάρια, χουλιαρόπαπιες, τρυγόνια, κοτσύφια, καρακάξες και ψαρόνια, δίνουν ζωή στο
έλος με τη μόνιμη παρουσία τους και την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.
Σε εξειδικευμένες μελέτες στον Καλοδίκη έχει διαπιστωθεί ότι, όταν τα επίπεδα του νερού
υπερβαίνει τα 4 μέτρα, οι κοινότητες βλάστησης Phragmito-Magnocaricetea εξαφανίζονται ή και
υποχωρούν σημαντικά, ενώ οι κοινότητες Potametea εξαφανίζονται από τη λίμνη, όταν η στάθμη
του νερού-υδροφόρου πέσει κάτω από η επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, για την προστασία και
διατήρηση του υγρότοπου και των οικοτόπων του, έχει προταθεί (Γεωργιάδης,

1994)

να αυξηθεί η

στάθμη του νερού της λεκάνης στο υψόμετρο +109.5 μέτρα, πάνω από το επίπεδο της θάλασσας,
αλλά και την αποκατάσταση της πλήρους στεγανότητα του φράγματος. Αυτά θα οδηγήσουν σε
περίπου μέσο επίπεδο νερού ετησίως στα 2 μέτρα, στη μέση του βάλτου, επιτρέποντας τη
διατήρηση των περισσότερων από τις υπάρχουσες κοινότητες των φυτών. Ωστόσο, εξαφάνιση των
αναδυόμενων φυτών και των κοινοτήτων τους, λόγω των υπερβολικά υψηλών επιπέδων του νερού,
θα επηρεάσει είδη πουλιών από την απουσία χώρων αναπαραγωγής. Η στάθμη του νερού θα πρέπει
πάντα να διατηρείται, πάνω από το επίπεδο του εδάφους, προκειμένου να αποφευχθεί η οξείδωση
στο στρώμα της τύρφης του βάλτου.
Έτσι, ο οικολογικός ρόλος του βάλτου θα αναβαθμιστεί και ταυτόχρονα το νερό του βάλτου θα
μπορούσε και να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των καλλιεργούμενων κάμπο του Μαργαριτίου,
αλλά και την προμήθεια πόσιμου νερού, με όρους.
Στις αρχές του καλοκαιριού το έλος αλλάζει όψη. Μεταμορφώνεται σε έναν πολύχρωμο καμβά,
αφού τότε βρίσκονται στην πλήρη ανθοφορία τους τα νούφαρα και συγκεκριμένα η κατηγορία
Nymphea alba. Γι αυτό είναι γνωστή ως “λίμνη με τα νούφαρα”.
Ο Καλοδίκης, επικοινωνεί φυσικά με το έλος Παλαιοκάστρου. Ανήκει στους προστατευόμενους
υγροβιότοπους της Ελλάδας και έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία μιας και συνεχίζεται η τυρφογένεση
έως τις μέρες μας.
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Οι απειλές για την ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι κυρίως το παράνομο κυνήγι, αλλά και η
καταστροφή του έλους εξαιτίας αποξηράνσεων ή και της ρύπανσης των νερών του. Η ρύπανση των
νερών ή η αποξήρανση του έλους μπορεί επίσης να επηρεάσει και την υπόλοιπη πανίδα, τη
χλωρίδα αλλά και τους τύπους οικοτόπων της περιοχής. Οι γεωτρήσεις επίσης στη γύρω περιοχή
είναι δυνητικοί παράγοντες στο να επηρεάζουν τη στάθμη του νερού στο έλος που αποτελεί
σημαντικό παράγοντα οικολογικής ισορροπίας για το οικοσύστημα.
Ο υγρότοπος Καλοδίκη χαρακτηρίζεται ως προς τη συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων να
βρίσκεται σε ευτροφικές συνθήκες, ενώ ως προς τη χλωροφύλλη-α ταξινομείται μεταξύ
μεσοτροφικής και ευτροφικής κατάστασης, εξαρτώμενης από την υγροπερίοδο του υγρότοπου. Σε
ότι αφορά το ζωοπλαγκτό, αυτό είναι φτωχό σε είδη, ενώ κυριαρχούν οργανισμοί μικρού μεγέθους,
οι οποίοι είναι τυπικοί ευτροφικών συνθηκών και διαταραγμένου οικολογικά περιβάλλοντος.
Τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή του υγρότοπου παρατηρείται έντονος ευτροφισμός που
προκαλείται από τη διάβρωση των εδαφών, τις γεωργικές δραστηριότητες και τη ρύπανση. Επίσης,
το οικοσύστημα του υγροτόπου διαταράσσεται συχνά από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι
το κυνήγι, η εναπόθεση σκουπιδιών και μπάζων, καθώς και παράνομες καλλιέργειες εντός του
υγροτόπου, όταν αυτός υποχωρεί.
Φυσικοχημικοί παράμετροι Λίμνης Έλους Καλοδίκη
(μέσες τιμές και διακύμανση τιμών, έτη 1989-1995)
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C

Διαφάνεια Secchi, m

Αγωγιμότητα, μS/cm

pH

Αλκαλικότητα, mg/l HCO3

Άζωτο, mg/l N

Θ. Σ., Κουσουρής

Άνοιξη

Καλοκαίρι

22.0

30.2

(18.0-25.0 )

(28.0-33.0 )

0.31

0.33

( 0.10-0.80)

(0.15-0.54 )

256

344

(150-420 )

(298-400 )

7.88

7.81

(6.62-8.51 )

(7.32-8.89 )

34.84

134.43

(20.74-52.13 )

(52.13-188.60 )

1.077

5.303
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Άζωτο ,Ν-ΝO3, mg/l

(0.392-1.471 )

(3.399-5.593 )

Άζωτο, Ν-ΝO2, mg/l

(0-0.007 )

(0.001-0.019 )

Άζωτο,Ν-ΝΗ4, mg/l

(0.012-0.459 )

(0.031-0.187 )

0.052

0.054

(0.016-0.151 )

(0.013-0.092 )

Φώσφορος, P-PO4, mg/l

Πηγή: Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική
έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ),
Ενδεικτικές πηγές: Kagalou et al.,, 2010 (Envir.,Monit., Assess.,170,1-4, 445-455, Assessing the zooplankton community in
Kalodiki wetland), Dimopoulos et al., 2005 (Biol., Bratisl., 60, 1,69-82, Vegetation ecology of Kalodiki fen), Sarika-hatzinikolaou
et al., 2003 (The macrophytic vegetation in seven aquatic ecosystems in Epirus, NW Greece), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999
(Διδακτ., Διατρ., ΕΚΠΑ, 497σελ., Υδρόβια οικοσυστήματα της Ηπείρου), Sarika-Hatzinikolaou et al., 1996 (Webbia 50,2, 223236, The vascular flora of lake Kalodiki), Botis et al., 1993 (Intern., Peat J., 5,25-34, Geology and paleoecology of thw Kalodiki
peatland),

__________

Μεσογειακές Εποχικές Λίμνες στην Ήπειρο
Οι πλειονότητα των Μεσογειακών εποχικών λιμνών της Ηπείρου έχουν εποχικό χαρακτήρα, ενώ
ορισμένες μπορεί να διατηρήσουν νερό καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι
κλιματικές και υδρολογικές τους συνθήκες.
α) Λίμνες Λιμνοπούλα, Προντάνη, Κυρά Παναγιά, Μεσοβουνίου. Οι 4 αυτές λίμνες βρίσκονται
κοντά στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας (Ζώνη ειδικής προστασίας κατά Natura2000, –SPA, ’’Έλη Καλοδίκη, Μαργαρίτι,
Καρτέρι, Λίμνη Προντάνη -GR2120006)’’.

Η Λίμνη Λιμνοπούλα (κατά

Natura2000, GR2120003),

βρίσκεται κοντά στο χωριό Κρυσταλοπηγή και

Κεφαλόβρυσο, σε υψόμετρο + 506 μέτρα, είναι εποχική λίμνη και έχει μέγιστη έκταση μέχρι 579
Km2. Το 1988 κατασκευάστηκε στραγγιστική τάφρος σε μια πλευρά της λίμνης, αλλά η διαδικασία
αποστράγγισης δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη και η λίμνη κατακλύζεται το χειμώνα από νερά,
φθάνοντας στο μέγιστο βάθος των 10 m.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Επιπλέον, η λίμνη αποστραγγίζει φυσικά από τρεις καταβόθρες που βρίσκονται στη νότια πλευρά
της. Κατά το καλοκαίρι σχηματίζονται υγρά λιβάδια τροφοδοτούμενα από πηγές, ενώ ο μισός
περίπου από τον εκτεθειμένο πυθμένα της λίμνης καλλιεργείται και ο μισός βοσκιέται. Ένα
σημαντικό τμήμα της λίμνης σκεπάζεται από υγρόφιλη βλάστηση με Phragmites australis και
Scirpus bolboschoenus. Σημαντική είναι η παρουσία του φράξου (Fraxinus angustifolia), οι πληθυσμοί
του οποίου είναι υποβαθμισμένοι και χρειάζονται προστασία.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Οι αρχικές ελοφυτικές κοινότητες έχουν υποβαθμισθεί έντονα εξαιτίας της βόσκησης και δεν είναι
πλέον αμιγείς. Η γρήγορη μετατροπή του οικοσυστήματος από λίμνη σε ξηρά έχει ως συνέπεια την
είσοδο χερσαίων ξηρόφιλων φυτών. Στη νότια πλευρά της λίμνης η λυγαριά (Vitex

agnus-castus)

σχηματίζει μια περιφερειακή ζώνη από καλά αναπτυγμένους θάμνους.
Κοντά στις καταβόθρες υπάρχει, κατά τη θερινή περίοδο, αποξηραμένη Chara sp., πάνω στο
έδαφος και στις πέτρες. Από τα υπάρχοντα ζώα έχουν καταγραφεί τα Testudo hermanni, Testudo
marginata, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Phoxinellus spp.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Το ιδιαίτερο οικοσύστημα της Λιμνοπούλας είναι ένας χαρακτηριστικός υγρότοπος ο οποίος
προμηθεύει με νερό τη γύρω περιοχή και παρέχει υγρά λιβάδια για βόσκηση κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η υγρόφιλη βλάστησή του προσφέρει ενδιαιτήματα σε αξιόλογη πανίδα, όπως είναι η
παρουσία ενδημικών ψαριών και μεγάλων πληθυσμών αμφιβίων και βαλτοχελωνών, ενώ υπάρχει
επίσης αξιοσημείωτη ορνιθοπανίδα.
Λίμνη Προντάνης. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Αμπελιά, σε υψόμετρο +450 μέτρα και έχει
μέγιστη έκταση μέχρι τα 335 στρέμματα, μέγιστο μήκος 1400 μέτρα, μέγιστο πλάτος περίπου 400
μέτρα και περιφέρεια λίμνης 4 χιλιόμετρα. Κοντά στο ίδιο χωριό και στο Μεσοβούνι, βρίσκεται η
ομώνυμη μικρή εποχική λίμνη, η Λίμνη του Μεσοβουνίου, με έκταση που φτάνει μέχρι και τα 65
στρέμματα. Στο χωριό Κυρά Παναγιά βρίσκεται η ομώνυμη εποχική λίμνη, Λίμνη Κυρά Παναγιά,
σε υψόμετρο + 80 μέτρα και που έχει μέγιστη έκταση που φτάνει μέχρι και τα 167 στρέμματα
περίπου
β) Λίμνες Παλαιοκάστρου, Καλοσυκιές, Κανέτα. Η λίμνη Παλαιοκάστρου, βρίσκεται στο χωριό
Μαργαρίτι, στην Ηγουμενίτσα, σε υψόμετρο +110 μέτρα. Έχει έκταση που φτάνει μέχρι τα 1000
στρέμματα είναι αβαθής και ξηραίνεται εποχικά.
Η Λίμνη Καλοσυκιές με μέγιστη έκταση μέχρι 400 στρέμματα, βρίσκεται κοντά στο χωριό
Σπαθαραίοι, σε υψόμετρο + 20 μέτρα και είναι εποχική λίμνη.
Η Λίμνη Κανέτα με μέγιστη έκταση που φτάνει και τα 87 στρέμματα, βρίσκεται σε υψόμετρο +
130 μέτρα και είναι εποχική λίμνη.
__________

- Λίμνη Παμβώτιδα ή Λίμνη των Ιωαννίνων
( Natura2000=GR2130005, Ήπειρος, Γιάννενα)
Η σημερινή λίμνη Παμβώτιδα είναι το υπόλειμμα ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που
περιελάμβανε και τη γειτονική πεδιάδα της Λαψίστας που ήταν άλλοτε λίμνη. Η Παμβώτιδα, με
σχετικά τριγωνικό σχήμα και με ομαλές όχθες, έχει δημιουργηθεί στο οροπέδιο των Ιωαννίνων, στο
βάθος της κλειστής λεκάνης που σχηματίζουν τα βουνά Μιτσικέλι και Τόμαρος. Τροφοδοτείται
από τον καρστικό υδροφόρο ορίζοντα του όρους Μιτσικέλι με πηγές υπερχείλισης (π.χ.
Τούμπας, Μπλίτσι, Σεντεκίου, και την Eσταβέλλα-διαλείπουσα πηγή της Ντραμπάντοβας),

Κρύας,

από κατακρημνίσματα και

επιφανειακές απορροές που εισέρχονται στη λίμνη με τη βοήθεια τριών τεχνητών καναλιών (ένα
ανατολικά του λόφου Καστρίτσας, και δύο στην περιοχή Κατσικάς)
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Παμβώτιδας
Επιφάνεια Λίμνης
22Km2
Υψόμετρο
Λίμνης
(διακύμανση)
Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη
355Km2
Μέγιστο Μήκος
6
3
Όγκος Λίμνης Χ10
80-120m
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
9.2m
Μήκος Ακτών
Μέσο Βάθος
4.3m
Χρόνος
Ανανέωση
Νερών Λίμνης

+470.7 μέχρι
+468.8m
7Km
3Km
33Km
9.9 μήνες

Πηγές: Παπιγγιώτη, 2013 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 86σελ., Οικολογικη κατασταση λίμνης Παμβώτιδας),
Μπρομπονά, 2010 (Μεταπ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης Παμβωτιδας),
Kagalou, et al., 2008 (J.Environ., Manag., 87, 497-506, Eutrophication process in a shallow Mediterranean lake ecosystem),
Kagalou et al., 2006 (Limnologica-Ecol., Manag., Inland Waters, 36, 4, 269-278, Assessment using benthic community in
lake Pamvotis), Λάμπρου, 1988 (Διπλ., Διατρ., ΕΜΠ, 105σελ.,, Υδατικό ισοζύγιο λίμνης Παμβώτιδας), Koussouris et al.,
1991 (Tox., Env., Chem., 31-32, 303-313, for Ioannina lake), Κουσουρής, Γεωργιάδης, 1977 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ,
23σελ, Kατάσταση της λίμνης και λήψη μέτρων επαναφοράς της στη φυσική κατάσταση),
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Επίσης, η λίμνη Παμβώτιδα, δέχεται τα όμβρια ύδατα του αποχετευτικού της πόλης των Ιωαννίνων.
Στο παρελθόν, η Παμβώτιδα επικοινωνούσε με φυσικό τρόπο με τη γειτονική, άλλοτε λίμνη
Λαψίστα και σήμερα πεδιάδα και με τη βοήθεια των καταβοθρών της περιοχής (π.χ.
Ροδοτοπίου, Λαψίστας)

Θ. Σ., Κουσουρής

Καστρίτσας,

τα νερά της ευρύτερης περιοχής είχαν έξοδο στους ποταμούς Καλαμά και

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_61

Λούρο. Η εκροή του νερού από τη Παμβώτιδα πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενο θυρόφραγμα,
μέσω της τεχνητής τάφρου της Λαψίστας (4.2Km) και το πλεονάζον νερό παροχετεύεται στον
ποταμό Καλαμά. Τη δεκαετία του 1960, η τότε λίμνη Λαψίστα αποξηράνθηκε και δόθηκε στη
γεωργική καλλιέργεια. Η έκταση της επιφάνειας της λίμνης Παμβώτιδας, μετά την κατασκευή ενός
σχεδόν περιμετρικού αναχώματος που την περιβάλλει, φτάνει το μέγιστο περίπου τα 23 Km2, και
έχει μέγιστο βάθος 9.2 μέτρα, στη περιοχή ανάμεσα στο Νησί και στις πηγές Ντραμπάτοβας.
Η περιβαλλοντική αξία της Παμβώτιδας ως οικοσυστήματος συνδέεται με την ιδιάζουσα
υγροτοπική σύσταση της χλωρίδας της και για τη σύνθεση της πανίδας της. Στην ευρύτερη περιοχή
επιρροής της, δηλαδή στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, φιλοξενούνται 64 είδη υδροβίων,
υγροφίλων φυτών και τουλάχιστον 45 είδη πανίδας & ορνιθοπανίδας, πολλά από τα οποία
προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις. Η Παμβώτιδα, ανέκαθεν υπήρξε πόλος έλξης για την
ανθρώπινη κοινωνία προσφέροντας πολλαπλές χρήσεις του νερού, όπως άρδευση, αλιεία, αναψυχή,
τουρισμό και αθλητισμό. Παράλληλα όμως με τις χρήσεις που της αποδίδονται, προκύπτουν και

περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία αλλοιώνουν το οικολογικό προφίλ της λίμνης. Τα αίτια
αλλοιώσεων προέρχονται από ανεξέλεγκτες, κυρίως ανθρωπογενείς δράσεις όπως στραγγίσεις,
επιχωματώσεις, ίδρυση νέων οικισμών ή επέκταση παλαιών, ίδρυση νέων τουριστικών
εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών, υπεραντλήσεις, κατασκευή υδραυλικών έργων (αρδευτικά δίκτυα
κλπ),

επέκταση αγροτικών καλλιεργειών, παράνομο ή αλόγιστο κυνήγι. Τα τελευταία 50-60 χρόνια

έχει παρατηρηθεί μία μείωση του όγκου των νερών κατά 50 εκ. κυβικά μέτρα και αυτό οφείλεται
στη περιμετρική οικοπεδοποίησή της και στην μείωση του βάθους της, λόγω της συνεχούς εισροής
τεράστιων ποσοτήτων φερτών υλικών. Ως επακόλουθο της μη ορθής διαχείρισης, προκύπτουν
ρύποι από υγρά και στερεά απόβλητα οικισμών, στερεά απόβλητα βιοτεχνιών-μεταποιητικών
επιχειρήσεων, απόβλητα τουριστικών εγκαταστάσεων, απόβλητα στάβλων-εκτροφείων καθώς και
μη σημειακή ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες. Συνειδητοποιώντας την εύθραυστη
οικολογική ισορροπία της λίμνης, έλαβαν και λαμβάνουν χώρα κάποιες θετικές ενέργειες, ειδικά
κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας (π.χ.

χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, εγκατάσταση βιολογικού

καθαρισμού, οικολογικές μελέτες και έρευνες, προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης),

ενώ συνεχίζονται και

απαράδεκτες περιβαλλοντικά ενέργειες (π.χ. εμπλουτισμός ψαριών στη λίμνη, διοχέτευση των νερών της βροχής από
τη πόλη προς τη λίμνη).

Η λίμνη συγκεντρώνει τις τυπικές συνθήκες μιας μεσογειακής ευτροφικής λίμνης, εμφανίζοντας
στρωμάτωση τους καλοκαιρινούς και εαρινούς μήνες, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο βάθος.
Φαίνεται επίσης, να υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των ανέμων που πνέουν την θερινή περίοδο και
της μίξης των υδάτων της λίμνης γεγονός που ευνοεί την αύξηση των τιμών των θρεπτικών.
Επίσης, και η ταχύτητα των πλωτών μέσων στη λίμνη και η συχνότητα των διαπλεύσεων, ευνοούν
την αύξηση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών συστατικών μέσα στη λίμνη.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_62

Η λίμνη Παμβώτιδα δεν διατηρεί εποχιακή στρωμάτωση των υδάτων της, αλλά υποβάλλεται σε
συχνές περιόδους πλήρους ανάμιξης με περιορισμένη στρωμάτωση και έτσι η λίμνη θεωρείται
πολυμικτική. Κατά τη θερινή περίοδο, και σε περιόδους νηνεμίας μπορεί να εμφανιστεί μια
αδύναμη, ασταθής στρωμάτωση των νερών της, ενώ οι συνθήκες υποξίας είναι συχνό φαινόμενο.
Το χαμηλό επίπεδο του διαλυμένου οξυγόνου, που προκαλείται από την υψηλή ποσότητα της
οργανικής ύλης στο ίζημα, είναι μια συνέπεια της υψηλής ευτροφικής κατάσταση της λίμνης. Τα
αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης (Παπιγγιώτη,

2013)

έδειξαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα της

χλωροφύλλης-α, γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες (Koussouris
2000).

et al.,1989, Kagalou et al.,

Το έτος 1990, η συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α κυμαινόταν από 9.8-203 μg/l, ενώ το 2000

οι μέσες τιμές συγκέντρωσης της χλωροφύλλης ήταν της τάξης των 10-50 μg/l και οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις της εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και το φθινόπωρο. Το
μέγιστο αυτό διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα χλωροφύκη και στα κυανοφύκη
που επικρατούσαν στη λίμνη, ενώ το μέγιστο του φθινοπώρου αποδίδεται στα κυανοφύκη και στα
διάτομα. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και πρόσφατη μελέτη κατά την οποία οι υψηλότερες τιμές
της χλωροφύλλης-α (202.82±12.97

μg/l)

μετρήθηκαν τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, ενώ οι

μικρότερες τιμές μετρήθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες (Παπαδημητρίου,

2010).

Σε άλλες μελέτες

έχει αποδειχτεί πως η συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α είναι αυξημένη κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, στην λίμνη της Βιστωνίδας η
θετική συσχέτιση της χλωροφύλλης-α με το pΗ, οφείλεται στο ότι κάθε αύξηση της χλωροφύλλης
(και

της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας)

συνεπάγεται αφομοίωση του διαλυμένου στο νερό CO2 που έχει

ως αποτέλεσμα τη δέσμευση Η+ και την αύξηση του pΗ, ένα φαινόμενο συνηθισμένο στα
ευτροφικά ύδατα. Επίσης, θετική συσχέτιση της χλωροφύλλης-α με τα φωσφορικά πιθανό να
οφείλεται στον ενσωματωμένο φώσφορο (οργανικό

φώσφορο)

του φυτοπλαγκτού. Τέλος, η αρνητική

συσχέτιση της χλωροφύλλης-α με τον PO4-P και το NH4-N υποδηλώνει την σχετική εξάρτηση του
φυτοπλαγκτού από τα θρεπτικά άλατα φωσφόρου και αζώτου
Όσον αφορά τις εποχικές διακυμάνσεις των τιμών του pH, της αγωγιμότητας και του διαλυμένου
οξυγόνου δεν παρατηρήθηκαν διαφορές, σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε
δειγματοληψίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη λίμνη στο παρελθόν, με μοναδική εξαίρεση τις
τιμές της θερμοκρασίας που εμφάνισαν υψηλές τιμές κατά το έτος 2011. Για παράδειγμα, κατά
τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες τιμές (23-26oC) ενώ οι αντίστοιχες
τιμές σε παρόμοιες δειγματοληψίες ήταν 22.5 oC το 1998 για το μήνα Ιούνιο (Kagalou et al., 2003) και
23.3 oC αντίστοιχα. Με βάση έρευνα που διεξάχθηκε πριν από μερικά χρόνια (Kagalou

et al., 2008)

κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών περιόδων παρατηρήθηκε ότι, τα επίπεδα του διαλυμένου
οξυγόνου ακολούθησαν, όπως και η θερμοκρασία, μια τυπική πορεία ρηχών μεσογειακών λιμνών,
με χαμηλές συγκεντρώσεις προς το τέλος της θερινής περιόδου και υψηλότερες τιμές κατά την
διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, σε σχετικά πρόσφατη έρευνα (Παπιγγιώτη, 2013), μετρήθηκαν σχετικά
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αυξημένες συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών,
καθώς και στις αρχές του φθινοπώρου, γεγονός το οποίο παρατηρήθηκε και σε προηγούμενες
μελέτες που πραγματοποίησε ο Φορέας διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας (2010), πιθανώς λόγω
της έντονης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Αντίθετα, την περίοδο που σημειώνεται πτώση της
θερμοκρασίας τα επίπεδα οξυγόνου επιστρέφουν σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα. Παρόμοια
αύξηση παρατηρήθηκε και στις τιμές του pH. Εξάλλου, η Παμβώτιδα παρουσιάζει αυξημένες
συγκεντρώσεις θρεπτικών και ειδικότερα φωσφόρου –αλλά και των νιτρικών και αμμωνιακών
ιόντων- που την καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισμό. Οι αυξημένες
συγκεντρώσεις του φωσφόρου κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, μπορεί να σχετίζονται με τις
ανοξικές συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της λίμνης, καθώς ο φώσφορος που είναι
δεσμευμένος με το σίδηρο ΙΙΙ, ανάγεται σε σίδηρο ΙΙ, με αποτέλεσμα ο σίδηρος και ο
προσροφημένος φωσφόρος να επιστρέφουν στην υδάτινη στήλη (ενδογενής-εσωτερική
(Φορέας

Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, 2010).

ανακύκλωση),

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2001-2002 η

μέση τιμή του ολικού φώσφορου ανήλθε στα 200 μg/L, τιμή μικρότερη από τις τιμές που
μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών του έτους 2011, στους περισσότερους από τους
δειγματοληπτικούς σταθμούς. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως κατά τη διάρκεια των θερμών
μηνών το διαλυμένο οξυγόνο και οι επικρατούσες τιμές pH στο ίζημα, αλλά και στην υδάτινη
στήλη μπορεί να ενισχύσουν τη συγκέντρωση των φωσφορικών ιόντων στην υδάτινη στήλη,
φαινόμενο το οποίο σε συνδυασμό με την μείωση του επιπέδου της στάθμης της λίμνης, πιθανό να
δημιουργεί τις αυξημένες συγκεντρώσεις των φωσφορικών ιόντων. Επίσης, οι υψηλές τιμές μπορεί
να οφείλονται σε σημαντικό βαθμό και στις εισροές νερών, οι οποίες την τελευταία δεκαετία
εμφανίζονται να υπερτερούν των εκροών.
Παρά την επιβαρημένη τροφική κατάσταση της λίμνης, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών (NO3, NH4
και Ρ)

φαίνεται να μην παραβιάζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες

χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση μετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίμνη
στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΕ). Κατά την περίοδο 2001-2002 είχαν καταγραφεί συγκεντρώσεις
νιτρικών από 0 έως 18.2 mg/l, ενώ τα επίπεδα αμμωνίας κυμαίνονταν από 0 έως 1.0 mg/l, με μέση
τιμή 0.28 mg/l. Επισημαίνεται το χαμηλό επίπεδο μικροοργανικών ενώσεων οι περισσότερες των
οποίων βρίσκονται σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα και καμία δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν
καθοριστεί με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Τα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και από τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών εξηγούνται
λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή της λίμνης.
Συγκεκριμένα, στο λεκανοπέδιο οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανέρχονται σε 66.000 στρέμματα από
τις οποίες όμως καλλιεργούνται κατά μέσο όρο 35.000. Στις εκτάσεις αυτές διατίθενται ετησίως
περίπου 8.500 τόνοι λιπασμάτων (κατά κύριο λόγο μικτά αζωτούχα και καλιούχα). Από την επεξεργασία των
στοιχείων που αφορούν στις διατιθέμενες και απορροφούμενες ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και
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καλίου, διαπιστώνεται ότι οι συνολικά διατιθέμενες ετήσιες ποσότητες για το άζωτο και το
φωσφόρο είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται από τα φυτά.
Οι πλεονάζουσες ποσότητες φωσφόρου και αζώτου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης
του εδάφους και των υδάτινων αποδεκτών, ιδίως της λίμνης. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των
αμμωνιακών μπορεί να οδηγήσουν, μέσω φαινομένων απονιτροποίησης που πραγματοποιούνται
στον πυθμένα της λίμνης, στη δημιουργία υψηλών συγκεντρώσεων ολικού αζώτου.
Εξάλλου, σχετικά πρόσφατες μελέτες (2011) στα ψάρια της Παμβώτιδας διαπίστωσαν υψηλές
συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων που μετρήθηκαν στα βράγχια, στο ήπαρ και στο
μυϊκό ιστό των συλλεχθέντων ιχθύων, ενώ εμφάνισαν σημαντικές διαφορές τόσο κατά τη διάρκεια
του έτους, όσο και μεταξύ των ιστών των ψαριών. Η εμφάνιση μετάλλων (Mn, Fe, Ζn, Pb, Cu, και Cr)
στους ιστούς, στα βράγχια και στο ήπαρ των ψαριών αποτελούν ένδειξη της επιβάρυνσης της
λίμνης με βαρέα μέταλλα, όπως έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες (Stalikas et al., 1994; Papagiannis at al.,
2002).

Ανάλογες μελέτες σχετικά με τα επίπεδα των βαρέων μετάλλων σε είδη που διαβιούν σε

ελληνικές λίμνες έδειξαν ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μετάλλων, όπως στο είδος Perca
fluviatilis που συλλέχθηκε από τη λίμνη Κορώνεια, γεγονός το οποίο συνδέεται με την έντονη
επιβάρυνση/ρύπανση της λίμνης (Bobori,

1996).

Το γεγονός ότι βρέθηκαν σχετικά υψηλές τιμές

βαρέων μετάλλων στους ιστούς των ιχθύων της λίμνης Παμβώτιδας, δικαιολογεί την ικανότητα
συγκεκριμένων ειδών να διαβιούν σε ακραίες συνθήκες επιβάρυνσης.
Σύμφωνα, με πολύ πρόσφατα αποτελέσματα μελέτης (Παπιγγιώτη,

2013),

η λίμνη Παμβώτιδα

χαρακτηρίζεται από εποχικές και σημειακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών
του ύδατος, γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί με τη διαφορετική επιβάρυνση που δέχεται η λίμνη
κατά τη διάρκεια του έτους (ανθρωπογενείς

δραστηριότητες, φυσικές εκροές από το ίζημα κ.ά.).

Οι υψηλές

συγκεντρώσεις φωσφόρου και θρεπτικών την καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τον
ευτροφισμό, ενώ τα επίπεδα των νιτρικών, νιτρωδών και φωσφορικών που μετρήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους δικαιολογούν τον ευτροφικό χαρακτήρα της λίμνης. Επιπρόσθετα, οι
συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων που μετρήθηκαν στα βράγχια, το ήπαρ και το μυϊκό ιστό
ατόμων του ψαριού πεταλούδα (Carassius

gibelio),

εμφάνισαν σημαντικές διαφορές τόσο κατά τη

διάρκεια του έτους, όσο και μεταξύ των ιστών, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στις εποχικές
διακυμάνσεις των επιπέδων των βαρέων μετάλλων στα νερά, καθώς και στο δείκτη κατάστασης
των συλλεχθέντων ψαριών. Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των
μεταβολών των φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών, όπως η αγωγιμότητα, τα νιτρικά, νιτρώδη
και φωσφορικά ιόντα και των συχνοτήτων εμφάνισης πυρηνικών ανωμαλιών τόσο στα
ερυθροκύτταρα όσο και στα βραγχιακά κύτταρα του πιο πάνω συγκεκριμένου ψαριού.
Η λίμνη των Ιωαννίνων ανήκει στις ευτροφικές λίμνες και χαρακτηρίζεται από μεγάλο χλωριδικό
πλούτο (114 taxa), καθώς φιλοξενεί πολλά υδρόβια (62 taxa) και υγρόφιλα μακρόφυτα (31 taxa), αλλά και
ξηρόφιλα (21
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φυτών, όπως οι φακές του νερού (Lemna gibba, L.minor, L.trisulca), οι ποταμογείτονες (Potamogeton
P.lucens, P.nodosus, P.perfoliatus, P.pectinatus),

ίριδες (Iris

pseudacorus),

C.submersum),

τα νούφαρα (Nymphaea

οι γιούνκοι (Juncus

το μυριόφυλλο (Myriophyllum

articulates, J.bufonius),
spicatum),

crispus,

albae, Nuphar lutea, Nymphoides peltata),

τα κερατύφυλλα (Ceratophyllum

οι ρανούνκουλοι (Ranunculus

οι

demersum,

aquatilis, R.marginatus,

R.peltatus baudotii, R.trichophyllus),

οι σκίρποι (Scirpus

S.maritimus maritimus, S.mucronatus),

αλλά και το υδρόβιο πουρνάρι (Najas marina), το Nasturtium officinale,

holoshoenus, S.lacustris lacustris, S.lacustris tabernaemontanii,

Sarganium erectum, S.erectum neglectum, Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris, Veronica
anagallis aquatic, Zannichellia palustris palustris κ.α. Επίσης, στην Παμβώτιδα, παρουσιάζονται
είδη με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα, όπως είναι η φτέρη του νερού, Azolla filiculoides
και το καλλίτριχο, Callitriche stagnalis, ενώ το είδος Cicuta virosa φαίνεται να είναι γνωστό στην
Ελλάδα μόνο από τη λίμνη Παμβώτιδα. Οι όχθες της λίμνης και οι ακτές του Νησιού καλύπτονται
από πυκνούς και εκτεταμένους καλαμιώνες (π.χ. Phragmites austarlis, Typha angustifolia, T.domingensis, T,latifolia).
Η παραλίμνια βλάστηση περιλαμβάνει επίσης υπολείμματα υδροχαρών δασών ιτιάς, λεύκας και
πλατάνου (Salix sp., Populus sp., Platanus sp.), στο Νησί της λίμνης έχει γίνει αναδάσωση με μαύρη πεύκη
(Pinus nigra), ενώ τα υγρά λιβάδια της περιοχής είναι περιορισμένα και πλημμυρίζουν περιοδικά

κατά τη χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα σημαντικός χώρος φωλεοποίησης και εύρεσης τροφής για
πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών. Εξάλλου, στο ανατολικό τμήμα της λίμνης εκτείνεται αγροτική
ζώνη, αλλά και στη γειτονική πεδιάδα της Λαψίστας.
Ως προς το φυτοπλαγκτό της Παμβώτιδας, εκτιμάται ότι τα διάτομα κυριαρχούν την άνοιξη, το
φθινόπωρο και το χειμώνα, τα χλωροφύκη νωρίς το καλοκαίρι, ενώ τα κυανοβακτήρια το
καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε παρατεταμένες περιόδους νηνεμίας. Και οι παράγοντες που
επηρεάζουν την κατανομή και εποχική τους εμφάνιση εκτός των φυσικών παραγόντων, οι πλέον
καθοριστικοί είναι το επίπεδο των θρεπτικών αλάτων, όπως και βιοτικοί παράγοντες, δηλαδή η
βόσκησή τους από άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το φυτοπλαγκτό
της λίμνης Παμβώτιδας, ήταν ο Φούφας το 1958, ο οποίος μελέτησε τα διάτομα στην παραλιακή
ζώνη της λίμνης, ενώ αργότερα το 1980 μελετήθηκε (Anagnostidis and Economou-Amilli) το φυτοπλαγκτό
και το περίφυτο της λίμνης Παμβώτιδας από συστηματική άποψη. Από το 2001 έχει αναφερθεί η
παρουσία δυνητικά τοξικών κυανοβακτηρίων στη λίμνη Παμβώτιδα (π.χ. Βαρδάκα 2001, Vardaka et al. 2005,
Gkelis et al., 2005, Gkelis et al., 2006 αναφέρουν την παρουσία κυανοτοξινών σε δείγματα από ιστούς ιχθύων και αμφιβίων).

Τότε, είχαν βρεθεί να επικρατούν στην ‘’άνθηση’’ των κυανοβακτηρίων τα τοξικά Microcystis
aeruginosa, Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis viridis, Microcystis
wesengergii, να είναι παρόντα τα τοξικά είδη Microcystis novacekii, ενώ παρόντα ήσαν και τα μη
τοξικά είδη Anabaena cf. scheremetievi, Microcystis flos-aquae, Lyngbya sp., Oscillatoria sp.,
Pseudanabaena sp. Σε συλλογή δειγμάτων νερού το 2006 και κατά τη διάρκεια φαινομένου
‘’άνθησης’’, κυανοβακτηρίων, διαπιστώθηκε μικρός αριθμός ειδών, ενώ σε περίοδο μικρής
αφθονίας τους υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός ειδών. Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 11 είδη
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κυανοβακτηρίων (π.χ. Aphanothece clathrata, Chroococcus limneticus, *Microcystis aeruginosa Limnothrix redekei, Lyngbya
sp., Oscillatoria tenuis, *Anabaena flos-aquae, A.scheremetievi, *Aphanizomenon flos-aquae),

από τα οποία όσα

σημειώνονται με αστερίσκο είναι δυνητικά τοξικά. Σε σχετικά πρόσφατη έρευνα για το
φυτοπλαγκτό της Παμβώτιδας διαπιστώνεται ότι από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκεμβριο του 2011,
επικρατούσαν στο φυτοπλαγκτό (84%-100%) τα κυανοβακτήρια (π.χ. Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena
affinis, Anabaena flos-aquae, Microcystis panniformis, Cyanodictyon imperfectum, Microcystis auriginasa)

και με αφθονία

από τον Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα 1.5Χ108 και1.7 Χ109 άτομα στο λίτρο νερού.
Είναι γνωστό ότι, ένας μεγάλος αριθμός ειδών κυανοβακτηρίων που συμμετέχουν στην άνθηση του
νερού έχει την ικανότητα να παράγει τοξίνες ως προϊόντα του μεταβολισμού τους. Έκθεση
θηλαστικών, ψαριών, πτηνών σε αυτές τις τοξίνες έχει συσχετιστεί με επεισόδια τοξίνωσης και
θανάτου, ενώ επίσης έχουν αναφερθεί συμβάντα τοξίνωσης και θανάτου ανθρώπων είτε λόγω
πόσης νερού, είτε λόγω χρήσης νερού για αναψυχή. Ειδικότερα στον Ελλαδικό χώρο, τα τελευταία
χρόνια, λίμνες που γειτνιάζουν με πόλεις ή οικισμούς και στις οποίες παρατηρούνται έντονες
ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. άρδευση, θέσεις τροφής ή πόσης κτηνοτροφικών ζώων, ψάρεμα, κολύμβηση, ύδρευση)
αποτέλεσαν αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος που αποσκοπούσε στην εκτίμηση της έκτασης
και της σοβαρότητας των προβλημάτων ποιότητας του νερού που προκαλούνται από την παρουσία
τοξικών κυανοβακτηρίων και των τοξινών τους (για τις κυανοτοξίνες υπάρχει αναφορά στο Β’ Μέρος αυτού του
τεύχους).

Ως προς το ζωοπλαγκτό της λίμνης, επικρατούν τα κωπήποδα (100-156
κλαδοκεραιωτά κατά την άνοιξη, τα τροχόζωα (μέχρι

άτομα ανά λίτρο νερού)

600 άτομα ανά λίτρο νερού)

και τα

το καλοκαίρι και τα

κλαδοκεραιωτά το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η δομή και η εποχική ποικιλία του ζωοπλαγκτού
δείχνουν ξεκάθαρα τον ευτροφικό χαρακτήρα της λίμνης, ενώ η αφθονία τους επηρεάζεται από τη
θερμοκρασία του νερού, τις συνθήκες ύπαρξης τροφής και ο ανταγωνισμός με άλλους υδρόβιους
οργανισμούς. Εξάλλου, φαίνεται από σχετικές μελέτες ότι υπάρχει μια σημαντική ‘’αρπακτική’’
πίεση των ζωοπλαγκτονοφάγων ψαριών πάνω στο ζωοπλαγκτό της λίμνης. Από το ζωοπλακτό της
λίμνης Παμβώτιδας έχουν ταυτοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 23 taxa από τα οποία η πλειονότητα
ανήκει στα τροχόζωα. Από τα κωπήποδα επικρατούν τα Cyclopoida οι ναύπλιοι και κωπηποδίτες.
Από τα κλαδοκεραιωτά επικρατούν τα είδη Bosmina longirostris, Alona sp., Daphnia cucullata και
σε μικρότερη παρουσία τα Alona rectangular. Από τα τροχόζωα επικρατούν Asplanchna priodonta
Synchaeta Polyarthra Keratella cochlearis Anuraeopsis fissa Trichocerca pusilla και σε μικρότερη
αφθονία τα Trichocerca capucina Trichocerca cylindrica Ascomorpha spp., Trichotria pucillum,
Lepadella sp., Lecane spp., Brachionus quadridentatus, Brachionus forficula, Chydorus sp., και
άλλα.
Οι βενθική πανίδα της λίμνης Παμβώτιδας βρέθηκε να είναι πολύ περιορισμένη, με συνολικά 10
είδη που ανήκουν σε πέντε ταξινομικές ομάδες. Η κοινότητα των Ολιγοχαίτων κυριαρχεί με 80%
του συνόλου της βενθικής πανίδας με χαρακτηριστικά είδη τα Limnodrilus hoffmeisteri,
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Potamothrix hammoniensis, Potamothrix bavaricus, Psammoryctides sp ., Tubifex tubifex (κυριαρχούν
με πάνω από το 61 % του συνόλου των βενθικής πανίδας).

Ως προς τα δίπτερα έντομα και από τα Χιρονομίδα

βρέθηκαν τα είδη Chironomus plumosus, και Procladius choreus να είναι τα πιο άφθονα, ενώ το
κοινό είδος Chaoborus flavicans με το 19%, ήταν το σημαντικότερο δίπτερα στη βενθική πανίδα.
Επίσης, σποραδικά και σε μικρή αφθονία βρέθηκαν είδη Culicidae και Νηματώδη. Σχεδόν όλα
αυτά τα βενθικά είδη έδειξε την ίδια ενδο-ετήσια εποχική διακύμανση, με μέγιστη πυκνότητα
πληθυσμού κατά τη διάρκεια της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, εκτός από το είδος
Potamothrix hammoniensis το οποίο επικρατούσε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το ποσοστό των Χιρονομιδών, μπορεί να μην είναι καλοί δείκτες
ρύπανσης, καθώς διαφορετικά είδη έχουν διαφορετικές ανοχές και ανθεκτικότητες στα διαφορετικά
είδη ρύπανσης. Ωστόσο, η κυριαρχία του Chironomus plumosus στη λίμνη Παμβώτιδα μπορεί να
αντανακλά υψηλή ανοχή του σε μια μεσογειακή ρηχή ευτροφική λίμνη. Τέλος, οι κύριοι
περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους δείκτες της βενθικής κοινότητας της
Παμβώτιδας είναι το διαλυμένο οξυγόνο και η θερμοκρασία των νερών της. Σε παλαιότερη
δειγματοληψία, αναφέρεται ότι η πλειονότητα των βενθικών ασπόνδυλων αποτελείται από δίπτερα
έντομα (chironomidae, 63%), 11% περίπου ανήκουν στα γαστερόποδα, 8 % στα εφημερόπτερα, 9% στα
βδελοειδή, από 2% στα τριχόπτερα, ολιγόχαιτα και πλατυέλμινθες, ενώ με 1% περίπου
συμμετέχουν στη βενθική πανίδα τα δίθυρα μαλάκια.
Μια σχετικά πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση για τα μαλάκια της Παμβώτιδας καταγράφει 29
είδη γαστερόποδα και 8 είδη δίθυρων. Τα γαστερόποδα Trichonia trichonica, Pisidium obtusale και
Gyraulus cf . piscinarum αναφέρονται για πρώτη φορά από την Ελλάδα, ενώ οκτώ είδη μαλακίων
έχουν βρεθεί σε ιζήματα του Ολόκαινου και το δίθυρο Dreissena stankovici φαίνεται να ήταν
παρόν στην περιοχή καθόλη τη διάρκεια του Τεταρτογενούς. Από τα μαλάκια γαστερόποδα της
λίμνης αναφέρεται μεταξύ των άλλων και η παρουσία του γαστερόποδου Pseudobithynia
westerlundii. Σημειώνεται, ότι για τα μαλάκια της λίμνης Παμβώτιδας υπάρχουν πολύ παλαιές
καταγραφές, τόσο για είδη που βρέθηκαν μόνο τα κελύφη τους, όσο και για ζωντανά άτομα που
βρέθηκαν στο ίζημα ή και ανάμεσα στην υδρόβια βλάστηση της λίμνης. Η μακρόχρονη
παρατήρηση στην παρουσία ή απουσία των μαλακίων της λίμνης είναι μια ενδιαφέρουσα τράπεζα
δεδομένων που αντανακλά στις περιβαλλοντικές συνθήκες στην πορεία του χρόνου, στις δυσμενείς
ή και ευνοϊκές για αυτά συνθήκες. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται μια διαχρονική καταγραφή
για μερικά από αυτά τα υδρόβια μαλάκια της Παμβώτιδας (+=παρουσία, - = απουσία).
Έτος και ερευνητής
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Anodonta anatina

-
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+

mamillatus

janinensis

Trichonia trichonica

Radix auriculata

Η λίμνη Παμβώτιδα, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί 9 είδη αμφιβίων, από τα 17 συνολικά είδη αμφίβιων
της Ελλάδας, εκ των οποίων 2 είδη εξ αυτών προστατεύονται από τη νομοθεσία. Πρόκειται, για τον
λοφιοφόρο τρίτωνα (Triturus cristatus) και για την κιτρινοπομπίνα (Bombina variegata). Από τα ερπετά της
περιοχής, έχουν καταγραφεί 24 είδη, από τα οποία τα 5 προστατεύονται αυστηρά. Πρόκειται για 2
είδη χελωνών του γλυκού νερού (βαλτοχελώνα και Μεσογειακή χελώνα), την κρασπεδωτή χελώνα και 2 είδη
φιδιών (λαφίτης και σπιτόφιδο). Επιπλέον, στο οικοσύστημα της λίμνης έχουν καταγραφεί και 20 είδη
θηλαστικών, εκ των οποίων τα 3 προστατεύονται αυστηρά (Παράρτημα

ΙΙ, Οδηγία 92/43/ΕΕC),

συμπεριλαμβανομένου ενός είδους νυχτερίδας (Phinolophus ferumequinum) και της βίδρας (Lutra lutra), η
παρουσία της τελευταίας είναι ακόμη αμφιλεγόμενη. Επίσης, η γνώση αναφορικά με τον
ασπόνδυλο πλούτο της λίμνης είναι ακόμα ελλιπής. Έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 25 είδη
ορθόπτερων, λεπιδόπτερων και κολεόπτερων. Ορισμένα από αυτά είναι ενδημικά της Δ. Ελλάδας
και προστατεύονται (Παράρτημα ΙΙ, Οδηγία 92/43 ΕΕ). Πρόκειται για την πεταλούδα (Euphydras aurinia), και
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δυο είδη ορθόπτερων, το Dolichopoda greaca και το Chlorthippus lacustris, τα οποία
παρουσιάζουν έντονη πτωτική πληθυσμιακή τάση. Η αποκατάσταση των υγρών λιβαδιών που
βρίσκονται περιμετρικά της λίμνης και πλημμυρίζουν περιοδικά αποτελεί αναγκαιότητα για την
προστασία της ασπόνδυλης πανίδας.
Η λίμνη των Ιωαννίνων υπήρξε παλαιότερα ένα σπουδαίο πλουτοπαραγωγικό αλιευτικό κέντρο της
Δυτικής Ελλάδας. Κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί η παρουσία 20 ειδών ψαριών από τα οποία τα 13
είδη είναι εισαγόμενα. Τα κυριότερα εμπορεύσιμα είδη της λίμνης είναι ξενικά που έχουν εισαχθεί
με διάφορους τρόπους (π.χ. το γλήνι το 1929, ο κυπρίνος το 1929, η δρομίτσα το 1945). Εξάλλου, στη λίμνη έχουν
εισαχθεί και άλλα είδη ψαριών (π.χ

Ασημοκυπρίνος-Hypophthalmichthys

Ctenopharyngodon idella, Μαρμαροκυπρίνος-Aristichtys nobilis)

molitrix,

Χορτοφάγος

κπρίνος-

τα οποία δημιούργησαν οικολογική ανισορροπία

και υποβάθμιση της ντόπιας ιχθυοπανίδας. Αυτόχθονα είδη ήταν η μαρίτσα ή στροσίδι, Barbus
albanicus, η ηπειρώτικη τσίμα, Pelasqus epiroticus και το κοσμοπολιτικό χέλι, Anguilla anguilla.
Από τη δεκαετία του 1930, μέχρι τη δεκαετίας του 1990, είχαν εισαχθεί στη λίμνη 20 διαφορετικά
είδη ψαριών, για τους σκοπούς του ελέγχου του ευτροφισμού ή και για την ενίσχυση της αλιείας.
Αυτές όμως οι προσπάθειες, βασισμένες σε εμπειρική μεθοδολογία, απέτυχαν αφού τα οδήγησαν
στη συρρίκνωση ή ακόμη και στην απώλεια αυτόχθονων ειδών.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών η ιχθυοπανίδα της λίμνης έχει μετατοπιστεί από
τα γηγενή είδη στην επικράτηση εισαγόμενων ειδών, κυρίως εκείνα που είναι προσαρμοσμένα σε
θολά και ευτροφικά νερά (Rutilus panosi, Cyprinus carpio και Carassius gibelio
έχουν εισαχθεί στη λίμνη).
gibelio).

και αρκετά ασιατικά κυπρινοειδή που

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία για τη λίμνη έχει σήμερα η πεταλούδα (Carassius

Αυτό το είδος παρουσιάζει ευρεία κατανομή και εμφανίστηκε στη λίμνη Παμβώτιδα

περίπου το 1950. Με την πάροδο του χρόνου, ο πληθυσμός του παρουσίασε σημαντική αύξηση, σε
τέτοιο βαθμό που αποτελεί πλέον ένα από τα κυρίαρχα είδη, ενώ οι πληθυσμοί άλλων ειδών, όπως
του κοινού κυπρίνου (Cyprinus carpio) και του ενδημικού είδους τσίμα, παρουσιάζουν κατάρρευση του
ιχθυοπληθυσμού τους. Πιθανότερες αιτίες μείωσης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης, εντοπίζονται
στην ποιότητα του νερού, στην υποβάθμιση των φυσικών πεδίων αναπαραγωγής τους, αλλά και
στον ανταγωνισμό με άλλα ανθεκτικότερα είδη. Οι σημερινοί ιχθοπληθυσμοί της λίμνης
κυριαρχούνται από τα εισαχθέντα είδη και κυρίως από το Κουνουπόψαρο (Gambusia
Λουρογωβιό (Economidichthys

pygmaeus),

affinis)

και το

στην παραλίμνια ζώνη, ενώ στην πελαγική ζώνη της λίμνης

επικρατεί η Πεταλούδα (Carasius gibelio) και η ευκαιριακή Δρομίτσα της Τριχωνίδας, Rutilus panosi.
Από τα είδη των ψαριών που ζουν στην Παμβώτιδα, πέντε (Rutilus
Εconomidichthys pygmaeus, Silurus aristotelis, Cobitis hellenica)

panosi, Luciobarbus albanicus,

περιλαμβάνονται στη κοινοτική Οδηγία

92/43/ΕΕ, πέντε είδη (Pseudophoxinus stymphalicus, Rutilus panosi, Εconomidichthys pygmaeus, Silurus aristotelis, Silurus
glanis)

είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με την συνθήκη της Βέρνης και έξι είδη (Squalius

pamvoticus, Pelasqus stymphalicus, Pelasgus epiroticus, Luciobarbus albanicus, Εconomidichthys pygmaeus, Cobitis hellenica)

περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο, σαν τοπικά απειλούμενα είδη (Κόκκινο Βιβλίο για τα
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απειλούμενα ζώα της Ελλάδας, 2009). Ωστόσο, στις διάφορες υδροβιολογικές μελέτες για τη λίμνη
Παμβώτιδα καταγράφονται με έμφαση ότι τα ψάρια που εισαχθήκανε στο παρελθόν στη λίμνη (π.χ.
Cyprinus carpio, Aristichthys nobilis, Ctenopharyngoton idella),

έχουν δημιουργήσει μια εκτεταμένη οικολογική

αναστάτωση η οποία είχε επίπτωση τόσο στην υδρόβια μακροφυτική χλωρίδα, όσο και στο
πλαγκτόν της, ενώ επιδείνωσαν και την τροφική κατάσταση της λίμνης.
Ως προς την ορνιθοπανίδα της περιοχής, η μεγαλύτερη σημασία του λεκανοπεδίου για την
προστασία της βιοποικιλότητας τους επικεντρώνεται στη διατήρηση περισσότερων από 170 ειδών
πουλιών, όπως τσικνιάδες, πάπιες, κίρκοι, αρπακτικά κ.α.. Από αυτά, τα 34 προστατεύονται τόσο
από την Κοινοτική, όσο και από την Ελληνική Νομοθεσία (Παράρτημα ΙΙ,

Οδηγία 79/409 ΕΕ).

σημασία έχει η παρουσία και η αναπαραγωγή της βαλτόπαπιας (Aythya

nyroca)

Ιδιαίτερη

στη λίμνη, διότι

αποτελεί ένα είδος το οποίο απειλείται με εξαφάνιση παγκοσμίως, αναδεικνύοντας έτσι την περιοχή
σε μια από τις ελάχιστες ανάλογου ενδιαφέροντος στην Ευρώπη. Επίσης, αλλά δέκα είδη πουλιών,
συμπεριλαμβανομένου της λαγγόνας (Phalacrocorax

pygmeus)

και ένα μικρό είδος κορμοράνου, είναι

είδη που χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής για τη διατήρηση τους (SPEC 2). Κρίνεται
σκόπιμη η διαχείριση των υγρών λιβαδιών της λίμνης, με σκοπό την αποκατάστασή και τη
διαφύλαξή τους, καθώς και η διαχείριση των καλαμιώνων και της παρόχθιας βλάστησης, ώστε να
ενισχυθεί η διατήρηση της ορνιθοπανίδας της λίμνης.
Οι αστικές και άλλες απορρίψεις, στη λίμνη των Ιωαννίνων, μαζί με το σε αποσύνθεση φυτικό
υλικό που έχει συσσωρευτεί μακρόχρονα στον πυθμένα της λίμνης, έχουν αλλοιώσει το
οικοσύστημά της. Η μικρή διαφάνεια στα νερά της, η έλλειψη πολλές φορές του διαλυμένου
οξυγόνου, η μαζική-εκρηκτική αφθονία του φυτοπλαγκτού (άνθηση

του νερού),

η επέκταση των

καλαμώνων και οι διαχρονικές ριζικές μεταβολές στη σύνθεση των αλιευμάτων της δείχνουν ότι η
τροφική κατάσταση της λίμνης επιδεινώνεται. Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της
πόλης, η λίμνη πλέον δεν δέχεται σε σημαντικό βαθμό τα λύματα της πόλης πέρα από τις αθέατες
και κρυφές απορρίψεις. Επίσης, για την αναβάθμιση της ποιότητας των νερών της Παμβώτιδας,
εδώ και αρκετά χρόνια, είχε εμπλουτιστεί η λίμνη με χορτοφάγα και πλαγκτονοφάγα ψάρια με
σκοπό να ελεγχεί η υπέρμετρη αφθονία του φυτοπλαγκτού και της υδρόβια μακροφυτικής
βλάστησης. Σήμερα όμως αποδεικνύεται στην πράξη, ότι εκείνη η πρακτική με τα χορτοφάγα κι
πλαγκτονοφάγα ψάρια, ήταν σχεδόν αρνητική έως και καταστροφική σε αποτελέσματα, καθότι
δημιουργήθηκαν πρόσθετα προβλήματα υπερ-φόρτισης της λίμνης σε θρεπτικά συστατικά από τα
περιττώματα αυτών των ψαριών και όχι μόνο. Για την ταχύτερη εξυγίανση της λίμνης και τη
διάθεση περίσσειας νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της γειτονικής γεωργικής περιοχής, σχετικές
μελέτες προβλέπουν την ενίσχυση της λίμνης με καθαρά νερά από τον άνω ρου του ποταμού
Άραχθου. Εδώ και χρόνια, παρότι έχουν ολοκληρωθεί προτάσεις για την εξυγίανση της λίμνης,
απουσιάζει ο συντονισμός ενεργειών σε τοπικό επίπεδο, ενώ από καιρό σε καιρό συνεχίζονται οι
απαράδεκτοι εμπλουτισμοί ψαριών στη λίμνη.
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Φυσικοχημικοί παράμετροι, Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Παμβώτιδας
Παράμετρος
Διακύμανση
Διακύμανση
Διακύμανση
Διακύμανση
τιμών
τιμών
τιμών
τιμών ***
Θερμοκρασία,
0
C**

Διαλ.,Οξυγόνο,
mg/l*
Αγωγιμότητα,
μS/cm*
pH*
Χλωριόντα,
meq/l*
SO4, meq/l*
Νάτριο,Na,
meq/l*
Μαγνήσιο,Mg,
meq/l*
Ασβέστιο, Ca,
meq/l*
Ολiκός,
Φώσφορος,
μg/l*,
PO4, mg/l**

NO3, mg/l**

NO2, mg/l**
NH3, mg/l **

Ολικ.,Σκληροτ.,
mg/l*
S.A.R.*
Κατηγορία
Νερού*

1983
Επιφάνεια=0.923.1

1986-1987
5.5-15.0

1987-1988
5.0-27.0

1998-1999
5.6-26.3

Πυθμένας=7.322.5
5.0-8.6

1.1-11.0

2.6-9.2

2.1-12.5

260-310

280-360

280-410

7.3-7.8
0.5-0.6

6.4-8.1
0.5-1.0

6.2-7.9
0.4-1.5

6.8-8.9
-

0.1-0.3
0.4-0.8

0.1-0.9
0.6-0.8

0.1-2.2
0.6-0.7

-

0.5-0.7

0.3-1.3

0.5-3.0

-

1.4-1.9

1.3-2.4

1.2-2.6

-

65-111

31-201

28-550

30-1190

Επιφάνεια=0.070.82

-

-

-

0.44-1.33

0.44-1.93

0.22-1.16

0.007-2.500
0.025-0.547

0.003-1.450
0.025-0.907

0.04-0.52

Πυθμένας=0.030.77
105-125

100-160

110-270

-

0.3-0.9
C2 S1

0.5-0.7
C2 S1

0.4-0.7
C2 S1

-

Πυθμένας=0.050.29
Επιφάνεια=3.525.72
Πυθμένας=3.967.92
Επιφάνεια=0.081.09

Πηγές: *Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), **ΔΕΛΙ, 1995 (Δημοτική Επιχείριση Λίμνης Ιωαννίνων, 25σελ.,
Διαχειριστική μελέτη λίμνης Ιωαννίνων), *** Kagalou,et al., 2006 (Limnol., 36,269-278, Benthic community diversity
response to environmental parameters in lake Pamvotis), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, ΙΓΜΕ,
ΚΕΠΕ, 335σελ., +4 Παραρτ., για τη διαχείριση υδατικών πόρων Ελλάδας), Υπουργείο Γεωργίας, 2001 (Αλιευτική
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διαχείριση λιμνών και αξιοποίηση, Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA, Κλαδικές μελέτες ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, ΑΠΘ,
ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ),

Βαρέα Μέταλλα και άλλα στο Ίζημα Λίμνης Παμβώτιδας
Παράμετρος
Ίζημα πυθμένα
Cr, mg/l*
189.26
Cu, mg/l*
41.86
Fe, mg/l*
3
Mn, mg/l*
77.94
Ni, mg/l*
121.75
Pb, mg/l*
28.22
Zn, mg/l*
101.32
Οργανικός Άνθρακας, % ***
2.9 (0.2-3.5) (ιλύς 4-84%)
CaCO3, %***
26.7 ( 4-49)(ιλύς 4-84%)
As, μg/g *** ((μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
6.30 (4.09-13.01)
Fe, mg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
9.6 (5.2-13.8)
Zn, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
47.6 (12.7-355.4)
Co, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
6.9 (4.0-11.10
Hg, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
0.26 (0.02-0.42)
Cr, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
454 (125-4151)
Cd, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
2.2 (1.3-3.2)
Cu, μg/g *** (μέση τιμή και ελάχιστη/μέγιστη)
33.4 (17.1-39.2)

Πηγές: *Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης
Παμβωτιδας), **ΔΕΛΙ, 1995, ***Καλογερόπουλος, 1994 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 250σελ., Ρύπανση
υδάτινων αποδεκτών) (τo % είναι στο κλάσμα ιλύος),

Ως προς τα βαρέα μέταλλα, η λίμνη Παμβώτιδα, σύμφωνα με παλαιότερες αναλύσεις δεν φαίνεται
να είναι πολύ επιβαρυμένη με ιχνοστοιχεία, με εξαίρεση το χρώμιο ο εμπλουτισμούς του οποίου
είναι πιθανότατα γεωλογικής προέλευσης. Παλαιότερες οικοτοξικολογικές έρευνες έδειξαν ότι τα
υπολείμματα φυτοφαρμάκων ασκούν μια σχετική απειλή και πίεση στο υδατικό οικοσύστημα της
λίμνης, ειδικά για το επίπεδο με χρόνιες επιπτώσεις (π.χ.
2005),

Hela, Λαμπροπούλου, Κωνσταντίνου, και Αλμπάνης,

ενώ σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης εξακολουθούν να επηρεάζουν τις

κοινότητες του μακροβένθους οι οποίες έχουν μετατοπιστεί στη σύνθεσή τους σε περισσότερο
ανεκτικά taxa. Γενικά, η λίμνη Παμβώτιδα θεωρείται ως ένα αστικό, σχετικά βαριά ρυπασμένο,
οικοσύστημα, στο οποίο ο μακρόχρονος εμπλουτισμός του ιζήματος με θρεπτικά άλατα και βαρέα
μέταλλα είναι σήμερα η κυριότερη πηγή εκροών προς το νερό της λίμνης. Συμπερασματικά για τη
λίμνη Παμβώτιδα μπορούμε να συνοψίσουμε και τα εξής. Οι σοβαρές αρνητικές συνέπειες των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, ιδιαίτερα στον τομέα της
ρύπανσης, συνδέονται άμεσα με τη διαχρονική αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, τις
υπάρχουσες βιομηχανίες και βιοτεχνίες και τη χρήση συνθετικών αγροχημικών στον πρωτογενή
τομέα παραγωγής. Οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζονται εντονότερες στη σύνθεση και δομή της
υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας, αλλά και στο ίζημα του υδάτινο περιβάλλον. Η λίμνη Παμβώτιδα
παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών και ειδικότερα φωσφόρου. Ωστόσο, παρά την
επιβαρυμένη κατάσταση της λίμνης, οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3,
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καταρχήν δεν παραβιάζονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις
(πρόσληψη νερού για ύδρευση μετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και
κατατάσσουν την λίμνη στη κατηγορία Α1 (Οδηγία

75/440/ΕΕ).

Επισημαίνεται, το χαμηλό επίπεδο

μικροοργανικών ενώσεων, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα και
καμία δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί από τη νομοθεσία. Επίσης, σε σχετικά χαμηλό
επίπεδο βρίσκονται και τα βαρέα μέταλλα που έχουν μετρηθεί στο ίζημα της λίμνης.
Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες στρατηγικές με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση
της λίμνης οι οποίες επικεντρώθηκαν στην μείωση των εισροών φωσφόρου και κυρίως των
ορθοφωσφορικών. Το 1986 εισήχθησαν στη λίμνη το φυτοφάγο είδος ψαριού Ctenopharugodon
idella και τα είδη Hypophthalmichthus molitrix και Aristichthys nobilis για την αντιμετώπιση της
υπερβλάστησης της λίμνης. Αργότερα, κατά το 1995, πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση και η
επεξεργασία των λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων. Αυτές οι στρατηγικές είχαν ως αποτέλεσμα το
pH να εμφανίζει τα τελευταία χρόνια με πιο αλκαλικές τιμές, να υπάρχει μείωση των εισροών των
νιτρικών, μείωση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α.
Ωστόσο, ολότελα αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις από την εισαγωγή των ψαριών για τον έλεγχο της
βλάστησης, ενώ διατηρείται ο ευτροφικός χαρακτήρας της λίμνης. Μείωση της ευτροφικής
κατάστασης μπορεί να επανέλθει με συγκεκριμένες μεθόδους διαχείρισης και συνδυασμό μεθόδων
που χρησιμοποιούνται τόσο σε βαθιές λίμνες, όσο και σε ρηχές, δηλαδή συγκερασμό κάθετης και
οριζόντιας μεθόδου. Η κάθετη μέθοδος διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μείωση των
εισροών των θρεπτικών και απομάκρυνση τους από το ίζημα, την αύξηση των εισροών νερών από
τις καρστικές πηγές της λίμνης για τη ταχύτερη ανανέωση των υδάτων της και τον αυτοκαθαρισμό
της από τα ρυπαντικά φορτία του παρελθόντος και την αποκατάσταση των μακρόφυτων
φυτοκοινωνιών. Η οριζόντια μέθοδος διαχείριση της λίμνης θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή
οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης, ορθές πρακτικές χρήσεων γης και αγροτικών δραστηριοτήτων
και τέλος απομάκρυνση των σημειακών πηγών ρύπανσης.
Ενδεικτικές πηγές: Παπιγγιώτη, 2013 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 86σελ., Οικολογική κατάσταση λίμνης
Παμβώτιδας), Radea, Parmakelis et al., 2013 (Zookeys 350, 1-20, Freshwater gastropods of Greece – Trichonis, Vegoritida, Petron,
Lysimachia, Lake Toumpa, Lake Louros etc), Stefanidou, 2012 (Erasmus ip Docum/Univ., of Ioannina, Phytoplankton community
of lake Pamvotis), Papigioti, 2012 ( Environ., Monit., Assess., 137, 185–195, Dense cyanobacterial bloom in Lake Pamvotis),
Στεφανίδης, 2012 (Διδακτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 272σελ., Οικολογική εκτίμηση των λιμνών της ΒΔ Ελλάδας), Παπαδημητρίου, 2010
(Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 284σελ., Επιπτώσεις μικροκυστινών σε υδρόβιους οργανισμούς σε 13 υδάτινα
συστήματα), Παπαδακη, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΕΜΠ, 117σελ., Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης λιμνών της Ηπείρου,
Παμβώτιδα και Δρακόλιμνες), Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι
λίμνης Παμβωτιδας), Ψαριανού, 2010 (Διπλ. εργασ., ΕΜΠ, 241σελ., Προσομοίωση ποιοτικής κατάστασης λίμνης Παμβώτιδας),
Kagalou, 2010 (J. Environ., Monit., 12,2207-2215, Classification and management of Greek lakes), Papastergiadou et al., 2010
(Wat., Resour., Managem., 24, 415-435, Effects of anthropogenic influences on the trophic state, land uses and aquatic vegetation in
a shallow Mediterranean Lake), Kagalou, Leonardos, 2009 ( Environ., Monit., Assess., 150, 469-484, Typology, classification and
management issues of Greek lakes: implications of the Water Framework Directive, 2000/60), Σεβτσένκο, Ξυνή, 2009 (Πτυχ., εργ.,
ΤΕΙ Μουδανιών, 55σελ., Δυναμική κυανοβακτηρίων στη λίμνη Παμβώτιδα), Kagalou, et al., 2008 ( J.Environ., Manag., 87, 497506, Eutrophication process in a shallow Mediterranean lake ecosystem), Kagalou, Papadimitriou et al., 2008 ( Assessment of
microcystins in lake water and the omnivorous fish Carassius gibelio, Bloch), Stefanidis, Papastergiadou, 2007 (Βelg., J., Bot.,
140, 25-38, Aquatic vegetation in a shallow urban lake, western Greece), Kagalou et al., 2006 (Limnologica-Ecol., Manag., Inland
Waters, 36, 4, 269-278, Assessment of lake Pamvotis using benthic community diversity), Kagalou,et al., 2006 (Limnol., 36,269278, Benthic community diversity response to environmental parameters in lake Pamvotis), Lambropoulou, et al., 2005 (Environ.,
Toxic., Chem., 24, 1548–1556, Environmental monitoring and ecological risk assessment for pesticide contamination and effects in
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Lake Pamvotis), ΟΙΚΟΣ, 2005 (Τεχν., Έκθεσ., 325σελ, Σχέδιο διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας), Hela, et al., 2005 (Environ., Tox.,
Chem., 24,1548-1556, pesticides contamination in lake Pamvotis), Κάγκαλου, 2005 (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας,
Ιωάννινα), Kagalou et al., 2003b (J. Freshw., Ecol., 18,199-206, Water quality and plankton in lake Pamvotis), Kagalou et al., 2003
(Hydrob., 506–509, 745–752, Evaluation of the trophic state of Lake Pamvotis Greece), Ιατρού και συν., 2003 (Τεχν., Έκθεσ., Β΄
Φάση, 115σελ.,Σχέδιο διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας), Papastergiadou, et al., 2003a (Hydrob., 506/509, 1–8, Evaluation of
the trophic state of Lake Pamvotis), Tzedakis et al., 2003 (Glob., Planet., Change, 36, 157-170, Interglacial conditions from Ioannina
lake), Romero, Kagalou, et al., 2002 (Hydrob., 474, 91-105, Seasonal water quality of lake Pamvotis), Papagiannis et al., 2002 (
Fres., Environ., Bulletin 11, 659–664, Heavy metals in Lake Pamvotis), Paschos, et al., 2002 (EIFAC, E/5,Status of inland waters in
Greece), Βαρδάκα, 2001 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 265σελ., Τοξικά κυανοβακτηρια και κυανοτοξινες στη λίμνη Καστοριά και άλλες
λίμνες), Λουκάτος, Λαγουδάκη, 2001 (Ειδική περιβαλλοντική μελέτη ανάδειξης-ανάπλασης και προστασίας της λίμνης
Παμβώτιδας, ΕΠΕΜ Α.Ε.), Kagalou et al., 2001 (Global Nest, Inter., J., 3, 2, 85-94, Water chemistry and biology in lake Pamvotis),
Kagalou et al., 2001 ( Fres., Environ., Bulletin 10, 845–849, Phytoplankton dynamic and physicochemical features in Lake
Pamvotis), Πάσχος, Κάγκαλου, 2000 (Τεχν.,Έκθεσ., πρόγραμμα PESCA, Υπουργείο Γεωργίας), Kotti et al., 2000 ( Intern., J.,
Environ., Anal., Chem., 78, 455-467, Phosphorous and nitrogen in sediments in lake Pamvotis), Economidis, 1999 (5th Hell.,Symp.,
Ocean., Fisher., 355-358, Macrobenthic abundance in lake Pamvotis), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ.,
ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ),
ΔΕΛΙ (Πάσχος, Κάγκαλου, Νάτσης), 1995 (Δημοτική Επιχείριση Λίμνης Ιωαννίνων, 25σελ., Διαχειριστική μελέτη λίμνης
Ιωαννίνων ), Stalikas, Pilidis Karayiannis, 1994 (Frs., Envir., Bull., 3, 575-579, Heavy metals in sediments in lake Pamvotis),
Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1994 (Διδακ., Διατρ., ΕΚΠΑ, 118σελ., Χλωρίδα και βλάστηση στα υδατικά οικοσυστήματα της Ηπείρου),
Καλογερόπουλος, 1994 (Διδακ.,Διατρ., Πανεπ.,Ιωαννίνων, 250σελ., Ρύπανση υδάτινων αποδεκτών), Καραγιάννης, 1994 (Τεχν.,
Έκθεσ., Πανεπ.,Ιωαννίνων, 178σελ., Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των νερών και ιζημάτων της λίμνης Παμβώτιδας,
Εκδός., Παπαζήση), Κάγκαλου, 1990 (Διδακ.,Διατ., Πανεπ., Ιωαννίνων216σελ.,, Φυσικοχημικοί παράγοντες υγειονομικού ελέγχου
στη λίμνη Παμβώτιδα ), Μάργαρης, Κουσουρής, 1990 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπιστ., Αιγαίου, 77σελ., για την Αποκατάσταση της
λίμνης Παμβώτιδας), Θεοχάρη, Παπαδόπουλος, 1990 (Θαλασσογρ., 13,55-70, Ευτροφισμός στη λίμνη Ιωαννίνων), Κάγκαλου και
συν., 1989 (Συν., Περιβ., Επιστ., Τεχνολ., 230-234), Κάγκαλου, Κατσουγιαννόπουλος, 1989 (Συν., Περιβ., Επιστ., Τεχνολ., 345354, Θρεπτικά και μικροβιακή χλωρίδα στη λίμνη Παμβώτιδα), Λάμπρου, 1988 (Διπλ., Διατρ., ΕΜΠ, 105σελ.,, Υδατικό ισοζύγιο
λίμνης Παμβώτιδας), Ανδρεαδάκης, Αφραταίος, 1986 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, Ευτροφισμός στη λίμνη Παμβώτιδα), Albanis et al.,
1986 (Scien.,Tot., Envir., 58,243-253, Pesticides of lake Ioannina), Ξανθόπουλος και συν., 1984 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, Ποιότητα
και αφομοιωτική ικανότητα νερών Καλαμά και Παμβώτιδας), Ζιώγας και συν., 1982 (Τεχν., Έκθεσ., ΤΕΕ Ηπείρου, 144σελ.,
Ρύπανση και περιβαλλοντικά προβλήματα στη λεκάνη των Ιωαννίνων), Anagnostidis, Economou-Amilli, 1980 (Archiv für
Hydrob., 89, 313-342, Limnological studies on Lake Pamvotis), , Κουσουρής, Γεωργιάδης, 1977 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 23σελ,
ερευνητικά αποστολή για την κατάσταση της λίμνης Ιωαννίνων και τη λήψη μέτρων επαναφοράς της στη φυσική κατάσταση),
Γκανιάτσας, 1970 (Ηπειρ., Εστια, 20σελ., Χλωρίδα και βλάστηση λίμνης Ιωαννίνων),

__________

- Λίμνη Τούμπα, Ιωαννίνων
Η μικρή αυτή λίμνη βρίσκεται στην πεδιάδα της Λαψίστας, σε υψόμετρο +470 μέτρα, ανάμεσα
στον οικισμό Άνω Λαψίστας και Περίβλεπτος, και είναι το τελευταίο κατάλοιπο της παλαιάς λίμνη
της Λαψίστας. Έχει έκταση περίπου 50 στρέμματα και σχηματίζεται από τα νερά της ομώνυμης
πηγής που τροφοδοτεί και τη λίμνη Παμβώτιδα.
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Από την άποψη της χλωρίδας στη λίμνη Τούμπα έχουν καταγραφεί 69 taxa (είδη, υποείδη,
ποικιλίες), από τα οποία 42 είναι υδρόβια αγγειόσπερμα (π.χ.Typha

domingensis, Veronica anagallis aquatic,

Stachys palustris, Spirodella polyrhiza, Sparganium erectum, S.erectum neglectum, Scrophularia umbrosa, Scirpus lacustris,
Rorippa amphibian, R.trichophyllus, R.sceleratus, Potamogeton pusillus, P.lucens, P.crispus, Phalaris arundinacea arundinacea,
Persicaria amphibian, P.lapathifoilia pallida, Paspalum distichum, Ceratophyllum demersum demersum, Cyperus longus, Iris
pseudacorus, Juncus articulates, Lemna minor, L.trisulca, Myriophyllum spicatum, M.verticillatum, Nasturtium officinale, Nuphar
lutea, Nymphaea alba),

26 αγγειόσπερμα μονοκότυλα υγρόφιλα και 1 υδρόβιο πτεριδόφυτο (Azolla

filiculoides).
Επίσης σε αυτή τη λίμνη έχει βρεθεί μεταξύ των άλλων μαλακίων και το γαστερόποδο
Radomaniola curta (συνών., Orientalina curta)
Φυσικοχημικοί παράμετροι Λίμνης Τούμπας, Ιωαννίνων
(μέσες τιμές ετών 1989-1995)
Παράμετρος

Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Θερμοκρασία, C

21.8

25.5

-

Διαφάνεια Secchi, m

0.72

0.36

-

Αγωγιμότητα, μS/cm

312

242

265

pH

7.51

8.16

8.34

0
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Αλκαλικότητα,

mg/l

99.53

134.70

63.18

1.180

1.595

0.693

0.005

0.011

0.017

HCO3
Άζωτο, mg/l N
Φώσφορος,

P-PO4,

mg/l
Πηγή: Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική
έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ),
Ενδεικτικές πηγές: Sarika-Hatzinikolaou et al., 2003 (Phytocoenol., 33, 1, 93-151,The macrophytic vegetation in seven aquatic
ecosystems in Epirus, NW Greece), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ., Αθηνών, Χλωριδική και
φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ),

__________

Α3. Οι Φυσικές Λίμνες της Μακεδονίας
Α3. Περιεχόμενα
Α3) Οι Φυσικές Λίμνες της Μακεδονίας
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-Αλπικές-Ορεινές Λίμνες της Μακεδονίας (Δρακόλιμνες Γράμμου κ.ά)

79-82

-Λίμνη Βεγορίτιδα
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-Λίμνη Βόλβη

91-98

-Λίμνη Δοϊράνη

98-106

-Λίμνη Κορώνεια

106-121

-Λίμνη Νησί, Έδεσσας

121-125

-Λίμνη Ορεστιάδα

125-139

-Λίμνη Πετρών

139-143

-Λίμνη Πικρολίμνη

143-145

-Λίμνες Πρεσπών

145-164

α) Λίμνη Μικρή Πρέσπα

153-160

β) Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα

160-164

-Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη

165-175

α) Λίμνη Χειμαδίτιδα

165-170

β) Λίμνη Ζάζαρη

170-173

-Λίμνες της Χρυσούπολης και του ποταμού Νέστου

173-175

Λίμνη Βεγορίτιδα

Α3. Οι Φυσικές Λίμνες της Μακεδονίας
(Οι σημαντικότερες Φυσικές Λίμνες με τα κύρια Χαρακτηριστικά τους)
Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία (περιοχή με τη μεγαλύτερη κάλυψη από νερά), εκεί
όπου υπάρχει γεωλογικό βύθισμα (π.χ. τεκτονικό, καρστικό, ηφαιστειακό), υπάρχει συνήθως και υγροτοπική
περιοχή. Άλλωστε, ως λίμνη νοείται ‘’ υγρότοπος που δημιουργήθηκε από μάζες νερού, γλυκού ή
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υφάλμυρου ή αλμυρού, συγκεντρωμένες σε κοιλότητες της επιφάνειας της γης, φαινομενικά στάσιμες
και με χωρίς ή και έμμεση επικοινωνία με τη θάλασσα’’. Ωστόσο, υγρότοποι είναι οι φυσικές και
τεχνητές λίμνες, τα ποτάμια, τα έλη και τα τενάγη, οι εποχικές λίμνες, οι εκβολές και στα δέλτα των
ποταμών, η παράκτια ζώνη και άλλες περιοχές. Έτσι, στη Μακεδονία για παράδειγμα στις
υδρολογικές λεκάνες της Δράμας υπάρχει ο υγρότοπος με τα τενάγη των Φιλίππων και στις Σέρρες
υπήρχε ο υγρότοπος του Αχινού που αποξηράνθηκε το 1936. Στις υδρολογικές λεκάνες της
Μυγδονίας, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, εκτός από τις λίμνες Βόλβη και την Κορώνεια,
υπήρχαν ι Βρωμόλιμνες, Μαυρούδα και Λάντζα, που αποξηράνθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του
1950, και το έλος Ζαγκλιβέρι (Καλαμωτό). Στη λεκάνη Θερμαϊκού-Γιαννιτσών από πολύ παλιά είχαν
δημιουργηθεί πολλές προσχωσιγενείς λίμνες και έλη, που όμως έχουν αποξηρανθεί εδώ και αρκετές
δεκαετίες (από το 1930-36 οι Αρτζάν, Αματόβου, Γιαννιτσών). Βορειότερα, και πάνω στη συνοριακή γραμμή με
τα Σκόπια υπάρχει η λίμνη Δοϊράνη, ένας πολύ σημαντικός υγρότοπος, ενώ ανάμεσα στα χωριά
Σκρά και Κούπα του Κιλκίς, υπάρχει μια μικρή λίμνη, η Γαλάζια ή Σμαραγδένια λίμνη, (φυσική λίμνη
με γαλαζοπράσινα στο χρώμα νερά, και με απολιθωμένους οργανισμούς στον πυθμένα της, περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση
από οξιές, φουντουκιές, κισσούς και κληματσίδες),

που τροφοδοτείται από τους καταρράκτες του Σκρά,.

Επίσης στο Κιλκίς υπάρχει και η αλκαλική, εποχική λίμνη, η Πικρολίμνη. Στις υδρολογικές
λεκάνες της δυτικής Μακεδονίας σχηματίστηκαν οι καρστικές λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών,
Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, το έλος Σαρι-Γκιόλ και η λίμνη Ορεστιάδα στην Καστοριά. Σε μεγαλύτερα
υψόμετρα, μέσα σε καρστικά και τεκτονικά βυθίσματα δημιουργήθηκαν πολλές μεγάλες λίμνες,
όπως είναι οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, αλλά και πολύ μικρότερες λίμνες, οι αλπικές
λίμνες στα βουνά του Γράμμου (Τμήμα Μακεδονίας), των Γρεβενών και της Καστοριάς.
Πριν από λίγες δεκαετίες είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα περισσότεροι από 400 μικροί και μεγάλοι
υγρότοποι (π.χ.

λίμνες, έλη, τενάγη, βάλτοι, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, ρυάκια, χείμαρροι),

συνολικής έκτασης πάνω

από 2000 Km2, ενώ πριν από δύο γενιές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων
(www.ekby.gr/ekby/el/Greek_Wetlands_main_el.html). Εξάλλου, οι έρευνες καταγραφής των υγροτόπων
συνεχίζονται (πρωτοβουλία MedWet) και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ηλεκτρονικής καταγραφής των
υγροτόπων και καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων MedWet (Φυτώκα
Αμφίβιον, τ.,32, Απογραφή των Ελληνικών υγροτόπων).

Ε., 2000, -

Ωστόσο, παρά τη γενικότερη ευαισθητοποίηση για την

προστασία και διατήρηση των υγροτόπων, ως φυσικά αποθέματα της βιόσφαιρας, ακόμη και
σήμερα απειλούνται με υποβάθμιση και καταστροφή, ενώ οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές
εκτιμάται ότι θα πλήξουν και τους υγρότοπους (π.χ.

Τραπεζα Ελλάδος -Βέλλα, Κυριακοπούλου και συν,- 2011,

Έκδοση Τράπεζας Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, 72σελ., Κίνδυνοι και επιπτώσεις της κλιματικής
μεταβολής στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα).

Για παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής

Μακεδονίας, εκτός από τους γνωστούς μεγάλους υγρότοπους της συνθήκης Ramsar (π.χ. δέλτα ΑξιούΑλιάκμονα, λίμνες Βόλβης-Κορώνειας, τεχνητή λίμνη Κερκίνης κ.ά),

υπάρχει πλήθος μικρών ή μεγαλύτερων

λιμνών, ελών, ποταμών που πολλά από αυτά απειλούνται ήδη με συρρίκνωση ή και αποξήρανση.
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Ανάμεσα σε αυτούς του υγρότοπους είναι μεταξύ των άλλων, η Λιμνοθάλασσα εκβολών Στρυμόνα,
τα Μακεδονικά Τέμπη ή Στενά Ρεντίνας, το Φαράγγι Σκάλας, κοντά στο Ζαγκλιβέρι, η Λίμνη
Δοϊράνη, η Πικρολίμνη Κιλκίς, το Φαράγγι Γαλλικού, κοντά στο χωριό Καμπάνης Κιλκίς, οι Πηγές
της Αραβησσού στην Πέλλα, που είναι υγρότοπος από πηγαία νερά, οι Εκβολές του Γαλλικού
ποταμού στο Καλοχώρι, η Κοίτη του ποταμού Ανθεμούντα, μεταξύ Ν. Ραιδεστού και Αγ.
Παρασκευής, οι Εκβολές του Ανθεμούντα κοντά στο αεροδρόμιο, η Αλυκή Αγγελοχωρίου, η
Αλυκή Πάλιουρων μεταξύ Επανωμής-Μηχανιώνας, ο Υγρότοπος Επανωμής, τα Έλη Μοίρας
μεταξύ Ν. Καλικράτειας-Ν.Ηράκλειας, οι Εκβολές του ποταμού της Σωζόπολης στον οικισμό
Βεριά της Χαλκιδικής, τα δύο Έλη Σταυρονικήτα κοντά στο ξενοδοχείο Σάνη στη Κασσάνδρα
Χαλκιδικής, ο υγρότοπος του Αγίου Μάμα, οι εκβολές Χαβρία μεταξύ Ψαχουδιών-Βατοπεδίου και
Μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική, η λίμνη Μαυρόμπαρα (αποτελεί μνημείο της φύσης από το 1997 και μοναδικό
υδροβιότοπο με δύο σπάνια είδη της νεροχελώνας το Emys orbicularis hellenica και το Mauremys caspica)

στη Κασσάνδρα

Χαλκιδικής, και πολλές άλλες μικρές λίμνες και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας.
__________

- Αλπικές-Ορεινές Λίμνες της Μακεδονίας
(Δρακόλιμνες Γράμμου, Γρεβενών, Καστοριάς και άλλες)
α) Λίμνες της Βάλια Κάλντα. Στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου ‘’Βάλια Κάλντα’’ βρίσκονται οι
αλπικές λίμνες Λάκκου στην περιοχή του Αυγού (ανατολική

πλευρά της Τύμφης)

και οι δύο λίμνες της

Φλέγκας.
Οι Λίμνες Λάκκου ή Αρβανίτα, βρίσκονται σε υψόμετρο 1450 μέτρα, κάτω από την κορυφή της
Γκούρας (δεύτερη υψηλότερη κορυφή της Τύμφης). Είναι εποχικές λίμνες, και τροφοδοτούνται με νερά από
το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων, ενώ αργά το καλοκαίρι ξηραίνονται. Το μεγαλύτερο βάθος
τους δεν ξεπερνά τα 1.5-2 μέτρα, ενώ ξηραίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρόσβαση σε
αυτές τις αλπικές λίμνες γίνεται από δασικό δρόμο, 500 μέτρα πριν από τη διασταύρωση Ηλιοχώρι,
Λάϊστα, στο κεντρικό Ζαγόρι (στο Ηλιοχώρι εντυπωσιακοί είναι οι καταρράκτες ‘’ Μπάλτι ντι Στρίγκα’’).
Οι δίδυμες Λίμνες της Φλέγκας βρίσκονται λίγο κάτω και βορείως της ομώνυμης κορυφής του
βουνού Μαυροβουνίου (σύνορο

Γρεβενών και Ιωαννίνων),

σε υψόμετρο 1960 και 1940 μέτρα περίπου,

στην υποαλπική ζώνη, ενώ λίγο χαμηλότερα υπάρχει και τρίτη εποχική αλπική λίμνη. Οι λίμνες
αυτές είναι ρηχές και με μικρή βιοποικιλότητα, αλλά αποτελούν το σύμβολο της περιοχής του
Εθνικού Δρυμού της Πίνδου. Στα νερά τους ζουν διάφορα αμφίβια όπως οι τρίτωνες (Triturus alpestris
veluchiensis)

και τα βατράχια (Bombina variegate,Rana graeca). Η περιοχή αυτών των λιμνών καλύπτεται με

χιόνια από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο, ενώ με το λιώσιμο των χιονιών, σπάνια και
εντυπωσιακά είδη φυτών φυτρώνουν στις γύρω περιοχές. Η πρόσβαση σε αυτές τις λίμνες γίνεται
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μέσω του δρόμου που με βορειοδυτική κατεύθυνση φθάνει από το Μέτσοβο στο καταφύγιο της
Φλέγκας και από εκεί σε οροπέδιο, όπου και τερματίζει ο δρόμος. Βαδίζοντας στις βορεινές πλαγιές
της κορυφής «Καπετάν Κλήδης» ανεβαίνουμε στην κορυφή Φλέγκα (2159μ.). Η θέα αυτών των
λιμνών είναι εντυπωσιακή. Τα νερά της επάνω Φλέγκας ρέουν σε μικρό ρυάκι προς την κάτω
Φλέγκα, συνδέοντας αυτές, ενώ εάν υπάρχει περίσσεια νερού, αυτό συνεχίζει να ρέει προς την
κοιλάδα του Αρκουδορέματος, στον Εθνικό Δρυμό ‘’Βάλια Κάλντα’’.
β) Στο βουνό Γράμμος υπάρχουν αρκετές αλπικές λίμνες. Η πιο γνωστή είναι η Λίμνη Γκίστοβα
(στα βλάχικα σημαίνει αιδοίο), που βρίσκεται σε υψόμετρο 2350 μέτρα, και σε απόσταση 200 μέτρων από
την κορυφή του Γράμμου, και είναι η υψηλότερη αλπική Δρακόλιμνη της χώρας μας. Την άνοιξη
και το καλοκαίρι την περιτριγυρίζουν αλπικά λιβάδια, όπου βόσκουν κοπάδια ελλήνων και
αλβανών βοσκών. Η λίμνη αυτή προσεγγίζεται από το χωριό Γράμμος (ερείπια του παλαιού χωριού
Γράμμωση) που βρίσκεται σε υψόμετρο 1380 μέτρα. και απέχει 39 χιλιόμετρα από το Επταχώρι της
Καστοριάς. Από το χωριό ακολουθείς το μονοπάτι-δρόμο που πηγαίνει παράλληλα με τα
Ελληνοαλβανικά σύνορα και ανεβαίνοντας τα υπέροχα χορταριασμένα λιβάδια φθάνεις, μετά από
δυόμιση ώρες στη Δρακόλιμνη. Στο σημείο που η λίμνη πλησιάζει τη συνοριακή γραμμή
παρατηρούμε όρυγμα σαν αυλάκι που φθάνει σχεδόν τη γραμμή αυτή.
γ) Κατεβαίνοντας από τα ψηλότερα του Γράμμου, και πολύ πριν από το χωριό Χρυσή και με
κατεύθυνση προς τα δεξιά, ένα μονοπάτι οδηγεί προς τη Δρακόλιμνη Μουτσάλια, σε υψόμετρο
1729 μέτρα,, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, περιτριγυρισμένη με οξιές και με κοντινή βρυσομάνα
που την τροφοδοτεί. Πριν φτάσουμε στην λίμνη αυτή συναντούμε την περίφημη πηγή ‘’
Τρακοσάρα’’, που οφείλει το όνομά της στο ελαφρύ νερό της, διότι, όπως αναφέρει η παράδοση,
έχει τόσο ελαφρύ νερό που ‘’ο όγκος της μιάς οκάς (400 δράμια) από το νερό των άλλων πηγών, σε
αυτή ζυγίζει μόνο 300 δράμια!’’.
δ) Στον ορεινό όγκο του Γράμμου, βρίσκονται και άλλες αλπικές λίμνες, όπως εκείνες που
βρίσκονται σε επίπεδη έκταση και σε υψόμετρο 1740 μέτρα, βορείως της κορυφής Πάνω Αρένα (
Αρίνα στα βλάχικα σημαίνει χώμα και άμμος).

Είναι οι Λίμνες Αρένες, μέσα σε ένα αμιγές δάσος οξιάς, στην

τοποθεσία Μουτσάλια. Οι λίμνες Αρένες, οι 3 αυτές μικρές λίμνες, είναι εποχικές, έχουν έκταση
περίπου 15 στρέμματα, το βάθος τους δεν ξεπερνά το ένα μέτρο, και ο βυθός τους είναι
καλυμμένος με πυκνή υδρόβια βλάστηση, που πολλές φορές φθάνει και στην επιφάνεια και δίνει
πράσινο χρώμα στα νερά της. Τροφοδοτούνται από εποχικά νερά κατά το λιώσιμο του χιονιού και
του πάγου, όσο και από υπολίμνιες παροδικές πηγές. Για να τις προσεγγίσει κανείς χρειάζεται να
κατευθυνθεί από το χωριό Αετομηλίτσα για δύο ώρες σε μονοπάτι με ανατολική κατεύθυνση ή από
το το Πευκόφυτο Καστοριάς. Εδώ διαβιούν τρία είδη τριτώνων. Ο κοινός τρίτωνας, Triturus
vulgaris, ο λοφιοφόρος –Trirurus cristatus ο αλπικός τρίτωνας –Triturus alpestris veluchiensis.
Επίσης, εδώ ζει και ο κίτρινος βάτραχος –Bombina variegata, ο βάτραχος των ρυακιών –Rana
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graeca, η σαλαμάνδρα –Salamandra salamandra, η αμμόσαυρα –Lacerta agilis και η αλπική οχιά
–Vibera berus.

Οι Δρακόλιμνες της Φλέγκας
ε) Λίμνη Γαλανή ή Λίμνη της Βασιλίτσας. Βρίσκεται κοντά στην ορεινή διαδρομή Σαμαρίνα-Σμίξη, στο
νομό Γρεβενών. Έχει μικρό μέγεθος, βάθος μέχρι 1 μέτρο και διαβιούν εδώ οι αλπικοί τρίτωνες. Με τους
σεισμούς στην περιοχή των Γρεβενών το 1995, δημιουργήθηκε τέτοιο ρήγμα στην περιοχή αυτής της λίμνης
που τα νερά της απείλησαν το χωριό Σμίξη.
στ) Στην ίδια περιοχή του χιονοδρομικού της Βασιλίτσας υπάρχει και μια άλλη αλπική λίμνη η Γκούρα, με
διάμετρο περίπου 50 μέτρα και που ξηραίνεται το καλοκαίρι (διοικητικά ανήκει στο Δίστρατο Ιωαννίνων).
ζ) Λίμνη της Γριάς ή Μόσια (Μόσια στα βλάχικα σημαίνει γριά) είναι και αυτή ορεινή λίμνη στο Σμόλικα,
βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφές Φούρκα και Σαμαρίνα, σε υψόμετρο 2150 μέτρα και κοντά στη ‘’Βάλια
Κίρνα’’, στην ‘’Κοιλάδα του Διαβόλου’’. Εκτός από την κύρια λίμνη τη Μόσια, υπήρχαν και άλλες δυο
μικρότερες τις οποίες τροφοδοτούσε με τα νερά της.
Ενδεικτικές πηγές από: http://ydronaftes.gr/el/Άρθρα/Ταξιδιωτικά/Αλπικές_λίμνες_Ηπείρου_και_Δυτικής_Μακεδονίας,
http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/20_Iwannina/20_17_Konitsas/diafora/Muthoi%20Drakolimni.htm,
http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/PERIVALLON/ΑΛΠΙΚΕΣ_ΛΙΜΝΕΣ_ΒΑΡΑΘΡΑ_ΚΟΛΥΜΠΗΘΕΣ.htm,
http://el.science.wikia.com/wiki/Λίμνες_Ελλάδας#.CE.9B.CE.AF.CE.BC.CE.BD.CE.B7_.CE.93.CE.B1.CE.BB.CE.B1.CE.BD.CE.A
E

__________

-Λίμνη Βεγορίτιδα

Θ. Σ., Κουσουρής
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ή Οστρόβου ή Άρνισσας ή Κέλης
(Natura2000=GR1340004, λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών, Δ.Μακεδονία, Αμύνταιο)
Η λίμνη Βεγορίτιδα, φυσιο-γεωγραφικά και γεωλογικά, καταλαμβάνει ένα από τα βυθίσματα των
κλειστών οροπεδίων της δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, περιβάλλεται από τους μεγάλους
όγκους, των βουνών Άσκιο, Βέρμιο και Βόρα ή Καϊμάκτσαλαν (ασβεστολιθικοί

σχηματισμοί και όξινα

πυριτικά μεταμορφωμένα πετρώματα).

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Bεγορίτιδας
Επιφάνεια Λίμνης
40Km2
Υψόμετρο Λίμνης
Υδρολογική
Εδαφική
911.74Km2
Όγκος Λίμνης Χ106
Λεκάνη
Μέγιστο Βάθος
48m
Μέσο Βάθος
Ανανέωση
Νερών,
9.5
φορές/έτος

+524m
1530m3
28.9m

πηγή: Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυταΖωοπλαγκτόν)

Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Όπως αναφέρουν αρκετοί ερευνητές, παλαιότερα υπήρχε στην περιοχή μια μεγάλη λίμνη, η λίμνη
της Εορδαίας, η έκταση της οποίας έφτανε τα 1000 Km2 και το βάθος της τα 250 m. Από τη
γεωμορφολογική αναδιάταξη της ευρύτερης περιοχής, σε προηγούμενες γεωλογικές περιόδους,
προήλθε η ομώνυμη κοιλάδα της Εορδαίας, ενώ μέσα σε αυτή την κοιλάδα απέμειναν από τη
μεγάλη λίμνη της Εορδαίας, πέντε μικρότερες λίμνες, η Βεγορίτιδα, των Πετρών, η Χειμαδίτιδα, η
Ζάζαρη και το έλος Σαρι-Γκιόλ. Αυτό το έλος αποξηράνθηκε εντελώς για να δημιουργηθούν τα
μεγάλα ορυχεία του λιγνίτη της Πτολεμαΐδας.
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Η Βεγορίτιδα αποτελεί το μεγαλύτερο και βαθύτερο υπόλειμμα της παλιάς μεγάλης λίμνης και
καταλαμβάνει το βορειότερο άκρο της Εορδαίας κοιλάδας. Η Βεγορίτιδα, αποτελεί το χαμηλότερο
σημείο του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα και Πετρών, των οποίων δέχεται τα
νερά μέσα από σύστημα διωρύγων και σήραγγας. Παλαιότερα, τα πλεονάζοντα νερά της
διοχετεύονταν στον Εδεσσαίο ποταμό, με μία σήραγγα (6035m.) που αρχίζει από την
βορειοανατολική όχθη της και μετέφερε τα νερά της, όταν χρειαζόταν στην τεχνητή λίμνη του
Νησιού, για να τροφοδοτήσουν το υδροηλεκτρικό σταθμό του Άγρα, στην Έδεσσα. Η λίμνη
δεχόταν παλαιότερα, τα βιομηχανικά απόβλητα από τα εργοστάσια της περιοχής Πτολεμαΐδας
(ΑΕΒΑΛ, ΔΕΗ, κ.ά), αλλά και αστικά λύματα από τις πόλεις της Πτολεμαΐδας και του Αμύνταιου. Τα
ρέματα που την τροφοδοτούν είναι το Φαράγγι, το Πεντάβρυσο (Σουλού), Άνω Γραμματικού,
Παναγίτσας και Άρνισσας.
Η λίμνη Βεγορίτιδα, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα σώματα στην Ελλάδα, είναι καρστικού τύπου,
βαθιά και μεγάλη σε έκταση, που λόγω υψομέτρου μπορεί να ταξινομηθεί στις λίμνες ορεινού
τύπου. Από λιμνολογική άποψη είναι θερμή μονομικτική λίμνη, και με υψηλή περιεκτικότητα σε
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νιτρικό άζωτο και με αυξανόμενο ευτροφισμό. Παρουσιάζει ακανόνιστη υδραυλική συμπεριφορά
και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα καρστικής λίμνης που η εκφόρτωσή της γίνεται υπόγεια μέσω
φυσικών αγωγών. Εξάλλου, η λίμνη τροφοδοτείται με νερό ρέματα (π.χ. Σουλού) από μόνιμης ροής,
από μικρότερα ρέματα και από μεγάλη ποσότητα καρστικών νερών που με αυτό τον τρόπο
συμβάλλουν στο γρήγορο ρυθμό ανανέωσης των νερών της. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν
παρατηρηθεί αυξομειώσεις της στάθμης του νερού έως και 30 μέτρα. Η πτώση της στάθμης στη
λίμνη ξεκίνησε από το 1955 με τη μεταφορά νερού προς το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Άγρα.
Έτσι, ενώ κάποτε ήταν η μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα με επιφάνεια 68 Km2, μεγαλύτερο βάθος
75m και όγκο νερού 2200Χ106 m3, πριν από μερικά χρόνια έχει μειωθεί η επιφάνειά της περίπου
στα 45 km2, το μεγαλύτερο βάθος φτάνει περίπου τα 50 m και ο όγκος νερού της στα 800Χ106 m3.
Επομένως, η λίμνη Βεγορίτιδα είναι μια από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες λίμνες της
Ελλάδος που αντιμετωπίζει όμως πολλά προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι απειλούν την
οικολογική της ισορροπία και θέτει σε κίνδυνο τα οφέλη που αποκομίζει το ευρύτερο περιβάλλον,
ο άνθρωπος και ιδιαίτερα οι τοπικές παρόχθιες κοινότητες, γύρω από τη λίμνη.
Τα νερά της Βεγορίτιδας, έχουν σχετικά μικρή διαφάνεια (μέση

διαφάνεια 2.1-0.7m),

χαμηλές

συγκεντρώσεις φωσφορικών αλάτων κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, χαμηλές συγκεντρώσεις στη
χλωροφύλλη-α, αλλά και αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων, σχετικά υψηλές
συγκεντρώσεις χλωριόντων και νατρίου, και υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, σιδήρου και
ψευδαργύρου. Τα υψηλά επίπεδα αμμωνιακών αλάτων είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν
αλλεπάλληλους θανάτους ψαριών, λόγω τοξικότητάς τους. Ως προς την παρουσία γεωργικών
φαρμάκων σε ολόκληρη τη λίμνη, υπάρχουν χαμηλές συγκεντρώσεις, ενώ περιστασιακά έχουν
ανιχνευθεί Parathion και DDE. Πρόσθετα με αυτά, τα τελευταία χρόνια με την ελάττωση του όγκου
των νερών της από τους σταθμούς της ΔΕΗ, η λίμνη περνάει ένα μεταβατικό στάδιο από την
ολιγοτροφική προς τη μεσοτροφική κατάσταση, με παραπέρα τάσεις προς δυσμενέστερες
οικολογικά καταστάσεις. Ωστόσο, σήμερα η λίμνη βρίσκεται σε σχετικά ισορροπημένη κατάσταση
και αυτό οφείλεται κυρίως στα άφθονα υπόγεια νερά που προέρχονται από το γειτονικό ορεινό
όγκο και που ανανεώνουν τα νερά της με γρήγορους ρυθμούς.
Περιβαλλοντικά, η λίμνη Βεγορίτιδα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συμπλέγματος τεσσάρων
λιμνών μαζί με τη λίμνη των Πετρών, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 2 km, και τις λίμνες Ζάζαρη
και Χειμαδίτιδα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 12 km και συνδέονται υδρολογικά μεταξύ
τους. Η Ζάζαρη υπερχειλίζει στη Χειμαδίτιδα, μέσω τάφρου, η οποία κατασκευάστηκε την
δεκαετία του ΄60. Τα υπερχειλίζοντα νερά της Χειμαδίτιδας οδηγούνται μέσω μιας απαγωγού
τάφρου, μήκους περίπου 8 km, στο ρέμα του Αμύντα, το οποίο διευθετήθηκε σε μήκος περίπου 7
km, και από εκεί καταλήγουν τελικά στη λίμνη των Πετρών. Η διώρυγα και η σήραγγα Πετρών–
Βεγορίτιδας κατασκευάστηκε το 1962/63 και παροχετεύει τα πλεονάζοντα νερά των λιμνών
Ζάζαρης–Χειμαδίτιδας και Πετρών στη Βεγορίτιδα μέσω θυροφράγματος. Τότε, το πιο πάνω έργο,
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το πρώτο έτος (1963) τροφοδότησε τη Βεγορίτιδα με νερό της τάξης όγκου 170χ106 m3. ΄Εκτοτε,
λόγω της μείωσης της στάθμης της λίμνης των Πετρών, η τελευταία τροφοδοτεί τη Βεγορίτιδα
μόνο κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Μάϊο και πάντοτε ανάλογα με το πλεόνασμα της λίμνης Πετρών
που είναι μικρό, της τάξεως περίπου των 2.5χ106 m3 νερού. Εξάλλου, στη Βεγορίτιδα συμβάλει η
τάφρος του Σουλού που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’50 και αποξηραίνει το έλος Σαρί-Γκιόλ.
Επίσης, κατά την δεκαετία του ’50 είχε κατασκευαστεί από την ΔΕΗ σήραγγα για τη μεταφορά
νερού προς τον Άγρα για την λειτουργία του εκεί Υδροηλεκτρικού Σταθμού. Όπως προκύπτει και
από τα ιστορικά στοιχεία, η λίμνη Βεγορίτιδα παρουσιάζει ασταθή υδραυλική συμπεριφορά.
Ακόμα και η διάταξη των παραλίμνιων οικισμών μαρτυρά την τάση για διατήρηση "αποστάσεων
ασφαλείας", ειδικά στο νότιο άκρο της λίμνης, όπου η κλίση του εδάφους είναι σχεδόν οριζόντια με
συνέπεια το συχνό πλημμύρισμα της γύρω περιοχής, σε περίπτωση αυξημένης εισροής υδάτων
μέσα στη λίμνη. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η λίμνη κατά τις δεκαετίες '40 και '50 έφτανε ως τις
σημερινές σιδηροδρομικές γραμμές του οικισμού της Άρνισσας. Πολλές αυξομειώσεις στη στάθμη
την λίμνης παρατηρήθηκαν από το 1898 και μετά. Το έτος 1955, η στάθμη βρισκόταν στο
υψόμετρο +542 με όγκο νερού 3000Χ106 m3 . Το 1993, ταπεινώθηκε η στάθμη στο υψόμετρο
+511, με όγκο νερού περίπου 600Χ106 m3. Δηλαδή, προκλήθηκε μία μείωση της τάξεως του 40%
και 80% περίπου αντίστοιχα σε επιφάνεια και όγκο της λίμνης. Αυτό οφείλονταν στο ότι το 1955
ολοκληρώθηκε η κατασκευή υπόγειας σήραγγας μεταφοράς υδάτων, από τη Βεγορίτιδα προς την
τεχνητή λίμνη του Άγρα, προκειμένου να υποστηρίζεται συνεχώς η λειτουργία του υδροηλεκτρικού
εργοστασίου της ΔΕΗ στον Άγρα. Εκτιμάται ότι τα τρία πρώτα μόνο χρόνια λειτουργίας του
σταθμού, αφαιρέθηκαν από τη λίμνη 800Χ106 m3 περίπου και 150Χ106 m3 νερού κατά μέσο όρο
ετήσια. Ωστόσο, οι αυξομειώσεις στη στάθμη της λίμνης που παρατηρήθηκαν πριν το 1955,
θεωρήθηκε ότι οφείλονταν κυρίως στις αντίστοιχες μεταβολές των υδρομετεωρολογικών
παραμέτρων της περιοχής, ενώ μια άλλη άποψη τις αποδίδει στο άνοιγμα ή το κλείσιμο των
καταβοθρών της λίμνης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, στον πυθμένα της λίμνης Βεγορίτιδας
υπάρχουν καταβόθρες οι οποίες λειτουργούν ανά τακτά ή τυχαία χρονικά διαστήματα προκαλώντας
την πτώση της στάθμης της λίμνης. Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των καταβοθρών προκαλείται από
σεισμικές δονήσεις και από διαταραχή της ποσότητας και ποιότητας του υλικού που φράζει το
στόμιο των καταβοθρών σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα.
Συμπερασματικά, οι λόγοι που οδήγησαν στην ταπείνωση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας
κατά το παρελθόν ήταν κυρίως οι εξής: α) Η εκμετάλλευση των υδάτων της λίμνης από τον
Υδροηλεκτρικό Σταθμό Άγρα, λόγω του ότι η στάθμη της λίμνης

(+523,30 m)

έπεσε κάτω του

υψομέτρου της σήραγγας μεταφοράς υδάτων (το 1956 ξεκίνησε η λειτουργία της μέχρι το 1977 που σταμάτησε). β)
Το 1972, η Δ.Ε.Η. κατασκεύασε ένα αντλιοστάσιο στο παραλίμνιο χωριό Άγιος Παντελεήμονας, με
σκοπό να αντλεί νερό από την Βεγορίτιδα και να το μεταφέρει με αγωγούς στον Ατμοηλεκτρικό
Σταθμό της Πτολεμαΐδας. Το αντλιοστάσιο άρχισε να λειτουργεί το 1976. Η αρχική μελέτη
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προέβλεπε ότι το 70% της αντλούμενης ποσότητας, θα τροφοδοτούσε μετά τη χρήση του τον
χείμαρρο Σουλού, οπότε έμμεσα θα επέστρεφε στη λίμνη Βεγορίτιδα. γ) Την περίοδο 1987-1997 η
ΔΕΗ χρησιμοποιούσε περί τα 20Χ106 m3 νερού της λίμνης για τη ψύξη των θερμοηλεκτρικών
μονάδων Α.Η.Σ., Αμύνταιου. δ) Η έμμεση άντληση νερού από τον καρστικό υδροφορέα στην
περιοχή του Περδίκα, για την κάλυψη των αναγκών της ΑΕΒΑΛ (Εργοστάσιο
Πτολεμαΐδας)

Αζωτούχων Λιπασμάτων

έως και το 1998, οπότε και έκλεισε, αποτελεί έναν επιπρόσθετο επιβαρυντικό

παράγοντα. ε) Η χρήση του νερού της λίμνης για την άρδευση των παραλίμνιων γεωργικών
εκτάσεων και για την ύδρευση Δήμων και κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής (χίλιες
υδρογεωτρήσεις υπάρχουν στη λεκάνη της λίμνης που στοιχίζουν για τη λίμνη 70Χ106 m3 νερό ετησίως).

περίπου

στ) Φυσικές αιτίες

που οφείλονται στις διαρροές από τις φυσικές καταβόθρες (πιθανό ρήγμα στον πυθμένα της λίμνης ύστερα από
τον σεισμό του 1983),

τη μείωση των βροχοπτώσεων της τελευταίας 15ετίας και οι απώλειες λόγω

αυξημένης εξάτμισης. Σήμερα, οι κυριότερες απειλές για τη λίμνη είναι η κατακόρυφη αύξηση των
αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η παράνομη επέκταση των καλλιεργειών δίπλα στη λίμνη.
Την περίοδο 1981-82 μελετήθηκαν συστηματικά οι εποχιακές μεταβολές της θερμοκρασίας και του
οξυγόνου, η εποχιακή μεταβολή της πρωτογενούς παραγωγικότητας και της βιομάζας της λίμνης
Βεγορίτιδας, καθώς επίσης και η οριζόντια κατανομή του ανόργανου αζώτου και του ολικού
φωσφόρου. Σημειώνεται ότι το κύριο ρέμα τροφοδοσίας της λίμνης Βεγορίτιδας, μέσω του οποίου
ρυπαίνεται η λίμνη, είναι το ρέμα Σουλού (πρόκειται

για ρέμα που διευθετήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950

προκειμένου να αποξηρανθεί η λίμνη Σαρι-Γκιόλ της περιοχής Πτολεμαΐδας του νομού Κοζάνης).

Μια άλλη άποψη υποστηρίζει (Οικολογική Κίνηση Κοζάνης) ότι σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της
λίμνης Βεγορίτιδας ισχύουν τα εξής: α) Στην εκβολή του Σουλού στη Βεγορίτιδα υπάρχουν
αυξημένες συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (Τ i, V , Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Br, Rd, Sr, Mo, Pb,
As

), τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τα ορυχεία της περιοχής, αλλά και από τα

χρησιμοποιούμενα αγροχημικά στις γύρω από τη λίμνη καλλιέργειες. β) Την περίοδο της θερμικής
στρωματοποίησης των νερών της λίμνης το διαλυμένο οξυγόνο στο μεταλίμνιο και στο υπολίμνιο
πέφτει κάτω από το όριο των 5 mg \ l (μετρήσεις

1993).

γ) Στα ρηχά ανιχνεύεται αμμωνία, η οποία

δημιουργεί προβλήματα στην αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών. δ) Για την υδρόβια ζωή
της λίμνης, υπάρχουν υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων για το pH, τον ολικό σίδηρο και το
εξασθενές χρώμιο. Γενικότερα, η ρύπανση της λίμνης Βεγορίτιδας και του υδροφόρου ορίζοντα της
περιοχής, οφείλεται: α) Στα αστικά λύματα που προέρχονται από τους γύρω οικισμούς και από
γειτονικές πόλεις όπως η Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο. β) Στα βιομηχανικά λύματα από τα
εργοστάσια που βρίσκονται σε όλη τη λεκάνη απορροής. γ) Στην εκτεταμένη και αλόγιστη χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που οδηγούν στην αύξηση των νιτρικών. Εδώ πρέπει να
προσθέσουμε, ότι και η παράνομη επέκταση των χωραφιών στις αποκαλυφθείσες εκτάσεις που
προέκυψαν από την υποχώρηση των νερών της λίμνης, επιτείνει το πρόβλημα. δ) Στην άμεση

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_87

απόρριψη σκουπιδιών και στις ανεξέλεγκτες χωματερές που διοχετεύουν τοξικά και άλλα
απόβλητα στον υδροφόρο ορίζοντα και τη λίμνη.
Είναι γνωστό, ότι γενικότερα η υδρόβια μακροφυτική βλάστηση βελτιώνει την ποιότητα των νερών
που εισέρχονται σε μια λίμνη, ενώ προσφέρει καταφύγιο για μια μεγάλη ποικιλία ζώων. Ως προς
την υδρόβια χλωρίδα της λίμνης Βεγορίτιδας αναφέρεται έχουν καταγραφεί 30 υδρόφυτα, αν και η
μορφολογία και το βάθος της λίμνης δεν διευκολύνουν την εγκατάσταση πλούσιας υδρόβιας
βλάστησης. Περιμετρικά της λίμνης και ειδικότερα στο νότιο τμήμα της ανάμεσα στους καλαμώνες
του Phragmites australis, αναπτύσσονται υποβρύχιοι λειμώνες αποτελούμενοι κυρίως από τα
Potamogeton pectinatus, Vallisneria spiralis και Ceratophyllum demersum. Σε μεγαλύτερα βάθη
και εξωτερικά των καλαμώνων απαντούν τα Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum,
Najas marina. Κατά μήκος της δυτικής όχθης εμφανίζονται σποραδικά τα Polygonum amphibium,
Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis. Σημειώνεται ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980,
αλλά και το 2005 είχε καταγραφεί το χαρόφυτο Chara vulgaris, το οποίο αργότερα δεν έχει
εντοπιστεί, ενδεικτικό των ευτροφικών συνθηκών της λίμνης.
Από το φυτοπλαγκτόν της λίμνης ιδιαίτερη σημασία έχουν τα κυανοβακτήρια, που προκαλούν
τοπικά φαινόμενα άνθισης, τα δινομαστιγωτά και τα διάτομα. Στη συνολική βιομάζα του
φυτοπλαγκτού συμβάλλουν επίσης χλωροφύκη, χρυσοφύκη και κρυπτοφύκη, ενώ τα απτοφύκη
έχουν πολύ μικρή συμμετοχή. Τα είδη των χλωροφυκών που έχουν καταγραφεί στη Βεγορίτιδα
αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ στη σύνθεση των ειδών του φυτοπλαγκτού (47,3 %), όπως περίπου
συμβαίνει και σε άλλες λίμνες της Μακεδονίας (στη Βόλβη τα χλωροφύκη αποτελούν περίπου το 50.8%, ενώ στη
Μικρή Πρέσπα το 38.9%),

ενώ στη βιομάζα του φυτοπλαγκτού συμμετέχουν με λιγότερο από 15%.

Επίσης, στη Βεγορίτιδα, όπως και στη λίμνη Βόλβη (βαθιές και θερμές μονομικτικές λίμνες) παρατηρείται
σαφή πρότυπα της εποχικότητας στο φυτοπλαγκτό, ενώ στην Μικρή Πρέσπα (αβαθής, διμικτική, ασταθώς
στρωματοποιημένη λίμνη),

υπάρχει έλλειψη στη περιοδικότητα του φυτοπλαγκτού.

Για το ζωοπλαγκτόν της λίμνης αναφέρεται ότι υπάρχει ένα σαφές πρότυπο εποχικής διακύμανσης
στο οποίο τα κλαδοκεραιωτά παρουσιάζουν αυξημένη αφθονία κατά την άνοιξη, τα τροχόζωα κατά
το φθινόπωρο, ενώ τα κωπήποδα απαντούν σε υψηλές αφθονίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Ειδικότερα, στη Βεγορίτιδα επικρατούν τα κωπήποδα με ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 43% και
ακολουθούν τα κλαδοκεραιωτά με 11 είδη (π.χ. Bosmina coregoni, B. Longirostris, Chydorus sp., Ceriodaphnia sp.,
Daphnia sp., Diaphanosoma brachyurum, Moina micrura)

(π.χ.

και συμμετοχή περίπου 19%, τα τροχόζωα με 22 είδη

Αsplancha sp., Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, Br. calicyflorus, Keratella cochlearis, K. quadrata, Lecane bula,

L.luna, L.lunaris, Polyarthra sp., Trichocerca spp.)

και ποσοστό συμμετοχής 37%. Η κυριαρχία των

κωπηπόδων και κυρίως των καλανοειδών, σε βάρος των ευμεγέθων κλαδοκεραιωτών αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα λιμνών, όπου παρατηρούνται υψηλές τιμές αγωγιμότητας.
Ανάμεσα στη βενθική πανίδα που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων ολιγόχαιτα, νύμφες διπτέρων
εντόμων και νηματώδη σκουλίκια, έχουν καταγραφεί και δύο ενδημικά γαστερόποδα που
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χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με το ‘’IUCN Red List’’ ως εξαιρετικά κινδυνεύοντα, το Marstoniopsis
graeca και το Graecoanatolica vegorriticola.
Η αλιεία των λιμνών της περιοχής (Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδας, Ζάζαρη) έχει παραδοσιακό χαρακτήρα
και αποτελεί ακόμα και σήμερα έναν αξιόλογο οικονομικό πόρο για την περιοχή, αλλά και ένα
σημαντικό παράγοντα στήριξης της αειφορικής της ανάπτυξης. Τα ψάρια που διαβιούν στη λίμνη
Βεγορίτιδα είναι: o κυπρίνος (Cyprinus
lavaretus),

caprio),

ο γουλιανός (Silurus

glanis),

o κορηγόνος (Coregonus

η τούρνα (Esox lucius), το τσιρόνι (Rutilus rutilus), το περκί (Perca fluviatilis),η μπιάνα (Barbus sp),η

πέστροφα (Salmo
serviceus amarus),

gairdeneri),o

κέφαλος (Leiciscus

cephalus),το

περόνι (Gobio

gobio),

το βαβούκι (Rhodeus

η στέρβα (Cobitis faenia), το χέλι (Anguilla anguilla), το σκουμπούζι (Chondrostoma nasus) και

η πεταλούδα (Carassius auratus gibelio). Σε αυτή την ιχθυοπανίδα της Βεγορίτιδας, που αποτελείται από
15 είδη ψαριών, 2 είδη αναφέρονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Coregonus laveratus και Barbus peloponnesius),
3 είδη προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης (Coregonus
glanis)

laveratus, Barbus peloponnesius και Silurus

και 2 είδη (Leiciscus cephalus και Barbus peloponnesius) αναφέρονται στο ‘’Κόκκινο βιβλίο’’ ως τρωτά

και τοπικά απειλούμενα’’. Πριν από το 1970, στα νερά της λίμνης ευδοκιμούσε και η καραβίδα του
γλυκού νερού (Astacus astacus). Σε μια σχετικά πρόσφατη επικαιροποιημένη καταγραφή των ψαριών
της λίμνης Βεγορίτιδας αναφέρονται ότι υπάρχουν τα ακόλουθα 20 είδη: Alburnus thessalicus,
Anguilla anguilla, Barbus balcanicus, Carassius gibelio, Coregonus lavaretus, Cyprinus carpio,
Esox lucius, Gambusia holbrooki, Gobio bulgaricus, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss,
Pachuchilon macedonicum, Rhodeus meridionalis, Rutilus rutilus, Salmo trutta, Sarvelinus
fontinalis, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Squalius vardarensis και Tinca tinca. Όσον
αφορά τη σύνθεση των αλιευμάτων τη δεκαετία του ’70 και ’80 τη σημαντικότερη συμμετοχή είχε
ο κυπρίνος και το τσιρόνι, όπως και ο κορήγονος. Από την δεκαετία του ’80 αρχίζει να μειώνεται η
συμμετοχή του κυπρίνου στα αλιεύματα, ενώ αυξάνει η συμμετοχή του τσιρονιού, όπου γίνονται
ορατά τα αποτελέσματα της επιλεκτικής αλίευσης και υπεραλίευσης κάποιων ειδών. Η μείωση της
αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Βεγορίτιδας αποδίδεται στη δραματική αλλαγή της ποιότητας
του νερού της, στη μεγάλη μείωση της στάθμης της και στην υπεραλίευση της. Η ρύπανση όμως
των νερών της λίμνης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ιχθυοπαραγωγής και την εξαφάνιση της
καραβίδας, του κορήγονου, της πρασινοκέφαλης πάπιας, του πελεκάνου και την αύξηση των
πληθυσμών του τσιρονιού που αντέχει σε κακής ποιότητας νερά. Προσπάθειες για ιχθυοτροφική
εκμετάλλευση της λίμνης με πλωτούς ιχθυοκλωβούς δεν είχαν αποτέλεσμα και τούτο γιατί, ενώ το
περιβάλλον για τη δραστηριότητα αυτή ήταν κατάλληλο, οι αλιείς δεν μπορούσαν να
συνεταιριστούν και να αναλάβουν από κοινού τη σχετική ευθύνη και τα έξοδα των σχετικών
εγκαταστάσεων.
Οι λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο όσον αφορά την ορνιθοπανίδα. Τα
πουλιά που φωλιάζουν στη μια λίμνη ή στις εκτάσεις που την περιβάλλουν, τρέφονται και στην
άλλη, ενώ και οι 4 λίμνες της περιοχής (Βεγορίτιδας,
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τους λειτουργικά. Για αυτό τον λόγο, η περιοχή αυτών των λιμνών χαρακτηρίζεται ως ‘‘Σημαντική
Περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδος’’. Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, από τα
μέχρι σήμερα στοιχεία έχουν καταγραφεί 162 είδη πουλιών από τα οποία φωλιάζουν τα 87.
Ορισμένα είδη αρπακτικών και στρουθιομόρφων φωλιάζουν στα γύρω βουνά και στα δάση και
κυνηγάνε ή διαχειμάζουν στην περιοχή των λιμνών. Για παράδειγμα,

εμφανίζονται και στις

τέσσερις λίμνες ο αργυροπελεκάνος, είδος παγκοσμίως απειλούμενο και ο ροδοπελεκάνος. Επίσης,
η βαλτόπαπια (είδος

παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση)

φωλιάζει στον καλαμιώνα της λίμνης των

Πετρών και στη Χειμαδίτιδα, αλλά τρέφεται και στις άλλες γειτονικές λίμνες. Παλαιότερα, η
βαλτόπαπια φώλιαζε και στη Βεγορίτιδα, όταν η στάθμη της ήταν σε υψηλότερα επίπεδα και το
υδατικό της ισοζύγιο ήταν σχετικά σταθερό. Με την άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας
και τη σταθεροποίηση της έκτασης του εκεί καλαμιώνα, θεωρείται από τους ειδικούς ορνιθολόγους
πολύ πιθανόν να φωλιάσει και πάλι στη λίμνη η βαλτόπαπια. Εξάλλου, η λίμνη Βεγορίτιδα
φαίνεται να προσφέρει με τις απόκρημνες και βραχώδεις πλαγιές της, ασφαλείς θέσεις
φωλιάσματος στο χρυσογέρακο, το οποίο αποτελεί παγκοσμίως είναι σπάνιο και απειλούμενο
είδος. Επίσης, κυρίως στο νότιο τμήμα της, στον Άγιο Παντελεήμονα, τρέφονται τα περισσότερα
παρυδάτια και υδρόβια είδη, όπως ο στρειδοφάγος , ο καλαμοκανάς, οι σκαλίδρες, το μπεκατσίνι, ο
κοκκινοσκέλης, το γκισάρι, το σφυριχτάρι, η πρασινοκέφαλη πάπια και το φερεντίνι. Στα βαθύτερα
νερά της λίμνης το χειμώνα μπορεί να παρατηρήσει κανείς τα σκουφοβουτηχτάρια, αλλά και
πολυάριθμες φαλαρίδες. Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι όταν οι άλλες λίμνες της ευρύτερης περιοχής
παγώνουν για 1-2 μήνες τον χειμώνα, η Βεγορίτιδα, που δεν παγώνει, φιλοξενεί χιλιάδες υδρόβια
πουλιά που διαχειμάζουν στην περιοχή.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βεγορίτιδας
Παράμετρος

Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm
pΗ
BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Χλωροφύλλη-α, mg/ m3
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

* Δειγματοληψίες
1999-2000,
Επιφάνεια
(κέντρο λίμνης)
17.8+_3.5
7.8+_1.3
532+_74
8.8+_0.2
2.5+_1.9
27.5+_1.6
83+_13
204+_2
240,8+_11.4
2.1+_0.7

* Δειγματοληψίες
1999-2000,
Βάθος 17 μέτρων,
Πυθμένας
(κέντρο λίμνης)
9.6+_3.4
5.9+_3.4
485+_110
8.1+_0.3
2.0+_2.2
29.1+_1.8
88+_11
197+_9
261+_19.9
-

** Δειγματοληψίες
2006-2008
(άκρη λίμνης, εκβολές
Σουλού)
6.6+_0.2
680+_17
8.03+_0.07
172.7+_17.7
3+_0.3
0.7+_0.11

Πηγές: ** Στεφανίδης, 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια
μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Κασεκτζίδου, 2009 (Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 174σελ., Χειμαρρικό περιβάλλον λίμνης
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Βεγορίτιδας), * Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ.,
Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Βεγορίτιδας
Παράμετρος

Ολικός Φώσφ., μg/l
NO2-, μg/l
NO3-, μg/l
NH3, μg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

* Δειγματοληψίες
1999-2000,
Επιφάνεια
(κέντρο λίμνης)
272+_346
37+_0.03
710+_420
27+_40
33.9+_2.3
48.3+_8.5
19.1+_6.6
0.92+_0.12

* Δειγματοληψίες
1999-2000,
Βάθος 17 μέτρων,
Πυθμένας
(κέντρο λίμνης)
151+_115
667+_1307
690+_490
92+_146
34.7+_1.7
53.1+_10.5
21.8+_10.8
0.875+_0.1

** Δειγματοληψίες
2006-2008
(άκρη λίμνης, εκβολές
Σουλού)
120+_23
6.2+_1.1,
196+_36
79.7+_25.5
-

Πηγές: ** Στεφανίδης, 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια
μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Κασεκτζίδου, 2009 (Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 174σελ., Χειμαρρικό περιβάλλον λίμνης
Βεγορίτιδας), * Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ.,
Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη),

Σταχυολογημένες πηγές: Radea, Parmakelis et al., 2013 (Zookeys 350, 1-20, Freshwater gastropods of Greece -new records,
Trichonis, Vegoritida, Petron, Lysimachia, Lake Toumpa, Lake Louros etc), Stefanidis, Papastergiadou, 2013 (Knowl., Manag.,
Aquat., Ecos., 411, 05, 14pp., Effects of a long term water level reduction on the ecology and water quality in lake Vegoritis),
Στεφανίδης, 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια μακρόφυταΖωοπλαγκτόν), Pirini et al., 2011 (Arch., Biol.,Sci., 63, 3, 763-774, Macrophytes communities in lakes Petron and Vegoritida),
Pirini et al., 2010 (Phytol., Balcan., 16, 1, 109-129, Aquatic flora in lakes Petron and Vegoritida), Stefanidis, Papastergiadou, 2010
(Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on the distribution of zooplankton in lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa),
Γιαννιού, 2009 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 302σελ., Μοντέλο προσομοίωσης με εφαρμογή στη λίμνη Βεγορίτιδα), -Κασεκτζίδου, 2009
(Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 174σελ., Χειμαρρικό περιβάλλον λίμνης Βεγορίτιδας), Skoulikidis et al., 2008 (Hydrob., 613, 71-83,
Sediment pollution in lake Vegoritis), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of
Greece-an update survey), Δημητρακόπουλος, 2007 (Πρακ., Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 54-66, Υδατικό ισοζύγιο
Βεγορίτιδας), Μπούσμπουρας, 2007 (Πρακ., Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 18-23, Η ορνιθοπανίδα της λίμνης
Βεγορίτιδας), Πυρίνη, 2007 (Πρακ., Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 13-17, Ο βοτανικός πλούτος της Βεγορίτιδας),
Ιωαννίδου και συν., 2006 (Τεχν. Έκθ., ΑΠΘ, Διαχείριση υδατικών πόρων λίμνης Βεγορίτιδας), Antonopoulos et al., 2003 (Ecol.,
Model., 160,39-53, Simulation of water temperature. DO in lake Vegoritis), Zacharias et al., 2002 (Lak., Reserv., Res., Manag., 7,
55-62, Limnological Greek lakes overview), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 2002 (Τεχν.,Έκθεση ΑΠΘ, 133σελ., Ποιότητα
επιφανειακών νερών Μακεδονίας-Θράκης), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater resources in Greece),
Αντωνόπουλος και συν., 1996 (Γεωτ., Επιστ., Θέμ., 7, 1, 63-78, Λίμνη Βεγορίτιδα, υδρολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά),
Στάμος, 1996 (Πρακτ.,Ημερ, ΤΕΕ, 69-82, Λίμνη Βεγορίτιδα, υδρολογικά στοιχεία), Conides et al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390,
for nutrient relationship of Greece lakes), Papadopoulos, et al., 1995 (Proc., Env., Sc., Techn., 574-583, for Vegoritis lake),
Papadopoulos, et al., 1995 (Proc., Env., Sc., Techn., 574-583, for Vegoritis lake), Moustaka-Gouni, et al., 1994 (Biol., 49, 593603, Chlorophytes in lakes Volvi, Mikri Prespa, Vegoritis), Βαβλιάκης και συν., 1993 (3ο Πανελλ., Γεωγρ.,Συν., 275-289,
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην εξέλιξη λίμνης Βεγορίτιδας), Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of
lakes in macedonia), Moustaka-Gouni, Nikolaidis, 1990 (Arch., Hydrob.,119, 3, 299-313, Phytoplankton in lake Vegoritis),
Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality
evaluation in lakes of Greece), Kουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρ., Φλώρινας, 183σελ., για τις λίμνες και τα ποτάμια
Ν.Φλώρινας), Papakonstantinou et al., 1989 (Braunkohle, 41, 3, 44-50, Kasthydrologische Untersuchungen des Amyndeon
Braunkohlenbekens ), Τσέκος και συν, 1988 (Τεχν.,Έκθεση, ΑΠΘ, Υπουργείο Γεωργίας, Λιμνολογική μελέτη της λίμνης
Βεγορίτιδας), Φώτης και συν., 1986 (Τεχν., Έκθεσ., Υπουργ., Β.Ελλάδος, 40σελ., για προτάσεις προστασίας της λίμνης
Βεγορίτιδας), Nikolaidis et al., 1985 (Int., Soc., Env., Mod., J., 7, 3-4, 11-26, for Vegoritis lake), Διαμαντίδης, 1984 (Γεωτεχν., 4,
93-107, Πρωτογενή παραγωγή και βιομάζα στη λίμνη Βεγορίτιδα), Φώτης και συν., 1984 (Γεωτεχν., 3, 74-79, Μελέτη ρύπανσης
και παραγωγικότητας της λίμνης Βεγορίτιδας), Χωραφάς, 1957 (Βιβλίο, Λίμνη Βεγορίτις, υδρολογική και υδροδυναμική
κατάσταση)
__________

-Λίμνη Βόλβη
ή Μπεσικίων
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(Natura2000=GR1220001, λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Κ.Μακεδονία, Λαγκαδάς)
Η λίμνη Βόλβη, η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, είναι τεκτονικής προέλευσης και μαζί
με τη γειτονική της λίμνη Κορώνεια, πριν από εκατομμύρια χρόνια, αποτελούσαν μια μεγάλη
λίμνη, τη λεκάνη της Μυγδονίας. Και οι δύο αυτές λίμνες, βρίσκονται στην ταφροειδή λεκάνη,
ανάμεσα στα βουνά Κερδύλιο, Χορτιάτη, Χολομώντα, Στρατονικό και τα Βουνά της Βόλβης.

Επιφάνεια Λίμνης
Υδρολογική Λεκάνη
Όγκος Λίμνης Χ106
Μέγιστο Βάθος
Μέσο Βάθος

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βόλβης
68.6Km2
Υψόμετρο Λίμνης
2
1257Km
Μέγιστο Μήκος
940m3(όγκος στο υψόμ., Μέγιστο Πλάτος
+36=930 Χ106 m3)
23.5m
Μήκος Ακτών
14m

+37m
19.5Km
3.4Km
54.5Km

πηγές: Χαραλάμπους, 2010 (Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 79σελ., Οικολογική ποιότητα λίμνης Βόλβης με βάση το
φυτοπλαγκτόν), Μουστάκα, 1988 (Διδακ.,Διατρ., 230σελ.,+119 Παραρτ., για το φυτοπλαγκτό της λίμνης Βόλβης),
Ψιλοβίκος, 1977 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 156σελ, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μυγδονίας λεκάνης),
Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Βόλβη, αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη των γύρω χειμάρρων. Στα νότια τα ρέματα της
Κερασιάς, του Χολομώντα-Ατσαλιώτικο και της Παζαρούδας-Μεγάλο ρέμα. Στη βορειοανατολική
πλευρά το ρέμα της Βαμβακιάς και στα δυτικά το ρέμα του Δερβενίου. Επίσης, η Βόλβη δέχεται τα
νερά δύο θερμομεταλλικών πηγών – Ν. Απολλώνιας και Μ. Αλεξάνδρου. Παλαιότερα,
επικοινωνούσε επιφανειακά με αποστραγγιστική τάφρο και με τη Κορώνεια που βρίσκεται 11Km
δυτικότερά της. Η μόνη επιφανειακή εκροή των νερών της λίμνης, διαμέσου του Ρήχιου ποταμού
και των στενών της Ρεντίνας είναι ο Στρυμονικός κόλπος, παρότι αυτή η επικοινωνία τα τελευταία
χρόνια έχει εξαφανιστεί, εξαιτίας της καθόδου της στάθμης της λίμνης.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_92

Η λίμνη Βόλβη, έχει επίμηκες σχήμα, και όχθες στη νότια πλευρά ομαλές, χαμηλές και αμμώδεις,
στην ανατολική και στη δυτική πλευρά χαμηλές, αμμώδεις και ιλυώδεις, ενώ στη βόρεια πλευρά
απότομες και βραχώδεις. Είναι λίμνη θερμού μονομικτικού τύπου. Η θερμοκρασία του νερού στην
επιφάνειά της παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις με χαμηλότερες τιμές τον Ιανουάριο και το
Φεβρουάριο. Από τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, αρχές
Σεπτεμβρίου, η λίμνη εμφανίζει θερμική στρωμάτωση με θερμοκλινές που σχηματίζεται ανάμεσα
στα βάθη 10-15 μέτρων. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο η θερμοκρασία του νερού
διατηρείται σταθερή σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα.
Σημειώνεται, ότι η λίμνη δεν παγώνει κατά τη χειμερινή περίοδο. Ως προς την κατανομή του
διαλυμένου οξυγόνου, αυτή παρουσιάζεται ομοιόμορφη σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη κατά τη
φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, ενώ από το Μάιο μέχρι και τις αρχές φθινοπώρου, οι διαφορές
στο οξυγόνο στην επιφάνεια και σε σχέση με τον πυθμένα μεγιστοποιούνται, φτάνοντας ακόμη και
σε ανοξικές συνθήκες κοντά στον πυθμένα και στα βαθύτερα μέρη. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται
στην αυξημένη παραγωγή οξυγόνου στα επιφανειακά στρώματα, λόγω φωτοσύνθεσης και επαφής
με τον ατμοσφαιρικό αέρα, και κατανάλωσης του οξυγόνου στα βαθύτερα και στρωματοποιημένα
στρώματα, λόγω έντονης αποικοδόμησης του οργανικού υλικού και απουσίας ανάμιξης με τα
ανώτερα στρώματα του νερού. Η σχετικά μικρή διαφάνεια του νερού (0.7-4.0m περίοδος 1978 και
0.7-2.0 m περίοδος 1986) στη λίμνη Βόλβη παρουσιάζει χρονική και χωρική διακύμανση και
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αποδίδεται κυρίως στην αφθονία του πλαγκτού, στην αύξηση του τροφισμού της λίμνης εξαιτίας
ανθρωπογενών παρεμβάσεων, στα αιωρούμενα σωματίδια στο νερό και στην αύξηση των φερτών
υλών που εισρέουν στη λίμνη. Η διακύμανση και κατανομή του pH είναι χρονική και χωρική με το
βάθος, κυμαινόμενη παλαιότερα (1978) μεταξύ 7.40-8.75 και αργότερα (1986) ανάμεσα στο 7.909.30, δηλαδή αλκαλική η σύσταση του νερού.
Η υδρόβια μακροφυτική χλωρίδα της λίμνης Βόλβης είναι σχετικά πλούσια. Από πολύ παλαιά
έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα είδη: το υδρόβιο πτεριδόφυτο Azolla filiculoides, και τα χαρόφυτα
Chara hispida, Ch. vulgaris, ενώ από τα σπερματόφυτα τα Ceratophyllum demersum, C.
submersum, Myriophyllum spicatum, Trapa natans, Hydrocharis morsus-nanae, Vallisneria
spiralis, Lemna minor, Najas marina, Potamogeton crispus, P.lucens, P.pectinatus, P.perfoliatus.
Ως προς το φυτοπλαγκτό στη λίμνη Βόλβη, έχουν καταγραφεί 140 taxa, δείχνοντας τον πλούτο της
βιοποικιλότητά της. Από αυτά τα 70 εκπροσωπούν τα χλωροφύκη (π.χ.

Closterium aciculare, Cosmarium

depressum, Staurastrum chaetoceras),

aphanizomenoides, A. flos-aquae,

τα 37 taxa τα κυανοβακτήρια (π.χ.Anabaena

Aphanizomenon flos-aquae, A. issatschenkoi, Gomphosphaeria lacustris, Lyngbya limnetica, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria
lemmermanii),

11 διάτομα (π.χ.

κρυπτοφύκη (π.χ.Rhodomonas

Melosira granulate, Stephanodiscus astrae, S. hantzschii, Nitzschia acicularis),

minuta, R. lens v. nannoplanctica, Cryptomonas sp),

elpatiewski, Ceratiumspp, Peridinium spp),

3

9 δινοφύκη (π.χ.Peridiniopsis

1 απτοφύκος το Chrysochromulina parva με πολύ μεγάλη

αφθονία, ενώ δεν έχουν σημαντική παρουσία (είδη, βιομάζα) τα χρυσοφύκη, ξανθοφύκη, ευγληνοειδή
και κρασπεδοφύκη. Για τη βιομάζα του πλαγκτού διαπιστώθηκε ένα πρότυπο πιο περίπλοκο από
εκείνο που συνήθως εμφανίζεται στις εύκρατες μεσότροφες λίμνες, ενώ η ‘’άνθηση του νερού’’ με
τα κυανοφύκη να επικρατούν έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε καιρικές
συνθήκες ηρεμίας.
Η οικολογική ποιότητα της Βόλβης με γνώμονα το φυτοπλαγκτόν εκτιμάται ως μέτρια. Συνήθως,
επικρατούν τα κυανοβακτήρια (επικρατούν
limnetica)

τα Cylindrospermopsis raciborski, Limnothrix redekei, Planktolyngbya

και τα χλωροφύκη (π.χ. Monoraphidium minutum, Scenedesmus spp., Tetraedron minutum), ενώ η αφθονία

και η βιομάζα των κυανοβακτηρίων επικρατεί κατά τη θερινή και όχι μόνο περίοδο. Παλαιότερα,
είχαν καταγραφή 60 και 65 Taxa του φυτοπλαγκτού, ενώ σχετικά πρόσφατα αυτά έχουν
περιοριστεί περίπου στα 53, από τα οποία τα 19 ανήκουν στα χλωροφύκη και τα 16 στα
κυανοβακτήρια. Μεταξύ άλλων, η οικολογία των πλαγκτικών χλωροφυκών μελετήθηκε σε τρεις
παραγωγικές λίμνες της Μακεδονίας -Βόλβη, Μικρή Πρέσπα και Βεγορίτιδα- οι οποίες διαφέρουν
σημαντικά στη μορφομετρία και στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους. Τα χλωροφύκη
αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ των ειδών φυτοπλαγκτού στις λίμνες Βόλβη (50,8 %) και Βεγορίτιδα
(47,3 %), ενώ στη λίμνη Μικρή Πρέσπα συμβάλλουν σημαντικά

(38,9 %) στην σύνθεση του

φυτοπλαγκτού της, αν και στη βιομάζα του φυτοπλαγκτού τα χλωροφύκη συμμετέχουν με λιγότερο
από 15 %. Ειδικότερα τα δεσμίδια στη λίμνη Βόλβη ήταν πολύ πιο πλούσια από ότι στις άλλες δύο
λίμνες, όπου τα κοκκοειδή αποτελούσαν το σημαντικό μέρος της βιομάζας των χλωροφυκών.
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Εξάλλου, στις λίμνες Βόλβη και Βεγορίτιδα παρατηρούνται σαφή πρότυπα της εποχικότητάς τους,
παρόμοια και με άλλες βαθιές θερμές μονομικτικές λίμνες, ενώ στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, που
ανήκει στις ρηχές ασταθείς στρωματοποιημένες λίμνες, παρατηρήθηκε έλλειψη περιοδικότητας.
Στη λίμνη Βόλβη, για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το πλαγκτονικό φαινόμενο ‘’Λιμναίο Χιόνι’’
(δηλαδή συσσωματώματα που περιέχουν φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτόν, νεκρό υλικό-θρύμματα, βακτήρια και μύκητες) κατά μήνα
Αύγουστο, γεγονός που υποδηλώνει, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, τη ραγδαία τάση μεταβολής
του οικοσυστήματος της λίμνης Βόλβης. Λιμναίο Χιόνι έχει καταγραφή και στη λίμνη της
Καστοριάς τη δεκαετία του 2000. Ως προς την ‘’άνθηση του ύδατος’’ στη Βόλβη, που δεν είναι
σύνηθες φαινόμενο, παλαιότερα εμφανίστηκαν ανθήσεις με κυρίαρχα τα κυανοβακτήρια
Planktolygbya limnetica, Limnothrix redekei, και το τοξικό είδος Cylindrospermopsis raciborskii,
του οποίου η παρατετεμένη παρουσία του υποδηλώνει κατάσταση πολύ χαμηλότερη της καλής στη
λίμνη Βόλβη. Παρόλα αυτά η λίμνη διατηρεί τη βιοποικιλότητά της, δείχνοντας ότι αντιστέκεται
στην υποβάθμιση, διατηρώντας σταθερότητα στην κοινωνία του φυτοπλαγκτού, καθώς παρόμοια
είχαν περιγραφεί σχεδόν πριν από μία εικοσαετία. Ωστόσο, η οικολογική ποιότητα της λίμνης
Βόλβης εκτιμάται μέτρια με βάση το βιο-όγκο του φυτοπλαγκτού, την ποσοστιαία συμμετοχή των
κυανοβακτηρίων στη συνολική βιομάζα και τον ‘’Τροποποιημένο Δείκτη Q’’. Σημειώνεται, ότι οι
συγκεντρώσεις τοξικών κυανοβακτηρίων βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλής επικινδυνότητας, ενώ
αύξηση των κυνοβακτηρίων έχει διαπιστωθεί μόνο σε ιδιαίτερα ξηρές και άνυδρες περιόδους.
Η κοινωνία του ζωοπλαγκτόν, ως προς τη βιοποικιλότητα είναι αρκετά υψηλή και δείχνει σταθερό
οικοσύστημα. Αποτελείται από 47 είδη από τα οποία 8 θεωρούνται καινούργια στην ελληνική
πανίδα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανεύρεση του τροχόζωου Notholca squamula, και του
κλαδοκεραιωτού Diaphanosoma orghidani, ενώ ιδιαίτερη συμπεριφορά δείχνουν τα τροχόζωα
Anuraeopsis fissa, Asphlanchna priodonta, τα κωπήποδα Cyclops vicinus, Mesocyclops leuckarti,
Thermocyclops crassus. Ως προς την αφθονία των ειδών επικρατούν τα τροχόζωα (26 είδη κυρίως με
Asplanchna priodonta, Brachionus angularis, Br.diversicornis, Keratella quadrata, K.cochlearis, Polyarthra vulgaris Trichocerca
similis, Tr.capucina κ.ά),

κλαδοκεραιωτά (13 είδη κυρίως με Bosmina longirostris, Alona rectangular, Daphnia cucullata,

Diaphanosoma mongolianum, Leptodora kindtii κ.ά),
Thermocyclops crassus κ.ά),

5 είδη κωπηπόδων (Cyclops

vicinus, Mesocyclops leukartii

1 προνύμφη του δίπτερου εντόμου Chaoborus flavicans, 1 βραχύουρο

καρκινοειδές, το Argulus foliaceus και 1 προνύμφη του δίθυρου μυδιού Dreissena polymorpha.
Εξάλλου, η κατανομή του πλαγκτού διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί το πρότυπο των εύκρατων και
θερμών λιμνών με μέγιστα στη βιομάζα τους την άνοιξη και το φθινόπωρο. Συμπερασματικά,
φαίνεται ότι η ζωοπλαγκτική κοινωνία είναι αρκετά υψηλά, δείχνει ότι εξαρτάται κυρίως από
αβιοτικούς παράγοντες, ενώ η αφθονία των τροχόζωων οφείλεται στο ότι τα πλαγκτονοφάγα ψάρια
της λίμνης τα αποφεύγουν, έναντι των κλαδοκεραιωτών, κωπηπόδων και άλλων.
Για τη μακροβενθική κοινότητα της λίμνης Βόλβης διαπιστώθηκε ότι στην αβαθή ζώνη (μέχρι 9 μέτρα
βάθος)

βρίσκονται ολιγόχαιτα (Potamothrix hammoniensis, Psammoryctides moravicus), μαλάκια (Dreissena polymorpha )
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και προνύμφες εντόμων (π.χ. Chironomus plumosus. Chaoborus flavicans), ενώ η βαθιά ζώνη (βάθη μεγαλύτερα των
9 μέτρων)

περιλαμβάνει είδη ολιγόχαιτα (π.χ.

Potamothrix hammoniensis, Psammoryctides moravicus)

και

προνύμφες διπτέρων εντόμων, οι οποίες είναι και ανθεκτικές στην έλλειψη οξυγόνου. Παλαιότερες
καταγραφές κάνουν λόγο και για αμφίποδα και για βδελλοειδή.
Η λίμνη διέθετε παλαιότερα πλούσια ιχθυοπανίδα, περιλαμβάνοντας 24 είδη ψαριών, από τα οποία
21 είναι αυτόχθονα και τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί. Ανάμεσα στα γηγενή ψάρια της λίμνης, έχουν
καταγραφεί και ενδημικά ψάρια, όπως η λιπαριά, και δύο ενδημικά υποείδη, η γελάρτζα που
απαντάται μόνο στη Βόλβη και τη Βιστωνίδα και το τυλινάρι. Επίσης, στη Βόλβη έχουν
καταγραφεί και τρία υβρίδια τα Leuciscus cephalus X Chlalcalburnus calchoides, Abramis brama X
Scardinius erythrophthalmus, και Abramis brama X Rutilus rutilus. Πριν από μερικά χρόνια είχαν
αναφερθεί στη λίμνη Βόλβη 11 είδη ψαριών Τα πλέον πολυπληθή είδη της είναι η λεστιά (Abramis
brama),

το σίρκο (Alburnus alburnus), η λιπαριά (Alosa macedonica), η πεταλούδα (Carassius gibelio), γελάρτζα

(Chalcalburnus
(Rutilus

chalcoides),

rutilus),

αnguilla),

κυπρίνος (Cyprinus

κοκκινοφτέρα (Scardinius

carpio),

τούρνα (Esox

erythrophalmus),

Lucius),

περκί (Perca

μαλαμίδα (Vimba

melanops)

fluviatilis),

τσιρώνι

και το χέλι (Anguilla

που έχει μειωθεί η εξαφανιστεί η παρουσία του στη λίμνη, εξαιτίας της πτώσης της

στάθμης της λίμνης και της αποκοπής της επικοινωνίας της με το ποταμό Ρήχιο. Η άλλοτε φυσική
ιχθυοπανίδα της λίμνης, έχει αλλοιωθεί με παρεμβάσεις του ανθρώπου (π.χ. εμπλουτισμοί, ηθελημένες οι
τυχαίες ρήψεις ψαριών),

αφού έχει εμπλουτιστεί με γλανίδια, πεταλούδες, κουνουπόψαρα και

ψευδορασμπόρα. Σε μια πρόσφατη επικαιροποιημένη καταγραφή για τα ψάρια της λίμνης Βόλβης
αναφέρονται τα ακόλουθα 25 είδη: Abramis brama, Alburnus sp.Volvi, Alburnus volviticus, Alosa
macedonica, Anguilla anguilla, Barbus strumicae, Carassius gibelio, Cobitis strumicae, Cyprinus
carpio, Esox lucius,

Gambusia

holbrooki,

Knipowitschia caucasica,

Perca

fluviatilis,

Petroleuciscus borysthenicus, Pseudorasbora parva, Rhodeus amarus, Rutilus rutilus, Salaria
fluviatilis, Scardinius erythrophthalmus, Silurus aristotelis, Silurus glanis, Squalius orpheus, Tinca
tinca, Vimba melanops.
Η Βόλβη μαζί με την Κορώνεια αποτελούν σημαντικό και ενιαίο υγρότοπο, με τεράστια οικολογική
σημασία από ορνιθολογική άποψη. Η λίμνη Βόλβη αποτελεί έναν από τους έντεκα ελληνικούς
υγροτόπους που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar (URL10). Στην ευρύτερη περιοχή έχουν
καταγραφεί περίπου 204 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και απειλούμενα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα στην περιοχή αναπαράγονται και φωλιάζουν σταχτοτσικνιάς (Ardea
cinerea),

μικροτσικνιάς (Ixobrychys

minutus),

νυχτοκόρακας (Nytricorax

nytricorax),

πορφyροτσικνιάς,

καλαμόκιρκος, μικροπουλάδα, χαλκοκουρούνα, και άλλα. Επίσης, φωλιάζουν ο λευκοτσικνιάς
(Egretta

garzetta)

και ο λευκοπελαργός (Ciconia

ciconia),

ο σταυραετός, αετογερακίνα, καστανόχηνα,

σαΐνι, κραυγαετός και άλλα. Εξάλλου, η περιοχή της Βόλβης και Κορώνειας είναι σημαντική για
την εξεύρεση τροφής για τα μοναδικά δύο είδη πελεκάνων της Ευρώπης, που φωλιάζουν στη λίμνη
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Μικρή Πρέσπα, το ροδοπελεκάνο (Pelecanus

onocrotalus),

που εμφανίζεται το καλοκαίρι και τοn

αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus), που εμφανίζεται κατά τη μετανάστευσή του.
Παρόλο το μεγάλο βάθος της, η λίμνη χαρακτηρίζεται ως μεσο-ευτροφική, δηλαδή είναι σχετικά
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Συγκρινόμενη με τη λίμνη Κορώνεια, η λίμνη Βόλβη παραμένει
σε μέτρια κατάσταση, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα στην ποιότητα των υδάτων της.
Οι εντατικοποιημένες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, η επέκταση της αστικής περιοχής και
οι εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή βιοτεχνιών και βιομηχανιών, επιδρούν λιγότερο ή
περισσότερο στο οικοσύστημα της λίμνης εμπλουτίζοντας το περιβάλλον με επιπλέον θρεπτικά και
τοξικά συστατικά. Τα θρεπτικά άλατα είναι αυξημένα, η διαφάνεια των νερών της σχετικά μικρή
και το οξυγόνο βρίσκεται σε οριακές συγκεντρώσεις, κυρίως κοντά στον πυθμένα με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται όχι πολύ συχνά δυσάρεστες καταστάσεις για την υδρόβια ζωή και το
περιβάλλον της.
Εφικτές προτάσεις που θα πρέπει να προωθηθούν για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τη
διατήρηση της περιβαλλοντικής κληρονομιάς είναι μεταξύ των άλλων η δημιουργία και η βέλτιστη
λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων, η βελτιστοποίηση της
γεωργικής παραγωγής με πρακτικές ήπιες και συμβατές με το φυσικό περιβάλλον, η εξασφάλιση
της διατήρηση της στάθμης της λίμνης στα σημερινά επίπεδα, η εξασφάλιση της συνέχειας του
νερού στα ρέματα της περιοχής χωρίς την παρεμβολή τεχνικών έργων που εμποδίζουν τις
μετακινήσεις των οργανισμών, η ενίσχυση της ποικιλίας των φυσικών ενδιαιτημάτων με την
ορθολογική διαχείριση των καλαμώνων και του υδάτινου συστήματος της περιοχής και άλλα.
Με βάση την ‘’Οδηγία 2000/60, ΕΕ’’(Σύστημα
οικοσυστημάτων),

Β, παράρτημα ΙΙ, για τον καθορισμό τύπων υδατικών

η λίμνη Βόλβη, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατα δεδομένα, χαρακτηρίζεται ως

φυσική λίμνη με φυσική απορροή και μεγάλη σε έκταση, χαμηλού υψομέτρου, μέσου βάθους,
θερμού μονομικτικού τύπου, ημίξηρης περιοχής, μικρής ετήσιας διακύμανσης της στάθμης της
επιφάνειάς της και μικρής μεταβλητότητας του χρόνου παραμονής του νερού της.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βόλβης
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
0
Θερμοκρασία, C
6.0
30.0
Αγωγιμότητα, μS/cm
1100
1140
pΗ
7.67
9.02
Oλ.Σκληρότ., mg/l
185
225
Χλωριόντα,meq/l
3.4
4.5
Θειϊκά ιόντα, meq/l
1.2
2.9
Νάτριο, Na+,meq/l
8.5
8.7
+
Μαγνήσιο, Mg ,meq/l
2.7
3.6
++
Ασβέστιο, Ca ,meq/l
0.8
1.0
S.A.R.
5.7
6.3
Κατηγορία Νερού
C3S2
C3S2
Πηγή:
Υπουργείο
Γεωργίας,
1997,
2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon
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Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βόλβης
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm
pΗ
BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
19.9+_5.2

Βάθος 12 μέτρων, Πυθμένας
19.6+_5.3

*14.9-27.6
8.2+_2.1
1134+_23
9.1+_0.1
2.4+_1.3
146+_11
83+_14
324+_14
130+_78
0.9+_0.2

*15.1-26.5 (βάθος 5m)
6.5+_1.4
1128+_13
9.1+_0.2
2.4+_1.6
144+_16
78+_9
321+_8
174+_33

*2-5

Πηγές: *Χαραλάμπους, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 79σελ., Οικολογική ποιότητα λίμνης Βόλβης με βάση το
φυτοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ.,
Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000).

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Βόλβης
Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l
NO2-, μg/l
NO3-, μg/l
NH3, μg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
65+_28
52+_81
290+_200
32+_26
171+_8.9
38.8+_14.9
16.2+_7.5
4.1+_2.5

Βάθος 12 μέτρων, Πυθμένας
92+_34
68+_110
440+_390
27+_22
168+_21
37.7+_13.3
15.7+_7.0
5.4+_1.1

Πηγές: -Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ.,
Υδατ., Μακεδονία Θράκη)

Οι πιο πάνω και άλλες κατά καιρούς μετρήσεις δείχνουν ότι το νερό της λίμνης Βόλβης, φαίνεται
ότι είναι ακατάλληλο για άρδευση καθώς διαθέτει υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχων, θειϊκών,
αλκαλικότητας, αλουμινίου, αρσενικού, μαγγανίου, νατρίου, σιδήρου, ψευδαργύρου.
Σταχυολογημένες πηγές: Χαραλάμπους, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 79σελ., Οικολογική ποιότητα λίμνης Βόλβης με βάση το
φυτοπλαγκτόν), Αντζή, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 97σελ., Μεθοδολογία CEN για την εκτίμηση της ιχθυοκοινότητας στη λίμνη
Βόλβη), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece-an update survey),
Christophoridis, Fytianos, 2006 (J. Environ. Qual., 35, 1181-1192, Conditions affecting the release of phosphorus from surface lake
ediments in Koronia and Volvi lakes), Tzimopoulos et al., 2005 (Global Nest J., 7, 3, 379-385, Water resources management in the
watershed of Volvi lake ), Fytianos, Lourantou, 2004 (Envir., Int., 30, 1, 11-7, Speciation of elements in sediment at Volvi and
Koronia), Petaloti et al., 2004 (Nutrient dynamic in shallow lakes of northern Greece), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002
(Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ.,Ελέγ.,Ποιοτ.,Επιφ.,Υδατ., Μακεδονία Θράκη), Κοκκινάκης και συν., 2000 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΑΠΘ, 227σελ., Μελέτη ιχθυοπανίδας κλπ στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη), Adamantiadou, Katsikas, 1997 (Techn., Rep.,
HPEXODE, Lakes Koronia and Volvi), Economidis et al., 1995, ( Biol., Cons., 72, 201-211, for a few fishes in Volvi, Doirani and
Vistonis lakes and some endemic fishes), Moustaka-Gouni, et al., 1994 (Biol., 49, 593-603, Chlorophytes in lakes Volvi, Mikri
Prespa, Vegoritis), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142, Aquatic flora of N.Greece), Fotis et al., 1992 (Fres.,
Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Οικονομίδης, 1991 (Διδακ., Διατρ., 211σελ., για τη βενθική
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πανίδα λίμνης Βόλβης), Zαρφτζιάν, 1989 (Διδακ., Διατρ., 249σελ., για τα πλαγκτικά ασπόνδυλα της λίμνης Βόλβης), Ηindak,
Moustaka, 1988 (Hydrob., Suppl., 80, 479-528, Planktic cyanophytes of lake Volvi), Μουστάκα, 1988 (Διδακ.,Διατρ., 230σελ., για
το φυτοπλαγκτό της λίμνης Βόλβης), Βαφειάδης, 1988 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 48σελ, Υδρογεωλογική προμελέτη λίμνη Βόλβης),
Mourkidis, 1986 (Sc., Ann., Univ., Thess., 26, 217-238, for Koronia and Volvi), Μουρκίδης, 1986 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 26,217238, Οι λίμνες της Β. Ελλάδος, ΙΙ.Χρήση γης και φορτίο των λιμνών Κορώνεια και Βόλβη), Κιλικίδης και συν., 1984 (Επιστ.,
Επετ., ΑΠΘ, 22,281-309, Οικολογική έρευνα στις λίμνες Β. Ελλάδας Αγ.Βασιλείου, Δοϊράνης, Βιστωνίδα), Σίνης, 1981 (Διδακ.,
Διατρ., 198σελ., για ένα ψάρι της λίμνης Βόλβης), Καρβουνάρης, 1979 (Διδακ., Διατρ.,158σελ.,, για τα πλαγκτικά κωπήποδα και
κλαδοκεραιωτά στις λίμνες της Μακεδονίας), Μουρκίδης και συν., 1978 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίμνες της Β.
Ελλάδος. Ι Βαθμός ευτροφισμού), Ψιλοβίκος, 1977 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 156σελ, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μυγδονίας
λεκάνης),

__________

-Λίμνη Δοϊράνη
(Natura2000=GR1230003, Δυτική Μακεδονία, Κιλκίς)
Η λίμνη Δοϊράνη, είναι μια σχεδόν κυκλική λεκάνη νερού στην μέση της ομώνυμης πεδιάδας,
δημιούργημα αρχέγονων γεωφυσικών διεργασιών. Και το τελευταίο υπόλειμμα της άλλοτε
μεγαλύτερης και βαθύτερης λίμνης Παιονίας, που απλωνόταν στην ευρύτερη περιοχή σε έκταση
περίπου 130 Km2 και που εκτιμάται ότι σχηματίστηκε κατά την Προπαγετώδη γεωλογική περίοδο.
Η σημερινή λίμνη Δοϊράνη (το
εγκατεστημένο στην περιοχή),

όνομά της προέρχεται πιθανώς από τους αρχαίους Δόβηρες που ήταν Παιονικό φύλο

είναι διασυνοριακή λίμνη ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM). Τοπογραφικά, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό
άκρο της κοιλάδας που σχηματίζεται ανάμεσα στα βουνά Μπέλες και Κρούσια. Σύμφωνα με
ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η γεωλογία της λίμνης
αποτελείται από ένα συνδυασμό τριτογενούς ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριότητας, ενώ
Σέρβοι ερευνητές (οι οποίοι έχουν μελετήσει τη λίμνη από πολύ παλιά), η λίμνη θεωρείται ότι είναι
καρστικής προέλευσης (δολινολίμνη). Από γεωλογική άποψη η Δοϊράνη είναι πυριτικής προέλευσης
και αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα και παλαιές αλλουβιακές αποθέσεις. Η περιοχή
της Δοϊράνης (ιδιαίτερα

σεισμογενής περιοχή)

βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών, αυτής του

ορεινού όγκου της Κερκίνης και αυτής που περιλαμβάνει τη λεκάνη του ποταμού Αξιού.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Δοϊράνης
Επιφάνεια Λίμνης

28Km2

Υψόμετρο Λίμνης

+147m την περίοδο
1955-1970, και

(10.2 Km2 στην

+142μ το 2002

Ελλάδα)
(το έτος 2003 είχε
έκταση 42.5 Km2)
Υδρολογική Λεκάνη

276.3Km2

Μέγιστο Μήκος

9 Km
(παλαιότερα)

Όγκος Λίμνης Χ106

262m3(1988)

Μέγιστο Πλάτος

65-95 (2001-2003)
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Μέγιστο Βάθος

4.0 m (4.0m. το έτος

Μήκος Ακτών

2001-2002, ενώ το
2000 είχε 10 μέτρα

24 Km
Η

(παλαιότερα)

Δοϊ
ράν

μέγιστο βάθος)
Μέσο Βάθος

η

3.5m

τρο

πηγές: Katsavouni, Petrovski, 2004 (BIOECO, EKBY, 117pp, Overview of lake Doiran), Temponeras et al., 2000a
(Hydrob., 424, 109-122, Phytoplakton composition and physicochemicals features of lake Doirani), Temponeras et al.,
2000b (Hydrob., 424, 101-108, for lake Doirani),

φοδ
οτεί

Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

ται

με νερό από υπολίμνιες πηγές και επιφανειακούς προσωρινούς ποταμοχειμάρρους από τα βουνά
Μπέλες και Μαυροβούνι, ενώ από τη λίμνη δεν υπάρχει επιφανειακή απορροή. Σήμερα, το
ιδιαίτερο μορφολογικό χαρακτηριστικό της λίμνης αποτελούν οι εκτεταμένες θίνες και οι αμμώδεις
ακτές της, οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί σε μεγάλη έκταση από την απομάκρυνση των νερών της,
μετά την σημαντική πτώση της στάθμης της, που ακολούθησε την λειψυδρία του 1988 και έκτοτε η
λίμνη δεν επανήλθε στα αρχικά της επίπεδα.
Η λίμνη Δοϊράνη, δέχεται επιδράσεις από τις γεωργικές απορροές και τις τουριστικές
εγκαταστάσεις της Π.Γ.Δ.Μ. Η διαφάνεια και η οξυγόνωση των νερών της είναι αρκετά καλή. Τα
θρεπτικά της άλατα βρίσκονται σε οριακές συγκεντρώσεις και η τροφική της κατάσταση
χαρακτηρίζεται ως ολιγο-μεσοτροφική. Η σταθεροποίηση της στάθμης της

αποτελεί, κατά

καιρούς, σημείο τριβής με τους γείτονες και θα πρέπει να ρυθμιστεί με διακρατικές συμφωνίες.
Η λίμνη Δοϊράνη χαρακτηρίζεται από θερμοκρασιακή άποψη ως μονομικτική και δυνητικά
πολυμικτική λίμνη, εξαρτώμενη από την ενδο-ετήσια μεταβλητότητα των κλιματικών συνθηκών.
Γενικότερα, η θερμοκρασία των νερών της ποικίλει από 0.3-26 0C, το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο
φτάνει από 42-120% κορεσμό, οι τιμές του pH συνήθως κυμαίνονται από 7.4-9.2. Σε σχετικά
πρόσφατη έρευνα (2010) καταγράφονται μέσες ετήσιες θερμοκρασίες του νερού από 10.7-26.7οC
και τιμές pH 8.0-9.41. Εξάλλου, το φορτίο των θρεπτικών αλάτων που φτάνει στη λίμνη είναι
σχετικά μικρό και οφείλεται στις γεωργικές δραστηριότητες και σε λιθογενείς πηγές.
Στα νερά της λίμνης αναπτύσσονται φυτά προσαρμοσμένα σε συνθήκες μόνιμης κατάκλυσης από
νερό, όπως τα μυριόφυλλα και οι ποταμογείτονες. Τα είδη αυτά συνδυάζονται με πυκνές συστάδες
από κοινά νεροκάλαμα και ψαθιά στα ρηχά νερά της, για να συνθέσουν την υδρόβια και ελοφυτική
βλάστηση του υγροτόπου. Κοντά στις όχθες της λίμνης, όπου το έδαφος καλύπτεται από νερό
περιστασιακά, εξαπλώνονται πυκνές συστάδες από βούρλα, ενώ περιμετρικά της ακτής,
εκτεταμένες θίνες συνθέτουν ένα ασύνηθες για το Βαλκανικό λιμναίο τοπίο. Η βλάστησή τους
συνδυάζεται με τους καλαμώνες προς το εσωτερικό της λίμνης, αλλά και με την παρόχθια
δενδρώδη βλάστηση της περιοχής. Λευκές ιτιές, και ασπρόλευκες λεύκες, αναπτύσσονται στο υγρό
έδαφος κοντά στην όχθη και δημιουργούν ένα υγροτοπικό-παραλίμνιο δάσος. Τα αναρριχητικά
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φυτά που αναπτύσσονται ανάμεσά τους, και τα τεράστια, διάσπαρτα πλατάνια, ενισχύουν την
ιδιαιτερότητα του τοπίου.
Σε έρευνα του 2010 καταγράφονται από το φυτοπλαγκτόν 85 taxa από τα οποία 8 ήσαν διάτομα
(π.χ.

Synedra spp., Stephanodiscus spp., Rhizosolenia eriensis, Nitzschia spp., Fragilaria sp., Nitzschia acicularis, Aulaseira

granulata, Acanthoceras zachariasii),

χλωροφύκη (π.χ.

4 κρυπτοφύκη (π.χ. Cryptomonas erosa, Mallomonas tonsurata, Phodomonas lens), 36

Crucigenia tetrapedia, C.negleta, Elakatothrix genevensis, Monoraphidium griffithii, M.minutum, Oocystis

lacustris, O.solitaria, Pediastrum boryanum, P.simplex, P.duplex, P.tetras, Scenedesmus spp., Schroederia nitzschioides,
S.caudatum, S.antillarum, Tetraedron minimum, Τ.triangulare, Tetrastrum komarekii, T. staurogeniaeforme, Treubaria sentigera, T.
triappendiculata),

8 συζυγή (π.χ.

chaetoceras, Staurodesmus sp.),
Microcystis aeruginosa,

Closterium aciculare, C. acutum, C. pronum, Planktonema lauterbornii, Straurastrum

19 κυανοβακτήρια (π.χ.

Aphanizomenon

issatschenkoi, Planktolyngbya circumcreta,

M. wesendergii, Aphanocapsa delicatissima, Cyanodictyon sp., Didymocystis fina, Aphanizomenon

aphanizomenoides, Cylindrospermopsis raciborskii),

1 απροφύκος (π.χ.

Ceratium hirundinella, Ceratium monoceras, Peridinium sp.

Chrysochromulina parva),

3 δινοφύκη (π.χ.

), 3 ευληνοφύκη (π.χ.Euglena sp., Phacus sp., Strobomonas sp.),

2 χρυσοφύκη (π.χ. Dinobryon bavaricum, Mallomonas tonsurata) και 1 τριβοφύκος (π.χ. Pseudostaurastrum hastatum).
Από αυτά τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη μέση σχετική αφθονία είχαν τα κυανοβακτήρια (76%), και
τα χλωροφύκη (17%), ενώ τα κρυπτοφύκη δεν ξεπέρασαν το 5%, τα απτοφύκη μικρότερο από 3%,
ενώ τα διάτομα και συζυγή είχαν ποσοστό μικρότερο του 1% και ακόμη πολύ μικρότερο τα
χρυσοφύκη, δινοφύκη, ευγληνοειδή και τριβοφύκη (μικρότερο

του 0.1%).

Γενικά, η φυτοπλαγκτική

κοινότητα στη Δοϊράνη εμφανίζεται από σχετικά υψηλή ποικιλότητα ειδών, ενώ ο μεγάλος αριθμός
των χλωροφυκών αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία τους στην κοινωνία του φυτοπλαγκτού, αλλά
και την οικολογική σταθερότητα της λίμνης. Εξάλλου, η σημαντικότερη ομάδα, σε αφθονία και
βιομάζα ήσαν τα κυανοβακτήρια με τους χαρακτηριστικούς τύπους των εύτροφων λιμνών.
Σημειώνεται, ότι καθόλη τη διάρκεια της θερμής περιόδου παρατεταμένη είναι η ‘’άνθηση’’ των
τοξικών ειδών κυανοβακτηρίων, κυρίως του γένους Microcystis, αλλά και των επίσης τοξικών
ειδών Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae.
Ως προς το ζωοπλαγκτόν, από την ίδια πιο πάνω έρευνα, καταγράφηκαν 26 είδη (π.χ.

κωπήποδα,

κλαδοκεραιωτά, νύμφες μαλακίων-Dreissena polymorpha, τροχόζωα).

Από αυτά τα τροχόζωα που ήσαν και τα

πολυπληθέστερα εμφανίστηκαν με 16 είδη (61%)(π.χ.

Trichocerca capucina, Trichocerca pussila, Trichocerca

similis, Pompholyx sulcata, Polyarthra sp., Keratella quadrata, Keratella cochlearis, Keratella cochlearis tecta, Filinia longiseta,
Collotheca sp., Brachionus sessilis, Brachionus diversicornis, Anuraeopsis fissa, Asplanchna girodi, Synchaeta sp.),

κλαδοκεραιωτά με 6 είδη (π.χ.

Bosmina longirostris, Daphnia cucullata, Daphnia cf. galeata, Chydorus sphaericus,

Leptodora kindtii, Diaphanosoma spp., Alona sp.),
gracilis, Thermocyclops crassus).

τα

τα κωπήποδα με 3είδη (π.χ.

Acanthocyclops robustus, Eudiaptomus

Η παρουσία μικρόσωμων ειδών στο ζωοπλαγκτόν υποδηλώνει την πίεση

που ασκείται πάνω σε αυτό από τα ζωοπλαγκτονοφάγα ψάρια της λίμνης και την επίδραση των
τοξικών κυανοβακτηρίων.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Δοϊράνης
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετών 1999-2000, **εύρος τιμών έτους 1999-2000 και *εύρος τιμών έτους 2007)

Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C

Επιφάνεια
17.1+_3.5

Βάθος 4 μέτρων, Πυθμένας
17.5+_4.3

*4.9-32.1
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm
pΗ

**8-27.4
8.1+_2.9
1012+_111

8.3+_2.6
1000+_152

*416-961
8.8+_0.1

8.7+_0.4

*8.2-9.0
**7.2-10.7
3.5+_1.8
77.3+_4.8

BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

*24-130
252+_52
248+_9
260+_53
0.6+_0.2

Χλωροφύλλη-α, μg/l

**0.56-3.04
**0.67-146.0

3.6+_1.9
75.9+_8.3
269+_61
249+_8
256+_46

Πηγές: *Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, 2008 (Ετήσια Έκθες., Περιφ., Κ. Μακεδονίας, 86σελ., Στοιχεία ποιότητας
επιφανειακών νερών Κ.Μακεδονίας), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000), **Temponeras et al., 2000a (Hydrob., 424, 109122, Phytoplakton composition and physicochemicals features of lake Doirani),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Δοϊράνης
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετών 1999-2000, **εύρος τιμών έτους 1999-2000 και *εύρος τιμών έτους 2007)

Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l

Επιφάνεια
135+_143

Βάθος 4 μέτρων, Πυθμένας
221+_171

NO2-, μg/l
NO3-, μg/l

**78-226
18+_15
1950+_2190

11+_11
1400+_1550

NH4, μg/l

*1000-5700
19+_12

36+_37

*100-300
+

Νάτριο, Na , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
Θ. Σ., Κουσουρής

**18-760
124+_12
54+_14
26.04+_13.12
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S.A.R.

3.35+_0.26

3.37+_0.32

Πηγές: *Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, 2008 (Ετήσια Έκθες., Περιφ., Κ. Μακεδονίας, 86σελ., Στοιχεία ποιότητας
επιφανειακών νερών Κ. Μακεδονίας), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη), **Temponeras et al., 2000a (Hydrob., 424, 109-122,
Phytoplakton composition and physicochemicals features of lake Doirani),

Εξάλλου, η λίμνη Δοϊράνη παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε υδατική
φάση. Ειδικότερα τα μέταλλα Cd , Cu , Ni , Pb και Zn είναι πάνω από τις κατευθυντήριες γραμμές
της ποιότητας του γλυκού νερού για την υδρόβια ζωή. Στο σύνολο των αιωρούμενων στερεών Fe
και Mn είναι τα πιο άφθονα στοιχεία, το Cd είναι λιγότερο άφθονο, ενώ κάποια έρευνα διαπιστώνει
συγκεντρώσεις αρσενικού που φαίνεται ότι είναι γεωλογικής προέλευσης.
Στη λίμνη Δοϊράνη έχουν καταγραφεί περί τα 25 είδη ψαριών με κυριότερα το περκί –Perca
fluviatilis, το γριβάδι –Cyprinus carpio, το γουλιανό –Silurus glanis, την πλατίκα –Rutilus
doiranensis, την τούρνα –Εsox lucius, την κοκκινοφτέρα –Scardinius erythrophthalmus,
ποταμοκέφαλος –Squalius vardarensis, το γλίνι –Tinca tinca, το σίρκο –Alburnus macedonicus, το
τυλινάρι –Leuciscus vardarensis, την πεταλούδα –Carassius gibelio, τη μουρμουρίτσα –Rhodeus
meridionalis, το γουρουνομύτη –Chondrostoma vardarense, το χέλι –Anguilla anguilla, τη
φεροβελονίτσα –Cobitis stephanidisi, το γυφτόψαρο –Gobio bulgaricus, τη χρυσοβελονίτσα –
Sabanejewia balcanica, το ασπρογρίβαδο -Aspius aspius, τη βιργιάνα -Barbus balcanicus, το
κουνουπόψαρο –Gambusia hobrooki, το χειλά -Pachychilon macedonicum, το τσιρώνι –Rutilus
rutilus, την ποταμοσαλιάρα –Salaria fluviatilis κ.ά. Κάποια από αυτά τα ψάρια είναι
ζωοπλαγκτονοφάγα, τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο της ζωής τους (π.χ. Alburnus alburnus, Cyprinus carpio).
Η λίμνη παλαιότερα, αποτελούσε παραδοσιακά ένα σημαντικό αλιευτικό κέντρο και αυτό είχε να
κάνει κυρίως με τα περκιά και το σίρκο, που αποτελούσαν τα σημαντικά αλιεύματά της (σε
πειραματική αλιεία την περίοδοι 2006-2007 αλιεύτηκαν τα εξής ψάρια με τη ποσοστιαία αλιεία τους: Alburnus macedonicus 46%,
Perca fluviatilis 25%, Rhodeus meridionalis 15%, Pachychilon macedonicum 5%, Rutilus rutilus 4%, Carassius gibelio 2%, Cyprinus
carpio, Scardinius erythrophthalmus).

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια παραγωγή ψαριών μειώθηκε από 529

τόνους σε 25 τόνους, ανάμεσα στην περίοδο 1946-2002. Εξάλλου σήμερα, έχουν μεταβληθεί
σημαντικά και η σύνθεση των ειδών και οι περιοχές αναπαραγωγής των ψαριών. Σε μια σχετικά
πρόσφατη καταγραφή των ψαριών της λίμνης Δοϊράνης αναφέρονται τα ακόλουθα 20 είδη:
Alburnus macedonicus, Anguilla anguilla, Aspius aspius, Barbus balcanicus, Carassius gibelio,
Chondrosoma vardarense, Cobitis vardarensis, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gambusia holbrooki,
Gobio bulgaricus, Pachychilon macedonicum, Perca fluviatilis, Rhodeus meridionalis, Rutilus
rutilus, Sabanejewia balcanica, Salaria fluviatilis, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis,
Squalius vardarensis, Tinca tinca.
Στη βενθική πανίδα της λίμνης Δοϊράνης, έχει καταγραφεί παλαιότερα (1964) να κυριαρχείται (σε
παρένθεση οι αριθμοί δείχνουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα-αφθονία σε άτομα ανά τετραγωνικό
μέτρο πυθμένα) από 12 είδη νύμφες διπτέρων εντόμων (Procladius sp.,

σε βαθύτερο πυθμένα το Chironomus

plumosus-44-666 άτομα/m2, και το Chaoborus crystallinus-44-355 άτομα/m2, Palpomia sp.,)

Θ. Σ., Κουσουρής
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(π.χ. στα βαθύτερα νερά το Poramothrix hammoniensis-222-932 άτομα/m2, σε ρηχότερα νερά
lacuum-44-754 άτομα/m2),

βδελλοειδή (π.χ. Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata, Hemiclepsis marginata), αλλά

και τρικλάδια (π.χ.Dugesia
(π.χ.

στη ζώνη των μυδιών το Criodrilus

polychroa-44-319 άτομα/m2, Eudendrocoelum lacteum-44-266 άτομα/m2)

Asellus aquaticus-177-1465 άτομα/m2, Rivulogammarus triacanthus-177-843 άτομα/m2),

polymorpha (355-5061

άτομα/m2).

και καρκινοειδή

μαλάκια Dreissena

Επίσης, σε παλιά όστρακα μυδιών βρέθηκαν να προσκολλώνται

σπόγγοι βδέλλες και σάκκοι με αβγά τρικλάδιων, ενώ κάτω από αυτά τα κενά κελύφη των μυδιών
βρέθηκαν να διαβιούν ολιγόχαιτα, καρκινοειδή, τρικλάδια και άλλα ζώα. Για τη Δοϊράνη έχουν
καταγραφεί στη βενθική πανίδα της ενδημικά είδη, τουλάχιστον ένα είδος σπόγγου, ένα είδος
μαλακίου, πέντε είδη δακτυλιοσκωλήκων και τέσσερα είδη αρθροπόδων. Εξάλλου, σε βάθη 4-6
μέτρων ο πυθμένας αποτελείται κυρίως από ζωντανές συστάδες Dreissena polymorpha (η παρουσία
και η ανάπτυξη του μυδιού του γλυκού νερού είναι χαρακτηριστική για τη Δοϊράνη και αποτελεί την κύρια τροφή του περκιού),

και σε μικρότερο βαθμό από παλαιά όστρακα Valvata piscinalis, Lymnaea stagnalis, Unio sp.,
Anodonta cygnea και Dreissena polymorpha. Η λίμνη χαρακτηρίζεται και από την παρουσία του
καβουριού του γλυκού νερού (Astacus astacus).
Σε νεώτερη έρευνα (2009) για τη βενθική πανίδα καταγράφηκαν 16 taxa, με μεγαλύτερη αφθονία
στην παράκτια ζώνη της λίμνης, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των εποχών. Τα νηματώδη
είχαν εποχικά τη μεγαλύτερη αφθονία (844-7122
2088 άτομα/m2 ήτοι 28%),

άτομα/m2 ήτοι 52%)

και ακολουθούν τα δίπτερα (1444-

τα ολιγόχαιτα (988-1400 άτομα/m2 ήτοι 17%) και τα οστρακώδη με μικρή αφθονία

(78-322 άτομα/m2). Από τα είδη που καταγράφηκαν το δίπτερο Chironomus muratensis, αναφέρεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα (έχει

βρεθεί σε γειτονικές χώρες),

ενώ τα Chironomus gr. plumosus,

Cryptochironomus defectus, Procladius choreus, Chaoborus sp., θεωρούνται ανθεκτικά στη
ρύπανση. Αυτή την περίοδο (2007-2008) η διαφάνεια των νερών με το δίσκο του Secchi κυμαινόταν
από 0.5-2.0 μέτρα, η θερμοκρασία των νερών 3.6-27.5 οC, το διαλυμένο οξυγόνο 9.1-13.3 mg/l, το
pH 8.1-9.0, και η αγωγιμότητα 739-862μS/cm.
Ο υγρότοπος της Δοϊράνης φιλοξενεί πάνω από 60 είδη υδρόβιων πτηνών με σημαντικότερα από
αυτά τη λαγγόνα (Phalarocorax

pygmeus)

και τον αργυροπελεκάνο (Pelecanus

crispus),

που έχουν

αναγνωριστεί παγκοσμίως ως απειλούμενα. Το ελληνικό τμήμα της λίμνης έχει περιληφθεί στον
κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, καθώς από τα πουλιά που χρησιμοποιούν την περιοχή
για να φωλιάσουν, να σταθμεύσουν κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, να ξεχειμωνιάσουν, ή να
αναζητήσουν τροφή, ένας μεγάλος αριθμός, περίπου 36 είδη, είναι σπάνια και απειλούμενα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη λίμνη απαντούν παρυδάτια πουλιά αναζητώντας τροφή όπως ο
λευκοτσικνιάς, ο κρυπτοτσικνιάς, ο αργυροτσικνιάς και ο σταχτοτσικνιάς. Απαντούν επίσης η
χαλκόκοτα, το μπεκατσίνι και η αβοκέτα, η "αρχόντισσα των ελών" και ένα από τα ομορφότερα
παρυδάτια πουλιά. Αργυροπελεκάνοι, λαγγόνες, σφυριχτάρια, καπακλήδες, πρασινοκέφαλες
πάπιες, ψαλίδες, σαρσέλες, γκισάρια και βουτηχτάρια, συμμετέχουν στη δημιουργία ενός πλούσιου
οικοσυστήματος. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία των κορμοράνων που κολυμπούν στη λίμνη,
Θ. Σ., Κουσουρής
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φωλιάζουν στα δένδρα της περιοχής και πετούν σε σχηματισμούς, προσφέροντας ένα θέαμα
μοναδικό και βουβόκυκνοι με πορτοκαλόχρωμα ράμφη, βουτούν το κεφάλι τους στα νερά της,
αναζητώντας υδρόβια φυτά, ή βόσκουν στην ποώδη βλάστηση της όχθης της. Αρπακτικά πουλιά,
όπως ο καλαμόκιρκος, ο βαλτόκιρκος, το διπλοσάινο, το τσιχλογέρακο, το δενδρογέρακο και η
γερακίνα είναι, επίσης, συχνοί επισκέπτες της λίμνης, όπου αναζητούν τη λεία τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της λίμνης είναι η δραματική μείωση των υδάτων, που οφείλεται στην
εντατική άντληση και στην κατά καιρούς εμφανιζόμενη ανομβρία που πλήττει την περιοχή (π.χ. στα
τέλη της 10ετίας του '90, τα νερά της συρρικνώθηκαν επιφανειακά κατά 500 μέτρα).

Ταυτόχρονα, έχει μειωθεί και η

στάθμη των νερών του υδροφόρου ορίζοντα και η λίμνη κάθε χρόνο συρρικνώνεται όλο και
περισσότερο. Παρ' όλα αυτά η Δοϊράνη παραμένει πηγή ζωής για το φυσικό περιβάλλον και τους
ανθρώπους της. Υδροδοτεί τα χωράφια τους και τους παρέχει αρκετά ψάρια. Οι πυκνοί καλαμιώνες
που κάποτε αφθονούσαν στις όχθες της, σήμερα έχουν συρρικνωθεί, αλλά ακόμη προσφέρουν
κατοικία σε μεγάλο αριθμό πτηνών.
Τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας δείχνουν ότι η σύνθεση της βενθικής πανίδας έχει
αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά την τεκμηριωμένη διαπίστωση του
ευτροφισμού και περιοδικά της ΄΄άνθησης’’ τοξικών κυανοβακτηρίων, αλλά και της τεράστιας
διακύμανσης στη στάθμη της λίμνης από το 1950 και μετά, τα αποτελέσματα των τελευταίων
ερευνών δείχνουν ότι η λίμνη της Δοϊράνης είναι ακόμα ένα ρυθμιζόμενο οικοσύστημα παρά τις
σημαντικές οικολογικές επιπτώσεις που έχει υποστεί. Η λήψη διορθωτικών μέτρων, φαίνεται ότι
είναι ακόμη εφικτή και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επίτευξη της καλής οικολογικής
κατάστασης, όπως διατυπώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60ΕΕ. Ειδικότερα, η
οικολογική ποιότητα της λίμνης εκτιμάται ως ελλιπής, με βάση το βιο-όγκο του φυτοπλαγκτού, τη
βιοποικιλότητα, την ποσοστιαία συμμετοχή των κυανοβακτηρίων και των γνωστών τοξικών
κυανοβακτηρίων, αλλά και το σχηματισμό κυανοβακτηριακής ‘’κρούστας’’ και έτσι υπάρχει
μεγάλη επικινδυνότητα για τη μη επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, όπως ορίζεται στην
Οδηγία 2000/60ΕΕ. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα οικολογικά προβλήματα της λίμνης
περιλαμβάνονται όχι μόνο η σημαντική μείωση της έκτασης και του βάθους της λίμνης, και οι
κλιματικές αλλαγές προς ξηρότερες συνθήκες, και η ρύπανση, αλλά και διαμόρφωση στρατηγικής
διαχείρισης για την προστασία της λίμνης και των ενδημικών ειδών πανίδας και χλωρίδας που
διαθέτει.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Δοϊράνης
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
0
Θερμοκρασία, C
8.0
25.0
Αγωγιμότητα, μS/cm
940
1085
pΗ
7.82
8.56
Oλ.Σκληρότ., mg/l
300
325
Χλωριόντα,meq/l
1.8
2.4
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Θειϊκά ιόντα, meq/l
Νάτριο, Na+, meq/l
Μαγνήσιο, Mg+, meq/l
Ασβέστιο, Ca++, meq/l
S.A.R.
Κατηγορία Νερού

3.1
4.4
4.3
1.6
2.5
C3S1

4.1
5.3
4.6
1.9
2.9
C3S1

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 1997 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306pinakas-potamon-limnon
Σταχυολογημένες πηγές: Kosmas et al., 2011 (Limnolog., 41, 167-173, Analysis of bloom-forming cyanobacterial in two shallow
eutrophic lakes, Kastoria and Doirani), Bobori, Salvarina, 2010 (J., Envir., Biol., 31, 6, 995-1000, Fish abundance and biomass in
lake Doirani), Ιωακειμίδου, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, Οικολογική ποιότητα λίμνης Δοϊράνης με βάση το φυτοπλαγκτόν),
Kosmas et al., 2010 (Limnolog., 10.1016, Cyanobacteria in Kastoria and Doirani lakes), Papadimitriou et al., 2010 (Envir., Toxic.,
25, 4, 418-427, Risk associated with cicrocystins in most of the Greek lakes), Pertsemli, Voutsa, 2007 (J. Hazard., Mater., 148, 3,
529-537, Heavy metals in lakes Doirani and Kerkini), Μπόμπορη, Σαλβαρίνα, 2009 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 53σελ., Βενθικά
ασπόνδυλα λίμνης Δοϊράνης), Μπόμπορη, Σαλβαρίνα, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 123σελ., Ιχθυολογική διερεύνηση λίμνης
Δοϊράνης), Tsoumani et al., 2006 (J, Applied Ichthyol., 22, 4, 281-284, The invasive Carassius gibelio from 12 lakes in relation to
their trophic states), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8/1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece, an update),
Πολυκάρπου, 2006 (Μεταπτ., Διπλωμ., Εργασ., ΑΠΘ, 76σελ., Φυτοπλαγκτό και μικροβιακό τροφικό πλέγμα στη λίμνη Δοϊράνη),
Vardaka et al., 2005 (J. Appl., Phycol., 17, 391-401, Cyanobacterial blooms in lake Doirani, Kastoria, Mikri Prespa, Pamvotis,
Vistonis, Zazari, Volvi, Amvrakia.), Γενίτσαρης, 2005 (Μεταπτ., Διπλωμ., Εργασ., ΑΠΘ, 155σελ., Οικολογικά χαρακτηριστικά
φυτοπλαγκτού λίμνης Δοϊράνης), Katsavouni, Petrovski, 2004 (Bioeco, EKBY, 117pp, Overview of lake Doiran), Petaloti et al.,
2004 ( Envir., Sc., Poll., Resear., 11, 1, 11-17, Nutrient dynamics in Doirani, Volvi, Koronia, Prespa lakes), *Moss et al., 2003
(ECOFRAME, Aquat., Conserv., Marine and Freshwater Ecosystems, 13, 507-550, Ecological quality in shallow lakes-a tested
expert system), Zacharias et al., 2002 (Lakes Reserv., Res., Manag., 7, 1, 55-62, Limnological overview in Greek lakes),
Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία
Θράκη, 1999-2000), Νικολαϊδης και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., Δήμος Δοϊράνης, 288σελ., Μελέτη ανάπτυξης λίμνης Δοϊράνης),
Temponeras et al., 2000a (Hydrob., 424, 109-122, Phytoplakton composition and physicochemicals features of lake Doirani),
Temponeras et al., 2000b (Hydrob., 424, 101-108, for lake Doirani), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater
resources in Greece), Conides et al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390, for nutrient relationship of Greece lakes), Economidis et al., 1995
(Biol., Cons., 72, 201-211, Few fishes in Volvi, Doirani and Vistonis lakes and some endemic fishes), ), Papastergiadou,
Babalonas, 1993 (Willden., 23, 137-142, Aquatic flora of N. Greece, I. Hydrophytes), Χατζηγιαννάκης, 1993 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΕΚΒΥ, 53σελ., Τα υδρολογικά προβλήματα της λίμνης Δοϊράνης), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142,
Aquatic flora of N.Greece), Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Koussouris,
Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality evaluation in lakes
of Greece), Kilikidis, Kamarianos et al., 1984 (Sc., Ann., Univ., Thess., 22, 69-440, Lakes Koronia, Doirani, Vistonis),
Καρβουνάρης, 1979 (Διδακ., Διατρ., 158σελ.,, για τα πλαγκτικά κωπήποδα και κλαδοκεραιωτά στις λίμνες της Μακεδονίας
Mourkides, 1988 (FAO, Agris, 3, 9, The trophic status of Doirani lake, 1982-1985), Fytianos et al., 1986 (Ambio 15, 1, 42-44,
Heavy metals in Lakes Doirani, Vegoritis, Kastoria, Vistonis, Koronia and rivers), Μουρκίδης, 1985 (Γεωργ., Έρευν., 9, 455-473, Η
τροφική κατάστασταση της Δοϊράνης, 1982-1985), Karvounaris, 1973 (Hell., Ocean., Limn., 11, 665-714, Biological and fishing
observations in lake Doirani), (Σημείωση: πληρέστερη βιβλιογραφική πληροφόρηση για τη λίμνη Δοϊράνη και με ξένους ερευνητές,
βλέπε στο http://www.ekby.gr/LakeDoiran/pdf/Gr/05References.pdf).

__________

- Λίμνη Κορώνεια
ή Λίμνη του Αγίου Βασιλείου ή Λίμνη του Λαγκαδά
(Natura2000=GR1220001, λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, Κ.Μακεδονία, Λαγκαδάς)
Η λίμνη Κορώνεια από φυσική λίμνη, έχει μετατραπεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε προσωρινή
λίμνη. Πριν από περίπου τριάντα χρόνια η λίμνη Κορώνεια έσφυζε από ζωή και δραστηριότητες,
καθώς η έκτασή της ήταν περίπου 46Km2, το μεγαλύτερο βάθος της έφτανε περίπου τα 8-10 μέτρα,
είχε δέκα διαφορετικά είδη ψαριών με μεγάλη εμπορική σημασία (τη
παραγωγικές λίμνες της Ελλάδας σε αλιεύματα),

δεκαετία του 1950 ήταν από τις πιο

χιλιάδες πουλιά φώλιαζαν ή και αναπαράγονταν στο

περιβάλλον της, πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας ήσαν ενδημικά. Τη δεκαετία του 1980,
εγκαταστάθηκαν σε κοντινές προς τη λίμνη περιοχές μια σειρά από βαφεία υφασμάτων, που
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λειτουργούσαν χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς, ρίχνοντας τα απόβλητά τους μέσα στη λίμνη, ενώ
ήδη κατέληγαν εκεί και τα αστικά λύματα της περιοχής Λαγκαδά, μέσω του ρέματος Μπογδάνα.
Παράλληλα, για τις ανάγκες του αγροτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής,
άρχισε να αντλείται εξαντλητικά το νερό. Αυτή την περίοδο διαπιστώθηκε για πρώτη φορά και η
επιδεινούμενη ρύπανση της λίμνης και η υποβάθμισή της. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η αλλοίωση
του οικοσυστήματός της, με κορύφωση την οικολογική της καταστροφή, στις αρχές της δεκαετίας
του 2000.

Επιφάνεια Λίμνης

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κορώνειας
46.2Km2(έτος 1977)
Υψόμετρο Λίμνης

75m

30 Km2(έτος 1955)
0 Km2 (καλοκαίρι 2002)
Υδρολογική
Εδαφική Λεκάνη
Όγκος
Χ106

< 0.5 Km2 (2003)
282Km2

Λίμνης

(έτος 1977)
Μέγιστο Βάθος

300m3
8.5 m(έτος 1977)
1m(έτος 1955)

Μέγιστο Μήκος
(έτος 1977)
Μέγιστο Πλάτος

11Km

(έτος 1977)

4.5Km

Μήκος
Ακτών
(έτος 1977)

52Km

0m(καλοκαίρι 2002)
< 1m(2003)

Πηγές: Michaloudi et al., 2012 (Intern., Rev., Hydrob., 1-15, Plankton succession in lake Koronia after intermittent dry-out),
Παπαδόπουλος και συν., 2009 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, Υδρογαία, Ποσοτική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας μέσω της
αλλαγής του συστήματος άρδευσης), Ψιλοβίκος, 1977 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 156σελ, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της
Μυγδονίας λεκάνης),
Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.
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Διαχρονικά, η οικολογική καταστροφή της λίμνης Κορώνειας είχε την ακόλουθη πορεία. Το έτος
1995, η έκταση της λίμνης από τα 46 Km2 που ήταν τη δεκαετία του 1970, έφτασε στα 30 Km2,
ενώ το μέγιστο βάθος της ήταν περίπου το 1 μέτρο, κυρίως λόγω της υπεράντλησης νερού για
γεωργική χρήση και δευτερευόντως εξαιτίας των υδροβόρων βιομηχανιών. Τότε συνέβη και
μαζικός θάνατος όλων των ψαριών της λίμνης που αποδίδεται στο υψηλό pH (>10) που προκαλείται
από τα υψηλά ποσοστά φωτοσύνθεσης του φυτοπλαγκτού, και τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης
του αζώτου των αμμωνιακών αλάτων που μετατρέπονταν σε τοξική αμμωνία, για τα ψάρια και τους
άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Και η υποβάθμιση συνεχίστηκε σταδιακά, τα επόμενα χρόνια,
μέχρι το καλοκαίρι του 2000-2002, οπότε η λίμνη αποξηράνθηκε, αν και ήταν υγρότοπος διεθνούς
σημασίας, προστατευόμενος, μεταξύ των άλλων, και από τη συνθήκη Ramsar. Εμφανής ήταν πλέον
η οικολογική της καταστροφή. Η περιοχή είδε τη λίμνη να νεκρώνεται μέρα με τη μέρα, με τη
στάθμη του νερού να έχει φθάσει, στα εβδομήντα εκατοστόμετρα, εξαιτίας της τότε ανομβρίας,
αλλά και των 2300 υδρογεωτρήσεων της γύρω περιοχής.

Σχετική έρευνα στις αρχές του 1999,

λίγο πριν ξεραθεί εντελώς η λίμνη, διαπίστωσε βαριά ρύπανση των νερών της. Οι τιμές του pH
υπερέβαιναν το 10 , η αγωγιμότητα ήταν παρόμοια με υφάλμυρα νερά (4000-8000

μS/cm),

οι

συγκεντρώσεις του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου κυμαίνονταν από υπερκορεσμένες μέχρι και
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ανοξικές, το άζωτο των αμμωνιακών αλάτων ήταν πάνω από 1mg/l, ο ολικός φώσφορος
κυμαινόταν από 0.1-1.8 mg/l, ενώ μετρήθηκαν αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις στα ολικά
αιωρούμενα στερεά, BOD5 και COD.
Το καλοκαίρι του 2002, η λίμνη ήταν πλέον εντελώς αποξηραμένη. Στις αρχές του 2003, με τις
βροχοπτώσεις το νερό άρχισε να συσσωρεύεται και πάλι στη λίμνη, και το καλοκαίρι του 2003, οι
τοπικοί αλιείς εισήγαγαν κάποια κυπρινοειδή ψάρια, στη λίμνη. Το Σεπτέμβριο του 2004, χιλιάδες
νεκρά ψάρια και πουλιά (σύμφωνα με την Κυνηγετική Ομοσπονδία, έφτασαν τον αριθμό των 30.000), από 39 είδη,
βρέθηκαν στις όχθες της λίμνης, και ανάμεσά τους 250 αργυροπελεκάνοι, είδος παγκόσμια
απειλούμενο. Ο μαζικός αυτός θάνατος συνέπεσε με μια εξαιρετικά πυκνή ‘’άνθηση’’ τοξικών
κυανοβακτηρίων. Η επίσημη εκδοχή απέδωσε το θάνατο των πουλιών σε τοξικά συστατικά και
μικροβιακό φορτίο που περιείχαν τα επιβαρυμένα νερά, ενώ ο θάνατος των ψαριών είχε αποδοθεί
τότε στην ανοξία, κοινώς στην παντελή απουσία διαλυμένου οξυγόνου στο νερό. Τα επόμενα
χρόνια η λίμνη πήρε κάποια ποσότητα νερού από τη βροχή και τους γύρω χείμαρρους, και
επαναδημιουργήθηκε, αλλά το καλοκαίρι του 2007, βρέθηκαν νεκρά αρκετά πουλιά, ενώ το 2008,
η λίμνη αποξηράνθηκε για μια ακόμη φορά. Σήμερα, πολύ λίγα αποδημητικά πτηνά έρχονται στην
λίμνη, προτιμώντας τη γειτονική λίμνη Βόλβη, που όμως η εκεί τροφή δεν επαρκεί για τόσο μεγάλο
αριθμό αποδημητικών πουλιών, που συγκεντρώνει η ευρύτερη περιοχή.
Σε παλαιότερες αναφορές για τη λίμνη Κορώνεια διαβάζουμε ότι η λίμνη είναι η τέταρτη
μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση περίπου 46.2 Km2 και έχοντας ένα μέγιστο
βάθος περίπου 8 μέτρων, ενώ προστατεύεται από τις Οδηγίες 79/409/ΕΕ και 92/43/ΕΕ, και τη
Σύμβαση Ramsar και αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Βόλβης και Κορώνειας.
Παρόλα αυτά, οι μαζικοί θάνατοι ψαριών και πουλιών (1995,

2002, 2007)

και πριν από την πρώτη

αποξήρανση (2002) είναι ενδεικτικά του ανθρωπογενούς ευτροφισμού της λίμνης και της βαριάς
ρύπανσης, ενώ η ρηχότητα της λίμνης συμβάλλει στην αυτο-επιτάχυνση του ευτροφισμού.
Σήμερα, η λίμνη Κορώνεια χαρακτηρίζεται ως προσωρινή ή εποχική ή διαλείπουσα λίμνη, καθώς
ανά πάσα στιγμή σε συνθήκες ανομβρίας μπορεί και πάλι να αποξηρανθεί. Σε αυτό το σημείο αξίζει
να αναφερθούν γνωστά μεν στην επιστήμη της Λιμνολογίας, αλλά που διαφεύγουν της προσοχής
των αρμόδιων φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υδατοσυλλογές γλυκού νερού στο
Μεσογειακό χώρο, έχουν υψηλότερη αναλογία μεταξύ έκτασης υδρολογικής λεκάνης προς την
έκταση της λίμνης, σε σύγκριση με τις ψυχρές εύκρατες λίμνες. Ως εκ τούτου, οι Μεσογειακές
φυσικές λίμνες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες απειλές και θα πρέπει να είναι πιο ευάλωτες στο
φαινόμενο του ευτροφισμού και γενικά σε ανθρωπογενείς πιέσεις, αλλά και στις αναμενόμενες
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Εξάλλου, υπάρχουν σημαντικές διαφορές που προέρχονται
από το διαφορετικό κλίμα στην περιοχή της Μεσογείου, όπου οι παρατεταμένες ξηρασίες κρύβουν
τον κίνδυνο να καταλήξουν οι ρηχές λίμνες της Μεσογείου σε προσωρινές λίμνες με αυξημένη
αλατότητα. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εποχικές λίμνες είναι φυσικής προέλευσης, αλλά
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βρίσκονται συνήθως σε άνυδρες και ημι -άνυδρες περιοχές, όπως είναι η Μεσόγειος και
χαρακτηρίζονται από υψηλή εποχική μεταβλητότητα. Επίσης, σε αυτές τις λίμνες υπάρχει έλλειμμα
γνώσης, ως προς τα υδροβιολογικά χαρακτηριστικά τους και τα είδη ‘’διαδοχής’’ των οργανισμών
που εποικίζουν την περιοχή, ενώ οι επαναλαμβανόμενες ξηρές φάσεις επηρεάζουν τα μέγιστα το
οικοσύστημά τους. Σε παρόμοιες υποβαθμισμένες λίμνες παρατηρούνται και ακραίες συνθήκες
ρύπανσης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις βιοκοινωνίες τους. Τέτοια συστήματα έχουν την τάση
να φιλοξενούν γνωστές τοξικές ομάδες οργανισμών, όπως είναι τα τοξικά κυανοβακτήρια και το
μαστιγοφόρο απτοφύκος Prymnesium parvum (παράγει τη τοξίνη Prymnesin που είναι θανατηφόρα για τα ψάρια και
επικίνδυνη για την υγεία των βοοειδών και του ανθρώπου. Αυτό το απτοφύκος περιγράφηκε το 1985 για πρώτη φορά στη βόρεια
Αμερική, ενώ στη λίμνη Κορώνεια έχει διαπιστωθεί η ύπαρξή του από το 2004).

Το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα σε

αυτές τις λίμνες είναι να είναι πιο επιρρεπείς στις ανθρωπογενείς επιδράσεις και στις διακυμάνσεις
των καιρικών συνθηκών, με συχνά απρόβλεπτες ακραίες συνθήκες, ενώ το νέο περιβάλλον που έτσι
δημιουργείται είναι ‘’ανοιχτό’’ σε πιθανούς νέους αποίκους και το κυριότερο σε χωροκατακτητικά
είδη πανίδας και χλωρίδας.
Την περίοδο που αναδημιουργήθηκε η λίμνη Κορώνεια από την πρώτη αποξήρανσή της, σε
σχετική έρευνα ως προς το φυτοπλαγκτό της λίμνης, έχει καταγραφεί ότι αρχικά είχε εντοπιστεί ένα
είδος. Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα χλωροφύκη (π.χ. Koliella cf . longiseta,

Oocystis sp)

ήταν τα

πρώτα είδη που εγκαταστάθηκαν στην πλημμυρισμένη λίμνη. Ακολουθούσε η περίοδος του 2003
(Απρίλιος,

Ιούνιος)

όπου αυξήθηκαν τα είδη σε 16, ενώ 21 είδη καταγράφηκαν το Σεπτέμβριο του

2004. Τότε, η πλουσιότερη ομάδα ως προς τον αριθμό των ειδών ήταν τα χλωροφύκη (15 είδη) και
ακολουθούσαν τα κυανοβακτήρια (με
ευγληνοειδή (π.χ.

Phacus sp.)

πρωτοπόρο το Limnothrix sp.),

και κρυπτοφύκη (π.χ.

Cryptomonas sp.).

τα διάτομα (π.χ.

Nitzschia closterium),

Κατόπιν, ακολούθησε μια ισχυρή

κυριαρχία στην αφθονία του τοξικού απτοφύκους Prymnesium parvum. Αυτή η κυριαρχία
δημιούργησε μια παρατεταμένη ‘’άνθιση’’, ενώ ακολούθησαν ‘’ανθίσεις’’ από κυανοβακτήρια
(Anabaenopsis

elenkinii , Merismopedia elachista, Limnothrix sp.),

ενώ το φθινόπωρο και ο χειμώνας που

ακολούθησε, η ‘’άνθιση’’ οφειλόταν κυρίως στα χλωροφύκη (π.χ.

Oocystis sp.).

Υπενθυμίζεται ότι η

επιτυχή διασπορά των οργανισμών του φυτοπλαγκτού μπορεί να προωθηθεί είτε μέσα από κύστεις
και ανθεκτικές μορφές που είχαν προηγουμένως εγκατασταθεί στη λάσπη της άλλοτε λίμνης, είτε
μέσα από διάφορα μέσα διασποράς και μεταφοράς όπως είναι ο αέρας και τα πτηνά ή και τα
έντομα.
Στο ζωοπλαγκτό της πλημμυρισμένης λίμνης καταγράφηκαν συνολικά 21 είδη πλαγκτού (15
τροχόζωα, 3 κλαδοκεραιωτά, 3 κωπήποδα).

Σημειώνεται ότι 10 από αυτά τα είδη δεν είχαν καταγραφεί

προηγουμένως στη λίμνη. Αρχικά, το έτος 2003 τα εμφανισθέντα είδη ήταν 4, ενώ αργότερα το
2004 τα είδη ήταν 8. Τα τροχόζωα σχεδόν αποκλειστικά κυριαρχούνταν από εκπροσώπους του
γένους Brachionus, εκτός από το αρχικό στάδιο της διαδοχής που κυρίαρχα ήταν τα Notholca
salina και Hexarthra polyodonta, ενώ η βιομάζα τους ήταν αρκετά χαμηλή. Στα κλαδοκεραιωτά
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κυρίαρχα ήταν τα Daphnia magna και Diaphanosoma sp., ενώ από τα κωπήποδα ήταν
αποκλειστικά τα Acanthocyclops robustus, Cyclops sp . και Diacyclops sp. Και για το ζωοπλαγκτό
υπενθυμίζεται ότι η επιτυχή εγκατάσταση στο νέο περιβάλλον μπορεί να γίνει μέσα από τις
ανθεκτικές μορφές των σταδίων του κύκλου ζωής τους, τη λανθάνουσα φάση στο ίζημα της λίμνης,
αλλά και να μεταφερθούν από άλλες περιοχές με τον αέρα ή και τα πουλιά ή και τα έντομα.
Τα τελευταία χρόνια, η κοινότητα του φυτοπλαγκτού της λίμνης Κορώνειας είναι πολύ φτωχή σε
αφθονία ειδών (33 συνολικά), σε σύγκριση με άλλες φυσικά ρηχές λίμνες της περιοχής , όπως είναι η
λίμνη Δοϊράνη που έχουν καταγραφεί πρόσφατα 141 είδη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από την
βαριά ρύπανση που έχει υποστεί η λίμνη, αλλά και την υψηλή μεταβλητότητα και τις ακραίες τιμές
των κύριων περιβαλλοντικών συνιστωσών, οι οποίες περιορίζουν την ποικιλομορφία του
φυτοπλαγκτού.
Την περίοδο 1999-2000 είχαν καταγραφεί στη λίμνη 24 είδη από το ζωοπλαγκτό (19
κλαδοκεραιωτά και 1 κωπήποδο).

τροχόζωα, 4

Η αφθονία τους κυμαινόταν από 13-32 άτομα ανά λίτρο νερού, η εποχική

κατανομή τους ήταν παρόμοια με υπερτροφικές λίμνες, τα τροχόζωα επικρατούσαν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού (π.χ. Brachionus dimidiatus και B. rubens), ενώ την ίδια περίοδο απουσίαζαν τα
κλαδοκεραιωτά, ίσως εξαιτίας του υψηλού pH (9.32-11.10) ή και της τότε

‘’άνθησης’’, με το

κυανοβακτήριο Anabaenopsis milleri να επικρατεί. Η κοινότητα του ζωοπλαγκτού ήταν φτωχή σε
είδη (24), και περισσότερο από το 80 % του ζωοπλαγκτόν αποτελούνταν το πολύ από 3 είδη. Αυτό
αντανακλά σε ένα πολύ διαταραγμένο χαρακτήρα της λίμνης Κορώνεια, που θυμίζει υπερευτροφικές λίμνες. Από τα είδη που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης μελέτης, το
48% από αυτά δεν έχουν καταγραφεί προηγούμενα και αυτό υποδεικνύει ‘’αφίξεις’’ μέσα από το
φαινόμενο της διασποράς των διαφόρων οργανισμών.
Συμπερασματικά, πρόσφατη μελέτη στην Κορώνεια αποδεικνύει ότι η διαδοχή και ο εποικισμός
του πλαγκτόν σε μια λίμνη που έχει ξεραθεί, μετά τον πλημμυρισμό της, σε μεγάλο βαθμό
καθορίζεται από το παρελθόν της ‘’ιστορίας’’ του πλαγκτού στην ‘’τράπεζα’’ του ιζήματος της
παλιάς λίμνης και σε μικρότερο βαθμό από τον επιτυχή εποικισμό από νέα για αυτήν είδη.
Ενδεικτικά Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κορώνειας,
μετά την Αποξήρανση-καλοκαίρι 2002- και τη μετέπειτα Πλήρωσή της
Ημερομηνία

Βάθος
Μέγιστο

!0/3/2003
25/5/2003
13/7/2003
3/8/2003
9/11/2003
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(m)
1.50
1.50
1.20
1.20
1.05

Διαφάνεια
Νερού
(Secchi D.,
m)
0.50
0.30
0.15
0.20
0.18

Θερμοκρασία

pH

(0C)
9.5
24.2
24.2
12.8
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Διαλυμένο
Οξυγόνο
(mg/l)

9.50
9.19
9.10
9.02
8.98

4.40
8.30
7.10
11.50
6.65

Αλατότητα

Αγωγιμό-

(p.s.u.).

τητα

2.38
2.36
3.04
3.36
4.06

(mS/cm)
4.42
4.39
5.89
6.21
7.44
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8/2/2004
28/3/2004
27/6/2004
25/8/2004
17/9/2004
29/10/2004
29/12/2004

1.40
1.40
1.20
0.90
0.86
0.79
0.87

0.34
0.23
0.25
0.20
0.33
0.27
0.13

10.3
13.0
26.8
24.3
24.3
18.6
2.0

8.97
9.12
9.21
9.50
9.46
9.40
9.52

8.05
6.80
6.45
5.80
3.00
12.40
9.40

3.21
3.16
3.54
4.56
5.05
4.62
2.00

5.86
5.83
6.52
8.35
9.22
9.00
4.30

Πηγή: Michaloudi et al., 2012 (Intern., Rev., Hydrob., 1-15, Plankton succession in lake Koronia after intermittent dry-out),

Και για τη φυσική ιστορία της λίμνης Κορώνειας, αξίζει να αναφερθούν και τα πιο κάτω. Η περιοχή των

λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, γνωστή και ως λεκάνη της Μυγδονίας, είναι τα υπολείμματα της
παλαιάς και μεγάλης λίμνης (έκτασης περίπου 2026 Km2) που κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή. Η λεκάνη αυτών

των λιμνών ορίζεται από τον υδροκρίτη των ορεινών όγκων του Βερτίσκου, των Κερδυλλίων, του
Χορτιάτη και του Χολομώντα. Η λεκάνη απορροής έχει έκταση 2.115 Κm2 και αποτελείται από 4
υπολεκάνες, του Λαγκαδά με έκταση 50 Κm2, της Κορώνειας-Βόλβης με έκταση 1278 Κm2, του
χειμάρρου Ν. Απολλωνίας με έκταση 197,85 Κm2 και του χειμάρρου Μοδίου με έκταση 80,1 Κm2.
Υπάρχει και ο Ρήχιος ποταμός που διέρχεται από τα στενά της Ρεντίνας και αποτελεί το φυσικό
εκχειλιστή των δύο λιμνών. Ο ποταμός εξασφαλίζει την επικοινωνία των λιμνών με τη θάλασσα
και απολήγει στον Στρυμονικό Κόλπο. Το εκτεταμένο αυτό υγροτοπικό σύμπλεγμα, αποτελεί ένα
από τα σπουδαιότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και η αξία του έχει αναγνωρισθεί
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το σύμπλεγμα των εκτεταμένων αυτών υγροτόπων
περιλαμβάνει υδρόβια, ελόβια και υγρόφιλη βλάστηση που διαμορφώνεται σε παράλληλες προς
την ακτή ζώνες. Η φυτική ποικιλότητα των υγροτόπων ανέρχεται σε 336 είδη φυτών από τα οποία
τα 13 θεωρούνται σπάνια. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξαφανιστεί 16 είδη φυτών (2 στη λίμνη Βόλβη)
ενώ απειλούνται με εξαφάνιση άλλα 8 είδη στη λίμνη Βόλβη. Στην περιοχή διαμορφώνονται
σχηματισμοί με ιδιαίτερη οικολογική αξία όπως: Το υγρόφιλο δάσος της Απολλωνίας, το οποίο
αναπτύσσεται στις εκβολές του χειμάρρου του Μελισσουργού, μοναδικό στο είδος του σε όλη την
Ελλάδα. Συγκροτείται από δένδρα που φτάνουν τα 20-25 μέτρα ύψος με είδη που σπάνια
συναντώνται μαζί όπως πλατάνια (Platanus orientalis), ιτιές, άγριες λεύκες (Populus alba), σκλήθρα (Alnus
glutinosa).
pseudacacia

Υπάρχει και πλούσια θαμνώδης βλάστηση (π.χ.Phytolacca

americana, Verbena officinalis, Robinia

). Από φυτοκοινωνική άποψη η ευρύτερη περιοχή εντάσσεται στη σπάνια φυτοκοινωνία

‘’Alno Populetum’’. Αυτή η φυτοκοινωνία συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία της περιοχής
προσφέροντας καταφύγιο σε πολλά (μερικά

σπάνια)

είδη ορνιθοπανίδας, όπως οι σταχτοτσικνιάδες

(Ardea cinerea), οι λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia) και το ακόμη σπανιότερο είδος του μαυροπελαργού
(Ciconia

nigra).

Ακόμη απαντώνται μεγάλες κοινωνίες ερωδιών, των οποίων η συνύπαρξη με τους

λευκοπελαργούς αποτελεί ένα σπάνιο τύπο κοινωνίας. Στην ευρύτερη περιοχή απαντώνται, το
παραποτάμιο δάσος της Ρεντίνας, το οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα του Ρήχιου ποταμού και
αποτελείται από μεγάλα πλατάνια σε διάφορους σχηματισμούς και ο υπεραιωνόβιος πλάτανος του
Σχολαρίου, που έχει κηρυχθεί ως μνημείο της Φύσης (1975).
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Όπως η χλωρίδα της περιοχής, έτσι και η πανίδα του υγροτόπου ήταν πλούσια και περιλάμβανε 23
είδη ψαριών εκ των οποίων τα 21 ήταν αυτόχθονα, ενώ 2 είχαν εισαχθεί. Υπήρχε ένα ενδημικό
είδος η λιπαριά (Alosa

macedonica)

και 2 ενδημικά υποείδη. Εξάλλου, στην άλλοτε λίμνη Κορώνεια

είχαν βρεθεί 19 είδη αμφιβίων και ερπετών. Ιδιαίτερα απειλούμενα είδη ήταν η νεροχελώνα (Emmys
orbicularis)

και η χερσοχελώνα (Testudo

hermani).

Από τα θηλαστικά στην ευρύτερη περιοχή είχαν

καταγραφεί 42 είδη. Ως προς την ορνιθοπανίδα της περιοχής των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης,
είχαν καταγραφεί πολύ παλαιότερα περισσότερα από 204 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων και
αρκετά σπάνια είδη. Η περιοχή αποτελούσε τόπο αναπαραγωγής και περιοχή ξεχειμωνιάσματος
υδροβίων πουλιών. Επίσης, επισημαίνεται η συνύπαρξη ερωδιών και λευκοπελαργών στο Δάσος
της Απολλωνίας γεγονός μοναδικό για τους υγρότοπους της χώρας μας.
Η άρδευση έχει αναμφισβήτητα τη µεγαλύτερη συµβολή στην ποσοτική υποβάθµιση της λίµνης
Κορώνειας. Η συµβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νóµιµων και παράνοµων
γεωτρήσεων περιφερειακά της

λίµνης.

Οι

περισσότερες

από

αυτές,

αν και

αρχικά

κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκµετάλλευση µóνο του φρεάτιου υδροφóρου, που εντοπίζεται µέχρι
το βάθος των 60m, σήµερα αντλούν κατά µεγάλο ποσοστó νερó και απó βαθύτερο υδροφορέα.
Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές
απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να
αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες
νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη. Παράλληλα, έντονη είναι και η ποιοτική υποβάθμιση της λίμνης
Κορώνειας, δεδομένου ότι κανένα αποδημητικό πουλί δεν έρχεται πλέον στη λίμνη, προτιμώντας
τη λίμνη Βόλβη. Η λίμνη Βόλβη με τη σειρά της, αδυνατεί να καλύψει την ανάγκη για τροφή ενός
τόσο μεγάλου αριθμού αποδημητικών πουλιών. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ισορροπία του
οικοσυστήματος έχει διαταραχθεί. Τα προβλήματα στη λίμνη Κορώνεια είναι γνωστά από παλιά
και οι ετήσιες διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών της λίμνης (βάθος, επιφάνεια, όγκος νερού)
διαχρονικό φαινόμενο στους παλαιότερους, αν και όχι με τις σημερινές ακραίες εκφάνσεις. Παρʼ
όλα αυτά η λίμνη και ο υπόγειος υδροφορέας κάτω από αυτήν, που συγκοινωνούν, βρισκόταν σε
ισορροπία. Περί το τέλος της δεκαετίας του ʼ80 ήταν εμφανής η μείωση των υδατικών αποθεμάτων
της λίμνης, τα οποία από 120.000.000 m3 το 1987 έπεσαν στα 20.000.000 m3 το 1995, έχοντας
δηλαδή υπο-εξαπλασιαστεί λόγω κυρίως της αλόγιστης χρήσης στη γεωργία. Οι γεωτρήσεις από
περίπου 280 το 1971 αυξήθηκαν στις 700 το 1981, τις 1.260 το 1996 και μαζί με τις παράνομες
εκτιμούνται σε πολλές μελέτες στις 2500. Η ξηρασία των ετών 1990 - 95 και ιδιαίτερα του 1995,
ήταν η χρονιά που εμφανίστηκε η πρώτη σημαντική υποχώρηση της λίμνης. Και ταυτόχρονα η
χρονιά ορόσημο για τις επόμενες κινήσεις.
Από υδρολογική άποψη η λίµνη Κορώνεια είχε την περίοδο 1970-1980, έκταση 46 Κm2 µε µέγιστο
βάθος 5m και óγκο νερού 300×106m3. Το ισοζύγιο της λίµνης την περίοδο αυτή ήταν θετικó µε
αποτέλεσµα την υπερχείλιση ενóς πλεονάσµατος 12×106 m3 νερού ετησίως στο Δερβένι ρέµα. Τον
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Αύγουστο του 2002 ολóκληρη σχεδóν η επιφάνεια της λίµνης αποτελούσε αποκαλυφθείσα έκταση.
Τα επóµενα έτη, λóγω των υψηλών βροχοπτώσεων που ακολούθησαν, η λίµνη εµφάνισε σηµάδια
ανάκαµψης µε μεγάλο µέρος της να έχει βάθος νερού περίπου 1.40m και έκταση περίπου 30 Κm2.
Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, κατά τη διάρκεια της περιóδου 1969-1986, η ακτογραµµή της
λίµνης µειώθηκε κατά 1Km, η επιφάνειά της ελαττώθηκε περίπου κατά 3 Κm2 και η λίµνη έχασε
κατά προσέγγιση, 2100 m3 νερού. Στο επóµενο χρονικó διάστηµα (1986-2001), η ακτογραµµή
µειώθηκε κατά 9Km, ενώ αποξηράθηκαν 17 Κm2 , εκ των οποίων τα 10 Κm2 στην περίοδο 19972001.
Μπροστά στην οικολογική καταστροφή της λίμνης, το Δεκέμβριο του 1997, ανατέθηκε η εκπόνηση μιας
στρατηγικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενός Master Plan για τη λίμνη Κορώνεια, στα ποσοτικά και
ποιοτικά επίπεδα της δεκαετίας του ʼ70. Η μελέτη αυτή, ως αποτέλεσμα και συνεργασίας με τοπικούς και
άλλους φορείς, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μελέτες και χρησιμοποιώντας διάφορες
προσεγγίσεις (π.χ. μαθηματικό ομοίωμα κ.ά) διαπιστώνει:
- Δραματικά προβλήματα στο υδατικό δυναμικό -τη λίμνη και τον υδροφορέα- που είναι αρνητικό και
εντοπίζει τα αίτια.
- Το βαθμό, το είδος και τα αίτια της ρύπανσης, αποδίδοντάς την στην εισροή ρύπων από τη λεκάνη
απορροής και, κυρίως, στη θεαματική μείωση του όγκου των νερών από 120.000.000 m3 το 1987 σε
λιγότερο από 20.000.000 m3 το 1996, που μόνον αυτή υπερ-εξαπλασίασε τη ρύπανση.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Master Plan διατυπώθηκαν μία σειρά προτάσεων που αποσκοπούσαν: - Στην
αποκατάσταση των ποσοτικών χαρακτηριστικών των νερών της λίμνης, προτείνοντας έργα μεταφοράς νερού
στη λίμνη, είτε από την ίδια υδρολογική λεκάνη(π.χ. εκτροπή των χειμάρρων Λαγκαδικίων και Σχολαρίου), τη
μεταφορά από πηγή εκτός λεκάνης, την εκμετάλλευση του βαθέως υδροφορέα και την εξοικονόμηση νερού
από τις γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. αλλαγή αρδευτικών πρακτικών, αλλαγή καλλιεργειών κτλ.) με την ένταξη της
λίμνης στο αγροτο-περιβαλλοντικό πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση από εθνικούς και άλλους πόρους. Με
τα πιο πάνω μέτρα εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνταν περίπου 45.000.000 m3/ετησίως.
- Στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και στη μείωση της ρύπανσης, που άμεσα θα προκύψει από
την αναπλήρωση των νερών στα επίπεδα της δεκαετίας του ʼ70, υπο-εξαπλασιάζοντάς την, και η οποία θα
μειωθεί ακόμη περισσότερο μετά την κατασκευή των έργων επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών και
των αποβλήτων των βιομηχανιών. Προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης ξήρανση της λίμνης, προτάθηκε
μια σειρά παρεμβάσεων και συγκεκριμένη παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους φορείς υλοποίησης των
μέτρων, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τα ιεραρχημένα από το Μaster Plan επείγοντα έργα και παρεμβάσεις,
που είναι, πρωτίστως, τα έργα ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού της λίμνης.
Από την υδροβιολογική άποψη, παλαιότερα, όταν η λίμνη είχε μέγιστο βάθος περίπου τα 9.5 μέτρα, η
διαφάνεια των νερών της βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα (μέση τιμή 0.4 μέτρα), ενώ η έλλειψη του διαλυμένου
στο νερό οξυγόνου γινόταν χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερο το χαρακτηριστικό τους συχνούς
θανάτους ψαριών. Η μαζική ανάπτυξη πλαγκτικών οργανισμών ήταν σύνηθες φαινόμενο για τη λίμνη που
έπαιρνε χρωματισμούς από βαθύ πράσινο μέχρι και βαθύ καστανόχρωμο, μετά τη νέκρωση των
φυτοπλαγκτικών οργανισμών της. Παλαιότερα η λίμνη χαρακτηριζόταν από τους κυπρίνους της, τα σαζάνια
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και τα ενδημικά της είδη όπως ήταν η γκελάρτσα και το τυλινάρι. Σήμερα, τα ψάρια που χαρακτήριζαν τη
λίμνη Κορώνεια έχουν εξαφανιστεί, όπως ήταν ο γουλιανός, η λεστιά, το χέλι και η τούρνα. Ερωδιοί,
σταχτοτσικνιάδες ακόμη και φλαμίνγκο, είναι μερικά από το πλήθος των υδρόβιων πτηνών που φωλιάζουν
όμως, αντί της λίμνης, στην ευρύτερη περιοχή, επειδή Κορώνεια και Βόλβη αποτελούν μια περιβαλλοντική
ενότητα.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κορώνειας
(περίοδος 1999-2000, Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Παράμετρος

Επιφάνεια

Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm
pΗ
BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

17.3+_5.5
2.1+_3.9
4067+_4833
9.3+_0.4
7.9+_2.9
1887+_1057
355+_191
1838+_1464
297+_24
0.1+_0

Βάθος 1.5 μέτρων,
Πυθμένας
17.2+_5.6
2.1+_3.9
4068+_4833
9.3+_0.4
8.2+_2.5
1625+_608
303+_127
2139+_2004
300+_84

Πηγή: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ.,
Μακεδονία Θράκη, 1999-2000).

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Κορώνειας
(περίοδος 1999-2000, Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
Παράμετρος
Επιφάνεια
Βάθος 1.5 μέτρων,
Πυθμένας
Ολικός Φώσφ., μg/l
918+_410
875+_421
NO2 , μg/l
217+_350
240+_398
NO3-, μg/l
520+_640
650+_220
NH3, μg/l
462+_721
584+_944
Νάτριο, Na+ , mg/l
2436+_821
2214+_890
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
117+_102
86+_79
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
11.3+_11.9
15.5+_9.6
S.A.R.
56+_21
54+_16

Πηγή: -Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ.,
Μακεδονία Θράκη)

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ως προς τα θρεπτικά άλατα (συστατικά φωσφόρου και αζώτου) η
λίμνη Βόλβη φαίνεται να έχει σχετικά μικρές χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις, σε αντίθεση με
τις υψηλές συγκεντρώσεις τους στη λίμνη Κορώνεια.
Σε έρευνες για τα βαριά μέταλλα της Κορώνειας που δημοσιεύτηκαν το 2004 και το 2007,
διαπιστώθηκαν σχετικά υψηλά επίπεδα ως προς το σίδηρο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, μόλυβδο, και
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κάδμιο, ενώ η μέση ολική συγκέντρωση ελαττώνεται κατά σειρά Mn > Zn > Cr > Pb > Cu > Fe >
Cd.
Εξάλλου, σε άλλη έρευνα του 2003 διαπιστώνεται ότι, ο ολικός φώσφορος στα ιζήματα είχε υψηλές
συγκεντρώσεις και συσχετιζόταν θετικά με το σίδηρο, ενώ στα λεπτόκοκκα ιζήματα οι
συγκεντρώσεις του ήταν σημαντικά υψηλότερες.
Συγκριτικός πίνακας με μέταλλα ιζήματος στις λίμνες Κορώνεια, Κουμουνδούρου, και
Παμβώτιδας
Κουμουνδούρου
Κορώνεια
Παμβώτιδα
Cr, mg/l
29-186
27-37
189.26
Cu, mg/l
10-46
15-19
41.86
Fe, mg/l
0.36-3.12
5.2-5.7
3
Mn, mg/l
97-399
581-682
77.94
Ni, mg/l
16-84
121.75
Pb, mg/l
44-108
16.3-24.5
28.22
Zn, mg/l
57-176
72-100
101.32
Πηγή: Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ., Πανεπ., Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης Παμβωτιδας,
Κορώνειας, Κουμουνδούρου κ.ά)

Από ερευνητική δημοσίευση του 2004, σταχυολογούμε το χρονικό της οικολογικής καταστροφής
της λίμνης Κορώνειας. Είναι σαφές ότι η στάθμη του νερού στη λίμνη Κορώνεια έχει μειωθεί
σταδιακά περισσότερο από 4m, αρχής γενομένης από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, αν και
υπάρχει μάλλον αραιή βάση δεδομένων. Μετά την παρατεταμένη ξηρασία της περιόδου 19891994, το βάθος του νερού το έτος 1995 έφθασε περίπου το 1.0 μέτρο. Μέχρι το 2001, μειώθηκε
ακόμη περισσότερο το βάθος της λίμνης φτάνοντας περίπου τα 0.8m, ενώ ο όγκος του νερού της
μειώθηκε στο 10% εκείνου που υπήρχε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και όταν το μέγιστο
βάθος της λίμνης ήταν περισσότερο από τα 4 μέτρα. Σημειώνεται ότι, για την περίοδο 1986-1995, η
μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή, έπεσε από το ύψος των πλέον των 600 mm σε εκείνο των
περίπου 300 mm (ανάμεσα

στο έτος 1989 και 1993),

ενώ μεταξύ των ετών 1989 και 1993, τα ύψη της

αυξήθηκαν περίπου στα 400 mm.
Η σταδιακή πτώση της στάθμης της λίμνης της περιόδου 1986-1995 και μετά από το 2001, δεν
μπορεί να να αποδοθεί μόνο κυρίως σε κλιματικούς παράγοντες. Οι γεωργικές και βιομηχανικές
δραστηριότητες (βαφεία υφασμάτων που επεκτάθηκαν κατά πολύ στα μέσα της δεκαετίας του 1980) φαίνεται να είχαν
σημαντική επίδραση στην έκταση της επιφάνειας της λίμνης. Εξάλλου, η στάθμη των υπόγειων
νερών (0-5m) στο δυτικό τμήμα της λεκάνης απορροής μειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του
1969-1981, όταν η επιφάνεια της αρδευόμενης γεωργίας αυξήθηκε από περίπου 3000 εκτάρια σε
5000 εκτάρια και τελικά σε περισσότερα από 6000 εκτάρια από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Σε
σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1998, εκτιμάται ότι η άντληση των υπόγειων υδάτων
από τη γεωργία (40x106
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επηρέαζε το σύνολο της υδρολογικής λεκάνης, και η βιομηχανία ασκούσε ισχυρή τοπική ζήτηση
νερού.
Ένας άλλος παράγοντας που μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί υπόψη είναι είναι αν υπήρξε ή όχι
επιρροή του μεγάλου σεισμού του 1978, (το

επίκεντρό του ήταν περίπου 10 Km ανατολικά της λίμνης),

στην

υδρολογία της λίμνης, καθώς είχε τεκμηριωθεί ότι από σεισμό στη Μικρή Πρέσπα προκλήθηκαν
αλλαγές στην υδρολογία της.
Στη λίμνη Κορώνεια, τουλάχιστον από το 1950, είχαν καταγραφεί οι πρώτες δυσμενείς για την
υδρόβια ζωή συνθήκες που έδειχναν σημεία ευτροφισμού της λίμνης. Ειδικότερα, τότε
εμφανίστηκε μειωμένη διαφάνεια στο δίσκο του Secchi (

0.55-0.65 m)

και συχνές ‘’ανθήσεις΄΄ από

κυανοβακτήρια (Anabaena και Aphanizomenon). Από τότε, έχουν αναφερθεί ότι η διαφάνεια του Secchi
παρέμεινε μικρότερη από το 1.0 m, και οι τιμές α χλωροφύλλης-α μεγαλύτερες από 36mg/l. Η
λίμνη έγινε υπερτροφική κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990. Εξάλλου,
οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών θρεπτικών αλάτων αυξάνονταν ραγδαία από 8–45mg/l στα
τέλη 1970, μέχρι και 15-274 mg/l την περίοδο 1989-1991 και περίπου στα 100-1000 mg/l στα τέλη
της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια του 1977-1997, η ειδική αγωγιμότητα παρέμεινε σχετικά
σταθερός στα 1300μS/cm από το 1977 μέχρι το 1991, μετά όμως αυξήθηκε ταχύτατα σε τιμές
μεγαλύτερες από 6000μS/cm από 1993 έως το 1994 και κατ 'ανώτατο όριο σε 7700μS/cm το 1997.
Ως προς το pΗ, οι τιμές του αυξήθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 (7.7-8.2), το 1980 ήταν
μεταξύ 8.05-9.03 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως επί το πλείστον οι τιμές του ήταν
μεγαλύτερες του 9.0 και υπερέβησαν συχνά το 10.0, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ενώ, η
μείωση της στάθμης της λίμνης πιθανόν συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία αύξηση της
αγωγιμότητας στη λίμνη Κορώνεια στα τέλη της δεκαετίας του 1980, είναι σαφές ότι οι υψηλές
τότε τιμές σχετίζονταν με τη γεωργική και κυρίως τις βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή.
Σημειώνεται ότι μετρήσεις τότε σε δύο παραποτάμους της βιομηχανικής περιοχής εμφάνισαν τιμές
αγωγιμότητας 5-6 φορές μεγαλύτερες από εκείνες που επικρατούσαν στα υπόγεια νερά της
περιοχής, ενώ τα απόβλητα των βαφείων είχαν πολύ υψηλότερες τιμές (2800-9100μS/cm). Αντίθετα, οι
συγκεντρώσεις ιόντων καλίου, νατρίου, ασβεστίου και μαγνησίου των γεωργικών απορροών, κατά
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου φαίνεται ότι δεν είχαν επηρεαστεί από το βαθμό της
γεωργικής διαχείρισης. Συνεπώς, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις ήταν σημαντικές σημειακές πηγές
κατιόντων / ανιόντων στη λίμνη Κορώνεια, ενώ η γεωργία συνέβαλε κυρίως ως μη σημειακή πηγή
θρεπτικών συστατικών, μέσω της αύξησης της χρήσης λιπασμάτων κατά τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες.
Κατά την περίοδο 1983-1998, είναι καταγραμμένα τα ακόλουθα. Ο κορεσμός του οξυγόνου
αυξήθηκε σταδιακά από περίπου 50% το 1983, σε περισσότερο και από 100%, για πρώτη φορά στο
τέλος του 1987 και στις αρχές του 1988, όταν άρχισε η λίμνη της να έχει μετατοπιστεί από την
ευτροφία στην υπερτροφία, όπως αποδεικνύεται από ταχέως αυξανόμενες συγκεντρώσεις του
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φωσφόρου. Την περίοδο αυτή 1983-1988 η πτώση της στάθμης της λίμνης από τα 4 μέτρα έπεσε
λιγότερο από 3.5 μέτρα. Με ορισμένες εξαιρέσεις , ιδιαίτερα κατά τις αρχές του 1991, ο κορεσμός
του οξυγόνου κατά το μεγαλύτερο μέρος παρέμεινε λίγο λιγότερο από το 100%, μέχρι το τελευταίο
τρίμηνο του 1993, οπότε σημειώθηκε μια απότομη πτώση του για να φθάσει στην υποξία-ανοξία
μέχρι το τέλος του 1997. Τότε η προοδευτική πτώση της στάθμης της λίμνης είχε φθάσει τα 1.5
μέτρα και από τον Αύγουστο του 1993 να φτάσει τα 0.8 του μέτρου, να ξεσπάσει μαζικός θάνατος
σε ψάρια και υδρόβια πουλιά και από τότε να αφανιστούν κυριολεκτικά τα ψάρια από τη λίμνη.
Παράλληλα με την αύξηση της τροφικής κατάστασης της λίμνης από το 1983-1993, περίπου πέντε
έτη μετά, η τροφική κατάσταση της λίμνης φαίνεται ότι μετατοπίστηκε από την ευτροφική στην
υπερτροφική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να μην είχε επηρεάσει τα βυθιζόμενα
μακρόφυτα της λίμνης, σε αντίθεση με το φυτοπλαγκτό, όπου αυτή η τροφική μετατόπιση
αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τη διακύμανση της βιομάζας του φυτοπλαγκτού και στην απόλυτη
κυριαρχία των μαζικών και συχνών εμφανίσεων ‘’άνθησης΄΄ των κυανοβακτηρίων. Σημειώνεται ότι
οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις των φωσφορικών στο νερό αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη
εξωτερική φόρτιση θρεπτικών ουσιών από τις γεωργικές και βιομηχανικές πηγές σε συνδυασμό με
την εσωτερική θρεπτική φόρτωση που προερχόταν από τα επιβαρυμένα ιζήματα της λίμνης και τη
ρηχότητά της.
Αν και η λίμνη παρέμεινε υπερτροφική και να κυριαρχείται από εκτεταμένους αφρούς των
επιπλεόντων κυανοβακτηρίων, ο κορεσμός του οξυγόνου στο νερού είχε αντίστροφη τάση ως προς
τη στάθμη της λίμνης που μειώθηκε σε 1.5 μέτρα (1993) και άρχισε μία προοδευτική μείωση της
υποξίας (μειωμένες

τιμές οξυγόνου)

σε ανοξία (έλλειψη

οξυγόνου)

από το 1997, όταν το βάθος της λίμνης

ήταν μικρότερο από 1 μέτρο. Αυτό είναι πιθανό να είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Πρώτον,
γιατί η παραγωγή φυτοπλαγκτού μετατοπίζεται προς την επιφάνεια της λίμνης, όμως η μείωση της
στάθμης του νερού διευκόλυνση την επαναιώρηση των ιζημάτων, με τον παραμικρό άνεμο, και η
εκρηκτική αφθονία των κυανοβακτηρίων αυξάνει τη θολότητα του νερού δυσκολεύοντας τη
φωτοσύνθεση και την παραγωγή οξυγόνου, αλλά και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών.
Εξάλλου, οι παρουσία αφρών και η εκρηκτική αφθονία από τα κυανοβακτήρια στην επιφάνεια του
νερού, μειώνει την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ νερού και ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς η λίμνη
γίνεται υπερτροφική. Από την άλλη πλευρά, η μείωση στάθμη της λίμνης μείωσε τη θετική
επίδραση φυτοπλαγκτού ως προς την παραγωγή οξυγόνου, ενώ επιτάχυνε την ολοκληρωτική
κατανάλωση του οξυγόνου που υπήρχε εκεί με την ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα
από την αναπνοή των εκεί οργανισμών.
Για την επιστήμη της Λιμνολογίας, η λίμνη Κορώνεια παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να
παρατηρηθούν οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ υδρολογίας, της τροφικής κατάστασης και του

μεταβολισμός του οικοσυστήματος, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας και προοδευτικής πτώσης στη
στάθμη μιας λίμνης, η οποία πτώση της στάθμης ελέγχει, στην περίπτωση της λίμνης Κορώνειας,
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τη επιδείνωση της κατάστασης από τον ευτροφισμό, προς τον υπερτροφισμό

ή και στον

δυστροφισμό της λίμνης. Και κάτω από τις νέες συνθήκες όπως καθορίζονται από την Οδηγία
Πλαίσιο για τα νερά 2000/60ΕΕ, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι απαιτήσεις για καλής
ποιότητας υδατικούς πόρους, αλλά και η κρίσιμη σημασία, ανάλογα με τους στόχους της
οποιαδήποτε διαχείρισης, ώστε να καθοριστεί σε κάθε υδατική περιοχή και υδατοσυλλογή, ο
ελάχιστος όγκος νερού που και να μπορεί να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της προστασίας και
διατήρησης των οικοσυστημάτων (χρήση νερού για το περιβάλλον) και των απαιτήσεων του
ανθρώπου για την εκπλήρωση των βασικών του αναγκών ως προς τη χρήση του νερού.
Στο σημείο αυτό, και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να υιοθετούνται δράσεις
εξυγίανσης-αποκατάστασης των λιμναίων οικοσυστημάτων, αξίζουν της προσοχής των
ενδιαφερόμενων και των μη ειδικών να διατυπωθούν και τα ακόλουθα. Τα περισσότερα διεθνή
προγράμματα αποκατάστασης μιας λίμνης βασίζονται σε πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται
στις βαθιές λίμνες. Δυστυχώς, τα περισσότερα αυτά σχήματα διαχείρισης αποτυγχάνουν να
εξετάσουν ή ανεπαρκώς διαχειρίζονται δράσεις μέσα στο οριζόντιο ή κάθετο περιεχόμενο της
διαχείρισης, ένα ιδιαίτερα κριτικό στοιχείο, όταν έχεις να κάνεις με αβαθείς λίμνες. Για
παράδειγμα, στη λίμνη Κορώνεια επικρατεί μονομερώς το φυτοπλαγκτό με τις διαρκείς
‘’ανθήσεις’’ του, ενώ στη λίμνη Χειμαδίτιδα, η υπερανάπτυξη των καλαμώνων, είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστική. Έτσι, με την ταπείνωση της στάθμης του νερού, ως πρακτική διαχείρισης για την
εξυγίανση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτυγχάνουμε την εξυγίανση αβαθών λιμνών,
καθώς με αυτή τη δράση δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε, η μεταβολή των φυσικοχημικών δεδομένων,
καθότι από τη μια υπάρχει συμπύκνωση των ‘’φθοροποιών’’ παραγόντων του νερού και από την
άλλη, στο ίζημα κάθε λίμνης υπάρχει μια ‘’τράπεζα’’, ένα εγκλωβισμένο απόθεμα θρεπτικών και
άλλων απειλητικών χαρακτηριστικών. Έτσι, προσπαθώντας να διαχειριστούμε τη δομή και
λειτουργία των σημαντικών υγροτοπικών εκτάσεων και τους καλαμώνες για παράδειγμα (βλέπε
Χειμαδίτιδα),

μέσω κάθετων χειρισμών, μειώνοντας τη στάθμη του του νερού, είναι καταδικασμένοι

αυτοί οι χειρισμοί σε αποτυχία καθώς δεν λαμβάνουμε υπόψη στις φυσικές και χημικές πτυχές της
’’μνήμης’’ της λίμνης που εμπεριέχονται στον πυθμένα της. Τελικά, επειδή κάθε λιμναίο
οικοσύστημα έχει τη δικιά του ‘’ιστορία’’, ηλικία και ταυτότητα συνθηκών, τα δικά του και
μοναδικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τους δικούς του οικοτόπους και την δικιά του
πανίδα και χλωρίδα, είναι ανάγκη να τροποποιούμε σε κάθε περίπτωση το τρόπο προσέγγισης στο
πρόβλημα και να αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητά τους, καθώς υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές
και ανάμεσα στα λιμναία οικοσυστήματα.
Σήμερα, η Κορώνεια έχει πλέον υποβαθμιστεί και αλλοιωθεί περιβαλλοντικά. Η ελπίδα για την αναβίωση
της λίμνης δεν έχει παρέλθει. Πρόσφατα με σχετικές αποφάσεις της εκεί Περιφέρειας, τέθηκαν σε ισχύ
διατάξεις που προβλέπεται ότι θα συμβάλλουν στο μετριασμό των δυσάρεστων καταστάσεων και στη
προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ βαθμιαία, αλλά μακρόχρονα, είναι δυνατή, καθώς
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διατείνονται οι αρμόδιοι, η αντιστροφή της υποβάθμισης με εφικτά μέτρα, πρακτικές και διαχειριστικά
σχέδια. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι να συγκεντρωθεί εκ νέου νερό την λίμνη που θα φτάνει τα 4
μέτρα, αφού οι δύο χείμαρροι στο Σχολάρι και στα Λαγκαδίκια μπορούν να φέρουν νερό της βροχής.

Ένα από τα πολλά σχέδια αποκατάστασης της λίμνης προτείνει μεταξύ των άλλων κυρίως έργα
επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιοτεχνικών αποβλήτων, έργα διαμόρφωσης αναχώματος και
βαθέων ενδιαιτημάτων και ενωτικής τάφρου Κορώνειας-Βόλβης. Επίσης σημειώνεται ότι ζωτικής
σημασίας μέτρα για την ορθολογική διαχείριση του συστήματος έδαφος-φυτό-νερό είναι η
προστασία του υδατικού δυναμικού της λίμνης και απαραίτητα ο φυσικός εμπλουτισμός του
φρεάτιου υδροφορέα. Τονίζεται ότι οι δράσεις αυτές και άλλες θα αποτελέσουν τον πυρήνα ενός
πρότυπου ‘’Περιβαλλοντικής Διαχείρισης’’ για την περιοχή.
Σταχυολογημένες πηγές: Manakou, et al., 2013 (Desal., Water Treatm., 51, 13-15, 2955-2976, A mathematical approach to restore
the water balance of lake Koronia), Michaloudi et al., 2012 (Intern., Rev., Hydrob., 1-15, Plankton succession in lake Koronia after
intermittent dry-out), Oikonomou et al., 2012 (The Scientific World J., doi, 10.1100/2012 no 504135, Plankton microorganisms
coinciding with two consecutive mass fishkills in a newly reconstructed lake), Moustaka-Gouni et al., 2012 (European Wat., 40, 4351, Plankton changes for restoration plans of lakes Kastoria and Koronia), Genitsaris et al., 2011b (Front., Biosc., 3, 772-787,
Airborne algae and cyanobacteria- occurrence and related health effects), Mazaris et al., 2010 (J., Biogeogr., 37, 1341-1351,
Biogeographical pattern of freshwater micro and macroorganisms in the eastern Mediterranean), Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ.,
Διατρ., Πανεπ., Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης Παμβωτιδας, Κορώνειας, Κουμουνδούρου κ.ά, Genitsaris et
al., 2009 (FEMS Microb., Ecol., 69, 75-83, Microscopic eukaryotes living in a dying lake- Koronia), Michaloudi et al., 2009 (J.
Plank., Res., 31, 301-209, Plankton community during an ecosystem disruptive algal bloom of Prymnesium parvum),
Παπαδόπουλος και συν., 2009 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, Υδρογαία, Ποσοτική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας μέσω της αλλαγής
του συστήματος άρδευσης), Manakou, et al., 2008 ( Risk Anal., VI,8pp, Hazards that threaten Greek wetlands-the case of lake
Koronia), Alexandridis et al., 2007 (Envir., Manag., 39, 2, 278-290, Sustainable scenario for lake Koronia), Beklioglu, Romo,
Kagalou et al., 2007 (Hydrob., 584, 317-326, State of the art in the functioning of shallow Mediterranean lakes), Gantidis et al.,
2007 (Env., Monit., Asses., 125, 1-3, 175-181, Quality characteristics of Koronia and Volvi lakes ), Moustaka-Gouni et al., 2007 (
Harm., Algae News, 35, 6-7, Arthrospira-Anabaenopsis bloom and the massive mortality of birds in lake Koronia), Mylopoulos et
al., 2007 (Water Intern., 32, 1, 720-738, Integrated water management plans for the restoration of lake Koronia), Christophoridis,
Fytianos, 2006 (J. Environ. Qual., 35, 1181-1192, Conditions affecting the release of phosphorus from surface lake ediments in
Koronia and Volvi lakes), Chrisman, Mitraki, Zalidis, 2005 (Ecol., Engin., 24, 4, 379-389, Integrating approaches for management
of shallow lakes, Koronia and Chimaditida), Michaloudi, 2005 (Belg., J., Zool., 135, 2, 223-227, Zooplanktons dry weights in lake
Mikri Prespa), Fytianos, Kotzakioti, 2005 (Envir., Monit., Asses., 100, 1, 3, 191-200, Phosphorus in lakes Koronia and Volvi),
Michaloudi et al., 2004 (Biol., Bratisl., 59, 2, 165-172, Zooplankton of lake Koronia), Moustaka-Gouni et al., 2004 (Harm., Algae
News, 26, 1-2, Prymnesium parvum bloom and mass kill of birds and fish in lake Koronia), Petaloti et al., 2004 (Envir., Sc., Poll.,
Res., 11, 11-17, Nutrient dynamic in shallows lakes of northern Greece), Mitraki et al., 2004 (Limnolog., 34, 110-116, Shift from
autotrophy to heterotrophy with cultural eutrophication and progressive water-level reduction in lake Koronia), Τζιμόπουλος και
συν., 2004 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 147σελ., Σχέδιο αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας), Fytianos, Lourantou, 2004 (Environ.,
Intern., 30, 1, 11-17, Metals in sediments from lakes Koronia and Volvi), Βεράνης, Καρτιτζόγλου, 2003 (Τεχν., Έκθ., ΙΓΜΕ56σελ.,
Υδρολογικό ισοζύγιο λίμνης Κορώνειας), Kaiserli et al., 2002 (Chemosph., 46, 8, 1147-1155, Phosphorus in sediments of lakes
Koronia and Volvi), Μουζούρη και συν., 2002 (Πανελλην., Γεωγρ., Συν., Πρακτικά 1, 202-209, Υδρολογικό ισοζύγιο και εξέλιξη
μορφομετρικών χαρακτηριστικών λίμνης Κορώνειας), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη), EC, 1999 (European Commission, Directorate General XVI, Regional
Policy and Cohesion, Final Report: Environmental rehabilitation of Lake Koronia, Greece), Hellenic Ministry of Agriculture, 2001(
Directorate of Land Reclamation. Water quality characteristics of Greek rivers and lakes. Athens, Greece), EC, 1998, (European
Commission, Directorate General XVI, Regional Policy and Cohesion, ): Final Report: Annexure 2. Environmental rehabilitation of
Lake Koronia, Greece), Gerakis et al., 1998 (Agric., Ecos., Environ., 70, 2-3, 119-128, Agricultural activities affecting Ramsar
wetlands of Greece), Kungolos et al., 1998 (Fres., Env., Bull., 7, 615-622, Water quality and toxicity in Koronia lake), Hellenic
Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, 1996 (Environmental Planning Division, Prefectures of
Thessaloniki, Management program of the protected area of lakes Koronia, Volvi and their surrounding areas), Papastergiadou,
Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142, Aquatic flora of N.Greece), Tsiouris et al., 1993 (Techn., Report EKBY, Effects of
agricultural practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments in the watershed of lake Koronia, Greece),
Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Vasilikiotis et al., 1990 (J., Environ., Sc.,
Health, 25, 6, 611-620, Chemical pollution of the lake Koronia), Παπαστεργιάδου, 1990 (Διδακ., Διατρ., 266σελ., για τα υδρόβια
φυτά στη βόρεια Ελλάδα), Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119128pp, Water quality evaluation in lakes of Greece), Βαφειάδης, 1988 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 48σελ, Υδρογεωλογική προμελέτη
λίμνη Βόλβης), Μουρκίδης, 1986 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 26,217-238, Οι λίμνες της Β. Ελλάδος, Η χρήση γης και φορτίο των λιμνών
Κορώνεια και Βόλβη), Μουρκίδης και συν., 1978 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίμνες της Β. Ελλάδος. Ι Βαθμός
ευτροφισμού), Κιλικίδης και συν., 1984 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 22, 281-309, Οικολογική έρευνα στις λίμνες Β. Ελλάδας
Αγ.Βασιλείου, Δοϊράνης, Βιστωνίδα), Ψιλοβίκος, 1977 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 156σελ, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μυγδονίας
λεκάνης),
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- Λίμνη Νησί, Έδεσσας
(Νatura2000=GR1240004, για τη τεχνητή λίμνη Άγρα, Κ.Μακεδονία)
Η λίμνη Νησί της Έδεσσας, είναι μέρος της υγροτοπικής περιοχής της τεχνητής λίμνης του ΆγραΒρυττών, συνολικής έκτασης περίπου 6000 στρεμμάτων και βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά
της πόλης της Έδεσσας. Η λίμνη τροφοδοτείται από πηγές του Εδεσσαίου ποταμού, ενώ μέχρι το
1990 ήταν υδρολογικά εξαρτημένη από τη λίμνη Βεγορίτιδα.

Με την κατασκευή του

υδροηλεκτρικού φράγματος το 1955 στον πυρήνα του υγρότοπου, δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη
του Άγρα. Σήμερα, το οικοσύστημα της περιοχής έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, καθώς δεν
μοιάζει ούτε με λίμνη, αλλά ούτε και με ποταμό.

Η λίμνη του Νησιού, ή ο τυρφώνας του Νησιού (υψόμετρο +475 και +480 μέτρα), αναφέρεται σήμερα ως
τεχνητή λίμνη Άγρα (GR1240004). Αξίζει να την αναφέρουμε, καθώς
εκτεταμένο σύγχρονο ελώδες πεδίο που καταλαμβάνει

η περιοχή αποτελεί ένα

έκταση περίπου 12 Km2 και που

αναπτύσσεται σε μια επιμήκη και στενή λεκάνη τη λεκάνη του Νησιού ή Άγρα. Οι ελώδεις
εκτάσεις της περιοχής ήταν γνωστές στην αρχαιότητα ως έλος ‘’Τιάβου’’. Η περιοχή οριοθετείται
νότια και νοτιοδυτικά από τον ορεινό όγκο του Βέρμιου, από τα βόρεια και βορειοδυτικά από την
οροσειρά του Βόρα, από τα ανατολικά με χαμηλούς λόφους και την κοιλάδα του Εδεσσαίου
ποταμού (ή Άγρα ή Βόδα) και από τα δυτικά περιορίζεται από λόφους που χωρίζουν την περιοχή από
τη γειτονική λεκάνη της Πτολεμαΐδας, Αμύνταιου και τη λίμνη Βεγορίτιδα. Στο βόρειο τμήμα του
τυρφώνα και περιθωριακά του υπάρχει εκτεταμένη ζώνη γεωργικής καλλιέργειας, αλλά και
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περιφερειακά κανάλια αποστράγγισης του έλους, με συνέπεια τον περιορισμό της σύγχρονης
τυρφογένεσης.
Σε γενικές γραμμές, στην Ελλάδα κάθε ενδοηπειρωτικός τυπογενής τυρφώνας, με κατεύθυνση από
το χερσαίο περιβάλλον με τα υγρά λιβάδια προς το λιμναίο περιβάλλον, αποτελείται από α) το
τελματικό πεδίο όπου φυτρώνουν διάφορα αγροστώδη, και ακολουθεί η ζώνη με τα Cladium
mariscus και Carex spp., β) το λιμνοτελματικό πεδίο όπου υπάρχει η ζώνη με τα είδη Phragmites
australis, Scirpus spp., Typha spp., Juncus spp., Cyperus spp. Σε αυτό το πεδίο και στη γειτνίασή
του με το λιμναίο περιβάλλον συναντώνται κυρίως τα είδη Nymphaea spp., Potamogeton
pectinatus, P.crispus, P.filiformis, Myriophullum venticillatum, Ceratophyllum demersum, Chara
vulgaris, Nitella flexilis, Utricularia minor, U.vulgaris, Vallisneria spiralis, και άλλα.
Καταγράφεται ότι στη λίμνη του Νησιού, ο τυρφώνας αναπτύχθηκε κατά τη σταδιακή χερσοποίηση
του αρχικού λιμναίου περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα είτε επιβράδυνσης της βύθισης του
υποβάθρου (τεκτονικός

παράγοντας),

είτε επικράτησης έντονα ξηρών συνθηκών (κλιματικός

παράγοντας)

ή

και ως συνδυασμός αυτών. Σήμερα το λιμναίο περιβάλλον καλύπτει την αξονική περιοχή του
τυρφώνα στο κεντρικό και νότιο τμήμα της λεκάνης, ενώ σχεδόν παράλληλα με τον άξονα της
λίμνης ρέει ο Εδεσσαίος ποταμός.
Το κύριο τυρφογενετικό φυτικό είδος της περιοχής είναι το ασβεστόφιλο σπαθόχορτο ή κοψιάς
Cladium mariscus,

και τα Carex limosa, Cyperus longus, Scirpus spp., αλλά και άλλα

τυρφογενετικά είδη όπως στα ενδιάμεσα λιμνοτελματικά πεδία οι καλαμώνες με

Phragmites

australis, Typha spp., ενώ στις λιμναίες συνθήκες τα Myriophullum spp., Nymphaceae και κατά
θέσεις το Iris pseudacorus.
Αυτός ο τυρφώνας στο Νησί της Έδεσσας, χαρακτηρίζεται ως ενδοηπειρωτικός ασβεστοαλκαλικός τοπογενής ποω-τυρφώνας, τα χαρακτηριστικά του οποίου ελέγχονται από τη
συνδυαστική επίδραση της τεκτογενούς δραστηριότητας και των κλιματικών συνθηκών.
Σήμερα, το λιμναίο περιβάλλον τοποθετείται σε δυο μικρές λεκάνες. Η μικρότερη βορειοδυτικά της
κύριας λίμνης που είναι και μεγαλύτερη (τεχνητή

λίμνη Άγρα)

και τοποθετείται σχεδόν στην

κατεύθυνση ανατολή-δύση, παράλληλα προς τον Εδεσσαίο ποταμό. Το πλέον χαρακτηριστκό του
υγροτοπικού περιβάλλοντος είναι η ποικιλομορφία και το μωσαϊκό της υδρόβια μακροφυτικής
χλωρίδας που είναι εντυπωσιακά. Συνολικά έχουν καταγραφεί 325 taxa (είδη, ποικιλίες. υποείδη, μορφές),
από τα οποία κυριαρχούν στην περιοχή τα υδρόβια μακρόφυτα Cladium mariscus (δημιουργεί τύπους
οικότοπους που προστατεύονται κατά προτεραιότητα),

Sparganium erectum, Vallisneria spiralis, Centaurea

grisebachii, Alisma plantago aquatica, Sedum acre, Carex acuta, C.davalliana, C. distans,
C.divisa, C. humilis, C.riparia, C.polyphylla, C.pseudocyperus, C.caryophyllea, C. flacca, Cyperus
longus, Eleocharis palustris, Scirpus lacustris, Potamogeton spp., Myriophyllum spp., και πολλά
άλλα. Δηλαδή, ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης στον υγρότοπο είναι οι καλαμώνες,
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χαρακτηριστικά είδη τα σπαθόχορτα ή κοψιά, καλάμια, βούρλα και ψαθιά, η επέκταση των οποίων
όμως σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται σε βάρος άλλων βιοτόπων του υγροτόπου.
Στο δυτικό κυρίως τμήμα της λίμνης και κοντά στον οικισμό των Βρυττών, όπου διατηρούνται ενεργοί
επιφανειακοί τυρφώνες, σχηματίζονται υγρά λιβάδια, με κυρίαρχο φυτό το σπαθόχορτο Cladium mariscus
και χαρακτηριστικά είδη τα καλάμια, τα ψαθιά και τα βούρλα, δημιουργώντας "ασβεστούχους βάλτους",
οικοτόπους προτεραιότητας για την Ε.Ε. με βάση την Οδηγία των Οικοτόπων. Στα υγρά λιβάδια
παρατηρούνται κάθε χρόνο μοναδικά φυτά, όπως είναι οι ίριδες και οι ορχιδέες (Cephalanthera longifolia,
Epipactis palustris, Orchis palustris, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza incarnate, Ophrys sphegodes, κλπ.).

Πρόκειται

πάντως για ασταθή και ευαίσθητα οικοσυστήματα, άμεσα εξαρτώμενα από τη διατήρηση συγκεκριμένης
στάθμης του υδροφορέα, με μεγάλη οικολογική σημασία, αφού αποτελούν δείκτη διατήρησης των
περιβαλλοντικών και υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή. Το ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα κινδυνεύει
από τις διαταραχές της υδρολογίας, την σε βάρος του επέκταση των καλαμώνων και των καλλιεργειών και
σε κάποιες περιπτώσεις και από την ανεξέλεγκτη βόσκηση. Κατά μήκος των καναλιών και σε παρόχθιες
θέσεις απαντούν υδρόφιλα είδη όπως ιτιές και λεύκες, ενδιαιτήματα πολύ σημαντικά για τη διαβίωση
σπάνιων αρπακτικών και υδρόβιων πουλιών. Στις υδάτινες επιφάνειες κυριαρχούν πλευστόφυτα όπως οι
ποταμογείτονες και τα νούφαρα, δημιουργώντας θέσεις κατάλληλες για την απόθεση των αυγών των
ψαριών.
Στον υγρότοπο φιλοξενούνται αρκετοί ζωικοί οργανισμοί. Από τα θηλαστικά, πιο χαρακτηριστικό είναι ο
μυοκάστορας, είδος που τρέφεται με υδρόβια φυτά και σημαντικότερο η βίδρα. Ο λιμνοβάτραχος και το
νερόφιδο είναι τα πιο κοινά από τα πολλά είδη αμφίβια και ερπετά του υγροτόπου. Η λίμνη φιλοξενεί σε
αραιούς πληθυσμούς με αρκετά είδη ψαριών. Tα είδη που έχουν καταγραφεί στη λίμνη είναι τα εξής: γλίνι
(Tinca tinca), τσιρώνι (Rutilus rutilus), κέφαλος (Leuciscus cephalus), γριβάδι (Cyprinus carpio), κουτσουράς (Carassius
carassius),

πεταλούδα (Carassius auratus gibelio), γουλιανός, μπριάνα, πλατίκα, τούρνα και άλλα. Τα τελευταία

χρόνια έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο πεταλούδες, ιταλικοί κυπρίνοι, κουνουποφάγοι και πρόσφατα ο
χορτοφάγος κυπρίνος. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η συνύπαρξη στον υγρότοπο δύο ειδών καραβίδας, ενός
αυτόχθονου (Astacus torrentium και όχι το A.fluviatilis) και ενός εισαγόμενου αμερικάνικου είδους. Η ιχθυοπανίδα
της περιοχής, μαζί με τις καραβίδες, στήριζαν παλιότερα αρκετούς επαγγελματίες ψαράδες, σήμερα όμως
έχει σχεδόν εξαλειφθεί η αλιευτική παραγωγή.
Τα πουλιά θεωρούνται η σπουδαιότερη ομάδα ζωικών οργανισμών του υγροτόπου, συνιστώντας το βασικό
λόγο προστασίας του. Εδώ αναπαράγονται παγκόσμια και ευρωπαϊκά προστατευόμενα είδη πουλιών, όπως η
βαλτόπαπια, το μουστακογλάρονο και ο μικροτσικνιάς, καθώς και τα κοινότερα πουλιά, με μόνιμη παρουσία
στην περιοχή, όπως ο κύκνος, η φαλαρίδα, το νανοβουτηχτάρι και η νερόκοτα. Την άνοιξη και το
φθινόπωρο εμφανίζονται αρκετά μεταναστευτικά, με σημαντικότερα τα δύο είδη πελεκάνων, αρκετά είδη
ερωδιών, αλλά και σπάνια αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός. Στον υγρότοπο μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί
164 είδη πουλιών. Από το 2009 ορίστηκαν τα είδη προτεραιότητας του υγροτόπου, όπως αυτά
περιγράφονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και συμπληρώθηκαν με είδη που προέκυψαν από
την παρακολούθηση των ετών 2008 και 2009. Μεταξύ αυτών είναι η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο
αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), το γκισάρι, (Aythya ferina), ο νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) κ.ά. Η
βαλτόπαπια είναι ένα είδος που παρατηρείται κυρίως τέλος καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Κατά την
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αναπαραγωγική περίοδο προτιμά τη "σιγουριά" που εξασφαλίζουν οι πυκνοί καλαμιώνες, οπότε δύσκολα
γίνεται αντιληπτή. Αντίθετα, ο κύκνος (Cygnus olor) είναι ένα είδος που παρατηρείται εύκολα στον υγρότοπο
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, άλλωστε από κάποιους η περιοχή αποκαλείται η "λίμνη των κύκνων". Σε
αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν η ΔΕΗ είχε εισάγει κύκνους στον υγρότοπο. Στην
προσπάθεια να μείνουν οι νεαροί κύκνοι στη λίμνη σχεδόν κάθε χρόνο με ανάλογους χειρισμούς μειωνόταν
η πτητική ικανότητα των πουλιών. Η τακτική αυτή έχει σταματήσει πια μετά από παρεμβάσεις της
Ορνιθολογικής. Από σχετικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ των άλλων ο νυχτοκόρακας τρέφεται σε
παρόχθια βλάστηση, ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) σε παρυφές καλαμιώνα, ενώ ο μικροτσικνιάς
(Ixobrychus minutus) επέλεγε και τους δυο οικοτόπους για τροφοληψία. Εξάλλου, πάνω από 68 είδη πτηνών
χρησιμοποιούν την περιοχή για φώλιασμα, διαχείμανση και αναπαραγωγή, ενώ η περιοχή είναι σημαντική
για μια από τις τέσσερις αποικίες του μουστακογλάρονου (Chlidonias hybridus) στην Eλλάδα και του
σπανιότατου στην χώρα μας μαυρογλάρονου (Chlidonias niger). Mεταναστευτικά πουλιά, όπως οι πελεκάνοι,
χρησιμοποιούν τη λίμνη ενώ εδώ είναι μια από τις λίγες γνωστές περιοχές αναπαραγωγής της ροπαλόπαπιας
(Netta rufina).

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνη Νησί, Έδεσσας
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ετών 1999-2000)

Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm
pΗ
BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολικ. Αλκαλικότητα, mg/l CaCO3
Στερεό υπόλειμμα, mg/l
Σκληρότητα, mg/l

Επιφάνεια
14.6+_5.5
7.1+_1.5
589+_89
7.7+_0.3
2.8+_0.8
7.1+-1.2
10+_2
358+_16
0.036
377+_49

Πηγές: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000), .

Σε δειγματοληψίες του 2004/2005 καταγράφονται οι εξής φυσικοχημικοί παράγοντες για τα νερά
της περιοχής: διαλυμένο οξυγόνο= 4.95-13.25 mg/l, ηλεκτρική αγωγιμότητα= 0.64-0.78 mS/cm,
ολική αλκαλικότητα= 4.8-8.2 meq/l HCO3, θειϊκά= 0.22-0.36 meq/l SO4-- , νιτρικά= 0.01-0.11
meq/l NO3-, χλωριόντα= 0.3-0.4 meq/l Cl- , K= 0.07-0.08meq/l, Na= 0.32-0.41meq/l, και SAR=
0.16-0.22. Εξάλλου, σε παλαιότερες δειγματοληψίες του 1999-2000, που παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων στους παρακάτω πίνακες, φαίνεται ότι τα φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά της λίμνης Νησί, Έδεσσας, και ειδικότερα η ποιότητα των νερών είναι καλή για
άρδευση με υψηλές όμως συγκεντρώσεις ασβεστίου, μαγνησίου, χρωμίου και ψευδαργύρου, ενώ
έχουν χαμηλό φορτίο οργανικών ρύπων.
Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνη Νησί, Έδεσσας
(Μέση Tιμή και Τυπική Απόκλιση ετών 1999-2000)
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Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., mg/l
NO2-, mg/l
NO3-, mg/l
NH4, mg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
Χρώμιο ολικό, Cr, μg/l
Ψευδάργυρος ολικός, Zn, μg/l
S.A.R.

Επιφάνεια
0.080+_0.065
0.076+_0.123
2.1+_0.66
0.040+_0.054
9.65+_2.08
47.50+_11.81
72.70+_4.46
8.46+_9.10
721.8+_882.2
0.22+_0.02

Πηγές: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη),
Σταχυολογημένες πηγές: Grigoriadis et al., 2009 (Plant Biosys., 143, 1, 162-172, Habitat and characteristics of the Agras wetland),
Καλαϊτζίδης, 2007 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 350σελ., Εξέλιξη της τυρφογένεσης στην Ελλάδα), Grigoriadis et al.,
2007 (Plant Biosyst., 143, 1, 162-172, Hydrological, hydrochemicall characteristics of the Agras wetland), Papademetriou et al.,
2005 (EAAP public., Ed., Georgoudis, Rosati, Mosconi, No 115, 140-144, Flora of the Agra lake), Χρηστάνης, και συν., 1999
(Τεχν., Έκθεσ., ΠΕΝΕΔ95, 173σελ., Ομβρογενείς και τοπογενείς τυρφώνες του Ελληνικού χώρου), Christanis, 1994 (Int., J., Coal
Geol., 26, 63-77, The genesis of the Nissi peatland), Παυλίδης, 1989 (ΒΙΟS, 1, 159-170, Η βλάστηση των υδρόβιων μακροφύτων
της τεχνητής λίμνης Άγρα),

_________

- Λίμνη Ορεστιάδα
ή Λίμνη της Καστοριάς
(Natura2000=GR1320001, Δυτική Μακεδονία, Καστοριά)
Η λίμνη Ορεστιάδα, βρίσκεται σχεδόν στη μέση της λεκάνης που σχηματίζουν τα βουνά Βόιο,
Τρικλάριο, Βέρνο και Βίτσι προς τα βόρεια και οι απολήξεις του Ασκίου προς τα ανατολικά.
Η σημερινή λίμνη, που εκτιμάται ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια, κατά
το Μειόκαινο, αποτελεί υπόλειμμα μιας άλλοτε εκτεταμένης λίμνης με έκταση περίπου 164 Km2,
και μέγιστου βάθους γύρω στα 50 μέτρα, κατά τη τεταρτογενή γεωλογική περίοδο.
Σήμερα, η λίμνη της Καστοριάς, τροφοδοτείται από τα νερά του ρέματος της Βυσσινιάς, του
Ξηροπόταμου, των επιφανειακών νερών της λεκάνης, αλλά και υπολίμνιων αναβλύσεων.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ορεστιάδας
Επιφάνεια
Λίμνης
Υψόμετρο Λίμνης (μέση
(διακύμανση)
απόλυτη
στάθμη),
2
629.624m-ανώτερο
26.6-28Km
επίπεδο 1995-2005, 629.48
m-Mάρτιος
1999,
626.754m-κατώτερο
επίπεδο στάθμης)
Υδρολογική
Λεκάνη
Μέγιστο Μήκος
(περιορίστηκε από ρέμα
Γκιόλι και δημόσια οδό
Δισπηλιού-Κορησού)
263.6Km2
6
Όγκος Λίμνης
Χ10
Μέγιστο Πλάτος
(στη μέση στάθμη)
110m3
Μέγιστο
Βάθος
8.3-9.5m
Μήκος Ακτών
(διακύμανση)
Μέσο Βάθος
4.2m
Χρόνος Παραμονής του
Νερού στη Λίμνη (t=V/Q,
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V= όγκος λίμνης, Q=όγκος
νερού που εκρέει από
λίμνη,)

(V/Q=110 Χ106
m3/59.5 Χ106
m3 )

Τα
πλε

πηγές: Παναγιώτου, 2012 (Πτυχ., Εργας., Χαροκ., Πανεπ., 114 σελ., Γεωμορφολογική,οικολογική χαρτογραφιση λίμνης
Καστοριάς), Παυλόπουλος και συν., 2009 (Ανάσκαμμα, περιοδ., τευχος 3, εκδ., Χουρμουζιάδη, Γεωμορφολογική
χαρτογράφιση λίμνης Καστοριάς), Δρούγκα, 2006 ( Πτυχ., Εργας., Χαροκ., Πανεπ., 117 σελ., Γεωμορφολογική μελέτη
Καστοριάς), Τολίκας και συν, 2000 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 128σελ., Παροχές φερτών και ποιότητα νερού στη λενάνη
απορροής της Καστοριάς ), Παναγόπουλος και συν., 1997 (Τεχν.,Έκθεσ., Αναπτυξιακή Καστοριάς, Α’φάση, 267σελ.,
Οριοθέτηση υγροτόπου λίμνης)

ονά

Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

νερ

ζον
τα

ά της λίμνης διοχετεύονται στον ποταμό Αλιάκμονα, ο οποίος περνά σε απόσταση μόλις 2 Km από
τη δυτική όχθη της. Η λίμνη έχει νεφροειδές σχήμα και στο ανατολικό τμήμα της εισχωρεί δυτικά
μία χερσόνησος τριών χιλιομέτρων, πάνω στην οποία είναι κτισμένη η πόλη της Καστοριάς.
Παλαιότερες μετρήσεις ανέφεραν ότι είχε επιφάνεια 29 Km2, μέγιστο μήκος 7 Km και μέγιστο
πλάτος 5 Km περίπου. Στην νοτιοδυτική όχθη της λίμνης, στο Δισπηλιό, έχει βρεθεί ένας οικισμός
προϊστορικής εποχής. Εκεί, πλάι στη λίμνη κατασκευάστηκαν οχτώ προϊστορικές καλύβες,
εξοπλισμένες με την οικοσκευή της εποχής, ενώ έχει επιχειρηθεί ακόμη και η αποκατάσταση της
χλωρίδας που υπήρχε τότε στην περιοχή.
Η λίμνη Ορεστιάδα είναι τεκτονικής προέλευσης με καρστική τη φύση της. Η μορφολογία της
περιοχής συν-διαμορφώνεται από τη γεωλογική δομή και σύσταση, την τεκτονική δράση και τις
διαβρωτικές διεργασίες. Η σύσταση του πυθμένα της λίμνης και η παρόχθια ζώνη της είναι σε
γενικές γραμμές, πηλο-αμμώδης αμμώδης ή λασπώδης. Ο πυθμένας της λίμνης καλύπτεται από
κλαστικά και βιογενή-βιοχημικά υλικά. Τα κλαστικά προέρχονται από τα φερτά υλικά χειμάρρων
και ρεμάτων, εξαιτίας της έντονης διάβρωσης της γύρω εδαφικής περιοχής. Το βιογενή-βιοχημικά
υλικά αποτελούν φυσικά υπολείμματα της χλωρίδας και πανίδας, λήμματα παραλίμνιων οικισμών,
κτηνοτροφικών μονάδων, και άλλα. Εδώ και χρόνια ο περιορισμός της λιμναίας χωρητικότητας
πραγματοποιείται με δύο κυρίως διεργασίες: α) λόγω της προώθησης των δελταϊκών αποθέσεων
χειμάρρων και ρεμάτων προς το εσωτερικό της λίμνης -επιφανειακή πρόσχωση, μειώνεται η
επιφάνεια της λίμνης κατά 8.5%, και β) λόγω των συνεχιζόμενων αποθέσεων λεπτόκοκκων
αιωρούμενων υλικών σε ολόκληρο τον πυθμένα της -πυθμενική πρόσχωση, περιορίζεται το μέσο
βάθος της κατά 10.33%,. Εξάλλου, σημειώνεται ότι λόγω της έντονης υποβάθμισης-αποσάθρωσης,
που επικρατεί στον ορεινό χώρο της υδρολογικής λεκάνης, οι ποσότητες των υλικών που
παράγονται και διακινούνται προς τα κατάντη είναι σημαντικές και η συγκρότησή τους είναι
αδρομερής. Επίσης, τα μέχρι σήμερα υδρονομικά έργα που εκτελέστηκαν στην περιοχή, δεν
κατέστη δυνατό να ελέγξουν την παραγωγή και μεταφορά των φερτών υλών προς τη λιμναία
λεκάνη.
Για πολλές δεκαετίες, μέχρι και το 1995 (το 1996 γίνεται έναρξη της λειτουργίας μονάδας βιολογικού καθαρισμού στη
περιοχή της Καστοριάς),

η λίμνη δεχόταν τα αστικά λύματα της πόλης, αλλά και τα απόβλητα της

επεξεργασίας και βαφής των γουναράδικων. Αυτά, ουσιαστικά διαμόρφωσαν τον εύτροφο
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χαρακτήρα της λίμνης, με συνέπεια τη συχνή εμφάνιση ‘’ανθίσεων του νερού’’ σε όλη τη διάρκεια
του έτους. Επίσης κατά καιρούς, πραγματοποιήθηκαν διάφορες επεμβάσεις στη λίμνη, είτε με
στόχο την αύξηση των ιχθυαποθεμάτων (π.χ. εμπλουτισμός με κυπρινοειδή) ή για αισθητικούς λόγους (π.χ.
κοπή των καλαμώνω, απομάκρυνση των μακροφύτων, χρήση φυτοφαρμάκων για τη μείωση των κυανοβακτηρίων),

οι οποίες

φαίνεται ότι ευνόησαν ακόμη περισσότερο την εμφάνιση ανθίσεων του νερού. Η λίμνη Ορεστιάδα,
αν και πρόκειται για μια φυσική λίμνη, με στόχο τη διατήρηση της στάθμης σε σχετικά σταθερά
επίπεδα (κατώτερο επίπεδο στάθμης: 626,754 m από την επιφάνεια της θάλασσας), οι εκροές της είναι ελεγχόμενες
μέσω θυροφράγματος. Ειδικά κατά την περίοδο χειμώνα-άνοιξης, που οι εισροές προς τη λίμνη
είναι αυξημένες, λόγω υψηλών και συχνών βροχοπτώσεων, αλλά και από το λιώσιμο του χιονιού
στη γύρω περιοχή της λεκάνης απορροής της λίμνης. Έτσι, όταν η στάθμη της αυξάνεται σε σημείο
που η λίμνη αρχίζει να ‘’επεκτείνεται’’, απομακρύνεται νερό, μέσω του θυροφράγματός της, στην
περιοχή απορροής της.
Οι χρόνιες αστικές απορρίψεις από την πόλη της Καστοριάς (παρότι
βιολογικού καθαρισμού),

το 1996 άρχισε η λειτουργία μονάδας

κατά κύριο λόγο, έχουν δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια ευτροφισμό στα

νερά της λίμνης, ενώ όλα τα επακόλουθά του είναι εμφανή, ιδιαίτερα σε περιόδους με ανομβρία.
Έτσι, στις αβαθείς περιοχές, που άλλοτε εύρισκαν καταφύγιο τα ψάρια και αποτελούσαν πεδία
ωοτοκίας και διαβίωσης των νεαρών ψαριών, αρχίζουν να σπανίζουν, καθώς οι ασφυκτικές
συνθήκες για την υδρόβια ζωή είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Η άλλοτε πλούσια σε αλιεύματα
λίμνη που αποτελούσε, μαζί με την Παμβώτιδα στα Γιάννενα, το σπουδαιότερο αλιευτικό κέντρο
της ηπειρωτικής Ελλάδας, σήμερα βρίσκεται σε φθίνουσα κατάσταση, τόσο από άποψη ποσοτική,
όσο και από την άποψη της αλλοίωσης των πληθυσμών των ψαριών που είχαν εμπορική σημασία.
Στη λίμνη, για μεγάλα χρονικά διαστήματα κυριαρχούν η μικρή διαφάνεια (μέση ετήσια, 1.2 μέτρα), η
έλλειψη ή απουσία του διαλυμένου οξυγόνου, η μαζική ανάπτυξη του πλαγκτού, η υπερβολική
ανάπτυξη των καλαμιώνων, καθώς επίσης και μεταβολές στη σχετική αφθονία και στην ποιοτική
σύνθεση των αλιευμάτων της. Σήμερα, η λίμνη μπορεί να χαρακτηριστεί περιοδικά από ευτροφική
μέχρι υπερτροφική, η αισθητική της αξία απειλείται, ενώ το οικοσύστημά της φαίνεται ότι σχετικά
δύσκολα αντιπαρέρχεται τις δυσμενείς συνθήκες. Παλαιότερα, επιχειρήθηκε η ορθολογική
διαχείριση των καλαμώνων και της υδρόβιας βλάστησης με κατάλληλη τεχνογνωσία, αλλά η
προσπάθεια έμεινε ημιτελής, καθώς δεν ολοκληρώθηκε η όλη προσπάθεια. Επίσης, προτάθηκαν
εφικτές επεμβάσεις, διεθνούς αποδεκτής τεχνογνωσίας, ώστε να αποφορτιστεί σταδιακά το
επιβαρυμένο περιβάλλον (στοχευμένα, με την πρακτική εφαρμογή των ζεολίθων, στο ίζημα του πυθμένα της λίμνης, που
έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα από θρεπτικά συστατικά και τοξικές ενώσεις),

πρόταση ιδιαίτερα ελκυστική, μια που

σήμερα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης.
Η λίμνη της Καστοριάς, είναι μια πολυμικτική λίμνη, με κύρια χαρακτηριστικά τον υψηλό χρόνο
παραμονής του νερού (μεγαλύτερος

από 2 έτη),

σε περιόδους μη ελεγχόμενης απομάκρυνσής του. Ως

προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους (εμπεριστατωμένη έρευνα 1998-1999) υπάρχει ένας ισχυρός εποχιακός
Θ. Σ., Κουσουρής
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κύκλος της θερμοκρασίας του νερού που κυμαίνεται από 00C έως 26.80C +_0.40C και με κάθετες
διαβαθμίσεις από το Μάιο έως τον Αύγουστο. Η διαφάνεια του νερού, η οποία ήταν γενικά χαμηλή
(μέση ετήσια 97.9+_36.9 εκατοστών). Το διαλυμένο οξυγόνο μεταβάλλεται αισθητά στο χώρο και το χρόνο,
μειούμενο στο 46.2%+_15.1% του κορεσμού στο κατώτερο στρώμα του νερού κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Οι μέσες τιμές ρΗ κυμαίνονταν από 8.1+_0.1 μέχρι 9.7+_ 0.1. Οι μέσες
συγκεντρώσεις του διαλυτού ενεργού φωσφόρου κυμαίνονταν μεταξύ 1.1 +_ 0.1 και 32.5 +_ 2.8
mg/l. Το νιτρικό άζωτο μειώνεται σε χαμηλά επίπεδα το καλοκαίρι (ελάχιστο 4.8+_1.9 mg/l, ενώ το
αμμωνιακό άζωτο δεν ήταν ανιχνεύσιμο κατά τη θερινή περίοδο. Το διαλυτό ανόργανο άζωτο
πέφτει σε χαμηλά επίπεδα (30 mg/l) το Μάρτιο, Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Ο ολικός φώσφορος (μέση
ετήσια συγκέντρωση από 189.3+_201.0 mg/l)
626.2+_145.5mg/l)

ανήλθε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις κατά το Μάιο (

και τον Ιούλιο (513.9+_80.7mg/l). Οι μέσες συγκεντρώσεις της Chl-a κυμαίνονταν από

8.7+_1.1 μέχρι 112.0+_20.5mg/l.
Ως προς το φυτοπλαγκτόν της λίμνης έχει διαπιστωθεί γενικά η παρουσία 85 taxa φυτοπλαγκτικών
οργανισμών (εκτός του Microcystis spp. που αναφέρεται σε μεμονωμένα κύτταρα κυρίως των M. aeruginosa και M. flos-aquae,
η διάκριση των οποίων δεν ήταν δυνατή σε επίπεδο είδους)

με αντιπροσώπους από τις ταξινομικές ομάδες των

κυανοβακτηρίων, των χλωροφυκών, των διατόμων, των δινοφυκών, των συζυγών φυκών, των
ξανθοφυκών, των κρυπτοφυκών και των ευγληνοφυκών. Γενικά, ο αριθμός των ειδών του
φυτοπλαγκτού της λίμνης Καστοριάς είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο ρηχών λιμνών όπως της
Μικρής Πρέσπας και της Δοϊράνης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και χαρακτηρίζονται
από εύτροφες συνθήκες. Σε σχετικές έρευνες τονίζεται ότι, οι μακροχρόνιες επεμβάσεις στη λίμνη
επιτάχυναν τον ευτροφισμό της, και φαίνονται ότι ευθύνονται για τις συχνές εμφανίσεις της
‘’άνθησης’’ των κυανοβακτηρίων και συνολικά για τη μείωση της ποικιλότητας του φυτοπλαγκτού
στη λίμνη. Όπως άλλωστε αναφέρουν πολλοί ερευνητές, ο αριθμός των φυτοπλαγκτικών ειδών σε
υπερεύτροφες λίμνες, όπως η Καστοριά, είναι γενικότερα πιο χαμηλός σε σχέση με άλλα μηυπερεύτροφα συστήματα. Από τα κυανοβακτήρια που έχουν καταγραφεί στη λίμνη της Καστοριάς,
η παρουσία των ειδών Aphanocapsa endophytica, Coelosphaerium naegelianum, C.minutissimum,
Planktothrix agardhii, Pseudoanabaena musicola και Anabaena perturbata αναφέρεται για πρώτη
φορά στο φυτοπλαγκτό της. Από τα υπόλοιπα είδη, τα Microcystis aeruginosa, M.flos-aquae,
M.icthyoblabe, M.novacekii, M.wesenbergii, Merismopedia tenuissima, Limnothrix redekei και
Anabaena viguieri έχουν αναφερθεί στο φυτοπλαγκτό της λίμνης και στο παρελθόν. Τα
χλωροφύκη, η πιο πολυπληθής ομάδα σε αριθμό ειδών, συνεισφέρουν γενικά τουλάχιστον στο μισό
του συνολικού αριθμού των taxa. Από τα 41 taxa χλωροφυκών που προσδιορίστηκαν, τα 25
αναφέρονται για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία στο φυτοπλαγκτό της λίμνης (Actinastrum

sp.,

Ankistrodesmus sp., Ankyra ocellata, Coelastrum pseudomicroporum, Crucigenia sp., Crucigeniella sp., Dictyosphaerium
planctonicum, Didymocystis bicellularis, Franceia ovalis, Golenkinia radiata, Koliella longiseta, Lagerheimia ciliata,
Monoraphidium contortum, Scenedesmus bicaudatus, S.communis, S. ecornis, S. obtusus, S. opoliensis, Schroederia sp.,
Sphaerocystis

schroeteri,
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T.triappendiculata). Τα είδη Phacotus lenticularis, Dictyosphaerium pulchellum, Monoraphidium cf. nanum, M. arcuatum,
Nephrochlamys cf. willeana, Pseudodidymocystis fina, Tetraedron cf. triangulare, Elakatothrix gevenensis, Closterium acutum και
Staurastrum cf. chaetocheras).

Εξάλλου, αυτά έχουν αναφερθεί στο φυτοπλαγκτό της λίμνης από το έτος

1999, ενώ σε πρόσφατες έρευνες δεν παρατηρήθηκαν.
Κατά τη δεκαετία 1995-2005, η φυτοπλαγκτική κοινωνία της λίμνης παρουσίασε επίσης διακριτές
αλλαγές στη δομή της με τη χλωριδική ομοιότητα να μειώνεται ανάμεσα σε πιο απομακρυσμένα
έτη. Αλλά αλλαγές παρατηρήθηκαν και στη δυναμική της φυτοπλαγκτικής κοινωνίας, με τη
συνολική βιομάζα και τη βιομάζα των κυανοβακτηρίων να ελαττώνονται σταδιακά με τη πάροδο
του χρόνου, ως απόκριση στη μείωση των εξωτερικών φορτίων θρεπτικών, χωρίς όμως την
απουσία ‘’ανθήσεων του νερού’’ κατά τη θερινή περίοδο του έτους. Κατά τη θερινή περίοδο του
έτους 2005, αναφέρεται σε σχετική μελέτη ότι η φυτοπλαγκτική κοινωνία της λίμνης
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ποικιλότητα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη με τη παρουσία
νέων ειδών, υψηλά επίπεδα αφθονίας και βιομάζας και έντονες διακυμάνσεις τους, εμφάνιση
ανθήσεων νερού, επικράτηση χλωροφυκών και διατόμων για πρώτη φορά κατά τη τελευταία
δεκαετία και τέλος, καθυστερημένη εμφάνιση και επικράτηση των κυανοβακτηρίων με απουσία
ειδών όπως τα Limnothrix redekei και Cylindrospermopsis raciborskii, που επικρατούσαν στο
φυτοπλαγκτό της λίμνης κατά τα προηγούμενα έτη. Καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση της
σύνθεσης και επικράτησης των οργανισμών του φυτοπλαγκτού της λίμνης σε ορισμένα έτη, ήταν
και η κατά διαστήματα επίδραση διαταραχών, είτε μέσω των μετεωρολογικών συνθηκών ή μέσω
της ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από τη λίμνη. Μάλιστα, η βελτιωμένη οικολογική
κατάσταση της λίμνης, έστω και προσωρινά, εξαιτίας της επίδρασης κυρίως της απότομης
απομάκρυνσης νερού από αυτή στη συγκέντρωση των θρεπτικών, τη σύνθεση και την πυκνότητα
των οργανισμών του φυτοπλαγκτού, συνηγορεί στη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου ως
διαχειριστικό εργαλείο στα πλαίσια αποκατάστασης της λίμνης, καθώς μπορεί να επιταχύνει τη
μείωση της συνολικής βιομάζας του φυτοπλαγκτού και των κυανοβακτηρίων.
Για πρώτη φορά στη λίμνη της Καστοριάς καταγράφηκε την περασμένη δεκαετία ‘’Λιμναίο Χιόνι’’
(δηλαδή συσσωματώματα που περιέχουν φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, νεκρό υλικό-θρύμματα, βακτήρια και μύκητες) κατά μήνα
Αύγουστο, γεγονός που υποδηλώνει ραγδαία τάση μεταβολής του οικοσυστήματος της λίμνης.
‘’Λιμναίο Χιόνι’’ έχει καταγραφή και στη λίμνη της Βόλβης, πριν από μερικά χρόνια.
Σε έρευνα των ετών 1998-1999 αναφέρεται ότι η βιομάζα του φυτοπλαγκτού έδειξε απότομες
εποχιακές αλλαγές, φτάνοντας χαμηλά επίπεδα κατά τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο και κάθετες
διαφοροποιήσεις στη στήλη του νερού από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Η βιομάζα του
φυτοπλαγκτού μειώθηκε δραματικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα (66.7+_10.5mg/l) εντός του Απριλίου
ακολουθούμενη από μια αύξηση κατά τα τέλη Μαρτίου, μετά από μια μείωση του διαλυμένου
ανόργανου αζώτου. Η βιομάζα των κυανοβακτηρίων και ειδικά η βιομάζα του κυρίαρχου είδους
Limnothrix redekei, έδειξε ένα σχεδόν πανομοιότυπο πρότυπο με εκείνο της συνολικής βιομάζας
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του φυτοπλαγκτού από το Νοέμβριο έως τον Ιούνιο. Εξάλλου η βιομάζα των γνωστών τοξικών
κυανοβακτηρίων (Cylindrospermopsis raciborskii , Aphanizomenon spp . , και Microcystis aeruginosa) αυξήθηκε κατά
το υπόλοιπο του έτους (Ιούνιος-Οκτώβριος). Επίσης, η βιομάζα του νανο-πλαγκτόν έφθασε σε τιμές
αιχμής το καλοκαίρι, όταν παρατηρήθηκε μια χωρικά άνιση κατανομή.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν μερικά χαρακτηριστικά, παρμένα από τη διεθνή πρακτική
(και που εφαρμόστηκαν στη λίμνη της Καστοριάς), για την αποκατάσταση της οικολογικής και φυσικοχημικής
ισορροπίας των λιμνών με μικρό βάθος και όπου οι συνθήκες τροφισμού τους υπερβαίνουν τον
εύτροφο χαρακτήρα. Η μεθοδολογία και πρακτική αποκατάστασης υπερεύτροφων λιμνών μικρού
βάθους, όπως η λίμνη Ορεστιάδα, περιλαμβάνει μια σειρά σταδίων με έλεγχο αρχικά των
εξωτερικών και εσωτερικών φορτίων θρεπτικών και βιοχειρισμό (π.χ.

έλεγχος των ιχθυαποθεμάτων)

στη

συνέχεια για την αντιμετώπιση των πληθυσμιακών εξάρσεων του φυτοπλαγκτού και ειδικά των
κυανοβακτηρίων και τελικά την εγκαθίδρυση κοινωνίας μακροφύτων σε αυτές. Στη λίμνη της
Καστοριάς, η μείωση των εξωτερικών φορτίων θρεπτικών από το 1995 και μετά, στα πλαίσια
αποκατάστασής της, συνοδεύτηκε από μέτρα για τη μείωση των εσωτερικών φορτίων θρεπτικών,
αλλά και βιοχειρισμό στη συνέχεια, ώστε να επιτευχθεί τελικά η ανάπτυξη κοινωνίας μακροφύτων
σε αυτή, με αποτέλεσμα τα ανεπιθύμητα κυανοβακτήρια να συνεχίσουν να επικρατούν στο
φυτοπλαγκτό της σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, ορισμένες ενέργειες στη λίμνη όπως ο
έλεγχος της στάθμης της με απομάκρυνση νερού σε περιόδους με αυξημένες εισροές, φαίνεται να
επηρεάζουν αρνητικά τα κυανοβακτήρια, ενώ επηρεάζουν και τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών σε
αυτή. Τα κυανοβακτήρια, όπως προαναφέρθηκε, είναι οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από
χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, γι’ αυτό και η αποκατάσταση σημαντικών πληθυσμιακών απωλειών
τους απαιτεί χρόνο. Η βόσκηση από το ζωοπλαγκτό και η έκπλυσή τους από τη λίμνη, αποτελούν
επίσης παράγοντες που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές και ξαφνικές πληθυσμιακές απώλειες
στα κυανοβακτήρια, αλλά και γενικότερα στους οργανισμούς του φυτοπλαγκτού μιας λίμνης. Όσον
αφορά τη βόσκηση από το ζωοπλαγκτό, τα κυανοβακτήρια, γενικά δεν αποτελούν επιθυμητή τροφή
για το ζωοπλαγκτό και δεν μπορούν να καταναλωθούν από αυτό, όταν ξεπεράσουν κάποιο
ορισμένο μέγεθος. Σημειώνεται γενικά ότι, τα μεγαλόσωμα άτομα του γένους Daphnia, τα οποία
γενικά απουσιάζουν από το ζωοπλαγκτό της λίμνης Καστοριάς, είναι συνήθως τα πιο
αποτελεσματικά στην κατανάλωση των κυανοβακτηρίων. Η δράση τους επί των κυανοβακτηρίων,
όταν αυτά βρίσκονται σε χαμηλές πληθυσμιακές πυκνότητες και χαρακτηρίζονται από σχετικά
μικρά μεγέθη, μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική μείωσή τους. Η παρουσία όμως στη λίμνη
κυρίως μικρού μεγέθους κλαδοκεραιωτών (τα οποία παρατηρήθηκαν και στη λίμνη της Καστοριάς), τα οποία δεν
καταναλώνουν κυανοβακτήρια, ευνοεί την επικράτηση των οργανισμών αυτών, σε συνδυασμό με
άλλους παράγοντες (για παράδειγμα τη

διαθεσιμότητα των θρεπτικών).

Η έκπλυση των κυανοβακτηρίων και

γενικά των φυτοπλαγκτικών οργανισμών από τη λίμνη, είναι μια μέθοδος που επίσης μπορεί να
επιφέρει σημαντικές απώλειες στα ανεπιθύμητα κυανοβακτήρια με τη μορφή φυσικής διαταραχής.
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Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι η ξαφνική αύξηση του χρόνου ανανέωσης του νερού στο 12% του όγκου μιας λίμνης ανά ημέρα και με συχνότητα 20-30 ημερών σε ρηχή λίμνη (λίμνη Müggelsee
της Γερμανίας)

οδήγησε στη σημαντική μείωση της βιομάζας των κυανοβακτηρίων, καθώς οι

οργανισμοί αυτοί δεν είναι ανθεκτικοί απέναντι σε απότομες αλλαγές των περιβαλλοντικών
συνθηκών. Σημαντική μείωση της βιομάζας των κυανοβακτηρίων και προοδευτική αντικατάστασή
τους από άλλες ομάδες, όπως τα χλωροφύκη και τα διάτομα λόγω έκπλυσης στα πλαίσια
διαχείρισης της λίμνης αναφέρεται και στη λίμνη Veluwemeer στην Αγγλία κατά τη δεκαετία 19791989. Η ελεγχόμενη απομάκρυνση νερού από τη λίμνη της Καστοριάς, η οποία πραγματοποιείται
κυρίως όταν η στάθμη της αυξάνεται σημαντικά, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες των
κυανοβακτηρίων, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και τη συχνότητα που αυτή συμβαίνει. Γενικά, ο
χρόνος ανανέωσης του νερού σε μια λίμνη, αποτελεί παράγοντα κλειδί για τις υπόλοιπες
οικολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν σε αυτή. Σε εύτροφες λίμνες με υψηλό χρόνο παραμονής
του νερού, όπως είναι η λίμνη

της Καστοριάς, η έκπλυση αποτελεί μέθοδο ιδιαίτερα

αποτελεσματική όσον αφορά τον έλεγχο της σύνθεσης και της αφθονίας του φυτοπλαγκτού, καθώς
ανάμεσα στα άλλα οδηγεί σε μείωση του εσωτερικού φορτίου φωσφόρου της λίμνης, το οποίο
καθυστερεί την αποκατάστασή τους, ακόμη και όταν τα εξωτερικά φορτία έχουν ήδη μειωθεί.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η απομάκρυνση όγκου νερού μεγαλύτερου από το 1/3 του
συνολικού όγκου της λίμνης ανά ημέρα, μπορεί να εξοντώσει σε αυτή, ουσιαστικά όλους τους
φυτοπλαγκτικούς οργανισμούς της. Ωστόσο, τα είδη με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης όπως τα
κυανοβακτήρια, μπορούν να απομακρυνθούν με έκπλυση με την απομάκρυνση αρκετά μικρότερων
ποσοτήτων νερού. Επιπλέον, επειδή οι ρυθμοί αύξησης των κυανοβακτηρίων είναι μειωμένοι κατά
την περίοδο του χειμώνα, η έκπλυσή τους από τη λίμνη τη περίοδο αυτή μπορεί να είναι ακόμη πιο
αποτελεσματική.
Ιδιαίτερα σημαντικός για τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη φυτοπλαγκτική κοινωνία μιας λίμνης
είναι και ο ρόλος των μετεωρολογικών συνθηκών (π.χ.

θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, άνεμοι),

που αν και

δρουν σε μικρή χρονική κλίμακα προκαλώντας συχνά διαταραχές στη διαδοχή των ειδών στη
φυτοπλαγκτική κοινωνία, πρέπει η επίδρασή τους να αξιολογείται και σε σχέση με τις γενικότερες
κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και οι οποίες επηρεάζουν επιπλέον τα
φορτία θρεπτικών, το χρόνο παραμονής αλλά και τα επίπεδα του νερού σε μια λίμνη. Έτσι, ενώ
είναι γενικά αποδεκτό ότι η αλλαγή του κλίματος θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα διάφορα
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, οι αλλαγές αυτές θα ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και θα είναι
ανάλογες των ειδικότερων χαρακτηριστικών του κάθε συστήματος, με αποτέλεσμα σημαντικές
δυσκολίες στη διαχείριση και στο σχεδιασμό αποκατάστασής τους. Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη η
αλλαγή του κλίματος, ως παράγοντας στρες στα λιμναία συστήματα, θα πρέπει να ληφθούν
επιπλέον μέτρα στα πλαίσια διαχείρισής τους προκειμένου να ενισχυθεί η ανεκτικότητα και
ανθεκτικότητά τους στον επιπλέον αυτό παράγοντα.
Θ. Σ., Κουσουρής
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Οι υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών, όπως του ανόργανου αζώτου και του φωσφόρου και οι
υψηλές τιμές βιομάζας της ομάδας των κυανοβακτηρίων, υποδηλώνουν ένα υπερεύτροφο σύστημα
που χαρακτηρίζεται από συχνές ανθήσεις του νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου, με μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης κατά τη θερμή περίοδο. Σημειώνεται ότι τα νερά της λίμνης δεν είχαν υψηλό
οργανικό φορτίο την περίοδο 1999-2000, σε σύγκριση με την προ 10ετίας κατάσταση. Εξαίρεση
αποτελεί η μικρή διαφάνεια των νερών της. Επίσης, οι υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων και
νατρίου καθιστούν οριακή τη χρήση του νερού για άρδευση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα πλαίσια της όποιας διαχειριστικής δράσης που αφορά στην
αποκατάσταση της λίμνης Καστοριάς, προτείνεται και η αύξηση του χρόνου ανανέωσης του νερού
σε αυτή, όχι με τη μορφή αργής και σταδιακής μεταβολής, αλλά με τη μορφή φυσικής διαταραχής
(απότομη

απομάκρυνση νερού >0,5 % του όγκου της λίμνης σε μία ημέρα και στη καλύτερη περίπτωση, με συχνότητα 20-30

ημέρες),

σε περιόδους κρίσιμες για την αύξηση και επικράτηση των κυανοβακτηρίων, έτσι ώστε να

αποφευχθεί η εμφάνιση φαινομένων άνθησης του νερού, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο του έτους.
Η χρήση της συγκεκριμένης διαχειριστικής δράσης με βάση τις συνθήκες (αυξημένες
βροχοπτώσεων και λιώσιμο χιονιού)

εισροές λόγω

κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται απομάκρυνση νερού από τη

λίμνη Καστοριάς με ελεγχόμενο τρόπο, εμφανίζει σημαντικούς περιορισμούς, καθώς εξαιτίας των
κλιματικών αλλαγών, περίοδοι με εκτεταμένη ξηρασία δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή της,
εφόσον δεν υπάρχει προς το παρόν άλλη διαθέσιμη πηγή νερού, ώστε να ανανεώνεται το νερό της
λίμνης πιο τακτικά. Ωστόσο, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ο συνδυασμός της συγκεκριμένης
δράσης με μέτρα για έλεγχο των εσωτερικών φορτίων της λίμνης, αλλά και ο βιοχειρισμός, σε
επίπεδο ιχθυαποθεμάτων, προκειμένου να αυξηθούν στο ζωοπλαγκτό της λίμνης τα άτομα που
είναι ισχυροί καταναλωτές των κυανοβακτηρίων, (όπως

είδη του γένους Daphnia),

ίσως οδηγήσει στην

επίτευξη καλύτερης οικολογικής κατάστασης της λίμνης.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ορεστιάδας
Παράμετρος

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια

Βάθος 4.5 μέτρων,
Πυθμένας (Β.λεκάνη)

Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

(Β. λεκάνη)
21.5+_3.3
11.6+_5.2

Αγωγιμότητα, μS/cm

*7.9+_0.22
314+_26

323+_29

*321+_7
9.3+_0

8.6+_0.4

*8.03+_0.07
6.7+_3.1

3.9+_1.9

pΗ
BOD5, mg/l
Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

19.7+_3.8
4.8+_3.2

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_134

Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l

14.5+_1.1
12+_2
143+_10

Oλ.Σκληρότ., mg/l
Χλωροφύλλη-α, mg/ m3
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

14.5+_2.0
11+_2
147+_8

*130.3+_12.9
100.9+_8
*15.8+_1
0.4+_0.1

101.6+_12

*0.5+_0.02

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Ορεστιάδας
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Παράμετρος

Επιφάνεια

Ολικός Φώσφ., μg/l
Διαλυμένο
Άζωτο, μg/l
NO2-, μg/l

Ανόργανο

Βάθος 6 μέτρων,
Πυθμένας
155+_53

140+_46
*160+_18
*202.4+_18.4
10+_17

31+_34

NO3 , μg/l

(*7.4+_1, νιτρώδη ιόντα)
1105+_1328

574+_617

NH3, μg/l

(*148.9+_17.4, νιτρικά ιόντα)
16+_18

19+_19

Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

(*46.2+_5.6, αμμωνιακά ιόντα)
20.10+_2.65
18.25+_1.54
10.98+_3.24
0.84+_0.18

21.00+_2.29
17.05+_0.78
10.23+_2.16
0.84+_0.2

-

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη),

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ορεστιάδας
(Περίοδος 2006-2008, Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
Παράμετρος
Μέση τιμή
Αγωγιμότητα, μS/cm
334.3+_3
pΗ
8.1+_0.12
Διαφάνεια Secchi, m
0.53+_0.03
Ολικός Φώσφ., mg/l
133+_18.7
Διαλυμένο ανόργανο Άζωτο, mg/l
390.5+_76.5
Χλωροφυλ.-α, mg/m3
21.3+_2.2

Πηγή: Stefanidis, Papastergiadou, 2010 (Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on the distribution of
zooplankton in lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa),
Θ. Σ., Κουσουρής
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Είναι γνωστό ότι τα ελόφυτα, τα υδρόβια μακρόφυτα, αλλά και τα φυτά των υγρών λιβαδιών που
βρίσκονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες στις όχθες μιας λίμνης, διαδραματίζουν
πολυδιάστατο ρόλο (π.χ.

αποφόρτιση θρεπτικών συστατικών από το νερό, προσφορά καταφυγίου και ενδιαιτημάτων σε

υδρόβιους οργανισμούς, σταθεροποίηση ιζήματος και μεγιστοποίηση της διαύγειας του νερού),

στην οικολογία των

λιμναίων και όχι μόνο οικοσυστημάτων, ενώ η επιλογή τους ως βιοτικό στοιχείο για την
οικολογική αξιολόγηση των υδατικών οικοσυστημάτων επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα και
χρησιμότητά τους, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60, της Ε.Ε., για τα νερά. Για τη λίμνη
της Καστοριάς σημαντικότατο ρόλο παίζουν οι καλαμώνες (π.χ.
Scirpus lacustris, Juncus spp., Carex spp.),

Phragmites australis, Typha angustifolia,

και τα συνοδά υδρόβια μακρόφυτα, των οποίων η μεγαλύτερη

αφθονία εντοπίζεται στα κενά ανάμεσα στους καλαμώνες. Από τα υδρόβια μακρόφυτα σε
μεγαλύτερη αφθονία αναφέρεται το νεροκάστανο, Trapa natans (εφυδατικό), και το νεροπούρναρο,
Najas marina (υφυδατικό). Σε πολλές περιοχές εντοπίζονται συστάδες ή και μεμονωμένα άτομα με τα
Potamogeton pectinatus, P.crispus, P.natans, P.perfoliatus, P.lucens, Ceratophyllum demersum,
C.submersum Polygonum amphibium, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Hydrocharis
morsus-nanae, Lemna gibba, L.minor, Spirodella polyrrhiza, και άλλα. Σημειώνεται ότι και στη
λίμνη της Καστοριάς έχει καταγραφεί το υδρόβιο πτεριδόφυτο Azolla filiculoides. Από τα ελόφυτα,
εκτός από το κοινό νεροκάλαμο, τα βούρλα και το ψαθί, απαντώνται και τα Sparganium erectum,
Iris pseudacorus, Eleocharis palustris, Stachys palustris, Alisma plantago-aquatica, Butomus
umbellatus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica,
Lycopus europeus, Lythrum salicaria, Galium palustre, Veronica anagalis-aquatica, Mentha
aquatica, Nasturtium officinalae, Apium nodiflorum κ.ά
Στη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της έχουν παρατηρηθεί 9 είδη αμφιβίων από τα οποία 5
αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και
είναι:σαλαμάνδρα (Salamandra
viridis),

salamandra),

ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ. Τα σημαντικότερα

στεφανοτρίτωνας (Triturus

cristatus),

πρασινόφρυνος (Bufo

δεντροβατραχάκι (Hyla arborea), δαλματοβάτραχος (Rana dalmatina), ελληνοβάτραχος (Rana graeca)

και βεβαίως ο σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς πρασινοβάτραχος (Rana ridibunda).
Από την άποψη της ιχθυοπανίδας, στη λίμνη Ορεστιάδα, καταγράφονται ο κυπρίνος ή γριβάδι ή
τσουκάνι (Cyprinus carpio), το τσιρώνι ή πλατίκα (Rutilus rutilus), ο γουλιανός (Silurus glanis), το γλήνι
(Tinca tinca), το ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus), ο κέφαλος (Leuciscus cephalus), η πεταλούδα (Carassius auratus
gibelio),

το περκί ή πρικί (Perca fluviatilis), η τούρνα (Esox lucius), τα χέλια (Anguilla anguilla). Η λίμνη της

Καστοριάς χαρακτηριζόταν ως μια από τις παραγωγικότερες λίμνες της Ελλάδας. Πολύ παλαιότερα
αφθονούσαν στη λίμνη πολλές ποικιλίες ψαριών όπως γριβάδια, γουλιανοί, πλατίκες, τσιρόνια,
χρυσικοί, κέφαλοι, χέλια. Μετά το 1930 αφθονούσαν γλήνια, περκιά, και τούρνες. Τα τελευταία
χρόνια, η παραγωγή περιορίζεται συνεχώς, ίσως λόγω ανταγωνισμού με άλλα είδη ψαριών
ιδιαίτερα με την "πεταλούδα". Σε σχετικά πρόσφατη καταγραφή (2009), αναφέρονται για τα ψάρια
Θ. Σ., Κουσουρής
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της λίμνης Ορεστιάδας, τα ακόλουθα 13 είδη: Anguilla anguilla, Carassius gibelio,
Ctenopharyngoton idella, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gobio bulgaricus, Lepomis gibbosus,
Perca fluviatilis, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Squalius vardarensis,
Tinca tinca.
Ως προς την ορνιθοπανίδα της λίμνης Καστοριάς, έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 200 είδη
πουλιών, από τα οποία τα 90 τουλάχιστον αναπαράγονται στη λίμνη και στο παραλίμνιο δάσος.
Από το σύνολο των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στη λίμνη 45 είδη είναι προστατευόμενα με
βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ενώ 33 είδη κατατάσσονται στις κατηγορίες του ‘’Κόκκινου
Βιβλίου των Σπονδυλόζωων της Ελλάδας’’. Τα δύο σημαντικότερα είδη που απαντώνται στη λίμνη
είναι ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), είδη που είναι από τα
σπανιότερα και τα περισσότερο απειλούμενα στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Άλλα σημαντικά
στοιχεία είναι ότι στη λίμνη υπάρχει μεγάλος αριθμός βουβόκυκνων (Cycnus

olor)

που διαμένει

μόνιμα και αναπαράγεται καθιστώντας τη λίμνη της Καστοριάς ως το σημαντικότερο τόπο
αναπαραγωγής του βουβόκυκνου στην Ελλάδα. Οι αγριόπαπιες που διαχειμάζουν ξεπερνούν
συνήθως τα 1000 άτομα και ανήκουν σε περισσότερα από 10 είδη με πολυαριθμότερο το γκισάρι
(Aythya ferina). Σ' αυτά περιλαμβάνεται και ο χηνοπρίστης (Mergus merganser), για τον οποίο η λίμνη της
Καστοριάς αποτελεί ένα από τα νοτιότερα πεδία κατανομής του. Επίσης σημαντικός είναι ο
αριθμός άλλων ειδών, όπως η πρασινοκέφαλη (Anas
μαυροκέφαλη (Aythya

fuligula).

platyrhynchus),

το κιρκίρι (Anas

graeca)

και η

Η Καστοριά είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας που

διαχειμάζουν οι νυχτοκόρακες (Nycticorax nycticorax), αλλά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πλήθος των
σκουφοβητηχταριών, των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) και των λαγγόνων που διαχειμάζουν στη
λίμνη.
Κατά τη μετανάστευση της ορνιθοπανίδας, εκατοντάδες παρυδάτια πουλιά, όπως καλαμοκανάδες
(Himantopus

himantopus),

χαλκόκοτες (Plegadis

μαχητές (Philomachus
falcinellus),

pugnax),

τρύγγες (Tringa

λευκοτσικνιάδες (Egretta

garzetta)

sp),

σκαλίδρες (Calidris

sp.),

και άλλα χρησιμοποιούν τα

υγρολίβαδα στις όχθες της λίμνης για τροφοληψία. Η παρουσία των αργυροπελεκάνων, αν και
παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εντείνεται κατά την άνοιξη με μεγάλους αριθμούς,
αφού αυτό το παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, αν και φωλιάζει στη γειτονική Μικρή
Πρέσπα, έρχεται στη λίμνη της Καστοριάς για να βρει τροφή. Η λίμνη Ορεστειάδα, είναι μία από
τις λίγες λίμνες στην Ελλάδα όπου φωλιάζουν ποταμογλάρονα (Sterna
ταυτόχρονα τέσσερα είδη ερωδιών (τσικνιάδων–νανοτσικνιάδες,

hirundo).

Επίσης, φωλιάζουν

-Ixobrychus minutus, νυχτοκόρακες, -Nycticorax

nycticorax, κρυπτοτσικνιάδες, -Ardeola ralloides, σταχτοτσικνιάδες -Ardea cinerea).

Στο σημείο αυτό, και επειδή τα τελευταία χρόνια πολύ λόγος, αλλά και δράσεις εξυγίανσης των
λιμναίων οικοσυστημάτων έχουν αρχίσει να υιοθετούνται, αξίζουν της προσοχής των
ενδιαφερόμενων και των μη ειδικών να διατυπωθούν και τα ακόλουθα. Τα περισσότερα διεθνή
προγράμματα αποκατάστασης μιας λίμνης βασίζονται σε πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται
Θ. Σ., Κουσουρής
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στις βαθιές λίμνες. Δυστυχώς, τα περισσότερα αυτά σχήματα διαχείρισης αποτυγχάνουν να
εξετάσουν ή ανεπαρκώς διαχειρίζονται δράσεις μέσα στο οριζόντιο ή κάθετο περιεχόμενο της
διαχείρισης, ένα ιδιαίτερα κριτικό στοιχείο, όταν έχεις να κάνεις με αβαθείς λίμνες. Για
παράδειγμα, στη λίμνη Ορεστειάδα επικρατεί σχεδόν μονομερώς το φυτοπλαγκτό με τις διαρκείς
‘’ανθήσεις’’ του, αλλά και η ανάπτυξη των καλαμώνων είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Έτσι, με τη
χρησιμοποίηση της πρακτικής διαχείρισης με την ταπείνωση της στάθμης του νερού, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων αποτυγχάνουμε την εξυγίανση αβαθών λιμνών, καθώς με αυτή τη
δράση δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε, η μεταβολή των φυσικοχημικών δεδομένων, καθότι από τη μια
υπάρχει συμπύκνωση των ‘’φθοροποιών’’ παραγόντων του νερού και από την άλλη, στο ίζημα
κάθε λίμνης υπάρχει μια ‘’τράπεζα’’, ένα εγκλωβισμένο απόθεμα θρεπτικών και άλλων
απειλητικών χαρακτηριστικών. Έτσι, προσπαθώντας να διαχειριστούμε τη δομή και λειτουργία των
σημαντικών υγροτοπικών εκτάσεων και τους καλαμώνες για παράδειγμα (βλέπε

Χειμαδίτιδα),

μέσω

κάθετων χειρισμών, μειώνοντας τη στάθμη του του νερού, είναι καταδικασμένοι αυτοί οι χειρισμοί
σε αποτυχία καθώς δεν λαμβάνουμε υπόψη στις φυσικές και χημικές πτυχές της ’’μνήμης’’ της
λίμνης που εμπεριέχονται στον πυθμένα της. Τελικά, επειδή κάθε λιμναίο οικοσύστημα έχει τη
δικιά του ‘’ιστορία’’, ηλικία και ταυτότητα συνθηκών, τα δικά του και μοναδικά δομικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τους δικούς του οικοτόπους και την δικιά του πανίδα και χλωρίδα,
είναι ανάγκη να τροποποιούμε σε κάθε περίπτωση το τρόπο προσέγγισης στο πρόβλημα και να
αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητά τους, καθώς υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα και στα
λιμναία οικοσυστήματα.
Συμπερασματικά, για τη λίμνη Ορεστιάδα, μπορούν να διατυπωθούν τα ακόλουθα:.Σχετικά με τον
Ευτροφισμό- Η μείωση των εξωτερικών φορτίων θρεπτικών στη λίμνη τη τελευταία δεκαετία,
φαίνεται οδηγεί σε σταδιακή αλλά αργή ελάττωση της βιομάζας των κυανοβακτηρίων, χωρίς όμως
την εξάλειψη φαινομένων άνθισης του νερού. Σχετικά με τις Διαταραχές και την Οικολογική
κατάσταση-

Η επίδραση διαταραχών κατά περιόδους στη σύνθεση και επικράτηση των

οργανισμών του φυτοπλαγκτού της λίμνης είτε μέσω των μετεωρολογικών συνθηκών (π.χ.
βροχοπτώσεις, άνεμοι)

ή μέσω της ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από αυτή, φαίνεται να βελτιώνουν

έστω και περιοδικά την οικολογική της ποιότητα. Σχετικά με την Αποκατάσταση- α)Η ελεγχόμενη
απομάκρυνση νερού από τη λίμνη με τη μορφή διαταραχής σε περιόδους κρίσιμες για την αύξηση
του φυτοπλαγκτού, φαίνεται να αποτελεί καλό διαχειριστικό «εργαλείο» στα πλαίσια
αποκατάστασής της υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, που σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες (μείωση
εσωτερικών φορτίων θρεπτικών και βιοχειρισμό)

μπορεί να οδηγήσουν στην επίτευξη καλύτερης οικολογικής

κατάστασης της λίμνης. β) Η βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης που παρατηρήθηκε
κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2005, μετά από τρία συνεχή έτη με υψηλή βροχόπτωση, μπορεί
ωστόσο να ανατραπεί με την επικράτηση ξηρασίας και μόνο για ένα έτος. Ως εκ τούτου, η
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης κάθε συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να είναι ή
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είναι προσωρινή. Η οποιαδήποτε διαχειριστική προσπάθεια στα πλαίσια αποκατάστασης της λίμνης
θα πρέπει να σχεδιαστεί υπό το πρίσμα των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, καθώς
παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας (μείωση

του χρόνου ανανέωσης του νερού)

με ταυτόχρονη αύξηση της

θερμοκρασίας, θα ευνοήσουν την επικράτηση των κυανοβακτηρίων και πάλι στη λίμνη, ενώ οι
προσπάθειες θα πρέπει να είναι συνεχείς, υποστηριζόμενες από τη στενή επιστημονική
παρακολούθηση των συνθηκών του περιβάλλοντος.
Σταχυολογημένες πηγές: Gkelis, Zaoutsos, 2014 (Toxicon 78, 1-9, Cyanotoxin occurence and toxin producing cyanobacteria in
freshwaters of Greece), Katsiapi et al., 2013 (Archiv., Hydrob., 182, 3, 219-230, Phytoplankton descriptors show asynchronous
changes in a shallow urban lake after sewage diversion), Maris, Kitikidou, 2012 (Environ., Model Assess, 17.3, 267-273, Spatial
patterns for watershed erosion data collected at 17 natural lakes in Greece), Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο
Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Katsiapi et al., 2011 (Harm., Algal News,
43, 21pp., A Microcystis bloom under the ice), Moustaka-Gouni et al., 2012 (European Wat., 40, 43-51, Plankton changes for
restoration plans of lakes Kastoria and Koronia), Παναγιώτου, 2012 (Πτυχ. Εργας., Χαροκ., Πανεπ., 114 σελ., Γεωμορφολογική,
οικολογική χαρτογράφηση λίμνης Καστοριάς), Stefanidis, Papastergiadou, 2010 (Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on
the distribution of zooplankton in lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa), Mantzafleri et al., 2009 (Wat., Res., Manag., 23,
3221-3254, Water quality monitoring and modeling in lake Kastoria), Παυλόπουλος και συν., 2009 (Ανάσκαμμα, περιοδ., τευχος 3,
εκδ.,Χουρμουζιάδη, Γεωμορφολογική χαρτογράφιση λίμνης Καστοριάς), Moustaka-Gouni et al., 2007 (Hydrob., 575, 129-140,
Phytoplankton species succession in lake Kastoria), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater
ichthyofauna of Greece-an update survey), Κατσιαπή, 2007 (Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, 98σελ., Μεταβολές φυτοπλαγκτού της λίμνης
Καστοριάς σε σχέση με το σχεδιασμό αποκατάστασης της), Γκέλης, 2006 ( Διδακτ.,Διατρ., ΑΠΘ, Πλαγκτικά κυνοβακτήρια στη
λίμνη Καστοριά), Δρούγκα, 2006 ( Πτυχ. Εργας., Χαροκ., Πανεπ., 117 σελ., Γεωμορφολογική μελέτη Καστοριάς), MoustakaGouni et al., 2006 (Limn., Ocean., 51, 715-727, Plankton food web in a eutrophic lake, Kastoria lake), Crisman, Mitraki, Zalidis,
2005 (Ecol., Engin., 24, 4, 379-389, Integrating approaches for management of shallow lakes, Koronia and Chimaditida), Gkelis et
al., 2005 (Environ., Toxic., 20, 249-256, Hepatotoxic microcystins and bioactive anabaenopeptins in cyanobacterial blooms from
Greek freshwaters), Cook, Vardaka, Lanaras, 2004 (Acta Hydroch., Hydrobiol., 32, 107-124, Toxic cyanobacter in Greek

freshwaters, 1987-2000), Hrissanthou et al., 2003 (Wat., Res., Manag., 17, 223-242, for simulation modeling into lake Kastoria),
Zacharias et al., 2002 (Lak., Reserv., Res., Manag., 7, 55-62, Limnological Greek lakes overview), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου
και συν., 2002 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη), Mylopoulos et al., 2002 (5th
Inter., Conf., Eur., Wat., Res., Assoc., 330-337, for modeling in lake Kastoria watershed), Sakkas et al., 2002 (5th
Inter.,Conf,Europ.,Wat.,Res.,Assoc., 164-171, hydrological modeling in lake Kastoria), Βαρδάκα, 2001 (Διδακτ.,Διατρ., ΑΠΘ,
Τοξικα κυανοβακτήρια στη λίμνη Καστοριά), Bobori et al., 2001 (1st Inter.,Conf.,Ecol.,Prot.,Planet Earth, V I,123-130, for water
quality in lake Kastoria), Tolikas et al., 2001 (1st Inter., Conf., Wat, Res., Manag., 385-393, for sediments control in lake Kastoria),
Τολίκας και συν, 2000 (Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 128σελ., Παροχές φερτών και ποιότητα νερού στη λενάνη απορροής της Καστοριάς ),
Vardaka et al., 2000 (Nord., J., Botan., 20, 501-511, Planktic cyanobacteria in lake Kastoria), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol.,
36, 1-17, Freshwater resources in Greece), Παναγόπουλος και συν., 1997 (Τεχν. ,Έκθεσ., Αναπτυξιακή Καστοριάς, Α’φάση,
267σελ., Οριοθέτηση υγροτόπου λίμνης), Mπόμπορη, 1996 (Διδακ., Διατρ., Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στη λίμνη
Καστοριά), Conides et al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390, for nutrient relationship of Greece lakes), Γιανακοπούλου, 1995 (Proc.,
Env., Sc., Techn.,, 584-593, για τη λίμνη Καστοριά), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142, Aquatic flora of

N.Greece), Koussouris et al., 1991 (GeoJ., 23, 2, 153-161, for Kastoria lake), Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528,
Fishery potential of lakes in macedonia), Παπαστεργιάδου, 1990 (Διδακ., Διατρ., 266σελ., για τα υδρόβια φυτά στη βόρεια
Ελλάδα), Katsiri et al., 1989 (Pros., Con., Env., Sc., Techn., 234-252, for Kastoria lake), Koussouris, Koussouris, Photis et al.,
1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality evaluation in lakes of Greece),
Lanaras et al., 1989 (J. Appl., Phycol., 1, 67-73, Toxic cyanobacteria in Greek freshwaters), Ηindak, Moustaka, 1988 (Hydrob.,
Suppl., 80, 479-528, Planktic cyanophytes of lake Volvi), Κουσουρής και συν., 1985 (Ειδ., Έκδοσ., ΙΩΚΑΕ 10, 126σελ., για τη
λίμνη Καστοριά), Βαφειάδης, 1983 (Διδακ., Διατρ., 130σελ., στη Λίμνη Καστοριά),

__________
- Λίμνη Πετρών
ή Λίμνη του Αμυνταίου
( Natura2000=GR1340007 από κοινού με τη λίμνη Βεγορίτιδα, Δυτική Μακεδονία, Αμύνταιο)
Οι λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας, ως συνέχεια της υδρολογικής λεκάνης της παλαιογεωγραφικής
λίμνης της Εορδαίας, που κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή, έχουν σχηματισθεί στα όρια των
νοτιοδυτικών απολήξεων του όρους Βόρα και στα χαμηλότερα βορειοανατολικά σημεία της
λεκάνης του Αμυνταίου.
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Η λίμνη των Πετρών, βρίσκεται στην λεκάνη που σχηματίζεται από τα βουνά Τρικλάριο,
Βαρνούντας, Βέρνο και Βόρας και περίπου 3 Km δυτικά της λίμνης Βεγορίτιδος, και δέχεται τα
νερά από τη λίμνη Χειμαδίτιδα και τροφοδοτεί με τη σειρά της τη λίμνη Βεγορίτιδα.
Η λίμνη των Πετρών, έχει σχεδόν στρογγυλό σχήμα και χαρακτηρίζεται ως μεσοτροφική, μαζί με
τη Βεγορίτιδα θεωρούνται οριακά υποβαθμισμένες, εν τούτοις παρουσιάζουν σημαντική ποικιλία
οργανισμών και ιδιαίτερα των πουλιών (φιλοξενεί

πάνω από 90 είδη, ενώ έχει καταγραφεί μια σημαντική μεγάλη

αποικία της λαγγόνας- Phalacricorax pygmaeus ).

Ως προς το φυτοπλαγκτόν της λίμνης, επικρατούν είδη κυανοβακτηρίων και χλωροφυκών με
υψηλή βιομάζα και συνήθεις φυτοπλαγκτικές ανθήσεις (κυρίως με Cyanodictyon imperfectum) που δείχνουν
την ευτροφική κατάσταση της λίμνης. Επίσης, και στη σύνθεση του ζωοπλαγκτού επικρατούν είδη
ενδεικτικά εύτροφων συνθηκών με επικράτηση τα τροχόζωα, ενώ κυριαρχούν μικρόσωμα άτομα,
γεγονός που δείχνει έντονη θήρευση από πλαγκτονοφάγα ψάρια σε συνδυασμό με την αρνητική
επίδραση των κυανοβακτηρίων. Έτσι η οικολογική ποιότητα της λίμνης με βάση το φυτοπλαγκτό
και ζωοπλαγκτό εκτιμήθηκε ως μέτρια με τάση προς ελλιπή, σύμφωνα με κάποιες παραμέτρους.
Ως προς το οργανικό φορτίο η λίμνη των Πετρών έχει ικανοποιητική ποιότητα νερών, ενώ
τροφοδοτείται με υποβαθμισμένα νερά, καθώς εμφανίζει υψηλή αλκαλικότητα, και υψηλές
συγκεντρώσεις χλωριόντων, θειϊκών αλάτων, νατρίου και μαγνησίου, ενώ υψηλές είναι και οι
συγκεντρώσεις μολύβδου και ψευδαργύρου, όπως καταγράφονται σε ορισμένες μελέτες.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Πετρών
Επιφάνεια Λίμνης
10 Km2
Υψόμετρο Λίμνης
Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη
114 Km2
Μέγιστο Μήκος
6
3
Όγκος Λίμνης Χ10
37 m
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
5m
Μήκος Ακτών
Μέσο Βάθος
2.6 m

+527 m
5 Km
4 Km
Km

Πηγή: Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν)
Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Πετρών
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
Επιφάνεια

Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C

15.0+_7.8

Βάθος 3 μέτρων,
Πυθμένας
14.7+_7.9

Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

*14-23.8
9.2+_1.3

9.1+_1.4

Αγωγιμότητα, μS/cm

**6.5+_0.23
749+_123

746+_123

**881+_9
8.9+_0.2

8.9+_0.3

**7.7+_0.09
4.4+_1.7
41.9+_2.4
172+_31
248+_22

5.4+_2.5
48.6+_15.4
172+_37
210+_96

**120.5+_11.7
282.9+_22.4
0.4+_0.1

276.8+_25.6
-

pΗ
BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

* 1-2 (0.6 μέση τιμή)
Χλωροφύλλη-α, mg/m

3

** 0.5+_0.04
**22.6+_3.4

Πηγές: **Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών
ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Βούρκα, 2011 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 101σελ.,
Οικολογική ποιότητα λίμνης Πετρών με βάση το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν), ΠαπαδοπούλουΜουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ.,
Μακεδονία Θράκη, 1999-2000),
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Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Πετρών
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
Επιφάνεια

Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l
Διαλυμένο
Άζωτο, μg/l
NO2-, μg/l

Ανόργανο

140+_154

Βάθος 3 μέτρων,
Πυθμένας
156+_126

*147+_9.2
*279.9+_35.6
36+_37

25+_25

NO3-, μg/l

(*10.1+_1.2, νιτρώδη
ιόντα)
990+_720

1410+_620

NH3, μg/l

(*189.4+_30.5, νιτρικά
ιόντα)
29+_42

28+_37

(*80.4+_18.6,
αμμωνιακά ιόντα)
61.66+_8.66
62.50+_8.84
17.92+_8.77
1.59+_0.27

63.28+_7.74
38.93+_28.20
13.18+_3.33
1.55+_0.26

Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

Πηγές: *Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών
ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,
Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη

Ανάμεσα στη βενθική πανίδα που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων ολιγόχαιτα, νύμφες διπτέρων
εντόμων και νηματώδη σκουλίκια, έχουν καταγραφεί στη λίμνη των Πετρών και τη λίμνη
Βεγορίτιδα και δύο ενδημικά γαστερόποδα που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με το ‘’IUCN Red
List’’ ως εξαιρετικά κινδυνεύοντα, το Marstoniopsis graeca και το Graecoanatolica vegorriticola.
Είναι γνωστό, ότι η υδρόβια μακροφυτική βλάστηση βελτιώνει την ποιότητα των νερών που
εισέρχονται σε μια λίμνη, προσφέρει καταφύγιο και ενδιαιτήματα σε μια μεγάλη ποικιλία ζώων,
ενώ σταθεροποιεί τα εκεί ιζήματα, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διαύγεια των νερών της λίμνης.
Σημαντικό ρόλο και στη λίμνη των Πετρών παίζουν οι καλαμώνες της (π.χ. Phragmites australis, Typha
angustifolia, Scirpus lacustris, Juncus spp., Carex spp.),

και τα συνοδά υδρόβια μακρόφυτα, των οποίων η

μεγαλύτερη αφθονία εντοπίζεται στα κενά ανάμεσα στους καλαμώνες. Για την υδρόβια
μακροφυτική χλωρίδα στη λίμνη των Πετρών έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα. Διαπιστώθηκαν 42
υδρόφυτα. Περιμετρικά της λίμνης κυριαρχούν τα ελόφυτα (π.χ.
pectinatus, Sc.litoralis)

Phragmites australis, Schoenoplectus

και σε αβαθή νερά το πλευστόφυτο Lemna trisulca. Επίσης, έχουν βρεθεί πυκνές

συστάδες με κυρίαρχο το ελόφυτο Boblboschoenus maritimus και τα χαρόφυτα Chara hispida
v.hispida,και Chara vulgaris v. vulgaris, αλλά και τα Myriophyllum spicatum, Polygonum
amphibium, Lemna minor, Najas marina, Potamogeton pectinatus, P.perfoliatus, Utricularia
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vulgaris. Σε βάθη από 0-0.3m., υπάρχουν μικρά ελόφυτα (π.χ.
Eleocharispalustris E.uniglumis, Juncus articulates, J.gerardi, J.effusus),

Alisma plantago aquatica, A.gramineum,

ενώ βαθύτερα (0-1m) αναπτύσσονται τα

ψηλότερα ελόφυτα (π.χ. Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia), τα οποία σχηματίζουν
συστάδες ή ζώνες καλαμώνων ποικίλου πλάτους σχεδόν σε όλες της περιοχές της λίμνης των
Πετρών. Ως προς την υδρόβια μακροφυτική χλωρίδα επιβεβαιώνεται ο ευτροφικός χαρακτήρας της
λίμνης.
Στη λίμνη των Πετρών έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 90 είδη πτηνών, ενώ στο σύμπλεγμα
των δύο λιμνών, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη, πολλά από τα οποία είναι
απειλούμενα. Εξάλλου, στη λίμνη των Πετρών αναπαράγονται σπάνια είδη ορνιθοπανίδας, όπως
είναι η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), η οποία έχει δημιουργήσει στην περιοχή μια δεύτερη
αποικία στο νομό της Φλώρινας, εκτός από αυτή των Πρεσπών. Αυτές είναι οι δύο από τις τρεις
αποικίες του είδους στην Ελλάδα, και είναι οι μοναδικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σταχυολογημένες πηγές: Radea, Parmakelis et al., 2013 (Zookeys 350, 1-20, Freshwater gastropods of Greece – Trichonis,
Vegoritida, Petron, Lysimachia, Lake Toumpa, Lake Louros etc), Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Environ., Bull., 21, 10a,
3018-3026, Relationships between lake morphometry, water quality and aquatic macrophytes in 19 Greek lakes, -Petron, Zazari,
Vegoritis, Kastoria, Prespes, Chimaditida, Koronia, Volvi, Pamvotis, Kalodiki, Amvrakia, Trichonis, Lysimachia etc), Katsiapi et
al., 2012 (Hydrob., 698.1, 121-131, Watershed land use types as drivers of freshwater phytoplankton structure), Στεφανίδης Κ.,
2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν),
Βούρκα, 2011 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 101σελ., Οικολογική ποιότητα λίμνης Πετρών με βάση το φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν),
Pirini et al., 2011 (Arch., Biol., Sci., 63,3, 763-774, Macrophytes communities in lakes Petron and Vegoritida), Pirini et al., 2010
(Phytol., Balcan., 16, 1, 109-129, Aquatic flora in lakes Petron and Vegoritida), Stefanidis, Stefanidis, Papastergiadou, 2010
(Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on the distribution of zooplankton in lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa),
Μπούσμπουρας, Καζόγλου, 2004 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΝΕΦ, Planet Regional, NA Φλώρινας, 86σελ., Μελέτη διαχείρισης καλαμώνων
λίμνης Πετρών), Zacharias et al., 2002 (Lak., Reserv., Res., Manag., 7, 55-62, Limnological Greek lakes overview),
Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία
Θράκη, 1999-2000), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater resources in Greece), Conides et al., 1995 (GeoJ.,
36, 4, 383-390, for nutrient relationship of Greece lakes), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142, Aquatic flora
of N.Greece), Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Παπαστεργιάδου, 1990
(Διδακ., Διατρ., 266σελ., για τα υδρόβια φυτά στη βόρεια Ελλάδα), Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed.
D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality evaluation in lakes of Greece),

__________
- Λίμνη Πικρολίμνη
ή Λίμνη της Χαλάστρας κατά την αρχαιότητα
(Natura2000=GR1230001, Κ.Μακεδονία, Κικλίς)
Η εποχική λίμνη Πικρολίμνη, είναι μικρή, αβαθής και αλκαλική-αλμυρή λίμνη που στεγνώνει
εντελώς την καλοκαιρινή περίοδο, σχηματίζοντας λιμναίους εβαπορίτες (είναι

χημικά ιζηματογενή

κοιτάσματα που προέρχονται από την απόθεση διαφόρων χλωριούχων και θειϊκών αλάτων Κ, Na, Ca σε θαλάσσιες ή λιμναίες
λεκάνες. Με τη σταδιακή εξάτμιση του νερού αυτών των λεκανών καθιζάνει αρχικά το ανθρακικό ασβέστιο -CaCO3 σχηματίζοντας
ανθρακικά ορυκτά, στη συνέχεια καθιζάνει το θειϊκό ασβέστιο - CaSO4 σχηματίζοντας θειϊκά ορυκτά και τέλος, όσο η εξάτμιση
συνεχίζεται καθιζάνει το χλωριούχο νάτριο –NaCl σχηματίζοντας χλωριούχα ορυκτά. Τα κύρια ορυκτά των εβαποριτών είναι η
γύψος, ο ανυδρίτης και ο αλίτης).
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Η λίμνη σχηματίστηκε σε μια αβαθή βύθιση στην πεδιάδα του Κιλκίς και βρίσκεται, δυτικά του
Γαλλικού ποταμού. Η έκτασή της εποχικά κυμαίνεται από 3.7 μέχρι 4.5 Km2, μέχρι που ξηραίνεται
εντελώς κατά τη θερινή περίοδο. Ο πυθμένας της αποτελείται από πηλό με θειούχες ενώσεις και
νιτρικά άλατα. Εκεί γύρω, υπάρχουν πηγές μεταλλικού νερού που και έχουν ιαματικές ιδιότητες.
Στη λίμνη λειτουργεί Πηλοθεραπευτήριο και το καλοκαίρι η πηλοθεραπεία γίνεται εντός στη
λίμνης σε ειδικά διαμορφωμένη όχθη.
Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Πικρολίμνης
Επιφάνεια Λίμνης (διακύμανση
Υψόμετρο Λίμνης
και με νερό)
3.7-4.5 Km2
Διακύμανση Βάθους
0.5-0.7 m
Μέγιστο Μήκος
Μέσο Βάθος
περίπου το 1m Μέγιστο Πλάτος

+50m
2.4 Km
2.3 Km

Πηγή: Dotsika et al., 2012 (Quater., Intern., 266,74-80, Isotope contents and origin of water at Pikrolimni lake),

* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η Πικρολίμνη ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων με διαφορετική ονομασία και οι πληροφορίες των
αρχαίων πηγών μιλούν για την περιοχή των Κλιτών και κυρίως για τη λίμνη Πικρολίμνη, απ' όπου
ανάβλυζαν οι θειούχες λάσπες, στην περιοχή και από όπου εξαγόταν το «Χαλαστραίον Νίτρον’’, το Νάτρον,
δηλαδή η Σόδα (Na2CO3). Τα νερά της είναι εμπλουτισμένα με διαλυμένα μέταλλα που έχουν συσσωρευτεί
στον πυθμένα της λόγω εξάτμισης. Δηλαδή, εμφανίζεται υψηλή συγκέντρωση διαλυτών ιόντων, που με την
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εξάτμιση ακολουθεί καθίζηση των ορυκτών, κλασματική διάλυση και ανακύκλωση των διαλυμένων ουσιών,
κ.ο.κ. Επίσης, η προοδευτική αυτή συγκέντρωση της άλμης σε αλκαλικές λίμνες οδηγεί στην προνομιακή
καθίζηση του ανθρακικού νατρίου, ακολουθούμενο από καθίζηση των θειικών και χλωριούχων αλάτων.
Παρόμοιες λίμνες, όπως και η Πικρολίμνη παρουσιάζουν σημαντικό εύρος σε σύνθεση ιόντων και στη
συγκέντρωσής τους. Έτσι, τα νερά της Πικρολίμνης, (όταν έχει νερό), χαρακτηρίζονται ότι ανήκουν στον τύπο
Na-Cl (δευτερευόντως CO3 -SO4 ), που αντιπροσωπεύει περίπου το 95% και 70 % αντίστοιχα του συνόλου των
κατιόντων και ανιόντων, ενώ οι συγκεντρώσεις του Ca++ και Mg++ είναι πολύ χαμηλές στον πυθμένα της
λίμνης. Αυτές οι άλμες είναι αποτέλεσμα μίξης και συμπύκνωσης των νερών, τα οποία σωρεύονται στον
πυθμένα της λίμνης και προέρχονται από επιφανειακά νερά και από πηγές που εκφορτίζονται στη λίμνη. Τα
νερά των πηγών είναι μετεωρικής προέλευσης, κυκλοφορούν βαθειά και πιθανά αναμειγνύονται με νερά
βαθύτερων και θερμότερων οριζόντων. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων που έγιναν στο εργαστήριο άλατα τρόνας,
μπουρκείτη και αλίτη καθίζαναν από την εξάτμιση των αλμών. Όλα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υδροχημικά η
Λίμνη Πικρολίμνη είναι δυνατόν να είναι η πηγή του “Nitrum Calestricum”, της αρχαιότητας.

Η λίμνη Πικρολίμνη, σήμερα δεν τροφοδοτείται με νερό από καμιά επιφανειακή απορροή, παρά
μόνο από τη βροχή. Στο παρελθόν, η κύρια πηγή του νερού στη λίμνη ήταν το νερό του εδάφους. Ο
Πλίνιος ο πρεσβύτερος αναφέρει ότι υπήρχαν πολλές πηγές στη μέση της λίμνης. Στη σύγχρονη
περίοδο αναφέρονται ότι υπήρχαν αυτές οι πηγές, αλλά μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1981,
εξαφανίστηκαν. Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης υπάρχει ένας αριθμός των πηγαδιών και δύο
πηγές βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης (η μία βρίσκεται στα νότια περίμετρο της λίμνης , και η άλλη βρίσκεται
στο χωριό Πικρολίμνη

).

Τα ιαματικά λουτρά της Πικρολίμνης βρίσκονται στην Ξυλοκερατιά Κιλκίς όπου συνδυάζουν
πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας, όπως η λασποθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η υδροθεραπεία και η
ποσιμοθεραπεία. Για τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί η πλαζ της λίμνης, η οποία είναι ιδανική για
υπαίθρια πηλοθεραπεία.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Πικρολίμνης
(καλοκαίρι και χειμώνας 2002, 2003, 2004, 2005, 2006-2007)

Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
pΗ
HCO3−, mmol/l
Χλωριόντα,mmol/l
Θειϊκά ιόντα, mmol/l
Νάτριο, Na+ , mmol/l
Κάλιο, K+, mmol/l
Μαγνήσιο, Mg+, mmol/l
Ασβέστιο, Ca++, mmol/l l
Τύπος Νερού

Ελάχιστη τιμή
22.0
8.0
0.03
72.5
8.13
1.56
0.26
0.29
0.09
NaCl

Μέγιστη τιμή
34.2
9.6
609
4146
527
5143
30.43
6321
22.53
NaCl

Μέση τιμή
26.6
8.98
70
985
104
789
9.32
598
6.3
NaCl

Πηγή: Dotsika et al., 2009 (J., Geochem., Exploit., 103,133-143, A natron source at lake Pikrolimni? Geochemical
evidence)

Σταχυολογημένες πηγές: Dotsika et al., 2012 (Quater., Intern., 266,74-80, Isotope contents and origin of water at Pikrolimni lake),
Dotsika et al., 2009 (J., Geochem., Exploit., 103,133-143, A natron source at lake Pikrolimni? Geochemical evidence), Dotsika et
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al., 2004 (Bull., Geol., Soc., of Greece, 36, 192-195pp., Hydrochemical conditions of the Pikrolimni lake), Fytikas et al., 2000
(Proc., World Geotherm., Cong., 10pp., Geothermal exploitation and development activities in Greece),

__________

- Λίμνες Πρεσπών
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα ή Βρυγηίδες κατά την αρχαιότητα
(Natura2000=GR1340001 –Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και GR1340002 –Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Φλώρινα,
Ελληνοαλβανικά σύνορα και Π.Γ.Δ.Μ.)

Η λίμνες Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Οχρίδα και Μαλίκη (έχει αποξηρανθεί), γνωστές στην
παλαιογεωγραφία ως Δειναρικές λίμνες, θεωρούνται ως οι παλαιότερες λίμνες στην Ευρώπη και
μερικές από τις αρχέγονες λίμνες παγκοσμίως, καθώς σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της
Πλειόκαινης γεωλογικής περιόδου. Η λεκάνη των Πρεσπών δημιουργήθηκε από τεκτονικές
υφέσεις, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Τριτογενούς γεωλογικής εποχής (πριν
χρόνια).

από 1-70 εκατομμύρια

Αρχικά δημιουργήθηκε μια μόνο μεγάλη λίμνη, η Πρέσπα.
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Στη συνέχεια όμως, κατά τις τελευταίες δεκάδες χιλιάδες χρόνια, οι εναποθέσεις φερτών υλικών
από τους χείμαρρους της περιοχής και ειδικότερα εκείνου που διέρχεται από την κοιλάδα του Αγίου
Γερμανού, σε συνδυασμό με τη δράση των νερών της μεγάλης λίμνης, δημιούργησαν σιγά-σιγά μια
αμμώδη λωρίδα γης που διαχώρισε ένα ρηχό βραχίονα της Πρέσπας, δημιουργώντας τη λίμνη
Μικρή Πρέσπα. Έτσι, σήμερα μια προσχωσιγενής λουρίδα γης, μια αβαθή λωρίδα αμμώδους
εδάφους, μήκους περίπου 4Km. και πλάτους 200-1000 μέτρων χωρίζει τις δύο λίμνες που όμως
επικοινωνούν με μικρή δίαυλο στη θέση Κούλα. Η περιοχή αυτή που ονομάζεται Βρωμολίμνη ή
Βιρό.
Οι δυο λίμνες των Πρεσπών βρίσκονται ανάμεσα στα βουνά Τρίκλαρο και Βαρνούς στην Ελλάδα,
Περιστέρα, Πλάνινα στην ΠΓΔΜ και Πιτσκίνα Βόντα στην Αλβανία. Η υδρολογική λεκάνη των
Πρεσπών είναι κλειστού τύπου και κυριαρχείται γεωλογικά από δολομιτικούς ασβεστόλιθους,
γρανίτη και σκληρά κρυσταλλικά μεταμορφωσιγενή πετρώματα. Μέρος των δύο αυτών λιμνών
περιβάλλεται από αποθέσεις ιζημάτων της Τριτογενούς και Τεταρτογενούς περιόδου. Άφθονα νερά
ξεκινούν από ψηλά και με μικρά ρέματα, μικρά ποτάμια ή και μέσα από υπόγειες διαδρομές
καταλήγουν στις δύο λίμνες. Το δάσος της περιοχής είναι από τα πιο πλούσια της χώρας μας και
καλύπτεται από βελανιδιές, πανύψηλες οξιές, σημύδες αλλά και από φυτά μοναδικά στον ελληνικό
χώρο, όπως η κενταύρια των Πρεσπών -Centaurea prespana και το δάσος με άρκευθους (υπάρχουν
εκεί δύο είδη τα Juniperus excelsa και το Juniperus foetidissima, με λεπιοειδή φύλλα και τα δύο. Η κυριότερη διαφορά τους είναι ότι
το πρώτο έχει 3-6 σπέρματα, μέσα στον καρπό, ενώ το δεύτερο 1-3 σπέρματα).

Η Μεγάλη Πρέσπα καλύπτει περίπου 253.6 Km2 και εκτείνεται ανάμεσα στην Ελλάδα, στην
Αλβανία και στη Π.Γ.Δ.Μ (το

μεγαλύτερο τμήμα της έκτασής της).

Η στάθμη της Μικρής Πρέσπας

βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση με τη στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας, σε υψόμετρο περίπου τα +853
μ., με τα 47.4 Km2 της επιφάνειάς της να βρίσκονται εντός της Ελλάδας και μόλις 3.85 Km2 στο
νότιο άκρο της να εκτείνονται στην Αλβανία. Όταν τα νερά της Μικρής Πρέσπας πλεονάζουν,
κυρίως την άνοιξη, χύνονται στη Μεγάλη Πρέσπα και από εκεί με υπόγειες καταβόθρες,
διοχετεύονται στη λίμνη Οχρίδα της Π.Γ.Δ.Μ., μερικά χιλιόμετρα βορειότερα.

Τα τελευταία

χρόνια η υψομετρική διαφορά στάθμης των δύο Πρεσπών έχει σταθεροποιηθεί περίπου στα 6
μέτρα, ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι δύο λίμνες είχαν περίπου την ίδια στάθμη, με
λίγο υψηλότερη εκείνη της μικρής Πρέσπας.
Οι Πρέσπες, έχουν ανακηρυχθεί ως ‘’Εθνικός Δρυμός’’ (συνολική έκταση 256.7 Km2,. πυρήνας με την περιοχή
απόλυτης προστασίας 49 Km2)

από το 1974, υγρότοπος διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ramsar από το

1973, αλλά και υγρότοπος με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 79/409. Μέσα
στο όρια της προστατευμένης περιοχής των Πρεσπών, αναπτύσσονται 13 οικισμοί με 1500 περίπου
κατοίκους συνολικά. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι Ψαράδες και ο Άγιος Γερμανός και έχουν
χαρακτηριστεί παραδοσιακοί και διατηρητέοι οικισμοί. Το 1991 δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών με τη βοήθεια της WWF, που στήριξε τις προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να αναδείξουν και
να προστατέψουν το φυσικό πλούτο της περιοχής τους.
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Κάθε περιοχή μέσα στον Εθνικό Δρυμό έχει τις δικές της ομορφιές και το δικό της χαρακτήρα. Εκτός από
τις πανοραμικές όψεις της λίμνης που βλέπει ο επισκέπτης από μερικά υψώματα της περιοχής, όλα τα άλλα
αξιοθέατα του Δρυμού χαρακτηρίζονται από λιτή και διακριτική παρουσία, που για να τα απολαύσει κανείς,
πρέπει να τα πλησιάσει, να τα αναγνωρίσει, να τα ζήσει για λίγο από κοντά. Μερικά από τα πλέον
ενδιαφέροντα μέρη είναι τα εξής: Μικρολίμνη - Βιολογικός Σταθμός - Λάτσιστα – Κρανιές- Η Μικρολίμνη
είναι μικρό παραλίμνιο χωριό. Περπατώντας διακριτικά δίπλα στα υγρά λιβάδια που συνορεύουν με τους
καλαμιώνες, βόρεια του χωριού, μπορεί να δει κανείς και να φωτογραφίσει τους σπάνιους ερωδιούς, που
κυνηγούν εκεί, μέσα στα ρηχά νερά, τη λεία τους, (βατράχια, φίδια, ψάρια, έντομα και άλλους, υδρόβιους
οργανισμούς). Ακόμη, με βάρκες των ψαράδων, μπορεί να επισκεφθεί το μικρό πανέμορφο νησάκι
Βιδρονήσι (Βιδρινέτσι). Με τα πόδια από την Μικρολίμνη και ακολουθώντας ένα οριοθετημένο μονοπάτι
προς τα νότια, μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Βιολογικό Σταθμό παρατηρήσεων της Ελληνικής Εταιρείας
Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον οποίο παλαιότερα χρησιμοποιούσαν οι
επιστήμονες που εργάζονταν στην περιοχή. Στη συνέχεια αυτού του μονοπατιού μπορείς να φτάσεις στο
μικρό κόλπο της Λάτσιστας, και που καταλήγει στο εγκαταλειμμένο χωριό Κρανιές, μετά από πορεία
μιάμιση ώρας. Οξυά – Σφήκα- Ακολουθώντας το δασικό δρόμο που ξεκινάει από το μικρό οικισμό της
Οξυάς, φτάνει κανείς μετά από πορεία δύο ωρών - ανάμεσα από πυκνά δάση βελανιδιών, οξυών και άλλων
πλατύφυλλων - στο εγκαταλειμμένο ορεινό χωριό Σφήκα στο ομώνυμο βουνό (Σφήνα ή Τρικλάριο) και σε
υψόμετρο 1300 μέτρα. περίπου. Από εκεί και μετά από μια ώρα πορεία, φτάνει στα ορεινά "αλπικά" λιβάδια,
πάνω από την ζώνη των δέντρων, όπου την άνοιξη και το καλοκαίρι, μπορεί να ζήσει κοντά στους
κτηνοτρόφους, που έχουν εκεί τα κοπάδια τους. Λόφος Καλέ - Πανοραμική θέα ολόκληρης της λίμνης.
Ιδανικό μέρος για φωτογράφηση. Τόπος για πικ-νικ και ξεκούραση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Οπάγια - Βρωμολίμνη - Παρατηρητήριο- Η έκταση που περικλείεται από το εγκαταλειμμένο χωριό Οπάγια,
την τοποθεσία Κούλα και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περιλαμβάνει το πιο ευαίσθητο τμήμα του πυρήνα
του Εθνικού Δρυμού, τη Βρωμολίμνη, ένα εσωτερικό σώμα νερού, με κανονική όμως επικοινωνία με τα
νερά της Μικρής Πρέσπας. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες αποικίες των πελεκάνων, των κορμοράνων, των
χηνών και πολλών ερωδιών. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η είσοδος εδώ απαγορεύεται αυστηρά. Τις
αποικίες των πουλιών μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης με κιάλια, είτε από τον μικρό λόφο Γκόριτσα,
στα νοτιοανατολικά, είτε από το παρατηρητήριο που υπάρχει στα βόρεια, δίπλα στο δρόμο. Είναι ο
ιδανικότερος τόπος για παρατήρηση πουλιών στην Πρέσπα. Άγιος Γερμανός- Τα σπίτια του χωριού είναι
κτισμένα σε ρυθμό παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής. Υπάρχει ομώνυμη βυζαντινή εκκλησία του 10ου
αιώνα. Βορειοανατολικά του χωριού, το μικρό ποτάμι Στάρα με μικρούς καταρράκτες, πεντακάθαρα νερά
και πέστροφες. Ακολουθώντας το δασικό δρόμο παράλληλα με το ποτάμι, φτάνει κανείς στα εντυπωσιακά
μικτά δάση έλατου-οξυάς και συνεχίζοντας, στις κορυφές Καλό Νερό (Bella Voda, σε υψόμετρο 2156 μ.) και
Μάζι (2060 μ.), από όπου έχει μια μοναδική θέα και των δύο λιμνών. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η
συνάντηση με τους κτηνοτρόφους που έχουν τα κοπάδια τους στο βουνό. Κούλα - παραλία Μεγάλης
Πρέσπας- Μεγάλες αμμουδιές και ευκαιρία για κολύμπι στα διάφανα νερά της Μεγάλης Πρέσπας. Περιοχή
για ξεκούραση και πικ-νικ. Παράλληλα, τόπος παρατήρησης πελεκάνων που πετούν από τη μικρή στη
μεγάλη λίμνη για να ψαρέψουν. Άγιος Αχίλλειος- Επίσκεψη στο παραμυθένιο νησάκι του Αγίου Αχίλλειου
με τον μικρό του οικισμό. Περιπλάνηση στα καταπράσινα λιβάδια. Επίσκεψη στα ερείπια της μεγάλης

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_148

ομώνυμης βασιλικής που κτίστηκε τον 10ο αιώνα, με την επιτύμβια πλάκα του ερωδιού με το γεράκι και στο
εγκαταλειμμένο μοναστήρι της Παναγίας Πορφύρας με την ομώνυμη εκκλησία του 16ου αιώνα. Πύλη –
Δασερή- Περπατώντας από το χωριό Πύλη στο εγκαταλειμμένο χωριό Δασερή, ο επισκέπτης χαίρεται
πανέμορφα δάση βελανιδιών δίπλα στους καλαμιώνες και σε πράσινα, πλημμυρισμένα με νερό λιβάδια.
Πορεία μιάμιση ώρας. Βροντερό- Γραφικό χωριό κτηνοτρόφων, σε απόσταση 13 χλμ. από την Πύλη, μέσα
σε πυκνά δάση βελανιδιάς και εκτάσεις καλυμμένες με πυξούς. Αη-Γιώργης Ψαράδων - Στο υψηλότερο
σημείο του δρόμου Κούλας-Ψαράδων, βρίσκεται το μικρό εξωκλήσι του Αη-Γιώργη. Γύρω από αυτό,
υπάρχει μια συστάδα, μοναδική στην Ευρώπη, από μερικές δεκάδες υπεραιωνόβια βουνοκυπάρισσαάρκευθοι. Ο χώρος αυτός αποτελεί το δεύτερο τμήμα της περιοχής απόλυτης προστασίας του Εθνικού
Δρυμού (πυρήνας). Ψαράδες-Το πιο παραδοσιακό χωριό της Πρέσπας με σπίτια χτισμένα σε τοπικό
αρχιτεκτονικό ρυθμό. Με βάρκες ψαράδων του χωριού, που έχουν ειδική άδεια, μπορεί κανείς να επισκεφθεί
τις ακρογιαλιές της λίμνης και τις απότομες βραχώδεις ακτές, όπου, σε φυσικές και λαξεμένες κοιλότητες
στα βράχια, βρίσκονται ασκηταριά, ερημητήρια, εικόνες ζωγραφισμένες πάνω στους βράχους, καθώς και
δύο εκκλησίες, της Μεταμόρφωσης (αρχές 13ου αιώνα) και της Παναγιάς της Ελεούσας (15ος αιώνας) με
αξιόλογες τοιχογραφίες. Η δεύτερη εκκλησία, με βάση κάποιο θρύλο, είναι γνωστή και ως "Άγιος Πέτρος"
(σταχυολογημένο κείμενο από ‘’Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Οδηγός για τους επισκέπτες’’, Κατσαδωράκης, Σκούλλος, Έκδοση,
Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Η αξία των Πρεσπών έγκειται στο γεγονός ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή-μεγάλη
βιοποικιλότητα, πλούσιους φυσικούς της πόρους, εξαιρετική φυσική ομορφιά και σε κάποιο βαθμό οι
παραδοσιακές

γεωργικές

και

κτηνοτροφικές

πρακτικές,

συμβάλλουν

στη

δημιουργία

φυσικού

περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει πληθώρα σπάνιων και ενδημικών ειδών. Στις Πρέσπες, έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 1800 είδη φυτών με δύο ενδημικά (17 πτεριδόφυτα και περισσότερα από 1750 σπερματόφυτα ), 12
τύποι δασών, 23 είδη ιχθύων από τα οποία τα 9 είναι ενδημικά, 22 είδη ερπετών, 11 αμφιβίων, ενώ βρίσκουν
καταφύγιο εντός των ορίων της λεκάνης των Πρεσπών πάνω από 62 είδη θηλαστικών (σ’ αυτά
συμπεριλαμβάνονται και είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ορισμένα είδη νυχτερίδων, ο λύκος, η αρκούδα και η βίδρα).

Εξάλλου, έχουν καταγραφεί στην περιοχή τουλάχιστον 275 είδη πτηνών, από τα οποία 164 είδη
αναπαράγονται ή έχουν αναπαραχθεί στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Πολλά από αυτά είναι σπάνια
και κάποια όπως ο αργυροπελεκάνος, απειλούνται με εξαφάνιση. Εδώ, στις Πρέσπες διατηρείται η
μεγαλύτερη στον κόσμο αποικία αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου, ενώ και η λαγγόνα σχηματίζει εδώ
μία σημαντική αποικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από όλη την Ευρώπη,
μόνο στην περιοχή των Πρεσπών οι πληθυσμοί του αργυροπελεκάνου και του ροδοπελεκάνου μοιράζονται
το ίδιο ενδιαίτημα. Επίσης, υψηλή είναι και η βιοποικιλότητα της ιχθυοπανίδας της. Μέσα στις λίμνες έχουν
καταγραφεί όπως προαναφέρθηκε, 23 είδη ψαριών, 9 εκ των οποίων είναι ενδημικά. Από τα υπόλοιπα 14
είδη, το γριβάδι, ο κοινός κυπρίνος, έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική του αξία ως αλίευμα.
Εξάλλου, άλλα είδη ψαριών που κατά καιρούς έχουν εισαχθεί στη λίμνη, φαίνεται να αποτελούν απειλή για
το οικοσύστημα, ενώ άλλα είδη ψαριών, επίσης εισαχθέντα, μπορεί να μην έχουν σχηματίσει βιώσιμους
πληθυσμούς.
Οι Πρέσπες αναφέρονται επίσης για την πλούσια μαλακοπανίδα τους (γαστερόποδα, δίθυρα). Έχουν
καταγραφεί, σε σχετικά πρόσφατη έρευνα (2012), τουλάχιστον 40 taxa (είδη, υποείδη, ποικιλίες) από τα οποία
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29 είναι γαστερόποδα, και 11 είδη δίθυρα μαλάκια, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 37% αυτών των μαλακίων
είναι ενδημικά της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι η Μεγάλη Πρέσπα είναι πιο πλούσια με είδη, από ότι η
Μικρή Πρέσπα.
Η ποικιλότητα των ψαριών στις λίμνες των Πρεσπών είναι ένας από τους λόγους για την παρουσία
ιχθυοφάγων, υδρόβιων πουλιών, μεταξύ των οποίων και ο αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, η λαγγόνα
Phalacrocorax pygmaeus και ο ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus, πουλιά που έχουν ενταχθεί στο
Παράρτημα I της Οδηγίας για τα Πουλιά (79/409/EΟΚ). Ασφαλώς, ο ρόλος που παίζουν τα ιχθυοφάγα
πουλιά για τους πληθυσμούς των ψαριών δεν είναι αμελητέος, ειδικά στα μικρότερου μεγέθους ενδημικά
είδη ψαριών, όπως το τσιρόνι και η πλατίκα που αποτελούν και την κύρια τροφή των πελεκάνων και των
κορμοράνων. Εντούτοις, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση σε κανένα από αυτά τα είδη ψαριών από τις αρχές της
δεκαετίας του ’80, παρά το γεγονός ότι τόσο οι πελεκάνοι όσο και οι κορμοράνοι έχουν αυξηθεί. Πιθανώς, η
αύξηση των θρεπτικών στοιχείων των λιμνών ευνοεί αυτά τα ψάρια που τρέφονται με πλαγκτόν και αυτό
μπορεί να εξηγήσει την αυξητική τάση.
Σε σχετικά πρόσφατη καταγραφή των ψαριών (2007) στη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα αναφέρονται ότι
υπάρχουν 25 είδη: Alburnoides prespensis, Alburnus alburnus, Anguilla anguilla, Barbus prespensis,
Carassius carassius, Carassius gibelio, Chondrostoma prespensis, Cobitis meridionalis, Ctenopharyngodon
idella, Cyprinus carpio, Esoix lucius, Gambusia holbrooki, Hypophthalmichthys molitrix, Lepomis gibbosus,
Oncorhynchus mykiss, Parabramis pekinensis, Pelasgus prespensis, Pseudorasbora parva, Rhodeus amarus
Rutilus prespensis, Salmo letnica, Salmo peristericus, Silurus glanis, Squalius prespensis, Tinca tinca.

Ενδημικά Είδη Ψαριών στις Πρέσπες
(EN: Κινδυνεύον, VU: Τρωτό, LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος)

Επιστημονική ονομασία

Ελληνική Ονομασία

από Κόκκινο

Ενδημικά

Βιβλίο
Απειλούμενων
Ζώων της
Ελλάδας, 2009
Cobitis meridionalis
Alburnoides prespensis
Alburnus belvica
Barbus prespensis
Chondrostoma prespense
Pelasgus prespensis
Rutilus prespensis
Squalius prespensis
Salmo peristericus

Βρυγοβελονίτσα
Τσιρονάκι
Τσιρόνι

VU
VU
VU

Μπράνα

VU

Σκουμπούζι
Τσίμα
Πλατίκα
Κέφαλος
Πέστροφα των Πρεσπών

VU
EN
VU
LC
EN

Πρέσπα
Πρέσπα
Πρέσπα
Βαλκάνια,
Πρέσπα και
Αλβανία
Πρέσπα
Πρέσπα
Πρέσπα
Πρέσπα
Πρέσπα

Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών και το οποίο τονίζει τη
μοναδικότητα αυτών των λιμνών, είναι η παρουσία πέντε ρεόφιλων ειδών, δηλαδή ειδών που
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γενικώς προτιμούν την αναπαραγωγή σε ρέοντα ύδατα (τσιρόνι, σκουμπούζι, μπράνα, τσιρονάκι
και κέφαλος). Αν και απουσιάζουν τελείως από τις λίμνες της δυτικής Ευρώπης, τα γένη Barbus,
Cobitis, Squalius και Chondrostoma (δηλαδή
σκουμπουζιού αντίστοιχα)

συγγενείς της μπράνας, της βρυγοβελονίτσας, του κέφαλου και του

απαντώνται σε άλλες λίμνες των Βαλκανίων, όπως οι λίμνες Σκόδρα ή

Σκουτάρι και η Δοϊράνη. Πρόσθετα, τα ρυάκια συνεχούς ροής της Μεγάλης Πρέσπας φαίνεται ότι
προσφέρουν, σε αυτά τα είδη ψαριών τις απαραίτητες περιοχές για την εναπόθεση των αβγών τους.
Ανάμεσα σε αυτά τα ρεόφιλα είδη ψαριών, ένας πληθυσμός από τσιρονάκια (Alburnoides prespensis),
ζει εξ ολοκλήρου στο λιμναίο οικοσύστημα της Μικρής Πρέσπας.
Προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα (1960-1990) στην Πρέσπα εισήχθησαν δέκα ή δώδεκα είδη
ευρωπαϊκής, ασιατικής ή βορειοαμερικανικής προέλευσης. Γενικώς, οι εισαγωγές ψαριών
αποτελούν απειλή για τα ενδημικά είδη και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα υδατικά συστήματα,
μεταξύ άλλων, λόγω του ανταγωνισμού των πόρων, των θηραμάτων, λόγω επιπτώσεων στο
οικοσύστημα (όπως

η καταστροφή της βλάστησης)

ακόμη και λόγω γενετικών επιδράσεων, όπως ο

υβριδισμός.
Οι κάτοικοι της περιοχής και οι ψαράδες συχνά θεωρούν το γριβάδι αυτόχθονο είδος, καθώς
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και έχει ενσωματωθεί στη ζωή τους. Εντούτοις, το γριβάδι δεν είναι
αυτόχθονο είδοςˑ πιθανώς εισήχθη στις λίμνες κατά τη ρωμαϊκή ή τη βυζαντινή εποχή. Εξαιτίας της
μακράς περιόδου που έχει περάσει από την εισαγωγή του, της προσαρμογής του είδους του στο
οικοσύστημα των λιμνών, αλλά και της αξίας του για την τοπική αλιεία, γενικώς αντιμετωπίζεται
ως αυτόχθονο. Επίσης, ο πληθυσμός γριβαδιών έχει ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου με
εμπλουτισμούς, παρόλο που αυτή είναι μία προβληματική διαδικασία με υψηλό ρίσκο, επειδή
ελλοχεύει ο κίνδυνος να εισαχθούν ταυτόχρονα και ξενικά είδη ψαριών.
Από τα υπόλοιπα είδη των Πρεσπών, το μεταναστευτικό χέλι φαίνεται ότι έχει γίνει αυτόχθονο στις
Πρέσπες, ενώ έχει καταγραφεί ως ‘’Κρισίμως Κινδυνεύον’’ σύμφωνα με την IUCN, διότι
μειώνεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή του εξάπλωση. Παρόλο που δεν υπάρχουν ποτάμια που να
συνδέουν την Πρέσπα απευθείας με τη θάλασσα, πιστεύεται πιθανότατα, ότι στο παρελθόν χέλια
έφταναν στη λίμνη Οχρίδα, μέσω του ποταμού Δρίνου, και από εκεί στην Πρέσπα μέσω των
υπόγειων κοιλοτήτων που συνδέουν τη Μεγάλη Πρέσπα με τη λίμνη Οχρίδα. Μεταξύ του 1976 και
των αρχών του 2000, πιθανώς να μπορούσαν επίσης να φτάσουν στις λίμνες μέσω του ποταμού
Ντέβολλι, της Αλβανίας, που χύνεται στην Αδριατική και ενώθηκε για λίγες δεκαετίες τεχνητώς με
τη Μικρή Πρέσπα. Σήμερα, τα χέλια μάλλον δεν μπορούν πλέον να φτάσουν στην Πρέσπα, όχι
μόνο επειδή τερματίστηκε η σύνδεση με τον ποταμό Ντέβολλι, αλλά και λόγω των πολλών
φραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί στον ποταμό Δρίνο. Έτσι, ανίκανα να επιστρέψουν στη
θάλασσα, τα χέλια παραμένουν αποκλεισμένα και φτάνουν σε αξιοσημείωτα μεγάλο βάρος,
ξεπερνώντας συχνά τα 4 κιλά.
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Άλλα Είδη Ψαριών που έχουν Παρατηρηθεί
στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα
(από:Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007)

Προέλευση

Έτος
εισαγωγής
κατά
προσέγγιση

Παρόντα
ή Απόντα
σήμερα

Ευρωπαϊκή

1951-1954

✕*

Βορειοαμερικανική

Άγνωστη

✕

Πεταλούδα

Ασιατική

Δεκαετία ’70

✓

Γριβάδι
Χορτοφάγος
κυπρίνος

Ευρωπαϊκή

Ρωμαϊκή εποχή

✓

Ασιατική

1988

✕

Ασημοκυπρίνος

Ασιατική

1987

✕

Κινέζικη Λεστιά
Ψευτορασμπόρα
Μουρμουρίτσα
Γλίνι

Ασιατική
Ασιατική
Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή

✕
✓
✓
✓

Silurus glanis

Γουλιανός

Ευρωπαϊκή

Δεκαετία ’70
Δεκαετία ’70
Άγνωστη
1983
Από τον 19ο
αιώνα

Lepomis gibbosus

Ηλιόψαρο

Δεκαετία ’90

✓

Gambusia holbrooki

Κουνουπόψαρο

1995

✕

Είδος
Salmo letnica
Oncorhynchus mykiss
Carassius auratus
gibelio
Cyrpinus carpio
Ctenopharyngodon
idella
Hypophthalmichthys
molitrix
Parabramis pekinensis
Pseudorasbora parva
Rhodeus amarus
Tinca tinca

Κοινή
ονομασία
Πέστροφα της
Αχρίδας
Αμερικάνικη
πέστροφα

Βορειοαμερικανική
Βορειοαμερικανική

✓

* Μια μεμονωμένη πέστροφα της Αχρίδας πιάστηκε στη Μεγάλη Πρέσπα το 2011, αποτελώντας ένδειξη καινούργιας
εισαγωγής μετά την τελευταία που είχε γίνει τη δεκαετία του `50.

Από τα σχετικά πρόσφατα εισαχθέντα, πέντε είναι κυρίως τα είδη που φαίνεται να έχουν
εγκαθιδρύσει μεγαλύτερους ή μικρότερους πληθυσμούς. Η ψευτορασμπόρα και η πεταλούδα
εισήχθησαν στις λίμνες τη δεκαετία του ’70. Η πεταλούδα φαίνεται να είναι πολυπληθές είδος στη
Μικρή Πρέσπα, αλλά η εμπορική του αξία παραμένει χαμηλή, ενώ η ψευτορασμπόρα δεν έχει
καμία εμπορική αξία. Το γλίνι εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του ’80, πιθανώς από τη λίμνη
Καστοριά, αλλά ως τώρα φαίνεται να είναι σπάνιο. Η μουρμουρίτσα απαντάται μόνο στη Μεγάλη
Πρέσπα. Το ηλιόψαρο εισήχθη πιθανώς τη δεκαετία του ’90 και οι πληθυσμοί του και στις δύο
λίμνες πρόσφατα αυξήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, στη Μεγάλη Πρέσπα έχουν πιαστεί πολύ λίγοι
γουλιανοί. Παραμένει άγνωστο εάν ο γουλιανός και η μουρμουρίτσα έχουν εισαχθεί ή αποτελούν
αυτόχθονα είδη των λιμνών της Πρέσπας.
Σταχυολογημένες πηγές: Panagiotopoulos et al., 2013 (Quatern., Intern., 293,157-169, Vegetation and climate history of the lake
Prespa), Κουτσερή, 2012 (Εταιρ., Προστ., Πρεσπών, 128σελ., LIFE09 INF/GR/319, Ιχθυοπανίδα και βιώσιμη αλιεία στις Πρέσπες),
Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ.,Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνων ΒΔ Ελλάδας-Υδρόβια μακρόφυταΖωοπλαγκτόν), Stefanidis, Papastergiadou, 2010 (Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on the distribution of zooplankton
in lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa), Perennou, Gletsos, et al., 2009 ( Development of a Transboundary Monitoring
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System for the Prespa Park Area, Aghios Germanos, Greece, 381pp), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The
freshwater ichthyofauna of Greece-an update survey), Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μαλακού και
συν., Life-Φύση 2002, NAT/GR/8494, 246σελ., Σχέδιο-Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη

Μικρή Πρέσπα), Michaloudi, 2005 (Belg., J., Zool., 135, 2, 223-227, Zooplanktons dry weights in lake Mikri Prespa), Petaloti et
al., 2004 (Envir., Sc., Poll., Res., 11, 11-17, Nutrient dynamic in shallows lakes of northern Greece), Zacharias et al., 2002 (Lak.,
Reserv., Res., Manag., 7, 55-62, Limnological Greek lakes overview), ), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater
resources in Greece), Petridis, Sinis, 1997 (Hydrob., 351, 95-105, Benthic fauna of lake Mikri Prespa), Tryfon, Moustaka-Gouni,
1997 (Hydrob.,351,61-75, Phytoplankton-nannoplankton in lake Mikri Prespa), Michaloudi et al., 1997 (hydrobiol.,351,77-94,
Zooplankton in lake Mikri Prespa), Crivelli, Catsadorakis, 1997 (Hydrob., vol 351, Spec., Ed.,, Lake Prespa, a unique Balkan
wetland), Crivelli, Malakou et al., 1996, 1997 (Foolia Zool., 45, 1, 21-32, Hydrob., 351, 1-3, 107-125, Foolia Zool., 46,1,37-49 for
some fishes in Prespa lakes), Κατσαδωράκης, 1996 (Εταιρ., Προστ., Πρεσπών, 52σελ., Ψάρια και αλιεία στις Πρέσπες), Conides et
al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390, for nutrient relationship of Greece lakes), Tryfon et al., 1994 (Arch.,Hydrob., 131, 477-494, for
phytoplankton and physic-chemical features of lake Mikri Prespa), Moustaka-Gouni, et al., 1994 (Biol., 49, 593-603, Chlorophytes
in lakes Volvi, Mikri Prespa, Vegoritis), Τρύφων, 1994 (Διδακτ., Διατρ., 259σελ.,+16 Παράρτ,8., ΑΠΘ, για το φυτοπλαγκτό λίμνης
Μικρής Πρέσπας), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142, Aquatic flora of N.Greece), Phychoudakis et al.,
1993 (Techn., Report, EKBY +Univ., of Thessaloniki, 44pp., An assessment of the irrigation project affecting the wetland of Prespa),
Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Παπαστεργιάδου, 1990 (Διδακ., Διατρ.,
266σελ., για τα υδρόβια φυτά στη βόρεια Ελλάδα), Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler,
M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality evaluation in lakes of Greece), Μπαμπαλώνας και συν., 1989 (BIOS, 1,19-29,
for aquatic flora in Mikri Prespa lake), Scoulos, Hatzianestis, 1989 (Wat., Air, Soil Poll., 44, 307-320, Trace metals in lake Mikri
Prespa), Κατσαδωράκης, 1986 (Τεχν., Έκθεση, Πανεπ., Αθηνών, 161σελ., για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών), Παυλίδης, 1985
(Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Θεσσαλ., για την υδρόβια βλάστηση στη λίμνη Πρέσπα), Koussouris, et al., 1989 ( Ann. Limnol. 25, 17–24,
Assessing the trophic status of Lake Mikri Prespa, Greece), Koussouris et al., 1987 (GeoJ., 14, 3, 377-379, for Kastoria and Mikri
Prespa lakes), Koussouris, Satmadjis, 1987 (Rev. Int. Oceanogr. Med. 87/88: 51–66, Changes in plankton assemblages from spring
to summer in a Greek lake), Μποναζούντας και συν, 1987-1988 (Τεχν.,Έκθεση για την περιοχή Μικρής Πρέσπας, 314σελ., 6-11),
Pyrovetsi, Gerakis, 1987 (Environmental., 7, 35-42, Environmental problems from agricultrure in Prespa National Park), Pyrovetsi,
Carteris, 1986 (J., Environ., Managem., 23, 173-183, Land cover/use changes in Prespa National Park), Pyrovetsi et al., 1984
(Tech., Report EEC., DG/XI, 205pp, for Prespa National Park, 49-86, 144-155), Kουσουρής και συν., 1983 (Ειδ., Έκδοσ., ΙΩΚΑΕ,
6, 89σελ., για τη λίμνη Μικρή Πρέσπα), Μουρκίδης και συν., 1978 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίμνες της Β. Ελλάδος. Ι
Βαθμός ευτροφισμού),
__________

α) Λίμνη Μικρή Πρέσπα:
Η λίμνη Μικρή Πρέσπα, γεωμορφολογικά, είναι συνέχεια της Μεγάλης Πρέσπας και χωρίζεται από
αυτήν με ένα κομμάτι ξηράς μήκους περίπου 4Km και πλάτους 200-1000 μέτρων. Μέσα στην
Μικρή Πρέσπα βρίσκονται οι νησίδες του Αγίου Αχίλλειου, που κατοικείται και το Βιτρινέτσι που
είναι ακατοίκητο. Ο σημαντικός αυτός διεθνούς σημασίας υγρότοπος από την άποψη των υδρόβιων
πτηνών απειλείται, τόσο από εξωγενείς και αλλόχθονους παράγοντες, όσο και από αυτόχθονες,
τοπικούς, στους οποίους κυρίαρχο ρόλο καταλαμβάνει η υπέρμετρη και πυκνή ανάπτυξη των
καλαμιώνων.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μικρής Πρέσπας
Επιφάνεια Λίμνης
47.4 Km2,
Υψόμετρο Λίμνης

+853m

* 45.2 Km2

Υδρολογική
Λεκάνη

Εδαφική

(43.5 Km2 ελληνικό
τμήμα)
* 208.69 Km2
( 157.4 Km2

Μέγιστο Μήκος
(έτος 1989)

13.6Km

ελληνικό τμήμα)
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Όγκος Λίμνης Χ106

Μέγιστο Βάθος
Μέσο Βάθος

221m3

Μέγιστο Πλάτος

(324 Χ106, m3
παλαιότερα)
8.4m
4.12m

(έτος 1989)
Μήκος Ακτών(έτος
1989)
Υψόμετρο Εξόδου
Λεκάνης (2003), m

6.7Km

58Km
* 849.61

Πηγές: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μαλακού και συν., Life-Φύση 2002, NAT/GR/8494,

246σελ., Σχέδιο-Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα), Perennou,
Gletsos, et al., 2009 (Development of a Transboundary Monitoring System for the Prespa Park Area, Aghios Germanos,
Greece, 381pp), * Καραβοκύρης και συν., 2003. Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μελέτη υδρολογίας και διαχείριση στάθμης λίμνης
Μικρής Πρέσπας), Koussouris, et al., 1989 ( Ann. Limnol. 25, 17–24, Assessing the trophic status of Lake Mikri Prespa,
Greece),
Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Ο άνθρωπος από πολύ παλιά έχει επηρεάσει με τις επεμβάσεις του τη Μικρή Πρέσπα. Κατά
πρώτον, ο ποτάμι του Αγ. Γερμανού χύνεται στη Μεγάλη Πρέσπα, πήρε όμως τη σημερινή του
θέση το 1936, οπότε και έγινε η μόνιμη εκτροπή του από τη Μικρή Πρέσπα. Το 1976, ο ποταμός
Ντέβολλι στην Αλβανία, συνδέθηκε με τη Μικρή Πρέσπα προκειμένου να αποθηκεύεται στη λίμνη
νερό το χειμώνα και να αντλείται από εκεί το καλοκαίρι για άρδευση. Αυτή η εκτροπή επηρέασε
σημαντικά την οικολογική κατάσταση στο νότιο άκρο της Μικρής Πρέσπας, παρόλο που η εκτροπή
δεν υφίσταται πλέον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στην Ελλάδα, το σημείο που ενώνεται η
Μικρή με τη Μεγάλη Πρέσπα επίσης τροποποιήθηκε το φυσικό σύστημα της περιοχής και ένα
θυρόφραγμα τοποθετήθηκε το 1986 στην περιοχή της Κούλας, με σκοπό την αποθήκευση νερού
στη Μικρή Πρέσπα -η οποία βρίσκεται ψηλότερα και χύνεται στη Μεγάλη Πρέσπα- και τη χρήση
του για άρδευση. Αυτό το στοιχειώδες παλαιότερο θυροφράγμα της περιοχής Κούλα,
επανακατασκευάστηκε το 2004 (ρουφράκτης
πλάτους 3 μέτρων ο καθένας),

πλάτους 1 μέτρου, ρουφράκτης πλάτους 2 μέτρων και δύο ρουφράκτες

με το πρόγραμμα LIFE Nature (LIFE2002NAT/GR/8494) προκειμένου από τη

μια να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης των υδάτων, και από την άλλη να προαχθεί η
προστασία κάποιων ειδών πουλιών, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα στο ελληνικό τμήμα της
Μικρής Πρέσπας. Σημειώνεται, ότι η στάθμη της λίμνης και ο ρυθμός μεταβολής της, επηρεάζουν
καθοριστικά το οικοσύστημα της Μικρής Πρέσπας, τις λειτουργίες του, τη βιοποικιλότητα,
ιδιαίτερα συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων εξαιρετικής σημασίας, αλλά και τα σπάνια είδη
χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί η λίμνη. Ειδικότερα για τη διαχείριση της στάθμης της λίμνης,
επιδιώκεται όπως αυτή, για την περίοδο από Μάρτιο μέχρι τέλος Ιουνίου να διατηρείται ανάμεσα
στο υψόμετρο + 854,4 και +854,2. Αλλά, και να διατηρείται η στάθμη της λίμνης όσο το δυνατό
κοντά στη μέγιστη στάθμη-στόχο, χωρίς έντονες διακυμάνσεις, ενώ κατά την περίοδο ωοτοκίας και
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επώασης των αβγών των ψαριών απαιτείται κατά το δυνατόν, χαμηλός ρυθμός πτώσης της
στάθμης.
Μία από τις επιτυχίες του προγράμματος ήταν η καθιέρωση ενός συμμετοχικού συστήματος
λήψεων αποφάσεων σχετικά με τη ρύθμιση της στάθμης του νερού, καθώς και με άλλα θέματα
διαχείρισης των υδάτων της περιοχής. Η διαχείριση της στάθμης στη Μικρή Πρέσπα είναι ζωτικής
σημασίας για τις υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές, τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών (περιοχές
τροφοληψίας των πουλιών και περιοχές ωοτοκίας των ψαριών)

και για την προστασία των αποικιών των

πελεκάνων, οι οποίες απειλούνται από τους χερσαίους θηρευτές, όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό
γύρω τους. Ο Εθνικός Δρυμός της Μικρής Πρέσπας με την εκτεταμένη και πυκνή ανάπτυξη της
υδρόβιας βλάστησης, ιδιαίτερα των καλαμιών, προσφέρει σημαντικές ποσότητες από φυτικό υλικό
που αποσυντιθέμενο στον πυθμένα της λίμνης επιταχύνει τη γήρανση του οικοσυστήματός της.
Επίσης, η λίμνη δέχεται τουλάχιστον εποχιακά αρκετά επιβαρυμένες απορροές από τις γύρω
γεωργικές καλλιέργειες. Η έλλειψη του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου αρχίζει να επεκτείνεται
ολοένα και σε μεγαλύτερη έκταση, καθώς και οι αυξημένες συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων
και η σχετικά μικρή διαφάνειας στα νερά της. Η τροφική κατάσταση της λίμνης χαρακτηρίζεται ως
μεσοτροφική, και σε επικίνδυνα όρια τη σημερινή φόρτιση θρεπτικών συστατικών.
Το ενθαρρυντικό για τις Πρέσπες είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί δραστήρια και
αποτελεσματικότατα, όργανο διαχείρισης και προστασίας της περιοχής Πρεσπών, η Εταιρία
Προστασίας και Ανάπτυξης Πρεσπών, όπου μεταξύ των άλλων εκπονούνται και υλοποιούνται
κατάλληλα διαχειριστικά σχέδια για τον οικολογικό έλεγχο και διαχείριση της συνολικής περιοχής
από οικο-περιβαλλοντκή άποψη με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξης. Η χλωρίδα και πανίδα της
περιοχής είναι πολύ πλούσια, υπάρχουν ενδημικά είδη, ενώ η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι
σημαντική. Δηλαδή, τα κύρια συστατικά του εκεί φυσικού περιβάλλοντος συνιστούν οι καλαμιώνες
και τα υγρά λιβάδια στις όχθες της λίμνης και τα γειτονικά πυκνά δρυοδάση της ευρύτερης
περιοχής.
Σύμφωνα με τη Natura 2000, στη λίμνη Μικρή Πρέσπα έχουν καταγραφεί 9 τύποι οικοτόπων, από
τους οποίους δύο είναι οικότοποι με προτεραιότητα για προστασία, ο τύπος 3170*= Μεσογειακά
Εποχικά Τέλματα που καταλαμβάνει έκταση περίπου 240 στρέμματα και ο τύπος 6220* = Ψευδοστέππες με γράστεις και ετήσιες πόες, που καταλαμβάνει έκταση περίπου 9369 στρέμματα
(σημειώνεται ότι ο τύπος οικότοπου 1020= Αγροτικές καλλιέργειες έχει έκταση 23752 στρέμματα,
ο τύπος 72Α0 = Καλαμώνες, καταλαμβάνει έκταση περίπου 5500 στρέμματα και ο τύπος με τα
υγρά λιβάδια 6420= Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες, έχει έκταση 1618 στρέμματα).
Στην πλευρά των ομαλών όχθων της Μικρής Πρέσπας, και εκεί όπου έχουν αποτραβηχτεί τα
ύδατα, έχει δημιουργηθεί ένας λιβαδότοπος, πρόσκαιρος βοσκότοπος για τα ζώα. Εδώ ζουν οι
μικρόσωμες αγελάδες νάνοι, μόλις ενός μέτρου ύψος, που βόσκουν στην περιοχή. Αυτές οι
αγελάδες, που είναι προστατευόμενο είδος, ζουν μόνο στο χωριό Ψαράδες και στο νησί Άγιος
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Αχίλλειος. Εξάλλου, ένα ακόμη ιδιαίτερο είδος της περιοχής είναι οι νεροβούβαλοι. Στην περιοχή
των Πρεσπών, με τη χρήση των αρδευτικών έργων της περιοχής, έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό
και η γεωργική καλλιέργεια, με κύριο προϊόν το φημισμένο φασόλι Πρεσπών.
Η παραλίμνια ζώνη στη Μικρή Πρέσπα περιβάλλεται, σχεδόν καθ’ ολοκληρία, από εκτεταμένους
καλαμώνες (έκταση τα έτη 1984-1992 ήταν περίπου τα 6000-62000 στρέμματα), οι οποίοι σε ήπιες
κλίσεις του εδάφους έχουν ζώνη πλάτους από 50-400 μέτρα. Τα εκεί κυρίαρχα είδη είναι το κοινό
νεροκάλαμο -Phragmites australis και το λεπτόφυλλο ψαθί –Typha angustifolia. Στις παρυφές των
καλαμώνων προς την ξηρά, αναπτύσσονται υγρά λιβάδια, τα οποία το έτος 2000 υπολογίστηκαν σε
325 στρέμματα και το 2007, μετά από εφαρμογή της διαχείρισης των καλαμώνων, έφτασαν περίπου
τα 1000 στρέμματα. Τονίζεται ότι πολλά είδη που φιλοξενούνται στην περιοχή (π.χ. πουλιά, ψάρια,
θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, ασπόνδυλα),

εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη των υγρών λιβαδιών.

Η λιμναία βλάστηση της Μικρής Πρέσπας αποτελείται από: α) υδρόβια πλευστόφυτα (π.χ.
χαρακτηριστικά είδη σε ρηχά και διαυγή νερά τα Lemna minor, Spirodella polyrrhiza, ενώ σε στάσιμα νερά κυριαρχούν τα Salvinia
natans, Hydrocharis morsus-ranae. Εδώ συνοδευτικά είδη είναι τα Nymphoides peltata –κίτρινο νούφαρο με μικρά φύλλα, και το
σπανιότερο Trapa natans).

β) εφυδατικά και υφυδατικά βενθικά υδρόφυτα που αναπτύσσονται σε ζώνες

κατά μήκος της ακτογραμμής στα εξωτερικά και αβαθή τμήματα της λίμνης, πίσω ή και μπροστά
από τους καλαμώνες και ανάμεσα σε ελοφυτικές συστάδες και σε βάθη από 0.2-2.5 μέτρα (π.χ κύρια
είδη είναι τα Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum submersum, Najas marina, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
spicatum, M.verticullatum, Potamogeton crispus, Ranunculus trichophyllus, και είδη Chara και Cladophora. Σε στάσιμα νερά
αναπτύσσονται τα Myriophyllum heterophyllum, Nymphoides peltata, Nymphaea alba –λευκό νούφαρο, Nuphar luteum –κίτρινο
νούφαρο με μεγάλα φύλλα, Polygonum amphibium, Ranunculus aquatilis κ.ά).

γ) ελόφυτα που καταλαμβάνουν

μεγάλες εκτάσεις σε όλη την περιφέρεια της λίμνης (π.χ. τα κυρίαρχα είδη είναι τα Phragmites australis, Typha
angustifolia, Scirpus lacustris, Sparganium erectum, Iris pseudacorus, και συνοδά τα Typha latifolia, Carex pseudocyperus,
Eleocharis palustris, Stachys palustris, Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium,
Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, Lycopus europeus, Lythrum salicaria, Galium palustre, Veronica anagalis-aquatica, Mentha
aquatica, Nasturtium officinalae, Apium nodiflorum κ.ά).

Εξάλλου, σε σχετική έρευνα (2008-2009) έχουν καταγραφεί

24 είδη υδρόβιων μακροφύτων, από τα οποία τα πιο κοινά και άφθονα ήταν τα υφυδατικά είδη

Myriophyllum spicatum και Ceratophyllum demersum. Αυτά απαντώνται στους ομώνυμους λειμώνες, οι
οποίοι εκτείνονται στην εξωτερική πλευρά των καλαμώνων (π.χ. Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus
lacustris, Carex spp.,),

κατά μήκος του βόρειου και ανατολικού τμήματος της λίμνης. Στα εσωτερικά ανοίγματα

των καλαμώνων καταγράφονται υδρόβια μακρόφυτα, όπως για παράδειγμα τα Callitriche stagnalis,

Nymphaea alba, Nymphoides, peltata, Mentha aquatica, Lemna gibba, Riccia fluitans, ενώ κοντά
στα ελληνοαλβανικά σύνορα μεταξύ άλλων επικρατούν και τα Nuphar lutea και Potamogeton
natans. Εκτός των πιο πάνω ειδών έχουν καταγραφεί στα υδρόβια μακρόφυτα και τα Alisma
plantago aquatica, Calitriche stagnalis, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Nuphar lutea,
Oenanthe aquatica, Polygonum amphibium, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens,
Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus triochophyllus, Rorripa amphibia,
Salvinia natans, Trapa natans. Εξάλλου σημειώνεται, ότι όσα είδη καταγράφηκαν σε σχετικά
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πρόσφατη έρευνα, με εξαίρεση τα Ranunculus trichophyllus και Riccia fluitans, αυτά τα ίδια είχαν
καταγραφεί και παλαιότερα (1990), αλλά και η αφθονία και κάλυψη αυτών των υδροφύτων δεν είχε
μεταβληθεί χρονικά και τοπικά.
Ως προς το φυτοπλαγκτό και την κοινωνία του, στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, έχει αναφερθεί
παλαιότερα (1990-1992), ότι από άποψη ειδών, πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των κυανοβακτηρίων
(π.χ.

Microcystis aeruginosa, M.wesenbergii, Anabaena lemmermannii v. minor και Aphanocapsa elachista v.conferta,

Chroococcus limneticus, Coelosphaerium sp., Cyanodictyon imperfectum, Merismopedia minima, M.punctata, Radiocystis geminata,
Snowella lacustris, Woronichinia cf. naegeliana, Planktolyngbya circumcreta, P.limnetica, Anabaena cf.solitaria),

τα διάτομα (π.χ.

Cyclotella ocellata),

ακολουθούν

τα χλωροφύκη, τα δινοφύκη και πολύ μικρός είναι εκείνος των

χρυσοφυκών και δεσμιδίων, τα οποία αντανακλούν έμμεσα και στον ευτροφικό χαρακτήρα της
λίμνης. Επίσης, και η βιομάζα τους (μέση

ετήσια 15.0 g/m3, μέγιστη ετήσια 38.1g/m3)

ταξινομεί τη λίμνη

Μικρή Πρέσπα στις ευτροφικές λίμνες, ενώ η μέγιστη βιομάζα των κυανοβακτηρίων εμφανίζεται
το φθινόπωρο και εκείνη των διατόμων την άνοιξη. Αυτό όμως το υπόδειγμα που ακολουθεί το
φυτοπλαγκτόν της Μικρής Πρέσπας έρχεται σε αντίθεση με άλλες ευτροφικές και
στρωματοποιημένες ρηχές λίμνες των εύκρατων περιοχών όπου παρατηρείται και ένα ακόμη
μέγιστο της βιομάζας τους κατά τη θερινή περίοδο με κυανοβακτήρια. Εξάλλου, αξιοσημείωτη
είναι και η παρουσία του νανοπλαγκτού με κύριους αντιπροσώπους από διάτομα και κρυπτοφύκη,
των οποίων η συμμετοχή στη βιομάζα του πλαγκτού έχει πολύ μεγάλο ποσοστό (39-50%) και
επικρατούν κατά το χειμώνα και την άνοιξη. Από τη μελέτη του φυτοπλαγκτού και σε σχέση με
τους φυσικοχημικούς παράγοντες, φαίνεται ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την
εποχικότητα εμφάνισής τους είναι, μεταξύ των άλλων, οι γενικά χαμηλές θερμοκρασίες της
περιοχής, τα αυξανόμενα ποσοστά της βροχόπτωσης και οι υψηλές συγκεντρώσεις του διαλυμένου
ανόργανου αζώτου στα νερά της λίμνης. Επίσης, σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι τα χλωροφύκη
συμβάλλουν σημαντικά (38,9%) στην σύνθεση του φυτοπλαγκτού της (στη
Βεγορίτιδα κατά 47,3%),

Βόλβη κατά 50,8% και στη

και αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των ειδών του φυτοπλαγκτού, αν και στη

βιομάζα του φυτοπλαγκτού τα χλωροφύκη συμμετέχουν με λιγότερο από 15 %. Εξάλλου, στη
λίμνη Μικρή Πρέσπα, που ανήκει στις ρηχές ασταθείς στρωματοποιημένες λίμνες, παρατηρήθηκε
έλλειψη περιοδικότητας των χλωροφυκών, σε αντίθεση με άλλες λίμνες (π.χ.

Βόλβη και Βεγορίτιδα),

όπου παρατηρούνται σαφή πρότυπα της εποχικότητάς τους, παρόμοια και με άλλες βαθιές θερμές
μονομικτικές λίμνες.
Ως προς το ζωοπλαγκτόν, στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, έχουν καταγραφεί, εδώ και αρκετά χρόνια, 46
πλαγκτικά ασπόνδυλα (28 τροχόζωα, 11 κλαδοκεραιωτά,

6 κωπήποδα, 1 προνύμφη δίθυρου),

από τα οποία τα 25

είδη για πρώτη φορά στη λίμνη και 3 είδη είναι νέες καταγραφές στην ελληνική πανίδα (τα τροχόζωα
Gastropus hyptopus, Trichotria sp., και το κλαδοκεραιωτό Biapertura intermedia).

Επίσης, έχει αναφερθεί από τα

κωπήποδα το ενδημικό της βαλκανικής Arctodiaptomus steindachneri, ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζει με τις μορφολογικές του διαφορές το κλαδοκεραιωτό Diaphanosoma cf. mongolianum.
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Εξάλλου στη Μικρή Πρέσπα, οι διακυμάνσεις στην αφθονία και στη βιομάζα του ζωοπλαγκτού,
ακολουθούν το πρότυπο των εύτροφων λιμνών. Στην αφθονία επικρατούν τα τροχόζωα, ενώ στη
βιομάζα τα κωπήποδα. Επίσης, στα κλαδοκεραιωτά τη θερινή περίοδο, σαφής είναι η διαδοχή με
είδη όπως Daphnia cuculata, Ceriodaphnia pulchella, Diaphanosoma mongolianum, ενώ το
φθινόπωρο και την άνοιξη επικρατεί το Bosmina longirostris. Στα κωπήποδα επικρατούν ναύπλιοι
και κωπηποδίτες με σαφή υπεροχή των καλανοειδών. Πρόσθετα, στο ζωοπλαγκτό της Μικρής
Πρέσπας βρέθηκαν και πλαγκτικές νύμφες του δίθυρου Dreissena polymorpha, από τον Απρίλιο
μέχρι και τον Οκτώβριο. Συμπερασματικά φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την
αφθονία των ζωοπλαγκτικών οργανισμών είναι η θήρευση από τα ψάρια της λίμνης, πάνω στα
αναπτυξιακά τους στάδια, ενώ η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή και στην
ανάπτυξη των ειδών, ενώ εξαιτίας της παρουσίας των κυανοβακτηρίων απουσιάζουν τα είδη από τα
τροχόζωα το Keratella cochlearis, από τα κλαδοκεραιωτά το Daphnia cucullata, από τα κωπήποδα
το Arctodiaptomus steindachneri.
Για τη βενθική πανίδα της Μικρής Πρέσπας, εκτός από αναφορές για ολιγόχαιτα (π.χ. τα ενδημικά Potamothrix
prespaensis, Psammoryctides orchidanus variabilis, Psammoryctides orchidanus typica, αλλά και Potamothrix hammoniensis),

νηματοειδή, και νύμφες διπτέρων εντόμων (π.χ. Chironomus plumosus, Chaoborus flavicans, Tanytarsus sp., Einfeldia
dissidens, Cladopelma lateralis, Tanypus punctipennis),

σημαντική είναι η παρουσία των μαλακίων, πολλά από τα

οποία είναι ενδημικά. Ανάμεσα στα ενδημικά είδη της Μικρής Πρέσπας αναφέρονται από πολύ παλιά μέχρι
και πρόσφατα (1988, 1989, 2002, 2006) τα γαστερόποδα Bithynia prespensis ή Β.graeca, Malaprespia albanica,
Prespolitorea malaprespensis, Marstoniopsis malaprespensis, Marstoniopsis macedonica, Planorbarius
corneus grandis, Planorbis presbensis, Gyraulus stankovici, Pisidium maasseni, και το δίθυρο Dreissena
presbensis. Εξάλλου, σύμφωνα με ξένους επιστήμονες (π.χ. C. Albrecht, T. Hauffe, K. Schreiber, T. Wilke, 2012,
Hydrob., 682, 1, 47-59, Assessing mollusc biodiversity in an endangered European ancient lake system: lakes Prespa and Mikri
Prespa in the Balkans)

από σχετική έρευνα κατά την περίοδο 2003-2010 και κατόπιν κριτικής εκτίμησης των

μέχρι τότε καταγραφών, αναφέρεται ότι έχουν διαπιστωθεί στη Μικρή Πρέσπα τα μαλάκια, Bithynia
prespensis, Malaprespia albanica, Prespolitorea malaprespensis, Acroloxus lacustris, Stagnicola cf. fuscus,
Radix auricularia, Lymnaea stagnalis, Haitia acuta, Planorbarius corneus grandis, Planorbis planorbis,
Planorbis presbensis, Segmentina nitida, Gyraulus albus, Anodonta cygnea, Pisidium casertanum, Dreissena
presbensis. Δηλαδή 17 είδη, αλλά υπάρχουν και 3 είδη (Pisidium maasseni, Gyraulus stankovici, Marstoniopsis
macedonica)

για τα οποία δεν υπάρχουν πρόσφατες αναφορές για την ύπαρξή τους στη Μικρή Πρέσπα.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μικρής Πρέσπας
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm

Θ. Σ., Κουσουρής

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
19.1+_5.7
8.0+_0.9

Βάθος 6 μέτρων, Πυθμένας
18.2+_4.9
7.4+_1.6

* 9.27+_0.27
276+_45

273+_48
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*281+_2.3
8.5+_0.3

8.4+_0.3

BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l

*7.97+_0.05
2.7+_0.5
4.3+_0.7
12+_2
149+_4

2.4+_0.3
4.9+_1.9
12+_1
145+_9

Oλ.Σκληρότ., mg/l
Χλωροφύλλη-α, mg/ m3
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

* 117.4+_5.3
146.9+_22.6
*12.8+_1.2
1.8+_0.9

140.7+_27.9
-

pΗ

*0.9+_0.06

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν),.Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Μικρής Πρέσπας
Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
30+_14

Βάθος 6 μέτρων, Πυθμένας
59+_41

* 116+_7.3
*315.2+_47.3

-

26+_28

18+_25

NO3-, μg/l

(* 8.6+_1, νιτρώδη
ιόντα)
300+_140

610+_310

NH3, μg/l

(* 223.2+_34.2
νιτρικά ιόντα)
26+_45

21+_25

(* 83.4+_34,
αμμωνιακά ιόντα)
3.84+_1.71
18.20+_2.08
26.70+_9.76
0.14+_0.08

4.30+_1.48
16.98+_1.13
26.35+_11.24
0.15+_0.06

Διαλυμένο
Άζωτο, μg/l
NO2-, μg/l

Ανόργανο

Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν),.Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ.,
Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη),

Σταχυολογημένες πηγές: Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Environ., Bull., 21, 10a, 3018-3026, Relationships
between lake morphometry, water quality and aquatic macrophytes in 19 Greek lakes, -Petron, Zazari, Vegoritis, Kastoria, Prespes,
Chimaditida, Koronia, Volvi, Pamvotis, Kalodiki, Amvrakia, Trichonis, Lysimachia etc), Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007
(Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μαλακού και συν., Life-Φύση 2002, NAT/GR/8494, 246σελ., Σχέδιο-Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης

Θ. Σ., Κουσουρής
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των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα), Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και συν, 2005 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΕΠΠ+WWF+PPNEA+MAP, Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αειφορική ανάπτυξη πάρκου Πρεσπών), Petaloti et al., 2004
(Envir., Sc., Poll., Res., 11, 11-17, Nutrient dynamic in shallows lakes of northern Greece -Volvi, Prespes, Doirani, Koronia),
Καραβοκύρης και συν., 2003. Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μελέτη υδρολογίας και διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας),
Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία
Θράκη), Bousbouras, Ioannidis, 1997 (Hydrob., 351, 127-133, Amphibians of Prespa national park), Catsadorakis, 1997 (Hydrob.,
351, 157-174, Prespa national park for breeding and wintering birds), Crivelli, Catsadorakis et al., 1997 (Hydrob., 351, 107-125,
Fish and fisheries of the Prespa lakes), Crivelli, Malakou et al., 1996, 1997 (Foolia Zool., 45, 1, 21-32, Hydrob., 351, 1-3, 107-125,
Foolia Zool., 46, 1, 37-49 for some fishes in Prespa lakes), Michaloudi et al., 1997 (Hydrobiol., 351, 77-94, Zooplankton in lake
Mikri Prespa), Pavlides, 1997 (Hydrob., 351, 41-60, Aquatic and terrestrial vegetation of the Prespa area), Petridis, Sinis, 1997
(Develop.,Hydrob., 122, 95-105, Benthic fauna of lake Mikri Prespa), Petridis, Sinis, 1995 (Hydrob., 304, 185-196, Benthos of lake
Mikri Prespa ), Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp,
Water quality evaluation in lakes of Greece), Μπαμπαλώνας και συν., 1989 (BIOS, 1,19-29, for aquatic flora in Mikri Prespa lake),
Scoulos, Hatzianestis, 1989 (Wat., Air, Soil Poll., 44, 307-320, Trace metals in lake Mikri Prespa), Κατσαδωράκης, 1986 (Τεχν.,
Έκθεση, Πανεπ., Αθηνών, 161σελ., για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών), Παυλίδης, 1985 (Τεχν., Έκθεσ.,Πανεπ., Θεσσαλ., για την
υδρόβια βλάστηση στη λίμνη Πρέσπα), Koussouris, et al., 1989 ( Ann. Limnol. 25, 17–24, Assessing the trophic status of Lake
Mikri Prespa, Greece), Koussouris et al., 1987 (GeoJ., 14, 3, 377-379, for Kastoria and Mikri Prespa lakes), Koussouris,
Satmadjis, 1987 (Rev. Int. Oceanogr. Med. 87/88: 51–66, Changes in plankton assemblages from spring to summer in a Greek lake),
Μποναζούντας και συν, 1987-1988 (Τεχν.,Έκθεση για την περιοχή Μικρής Πρέσπας, 314σελ., 6-11), Pyrovetsi, Gerakis, 1987
(Environmental., 7, 35-42, Environmental problems from agricultrure in Prespa National Park), Pyrovetsi, Carteris, 1986 (J.,
Environ., Managem., 23, 173-183, Land cover/use changes in Prespa National Park), Pyrovetsi et al., 1984 (Tech., Report EEC.,
DG/XI, 205pp, for Prespa National Park, 49-86, 144-155), Kουσουρής και συν., 1983 (Ειδ., Έκδοσ., ΙΩΚΑΕ, 6, 89σελ., για τη
λίμνη Μικρή Πρέσπα), Μουρκίδης και συν., 1978 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίμνες της Β. Ελλάδος. Ι Βαθμός
ευτροφισμού),

__________

β) Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα
Η Μεγάλη Πρέσπα, μια διασυνοριακή λίμνη (Π.Γ.Δ.Μ., Ελλάδα, Αλβανία), είναι μέρος του
μεγαλύτερου Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας, του Πάρκου των Πρεσπών. Από λιμνολογική άποψη,
είναι μια ορεινή (βρίσκεται

περίπου στο υψόμετρο +843 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας),

τεκτονική και

καρστική τύπου λίμνη, με μονομικτικό χαρακτήρα, ως προς την εποχική κυκλοφορία των νερών
της

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μεγάλης Πρέσπας
Επιφάνεια Λίμνης
253.6 Km2
Υψόμετρο Λίμνης
+843m

Υδρολογική Εδαφική
Λεκάνη
Όγκος Λίμνης Χ106

(37.6 Km2 ,
ελληνικό τμήμα)
2029.1 Km2
(71.6 Km2,
ελληνικό τμήμα)
περίπου 6000m3

Μέγιστο Βάθος,
Μέσο Βάθος

55m
18m

Μέγιστο Μήκος

25 Km

Μέγιστο Πλάτος

(6 Km, στο ελληνικό
τμήμα)
15 Km

Μήκος Ακτών

( 11 Km, στο ελληνικό
τμήμα)
Km

Πηγές: Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια
μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Perennou, Gletsos, et al., 2009 (Development of a Transboundary Monitoring System for the
Prespa Park Area, Aghios Germanos, Greece, 381pp), Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ,
Μαλακού και συν., Life-Φύση 2002, NAT/GR/8494, 246σελ., Σχέδιο-Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών

λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα),
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Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Οι φυσικοχημικές καταγραφές για τη Μεγάλη Πρέσπα αναφέρουν τα ακόλουθα. Η διαφάνεια των
νερών της με το δίσκο του Secchi, σε αναφορές του 1920 κυμαίνονταν από 7-8 μέτρα, ενώ τη
δεκαετία του 1930 και 1950 ήταν 7.2 και 10 μέτρα αντίστοιχα. Δηλαδή, σε πολύ παλαιότερα χρόνια
είχε καταγραφεί μεγάλη διαφάνεια και οξυγονωμένα νερά, μαζί με μικρές συγκεντρώσεις σε
θρεπτικά άλατα που χαρακτήριζαν τότε τη λίμνη ως ολιγοτροφική. Καταγραφές στη αρχή της
δεκαετίας του 1990 (1994-1996) αναφέρουν τη διαφάνεια μόλις στα 3.2-3.5 μέτρα (την ίδια περίοδο στη
Μικρή Πρέσπα η διαφάνεια ήταν περίπου τα 1.5 μέτρα),

ενώ διαπιστώνεται μια πρώτη ένδειξη για μετάβαση της

τροφικής κατάστασης της λίμνης προς περισσότερο ευτροφικές συνθήκες. Επίσης, οι αυξανόμενες
ευτροφικές συνθήκες της λίμνης επιβεβαιώνονται και από τα τότε δεδομένα του διαλυμένου
οξυγόνου, όπου κάτω από τα 17 μέτρα βάθος ήταν μηδενικές οι συγκεντρώσεις του. Η
αγωγιμότητα των νερών της λίμνης αυξανόταν μεταξύ των βαθών 10 και 20 μέτρα (από 220 μS/m σε
261 μS/m),

ενώ οι συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου υποστηρίζουν ακόμη περισσότερο την

πορεία της λίμνης σε περισσότερο ευτροφικές συνθήκες, καθώς ανάμεσα στα βάθη 10 και 20 μέτρα
αυξάνονταν περισσότερο από δέκα φορές. Εξάλλου, και η υδρόβια βλάστηση, έδειξε μια αύξηση
του ευτροφισμού, καθώς είδη που δεν υπήρχαν σε πολύ παλαιότερες έρευνες αρχίζουν να
εμφανίζονται στη Μεγάλη Πρέσπα, όπως για παράδειγμα τα Potamogeton perfoliatus, P. crispus,
P. pectinatus, Najas marina, Zannichellia palustris, αλλά και τα είδη Trapa natans, Ceratophyllum
demersum Myriophyllum spicatum και άλλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι σημάδια που
επιβεβαιώνουν ευτροφισμό.
Η γνώση για το φυτοπλαγκτό της Μεγάλης Πρέσπας βασίζεται σε παλαιότερες εργασίες με
ποιοτικά δεδομένα για τη βιομάζα και τη χλωροφύλλη-α, (1921,

1998, 2001, 2003),

ενώ για το

ζωοπλαγκτόν τα δεδομένα είναι αραιά και αφορούν τη δεκαετία του 1950. Σε σχετικά πρόσφατη
έρευνα (2008) στη Μεγάλη Πρέσπα, αναγνωρίστηκαν συνολικά 46 taxa φυτοπλαγκτού, από τα
οποία 38 αναφέρονται για πρώτη φορά. Οι περισσότερο πλούσιες ομάδες ήταν τα χλωροφύκη (με 13
είδη)

, τα κυανοβακτήρια (με

13 είδη)

και διάτομα (με

7 είδη).

Πολλοί από τους φυτοπλαγκτικούς

οργανισμούς της λίμνης έχουν κοσμοπολίτικη διανομή (π.χ.

Microcystis aeruginosa, Aulacoseira granulata,

Synedra acus, Rhodomonas minuta, Chroococcus limneticus, Pediastrum duplex)

και αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως

κυρίαρχοι σε εύτροφα νερά. Από τα πλαγκτικά είδη της Μεγάλης Πρέσπας τα 67% από αυτά έχουν
αναφερθεί και στη γειτονική Μικρή Πρέσπα. Μεταξύ των κυανοβακτηρίων της Μεγάλης Πρέσπας,
υπάρχουν τα γνωστά είδη που παράγουν τοξίνες (Microcystis
Planktothrix sp.),

aeruginosa, , Aphanizomenon flos - aquae και

αλλά η αφθονία των πληθυσμών τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Από την άποψη

του βιο-όγκου του φυτοπλαγκτού, τα διάτομα ήταν η πιό σημαντική ομάδα (βιο-όγκος μεγαλύτερος από το
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80% του συνόλου των φυτοπλαγκτικών οργανισμών),

με κυρίαρχα τα είδη Cyclotella ocellata και C.

meneghiniana. Επίσης, στο φυτοπλαγκτό της Μεγάλης Πρέπας συν-κυριαρχούν τα κρυπτοφύκη με
κύριους εκπροσώπους τα Rhodomonas minuta και Cryptomonas sp., αλλά και το μικροσκοπικό
πρυμνεσιόφυτο Chrysochromulina parva, εμφάνισε πλούσια πυκνότητα κατά τη φθινοπωρινή
περίοδο. Ως προς τα κυανοβακτήρια της Μεγάλης Πρέσπας, τα οποία είχαν υψηλή αφθονία (6χ106
κύτταρα/λίτρο),

με κυρίαρχα τα Romeria simplex (δεύτερο

διάτομο Cyclotella ocellata)

πιο άφθονα είδη του φυτοπλαγκτού της λίμνης μετά το

και Aphanocapsa delicatissima. Παρ 'όλα αυτά, τα κυανοβακτήρια δεν ήταν

κυρίαρχα στη λίμνη ως προς το βιο-όγκο του φυτοπλαγκτού. Αυτή η μη κυριαρχία των
κυανοβακτηρίων θα μπορούσε να προτείνει την καλή οικολογική ποιότητα του νερού της λίμνης.
Ωστόσο, η παρουσία αρκετών κυανοβακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και γνωστών ειδών που
παράγουν κυανοτοξίνες, αλλά και η αφθονία του νανοπλαγκτού, κατά κανόνα αναφέρονται σε
ευτροφικές συνθήκες και έτσι, δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα νερά της Μεγάλης Πρέσπας ότι
είναι ενδεικτικά της καλής οικολογικής ποιότητας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Σύμφωνα με τη ‘’Άσκηση Διαβαθμονόμησης των Μεσογειακών Λιμνών’’ (Ε.Ε.,

2009)

και για την

καλή έως και μέτρια οικολογική τους ποιότητα, προτείνεται ως όριο για το συνολικό βιο-όγκο του
φυτοπλαγκτού τα 2.1mm3/l. Στη Μεγάλη Πρέσπα, ο βιο-όγκος του φυτοπλαγκτού έχει αναφερθεί
(2008) στα 5.8 mm3/l, κατά τον Οκτώβριο και στα 1.9 mm3/l, κατά το Νοέμβριο μήνα, σερ σχετική
έρευνα. Δηλαδή, οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές για τις ευτροφικές συνθήκες της λίμνης, ενώ η
εύφωτη ζώνη της λίμνης περιορίζεται μέχρι τα 7 μέτρα βάθος. Εξάλλου, στη Μικρή Πρέσπα, ο
μέσος βιο-όγκος του φυτοπλαγκτού της κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (1990-1991), ανερχόταν στα
3.85 mm3/l, δηλαδή κατά πολύ υψηλότερος από το προαναφερθέν όριο των 2.1 mm3/l για την καλή
έως και μέτρια οικολογική ποιότητα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκάστοτε
συνθήκες αναφοράς και ταξινόμησης της οικολογικής ποιότητας των ελληνικών λιμνών δεν έχουν
ακόμη καθοριστεί επακριβώς. Ωστόσο, άλλοι ερευνητές (2009) αναφέρουν ως καλή την οικολογική
ποιότητα της Μεγάλης Πρέσπας, βασιζόμενοι σε μετρήσεις της χλωροφύλλης-α, της διαφάνειας
του δίσκου του Secchi και των συγκεντρώσεων του ολικού φωσφόρου.
Ως προς την κοινότητα του ζωοπλαγκτού της Μεγάλης Πρέσπας, έχουν καταγραφεί (2008) 20 taxa
(13 είδη τροχοζώων, 4 είδη κλαδοκεραιωτών, 2 κωπήποδα και μία προνύμφη πλαγκτικού μαλάκιου), ενώ υπάρχουν και τα
τυπικά είδη του ζωοπλαγκτού (π.χ.
longirostris),

Mesocyclops leuckarti, Daphnia cucullata, Arctodiaptomus steindachneri, Bosmina

τα οποία έχουν αναφερθεί και στη Μικρή Πρέσπα.

Εξάλλου, στη λίμνη έχουν

διαπιστωθεί οργανισμοί του ζωοπλαγκτού δείκτες ευτροφικών συνθηκών (π.χ. Filinia longiseta, Keratella
cochlearis var. tecta, Trichocerca cylindrica, B. longirostris και Daphnia cucullata

). Οι κύριοι εκπρόσωποι από τα

τροχόζωα ήταν τα Keratella cochlearis, Synchaeta sp., από τα κλαδοκεραιωτά το Diaphanosoma cf
. mongolianumκαι από τα κωπήποδα τα Mesocyclops leuckarti και Arctodiaptomus steindachneri.
Συμπερασματικά, διατυπώνεται η προκαταρκτική άποψη ότι η οικολογική κατάσταση της λίμνης
Μεγάλη Πρέσπα ως προς την αφθονία και τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού και του ζωοπλαγκτού
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(2008), δείχνει σημάδια μιας μέτριας οικολογικής ποιότητας των νερών της, όπως υποδεικνύεται
από: α ) τη σύνθεση του φυτο και ζωο-πλαγκτού (π.χ.
longiseta, Daphnia cucullata),

Microcystis aeruginosa, Aulacoseira granulata, Filinia

η οποία ήταν χαρακτηριστική ευτροφικ’ων συνθηκών, β) την κυριαρχία

τυπικών ειδών στο φυτοπλαγκτό για ευτροφικά ύδατα, γ) οι τιμές του φυτοπλαγκτού βιο-όγκου
(3.85 mm3/l) είναι ενδεικτικές μέτριων ευτροφικών συνθηκών, δ) η υψηλή αφθονία (> 107 κύτταρα ανά
λίτρο νερού)

από διάφορα νανοπλαγκτικά είδη (π.χ. κυανοβακτήρια, διάτομα, πρυμνεσιόφυτα και

κρυπτόφυτα) και ε) η παρουσία των γνωστών ειδών κυανοβακτηρίων, δυνητικά να παράγουν
κυανοτοξίνες (π.χ. Microcystis aeruginosa, Anabaena flos- aquae και Planktothrix sp.). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
του πλαγκτού, δεν υποδηλώνουν υψηλή ή καλή ποιότητα των υδάτων της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα.
Ωστόσο, διατυπώνεται η άποψη ότι πρόσθετα δεδομένα για τη σύνθεση των ειδών, την αφθονία και
την εποχικότητά τους που θα υποστηρίζονται από τις κυρίαρχες φυσικοχημικές συνθήκες είναι
αναγκαία και απαιτούνται για την τελική ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης
Μεγάλη Πρέσπα.
Ως προς τα υδρόβια μακρόφυτα της Μεγάλης Πρέσπας, αναφέρονται ότι σε μεγάλη αφθονία (περιοχή
χωριού Ψαράδες)

καταγράφεται το εφυδατικό είδος νεροκάστανο –Trapa natans, ενώ σε μικρότερη

αφθονία (περιοχή

πλαζ Μεγάλης Πρέσπας)

τα υφυδατικά είδη Potamogeton perfoliatus, P.crispus,

Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Najas marina, Hydrocharis morsus-nanae,
Nymphoides peltata, Vallisneria spiralis.
Για τη βενθική πανίδα της Μεγάλης Πρέσπας και, σε σχετικά πρόσφατη έρευνα (π.χ.

C. Albrecht, T.

Hauffe, K. Schreiber, T. Wilke, 2012, Hydrob., 682, 1, 47-59, Assessing mollusc biodiversity in an endangered European ancient
lake system: lakes Prespa and Mikri Prespa in the Balkans)

τα επιβεβαιωμένα είδη γαστεροπόδων της Μεγάλης

Πρέσπας είναι 30 (π.χ. Viviparus contectus, Bithynia prespensis, Prespolitorea valvataeformis, Marstoniopsis macedonica ,
Pyrgohydrobia prespaensis , Valvata piscinalis, Valvata cristata, Valvata sp.2, Acroloxus lacustris, Stagnicola cf. fuscus, Radix
auricularia, Radix pinteri, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus grandis, Planorbarius corneus arabatzis, Ferrissia wautieri,
Planorbis planorbis, Planorbis presbensis, Gyraulus albus, Gyraulus stankovici κ.ά),

παλαιότερες καταγραφές (Pisidium
Marstoniopsis malaprespensis

ενώ για 6 είδη που υπήρχαν σε

nitidum, Ancylus fluviatilis, Radix labiata, Galba truncatula, Vinodolia lacustris,

), δεν υπάρχουν πρόσφατες αναφορές, για την ύπαρξή τους.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μεγάλης Πρέσπας
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
16.6+_6.9
8.7+_1.8

Βάθος 30 μέτρων
12.4+_4.8
4.2+_3.9

Αγωγιμότητα, μS/cm

* 9.6+_0.34
199+_24

251+_112

pΗ

*221+_0.7
8.6+_0.3

7.8+_0.4
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BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l

*8.3+_0.04
2.9+_0.9
5.1+_0.8
12+_3
97+_7

1.9+_0.6
5.3+_0.8
12+_2
104+_13

Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ., Secchi, m

*107.6+_6.9
93.6+_25.9
2.9+_0.5

100.8+_29.8
-

* 3.3+_0.35
*4.2+_0.7

-

Χλωροφύλλη-α, mg/ m

3

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000), * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ.,
Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας, Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Μεγάλης Πρέσπας
Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
45+_24

Βάθος 30 μέτρων
135+_137

*71+_7.1
*260.7+_42

-

26+_27

26+_31

NO3-, μg/l

(*3.67+_1, νιτρώδη
ιόντα)
210+_320

360+_490

NH3, μg/l

(*216.8+_41.6,
νιτρικά ιόντα)
30+_43

25+_46

(*40.2+_2.67,
αμμωνιακά ιόντα)
5.48+_1.54
9.14+_2.57
22.24+_8.39
0.25+_0.1

5.60+_1.92
8.28+_1.48
23.03+_8.12
0.24+_0.1

Διαλυμένο
Άζωτο, μg/l
NO2-, μg/l

Ανόργανο

Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

Πηγή: * Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ.,
Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη),
Σταχυολογημένες πηγές: Katsiapi et al., 2012 (J. Biol., Resear.,-Thessal., 17, 51-56, Ecological evaluation of lake Megali Prespa
based on plankton), Στεφανίδης Κ., 2012 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ Ελλάδας,
Υδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Kagalou, Leonardos, 2009 (Environ., Monit., Assessm., 150, 469-484, Typology,
classification and management issues of Greek lakes), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ.,
Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη), Zacharias et al., 2002 (Lak., Reserv., Res., Manag., 7, 55-62,
Limnological Greek lakes overview), Skoulikidis et al., 1998 (Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater resources in Greece), Crivelli,
Catsadorakis et al., 1997 (Hydrob., 351, 107-125, Fish and fisheries of the Prespa lakes), Crivelli, Malakou et al., 1996, 1997
(Foolia Zool., 45, 1, 21-32, Hydrob., 351, 1-3, 107-125, Foolia Zool., 46, 1, 37-49 for some fishes in Prespa lakes), Pavlides, 1997
(Hydrob., 351, 41-60, Aquatic and terrestrial vegetation of the Prespa area), Koussouris, Photis et al., 1989 ( Watershed ’89 Conf.,
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in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp, Water quality evaluation in lakes of Greece), Παυλίδης, 1985 (Βιβλίο,
ΑΠΘ, 308σελ., Γεωβοτανική μελέτη Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Μέρος Α΄, Οικολογία, χλωρίδα, φυτογεωγραφία, βλάστηση),

__________

- Λίμνες Χειματίτιδα και Ζάζαρη
(Natura2000=GR1340005, Δ.Μακεδονία, Αμύνταιο)
Οι λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και Βεγορίτιδα θεωρούνται υπολείμματα της παλαιάς
μεγάλης λίμνης, της Εορδαίας που κάλυπτε την περιοχή. Η Ζάζαρη υπερχειλίζει στη Χειμαδίτιδα,
μέσω τάφρου που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60. Εξάλλου, τα υπερχειλίζοντα νερά της
Χειμαδίτιδας, οδηγούνται, μέσω της απαγωγού τάφρου, μήκους 8 χιλιομέτρων στο ρέμα του
Αμύντα και τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Πετρών. Επίσης, η διώρυγα και η σήραγγα ΠετρώνΒεγορίτιδας, που κατασκευάστηκε το 1962/63, παροχετεύει τα πλεονάζοντα νερά των λιμνών
Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα και Πετρών στη λίμνη Βεγορίτιδα. Η Χειμαδίτιδα και η Ζάζαρη βρίσκονται
σε μια λιμνοβαλτώδη περιοχή, ανάμεσα στη λεκάνη της Φλώρινας και της Κοζάνης. Η περιοχή των
δύο αυτών λιμνών, κατακλύζεται από πυκνούς καλαμιώνες και έτσι προσφέρει ιδανικό βιότοπο για
την αναπαραγωγή και τη διαχείμαση υδρόβιων πτηνών. Το σύμπλεγμα των δύο λιμνών που ανήκει
στο ‘’Δίκτυο Natura 2000’’, αποτελεί υδροβιότοπο μεγάλης βιολογικής αξίας, όπου διαβιούν πολλά
είδη οργανισμών. Κάποια από αυτά είναι απειλούμενα όπως η αγριόγατα, η βίδρα, ο
αργυροπελεκάνος, η λαιμόστακτη χελώνα, πεταλούδες και κολεόπτερα. Συνολικά, οι δύο αυτές
λίμνες προσφέρουν καταφύγιο σε 141 είδη πουλιών, 12 είδη θηλαστικών, 7 είδη αμφιβίων, 8 είδη
ψαριών, ενώ υπάρχουν επίσης πολλά είδη ασπονδύλων. Πλούσια και η χλωρίδα της περιοχής με
150 είδη φυτών. Όμως, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η υπεράντληση υδάτων, η χρήση
λιπασμάτων, η παράνομη θήρευση, η αλιεία, η υλοτομία, η υπερβόσκηση και η ρύπανση του
περιβάλλοντος δρουν αρνητικά για το εκεί λιμναίο περιβάλλον.

α) Λίμνη Χειμαδίτιδα (Δ.Μακεδονία, Νυμφαίο, Φλώρινα):

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Χειμαδίτιδα
Επιφάνεια Λίμνης
Υψόμετρο Λίμνης
9.5Km2 (στο μέγιστο
υψόμετρο +591.3m)
**10.3 Km
Υδρολογική Λεκάνη
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Ζάζαρη, Πετρών)
**34.7Km2

Όγκος Λίμνης Χ106
Μέγιστο Βάθος

*155 Km2 (λεκάνη
Χειμαδίτιδας)
0.66m3
*15.0 m3
*2.5m

Μέγιστο Πλάτος
Μέσο Βάθος

3Km
**2.5 Km
*1.0m

πηγές: *Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Environ., Bull., 21, 10a, 3018-3026, Relationships between lake
morphometry, water quality and aquatic macrophytes in 19 Greek lakes, -Petron, Zazari, Vegoritis, Kastoria, Prespes,
Chimaditida, Koronia, Volvi, Pamvotis, Kalodiki, Amvrakia, Trichonis, Lysimachia etc), **Τσιρακίδου, 2008 (Μεταπτ.,
Διατρ., ΑΠΘ, 191σελ., Βελτίωση λειτουργιών λίμνης Χειμαδίτιδας), Κουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία
Φλώρινας, 183σελ., Οικολογική έρευνα στις λίμνες και τους ποταμούς του Ν. Φλώρινας),
Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

__________
Η λίμνη Χειμαδίτιδα με σχήμα επίμηκες, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βέρνου, μαζί με
τη Ζάζαρη, που βρίσκεται 2 περίπου χιλιόμετρα βόρειά της, αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου
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συμπλέγματος 4 λιμνών μαζί με τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας και οι οποίες συνδέονται
υδρολογικά μεταξύ τους. αποτελεί πολύ σημαντικό οικοσύστημα για την ευρύτερη περιοχή και
είναι ο σημαντικότερος τόπος αναπαραγωγής της βαλτόπαπιας που θεωρείται απειλούμενο είδος.
Στις όχθες της βρίσκονται οι οικισμοί Ανάργυροι και Χειμαδιό, από όπου πήρε και το όνομά της.
Μετά την αποστράγγιση του πρώην έλους της Χειμαδίτιδας, στα βόρεια της σημερινής λίμνης,
κατασκευάστηκε περιφερειακά του βόρειου τμήματός της χαμηλό ανάχωμα (0.5-1 μέτρο) με σκοπό τον
περιορισμό της λίμνης και την προστασία των αποδοθέντων γεωργικών εκτάσεων. Παράλληλα, η
υπερχείλιση της λίμνης στη μέγιστη στάθμη της, καθορίστηκε στο υψόμετρο +591.3 μέτρα. Οι κύριες
επεμβάσεις στη λίμνη και στο ευρύτερο περιβάλλον ξεκίνησαν το 1961, για την αποξήρανση μέρους του
έλους, με σκοπό την αύξηση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής. Η απόδοση όμως των έργων δεν ήταν
ικανοποιητική. Έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ο χείμαρρος του Σκλήθρου που κατέληγε στο έλος
της Χειμαδίτιδας εκτράπηκε προς τη λίμνη Ζάζαρη, ενώ κατασκευάστηκε και ενωτική διώρυγα μεταξύ
Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας, αλλά και επεκτάθηκε το στραγγιστικό δίκτυο της περιοχής με επιπλέον διώρυγες.
Τότε είναι που κατασκευάστηκε και το περιφερειακό ανάχωμα της λίμνης.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Χειμαδίτιδας
Παράμετρος
Ελάχιστη –Μέγιστη τιμή
**Μέγιστη τιμή
0
Θερμοκρασία, C
14.7-28.6
Αγωγιμότητα, μS/cm
* 815
pΗ
7.7-10.5
8.5
Διαφάνεια Secchi, m
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Χλωροφυλ.-α, mg/m3

*8.0
*0.6
108-182
76-179
2.4-10.5
15.6-29.78
25.49-118.5
*7.0

180
45.0

Πηγή: *Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship lake morphometry, water
quality, aquatic macrophytes in Greek lakes), **Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν., ΄Eκθεσ., ΑΠΘ, 81σελ., Υγροβιότοπος
λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, Κουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία Φλώρινας, 183σελ.,
Οικολογική έρευνα στις λίμνες και τους ποταμούς του Ν. Φλώρινας),

Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., mg/l
Διαλυμένο
Άζωτο, mg/l
PO4, mg/l
NO2, mg/l
NO3, mg/l
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Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Χειμαδίτιδας
Ελάχιστη-Μέγιστη τιμή
**Μέγιστη τιμή
*0.04

Ανόργανο

*0.3
(ως Φωσφορικά, P2O5,
μg/l=100-3760)
(ως Νιτρώδη, ΝΟ2, μg/l=20793)
(ως Nιτρικά, NO3, μg/l=301490)
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NH3, mg/l

(ως Αμμωνιακά, NH4, μg/l=201870)

ως Αμμωνιακά, NH4,
μg/l=643

Πηγή: ),* Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship lake morphometry, water
quality, aquatic macrophytes in Greek lakes), **Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν., ΄Eκθεσ., ΑΠΘ, 81σελ., Υγροβιότοπος
λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, Κουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία Φλώρινας, 183σελ., Οικολογική έρευνα
στις λίμνες και τους ποταμούς του Ν. Φλώρινας

Η χλωρίδα της περιοχής είναι πλούσια και έχουν καταγραφεί παλαιότερα περισσότερα από 150
φυτικά είδη, από τα οποία τα 20 θεωρούνται σημαντικά λόγω της σπανιότητας τους στον ελληνικό
χώρο. Στη λίμνη Χειμαδίτιδα εκτεταμένοι είναι η υπερανάπτυξη των καλαμώνων καταλαμβάνοντας
πάνω από το 90% της επιφάνειας της λίμνης (π.χ.

με κυρίαρχα είδη τα Phragmites australis, Cladium mariscus,

Typha angustifolia, Scirpus lacustris, και συνοδά τα Carex pseudocyperus, Eleocharis palustris, Stachys palustris, Alisma plantago-

οι οποίοι διαμορφώνουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα πουλιά της περιοχής. Η

aquatica,κ.ά),

λιμναία βλάστηση της λίμνης αποτελείται από: α) υδρόβια πλευστόφυτα (π.χ.
polyrrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, κ.ά).

Lemna minor, Spirodella

β) εφυδατικά και υφυδατικά βενθικά υδρόφυτα που

αναπτύσσονται σε ζώνες κατά μήκος της ακτογραμμής στα εξωτερικά και αβαθή τμήματα της
λίμνης, πίσω ή και μπροστά από τους καλαμώνες και ανάμεσα σε ελοφυτικές συστάδες (π.χ κύρια είδη
είναι τα Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum submersum, Chara spp.,,Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum,
Potamogeton crispus, Ranunculus trichophyllus, Myriophyllum spicatum, Zannichelia palustris, Nymphaea alba, Ranunculus
aquatilis κ.ά).

γ) ελόφυτα που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις σε όλη την περιφέρεια της λίμνης (π.χ.

τα κυρίαρχα είδη είναι τα Phragmites australis, Cladium mariscus, Typha angustifolia, Alnus glutinosa, Limodorum abortivum,
Scirpus lacustris, Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Carex pseudocyperus, Eleocharis palustris, Stachys palustris, Alisma
plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, κ.ά).

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Natura2000, Παράρτημα Ι, της Οδηγίας 92/43ΕΕ, στην περιοχή της
Χειμαδίτιδας απαντώνται 6 τύποι οικοτόπων (και άλλοι 3 που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, 92/43ΕΕ),
μεταξύ των οποίων τα ‘’Ασβεστούχα Τέλματα’’, κωδικός *7210, για τον οποίο υπάρχει
προτεραιότητα για προστασία (οι

άλλοι τύποι οικοτόπων είναι οι με κωδικούς 3140= Σκληρά ύδατα με βλάστηση

Χαροειδών, 6420= Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα, 91ΑΟ= Μικτά δάση φτελιάς και φράξου, 91ΕΟ=
Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση, 9280= Δάση πλατύφυλλης δρυός).

Επίσης στη Χειμαδίτιδα, έχουν καταγραφεί παλαιότερα 36 είδη φυτοπλαγκτού, από τα οποία 7
είναι κυανοβακτήρια, 14 χλωροφύκη 8 διάτομα, 1 κρυπτοφύκος δύο δινοφύκη, 2 ευγληνοειδή και 2
χρυσοφύκη. Η ποιοτική σύνθεση της φυτοπλαγκτικής κοινωνίας δείχνει τον ευτροφικό χαρακτήρα
της λίμνης, το οποίο στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου και ανάλογα με υδρολογικούς, κλιματικούς,
βιολογικούς και παράγοντες μπορεί να κυμαίνεται από μεσοτροφικό μέχρι και υπερτροφικό
χαρακτήρα.
Εξάλλου, η περιοχή της λίμνης Χειμαδίτιδας έχει αξιολογηθεί σημαντική για τα πτηνά (έχουν
καταγραφεί περισσότερα από 141 είδη στον υγρότοπο),

(λαγγόνα,

αργυροπελεκάνος, βαλτόπαπια, κιρκινέζι)

λόγω της παρουσίας 4 απειλούμενων ειδών παγκοσμίως
και 1 είδος που απειλείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο

(μουσταλάρονο). Επίσης από την υπόλοιπη πανίδα έχουν διαπιστωθεί ότι διαβιούν στην περιοχή 12
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είδη θηλαστικών, 7 είδη αμφιβίων. 7 είδη ερπετών και 8 είδη ψαριών, ενώ από τα ασπόνδυλα έχουν
καταγραφεί πάνω από 20 είδη εντόμων.
Απειλή για το οικοσύστημα και την ύπαρξη της λίμνης Χειμαδίτιδας, είναι η συνεχή πτώση της
υπόγειας στάθμης των νερών της περιοχής, εξαιτίας των δραστηριοτήτων των ορυχείων της ΔΕΗ, η
οποία δεν αποκλείεται να οδηγήσει και στην εποχική αποξήρανσή της. Έτσι, με την επερχόμενη
μείωση της παροχής των αρδευτικών γεωτρήσεων της περιοχής, φαίνεται ότι θα έχει ως
αποτέλεσμα η άντληση νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής (αρδεύονται
στρέμματα),

περίπου 6500

να κατευθυνθεί πλέον προς τις γειτονικές λίμνες Χειμαδίτιδα και δευτερεύοντος τη λίμνη

Ζάζαρη.
Στο σημείο αυτό, και επειδή τα τελευταία χρόνια πολύ λόγος, αλλά και δράσεις εξυγίανσης των
λιμναίων οικοσυστημάτων έχουν αρχίσει να υιοθετούνται, αξίζουν της προσοχής των
ενδιαφερόμενων και των μη ειδικών να διατυπωθούν και τα ακόλουθα. Τα περισσότερα διεθνή
προγράμματα αποκατάστασης μιας λίμνης βασίζονται σε πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται
στις βαθιές λίμνες. Δυστυχώς, τα περισσότερα αυτά σχήματα διαχείρισης αποτυγχάνουν να
εξετάσουν ή ανεπαρκώς διαχειρίζονται δράσεις μέσα στο οριζόντιο ή κάθετο περιεχόμενο της
διαχείρισης, ένα ιδιαίτερα κριτικό στοιχείο, όταν έχεις να κάνεις με αβαθείς λίμνες. Για
παράδειγμα, στη λίμνη Κορώνεια επικρατεί μονομερώς το φυτοπλαγκτό με τις διαρκείς
‘’ανθήσεις’’ του, ενώ στη λίμνη Χειμαδίτιδα, η υπερανάπτυξη των καλαμώνων είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστική. Έτσι, με τη χρησιμοποίηση της πρακτικής διαχείρισης με την ταπείνωση της
στάθμης του νερού, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτυγχάνουμε την εξυγίανση αβαθών
λιμνών, καθώς με αυτή τη δράση δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε, η μεταβολή των φυσικοχημικών
δεδομένων, καθότι από τη μια υπάρχει συμπύκνωση των ‘’φθοροποιών’’ παραγόντων του νερού
και από την άλλη, στο ίζημα κάθε λίμνης υπάρχει μια ‘’τράπεζα’’, ένα εγκλωβισμένο απόθεμα
θρεπτικών και άλλων απειλητικών χαρακτηριστικών. Έτσι, προσπαθώντας να διαχειριστούμε τη
δομή και λειτουργία των σημαντικών υγροτοπικών εκτάσεων και τους καλαμώνες για παράδειγμα
(βλέπε Χειμαδίτιδα), μέσω κάθετων χειρισμών, μειώνοντας τη στάθμη του του νερού, είναι
καταδικασμένοι αυτοί οι χειρισμοί σε αποτυχία καθώς δεν λαμβάνουμε υπόψη στις φυσικές και
χημικές πτυχές της ’’μνήμης’’ της λίμνης που εμπεριέχονται στον πυθμένα της. Τελικά, επειδή
κάθε λιμναίο οικοσύστημα έχει τη δικιά του ‘’ιστορία’’, ηλικία και ταυτότητα συνθηκών, τα δικά
του και μοναδικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τους δικούς του οικοτόπους και την
δικιά του πανίδα και χλωρίδα, είναι ανάγκη να τροποποιούμε σε κάθε περίπτωση το τρόπο
προσέγγισης στο πρόβλημα και να αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητά τους, καθώς υπάρχουν
θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα και στα λιμναία οικοσυστήματα.

(σταχυολόγηση από: Crisman, Mitraki,

Zalidis, 2005 (Ecol., Engin., 24, 4, 379-389, Integrating approaches for management of shallow lakes, Koronia and Chimaditida),
Σταχυολογημένες πηγές: Katsiapi et al., 2012 (Hydrob., 698.1, 121-131, Watershed land use types as drivers of freshwater
phytoplankton structure), Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship lake
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morphometry, water quality, aquatic macrophytes in Greek lakes), Pirini et al., 2011 (Arch., Biolog., Sc., 63, 3, 763-774,
Macrophytes communities in lakes, in north central Greece), Τσιρακίδου, 2008 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 191σελ., Βελτίωση
λειτουργιών λίμνης Χειμαδίτιδας), Σπυρίδης, 2007 (Τεχν., έκθεσ., YETOS + Νομαρχ., Αυτοδ., Φλώρινας, A+B Φάση, Σχέδιο
διαχείρισης των υδάτων των λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρη), Παπαδήμος, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., EKBY, Εκτίμηση των αναγκών
των οικοσυστημάτων σε νερό: η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας), Crisman, Mitraki, Zalidis, 2005 (Ecol., Engin., 24, 4, 379389, Integrating approaches for management of shallow lakes, Koronia and Chimaditida), Νάσκος, 2004 ( Τεχν., Έκθεσ.,
LIFE00NAT/GR/7242, Διατήρηση-διαχείριση λιμνών Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη), Μπούσμπουρας, Καζόγλου, 2003 (Τεχν., Έκθεσ.,
έργου LIFE00NAT/GR/7242, EKBY, Μελέτη δημιουργίας και ανόρθωσης υγρών λιβαδιών στη Χειμαδίτιδα), Νικολαϊδης,
Αλυγιζάκη, 2003 (Τεχν., Έκθεσ., έργο LIFE00NAT/GR/7242, Διατήρηση-διαχείριση λιμνών Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Φυτοπλαγκτόν
και φυσικοχημικά, ΑΠΘ, 122σελ.), Λαζαρίδου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, ΄Εργα προστασίας και ανόρθωσης
λειτουργιών υγροτόπων Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας), Τσιούρης, 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, 212 σελ., Ειδικό διαχειριστικό για
τις λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη), Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν., ΄Eκθεσ., ΑΠΘ, 81σελ., Υγροβιότοπος λιμνών Ζάζαρη και
Χειμαδίτιδα, Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in macedonia), Κουτσουμπίδης, 1989
(Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία Φλώρινας, 183σελ., Οικολογική έρευνα στις λίμνες και τους ποταμούς του Ν. Φλώρινας), Μουρκίδης και
συν., 1988 (Γεωργ., Έρευν., Λίμνες Β. Ελλάδος, Ζάζαρη)

__________
β) Λίμνη Ζάζαρη (Δ.Μακεδονία, Νυμφαίο, Φλώρινα)

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ζάζαρης
Επιφάνεια Λίμνης
Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη
(συνολικά για Χειμαδίτιδα,
Ζάζαρη, Πετρών)ς
Μέγιστο Βάθος

2Km2
344Km2 (μείον
έκταση λιμνών)
*228, Ζάζαρη
4.6m
*5.5

Υψόμετρο Λίμνης
Όγκος Λίμνης Χ106

Μέσο Βάθος

+602m
*3.4m3

2.7m
*1.7

πηγές: ΕΚΒΥ, 2000, * Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship lake
morphometry, water quality, aquatic macrophytes in Greek lakes),
* Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Ζάζαρη, βρίσκεται σε υψόμετρο +602 μέτρων και μια στενή λουρίδα γης, περίπου 2
χιλιομέτρων, τη διαχωρίζει από τη λίμνη Χειμαδίτιδα. Η λίμνη Ζάζαρη, τροφοδοτείται από τα
ύδατα του Σκλήθρου ποταμού και από υπόγειες πηγές, ενώ με την σειρά της, τα πλεονάζοντα νερά
της τα αποχετεύει στην κατά πολύ μεγαλύτερη και ρηχότερη γειτονική λίμνη Χειμαδίτιδα. Για την
ικανοποίηση των αρδευτικών κυρίως αναγκών της ευρύτερης περιοχής αλλά και για
αντιπλημμυρικούς σκοπούς κατασκευάστηκαν στο παρελθόν αρκετά έργα. Ένα από αυτά ήταν η
εκτροπή, το 1961, της κοίτης του χειμάρρου του Σκλήθρου με σκοπό τον εμπλουτισμό της λίμνης
Ζάζαρης με περισσότερο νερό και την αποξήρανση του έλους που υπήρχε στην περιοχή. Επίσης,
στην ανατολική πλευρά της λίμνης, κατασκευάσθηκε αντιπλημμυρικό ανάχωμα και στη
νοτιοανατολική, υπερχειλιστής, προκειμένου να συγκρατείται επαρκής ποσότητα νερού στη λίμνη
για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Το πλεόνασμα των νερών οδηγείται στη λίμνη
Χειμαδίτιδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι από αρδευτική άποψη, η μέχρι πρόσφατα συνεχή
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παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της λίμνης Ζάζαρη, δείχνει ότι έχει εξαιρετικής
ποιότητας νερά, εκτός του ότι παρουσιάζει σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου,
ψευδαργύρου και μολύβδου.
Τα εσωτερικά νερά των δύο λιμνών Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, οι καλαμώνες, τα έλη, τα υγρολίβαδα,
αλλά και τα παραλίμνια φυλλοβόλα δάση με την πλούσια πανίδα, συνθέτουν την ιδιαίτερη
οικολογική αξία της ευρύτερης περιοχής των δύο αυτών λιμνών. Η λίμνη Ζάζαρη έχει πλούσια
αναπτυγμένους καλαμώνες (π.χ.

Phragmites australis, Cladium mariscum, Typha angustifolia κ.ά),

αλλά και

υδρόβια φυτά που επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού, και φυτά ριζωμένα στο βυθό τα οποία
αναπτύσσονται μέσα στο νερό ή στην επιφάνεια (νούφαρα, ποταμογείτονες, κερατόφυλλα, μυριόφυλλα κλπ.) και
συνοδά φυτά των καλαμώνων και των υγρών λιβαδιών. Συνολικά στην περιοχή έχουν καταγραφεί
150 φυτικά είδη, σε 9 τύπους οικοτόπων. Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των ειδών των θηλαστικών
που έχουν παρατηρηθεί, αρκετά από τα οποία είναι απειλούμενα όπως ο λύκος (Canis lupus), η βίδρα
(Lutra lutra) και ο λαγόγυρος (Citellus citellus). Στο παραλίμνιο δάσος αλλά και στις γύρω υγρές περιοχές
συναντώνται 7 είδη αμφιβίων από τα 17 είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως ο κοινός τρίτωνας
(Triturus

vulgraris),

ο χωματόφρυνος (Bufo

bufo),

ο λιμνοβάτραχος (Rana

ridibunda),

ο πράσινος φρύνος

(Bufo viridis), ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea), ο πηλοβάτης (Pelobates syriacus), και ο ευκίνητος βάτραχος
(Rana dalmatina). Τα τέσσερα τελευταία είδη έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενα σύμφωνα με
διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες. Στις κοντινές ορεινές περιοχές απαντώνται είδη όπως η
σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), η μπομπίνα (Bombina variegata) και ο βάτραχος των ρυακιών (Rana
Η περιοχή των λιμνών είναι πλούσια και σε ερπετά όπως οι χελώνες Testudo hermanni και

graeca).

Emys orbicularis, οι σαύρες Lacerta viridis και Podarcis muralis, καθώς και τα φίδια μαυρόφιδο Malpolon monspessulanus, οχιά -Vipera ammodytes, και νερόφιδο -Natrix natrix. Αξιόλογη είναι
και η ιχθυοπανίδα με είδη όπως ο κυπρίνος (Cyprinus carpio), η τούρνα (Esox lucius), το γλίνι (Tinca tinca),
η πλατίκα (Rutilus rutilus vegariticus), ο μυλωνάς (Barbus meridionalis) κ.α.
Η ορνιθοπανίδα των δύο λιμνών αποτελείται από 141 είδη, 96 από τα οποία φωλιάζουν στην
περιοχή, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών.
Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν τρία παγκοσμίως απειλούμενα είδη, η βαλτόπαπια (Aythya nyroca),
το κιρκινέζι (Falco

naumanni)

και ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus

crispus).

Η περιοχή είναι σημαντική

επίσης για την αναπαραγωγή και άλλων προστατευόμενων ειδών όπως ο μικροτσικνιάς (Ixobruchus
minutus),

ο πορφυροτσικνιάς (Ardea

aeruginosus),

purpurea),

ο πελαργός (Ciconia

ciconia),

ο καλαμόκιρκος (Circus

ο λιβαδόκιρκος (Circus pygarpus), το σαΐνι (Accipiter brevipes), η αετογερακίνα (Buteo rufinus), το

χρυσογέρακο (Falco biarmicus), ο πετρίτης (Falco peregrinus), το μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus), το
μαυρογλάρονο (Chlidonias
minor).

niger),

η χαλκοκουρούνα (Coracias

garrulus)

και ο γαϊδουροκεφαλάς (Lanius

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, φιλοξενούν το μεγαλύτερο

πληθυσμό κυνηγόπαπιας (Aythya ferina) κατά την περίοδο της φωλεοποίησης, και ότι το σύμπλεγμα
των δύο αυτών λιμνών έχει χαρακτηρισθεί ως ‘’Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας’’.
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Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των ασπονδύλων στην περιοχή. Καταγράφηκαν
συνολικά 20 είδη, από τα οποία 2 έχουν χαρακτηρισθεί ως κινδυνεύοντα.(σταχυολόγηση από το
ΕΚΒΥ.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Ζάζαρης
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
16.6+_9.4
8.7+_1.8
185+_24

Βάθος 5 μέτρων, Πυθμένας
8.1+_0.5
6.3+_2.3
186+_26

pΗ

*177
8.7+_0.7

8.1+_0.5

BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

*7.5
4.7+_1.9
7.5+_1.7
21+_6
100+_44
49+_11
0.5+_0.2

Χλωροφύλλη-α, μg/l

*0.3
*40

3.9+_1.4
6.3+_1.3
18+_2
103+_52
131.4+_13.5

Πηγή: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ.,
Μακεδονία Θράκη, 1999-2000), * Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship
lake morphometry, water quality, aquatic macrophytes in Greek lakes),.

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Ζάζαρης
Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l
N-NO2, μg/l
N-NO3, μg/l
N-NH3, μg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια
128+_125

Βάθος 5 μέτρων, Πυθμένας
202+_135

*94
42+_47
1430+_1420
160+_257
12.28+_2.60
6.50+_1.35
9.33+_4.16
0.54+_0.34

48+_38
1320+_1470
295+_520
12.15+_2.66
6.40+_1.30
8.98+_4.22
0.84+_0.67

Πηγή: -Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ.,
Μακεδονία Θράκη),* Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Envir., Bull., 21, 10, 3018-3026, Relationship lake
morphometry, water quality, aquatic macrophytes in Greek lakes),
Σταχυολογημένες πηγές: Katsiapi et al., 2012 (Hydrob., 698.1, 121-131, Watershed land use types as drivers of freshwater
phytoplankton structure), Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Environ., Bull., 21, 10a, 3018-3026, Relationships between lake
morphometry, water quality and aquatic macrophytes in 19 Greek lakes, -Petron, Zazari, Vegoritis, Kastoria, Prespes, Chimaditida,
Koronia, Volvi, Pamvotis, Kalodiki, Amvrakia, Trichonis, Lysimachia etc), Pirini et al., 2011 (Arch., Biolog., Sc., 63, 3, 763-774,
Macrophytes communities in lakes, in north central Greece), Kagalou, 2010 (J. Environ., Monit., 12, 2207-2215, Classification and
management of Greek lakes),Τσιρακίδου, 2008 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 191σελ., Βελτίωση λειτουργιών λίμνης Χειμαδίτιδας),
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Σπυρίδης, 2007 (Τεχν., έκθεσ., YETOS + Νομαρχ., Αυτοδ., Φλώρινας, A+B Φάση, Σχέδιο διαχείρισης των υδάτων των λιμνών
Χειμαδίτιδας και Ζάζαρη), Νάσκος, 2004 ( Τεχν., Έκθεσ., LIFE00NAT/GR/7242, Διατήρηση-διαχείριση λιμνών Χειμαδίτιδα,
Ζάζαρη ), Νικολαϊδης, Αλυγιζάκη, 2003 (Τεχν., Έκθεσ., για LIFE00NAT/GR/7242, Διατήρηση-διαχείριση λιμνών Χειμαδίτιδα,
Ζάζαρη, Φυτοπλαγκτόν και φυσικοχημικά, ΑΠΘ, 122σελ.), Λαζαρίδου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, ΄Εργα
προστασίας και ανόρθωσης λειτουργιών υγροτόπων Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας), Τσιούρης, 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, 212
σελ., Ειδικό διαχειριστικό για τις λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη), Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν.,έκθεσ., ΑΠΘ, 81σελ.,
Υγροβιότοπος λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery potential of lakes in
macedonia), Κουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία Φλώρινας, 183σελ., Οικολογική έρευνα στις λίμνες και τους
ποταμούς του Ν. Φλώρινας), Μουρκίδης και συν., 1988 (Γεωργ., Έρευν., Λίμνες Β. Ελλάδος, Ζάζαρη)

__________

- Λίμνες της Χρυσούπολης και του ποταμού Νέστου
(για το Δέλτα Νέστου, Natura2000=GR1150010, και για το Αισθητικό Δάσος Νέστου, Natura2000=GR1120004)

Στο Δέλτα του Νέστου (ανατολική

Μακεδονία και Θράκη)

γύρω από το ποτάμι και τις εκβολές του

υπάρχουν πολλοί υγροβιότοποι, το μοναδικό στην Ελλάδα παραποτάμιο δάσος, -γνωστό ως
Μεγάλο Δάσος (Κοτζά-Ορμάν)-, πολυάριθμες λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες, οι επτά λίμνες της
Χρυσούπολης και τα πανοραμικά Τέμπη του Νέστου. Το δέλτα του Νέστου είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς υγροβιότοπους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η μεγάλη του σημασία έχει αναγνωριστεί με
σειρά διεθνών αποφάσεων και συνθηκών, μεταξύ των οποίων και από την ειδική συνθήκη Ramsar
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(Συνθήκη

για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σημασίας, ιδιαίτερα ως βιοτόπων υδρόβιων πουλιών).

Στο δέλτα του

Νέστου υπάρχουν τέσσερα κύρια οικοσυστήματα το κάθε ένα με διαφορετικούς βιότοπους: α) η
Κοίτη του Νέστου, συμπεριλαμβανομένων των αμμονησίδων, το μεγαλύτερο παραποτάμιο δάσος
στην Ελλάδα με παραπόταμους, με στάσιμα και τρεχούμενα νερά και μεγάλη ποικιλία βιοτόπων
στις εκβολές του ποταμού με υγρολίβαδα, καλαμιώνες, αλμυρίκια, εσωτερικές αμμοθίνες. β) μια
εκτεταμένη ζώνη 50 χλμ. περίπου με Παραθαλάσσιες Αμμοθίνες, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες
στη βόρεια Ελλάδα. γ) επτά Ρηχές Λιμνοθάλασσες με εκτεταμένους αλμυρόβαλτους, υγρολίβαδα
και αλμυρίκια. γ) Μικρές Λίμνες γλυκού νερού και έλη, στην περιοχή βορειοανατολικά της
Χρυσούπολης.
Οι Λίμνες της Χρυσούπολης, αναφέρονται σε μια εκτεταμένη περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από
20 μικρούς ως μέτριους υγρότοπους. Από αυτούς οι 7 μεγαλύτεροι θεωρούνται λίμνες και
λιμνούλες. Άλλες είναι μικρές σαν νερόλακκοι, άλλες μεγαλύτερες και βαθιές όπως η ‘’Αλατζά
Γκιόλα’’, η λίμνη με τα νούφαρα. Συνολικά, αυτοί οι υγρότοποι καλύπτουν μια έκταση περίπου
20Km2. Αυτή την περιοχή διαμορφώνουν οι φυσικές γεωμορφολογικές συνθήκες όπως π.χ. το
λοφώδες ανάγλυφο, η ποικιλία εδαφών (αμμώδη

στα κοιλώματα, κοκκινόχωμα στα υψώματα)

και κυρίως οι

μικροί διάσπαρτοι υγρότοποι, αλλά και η ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως γεωργία και κτηνοτροφία). Η
συγκεκριμένη περιοχή συνδέει οικολογικά και γεωγραφικά το Δέλτα του Νέστου, το παραποτάμιο
δάσος και την κοντινή βόρεια ορεινή περιοχή. Στις μόνιμες ή περιοδικά κατακλυζόμενες από νερά
εκτάσεις υπάρχει πλούσιο μωσαϊκό οικοτόπων. Εκεί συναντώνται καλαμιώνες, νούφαρα,
νεροκάστανο, βούρλα, ίριδες, υγρά και ξερά λιβάδια, μικρές θαμνώδεις εκτάσεις και γειτονικά η
παραδοσιακή γεωργία. Στην περιοχή των λιμνών της Χρυσούπολης έχουν καταγραφεί πάνω από
400 είδη φυτών, εντυπωσιακή ανάπτυξη με τα νούφαρα, Nymphaea alba, 15 είδη από ορχιδέες, 13
είδη ψαριών του γλυκού νερού (π.χ. Leucaspius delineatus, Rhodeus sericeus amarus και Cobitis stroumicae ), 8 είδη
αμφιβίων, 12 είδη ερπετών, αλλά και πάνω από 211 είδη πουλιών, από τα οποία ξεχωρίζουν ο
μικροτσικνιάς-Ixobrychus minutus, ο πορφυροτσικνιάς-Ardea purpurea, η πετροτριλίδα-Burhinus
oedicnemus,

το

ορτύκι-Coturnix

coturnix,

ο

καλαμόκιρκος-Circus

aeruginosus

και

η

χαλκοκουρούνα-Coracias garrulus. Η περιοχή είναι σημαντικός χώρος διατροφής για τους
πελαργούς, ενώ το χειμώνα συγκεντρώνονται εδώ μερικές δεκάδες λαγγόνες-Phalacrocorax
pygmeus, για διατροφή.
Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου (2006-2007), στα επιφανειακά νερά της περιοχής μετρήθηκαν μέσες ετήσιες
θερμοκρασίες από 13.5-14.8 οC, pH από 7.5-7.6, διαλυμένο οξυγόνο 6.7-6.9mg/l και BOD 11.014.9mg/l. Επίσης, διαπιστώθηκαν ότι οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις του αζώτου των νιτρωδών
κυμαίνονταν από 1069 και 356 μg/l για καλοκαίρι και χειμώνα αντίστοιχα και του αζώτου των
νιτρικών αλάτων νιτρωδών ήταν 643 και 227 μg/l για καλοκαίρι και χειμώνα αντίστοιχα. Οι
συγκεντρώσεις του αμμωνιακού αζώτου κυμαίνονταν από 505 μέχρι 215μg/l, ενώ του ολικού
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φωσφόρου κυμαίνονταν από 147 μέχρι 19μg/l. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η μεταβολή του
φυσικού περιβάλλοντος στο Νέστο με την τεχνητή οριοθέτηση της κοίτης και την εκχέρσωση του
μεγαλύτερου μέρους του υδροχαρούς δάσους (έχουν απομείνει μόνο το 6% του παλιού πολύ μεγάλου παραποτάμιου
δάσους του φημισμένου ‘’Κοτζά- Ορμάν=Μεγάλο Δάσος’’)

είχε ως αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη της

γεωργικής δραστηριότητας, κυρίως της καλλιέργειας του καλαμποκιού. Εξάλλου, επεκτάθηκαν και
οι βοσκότοποι σε παλιές εκτάσεις του παραποτάμιου δάσους, ενώ δε λείπουν μέχρι σήμερα οι
περιπτώσεις της λαθροϋλοτομίας στα υπολείμματα του ‘’Μεγάλου Δάσους’’.
Σταχυολογημένες πηγές: Μποσκίδης, 2011 (Διδακτ., Διατρ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, 208σελ., Περιβαλλοντική διαχείριση
λεκάνης ποταμού Νέστου), Psilovikos et al., 2006 (Environ., Monit., Assessm., 116, 1-3, 543-562, Water quality in Nestos river
delta, 2000-2002), Ψιλοβίκος και συν., 2002 (Πρακτ., Πανελ., Γεωγραφ.,Συν., 2, 505-512σελ, Διαχείριση και περιβαλλοντική
παρακολούθηση του ποτάμιου συστήματος του Νέστου),Διαμαντής, 1991 (ΓΕΩΤΕΕ, πρακτ. Συν., 78-121, Ο νέστος το φυσικό
περιβάλλον και τα προβλήματάτου), Ψιλοβίκος και συν., 1988 ( Δελτ., Ελλην., Γεωλογ., Εταιρ., 20, 1, 313-324, Φυσικές και
ανθρωπογενείς διεργασίες της πρόσφατης εξέλιξης του δέλτα του ποταμού Νέστου),

__________
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Α4. Οι Φυσικές Λίμνες της Θράκης και της Θεσσαλίας

Α4 Περιεχόμενα

Σελ.
178-217

Α4) Οι Φυσικές Λίμνες της Θράκης και της Θεσσαλίας
Α4.1- Οι Φυσικές Λίμνες της Θράκης

178-200

-Λίμνες στο Δέλτα του Ποταμού Έβρου

181-182

-Λίμνη Βιστωνίδα

182-193

-Λίμνη Ισμαρίδα

193-197

-Μικρές Λίμνες και άλλοι Υγρότοποι στο Νησί της Σαμοθράκης

197-200

Α4.2- Οι Φυσικές Λίμνες της Θεσσαλίας

201-217

-Αλπικές Ορεινές Λίμνες Θεσσαλίας

202-203

- Λίμνη Αργυροπουλίου και Λίμνες στο Δέλτα του Πηνειού Ποταμού

203-206

(Μάτι Τυρνάβου, Λίμνη Καθαρόμπαρα κ.ά)
-Λίμνες Ζηρέλια

206-207

-Λίμνη Κάρλα

207-214

-Λίμνη Στεφανιάδα

214-215

-Λίμνες και άλλοι Υγρότοποι στα Νησιά των Σποράδων

215-217

Η μία λίμνη από τα Ζηρέλια

Α4. Οι Φυσικές Λίμνες της Θράκης και της Θεσσαλίας
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A4.1. - Οι Φυσικές Λίμνες της Θράκης
(Οι σημαντικότερες Φυσικές Λίμνες με τα κύρια Χαρακτηριστικά τους)

Η περιοχή της ελληνικής Θράκης αποτελείται από μια μακριά, στενή λωρίδα γης ανάμεσα στην
οροσειρά της Ροδόπης στα βόρεια, το βόρειο Αιγαίο πέλαγος προς τα νότια, τον ποταμό Νέστο
προς τα Δυτικά και τον ποταμό Έβρο προς τα ανατολικά. Η περιοχή κυριαρχείται από γόνιμες
πεδιάδες, η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Θεσσαλία, ένα πολύ μεγάλο αριθμό και εκτεταμένες
υγροτοπικές περιοχές με λιμνοθάλασσες, ποταμούς, δέλτα ποταμών και. λίμνες Σε αυτή την
περιοχή της Ελλάδας εντάσσονται, ‘’Το Εθνικό Πάρκο Α. Μακεδονίας και Θράκης’’ ως το
μεγαλύτερο υγροτοπικό πάρκο στην Ελλάδα (περιλαμβάνει τις ήδη προστατευόμενες περιοχές του δέλτα Νέστου, της
λίμνης Βιστωνίδας, της λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους, έκτασης περίπου 930000 στρέμματα, με 22
λιμνοθάλασσες, λίμνες γλυκού νερού, έλη και άλλες υγροτοπικές περιοχές διεθνούς σημασίας)

και το ‘’Εθνικό Υγροτοπικό

Πάρκο Δέλτα Έβρου’’, που αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας (έκτασης 84220 στρέμματα). Επίσης,
εδώ υπάρχουν οι ακόλουθες υγροτοπικές περιοχές Natura2000: το Δέλτα του ποταμού Έβρου GR1110001, ο Ποταμός και η κοιλάδα Φιλιούρη -GR1130006, οι Λίμνες και οι λιμνοθάλασσες της
Κομοτηνής -GR1130009 και GR1130010, η Κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου -GR1130007, το
Δέλτα του ποταμού Νέστου και οι λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής, -GR1150010, αλλά και το
Αισθητικό Δάσος του ποταμού Νέστου, -GR1120004. Ειδικότερα, οι κυριότερες υγροτοπικές
περιοχές της Θράκης, που έχουν ενταχθεί στο διεθνές καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τη
σύμβασης Ramsar, έχουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και γειτονικές λιμνοθάλασσες. Υγροτοπικό
σύμπλεγμα λιμνών γλυκού νερού και παράκτιων λιμνοθαλασσών με καλαμώνες, υγρολίβαδα και
αλμυρόβαλτους, συνολικής έκτασης της περιοχής Ramsar 243960 στρέμματα. Σε αυτή την περιοχή
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έχουν καταγραφεί 20 τύποι οικοτόπων -Παράρτημα Ι Οδηγίας 92/43/ΕΕ-, εκ των οποίων 3 είναι
οικότοποι προτεραιότητας για προστασία

(*1120=Εκτάσεις θαλάσσιοι βυθού με Ποσειδωνίες, *1150=Παράκτιες

λιμνοθάλασσες, *2130=Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση).

Τουλάχιστον έχει καταγραφή η παρουσία

550 taxa χλωρίδας, ενώ 15 taxa είναι ενδημικά της περιοχής. Ειδικότερα στη λίμνη Βιστωνίδα και
τις γειτονικές λιμνοθάλασσες έχουν διαπιστωθεί τα εξής: 94 είδη ορνιθοπανίδας περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕ. Έχουν καταγραφεί στην περιοχή 294 είδη
ορνιθοπανίδας, 144 είδη διαχειμάζουν και 141 είδη φωλιάζουν. Παρατηρούνται στην περιοχή 30
είδη ερπετών, 2 από τα οποία ταξινομούνται ως κινδυνεύοντα, 9 είδη αμφιβίων, 2 από τα οποία
ταξινομούνται ως κινδυνεύοντα, 25 είδη θηλαστικών από τα οποία 2 είδη περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Επίσης, έχουν βρεθεί στη λίμνη Βιστωνίδα και στο Πόρτο
Λάγος, 43 είδη ψαριών, από τα οποία ένα είναι ενδημικό απειλούμενο υποείδος το Alosa caspia
vistonica. Στη λίμνη Ισμαρίδα και στις γειτονικές λιμνοθάλασσες της Θράκης έχουν καταγραφεί 79
είδη ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕ. Στην ευρύτερη
περιοχή συναντώνται 225 είδη ορνιθοπανίδας από τα οποία 138 είδη διαχειμάζουν και 122 είδη
φωλιάζουν. Εξάλλου, έχουν καταγραφή στην περιοχή 8 είδη θηλαστικών και 19 είδη ψαριών έχουν
βρεθεί στη λίμνη Ισμαρίδα και στις γειτονικές λιμνοθάλασσες της Θράκης (π.χ. Αρωγή, Μέση, Ξηρολίμνη,
Πτελέα, Έλος Αλμύρα-Βελώνης).

-Δέλτα ποταμού Έβρου. Η περιοχή Ramsar στο δέλτα του ποταμού Έβρου έχει έκταση 92670
στρέμματα και αποτελεί παράκτιο υγροτοπικό σύμπλεγμα που σχηματίζεται από το δέλτα του
ποταμού Έβρου στα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας, με συνολική έκταση 188000 στρέμματα. Εδώ
βρίσκονται σημαντικά αμμοθινικά οικοσυστήματα από άποψη μορφολογίας, αλλά και χλωριδικής
σύνθεσης, μοναδικής στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, 10 τύποι οικοτόπων που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, εκ των οποίων δύο με προτεραιότητα
για προστασία

(*1120 Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Ποσειδωνίες, *1510 Αλατούχες στέπες, Limonietalia).

Πολλά είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.
Τουλάχιστον 304 είδη ορνιθοπανίδας έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων τουλάχιστον 100 είδη
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕ. Από τα ερπετά έχουν καταγραφεί 20
είδη φιδιών και σαυρών από τα οποία τα 6 περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV και 10 στο
Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 8 είδη αμφιβίων παρατηρούνται στην περιοχή, 4 από αυτά
περιλαμβάνονται στο Παράτημα IV και 2 στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Περισσότερα
από 40 είδη θηλαστικών παρατηρούνται στην περιοχή, 9 από αυτά περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
ΙV και 10 στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Εξάλλου, έχουν διαπιστωθεί 46 είδη ψαριών, 6
από αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 12 είναι ενδημικά, τοπικά
τρωτά, σπάνια και κινδυνεύοντα ( ‘’Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλωτών της Ελλάδας’’).
-Δέλτα Νέστου και γειτονικές λιμνοθάλασσες.

Αποτελείται από ένα σύνολο βιότοπων με

υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αρόσιμες καλλιέργειες, κατακερματισμένα τμήματα ελών γλυκού
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νερού, λειμώνων, αλμυροβάλτων, αλλά και καλαμιώνες και το παραποτάμιο δάσος του ΚοτζάΟρμάν. Η περιοχή Ramsar έχει έκταση 219300 στρέμματα. Εδώ στον ποταμό Νέστο,,
δημιουργήθηκαν οι λιμνοθάλασσες Βάσσοβας, Ερατεινού, Αγιάσματος, Κοκάλας, Χαϊδευτού,
Κεραμωτής, Μοναστηρακίου και Μαγγάνων, από την εναπόθεση των φερτών υλικών του ποταμού,
τα οποία λειτούργησαν ως φυσικά φράγματα. Εδώ, παρατηρούνται 19 τύποι οικοτόπων που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ., εκ των οποίων 4 είναι οικότοποι
προτεραιότητας (*1120= Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης Ποσειδωνιών, *1150= Λιμνοθάλασσες, *2130= Σταθερές παράκτιες
θίνες με ποώδη βλάστηση, *91E0= Αλλουβιακά δάση).

Στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί πολλά είδη

πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.
Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί στην περιοχή 277 είδη ορνιθοπανίδας, από τα οποία τα 137 είδη
φωλιάζουν εδώ και. 94 είδη ορνιθοπανίδας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
79/409/ΕΕ. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί 22 είδη ερπετών που θεωρούνται σπάνια ή κινδυνεύοντα,
15 είδη θηλαστικών, με ένα είδος, τη βίδρα Lutra lutra, να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Εξάλλου, έχουν βρεθεί στον ποταμό Νέστο και στις λιμνοθάλασσές του, 43 είδη
ψαριών με τα ενδημικά είδη τα Cobitis stumicae, Vimba melanops, Chondrostoma vardarensis, 38
είδη λιβελούλας, 58 είδη πεταλούδας και τουλάχιστον 118 είδη εντόμων. Από τη χλωρίδα της
περιοχής, που είναι αρκετά πλούσια, έχουν καταγραφεί 570 είδη, από τα οποία υπάρχουν σπάνια
είδη φυτών (π.χ.,

Wolffia arrhiza, Fritillaria pontica, Ruscus aculeatus, Pancratium maritimum, Orobanche minor, Salvinia

natans, Trapa natans)

και 6 είδη ορχιδέες.

Οι περισσότερο μελετημένες φυσικές λίμνες στη Θράκη είναι η Βιστωνίδα και η Ισμαρίδα, ενώ
ενδιαφέρουσες από οικολογική άποψη, είναι και οι λίμνες στο δέλτα του ποταμού Έβρου. Επίσης,
στη Θράκη ανήκει και η νήσος Σαμοθράκη, η οποία έχει 11 υγροτοπικές περιοχές (6

υγροτοπικές

περιοχές στο βόρειο παράκτιο τμήμα του νησιού, εκβολή ρύακα Κατσαμπά, έλος Παλαιάπολης, Στουμάρι , Βδελολίμνη, εκβολή
ρύακα Φονιά, έλος Φονιά) και 5 υγροτοπικές περιοχές στο νότιο τμήμα του, λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα, λιμνοθάλασσα Κουφκί,
και άλλες τρεις).
Σταχυολογημένες πηγές: *Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου- http://www.evros-delta.gr/gr/2012-04-30-14-3328, *Φορέας Διαχείρισης Νέστου και λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας- http://www.epamath.gr/, *ΥΠΕΧΩΔΕ,-Κατάλογος
Μικρών
Νησιωτικών
Υγροτόπωνhttp://iason.minenv.gr/ygrotopoi/,
*EEΠΠhttp://www.ellet.gr/sites/default/files/2009_NGORamsarReport_GR.pdf, *WWF- http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/.

__________

- Λίμνες στο Δέλτα του Ποταμού Έβρου

(λίμνες Νυμφών, Σκέπη, Τσεκούρι, Σπίτια, Γυναίκα)
(Natura2000=GR1110001, Έβρος, Αλεξανδρούπολη)
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Ο ποταμός Έβρος, (μήκος περίπου 515 km και πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας, όπου και ονομάζεται Μαρίτσα, ενώ
τα 15km αποτελούν φυσικό όριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και τα 203 km μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας),

εκβάλλει στο

Θρακικό Πέλαγος στον κόλπο της Αίνου, όπου σχηματίζει εκτεταμένο Δέλτα. Η έκταση του Δέλτα
(‘’Εθνικό

Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου’’ και υγρότοπος διεθνούς σημασίας προστατευόμενο από τη σύμβαση Ramsar)

ανέρχεται περίπου σε 200 km2, από τα οποία τα 105 km2 ανήκουν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα
στην Τουρκία. Η λεκάνη απορροής του ποταμού καλύπτει επιφάνεια 27465 km2 και η μέση ετήσια
απορροή του εκτιμάται σε 6800x106 m3 νερό. Οι φερτές ύλες και τα γλυκά νερά, που κατέβαζε ο
ποταμός Έβρος από τη λεκάνη απορροής του και με τη δράση της θάλασσας, συντελούν στο
σχηματισμό και στη διαμόρφωση του δέλτα του. H μικρή υψομετρική διαφορά του δέλτα από την
επιφάνεια της θάλασσας και η ροή του ποταμού, με τις μεγάλες διακυμάνσεις στην παροχή του,
έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίζει εποχικά η περιοχή ανάμεσα στους δύο βραχίονές του δέλτα,
από τις Φέρες μέχρι τη θάλασσα, για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο. Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών
είναι, η πολυσχιδής μορφολογία των ακτών, ο σχηματισμός λιμνών (π.χ. Νυμφών, Σκέπη, Τσεκούρι, Σπίτια,
Γυναίκα),

λιμνοθαλασσών (π.χ.

Ασάνης, Καραβιού Ξηράδι),

Δράνα ή Δράκοντας, Λακί, Μονολίμνη ή Παλούκια),

ελών, αμμονησίδων (π.χ.

αμμοθινών και πλήθος άλλων υγροτοπικών περιοχών. Το βόρειο ανατολικό

τμήμα του Δέλτα, γνωστό και ως πλημμυρίζουσα ζώνη, καλύπτεται από πυκνούς θαμνώνες με
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αρμυρίκια, ενώ κατά μήκος του ποταμού σχηματίζεται πυκνό δάσος με λεύκες, ιτιές, σκλήθρα,
φτελιές, και άλλα. Νοτιότερα το δάσος παραχωρεί τη θέση του σε πυκνούς και αδιαπέραστους
καλαμώνες, κοντά στη λίμνη Νυμφών (έκτασης

περίπου 2600 στρέμματα)

και στις άλλες λίμνες γλυκού

νερού όπως το Τσεκούρι (έκτασης περίπου 460 στρέμματα), τη Σκέπη, τα Σπίτια, τη Γυναίκα. Στα κανάλια
γλυκού νερού και σε υδάτινες εκτάσεις κατά μήκος του ποταμού αναπτύσσεται ελόβια και υδρόβια
βλάστηση (ψαθί –Τypha angustifolia, βούρλα και σάζια – Juncus spp., και Scirpus spp., το νεροκάστανο -Trapa natans, η φακή
του νερού -Lemna minor, και πολλά άλλα).

Η περιοχή συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα και θηλαστικά. Πλούσια είναι και η
χλωρίδα του, οι δε αλοφυτικές του διαπλάσεις είναι από τις πιο εκτεταμένες στην Ελλάδα. Στον
ποταμό Έβρο και το δέλτα του έχουν βρεθεί πάνω από 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφιβίων, 21 είδη
ερπετών και περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών. Αναμφίβολα όμως, η μεγάλη αξία του δέλτα
συνίσταται στην πλούσια ορνιθοπανίδα του. Έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 300 είδη
πουλιών. Επίσης, στην περιοχή απαντώνται όλοι οι τυπικοί σχηματισμοί και οι μονάδες βλάστησης
ενός μεσογειακού δέλτα. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 350 φυτικά είδη τόσο στο δέλτα, όσο
και στη ζώνη κατά μήκος του ποταμού.
Σταχυολογημένες πηγές: **Skias et al., 2013 (Inter., J., Water, 7, 1, 104-121, Application of SWOT analysis for the management of
transboundary river Evros), **Halkos, Jones, 2011 (Mun., Pers., RePEc Arch., pap., no 34581, 7, 33pp., Social factors influencing
thw decision to pay for thw protection of diversity in two national parks of northern Greece), **WWF Ελλάς, Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 2009 (Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολόγηση
Προστασίας και Διαχείρισης, 39σελ.), **Angelidis, Athanasiadisς, 1995 (Aquat., Scien., 57, 2, 161-171, Pollution mechanisms in a
Ramsar wetland-Delta of the river Evros), **Παρασκευόπουλος, Γεωργιάδης, Κριάρης, 1993 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρχία Έβρου,
Διαχειριστική μελέτη των βιοτόπων του δέλτα του Έβρου), **Gouvis, Koukouras, 1993 (Inter., Rev., gesam., Hydrob., Hydrog.,
78, 1, 59-82, Macrozoobenthic assemblages of thw Evros delta), **Γκούβης, 1988 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 178σελ., Ποιοτική και
ποσοτική μελέτη της βενθικής μακροπανίδας της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου), **Μπαμπαλώνας, 1979 (Διδακτ.,
Διατρ., ΑΠΘ, 160σελ., Φυτοκοινωνιολογική μελέτη επί της βλαστήσεως του Δέλτα του ποταμού Έβρου), *Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου- http://www.evros-delta.gr/gr/2012-04-30-14-33-28,
*=σταχυολόγηση κειμένων από την ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης,
**=αυτή η βιβλιογραφία επειδή αφορά κυρίως ποτάμιο σύστημα, δεν περιλαμβάνεται στην ‘’Ενδεικτική βιβλιογραφία για της
λίμνες στην Ελλάδα’’ που παραθέτουμε στο Γ’ τμήμα αυτού του τεύχους.

__________

- Λίμνη Βιστωνίδα
(Natura2000=GR1130009 , Θράκη, ανάμεσα Ξάνθης και Κομοτηνής)
Η λίμνη ή λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα (ταξινομείται στις αβαθείς λίμνες ή λιμνοθάλασσες αφού μια στενή λουρίδα γης τη
χωρίζει από τη γειτονική θάλασσα με την οποία και επικοινωνεί με μία διώρυγα),

είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της

Ελλάδας. Συνδέεται με τη θάλασσα, το Βιστωνικό κόλπο ή κόλπο του Πόρτο-Λάγο, μέσω στενών
καναλιών. Αποτελεί, έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της περιοχής της Θράκης, με
ιδιαίτερα σημαντικούς τύπους οικοτόπων και πλούσια βιοποικιλότητα.
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Η Βιστωνίδα βρίσκεται στο μέσο ενός συμπλέγματος υγροτόπων που ξεκινά από το Δέλτα του
ποταμού Νέστου και καταλήγει στη λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού). Κοντά της βρίσκονται οι
λιμνοθάλασσες Λάφρη, Λαφρούδα και Πόρτο Λάγους στο νομό Ξάνθης, καθώς επίσης και οι
λιμνοθάλασσες Νταλιάνι, Ξηρολίμνη, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα και Έλος στο νομό Ροδόπης. Η
οικολογική αξία αυτής της αλυσίδας υγροτόπων είναι μοναδική και ολόκληρη η περιοχή αποτελεί
το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η λίμνη Βιστωνίδα χαρακτηρίζεται και ως ευαίσθητο οικοσύστημα, καθώς: α) η ποσότητα φερτών
υλών που καταλήγει σε αυτή, έχει αποδειχτεί από έρευνες, ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερη (1150000
m3)

από αντίστοιχα οικοσυστήματα στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο

αριθμό των διακλάσεων, ρηγματώσεων και άλλων ασυνεχειών που χαρακτηρίζουν εδαφολογικά
και γεωλογικά την περιοχή, καθώς και στις μεγάλες κλίσεις των ορεινών χειμάρρων που αποτελούν
μέρος του υδροσυστήματος. β) η ιδιομορφία της επικοινωνίας της λίμνης-λιμνοθάλασσας προς τη
θάλασσα, (μία
μικρότερων),

μεγάλη τεχνητή δίοδος της λίμνης προς τη θάλασσα στο νοτιοδυτικό τμήμα της, μήκους 1500 m., και δύο

δημιουργούν ιδιότυπες συνθήκες. Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι σε έντονα
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πλημμυρικά φαινόμενα, μεταβάλλεται απότομα η στάθμη της λίμνης, με άμεση συνέπεια την
ανατροπή των ισορροπιών (π.χ. λειτουργίες, διεργασίες, πανίδα, χλωρίδα) στο οικοσύστημα. Η ανατροπή αυτή
συνίσταται, κυρίως, στη βραχυπρόθεσμα μεν απότομη μεταβολή της αλατότητας στη λίμνη και
μακροπρόθεσμα στον εμπλουτισμό του ιζήματος με αλλόχθονα συστατικά, αλλά και τη μείωση του
βάθους, λόγω των φερτών υλών. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να προκαλέσουν τελικά την περαιτέρω
υποβάθμιση ή και καταστροφή του οικοσυστήματος.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βιστωνίδας
46 Km2

Επιφάνεια Λίμνης
Υδρολογική

Εδαφική

Υψόμετρο Λίμνης

1347.6 Km

2

Μέγιστο Μήκος

+0.15 m
12 Km

Λεκάνη
6

Όγκος Λίμνης Χ10

106-140 m

Μέγιστο Βάθος

3.70 m

Μέσο Βάθος

2.35 m

3

Η
λίμ
νη
Βισ

Μέγιστο Πλάτος

7 Km

των

Μήκος Ακτών

35 Km

ίδα
απο

πηγές: Δελημάνη, Ξειδάκης, 2004 (Δελτίο ΕΓΕ, 36, 988-997, Γεωμορφολογικές μεταβολές ακτών λίμνης Βιστωνίδας),
Κωτσοβίνος, 1981,1983,1986 (Θρακ.,Χρον.,36,170-175,38,157-162,41,166-173, για τη λίμνη Βιστωνίδα),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

τελ
εί
τμή

μα της ευρύτερης τριτογενούς λεκάνης που διαμορφώθηκε από την προοδευτική βύθιση της νότιας
περιοχής της μάζας της Ροδόπης. Η λίμνη πιθανότατα σχηματίστηκε μεταξύ τέλους Μειόκαινου και
αρχές Πλειοκαινικής περιόδου, όταν μετά από μια έντονη καθοδική κίνηση του εδάφους, η
θάλασσα εισχώρησε στην περιοχή και με την ενέργεια των κυμάτων της επεκτάθηκε προς το
εσωτερικό της ενδοχώρας, δημιουργώντας έτσι μια μορφή κλειστής θάλασσας. Η πρωταρχική
λίμνη ήταν πολύ μεγαλύτερη της σημερινής. Με την πάροδο των χρόνων τα ρεύματα της γειτονικής
θάλασσας, αλλά και μέσα στην τότε λιμνοθάλασσα σχημάτισαν αμμώδη διαχωριστικό βραχίονα με
τη θάλασσα. Στη σύγχρονη περίοδο, η λίμνη το έτος 1958 είχε έκταση περίπου 48 Km2 και
ανάμεσα στο 1958-1970 συρρικνώθηκε περίπου κατά 3 Km2 ( κατά 1.2 Km2 από τον ποταμό
Κόσυνθο, κατά 1.5 Km2

από τον ποταμό Κομψάτο και κατά 0.3 Km2 από τον ποταμό

Ασπροπόταμο), ενώ τη δεκαετία του ’70 η εποχική διακύμανση στην έκταση της λίμνης έφτανε και
τα 6 Km2. Σημειώνεται ότι, η λίμνη αποτελεί το φυσικό αποδέκτη νερών και ιζημάτων από τρεις
ποταμούς. Ο Κόσυνθος με παροχές 300-4000λίτρα /sec, μεταφέρει ιζήματα μέσα στη λίμνη της
τάξης των 240000 m3/έτος. Ο Κομψάτος, φέρει στη λίμνη περίπου την ίδια ποσότητα ιζημάτων με
εκείνη του Κόσυνθου και ο Ασπροπόταμος ή Τράβος, μεταφέρει στη λίμνη ιζήματα περίπου της
τάξης των 60000 m3/έτος.
Η λίμνη εκτείνεται σε μια προσχωσιγενή περιοχή με ιζήματα δελταϊκού περιβάλλοντος, με έντονα
χαρακτηριστικά ποταμο-χειμάρρου. Επίσης, κατά μήκος των κοιτών των παλαιών και νέων
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χειμάρρων, χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη ζωνών με αδρομερή υλικά, τα οποία γίνονται
λεπτομερέστερα προς την κατεύθυνση της λίμνης. Τη μεγαλύτερη εξάπλωση της λίμνης κατά το
παρελθόν, μαρτυρούν σήμερα τα λιμναία στρώματα (μαύρη άργιλος με κοχύλια) που συναντώνται στις
γεωτρήσεις, σε βάθος μέχρι 30 μέτρα, περιμετρικά από αυτήν και σε αρκετή απόσταση από τη
σημερινή της όχθη. Η σημερινή μορφή της Βιστωνίδας είναι συνέπεια μιας δυναμικής εξελικτικής
διαδικασίας, αφού τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα αποτελεί την έξοδο των κλειστών λεκανών
της ορεινής περιοχής προς τη θάλασσα και δέχεται τα ιζήματα της περιοχής αυτής με έντονους
ρυθμούς και αρκετά μεγάλες ποσότητες.
Η λίμνη Βιστωνίδα, είναι αποδέκτης του νερού μιας μεγάλης λεκάνης απορροής (συνολική
1347.6 km2)

έκταση

από τα οποία τα περίπου 1000 km2. βρίσκονται στον ορεινό όγκο της οροσειράς της

Ροδόπης, ξεκινώντας από την περιοχή του Γυφτόκαστρου στα δυτικά, μέχρι το Παπίκιο στα
ανατολικά. Τα άλλα περίπου 300 km2 καταλαμβάνουν τον πεδινό χώρο γύρω από τη λίμνη και
καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Η Βιστωνίδα τροφοδοτείται κυρίως με το νερό τριών ποταμών. Στο βορειότερο τμήμα της,
εκβάλλει ο Κόσυνθος (μήκος,
Κομψάτος (68

km)

55 km),

αφού διασχίσει την πόλη της Ξάνθης, ενώ στο ανατολικό ο

και ο Τραύος ή Τράχος ή Ασπροπόταμος (μήκος,

28 km).

Εξάλλου, η λίμνη

Βιστωνίδα δέχεται τα νερά αρκετών μικρότερων χειμάρρων της περιοχής, κυριότεροι των οποίων
είναι οι χείμαρροι Ιάσμου, Κοπτερού, Μοναχών, Αμαξάδων και ο παραχείμαρρος του Κόσυνθου,
Κυδωνέας (Κιμμέρια). Αλλά, δέχεται νερά

και από το φρεατικό υδροφορέα της περιοχής και τον

αρτεσιανό υδροφορέα που βρίσκεται κάτω από τη λίμνη, όπως και θαλασσινό νερό, ιδίως τους
καλοκαιρινούς μήνες που ελαχιστοποιούνται ή στερεύουν οι παροχές των ποταμών. Σημειώνεται ότι, τα

τελευταία χρόνια, οι κοίτες ροής των χειμάρρων της περιοχής της λίμνης έχουν αλλάξει σημαντικά
από ανθρώπινες επεμβάσεις. Η κυριότερη είναι εκείνη του εγκιβωτισμού και της πλήρους εκτροπής
της κοίτης του Κόσυvθoυ τo 1953 δυτικά της Βιστωvίδας. Ο Κόσυvθoς, κατά το παρελθόν εξέβαλε
νότια, στη γειτονική λιμνοθάλασσα Λάφρα. Στη συνέχεια, έγιναν ο εγκιβωτισμός και η εκτροπή
των ποταμών Κoμψάτoυ και Ασπροποτάμου ανατολικά και ακολούθησε, η κατασκευή
αποστραγγιστικού δικτύου ανατολικά της λίμνης, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Σαν
αντιστάθμισμα αυτών κατασκευάστηκε η τεχνητή δίοδος της λίμνης προς τη θάλασσα στο
νοτιοδυτικό τμήμα της, μήκους 1500 μέτρα
Η λίμνη Βιστωνίδα χωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή λουρίδα γης από αμμώδεις
προσχώσεις.

Και επικοινωνεί με τη γειτονική θάλασσα, μέσω τριών διόδων επικοινωνίας, με

αποτέλεσμα την αυξημένη εισροή θαλασσινού νερού, κυρίως την ξηρή εποχή του έτους, όπου η
τροφοδοσία της λίμνης με γλυκό νερό από τους χείμαρρους της

είναι περιορισμένη. Στα

ανατολικά, ένα φυσικό κανάλι, με δύο στόμια προς τη λίμνη, την ενώνει με τη θάλασσα, μέσω της
λιμνοθάλασσας του Πόρτο-Λάγο. Στα δυτικά, ένα τεχνητό κανάλι,, κατασκευασμένο τη δεκαετία
του ’50, με μήκος 1500m. και πλάτος 25m., την ενώνει απευθείας με τη θάλασσα. Συνέπεια αυτής
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της επικοινωνίας είναι το φαινόμενο της μεταβαλλόμενης αλατότητας των νερών της λίμνης. Έτσι,
το βόρειο τμήμα της έχει γλυκά νερά, καθώς έχει άμεσες εισροές από τα εκεί ποτάμια. Στο νότιο
όμως τμήμα της, όταν η στάθμη της πέφτει, το θαλασσινό νερό, εισρέει στη λίμνη, μέσω των
καναλιών, ‘’έρποντας’’ στον πυθμένα τους, ενώ παράλληλα εξέρχεται γλυκό νερό από την
επιφάνεια. Επίσης, θαλασσινό νερό εισρέει λόγω της παλίρροιας και των νότιων ανέμων. Έτσι, η
λίμνη μπορεί να γίνεται και υφάλμυρη ανάλογα με τις μετακινήσεις του νερού από και προς αυτήν.
Το καλοκαίρι η είσοδος θαλασσινού νερού ευνοείται, αφού έχουμε μεγαλύτερη πτώση της στάθμης
του νερού της λίμνης, τόσο από την εξάτμιση, όσο και από την ελάττωση της παροχής των
ποταμών. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της αρδευόμενης γεωργίας, το φαινόμενο αυτό έχει
γίνει πιο έντονο και υπάρχουν περίοδοι που το υφάλμυρο νερό φτάνει κοντά στο βορειότερο τμήμα
της λίμνης. Ωστόσο, η μεταβολή της αλατότητας του νερού ευνοεί τη συνύπαρξη τόσων,
διαφορετικού τύπου, βιοτόπων και την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα του υγρότοπου, αλλά όταν
εντείνεται και φτάνει μέχρι το βόρειο τμήμα της, έχει αρνητικές συνέπειες στις κοινότητες του
πλαγκτού, στην άλλη ασπόνδυλη πανίδα, στη βλάστηση και κυρίως στα ψάρια του γλυκού νερού.
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία εισροής αλμυρού νερού, δημιουργεί ρεύματα κυκλοφορίας
διαφορετικής πυκνότητας που συντελούν επίσης και στον αυτοκαθαρισμό της λίμνης κατά την
υγρή περίοδο του έτους. Αυτό συμβαίνει γιατί η λίμνη είναι αβαθής και το νερό που εισρέει
συνολικά σε μία χρονιά είναι τρεισήμισι φορές περισσότερο από το συνολικό όγκο του νερού της
λίμνης. Ειδικότερα, η λίμνη στο βόρειο τμήμα της έχει συνήθως γλυκό νερό, καθότι επηρεάζεται
από τους εισρέοντες σε αυτή ποταμούς (η ετήσια συνολική εισροή είναι της τάξης των 360Χ106m3/έτος, δηλαδή 3.5
φορές το συνολικό όγκο της λίμνης),

ενώ γίνεται υφάλμυρη νότια, όπου η λίμνη συνδέεται με τη θάλασσα.

Θεωρητικά, η λίμνη ανανεώνεται σε νερό περίπου κάθε 40 ημέρες, κατά τη διάρκεια της υγρής
περιόδου. Τότε, κατά την υγρή περίοδο τα περισσότερα των θρεπτικών αλάτων και οι άλλοι
ρυπαντές ‘’ξεπλένονται’’ γρήγορα από τη λίμνη, ενώ το πρόβλημα παραμένει, όσοι ρυπαντές
βρίσκονται στη λάσπη του πυθμένα, απ΄ όπου απελευθερώνονται στο νερό, μόνο κάτω από
συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. αναμόχλευση από τα ψάρια, σε ανοξικές συνθήκες, έντονος κυματισμός και καταιγίδα).
Σε αντιδιαστολή, κατά τη θερινή περίοδο, δεν υπάρχουν εισροές γλυκού νερού, το θαλασσινό νερό
εισρέει στη λίμνη (είναι

της τάξης των 25Χ106m3/έτος)

και ελαχιστοποιείται η ανανέωση των νερών της

λίμνης. Τότε, δεν υπάρχει θεωρητικά ανανέωση των νερών της λίμνης, η ποιότητά τους
υποβαθμίζεται, υπάρχει συγκέντρωση ρυπαντών, και έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου. Έτσι, αυτή η
δυσμενής για τη λίμνη περίοδος χαρακτηρίζεται από περιοδικές εμφανίσεις ‘’άνθησης’’ του νερού,
λόγω εκρηκτικής αφθονίας κυρίως κυανοβακτηρίων, ενώ συνήθεις είναι οι θάνατοι ψαριών.
Η λίμνη Βιστωνίδα έχει χαμηλές όχθες με αρκετά βαλτώδεις περιοχές στα ανατολικά. Με το
πέρασμα των χρόνων και από τα φερτά υλικά που μεταφέρουν οι ποταμοί που εκβάλλουν σε αυτή,
η λίμνη συρρικνώνεται με επικίνδυνες για την ύπαρξή της τάσεις. Τα αβαθή νερά της
προσφέρονται
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εγκαταστάσεις στο στόμιό της προς τη θάλασσα, εξυπηρετούν κυρίως τη σύλληψη των χελιών και
άλλων μετακινούμενων ψαριών. Επίσης, γύρω από τα κανάλια σύνδεσης της λίμνης με τη θάλασσα
έχουν αναπτυχθεί σημαντικές παραλίμνιες ιχθυοτροφικές δραστηριότητες, με ιστορικές καταβολές,
από τον εκεί δραστηριοποιούμενο Αλιευτικό Συνεταιρισμό.
Η λίμνη Βιστωνίδα περιβάλλεται από καλαμιώνες, έχει ζώνες με αλμυρίκια, αλίπεδα, παραποτάμια
δάση, ελώδεις περιοχές, καθώς και μικρές υδατοσυλλογές με γλυκό νερό και υγρά λιβάδια. Η
χλωρίδα της αποτελείται από περισσότερα από 300 είδη και υποείδη, τα οποία αναπτύσσονται στην
περιοχή και συνθέτουν ποικίλες ενότητες βλάστησης. Αποτελούν τη βάση της ζωής στη λίμνη,
παρέχοντας σε πολλούς οργανισμούς διαμονή, προστασία και τροφή, ενώ οι ρίζες των φυτών
συγκρατούν και σταθεροποιούν το έδαφος στις όχθες της. Μέσα στο νερό, στα παρόχθια και αβαθή
τμήματα της λίμνης, όπου τα νερά λιμνάζουν ή ρέουν αργά, δημιουργούνται συστάδες επιπλέουσας
και βυθιζόμενης βλάστησης από φυτά προσαρμοσμένα σε συνθήκες μόνιμης κατάκλισης όπως είδη
με τις φακές του νερού, νεροκάστανα, ποταμογείτονες, νεραγκούλες, μυριόφυλλα και
κερατόφυλλα. Κατά μήκος κυρίως της βόρειας και ανατολικής όχθης σχηματίζονται εκτεταμένοι
καλαμιώνες με ψαθιά, ριγκόζια και αγριοκάλαμα. Στα αβαθή νερά, κοντά στις όχθες, οι
καλαμιώνες σχηματίζουν ένα αδιαπέραστο τείχος, προσφέροντας ιδανικό περιβάλλον για
φώλιασμα ή προστασία σε μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και ψαριών. Στις εκβολές των ποταμών
Κομψάτου και Κόσυνθου, υπάρχουν υπολείμματα παραποτάμιων δασών που αποτελούνται κυρίως
από ιτιές αλλά και λεύκες, φράξους, φτελιές, σκλήθρα και πλάτανους. Στο μεγαλύτερο μέρος
περιμετρικά της λίμνης, σε επίπεδες εκτάσεις εποχιακά κατακλυζόμενες με γλυκό ή υφάλμυρο
νερό, σχηματίζονται βάλτοι και αλμυρόβαλτοι. Εκεί, φυτρώνουν κυρίως αλοφυτικά είδη,
προσαρμοσμένα να ζουν σε αλατούχα εδάφη, όπως διάφορα είδη αρμυρίθρας, πυκνές συστάδες
από βούρλα, αλλά και χαμηλά έρποντα αγρωστώδη φυτά. Σε διάσπαρτες θέσεις, γύρω από την
όχθη, αναπτύσσονται θαμνώνες με αλμυρίκια.
Ειδικότερα, στις όχθες της λίμνης και σε επίπεδες παραλίμνιες περιοχές αναπτύσσονται εκτεταμένα
οι καλαμιώνες με τα ψαθιά (Typha latifolia και T. angustifolia), νεροκάλαμα (Phragmites australis) και καλάμια
(Arundo donax), ενώ στις εκβολές του Κόσυνθου και του Κομψάτου υπάρχουν μικρές συστάδες από
παραποτάμια δένδρα, όπως αλμυρίκια, σκλήθρα, φράξοι, φτελιές, ιτιές, λεύκες και πλατάνια.
Εξάλλου, έχουν καταγραφεί και βυθιζόμενα υδρόβια φυτά (π.χ.,
demersum, Trapa natans, Potamogeton fluitans, P. crispus και άλλα.

Myriophullum spicatum, Ceratophyllum

Στο ζωοβένθος της λίμνης επικρατούν οι

νύμφες των διπτέρων εντόμων (π.χ., Chironomus spp., Chaoborus spp.), ολιγόχαιτα σκουλίκια, γαστερόποδα,
δίθυρα και άλλα.
Ως προ το φυτοπλαγκτόν και το περίφυτο της λίμνης έχουν καταγραφεί πάνω από από 120 είδη, με
κυριότερες ομάδες τα κυανοφύκη, διάτομα, χλωροφύκη ξανθοφύκη, δινοφύκη, ευγληνοειδή.
Περιοδικά και σε ήρεμες συνθήκες, από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο παρατηρείται και
‘’άνθηση του νερού’’ (εκρηκτική
Θ. Σ., Κουσουρής
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κυανοβακτήρια (π.χ.,

Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae v. Intermedia f. Spiralis, Aphanizomenon spiralis,

Microcystis flos-aquae, M. aeruginoza, και άλλα).

Στο περίφυτο επικρατούν συνήθως βενθικά διάτομα (π.χ.

Synedra spp., Tabellaria spp., Cymbella cistula, Naviculla spp.,Rhoicosphenia curvata),

κυανοβακτήρια (π.χ.

χλωροφύκη (π.χ. Spirogyra spp.,) και

Oscillatoria spp., Phormidium edessa, Phormidium euqueolarum).

Από το ζωοπλαγκτόν

επικρατούν τα καλανοειδή κωπήποδα. Στο παρελθόν, συλλεγόταν το ζωοπλαγκτόν με ειδικά
πλαγκτονικά δίχτυα, σε πειραματική αναπαραγωγή και εκτροφή του κυπρίνου, για να αποτελέσει
τη κύρια τροφή των νεαρών κυπρίνων στις ιχθυογεννητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της
Διαλαμπής, στη χέρσο, στη βόρεια περιοχή της λίμνης.
Η Βιστωνίδα και οι γύρω λιμνοθάλασσες αποτελούν ενιαίο χώρο για την ορνιθοπανίδα της
περιοχής. Στο υγροτοπικό αυτό σύμπλεγμα έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί περισσότερα από
264 διαφορετικά είδη πουλιών, από τα οποία φωλιάζουν τα 141 είδη. Τα 87 από αυτά τα είδη
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 79/409Ε.Ε., και προστατεύονται, ενώ 9 από αυτά
απειλούνται με εξαφάνιση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα αυτά είναι ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus
crispus),η

νανόχηνα (Anser

κεφαλούδι (Oxyura

erythropus),

leucocephala),

η κοκκινόχηνα (Branta

ο στικταετός (Aquila

clanga),

ruficollis),

η βαλτόπαπια (Aythya

ο βασιλαετός (Aquila

heliaca),

nyroca),

το

το κιρκινέζι

(Falco naumanni), η λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) και 12 είναι κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από τα πουλιά που έχουν καταγραφεί στη λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή της, κάποια μένουν
μόνιμα και αναπαράγονται εδώ, ενώ άλλα έρχονται, είτε το χειμώνα από τις βόρειες χώρες για να
ξεχειμωνιάσουν και να βρουν τροφή, είτε την άνοιξη για να φωλιάσουν, να αναπαραχθούν και να
επιστρέψουν στο νότο το φθινόπωρο. Στους καλαμιώνες και στους θαμνώνες γύρω από τη λίμνη
φωλιάζουν καλαμόκιρκοι, βουτηχτάρια, φαλαρίδες, πρασινοκέφαλες πάπιες, αλκυόνες, πολλά
μικροπούλια, όπως ποταμίδες, σουσουράδες, μουστακαλήδες, σακουλοπαπαδίτσες αλλά και σπάνια
είδη, όπως η βαλτόπαπια, ο πορφυροτσικνιάς και ο μικροτσικνιάς. Στους αλμυρόβαλτους, στις
αμμοθίνες, στις αλυκές αλλά και στις απομονωμένες νησίδες των λιμνοθαλασσών φωλιάζουν
διάφορα είδη, παρυδάτιων κυρίως πουλιών, όπως το νεροχελίδονο, ο κοκκινοσκέλης, ο
καλαμοκανάς, ο στρειδοφάγος, η αβοκέτα, η πετροτριλίδα, ο θαλασσοσφυριχτής αλλά και η
απειλούμενη με εξαφάνιση στην Ελλάδα αγκαθοκαλημάνα. Στις ίδιες περιοχές παρατηρείται
μεγάλος πληθυσμός από μαυροκέφαλους γλάρους και μικρές αποικίες από ποταμογλάρονα. Στο
βόρειο τμήμα της λίμνης, στα παραποτάμια δάση και στην ορεινή περιοχή, φωλιάζουν
μαυροπελαργοί και σπάνια αρπακτικά, όπως ο κραυγαετός, ο σταυραετός, ο φιδαετός, ο πετρίτης, ο
δενδρογέρακας το βραχοκιρκίνεζο και το σαΐνι. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται, το
κιρκινέζι, το νανογλάρονο η βαρβάρα και η καστανόπαπια, ενώ στα χωριά της περιοχής υπάρχουν
πολλές φωλιές πελαργών. Αρκετά σπάνια είδη που φώλιαζαν εδώ, όπως η λαγγόνα, ο
αργυροτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας, η χαλκόκοτα και η χουλιαρομύτα, αναφέρεται ότι τα τελευταία
χρόνια πιθανόν να μην φωλιάζουν πια ή οι αναπαραγόμενοι πληθυσμοί τους έχουν να μειωθεί
δραματικά. Έτσι παρατηρούνται, τώρα πια, κυρίως το χειμώνα ή κατά τη μετανάστευση. Κατά τη
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διάρκεια του χειμώνα στη περιοχή έρχονται αργυροπελεκάνοι (δεύτερη σε σημασία τοποθεσία διαχείμασης σε
Ευρώπη και Μεσόγειο μετά τη λίμνη Κερκίνη),
που διαχειμάζει στην Ελλάδα),

κορμοράνοι, τουρλίδες, κεφαλούδια (σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού

γκισάρια, σφυριστάρια, μαυροκέφαλες πάπιες, χουλιαρόπαπιες, ψαλίδες,

καπακλήδες, κιρκίρια αλλά και βουβόκυκνοι και αγριόκυκνοι. Ακολουθούν και πολλά αρπακτικά
όπως ο στικταετός και ο βασιλαετός, ενώ ο πληθυσμός άλλων, όπως η γερακίνα, αυξάνεται
σημαντικά. Εδώ και λίγα χρόνια, αρκετά φοινικόπτερα μένουν στη λίμνη όλο το χρόνο, ενώ ο
αριθμός αυτών που διαχειμάζουν ξεπερνά τα 3000 άτομα. Κάποιες χρονιές, εμφανίζονται και οι
απειλούμενες κοκκινόχηνες. Εξάλλου, το γειτονικό δάσος, στο λιμάνι του Πόρτο Λάγο, φιλοξενεί
μια

μικτή

αποικία

ερωδιών.

Εδώ,

φωλιάζουν

σταχτοτσικνιάδες,

λευκοτσικνιάδες

και

κρυπτοτσικνιάδες αλλά και ο νανόμπουφος. Σημειώνεται, ότι οι υγρότοποι βρίσκονται πάνω σε ένα
σημαντικό μεταναστευτικό διάδρομο και έτσι χρησιμεύουν σαν ενδιάμεσος σταθμός στα
αποδημητικά πουλιά που περνούν από εδώ κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, κατά τη μετακίνησή τους
από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη προς την Αφρική και την Ασία και αντίστροφα. Χιλιάδες
γλάροι και γλαρόνια, ερωδιοί, πελαργοί και πολλά άλλα είδη πουλιών σταματούν εδώ να
ξεκουραστούν και να τραφούν, πριν συνεχίσουν το μακρύ τους ταξίδι.
Στους υγρότοπους της Βιστωνίδας, αλλά και στη ευρύτερη περιοχή, ζουν πολλά είδη θηλαστικών,
όπως: αλεπού, αγριόγατος, ασβός, κουνάβι, νυφίτσα, λαγός, με σπανιότερο τη βίδρα. Υπάρχει
επίσης ένας μικρός πληθυσμός τσακαλιών, από τους τελευταίους που έχουν απομείνει στη Ελλάδα.
Από τα μικρότερα θηλαστικά, εντομοφάγα και τρωκτικά, θα συναντήσουμε σκαντζόχοιρους,
μυγαλές, λαγόγυρους, δασομυωξούς, και άλλα. Μέσα και γύρω από τη λίμνη έχουν καταγραφεί 12
είδη

αμφίβιων.

Ανάμεσά

τους

βάτραχοι,

όπως

τα

λιμνοβάτραχος,

δεντροβάτραχος,

σβελτοβάτραχος, πηλοβάτης, μπομπίνα αλλά και ο πράσινος φρύνος. Επίσης, στο νερό ζει και ο
λοφιοφόρος τρίτωνας. Στην πλούσια βλάστηση βρίσκει καταφύγιο ένα πλήθος ερπετών, με 22
καταγεγραμμένα είδη, από τα οποία πιο κοινά είναι το νερόφιδο, ο λαφιάτης, το σπιτόφιδο, η σαΐτα,
ο σαπίτης, το αγιόφιδο, η οχιά, ο τυφλίτης και διάφορες σαύρες, όπως η πρασινόσαυρα. Στο νερό
ζουν δύο είδη νεροχελώνας (βαλτοχελώνα,

ποταμοχελώνα)

και γύρω από αυτό χερσοχελώνες (ελληνική

χελώνα, μεσογειακή χελώνα).

Στη λίμνη Βιστωνίδα και στα ποτάμια που χύνονται σε αυτήν, έχουν καταγραφεί 43 είδη ψαριών
του γλυκού νερού όπως γριβάδι, τσιρώνι, τυλινάρι, βιργιάνα, κοκκινοφτέρα, μουρμουρίτσα,
τσαϊλάκι και τα ενδημικά γυφτόψαρο, γελάρτζα και θρακοβελονίτσα. Μέσω των καναλιών που
επικοινωνούν με τη θάλασσα εισέρχονται και άλλα ψάρια τόσο θαλασσινά, όσο και των
υφάλμυρων νερών (ευρύαλα), όπως κέφαλοι, λαυράκια, τσιπούρες, γλώσσες, μουρμούρες,
ποντογοβιοί και χέλια. Μαζί με μερικά θαλασσινά είδη, που εισέρχονται τυχαία στη λίμνη, ο
συνολικός αριθμός τους φτάνει τα 58. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της αλατότητας της λίμνης
έχει μειώσει τον πληθυσμό κάποιων ειδών, έχει εκτοπίσει άλλα από το νότιο προς το βόρειο τμήμα
της λίμνης, και έχει ευνοήσει είδη όπως η αθερίνα, που προσαρμόστηκε στη λίμνη μετά το 1991. Η
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θρίτσα, ένα σπάνιο ενδημικό είδος του γλυκού νερού που ζούσε παλιότερα εδώ, πιστεύεται ότι έχει
πλέον εξαφανιστεί, ενώ ο πληθυσμός των γριβαδιών, τα οποία ήταν άλλοτε το κυριότερο αλιεύσιμο
είδος, έχει μειωθεί σημαντικά.
Για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της Βιστωνίδας (περιορισμένα

χρονικά δεδομένα του 2003-2004),

ισχύουν σε αδρές γραμμές τα εξής. Η θερμοκρασία των νερών της λίμνης κυμαίνεται συνήθως στα
επίπεδα 17.2 μέχρι και 27.1 οC, ενώ η αλατότητα διαφοροποιείται χωρικά και χρονικά (0.4+_0.2 μέχρι
29.5+_3.6 %0).

Το pH κυμαίνεται σε φυσιολογικές τιμές από 7.96-8.98 μονάδες. Το διαλυμένο

οξυγόνο μπορεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα την υγρή περίοδο, ενώ την περίοδο όπου
υπάρχει στοιχειώδη στρωμάτωση των νερών της (σε

νηνεμία καιρικών συνθηκών τη θερινή περίοδο),

στην

επιφάνεια έχουν καταγραφεί αυξημένες τιμές, ενώ στον πυθμένα της πολύ μικρές συγκεντρώσεις
(0.2-5.5mg/l) μέχρι και ανοξικές συνθήκες. Οι τιμές της χλωροφύλλης-α κυμαίνονται μεταξύ 4.33+_
3.29 μg/l και μέχρι 81.7+_80.13 μg/l. Ως προς τα θρεπτικά άλατα η διακύμανσή τους ήταν για τα
νιτρικά ανάμεσα 18.69+_10.83 και 83.39+_26.69 μg/l, τα νιτρώδη ήταν 0.04+_0 και 0.63+_0.48
μg/l και για τον ολικό φώσφορο 67.27+_5.55 μg/l μέχρι και 172.70+_132.88 μg/l. Με τα πιο πάνω
δεδομένα, έστω και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, φαίνεται ότι η τροφική κατάσταση της
Βιστωνίδας χαρακτηρίζεται ως υπερτροφική με βάση τη μέση συγκέντρωση για τον ολικό
φώσφορο (105.8μg/l), τη χλωροφύλλη-α (μέση

και μέγιστη τιμή 27.8-81.7μg/l),

και τη μέση και ελάχιστη

διαφάνεια των νερών (0.61-0.35m). Ως συμπέρασμα αυτών των ευρημάτων αναφέρονται ότι οι
φυσικοχημικοί παράμετροι στη Βιστωνίδα επηρεάζονται από τους χείμαρρους των επιφανειακών
απορροών, αλλά και από την παλίρροιας της θάλασσας, ενώ περιοδικά και σε κατάλληλες
συνθήκες το ίζημα απελευθερώνει στο νερό ή κατακρατεί μεγάλες ποσότητες θρεπτικών
συστατικών.
Εξάλλου, μετρήσεις στο ίζημα της λίμνης (2003-2004), έδειξαν ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένο
με θρεπτικά συστατικά. Ειδικότερα, το άζωτο των νιτρικών αλάτων κυμαίνονταν σε μέση ετήσια
βάση από 1.0+_1.51, μg/g ξηρού βάρους, μέχρι 36.9+_23.11 μg/g ξηρού βάρους. Το ολικό άζωτο
‘’Kjeldahl’’ στο ίζημα της λίμνης κυμαίνονταν σε μέση ετήσια βάση από 1.4+_0.3 μέχρι 5.8+_3.9,
mg/g ξηρού βάρους. Εξάλλου, ο ολικός φώσφορος στο ίζημα της λίμνης κυμαίνονταν σε μέση
ετήσια τιμή από 21.1+_22.8 μέχρι 524.0+_317.5, μg/g ξηρού βάρους .
Η Βιστωνίδα, η αβαθής αυτή λίμνη-λιμνοθάλασσα, δέχεται πλούσιο υλικό σε θρεπτικά συστατικά
και ρύπους από αλλόχθονες πηγές ευτροφισμού, από

αστικά λύματα, γεωργοκτηνοτροφικές

δραστηριότητες και βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Εξάλλου,
τα νερά της λίμνης εμπλουτίζονται και με αυτόχθονες πηγές ρύπων και συστατικών που
προέρχονται από τη λάσπη του πυθμένα της λίμνης που έτσι τροφοδοτείται διαρκώς το υδάτινο
σύστημα με μεγάλες ποσότητες θρεπτικών και άλλων συστατικών, που εγκλωβίζονται περιοδικά
στη λάσπη του πυθμένα της. Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθεί και το θαλασσινό νερό που
εισέρχεται, περιοδικά και με εντεινόμενους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, στη λίμνη. Αυτό το νερό,
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που είναι διαφορετικής σύστασης και τύπο, εμπλουτίζει τη λίμνη με επιπλέον θρεπτικές ουσίες και
θειικά άλατα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται πολύ συχνά ασφυκτικές για την υδρόβια
ζωή συνθήκες και παράγεται υδρόθειο, τοξικό για την υδρόβια ζωή αέριο. Το οξυγόνο στα νερά της
λίμνης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ή απουσιάζει κοντά στον πυθμένα και η μαζική υπεραφθονία
στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού διαρκεί τους περισσότερους μήνες κάθε έτος, ενώ υποβαθμίζεται
εκτός των άλλων και η αισθητική του νερού χρωματίζοντάς το με πράσινη μέχρι καστανή χροιά. Οι
περιβαλλοντικοί αυτοί παράγοντες, μεταξύ των άλλων, ευνοούν και την ανάπτυξη μολυσματικών
ασθενειών για τα ψάρια και από καιρό σε καιρό ενσκήπτουν θάνατοι ψαριών και αποκρουστικό
θέαμα. Η αλιευτική παραγωγή της λίμνης, αν και βρισκόταν στο παρελθόν σε υψηλά επίπεδα,
σήμερα υφίσταται έντονες μεταβολές και σημειώνονται σημεία υποβάθμισης ποιοτικά και
ποσοτικά. Παρόλα αυτά, οι δυσμενείς συνθήκες είναι δυνατό να μετριαστούν με πρακτικά και
θεσμικά μέτρα για την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της
ιχθυοπαραγωγής. Σημειώνεται με έμφαση ότι θα πρέπει να προωθηθούν έργα ορεινής υδρονομίας
στους ποταμούς που εκβάλλουν στη λίμνη, αλλά και να διαχειριστεί κατάλληλα η υδρόβια
βλάστηση με σύγχρονη τεχνογνωσία, να εκτραπούν από τη λίμνη οι οδοί μεταφοράς των ρύπων και
να είναι συνεχής η εξυγίανσή τους, ενώ επιβάλλεται η εντατικοποίηση της λειτουργίας των
λεκανών αναπαραγωγής και εκκόλαψης του κυπρίνου, ώστε γηγενή στελέχη να εμπλουτίζουν κάθε
χρόνο τη λίμνη. Συμπερασματικά τονίζεται ότι, η διαρκώς αυξανόμενη αλατότητα της λίμνης,
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και στο οικοσύστημα και στη ιχθυοπαραγωγή της. Αν και οι
μεταβολές της είναι ένα φυσικό γεγονός, η εμφάνιση όμως υψηλών τιμών αλατότητας τις
τελευταίες δεκαετίες, δημιουργεί έντονο προβληματισμό αν και κατά πόσο το οικοσύστημα της
περιοχής θα επανακάμψει ή ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, περαιτέρω
υποβάθμισης και ενόψει και των αναμενόμενων παγκόσμιων κλιματικών μεταβολών.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Βιστωνίδας
Παράμετρος

(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)

Επιφάνεια

Βάθος 4 μέτρων, Πυθμένας

*( μέση ετήσια διακύμανση στη στήλη
του νερού)
18.3+_5.9

18.6+_4.9

Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

*6.4-28.6
8.9+_3.3

8.0+_2.8

Αγωγιμότητα, μS/cm
Αλατότητα, %0
pΗ

*2.8-9.6
19972+_5255
*0.6-14.0
9.0+_0.3

21555+_6340
9.0+_0.3

Θερμοκρασία, 0C
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BOD5, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Ολ.Αλκαλ., mg/l
Oλ.Σκληρότ., mg/l
Χλωροφύλλη-α, μg/l
Διαφ.Δίσκ.,Secchi, m

*8.12-8.92
6.5+_0.7
4305+_1789
1092+_723
131+_11
749+_215
* 5.4-64.2
0.5+_0.1

6.1+_1.6
5430
748+_252
139+_6
757+_197
-

*0.41-0.87

Πηγές: * Markou et al., 2007 (Desalin., 210, 83-97, Water quality of Vistonis lagoon, variation and impact of bottom
sediments), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ.,
Υδατ., Μακεδονία Θράκη, 1999-2000).

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Βιστωνίδας
Παράμετρος

Ολικός Φώσφ., μg/l

(Μέση Tιμή και Τυπική Απόκλιση)

Επιφάνεια

*( μέση ετήσια διακύμανση στη στήλη
του νερού)

Βάθος 4 μέτρων, Πυθμένας

233+_114

232+_114

*21.1-524
17+_8

11+_11

*N-NO2-, μg/l
NO3-, μg/l

*0.1-14.3
3210+_5550

1670+_2090

*N-NO3-, μg/l
NH3, μg/l

*22.5-124.1
82+_99

39+_34

* N-NH4, μg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
S.A.R.

*11.2-634.4
3101+_1104
440+_25
86+_34
53.30+_6.28

3323+_847
435+_47
85+_38
53.3+_46.67

-

NO2 , μg/l

Πηγές: : * Markou et al., 2007 (Desalin., 210, 83-97, Water quality of Vistonis lagoon, variation and impact of bottom
sediments), Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν.,Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ., Ελέγ.,
Ποιοτ.,Επιφ.,Υδατ., Μακεδονία Θράκη)
Σταχυολογημένες πηγές: Hrissanthou et al., 2010 (Inter., J., Sed., Res., 25, 2, 161-174, Sediments flow in lake Vistonis),
Αγγελίδης, Gikas et al., 2009 (J. Environ., Scien., Health, 44, 13, 1400-1423, Hydrodynamic and nutrient modelling in lake
Vistonis), Κωτσοβίνος, 2008 (Τεχν., Έκθεσ., ΝΑ Ξάνθης, 22σελ., Αλατότητα της λίμνης Βιστωνίδας), Αγγελάκης, 2008 (Μεταπτ.,
Διατρ., ΔΠΘ, 112σελ., Πανίδα ιχθύων και αμφιβίων Μακεδονίας- Θράκης), Markou et al., 2007 (Desalinat., J., 210, 103, 83-97, for
water quality of Vistonis lagoon), Κάκος, 2006 (Μεταπτ.,Διατρ., ΔΠΘ, 127σελ., Προσομοίωση υδρολογίας και αλατότητας στη
λίμνη Βιστωνίδα), Γκίκας και συν., 2006 (Πρακτ., 10ου Πανελ., Συν., ΕΥΕ, 329-336, Μοντέλα και εκτιμηση τροφικής κατάστασης
λίμνης Βιστωνίδας), Gikas et al., 2006 (Hydrob., 563, 385-406, Water quality trends in lake Vistonis etc), Gkelis et al., 2005
(Environ., Toxic., 20, 3, 249-256, Diversity of hepatotoxins microcystins from Greek freshwaters), Vardaka et al., 2005 (J. Appl.,
Phycol., 17, 391-401, Cyanobacterial blooms in lake Doirani, Kastoria, Mikri Prespa, Pamvotis, Vistonis, Zazari, Volvi, Amvrakia.),
Χαραλαμπίδου, Γκίκας και συν., 2005 (http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_charalabidou.htm, Πολυτ., Σχολή, ΔΠΘ, 8σελ.,
Θρεπτικά σε λιμνοθάλασσες της Β. Ελλάδας), Δελημάνη, Ξειδάκης, 2004 (Δελτίο ΕΓΕ, 36, 988-997, Γεωμορφολογικές μεταβολές
ακτών λίμνης Βιστωνίδας), Cook, Vardaka, Lanaras, 2004 (Acta Hydroch., Hydrobiol., 32, 107-124, Toxic cyanobacter in Greek
freshwaters, 1987-2000, in lakes Amvrakia, Kastoria, Mikri Prespa, Pamvotis, Vistonis etc), Βελεγράκη, 2003 (Διπλωμ.,Εργας.,
ΔΠΘ, 115σελ., για τις συνθήκες διαχείρισης υδατικών πόρων του ποταμού Κομψάτου), Κόγια, 2002 (Μεταπτ.,Διατρ., ΔΠΘ,
165σελ, για διείσδυση θάλασσας στη λίμνη Βιστωνίδα), Γκίκας, 2002 (Διδακ.,Διατρ., ΔΠΘ, 178σελ., Υδατικό οικοσύστημα της
Βιστωνίδας), Gerakis et al., 1998 (Agric., Ecos., Environ., 70, 2-3, 119-128, Agricultural activities affecting Ramsar wetlands of
Greece), Yiannakopoulou, 1998 (Rapp., Comm.,int., Mer Medit., 35, 306-307, Environmental gradients of nutrients and physicalchemical parameter in lake Vistonis), Γιανακοπούλου, 1995 (Proc., Env., Sc., Techn.,, 584-593, για τη λίμνη Καστοριά),
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Economidis et al., 1995 ( Biol.,Cons., 72,201-211, for a few fishes in Volvi, Doirani and Vistonis lakes and some endemic fishes),
Κουτράκης, 1994 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 256σελ., Βιολογία και δυναμική πληθυσμών κεφάλων στη λίμνη Βιστωνίδα και το Πόρτο
Λάγος), Babajimopoulos, Antonopoulos, 1992 (Conserv., Managem., Greek Wetlands, IUCN, 333-347, Hydrological review of
lake Vistonis), Gerakis, 1992 (Proceed., Greek Wetlands Workshop, 1989, Thessaloniki, IUCN Wetand Programme, 493pp.,
Conservation and Management of Greek Wetlands), Ψαλτόπουλος, 1992 (Θρακ., Χρον., 461, 201-207, Υδάτινο περιβάλλον,
ρύπανση και ιχθυοπαραγωγή λίμνης Βιστωνίδας), Neophitou, 1992 (Proceed., Worksh., Thessal., 1989, Conserv., Managem., of
Greek Wetland, 385-390, Fisheries in lake Vistonis), Economidis, Banarescu, 1991 (Intern., Revue Hydrob., Hydrogr., 76, 2, 257284, The distribution and origin of freshwater fishes in the balkan peninsula, especially in Greece), Γιαννακοπούλου, 1989
(Διδακ.,Διατρ., 202σελ., για τη λίμνη Βιστωνίδα), Babalonas et al., 1989 (Bios 9-17, Vegetation of Vistonis lake), Ouzounis,
Sotiriou, 1987 ( Chemosph., 16, 2, 351-359, Ecological parameter of surface water in northeastern Greece ), Fytianos et al., 1986
(Ambio 15, 1, 42-44, Heavy metals in Lakes Doirani, Vegoritis, Kastoria, Vistonis, Koronia and rivers), Κουσουρής, 1985 (Τεχν.,
Έκθεσ., 22σελ., για τη λίμνη Βιστωνίδα), Ουζούνης, 1985 (Τεχν.,Χρον.,5,1-2,39-50 , για λίμνη Βιστωνίδα φυσικοχημικά),
Διαμαντής, 1985 (Διδακτ.,Διατρ., ΔΠΘ, 224σελ., Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης λίμνης Βιστωνίδας), Τσέκος και συν.,1985
(Τεχν.,Έκθεσ., ΥΠΕΧΩΔΕ, 127σελ., για λίμνη Βιστωνίδα κλπ), Kilikidis, Kamarianos et al., 1984 (Sc., Ann., Univ.,
Thess.,22,269-440, for Lagada, Doirani, Vistonis lakes, Ouzounis et al., 1984 (Thalassogr.,7,61-72, for some physicochemical
features in lake Vistonis), Κωτσοβίνος, 1981, 1983, 1986 (Θρακ., Χρον., 36, 170-175, 38, 157-162, 41, 166-173, για τη λίμνη
Βιστωνίδα), Φώτης, Κουσουρής, Κριάρης, 1974 (Κτην., Νέα, 5,4-5,97-107, για τη λίμνη Βιστωνίδα και μια ασθένεια ψαριών της),
*Φορέας Διαχείρισης Νέστου και λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας- http://www.epamath.gr/,

__________

- Λίμνη Ισμαρίδα
ή Μητρικού ή Μάνα
(Natura2000=GR1130010, Θράκη, Κομοτηνή)
Η λίμνη Ισμαρίδα είναι μικρή σε έκταση λίμνη (περίπου

3.4 Km2),

η οποία όμως εντάσσεται με τις

γειτονικές λιμνοθάλασσες (Έλος, Πτελέα, Αλυκή, Λαγός), τα έλη (Ξηρολίμνη, Αρωγή) και τη λίμνη Βιστωνίδα
σε ένα ενιαίο υγροτοπικό οικοσύστημα (περιοχή Ramsar και Natura2000), το οποίο είναι σημαντικό για την
ευρύτερη περιοχή, καθώς διαθέτει πολυποίκιλους τύπους οικοτόπων και συντηρεί στα ενδιαιτήματά
του πλούσια χλωρίδα και πανίδα, με χαρακτηριστικό την παρουσία σπάνιων και απειλούμενων
υδρόβιων πτηνών. Η επιφάνεια της λίμνη Ισμαρίδας καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της από το
προστατευόμενο ελόφυτο Trapa natans (κν, νεροτρίβολο ή νεροκάστανο ή τριβολοκρατέλες), ενώ εντυπωσιακή
είναι η επέκταση των καλαμιώνων περιμετρικά της λίμνης. Ο καλαμιώνας στη λίμνη Ισμαρίδα, έχει
επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία 35 χρόνια, με μεγαλύτερη επέκταση την ανατολική, νότια και
βορειοδυτική πλευρά της λίμνης.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά της Λίμνης Ισμαρίδας
Επιφάνεια Λίμνης
3.4 Km2
Υψόμετρο Λίμνης
2
Υδρολογική Εδαφική περίπου 370 Km (82.3 Μέγιστο Μήκος
Λεκάνη
Km2 λεκάνη Βοζβόζη)
Όγκος Λίμνης Χ106
- m3
Μέγιστο Πλάτος
Μέγιστο Βάθος
1.5 m
Μήκος Ακτών
Μέσο Βάθος
1.0 m

+2-3 m
2.3 Km
1.5 Km
7.8 Km

πηγές: Μπούσμπουρας και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεσ., Περιφ.,Αν.,Μακεδονίας Θράκης, 144σελ, Διαχείριση καλαμιώνων
λίμνης Ισμαρίδας), Περγαντής και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεσ., Διαχειριστικό σχέδιο εθνικού πάρκου δέλτα Νέστου,
Βιστωνίδας, Ισμαρίδας),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Δηλαδή, η έκτασή του καλαμώνα, πριν από την κατασκευή του ανατολικού αναχώματος, ήταν
γύρω στα 786 στρέμματα, ενώ το 2010 έφτανε τα 1742 στρέμματα. Με βάση αεροφωτογραφίες και
στοιχεία πεδίου (2010) οι καλαμιώνες (π.χ.

Phragmites australis)

καταλαμβάνουν έκταση 1674,48

στρέμματα, οι συστάδες με βούρλα (π.χ. Scirpus spp.,) 0.32 στρέμματα και οι συστάδες με ψαθιά (π.χ
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Typha spp.,)

67,38 στρέμματα. Σε αυτές τις εκτάσεις θα πρέπει να προστεθεί ο καλαμιώνας, πολύ

χαλαρής δομής, που εμφανίζεται εξωτερικά του αναχώματος, σε κατακλυζόμενες από νερά
εκτάσεις στα βορειοανατολικά και οι οποίες ήταν υγρά λιβάδια, πριν από την κατασκευή του
αναχώματος και την αποκοπή τους από την άμεση υδρολογική επικοινωνία με τη λίμνη.
Στη λίμνη εκβάλλει ο ποταμός Βοσβόζης, με λεκάνη απορροής περίπου τα 82.3 Km2 , ενώ ο
γειτονικός ποταμός Φιλιούρης, εκβάλλει κατευθείαν στο Θρακικό πέλαγος. Στα μέσα της δεκαετίας
του ’80 διανοίχτηκε και εκβαθύνθηκε δίαυλος επικοινωνίας της με τη θάλασσα, μήκους γύρω στα
5.5 Km. Η λίμνη χρησιμοποιείται ως εκτατικό ιχθυοτροφείο, ενώ αποτελεί αποδέκτη
επεξεργασμένων λυμάτων της πόλης της Κομοτηνής, αλλά και ανεπεξέργαστων αποβλήτων από
μεταποιητικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Τα τεχνικά έργα στο δίαυλο την περίοδο 1985-86,
αποσκοπούσαν στο να λειτουργεί ως εσοδευτικό στόμιο για τα ευρύαλα ψάρια (π.χ.
τσιπούρες, λαυράκια)

κεφαλόπουλα,

που θα εισέρχονταν στη λίμνη, για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής. Το 1999

κατασκευάστηκε στο δίαυλο και ιχθυοσυλληπτικός φραγμός, ενώ υπάρχει και πρόχειρο
θυρόφραγμα για τη ρύθμιση της στάθμης της λίμνης. Εξάλλου, την περίοδο 1976-1985
κατασκευάστηκε περιφερειακό ανάχωμα εξωτερικά του οποίου δημιουργήθηκε αποστραγγιστική
τάφρος για την προστασία των καλλιεργειών που βρίσκονται στα ανατολικά της λίμνης. Σε
περιόδους ανομβρίας το μέσο βάθος της λίμνης

μειώνεται μέχρι και το 0.5 μέτρα, ενώ το

βορειότερο τμήμα της ξηραίνεται συνήθως κατά τον Αύγουστο. Σε αυτές τις περιόδους (Αύγουστος και
Σεπτέμβριος 1991-1992)

είχε διαπιστωθεί επίσης ότι η αλατότητα μέσα στη λίμνη μπορεί να κυμαίνονταν

σε υψηλά επίπεδα (17.0-35%0), ενώ συνήθως σε υγρές συνθήκες κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά
επίπεδα ( 0.17-4.0%0).
Από τεκτονική και γεωμορφολογική άποψη, η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας
χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική και νεοτεκτονική δραστηριότητα. Στην άμεση περιοχή
μελέτης επικρατούν οι αποθέσεις λιμναίας αποθέσεις ιλύος που αποτέθηκαν σε διάφορα στάδια της
λιμναίας ιζηματογένεσης, κυρίως φάσης ολοκαινικής ηλικίας. Περιφερειακά της λίμνης
συναντώνται και αποθέσεις άμμου έως αμμούχου αργίλου. Στα δυτικά, της σημερινής λίμνης,
εντοπίζονται ψαμμιτικές αποθέσεις, αμμούχες μάργες και άργιλοι πλειοκαινικής ηλικίας. Κατά
θέσεις κροκαλοπαγή αδιαβάθμητα, ενώ κατά θέσεις σε υψηλότερο ανάγλυφο (κορυφές
λόφων),

χαμηλών

συναντώνται ασβεστιτικά συγκρίματα λευκού χρώματος.

Η λίμνη θεωρείται ευτροφική έως υπερτροφική και οι καλαμιώνες αντιπροσωπεύουν τον κυρίαρχο
τύπο βλάστησης με ιδιαίτερα εντυπωσιακή την εξάπλωση του νεροκάστανου (Trapa

natans).

Τα

κυριότερα προβλήματα της λίμνης είναι η διαρκή επέκταση του καλαμιώνα, ο οποίος ευνοεί
ορισμένα είδη πανίδας προσφέροντας καταφύγιο και θέσεις φωλιάσματος, ωστόσο η μετατροπή
του μεγαλύτερου μέρους της λίμνης σε ενιαίο καλαμιώνα περιορίζει τον αριθμό των ειδών πουλιών
που θέλουν να φωλιάσουν ή να τρέφονται στη λίμνη, ενώ επιδρά αρνητικά στην αναπαραγωγή και
τη διαβίωση της ιχθυοπανίδας.
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H λίμνη Ισμαρίδα χαρακτηρίζεται από πλούσια υδροχαρή επιπλέουσα βλάστηση που αποτελείται
από σπάνια και προστατευόμενα είδη (Οδηγία 92/43ΕΕ) όπως το νεροκάστανο (Τrapa natans), το νούφαρο
(Nymphaea

alba),

τη νεροφακή (Lemna

natans, P.nodosus, P.crispus, P.trichoides).

minor),

αλλά και άλλα είδη (π.χ.,

Ranunculus trichoplyllus, Potamogeton

Στην εκβολή του ποταμού Βοσβόζη, στη βόρεια πλευρά της

λίμνης, υπάρχει ένα μικρό παραποτάμιο δάσος που αποτελείται από ιτιές, λεύκες, σκλήθρα,
φτελιές, φράξους (Salix sp., Populus alba, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia) και άλλα. Από τα είδη
του καλαμιώνα, το νεροκάλαμο (Phragmites

australis)

βρίσκεται κυρίως στο νότιο μισό τμήμα της

λίμνης, ενώ στο βόρειο μισό τμήμα εμφανίζονται και άλλα είδη φυτών, λιγότερο ανθεκτικά στην
αυξημένη, κατά περιόδους αλατότητα των νερών, όπως ψαθιά (Typha
Scirpus lacustris

angustifolia)

και βούρλα (π.χ.

).

Ως προς την ιχθυοπανίδα της λίμνης, έχουν καταγραφεί 37 είδη, από τα οποία 1 είδος ενδημικό της
περιοχής, η γελάρτζα (Alburnus

vistonicus)

και 5 είδη ενδημικά των Βαλκανίων τα βιργιάνα (Barbus

cyclolepis),

σύρτης (Chondrosoma

vardarense),

buureschi),

και η πέστροφα του Νέστου (Salmo

γυφτόψαρο (Gobio
macedonicus).

bulgaricus)

πετροχείλι (Oxynoemachelius

Επιπρόσθετα, 7 είδη ψαριών έχουν

εμπορική σημασία όπως το γριβάδι, το χέλι, η τσιπούρα, ο κέφαλος, το κεφαλόπουλο, το μυξινάρι
και το λαυράκι. Στη λίμνη παλαιότερα ψαρεύονταν σε ικανοποιητικές ποσότητες το γριβάδι
(Cyprinus carpio) και τα χέλια (Anguilla anguilla).
Στην Ισμαρίδα έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 233 είδη πουλιών από τα οποία τα 118 είδη
φωλιάζουν, ενώ συνολικά 84 είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409Ε.Ε.
Μεταξύ αυτών είναι η βαλτόπαπια -Aythya nyroca, που είναι χαρακτηρισμένο από την IUCN, ως
παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, και τα είδη λαγγόνα (Phalacrocorax
(Plegadis

fascinellus),

pygmeus),

χαλκόκοτα

χουλιαρομύτα, πορφυροτσικνιάς, μικροτσικνιάς. Αυτά τα είδη έχουν άμεση

εξάρτηση από τον καλαμώνα της λίμνης και τα γύρω υγρά λιβάδια για τροφοληψία, αναπαραγωγή
ή διαχείμαση. Εξάλλου, στην Ισμαρίδα έχει παρατηρηθεί και η βίδρα, Lutra lutra, είδος που
χαρακτηρίζεται ως σχεδόν απειλούμενο από την IUCN και που κινδυνεύει. Επίσης, στην περιοχή
έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν 23 είδη ερπετών από τα οποία 21 είναι σπάνια και
προστατευόμενα και 10 είδη αμφιβίων από τα οποία 5 είναι σπάνια και προστατευόμενα.
Η λίμνη Ισμαρίδα ανήκει με τις γειτονικές υγροτοπικές περιοχές στη σύμβαση Ramsar, σε ζώνη
ειδικής προστασίας (GR1130010), τόπο κοινοτικής σημασίας (Natura2000,

GR1130009)

και καταφύγιο

άγριας ζωής (K53 ).
Σταχυολογημένες πηγές: Μπούσμπουρας και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεσ., Περιφ., Αν.,Μακεδονίας Θράκης, 144σελ, Διαχείριση
καλαμιώνων λίμνης Ισμαρίδας), Περγαντής και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεσ., Διαχειριστικό σχέδιο εθνικού πάρκου δέλτα Νέστου,
Βιστωνίδας, Ισμαρίδας), Boskidis et al., 2010 ( J., Envir., Scien., Health, 45,11, 1421-1440, Changes of water quality and SWAT
modelling of Vosvozis river basin), Αγγελάκης, 2008 (Μεταπτ., Διατρ., ΔΠΘ, 112σελ., Πανίδα ιχθύων και αμφιβίων ΜακεδονίαςΘράκης), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8,1,91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece), Γεράκης και συν.,
2007 (Τεχν.,Έκθεσ., ΕΚΒΥ, 256σελ., Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Μακεδονίας Θράκης), Γιαννακοπούλου, 1995
(Τεχν.,΄Εκθεσ., ΕΚΒΥ, ΔΠΘ, 36σελ., Παρακολούθηση ποιότητας νερών Ισμαρίδος), Σκούλος, 1993 (Τεχν., Έκθεσ., ΥΠΕΧΩΔΕ,
Διαχείριση λίμνης Ισμαρίδας κλπ), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willd., 23,137-142, Aquatic flora of N.Greece), Drosos,
1992 (Willd, 22, 97-117, Floristic study of lake Mitriko etc), Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 45σελ., Υγροβιότοπος
λίμνης Μητρικού), Παπαστεργιάδου, 1990 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 266σελ., για τα υδρόβια φυτά στη βόρεια Ελλάδα),
*Φορέας Διαχείρισης Νέστου και λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας- http://www.epamath.gr/,
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__________

- Μικρές Λίμνες, και άλλες Υγροτοπικές Περιοχές
στο Νησί της Σαμοθράκης

(Νatura2000= GR1110004, Θράκη, βορειοανατολικό Αιγαίο πέλαγος)
Το νησί Σαμοθράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο πέλαγος και ανήκει διοικητικά στη
Θράκη. Παρά τη μικρή του έκταση (178Km2), έχει ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, ως αποτέλεσμα
γεωλογικών και τεκτονικών διεργασιών, απότομες κλίσεις των εδαφών, καταρράκτες,
εντυπωσιακούς ποτάμιους αναβαθμούς με μικρές λίμνες, βαθιές χαραδρώσεις που φτάνουν από την
κορυφή του του όρους Σάος (κορυφή Φεγγάρι,

1611 m, υψόμετρο),

μέχρι και την παράκτια περιοχή, ενώ

έχει και περίπου 20 ορεινές και ημιορεινές κοιλάδες. Η ιδιαιτερότητα του νησιού οφείλεται στην
άγρια παρθένα φύση με τα απότομα βουνά, την πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα, τα δάση
με πλατάνια, πεύκα, καστανιές, αγριόκέδρα και άλλα δέντρα, τις πηγές, τους καταρράκτες, τις
μικρές λίμνες κατά μήκος των ρεμάτων στις πλαγιές του βουνού - οι ντόπιοι τις ονομάζουν βάθρες
- και τις παραλίες. Τα πλατανοδάση κατεβαίνουν μέχρι τις παραλίες της Σαμοθράκης, αλλά και τα
σκλήθρα (Alnus

glutinosa),

που φτάνουν στην παράκτια περιοχή (π.χ.,

περιβάλλουν τη Βδελολίμνη).

Ειδικότερα, στις απότομες πλαγιές απαντώνται αραιά δρυοδάση (Quersus petrea), σποραδική
εμφάνιση του σπάνιου και προστατευόμενου κωνοφόρου ίταμος (Taxus baccata), αλλά και
μεσογειακοί θαμνώνες (π.χ., ακανθώδεις θάμνοι, ερεικώνες, μακί, υψηλοί θαμνώνες με αγριόκεδρα –Juniperus foetidissima,
J. exelsa)

καλύπτουν τη βόρεια-βορειοανατολική περιοχή, ενώ η νότια-νοτιοδυτική είναι λοφώδης με

καλλιεργούμενες εκτάσεις και ελαιώνες.
Οι βόρειες παραποτάμιες και παραχειμάρριες περιοχές είναι κυρίως δασωμένες με αιωνόβια
πλατάνια και άλλη παραποτάμια βλάστηση. Επίσης, έχουν αναφερθεί πρόσφατα τουλάχιστον 15
ενδημικά taxa φυτών και πολύ πλούσια χλωρίδα και πανίδα, με ηπειρωτικά και αιγαιοπελαγίτικα
στοιχεία.

Υπάρχουν όμως και γυμνές από βλάστηση περιοχές (εκτός

των βραχωδών περιοχών),

ως

αποτέλεσμα οι περισσότερες ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ., μη ορθολογική υλοτομία, πυρκαγιές, εντατική
βόσκηση),

όπου ανησυχητικοί είναι οι υψηλοί ρυθμοί της διάβρωσης των εδαφών.

Η Σαμοθράκη, ως ιδιάζουσα και μοναδική οικοπεριοχή, έχει πληθώρα τύπων οικοτόπων, καθώς η
γεωμορφολογία της και το κλιματικό καθεστώς (το

νησί είναι σχετικά πλούσιο σε επιφανειακά νερά και πηγές,

καθώς τη χειμερινή περίοδο δέχεται πολλές βροχές και χιόνια, ενώ το καλοκαίρι είναι θερμό και ξηρό)

δημιουργούν

βιοκλιματικές ιδιαιτερότητες και πολυποίκιλα ενδιαιτήματα.
Οι απότομες πλαγιές και οι υψηλές απορροές των νερών, κυρίως τη χειμερινή και ανοιξιάτικη
περίοδο, σε συνδυασμό με τις τεκτονικές δομές του νησιού, έχουν δημιουργήσει χαράδρες με
εντυπωσιακούς καταρράκτες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα ποτάμια και οι χείμαρροι ρέουν με
μεγάλη ταχύτητα και μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες κυρίως χονδρόκοκκων ιζημάτων. Το
καλοκαίρι η ροή μειώνεται και οι περισσότεροι από τους ποταμούς και οι χείμαρροι δεν έχουν
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νερό, παρά μόνο μικρές λίμνες σε βαθουλώματα της κοίτης τους ή και ελώδεις περιοχές στις
εκβολές τους.

Μόνο ο ποταμός Φονιάς έχει συνεχή ροή καθόλη τη διάρκεια του έτους. Συνήθως, εκεί όπου
υπάρχουν καταρράκτες, αυτοί συνοδεύονται από μικρές επίπεδες επιφάνειες (αναβαθμοί ποταμών),
όπου σχηματίζονται μικρές, αλλά βαθιές λιμνούλες (γνωστές

τοπικά ως βάθρες).

Για παράδειγμα, ο

ποταμός Ξηροπόταμος, στο νότιο-δυτικό τμήμα του νησιού, χαρακτηρίζεται από 5 ποτάμιες
αναβαθμίδες, ενώ ο Φονιάς στα βορειοανατολικά, έχει τουλάχιστον 7 αναβαθμίδες και
αντίστοιχους μικρότερους ή μεγαλύτερους καταρράκτες που σχηματίζουν μικρές λιμνούλες.
Στη Σαμοθράκη, έχουν εντοπιστεί πρόσφατα (2013) στο νησί τουλάχιστον 16 υγροτοπικές περιοχές
(παλαιότερα καταγράφονται από WWF, 12 μικροί υγρότοποι, 7 στο βόρειο τμήμα, και 5 στο νότιο τμήμα του νησιού), στους
οποίους περιλαμβάνονται μικρές λίμνες-βάθρες, σε επίπεδους ποτάμιους αναβαθμούς, κάτω από
τους πολλούς καταρράκτες, νερόλακκοι, λιμνούλες και στάσιμα νερά σε βυθίσματα στις κοίτες των
χειμάρρων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και συστήματα μικρών ελών και μικρών
λιμνοθαλασσών στον παράκτιο χώρο. Οι κυριότεροι υγρότοποι είναι: α) στα βόρειαβορειοανατολικά, το ποτάμι του Φονιά με τις βάθρες (μικρές σε έκταση και βαθιές λιμνούλες) και το έλος
στην εκβολή του, η Βδελολίμνη (παράκτιο έλος, λιμνοθάλασσα), ο ρύακας Αγκίστρι και η εκβολή του, το
έλος Στουμάρη ή Τσιβδόγιαννη, το έλος Παλαιάπολης, η εκβολή του ρύακα Κατσάμπα, το
σύμπλεγμα των δύο λιμνοθαλασσών Αγίου Ανδρέα. β) στα νότια-νοτιοανατολικά, η λιμνοθάλασσα
Κούφκι, ο Ξηροπόταμος και η εκβολή του, ο ρύακας Βάτος και η εκβολή του και άλλες μικρότερες
περιοχές.
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Ως προς την υδρόβια πανίδα των γλυκών και υφάλμυρων νερών στις υγροτοπικές περιοχές στη
Σαμοθράκη, καταγράφηκαν (2013) τα εξής. Η ασπόνδυλη μακροπανίδα κυριαρχείται
οικογένειες με κυριαρχία από τις νύμφες των εντόμων, τα εφημερόπτερα (π.χ.,
Caenidae),

τα δίπτερα (π.χ.,

Chironomidae, Simuliidae),

τα τριχόπτερα (

από 60

Baetidae, Heptageniidae,

π.χ., Hydropsychidae

), αλλά και

καρκινοειδή (π.χ., Gammaridae). Στην ιχθυοπανίδα εντοπίστηκαν τουλάχιστον 9 είδη ψαριών (Αθερίνα Atherina boyeri, Κεφαλοειδή -Mugil cephalus, Liza ramada, Oedalechilus labeo, χέλια Anguilla anguilla , -γωβιοί Gobio sp.,
Potamoschistus cf. marmoratus, Zosterisessor ophiocephalus -σαλιαρες Parablennius sanguinolentus, Salaria pavo),

ένα είδος ποταμοκάβουρα (Potamon

sp.,),

νεροχελώνες (Mauremys

rivulata)

αλλά και

και βατράχια. Επίσης,

αναφέρθηκαν παρυδάτια και αρπακτικά πτηνά. Εξάλλου, αυτή η πρόσφατη ερευνητική αποτύπωση
στη Σαμοθράκη έδειξε ότι η οικολογική κατάστασης των εσωτερικών νερών της βρίσκεται γενικά
στην ‘’καλή’’ διαβάθμιση.
Ως προς τη φυσικοχημική σύσταση των εσωτερικών νερών της Σαμοθράκης, (η εποχικότητα των τιμών
αποδίδεται στη σύσταση των υποστρωμάτων-πετρώματα, στην ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης, στη συσσώρευσή της στο
έδαφος κατά την ξηρή περίοδο του έτους και την απόπλυσή της κατά την υγρή περίοδο, αλλά και σε σημειακές πηγές –περιττώματα
ζώων που βόσκουν κ.ά.)

τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
Ενδεικτικά Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
μερικών Εσωτερικών Νερών της Σαμοθράκης

(Θέσεις:

Φ=ποτάμι Φονιάς, Ξ=ποτάμι Ξηροπόταμος, Τ=ρύακας-φαράγγι Τσιβδόγιαννη)
Καλοκαίρι 2011
Καλοκαίρι 2012

Παράμετρος
Θερμοκρασία,
0
C
Διαλ.Οξυγόνο,
mg/l
Αγωγιμότητα,
μS/cm
pΗ
N-NO2, μg/l
N-NO3, μg/l
N-NH4,μg/l
P-PO4, μg/l
Ολικό Άζωτο,
μg/l
Ολικός
Φώσφορος,
μg/l
Παροχή νερού,
l/sec

(τιμές στις θέσεις δειγματοληψίας)

(τιμές στις θέσεις
δειγματοληψίας)
Φ
T
11.1-16.8
14.3

Φ
17.1-17.8

Ξ
18.2-19.1

T
15.8-16.5

9.2-9.4

9.5-10.0

9.8-9.9

7.7-10.12-

9.14

66

219-239

92-93

67-91

127

7.9
<5
358-378
17-18
17-18
-

8.3
<5
532-632
9-10
9-10
-

8.0-8.1
<5
282-325
11-14
11-14
-

8.7-8.8
<5
630-1510
20-23
13
<1-1.7

8.7
<5
770
26
13
1.5

-

-

-

>26

<26

82-169

45-93

10-81

66-121

35

Πηγή: Skoulikidis et al., 2013 (Sympos., Proceed., 3rd Intern., Geogr., Sympos., GEOMED, 13pp., Inland
waters of Samothraki island, exploratory ecological assessment http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/024_GeoMed_2013_Proceedings_222-234.pdf ),
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Σταχυολογημένες πηγές: Skoulikidis et al., 2013 (Sympos., Proceed., 3rd Intern., Geogr., Sympos., GEOMED, 13pp., Inland
waters
of
Samothraki
island,
exploratory
ecological
assessment
http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/024_GeoMed_2013_Proceedings_222-234.pdf),
**Λάμπου,2012(Μεταπτ.,
Διατρ., ΑΠΘ, 158σελ., Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στους ποταμούς της Σαμοθράκης, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο
2000/60ΕΕ), Fischer-Kowalski, Xenidis et al., 2011 (GAIA, 20/3, 81-190, Transforming the Greek Island of Samothraki into a
UNESCO Biosphere Reserve: An Experience in Transdisciplinarity), Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007 (WWF Ελλάς,
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, 392σελ., Απογραφή των υγρότοπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση
και απειλές), Vouvalidis et al., 2005 (Bull., Geolog., Soc., of Greek, V., XXXVII, 37, 29-37, Geomorphological surveys on
Samothraki Island. The evolution of the hydrographic network), Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων ΥΠΕΧΩΔΕ(http://iason.minenv.gr/ygrotopoi/, WWF,Υγρότοποι του Αιγαίου-http://www.oikoskopio.gr/map, Ιχθυοπανίδα κ.ά., από
το http://zogaris.blogspot.gr/2013/08/samothraki-inland-water-fishes.html ,
**=αυτή η βιβλιογραφία επειδή αφορά κυρίως ποτάμιο σύστημα, δεν περιλαμβάνεται στην ‘’Ενδεικτική βιβλιογραφία για της
λίμνες στην Ελλάδα’’ που παραθέτουμε στο Γ’ τμήμα αυτού του τεύχους.

__________

A4.2. - Οι Φυσικές Λίμνες της Θεσσαλίας
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Ο κύριος κορμός της γεωγραφικής περιοχής της Θεσσαλίας αποτελείται από εκτεταμένες πεδιάδες
και οι οποίες περιφερειακά οριοθετούνται από τους οροσειρές της Πίνδου, του Τυμφρηστού
(Βελούχι), της Όθρυς, του Ολύμπου, της Όσσας (Κίσσαβος), του Μαυροβουνίου και του Πηλίου.
Εξάλλου, η Θεσσαλία διαθέτει ελάχιστες φυσικές λίμνες και περιορισμένες φυσικές υγροτοπικές
περιοχές. Παλαιότερα, υπήρχαν σε αυτή την περιοχή οι λίμνες Κάρλα (αποξηράνθηκε
επαναδημιουργήθηκε πρόσφατα),

(αποξηράνθηκε

το 1962, αλλά

η Ασκουρίδα ή Ασκυρίδα στην Καλλιπεύκη στον κάτω Όλυμπο

το 1911 και δόθηκε η περιοχή για γεωργική εκμετάλλευση),

η Νεσσωνίδα, κοντά στην Α’

βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, στις παρυφές του οικισμού Καλύβια στην περιοχή Φασούλα
(αποξηράνθηκε, αλλά μικρό τμήμα της παλαιάς λίμνης -ονομάζεται Μαυρολίμνη ή Καρατσαϊρ(;) ή Γκιούλμπερι- εξακολουθεί να
διατηρείται ως έλος τη χειμερινή περίοδο και όταν υπερχειλίζει τα πλεονάζοντα νερά της διοχετεύονται μέσω διώρυγας στον Πηνειό
ποταμό. Κατά την αρχαιότητα λέγεται ότι κάλυπτε μεγαλύτερη περιοχή από εκείνη της γειτονικής Βοιβηίδας, αλλά συχνά
ξηραίνονταν).

Σήμερα, η νέα Κάρλα έχει επαναδημιουργηθεί. Στη Θεσσαλία, υπάρχουν επίσης, ως

φυσικές λίμνες, η Στεφανιάδα ή Βρωμολίμνη στην περιοχή Αργιθέα Καρδίτσας, ο καταρράκτης του
Κίσσαβου (ύψος

πτώσης νερών 70 μέτρα)

με την ομώνυμη μικρή λίμνη στο φαράγγι Καλυψώ, ο

καταρράκτες Σωτηρίτσας Μελιβοίας με μικρή λίμνη, η λίμνη Καθαρόμπαρα στο δέλτα του
Πηνειού ποταμού, τα δύο Ζηρέλια στην περιοχή του Αλμυρού και η αλπική ορεινή λίμνη Βερλίγκα
ή Βουρλίγγα, στη Θεσσαλική πλευρά της Πίνδου, απ΄όπου πηγάζει ένας κλάδος του Αχελώου
ποταμού.
Εξάλλου, φυσικές υγροτοπικές περιοχές και μικρές λίμνες, υπάρχουν στα νησιά των Σποράδων,
που ανήκουν διοικητικά στη Θεσσαλία. Ειδικότερα, στη νήσο Σκιάθο, υπάρχει η λίμνη στη
Στροφυλιά και η λίμνη του Αγίου Γεωργίου, ενώ περιγράφονται στο νησί και οι υγροτοπικές
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περιοχές Βρωμόλιμνος και το έλος Πλατανιά. Στη νήσο Σκόπελος υπάρχουν δύο έλη, το έλος
Μηλιών, και το έλος Λούτσας. Στην Αλόνησο υπάρχει το έλος Αγίου Δημητρίου, στην Κυρά
Παναγιά το έλος Πλανήτης, στην Ψαθούρα 2 έλη, και στα μικρά νησιά Τσιουγκριά 2 λιμνούλες
εποχικού χαρακτήρα.
__________

- Αλπικές–Ορεινές Λίμνες της Θεσσαλίας
(Βερλίγκα, ή Βρίγγα ή Ντιβερλίγγα ή Βουρλίγγα)
(Natura2000=GR2130007, Περιστέρι, Τρίκαλα Θεσσαλίας)

Στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς λιώνουν τα χιόνια, ψηλά στο οροπέδιο της Βουρλίγκας, στο
όρος Περιστέρι ή Λάκμος (το βουνό Περιστέρι αποτελεί τμήμα της οροσειράς της νότιας Πίνδου και βρίσκεται στα όρια
των νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων και ανήκει διοικητικά στη διευρυμένη κοινότητα Ασπροποτάμου της πρώην κοινότητας
Χαλικίου, Τρικάλων),

η περιοχή γεμίζει από νερά που σχηματίζουν μια εποχική λίμνη, από περίπου δέκα

μαιανδρισμούς φυσικών νεραυλάκων, ενώ υπάρχουν και άλλοι νεραύλακες στις γύρω πλαγιές που
σχηματίζονται από πρόσκαιρες πηγές. Η εποχική αυτή λίμνη είναι η Δρακόλιμνη Βερλίγκα, ή
Βρίγγα ή Ντιβερλίγγα ή Βουρλίγγα ή Δρακόλιμνη Λάκμου ή Περιστερίου. Η ευρύτερη περιοχή και
η λίμνη είναι περιοχή Natura2000=GR2130007, καθώς έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών, ως ‘’Ζώνη Ειδικής Προστασίας’’ (Οδηγία
αγρίων πτηνών),

ενώ ταυτόχρονα είναι και ‘’Τόπος Κοινοτικής Σημασίας’’ (οδηγία 92/43/ΕC, για τη διατήρηση

των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας).

Θ. Σ., Κουσουρής
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προστασίας οικοτόπων και ειδών του νέου‘’ Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου’’, καθώς η
περιοχή είναι σημαντική για τα πουλιά (GR0690) που ενδημούν και αναπαράγονται σε αλπικούς
λειμώνων, γκρεμούς και λιθώνες. Ανάμεσα σε αυτά τα πτηνά, είναι μερικά σπάνια όπως ο
πετροκότσυφας (Monticola saxatilis) και το όρνιο (Gyps fulvus).
Η εποχική λίμνη Βερλίγκα βρίσκεται στους πρόποδες της κορυφής του Λάκμου, Τσουκαρέλα
(2.295μ.), είναι στρογγυλή (ο κύκλος στα βλάχικα λέγεται Βρίγγα ή Βερλίγγα), καταλαμβάνει έκταση περίπου 10
στρεμμάτων, αλλά αργά το καλοκαίρι ξηραίνεται. Η περιοχή αυτή αποτελεί μια από τις πηγές του
ποταμού Αχελώου και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.050 μέτρα. Το όνομα της λίμνης, και της
τοποθεσίας, “Βερλίγκα”, αποδίδεται στο μαιανδρικό σχήμα της, το οποίο δημιουργεί η ροή της
λίμνης και των γύρω πηγών, καθώς κατηφορίζει για χαμηλότερα υψόμετρα. Ο μύθος θέλει την
ύπαρξη δράκου, ο οποίος με μορφή φιδιού, βγήκε μέσα από τη γη, διέγραψε τη πορεία που
ακολουθεί σήμερα το νερό και μπήκε πάλι μέσα στη γη, στο σημείο όπου χάνονται και πάλι τα
νερά.
Η πρόσβαση σε αυτή τη Δρακόλιμνη γίνεται από το χωριό Χαλίκι (πρόσβαση είτε μέσω Πύλης
Τρικάλων, είτε μέσω Μετσόβου (23

χλμ)

με κατεύθυνση βορειοδυτική, φτάνεις στη βρύση

Καρβελού και από εκεί με μονοπάτι οδηγούμαστε στο οροπέδιο και τη λίμνη. Ουσιαστικά δεν
πρόκειται για λίμνη, αλλά για δέκα περίπου φιδόμορφες νεροσυρμές (φυσικό
σχηματίζεται από τα νερά της βροχής τα οποία κατεβαίνουν από τις πλευρές υψώματος)

κατηφορικό αυλάκι που

που αποτελούν την αρχή,

μερικές από τις πηγές του Ασπροπόταμου ή Αχελώου ποταμού (η άλλη πηγή είναι στην περιοχή του βουνού
Ρόνα).

Σημειώνεται, ότι ο λογοτέχνης Κ. Κρυστάλλης την είχε περιγράψει από το 1890 σε κείμενά

του στο τότε λογοτεχνικό περιοδικό Παρνασσός.
(πηγές:http://www.visitgreece.gr/el/nature/lakes/verlinga_or_vringa_dragon_lake, http://www.520greeks.com/sights/i-drakolimniverligka/, http://www.oreibasia.gr/forum/showthread.php?6072),

______

- Λίμνη Αργυροπουλίου και Λίμνες στο Δέλτα του Πηνειού Ποταμού
( Μάτι Τυρνάβου, Λίμνη Καθαρόμπαρα κ.ά)
(Natura2000=GR141002, Δέλτα Πηνειού-Τέμπη)
Η Λίμνη Αργυροπουλίου ή Μάτι Τύρναβου, είναι μια μικρή λίμνη βορειοανατολικά του
Τύρναβου, στην περιοχή Αργυροπουλίου. Έχει έκταση περίπου 470 στρέμματα, και αποτελεί τον
πυρήνα ενός σημαντικού οικοσυστήματος (υγροτοπική περιοχή περίπου 5000 στρεμμάτων) με πλούσια
χλωρίδα και πανίδα. Ο υγρότοπος τροφοδοτείται από πηγές και καλύπτεται από καλαμώνες
(Phragmites australis), ενώ περικλείεται από γεωργικές εκτάσεις. Σοβαρή απειλή για την περιοχή
αποτελούν η ανεξέλεγκτη υδροληψία, υπογείων και επιφανειακών υδάτωνγια άρδευση των
καλλιεργειών, αλλά και οι κάθε είδους απορρίψεις στερεών απορριμμάτων (πηγή:Παναγιωτίδου, Β., &
Θ. Σ., Κουσουρής
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Τσαβδάρογλου, Χ. 2002- Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο Νομό της Λάρισας. Πανελλήνια Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών, 3, 6980).

Ανάμεσα στους παραθαλάσσιους οικισμούς Στόμιο, Νέα Μεσάγκαλα και Παλαιόπυργο, στα παράλια της
Λάρισας, βρίσκεται το Δέλτα του Πηνειού. Η πεδινή περιοχή του Δέλτα του Πηνειού ποταμού (ο Πηνειός
εκτείνεται και διατρέχει ένα σημαντικό τμήμα της κεντρικής Ελλάδας. Πηγάζει από τις νότιες περιοχές της οροσειράς της Πίνδου,
και διασχίζει τη Θεσσαλική πεδιάδα για να εκβάλει στο Αιγαίο Πέλαγος κοντά στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου, ενώ στις εκβολές
του σχηματίζεται το ‘Δέλτα του Πηνειού’ με άνοιγμα περίπου 13Km στο θαλάσσιο μέτωπο),

δημιουργήθηκε από την

προσχωματική δράση του ποταμού, μετά το γεωλογικό ρήγμα ανάμεσα στις οροσειρές του Ολύμπου και
του Κισσάβου, απ΄όπου τα νερά της παλαιάς και μεγάλης Θεσσαλικής λίμνης βρήκαν διέξοδο προς τη
θάλασσα.

Ανάλογα με το υδρολογικό καθεστώς του ποταμού και τις εποχικές κλιματικές αλλαγές, στην
περιοχή του δέλτα σχηματίζονται μικρές εποχικές και όχι μόνο λίμνες. Ανάμεσα σε αυτές
αναφέρεται και η Λίμνη Καθαρόμπαρα, η οποία είναι μέρος του οικοσυστήματος των
υγροτοπικών περιοχών του δέλτα του Πηνειού ποταμού.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Η περιοχή, λόγω της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, έχει μεγάλη οικολογική και
κοινωνικο-οικονομική αξία. Σήμερα, οι εκβολές του Πηνειού Ποταμού αποτελούν έναν υγρότοπο
που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας και στη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας του. Συγκεκριμένα η περιοχή του Δέλτα Πηνειού (περιοχή

Κοινοτικού

ενδιαφέροντος S.C.I., Ειδικής Προστασίας με βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Corine, CITES, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους,
Natura2000=GR1420002

): α) Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά, ώστε να περιλαμβάνεται στις περιοχές

που ισχύει το καθεστώς προστασίας των διεθνών συμβάσεων της Βόννης, της Βέρνης, της
Βαρκελώνης, της Ουάσιγκτον (CITES). β) Έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους (ΤΙΦΚ). γ) Aνήκει στη λίστα των βιοτόπων Corine και αποτελεί περιοχή "ειδικής
προστασίας" σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΕ., και στις περιοχές Natura2000 -GR1420002. δ)
Περιλαμβάνει υγροτοπικούς οικοτόπους, δάση με άγριες ελιές, καλλιεργούμενους ελαιώνες,
βοσκότοπους, παράκτια, αλλά και το σημαντικότερο παραποτάμια δάση, εποχικές λίμνες,
αμμοθίνες, αλίπεδα και αμμώδεις χερσότοπους. ε) Σε διεθνές επίπεδο ανήκει στις σημαντικές
περιοχές για τα πτηνά (ΣΣΠ,

και ICBP-IWRB)

εφόσον εκεί πολλά παρυδάτια είδη πτηνών

χρησιμοποιούν τα έλη του και φωλιάζουν πολλά αρπακτικά πουλιά. Στην περιοχή παρατηρήθηκαν
226 είδη πουλιών που ανήκουν σε περισσότερα από 50 γένη. στ) Η περιοχή του δέλτα, έχει
χαρακτηριστεί ως καταφύγιο ή φυσικό εκτροφείο θηραμάτων, ενώ απαγορεύεται η αλιεία κατά την
περίοδο της αναπαραγωγής των ψαριών.
Από ιχθυολογική άποψη, η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών του ποταμού και της θαλάσσιας
περιοχής είναι πλούσια σε πληθυσμούς και σε είδη. Η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών
περιλαμβάνει 37 είδη ψαριών και άλλα 11 με πιθανή παρουσία, ενώ εκείνη της γειτονικής
θαλάσσιας περιοχής, περιλαμβάνει 123 είδη ψαριών από τα οποία μόνο τα 10 από αυτά έχουν
πιθανή παρουσία σήμερα.
Εκτός από την οικολογική αξία της περιοχής, το Δέλτα έχει μεγάλη σημασία για την άρδευση, την
κτηνοτροφία, την υλοτομία, την αμμοληψία, την ύδρευση, την αναψυχή, τον τουρισμό, την
εκπαίδευση και την επιστήμη. Το φυσικό οικοσύστημα των εκβολών του Πηνειού ποταμού, δέχεται
έντονες πιέσεις και από τη γεωργία και την οικιστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
υποβάθμιση των φυσικών πόρων (υγρότοποι, παραποτάμια δάση, ακτές) και τη μείωση της οικολογικής και
τουριστικής αξίας της περιοχής. η περιοχή του Δέλτα Πηνειού θεωρείται ένα φυσικό οικοσύστημα,
και ο ποταμός είναι σημαντικός για τα μοναδικά παραποτάμια δάση του, και επομένως, η
καταστροφή των μικρών λιμνών και των ρεμάτων της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση
της φυσικής ενότητας και την εμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της.
Σταχυολογημένες πηγές: **Migiros et al., 2011 (Cent., Eur., J., Geoscien., 3, 2, 215-228, Pinios river-Hydrological,
Geomorphological elements and changes during the quaternary), **Loukas, 2010 (Desalin., 250, 1, 266-273, Surface water quality
and quality assessment in Pinios river), **Papadaki et al., 2006 (8th Panell., Symp., Ocean., Fish., 897-901, Water quality evaluation
of Pinios river based on benthic macroinvertabrates and physicichemical parameters), **Mahleras et al., 2007 ( AquaMoney
Partners, Status Report, 6th Framework programme, WFD, 28pp., Pinios river basin),
**=αυτή η βιβλιογραφία επειδή αφορά κυρίως ποτάμιο σύστημα, δεν περιλαμβάνεται στην ‘’Ενδεικτική βιβλιογραφία για
λίμνες στην Ελλάδα’’ που παραθέτουμε στο Γ’ τμήμα αυτού του τεύχους.
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__________

- Λίμνες Ζηρέλια ή Ζερέλια
(Μαγνησία, Αλμυρός)

Πρόκειται, (τα μέχρι πρόσφατα δεδομένα προέλευσης

των δύο Ζηρελιών ανατράπηκαν το 2010 από νέα μελέτη)

για δύο

λίμνες ηφαιστειογενούς ή κατ’άλλους καρστικής προέλευσης, κυκλικού σχήματος, σε υψόμετρο
130 περίπου μέτρα στους βόρειους πρόποδες της Όθρυς, στην περιοχής της Ευξεινούπολης, στον
Αλμυρό. Η μεγαλύτερη και δυτική έχει μέσο βάθος περίπου 8 μέτρα και μέγιστη διάμετρο περίπου
τα 250 μέτρα, ενώ η μικρότερης και ανατολική έχει μέγιστο βάθος περίπου 6 μέτρα, και διάμετρο
περίπου τα 150 μέτρα.

Παλαιότερα, οι λίμνες αυτές θεωρούνταν πως είναι καρστικές δολίνες ή ότι έχουν ηφαιστειογενή
προέλευση. Όμως, οι ερευνητές Ε. Λάγιος και J., Dietrich Volker το 2010, μετά από έρευνα που
πραγματοποίησαν στην περιοχή κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δίδυμους κρατήρες
που δημιουργήθηκαν από πρόσκρουση μετεωρίτη με τη Γη. Υποστηρίζουν μάλιστα, ότι από τα
ευρήματά τους φαίνεται ότι η πρόσκρουση αυτή έλαβε χώρα κατά την εποχή του Ολόκαινου, πριν
από 12500 με 7000 χρόνια και το πιθανό μέγεθος των θραυσμάτων που προσέκρουσαν εκτιμάται
ότι κυμαίνονταν από 10 έως 30 μέτρα. Το φαινόμενο αυτό είναι μοναδικό στην Ελλάδα, ενώ σε
ολόκληρη την Ευρώπη οι αντίστοιχες περιπτώσεις-θέσεις δεν ξεπερνούν τις 40 από 178 σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές, από ορυκτολογική άποψη, βρήκαν ότι στις
ρηχές όχθες της λίμνης, παρουσιάζονται πολυμικτικός χαλαζίας σε ανθρακικά λατυποπαγή και
συσσωματώματα πηλού τα οποία έχουν μικρή διαστρωμάτωση, αλλά δεν είναι ηφαιστειακές δομές.
Θ. Σ., Κουσουρής
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Εξάλλου, στις ανθρακικές μήτρες βρήκαν μερικώς ‘’τετηγμένο ζιρκόνιο’’, ρουτίλιο και ιλμενίτη,
για την τήξη των οποίων απαιτούνται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1400–1800 °C, και οι οποίες
όμως δεν απαντώνται σε διαδικασίες μαγματισμού και φαινόμενα μεταμόρφωσης, στο γήινο φλοιό
και τον ανώτερο μανδύα της Γης. Για τις δίδυμες αυτές ‘’αινιγματικές’’ λίμνες μπορούν να
εξαχθούν οι εξής

υποθέσεις. που καλούνται να εξηγήσουν την προέλευση αυτών των λιμνών: α) είναι τύπου Μάαρ

ηφαιστειακοί κρατήρες. β) είναι προέλευσης υδροθερμικής ή διοξειδίου του άνθρακα ή κρατήρες έκρηξης αερίου, πιθανότατα
υδρογονανθράκων. γ) δολινολίμνες λόγω καρστικοποίησης. δ) κρατήρες μικρής διάστασης μετεωρίτη. Η τελευταία αυτή δ) εξήγηση
τεκμηριώνεται από την πιο πάνω έρευνα με βάση γεωλογικές, πετρολογικές και γεωφυσικές αποδείξεις.
Πηγές: Dietrich, Lagios, et al., 2013 (Solid Earth 5, 1511-1573, The enigmatic Zwrelia twin-lakes), Λάγιος και συν., 2010 (Τεχν.
Έκθεσ., Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Οι αινιγματικές δίδυμες λίμνες Ζερέλια, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, δύο κρατήρες
από πιθανή πτώσης μετεωρίτη),

__________

- Λίμνη Κάρλα
ή Βοιβηίδα ή Βοισβηίδα ή Κερκινίτιδα, ή Κάρλα Σου, ή Κάρλα Γκιόλ
ή Βάλτος για τους ντόπιους,
(Natura2000=GR1420004, Θεσσαλία, Στεφανοβίκιο)

Σε σχετική περιβαλλοντική μελέτη διαβάζουμε: ‘’Η αποξήρανση της Κάρλας αναδεικνύει ένα τμήμα
της τεχνικής κληρονομιάς σ' ότι αφορά τα αποξηραντικά έργα, αλλά επέφερε ωστόσο ριζικές
οικολογικές και κοινωνικο-οικονμικές αλλαγές στους παρα-Κάρλιους οικισμούς, όπου αναγνωρίζεται
μια παθητική προσαρμογή των ανθρώπων με έντονη αλιευτική παράδοση στο "νέο" περιβάλλον,
μεταβολή των παραγωγικών δραστηριοτήτων και ένας οικονομικός μαρασμός προκαλώντας ένα
αυξημένο κύμα αστυφιλίας. Τα αποτελέσματα σε περιβαλλοντικό επίπεδο ήταν η ραγδαία πτώση της
υπόγειας υδροφορίας, η απώλεια της παραλίμνιας χλωρίδας και πανίδας και οι κλιματολογικές
μεταβολές, στο σύνολο του Θεσσαλικού χώρου. Η ανασύστασή της λίμνης Κάρλας, αναδεικνύει το
πρόβλημα της αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το
ευρύτερο εθνικό και παγκόσμιο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος με παράλληλο σεβασμό
στην πολιτιστική μας κληρονομιά’’.
Η λεκάνη της περιοχής Κάρλας αποτελεί τη νότιο-ανατολική απόληξη της πεδιάδας της Λάρισας
και το κέντρο της είναι το βαθύτερο τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας. Η ευρύτερη λεκάνη της
Κάρλας είναι τεκτονική τάφρος, με κλειστή λεκάνη μήκους 25 Km, και πλάτους 9-15 Km. Η παλιά
λίμνη Κάρλα, που άρχισε να αποξηραίνεται το 1954 και ολοκληρώθηκε το 1962, ήταν υπόλειμμα
των μεγάλων λιμνών που κάλυπταν άλλοτε το τεκτονικό ρήγμα του Θεσσαλικού κάμπου.
Αποχέτευε τα νερά από τις πηγές της Όσσας, της πεδιάδας της Αγιάς, το Μαυροβούνι, το Πήλιο και
την περιοχή του Βελεστίνου. Είχε επιφάνεια που μεταβαλλόταν ανάλογα με τις εισροές και εκροές
του νερού. Η μέση έκτασή της ήταν 40 με 42 Km2, είχε μήκος περίπου 15 Km, μέγιστο πλάτος
περίπου 6 Km και το μεγαλύτερο βάθος της ήταν γύρω στα 6 μέτρα. Σε περιόδους πλημμυρών η
επιφάνειά της παλαιάς λίμνης έφτασε και τα 145 Km2, ενώ το υψόμετρό της έφτασε τα +49.25
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μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Για την αποξήρανσή της, άνοιξαν σήραγγα μήκους 10.2 Km
και πλάτους 2.40 μέτρων με την οποία διοχετεύτηκαν τα νερά της στον Παγασητικό κόλπο.
Η απόφαση για την επαναπλήρωση της Νέας Κάρλας λήφθηκε στη δεκαετία του 1990, με εκτροπή
νερού από τον Πηνειό ποταμό, αλλά ξεκίνησε η δημιουργία της λίμνης το Σεπτέμβριο του 2009,
αφού πρώτα είχε κατασκευαστεί περιφερειακό ανάχωμα-φράγμα που περικλείει έκταση 38 km2. Η
σημερινή νέα λίμνη Κάρλα αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους ταμιευτήρες νερού της
Θεσσαλίας, με αναχώματα στις δυτικές και ανατολικές όχθες της και αποσκοπεί να γίνει με την
πάροδο των χρόνων ένα σημαντικό οικοσύστημα για την ευρύτερη περιοχή. Μία διώρυγα μήκους
42 Km, την τροφοδοτεί από τα νερά του Πηνειού ποταμού, ενώ με αντλιοστάσια αρδεύεται έκταση
περίπου 300000 στρεμμάτων της παρα-Κάρλιας περιοχής.

Για τη σημαντικότητα της περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παραθέσουμε
μερικές γραμμές από σχετική ερευνητική εργασία διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων (σταχυολόγηση
κειμένου από την εργασία των Helly Br., J.P., Bravard, R. Caputo, 1968 ‘’H Ανατολική Θεσσαλική πεδιάδα: Μεταβολές των
ιστορικών τοπίων και η προσχωματική εξέλιξη. 190σελ., -http://www.hisoma.mom.fr/bhelly/pdf/BH109.pdf).

‘’...........Το

ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Λάρισας είναι σήμερα μία σχεδόν μακρόστενη πεδιάδα στους πρόποδες της
Όσσας και του Μαυροβουνίου με μήκος 35 χλμ. Το υψόμετρο αυτής της πεδιάδας κυμαίνεται από +46 μέχρι
+48 μέτρα και οι μόνες εδαφικές ανωμαλίες είναι μία σειρά μικρών ελών που φαίνονται ακόμη και σε πολύ
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παλαιές χαρτογραφήσεις περιηγητών. Γι’ αυτήν την εκτεταμένη λεκάνη υπήρξε μία παλαιολίμνη, η Κάρλα,
καθώς το νοτιοδυτικό μέρος του γηλόφου της Πέτρας, στη μέση, σχεδόν, της διαδρομής Λάρισας-Βελεστίνου,
περιβάλλεται από μια παρόχθια γραμμή. Το ύψος αυτής της γραμμής δεν είναι επακριβώς γνωστό, διότι δεν
διαθέτουμε έναν ακριβή χάρτη αυτής της περιοχής, μεγαλύτερο όμως από το ύψος της πεδιάδας, θα είναι γύρω
στα 51 μέτρα. Το ορατό τμήμα αυτής της παρόχθιας γραμμής, αποτυπωμένο πάνω στη βασική κοιλότητα της
πλαγιάς, ψηλότερα από την επιφάνεια της πεδιάδας, παρουσιάζει μία αναβαθμίδα πολλών μέτρων. Η άμμος
που σχηματίζει την ακτογραμμή αποτελείται από θραύσματα κοχυλιών και κρυσταλλικών ορυκτών που
προέρχονται από τις διεργασίες των παγετώνων πάνω στις υπώρειες του λόφου της εποχής του πλειστοκαίνου,
τα οποία διασκορπίσθηκαν στις όχθες της αρχαίας λίμνης. Τα συλλεχθέντα το 1990 δείγματα των κοχυλιών,
στην ψηλότερη ζώνη της απόθεσης, χρονολογήθηκαν πάνω από 30000 έτη πριν από το παρόν. Η λιμναία
δημιουργία της ανατολικής πεδιάδας μπορεί να είναι σύγχρονη της φάσης δημιουργίας του αλλουβιακού
πυθμένα του Πηνειού. Σε σχέση με την πεδιάδα, η ακτογραμμή βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια
συσσώρευσης του Ολοκαίνου που κατέρχεται ελαφρώς προς τα βορειοανατολικά. Η ψηλότερη ζώνη
απολιθώθηκε σε 1 μέτρο ιλύος της οποίας η επιφάνεια είναι ίδια με την πεδιάδα. Αυτή η παλαιολίμνη Κάρλα
διατηρήθηκε χωρίς αλλαγές μέχρι τους ιστορικούς χρόνους. Δύο επιχειρήματα συνηγορούν ακόμα υπέρ της
εξαφάνισης του μεγάλου πυθμένα των λιμναίων νερών της ύστερης παγετώδους εποχής και. του Ολοκαίνου,
προς όφελος πρόσκαιρων ελωδών εκτάσεων, τουλάχιστο από την νεολιθική εποχή. Το πρώτο επιχείρημα
βασίζεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ούτε ίχνος της παλιότερο των 30000 ετών από σήμερα
στον περίγυρο της λίμνης. Αυτή την υπόθεση πρέπει μάλλον να την αποκλείσουμε διότι πρόκειται, πράγματι, για
τον πυθμένα ενός βυθίσματος και διότι η αιολική διάβρωση δεν μπόρεσε, αναμφίβολα, να επηρεάσει αυτό το
υγρό περιβάλλον, σε βάρος των αργιλικών - λασπωδών συνδετικών υλικών. Φαίνεται πως ο ρυθμός της
προσχωματικής γένεσης επιβραδύνθηκε σημαντικά, εδώ και τρεις ή τέσσερες χιλιάδες χρόνια σ' αυτήν την
περιοχή της λεκάνης. Το δεύτερο, πειστικότερο, επιχείρημα προήλθε, μετά εξέταση δειγμάτων ιζήματος σε
βάθος 4.5 μέτρα στον αποξηραμένο βυθό της σύγχρονης Κάρλας, πριν από την επαναδημιουργία της. Και
διαπιστώθηκε, η κυρίαρχη παρουσία μη δενδροειδών γύρεων που μπορεί να οφείλεται ως ένα βαθμό στην
αποξήρανση της λίμνης. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από την ακανόνιστη παρουσία των κυπεριδών (φυτά στις
όχθες λιμνών, ρυακιών, π.χ. πάπυρος και άλλα)

και των λειριιδών (π.χ. κίρσιο, σκόλιμο, γαλακτίτης, ξάνθιο), που όταν

αφθονούν υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα νερών, και όταν σπανίζουν σημαδεύονται από την ξηρασία. Τέλος, η
αφθονία σπόρων απροσδιόριστων ειδών, εξαιτίας της διάβρωσης, οδηγεί στο συμπέρασμα της πρόσκαιρης
αποξήρανσης. Εξάλλου, στο παρελθόν, υπήρχε κάποια σύγχυση στο εάν οι αρχαίες λίμνες της Θεσσαλίας,
Βοιβηίδα και Νεσσώνιδα ήσαν δύο διαφορετικές λίμνες ή επρόκειτο για μία λίμνη με διαφορετικό όνομα.
Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς, αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο χωριστές λίμνες, για άλλους αντιθέτως,
πρόκειται για μία και μόνο λεκάνη. Οι παλιότεροι συγγραφείς (Όμηρος, Ησίοδος) γνωρίζουν μόνο μία λίμνη, με
ένα μόνο όνομα, την Βοιβηίδα. Το κείμενο του Ομήρου δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να
προσδιορίσουμε γεωγραφικώς αυτήν τη λίμνη. Ο Ησίοδος, αντιθέτως, συσχετίζει τη λίμνη οπωσδήποτε με τον
ποταμό ΄Αμυρο, γεγονός που τοποθετεί σαφώς τη Βοιβηίδα στο βόρειο τμήμα της πεδιάδας. Κατά τον ποιητή
της ελληνιστικής εποχής Αρχίνο, συγγραφέα του έργου ‘’Θεσσαλικά’’, η Βοιβηίδα ονομαζόταν επίσης και
Νεσσωνίδα. Στα τέλη της ελληνιστικής εποχής, ο γεωγράφος Στράβωνας (63 ή 64 π.Χ., - 23 μ.Χ.), διακρίνει
σαφώς δύο λίμνες, τη Νεσσωνίδα που είναι μεγαλύτερη, αλλά συχνά είναι άνυδρη και την Βοιβηίδα. Στην
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περιγραφή της Θεσσαλίας, ο Στράβωνας μνημονεύει μία μεγάλη λίμνη ονομαζόμενη Νεσσωνίδα, την οποία
διακρίνει, χωρίς δισταγμό, από τη μικρότερη λίμνη Βοιβηίδα, στα νότια, πιο κοντά στην παραλία του
Παγασητικού, κοντά στις Φερές. « Ή δέ Βοιβηίς λίμνη πλησιάζει μέν ταϊς Φεραϊς, συνάπτει δέ καί τοις
άπολήγουσι τον Πηλίου πέρασι καί της Μαγνησίας. Βοίβη δε χωρίον επί τη λίμνη κείμενον». Οι σύγχρονοι
ιστορικοί θέλησαν να ταυτίσουν την αρχαία Νεσσωνίδα με την ελώδη περιοχή που ονομάζεται Καρατσαϊρ και
βρίσκεται βόρεια της πόλης της Λάρισας, αλλά αυτή η ταύτιση δεν είναι πειστική, καθώς η περιοχή της
Λάρισας δεν βρισκόταν, προφανώς, σ' αυτόν τον τομέα και ανήκε μάλλον σε άλλη πόλη, στην Κονδαία.

Η παλαιά λίμνη Κάρλα ήταν μια κλειστή λεκάνη χωρίς επιφανειακή απορροή. Ήταν τεκτονικής
προέλευσης και σχηματίστηκε κατά το τεταρτογενές της καινοζωικής γεωλογικής περιόδου.
Ανέκαθεν, ο Πηνειός ποταμός ήταν ο κύριος τροφοδότης της λίμνης με νερό, αλλά
τροφοδοτούνταν τότε και από τις πηγές Κανάλια και Ασμάκι, και από παροδικά ρέματα. Τότε, η
παλαιά Κάρλα ήταν μια ευτροφική λίμνη με μικρή διαφάνεια των νερών της, πολύ μικρή
βιοποικιλότητα και συχνά επεισόδια με την ‘’άνθηση’’ του νερού.
Για την αποξήρανσή της διοχετεύτηκαν τα νερά της στον παρακείμενο Παγασητικό κόλπο, μέσω
μιας υπόγειας σήραγγας. Ωστόσο, μικρές υδατοσυλλογές με τη μορφή υγροτόπων παρέμειναν σε
διάφορα σημεία της περιοχής της παλιάς λίμνης. Επίσης, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η λίμνη είχε
ξεραθεί πλήρως, από φυσικά αίτια, κατά το 1908.
Η δομή και λειτουργία της λίμνης συνδεόταν ανέκαθεν με τον Πηνειό ποταμό, καθώς πλημμυρικά
επεισόδια του ποταμού παρείχαν στη λίμνη νερό πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Αυτό, καθώς και
μερικές άλλες συνθήκες (π.χ. βιολογικές και φυσικοχημικές), έδωσαν έναν εύτροφο χαρακτήρα στη λίμνη
ακόμη και πριν την αποξήρανσή της. Στη δεκαετία του 1990 αποφασίστηκε από θεσμικούς
παράγοντες η αποκατάσταση της λίμνης, μέσω επαναπλήρωσής με νερό από τον Πηνειό ποταμό, σε
μια έκταση περίπου 38 Km2. Τελικά, η εισροή του νερού ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009. Στη
νέα λίμνη, συνέβησαν δύο επεισόδια μαζικών θανάτων ψαριών, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του
2010, ενώ μέχρι σήμερα συμβαίνουν σποραδικοί θάνατοι ψαριών.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά της Λίμνης Κάρλας
Επιφάνεια Λίμνης
38 Km2 , Νέα Κάρλα Υψόμετρο
+44.71- +44m, μετά
Λίμνης
την αποκατάσταση
(40-108Km2 , αλλά και
μέχρι 180 Km2 σε
(+47 m αλλά και μέχρι +
πλημμύρες η παλαιά
Κάρλα)

Υδρολογική
Λεκάνη

Εδαφική

Μέγιστο Βάθος (1956)
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49.25m κατά τη διάρκεια
πλημμυρών στην παλαιά
Κάρλα)

Μέγιστο Μήκος
(Κάρλα Ι και
Κάρλα ΙΙ)
Μέγιστο Πλάτος
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4-6 m (έτος 1930)
Εισροές Νερού στην
Υδρολογική Λεκάνη
Επιφανειακή
Απορροή
από την Υδρολογική
Λεκάνη

3-4 m (δεκαετία ’50)
483 Χ106m3/έτος

Κάρλα ΙΙ)

16.8+33.2Km

Μήκος Ακτών
(Κάρλα Ι και
Κάρλα ΙΙ)

238Km

20.9 Χ106m3/έτος

πηγές: Παπακώστα, 2010 (Μεταπτ.,Διατρ., ΓΠΑ, 73σελ, Υδρολογικές συνθήκες Κάρλας),), Zalidis et al., 2004 (Environ.
Managem. 34:875-886, Re-establishing a sustainable wetland at former Lake Karla, using Ramsar restoration guidelines),
Ananiadis, 1956 (Bull. Inst. Océanogr. 1083:1-19, Limnological study of Lake Karla
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η πιο σημαντική παράμετρος σε μια λίμνη που βρίσκεται σε καθεστώς επαναπλήρωσης είναι η
στάθμη του νερού. Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι η στάθμη της λίμνης ανεβαίνει. Αυτό όμως δεν είναι
παρά το πρώτο βήμα για την επιτυχή αποκατάσταση της λίμνης. Είναι ενδιαφέρον να αποτυπωθεί,
μεταξύ των άλλων, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η κατάσταση που επικρατεί στις
κοινότητες του πλαγκτού, σ' αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα. Έτσι, την πρώτη
χρονιά, η νέα Κάρλα χαρακτηρίστηκε από σχετικά υψηλές τιμές αλατότητας του νερού. Από το
Μάρτιο έως και τον Αύγουστο του 2009, η αλατότητα κυμάνθηκε από 7,6 έως 13,2 τοις χιλίοις,
δηλαδή περίπου το 1/5 έως το 1/3 των τιμών αλατότητας της ανοιχτής θάλασσας. Από το
Σεπτέμβριο του 2009 όμως και μέχρι την αρχή της άνοιξης του 2012, η αλατότητα μειώθηκε
περίπου στο 1,5 τοις χιλίοις, λόγω της συνεχιζόμενης εισροής γλυκού νερού, για την πλήρωση της
λίμνης. Από την άποψη του φυτοπλαγκτού και από την πρώτη στιγμή της επαναπλήρωσής της
Κάρλας επικρατούσαν μικροσκοπικά μαστιγοφόρα και κυανοβακτήρια με είδη που τα περισσότερα
είναι τοξικά για τον άνθρωπο και πολλά ζώα. Οι πρώτες μετρήσεις κυανοβακτηρίων στη νέα
Κάρλα έδειξαν ότι γνωστά τοξικά είδη ήταν άφθονα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα
κυανοβακτήρια Planktothrix agardhii και Anabaeonopsis elenkinii, τα οποία κυριάρχησαν την
άνοιξη του 2010. Σημειώνεται ότι τα μικροφύκη αποτελούν τη βάση της τροφικής πυραμίδας σε
κάθε υδάτινο οικοσύστημα, ενώ τα πρωτόζωα ως οι κύριοι καταναλωτές των βακτηρίων,
αποτελούν κρίσιμους συνδετικούς κρίκους στο τροφικό πλέγμα της λίμνης. Από τις μέχρι σήμερα
έρευνες, φαίνεται πως η νέα λίμνη, κατά τον πρώτο χρόνο επαναπλήρωσής της, φιλοξενεί
μικροοργανισμούς που απαντώνται σε πολύ εύτροφα οικοσυστήματα και ανήκουν στις ομάδες των
ευγληνόφυτων και χλωρόφυτων. Άλλοι πολύ σημαντικοί μικροοργανισμοί είναι το μαστιγοφόρο
τοξικό απτοφύκος, Prymnesium parvum και το επίσης τοξικό δινομαστιγωτό, Pfiesteria piscicida.
Τα είδη αυτά έχουν προκαλέσει μαζικούς θανάτους ψαριών και πουλιών σε άλλες λίμνες (π.χ.
Κορώνεια)

και παράκτια νερά. Ειδικότερα, το Pfiesteria piscicida είναι ένα δινομαστιγωτό που μέχρι

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_210

σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι αναπτύσσεται σε λίμνες. Η παρουσία του στην Κάρλα πιθανώς
οφείλεται στην αυξημένη αλατότητα του νερού. Επιπλέον, έχουν βρεθεί και ορισμένα άλλα γνωστά
τοξικά, καθώς και παρασιτικά είδη και νέα είδη για την επιστήμη.
Σε μια σχετικά πρόσφατη ημερίδα (2010), που διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης της
Περιοχής Οικοανάπτυξης ‘’Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου’’,
παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση της νέας Κάρλας, αλλά και προτάσεις αντιμετώπισης του
προβλήματος της εμφάνισης των πιο πάνω επιβλαβών μικροοργανισμών. Με βάση τα στοιχεία
αυτά, την περίοδο της άνοιξης επικρατούσαν τα κυανοβακτήρια με τα Anabaena sp., και
Anabaenopsis cf. elenkinii, τα οποία είναι παραγωγοί κυανοτοξινών, αλλά και άλλα κυανοβακτήρια
όπως τα Planktothrix cf. aghardii, Pseudoanabaena limentica, Chrysochromulina parva,
Limnothrix sp., Microcystis spp., Spirulina sp., Jaaginema sp., Synechococcus sp. Επίσης, την ίδια
περίοδο είχαν καταγραφεί και άλλα φυτοπλαγκτικά φύκη όπως, Cryptomonas spp., Rhodomonas
minuta, Euglena sp., Scenedesmus communis, Sc. spp., Tetraedron minutum, Eutrepsiella sp.,
Cyclotella meneghiana, Nitzschia sp., Fragilaria sp., Peridinium sp., Gymnodinium sp.,
Peridiniopsis cf. quadridens, και άλλα. Από τους σημαντικότερους οργανισμούς που βρέθηκαν το
2010 ήταν τα τοξικά Prymnesium parvum (μαστιγοφόρο
δινομαστιγωτό)

απτοφύκος)

και το Pfiesteria piscicida (τοξικό

που φαίνεται ότι ευνοούνται από τις σχετικώς υψηλές τιμές αλατότητας που

επικρατούσαν τότε στη λίμνη. Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι κατά τους πρώτους μήνες
επαναδημιουργίας της νέας Κάρλας, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως υπερτροφικό και φιλοξενεί
αρκετούς τοξικούς ή και παρασιτικούς οργανισμούς, μερικοί από τους οποίους σχηματίζουν
παρατεταμένες ανθήσεις του νερού. Σημειώνεται ότι παρόμοιοι οργανισμοί απαντώνται συνήθως
σε γερασμένες ή υποβαθμισμένες (π.χ.

Κορώνεια)

και όχι νεο-δημιουργούμενες λίμνες. Εξάλλου, η

μεταφορά νερού μπορεί να προκαλέσει μη προσδοκώμενη και μη ελεγχόμενη μεταφορά ειδών, ενώ
η μείωση της ροής του νερού στον ποταμό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του ίδιου του
ποταμού. Σημειώνεται ότι το νερό προέρχεται από τον ήδη υποβαθμισμένο Πηνειό ποταμό,
τουλάχιστον με υψηλές συγκεντρώσεις ανόργανων θρεπτικών αλάτων, ενώ κατά το στάδιο
πλήρωσης της λίμνης , η απορροή της λίμνης θα είναι περιορισμένη, γεγονός που συμβάλλει στην
αύξηση θρεπτικών αλάτων και μικροοργανισμών και επιδείνωση των πιο πάνω συνθηκών.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Νέας Λίμνης Κάρλας
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Διαλυμένο Οξυγόνο, mg/l
Αγωγιμότητα, μS/cm

Θ. Σ., Κουσουρής

(3-12/2010)

Ελάχιστη τιμή
*8.6
3.3
*5140

Μέγιστη τιμή
*31.7
7.2
*23010

2900

4999
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pΗ
Χλωροφυλ.-α, mg/m

3

*8.0

*8.9

8.2-9.2
77.97

525.24

Πηγές: *Κοσμάς και συν., 2011 (Τεχν., Έκθες., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ίδρυμα Λάτσης, 45σελ., Η
(επανα)γέννηση της λίμνης Κάρλας), Papadimitriou et al., 2011 (Proceed., 12th Intern., Conf.,
Environ., Sc.,Techn., 8pp., Preliminary results on the cyanotoxicity in the "new" Lake Karla),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Νέας Λίμνης Κάρλας
Παράμετρος
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Ανόργανο
Διαλυμένο
3.0
60.0
Άζωτο, μg/l
P-PO4, μg/l
70
3170
N-NO3, μg/l
260
800
N-NH3, μg/l
380
1990

Πηγές: Papadimitriou et al., 2011 (Proceed., 12th Intern., Conf., Environ., Sc.,Techn., 8pp.,
Preliminary results on the cyanotoxicity in the "new" Lake Karla),
Σταχυολογημένες πηγές: Mitsoura et al., 2013 (Int. Aquat. Res. 5:8, doi:10.1186/2008-6970-5-8, The presence of microcystins in
Cyprinus carpio tissues: an histopathological study), Nikouli, Kormas, et al., 2013 (Hydrob., DOI:10.1007/s10750-013-1604-8,
Harmful and parasitic unicellular eukaryotes persist in a shallow lake under reconstruction, L. Karla, Greece), Oikonomou et al.,
2012 (The Scientific World J., δοι,10.1100/2012 no 504135, Plankton microorganisms coinciding with two consecutive mass
fishkills in a newly reconstructed lake), Sidiropoulos et al., 2012 (Fresen. Environ. Bullet. 21, 10, A, 3027-3034, Past, present and
future concepts for conservation of the re-constructed Lake Karla), Κοσμάς και συν., 2011 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Ίδρυμα Λάτσης, 45σελ., Η (επανα)γέννηση της λίμνης Κάρλας), Laspidou et al., 2011 (Desal., Water Treat., 33, 61-67,
Ecosystem simulation modeling of nitrogen dynamics in the restored lake Karla in Greece), Papadimitriou, et al., 2011 (12th
Intern., Conf., Environ., Sc., Techn., 8pp., Preliminary results on the cyanotoxicity in the "new" Lake Karla), Παπακώστα, 2010
(Μεταπτ.,Διατρ., ΓΠΑ, 73σελ, Υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες λεκάνης Κάρλας), Laspidou, Vaina, 2009 (Int., J.,
Design Nature Ecodyn., 3, 273-280, Ecosystem modeling of sediment dynamics in the constructed wetland Carla in Central Greece),
Zalidis, Takavakoglou et al., 2004 (Environ. Managem., 34, 875-886, Re-establishing a sustainable wetland at former Lake Karla,
Greece, using Ramsar restoration guidelines), Gerakis, 1992 (IUCN, Gland, Switzerland, 429-489 pp., Former Lake Karla
rehabilitation case study, conservation and management of Greek wetlands , P.A. Gerakis, editor), Αnaniadis, 1956 (Bull., Inst.,
Oceanog., 1083, 1-19, Limnological study of lake Karla),
και οι ακόλουθες σταχυολογημένες σχετικά πρόσφατες εργασίες για τη νέα Κάρλα: Loukas A, Folia S, Sidiropoulos P,
Mylopoulos N (2011). Αnalysis οf Groundwater Simulation Uncertainty Due to Surface Hydrology Model Parameter Uncertainty
and Precipitation Errors, 4th International Symposium Water Resources and Sustainable Development, Algiers, 22 - 23 February
2011. Papadimitriou Th, Stampouli Z, Kagalou If (2011). Preliminary results on the cyanotoxicity in the "new" Lake Karla
(Thessaly-Greece). 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece. Sidiropoulos P,
Loukas A, Mylopoulos N (2011). Optimal Groundwater Resources Management of an overexploited aquifer under global change»,
VI EWRA International Symposium - Water Engineering and Management in a Changing Environment, Catania, Italy, June 29 - July
2. Sidiropoulos P, Papadimitriou Th, Stampouli Z, Kagalou If (2011). Past and future concepts for conservation of the reconstructed Lake Karla (Thessaly). 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the
Mediterranean Region (MESAEP), Ioannina, Greece. Loukas A, Folia S, Sidiropoulos P, Mylopoulos N (2010). Implications of
surface hydrology modeling uncertainty on groundwater simulation, PRE10: Protection and Restoration of the Environment, Corfu,
Greece. Oikonomou A, Katsiapi M, Berillis P, Moustaka-Gouni M, Kormas KA (2010). Microbial gangs are taking over the
water column of a reconstructed lake. 14th International Conference on Harmful Algal Blooms, Crete, 01-05/11/2010. Sidiropoulos
P, Mylopoulos N, Loukas A (2010). A Joint Surface Hydrology-Lake-Groundwater Modeling and Management Framework. IAHR
International Groundwater Symposium 2010, 22-24 September 2010, Valencia, Spain. Kokkinos K, Sidiropoulos P, Vasiliades L,
Loukas A, Mylopoulos N, Liakopoulos A (2009). Integrated modeling of surface water and groundwater through OpenMI: The
case of lake Karla, 2nd International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology, Vienna, Austria. Sidiropoulos P,
Loukas A, Mylopoulos N, Vasiliades L (2009). Integrated OpenMI Modelling and Management of Lake Karla Aquifer under
Climate Change, European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, Austria. Loukas A, Mylopoulos N, Kokkinos K,
Sidiropoulos P, Vasiliades L, Liakopoulos A (2008). The effect of spatial discretization in integrated modeling of surface and
groundwater hydrology through OpenMI, International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and
Water Resources Management – Using Data and Models to Benefit Society, Prague, Chech Republic. Mylopoulos N, Sidiropoulos
P, Loukas A (2008). A coupled surface hydrology-lake-groundwater modeling and management framework under hydrogeologic
uncertainty, IAHR International Groundwater Symposium: Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory,
Modelling & Applications, Instabul, Turkey. Sidiropoulos P, Folia S, Mylopoulos N, Loukas A, (2008). A coupled surface
hydrology-lake-groundwater modeling framework for the lake karla basin, PRE9: Protection and Restoration of the Environment,
Kefalonia, Greece. Mylopoulos N, Sidiropoulos P (2007). Uncertainty analysis and management in an overexploited aquifer,
International Conference ModeICARE 2007 Copenhagen. Mylopoulos N, Sidiropoulos P (2008). Groundwater management under
hydrogeologic uncertainty in an overexploited aquifer, 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway. Mylopoulos N,
Loukas A, Sidiropoulos P, Folia S (2008). Conjunctive use of surface hydrology, lake and groundwater models for the management
of an overexploited aquifer, International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources
Management – Using Data and Models to Benefit Society, Prague, Chech Republic. Mylopoulos N, Loukas A, Sidiropoulos P,
Vasiliades L (2010). Integrated OpenMI Modeling of a Surface Water – Lake - Groundwater system and a management framework
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of the overexploited aquifer under Climate Change, A.G.U. Fall Meeting, San Francisco, USA, 13-17 December 2010, αλλά και από
την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου,
http://www.fdkarlas.gr/Default.aspx.

__________

- Λίμνη Στεφανιάδα
(Αργιθέα, Καρδίτσας)
Η λίμνη Στεφανιάδα, είναι μια φυσική φραγματογενής λίμνη. Είναι, η μικρότερη σε ηλικία φυσική

λίμνη της Ελλάδας, καθώς δημιουργήθηκε από φυσικά αίτια τον Ιανουάριο του 1963, όταν
κατολίσθηση έφραξε το πέρασμα χειμάρρου (Κουμπουριανίτικο ρέμα, κλάδος του Αχελώου) με αποτέλεσμα η
δημιουργηθείσα λεκάνη, να γεμίσει με νερό (η

κατολίσθηση τότε, πέρα από την δημιουργία της φυσικής λίμνης

παρέσυρε τον τότε οικισμό της Στεφανιάδας, σπίτια, ζώα και ένα νερόμυλο, ο οποίος βρισκόταν στην ένωση των δύο
παραποτάμων).

Η Στεφανιάδα, είναι πιο μικρή από τη λίμνη του Τσιβλού στην Πελοπόννησο, που και

αυτή δημιουργήθηκε με παρόμοιο τρόπο, διακόπτοντας την εκεί ορεινή ροή του ποταμού Κράθη,
το 1913.
Η έκταση της λίμνης Στεφανιάδας είναι 175 στρέμματα, το σχήμα της είναι ελλειπτικό με
διαστάσεις περίπου 200x400 μέτρα, και βρίσκεται στο υψόμετρο των + 700 μέτρα. Η λίμνη
υδροτροφοδοτείται

από τους παραπόταμους του Αχελώου ποταμού. Πιο συγκεκριμένα

νοτιοανατολικά από το Πετριλιώτικο, βορειοανατολικά από το Κουμπουριανίτικο και νοτιοδυτικά
από το Στεφανιώτικο ρέμα. Από αυτά τα ρέματα μόνο το Κουμπουριανίτικο έχει μόνιμη ροή όλο
το χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα ρέματα έχουν παροδική-εποχική ροή. Η λίμνη είναι, περιτριγυρισμένη
από δάση, έχει σχετικά απότομες όχθες και η στάθμη της επηρεάζεται από τις εποχιακές βροχές.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λίμνης είναι ο μεγάλος ρυθμός ανανέωσης των υδάτων της,
λόγω της μικρής συνοχής των πετρωμάτων που συγκρατούν τα νερά της και που ήταν η αιτία του
σχηματισμού της. Επίσης η λίμνη αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί, ενώ σχηματίσθηκε από
φυσικά αίτια εντούτοις, έχει όμοια χαρακτηριστικά με τις τεχνητές λίμνες των φραγμάτων.
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Πηγές: Τσαπρούνη, 2013 (Πτυχ., Διατρ., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 89σελ., Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη λίμνης
Στεφανιάδας), **Αγγελίδη, 1985 (Γεωτεχνική έκθεση για τις συνθήκες θεμελίωσης στην κοινότητα Στεφανιάδας Ν.
Καρδίτσας, Βιβλιοθήκη ΙΓΜΕ),
**=αυτή η βιβλιογραφία επειδή αφορά κυρίως ποτάμιο σύστημα, δεν περιλαμβάνεται στην ‘’Ενδεικτική βιβλιογραφία για της
λίμνες στην Ελλάδα’’ που παραθέτουμε στο Γ’ τμήμα αυτού του τεύχους.

__________

- Λίμνες και άλλοι Υγρότοποι στα Νησιά των Σποράδων
( Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνησης, Κυρά Παναγιά, Πολύαιγος )

α) Λίμνες και άλλοι Υγρότοποι στη Σκιάθο. Στο νησί της Σκιάθου υπάρχουν τρεις κύριοι
υγρότοποι. Η λίμνη της Στροφιλιάς, στη πίσω πλευρά του δάσους Κουκουναριές, η λίμνη του ΄Αι
Γιώργη, στην περιοχή του αεροδρομίου και η λίμνη του Βρωμόλιμνου, πίσω από των ομώνυμη
παραλία.
Παλαιότερα υπήρχε και η λίμνη στην περιοχή της παραλίας της Αγίας Παρασκευής, στις εκβολές
του ρέματος του Πλατανιά , η οποία δεν υπάρχει σήμερα ως λίμνη, αλλά υπάρχει το ομώνυμο έλος
του Πλατανιά.
Η Λίμνη Στροφιλιά ή λιμνοθάλασσα Κουκουναριών στη Σκιάθο, βρίσκεται πίσω από το
ομώνυμο αισθητικό δάσος της Κουκουναριάς (
Quersus ilex, Natura2000=GR1430003),

145 στρέμματα κυρίως με Pinus pinea, Pinus halepensis, και

το οποίο αναπτύσσεται σε σύστημα αμμοθινών και υγροτοπικών

περιοχών που ανήκουν στη συνθήκη Ramsar. H λίμνη έχει επιφάνεια περίπου 95 στρέμματα.
Επικοινωνεί με τη θάλασσα, μέσω φυσικού

Θ. Σ., Κουσουρής
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διαπλατυνθεί με δυσάρεστες συνέπειες για το δάσος της κουκουναριάς)

που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του

δάσους.
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την οικολογική σταθερότητα της περιοχής είναι
υδρολογική ισορροπία ανάμεσα στη θάλασσα και τη λίμνη, καθώς το δάσος με τις κουκουναριές
χρειάζεται γλυκό νερό για την επιβίωσή του.
Στη λίμνη συναντάς, πλούσια ορνιθοπανίδα με παρυδάτια και άλλα πτηνά (π.χ. ερωδιοί, καλαμοκανάδες,
νερόκοτες, κορμοράνοι, φαλαρίδες, φλαμίνγκο, χαλκόκοτες, πελαργοί, χήνες),

και σχετικά πλούσια χλωρίδα (π.χ.

Pancratium maritimum, Serapias cordigera, S. lingua, Fumaria flabellata).

Η Λίμνη της Σκιάθου ή Λιμνοθάλασσα του Άϊ Γιώργη (αυτή η λίμνη περιγράφεται στο διήγημα ‘’Ολόγυρα στη
Λίμνη’’του Α. Παπαδιαμάντη το 1892, ότι ήταν μεγαλύτερη από μισό μίλι, χωριζόταν από τη θάλασσα με μια πλατιά λουρίδα αμμώδους
και κισηρώδους γης -πιθανότατα από τα μικρά θραύσματα οστράκων και όχι από κίσηρη-, ενώ δένδρα κοσμούσαν τις όχθες της),

στα

ανατολικά της πόλης της Σκιάθου, δίπλα στο αεροδρόμιο, έχει μήκος περίπου 340 μέτρα, καθώς
έχει συρρικνωθεί από το αεροδρόμιο και από άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. μάνδρα δομικών υλικών).
Παλαιότερα επικοινωνούσε με δύο μπούκες (διώρυγες) με τη θάλασσα, ενώ σήμερα έχει απομείνει
μία μπούκα, η ανατολική, αλλά και αυτή αλλοιωμένη από μπάζα και άλλες παρεμβάσεις. Μέσα στη
λίμνη υπάρχει το φανερόγαμο Ruppia maritima, τυπικό είδος γλυκών και υφάλμυρων νερών,
κεφαλόπουλα, πέρκες, γωβιούς, χέλια (;), καβούρια (Pachigrapsus
tuberculata, Cerithrium vulgatum).

αρμυρίθρες (π.χ.

Θ. Σ., Κουσουρής

marmoratus),

κοχύλια (Acanthocardia

Στα υγρά εδάφη της λίμνης φυτρώνουν βούρλα (π.χ.

Salicornia fruticosa),

νάρκισσοι (Narcissus
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αλμυρόβαλτων. Περιορισμένη είναι η ανάπτυξη των καλαμώνων (π.χ.

Phragmites australis),

αλλά

υπάρχουν στις όχθες της αλμυρίκια, λυγαριές, κυπαρίσσια, πεύκα ελιές και φρύγανα.

Η Λίμνη Βρωμόλιμνος στη Σκιάθο, βρίσκεται παράλληλα προς την αμμώδη ακτογραμμή η οποία
έχει προς την πλευρά της λίμνης υψηλές αμμοθίνες μέχρι 2 μέτρα ύψος. Η λίμνη, έχει υφάλμυρο
νερό, είναι περίπου 14000 τ.μ., και επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω δυο διωρύγων. Σήμερα, αυτή
η λίμνη έχει σχεδόν εξαφανιστεί από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
β) Στη Σκόπελο, αναφέρονται δύο υγροτοπικές περιοχές. Το έλος Λούτσα και το έλος Μηλιών.
γ) Στην Αλόνησο, αναφέρεται μία θέση με το φυσικό υγρότοπο Αγίου Δημητρίου.
δ) Στην Κυρά Παναγιά, αναφέρεται μια υγροτοπική περιοχή.
ε) Στην Πολύαιγο, αναφέρεται μία υγροτοπική περιοχή, το έλος Μερσίνης.
Σταχυολογημένες πηγές: Paragamian, Giannakakis, et al., 2012 (Intern., Sympos., Water and wetlands in the Mediterranean,
Greek islands wetlands and the WWF Greece’s initiative towards their conservation), Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007 (WWF
Ελλάς, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, 392σελ., Απογραφή των υγρότοπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική
κατάσταση και απειλές), Παραγκαμιάν, Κατσαδωράκης, 2007 (Πρακτικά 3oυ Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. και Ε.Ζ.Ε., Οικολογία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, WWF Ελλάς, 276-283σελ., Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου), Catsadorakis,
Georgiadis, Paragamian, 2006 (1st Europ., Congr., of Conservation Biology, Hungary, Wetland degradation at Aegean archipelago
(Greece) threatening endemic island species and migrating birds), Οικονομίδου, 1969( Διδακ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γεωβοτανική έρευνα νήσου Σκιάθου), Psyllidou-Giouranovits et al., 1997 (Chim., Chronika 26, 2, 213, Chem., Qual., Life
και
Congress,
Physicochemicals
measurements
in
the
Strofilia
lagoon
Skiathos
island),
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/article.php?id=17&lang=el_GR –WWF, http://iason.minenv.gr/ygrotopoi/ Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων,ΥΠΕΧΩΔΕ,

__________
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Α5. Οι Φυσικές Λίμνες της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας,
Πελοποννήσου
Α5.Περιεχόμενα
Α5) Οι Φυσικές Λίμνες της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας, Πελοποννήσου
Α5.1 –Οι Φυσικές Λίμνες της Στερεάς Ελλάδας – Κεντρική Ελλάδα

Σελ.
218-312
219-252

Αλπικές Ορεινές Λίμνες της Κεντρικής Ελλάδας

222-225

Λίμνη Βουλιαγμένη

225-227

Λίμνη Κουμουνδούρου

228-236

Λίμνη Παραλίμνη

236-241

Λίμνη Στόμι Σχινιά

242-244

Λίμνη Υλίκη

244-252

Α5.2 –Οι Φυσικές Λίμνες της Εύβοιας

252-262

Λίμνη Δύστος

256-260

Λίμνες Ορυχείων Εύβοιας

260-262

Α5.3 –Οι Φυσικές Λίμνες της Πελοποννήσου

263-312

Αλπικές Ορεινές και άλλες Εποχικές Λίμνες της Πελοποννήσου

271-276

Λίμνη Καϊάφα

277-283

Λίμνη Λάμια

284-286

Λίμνη Μουστός

286-299

Λίμνη Ορυχείων Μεγαλόπολης, Θωκνία και Κυπαρίσσια Ι και ΙΙ

299-300

Λίμνη Στυμφαλία

300-305

Λίμνη Τάκα

305-309

Λίμνη Τσιβλός

309-312

Λίμνη Μουστός
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Α5.Οι Φυσικές Λίμνες της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας, Πελοποννήσου,
(Οι σημαντικότερες Φυσικές Λίμνες με τα κύρια Χαρακτηριστικά τους)

Α5.1 -Οι Φυσικές Λίμνες της Στερεάς Ελλάδας -Κεντρική Ελλάδα

Η Στερεά ή Κεντρική Ελλάδα –Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα Φθιώτιδα και Ευρυτανία-, είναι μία από
τις πλέον ορεινές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα της με τη νότια Πίνδο (π.χ.,
Γκιώνα, Βαρδούσια, Παρνασσός, Τυμφρηστός, Άγραφα, Καλοιακούδα, Χελιδόνα),

αλλά και το Καλλίδρομο, την Όθρυ,

την Οίτη, την Κίρφη, Ελικώνας, το Πτώον όρος, το Χλωμό όρος και νοτιότερα, τον Κιθαιρώνα, τα
Γεράνια, τον Πατέρα, την Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Υμηττό, τον Όλυμπο Αττικής και άλλα
χαμηλότερα βουνά. Ως προς τα υδάτινα σώματα, αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα
υγροτοπικών περιοχών οι οποίες είναι σημαντικές για το φυσικό περιβάλλον και διαδραματίζουν
κάποιο ρόλο-λειτουργία και χρήση για τις τοπικές κοινωνίες.
Στην Αττική και στη Βοιωτία, που έχουν χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων, υπάρχει εντυπωσιακός
αριθμός υγροτοπικών περιοχών, όχι μόνο παράκτιων αλλά και εσωτερικών. Έτσι, εκτός από τις
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γνωστές φυσικές λίμνες της περιοχής -Κουμουνδούρου, Βουλιαγμένη, Στόμι, Υλίκη και
Παραλίμνη- έχουν καταγραφεί μεταξύ των άλλων και οι παράκτιοι υγρότοποι στον Ωρωπό, Αγ.
Απόστολοι, Σχοινιά, Αγ. Μαρίνα, Λουτρός, Μπρέξιζα Νέας Μάκρης, Μαρίκες Ραφήνας, ΑρτέμιδαΛούτσα, Βραυρώνα, Κερατέα, Αυλάκι, Λαύριο, Βουρκάρι Μεγάρων, Σχίνο και Ψάθα,
Μαυρόλιμνη, Βουλιαγμένη-Ηραίο, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Λουμπάρδα, Λαγονήσι, Ανάβυσσο,
μικρές υδατοσυλλογές στην Κωπαΐδα (η λίμνη Κωπαΐδα έχει αποξηρανθεί οριστικά
1931),

εδώ και πολλά χρόνια, από το

στο Μέλανα ποταμό, στις πηγές των Χαρίτων και στην περιοχή Κρύας στη Λειβαδιά.

Υγρότοποι υπάρχουν στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, στις εκβολές στο ρέμα Οινόης και στο ρέμα
Κινέττας, αλλά και στους ποταμούς και παραπόταμους, όπως είναι οι Ασωπός, Κηφισός στην
Αττική και Βοιωτικός Κηφισός, Έρκυνας στη Λειβαδιά, Ιλισός, τα ρέματα του Ποδονίφτη, της
Πικροδάφνης, του Ερασίνου, του Μαρκόπουλου, της Ραφήνας, της Κερατέας του Λαυρίου και
άλλες. Επίσης, υπάρχουν και εσωτερικοί υγρότοποι όπως η Λούτσα Καλαμιές και Λούτσα Βαλμά
στον Όλυμπο Αττικής, η λιμνοκαταβόθρα στα Σκούρτα, μικρές συγκεντρώσεις νερού στη Χασιά,
στη Θήβα, Αλυκή Ξηρονομής Θήβας, Λειβαδιά και Ορχομενό, Αντίκυρα, η τεχνητή λίμνη του
Μαραθώνα, οι τεχνητές λίμνες στο Πάρκο Τρίτση, στον Ιππόδρομο του Μαρκόπουλου, στον
Εθνικό κήπο στην Αθήνα, η τεχνητή λίμνη των Μουσών στην Άσκρη της Αλιάρτου, ο τεχνητός
υγρότοπος Κανάτας Κερατέας και σε πολλές άλλες περιοχές, ακόμη και στα βουνά με τις εποχικές
μικρές υδατοσυλλογές.
Εξάλλου, στη Φθιώτιδα, Φωκίδα και Ευρυτανία εντυπωσιάζει η εξάπλωση και κατανομή των
υγροτοπικών περιοχών τους. Και δεν είναι μόνο οι παράκτιοι υγρότοποι, για παράδειγμα στην
Αταλάντη (λιμνοθάλασσα κόλπου Αταλάντης), στο Μαλιακό κόλπο και στο δέλτα του Σπερχειού (π.χ., φυσικά
πηγάδια-μάτια και τάφροι Μοσχοχώρι, Καμποτάδες, Αγία Παρασκευή),

αλλά και η κοιλάδα του Σπερχειού και οι

εκβολές του, ο Ξεριάς και το έλος στα Σκάρφια, ο Γοργοπόταμος, οι πηγές της Καϊτσας, της Αγ.
Παρασκευής και η Στυλίδα, τα υδάτινα σώματα στην Όθρυ και στο Δομοκό (η λίμνη Ξυνιάδα στο Δομικό
αποξηράνθηκε το 1942).

Κωνσταντίνο (είναι

Υγροτοπικές περιοχές στην Αμφίκλεια, Τιθορέα, Καμένα Βούρλα, Αγ.

η Βρωμολίμνη ανάμεσα στο Κρυονέρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο),

Θερμοπύλες, Υπάτη,

Πλατύστομο, Εκκάρα, η λίμνη Αλυκή Ξηρονομής στην περιοχή Δίσβης Βοιωτίας. Οι ποταμοί
Αχελώος, Αγραφιώτης, Καρπενησιώτης, Τρικεριώτης, Κρικελοπόταμος, Μέγδοβας, και τα άλλα
ρέματα της Ευρυτανίας, αλλά και η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Οι εποχικές λιμνούλες στο
Μπράλο και τα γειτονικά βουνά, οι αλπικές ορεινές. λίμνες στην Οίτη, το Καλλίδρομο, το Βελούχι,
τον Παρνασσό και σε άλλα βουνά της περιοχής. Υγρότοποι υπάρχουν όμως και στο Ευπάλιο,
Δελφούς, Άμφισσα, Λιδορίκι, Ιτέα, Γαλαξίδι, Ερατεινή, η τεχνητή λίμνη του Μόρνου με τα ρέματα
και τα ποτάμια της περιοχής, μέχρι και τον παράκτιο χώρο του Κορινθιακού κόλπου. (η παράκτια λίμνη
ή λιμνοθάλασσα τη Χορταρολίμνη στο Σχίνο Λουτρακίου, τη λιμνοθάλασσα Ηραίου-Βουλιαγμένης στην Περαχώρα Λουτρακίου,
μικρά παράκτια έλη στη Ψάθα, Πόρτο-Γερμανό και αλλού).
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Στο σημείο αυτό αξίζει να ειπωθούν λίγα λόγια για τις δύο λίμνες στο Μπελέτσι της Πάρνηθας, που
δημιουργήθηκαν μάλλον τεχνητά, αλλά που μπορεί να θεωρηθούν και ως φυσικές υδατοσυλλογές,
και για μια μικρή λίμνη, στα κατάντη του καταρράκτη στο Ντράφι του Πεντελικού όρους.
-Οι δύο Λίμνες στο Μπελέτσι (ημιφυσικές): Στο οροπέδιο και στο δάσος της Αγ.Τριάδας στο
Κατσιμίδι της Πάρνηθας, υπάρχουν δυο μικρές σε έκταση λίμνες, σε υψόμετρο περίπου 600
μέτρων. Η μία, στα νοτιοανατολικά της κορυφής Μπελέτσι, σχηματίζεται από τα νερά της εκεί
πηγής Ζιπούνι. Η δεύτερη, στα νοτιοδυτικά, κοντά στο παλιό εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας, που
ονομάζεται Λίμνη Κίρκης ή Μπελέτσι ή Κιθάρα, δημιουργήθηκε (από τους αναδόχους των εκεί έργων), την
τριετία 1972-75, ως δεξαμενή νερού για τα έργα που κατασκευάζονταν τότε στην περιοχή, αλλά και
ως μελλοντικός υγρότοπος. Η επιφάνεια αυτής της λίμνης είναι περίπου 5 στρέμματα, έχει μέγιστη
διάμετρο 130 μέτρα και το μεγαλύτερο βάθος της δεν ξεπερνά τα 5.3 μέτρα και κατά άλλους τα 9
μέτρα. Σήμερα, η λίμνη αυτή αποτελεί σημαντικό υγρότοπο της περιοχής, καθώς απαντώνται και
αποδημητικά πουλιά, ψάρια (το ελληνικό σκαρούνι -Luciobarbus graecus, και η καλαμίθρα -Scardinius graecus που είναι
σπάνια ενδημικά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, το κουνουπόψαρο –Gambousia affinis, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι υπάρχουν και
χέλια –Anguilla anguilla),

νύμφες εντόμων, δίθυρα μαλάκια (Unio

sp., και άλλα),

χελώνες, πάπιες, κύκνοι.

Στην ευρύτερη περιοχή, η βλάστηση κυριαρχείται από πουρνάρια, μυρτιές, κουμαριές, βελανιδιές,
πλατάνια, πεύκα, και πολλά άλλα φυτά. Παλαιότερα εδώ έρχονταν και τα ελάφια της Πάρνηθας. Η
περιοχή των λιμνών Μπελέτσι προσεγγίζεται και από τη Βαρυμπόμπη, όπου μέσω της λεωφόρου
Δεκελείας φτάνεις στην Ιπποκράτεια Πολιτεία, Αγ. Τριάδα με κατεύθυνση Αγ. Μερκούριος και
Μαλακάσα.
-Η Λίμνη στον Καταρράκτη της Πεντέλης: Είναι μια μικρή σε έκταση λίμνη, στα κατάντη του
εκεί καταρράκτη. Βρίσκεται στο Ντράφι-Καλλιθέα Πεντέλης, απ’ όπου ξεκινά το Βαθύρεμα ή
Λυκόρεμα ή Βαλανάρης, το ρέμα της Ραφήνας. Αυτό το ρέμα σχηματίζεται από τα υψώματα της
Μαυρηνόρας και αφού διασχίσει τις περιοχές Καλλήσια, Ντράφι, Πικέρμι φτάνει στη Ραφήνα. Σε
αυτό το ρέμα και ειδικότερα στο Πικέρμι, έχει βρεθεί η γνωστή στην παλαιοντολογία ‘’Πικερμική
Πανίδα’’ (χερσαίο

μειόκαινο του ελλαδικού χώρου, 5.5-6 εκατ. χρόνια πριν, που περιλαμβάνει γιγαντιαία ζώα με ύψος 4

μέτρων, μαστόδοντες δηλαδή προγονικές μορφές των ελεφάντων, ρινόκερους, μαχαιρόδοντες, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ύαινες,
πίθηκους, αντιλόπες, σκύλους, ελάφια, χοίρους, πουλιά, χελώνες, αλλά και το πιο συνηθισμένο ζώο της πικερμικής πανίδας που
είναι ένα ιππάριο που είχε ευρύτερη εξάπλωση στην Ευρασία. Η χλωρίδα που αντιστοιχεί σε αυτά τα ζώα είναι σε γενικές γραμμές
περιβάλλον στέπας).

Παρακάτω, θα παραθέσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων φυσικών λιμνών
της Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή τις λίμνες Υλίκη, Παραλίμνη, Βουλιαγμένη, Κουμουνδούρου,
Στόμι ή Αλμυρή στο Σχινιά και τις αλπικές-ορεινές λίμνες της Κεντρικής Ελλάδας.
Σταχυολογημένες πηγές: *Zogaris -Athens Nature Journal /Octob., 2013- http:// http://zogaris.blogspot.gr/2013/10/lakebeletsijust-north-of-athens.html, *Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2012 (Attica’s wetlands bird monitoring report, 2012, 72pp.,
Συντάκτες
Μ.
Τζάλη,
Ν.
Προμπονάς,
J.
Fric),
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2730&aID=1164,
http://issuu.com/ornithologiki/docs/2011_wetland_bird_monitoring_attica, *Σαρλή, 2010 (Μεταπτ. Εργ., Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, 124σελ., Πηγαία ύδατα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας), Φατούρος, 2006 (Βιβλίο, έκδ., Πατάκη, Λιμνών
Περιήγηση),
*Ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και τα
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http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html, (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων),
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopoi/, (WWF Ελλάς, Υγρότοποι),
http://www.ornithologiki.gr/ , (Ορνιθολογική Εταιρία)
http://www.eepf.gr/, (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης),
http://www.e-fox.gr/index.php?txtNomosID=0&pN=lakeenv (υγροτοπικές περιοχές ανά περιφέρεια και πρώην νομούς),
http://www.naturagraeca.com/ws/ (ένας Οδηγός για την Άγρια Ελληνική Φύση),.
http://el.wikipedia.org/wiki/Λίμνη_Μπελέτσι,
(* Οι βιβλιογραφικές πηγές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ τμήμα αυτής της έκδοσης ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις
Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα ‘’).

__________

- Αλπικές-Ορεινές Λίμνες της Κεντρικής Ελλάδας

Και στις αλπικές-ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, υπάρχουν πολλές μικρές φυσικές
υδάτινες συλλογές, ως επί το πλείστον εποχικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και μόνιμες μικρές
λίμνες. Σε αυτές τις λίμνες των βουνών, δεν υπάρχουν θρύλοι σχετιζόμενοι με δράκους, όπως
συνηθίζεται με τις αλπικές λίμνες της Ηπείρου. Ίσως, οι ξηρότερες και φωτεινότερες συνθήκες που
επικρατούν εδώ, να μην υπέβαλαν τόσο τους κατοίκους των γύρω περιοχών, όσο εκείνες οι πολύ
αντίξοες συνθήκες της Ηπείρου.
Στα Βαρδούσια (2495μ.), σε υψόμετρο περίπου 1650 μέτρα, στην αρχή του οροπεδίου Πιτιμάλικο,
στην θέση Σταυρός, πάνω από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, σχηματίζεται μια εποχιακή λίμνη, που
τροφοδοτείται από τα ρυάκια που δέχονται τα νερά των χιονιών που λιώνουν από τις γύρω πλαγιές.
Στη Γκιώνα (2510μ.), στην τοποθεσία Βαθιά Λάκκα, κάτω από την υψηλότερη κορυφή Πυραμίδα,
σχηματίζεται στο τέλος του χειμώνα με το λιώσιμο των χιονιών, μια πανέμορφη εποχιακή λίμνη, η
οποία αργότερα δίνει την θέση της σε λειμώνα, κυρίως ανθισμένο με τον κρόκο του Βελουχιού
(Crocus veluchensis, βαλκανικό φυτό, με ευρεία εξάπλωση στην ορεινή Ελλάδα).
Στον Ελικώνα (1748μ.). Στις ανατολικές πλαγιές του αναπτύσσονται εκτεταμένα δάση ελάτων σε
ύψος πάνω από 500 μέτρα, ενώ χαμηλότερα υπάρχουν πυκνά δρυοδάση. Έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 1200 είδη φυτών, ανάμεσά τους και πολλά απειλούμενα με εξαφάνιση. Σε μικρό
οροπέδιο, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, νοτιοδυτικά της κορυφής Παλιοβούνα, στο χωριό
Ελικώνας (παλαιότερα Ζερίκι), σχηματίζεται την άνοιξη μια εποχική λίμνη, ανάμεσα στο ελατοδάσος.
Η ευκολότερη πρόσβαση στην περιοχή γίνεται από τη Λειβαδιά προς Αράχωβα, με κατεύθυνση το
χωριό Αγία Άννα και λίγο βορειότερα φτάνουμε στο χωριό Ελικώνα. Εξάλλου, στη διαδρομή από
την Κοιλάδα των Μουσών, κατευθυνόμενοι προς το χωριό Πόλιανη, φθάνουμε στο Ξηρόρεμα και
πεζοπορώντας δίπλα και μέσα στο ποτάμι, βλέπουμε μικρούς καταρράκτες, πολλές μικρές λίμνες
και τελικά φτάνουμε στην πηγή Αράπη.
Στην Ευρυτανία. Ψηλά στο Βελούχι, κοντά στο Ορειβατικό καταφύγιο, υπάρχει μια μικρή εποχική
ορεινή λίμνη. Επίσης, κάτω στον Κρικελοπόταμο, ανάμεσα στα βουνά Καλοιακούδα (και
Καλιακούδα)

και Πλατανάκι, υπάρχει το φαράγγι ‘’Πάντα Βρέχει’’ (πρόσβαση από

Κονίσκα Αιτωλοακαρνανίας).
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γιατί από την πλευρά της Καλοιακούδας πέφτουν τρεχούμενα νερά από μεγάλο ύψος και
σχηματίζονται πολλές μικρές λίμνες.
Στο Καλλίδρομο (1399μ.). Το όρος Καλλίδρομο είναι από τα χαμηλότερα βουνά της Ελλάδας όπου
κυριαρχεί το έλατο, ενώ στις πλαγιές του σχηματίζονται αρκετά υδάτινα ρεύματα.

Σε ένα οροπέδιο κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο, τον παλιό δασικό δρόμο, που ενώνει το
Ελευθεροχώρι με τη Μενδενίτσα και όχι πολύ μακριά από το χωριό Ελευθεροχώρι, σχηματίζεται
την άνοιξη μια ορεινή λίμνη, η Παλιοσουβάλα, ή Λίμνη της Μενδενίτσας, περίπου στα 1000
μέτρα υψόμετρο, η οποία περιβάλλεται από έλατα και στα νερά της ζουν πολλά αμφίβια.
Ψηλότερα, κοντά στην κορυφή του σχηματίζεται η μικρή Λίμνη Νευρόπολη ή Λίμνη του
Καλλίδρομου που ανήκει στην περιφέρεια του χωριού Παλαιοχωρίου Δωριέων. Και αυτή είναι μια
φυσική λεκάνη, μέσα στα γύρω υψώματα της περιοχής, που με τις βροχές και μετά το λιώσιμο του
χιονιού, μαζεύεται νερό στο κέντρο μιας μεγάλης επίπεδης περιοχής. Η βόρεια κυρίως πλευρά του
Καλλίδρομου, έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Στην Όθρυ (1726μ.). Η Όθρυς είναι οροσειρά που διαχωρίζει τη Θεσσαλία από τη Στερεά Ελλάδα.
Στη θέση Πόρτες (διασταύρωση

του Αχλαδίου, αριστερά της εθνικής οδού, και με ανοδική κατεύθυνση προς το χωριό

Σπαρτιά, ένας χωματόδρομος οδηγεί ψηλότερα στις Πόρτες),

υπάρχει μια μικρή εποχική λίμνη. Εξάλλου,

ανατολικά, κοντά στο χωριό Βρίνιανη, βρίσκεται η Νεροσπηλιά, ένα υπόγειο καρστικό σπήλαιο, με
νερά, σταλακτίτες και σταλαγμίτες, λιμνούλες και απολιθωματοφόρα πετρώματα.
Στην Οίτη (2152μ.). Στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης (ιδρύθηκε το 1966, και έχει έκταση 70 τετραγωνικά χιλιόμετρα),
υπάρχουν μόνιμες ή και εποχικές ορεινές μικρές λίμνες. Ειδικότερα, η κοιλάδα της Παύλιανης στις
Λιβαδιές, είναι γεμάτη από ρυάκια και μια εποχική λίμνη το Τζιρό, σε
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υψόμετρο περίπου 760 μέτρων και μια άλλη λίμνη, δίπλα στον δρόμο που συνδέει τα χωριά
Καστανιά και Παύλιανη.

Αυτή η μικρή λίμνη είναι φυσικός υγρότοπος που τροφοδοτείται από πηγαία ύδατα, αλλά και από
το νερό των λιωμένων χιονιών. Μέσα στη λίμνη διαβιούν αλπικοί τρίτωνες, βδέλλες, ίσως χέλια
(μαρτυρίες ντόπιων), ένα είδος σπάνιου ψαριού ο πελασγός –Pelasgus sp., αλλά και υδρόβια χλωρίδα
με μυριόφυλλα, ποταμογείτονες και άλλα. Στο ίδιο βουνό την άνοιξη στο οροπέδιο της
Καταβόθρας, αλλά και αλλού, σχηματίζονται επίσης άλλες εποχιακές μικρές λίμνες όπου
φυτρώνουν υδρόβια φυτά και στις όχθες τους βρίσκεις και νάρκισσους. Σε ένα βουνό με τόσα νερά
δεν θα μπορούσαν να λείπουν εκτός από τις μικρές λίμνες, και οι καταρράκτες, με πιο εντυπωσιακό
(130μ.

ύψος)

τον καταρράκτη πάνω από το χωριό Κομποτάδες, στο Στενοβούνι, που στερεύει μόνο

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Στον Παρνασσό (2457μ.). Μέσα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ιδρύθηκε το 1938) που
φιλοξενεί πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων (π.χ.,

λύκους, ζαρκάδια, αγριογούρουνα και γυπαετούς),

βρίσκεται μια εποχική λίμνη, η λίμνη του Παρνασσού (ανατολικό τμήμα Δρυμού), τριγυρισμένη από έλατα.

Εποχικές λίμνες υπάρχουν και στο οροπέδιο Λιβάδι Αράχοβας, σε υψόμετρο περίπου 1200μ, εκεί
είναι η λίμνη Πινιγούρα που το καλοκαίρι ξηραίνεται.
Σταχυολογημένες πηγές: Παπαδοπουλου, 1990 (Δελτ. Γεωλ., Εταιρ., ΧΧΙ,61-70, Μορφογεννητική μελέτη της πόλγης του
Ελικώνα), http://www.oiti.gr (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης), http://kallidromo-oros.blogspot.gr/, http://www.eecology.gr/DiscView.asp?mid=1356&forum_id=11&
,
http://e-onthemountain.blogspot.gr/,
,
http://zogaris.blogspot.gr/2012/11/expedition-pavliani-valley-and-tziros.html (AthenAthens Nature Journal, nov., 2012),

__________

- Λίμνη Βουλιαγμένη
(Natura2000=GR3000006 –Υμηττός, Αισθητικό δάσος Καισαριανής,
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Λίμνη Βουλιαγμένη-, Βουλιαγμένη, Αττική)

H λίμνη Βουλιαγμένη (στο νότιο άκρο του Υμηττού, κοντά στη θάλασσα) είναι μια φυσική υφάλμυρη λίμνη (με
νερά ιαματικών ιδιοτήτων),

καρστικής προέλευσης και τεκτονικής δημιουργίας. Η λίμνη διαμορφώθηκε,

όταν τμήμα της οροφής ενός μεγάλου υπόγειου σπηλαίου (το
πετρώματα της περιοχής)

σπήλαιο βρίσκεται μέσα στα ασβεστολιθικά

κατέρρευσε, πριν από περίπου 2000 χρόνια λόγω τεκτονικών κινήσεων και της

έντονης καρστικοποίησης της περιοχής. Για τη λίμνη Βουλιαγμένη, δεν υπάρχουν αναφορές από
την αρχαιότητα, ούτε και από το γεωγράφο-περιηγητή Παυσανία.
Η λίμνη, βρίσκεται στο βάθος ενός εγκοίλου (ύψος

γκρεμού στο δυτικό τμήμα της περίπου 30 μέτρα),

έχει

έκταση περίπου 4 στρέμματα, μέγιστο βάθος 13 μέτρα (στο κύριο υδάτινο σώμα της), μέγιστο
μήκος 260 μέτρα και πλάτος 145 μέτρα. Η λίμνη, δεν έχει άμεση επιφανειακή επικοινωνία με τη
γειτονική θάλασσα και η στάθμη της επιφάνειάς της βρίσκεται περίπου μισό μέτρο ψηλότερα από
την επιφάνεια της θάλασσας. Στον πυθμένα της λίμνης, υπάρχει η είσοδος ενός πολυδαίδαλου
υποβρύχιου σπηλαίου που εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον 3123 μέτρων (εξερευνημένο). Στην ίδια
αυτή περιοχή, βρίσκεται και μια πολύ μακριά υπόγεια σήραγγα με μήκος 800 μέτρα, πλάτος από 60
έως 150 μέτρα, ενώ το βάθος της, κατά μέσο όρο, φτάνει περίπου τα 80 μέτρα. Το συνολικό μήκος
των 14 υπόγειων σηράγγων του σπηλαίου φαίνεται ότι φθάνει συνολικά τα 4.3 χιλιόμετρα.
Τα νερά της λίμνης έχουν υφάλμυρα χαρακτηριστικά, με αλατότητα 14.5-17%0. Δηλαδή, η λίμνη
τροφοδοτείται και με γλυκά και με θαλασσινά νερά. Τα γλυκά νερά προέρχονται από μια πηγή
γλυκού νερού σε βάθος 17 μέτρων, ενώ τα θαλασσινά νερά προέρχονται από τη θάλασσα με την
οποία επικοινωνεί η λίμνη μέσω υπολίμνιων στοών-σηράγγων και από βάθη μεγαλύτερα των 50
μέτρων. Τα θαλασσινά αυτά νερά έρχονται στη λίμνη από υπόγεια κανάλια, και είναι θερμά (2835°C), υποδεικνύοντας ότι σε κάποιο πολύ μεγάλο βάθος των στοών της, επικοινωνεί υπόγειο
σύστημα σηράγγων με γεωθερμικό πεδίο.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_224

Τα νερά της λίμνης, ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά, σε ολόκληρη τη στήλη του
νερού δείχνουν παρόμοιες συνθήκες οι οποίες διαφέρουν ελάχιστα σε εποχική βάση. Έτσι, η
θερμοκρασία του νερού ποτέ δεν πέφτει κάτω από τους 180C και κυμαίνεται συνήθως από 21-280C
(αρχές

άνοιξης και καλοκαίρι αντίστοιχα).

Το διαλυμένο οξυγόνο αναφέρεται ότι κυμαίνεται από 6.5-

8.5mg/l, η αλατότητα από 16-18%ο, η αγωγιμότητα είναι περίπου στα 25mS/cm, και το pH γύρω
από το 7.2. Επίσης, τα νερά της Βουλιαγμένης,

έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε μέταλλα και

ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο, νάτριο, λίθιο, αμμώνιο, ασβέστιο, σίδηρος, χλώριο και ιώδιο, ενώ σε
περιοχές όπου ο πυθμένας της είναι λασπώδης, κυριαρχούν θειούχες ενώσεις με συχνές εκλύσεις
υδρόθειου.
Από την άποψη του έμβιου κόσμου της, η λίμνη Βουλιαγμένη έχει χαρακτηριστεί, από διάφορους
ερευνητές ως ιδιότυπο σύστημα υφάλμυρου νερού, καθώς οι αβιοτικές συνθήκες της είναι σχεδόν
σταθερές, έχει πολύ μεγάλο βάθος και στερείται άμεσης επικοινωνίας με τη γειτονική θάλασσα και
έτσι εμποδίζεται η μετακίνηση-μετανάστευση των οργανισμών της. Η λίμνη, διατηρεί ενδημικά
είδη (ένα

ψάρι, μία θαλάσσια ανεμώνη και ένα κοχύλι),

οργανισμούς που έχουν εγκλιματιστεί σε αυτό το

σταθερό περιβάλλον και θεωρείται ως ειδικό οικοσύστημα που αξίζει να υιοθετηθεί ως ‘’Φυσικό
Μνημείο’’. Ως προς τους υδρόβιους οργανισμούς της λίμνης έχουν καταγραφεί με λεπτομέρεια ότι
απαντώνται, 12 φυτικά taxa, 21 ασπόνδυλοι βενθικοί οργανισμοί και 3 ψάρια. Ειδικότερα, η
μεγαλύτερη αφθονία πανίδας παρατηρείται στο σκληρό υπόστρωμα του πυθμένα της με 21 taxa,
και στα λιβάδια του φανερόγαμου Ruppiα cirrhosa με 17 taxa, ενώ μικρότερη είναι η παρουσία
βενθικών οργανισμών στο λασπώδες υπόστρωμα του πυθμένα της λίμνης. Εξάλλου, κυριαρχούν,
σε περιοχές με σκληρό υπόστρωμα και μέσα στα λιβάδια της Ruppia ricchosa, το γαστερόποδο
Hydrobia acuta (1250-12242άτομα/m2), το ισόποδο Lekanosphaera hookeri (89-2300άέτομα/m2), και το
αμφίποδο Gammarus aequicauda (525-2367άτομα/m2). Σε περιοχές με μαλακό υπόστρωμα,
κυριαρχούν, το δίθυρο Abra segmentum (8-7578άτομα/m2), το γαστερόποδο Hydrobia acuta (77827644άτομα/m2),

το ισόποδο Lekanosphaera hookeri (56-2300άτομα/m2), και το αμφίποδο Microdeutopus

anomalus (11-1244άτομα/m2), ενώ απαντάται περιστασιακά, αλλά σε πολύ μεγάλη αφθονία και το
δίθυρο Cerastoderma glaucum (11-1894άτομα/m2). Επίσης, στη βενθική πανίδα έχουν καταγραφεί
πολύχαιτοι (Capitella capitata, Hedeste diversicolor, Mana junkia sp., Spio sp.,), ολιγόχαιτα (Limnodrilus sp.,), άλλα
γαστερόποδα (Acteum sp., Caecum sp.,), σπόγγοι (Clioa sp.,), κωπήποδα, θυσανόποδα-βαλανοειδή,
νηματώδη,

πλατυέλμινθες,

τρηματοφόρα,

οστρακώδη,

νύμφες

εντόμων.

Ωστόσο,

είναι

εντυπωσιακό ότι η ενδημική της λίμνης θαλάσσια ανεμώνη Paranemonia vouliagmeniensis
(καταγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980), σε σκληρό υπόστρωμα και σε λιβάδια της Ruppia, έχει
αφθονία, 83-560 άτομα/m2, σε μαλακό υπόστρωμα 11-278 άτομα/m2, ενώ σε περιοχές όπου
υπάρχουν εκλύσεις υδρόθειου, η αφθονία της βρέθηκε να είναι 83-283 άτομα/m2. Σημειώνεται, ότι
η ανεμώνη αυτή είναι ζωοτόκος οργανισμός, ενώ η διατροφή της στηρίζεται σε μικροοργανισμούς,
αλλά και σε διαλυμένες οργανικές ουσίες που βρίσκονται στα νερά της λίμνης. Εξάλλου,
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διαπιστώθηκε ότι, για τα δύο κοχύλια της λίμνης (Abra

segmentum και Cerastoderma glaucum),

η

αναπαραγωγική τους στρατηγική είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο ιδιόμορφο περιβάλλον της
λίμνης. Το πρώτο είδος φαίνεται να ζει περίπου 18 μήνες, ενώ το δεύτερο περίπου 12 μήνες. Το
πρώτο βρίσκεται μέσα ίζημα μέχρι και τα 5 cm βάθος, ενώ το δεύτερο μπορεί να ζει παραχωμένο
στο ίζημα, αλλά και πάνω στα φύκια που βρίσκονται στους βράχους και στον πυθμένα της λίμνης.
Ιδιαίτερα, ο πληθυσμός του δίθυρου Cerastoderma glaucum, παίζει καθοριστικό ρόλο στην
οικολογική ισορροπία των νερών της λίμνης, αφού το κάθε άτομο μπορεί να διηθεί-φιλτράρει, 1-3
λίτρα νερού σε ημερήσια βάση, καθαρίζοντάς το από διάφορους μικροοργανισμούς και οργανικά
συστατικά.
Στη λίμνη Βουλιαγμένη έχουν καταγραφεί τρία είδη ψαριών. Το χέλι (Anguilla anguilla), ένας γωβιός
(Millerigobius

macrocephalus)

και το είδος Poecilia latipina το οποίο θα πρέπει να έχει εισαχθεί στη

λίμνη, καθώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα και έχει εγκλιματιστεί με επιτυχία στο εκεί περιβάλλον (σε
ορισμένες εκλαϊκευμένες αναφορές αναφέρεται ότι είναι το είδος Garra rufa, το οποίο ζει και αναπαράγεται σε ποτάμια συστήματα
και στις ιαματικές πηγές στην Τουρκία, Συρία, Ιράν, Ομάν και στη σύγχρονη εποχή, χρησιμοποιείται στα Spa, ως μέσο
αναζωογόνησης του δέρματος, καθόσον απολεπίζουν το δέρμα των λουόμενων).

Τα ιαματικά νερά της λίμνης

ενδείκνυνται για ρευματικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, παθήσεις νευρικού συστήματος,
δερματοπάθειες και γυναικολογικές παθήσεις.
Σταχυολογημένες πηγές: Economou, Koutsikos, et al., 2012 ( In preparation, Identification and morphological variation of a feral
population of sailfin mollies, Poecilia latipinna, from Lake Vouliagmeni), Koutsikos, Zogaris et al., 2012 (Medit., Mar., Scien.,
13.2, 268-277, Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece), *Nicolaidou, et al., 2012 (Medit.,
Mar., Scien.,Collect., Artic., 13, 1, 162-174, New Mediterranean biodiversity records, June 2012), *Vanhove et al., 2011 (Zoolog.,
Anzeig., A J., Compar., Zool., 250.3, 195-204, First record of a landlocked population of marine Millerigobius macrocephalus:
Observations from a unique spring-fed karstic lake, lake Vouliagmeni and phylogenetic positioning), Perdikaris et al., 2010 (Rev.,
Aquacul., 2, 3, 111-120, Alien fish and crayfish species in the Hellenic freshwaters and aquaculture), * Pavlopoulos, Evelpidou,
Vassilopoulos, 2009 (Mapping Geomorph., Environ., Springer Berlin Heidel., 135-150, in Karstic environments), Chintiroglou et
al., 2008 (J., Mar., Biolog., Assoc., UK, 88.05, 873-881, Spatio-temporal variability of zoobenthic communities in a tectonic lagoon,
lake Vouliagmeni, Attika, Greece), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of
Greece-an update survey), Chintiroglou, et al., 2004 (Rapport CIESM., 37, 506-506, Contribution to the knowledge of the
macrobenthic biodiversity of Vouliagmeni lagoon), Gontikaki et al., 2003 (J. Mar., Biol., Assoc., U.K., 83, 1095-1097, Population
structure of Cerastoderma glaucum and Abra ovata in Vouliagmeni lagoon), *Chintiroglou et al., 2000 ( J., Mar., Biol.,Assoc.,
U.K., 80, 941-942, Spatial dispersion and density of the Paranemonia vouliagmeniensis population in Vouliagmeni lagoon),
*Chintiroglou, et al., 1996 ( J., Mar., Biolog., Assoc., UK., 76, 3, 603-616, Biological studies in lake Vouliagmeni. Allometry of
feeding and body size in a population of the sea anemone Paranemonia vouliagmeniensis), Scoullos, Pavlidou, et al., 1996 (
Proceed., Intern., Conf., Restor., Prot., Environ., III, 149-157pp., Environmental studies in a complex brackish system, The
Bouliagmeni lake), Papapetrou-Zamani, 1969 (Ann., Geolog., Pays Hellen., 21, 210-216, Le lac de Vouliagmeni),
*Chrystomanos, 1889 (University of Athens, Chemical analysis of the curing waters of Vouliagmeni lake), (* Οι βιβλιογραφίες που
σημειώνονται με αστερίσκο, δεν περιλαμβάνονται στις ’’Βιβλιογραφικές πηγές για τις λίμνες στην Ελλάδα’’ που παραθέτουμε στο
δεύτερο μέρος αυτού του τεύχους).

__________

- Λίμνη Κουμουνδούρου
ή Λίμνη των Καθαρμών στην αρχαιότητα
( Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος, Αττική)
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά της Λίμνης Κουμουνδούρου
Επιφάνεια Λίμνης (περίπου)
**0.147 Km2
Υψόμετρο Λίμνης
+0.85 μέχρι +1.41
m
2
0.143 Km
Υδρολογική
Εδαφική
39.0Km2
Μέγιστο
Μήκος,
**600m
Λεκάνη
(περίπου)
620m
Μέγιστο Βάθος
**3.3m
Μέγιστο
Πλάτος,
**400m
(περίπου)
3.0m
430m
Μέσο Βάθος
**1.5m
Μήκος
Ακτών,
**1.7Km
(περίπου)
1.5m
1.35Km
Εκροή Νερού από τη
30m3/ώρα
Λίμνη (περίπου)

πηγές: Μιμιδης, Ρίζος, 2009 ( Πρακτ., 8ου Πανελ., Γεωγραφ., Συνεδρ., 433-442, Υδρογεωλογία της λίμνης Κουμουνδούρου),
**Ρουσάκης, 2003 (Τεχν., ΄Εκθεσ., 17-22σελ., Βαθυμετρία της λίμνης Κουμουνδούρου, στο, Παυλίδου, 2003, Τεχν.,
΄Εκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕKΠA/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου
της Ελευσίνας, σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής Αττικής), Conides, Papoura, 1997 (The Environmentalist, 17, 297-306, A
study of oil pollution effects on the ecologyof a coastal lake ecosystem),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
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αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Κουμουνδούρου, βρίσκεται στις νοτιοδυτικές απολήξεις του Ποικίλου όρους (με
Καψαλώνας με υψόμετρο +273 μέτρα και ύψωμα Γκίκα προς τα διυλιστήρια με υψόμετρο +77 μέτρα),

το ύψωμα

νοτιοδυτικά του

στρατοπέδου διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων (στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 871 ΑΒΕΚ), και των
διυλιστηρίων ΕΛΠΕ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ενώ μια χερσαία ζώνη πλάτους περίπου 50-250 μέτρων (50 μέτρα
κοντά στην έξοδο προς τη θάλασσα, εκ των οποίων τα 20 μέτρα αποτελούν το οδόστρωμα της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου),

τη χωρίζει από τη γειτονική θάλασσα, τον κόλπο του Σκαραμαγκά. Η υδρολογική της λεκάνη
οριοθετείται από τα βουνά της Χασιάς στα βόρεια-βορειοδυτικά, το όρος Αιγάλεω ανατολικάνοτιοανατολικά και προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά από το ρέμα Γιαννούλα της περιοχής
Ασπρόπυργου. Η λίμνη, που είναι ρηχή (ως επί το πλείστον βάθη 1-1.5 μέτρα) και μερομικτική, μαζί με την
γύρω ελώδη περιοχή καλύπτει επιφάνεια 250 περίπου στρεμμάτων, και συνδέεται με τον κόλπο του
Σκαραμαγκά-Ελευσίνας, μέσω ενός στενού και αβαθούς διαύλου που διέρχεται κάτω από τον εκεί
Εθνικό δρόμο.
Η λίμνη βρίσκεται σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλές πηγές ρύπανσης. Στο παρελθόν και
επανειλημμένα έχει ρυπανθεί από πετρελαιοειδή, μέσω υπόγειων διαρροών από τα γειτονικά
διυλιστήρια, ενώ μια άλλη πηγή ρύπανσης εικάζεται ότι μπορεί να σχετίζεται με το ΧΥΤΑ
(σκουπιδότοπος

απλής απόθεσης)

των άνω Λιοσίων, ο οποίος λειτουργούσε από το 1960 μέχρι το 1998,

χωρίς μεμβράνη στεγανοποίησης. Σημειώνεται, ότι η απόσταση μεταξύ σκουπιδότοπου και λίμνης
είναι αρκετά μακριά, όμως η λιθολογία της περιοχής αποτελείται από διαπερατά πετρώματα και
επομένως δεν αποκλείεται ότι επηρεάζεται υπογείως η λίμνη.
Από υδρο-γεω-μορφολογική προσέγγιση, στην εγγύτερη και ευρύτερη ημιορεινή περίμετρο της
λίμνης εντοπίζονται πολύ διαπερατοί σχηματισμοί, ως αποτέλεσμα της καρστικής διεργασίας των
ασβεστολίθων της περιοχής, ενώ η καρστικότητα αυτών των ασβεστολίθων δεν παρουσιάζει
ομοιογένεια, λόγω του σποραδικά δολομιτικού χαρακτήρα τους, αλλά και της παλαιογεωγραφικής
και τεκτονικής εξέλιξής τους. Εξάλλου, καταγράφεται η παρουσία αργιλικών σχηματισμών προς τη
γειτονική θάλασσα που υποδηλώνει φραγμένο κάρστ προς τη θάλασσα και βορειοδυτικά το κάρστ
παρουσιάζεται ως ατελώς φραγμένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις εκεί περιορισμένες
παράκτιες αναβλύσεις νερού. Ωστόσο, η εκκένωση του καρστικού υδροφόρου της πηγής που
εκβάλλει στο βυθό της λίμνης γίνεται με πολύ βραδύ ρυθμό που σημαίνει ότι οι
παροχετευτικότητες του καρστικού συστήματος είναι μικρές, ενώ οι ειδικές επιδόσεις μεγάλες,
όπως μεγάλος είναι και ο όγκος του υδροφόρου. Ωστόσο, αυτό εγγυάται την απρόσκοπτη ροή
πηγαίου νερού μέσα στη λίμνη και άρα τη διατήρηση του οικοσυστήματός της από άποψη
υδροτροφοδοσίας.
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Η σημερινή λίμνη Κουμουνδούρου, είναι ότι απέμεινε από δύο λίμνες, τους Ρειτούς (στην αρχαιότητα
αποτελούσαν το όριο μεταξύ Αθηνών και Ελευσίνας)

που υπήρχαν στην περιοχή από την κλασσική αρχαιότητα.

Σύμφωνα με αρχαία κείμενα, οι Ρειτοί ήταν δύο μικρές τεχνητές λίμνες που σχηματίστηκαν από τα
νερά ομάδας πηγών που βρίσκονταν στις δυτικότατες παρυφές του όρους Αιγάλεω, όταν έμμεσα
φράχθηκαν οι απορροές τους προς τη γειτονική θάλασσα, κατά τη διάνοιξη μιας αρχαίας οδούς
προς την Ελευσίνα. Αυτές οι δύο λίμνες, λέγεται ότι ήταν γεφυρωμένες, προκειμένου να
διευκολύνεται η διέλευση των ταξιδιωτών και όσων πήγαιναν για τα ‘’Ελευσίνια Μυστήρια’’,
δεδομένου ότι η περιοχή ήταν τότε αδιάβατη εξαιτίας των ελών και των ρεμάτων. Μερικοί
αρχαιολόγοι διατείνονται ότι βόρεια της σημερινής λίμνης, στις πλαγιές του παρακείμενου λόφου,
υπήρχε λιθόστρωτος δρόμος, που παρέκαμπτε την τότε ελώδη περιοχή των Ρειτών. Από τις δύο
τότε λίμνες, η βόρεια λίμνη ήταν αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα, ενώ η ‘’προς το άστυ’’, η νότια
λίμνη, ήταν αφιερωμένη στην κόρη της Περσεφόνη, ενώ μόνο οι ιερείς των θεοτήτων αυτών είχαν
το δικαίωμα να ψαρεύουν στις λίμνες. Η βόρεια λίμνη, η λίμνη της θεάς Δήμητρας, γνωστή και ως
Κεφαλάρι, αποστραγγίστηκε και επιχωματώθηκε κατά τη δεκαετία του 1950, για την εγκατάσταση
των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ). Η νότια λίμνη της Περσεφόνης, διατηρείται
μέχρι σήμερα και είναι γνωστή ως λίμνη Κουμουνδούρου. Ο αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Ι.
Τραυλός (1908-1985) εντόπισε μακρύ τοίχο, στο κέντρο περίπου της λίμνης Κουμουνδούρου, που
προφανώς αποτελούσε μέρος του φράγματος που συγκρατούσε τα ύδατα και διαμόρφωνε τη
λίμνη. Επίσης, ο Τραυλός αναγνώρισε, ότι οι λίθοι που είχαν χρησιμοποιηθεί στο φράγμα ήταν σε
δεύτερη χρήση και βάσει της μορφολογίας τους, τους συνέδεσε με το δομικό υλικό του
‘’Ελευσινιακού Τελεστηρίου’’, ναού που είχε ανεγείρει ο Πεισίστρατος στην περιοχή και που
καταστράφηκε από τους Πέρσες το 479 π.Χ. Ο περιηγητής και γεωγράφος Παυσανίας (115-180 μ.Χ.),
παρότι αναφέρει μόνο τα ρέματα της περιοχής των Ρειτών, δεν κάνει καμιά αναφορά για τις τότε
λίμνες, οι οποίες, σύμφωνα με διάφορους μετέπειτα περιηγητές, διατηρούνταν καθ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα μ.Χ. Μάλιστα, οι εκροές των λιμνών προς τη θάλασσα χρησιμοποιούνταν
για να θέτουν σε κίνηση δύο παράλιους υδρόμυλους, που είχαν χτιστεί κοντά στις λίμνες, στις
αρχές του περασμένου αιώνα, αν όχι νωρίτερα, όπως αναφέρει ο Γάλλος περιηγητής Fr.,
Pouqueville που επισκέφτηκε την περιοχή κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1810. Παλαιοί
κάτοικοι της περιοχής Σκαραμαγκά αναφέρουν ότι και οι δύο λίμνες υπήρχαν, μέχρι και τη
δεκαετία του 1950. Τις περιγράφουν ότι είχαν πεντακάθαρα, συνεχώς ανανεούμενα νερά, γεμάτες
ψάρια, κυρίως κέφαλους αλλά και λαυράκια, χέλια κ.ά. Επίσης, αναφέρουν ότι οι δύο λίμνες
περιβάλλονταν από υψηλούς καλαμώνες, όπου έβρισκαν καταφύγιο πολλά πουλιά.
Η ονομασία της νότιας λίμνης, δηλαδή της λίμνης Κουμουνδούρου, ανάγεται είτε στο όνομα
οικογένειας γαιοκτημόνων στους οποίους ανήκε η περιοχή κατά τον 19ο αιώνα, είτε στον
πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο (1817-1883), στη θητεία του οποίου κατά το δεύτερο ήμισυ
της δεκαετίας του 1860, έγιναν επιπλέον έργα επιχωμάτωσης και οδοποιίας, μεταξύ της ακτής του
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Σκαραμαγκά και της λίμνης. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιφάνεια της λίμνης
Κουμουνδούρου μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της διαπλάτυνσης της εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου.
Η λίμνη Κουμουνδούρου, τροφοδοτείται από υπολίμνιες αναβλύσεις (κυρίως
περιοχή)

στη βόρεια, βορειο-δυτική

και από τα νερά της βροχής, μέσω του υδρογραφικού της δικτύου της λεκάνης και

απευθείας στην επιφάνειά της. Επίσης, αν και η στάθμη της λίμνη βρίσκεται περίπου 1.4 μέτρα,
πάνω από μέσο υψόμετρο της γειτονικής θάλασσας (κόλπος

της Ελευσίνας),

συνδέεται με αυτή, μέσα

από στενό και αβαθή δίαυλο και με ρυθμό απορροής περίπου 30 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Η
αλατότητα του νερού της λίμνης δεν ξεπερνάει το 17%ο, όταν στη γειτονική θάλασσα είναι 2839.9%ο. Εξάλλου, φαίνεται ότι τα νερά της ανανεώνονται συχνά και έτσι καταγράφηκαν χαμηλές
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και στο νερό και στο ίζημα, αλλά και χαμηλές συγκεντρώσεις
θρεπτικών, ενώ υψηλή είναι η διαύγεια των νερών της.
Στη λίμνη έχουν αναφερθεί περίπου 64 είδη φυτοπλαγκτού, είδη ζωοβένθους με χαρακτηριστικά
ρυπασμένων περιοχών (π.χ., ο πολύχαιτος Nereis sp.), γαστερόποδα, ελασματοβράγχια, καρκινοειδή, αλλά
και ψάρια (π.χ., κεφαλοειδή, χέλια) και νεροχελώνες. Στις όχθες της λίμνης κυριαρχούν αραιές συστάδες
με το νεροκάλαμο (Phragmites australis), βούρλα (π.χ. Scirpus sp., Juncus sp.,)., και στα επίπεδα αλίπεδα της
λίμνης αρμυρίθρες (π.χ. Arthcocnemum fruticosum). Στην άκρη της λίμνης βρίσκεται και ένα μικρό δάσος
από ευκαλύπτους.
Η λίμνη φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό υδρόβιων πουλιών, σε σχέση με τους λοιπούς
υγροβιότοπους της Αττικής. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός τους αποτελείται από φαλαρίδες (ο αριθμός
τους το Δεκέμβριο του 2008 αναφέρεται ότι ανήλθε στα 1060 άτομα).

Η παρουσία της βαλτόπαπιας, (που ο αριθμός των

ατόμων της που παρατηρήθηκαν το Δεκέμβριο του 2008 ανήλθε σε 25 άτομα),

είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αυτή

βρίσκεται και στο ‘’Κόκκινο βιβλίο’’ των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (επικαιροποίηση 2009) με
την ένδειξη VU-τρωτό. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία το 2009 είχε καταγράψει 38 είδη
πτηνών, από τα οποία 5 είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών (πρώην Οδηγία 79/409), ενώ αργότερα ο αριθμός τους έφτασε περίπου τα
50 είδη, μεταξύ των οποίων, η παγκοσμίως απειλούμενη βαλτόπαπια (Aythya nyroca), το κιρκίρι (Anas
crecca),

η χουλιαρόπαπια (Anas

clypeata),

το σφυριχτάρι (Anas

penelope),

το γκισάρι (Aythya

ferina),

και

άλλα. Γενικότερα, η λίμνη φιλοξενεί κυρίως υδρόβια πουλιά που τη χρησιμοποιούν για διαχείμαση,
αλλά και μεγάλο πλήθος από γλαρόμορφα πτηνά. Επιπλέον, στη λίμνη αναπαράγονται νερόκοτες,
φαλαρίδες και νανοβουτηχτάρια.
Στα νερά της λίμνης, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, συχνά παρατηρείται έλλειψη οξυγόνου,
μείωση του pH, οπότε τα ιόντα αμμωνίου μετατρέπονται σε αδιάλυτη αμμωνία, που είναι πολύ
τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, αλλά παρατηρείται περιστασιακά και έκλυση υδρόθειου
από τα ιζήματα (επίσης

τοξικό).

Αποτέλεσμα αυτών παρουσιάζονται περιστασιακά μαζικοί θάνατοι

ψαριών και άλλων οργανισμών. Γενικότερα, η ποιότητα του νερού της λίμνης δεν παρουσιάζεται
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ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, ενώ το ίζημα είναι σχετικά ρυπασμένο, λόγω της συσσώρευσης χημικών
ρυπαντών και ιδιαίτερα επιβαρυμένο με οργανική ύλη που αποικοδομείται σε συνθήκες απουσίας
οξυγόνου (σαπίζει

η οργανική ύλη και εκλύονται τοξικά αέρια για την υδρόβια ζωή).

Η ρύπανση του ιζήματος

σχετίζεται επιπλέον και με τη διαφυγή-διαρροή πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια και τις
απορροές του γειτονικού στρατοπέδου (ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, τις δεξαμενές ΕΛΙΝΟΙΛ και τις αποθήκες καυσίμων του
παρακείμενου στρατοπέδου Ξηρογιάννη).

Εξάλλου, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το οικοσύστημα της λίμνης

μπορεί να ρυπαίνεται υπογείως, από τα στραγγίσματα των παλαιών χωματερών των Άνω Λιοσίων
και της Φυλής, και υπέργεια, μέσω των αέριων ρύπων (εκπομπή αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματίδιων)
των εργοστασίων της περιοχής του Θριάσιου πεδίου.
Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί για τη λίμνη Κουμουνδούρου είναι, ότι το κύριο
περιβαλλοντικό της πρόβλημα είναι ότι η περιοχή είναι αποδέκτης βιομηχανικών και άλλων ρύπων
που υποβαθμίζουν τον υγρότοπο και επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση των ειδών που
ενδιαιτούν σε αυτή, ενώ η απρόσκοπτη ροή του εκεί πηγαίου νερού μέσα στη λίμνη είναι ένας
ενθαρρυντικός παράγοντας για τη διατήρηση του οικοσυστήματός της από άποψη αυτοκαθαρισμού
και εξυγίανσης, με την όμως κατάλληλη διαχείριση, καθότι αναδεικνύονται περιοδικά ευαίσθητες
ισορροπίες και επιπλέον απειλές.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κουμουνδούρου
Παράμετρος
Αγωγιμότητα, mS/cm
pΗ
Θολερότητα, FTU
HCO3, mg/l
Χλωριόντα,mg/l
Θειϊκά ιόντα, mg/l
Φωσφορικά, mg/l
Νιτρώδη, mg/l
Νιτρικά, mg/l
Αμμωνιακά, mg/l
Νάτριο, Na+ , mg/l
Κάλιο, Κ+ , mg/l
Ασβέστιο, Ca++, mg/l
Μαγνήσιο, Mg+, mg/l

(ελάχιστες και μέγιστες τιμές, 2009 )
Εντός της λίμνης
20.20-26.80
7.5-8.0
0-10
317-390
7455-7810
1075-1325
0.011-0.123
0.012-0.019
2.953-4.967
0.065-0.365
3914-5041
148-175
400-640
364-560

Στην έξοδο της λίμνης
19.0-25.1
7.58-8.20
0-10
300-595
7100-10500
1050-1350
0.0-1.72
0.009-0.08
1.739-9.133
0.071-0.484
3400-5232
145-222
320-700
340-680

Πηγές: Μιμιδης, Ρίζος, 2009 ( Πρακτ., 8ου Πανελ., Γεωγραφ., Συνεδρ., 433-442, Υδρογεωλογία της λίμνης
Κουμουνδούρου),

Τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα δείχνουν ότι το νερό της λίμνης είναι μέτρια αλατούχο
υφάλμυρο, ενώ δεν είναι επιβαρυμένο με θρεπτικά συστατικά. Σε σχετική μελέτη (2006-8),
διαπιστώθηκε ότι, τα νερά της λίμνης, τα πηγαία, αλλά και τα υπόγεια νερά, γύρω από αυτή, είναι
κατά πλειονότητα του τύπου ‘’νάτριου-χλώριου΄΄. Εξάλλου, και σε δείγματα νερού από γεωτρήσεις
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γύρω από τη λίμνη έδειξαν, ότι το νερό τους ήταν επηρεασμένο από τη λίμνη, ενώ το νερό, στην
πλειονότητα των γεωτρήσεων, ήταν ακατάλληλο και για άρδευση.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κουμουνδούρου
Παράμετρος
Θερμοκρασία, 0C
Αγωγιμότητα,
mS/cm
pΗ
Διαλ.Οξυγόνο, mg/l
P-PO4-3, μg/l
N-NO2-, μg/l
N-NO3-, μg/l
N-NH4+, μg/l

(ενδεικτική διακύμανση τιμών, καλοκαίρι, 2006)
Επιφάνεια
Πυθμένας
26.7-28.1
26.2-28.1
15.63-16.72
15.71-16.30
8.02-8.89
7.49-16.46
0.40-4.65
0.97-52.01
50-440
20.31-52.68

7.49-8.20
9.51-15.40
3.75-9.05
11.14-49.87
110=470
19.57-38.86

Μέση τιμή
27.3
16.14
8.2
12.2
4.00
23.04
240
28.70

Πηγή: Σκουλικίδης και συν., 2006 ( Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, 32σελ., Μελέτη για την ποιότητα του νερού και του ιζήματος
στη λίμνη Κουμουνδούρου),

Ο πιο κάτω πίνακας αποτυπώνει, σε σχετικά πρόσφατη καταγραφή, την κατάσταση της συγκέντρωσης
μετάλλων στο ίζημα της λίμνης Κουμουνδούρου σε σύγκριση με το ίζημα στις επιβαρυμένες λίμνες
Παμβώτιδα και Κορώνεια (τονίζεται από έμπειρους ερευνητές σε σχετικές δημοσιεύσεις, ότι οι συγκρίσεις μεταξύ περιοχών,
μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα, καθώς οι γεωχημικές αναλύσεις έγιναν με διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους,
και διαφορετικό ήταν το μέγεθος του κλάσματος που αναλύθηκε, ενώ δεν συνεκτιμώνται, αν κυριαρχούν για παράδειγμα στην
περιοχή οξειδωτικές ή αναγωγικές συνθήκες και άλλα σημαντικά στοιχεία. Οπωσδήποτε, τα αλλόχθονα συστατικά, για παράδειγμα
βιογενή ανθρακικά, μπορεί να διαλύουν το περιεχόμενο βαρέων μετάλλων στα υπό εξέταση ιζήματα, δίνοντας μετρήσεις που είναι
γενικά χαμηλής συγκέντρωσης, ενώ στην πραγματικότητα η επιβάρυνση μπορεί να είναι μεγάλη).

Συγκριτικός Πίνακας με τη Συγκέντρωση Μετάλλων, σε mg/l, στα Ιζήματα των
Λιμνών Κουμουνδούρου, Κορώνεια και Παμβώτιδα (2010)
Μέταλλα
Κουμουνδούρου
Κορώνεια
Παμβώτιδα
Χρώμιο
29-186
27-37
189.26
Χαλκός
10-46
15-19
41.86
Σίδηρος
0.36-3.12
5.2-5.7
3
Μαγγάνιο
97-399
581-682
77.94
Νικέλιο
16-84
121.75
Μόλυβδος
44-108
16.3-24.5
28.22
Ψευδάργυρος
57-176
72-100
101.32
Πηγή: Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ., Πανεπ., Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης
Κουμουνδούρου, Κορώνειας, Παμβώτιδας)

Αναφορικά με τον πιο πάνω πίνακα και τη σύγκριση μεταξύ περιοχών, επιβαρυμένων με μέταλλα
και μεταλλοειδή στα ιζήματα, επισημαίνεται σε εμπεριστατωμένες μελέτες, ότι θα πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν καταγράφονται αυτά, καθώς οι βιογεωχημικές διεργασίες σε
μερομικτικά περιβάλλοντα (όπως

είναι και η λίμνη Κουμουνδούρου),

είναι ιδιόμορφες και εξαρτώνται

κυρίως από τις σημειακές, χωρικές και εποχικές διακυμάνσεις και μεταβολές των οξειδο-
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αναγωγικών συνθηκών (π.χ., μπορούν να επιδρούν στη γεωχημική συμπεριφορά πολλών ευαίσθητων στοιχείων, όπως είναι
οι διεργασίες διαγένεσης, οξείδωση οργανικού υλικού, διάλυση οξειδίων σιδήρου και μαγγανίου κάτω από αναγωγικές συνθήκες,
και επανα-καθίζηση όταν οι οξειδωτικές συνθήκες ξανα-επανέλθουν)

της περιοχής, που με τη σειρά τους

κινητοποιούν ή σχηματίζουν πολύ σταθερά σύμπλοκα για ορισμένα μάκρο-μικροστοιχεία και
ιχνοστοιχεία (γεωλογικά

η διαγένεση είναι το σύνολο των φυσικοχημικών και μηχανικών φαινομένων που μετατρέπουν τα

ασύνδετα ιζήματα σε πραγματικά πετρώματα, τροποποιώντας τη δομή, τον ιστό ή ακόμα τη χημική τους σύσταση).

Έχει

διαπιστωθεί ότι σε μερομικτικές λίμνες οι κύριες διεργασίες που επηρεάζουν την κατανομή των
στοιχείων είναι μεταξύ των άλλων ο μετασχηματισμός των διαλυμένων στοιχείων, η
επανακύκλωση των ιχνοστοιχείων, ο σχηματισμός συμπλόκων διαλυτών θειικών αλάτων των
μετάλλων, η προσρόφηση και η καθίζηση. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται σε όλες τις
περιπτώσεις, για ανθρωπογενή ή μη εμπλουτισμό μετάλλων και μεταλλοειδών, στο ίζημα κάθε
υδάτινου σώματος, είναι ότι απαραίτητο και οφείλουν να προσδιορίζουν το φυσικό επίπεδο (natural
background level)

κάθε μετάλλου, σε κάθε μελετούμενη περιοχή (π.χ., αυτό μπορεί να βρεθεί με λήψη πυρήνων

ιζήματος και χρονολόγηση, ώστε να καθοριστεί η χρονολογία έναρξης των φθοροποιών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, που μπορεί
να είναι για παράδειγμα η προ-βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, η έναρξη χρήσης ορισμένων αγροχημικών, η χημικών
κατεργασίας δερμάτων, αργυροχρυσοχοΐας κ.ά).

Δηλαδή, το ποιές ήταν οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και

μεταλλοειδών, πριν από την έναρξη εντατικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην περιοχή,
καθώς αυτή η γνώση μας προσφέρει τη βάση, ώστε από εκεί και πέρα χρονολογικά να
προσδιοριστεί ο ανθρωπογενής παράγοντας εμπλουτισμού του ιζήματος μιας υδάτινης περιοχής.
Εξάλλου, θα πρέπει να συνεκτιμάται και ο βιο-γεωχημικός εμπλουτισμός μιας περιοχής και οι
διεργασίες που εκεί κυριαρχούν (π.χ., ανοξικές ή οξειδωτικές συνθήκες, διάλυση, απορρόφηση, σύμπλοκα, σωματιδιακά
κ.ά).

Δυστυχώς, τονίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι αποσπασματικές και όχι μεθοδικά και εποχικά

διεξαγόμενες δειγματοληψίες, μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένες διαπιστώσεις, όπως για
παράδειγμα έχει γίνει, σε πολλές ερευνητικές εργασίες που αφορούν τις λίμνες

Παμβώτιδα,

Ορεστιάδα, Κορώνεια, Βιστωνίδα, Μουστός και άλλες.
Σε εμπεριστατωμένη έρευνα στη λίμνη Κουμουνδούρου (Karageorgis et al., 2009), διαπιστώθηκε ότι τα
επιφανειακά ιζήματά της χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό άμμου (12-71%wt), η τυπολογία τους
είναι κυρίως αργιλώδης άμμος, ενώ το συνολικό περιεχόμενό τους σε οργανικό άνθρακα
κυμαίνεται από 2.04-7.50% κατά βάρος, υποδηλώνοντας τη πιθανή σχέση με την αποσύνθεση
φυτικού υλικού (η

λίμνη είναι πολύ πλούσια σε υδρόβια βλάστηση),

αλλά ενδεχομένως και να

αντιπροσωπεύουν ρύπανση από υδρογονάνθρακες, όπως έχουν διαπιστωθεί από προηγούμενες
έρευνες. Εξάλλου, το ανθρακικό περιεχόμενο των ιζημάτων της λίμνης (52.6-79.9%wt), έχει κυρίως
βιογενή προέλευση. Ως προς τα μέταλλα και μεταλλοειδή, στο επιφανειακό ίζημα, προκύπτει ότι
προηγούμενες μελέτες υπο-εκτιμούν τις συγκεντρώσεις τους.
Μέταλλα και Μεταλλοειδή στο Επιφανειακό Ίζημα της Λίμνης
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Κουμουνδούρου(ελάχιστες, μέγιστες και μέσες συγκεντρώσεις, σε μg/g,

εκτεταμένο πλέγμα θέσεων

δειγματοληψίας, 2009)

Συστατικό

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέση τιμή

Βανάδιο

12

70

23

Χρώμιο

29

186

58

Μαγγάνιο

97

399

155

Κοβάλτιο

3

9

5

Νικέλιο

16

84

28

Χαλκός

10

46

21

Ψευδάργυρος

57

176

83

Αρσενικό

13

26

20

Ρουβίδιο

1

53

14

Στρόντιο

445

4489

3475

Ζιρκόνιο

44

108

53

Μολυβδαίνιο

1

53

14

Βάριο

56

4489

92

Μόλυβδος

44

108

53

πηγή: Karageorgis et al., 2008 ( Water Air Soil Poll., 204, 243-258, Use of enrichment factors for the assessment of
heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou lake),

Ο διαχρονικός εμπλουτισμός με βαριά μέταλλα των ιζημάτων της λίμνης, δείχνει ότι η κύρια
τροφοδοσία της ρύπανσης προέρχεται: α) από το σύστημα των υπολίμνιων πηγών της λίμνης στη
βορειο-ανατολική περιοχή της, που μεταφέρει και οργανικούς ρύπους-υδρογονάνθρακες, και
ανόργανους ρύπους–βαριά μέταλλα, από την ευρύτερη υδρολογική λεκάνη και πιθανότατα από την
παλαιά χωματερή των Άνω Λιοσίων, β) από τις επιφανειακές απορροές της διπλανής Εθνικής
οδούς και, γ) από την ατμοσφαιρική εναπόθεση που συνεισφέρει στη συσσώρευση μολύβδου,
χαλκού ψευδαργύρου και άλλων μετάλλων στα ιζήματα της λίμνης. Ειδικότερα, τα μέταλλα
βανάδιο, χαλκός και μόλυβδος είναι ισχυρά εμπλουτισμένα, με ένα παράγοντα από 5 μέχρι και 10,
σε σχέση με το φυσικό επίπεδο της περιοχής. Τα μέταλλα χρώμιο, μαγγάνιο και νικέλιο είναι
μετρίως εμπλουτισμένα με ένα παράγοντα από 3-5, σε σχέση με το φυσικό επίπεδο της περιοχής.
Το κοβάλτιο και ο ψευδάργυρος είναι ελαφρώς εμπλουτισμένα, από 1.5-3, σε σχέση με το φυσικό
επίπεδο της περιοχής, ενώ δεν υπάρχει εμπλουτισμός για το μολυβδαίνιο και το αρσενικό.
Σημειώνεται ότι το βανάδιο και το νικέλιο κυρίως απαντούν σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αργό
πετρέλαιο και στα υπολείμματα των καυσίμων (π.χ., ατμοσφαιρική εναπόθεση, Εθνική οδός, διαρροές δεξαμενών
και αγωγών, απορροές-ξέπλυμα επιφανειών).

Ο μόλυβδος προέρχεται από τα καύσιμα, αν και έχει

απαγορευτεί η χρησιμοποίηση του, από τη καύση των σκουπιδιών και τα εξωτερικούς
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ελαιοχρωματισμούς κτιρίων. Το χρώμιο, νικέλιο και χαλκός σχετίζονται με βιομηχανικές
δραστηριότητες όπως είναι τα χυτήρια, η καύση σκουπιδιών, και η καύση ορυκτών καυσίμων, ο
χαλκός σε αστικά κέντρα προέρχεται από τα φρένα των οχημάτων και ο ψευδάργυρος από τα
λάστιχα των οχημάτων (φθορές και καύση).
Σταχυολογημένες πηγές: ΕΛΚΕΘΕ, 2011 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΛΚΕΘΕ/ΕΛΠΕ, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας του νερού
της λίμνης Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης αποκατάστασης και ανάδειξης), Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ.,
Πανεπ., Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης Κουμουνδούρου, Κορώνειας, Παμβωτιδας), Γιδαράκος και συν., 2009 (Τεχν.,
Έκθεσ., Πολυτεχνείο Κρήτης/ΕΛΠΕ, Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα, υπεδάφους ΒΕΑ, ΕΛΠΕ- Υδρογεωλογική μελέτη στη
ΒΕΑ και τη λίμνη Κουμουνδούρου), Μιμίδης, Ρίζος, 2009 ( Πρακτ., 8ου Πανελ., Γεωγραφ., Συνεδρ., 433-442, Υδρογεωλογία της
λίμνης Κουμουνδούρου), Mimides et al., 2009 (Proceed., BALWOIS, Traces of oil products and hydrocarbons occuring in the lake
Koumoundourou), Karageorgis et al., 2008 ( Water Air Soil Poll., 204, 243-258, Use of enrichment factors for the assessment of
heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou lake), Karageorgis, 2008 (Proc., 2nd Intern., Conf., Aquatic
Resourc., ICAR-08, p166, Heavy metal pollution recorded in the sediments of the lake Koumoundourou, Mimides, Pylarinou, 2008
(Proceed., 1st Intern., Conf., Agric., Engin., Modelling the transport and fate of carbon nutrients to the aquatic ecosystem of lake
Koumoundourou), Mimides, Pylarinou, 2008 (Proceed., 1st Intern., Conf., Agric., Engin., Advances in hydrocarbons fingerprinting
in lake Koumoundourou), Mimides, Pylarinou, 2008 (Proceed., BALWOIS, The water budget and the underground oil plumes in
lake Koumoundourou), Σκουλικίδης και συν., 2006 ( Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, 32σελ., Μελέτη για την ποιότητα του νερού και του
ιζήματος στη λίμνη Κουμουνδούρου), Ζαχαρίας και συν, 2003 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΕΣΔΚΝΑ, 78σελ., Υδρογεωλογική έκθεση
λεκάνης λίμνης Κουμουνδούρου), Παπαδοπουλος, 2003, (Τεχν., ΄Εκθεσ., 42-60, Φυσικά χαρακτηριστικά και κυκλοφορία, στο,
Παυλίδου, 2003, Τεχν., Έκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και
του κόλπου της Ελευσίνας, σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής Αττικής), Παυλίδου, Δασενάκης, 2003 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας σε
σχέση με το ΧΥΤΑ, δυτικής Αττικής), Ρουσάκης, 2003 (Τεχν., ΄Εκθεσ., 17-22σελ., Βαθυμετρία της λίμνης Κουμουνδούρου, στο,
Παυλίδου, 2003, Τεχν., Έκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και
του κόλπου της Ελευσίνας, σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής Αττικής), Χατζηανέστης, 2003 (Τεχν., ΄Εκθεσ., 97-118σελ.,
Υδρογονάνθρακες, PCBs και φαινόλες της λίμνης Κουμουνδούρου, στο, Παυλίδου, 2003, Τεχν., Έκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ,
Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας, σε σχέση με το ΧΥΤΑ της
δυτικής Αττικής), Koutsomitros, Mimidis et al., 2001 ( Environ., Engin., Policy, 2, 155-159, Investigation of the self-cleaning
ability of lake Koumoundourou from oil pollution), Scoullos, Pavlidou, 2000 (Global Nest, 2, 3, 255-264, Metal speciation studies
in a brackish / marine interface system, lake Koumoundourou), Πουλοβασίλης και συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ., Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών/Νομ., Δ.Αττικής, Υδρογεωλογία της λίμνης Κουμουνδούρου. Πηγές ρύπανσης και προστασία), Conides,
Papoura, 1997 ( The Environmentalist, 17, 297-306, A study of oil pollution effects on the ecologyof a coastal lake ecosystem),
Conides et al., 1996 (Fres., Envir., Bulletin 5, 324-332, Ecological study of an oil polluted coastal lake system, lake
Koumoundourou), Γκρίτζαλης και συν., 1995 (Πρακτ., 17ου Συνεδρ., Ελλην., Εταιρ., Βιολ., Επιστ., 280-282, Προκαταρκτικά
αποτελέσματα κατανομής ζωοβένθους στη λίμνη Κουμουνδούρου), Κουσουρής και συν., 1994 ( Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, 35σελ.,
.Περιβαλλοντική αναβάθµιση της λίµνης Κουµουνδούρου),
__________

- Λίμνη Παραλίμνη,
η αρχαία Τρεφία ή Τροφία Λίμνη

(Νatura2000=GR241000, Υλίκη, Παραλίμνη, σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, Θήβα)
Σε μια ιστορική δημοσίευση στο περιοδικό ‘’Αρχείο Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών’’ του 1988-89,
που αφορούσε το πόσιμο νερό της Χαλκίδας από τη λίμνη Παραλίμνη, σταχυολογούμε τα εξής: ‘’Η
λίμνη Παραλίμνη.......αποτελούσε με την Υλίκη και την Κωπαΐδα, πριν από τις Μεταδιλουβιακές
γεωλογικές περιόδους, μια ενιαία λεκάνη. Με τις γεωλογικές ανακατατάξεις που συνέβησαν στον
Ελληνικό χώρο, αποχωρίστηκαν οι πιο πάνω λίμνες και αποτελούν από τότε, χωριστές λίμνες
τεκτονικής προέλευσης και όχι καρστικούς σχηματισμούς (Τρικαλλινός, 1949).
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Παραλίμνης
Επιφάνεια Λίμνης (έντονη 14.7 Km2 τη δεκαετία Υψόμετρο
+51m (στην έκταση
διακύμανση μέχρι και εξαφάνιση
των 10 Km2)
’40,
Λίμνης
της λίμνης λόγω ανομβρίας)
4 Km2 το 1996,
Ξηράνθηκε το 1993,

Υδρολογική
Λεκάνη
Μέγιστο Βάθος

Εδαφική

Επαναπλημμύρισε το
2002
72Km2
22.5m (δεκαετία’40)

Μέγιστο Μήκος
Μέγιστο
Πλάτος
Μήκος Ακτών

8Km
1.5Km
22Km

Κατά: ΕΥΔΑΠ (Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού), Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ.,
+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ., διαχειρ., υδατ., πόρων),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Λέγεται ότι, πριν από την έναρξη αποξήρανσης της Κωπαΐδας (1886), μέσω της Υλίκης και
Παραλίμνης προς τον Ευβοϊκό κόλπο, η Παραλίμνη είχε μέγιστο βάθος γύρω στα 2 μέτρα. Αργότερα,
μετά την αποξήρανση της Κωπαϊδας (1931) και γύρω στα 1949, η επιφάνεια της λίμνης υπολογίζεται
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ότι κάλυπτε έκταση 14.7 τ.χλμ., και το μεγαλύτερο βάθος της ήταν περίπου στα 22.5 μέτρα. Σήμερα
(1989), υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο βάθος της φτάνει τα 6 μέτρα και ίσως λιγότερο........’’.
Η λίμνη Παραλίμνη, βρίσκεται στο βύθισμα, που σχηματίζεται από τα βουνά Πτώο, Κτυπά και τη
λίμνη Υλίκη με την οποία τη συνδέει διώρυγα μήκους 2.5 Km και έχουν υψομετρική διαφορά οι
δύο λίμνες περίπου τα 33 μέτρα. Με την διώρυγα που συνέδεε τις δύο λίμνες διοχετεύονταν τα
πλεονάζοντα νερά της Υλίκης προς αυτήν, ωστόσο, η λίμνη αποξηράνθηκε, κυρίως μετά την
ανομβρία του 1993 και αποδόθηκε στην καλλιέργεια, κυρίως κηπευτικών. Πριν την αποξήρανσή
της η επιφάνεια της έφθανε τα 15 Km2, είχε μήκος 8 Km και πλάτος 2 Km. Τότε, το νερό της
λίμνης με σύγχρονες εγκαταστάσεις ταχυ-διυλιστηρίου τροφοδοτούσε με πόσιμο νερό την πόλη της
Χαλκίδας.
Το υπόβαθρο της Παραλίμνης, εξαιτίας της γεωμορφολογικής σύστασης της περιοχής, διασχίζεται
από ρήγματα, ρωγμές και καταβόθρες. Παλαιότερα τροφοδοτούνταν με νερό μόνο από τις υπόγειες
καταβόθρες της Υλίκης και από τα γειτονικά ρέματα. Σήμερα, εκτός από τις καταβόθρες μπορεί να
τροφοδοτηθεί με νερό και από μια διώρυγα 2.5 χιλιομέτρων, που τη συνδέει με την Υλίκη και όταν
τα νερά της Υλίκης υπερχειλίσουν.
Η λίμνη Παραλίμνη, περιλαμβάνει πολλά είδη οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, όπως σημεία πυκνής
και αραιής υδρόβιας βλάστησης, μεγάλη επιφάνεια νερού, καλαμιώνες, υγρά λιβάδια, βαλτώδεις
περιοχές και γειτνιάζει με ορεινούς όγκους και κάθετα βράχια που πέφτουν απότομα στο νερό. Στα
νοτιοδυτικά της λίμνης υπάρχει μια εκτεταμένη περιοχή γεμάτη άσπρα νούφαρα (Nymphaea alba), η
οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του είδους, τόσο νότια στην Ελλάδα. Στη λίμνη
φυτρώνουν διάφορα υδρόφιλα είδη, όπως τα Potamogeton crispus, P. nodosus, Ceratophyllum
demersum, και Myriophyllum spicatum και άλλα.
Άλλοτε, στη λίμνη Παραλίμνη, σημαντικές ήταν οι εκτάσεις παρόχθιων καλαμιώνων, που
κάλυπταν τις όχθες της και δημιουργούσαν ένα ασφαλές καταφύγιο για το φώλιασμα υδρόβιων
πτηνών. Μέχρι το 1993, η πανίδα της περιοχής ήταν πολύ πλούσια σε ιχθυοπανίδα και αμφίβια,
αλλά και σε ερπετά και θηλαστικά που ζούσαν γύρω από αυτήν. Από καιρό σε καιρό, μετά
εκτεταμένη υγρή περίοδο και βροχές και την επανασύνδεσή της με την Υλίκη, έχει αρχίσει να
γεμίζει η Παραλίμνη, με αποτέλεσμα πολλά πουλιά να προσελκύονται από το υγρότοπό της.
Εξάλλου, η Παραλίμνη θεωρείται ένας από τους ελάχιστους μεσόγειους υγρότοπους που έχουν
απομείνει στην νοτιοανατολική Ελλάδα και καθώς βρίσκεται πάνω στο μεταναστευτικό διάδρομο
της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας για τα μεταναστευτικά πτηνά, η αναγέννησή της και η
προστασία της αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Στα βουνά γύρω από τη λίμνη υπάρχουν δάση από βελανιδιές και πυκνά πουρνάρια που πιο χαμηλά
δίνουν τη θέση τους σε φρύγανα, ενώ κοντά στη λίμνη φυτρώνουν διάσπαρτα λίγες λεύκες και
πλατάνια. Κοντά στις όχθες βγαίνουν διάφορα ενδιαφέροντα είδη, όπως ο Astragalus graecus, o
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Stachys spruneri, οι ορχιδέες Ophrys calocaerina, O. sicula, O. leochroma, Serapias vomeracea,
Anacamptis pyramidalis, A. fragrans, A. papilionacea, κ.α.
Η ερπετοπανίδα της Παραλίμνης είναι ιδιαίτερα πλούσια από σαύρες, όπως αβλέφαρους, λιακόνια,
τρανόσαυρες, σιλιβούτια και από πολλά είδη φιδιών, όπως νερόφιδα (Natrix
(Natrix

tessellata),

natrix persa),

λιμνόφιδα

πρασινόφιδα, δεντρογαλιές, λαφιάτες, αγιόφιδα, σπιτόφιδα και οχιές. Από τα

αμφίβια συναντά κανείς, πρασινόφρυνους, βαλκανοβάτραχους, ευκίνητους βάτραχους και
δεντροβάτραχους.
Στα νερά της λίμνης ζούν ποταμοχελώνες-Μauremys rivulata και βαλτοχελώνες -Emys orbicularis
hellenica, ενώ στις γύρω πλαγιές συναντάς, μεσογειακές χελώνες και κρασπεδοχελώνες (Testudo
marginata, Testudoi hermanni boettgeri).

Από τα θηλαστικά ξεχωρίζει στη λίμνη η περιστασιακή παρουσία

της βίδρας –Lutra lutra.
Η ιχθυοπανίδα της λίμνης Παραλίμνης, είναι σχεδόν παρόμοια με εκείνη της γειτονικής λίμνης
Υλίκης, με τη διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει η πεταλούδα –Carassius auratus gibelio, η οποία
αφθονεί στην Υλίκη. Περιλαμβάνει πολλά σπάνια και ενδημικά είδη όπως τη στενότοπη ενδημική
του τοπικού υδρογραφικού συστήματος (π.χ.,
graecus),

Βοιωτικός Κηφισός),

την καλαμίθρα ή χιόνα (Scardinius

τα ελληνικά ενδημικά τη χερακούβα ή δρομίτσα (Rutilus

ylikiensis),

το σκαρούνι ή κέφαλο

(Luciobarbus ή Barbus graecus), τη πασκόβιζα ή τσιρώνι (Telestes ή Pseudophoxinus beoticus), το ενδημικό της
βαλκανικής πελασγό ή ντάσκα (Pelasgus stymphalicus),

το κοσμοπολιτικό χέλι (Anguilla anguilla), αλλά

και είδη που έχουν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ο κοινός κυπρίνος (Cyprinus carpio) και ο χορτοφάγος
κυπρίνος (Ctenopharyngodon idella).
Εξάλλου, η περιοχή της Παραλίμνης, φιλοξενεί κατά καιρούς μεγάλους αριθμούς από υδρόβια,

παρυδάτια και αρπακτικά πουλιά. Τα νερά της φιλοξενούν σχεδόν όλα τα είδη των ερωδιών της
χώρας μας (πορφυροτσικνιάδες,

σταχτοτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες,

νυχτοκόρακες και τους σπάνιους ήταυρους).

Πρόκειται για το νοτιότερο σημείο όπου κάνουν φωλιές οι

πελαργοί στη χώρα μας.
Στην περιοχή επίσης έχει διαπιστωθεί η παρουσία του σπάνιου βουνοσφυριχτή. Στους λόφους και
στα

χωράφια

ζούνε

πέρδικες,

αμπελουργοί,

ορτύκια,

βραχοτσοπανάκοι,

ψευταηδόνια,

χαλκοκουρούνες, τσαλαπετεινοί, κ.α. Από τα αρπακτικά συναντώνται φιδαετοί, σπιζαετοί,
γερακίνες, σφηκιάρηδες, καλαμόκιρκοι, λιβαδόκιρκοι, πετρίτες, βραχοκιρκίνεζα, κιρκινέζια, κ.α.
Άλλα σημαντικά είδη της περιοχής είναι οι χαλκόκοτες, οι τσιχλοποταμίδες, οι αλκυόνες, οι
νερόκοτες, οι φαλαρίδες, οι πρασινοκέφαλες πάπιες και τα μπεκατσίνια.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Παραλίμνης
Παράμετρος
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Θερμοκρασία, 0C

11.4

23.0

16.6

Αγωγιμότητα, μS/cm

443

1093

617

*400

*490

8.2

9.2

*7.6

*9.2

Διαφάνεια Secchi, m

*2.3

*4.5

-

Θολερότητα, FTU

*2.2

*4.3

-

Ολ.Αλκαλ., meq/l

*2.0

*3.1

-

Oλ.Σκληρότ., mg/l

*150

*260

-

Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

*7.9

*11.3

-

Χλωριόντα,meq/l

0.96

1.47

1.02

*23.0

*55.0

-

0.32

1.88

0.50

*19.0

*47.0

-

pΗ

mg/l
Θειϊκά ιόντα, meq/l
mg/l

8.4

Πηγές: : ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος, * Κουσουρής, 1989 ( Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών, τόμος ΚΗ,
75-90, Το πόσιμο νερό στην πόλη της Χαλκίδας από τη λίμνη Παραλίμνη),

Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Παραλίμνης
Παράμετρος
Ολικός Φώσφ., μg/l

P-PO4, μg/l

N-NO2, μg/l
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-

-

18

*7.6

*29.4

-

33

17

*1.2

*160

-

3

57

8

*0.1

*25.0

-
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N-NO3, μg/l

N-NH4, μg/l

Νάτριο, Na+ , mg/l

308

2135

214

*1.3

*180

-

9

665

237

*0.2

*37.0

-

20

17

Μαγνήσιο,
mg/l

Mg+,

-

25

20

Ασβέστιο,
mg/l

Ca++,

-

34

33

Πηγές: ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος, * Κουσουρής, 1989 ( Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών, τόμος ΚΗ,
75-90, Το πόσιμο νερό στην πόλη της Χαλκίδας από τη λίμνη Παραλίμνη),

Η Παραλίμνη, στο παρελθόν, έχει αποξηρανθεί αρκετές φορές, εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ κάθε
χρόνο τα χωράφια με τα μπαμπάκια και τα αμπέλια επεκτείνονται σε βάρος του υγροτόπου και της
λίμνης. Η περιοχή απειλείται από τις περιοδικές ανομβρίες, την άντληση των υδάτων της για το
πότισμα των γύρω καλλιεργειών, από τις απορροές των καλλιεργούμενων χωραφιών που
χρησιμοποιούν αγροχημικά, την ανεξέλεγκτη βόσκηση, το παράνομο κυνήγι, τους σκουπιδοσωρούς
και τα μπάζα.
Σταχυολογημένες πηγές: Leonardos, et al, 2010 ( J., Freshw., Ecol., 20.4, 715-722, Life history traits of ylikiensis roach -Rutilus
ylikiensis- in two Greek lakes of different trophic state), *Dimaki, 2007 (Herpetozoa short note 19, ¾, 179-181, Herpetofauna in the
area of the lakes Yliki and Paralimni and the Kifissos river), Cook, Vardaka, Lanaras, 2004 (Acta Hydroch., Hydrobiol., 32, 107124, Toxic cyanobacter in Greek freshwaters, 1987-2000, in lakes Amvrakia, Kastoria, Mikri Prespa, Pamvotis, Vistonis etc),
*Papadopoulou-Vrinioti et al., 2003 (Proceed., Conf., The water in 21th century, problems and perspectives, 7pp., Correlationof
the slope configuration in Iliki and Paralimni lakes with the tectonism of the area), Bobori, Economidis, Maurakis, 2001 (Aquat.,
Ecosys., Health & Manag., 4.4, 381-391, Freshwater fish habitat science and management in Greece), Οικονομίδης και συν., 1990
(Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ/Υπουργείο Γεωργίας, Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνών Υλίκη-Παραλίμνη), Κουσουρής, 1989 (
Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών, τόμος ΚΗ, 75-90, Το πόσιμο νερό στην πόλη της Χαλκίδας από τη λίμνη Παραλίμνη), *Paraskevaidis,
1972 (Techn.,Chronicles 3, 11-27, The geology of the area Lakes Yliki and Paralimni, Review of former and recent evidences),
*Τρικαλλινός, 1949 (Ann., Geol., des Pays Hellen., II, 2, 99-127, Παρατηρήσεις αναφερόμεναι εις τας γεωλογικάς συνθήκας των
λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης),
ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο
προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ., Εγγειοβελτ., Έργων/Τμήμα Προστ., Αρδευτ. Νερών,
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,
Πρόγραμμα
ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών),
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του Β’ μέρους ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές
Λίμνες στην Ελλάδα’’, αυτού του τεύχους.
,

__________

- Λίμνη Στόμι, Σχινιά
ή Αλμυρή Λίμνη Σχινιά
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(Natura2000=GR3000003, Σχινιάς, Μαραθώνας, Αισθητικό Δάσος Σχινιά)
Η λίμνη Στόμι ή Αλμυρή, βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά (έκταση παρκου 13.84 τ.χλμ). Σε αυτό
το αισθητικό δάσος και τη γύρω υγροτοπική και άλλη περιοχή, έχουν καταγραφεί συνολικά 19
τύποι ενδιαιτημάτων, περισσότερα από 150 είδη πτηνών, ενώ υπάρχουν απειλούμενα είδη ψαριών
γλυκού νερού, αμφιβίων και ερπετών. Στο Πάρκο του Σχινιά υπάρχουν τα εξής οικοσυστήματα:
Πευκοδάσος Σχινιά, Χερσόνησος Κυνοσούρα, Μακαρία Πηγή, Υγρότοπος Σχινιά, Κόλπος Σχινιά,
Λίμνη Στόμι ή Αλμυρή.

Το Αισθητικό Δάσος του Σχινά με τους Επιμέρους Οικοτόπους

( 1=Λίμνη Στόμι, 2=Κυνοσούρα, 3=Πευκοδάσος, 4=Υγρότοπος, 5=Μακαρία Πηγή, 6=Κόλπος Σχινιά, Κ=Κωπηλατοδρόμειο)
-Η Λίμνη Στόμι ή Αλμυρή, βρίσκεται στο χαμηλότερο τμήμα του υγροτόπου, στην ανατολική του
άκρη, και πλημμυρίζει εποχικά με υφάλμυρο ή αλμυρό νερό.

Πριν από την κατασκευή της

αποστραγγιστικής διώρυγας της Μακαρίας Πηγής, σχηματιζόταν εκεί λίμνη με μόνιμο νερό, ενώ
από το σημείο αυτό, τα νερά του έλους και της Μακαρίας πηγής έβγαιναν προς τη θάλασσα.
Σήμερα, η λίμνη Στόμι, είναι εποχική και πλημμυρίζει μόνο κατά την υγρή περίοδο. Σε αυτή τη
λίμνη, αλλά και στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή αναφέρεται και μεγάλο πλήθος από ασπόνδυλη
πανίδα (π.χ., Ορθόπτερα –Discoptila sp., Gryllomorpha sp., Οδοντόγναθα –Anax imperator, Anax ephippiger, Λεπιδόπτερα –
Hipparchia aristaeus, Danaus chrysippus, Gegenes nostrodamus).

Στην περιοχή συναντάται το σπάνιο ορχεοειδές

Orchis palustris και πολλά απειλούμενα υδρόβια πουλιά, όπως τα φλαμίνγκο -Phoenicopterus
ruber, κιρκινέζι -Falco naumanni και καλαμοκανάς -Himantopus himantopus.

Θ. Σ., Κουσουρής
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-Η Χερσόνησος Κυνοσούρας και ο λόφος της Δρακονέρας αποτελεί τυπικό μεσογειακό
οικοσύστημα με μακκία βλάστηση, φρύγανα και άλλα φυτά. Εδώ, κυρίαρχο είδος είναι το
αγριόκεδρο (Juniperus phoenicea). Η χερσόνησος της Κυνοσούρας παρουσιάζει υψηλή βιοποικιλότητα.
Στα διάκενα των θαμνώνων αναπτύσσεται πλούσια ποώδης βλάστηση, με κυρίαρχο είδος τη
γαλαστοιβή (Euphorbia

acanthothamnos).

Στη χλωρίδα περιλαμβάνεται και το ενδημικό γεώφυτο

φριτιλάρια η λοξή -Fritillaria obliqua subsp. obliqua, υποείδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί
(θεωρείται παλαιοενδημικό και υπάρχει από τότε που η Αττική και η Εύβοια ήταν ενωμένες).
-Το Πευκοδάσος Σχινιά βρίσκεται μεταξύ του υγροτόπου και της θάλασσας, σε αμμώδη έκταση
με αμμοθίνες (περίπου 3χλμ μήκος

και 450μ.πλάτος),

είναι ένα τα λίγα αισθητικά δάση κουκουναριάς στην

Ελλάδα (π.χ., Σκιάθος, Καϊάφας, Στροφιλιά Πελοποννήσου, Χαλκιδική, Εύβοια, Νάξος, Ίος, Κρήτη) και αποτελεί τύπο
οικότοπου με προτεραιότητα για προστασία. Η κουκουναριά (Pinus

pinea)

με τη χαρακτηριστική

κόμη που θυμίζει ομπρέλα, εξαπλώνεται κυρίως στα δυτικά του δάσους, ενώ προς τα ανατολικά
συνυπάρχει με τη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), η οποία σταδιακά την αντικαθιστά.
-Ο Υγρότοπος του Σχινιά, εμφανίζει, γλυκό, υφάλμυρο και αλμυρό νερό, καλαμιώνες, αλμυρίκια,
αλοφυτική βλάστηση και υγρά λιβάδια. Διακρίνεται σε δύο τμήματα. Στο δυτικό κυριαρχεί το
γλυκό νερό και στο ανατολικό και κεντρικό η παρουσία των αλμυρόβαλτων έχει εξαπλωθεί σε
βάρος λιγότερο υφάλμυρων ενδιαιτημάτων. Το έλος αυτό κατακλύζεται το χειμώνα από νερά, ενώ
το καλοκαίρι σχεδόν αποξηραίνεται, ιδιαίτερα τα εξαιρετικά ξηρά και θερμά χρόνια. Εδώ και στη
γύρω περιοχή απαντάται μεγάλη ποικιλία απειλούμενης ορνιθοπανίδας (π.χ.,

τα είδη Ardea purpurea,

Ardeola ralloides, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Cisticola juncidis, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Plegadis
falcinellus).

-Η Μακαρία Πηγή είναι καρστική λιμνοπηγή που παλαιότερα ανάβλυζε στη βορειοδυτική άκρη
του Εθνικού Πάρκου, συντηρώντας δύο μικρές λίμνες γλυκού έως υφάλμυρου νερού. Οι λίμνες
διαθέτουν υδρόβια και παρόχθια βλάστηση με καλάμια. Εκεί ζει ένα μικρό ενδημικό ψάρι, η
ντάσκα -Pelasgus ή Pseudophoxinus stymphalicus subsp. marathonicus, αλλά έχουν αναφερθεί και
χέλια. Η φυσική ροή της πηγής έχει πλέον αποκατασταθεί (μετά

τα Ολυμπιακά έργα)

και σήμερα ο

κύριος όγκος των νερών της ρέει προς τον υγρότοπο μέσω του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου. Στο
τεχνητό κανάλι που παροχέτευε παλιότερα το σύνολο των νερών της πηγής στη θάλασσα, σήμερα
διατηρεί συνεχώς οικολογική παροχή, για να διατηρηθεί η βλάστηση που αναπτύχθηκε εκεί, όπως
υδροχαρή και ελόβια φυτά, αλλά και χαρόφυτα – Chara sp., στο βυθό του καναλιού.
-Ο Κόλπος του Σχινιά, αποτελείται κυρίως από αμμώδη βυθό όπου υπάρχουν εκτεταμένα λιβάδια
του ανώτερου φυτού ποσειδωνία (Posidonia

oceanica),

το οποίο βρίσκει ενδιαίτημα, μεγάλη ποικιλία

θαλάσσιας πανίδας. Προς τη βραχώδη θαλάσσια πλευρά της Κυνοσούρας, αναπτύσσεται
διαφορετική υποθαλάσσια βλάστηση με ανώτερα φύκη (π.χ., φαιοφύκη, ροδοφύκη

χλωροφύκη).

Σταχυολογημένες
πηγές:
Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού
Πάρκου
Σχινιά
Μαραθώνα
-ΦΟΔΕΠΑΣΜhttp://itia.ntua.gr/greenmarathon/lib/schinias.pdf, http://itia.ntua.gr/greenmarathon/, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2001 (Τεχν., Έκθεση, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΔΦΠ, Διαχειριστική μελέτη βιότοπου Σχινιά
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Μαραθώνα), *Bourdakis, Vareltzidou, 1999 (BirdLife Intern., Hellenic Ornithological Society, 125, Schinias marsh), *ENVECO,
1997 (Τεχν., Έκθεση, Περιβαλλοντική μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στο Σχινιά Αττικής), και
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ewJ3XW9OaGw%3D&tabid=572,
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xmBOtwOMcZQ%3D&tabid=572,
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/3/509.pdf,
http://ellinikietairia.gr/marathon/oikologika/index.html/,
http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/grbon.html/,
http://postgra.hydro.ntua.gr/docs/lessons/30/chatzibiros/shinias.pdf,
http://www.2bparks.org/download/file/10_963_13.-1.4-e-paper-schinias-case-study-gr-pp9.pdf,

__________

- Λίμνη Υλίκη
ή Λικέρη ή Υλική στην αρχαιότητα και Κηφισσίδα στα Ομηρικά χρόνια
(Νatura2000=GR241000, Υλίκη, Παραλίμνη, σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, Θήβα)
Η λίμνη Υλίκη, όπως και η γειτονική λίμνη Παραλίμνη σχηματίστηκαν αρχικά μέσα σε τεκτονικές
τάφρους-βυθίσματα και στη συνέχεια, η διαμόρφωση των δύο αυτών λιμνών οφείλεται στην
καρστική διάβρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων της περιοχής. Εξάλλου, άλλοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι οι δύο αυτές λίμνες δημιουργήθηκαν από εγκατακρήμνιση των οροφών μεγάλων
ασβεστολιθικών σπηλαίων, συνέπεια της διάλυσης (καρστικοποίηση) των ασβεστολίθων της περιοχής.
Αυτά συνδέονταν υπόγεια με αγωγούς οι οποίοι προέρχονται από τη διαλυτική ενέργεια του νερού
πάνω στα πετρώματα της περιοχής και επικοινωνούν και με την περιοχή της Κωπαΐδας στα
νοτιοδυτικά και με την περιοχή του Ευβοϊκού κόλπου στα βορειοανατολικά.
Η θέση αυτών των λιμνών, σε χαμηλή περιοχή μεταξύ μεγάλων υψωμάτων, δημιουργεί την
υπόθεση ότι αυτές βρίσκονταν στην κατεύθυνση του παλαιού βοιωτικού Κηφισού ποταμού, ο
οποίος διέσχιζε το ενιαίο Φωκικό-Βοιωτικό βύθισμα, πριν από το σχηματισμό της μεγάλης λεκάνης
της Κωπαΐδας. Με την δημιουργία της λεκάνης της Κωπαΐδας, διαμορφώνεται ο Κηφισός ποταμός
και σχηματίζεται η λίμνη της Κωπαΐδας, ενώ στη κατεύθυνση του παλαιού Βοιωτικού Κηφισού
(ανατολικά της λίμνης της Κωπαΐδας), δημιουργούνται οι βοιωτικές λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Υλίκης
Επιφάνεια Λίμνης

Υψόμετρο Λίμνης

(στάθμη υπερχείλισης)

**28 Km

(φυσική

2

στάθμη

και

Λεκάνη

Απορροής

Παραλίμνη)

Όγκος Λίμνης
χωρητικότητα και μέση)

Μέγιστο Βάθος

**2432 Km2
2467 Km

Υδροληψίας

2

Μέση
6

553-600Χ10 m

39m

Θ. Σ., Κουσουρής

Κατώτατη Στάθμη

(μέγιστη

**45m

+79.80

(υπερχείλιση προς

τεχνητή στάθμη)

24.5Km2
Υδρολογική

+78.10m και

3

Νερού

+43.50m
Εισροή

προς

τη

Λίμνη
Μέση
Νερού

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

300 Χ106m3/έτος
**295Χ106m3/έτος

Εκροή
από

τη

113Χ106m3/έτος
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Λίμνη
Μέσο Βάθος

28m

πηγές: ΕΥΔΑΠ, 2010 (Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας νερού ), **Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί
συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα, οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Υλίκη, βρίσκεται στην λεκάνη που σχηματίζουν τα βουνά Πτώο, Σφίγγιος και Κτυπάς ή
Μεσσάπιος. Τροφοδοτείται κυρίως από τους ποταμούς Βοιωτικό Κηφισό και Μέλανα, ενώ την
ενισχύουν υδρολογικά και άλλα μικρότερα υδάτινα ρεύματα από τα βουνά που την περικλείουν. Η
στάθμη της λίμνης έχει μεγάλες διακυμάνσεις, εξαιτίας της έντονης καρστικοποίησης της περιοχής,
με αποτέλεσμα τη υπόγεια διαρροής ύδατος, κυρίως προς τη γειτονική λίμνη Παραλίμνη, με την
οποία συνδέεται επιφανειακά, μέσω

διώρυγας, που έχει μήκος 2.5 χιλιόμετρα και όπου

διοχετεύονταν παλαιότερα τα πλεονάζοντα νερά της.
Η Υλίκη, έχει πολύ ακανόνιστο σχήμα, πολυσχιδείς, απότομες και βραχώδεις όχθες και
γεωμορφολογική σύσταση με πληθώρα καταβοθρών, ρηγμάτων και ρωγμών. Η επιφάνειά της
παλαιότερα έφτανε και τα 25 Km2, και είχε μέγιστο βάθος 38.5 μέτρα. Οι όχθες της στερούνται
υγροφυτικής βλάστησης, εξαιτίας της διακύμανση της στάθμη της, ενώ η λεκάνη απορροής της
καλύπτεται από αραιά μακία βλάστηση.
Η χωρητικότητά της λίμνης Υλίκης είναι πεντακόσια εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, αλλά
δέχεται μόλις 250 με 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά, μόλις τα μισά φθάνουν στο δίκτυο
ύδρευσης (σε περίπτωση ανομβρίας χρησιμοποιούνται), γιατί τα υπόλοιπα διαφεύγουν από τις καταβόθρες και
ρωγμές που έχει ο πυθμένας της Υλίκης. Η Υλίκη, από το έτος 1957, με πολλά τεχνικά έργα που
έγιναν, πρόσφερε ανεκτίμητη συμβολή στην ύδρευση της Αθήνας, μέσω της λίμνης του
Μαραθώνα. Ωστόσο, σήμερα η ύδρευση του λεκανοπεδίου γίνεται αποκλειστικά από την τεχνητή
λίμνη του Εύηνου και μόνο σε περίπτωση ανομβρίας χρησιμοποιούνται και τα νερά της Υλίκης.
Η λίμνη Υλίκη, είναι ενταγμένη στο υδροδοτικό σύστημα των Αθηνών από το 1956, για να
καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης και της αύξησης του
πληθυσμού του λεκανοπεδίου των Αθηνών. Για την ποιότητα των νερών της ελέγχεται από την
ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινοτικών Οδηγιών 75/440/ΕΕC και 76/464/EEC και
της εναρμονισμένης Εθνικής νομοθεσίας.
Σε σχετικά πρόσφατη διατριβή (2007) μελετήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της λίμνης
(περίοδος Απρίλιος 2002-Φεβρουάριος 2004) σε ολόκληρη τη στήλη του νερού. Από θερμοκρασιακή άποψη η

λίμνη εντάσσεται στην κατηγορία των θερμών μονομικτικών λιμνών, καθώς παρουσιάζει
θερμοκρασιακή στρωμάτωση μία φορά κάθε έτος και με θερμοκρασία στην επιφάνειά της περίπου
300C, ενώ όλο το υπόλοιπο έτος η θερμοκρασία της είναι υψηλότερη από τους 40C. Ειδικότερα,
Θ. Σ., Κουσουρής
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κατά την εαρινή περίοδο καταγράφηκαν θερμοκρασίες στην επιφάνεια 15.9-18.20C, στον πυθμένα
8.6-8.30C αντίστοιχα (διαφορά 7.3-9.90C), την καλοκαιρινή περίοδο στην επιφάνεια 24.1-31.30C, στον
πυθμένα 8.0-11.20C (διαφορά 14.2-23.10C), τη φθινοπωρινή περίοδο στην επιφάνεια 28.1-28.30C, στον
πυθμένα 8.4-11.90C (διαφορά 16.4-19.70C), ενώ τη χειμερινή περίοδο στην επιφάνεια 8.6-11.60C, στον
πυθμένα 8.2-9.50C (διαφορά 0.1-2.10C).
Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες (π.χ.,

βροχόπτωση, ισχυρός άνεμος),

αλλά και η λειτουργία ή μη της

υδροληψίας (απόληψη ύδατος και ρυθμός), καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανομή της θερμοκρασίας

σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές της. Και το pH της λίμνης, όπως
και η θερμοκρασία στην υδάτινη μάζα της λίμνης, δεν παραμένουν σταθερή, αλλά μεταβάλλονται
χωρικά και χρονικά, καθώς η μεταβολή του pH είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα φυσικών μεταβολών
και χημικών διεργασιών.
Η φυσική λίμνη Υλίκη, θεωρείται ως προς την τροφική της κατάσταση, μία ολιγοτροφική και κατά
περιόδους μεσοτροφική λίμνη, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, αλλά και με
εξαιρετική ποιότητα νερών, ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Υλίκης
(ετήσιες συγκεντρώσεις, μέση τιμή-μέγιστη τιμή, για τα έτη 2002 και 2003)

Παράμετρος

Είσοδος στη λίμνη
από την Κωπαΐδα

Κέντρο της λίμνης

Υδροληψία-έξοδος
από τη λίμνη

2002

2003

2002

2003

2002

2003

8.6-9.5

9.1-10.2

9.1-10.8

9.2-11.1

8.7-10.8

9.1-11.2

pΗ

8.06-8.21

8.19-8.88

8.41-8.71

8.45-8.94

8.39-8.59

8.379.13

Θολότητα,
NTU

10.5-31.4

14.4-46.8

5.2-17.5

4.08-6.9

11.8-29.1

6.5310.3

Αγωγιμότητα
, μS/cm

683-860

504-715

516-587

422-550

528-581

425-541

Oλ.Αλκαλικ.,
mg/l, CaCO3

257-290

228-274

159-195

167-222

162-198

169-213

Oλ.Σκληρότ.,
mg/l, CaCO3

301-406

268-366

209-240

206-266

166-191

209-256

Διαλ.Οξυγόν
ο, mg/l
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Χλωριόντα,
mg/l

14.4-23.7

11-15.3

18.1-19.8

14.9-17.2

18.2-19.7

15.618.6

Θειϊκά ιόντα,
mg/l

43.0-92.3

33.7-91.7

53.8-57.7

43.9-51.2

54.0-57.9

43.149.2

Φωσφορικά,
μg/l, PO4

57-370

55-130

1-6

10-50

0-5

10-13

Νιτρικά,
mg/l, NO3

7.7-15.8

7.5-14.1

3.2-5.9

2.31-6.3

3.3-5.6

2.33-8.1

Νιτρώδη,
μg/l, NO2

67-120

91-222

75-103

69-96

7-13

46-106

Αμμωνιακά,
μg/l, NH4

86-267

97-267

59-92

108-451

59-87

103-363

Πηγές: Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα,
οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη), ΕΥΔΑΠ, 2010.

Εποχική Μεταβολή των Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών Λίμνης Υλίκης
(συγκεντρώσεις μέγιστων τιμών, για τα έτη 2002 και 2003, στην επιφάνεια και τον πυθμένα της λίμνης)

Άνοιξη
Παράμετρος

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Χειμώνας

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Θερμοκρασία
, 0C

15.9

18.2

29.5

31.3

28.3

28.1

11.6

9.9

8.6

9.9

11.2

8.2

11.9

8.4

9.5

8.5

pΗ

8.63

8.72

8.72

9.48

8.53

8.92

8.19

8.40

7.62

7.71

7.56

7.76

7.50

7.51

7.98

7.91

Oλ.Αλκαλικ.,
mg/l, CaCO3

182

174

180

168

162

139

187

170

192

188

196

215

252

242

190

178

Χλωριόντα,
mg/l

17.4

13.1

22.3

19.1

18.8

14.2

17.3

14.0

17.4

13.3

20.6

17.9

17.4

13.6

17.0

13.8
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Θειϊκά ιόντα,
mg/l

54.1

44.4

61.3

54.2

53.2

44.2

51.3

41.2

54.5

40.5

55.4

40.9

43.5

38.7

50.6

40.2

Νιτρικά,
mg/l, NO3

6.28

3.56

5.36

3.12

2.75

0.26

4.12

2.30

5.60

2.98

4.21

2.12

2.17

0.18

3.75

1.70

Νιτρώδη,
mg/l, NO2

0.07

0.07

0.06

0.08

0

0.04

0.12

0.04

0.43

0.14

0.06

0.03

0

0

0.31

0.11

Αμμωνιακά,
mg/l, NH4

0.25

0.08

0.05

0.06

0.17

0.17

0.63

0.49

0.20

0.21

1.09

1.15

1.59

1.23

0.63

0.55

Πηγές: Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα,
οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη), ΕΥΔΑΠ, 2010.

Από σχετικά πρόσφατη έρευνα στη λίμνη (2007), επιβεβαιώθηκαν ότι ίσχυαν και στο παρελθόν για
την ποιότητα του νερού της λίμνης, ως προς τις χημικές μορφές των μετάλλων. H λίμνη Υλίκη έχει
την ιδιότητα να ευνοεί τον σχηματισμό λιγότερο τοξικών ενώσεων των μετάλλων καδμίου, χαλκού
και νικελίου σε σχέση με τον σχηματισμό των ελεύθερων ιόντων τους κατά τη θερινή περίοδο στο
επιλίμνιο, όπου η βιοδραστηριότητα και η υδροληψία είναι αυξημένες. Με τον τρόπο αυτό, μέσα
από μία σειρά φυσικών και χημικών μηχανισμών η λίμνη «προστατεύει» την τροφική αλυσίδα από
τους τοξικούς παράγοντες. Η ιδιότητα αυτή της λίμνης οφείλεται κατά κύριο λόγο στον
μονομικτικό της χαρακτήρα και θα ανατρεπόταν στην περίπτωση σημαντικής μείωσης του ύψους
της στάθμης του νερού της λίμνης, ώστε να μην είναι δυνατή η θερμοκρασιακή στρωμάτωσή της.
Η λίμνη Υλίκη θα έχανε επίσης την ικανότητά της να αδρανοποιεί τα τρία αυτά μέταλλα, αν
μεταβάλλονταν δραματικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία και
το pH του νερού ώστε να περιορισθεί ο σχηματισμός των ανθρακικών και όξινων ιόντων στο νερό
της.
Συμπερασματικά, η πιο πάνω έρευνα έδειξε ότι τα μέταλλα και τα μεταλλοειδή στη λίμνη Υλίκη
διακυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και μάλιστα κάτω από τα όρια για το πόσιμο νερό.
Συγκεντρώσεις Κατιόντων και Ιχνοστοιχείων στα Νερά της Λίμνης Υλίκης
(συγκεντρώσεις με μέση τιμή-μέγιστη τιμή, για τα έτη 2002 και 2003)
Είσοδος στη λίμνη
από την Κωπαΐδα
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Παράμετρος

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Ασβέστιο,
mg/l

71.191.0

69.3-90.4

39.8-54.6

44.1-63.4

50.1-57.0

42.458.2

Νάτριο, mg/l

12.321.9

9.1-12.7

14.3-14.6

11.7-13.5

4.4-5.5

11.914.0

Κάλιο, mg/l

2.1-3.9

1.5-2.3

2.0-2.1

1.7-2.0

0.8-1.0

1.7-2.0

Σίδηρος, μg/l

5701500

640-1800

310-920

130-400

1090-1800

5001130

Μαγνήσιο,
mg/l

28.744.7

21.2-31.9

26.3-27.6

22.9-25.3

8.0-9.7

24.931.6

Μαγγάνιο, μg/l

0

200-1230

0

460-1740

0

90-520

Χαλκός, μg/l

-

1.48-2.12

-

1.71-3.11

-

1.311.92

Ψευδάργυρος,
μg/l

-

4.24-17.78

-

2.56-10.72

-

2.419.38

Αρσενικό, μg/l

-

0.64-1.17

-

0.95-1.98

-

0.841.73

Κάδμιο, μg/l

-

<0.03

-

<0.03

-

<0.03

Μόλυβδος,
μg/l

-

<0.10-0.14

-

<0.10-0.34

-

<0.10

Νικέλιο
μg/l

ολικ,

-

2.14-8.44

-

3.12-12.59

-

6.3120.86

Χρώμιο Ολικό,
μg/l

-

3.22-10.26

-

2.11-7.07

-

2.276.85

Πηγές: Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα,
οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη), ΕΥΔΑΠ, 2010.

Εποχική Μεταβολή των Συγκεντρώσεων Κατιόντων και Ιχνοστοιχείων Λίμνης Υλίκης
(συγκεντρώσεις μεγίστων τιμών, για τα έτη 2002 και 2003, στην επιφάνεια και τον πυθμένα της λίμνης)
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Άνοιξη
Παράμετρος

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Χειμώνας

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Ασβέστιο,
mg/l

58.2

49.1

55.6

46.2

40.0

33.1

52.3

43.8

60

55.2

60.2

61.2

73.0

68.0

58.6

47.3

Νάτριο, mg/l

13.3

9.30

15.0

12.9

14.9

11.0

13.3

10.8

13.4

8.30

13.7

10.5

14.1

10.2

13.4

10.4

1.69

1.65

1.91

1.85

1.94

2.13

2.05

2.05

1.92

1.88

1.94

2.32

1.99

2.21

2.00

2.14

Μαγνήσιο,
mg/l

22.7

22.7

24.5

23.4

26.6

24.2

25.2

24.3

23.6

21.9

23.2

23.1

26.2

25.5

25.2

24.5

Χαλκός,
ολικός, μg/l

4.58

1.87

3.59

2.10

1.69

4.11

2.15

1.88

1.96

1.23

3.55

1.36

1.93

1.35

1.88

1.71

Νικέλιο,
ολικό, μg/l

5.15

2.91

3.24

1.52

13.02

11.80

3.15

2.34

5.93

3.23

4.83

2.98

10.00

4.10

4.70

2.88

Κάλιο, mg/l

Πηγές: Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα,
οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη), ΕΥΔΑΠ, 2010.

Η ιχθυοπανίδα της λίμνης Υλίκης, είναι σχεδόν παρόμοια με εκείνη της γειτονικής λίμνης
Παραλίμνης, με τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει η πεταλούδα –Carassius auratus gibelio, η οποία δεν
υπάρχει στην Παραλίμνη. Δηλαδή, εδώ έχουν καταγραφεί τα ελληνικά ενδημικά είδη χερακούβα –
Rutilus ylikiensis, πασκόβιζα –Telestes ή Pseudophoxinus boeticus, σκαρούνι ή κέφαλος Luciobarbus ή Barbus graecus, το ενδημικό του συστήματος καλαμίθρα ή χιόνα –Scardinius
graecus, το ενδημικό της βαλκανικής, η ντάσκα –Pelasgus ή Pseudophoxinus stymphalicus, τα
εισαχθέντα στη λίμνη κοινός κυπρίνος, ίσως ο χορτοφάγος κυπρίνος και η πεταλούδα (Cyprinus carpiο,
Ctenopharyngoton idella
H,nobilis)

και

Carassius auratus gibelio),

αλλά και οι ασημοκυπρίνοι (Hypo

phthalmichthys molitrix,

και το κοσμοπολιτικό χέλι (Anguilla anguilla).

Η ευρύτερη περιοχή, κυρίως με την Υλίκη και Παραλίμνη, τον ποταμό Κηφισό, τον ποταμό
Μέλανα και τις πηγές των Χαρίτων, θεωρείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιοχή σημαντική για τα
πουλιά, ενώ αποτελεί το νοτιότερο σημείο φωλιάσματος των πελαργών στην Ελλάδα. Επίσης στην
περιοχή έχει καταγραφεί πλούσια ασπόνδυλη υδρόβια και άλλη πανίδα (π.χ.,
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κολεόπτερο Laemostemus vignai και στον Ορχομενό το ενδημικό ορθόπτερο Dolichopoda vandeli).

Εξάλλου, στην περιοχή

έχει καταγραφεί ότι ζει ένας γενετικά τροποποιημένος πληθυσμός του νερόφιδου -Natrix tesselata
και ο Κηφισός ποταμός θεωρείται σημαντική περιοχή για το υδρόβιο θηλαστικό βίδρα -Lutra
lutra.
Η περιοχή Υλίκης-Βοιωτικού Κηφισού-Παραλίμνης έχει ενταχθεί στο "Δίκτυο Natura 2000" στην
κατηγορία Α, σύμφωνα με την οδηγία 92/93 της Ε.Ε. για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.
Αυτό βέβαια οφείλεται, κυρίως στην Παραλίμνη η οποία παρουσιάζει μία τελείως διαφορετική
εικόνα από αυτήν της Υλίκης.
Σταχυολογημένες πηγές: Katsiapi et al., 2012 ( Hydrob., 698, 1, 121-131, Watershed land use types as drivers of freshwater
phytoplankton structure), Farmaki et al., 2012 (Environ., Monit., Assess., 184, 7635-7652, A comparative study for water quality
expertise of Iliki, Mornos, Marathon reservoirs), Leonardos, et al, 2010 ( J., Freshw., Ecol., 20.4, 715-722, Life history traits of
ylikiensis roach -Rutilus ylikiensis- in two Greek lakes of different trophic state), Perdikaris et al., 2010 (Rev., Aquac., 2.3, 111120, Alien fish and crayfish species in Hellenic freshwaters and aquaculture), Triantis et al., 2010 (Toxicon, 55, 5, 979-989,
Monitiring of cyanotoxins in surface and drinking waters), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater
ichthyofauna of Greece-an update survey), Λύτρας, 2007 (Διδακ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε
φυσικά υδάτινα σώματα, οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη λίμνη Υλίκη), *Dimaki, 2007 (Herpetozoa short note 19, ¾, 179181, Herpetofauna in the area of the lakes Yliki and Paralimni and the Kifissos river), Cook, Vardaka, Lanaras, 2004 (Acta
Hydroch., Hydrobiol., 32, 107-124, Toxic cyanobacter in Greek freshwaters, 1987-2000, in lakes Amvrakia, Kastoria, Mikri Prespa,
Pamvotis, Vistonis etc), *Papadopoulou-Vrinioti et al., 2003 (Proceed., Conf., The water in 21th century, problems and
perspectives, 7pp., Correlationof the slope configuration in Iliki and Paralimni lakes with the tectonism of the area),
*Κουτσογιάννης και συν, 2002-2003 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, τευχος 14, 215σελ., Σχέδιο διαχείρισης και υδροδοτικού συστήματος
της Αθήνας. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας),
Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., για Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 559σελ., Αλιευτική διαχείριση λιμνών
Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Economidis et al, 2001 (Fish., Manag.,Ecol.,
7.3, 239-250, Introduced and translocated fish species in the inland waters of Greece), Bobori, Economidis, Maurakis, 2001
(Aquat., Ecosys., Health & Manag., 4.4, 381-391, Freshwater fish habitat science and management in Greece), Miliadis, 1994
(Bull., Envir., Contam., Toxic., 53, 4, 598-602, Lindane residues in the watew of lake Yliki), Οικονομίδης και συν., 1990 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΑΠΘ/Υπουργείο Γεωργίας, Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνών Υλίκη-Παραλίμνη), *Paraskevaidis, 1972
(Techn.,Chronicles 3, 11-27, The geology of the area Lakes Yliki and Paralimni, Review of former and recent evidences),
ΕΥΔΑΠ:http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=58, http://www.eydap.gr/media/DimosiesSxeseis/stixia_piotitas_men_2012.pdf,
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
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Α5.2 -Οι Φυσικές Λίμνες της Εύβοιας

Η γεωγραφική περιοχή της Εύβοιας ως προς τα νερά και τις υγροτοπικές περιοχές της
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά πολύ πλούσια και εντυπωσιακή, καθώς πέρα από τις φυσικά υδάτινα
σώματα υπάρχει και μεγάλος αριθμός τεχνητών υδατοσυλλογών, κυρίως με τις λίμνες των
ορυχείων-ανοιχτών λατομείων του λευκόλιθου και των γαιανθράκων (π.χ., υπάρχουν 9 τεχνητές λίμνες στα
ορυχεία Τρούπι-Κάκκαβος, στα ορυχεία Αλιβερίου και ΛΑΡΚΟ, τεχνητές λίμνες, λιμνία και λιμνοδεξαμενές).

Για τις υγροτοπικές περιοχές της Εύβοιας, μεταξύ των άλλων, διακρίνονται τα ακόλουθα υδάτινα
σώματα και οικοσυστήματα:
-Στη βόρεια Εύβοια καταγράφονται στον παράκτιο χώρο, το Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι (βόρεια της
Ιστιαίας),

το δέλτα του Ξηριά και το υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου (Natura2000=GR2420004),

αλλά και οι εκβολές των ποταμών και ρυάκων Δαφνοπόταμου-Κυμάσι, Κηρέα και Νηλέα,
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Βούδωρου, όρμου Καμίνι, ρέμα Αγίου, Κουκουλιόρεμα, Σηπιά, τα έλη Φλέβα, Αλμυρή, Βάλτος ή
Αλμυρόρεμα, και ψηλότερα στα βουνά οι λίμνες Μικρή και η Μεγάλη Σβάλα ή Σουβάλα.
-Στην κεντρική Εύβοια ξεχωρίζουν οι υγροτοπικές περιοχές στις εκβολές ποταμών, ρυάκων και
χειμάρρων όπως Σαρανταπόταμου, Μελανά, Μεσάπιου, Μανικιάτη, Λήλα, Κάμπου Αλιβερίου,
Μουρτερής, Αγίου Στεφάνου, Μανικιάτη, εκβολή και δάσος Χειλιαδού, αλλά και τα έλη ΜπούρτζιΠυργάκι, Αγίας Ελεούσας, Νέας Λάμψακου, Αγίου Δημητρίου, η αλυκή Κοπανά, η Λιανή Άμμος,
και ψηλότερα στα βουνά το έλος Σουβάλα.
-Στη νότια Εύβοια υπάρχουν φυσικές υγροτοπικές περιοχές, κυρίως στον παράκτιο χώρο. Μεταξύ
αυτών ξεχωρίζουν οι εκβολές ποταμών και ρυάκων, όπως των Λουλημάδη, Ρηγιά, Πολυπόταμου,
Πλατανιστού (εδώ

σημειώνεται η παρουσία της βίδρας),

Δημοσάρη, Αγίου Δημητρίου, Πορφύρα, Άντια,

Κόμιτου-Μύτη, Γλαύκου, παραλία Μαμά-Μάρμαρα, Ποτάμι, Αετός, Λάλα, Λιβαδάκι, τα έλη
Πέρα-Κατσούλι, Παραλίας Φηγιά, Λάκκα Σαραβάνου, Αγίου Δημητρίου, όρμος Λιβάδι και άλλα,
αλλά και ο υγρότοπος στον κάμπο Καρύστου (έχει συνολική έκταση 1384 στρέμματα και αποτελείται από μικρά
υπολείμματα φυσικών και τεχνητών υγροτόπων καλύπτοντας τμήματα, του κάτω μέρους του κάμπου, πίσω από τη δυτική παραλία
της Καρύστου. Ειδικότερα περιλαμβάνει το ρέμα Ρηγιά, τα παράκτια έλη στην εκβολή του ρέματος –αλμύρες Σαραβάνου, τις τρεις
ημιφυσικές λίμνες στο Ψαθί και στη Σουβάλα –παλιά ορυχεία αργίλου, και τμήματα του δικτύου των αποστραγγιστικών τάφρων.
Εδώ, είναι η μοναδική περιοχή της νότιας Εύβοιας, όπου διατηρείται μόνιμος πληθυσμός του θηλαστικού βίδρα).

Εξάλλου, από τις υγροτοπικές περιοχές της Εύβοια, ξεχωρίζουν, η λίμνη του ορυχείου στο Αλιβέρι,
το έλος Αλιβερίου, το έλος Καλάμι και η λίμνη των ορυχείων ΛΑΡΚΟ. Στο Μαντούδι και το
Προκόπι οι λίμνες των ορυχείων λευκόλιθου και στην Ιστιαία οι λίμνες ή λιμνοθάλασσες Μεγάλο
και Μικρό Λιβάρι στα Κανατάδικα και ψηλότερα στον Άγιο (ανάμεσα

Αιδηψού και Ωρεών)

η λίμνη

Αυλιακή, αλλά και στην Κάρυστο η λίμνη Βίδρα (κοντά στο ρέμα Ρηγιά, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, μετά την
εξόρυξη αργίλου στον κάμπο, δημιουργήθηκαν 3 μικρές λίμνες που τις εποίκισαν υδρόβια και υδρόφιλη βλάστηση, αλλά και πανίδα
που είχε διατηρηθεί στους τάφρους που επικοινωνούσαν με τον Ρηγιά. Σήμερα σε αυτές τις λίμνες έχουν καταγραφεί αμφίβια,
σπάνια υδροχαρή φυτά, το ψάρι ποντογωβιός -Knipowitschia caucasica, ίσως και το υδρόβιο θηλαστικό βίδρα –Lutra lutra και
περίπου 170 είδη πτηνών από τα οποία τα 93 είναι σπάνια, απειλούμενα ή προστατευόμενα).

Στα Ψαχνά υπάρχει το

ομώνυμο έλος ή Καλοβρέχτης, στη Γιάλτρα της Β. Εύβοιας το ομώνυμο έλος, ενώ στην Κύμη,
στον Άγιο Βλάσση στις θέσεις Φλέγα (σημαίνει πηγή) και Κορέθρα, η περιοχή έχει πολλά νερά όπου
σχηματίζονται και μικρές λίμνες με πλούσια υδρόβια και υδροχαρή βλάστηση και παραποτάμια
δάση (Στη Δροσιά της Ανθηδώνας που διοικητικά ανήκει στην Εύβοια και γεωγραφικά στη Βοιωτία, υπάρχει μια μικρή λίμνη ή
λιμνοθάλασσα η Γλύφα).

Στα βουνά της Εύβοιας, τα ψηλότερα, τη Δύρφη (1743μ. ) και την Όχη (1398μ.), αλλά και στα
χαμηλότερα (π.χ.,

Καντήλι, Ζάρακας ή Βεϊζι,),

υπάρχουν πολλά μικρά υδάτινα σώματα και μικρές

υδατοσυλλογές-λίμνες. Σε χαμηλότερα υψόμετρα οι ρεματιές είναι κατάφυτες από πλατάνια, ενώ
στις κοίτες των ρεμάτων σχηματίζονται εποχικά και μικρές λίμνες. Μικρές όμως λίμνες
σχηματίζονται και ψηλότερα, σε φυσικά βυθίσματα επίπεδων πλαγιών, από το νερό των λυομένων
χιονιών, ενώ στα ορεινά λιβάδια της Δίρφης (πάνω
Θ. Σ., Κουσουρής
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κυλούν υδάτινα ρέματα (στα νότια κυρίως τμήματα του ορεινού όγκου της στις θέσεις Πλακόρεμα, Στενιώτικο, Μακρυκάπα
κ.ά.),

και στη γύρω περιοχή υπάρχουν οι σπάνιοι κρόκοι Crocus sieberi. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων,

στη θέση Αγία Κυριακή της Άνω Στενής, τα τρεχούμενα νερά και οι εκεί καταρράκτες, αλλά και οι
μικρές λίμνες που σχηματίζονται στην πορεία του ποταμού, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό
σκηνικό. Η Όχη, στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της διασχίζεται από φαράγγια (π.χ.,
Δημοσάρη, Αγίου Δημητρίου, Αρχάμπολης),

έχει απότομες δασωμένες (δασική και θαμνώδη βλάστηση) πλαγιές προς

τη θάλασσα, και πολλές πηγές και ρέματα.
Η Εύβοια ως νησί, έχει ιδιόμορφα κλιματικά (μικροκλίμα) και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά
(ανάγλυφο), τα οποία δημιουργούν ποικιλία ενδιαιτημάτων, αλλά και διατηρούν ενδημική, σπάνια, ή
και προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα.
Και μια που αναφερόμαστε στα νερά και στις υγροτοπικές περιοχές της Εύβοιας, αξίζει να
αναφερθούν και τα ακόλουθα. Σε σχετικά πρόσφατα (2010) επιστημονική δημοσίευση ξένων
επιστημόνων διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι στην Εύβοια διαβιούν και τα ενδημικά και
σπάνια γαστερόποδα του γλυκού νερού Pseudobithynia euboeensis και Pseudobithynia zogari (π.χ.,
στην Όχη, Μαρμάρι, Κάρυστο και τη λίμνη Βίδρα Καρύστου),

Planorbis atticus (συνώνυμο με το

αλλά και το επίσης ενδημικό γαστερόποδο

Pl.atticus v. arethusae και το Pl.umbilicatus v. heterodoxa).

Αυτά, έχουν βρεθεί

στο βουνό Όχη στη νότια Εύβοια και στα ρυάκια του Λάλα και του Αετού, κοντά στην Κάρυστο
και ψηλότερα στην πηγή Μετόχι. Σημειώνεται, ότι το γένος Bithynia είναι γνωστό, ενώ το γένος
Pseudobithynia είναι σπάνιο ή και απουσιάζει από τις άλλες βαλκανικές χώρες. Στην Ελλάδα, είναι
εντυπωσιακός ο αριθμός των ενδημικών ειδών που ανήκουν στην οικογένεια Bithyniidae, τόσο του
γένους Bithynia (π.χ., Bithynia graeca στη λίμνη Παμβώτιδα, Β.hellenica στη λίμνη Τάκα και τον ποταμό Κράθη, B. prespensis,
στις Πρέσπες και την λίμνη Ορεστειάδα, B.kastorias, στη λίμνη Ορεστειάδα και στις Πρέσπες, Β. candiota και B.cretensis,σε
υδάτινα σώματα γλυκού νερού της Κρήτης),

όσο και για το γένος Pseudobithynia (π.χ., Pseudobithynia ambrakis στη

λίμνη Αμβρακία, Ps.westelundi και Ps.hemmeni στη λίμνη Παμβώτιδα, Ps.renei στην Κέρκυρα, στην λίμνη Τριχωνίδα τα Ps. trichonis,
Ps.panetolis, Ps. falniowskii, το Ps.gittenbergeri στη νήσο Σάμο, Ps. euboeensis στην Εύβοια,και το Ps.zogari με πλατιά κατανομή
εκτος από την Εύβοια –σε ρυάκια του όρους Όχη, λίμνη Βίδρα στη Κάρυστο, και στο Λιτόχωρο, Πρέβεζα, Παξούς, Πάργα, Κέρκυρα,
Κεφαλονιά, Μεσσηνία και Λακωνία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το είδος Pseudobithynia zogari είναι νέο είδος γαστεροπόδου για την
επιστήμη και δόθηκε αυτό το όνομα προς τιμή του ερευνητή Στ. Ζάγκαρη, του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος το βρήκε στην Εύβοια και αλλού).

Εξάλλου, στην Εύβοια έχουν καταγραφεί και τα προστατευόμενα αμφίβια, η ποταμοχελώνα και η
βαλτοχελώνα (Mauremys
θηλαστικό βίδρα (Lutra

rivulata και Emys orbicularis),
lutra),

ο ποταμοκάβουρας (Potamon

fluviatile),

το υδρόβιο

και ψάρια του γλυκού νερού, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη

επικαιροποιημένη καταγραφή (τα ενδημικά Barbus euboicus στο Μανικιώτικο

ρέμα, Barbus sperchiensis στα ποτάμια

Νηλέας και Κηρέας, Squalius sp., στα ποτάμια Κηρέας, Νηλέας και Μανικιώτικο, Knipowitschia caucasica στα ρέματα Ρηγιά και
Λάλας στην Κάρυστο, αλλά και τα ψάρια που έχουν εισαχθεί στα υδάτινα σώματα της περιοχής, δηλαδή ο κυπρίνος –Cyprinus
carpio στη λίμνη Δύστος και το κουνουπόψαρο –Gambusia holbrooki στη λίμνη Δύστος και τα ρέματα Ρηγιά και Λάλας, αλλά και
το κοσμοπολιτικό χέλι Anguilla anguilla
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-Στη νήσο Σκύρο, η οποία ανήκει διοικητικά στην Εύβοια, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6
υγροτοπικές παράκτιες περιοχές (π.χ., εκβολή ποταμού Κηφισού, εκβολή όρμου Καρεφλού, λιμνοθάλασσα Αλμυρή, έλος
Παλαμάρι,έλος Καλαμίτσα)

και μία στην ενδοχώρα, το εποχικό λιμνίο Βουκολίνας.

Ως προς τις φυσικές λίμνες της Εύβοιας, θα αναφερθούμε παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες
για τη λίμνη Δύστος στα Κριεζά-Αλιβέρι, ενώ θα παραθέσουμε μερικά από τα υπάρχοντα δεδομένα
για τις παλαιότερες λίμνες των ορυχείων της περιοχής, καθώς βρίσκονται σε μια μεταβατική ημιφυσική κατάσταση που με τα χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα φυσικό λιμναίο οικοσύστημα..
Σταχυολογημένες πηγές: *Gloer, Falniowski, Pesic, 2010 (J. of Conchol., 40, 2, 179-185, The bithyniidae of Greece, Gastropoda),
*Gloer, Pesic, 2010 (J. of Conchol., 40, 3, 249-257, The Planorbis species of the balkans with the descriptions of Pl., vitojensis new
sp., Gastropoda ), *Μπάστα, 2008 (Διπλ., ΕΜΠ, 117σελ., Οικιστική ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο. Μελέτη περίπτωσης δήμου
Καρύστου και δημοτικού διαμερίσματος Μαρμαρίου), Economou et al., 2007 (Mediter., Mar., Scien., 8/1, 91-166, The freshwater
ichthyofauna of Greece-an update based on a hydrographic basin survey), Φατούρος, 2006 (Βιβλίο, έκδοσ., Πατάκη, Λιμνών
Περιήγηση), Maurakis et al., 2004 (Biol., Bratis., 59/2, 173-179, The occurrence of Potamon species, Decapoda, Bracyura relative
to lotic stream factors in Greece), *Βλάμη, 2000 (Τεχν., Έκθεσ., ΤΕΝΑΕ,ΟΙΚΟΣ, Η περιοχή της Όχης, Κάρυστος,
Μαρμάρι,Καφηρέας),
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
*Ιστοσελίδες Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
Υγροτοποι της Εύβοιας, http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery/viewgallery.php?action=view_albums&alb_category_id=32&lang=el, http://www.southevia.gr/el/326/331/108.html,
http://www.in2greece.com/blog/library/2006_10_01_archive.html, http://evia-greece.blogspot.gr/,
http://www.servitoros.gr/perivallon/view.php/5/84/,
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html, (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων),
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopoi/, (WWF Ελλάς, Υγρότοποι),
http://www.ornithologiki.gr/ , (Ορνιθολογική Εταιρία),
http://www.eepf.gr/, (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης),
http://www.e-fox.gr/index.php?txtNomosID=0&pN=lakeenv (υγροτοπικές περιοχές ανά περιφέρεια και πρώην νομούς),
http://www.naturagraeca.com/ws/ (ένας Οδηγός για την Άγρια Ελληνική Φύση),

__________

- Λίμνη Δύστος
ή Λίμνη των Πτυχών
(Natura2000=GR2420008, Λίμνη Δύστος, Αλιβέρι, Εύβοια)
Η λίμνη Δύστος, μια ευτροφική ρηχή λίμνη, βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αλιβερίου και βόρεια
των Ζαράκων. Η δημιουργία της πιθανότητα οφείλεται σε τεκτονικές διαταράξεις κατά τα τέλη της
τριτογενούς γεωλογικής περιόδου, κατά τις οποίες η κοιλάδα του Δύστου μεταβλήθηκε σε κλειστή
λεκάνη. Ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι η αυξομειούμενη στάθμη της, ως αποτέλεσμα της
επίδρασης των καιρικών συνθηκών και κυρίως του ετήσιου ύψους βροχόπτωσης στην περιοχή,
αλλά και της δομής των πετρωμάτων (διάτρητος

καρστικοποιημένος ασβεστόλιθος)

που διευκολύνει την

αυτόματη και σταδιακή απώλεια ποσοτήτων νερού. Η περιοχή συχνά μαστίζεται από περιόδους
παρατεταμένης ανομβρίας, επικράτησης ξηροθερμικών συνθηκών, συνδυασμένα με την ένταση της
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ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας, που εγκυμονούν κινδύνους ακόμα και δημιουργίας
συνθηκών υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Δύστου
Επιφάνεια Λίμνης

1.5-7.0Km2

(μέση ετήσια διακύμανση)

*4.75 Km2

Υδρολογική Εδαφική Λεκάνη

Υψόμετρο Λίμνης (μέσο)

+16m

18.37Km2

Μέγιστο Μήκος

3Km

Όγκος Λίμνης Χ106

m3

Μέγιστο Πλάτος

2Km

Μέγιστο Βάθος, μέχρι

4m
*6m

πηγή: http://www.naturagraeca.com/ws/129,191,54,1,1,%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%94%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82, * http://www.zarka.gr/notia-evia/76-nature-fisi/1179-dystoslake.html
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Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η σημερινή λίμνη ή έλος, αποτελεί το χαμηλότερο σημείο μίας κλειστής λεκάνης της περιοχής,
χωρίς επιφανειακή απορροή, με την αποστράγγιση της οποίας είχαν ασχοληθεί ακόμη και οι
Ερετριείς κατά την αρχαιότητα, όταν κατέλαβαν την περιοχή. Έχει μικρό βάθος, εκτεταμένους
καλαμιώνες και ακανόνιστο σχήμα. Παλαιότερα τα νερά της διοχετεύονταν σε καταβόθρες, κάτω
από τα ασβεστολιθικά βουνά του Ψωριάρης και της Τσούκα, αλλά και επιφανειακά από το ρέμα
Βαθύ Κανάλι, περιοδικής ροής που εκβάλλει στο Πόρτο-Μπούφαλο. Σε περιόδους παρατεταμένης
ανομβρίας το μέγεθός της μειώνεται σημαντικά και σχεδόν η λίμνη αποξηραίνεται και με τη
συμβολή των υπεραντλήσεων νερών για άρδευση και παλαιότερα για βιομηχανική χρήση από την
τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η σύσταση του εδάφους και η φυσική διάρθρωση της
λεκάνης απορροής (π.χ., ομαλές κλίσεις, επίπεδα βοσκοτόπια), ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιας ελόβιας και
υδρόβιας βλάστησης και έτσι προσφέρεται η περιοχή για το φώλιασμα και την αναπαραγωγή
υδρόβιων πτηνών.
Η λίμνη Δύστος είναι χαρακτηρισμένη ως ‘’Ζώνη Ειδικής Προστασίας’’, καθώς είναι σημαντική
περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας και έχει καταχωρηθεί (απόφαση
Κοινοτήτων)

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών

από το 1979 στον κατάλογο ‘’Important Bird Areas In the EEC’’ και σήμερα αποτελεί

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των πτηνών.
Η λίμνη Δύστος, σε σχετικά πρόσφατη καταγραφεί (2010), αναφέρεται ως λίμνη με υψηλό
ευτροφισμό και είναι αλκαλική (καταγράφηκαν

τιμές pH 8.7, αγωγιμότητα 1320μS/cm, ιόντα ασβεστίου 32 mg/l),

όπως δείχνουν οι τιμές τις αγωγιμότητας και των ιόντων ασβεστίου. Σε παλαιότερες εποχές η λίμνη
απλωνόταν σε μεγαλύτερη έκταση. Με τη ροή του χρόνου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου η
λίμνη συρρικνώθηκε. Είναι πλούσια σε βλάστηση και ιδιαίτερα με καλαμώνες (π.χ., Phragmites australis,
Typha latifolia, Scirpus lacustris),

οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 90% της υδάτινης επιφάνειας της

λίμνης, αφήνοντας διάκενα μόνο στο κέντρο και στις δυτικές όχθες της. Κατά μήκος της ακτής σε
αβαθή τμήματα βρέθηκαν διάσπαρτες αραιές συστάδες από τα χαρόφυτα Chara connivens,
αναμιγμένο με Chara globularis. Επίσης έχουν καταγραφεί και τα υδρόβια φυτά Myriophyllum sp.,
Scirpus lacustris, Potamogeton sp., Veronica anagallis-aquatica, Rorippa nasturtium-aquaticum,
Ranunculus sp., Lemna gibor και πολλά άλλα. Ανάμεσα σε αυτή τη βλάστηση βρέθηκαν και
νηματοειδή χλωροφύκη φύκη των γενών Cladophora και Oedogonium. στους γύρω λόφους
απλώνονται μεσογειακοί θαμνώνες με σκίνα, αφάνες και θυμάρια, ανάμεσα στα οποία φυτρώνουν
διάφορα λουλούδια. Τα πιο σημαντικά είναι ο κρόκος Crocus laevigatus, οι ίριδες Hermodactylus
tuberosus και Gynandriris sisyrinchium, οι ορχιδέες Serapias bergonii, Orchis italica, Ο.
papilionacea, Ophrys leucadica, Ο. sicula, Ο. leochroma, Ο. ferrumequinum, Ο. mammosa και Ο.
aesculapii.
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Η ερπετοπανίδα είναι και αυτή πλούσια αν και απειλείται έντονα από τις αποξηράνσεις. Εδώ, ζουν
πρασινόφρυνοι,

βαλκανοβάτραχοι,

βαλτοχελώνες,

ποταμοχελώνες,

κρασπεδοχελώνες,

τρανόσαυρες, νερόφιδα, δεντρογαλιές, και άλλα. Παλαιότερα, υπήρχαν αναφορές για την υπάρξη
της βίδρας στην περιοχή, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι σχεδόν αδύνατη η ύπαρξή της. Η
ιχθυοπανίδα της λίμνης περιλαμβάνει ψάρια που έχουν εισαχθεί στη λίμνη κατά το παρελθόν και
είναι ο κοινός κυπρίνος ή γριβάδι και το κουνουπόψαρο (Cyprinus carpio και Gambusia holbrooki).
Η λίμνη είναι πολύ σημαντική για την αναπαραγωγή δεκάδων παρυδάτιων ειδών. Από τα 9 είδη
ερωδιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα έξι έχουν παρατηρηθεί στη λίμνη, ενώ τα πέντε από αυτά
φωλιάζουν εδώ. Πρόκειται για μικροτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, ήταυρους, κρυπτοτσικνιάδες και
λευκοτσικνιάδες. Από τα παρυδάτια και υδρόβια πουλιά στη λίμνη ζουν χαλκόκοτες,
σταχτοτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, πελαργοί, βουβόκυκνοι, ακτίτες, αλκυόνες, πετροτουρλίδες,
φαλαρίδες,

μαχητές,

νανοβουτηχτάρια,

κοκκινοσκέληδες,

καλαμοκανάδες,

καλημάνες,

μπεκατσίνια, κιρκίρια, πρασινοκέφαλες πάπιες, σαρσέλες, βαλτόπαπιες, κ.α. Από τα αρπακτικά
συναντά κανείς σπιζαετούς, φιδαετούς, σφηκιάριδες, γερακίνες, αετογερακίνες, δεκάδες
καλαμόκιρκους, βαλτόκιρκους, στεπόκιρκους, πετρίτες, ξεφτέρια, δεντρογέρακα, μαυροκιρκίνεζα,
μπούφους, κουκουβάγιες, τυτούδες, γκιώνηδες, κ.α. Από τα μικροπούλια στη λίμνη και γύρω από
αυτήν ζουν 4 είδη από ποταμίδες, 7 είδη τσιροβάκων, 4 είδη από κελάδες, 3 είδη από σταχτάρες, 3
είδη από γλαρόνια, 3 είδη από στριτσίδες, αηδόνια, μελισσοφάγοι, βραχοτσοπανάκοι,
χαλκοκουρούνες,

αμπελουργοί,

κ.α.

Η

λίμνη,

είναι

επίσης

σημαντική

περιοχή

για

αναπαραγόμενους ερωδιούς. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται εννέα από τα 21 στην
Ευρώπη που περιορίζονται, όταν αναπαράγονται, στη Μεσογειακή διάπλαση (π.χ.,

Alectoris graeca

πετροπέρδικα, Aythya nyroca βαλτόπαπια, Ixobrychus minutus μικροτσικνιάς, Oenanthe hispanica ασπροκώλα, Sitta neumayer
βραχοτσοανάκος,

Hippolais

olivetorum

λιοστριτσίδα,

Sylvia

rueppelli

μουστακοτσιροβάκος,

Sylvia

melanocephala

μαυροτσιροβάκος, Sylvia cantillans κοκκινοτσιροβάκος, Emberiza caesia σκουρόβλαχος, Emberiza melanocephala αμπελουργός).

Τα τελευταία χρόνια η λίμνη περιορίζεται, καθώς τη θέση της παίρνουν χωράφια. Οι φωτιές στους
καλαμιώνες είναι συχνό φαινόμενο, ενώ οι συνεχιζόμενες υδροληψίες για τη βιομηχανία και τη
γεωργία απειλούν τη λίμνη με πλήρη αποξήρανση. Σε αυτά οφείλουν να προστεθούν τα νταμάρια
στις δυτικές πλαγιές των λόφων που την περιβάλλουν, η ύπαρξη αιολικού πάρκου στους λόφους
πάνω από τη λίμνη, το παράνομο κυνήγι και η ανυπαρξία διαχείρισης και ελέγχου.
Σταχυολογημένες πηγές: *Langangen, 2010 (Flora Mediter., 20, 149-157, Some charophytes collected on the island of Evia),
*Nikolakopoulos, Pavlopoulos, 2004 (Proc. of SPIE , Remot., Sens., Agricul., Ecosys., Hydrol., VI, doi: 10.1117/12.567172, Vol.
5568, Environmental monitoring of lake Distos, using multitemporal and multisensor remote sensing data), *Καραγιάννης,
Παπαηλίας, Τερζίδης, 2000 (Τεχν., Έκθες., ΤΕΙ Κρήτης, Πειραιά και Καβάλας, τιμιτικός τόμος, 203-224, Μια πρόταση
υλοποίησης του management οικοτουρισμού στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση της περιοχής της λίμνης Δύστου στην Εύβοια),
*Μαρκοπούλου, Πάτση, 1997 (Υπόμνημα για Προστασία-Ανάδειξη του υγροτόπου λίμνης Δύστου, Δ.νση Χωροταξίας και Δ/νση
Περιβάλλοντος, Νομαρχία Εύβοιας), Νομαρχία Εύβοιας, 1987 (Προστασία και ανάδειξη του υδροβιότοπου λίμνης Δύστου, Δ/νση
Χωροταξίας
και
Περιβάλλοντος),
http://www.naturagraeca.com/ws/129,191,54,1,1,%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%94%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82, http://www.zarka.gr/notia-evia/76-nature-fisi/1179-dystos-lake.html,
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ τμήμα ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’
αυτού του τεύχους).

__________
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-Λίμνες Ορυχείων Εύβοιας

Είναι γνωστό, ότι οι εξορυκτικές εργασίες, (και
βόρεια Εύβοια),

στην περίπτωσή μας οι επιφανειακές αυτές δραστηριότητες στη

προξενούν γενικότερα υποβάθμιση των εδαφών, απώλεια της βλάστησης, αλλαγές

στην τοπογραφία και στις υδρολογικές συνθήκες, αλλά και ρύπανση σε επιφανειακά και υπόγεια
νερά. Και εύλογα οι τοπικές κοινωνίες απαιτούν την αναβάθμιση των περιοχών αυτών (π.χ.,

με

αντίστοιχα θεματικά πάρκα, σε μουσεία των παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, με αθλητικές εγκαταστάσεις).

Σε

ανάλογες περιπτώσεις στο εξωτερικό, μεταξύ των άλλων, προτείνεται η κατάλληλη διαχείριση των
εκεί υδάτων ώστε και να βελτιωθούν οι γεωτεκτονικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και να
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα οι εκεί δημιουργηθείσες λίμνες και για την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ως σημαντικό πλαίσιο

εκκίνησης νέων δραστηριοτήτων

ανάπτυξης της περιοχής.
Στην Εύβοια, μετά τη διακοπή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων (π.χ.,
μαγνήσιο)

λευκόλιθος, γαιάνθρακες, χρώμιο,

στο Μαντούδι, στο Αλιβέρι και σε άλλες περιοχές, τα εγκαταλελειμμένα παλιά ορυχεία-

λατομεία φανέρωσαν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής (οι

εξορυκτικές δραστηριότητες

ξεκίνησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίστηκαν σχεδόν αδιάκοπα μέχρι το 1980, οπότε σταμάτησαν εξαιτίας του διεθνή
ανταγωνισμού για το λευκόλιθος).

Αλλά, από την άλλη πλευρά, εδώ και αρκετά χρόνια, η φύση προσπαθεί

να ‘’επουλώσει’’ την υποβάθμιση που ο άνθρωπος δημιούργησε. Έτσι, στους ‘’κρατήρες’’ και
στους διαμορφωμένους αναβαθμούς που είχαν δημιουργηθεί από τις εξορύξεις των υλικών,
σχηματίστηκαν συνολικά 14 λίμνες και έλη (οι υδάτινες επιφάνειες των άλλοτε ορυχείων, φθάνουν περίπου τα 1.000
στρέμματα. Κατά προσέγγιση η μεγαλύτερη λίμνη έχει διαστάσεις 1kmx2km και μέγιστο βάθος να υπερβαίνει τα 200 μέτρα, ενώ η
λίμνη του Μωραϊτη έχει διαστάσεις 800mx800m και βάθος περίπου 120m).

Δηλαδή, τα υπόγεια ύδατα και οι βροχές

τροφοδότησαν τις εκεί κοιλότητες των εξορύξεων και δημιούργησαν νέα σε ηλικία οικοσυστήματα
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τα οποία άρχισαν να φιλοξενούν πολλά είδη παρυδάτιας πανίδας και χλωρίδας. Οι λίμνες των
ορυχείων στη βόρεια Εύβοια είναι ένα μοναδικό και σύνθετο ανθρωπογενές τοπίο, το οποίο στη
ροή του χρόνου μετατρέπεται από τεχνητό σε ημιφυσικό ή και φυσικό οικοσύστημα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ορυχείο στο Παρασκευόρεμα Μαντουδίου, το οποίο
μετατράπηκε με φυσικό τρόπο σε λίμνη, από την εκτόνωση των εκεί υπογείων υδάτινων ρευμάτων.
Γεωγραφικά οι λίμνες των ορυχείων στη βόρεια Εύβοια μοιράζονται γεωγραφικά σε δύο
συμπλέγματα. Το πρώτο βρίσκεται προς τις ανατολικές ακτές της Εύβοιας, ανάμεσα στα χωριά
Προκόπι και Μαντούδι, ενώ το δεύτερο εντοπίζεται στις βορειοανατολικές παρυφές του όρους
Κανδήλι, ανάμεσα στα χωριά Δαφνώνα, Τρούπι, Κάκκαβο, Σπαθάρι και Καλύβια. Οι λίμνες
μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν τόσο ως προς τα
υδρολογικά χαρακτηριστικά τους, όσο και ως προς τη βλάστηση και την πανίδα που αναπτύσσεται
σε αυτές. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις βαθιές λίμνες που δημιουργήθηκαν από εκσκαφές για την
εξαγωγή κυρίως του λευκόλιθου και των γαιανθράκων και η δεύτερη αφορά στα έλη, τα οποία
δημιουργήθηκαν στους χώρους απόθεσης των υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία του υλικού.
Οι λίμνες και τα έλη που δημιούργησε η Φύση στην περιοχή, διαφέρουν τόσο ως προς τα
υδρολογικά χαρακτηριστικά τους, όσο και ως προς τη βλάστηση και την πανίδα που αναπτύσσεται.
Αγριοκάλαμα και βούρλα, πικροδάφνες, πεύκα, ακόμη και πλατάνια απαρτίζουν το μωσαϊκό της
βλάστησης στην περιοχή. Αυτό συμπληρώνεται από πολλά αμφίβια, ερπετά και πτηνά, αλλά και με
ψάρια που εισήγαγαν οι κάτοικοι της περιοχής. Στις παλαιότερες αυτές λίμνες έχει αναπτυχθεί και
υδρόβια βλάστηση, όπως για παράδειγμα τα χαρόφυτα a Chara canescens, Ch.kokeilii (αυτό

το

δεύτερο αναφέρεται ως σπάνιο στην Ευρώπη, ενώ έχει αναφερθεί μόνο στη λίμνη Παμβώτιδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες),

τα

οποία βρέθηκαν σε σχετικά πρόσφατη έρευνα (2009) στην περιοχή. Οι μεγαλύτερες από τις λίμνες
αυτές συντηρούν πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού, πολλά έντομα και άλλους υδρόβιους
οργανισμούς, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο έχουν εμφανιστεί φαινόμενα αφθονίας στην ανάπτυξης
φυτοπλαγκτικών οργανισμών. Εξάλλου, σε πρόσφατη καταγραφή (2013) της ορνιθοπανίδας στην
περιοχή την λιμνών των ορυχείων Κάκκαβου (περιοχή
Προκοπίου και Δέλτα Ποταμού Kηρέα), βρέθηκαν

Natura2000=GR2420003, Όρος Καντήλι, Κοιλάδα

να υπάρχουν 12 ειδών πτηνών που δεν είχαν παρατηρηθεί

στο παρελθόν, τα περισσότερα από τα οποία ήταν υδρόβια και παρυδάτια πτηνά που προσέλκυσαν
οι λίμνες της περιοχής (π.χ.,

φρυγανοτσίχλονο -Emberiza caesia, φιδαετός -Circaetus gallicus, σπιζετός -Hieraaetus

fasciatus, πετρίτης -Falco peregrinus).

Εξάλλου, σύμφωνα με δεδομένα του 2009, δύο λίμνες ορυχείων βόρεια από το Προκόπι,
εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς τη διαύγεια και το χρώμα του νερού, οι ακτές τους
είναι απότομες και η βλάστηση περιορίζεται σε μικρούς αβαθείς κολπίσκους κατά μήκος της ακτής
όπου υπάρχει χονδρόκοκκο ασβεστούχο ίζημα. Σε αυτές τις λίμνες βρέθηκε να αναπτύσσεται σε
αραιές και σκόρπιες συστάδες το χαρόφυτο Chara kokeilii, νεροκάλαμα –Phragmites australis,
βουρλιές -Scirpoides holoschoenus, αλλά και νηματοειδή χλωροφύκη των γενών Spirogyra και
Θ. Σ., Κουσουρής
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Mougeotia. Σε αυτές τις δύο λίμνες μετρήθηκαν επίσης και το pH με τιμές 8.7-9.0, αγωγιμότητα
500μS/cm, και ασβέστιο 14-20mg/l. Εξάλλου, σε άλλες λίμνες ορυχείων, δυτικά και νοτιοδυτικά
από το Σπαθάρι , καταγράφηκαν στις 4 από τις οκτώ λίμνες της περιοχής, τιμές pH 8.7-9.6,
αγωγιμότητα 440-590μS/cm, ασβέστιο 10-14mg/l και χλωριόντα 20-30mg/l. Σε 3 από αυτές τις
λίμνες εντοπίστηκε το χαρόφυτο Chara canescens, ενώ στη μεγαλύτερη από αυτές και καλά
αναπτυγμένη λίμνη υπήρχαν σκόρπιες συστάδες από νεροκάλαμα και πυκνές συστάδες του πιό
πάνω χαρόφυτου που κάλυπτε τον πυθμένα, ενώ εντοπίστηκαν και νηματοειδή φύκια του γένους
Zygnema. Σε μικρότερες λίμνες της περιοχής μπορεί η ανάπτυξη των καλαμώνων να καλύπτει
μεγάλο μέρος της λίμνης ή ακόμη και να απουσιάζει οποιαδήποτε ελόβια ή υδρόβια βλάστηση.
Σταχυολογημένες πηγές: *Georgiadis, Paragamian et al., 2010 (Environ., Hydrol., 1137-1142, Christodoulou & Stamou, Eds.,
Types of artificial bodies in the Aegean islands, their environmental impact and potential value for biodiversity), *Langangen, 2010
(Flora Mediter., 20, 149-157, Some charophytes collected on the island of Evia, in 2009), *Σπυρόπουλος, 2010 (Διδακτ., Διατρ.,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 283σελ., Αποκατάσταση λατομείων-ανοιχτών ορυχείων με χρήση τηλεπισκόπησης), *
Σταύρακας, 2009 (Σχέδιο δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2420010, Όρος Καντήλι κλπ, στο Δημαλέξης,
Μπούσμπουρας και συν.,Συντονιστές Έκδοσης. Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα
πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ), Maurakis et al., 2004 (Biol.,
Bratis., 59/2, 173-179, The occurrence of Potamon species, Decapoda, Bracyura relative to lotic stream factors in Greece), KoumpliSovantzi, 1997 (Flora. Mediter., 7, 173-179, The charophytes flora of Greece, no I), και
Υγροτοποι της Εύβοιας, http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery/viewgallery.php?action=view_albums&alb_category_id=32&lang=el, http://www.tovima.gr/society/article/?aid=385615, (σταχυολόγηση
από άρθρο της Μ. Τράτσα ‘’Οι λίμνες ζωντάνεψαν τα ορυχεία’’, ΤΟ ΒΗΜΑ/20/02/2011),
http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?t=3216,
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000004335/01_01.KAPITEL.pdf?hosts=
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτής της συγγραφής).
__________

Α5.3 -Οι Φυσικές Λίμνες της Πελοποννήσου
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Η Πελοπόννησος είναι κυρίως ορεινή περιοχή. Στα βόρεια, κυριαρχείται από τα όρη Χελμός,
Ζήρεια ή Κυλλήνη και Ερύμανθος, με υψόμετρα πάνω από τα 2000 μέτρα. Στην κεντρική
Πελοπόννησο δεσπόζει το Μαίναλο, ενώ νοτιότερα ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας. Οι πιο
εκτεταμένες πεδιάδες αναπτύσσονται στα βορειοδυτικά και δυτικά με τις κοιλάδες των ποταμών
Αλφειού και Πηνειού (Αχαϊα και Ηλεία), στα ανατολικά (Αργολίδα), αλλά και στα νότια στις κοιλάδες
των ποταμών Ευρώτα (Λακωνία) και Πάμισου (Μεσσηνία). Οι υγροτοπικές περιοχές της Πελοποννήσου
ενταγμένες στο γεωμορφολογικό ανάγλυφό της, στις κλιματικές ιδιαιτερότητές της, αλλά κυρίως
στις δραστηριότητες του ανθρώπου, εμφανίζουν συρρίκνωση την τελευταία εικοσαετία κατά 17000
στρέμματα περίπου. Παρόλα αυτά, οι σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές εντοπίζονται στη
βορειοδυτική και δυτική Πελοπόννησο με λίμνες και λιμνοθάλασσες (π.χ., λίμνη Πρόκοπος, Στροφιλιά, έλη
Λάμιας, λιμνοθάλασσες Καλογριάς και Κοτύχι, λίμνη Καϊάφα, λιμνοθάλασσα Γιάλοβα),

παραπόταμους και στις εκβολές τους (π.χ.,
Βουραϊκός, Νέδα, Νέδωνας, Πάμισος),
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Αλφειος, Πηνειός, Γλαύκοις, Ευρώτας, Λούσιος, Ασωπός, Σελινούντας,

με εσωτερικές και παράκτιες φυσικές και τεχνητές λίμνες (π.χ.,
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Στυμφαλία, Τάκα, Τσιβλού, Μουστού, Ψήφτα, Φενεού, Δόξας, Δασίου

(π.χ., Αροάνια,

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας

), σε ορεινές και ημιορεινές μικρές λίμνες

), με πηγές και κεφαλάρια και άλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πελοπόννησο αποξηράνθηκα τα τελευταία 50 χρόνια σημαντικές
υγροτοπικές περιοχές. Ανάμεσα σε αυτές είναι η λίμνη Μουριά και η λιμνοθάλασσα Αγουλινίτσα
(1969-1972), η λίμνη Φενεός ή Φονιάς σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων στην Κυλλήνη, οι υγρότοποι
της Νέας Κίου και της Λέρνης στην Αργολίδα, στην Αρκαδία υγρότοποι του οροπεδίου, αλλά και
παράκτιοι στην Κυνουρία.
Η μακραίωνα γεωμορφολογικά, σχετική απομόνωση της Πελοποννήσου από την υπόλοιπη Ελλάδα,
σε συνδυασμό με την ποικιλότητα του ανάγλυφου, των κλιματικών μικροπεριβαλλόντων, και τη
θέση της στο Μεσογειακό χώρο, συνέβαλαν μεταξύ των άλλων στην ανάπτυξη και διατήρηση
πλούσιας βιοποικιλότητας, με ποικιλόμορφους βιοτόπους και με άφθονα ενδιαιτήματα. Ο
ενδημισμός σε χλωρίδα (π.χ.,

πάνω από 2700 αυτοφυή φυτά, περίπου 330 ελληνικά ενδημικά και περίπου 120 είδη

ενδημικών φυτών βρίσκονται μόνο στην Πελοπόννησο)

μοναδικός. Εδώ στη Πελοπόννησο (στη

και πανίδα (π.χ.,

περιοχή Γιάλοβας),

10% του ενδημισμού στην Ελλάδα)

είναι

βρίσκεται ο μοναδικός πληθυσμός του

αφρικάνικου χαμαιλέοντα στην Ευρώπη, οι σπουδαιότερες περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας
χελώνας καρέτα (Κυπαρισσιακός

και Λακωνικός κόλπος),

αρκετές είναι οι περιοχές όπου φιλοξενούνται

πληθυσμοί από τη βίδρα, το υδρόβιο θηλαστικό που απειλείται με εξαφάνιση, ενώ διατηρείται
πλούσια ορνιθοπανίδα (πάνω από 320 είδη), μερικά από τα οποία είναι απειλούμενα, αλλά και μεγάλος
είναι ο αριθμός των ενδημικών ψαριών του γλυκού νερού (πελασγός
ποταμοκέφαλος του Μοριά, οι μενίδες του Καιάδα και η χρυσή μενίδα),

ο λακωνικός, ζαχαριάς της αρμυρής,

στα υδατικά συστήματα της Πελοποννήσου.

Η βορειοδυτική γωνιά της Πελοποννήσου φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους
υγροτόπους της Ελλάδας. Περιοχές, που λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής τους αξίας,
συμπεριλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000 και Ramsar. Το μεγαλύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων
της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, -Κοτύχι (7500
μέτρο),

στρέμματα, λιμνοθάλασσα διεθνούς σημασίας, βάθος 0.4-1.0

Λάμια (έλος, ρηχός βάλτος γλυκού νερού), -Πρόκοπος (15000 στρέμματα, φυσικό ιχθυοτροφείο, 0.5-1.5 μέτρα), -

Καλογριά ή Άραξος (4500 στρέμματα λιμνοθάλασσα με βάθη 0.5-2.5 μέτρα), -Πάππας, (γλυκά και υφάλμυρα νερά), λασποτόπια Μετοχίου και άλλα υγρά λιβάδια, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υγροτοπικές
περιοχές της Ελλάδας. Εδώ, εκτός από τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας, περιλαμβάνονται,
παράκτια δάση κουκουναριάς (δάσος Στροφυλιάς, 22000 στρέμματα, από τα πιο εκτεταμένα της Ευρώπης, παραλιακή
δασική λουρίδα με την κουκουναριά -Pinus pinea, το χαλέπιο πεύκο –Pinus hallepensis, βελανιδιές, παρόχθια δάση με υδροχαρή
δένδρα, θάμνοι, πόες, οικότοποι προτεραιότητος),

αμμόλοφους και αμμώδεις παραλίες, αλλά και διασύνδεση

με τα γειτονικά υψώματα, λόφους και βουνά. Σε αυτή την περιοχή, έχουν καταγραφεί 435 είδη
σπερματόφυτων και πτεριδόφυτων, 250 είδη πτηνών, 24 ερπετά, 8 αμφίβια, 12 θηλαστικά, είδη
ψαριών σημαντικά για την αλιεία. Επίσης, ως τόπος διαχείμασης, αναπαραγωγής και
μετανάστευσης πτηνών (7
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νεροχελίδονα, νανογλάρονα, καλαμοκανάδες, καλαμόκιρκος κ.ά),

η περιοχή είναι σημαντική για τα παρυδάτια και

τα υδρόβια πτηνά.
Και στην Πελοπόννησο, οι περισσότερες φυσικές λίμνες σχηματίστηκαν ως αποτέλεσμα
τεκτονικών κινήσεων σε συνδυασμό με μακρόχρονες καρστικές διεργασίες, ενώ δεν λείπουν και οι
μικρές ορεινές φυσικές λίμνες που μπορεί να έχουν μόνιμο ή και εποχικό χαρακτήρα. Επίσης,
μικρές φυσικές υδατοσυλλογές απαντώνται στην πορεία της ροής ποταμών με μόνιμη ή
διακοπτόμενη παροχή, στις εκβολές ποταμών και χειμάρρων, σε γειτνίαση με πηγές, στον παράκτιο
χώρο, αλλά και σε βυθίσματα επίπεδων επιφανειών, σε εγκαταλειμμένα ορυχεία και περιοχές
αργιλοληψίας, όπου υπάρχουν ημι-φυσικές λίμνες, μεταβατικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, οι πλέον γνωστές υγροτοπικές περιοχές; στην Πελοπόννησο είναι οι ακόλουθες, κατά
περιοχή:

-Αργολίδα: Ένα σημαντικό τμήμα του υδάτινου δυναμικού της Αργολίδας (δυτικό τμήμα), αποτελούν
οι πολυάριθμες πηγές της. Εκεί, έχουν καταγραφεί πλήθος σημείων εκφόρτισης, πολύ μεγάλων
ποσοτήτων νερού (το άθροισμα των παροχών του Ανάβαλλου, της Λέρνης και της Αμυμώνης φτάνει τα 25χ106 m3/χρόνο, ενώ
η ποιότητά τους σε ότι αφορά στα νιτρικά, είναι σχετικά καλή, περίπου 15 ppm), είτε
ή Μύλων, Κρόης ή Αμυμώνης),

είτε υποθαλάσσια (π.χ.,

παραθαλάσσια (π.χ., Κεφαλάρι, Λέρνης

Κιβέρι, Ανάβαλος ή Δεινή ή Αγίου Γεωργίου),

είτε και σε

ορεινές περιοχές (π.χ., Δούκα Βρύση, Κεφαλόβρυσο, Αχλαδόκαμπος, Νεοχώρι, Καπαρέλι). Με εξαίρεση τις ορεινές
πηγές, που είναι τοπικής σημασίας, οι σημαντικότερες πηγές από πλευράς ποιότητας, παροχής και
θέσης είναι οι πηγές Κεφαλαρίου (βρίσκονται ΝΔ της πόλης του Άργους σε υψόμετρο 25.5m, αναβλύζει από ρωγμές
ασβεστόλιθων και παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις στην παροχή της, 25-140×106 m3 ετησίως, ενώ στο τέλος της ξηρής περιόδου
η παροχή συνήθως μηδενίζεται. Την τριετία 2006-2008 η πηγή δεν είχε καθόλου παροχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους),

Λέρνης ή Μύλων (είναι γνωστές από την αρχαιότητα, και αναβλύζουν σε ύψος 50cm από την επιφάνεια της θάλασσας, έχουν
συνεχή ροή και ετήσιες παροχές ανάλογες με αυτές του Κεφαλαρίου αλλά μικρότερες διακυμάνσεις, με τιμές που κυμαίνονται
μεταξύ 19-63.5×106 m3),

Κρόης ή Αμυμώνης (αναβλύζουν

σε απόσταση περίπου 500m από τις πηγές Λέρνης και σε

υψόμετρο 2,5m και έχει ετήσιες παροχές που κυμαίνονται μεταξύ 3.8-11.3×106 m3),

και Κιβερίου (είναι μια ομάδα παράκτιων–

υποθαλάσσιων καρστικών πηγών με μια ετήσια παροχή της τάξης των 409×106 m3 -1971-72m3. Η ποιότητα του νερού που
εκφορτίζεται από χημικής άποψης είναι εντός των ορίων ποσιμότητας, με εξαίρεση την πηγή Κιβερίου η οποία, πέραν από τα
αυξημένα χλωριόντα -συνήθως >250 mg/l, παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις σιδήρου, μαγγανίου και οριακές συγκεντρώσεις
μολύβδου). (Γιαννουλόπουλος Π., Μαραβέγιας Δ., 2008, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Αργολίδας, 1998, Πουλοβασίλης κ.α.,
1996).

Εξάλλου, αναφέρονται και οι πηγές Μηλιώνη (υδρεύεται

παροχής πηγή που υδρεύει τις Μυκήνες),

ο οικισμός Φύχτια),

Μυκηνών (μικρής

Νεοχωρίου, Καπαρέλι και Δούκα (πηγές μικρής παροχής, 0,07m3/sec, δυτικά

και νοτιοδυτικά του οικισμού Λύρκεια που τροφοδοτούν τον Ίναχο και υδρεύουν τους οικισμούς Λύρκεια και Στέρνα),

αλλά και

άλλες πηγές, μικρότερης σημασίας απαντούν στα όρη Στεφανή, Αγ. Δημητρίου, Αγιονόρι και στην
περιοχή Μαλανδρή.
Κατά την αρχαιότητα, υπήρχε η Λίμνη Λέρνη-Ύδρα, πού έχει αποξηρανθεί. Η Λέρνη αναφέρεται
άλλοτε ως ποταμός, ή ως πηγή ή και ως λίμνη. Από εδώ πήγαζε ο ποταμός Ποντίνος, ρέοντας
σχεδόν παράλληλα προς το ποταμό Αμυνωνή (πηγάζει
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παρακείμενη θάλασσα μετά από ρου μικρού μήκους. Από τα άφθονα νερά της, καθώς και άλλων
παρακείμενων πηγών, όπως του Αμφιαράου ποταμού, σχηματίζονταν κατά την αρχαιότητα πολλά
τέλματα από τα οποία και γεννήθηκε ο μύθος της Λερναίας Ύδρας (το τερατόμορφο μυθικό τέρας, που με
πυρκαγιές και επιχωματώσεις "σκότωσε" αλληγορικά ο Ηρακλής και αποξήρανε τη περιοχή, στον δεύτερο από τους άθλους του).

Στην ίδια περιοχή υπήρχε και η Λίμνη Αλκυονία, που έχει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της
επιχωματωθεί ήδη από τη δεκαετία του ’60 (κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν απύθμενη και η είσοδος στον Κάτω
Κόσμο).

Σήμερα, οι πηγές τόσο της Λέρνας, όσο και της Αμυμώνης στο βόρειο τομέα του οικισμού

των Μύλων χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του Άργους και του Ναυπλίου.
Ως προς τις άλλες υγροτοπικές περιοχές της Αργολίδας έχουν καταγραφεί μεταξύ των άλλων οι
μικρές λίμνες Λάκκα Αγνούντος (περιοχή Δήμαινα), Στρογγύλη (βρίσκεται
Ελαφόνησο και καλύπτεται από υδρόβια βλάστηση κατά περίπου 30%),

στον Άγιο Γεώργιο, απέναντι από την

Σαχτούρη (παλαιότερα ήταν λίμνη, αλλά με τη διάνοιξη

διώρυγας επικοινωνίας με τη θάλασσα, λειτουργεί σήμερα ως εκτατικό ιχθυοτροφείο, περιοχή Σωληνάριο, Πηγάδια, Μετόχι),

Κονδύλη (περιοχή Δρέπανο, Κάντια), Κάντια (περιοχή Κάντια,

Ασίνη Ναύπλιο),

οι λιμνοθάλασσες Θερμησία ή

Δάρδιζα (λειτουργεί

ως εκτατικό ιχθυοτροφείο),

Όρμος Κάπαρι Ερμιόνης, Βερβερόντας, έλη Κοιλάδας

Θερμησίας),

έλη Γκιτζιρώνα (στο

Πόρτο-Χέλι),

(Κοιλάδα

έλη Γεωργόπουλου (στο

Πόρτο-Χέλι),

Βιβάρι-

Δρέπανου, Ψήφτα (περιοχή Τροιζηνίας), τα τα έλη Πηγαδιών και Ακτής Πλέπι στα Πηγάδια-Μετόχι, το
έλος Κοιλάδας, τα έλη Ναυπλίου, Νέας Κίου και Λέρνης (π.χ., έλος Ρουμάνι με πολλά μάτια ανάβλυσης νερού
και τάφρους αποχέτευσης προς τη θάλασσα και τον π[οταμό Ερασσίνο),

οι πηγές-βάλτος Λέρνης, οι πηγές

Κεφαλαρίου, και άλλες μικρότερες, αλλά και οι κυριότεροι ποταμοί Ίναχος, Ερασίνος, οι εκβολές
τους και οι χείμαρροι της περιοχής.
-Λίμνη Λάκκα Αγνούντος. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Νέας Επιδαύρου και
πρόκειται για μια εσωτερική μονίμως κατακλυσμένη λίμνη γλυκού νερού. Δημιουργήθηκε τεχνητά
με τη φραγή μιας καταβόθρας της περιοχής και έτσι συγκεντρώνονται τα νερά από ένα τοπικό
χείμαρρο και τις βροχοπτώσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως για κυνήγι. Η επέκταση των αγροτικών
καλλιεργειών και το παράνομο κυνήγι αποτελούν την κυριότερη απειλή για την περιοχή του
υγρότοπου.
-Λίμνη Σαχτούρη, Ερμιόνης. Βρίσκεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Θερμησίας, στη νότια
Αργολίδα. Πρόκειται για μια παράκτια μονίμως κατακλυσμένη λίμνη γλυκού νερού στην οποία
διανοίχθηκε διώρυγα επικοινωνίας με τη θάλασσα για να λειτουργήσει ως ιχθυοτροφείο.
Χρησιμοποιείται κυρίως για υδατοκαλλιέργειες, αλλά η επέκταση των αγροτικών καλλιεργειών, οι
επιχωματώσεις και το παράνομο κυνήγι αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη διατήρηση του
οικοσυστήματος.
-Υγρότοπος Ψήφτα, Τροιζηνίας. Ανήκει στους παράκτιους υγρότοπους. Πρόκειται για μια ρηχή
λιμνοθάλασσα με πλούσιους καλαμιώνες και βάλτους, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει ημιορεινά
φαράγγια με ρέματα και πυκνή βλάστηση. Το χειμώνα συνήθως πλημμυρίζει, ενώ το καλοκαίρι η
υδατική επιφάνεια κατεβαίνει, δημιουργώντας αλίπεδα και χαμηλή αλοφυτική βλάστηση. Λόγω της
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γεωγραφικής του θέσης και λόγω του ότι είναι ένας από τους λιγοστούς υγροτόπους της νότιας
Ελλάδας, ο υδροβιότοπος της Ψήφτας έχει μεγάλη σημασία για τα μεταναστευτικά πουλιά, ως
σταθμός ανάπαυσης και ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με ορνιθολογικές μελέτες έχει υπολογιστεί ότι 89
είδη πουλιών από 34 διαφορετικές οικογένειες μεταναστεύουν ή διαχειμάζουν σε αυτόν τον
υγρότοπο. Επίσης, αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για διαχειμάζοντα πουλιά, κυρίως κύκνους,
ερωδιούς και πάπιες.
-Αρκαδία: Στις υγροτοπικές περιοχές της Αρκαδίας συνήθως αναφέρονται οι φυσικές λίμνες
Μουστός ή Μελιγγού, μια μικρή η λίμνη Χερρονησίου (20 στρέμματα με τα νερά της να αναβλύζουν από τις
παρυφές του ομώνυμου λόφου, νότια του Άστρους Κυνουρίας),

και η λίμνη Τάκα (σχετικά

τεχνητός ταμιευτήρας νερού, πάνω στην παλαιά λίμνη και σε μικρότερη έκταση).

πρόσφατα δημιουργήθηκε

Νοτιότερα καταγράφονται, ο μικρός

υγρότοπος Φωκιανού, η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα με τον ομώνυμο ποταμό και τους
παραποτάμους του, ο Λούσιος ποταμός και ο Βουφάγος (παραπόταμος του Αλφειού), ο ποταμός Τάνος
στο Άστρος, και τα έλη Τημενίου Άστρους . Εξάλλου, οι εξορυκτικές δραστηριότητες για
αργιλόχωμα της κεραμοποιίας, έξω από την Τρίπολη και τα ανενεργά ορυχεία των γαιανθράκων
της Μεγαλόπολης (π.χ., Αγίου Γεωργίου, Θωκνίας -έχει φυσικό όριο τον παταμό Ελισσώνα, Κυπαρίσσια Ι και ΙΙ) έχουν
δημιουργήσει ποικίλα υδάτινα σώματα στην περιοχή. Μεταξύ των πηγών της Αρκαδίας,
αναφέρονται οι πηγές Κανδύλας με σημαντικές καρστικές αναβλύσεις, αλλά και άλλες πηγές
ανάμεσα στο Λεβίδι και στην Κανδήλα (τροφοδοτούνται από το καρστικό σύστημα Παναγίτσας-Δάρα ή Κανδήλας,
ενώ παλαιότερα υπήρχε εκεί έλος που αποστραγγίστηκε με σήραγγα προς το Λάδωνα ποταμό),

οι οποίες απορρέουν μέσω

καταβοθρών.
-Αχαΐα: Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι υγρότοποι στη βορειοδυτική Αχαΐα με το σύμπλεγμα των
λιμνοθαλασσών, λιμνών, ελών και υγρών λιβαδιών Καλογριά και Πρόκοπος στον Άραξο, Λάμια
στην περιοχή Βουπρασίου και πιο νότια η Στροφυλιά και το Κοτύχι που ανήκουν στην Ηλεία.
Άλλες υγροτοπικές περιοχές είναι μεταξύ των άλλων, οι ορεινές λίμνες Τσιβλός στη Ζαρούχλα, η
εποχική αλπική Μαυρολίμνη στα 2050 μέτρα στο Χελμό, οι μικρές ορεινές λίμνες Ρακίτα (εδώ ζουν
και οι αλπικοί τρίτωνες)

και Βεργούρι στο Άνω Μαζαράκι, το έλος Αγιάς στο Ρίο, οι ποταμοί Γλαύκος,

Πείρος, Σελινούντας, Βουραϊκός, και οι εκβολές τους, η λιμνοθάλασσα-αλυκή Αιγίου, και άλλες
μικρότερες περιοχές.
-Ηλεία: Στις υγροτοπικές περιοχές της Ηλείας, περιλαμβάνονται η λίμνη ή λιμνοθάλασσα του
Καϊάφα, η τεχνητή λίμνη Πηνειού, και η λιμνοθάλασσα Κοτύχι στα Λεχαινά, αλλά υπάρχει και
μεγάλος αριθμός από χείμαρρους, ποταμούς (π.χ., ποταμοί Πηνειός, Αλφειός, Ερύμανθος, η Νέδας στα όρια Ηλείας
Μεσσηνίας),

παραποτάμους, εκβολές ποταμών και εποχικές μικρές λίμνες και έλη. Επίσης, υπάρχουν

εκατέρωθεν των εκβολών του Αλφειού ποταμού, τα τενάγη Αγουλινίτσας και Μουριάς, που είναι
τα υπολείμματα των ομώνυμων λιμνοθαλασσών που αποξηράνθηκαν (είχαν

έκταση 37Km2 και 6Km2

αντίστοιχα και επικοινωνούσαν μέσω διωρύγων με τη θάλασσα)
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-Κορινθία: Στις υγροτοπικές περιοχές στην Κορινθίας περιλαμβάνονται η φυσική λίμνη της
Στυμφαλία στη Λαύκα της ορεινής Κορινθίας, οι ορεινές λίμνες, πάνω από τα Τρίκαλα Κορινθίας,
Δασίου (πόλγη) και Μεγαγιάννη (πολλές

φορές αναφέρεται ότι ανήκει στην Αχαϊα),

που βρίσκονται στην

ανατολική πλευρά του οροπεδίου της Κυλλήνης, εκεί όπου υπάρχουν και άλλες δολινολίμνες, η
παλαιά λίμνη στο οροπέδιο του Φενεού και η τεχνητή λίμνη της Δόξας, το παράκτιο έλος Λεχαίου
στο Λέχαιο, ο παράκτιος βάλτος Λούτσα Τσίγκου στον Κόρφο (έντονη αλλοίωση), ο ποταμός Ασωπός
και οι εκβολές του (έντονη

αλλοίωση),

το έλος με τις υφάλμυρες πηγές στο Κοκκώσι, Μύλος Κάτω

Αλμυρής (υφάλμυρες πηγές Κοκκώσι και έλος), Κεχραιές και άλλες μικρότερες περιοχές στα παράκτια της
περιοχής, αλλά και ψηλότερα στην ορεινή και αλπική ζώνη.
-Λακωνία: Ο ποταμός Ευρώτας, που διασχίζει από το βορά προς το νότο τη Λακωνία, οι εκβολές,
οι παραπόταμοι, τα έλη και οι πηγές του, δημιουργούν ένα ενιαίο υγροτοπικό σύστημα που
δεσπόζει της περιοχής. Επίσης, στη Λακωνία υπάρχουν και άλλες υγροτοπικές περιοχές όπως, η
λιμνοθάλασσα Στρογγύλη και οι μικρές λίμνες ή λιμνοθάλασσες Μαγγάνου και Νερατζιώνα στη
Νεάπολη, τα έλη Βαλτάκι στο Γύθειο και Μαυροβουνίου-εκβολές ποταμού Σμήνους στο
Μαυροβούνι, η λιμνοθάλασσα στο Γέρακα και πολλές άλλες.
-Λίμνη ή Λιμνοθάλασσα Στρογγύλη, Λίμνη Μάγγανο και Λίμνη Νερατζιώνα. Πρόκειται για
παράκτιους υγρότοπους, ουσιαστικά είναι λιμνοθάλασσες που επικοινωνούν με τη γειτονική
θάλασσα και βρίσκονται πίσω από μια λουρίδα άμμοθινών, στο χωριό Βιγκλάφια, κοντά στον Άγιο
Γεώργιο Νεάπολης, απέναντι από την Ελαφόνησο Λακωνίας. Η λίμνη Στρογγύλη, μαζί με τις
μικρές λίμνες του Μαγγάνου και του Νερατζιώνα (εδώ υπήρχε το ομώνυμο αρχαίο λιμάνι) παίζουν
ρόλο καθοριστικό στην ισορροπία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής. Η λίμνη
Στρογγύλη (έκταση 300-600 στρέμματα, ανάλογα με την εποχή και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παραλία του Μάγγανου και
της Πούντας, και τη βυθισμένη αρχαϊκή πόλη του Παυλοπετρίου),

και είναι ένας σημαντικός υδροβριότοπος.

Επικοινωνεί μόνιμα με τη θάλασσα στο νοτιοδυτικό άκρο της με ένα αβαθές κανάλι μήκους 80100μ. και εποχιακά (χειμώνας) με το δυτικό άκρο της σε περιπτώσεις θαλασσοταραχής. Μπροστά
από τη λίμνη, αντί για τον τύπο των αμμοθινών που απαντώνται απέναντι στις παραλίες της
Ελαφονήσου (λευκές και γκρίζες αμμοθίνες, ύψους 10 μ.), εδώ κυριαρχούν οι ‘’λόχμες των παραλιών’’ με
άρκευθους (θαλασσόκεδρα) και κινούμενες αμμοθίνες που φτάνουν μέχρι τα 3 μέτρα ύψος, με
αμμόφιλη βλάστηση. Η λιμνοθάλασσα Στρογγύλη, έχει κριθεί ως σημαντική κυρίως για την
ορνιθοπανίδα, καθώς αποτελεί καταφύγιο για περίπου 132 είδη πτηνών.
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Στο δυτικό τμήμα της λίμνης, όπου τα νερά είναι βαθύτερα, συγκεντρώνονται υδρόβια πουλιά, ενώ
στην ανατολική πλευρά, όπου τα νερά είναι πιο ρηχά, τρέφονται τα μικρότερα παρυδάτια πουλιά.
Και οι δύο κατηγορίες πουλιών κατά την διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης-διαχείμαση,
σταματούν στην λίμνη, η οποία αποτελεί σημαντικό σταθμό στο μεγάλο ταξίδι τους από την
Αφρική. Επίσης, και γύρω από τις λιμνοθάλασσες της περιοχής, βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη
αποδημητικών για αυτό και η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura2000. Κάτοικοι της
περιοχής αναφέρουν ότι παλαιότερα στη λίμνη υπήρχαν και πολλά ψάρια.
-Λιμνοθάλασσα Γέρακα. Βρίσκεται στην ανατολική Λακωνία, προς το Μυρτώο πέλαγος, βόρεια
του κόλπου της Μονεμβασίας. Πρόκειται για ανοιχτή προς το κόλπο λιμνοθάλασσα, 400 περίπου
στρεμμάτων, στο βάθος πολύ στενού κόλπου που μοιάζει ως φιόρδ, όπου βρίσκεται και το
ομώνυμο λιμάνι (λιμήν Ιέρακας, ασφαλές αγκυροβόλιο για τη ναυσιπλοΐα ). Λόγω του μικρού της βάθους και της
αφθονίας τροφής αποτελεί σταθμό μετανάστευσης, αλλά και τόπο διαχείμασης για μεταναστευτικά
πουλιά και άλλα πτηνά (π.χ.,

λευκοτσικνιάς, αργυροτσικνιάς, σταχτοτσικνιάς, νανοβουτηχτάρι, μαυροβουτηχτάρι,

σπιζαετός, χρυσογέρακο, πετρίτης, μπούφος, φιδαετός, θαλασσοκόρακας)

και ορισμένες φορές για κύκνους, πάπιες

πρασινοκέφαλες κ.ά. Στο Γέρακα έχουν παρατηρηθεί περίπου 110 είδη πτηνών και από αυτά τα 64
φωλιάζουν και αναπαράγονται στην περιοχή. Η διάβρωση της ακτής σε συνδυασμό με τις
αποθέσεις φερτών υλικών από τα ποτάμια και τους χείμαρρους που ρέουν από τα γειτονικά βουνά
και λόφους της περιοχής, έχουν διαμορφώσει στην άκρη-βάθος του ‘’φιόρδ’’ τη μικρή αυτή
λιμνοθάλασσα
-Μεσσηνία: Πέρα από τους χείμαρρους, ποταμούς, τις εκβολές τους και τα παράκτια έλη, οι
υγροτοπικές περιοχές στη Μεσσηνία είναι πολυποίκιλες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το φαράγγι
του Πολυλίμνιου Μεσσηνίας, περίπου στη μέση του δρόμου Μεσσήνης-Πύλου, στην περιοχή του
χωριού Χαραυγή-Πυλίας.
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Εκεί, υπάρχουν διάσπαρτες μικρές λίμνες (περίπου

15 λιμνούλες),

και καταρράκτες κατά μήκος του

ποταμού που έρχεται από το Μεσοπόταμο και χύνεται βόρεια στο Πεταλίδι του Μεσσηνιακού
κόλπου. Μεταξύ αυτών οι πιο γνωστές είναι οι λίμνες Σταθούλα, Πανάγου, η λίμνη του Ιταλού
(είναι

η μεγαλύτερη),

και πιο πάνω η Καδούλα, από όπου βλέπεις πολλές άλλες μικρές λίμνες και

δεκάδες καταρράκτες, ενώ ακόμη ψηλότερα η λίμνη Καδή και η Μαυρολίμνα η Μαύρη Λίμνη και
άλλες ανώνυμες μικρές φυσικές υδατοσυλλογές (όλες αυτές οι λίμνες έχουν τα καβούρια του ποταμού –Potamon
fluviatile).

Επίσης, στη Μεσσηνία απαντώνται η λιμνοθάλασσα Γιάλοβα ή Διβάρι (κατά καιρούς λειτουργεί

ως ιχθυοτροφείο)

στην Πύλο και οι ποταμοί Πάμισος, η Νέδα και ο Νέδωνας, αλλά και πολλοί άλλοι

μικρότεροι. Στο πάνω τμήμα της λεκάνης του Πάμισου, κοντά στο Δώριο, η πηγή της Κοπρινίτσας
τροφοδοτεί ένα μικρό αρδευτικό φράγμα με την ομώνυμη λίμνη. Μεταξύ των πηγών της
Μεσσηνίας καταγράφονται η πηγή του χωριού Βελίκα και το Μάτι Γαργαλιάνων (έχει υφάλμυρο νερό).
Παλαιότερα, κοντά στις εκβολές του Πάμισου ποταμού υπήρχε βαλτώδης έκταση, τα τενάγη της
Μεσσήνης, που έχουν πλέον αποξηρανθεί.
Σταχυολογημένες πηγές: *WWF Ελλάς, 2012 (Επιμέλ. Έκδοσ., Λιαρίκος, Μαραγκού, Παπαγιάννης, 28σελ., Η Ελλάδα τότε και
τώρα. Διαχρονική χαρτογράφιση των καλύψεων γης, 1987-2007), Φατούρος, 2006 (Βιβλίο, έκδοσ., Πατάκη, Λιμνών Περιήγηση),
*Ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαϊας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας,
ΕΛΚΕΘΕ,
2008
(Τεχν.,
΄Εκθες.,
100σελ.,
Το
περιβάλλον
της
Αργολίδας,
http://imbriw.hcmr.gr/en/wpcontent/uploads/2013/12/CollectArgol_KOUPONIA1.pdf ),
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html, (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων),
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopoi/, (WWF Ελλάς, Υγρότοποι),
http://www.ornithologiki.gr/ , (Ορνιθολογική Εταιρία)
http://www.eepf.gr/, (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης),
http://www.naturagraeca.com/ws/ (ένας Οδηγός για την Άγρια Ελληνική Φύση),.
http://www.southgreece.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=10&cnode=2,
http://www.e-fox.gr/index.php?txtNomosID=0&pN=lakeenv (υγροτοπικές περιοχές ανά περιφέρεια και πρώην νομούς),
http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/freshwgr.htm, http://www.kpemolaon.gr/?p=240
(* Οι βιβλιογραφικές πηγές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ τμήμα αυτής της έκδοσης ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις
Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα ‘’).
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- Αλπικές–Ορεινές και άλλες Εποχικές Λίμνες της Πελοποννήσου
-Στο όρος Ζήρια ή Κυλλήνη (Β.Πελοπόννησος, Τρίκαλα Κορινθίας): Ανάμεσα στη Μικρή (υψόμετρο 2080μ.)
και στη Μεγάλη Ζήρια ή Κυλλήνη (υψόμετρο 2376μ.), εκτείνεται ένα μεγάλο οροπέδιο, η Σκαφιδιά, με
αλπικές λίμνες. Εκεί, ανάμεσα σε πολλές συγκεντρώσεις νερού που σχηµατίζονται το χειµώνα και
την άνοιξη, η πλέον γνωστή είναι η μικρή λίµνη Μεγαγιάννη, στην ανατολική πλευρά, και στη
δυτική πλευρά η μεγαλύτερη και σημαντικότερη είναι η λίµνη Δασίου. Επίσης, εδώ υπάρχει η
χαράδρα της Φλαµπουρίτσας, με πολλά ρυάκια και νερά που αναβλύζουν κάτω από τα αιωνόβια
δένδρα και χάνονται σε υπόγειες διαδρομές. Η λίμνη Δασίου, μαζί με τις κορυφές της Κυλλήνης
και τη χαράδρα της Φλαμπουρίτσας (

περιοχή Natura2000),

χαρακτηρίζονται, ως περιοχές ιδιαίτερου

ενδιαφέροντος και σημαντικότητας που χρήζουν προστασίας (έχουν καταγραφεί

περίπου 1000 taxa χλωρίδας,

σχετικά υψηλό ποσοστό ενδημισμού με 122 taxa ή 12.8% της συνολικής χλωρίδας, με 4 ενδημικά είδη της Κυλλήνης, με 28
ενδημικά της Πελοποννήσου και 90 ενδημικά που εξαπλώνονται σε περισσότερες από μια φυτογεωγραφικές περιοχές, στα ανώτερα
υψομετρικά επίπεδα - 1000-2376μ.-παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ενδημικών ειδών, η οποία σχετίζεται κυρίως με τη
φυτοκοινωνιολογική απομόνωση αυτών των οικοτόπων -1000-1500μ.: 62 taxa , 1500-2000: 97 taxa , 2000-2376: 59 taxa-, επιπλέον
πάνω από τα 1600μ.υψόμετρο παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη ποικιλότητα σε τύπους οικοτόπων).

Σημειώνεται, ότι η γεωμορφολογία της Κυλλήνης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη οροπεδίων,
όπως είναι το Λιβάδι και Ξερολίβαδο, βόρεια και βορειοανατολικά της Μεγάλης Ζήριας και η
Σκαφιδιά νοτιοδυτικά, που το χειμώνα κατακλύζονται από νερά. Μεγάλο μέρος αυτών των νερών,
μέχρι αργά το καλοκαίρι, έχει απορροφηθεί και τροφοδοτεί τις χαμηλότερες πηγές της Κορινθίας,
μετατρέποντας στην ουσία την Κυλλήνη σε ζωτικό υδατοσυλλέκτη της περιοχής. Ακριβώς, σε αυτή
τη γεωμορφολογία που χαρακτηρίζεται από πολλές κοιλότητες και λακκώματα, εποχιακές λίμνες
και πολλές δολίνες (όπως οι λίμνες Δασίου και Μεγαγιάννη), οφείλεται η ονομασία Κυλλήνη.
-Λίμνη Δασίου (Natura2000=GR2530001, Κορυφές όρους Κυλλήνη, Ζήρεια, και χαράδρα Φλαμπουρίτσας). Η αλπικήορεινή λίμνη Δασίου, έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων, βρίσκεται στο βόρειο οροπέδιο του ορεινού
όγκου της Κυλλήνης (Ζήρια, ήτοι βελανίδι στα σλάβικα), σε υψόμετρο 1480 μέτρα, και χαρακτηρίζεται ως
πόλγη (είναι

μια μεγάλη πεδινή έκταση, συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα που περιβάλλεται από απότομες πλαγιές ή κορυφές

βουνών και που δημιουργήθηκε από τις διαλυτικές διεργασίες του νερού πάνω στα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής.
Συνήθως, όταν αυτή η περιοχή δεν έχει επιφανειακή απορροή, αλλά μόνο υπόγεια μέσα από καταβόθρες κλπ).
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Πρόκειται για μια καρστική λεκάνη, μικρή εποχική αλπική λίμνη, με μέγιστο βάθος που δεν
ξεπερνά τα 2 μέτρα και που τροφοδοτείται με τα νερά που συγκεντρώνονται στη δυτική πλευρά του
οροπεδίου στη Ζήρια. Περιτριγυρίζεται από πυκνά δάση μαυρόπευκων, πηγές, το ρυάκι

του

Μικρού Κεφαλαριού, με το οποίο συνδέεται άμεσα, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει ένα μικρό
νησάκι, κατάφυτο από έλατα. Συνήθως, η λίμνη το χειμώνα καλύπτεται από χιόνι και πάγο. Στις
όχθες της ζει ο πράσινος δεντροβάτραχος και άλλοι οργανισμοί. Περίπου χίλια μέτρα περίπου
βόρεια της λίμνης Δασίου, στο δρόμο προς τα Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας, βρίσκεται το Μικρό
Κεφαλάρι (με πηγές από τις οποίες υδρομαστεύονται τα Τρίκαλα), αλλά και ρυάκια με πλαγιές γεμάτες από το
φλισκούνι (Mentha aquatica) και στις άγριες ορχιδέες.
Η λίμνη Δασίου, συγκρατεί νερό τους περισσότερους μήνες του χρόνου (8-9 μήνες), αλλά συνήθως
ξηραίνεται το καλοκαίρι. Επομένως, πρόκειται για εποχιακή λίμνη, όπου το ορεινό κλίμα, το
ανάγλυφο και ο τύπος του γεωλογικού υποστρώματος επηρεάζουν και ρυθμίζουν τη συγκέντρωση
και τη διαθεσιμότητα του νερού της λίμνης. Στην καρστική της λεκάνη, αποτέθηκαν κατά το
παρελθόν, κυρίως αργιλικής σύστασης ιζήματα μεγάλου πάχους, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση υδατοστεγανών συνθηκών και σταδιακά οδήγησαν στη δημιουργία της λίμνης, η
οποία δέχεται νερά από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Η λίμνη Δασίου, είναι μια από τις
λίγες λίμνες της Πελοποννήσου και μια από τις ελάχιστες της Ελλάδας σε αυτό το υψόμετρο
(1480μ.).
-Λίμνη Μεγαγιάννη. Στην ανατολική πλευρά του οροπεδίου της Κυλλήνης, οι συγκεντρώσεις
νερού σχηματίζουν το χειμώνα και την άνοιξη, τη λίμνη Μεγαγιάννη και πολλές άλλες δολίνες με
νερό (στη

δυτική πλευρά της Κυλλήνης βρίσκεται η λίμνη Δασίου).
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διοχετεύονται με φυσική υπόγεια απορροή στο Κεφαλάρι προς την πλευρά της λίμνης Στυμφαλίας,
ενώ εκείνα της λίμνης Δασίου, στο Μικρό Κεφαλάρι προς τα Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας.
-Η παλαιά Λίμνη Φενεού. Ο κάμπος του Φενεού, στο όρος Ζήρια Κορινθίας, υπήρξε στο
παρελθόν, κατά μεγάλα διαστήματα, ως λίμνη, η οποία στη μέγιστη έκταση της έφτανε μέχρι και τα
194000 στρέμματα (λέγεται ότι το 1935 είχε έκταση 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος τα 50 μέτρα). Αυτό
συνέβαινε διότι τα δύο ποτάμια της κοιλάδας της Φενεού, ο Όλβιος και ο Δόξας, εμποδίζονταν
περιστασιακά από φυσικά αίτια να παροχετεύσουν τα νερά τους προς τις πηγές του Λάδωνα στο
Πλανητέρο. Το αποτέλεσμα ήταν τα νερά τους να διοχετεύονται στο οροπέδιο της Φενεού και να
δημιουργούν τη ομώνυμη λίμνη. Με την πάροδο του χρόνου από φυσικά κυρίως αίτια (π.χ.,
ολισθήσεις, συσσώρευση ή και απαγωγή φερτών υλικών, τεκτονικές και γεωμορφολογικές διεργασίες),

γεω-

οι υπάρχουσες στην

περιοχή υπόγειες σήραγγες και διαδρομές (π.χ., καταβόθρες, βάραθρα), κυρίως στις νότιες απολήξεις του
οροπεδίου, ‘’έλυσαν’’ το πρόβλημα της συσσώρευσης του νερού των δύο ποταμών στο οροπέδιο.
Κατά περιόδους όμως, οι καταβόθρες φράσσονταν-έκλειναν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
σταδιακά πλημμυρισμός εδαφών, έλη και με τον καιρό να μετατρέπονται σε λίμνη. Από μαρτυρίες
παλαιών κειμένων, φαίνεται ότι οι καταβόθρες της περιοχής του Φενεού, που άνοιξαν το έτος 1897,
αποστράγγισαν τότε το οροπέδιο, η λίμνη αποξηράνθηκε και οι κάτοικοι της περιοχής βρήκαν
εύφορο έδαφος για να το καλλιεργήσουν. Σήμερα, τους χειμερινούς μήνες συγκεντρώνεται
ποσότητα νερού, στη δυτική πλευρά του οροπεδίου, στους πρόποδες του όρους Σαϊτάς, που σε
συνδυασμό με την απουσία βλάστησης στον ορίζοντα της περιμέτρου της πεδιάδας, υποδηλώνουν
την ύπαρξη της λίμνης κατά την αρχαιότητα. Επίσης, στην περιοχή ανάμεσα στα όρη Χελμός και
Ντουρντουβάνα, απέναντι από τους πρόποδες της Ζήρειας, έχει δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη
Δόξα, σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρων, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής.
Στο όρος Χελμός ή Αροάνια όρη: Στο Χελμό και σε υψόμετρο περίπου 2100 μέτρα, στη
Νεραϊδοράχη

(στην κορυφή της Νεραϊδοράχης είναι τοποθετημένο το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των βαλκανίων ο

‘’Αρίσταρχος’’),

βρίσκονται οι πηγές του πόταμου Κράθη, τα ‘’Ύδατα της Στυγός’’ (Η Στύγα σύμφωνα με

τη μυθολογία ήταν µια από τις Ωκεανίδες. Τα ύδατα της Στυγός συνδέθηκαν με θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες, όπως αυτές από
τα Ελευσίνια Μυστήρια και τις Ορφικο-πυθαγορικές δοξασίες για τη μετενσάρκωση, ενώ σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες το
νερό της Στυγός ήταν δηλητηριώδες).

Εκεί, σχηματίζεται ένας εντυπωσιακός καταρράκτης ο Μαυρονέρης, ο

οποίος πέφτει σε απόκρημνο φαράγγι από ύψος περίπου 200 μέτρων και εισβάλλει στην κοίτη του
ποταμού Κράθη. Αρκετά επάνω από τα ‘’Υδατα της Στυγγός’’ (το

αθάνατο νερό ή μαυρονέρι),

στην

πεζοπορία από το χωριό Περιστέρα προς την ψηλότερη κορυφή, τη Ψηλή Κορφή (2355 μ.), υπάρχει
η ονομαστή Μαυρόλιμνη, σε υψόμετρο 2050 μέτρα. Η λίμνη αυτή είναι μια από τις λίγες αλπικές
λίμνες στην Πελοπόννησο, που σχηματίζεται πρόσκαιρα-εποχικά από το λιώσιμο των χιονιών. Στις
βόρειες υπώρειες του Χελμού και σε υψόμετρο περίπου 710 μέτρων, πάνω στην ορεινή ροή του
ποταμού Κράθη, βρίσκεται και η λίμνη Τσιβλός. Αντίθετα, στα νότια του Χελμού βρίσκεται η
περιοχή με τα πολλά νερά, η Κλειτορία και το Πλανητέρο (Natura 2000=GR2320002, Ορος Χελμός και Ύδατα
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Στυγός),

όπου υπάρχουν οι πηγές του Αροάνιου ποταμού και του Λάδωνα, με ιχθυοτροφεία

πέστροφας και σολομού.
Το μεγαλύτερο τμήμα του Χελμού καλύπτεται από το Κεφαλλονίτικο έλατο (Abies cephalonica), ενώ
σε χαμηλότερα υψόμετρα αναπτύσσονται πλατάνια, μαύρη πεύκη, καστανιές, βελανιδιές, ιτιές, και
άλλα. Στον Χελμό έχουν καταγραφεί 14 τύποι οικοσυστημάτων, με σπάνια και ενδημικά φυτά,
αλλά και πλούσια περιοχή από βοτανική άποψη, καθώς έχουν καταγραφεί γύρω στα 1.500 είδη
φυτών, μεταξύ των οποίων 27 ενδημικά της Πελοποννήσου και 90 ενδημικά της Ελλάδας. Πλούσια
είναι και η πανίδα της περιοχής, όπου απαντώνται αγριογούρουνα, αλεπούδες, κουνάβια, τσακάλια
και άλλα ζώα, αλλά και το υδρόβιο θηλαστικό βίδρα (στο Βουραϊκό ποταμό). Επίσης, έχουν αναφερθεί
30 είδη πεταλούδων, 9 είδη αμφίβιων και 24 είδη ερπετών, αριθμοί υψηλοί σε σχέση με άλλα
βουνά. Στις κορυφές του Χελμού πετούν σπάνια πουλιά, όπως ο χρυσαετός και ο γύπας.
Στην ορεινή Αχαΐα: Ανάμεσα στο Χελμό και το Παναχαϊκό (1928μ.), υπάρχουν πολλά επιμέρους
αυτόνομα βουνά στα οποία υπάρχουν μικρές υδατοσυλλογές κυρίως εποχικού χαρακτήρα.
Ανάμεσα σε αυτές τις μικρές λίμνες οι πλέον γνωστές, στο βουνό Μπάρμπας (1613μ.) και ειδικότερα
στο οροπέδιο της Ρακίτας-Ασπροκκλησιά, που διαρρέεται από το ρέμα Τσίκιζα (Άνω
υψόμετρο 1130 μ.),

είναι δύο λίμνες. Η μεγαλύτερη η Ρακίτα (περίμετρος

λίμνη Βεργούρι (περίμετρος

λιγότερη από 150 μέτρα),

περίπου 900 μέτρα)

Μαζαράκι,

και η μικρή

περιτριγυρισμένες από καλαμώνες. Εδώ έχει

καταγραφεί και η παρουσία του αλπικού τρίτωνα. Στην περιοχή της ορεινής Αχαΐας βρίσκεται και
το Σπήλαιο των Λιμνών (17 χλμ από τα Καλάβρυτα, 9 χλμ από την Κλειτορία) στα Καστριά Αχαΐας. Έχει 13
υπόγειες λίμνες, αλλεπάλληλες κλιμακωτές και σε τρεις ορόφους. Η διάβαση των λιμνών γίνεται
από υπερυψωμένες τεχνητές μικρές γέφυρες.
Στο όρος Ερύμανθος: Ο Ερύμανθος ή Ωλενός (2224 μ.), έχει πολλές πηγές και αλπικά λιβάδια που
βρίσκονται πάνω από τα 1500 μέτρα. Εκεί, μετά το λιώσιμο του χιονιού σχηματίζονται μικρές
λίμνες εποχικού χαρακτήρα, που το καλοκαίρι εξαφανίζονται. Το μεγαλύτερο τμήμα των βόρειων
πλαγιών του όρους καλύπτονται από δάση κωνοφόρων με το Κεφαλλονίτικο έλατο (Abies cephalonica)
και που χαρακτηρίζονται από καλή δομή και πυκνές συστάδες μέχρι το υψόμετρο των 1800-1900
μέτρων. Οι νότιες πλαγιές του όρους καλύπτονται και από δάση Κεφαλλονίτικου έλατου και από
αραιές συστάδες βουνοκυπάρισσου (Juniperus foetidissima) που συναντώνται από υψόμετρο 1.600-1700
μέτρα και πάνω. Στον Ερύμανθο απαντάται η σπάνια πεταλούδα Ραrnassio αpollo και εδώ
φυτρώνει το δηλητηριώδες μανιτάρι, αμανίτης ο μυγοκτόνος (Amanita muscaria).
Στο όρος Μαίναλο: Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου (1980 μέγιστο υψόμετρο) καταλαμβάνει το κέντρο
της Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Αρκαδίας. Εκτείνεται από το οροπέδιο της
Τρίπολης μέχρι τον ποταμό Λούσιο στα δυτικά και από τη Μεγαλόπολη μέχρι την λίμνη του
Λάδωνα βόρεια, σε μια έκταση περίπου 1500000 στρεμμάτων, και το καθιστά ένα από τα πλέον
εκτεταμένα ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα υψίπεδά του παρουσιάζουν
αρνητική κλίση, δηλαδή υπάρχουν βυθίσματα με δολίνες, ‘’γούπατα, και λάκκες’’, όπου
Θ. Σ., Κουσουρής
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δημιουργούνται εποχικά μικρές λίμνες. Το φυσικό ανάγλυφο συμπληρώνεται από πολλές πηγές και
υδάτινες ροές, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα του, λόγω στεγανότητας των πετρωμάτων (φλύσχης,
σχιστόλιθοι),

όπου σχηματίζεται ένας από τους μεγαλύτερους υπόγειους υδροφορείς της

Πελοποννήσου. Στο 65% περίπου της ορεινής ζώνης εκτείνεται το ελατοδάσος

και μαζί με

συστάδες δρυών, πρίνων, πεύκης, κέδρων και κάθε μορφής βλάστησης, αποτελεί το υπόβαθρο μιας
πολύ πλούσιας χλωρίδας μανιταριών. Η ορνιθοπανίδα και η πανίδα του βουνού, είναι πολύ
πλούσια, ενώ η περιοχή έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη στο δίκτυο Natura2000=GR2520001.
Στο όρος Ταΰγετος ή Πενταδάκτυλος: Ο Ταΰγετος (2407

μ.),

καλύπτει έκταση περίπου 2500

τετραγωνικών χιλιομέτρων (μήκος 115 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 30 χιλιόμετρα) και αποτελείται κυρίως από
ασβεστόλιθους και μάρμαρο, ενώ είναι αρκετά πλούσιος σε νερά. Σημαντικές είναι οι πηγές του
(π.χ.,

της Αγίας Μαρίνας στην Άρνα, οι πηγές Πενταυλοί, Μαγγανιάρη, Άη-Γιάννη της Τρύπης, Άη Δημήτρη του δάσους της

Βασιλικής, Μουζιά και άλλες).

Στη ροή μερικών πηγών σχηματίζονται μικρές λίμνες μόνιμης κατάκλυσης.

Επίσης, στον Ταΰγετο υπάρχουν ιαματικές πηγές για λουτροθεραπεία ή και για πόση (π.χ.,
χλωριονατριούχες, σιδηρούχες, αλατούχες ή πικροπηγές).

Το μεγαλύτερο μέρος του βουνού καλύπτεται από

έλατα και μαυρόπευκα, ενώ έχει μεγάλο αριθμό ρεμάτων και μικρών ποταμών. Παρουσιάζει
μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, λόγω της μεγάλης του έκτασης, με 25 αποκλειστικά
ενδημικά είδη, ενώ αποτελεί πέρασμα για τα μεταναστευτικά πουλιά. Από γεωμορφολογική και
οικολογική άποψη είναι πολύ ενδιαφέρον, μεταξύ των πολλών φαραγγιών, το φαράγγι του Βυρού
(από εκεί διερχόταν η Βασιλική Οδός που ένωνε την αρχαία Σπάρτη με το λιμάνι της Καρδαμύλης στο Μεσσηνιακό κόλπο, έχει
μήκος 19 χιλιόμετρα και το ψηλότερο σημείο του διέρχεται από υψόμετρο περίπου 1400 μέτρων),

που κατά μήκος του

υπάρχουν δάση μαυρόπευκου και Κεφαλλονίτικου έλατου, ενώ ανάμεσα τους υπάρχουν και άλλα
είδη δέντρων, όπως κέδροι, κυπαρίσσια, καρυδιές και άλλα.
Στο όρος Πάρνωνας: Το όρος Πάρνωνας ή Μαλεβός (ψηλότερη κορυφή η Μεγάλη Τούρλα ή Κρόνιο, με υψόμετρο
1936μ.),

είναι ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Πελοποννήσου. Καταλαμβάνει έκταση 2000000

στρέμματα, από τα οποία τα 650000 είναι πάνω από την ισοϋψή των 1000 μέτρων. Κατεβαίνοντας από

τα οροπέδια και τις πλαγιές του Πάρνωνα, όπου αναβλύζουν τα νερά των χειμάρρων Τάνου,
Βρασιάτη και Δαφνώνα, υπάρχουν μερικές μικρές λίμνες εποχικού χαρακτήρα. Επίσης, στο φαράγγι
Λεπίδα, κοντά στο χωριό Πλάτανος στη Καστάνιτσα, που όλα τα νερά του οροπεδίου εδώ
στραγγίζονται, υπάρχει, μετά ένα καταρράκτη 42 μέτρων, μία από τις εντυπωσιακότερες λιμνούλες-

χύτρες, πάνω από έξι μέτρα βάθος και πιο κάτω υπάρχει άλλη μία μικρότερη λίμνη, βάθους
περίπου 2 μέτρων, ενώ παρακάτω υπάρχει ένας άλλος καταρράκτης 70 περίπου μέτρων. Αυτές οι
λίμνες μέσα στο φαράγγι δεν έχουν νερό αργά το καλοκαίρι. Κυρίως, τρία ποτάμια-χείμαρροι
πηγάζουν από τις πλαγιές της οροσειράς του Πάρνωνα καταλήγοντας στον Αργολικό κόλπο (Τάνος,
Βρασιάτης, Δαφνώνας).

Η περιοχή αυτή έχει καταρράκτες, μικρές λίμνες, σπηλιές, πηγές, τρεχούμενα

νερά και φαράγγια (τα πλέον εντυπωσιακά είναι αυτό του Λούλουγκα, της Μάζας, των Σπηλακίων και της Ζαρμπάνιτσας κατά μήκος του Βρασιάτη -που καταλήγει στον Αγιο Ανδρέα).

Θ. Σ., Κουσουρής
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λιωμένα χιόνια του Πάρνωνα σχηματίζονται κατά μήκος τους μικρές λίμνες και καταρράκτες. Στην
περιοχή, της κοιλάδας της Τριποταμιάς (βρίσκονται

τα χωριά Καστάνιτσα, Πλάτανος, Σίταινα και Χάραδρος),

υπάρχουν πολλές χαράδρες, με ρέματα και πηγές, καταρράκτες και σπήλαια (π.χ., η χαράδρα του Δαφνώνα
είναι η πιο γνωστή για την ομορφιά της, με τις απότομες πλαγιές της, το μαιανδρισμό του χειμάρρου της, με σπάνια ενδημικά φυτά).

Στη θέση Πρόπαντες Παλαιοχωρίου (περιοχή

Αγ. Βασιλείου, Πλατανακίου και Παλαιοχωρίου),

εκτός από τα

δάση με τα δενδρόκεδρα, υπάρχει ένα σπηλαιοβάραθρο (με βάθος 315 μ. το δεύτερο πιο βαθύ βάραθρο στην
Ελλάδα),

όπως και στα Πελετά (σπηλαιοκαταβόθρα βάθους 495 μ., με σταλακτίτες και μικρές λιμνούλες).

Στον Πάρνωνα, υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν,
τα δάση με το μαυρόπευκο (Pinus
cephalonica),

nigra)

και το ελληνικό ενδημικό κεφαλλονίτικο έλατο (Abius

στην περιοχή Μονή της Μαλεβής το δενδρόκεδρο ή δρυποφόρο άρκευθο (Juniperus

drupacea),

καστανιές (Castanea sativa) στην περιοχή Καστάνιτσας, φυλλοβόλες δρύες (π.χ., περιοχή Σέλας της

Σίταινας),

χαλέπιο πεύκο (Pinus

halepensis),

πλατάνια, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά κ.ά. Ο

Πάρνωνας είναι η νοτιότερη περιοχή της Ευρώπης όπου φύεται το ενδημικό κεφαλλονίτικο έλατο.
Εδώ, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 600 είδη φυτών, με 113 ενδημικά και 16 τοπικά
ενδημικά, με 11 σπάνια και μοναδικά στην Ευρώπη (π.χ., στην νότια περιοχή του Πάρνωνα συγκεντρώνονται τα
περισσότερα σπάνια και ενδημικά φυτά, όπως τα τοπικά ενδημικά αγριοπανσές του Πάρνωνα, αστράγαλος του Αγρανιώτη, νεπέτα
του Ορφανίδη, κεράστιο το πάλλευκο, γυψόφιλο το νάνο, ρίνδερα η ελληνική, τσάι του Μαλεβού, στάχυς ο χρυσανθής, κενταύρια
του Πάρνωνα, αγριογαρύφαλλο το διανθές, το τοπικό ενδημικό κυκλάμινο το πελοποννησιακό, κρόκος ο μελάνθηρος, η σπάνια
κυματόφυλλη τουλίπα, η αλκάνα η γραική, πετροράγια η ενδημική, ποτεντίλλα η αρκαδική, ασπέρουλα της Ελώνης, βόλανθος ο
λακωνικός, ασπέρουλα του Ταϋγέτου και το πολύ σπάνιο ασιατικό είδος θάλικτρο το ανατολικό και άλλα).

Από τα 80 είδη

ορχιδέας στην Ελλάδα τα 12 υπάρχουν εδώ. Επίσης, ο Πάρνωνας φιλοξενεί κοινά και σπάνια είδη
πουλιών (π.χ., χουρχουριστής, ξεφτέρι, φάσα, κοτσύφι, ποντικογερακίνα, πράσινος και παρδαλός δρυκολάπτης, αρπακτικά της
μακίας), θηλαστικά (π.χ., αλεπού, λαγός, τσακάλι),

ερπετά, αμφίβια και πολλά άλλα.

Σταχυολογημένες πηγές: *Παπαδημητρίου, 2000 (Βιβλίο, Το Μαζαράκι των Πειρών και της Παναχαΐας και το Μαζαράκι των
Πατρών και της Ωλενίας. Από 1600 π.Χ. μέχρι σήμερον), *Αδαμακόπουλος και συν., 1988 (Τα βουνά του Μωριά, 230σελ.),
Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού- http://www.fdchelmos.gr/el/geopark/geotopoi.html,
Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα, Υγρότοπου Μουστού- http://www.fdparnonas.gr/el/recommended-routes, και
http://www.hellaspath.gr/,
http://www.e-ziria.gr/s_lakes.html,
http://www.parnonas-taygetos.gr/el,
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/menalo.htm, http://www.ekby.gr/EEA_Taygetos/Consultation/Taygetos-consultation.pdf,
http://www.mani.org.gr/taigetos/piges/pig.htm,
http://www.parnonas.gr/?p=487,
http://ellinikifysi.gr/foreisdiaxeirishs/#.UyAkPqNWGUk,
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).

__________

- Λίμνη Καϊάφα
(Natura 2000=GR2330005, Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος )
Η λίμνη ή λιµνοθάλασσα του Καϊάφα είναι ένα παράκτιο οικοσύστηµα, στις ακτές του
Κυπαρισσιακού κόλπου, στη δυτική Πελοπόννησο, στη Ζαχάρω. Είναι μια υφάλμυρη, μερομικτική
κατά την άποψή μας λίμνη, βαθιά για παράκτιο σύστημα (8.1
Θ. Σ., Κουσουρής
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έρευνες διαπίστωσαν ότι ποτέ δεν είχε βάθος μεγαλύτερο των 5 μέτρων στο παρελθόν),

καρστικοποιημένο περιβάλλον (καρστικά

και τεκτογενούς προέλευσης σε

σπήλαια και αναβλύσεις νερού).

Στην πορεία του χρόνου

μετασχηματίστηκε σε παράκτια λίμνη, σε συνδυασμό με τη δράση της αιολικής ενέργειας πάνω
στους αμμόλοφους, της δράσης του κυματισμού της θάλασσας και της μεταφοράς φερτών υλικών
των γύρω ποταμών (π.χ., Αλφειός ποταμός και άλλοι μικρότεροι).
Η σημερινή λίμνη, συνδέεται με τη γειτονική θάλασσα με ένα δίαυλο επικοινωνίας και
τοποθετείται πίσω από μια πλατιά αμμολουρίδα πλάτους περίπου 400 μέτρων, συστήματος
αμμοθινών (μήκος

περίπου 6 χιλιόμετρα),

του δάσους της Στροφυλιάς του Καϊάφα (έκταση

περίπου 1500

στρέμματα με κουκουναριες –Pinus pinea, χαλέπια πεύκα –Pinus halepensis, πλατάνια –Platanus orientalis, χαρουπιές –Ceratonia
siliqua, αμμοφύλλα –Ammophila arenariae, αγρόπυρο –Agropyron mediterraneum, ευφόρβια –Euphorbia terracina, σιλένη –Silene
nicaensis και πολλά άλλα

). Πολλές φορές ο δίαυλος αυτός στο στόμιο επικοινωνίας του με τη θάλασσα,

μπαζώνεται από αμμώδη συστατικά με τη δράση των κυμάτων και των ρευμάτων μεταφοράς
φερτού υλικού της περιοχής. Η λίμνη, στη βόρεια πλευρά περιτριγυρίζεται από τον ορεινό
ασβεστολιθικό όγκο του όρους Λαπήθα (οι Λάπηθες ήσαν μυθολογικά όντα ίδιας καταγωγής με τους Κενταύρους),
με τα σπήλαια των Ανυγρίδων Νυμφών (σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν εκεί οι νύμφες Καλλιάφεια, Πηγαία,
Ίασις)

και το Γεράνιο Άντρον, από τα οποία αναβλύζουν ιαματικές πηγές (υδρο-θειο-νατριο-χλωριούχα και

με άφθονα μεταλλικά ιόντα)

και από τα οποία κυρίως τροφοδοτείται η λίμνη. Επίσης, η λίμνη δέχεται τα

νερά ενός μικρού ποταμού, Μαυροποτάμι (ο αρχαίος ποταμός Άνυγρος=δύσοσμος ποταμός), απορροές κυρίως
μέσω αποστραγγιστικών καναλιών (π.χ., γεωργικές απορροές και αστικά λύματα).
Πρόσθετα, η λίμνη περιβάλλεται τμηματικά από ελώδεις περιοχές, γεωργικές καλλιέργειες,
τσιμεντένιο κρηπίδωμα στα νότια περιθώριά της (εκτεταμένες παρεμβάσεις έγιναν τη δεκαετία του
’70, με την κατασκευή κρηπιδώματος στα νότια περιθώρια, εκβάθυνση σχεδόν στο σύνολο της
λίμνης, επαναδιευθέτηση της εσωτερικής ακτής της αμμολουρίδας και της νησίδας των
τουριστικών εγκαταστάσεων, αποξήρανση έκτασης στα βόρεια, διαπλάτυνση δίαυλου επικοινωνίας
με τη θάλασσα), ενώ χαρακτηριστικό είναι το νησί της Αγίας Αικατερίνης, που βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό τμήμα της, συνδεόμενο με τη στεριά μέσω λουρίδας στεριάς περίπου 60 μέτρων και
γέφυρας.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Καϊάφα
Επιφάνεια Λίμνης (περίπου)
Μέγιστο

βυθοκόρηση)

Βάθος

Μέσο Βάθος

(μετά

τη

2Km2

Υψόμετρο Λίμνης

+0.25m

8.1m

Μέγιστο Μήκος

2.44Km

3.2m

Μέγιστο Πλάτος

0.72Km

πηγές: Christia et al., 2013 (Environ., Earth Sci., 1-16, Seasonal and spatial variations of water quality , substrate and
aquatic macrophytes based on side scan sonar, in an eastern Mediterranean lagoon, Kaiafas, Ionian sea), Παπαδάκης, 2007 (
Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 173σελ., Ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων της λιμνοθάλασσας Καϊάφας, σε
περιβάλλον GIS),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Σημειώνεται, ότι με την καταστροφική πυρκαγιά του 1970, κατά την οποία αποτεφρώθηκε περίπου
το 22% του δάσους της Στροφυλιάς, η περιοχή υποβαθμίστηκε σημαντικά (μαζί

με την αποξηρανθείσα

λίμνη Αγουλινίτσα, αποτελούσε σημαντικό βιότοπο για διαχείμαση, αναπαραγωγή και μετανάστευση πολλών πτηνών),

καθώς

επηρέασε τα επιμέρους ενδιαιτήματα της περιοχής με διαφορετικό τρόπο και ένταση, ενώ σήμερα
αρχίζει η περιοχή να ανακάμπτει σταδιακά. Εξάλλου, πρόβλημα για την περιοχή είναι το παράνομο
κυνήγι (ο Καϊάφας, ήταν ονομαστός επίσης κυνηγότοπος

Θ. Σ., Κουσουρής
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λίμνη)

και η απαρχαιωμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ζαχάρω, (όταν λειτούργησε το 1970, ήταν

πρωτοποριακό και πρότυπο έργο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο),

η οποία πολλές φορές διοχετεύει ακατέργαστα

αστικά λύματα μέσα στη λίμνη του Καϊάφα.
Η λίμνη Κϊάφα, γεωμορφολογικά, βρίσκεται στον πόδα ενός συμπαγούς καρστικοποιημένου
ασβεστολιθικού αναγλύφου (όρος

Λαπήθας),

εντάσσεται με την ευρύτερη έννοια, στο υγροτοπικό

σύστημα του ποταµού Αλφειού και της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας. Σύμφωνα με έγκυρες
διαπιστώσεις ελλήνων και ξένων επιστημόνων, το σύστηµα αυτό από το έτος 8000π.Χ., και
εντεύθεν, προήλασε στη σημερινή του θέση σε τέσσερα ευδιάκριτα επεισόδια προέλασης. Μεταξύ
άλλων, η λίμνη Καϊάφα, που ποτέ το βάθος της δεν ξεπερνούσε τα 5 μέτρα (με
δεκαετίας του ’70 απέκτησε μέγιστο βάθος 8.1 μέτρα),

τη βυθοκόρηση της

µπορεί να θεωρηθεί ως η επιφανειακή εκδήλωση και

συνέχεια ενός ψυχρού καρστκού υδροφόρου ορίζοντα που σχηµατίζεται στους ανωκρηπιδικούς
ασβεστόλιθους του όρους Λάπηθα που βρίσκεται στα ανατολικά της περιοχής. Εκεί ακριβώς
απαντούν τα καρστικά σπήλαια με τις ιαματικές πηγές των ‘’Ανυγρίδων Νυµφών’’ και του
‘’Γεράνιου Άντρου’’. Τα θερµοµεταλλικά νερά αυτών των πηγών, δηλώνουν την παρουσία και
ενός επιπλέον θερµού υδροφόρου ορίζοντα. Εξάλλου, τα νερά αυτών των πηγών εκφορτίζονται
µέσα στη λίμνη, ενώ στη νησίδα της Αγίας Αικατερίνης (τουριστικές εγκαταστάσεις), υπάρχουν
πηγάδια µε γλυκό νερό, προφανώς λόγω της εκφόρτισης του γειτονικού καρστ.
Τα νερά της λίμνης χαρακτηρίζονται ως υφάλµυρα (7.20-9.20%ο), καθόλη τη διάρκεια του έτους
(2004). Γενικά, οι χαµηλές τιµές της αλατότητας δείχνουν περιορισµένη επίδραση του θαλασσινού
νερού, ενώ αντιθέτως η δράση της καρστικής υδροφορίας συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση
αυτών των τιµών µε χαµηλότερες τιµές την περίοδο Μάρτιος 1995 και Μάϊος 1995, λόγω
εµπλουτισµού του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα µε ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα και τις
υψηλότερες τιμές την περίοδο Αύγουστος 1995 και Οκτώβριος 1994), µε τη µείωση ή και την
απουσία του προαναφερθέντος εµπλουτισµού. Η δράση αυτή αφορά το σύνολο των νερών της
λίμνης και εξηγεί την απουσία ζώνωσης της αλατότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους (κατά την άποψή
μας, εφόσον δεν υπάρχουν δεδομένα σε ολόκληρη τη στήλη του νερού δεν μπορούμε να αποφανθούμε για τη ζώνωση-στρωμάτωση
των νερών της λίμνης).

Κατά τις δειγματοληψίες επιφανειακού νερού στη λίμνη, της περιόδου 1994/1995 εμφάνισαν
διακύμανση τιμών, οι τιµές του pH 7.30-8.40, το διαλυμένο οξυγόνο 3.3-10.0ppm, τα νιτρώδη
θρεπτικά άλατα 18-110μg/l, τα νιτρώδη 1-280μg/l, τα αμμωνιακά 720-2680μg/l, και τα φωσφορικά
10-290μg/l. Ως προς τη θερμοκρασία, ενώ οι πηγές είχαν 32-35οC (στη μεγαλύτερη πηγή) και 29-32οC
(στη

μικρότερη πηγή),

εποχικά στα επιφανειακά νερά της λίμνης, η διακύμανση ήταν 16.3-30.1οC,

καθώς εκφορτίσεις γλυκών νερών αναμιγνύονται με τα θερμά νερά των πηγών.
Ως συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων δεν
παρουσιάζουν χωρικές, αλλά µόνο εποχιακές διακυµάνσεις. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών
αλάτων βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα, των νιτρωδών αλάτων είναι υψηλές στη διάρκεια της
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ψυχρής περιόδου, ενώ στο υπόλοιπο διάστηµα του χρόνου παραµένουν χαµηλές, αλλά οι
συγκεντρώσεις των αμμωνιακών είναι αυξηµένες σε όλη τη διάρκεια του έτους και µπορεί να γίνει
τοξική για τα υδρόβια ζώα η έκλυση αμμωνίας σε συνδυασμό με το pH του νερού. Τέλος, οι
συγκεντρώσεις των φωσφορικών αλάτων είναι χαµηλές και µόνο στο τέλος του θέρους
παρατηρούνται υψηλές τιµές στο νότιο τµήµα της λίμνης, υποδηλώνοντας έτσι, σε συνδυασµό µε
τις υψηλές τιµές των αμμωνιακών, ευτροφικές συνθήκες.
Σύμφωνα, με προσωπική εκτίμηση, οι μέχρι σήμερα έρευνες στη λίμνη δεν μπόρεσαν να
αποτυπώσουν πληρέστερα την εικόνα για το φυσικο-χημικό καθεστώς της λίμνης, καθώς δεν
αναφέρονται μετρήσεις σε ολόκληρη τη στήλη του νερού. Πιστεύουμε ότι, ναι μεν η λίμνη έχει
υφάλμυρο χαρακτήρα, είναι όμως μερομικτική λίμνη ή με μόνιμα στρωματοποιημένα νερά στο
βαθύτερο τμήμα της (μέγιστο

βάθος 8.1 μέτρα),

που έχει εκεί χωνοειδή μορφολογία, ενώ στα αβαθή

τμήματά της (περίπου τα 4/5 της έκτασής της), η ανάμιξη των νερών της είναι φυσιολογική.
Εξάλλου, στα μόνιμα στρωματοποιημένα νερά, το υπάρχον εκεί οργανικό υλικό, σε συνδυασμό με
τη σχετικά υψηλή θερμοκρασία και τις συγκεντρώσεις των θειικών αλάτων, δημιουργούν όλες τις
προϋποθέσεις για αναγωγή των θειικών σε υδρόθειο και την αυτόχθονη παραγωγή μεθανίου και
άλλων υδρογονανθράκων, από τη διάσπαση της οργανικής ύλης. Το επακόλουθο είναι, να εκλύεται
μαζικά μεθάνιο και υδρόθειο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν (κυρίως μετά απότομες μεταβολές
του καιρού), οπότε τότε διασπάται προσωρινά και το μονιμολίμνιο της λίμνης (του βαθύτερου τμήματός
της),

και δημιουργούνται περιστασιακά τοξικές συνθήκες για την υδρόβια ζωή της λίμνης (π.χ., μαζικοί

θάνατοι ψαριών).

Ως προς την ελόβια βλάστηση της λίμνης, αυτή κυριαρχείται από τους καλαμώνες (π.χ.,
australis, Scirpus lacustris, Typha latifolia),

Phragmites

ενώ εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη των υδρόβιων φυτών σε

μεγάλο μέρος του πυθμένα της λίμνης. Έτσι, εκεί υπάρχει εκτεταμένη φυτοκάλυψη-λειμώνες με το
χαρόφυτο Chara hispida f. corfuensis (στο νοτιοανατολικό τμήμα με ποσοστό κάλυψης 20-50%, ενώ στο βόρειο τμήμα
το ποσοστό κάλυψης με λειμώνες ανέρχεται από 80-100%),

πάνω σε ιλυώδη προς αμμώδη πυθμένα και σε διαυγή

νερά, και το υδρόφυτο αγγειόσπερμο Potamogeton pectinatus (νοτιοανατολικό και κεντρικό τμήμα, ποσοστό
κάλυψης 20-100%),

που οι βλαστοί του σε αρκετά τμήματα του βυθού (16%) φτάνουν και μέχρι την

επιφάνεια της λίμνη, και αναπτύσσεται πάνω σε λασπώδη και αμμολασπώδη υποστρώματα
συνήθως με λίγες πέτρες και νεκρά όστρακα. Επίσης, έχει καταγραφεί μεταξύ των άλλων
μακροφυκών και η παρουσία του οχρόφυτου Ectocarpus sp. Πρόσθετα, σημειώνεται ότι η
ηχοβολιστική μελέτη της βλάστησης (2007,

2013),

διαπίστωσε και περιοχές γυμνές από βλάστηση,

όπου εμφανίζονται μικρές καταπτώσεις του πυθμένα με κρατηρόμορφες γεωμορφές που πιθανώς
σχετίζονται με διαφυγές ρευστών (π.χ., αερίων ή και υγρών) από τον πυθμένα (σύμφωνα με προσωπική εκτίμηση,
ανάλογες γεωμορφές και διαφυγές ρευστών εμφανίζονται και στη λίμνη Μουστός στο Άστρος Κυνουρίας, αυτά που αποκαλούνται
στη λιμνολογία ‘’Will-O-Wisp’’ σχηματισμοί).
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Συγκεντρώσεις Βαρέων Μετάλλων (mg/l ), στα Επιφανειακά Ιζήματα
Λίμνης Καϊάφα (2005-2007)
Περιοχή βορειοδυτική

Περιοχή νοτιοανατολική

Κοβάλτιο

10.14

4.93

Χρώμιο

37.95

32.25

Χαλκός

20.36

10.96

Μαγγάνιο

261.59

401.73

Μόλυβδος

16.04

8.46

Ψευδάργυρος

18.71

8.92

Νικέλιο

56.48

32.02

Οργανικός
Άνθρακας, %

3.44

1.03

Άμμος, %

0.29

75.87

Πηλός, %

28.55

2.98

Άργιλος, %

71.15

21.15

πηγές: Παπαδάκης, 2007 ( Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 173σελ., Ανάλυση περιβαλλοντικών
παραμέτρων της λιμνοθάλασσας Καϊάφας, σε περιβάλλον GIS), Christia et al., 2013 (Environ., Earth
Sci., 1-16, Seasonal and spatial variations of water quality , substrate and aquatic macrophytes based on
side scan sonar, in an eastern Mediterranean lagoon, Kaiafas, ionian sea),

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων (2007), πιθανότατα υποδηλώνουν ρύπανση από
τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, σύνδεση του μολύβδου με οργανικό υλικό, το μαγγάνιο
συνδέεται με την άμμο και αναφέρεται ότι πιθανός σχηματισμός σουλφιδίων στα υπο-επιφανειακά
ιζήματα.
Στη λίμνη Καϊάφα έχουν γίνει και μικροβιολογικές αναλύσεις (2007), καθώς από τη νοτιοανατολική
αποστραγγιστική τάφρο εισρέουν οι απορροές από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της
Ζαχάρω, αλλά και από τα βορειοδυτικά, οι απορροές από τις εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας.
Έτσι, έχει διαπιστωθεί η ρίψη λυμάτων χωρίς επεξεργασία, αλλά και ρήψη επεξεργασμένων
λυμάτων, από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, κοντά στα ιαματικά λουτρά
(ιαματικές

πηγές)

και κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο (αυξημένη

χρήση ιαματικών νερών),

ο αριθμός των

ολικών βακτηρίων και κολοβακτηρίων ήταν πολύ μεγάλος, όπως επίσης μεγάλος ήταν ο αριθμός
τους μπροστά στην προβλήτα των τουριστικών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, που δηλώνει τη ρίψη
ανεπεξέργαστων λυμάτων. Η μικρότερη μικροβιακή ρύπανση παρατηρείται στο κέντρο της λίμνης
όπου ο αριθμός των ολικών βακτηρίων και κολοβακτηρίων έχει διαπιστωθεί ότι είναι μηδενικός.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά στα Επιφανειακά Νερά Λίμνης Καϊάφα
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(1994-1995), (ελάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή)
Παράμετρος
Θερμοκρασία, οC
Διαλυμένο
Οξυγόνο, mg/l
pH
Aλατότητα, %ο
P-PO4, μg/l
TP, μg/l
N-NO2, μg/l
N-NO3, μg/l
N-NH4, μg/l

Οκτώβ./1994
19.0-20.7
19.6
3.3-7.4
5.9
8.7-9.1
9.0
10-70
29
41-280
180
20-110
60
740-2680
1740

Μάρτ./1995
15.9-16.9
16.3
6.7-8.7
8.1
7.6-8.4
7.8
7.2-7.5
7.3
-

Μάϊος/1995
24.6-26.2
25.3
7.4-10.0
8.74
7.3-7.9
7.7
8.4-8.7
8.5
50-150
90

Αύγουσ./1995
29.7-30.4
30.1
4.3-8.4
6.9
6.7-7.6
7.3
9.0-9.2
9.1
30-290
111

-

7-19
14
24-40
35
720-2050
1160

1-9
4
18-24
20
240-1550
740

-

πηγή: Μπούζος, Κοντόπουλος, 2004 (Πρακτ., 10ου Διεθ., Συν.,Δελτ., Ελλ., Γεωλογ., Εταιρ., 36, 1026-1035,
Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του Καϊάφα),

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά στα Επιφανειακά Νερά Λίμνης Καϊάφα
(μέσες τιμές και τυπική απόκλιση), (2007)
Παράμετρος
Θερμοκρασία, οC
Διαλυμένο Οξυγόνο, mg/l
Διαφάνεια, m
pH
Aλατότητα, %ο
P-PO4, μg/l
TP, μg/l
N-NO2, μg/l
N-NO3, μg/l
N-NH4, μg/l
CO3, mg/l
HCO3, mg/l
Chl-a, mg/m3

έτος 2005
25.09+_4.68
8.05+_1.71
1.74+_0.48
7.98+_0.47
9.81+_2.27
4.43+_2.73
22.5+_9.5
23.5+-6.5
146.3+_43.4
268.1+_107.1
15.52+_7.62
104.21+_50.37
0.05+_0.01

έτος 2006
25.50+_3.34
8.57+_1.72
2.06+_0.70
8.18+_0.46
9.12+_2.02
21.5+_61.9
136.3+_107.8
50.5+_65.1
143.3+_149.2
175.7+_467.5
18.10+_8.97
93.72+_32.93
3.27+_3.33

έτος 2007
26.04+_3.33
8.50+_2.30
1.99+_0.64
8.20+_0.39
9.28+_2.22
44.2+_148.8
126.7+_137.9
5.13+_12.4
19.3+_17.7
193.9+_529.1
20.40+_10.19
88.50+_25.86
5.04+_6.85

πηγή: Christa et al., 2007 (Belg., J., Botan., 140, 1, 39-50, Spatial and temporary variations of aquatic macrophytes and
water quality in six coastal lagoons of W. Greece),

Στην ευρύτερη περιοχή του Καϊάφα, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη οικολογική αξία είναι οι
υγροτοπικές εκτάσεις, όπου συναντώνται τουλάχιστον 42 ειδών πουλιών, ενώ στην ευρύτερη
περιοχή έχουν παρατηρηθεί περίπου 162 είδη πουλιών, από τα οποία τα 76 είδη ανήκουν σε μη
στρουθιόμορφα πουλιά, ενώ τα υπόλοιπα 86 ανήκουν στα στρουθιόμορφα. Τα παραλιακά αμιγή
πευκοδάση της Στροφυλιάς, δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη πανίδας. Στη βορειότερη όμως
περιοχή, υπάρχει μεγαλύτερη ετερογένεια στο τοπίο με τα πευκοδάση να εναλλάσσονται με
εποχιακούς βάλτους και η εμφανιζόμενη βιοποικιλότητα είναι πολύ πλουσιότερη. Άλλοι
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σημαντικοί οικότοποι στην περιοχή είναι οι βάλτοι, οι ελώδεις περιοχές, τα υγρά λιβάδια και οι
ρηχές ανοικτές υδάτινες επιφάνειες, τα οποία όμως διαρκώς περιορίζονται και χάνουν την
ετερογένειά τους. Από τα δασικά είδη πτηνών που φωλιάζουν στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερη
σημασία έχουν τα σπάνια πουλιά που φωλιάζουν στις ορθοπλαγιές πάνω από τη λίμνη, κυρίως ο
μπούφος και ο πετρίτης, ενώ στις σπηλιές του βουνού έχουν καταγραφεί εννιά είδη νυχτερίδων.
Άλλα κοινότερα είδη που φωλιάζουν στα βράχια είναι το βραχοκιρκίνεζο, ο βραχοτσοπανάκος, ο
γαλαζοκότσυφας, ο αετομάχος και πολλά άλλα.
Από την καταστροφική πυρκαγιά του 1970, τη μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν τα ώριμα
παραθαλάσσια πευκοδάση, παρότι άρχισε εδώ και μερικά χρόνια η ανάκαμψη της βλάστησης.
Αντίθετα, σε άλλα ενδιαιτήματα, όπως στις βραχώδεις πλαγιές ή στους καλαμιώνες, η επίδραση της
φωτιάς ήταν πρόσκαιρη με εμφανή τα σημάδια της γρήγορης επανάκαμψης ήδη από την επόμενη
χρονιά της πυρκαγιάς.
Η λίμνη του Καϊάφα, γενικά αποτελεί ένα σημαντικό πόλο για τη διαχείμαση υδροβίων στην
ευρύτερη περιοχή. Ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά είδη που διαχειμάζουν στη λίμνη του
Καϊάφα, είναι η παγκοσμίως απειλούμενη βαλτόπαπια. Η σταδιακή αύξηση της χρονικής και
πληθυσμιακής παρουσίας αυτού του είδους τα τελευταία χρόνια στη λίμνη, δείχνει τη
σημαντικότητα της περιοχής, αλλά και την αναγκαιότητα συνολικής προστασίας των εκεί
οικοσυστημάτων.
Σταχυολογημένες πηγές: *Lambrakis, Katsanou, Siavalas, 2014 (In Ed., A.Baba, J. Bundschuh, D.Chandrasekharam, Geothermasl
Systems and Energy Resources: Turkey and Greece, Geothermal fields and thermal waters of Greece, an overview, 25-46pp.),
Christia et al., 2013 (Environ., Earth Sci., 1-16, Seasonal and spatial variations of water quality , substrate and aquatic macrophytes
based on side scan sonar, in an eastern Mediterranean lagoon, Kaiafas, Ionian sea), *Poulos et al., 2012 ( Earth Sci., 66, 966–995, A
geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf), Christia et al.,
2011 (Bot., Marin., 54, 169-178, A survey of the benthic aquatic flora in transitional water systems of Greece and Cyprus),
Κωστοπούλου, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 91σελ., Γεωφυσικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της
λιμνοθάλασσας του Καϊάφα), Παππά, 2009 (Μεταπτ., Διατρ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 154σελ., Οικολογική διαχείριση της περιοχής
λίμνης Καϊάφα), Παπαδάκης, 2007 ( Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 173σελ., Ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων της
λιμνοθάλασσας Καϊάφας, σε περιβάλλον GIS), Christia, Papastergiadou, 2007 (Belg., J., Botan., 140, 1, 39-50, Spatial and
temporary variations of aquatic macrophytes and water quality in six coastal lagoons of W. Greece), *Kraft et al., 2005 (Hesperia,
74, 1, 1-39pp, Coastal change and archaeological settings in Elis), Μπούζος, Κοντόπουλος, 2004 (Πρακτ., 10ου Διεθ., Συν., Δελτ.,
Ελλ., Γεωλογ., Εταιρ., 36, 1026-1035, Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του Καϊάφα), Μπούζος, Κοντόπουλος,
2004 (Δελτ., Ελλην., Γεωλ., Εταιρ., 36, 679-688, Ιζηματολογικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του Καϊάφα), Οικονόμου και
συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ, 341σελ., +4 Παραρτ., Ενδημικά ψάρια Δ.Ελλάδος και Πελοποννήσου, κατανομή,
αφθονία κίνδυνοι, μέτρα προστασίας), *Kallergis, Lambrakis, 1992 ( Hydragélogie, V.3, 127-136, Contribution à l’étude des
sources thermominèrales de Grèce. Les sources thermominèrales de Kaïfe), *∆ηµόπουλος, Μουντράκης, 1988 (∆ελτ. Ελλ. Γεωλ.
Εταιρ., ΧΧΙΙΙ (3), 49-60, Υδρογεωλογική και Υδροχηµική συµπεριφορά των θερµών πηγών Καϊάφα),
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
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-Λίμνη Λάμια
(Νatura2000=GR2320001, Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλος Λάμιας, Αχαΐα, βορειοδυτική
Πελοπόννησος)

Η λίμνη Λάμια βρίσκεται στο σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών, λιμνών, ελών, αμμοθινών και δασών
κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών της Πελοποννήσου (π.χ., Πρόκοπος, Λάμια, Πάπας,
Στροφυλιά) που ανήκουν σε περιοχή Natura2000 και προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar. Η
περιοχή αυτή συγκαταλέγεται στα σημαντικά οικοσυστήματα όπου αναπτύσσεται πλουσιότατη
πανίδα και χλωρίδα και ποικιλομορφία οικοτόπων, ενώ δεν λείπουν και οι απειλές υποβάθμισης
από κλιματικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες.
Ειδικότερα, η Λάμια, είναι αβαθής υδατοσυλλογή, με έκταση περίπου 4Km2, μέγιστο πλάτος 3 Km
και μέγιστο πλάτος 1.1 Km. Επικοινωνεί με τη θάλασσα, ενώ δέχεται σημαντικό μέρος των
απορροών της λεκάνης, μέσω ρεμάτων και χειμάρρων. Η λίμνη ή το έλος Λάμια, είναι
ποταμογενούς προέλευσης, καθώς τα νερά των χειμάρρων της περιοχής (π.χ.,
Ρούσκουλας, και τα ρέματα Ούρδικα, Μυλαύλακο)

Βουπράσιος, Σκοτεινός,

στερούμενα άμεσης φυσικής εξόδου προς τη θάλασσα,

δημιούργησαν το εκεί υδάτινο σώμα. Εξάλλου, και η παρεμβολή μιας υψηλής ζώνης αμμοθινών,
απόκοψαν τη λίμνη από τη γειτονική θάλασσα με την οποία συνδέεται. μέσω μιας αύλακας μήκους
6500 μέτρων και πλάτους 20-30 μέτρων.
Η λίμνη Λάμια, μαζί με τη γειτονική λιμνοθάλασσα Πρόκοπος, βρίσκονται ανάμεσα σε δασύλλια
με αλμυρίκια και εκτεταμένα υγρά λιβάδια και αλίπεδα, ενώ στα περιθώρια των υδάτινων σωμάτων
αναπτύσσονται περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις. Σε αυτές τις επίπεδες επιφάνειες η χλωρίδα
που έχει καταγραφεί αποτελείται από αλόφυτα (π.χ.,

Arthrocnemum ftuticosum, Salsola kali, Salsola soda),

κα

άλλα είδη (π.χ., Chenopodium album, Limonium vulgare, Cressa cretica).
Τόσο στη λίμνη, όσο και στη λιμνοθάλασσα έχουν αναπτυχθεί ελόβιες και υδρόφιλες
φυτοκοινωνίες (π.χ.,

Phragmites australis, Typha domingensis, Alisma lanceolatum, Nasturium officinale, Ranunculus

trichophyllus, Callitriche leniscula, Utricularia vulgaris, Lemna gibba, L. minor, Potamogeton sp., αλλά και χαρόφυτα όπως Chara
hispida f.corfuensis, Ch., canescens).

Στη λίμνη Λάμια έχουν καταγραφεί τα ψάρια ντάσκα –Pelasgus ή Pseudophoxinus stymphalicus,
που είναι ενδημικό της Βαλκανικής, το εισαχθέν κουνουπόψαρο –Gambusia affinis και χέλια –
Anguilla anguilla.
Η λιμνοθάλασσα Καλόγρια ή ιχθυοτροφείο Πάππας (ιχθυοτροφική

εκμετάλλευση)

επικοινωνεί με τη

θάλασσα μέσω εκβαθυσμένου αύλακα στο βόρειο άκρο του ακρωτηρίου Άραξος και μέσω
τεχνητής τάφρου στην ανατολική πλευρά της. Η επιφάνειά της κυμαίνεται από 4-5 Km2 , και τα
βάθη της είναι μέχρι 5 μέτρα το μέγιστο. Τροφοδοτείται με τις απορροές ποταμοχειμάρρων, αριθμό
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πηγών εκφόρτισης της καρστικής υδροφορίας του γειτονικού λόφου Μαύρα Βουνά, αλλά και από
τεχνητή ρυθμιζόμενη εισροή της θάλασσας.

Οι Υγρότοποι της βορειοδυτικής Αχαϊας (1=Πάππας, 2=Πρόκοπος, 3=Λάμια, 4=Κοτύχι)

Η λίμνη Πρόκοπος ή Στροφυλιά Μετοχίου (ιχθυοτροφική

εκμετάλλευση),

βρίσκεται νοτιότερα,

επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω τεχνητής τάφρου με ρυθμιζόμενη εισροή ή εκροή νερού, έχει
επιφάνεια κυμαινόμενη από 1.2-1.5 Km2 , και βάθη που φτάνουν μέχρι και τα 2.20 μέτρα. Δέχεται
νερά από το μεγαλύτερο μέρος των απορροών της λεκάνης μέσω του Λαρισσού ποταμού, αλλά και
από τεχνητή ρυθμιζόμενη εισροή της θάλασσας.
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Η ευρύτερη περιοχή με τους υγροτόπους της, αποτελούν σημαντικούς τόπους διαχείμασης, και
αναπαραγωγής πτηνών. Έχουν καταγραφεί σημαντικοί αριθμοί από χήνες, πάπιες (Aythya
A.nyroca,Anas acuta,A.platyrhychos),

(Ardea

purpurea),

ferina,

αλλά και εδώ βρίσκουν ενδιαίτημα μεταξύ άλλων πορφυροτσικνιάς

φαλαρίδα (Fulica

atra),

λαγγόνα (Phalacrocorax

pygmaeus),

χαλκόκοτα (Plegadis

falcinellus),

καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) και πολλά άλλα.
Σταχυολογημένες πηγές: *Τσέλικα, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 92σελ., Περιβαλλοντική υδρογεωλογική μελέτη
της πεδινής ζώνης της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου με τη χρήση υδροχημικών μεθόδων), Οικονόμου και συν., 1999 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ, 341σελ., +4 Παραρτ., Ενδημικά ψάρια Δ.Ελλάδος και Πελοποννήσου, κατανομή, αφθονία κίνδυνοι, μέτρα
προστασίας), Koumpli-Savantzi et al., 1997 (Fed., Repert., 108, 5-6, 453-461, A contribution to the hydrophilous flora of
Peloponnisos),
Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς: http://www.fdchelmos.gr/pdf/fdyks.pdf
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).

__________

- Λίμνη Μουστός
ή Μελιγκού
(Natura2000=GR2520003- Λιμνοθάλασσα Μουστός και περιοχή Παράλιου Άστρους, Άστρος Κυνουρίας )
Η λίμνη ή λιμνοθάλασσα Μουστός ή Μελιγκού ή Μελιγού, βρίσκεται σε ένα εκτεταμένο παράκτιο
υγρότοπο, νότια του Άστρους Κυνουρίας. Καταλαμβάνει περίπου το 45% της υγροτοπικής περιοχής που
περιλαμβάνει ελώδεις περιοχές, βάλτους, μικρές παράκτιες λίμνες, αλίπεδα, κ.ά. Η λιμναία λεκάνη
αναπτύσσεται σε βύθισμα πάνω σε πρόσφατες παράκτιες αποθέσεις άμμου και ποτάμιων χαλικιών και
κροκαλοπαγών και συνορεύει δυτικά με το ύψωμα Σοτοπό που γεωλογικά αποτελείται από πολύχρωμες
μάργες που διακόπτονται από παχιά στρώματα μικροκρυσταλλικών ασβεστολιθικών πετρωμάτων, ενώ
στα ανατολικά ο υγρότοπος και το κύριο σώμα της λίμνης διαχωρίζονται από τη θάλασσα με μια πλατιά
(περίπου 1450m) λουρίδα αμμοθινικής παραλίας (άμμοι και χαλίκια).

Ο υγρότοπος Μουστός περιλαμβάνει τους επιμέρους υγροτόπους που παλαιότερα συνδέονταν
μεταξύ τους, δηλαδή, τη λίμνη ή λιμνοθάλασσα Μουστός, το Χερονήσι (παλιά
Βρασιάτη κοντά στον ομώνυμο λόφο),

κοίτη του ποταμού

ενώ βόρεια από το Παράλιο Άστρος και στην εκβολή του ποταμού

Τάνου, βρίσκεται το Έλος Γλυφάδα ή Έλος Κάτω Βερβένων. Και οι τρεις υγρότοποι έχουν
σχηματιστεί από την δράση των ποταμών Τάνου και Βρασιάτη και από καρστικές πηγές (υπόγεια
νερά).

Οι σημερινοί υγρότοποι μπορεί να διαχωρίζονται μεταξύ τους, αλλά στο παρελθόν

καταλάμβαναν μια ενιαία περιοχή. Δημιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά που έφερναν οι εκεί
ποταμοί, τα οποία αποτέθηκαν στο τεκτονικό βύθισμα της περιοχής, ενώ συνδυαστικά και η
κυματική ενέργεια της γειτονικής θάλασσας δημιούργησαν δέλτα με τις αποθέσεις τους και τον
παράκτιο υγρότοπο. Σημειώνεται, ότι στην αρχαιότητα ο σημερινός λόφος του Παράλιου Άστρους
και ο λόφος στο Χερονήσι ήταν δύο νησιά, ανάμεσα στον εκτεταμένο υγρότοπο της περιοχής.
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Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μουστός
Επιφάνεια Λίμνης

0.18Km2

Υψόμετρο Λίμνης

+2.2m

Έκταση Υγρότοπου

0.80Km2

Μέγιστο Μήκος

790m

0.285Χ106m3

Μέγιστο Πλάτος

280m

Όγκος Λίμνης περίπου
Μέγιστο Βάθος

5.5m
**4.7m

Μέσο Βάθος

1.2m

Παροχή
Επιφανειακών
Πηγών προς τη Λίμνη

*1200-1350
m3/ώρα

Μέση Επιφανειακή Εκροή
Νερού από τα Κανάλια
προς τη Θάλασσα

περίπου
200 m3 /ώρα

πηγή: Koussouris, et al., 1989 ( Toxic., Environ., Chem., 20.1, 307-312, Unusual characteristics in a meromictic lake in
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Greece, Moustos lake), Κουσουρής, 1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 29σελ., Λίμνη Μελιγκού-Μουστού-Κυνουρίας.
Υδροβιολογικές συνθήκες), Koussouris, 1978 ( Thalassogr., 2, 19-25, Botanical observations in Lake Meligou),
*Paramana, Dasenakis et al., 2006 (Confer., Protection2006, 6pp., Environmental study in the Moustos lagoon),
**Paramana, Dasenakis et al., 2008 (Aqua2008, 3rd Intern.,Confer., Wat., Sc., Techn., Integr., Wat.,Res., Manag.,
Determination of heavy metals in Moustos lagoon),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.

Η λίμνη Μουστός, είναι μικρού βάθους (μέγιστο βάθος περίπου 5.5 μέτρα), αλλά χωνοειδούς μορφολογίας
στην περιοχή του μεγαλύτερου βάθους της στα δυτικά, ενώ προς τα ανατολικά και τα κανάλια
εκροής της προς τη θάλασσα, υπάρχει μια εκτεταμένη πολύ αβαθής περιοχή (διαστάσεων
μέτρα μήκος και 280 μέτρα πλάτους).

περίπου 300

Η λίμνη διαθέτει δύο σχεδόν παράλληλους τεχνητούς διαύλους

επικοινωνίας με τη θάλασσα προς την οποία κινείται το νερό της λίμνης μονόδρομα, λόγω
υψομετρικής διαφοράς (στάθμη λίμνης και στάθμη θάλασσας). Ο μεγαλύτερος και νοτιότερος δίαυλος, το
λεγόμενο Βαυαρικό κανάλι (βρίσκεται

σήμερα σε λειτουργία)–

διανοίχθηκε την εποχή του Όθωνα, έχει

μήκος 1180 μέτρα, πλάτος 7 μέτρα., και μέσο βάθος περίπου τα 0.4 μέτρα, ενώ ο μικρότερος και
βορειότερος δίαυλος, το κανάλι Πόρτες (σήμερα

είναι ανενεργό),

έχει μήκος περίπου τα 750 μέτρα,

πλάτος 5 μέτρα, και μέσο βάθος τα 0.3 μέτρα. Η λίμνη τροφοδοτείται με υφάλμυρο κυρίως νερό,
μέσω μιας συστοιχίας πηγών (καρστικές πηγές υπερχείλισης) που βρίσκονται κυρίως στις δυτικές (υπώρειες
ύψωμα Σοτοπό)
πηγές),

και στις βορειοδυτικές όχθες της, αλλά και υπολιμνίως. Οι επιφανειακές πηγές (8-10

έχουν σχετικά σταθερή και συνεχή παροχή όλο το χρόνο, ενώ η θερμοκρασία των νερού τους

έχει μικρή ετήσια διακύμανση, αλλά η αλατότητα ακολουθεί εποχική διακύμανση. Η παροχή της
μεγαλύτερης πηγής, είχε μετρηθεί στο απώτερο παρελθόν (1985) να είναι γύρω στα 530cm3/sec, ενώ
των περισσοτέρων πηγών ήταν γύρω στα 200 cm3/sec. Εξάλλου, οι παροχές των καναλιών στο
στόμιό τους με τη θάλασσα ήταν πολύ παλαιότερα, για το νότιο κανάλι γύρω στα 1200 cm3/sec, και
για το βόρειο κανάλι περίπου τα 1300 cm3/sec.
Παρακάτω παραθέτουμε σταχυολογημένο κείμενο δύο μελετών, ιστορικής πιστεύουμε σημασίας
για τη λίμνη Μουστός, που έλαβαν χώρα τη διετία 1975-77 (Koussouris, 1978 - Thalassogr., 2, 19-25, Botanical
observations in Lake Meligou),

και το 1982-84 (Κουσουρής,

1985-Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 29σελ., Λίμνη Μελιγκού-

Μουστού-Κυνουρίας. Υδροβιολογικές συνθήκες, Koussouris, et al., 1989 -Toxic., Environ., Chem., 20.1, 307-312, Unusual
characteristics in a meromictic lake in Greece, Moustos lake,),

και στην οποία μελέτη έγινε εμπεριστατωμένη

υδροβιολογική εποχική έρευνα, τόσο στην επιφάνεια της λίμνης, όσο και στη στήλη του νερού (για
μερικές λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο http://astrosparalio.gr/uploads/KOYSOYRIS.pdf -μελέτη Κουσουρής/ΙΩΚΑΕ,
1985).

Η λίμνη Μουστός είναι μία υφάλμυρη λίμνη μερομικτικού χαρακτήρα, με διαρκές ή μόνιμο

στρωματοποιημένο περιβάλλον στα βαθιά νερά της (μονιμολίμνιο). Με έμφαση καταγράφτηκε ότι δεν
πρόκειται για λιμνοθάλασσα, όπως μερικοί αναφέρουν λόγω έλλειψης εποχικών και περιορισμένης
έκτασης στοιχείων, αλλά για παράκτια μερομικτική υφάλμυρη λίμνη (το
περίπου 1000 μέτρα από τη γειτονική θάλασσα).

κύριο σώμα της λίμνης απέχει

Η λίμνη τροφοδοτείται με σχετικά υφάλμυρα νερά από μια

συστοιχία επιφανειακών και υπολίμνιων πηγών. Τα νερά των κύριων επιφανειακών πηγών που
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τροφοδοτούν τη λίμνη εμφανίζουν ως προς τη θερμοκρασία (π.χ., χειμώνας 19.10C, καλοκαίρι 18.30C, άνοιξη
19.70C),

πολύ μικρή εποχική μεταβολή, ενώ ως προς την αλατότητα οι τιμές ακολουθούν εποχική

διακύμανση (π.χ., χειμώνας 4.3%ο -6.8%ο,

άνοιξη-καλοκαίρι 9.9%ο-13.1%ο).

Εξαιτίας, της απότομης χωνοειδούς

μορφολογίας της λίμνης, εγκλωβίζονται νερά με σταθερή θερμοκρασία στα βαθύτερα της λίμνης
(20.7-20.90C) καθόλο το έτος, ενώ η αλατότητα των νερών εκεί ακολουθεί μεγάλη εποχική
διακύμανση (π.χ.,

χειμώνας 19.2%ο, καλοκαίρι 27.9%ο, άνοιξη 23.2%ο).

Εξάλλου, και στα αβαθή τμήματα της

λίμνης, η θερμοκρασία των νερών εποχικά δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις, ακολουθεί τη
διακύμανση της θερμοκρασίας των νερών που προέρχονται από τις πηγές, ενώ οι καιρικές
συνθήκες φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν την εκεί επικρατούσα θερμοκρασία. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνει την άποψη, ότι η πλειονότητα των νερών που προέρχονται από τις πηγές, ρέει κατά
ένα μεγάλο ποσοστό σε ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα και διαπερνά σχεδόν ολόκληρη την
επιφάνεια της λίμνης, μέχρι να φτάσει στα κανάλια εξόδου της. Δηλαδή, το θερμοκρασιακό
καθεστώς στη στήλη του νερού, της λίμνης Μουστός διαμορφώνεται από τις πηγές (υδρολογία,
χημισμός, θερμοκρασία),

τη μορφολογία της λίμνης και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού.

Έτσι, διακρίνονται θερμικά τρεις περιοχές. Η πρώτη βρίσκεται σε άμεση γειτονία με τις πηγές, η
δεύτερη είναι στη βαθύτερη περιοχή της λίμνης και η τρίτη στις αβαθείς περιοχές της λίμνης (δεν
λαμβάνονται υπόψη τα κανάλια επικοινωνίας της λίμνης με τη θάλασσα).

Εξάλλου, εποχιακά, τη χειμερινή περίοδο

οι αβαθείς περιοχές μπορεί να αναμιγνύονται, αλλά στο κύριο σώμα της λίμνης διατηρείται
θερμοκλινές, το οποίο ‘’κατεβαίνει’’ βαθύτερα, σε σχέση με την καλοκαιρινή και εαρινή περίοδο,
που βρίσκεται σε μικρότερο βάθος. Δηλαδή, στη βαθύτερη περιοχή της λίμνης και στη χωνοειδή
μορφολογία της δημιουργείται σταθερότατο ‘’μονιμολίμνιο’’, το οποίο μπορεί να διασπαστεί μόνο
από απότομες εναλλαγές των καιρικών συνθηκών (π.χ., ισχυρός άνεμος ή και ισχυρή βροχόπτωση-καταιγίδα) και
τότε είναι που συμβαίνουν τοξικές καταστάσεις για την υδρόβια ζωή της λίμνης (έκλυση του τοξικού
υδρόθειου και άλλων αερίων, από το μονιμολίμνιο και το εκεί ίζημα του πυθμένα της λίμνης).

Στο μονιμολίμνιο των

βαθιών νερών, καθόλη τη διάρκεια του έτους, διατηρείται σχεδόν σταθερή και σχετικά υψηλή
θερμοκρασία (20.7-20.90C), η οποία είναι υπεύθυνη για την ημι-αποσύνθεση του εκεί
συσσωρευόμενου οργανικού υλικού, τη διάσπασή του σε μεθάνιο και άλλους υδρογονάνθρακες,
ενώ ταυτόχρονα ανάγονται τα θειϊκά άλατα προς υδρόθειο. Εξάλλου, στα βαθύτερα τμήματα της
λίμνης, στο ‘’μονιμολίμνιο’’ η αλατότητα είναι σχετικά υψηλή (19.2%ο

-27.9%ο)

σε σχέση με τα

επιφανειακά νερά και παρουσιάζει εποχιακή διαφοροποίηση. Και δεν είναι παράξενο, τις
νυχτερινές ώρες με ήρεμες καιρικές συνθήκες, να ‘’φωσφορίζει’’ η λίμνη κατά τόπους,
δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι κάποιοι είναι μέσα στη λίμνη με φανούς. Αυτό είναι γνωστό
φαινόμενο (Will-O-Wish

στην αγγλική)

που παρατηρείται σε βάλτους, έλη, λίμνες και τυρφώνες, όταν

συμβαίνει ‘’αυτόχθονη’’ καύση του παραγόμενου εκεί μεθανίου ή άλλων υδρογονανθράκων που
προέρχεται από τη συσσωρευμένη οργανική ύλη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η παραγωγή
μεθανίου αλλά και έκλυση υδρόθειο, είναι εμφανής με τη δημιουργία φυσαλίδων που ανέρχονται
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από τα βάθη του νερού. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια καταιγίδων με ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα,
μπορεί να αναφλέγονται σημεία της λίμνης ή και να ακούγονται εκρήξεις (air-guns στην αγγλική), που
αποδίδονται στην ανάφλεξη εκρηκτικών αερίων στην επιφάνεια της λίμνης. Το φαινόμενο ‘’WillO-Wisp’’, στην επιστήμη της λιμνολογίας, έχει να κάνει με σημειακές πηγές έκλυσης υδρόθειου
από τον πυθμένα μιας λίμνης. Έτσι, στα σημεία αυτά που πυθμένα, το επιφανειακό ίζημα παίρνει
λευκο-ανοιχτοπράσινη ή λευκο-ανοιχτοκίτρινη χροιά, όταν υπάρχει βλάστηση, αυτή νεκρώνεται
παίρνοντας υπόλευκη χροιά, ενώ φυσαλίδες αναδύονται προς την επιφάνεια της λίμνης. Ακριβώς,
αυτό το φαινόμενο με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, ενσκήπτει περιοδικά και στη λίμνη Μουστός
‘’κατακαίοντας’’ τη ριζωμένη βλάστηση, κατά περιοχές.
Σημειώνεται, ότι τη θερινή περίοδο παρατηρούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ
επιφάνειας και πυθμένα της λίμνης. Αυτό οφείλεται μεταξύ των άλλων στις υψηλές θερμοκρασίες
του αέρα, στην ύπαρξη χημικο-κλινούς (έντονη διαφορετική πυκνότητα στη χημική σύσταση των νερών), αλλά και
στη χωνοειδή μορφή της λεκάνης στη βαθύτερη περιοχή, στην ύπαρξη ενός μικρού σε πάχος
στρώματος νερού από λιγότερο υφάλμυρο νερό στην επιφάνεια της λίμνης, στην αφθονία
οργανικού σε ημιαποσύνθεση υλικού στον πυθμένα της λίμνης και άλλα. Αυτή την περίοδο της
στρωμάτωση του νερού, αυξάνει η θερμική συσσώρευση στο μονιμολίμνιο (βαθύτερη περιοχή της
λίμνης), απομονώνεται η μεταφορά της (λόγω ύπαρξης έντονης θερμοκλίνης) στα ανώτερα στρώματα και
στην επιφάνεια της λίμνης, οπότε δημιουργούνται έντονες ανοξικές συνθήκες στα βαθύτερα νερά,
παραγωγή και έκλυση υδρόθειου και μεθανίου (τοξικών

για την υδρόβια ζωή αερίων).

Συγχρόνως, το

επιφανειακό στρώμα του νερού, λόγω εξάτμισης χάνει θερμότητα, η θερμοκρασία του ελαττώνεται,
ενώ μεγιστοποιείται η διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των βαθιών νερών και εκείνων της
επιφάνειας.
Κύρια Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μουστός, σε Εποχική Βάση
(Διακύμανση τιμών στη στήλη του νερού, Ε=επιφάνεια, Π=πυθμένας, ΜΤ=βάθος μέγιστης τιμής, 1985, ενώ με
αστερίσκο * αναφέρονται οι μετρήσεις για το καλοκαίρι του 2004 και την άνοιξη του 2005)
Παράμετρος

Καλοκαίρι

Χειμώνας

Άνοιξη

* Τιμές 2004,
2005

19.1-22.8

18.3-22.1

19.7-22.3

*18.3-27.4

E= 0C

19.1

18.3

19.7

-

Π= 0C

20.7

20.8

20.9

-

ΜΤ=m

1.5m (22.80C )

2.4m (22.10C )

1.4m (22.30C )

-

6.8-19.2

12.6-27.9

14.9-23.2

*14.2-26.2

Θερμοκρασία, 0C

Αλατότητα, %ο
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pΗ

7.1-7.4

7.3-7.7

7.5-7.6

*7.01-8.24

πηγή:Κουσουρής, 1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 29σελ., Λίμνη Μελιγκού-Μουστού-Κυνουρίας. Υδροβιολογικές
συνθήκες), Koussouris, et al., 1989 ( Toxic., Environ., Chem., 20.1, 307-312, Unusual characteristics in a meromictic
lake in Greece, Moustos lake), Koussouris, 1978 ( Thalassogr., 2, 19-25, Botanical observations in Lake Meligou),
*Paramana, Dasenakis et al., 2008 (Aqua2008, 3rd Intern.,Confer., Wat., Sc., Techn., Integr., Wat.,Res., Manag.,
Determination of heavy metals in Moustos lagoon),. * Paramana, Dasenakis et al., 2006 (Confer., Protection2006, 6pp.,
Environmental study in the Moustos lagoon),

Κύρια Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Μουστός
(Κατά περιοχές διακύμανση τιμών, στη στήλη του νερού και επιφανειακά της λίμνης, Π=πυθμένας, 1985)
Παράμετρος

Περιοχή Πηγών
μέσα στη Λίμνη

Βαθύτερη Περιοχή
Λίμνης

Αβαθής Περιοχή
Λίμνης

18.4-21.9

18.0-22.1

17.1-25.8

20.6

21.0

25.8

Αλατότητα, %ο

13.1-28.2

13.7-26.5

13.4-22.1

Χλωριόντα, mg/l

120-380

205-380

180-260

Θειϊκά ιόντα, mg/l

815-1210

890-1200

830-1040

Θερμοκρασία, 0C
Π=

πηγή:Κουσουρής, 1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 29σελ., Λίμνη Μελιγκού-Μουστού-Κυνουρίας. Υδροβιολογικές
συνθήκες), Koussouris, et al., 1989 ( Toxic., Environ., Chem., 20.1, 307-312, Unusual characteristics in a meromictic
lake in Greece, Moustos lake), Koussouris, 1978 ( Thalassogr., 2, 19-25, Botanical observations in Lake Meligou),.

Η κατανομή του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου με το βάθος, ακολουθεί ιδιότυπη, κατά περιοχές,
κατανομή, καθώς επηρεάζεται από τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των υδρόβιων φυτών, την
έκλυση ή όχι υδρόθειου, αλλά και από τη θερμοκρασία του νερού. Σε περιοχές όπου έχει νεκρωθεί
η βλάστηση, εξαιτίας της έκλυσης υδρόθειου, παρατηρούνται ανοξικές συνθήκες. Επίσης χαμηλές
συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου παρατηρούνται στην περιοχή του θερμοκλινούς, καθότι εκεί
η θερμοκρασία του νερού είναι η μέγιστη στη στήλη του νερού.
Οι αναερόβιες συνθήκες σε μερομικτικά περιβάλλοντα οφείλονται κυρίως στη δημιουργία και
διατήρηση, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενός αλο-χημικο-κλινούς (στρώμα νερού με υψηλή θερμοκρασία
και πυκνότητα χημικών συστατικών).

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις

οξυγόνου στο στρώμα νερού του θερμοκλινούς που αποδίδονται στην εκεί σχεδόν μόνιμη παρουσία
κυρίως νηματοειδών και φυλλόμορφων χλωροφυκών (π.χ.,

Ulothrix sp., Chaetophora linum, Ch.aerea.

Cladophora pellucida, Cl.crystallina, Cl.crispata. Cl.glomerata, Stigeoclonium tenue, Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis f.
cylindracea)

και την έντονη φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι ένα από τα πλέον

σημαντικά χαρακτηριστικά της λίμνης Μουστός, είναι η ανάπτυξης πυκνής βλάστησης στον
πυθμένα της λίμνης, υπό μορφή ‘’τάπητος’’, με σχετική μονοκυριαρχία του σπάνιου χαρόφυτου
Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_290

(ριζόφυτο) Lambrothamnium papulosum, αλλά και συνοδά είδη όπως το σπερματόφυτο Cymodocea
nodosa και το υποβρύχιο υδροχαρές Potamogeton vaginatus. Εξάλλου, το νερό ακριβώς πάνω από
τη ριζωμένη βλάστηση είναι υπερκορεσμένο σε οξυγόνο, ενώ σε εκείνο το σχεδόν ακίνητο νερό
ανάμεσα στη βλάστηση και το γυμνό από βλάστηση πυθμένα (ή
υδρόθειο),

εκεί που έχει ‘’καεί’’ η βλάστηση από το

εμφανίζεται μέχρι και ανοξία. Και η ζωή στο κύριο σώμα της λίμνης επανέρχεται από το

γειτονικό υγρότοπο και γι αυτό η διατήρηση και προστασία του είναι ζωτική για την ίδια τη λίμνη
και το οικοσύστημα.
Χημικά Χαρακτηριστικά του Ιζήματος της Λίμνης Μουστός και στα Κανάλια
Εξόδου της προς τη Θάλασσα
(μέση τιμή περιεχομένου σε
Παράμετροι

% ξηράς ουσίας, 1985)

Λίμνη

Κανάλια

SiO2

47.6

40.5

Nάτριο

3.45

2.70

Σίδηρος

2.2

3.2

Ολικό Άζωτο

0.26

0.66

Φώσφορος

0.03

0.06

Μαγγάνιο

0.01

0.02

Απώλεια
Βάρους λόγω
Πύρωσης
στους 1000οC

23.80

25.18

πηγή: Κουσουρής, 1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 29σελ., Λίμνη Μελιγκού-Μουστού-Κυνουρίας. Υδροβιολογικές
συνθήκες)

Η αλμυρότητα της λίμνης, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους ακολουθεί κλινόβαθμη κατανομή με τα
επιφανειακά στρώματα να διατηρούν χαμηλή αλατότητα (6.8%ο-14.9%ο), η οποία αυξάνεται με το
βάθος (19.2%ο-27.9%ο). Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ επιφανειακού στρώματος και στρώματος
κοντά στον πυθμένα παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο (15.3%ο), ακολουθεί η καλοκαιρινή
περίοδος (12.4%) και η εαρινή (8.3%ο).
Η χλωρίδα στη λίμνη (φυτοπλαγκτό, περίφυτο, νηματοειδή, φυλλόμορφα και δενδρόμορφα φύκη, ανώτερα φυτά, ελόβια,
υδροχαρή και υδρόβια βλάστηση, πλευστόφυτα και ριζομένα στον πυθμένα της λίμνης και άλλες κατηγορίες)

και το γειτονικό

υγρότοπο, είναι πολύ πλούσια σε ποικιλομορφία και περιλαμβάνει οργανισμούς του γλυκού νερού,
αλλά και ανεκτικούς σε υφάλμυρα νερά. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των κοινωνιών που στενά
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σχετίζονται μεταξύ τους. Το φυτοπλαγκτό είναι πολύ πλούσιο σε βιοποικιλότητα (π.χ.,

διάτομα των

γενών Sceletonema, Stephanodiscus, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Chaetoceros, Nitzschia, Navicula, δινομαστιγωτά με μεγάλη
αφθονία και ποικιλότητα Exuviella baltica, Prorocentrum micans, Peridinium sp., P. trochoideum, P.grani, P.mite, Gymnodinium
sp., G.mirabile, Goniaulax sp., Porella globulus, Ceratium hirundinella, Ceratium sp.,Glenodinium gymnodinium, Dinophysis sp.,
κυανοβακτήρια των ειδών Spirulina princeps, Sp.major, Phormidium sp., Oscillatoria erythraea, Os.margaritifera, Lyngbya και
άλλες κατηγορίες).

Αναπτυγμένες είναι και οι επιφυτικές κοινωνίες με νηματοειδή και δενδρόμορφα φύκη (π.χ.,
Schizomereis leibleinii, Polyshiphonia spp., ), αλλά και η προσκολλημένη μικροχλωρία, το περίφυτο (π.χ., Synedra ulnus, S.acus,
Melosira undulata v. normanii, Amphora sp., A.ovalis, Amphiprora paludosa, Cocconeis placentula, Fragilaria capucina,
Fr.crotonensis, Nitzschia sp., Achnanthes sp., Cymbella lanceolata, Cymbella sp., Coscinodiscus sp., Gomphonema sp., Eunotia
diodon).

Ως προς την υδρόβια χλωρίδα, οι τύποι του υφάλμυρου και γλυκού νερού βρίσκονται σε ένα

σύμπλοκο πλέγμα (αλλά και με τους τύπους της θαλάσσιας χλωρίδας) και επομένως προκύπτουν ενδιαφέρουσες
σχέσεις στις βιοκοινωνίες τους. Έτσι για παράδειγμα, μέσα σε συστάδες με το γένος Potamogeton
απαντούν φύκη της θάλασσας (π.χ., χλωροφύκη με Ulva, Enteromorpha, ροδοφύκη με Polysiphonia και Ceramium, καθώς
και νηματοειδή χλωροφύκη του γένους Chaetomorpha).

Όπως προαναφέραμε, εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη

του χαρόφυτου Lambrothamnium papulosum (σε

ισχυρά υφάλμυρες περιοχές),

μαζί με σπερματόφυτα

Cymodocea nodosa, Zostera nana (σποραδικά), και είδη Potamogeton (γλυκά

νερά και υφάλμυρα).

Αυτά

συνήθως καλύπτονται από φαιοφύκη Ectocarpus sp., Cystoseira abrotanifolia, ροδοφύκη και γένη
χλωροφυκών που είναι τυπικά ευρύαλα και ευρύθερμα (π.χ.,
Chaetomorpha).

διάφορα είδη Enteromorpha, Cladophora,

Στους καλαμώνες της γειτονικής υγροτοπικής περιοχής επικρατούν κοινά είδη (π.χ.,

Phragmites australis, Typha latifolia, Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustis, Sc.maritimus, Oenathe aquatica, Butomus
umbellatus, Eleocharis palustris, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Veronica anagalis aquatica, Mentha aquatica).

Σε άλλες ερευνητικές εργασίες (2006 και 2008) για τη λίμνη Μουστός καταγράφονται μεταξύ άλλων
και τα πιο κάτω, χωρίς να υπάρχουν μετρήσεις σε ολόκληρη τη στήλη του νερού και σε εποχική
βάση. Η λιμνοθάλασσα Μουστού ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού Τάνου, ο οποίος
ξεκινά από την οροσειρά του Πάρνωνα και εκβάλλει στον Αργολικό κόλπο. Λόγω της τεκτονικής
δομής της περιοχής, εικάζεται ότι υπάρχει υπόγεια υδρολογική επικοινωνία με άλλες γειτονικές
λεκάνες και πηγές. Μια προσιτή πηγή (αποτελεί το κεντρικό καρστικό
μάζες της περιοχής)

σωλήνα αποστράγγισης των ασβεστολιθικές

βρίσκεται στη δυτική όχθη της λιμνοθάλασσας Μουστός και την τροφοδοτεί με

υφάλμυρο νερού (αλατότητα 13%o, χλωριόντα 6000-7000mg/l, παροχή νερού περίπου 1200-1350 m3/ώρα).
Η λιμνοθάλασσα (ή ορθότερα λίμνη) επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω ενός τεχνητού καναλιού μήκους
περίπου 1180 μέτρων, ωστόσο, δεν αποκλείεται περιστασιακά και η διείσδυση υπογείως
θαλασσινού νερού, μέσα από τις τεταρτογενείς αποθέσεις της περιοχής. Η θερμοκρασία του νερού
στη λιμνοθάλασσα κυμάνθηκε από 18.3 oC-27.4oC και αυξάνεται με το βάθος. Η θερμοκρασία του
νερού στην κύρια πηγή ήταν 18.8oC, όταν εκείνη της θάλασσας ήταν 26.3oC. Η μετρηθείσα
αλατότητα στη λιμνοθάλασσα, κυμαινόταν μεταξύ 14.2 και 26.2%ο και αυξάνεται με το βάθος. Οι
τιμές του διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονταν 6.5-10.0mg/l , υποδεικνύοντας μία καλή κατάσταση
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της οξυγόνωσης. Οι τιμές του pH βρέθηκαν μεταξύ 7.01 και 8.24, με τις υψηλότερες τιμές που
μετρήθηκαν να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.
Η κύρια μορφή του αζώτου ήταν τα νιτρικά άλατα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα υψηλά στη λίμνη (>
110μM) επιβεβαιώνοντας εύτροφες συνθήκες. Η μεγάλη αξία των νιτρικών αλάτων στο νερό της
πηγής μπορεί να είναι μια ένδειξη του εμπλουτισμού νιτρικών που προκαλείται από τον υδροφόρο
ορίζοντα. Ως εκ τούτου, οι πηγές φαίνεται να δρα ως προμηθευτής νιτρικών αλάτων για τον
υδάτινο όγκο της λίμνης.
Συγκεντρώσεις Θρεπτικών Αλάτων στο Νερό της Λίμνης Μουστός
( 2008, ΜΑ= μη ανιχνεύσιμο)
ΝΗ4+

ΝΟ2-

ΝΟ3—

PO4---

SiO4----

Θέσεις

μΜ

μΜ

μΜ

mM

mM

Πηγή

4.65

ΜΑ

142

6.30

ΜΑ

120

Λίμνη 1

2.87

0.30

115

7.60

ΜΑ

102

Λίμνη 2

2.88

0.30

114

43.7

ΜΑ

115

Λίμνη 3

3.98

0.20

146

5.02

0.10

115

Κανάλι

8.20

0.50

78.4

17.1

0.10

103

Θάλασσα

2.90

ΜΑ

0.48

5.31

ΜΑ

ΜΑ

Οργανικό
Άζωτο
μΜ

πηγή: Paramana, Dasenakis et al., 2008 (Aqua2008, 3rd Intern.,Confer., Wat., Sc., Techn., Integr., Wat.,Res., Manag.,
Determination of heavy metals in Moustos lagoon),

Ο σταθμός δειγματοληψίας στο κανάλι παρουσίασε ενδιάμεσες τιμές, λόγω της

ανάμιξης

υφάλμυρου και θαλασσινού νερού. Οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών, ήταν πολύ χαμηλές, χωρίς
σημαντικές χωρικές μεταβολές στη λίμνη, ενώ τα επίπεδα του αμμωνίου ήταν χαμηλά (<4 μΜ). Η
υψηλότερη συγκέντρωση του οργανικού αζώτου μετρήθηκε στον σταθμό 2 της λίμνης, το οποίο
είναι πολύ κοντά στους καλαμώνες του γειτονικού υγρότοπου.
Η αύξηση του οργανικού αζώτου, των νιτρωδών και αμμωνιακών με την ταυτόχρονη μείωση των
νιτρικών αλάτων στο σταθμό δειγματοληψίας στο κανάλι, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας
σημειακής πηγής θρεπτικών αλάτων ή θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την αναγωγή των νιτρικών
σε νιτρώδη και αμμωνιακά θρεπτικά άλατα. Οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών ήταν εξαιρετικά
χαμηλές, που πιθανότητα να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά καταναλώνονται από την άφθονη
υδρόβια βλάστηση της λίμνης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προφανείς πηγές προσφοράς φωσφορικών
αλάτων, γύρω από τη λίμνη, ενώ φαίνεται ότι ο φώσφορος είναι ο περιοριστικός παράγοντας για
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την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Εξάλλου, τα πυριτικά άλατα ήσαν ιδιαίτερα υψηλά στο νερό της
πηγής και τη λίμνη, όπως αναμενόταν, και αποδίδονται στις διαλυτικές διεργασίες των
ασβεστολιθικών πετρωμάτων του εκεί καρστικού συστήματος και επομένως αναφέρονται ότι είναι
χερσογενούς προέλευσης.
Συγκεντρώσεις Μετάλλων (μg/l ), στο Νερό της Λίμνης Μουστός
(Ιούνιος, 2006) (dis=διαλυμένο, part=σωματιδιακό)
Πηγή

Λίμνη 1

Λίμνη 2

Λίμνη 3

Κανάλι

Θάλασσα

Zn-dis

0.80

1.53

1.50

0.66

2.45

1.05

Zn- part

0.75

1.12

1.34

0.41

0.99

0.97

Cu-dis

0.07

0.11

0.11

0.30

0.58

0.28

Cu-part

0.04

0.02

0.04

0.36

0.20

0.12

Pb-dis

0.03

0.03

0.04

0.02

0.06

0.35

Pb-part

0.04

0.01

0.03

0.07

0.47

0.20

Cd-dis

0.07

0.07

0.06

0.07

0.17

0.09

Cd-part

0.03

0.01

0.01

0.006

0.01

0.003

Mn-dis

0.19

0.99

0.42

0.63

0.23

0.66

Mn-part

0.10

0.13

0.13

0.12

0.65

2.41

πηγή: Paramana, Dasenakis et al., 2006 (Confer., Protection., 2006, 8pp., Environmental study in the Moustos lagoon),

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στο νερό της λίμνης δείχνουν ότι είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με
ρυπασμένα παράκτια νερά και παρόμοιες με εκείνες των λιμνοθαλασσών σε άλλες περιοχές.
Εξάλλου, το διαλυτό μέρος αυτών των μετάλλων φαίνεται ότι υπερισχύει του σωματιδιακού, λόγω
της

τάσης

ανταλλαγής

ιόντων

και

σχηματισμού

διαλυτών

μεταλλικών

συμπλόκων.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις για τα μέταλλα Cu, CD, και Zn. Οι υψηλότερες τιμές
μετάλλων εμφανίζονται στο κανάλι και στη γειτονική θάλασσα.
Συγκεντρώσεις Μετάλλων (mg/kg), στο Ίζημα της Λίμνης Μουστός
(Ιούνιος, 2006), (tot=Total, nla=Non-lattice)
Λίμνη 1

Λίμνη 2

Λίμνη 3

Zn-tot

108

106

142

Zn- nla

34

35.7

36.1
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Cu- tot

90.5

89.5

114

Cu- nla

49.8

51.4

58.1

Pb- tot

20.6

22

22.5

Pb- nla

19

19

20.7

Cd- tot

0.41

0.38

0.51

Cd- nla

0.25

0.26

0.24

Mn- tot

488

467

728

Mn- nla

448

448

700

Ni- tot

155

141

172

Ni- nla

47.8

42.3

50.1

Fe- tot

35595

39095

49295

Fe- nla

5475

7562

7756

Al- tot

32000

34400

39800

πηγή: Paramana, Dasenakis et al., 2006 (Confer., Protection., 2006, 8pp., Environmental study in the Moustos
lagoon),

Τα μέταλλα στο ίζημα της λίμνης δείχνουν γενικά ότι τα Zn, Ni, Fe είναι στην πλειονότητα
χερσογενούς προέλευσης, ενώ τα Pd,και Mn σε πολύ μικρό ποσοστό προέρχονται από εξωγενείς
πηγές.
Η ορνιθολογική Εταιρία προσδίδει μεγάλη σημασία για την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής
του υγρότοπου και αναφέρει τα ακόλουθα. Η περιοχή είναι σημαντική κυρίως για τη διαχείμαση
και τη μετανάστευση των υδροβίων, αρπακτικών και στρουθιομόρφων πουλιών, καθώς βρίσκεται
στο μεταναστευτικό διάδρομο των ανατολικών ακτών της Ελλάδας. Η λιμνοθάλασσα Μουστός,
μετά τους υγροτόπους της Κρήτης, είναι ο πρώτος σχετικά μεγάλος υγρότοπος που συναντούν τα
πουλιά μετά τη διάσχιση της Μεσογείου την άνοιξη. Καθώς οι υγρότοποι είναι περιορισμένοι στον
μεταναστευτικό διάδρομο της ανατολικής χέρσου, ο Μουστός είναι σημαντικός για τη διατήρηση
των υδροβίων και παρυδάτιων ειδών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, είναι ο σημαντικότερος
υγρότοπος διαχείμασης υδρόβιων πουλιών στην ανατολική Πελοπόννησο. Εδώ βρίσκουν πολύτιμα
ενδιαιτήματα λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής. Σημειώνεται η παρουσία του
απειλούμενου πορφυροτσικνιά -Ardea purpurea( τρωτό) και επίσης εδώ φωλιάζουν ορισμένα
προστατευόμενα είδη υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών. Επίσης, σε αυτό τον υγρότοπο
ξεχειμωνιάζουν πλήθη από νερόκοτες φαλαρίδες, κύκνους, αγριόπαπιες και άλλα. Μεταξύ άλλων
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έχουν καταγραφεί και τα πορφυροτσικνιάς (Ardea
σταχτοτσικνιάς (Ardea

cinerea),

στρειδοφάγος (Ηaematopus
ruficollis),

λευκοτσικνιάς (Egretta

ostralegus),

κρυπτοτσικνιάς (Ardeo

κορμοράνος (Phalacrocorax

purpurea),

carbo),

garzetta),

ποταμοσφυρικτής (Charadrius

laralloides),

μικροτσικνιάς (Ιxobrychus

μαυρολαίμης (Saxo

νεροκοτσέλα (Rallus

dubius),

aquaticus),

νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus

colatorquata),

πρασινοκέφαλη πάπια (Anas

minutus),

σφυριχτάρι (Anas

platyrhynchos),

penelope),

κιτρινοσουσουράδα

(Motacilla flava) και πολλά άλλα.
Το βένθος του υγρότοπου περιλαμβάνει διάφορα είδη γαστεροπόδων, διθύρων μαλακίων,
ολιγοχαίτων, πολυχαίτων, καρκινοειδών, ποικιλία από νύμφες και ώριμα άτομα εντόμων που
συνήθως απαντιόνται σε λιμνοθάλασσες.
Ως προς την ιχθυοπανίδα στο Μουστό συγκεντρώνεται μια σημαντική ποικιλία από γνωστά
ευρύαλα είδη τα οποία συναντάμε στις περισσότερες ελληνικές λιμνοθάλασσες. Εδώ όμως ζεί το
σπάνιο ζαχαριάς της αλμυρής ή ζαμπαρόλα της αλμυρής ή γούργος (Aphanius
ενδημικό και απαντά πλέον μόνο στον Μουστό),
abaster),

χέλια (Anguilla

anguilla),

almiriensis, είναι στενά

τις σπάνιες σακοράφες (Syngnathus

πολλά είδη κεφάλων και κοντά προς τη θάλασσα συναντιόνται η αθερίνα, γόνοι τσιπούρας,

λαβρακιού και μουρμούρας. Παλαιότερα, η λίμνη λειτουργούσε ως φυσικό εκτατικό ιχθυοτροφείο
και την εκμεταλλεύονταν με μίσθωση, αλλά μετά τους αλλεπάλληλους θανάτων ψαριών, εξαιτίας
της γηγενούς έκλυσης τοξικών αερίων η εκμετάλλευση αυτή εγκαταλείφθηκε.
Η περιοχή είναι επίσης σημαντική για τη βίδρα, ένα είδος θηλαστικού που πρόσφατα καταγράφηκε
στο Μουστό και αποτελεί έναν απομονωμένο βιώσιμο πληθυσμό. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή
και στις γύρω ρεματιές εντοπίζεται το τσακάλι, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση στην Ελλάδα.
Από τα ερπετά της περιοχής συναντώνται ποικιλία από χελώνες, φίδια και σαύρες, την ελληνική
σαύρα (Lacerta graeca) που ζει σε υγρές και ορεινές περιοχές, σε δέντρα ή θάμνους και το λιμνόφιδο
ή κυβόφιδο (Natrix tesselata) που ζει σε υγρότοπους.
Συμπερασματικά, και σε συνδυασμό, παλαιότερων και νεώτερων μετρήσεων, θα πρέπει να
επισημανθεί ότι ο Μουστός είναι μια λίμνη και όχι λιμνοθάλασσα. Είναι υφάλμυρου χαρακτήρα,
μερομικτική λίμνη ή

μόνιμα στρωματοποιημένων νερών στο βαθύτερο τμήμα της που έχει

χωνοειδή μορφολογία, ενώ στα αβαθή τμήματά της (περίπου τα 3/5 της έκτασής της), η ανάμιξη των νερών
της είναι φυσιολογική. Στα μόνιμα στρωματοποιημένα νερά το υπάρχον εκεί οργανικό υλικό, σε
συνδυασμό με τη σχετικά υψηλή θερμοκρασία και τις συγκεντρώσεις των θειικών αλάτων,
δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για αναγωγή των θειικών σε υδρόθειο και την αυτόχθονη
παραγωγή μεθανίου και άλλων υδρογονανθράκων, από τη διάσπαση της οργανικής ύλης. Το
επακόλουθο είναι, να εκλύεται μαζικά υδρόθειο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν (κυρίως μετά απότομες
μεταβολές του καιρού),

οπότε τότε διασπάται προσωρινά και το μονιμολίμνιο της λίμνης, και

δημιουργούνται περιστασιακά τοξικές συνθήκες για την υδρόβια ζωή της λίμνης. Πρόσθετα,
σημειώνεται ότι εκεί όπου δεν υπάρχουν λειμώνες βλάστησης στον πυθμένα, εμφανίζονται μικρές
γεωμορφές, με κρατηρόμορφους σχηματισμούς, που πιθανώς σχετίζονται με διαφυγές ρευστών (π.χ.,
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αερίων ή και υγρών)

από τον πυθμένα, Σύμφωνα με προσωπική εκτίμηση, ανάλογες γεωμορφές και

διαφυγές ρευστών πρέπει να εμφανίζονται και στη λίμνη Καϊάφα στη Ζαχάρω, αυτά που
αποκαλούνται στη λιμνολογία ‘’Will-O-Wisp’’ σχηματισμοί.
Εξάλλου, όπως τονίζεται σε έγκυρες δημοσιεύσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν
καταγράφονται σε μια υδατοσυλλογή μέταλλα, μεταλλοειδή και θρεπτικά άλατα, καθώς οι
βιογεωχημικές διεργασίες σε μερομικτικά περιβάλλοντα (όπως

είναι ο Μουστός),

είναι ιδιόμορφες και

εξαρτώνται κυρίως από τις σημειακές, χωρικές και εποχικές διακυμάνσεις και μεταβολές των
οξειδο-αναγωγικών συνθηκών που με τη σειρά τους κινητοποιούν ή σχηματίζουν πολύ σταθερά
σύμπλοκα για ορισμένα μάκρο και μικροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Για παράδειγμα, οι οξειδοαναγωγικές συνθήκες μιας περιοχής μπορούν να επιδρούν στη γεωχημική συμπεριφορά πολλών
ευαίσθητων στοιχείων (π.χ., αλλά και οι διεργασίες διαγένεσης, η οξείδωση οργανικού υλικού, η διάλυση οξειδίων σιδήρου
και μαγγανίου κάτω από αναγωγικές συνθήκες, και η επανα-καθίζηση, όταν οι οξειδωτικές συνθήκες επανέλθουν στο υδάτινο
σύστημα) (η διαγένεση γεωλογικά, είναι το σύνολο των φυσικοχημικών και μηχανικών φαινομένων που μετατρέπουν τα ασύνδετα
ιζήματα σε πραγματικά πετρώματα, τροποποιώντας τη δομή, τον ιστό ή ακόμα τη χημική τους σύσταση).

Ωστόσο, αυτό που

επισημαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, για ανθρωπογενή ή μη εμπλουτισμό μετάλλων και
μεταλλοειδών, στο ίζημα κάθε υδάτινου σώματος, είναι ότι απαραίτητα οφείλουν να προσδιορίζουν
το φυσικό επίπεδο (natural

background level)

κάθε μετάλλου, σε κάθε μελετούμενη περιοχή (π.χ.,

αυτό

μπορεί να βρεθεί με λήψη πυρήνων ιζήματος και χρονολόγηση, ώστε να καθοριστεί η χρονολογία έναρξης των φθοροποιών
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, που μπορεί να είναι για παράδειγμα η προ-βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, η έναρξη χρήσης
ορισμένων αγροχημικών, η χημικών κατεργασίας δερμάτων, αργυροχρυσοχοΐας κ.ά).

Δηλαδή, το ποιές ήταν οι

συγκεντρώσεις των μετάλλων και μεταλλοειδών, πριν από την έναρξη εντατικών ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων στην περιοχή, μας προσφέρει τη βάση, ώστε από εκεί και πέρα χρονολογικά να
προσδιοριστεί ο ανθρωπογενής παράγοντας εμπλουτισμού του ιζήματος , σε μέταλλα και
μεταλλοειδή, μιας υδάτινης περιοχής. Εξάλλου, θα πρέπει να συνεκτιμάται και ο βιο-γεωχημικός
εμπλουτισμός μιας περιοχής και οι διεργασίες που εκεί κυριαρχούν (π.χ., ανοξικές ή οξειδωτικές συνθήκες,
διάλυση, απορρόφηση, σύμπλοκα, σωματιδιακά κ.ά).

Δυστυχώς, τονίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι

αποσπασματικές και όχι μεθοδικά και εποχικά διεξαγόμενες δειγματοληψίες, μπορούν να
οδηγήσουν σε εσφαλμένες διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα έχει γίνει, σε πολλές ερευνητικές
εργασίες που αφορούν τις λίμνες Παμβώτιδα, Ορεστιάδα, Κορώνεια, Βιστωνίδα, Κουμουνδούρου
και άλλες.
Σταχυολογημένες πηγές: Paramana, Dasenakis et al., 2008 (Aqua2008, 3rd Intern.,Confer., Wat., Sc., Techn., Integr., Wat.,Res.,
Manag., Determination of heavy metals in Moustos lagoon), Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The
freshwater ichthyofauna of Greece-an update survey), Kottelat, Barbieri, Stoumboudi, 2007 (Rev., Suis., Zoolog., 114.1, 13-32,
Aphanius almiriensis, a new species from Greece, Moustos and Almiri), Triantafyllidis, et al, 2007 ( Mar., Biol., 152.5, 1159-1167,
Phylogeography and genetic structure of the Mediterranean killifish Aphanius fasciatus, in Moustos lake), Παραμάνα, 2006 (Διατρ.,
Ειδικ., Ωκεαν., Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 132, Περιβαλλοντική διαχείριση στο παράκτιο σύστημα της λιμνοθάλασσας Μουστός),
Paramana, Dasenakis et al., 2006 (Confer., Protection., 2006, 8pp., Environmental study in the Moustos lagoon,
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=8352), Economou et al., 2004 (Collec., Evaluat., Biolo., data for Rivers and
Lakes Implemen., WFD 2000/60EE, 8-84, Collection, compilation of the ichthyological bibliography for the rivers and lakes of
Greece), Raabe, Koumpli-Sovantzi, 2002 (Πρακτ., 9ου Ελλην., Βοταν., Συνεδ., 9:286-289, Μελέτη της βλάστησης των
απειλούμενων υγροτόπων της αργολίδας), Raabe, Koumpli-Sovantzi, 2000 (Πρακτ., 8ου Ελλην., Βοταν., Συνεδ., 8, 368-371,
Συμβολή στη βλάστηση της περιοχής Στροφιλιάς Πελοποννήσου), Οικονόμου και συν., 1999 ( Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ,
341σελ+4 παραρτ., Απειλούμενα ενδημικά ψάρια του γλυκού νερού της δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, κατανομή, αφθονία,
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κίνδυνοι, μέτρα προστασίας), Koumpli-Sovantzi, 1997 (Flora Medit., 7, 173-179, The charophyte flora of Greece, I. ), Koussouris,
et al., 1989 ( Toxic., Environ., Chem., 20.1, 307-312, Unusual characteristics in a meromictic lake in Greece, Moustos lake),
Κασπίρης και συν., 1987 (Τεχν., Έκθεσ., 79σελ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Υδροβιολογική μελέτη Μουστού Κυνουρίας),
Koussouris, 1978 ( Thalassogr., 2, 19-25, Botanical observations in Lake Meligou),
www.webnews.gr/.../rare-species-of-fish-in-the-lagoon-moustos-hosted

__________

-Λίμνες των Ορυχείων της Μεγαλόπολης,

Θωκνία, Κυπαρίσσια Ι και ΙΙ
Στην προσπάθεια αποκατάστασης των εδαφών στα ορυχεία της Μεγαλόπολης, μετά την
ολοκλήρωση της εξορυκτικής διαδικασίας, έχουν δημιουργηθεί από παλιά υδατοσυλλογές (στα
ανενεργά πλέον ορυχεία και στο δάπεδο των παλαιών ορυχείων),
Ελισσώνα)

οι λίμνες Θωκνίας (έχει

φυσικό όριο τον παταμό

και Κυπαρίσσια Ι και ΙΙ, αλλά και σε θέσεις (π.χ.,αντλιοστάσια) των ενεργών ακόμη ορυχείων

Μαραθούσας (χρονολογία

ολοκλήρωσης εξόρυξης λιγνίτη, το 2016),

Χωρεμίου (χρονολογία

ολοκλήρωσης εξόρυξης

λιγνίτη, το 2026).

Είναι γνωστό, ότι στη λεκάνη της Μεγαλόπολης, η παλαιο-λιγνιτογένεση έγινε σε τέλματα ή
αβαθείς λίμνες, σε θερμότερες συνθήκες κατά τη Πλειστόκαινη γεωλογική περίοδο, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα τον ασυνεχή σχηματισμό λιγνιτικών στρωμάτων, που καλυπτόταν από φερτά
γαιώδη υλικά του τότε Αλφειού ποταμού. Διακρίνονται τρία λιγνιτικά κοιτάσματα, πιθανόν λόγω
της ύπαρξης τριών ανεξάρτητων λιμνών, με διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Τα
κοιτάσματα αυτά είναι: Χωρέμη-Μαραθούσα (ολικό βάθος 140μ.), Θωκνία-Κυπαρίσσια (έχει εξαντληθεί η
εξόρυξη λιγνίτη, ολικό βάθος 20-100 μ.)

Θ. Σ., Κουσουρής
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(πηγή: Δημητρακοπούλου, 2010 (Πτυχ., Εργασ., ΕΜΠ, 102σελ., Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας λιμνών στις περιοχές των
ορυχείων
Μεγαλόπολης
κατά
τη
μεταλιγνιτική
περίοδο),
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/3708/3/dimitrakopoulous_lignitemine.pdf

__________

- Λίμνη Στυμφαλία
(Natura2000=GR2530002, Β. Πελοπόννησος, Κορινθία)
Η Στυμφαλία, η πιο σημαντική φυσική λίμνη της Πελοποννήσου, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό
χαμηλότερο τμήμα του ομώνυμου οροπεδίου, περιβαλλόμενοι από τα βουνά Ζήρια, Ολίγυρτος
και Μαυροβούνι ή Φαρμακά. Είναι μια αβαθής ορεινή λίμνη, που η έκτασή της μπορεί να
φτάσει την άνοιξη και τα 7.7Km2, ενώ στο τέλος της θερινής περιόδου μπορεί να συρρικνωθεί
περίπου και στα 3.62 Km2 . Υπάρχουν και χρονιές, όπως το 1978, το 1989 και το 1993, όπου η
λίμνη ξηράνθηκε. Η λίμνη τροφοδοτείται με νερά από σύστημα χειμάρρων και ρεμάτων του
ορεινού όγκου της περιοχής (π.χ. Καστανιώτικος, Λυκόρεμα, Κολιού, Αγία Σωτήρα), από το μικρό ποταμό
Στύμφαλο, από πηγές του καρστικού συστήματος της περιοχής (π.χ., Καστανιά, Κεφαλόβρυσο, Κεφαλάρι,
μέτωπο Δρίζα, Δροσοπηγή, Βελατσούρι),

Θ. Σ., Κουσουρής
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Παπαρηγόπουλου στα βορειοανατολικά, μέσω της σήραγγας στο Λαγοβούνι (στη

λεκάνη αυτή

υπήρχε παλαιότερα η λίμνη Πελλήνη, 1.5 τ.χλμ έκτασης, που αποξηράνθηκε το 1889).

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Στυμφαλίας
Επιφάνεια Λίμνης

3.62Km2

Υψόμετρο Λίμνης

+585-590m

(περίπου 7.7Κm2 κατά την
υγρή περίοδο)
Υδρολογική Λεκάνη

192.5Km2

Μέγιστο Μήκος

4Km

Μέγιστο Πλάτος

1.5Km

(+36 Km2 η λεκάνη
Παπαρηγόπουλου)

Όγκος Λίμνης

Χ106m3

Μέγιστο Βάθος

2.6m

Μήκος Ακτών

Km

πηγές: Καλλίρης, Σπινθάκης, 1997 (Τεχν., Έκθεσ., Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Στυμφαλίας, 243σελ., Ειδική μελέτη
οικολογικής διαχείρισης λίμνης Στυμφαλίας),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό.
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Μεγάλο μέρος των τοπικών πηγών Στυμφαλίας, Μπουζίου, Κεφαλαρίου και Καστανιάς, μαζί με τα
υπερχειλίζοντα νερά της λίμνης κατευθύνονται στο ‘’Βοχαϊκό Χάνδακα’’, που μέσω της σήραγγας
του Αδριάνειου υδραγωγείου (κατασκευάστηκε το 20μX-50μX., για την ύδρευση της Κορίνθου) και του Ασωπού
ποταμού μεταφέρει τα ύδατα της ευρύτερης περιοχής στην πεδινή Κορινθία. Ωστόσο, η φυσική
αποστράγγιση της λίμνης (το

15 % περίπου

του συνολικού υδάτινου δυναμικουό του συστήματος της περιοχής)

πραγματοποιείται μέσα από διάφορες μικρές ή μεγάλες καταβόθρες, όπως εκείνη της Γιδομάντρας
και της Φόρτσας. Τα νερά αυτά, κινούμενα υπογείως προς τα νοτιοανατολικά, φαίνονται ότι
εκφορτίζονται από πηγές του Αργολικού κόλπου. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο
Παυσανίας, το έτος 174 μ.χ., περιέγραψε πως τα νερά της Στυμφαλίας εξαφανίζονται σε χάσμα γης
και εμφανίζονται πάλι στην Αργολίδα, όπου σχηματίζουν τον ποταμό Ερασίνο. Παλαιότερα, στο
κέντρο της υδρολογικής λεκάνης της Στυμφαλίας, δεν υπήρχε λίμνη με τη σημερινή μορφή, αλλά
μια ελώδη περιοχή που περιέβαλε τον ποταμό Στύμφαλο, στο μέσο του οροπεδίου.
Η Στυμφαλία είναι σημαντική για την περιοχή, γιατί μεγάλο μέρος των νερών της χρησιμοποιείται
για την άρδευση της γύρω από αυτήν καλλιεργούμενης περιοχής. Σημαντικό μέρος από τα νερά της
διοχετεύονται σήμερα στον Ασωπό ποταμό. Επίσης, γίνεται άντληση νερών από τη λίμνη για την
άρδευση παραλίμνιων εκτάσεων, καθώς και 5000 στρεμμάτων των περιοχών Λαύκα και Καστανιά,
της λεκάνης της Στυμφαλίας. Μελλοντικά προβλέπεται επέκταση των αρδευτικών έργων για την
άρδευση επιπλέον 30000 στρεμμάτων. Στις παραπάνω επεμβάσεις του ανθρώπου θα πρέπει να
προστεθούν και διάφορα έργα δέσμευσης του νερού των χειμάρρων και των πηγών για ύδρευσηάρδευση και ο υψηλός ρυθμός επιχωμάτωσης με λεπτόκοκκο υλικό, το οποίο μεταφέρεται μέσω
των χειμάρρων. Η επιχωμάτωση φαίνεται να σχετίζεται με την καταστροφή της δασικής
βλάστησης. Επίσης, το έτος 1979, η ανατίναξη με δυναμίτη των τοιχωμάτων των καταβοθρών,
επιτάχυνε το ρυθμό αποστράγγισης της λίμνης. Εξάλλου, η εντατικοποίηση των αγροτικών
καλλιεργειών έχει αυξήσει το ποσό φωσφορικών και νιτρικών αλάτων που καταλήγουν στη λίμνη,
με αποτέλεσμα τον ευτροφισμό και το διπλασιασμό σχεδόν της έκτασης της λίμνης που καλύπτεται
από καλαμώνες, μεταξύ των ετών 1945 και 1987. Ωστόσο, όλες αυτές οι επεμβάσεις ελάττωσαν τις
εισροές και αύξησαν τις απορροές νερού, με αποτέλεσμα η λίμνη να έχει μειωθεί τόσο σε έκταση ,
όσο και σε όγκο, σε σύγκριση με παλαιότερες περιόδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην σύμβαση
του έτους 1881 για την αποξήρανση της λίμνης, αναφέρεται ως ελάχιστη έκταση, σε μη
πλημμυρικές περιόδους, τα 6.4 km . Σήμερα, το σύστημα της λίμνης Στυμφαλίας, δεν μπορεί να
διατηρήσει ικανοποιητική ποσότητα νερού σε περιόδους ανομβρίας με άμεσο κίνδυνο ξήρανσής
της. Ιστορικά, έχουν καταγραφεί οι εξής περίοδοι πλήρους ξηρασίας: 1889-90, 1977, Αύγουστος
1978, και Μάιος-Σεπτέμβριος 1990.
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Στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά της λίμνης, μπορεί κανείς να συναντήσει ένα καταπληκτικό
τοπίο με εναλλαγές πλούσιας βλάστησης με τεράστια δέντρα, πολυάριθμους θάμνους όπως ρείκια
κα πουρνάρια, ρεματιές με πανύψηλα πλατάνια, καλαμιώνες και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και
απέραντα βοσκοτόπια. Τα κωνοφόρα δάση με την κεφαλληνιακή ελάτη, την μαύρη πεύκη, και τις
επιβλητικές βελανιδιές, δίνουν επιπρόσθετη αξία στην περιοχή. Φύονται επίσης πολλά ενδημικά
φυτά, δέντρα και θάμνοι, καρυδιές, ίταμος, αγριοκορομηλιές, αγριαχλαδιές, αλλά και θυμάρι,
λεβάντα, τσάι του βουνού και άλλα.
Στη λίμνη Στυμφαλία η ελόβια, υδρόβια και υδρόφιλη χλωρίδα αποτελείται από περίπου 24 taxa
(π.χ.,

είδη, υποείδη, ποικιλίες).

Από τα κυρίαρχα είδη είναι τα αγριοκάλαμα και τα ψαθιά (Phragmites

communis και Typha angustifolia),

που ως καλαμώνες καλύπτουν πάνω από το 55% της επιφάνειας της

λίμνης. Εξάλλου, στη λίμνη έχουν καταγραφεί και τα είδη Nitellopsis obtusa, Myriophyllum
spicatum, Μ. verticullatum, Percicaria amphibia, Ranunculus peliatus , R. peltatus, Ceratophylum
demersum, Butommus umbellatus, Nasturtium offιcinale και διάφορα είδη Potamogeton .
Ως προς το φυτοπλαγκτό, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις " άνθησης" του φυτοπλαγκτού, που
οφείλεται σε υπερβολικό ευτροφισμό, λόγω εκπλύσεων γεωργικών λιπασμάτων. Η άνθιση αυτή
συχνά συνοδεύεται από το θάνατο κυρίως ψαριών.
Από την άποψη της ιχθυοπανίδας, σημειώνεται (π.χ.,

ερευνητική εργασία Οικονόμου και συν., 1999),

ότι η

λίμνη ξηράνθηκε κατά περιόδους, με σημαντικότερη περίοδο ξήρανσης αυτή του 1990, όταν για
τουλάχιστον δύο μήνες "πέτρωσε" όλη η λίμνη, κατά την έκφραση των κατοίκων, με αποτέλεσμα
να χαθούν όλα τα ψάρια. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρό κατά τις προηγούμενες περιόδους
ξηρασίας που είχαν μικρότερη διάρκεια και έτσι διατηρήθηκαν κάποιες μικρές λακκούβες με νερό
ανάμεσα στους καλαμώνες. Όσο αφορά την περίοδο του 1990, οι κάτοικοι της περιοχής
αποκλείουν το ενδεχόμενο να επέζησαν ψάρια στη λίμνη και αποδίδουν την σημερινή ύπαρξη
ψαριών σε εμπλουτισμό που έγινε με ψάρια από την Υλίκη και συγκεκριμένα με κυπρίνο (Cyprinus
carpio)

και χιρακόβα (Rutilus ylikiensis από

την Υλίκη).

Το πρόβλημα με αυτή την εξήγηση είναι ότι δεν

βρέθηκε Rutilus ylikiensis στη Στυμφαλία. Αντίθετα, βρέθηκε Leuciscus cephalus, που όμως δεν
απαντάται στην Υλίκη, ώστε να υποτεθεί ότι η μεταφορά του έγινε τυχαία μαζί με τα Rutilus
ylikiensis και Cyprinus carpio. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο, ο σημερινός πληθυσμός της λίμνης
να μεταφέρθηκε από μία τρίτη περιοχή από ιδιώτες. Μία άλλη εκδοχή είναι, ο τοπικός πληθυσμός
ψαριών να διασώθηκε, πιθανόν σε ορεινά ρέματα ή πηγές. Η εκδοχή αυτή ενισχύεται από τα
αποτελέσματα γενετικών ερευνών που δείχνουν ότι η γενετική δομή του τοπικού πληθυσμού
διαφέρει από αυτή άλλων πληθυσμών του είδους σε βαθμό που να θεωρείται πιθανό ότι ο
πληθυσμός Leuciscus της Στυμφαλίας, αποτελεί ένα ανεξάρτητο είδος. Μία παρόμοια εκδοχή είναι
επίσης πιθανή και για την περίπτωση του Pelasgus ή Pseudophoxinus stymphalicus (εκπληκτικό
αντοχή είδος που μπορεί να επιβιώσει κάτω από δυσμενέστατες οικολογικά συνθήκες).

σε

Έτσι, δεν αποκλείεται κάποια

άτομα του είδους να επέζησαν κατά τη ξηρή αυτή περίοδο και οι απόγονοί τους να επαναΘ. Σ., Κουσουρής
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εποίκισαν τη λίμνη. Ωστόσο, μόνο μία σοβαρή συστηματική ή/και γενετική έρευνα θα μπορούσε
να διευκρινίσει το ερώτημα της καταγωγή των τοπικών πληθυσμών των δύο ειδών.
Σε σχετικά πρόσφατη μελέτη (2007), της λίμνης Στυμφαλίας για την ιχθυοπανίδα της έχουν
καταγραφεί, ο πελασγός της Στυμφαλίας ή ντάσκα -Pelasgus ή Pseudophoxinus stymphalicus
(εκπληκτικό σε αντοχή είδος και μπορεί να επιβιώσει κάτω από δυσμενέστατες οικολογικά
συνθήκες, ακόμα και σε ελάχιστο νερό, σε αρδευτικά αυλάκια, δεξαμενές, σε πηγάδια ή και
υπόγεια ρέματα), που παρουσιάζει ευρύτερη κατανομή στον Ελληνικό χώρο, το ενδημικό της
Στυμφαλίας, η μπούλκα -Leuciscus cephalus, με μορφολογικές διαφοροποιήσεις από πληθυσμούς
αυτού του είδους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, ο κοινός κυπρίνος -Cyprinus carpio, που έχει
εισαχθεί στη λίμνη, ο ποταμοκέφαλος της Πελοποννήσου -Squalius cf. peloponnensis, πιθανότατα
εισαχθέν, αλλά αμφιβόλου ταξινομικής κατάστασης, και το γηγενές ποταμοκέφαλος του Μοριά Squalius moreoticus, του οποίου ο πληθυσμός πιθανότατα έχει εξοντωθεί. Σε παλαιότερα στοιχεία
αλιευτικής παραγωγής αναφέρεται και η παρουσία πέστροφας η οποία σήμερα φαίνεται ότι έχει
εξοντωθεί (Δεν

είναι όμως γνωστό αν πρόκειται για παραγωγή από αυτόχθονο πληθυσμό ενδημικής πέστροφας ή από

εμπλουτισμό -καλλιέργεια ιριδίζου σας πέστροφας που πιθανόν να είχε εισαχθεί και έτσι υπάρχει κάποια ασάφεια σχετικά με τη
γενετική ταυτότητα των πληθυσμών των παραπάνω ειδών).

Η Στυμφαλία, είναι ένας πολύ σημαντικός ορεινός υγρότοπος και αποτελεί αξιόλογο
μεταναστευτικό σταθμό των αποδημητικών πτηνών. Για πολλά από αυτά η λίμνη αποτελεί τόπο
αναπαραγωγής και φωλιάσματός τους. Είναι ένας ιδανικός βιότοπος για τα 133 είδη
προστατευόμενων, επαπειλούμενων και υπό εξαφάνιση πουλιών, μιας και αποτελεί καταφύγιο και
για πολλά μεταναστευτικά πουλιά, όπως ο χρυσαετός, η σκουφοβουτηχτάρα, ο πορφυροτσικνιάς, η
νανοβουτηχτάρα, ο καλαμόκιρκος, η βαλτόπαπια, η τσιχλοποταμίδα κλπ. Μεγάλη είναι και η
σημασία της κατά τη μεταναστευτική περίοδο, κατά την οποία, ερωδιοί, χαλκόκοτες,
καλαμοκανάδες και πάπιες βρίσκουν ιδανικούς χώρους για διατροφή και ξεκούραση. Η περιοχή
Γιδομάντρα, δίπλα από τη λίμνη, έχει κηρυχθεί ‘’Καταφύγιο Θηραμάτων’’ και ψηλότερα, ο κάμπος
της Πελλήνης έχει κηρυχθεί ‘’Ζώνη Διάβασης Τρυγονιών’’. Πελαργοί, αγριόπαπιες και αλκυόνες
φωλιάζουν και αναπαράγονται εκεί, ενώ στα γύρω ορεινά, στις ρεματιές, στα απότομα φαράγγια,
στις χαράδρες, στις κοιλάδες, αλλά και ανάμεσα στους καλαμιώνες, ζουν και αναπαράγονται
πολλά σπάνια είδη άγριας, υδρόβιας και παρυδάτιας πανίδας. Κατά τη μυθολογία, στη Στυμφαλία
βρήκαν καταφύγιο οι Στυμφαλίδες όρνιθες, που από ότι υποστηρίζουν οι ειδικοί επιστήμονες
πρόκειται για τις ‘’Φαλακρές χαλκόκοτες’’, Geronticus eremita και ο Ηρακλής προσκλήθηκε, στον
έκτο του άθλο να τις εξολοθρεύσει, μιας και αποτελούσαν την μάστιγα την περιοχής.
Εξάλλου, στις όχθες της λίμνης έχουν παρατηρηθεί ποταμοκάβουρες (Potamon

fluviatille),

νερόφιδα,

τρία είδη βατράχων και στην ευρύτερη περιοχή χερσοχελώνες, σαΐτες, σαπίτες, ερημόφιδα, σαύρες
και πολλά άλλα.
Σταχυολογημένες πηγές: Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece-an
update survey), Οικονόμου και συν, 1999 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ, 403σελ., Απειλούμενα ενδημικά ψάρια του γλυκού
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νερού της δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, κατανομή, αφθονία, κίνδυνοι, και μέτρα προστασίας), Καλλίρης, Σπινθάκης, 1997
(Τεχν., Έκθεσ., Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Στυμφαλίας, 243σελ., Ειδική μελέτη οικολογικής διαχείρισης λίμνης Στυμφαλίας),
Κoumpli-Sovantzi et al., 1997 (Fed., Repert., 108, 5-6, 453-461, Hydrophilous flora of Peloponnisos), Καλλίρης, 1993 (Τεχν.,
Έκθεσ., Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Κορινθίας, 54σελ., Αναγνωριστική μελέτη των φυσικών
οικοσυστημάτων της Στυμφαλίας λίμνης), *Αδαμακόπουλος και συν., 1988 (Τα βουνά του Μωριά, 230σελ.), Stephanidis, 1974
(Biol.,Gallo-Hellen., 5,2,235-257, on some fish of the ioniokorinthion region), Μπεκάκου-Κόντου, 1971 (Ελλην., Ωκεαν., Λιμνολ.,
10, 469-472, Υδροβιολογικές παρατηρήσεις επί των Ελληνικών λιμνών),
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).

__________

- Λίμνη Τάκα
(Natura2000=GR2520002, Αρκαδία, Τρίπολη)

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Τάκα
Επιφάνεια Λίμνης

2.6Km2 (έτος 1994)
(Ταμιευτήρας,1.7 Km2)
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Υδρολογική
Λεκάνη

Εδαφική

Χωρητικότητα
ταμιευτήρα
Μέγιστο Βάθος Λίμνης

92 Km2
(89.4Km2 έτος 1994)
12Χ106m3

3m (έτος 1978)
(Ταμιευτήρας στην απόληψη
νερού, 13m)

Μέγιστο
Μήκος
Ταμιευτήρα
Μέγιστο
Πλάτος
Ταμιευτήρα
Περίμετρος
Ταμιευτήρα

1.38Km

0.860Km

4.4Km

πηγή: Αλεξίου, 2009 (Μεταπ., Διατρ., ΓΠΑ, 92σελ., Ολοκληρωμένη διαχείριση ταμιευτήρα Τάκας),
*Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λιμνών μεταβάλλονται εποχικά και διαχρονικά, ενώ πολλές μετρήσεις
αμφισβητούνται για την ακρίβειά τους, καθότι δεν έγιναν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρο προσωπικό..

Η λίμνη Τάκα, αναφέρεται ως τέως λίμνη ή και έλος ή και ταμιευτήρα ή λιμνοδεξαμενή, καθώς
σήμερα έχει δημιουργηθεί, πάνω στην παλαιά λίμνη και σε μικρότερη έκταση ταμιευτήρας νερού
(σχήμα

ταμιευτήρα τραπεζοειδές, μήκος μεγάλης βάσης περίπου 1.35μ., μήκος μικρής βάσης περίπου 1.12μ., ύψος τραπεζίου

0.85μ.)

για την άρδευση της γύρω καλλιεργούμενης περιοχής (νότιο

τμήμα Μαντινειακού οροπεδίου).

Η

Τάκα, βρίσκεται, νότια της Τρίπολης, στη νότια πλευρά του Μαντινειακού οροπεδίου, σε υψόμετρο
+657 μέτρα και περιβάλλεται από λόφους με αραιή βλάστηση και είναι ανοιχτή προς τα ανατολικά
(οροπέδιο της Τεγέας).
Η λίμνη, σε σχέση με την έκταση που κάλυπτε παλαιότερα, έχει συρρικνωθεί και παρουσιάζει
έντονη εποχική διακύμανση της επιφάνειας της. Παρόλα αυτά, η Τάκα αποτελεί και σήμερα,
σημαντικό υγρότοπο της Πελοποννήσου.
Παλαιότερα, η λίμνη Τάκα αποτελούσε μια μεγάλη αβαθή εποχική λίμνη (εποχικά
υγρότοπος),

κατακλυζόμενος

η οποία γέμιζε με νερό το χειμώνα και την άνοιξη, το καλοκαίρι στο κέντρο της υπήρχε

ένα μικρό έλος, ενώ τα νερά της διέφευγαν από φυσικές καταβόθρες της περιοχής. Αυτή η εποχική
διακύμανση, ξεπερνούσε και τα 3 μέτρα, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο το νερό περιορίζεται σε
μερικές λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί από την αργιλοληψία της τοπικής βιοτεχνίας τούβλων
και κεραμιδιών. Το μέγεθος και το βάθος της μεταβάλλονταν σημαντικά από εποχή σε εποχή και
από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με το ύψος των βροχοπτώσεων, την άρδευση των καλλιεργειών της
πεδιάδας της Τεγέας, τη δραστηριότητα των πηγών, των υπογείων ρευμάτων και άλλα.
Η Τάκα, ανήκει στην υδρολογική λεκάνη απορροής του Αλφειού ποταμού, όπου μέσω των
καταβόθρων τον εμπλουτίζει με τα νερά της. Στη λίμνη απορρέουν τα υδατορέμματα της περιοχής
που δεν έχουν σημαντική ροή, με κυριότερα το Σαραντάπορο και το Βαλτετσόρεμα. Στη νότια
πλευρά της υπάρχει η μεγάλη καταβόθρα από την οποία απορρέουν τα πλημμυρικά νερά της
περιοχής. Άλλες 5 καταβόθρες βρίσκονται στη βόρεια πλευρά. Η παροχετευτικότητα των
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καταβοθρών δεν είναι σταθερή, καθώς εμφανίζονται συχνές εμφράξεις του στομίου τους από φερτά
υλικά, ενώ είναι σχετικά άγνωστα η υπόγεια λειτουργία και διαδρομή τους (οι καταβόθρες συντηρούνταν
και καθαρίζονταν από τους γεωργούς και διατηρούνταν ανοικτές με ειδικές πέτρινες κατασκευές).

Τα εδάφη της πεδινής

περιοχής της Τάκα, είναι αλλουβιακά και προήλθαν από εναποθέσεις φερτών υλικών από τα
υδατορέμματα της περιοχής.
Η λίμνη, εξαιτίας της έντονης διακύμανσης της στάθμης της, φιλοξενούσε στο παρελθόν
περιορισμένο αριθμό ελόφυτων
υδρόφυτων (π.χ.,
globularis).

(π.χ.,

Eleocharis palustris, Ranunculus marginatus, Alisma plantago-aquatica),

Potamogeton gramineus, Ranunculus rionii),

αλλά και χαρόφυτα (π.χ.,

Chara globularis v.

Από τη βενθική πανίδα στο παρελθόν είχε καταγραφεί στην Τάκα και το ενδημικό

γαστερόποδο Bithynia hellenica.
Στην ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας της Τάκα συχνά απαντώνται η λευκή ιτιά (Salix
εύθραστη ιτιά (Salix
malus),

fraxilis)

alba)

με την

σε μικρές συστάδες, στους καλλιεργούμενους αγρούς η μηλιά (Pyrus

ενώ στα εγκαταλειμμένα χωράφια η γκορτσιά (Pyrus

amygdaloformis),

μάραθος, αγριοβίκος,

καντηλάκι, μολόχα, τσουκνίδα γαλατσίδα και άλλα. Στα ρέματα απαντώνται λεύκες (αργυρόφυλλη
Populus alba, τρέμουσα –Populus tremula),

πλατάνια (Platanus

orientalis),

σφενδάμνια (Acer

καλάμια και άλλα. Στα πεδινά τμήματα απαντώνται σπάρτα (Spartium

junceum),

–

monspessulanum),

βάτα (Rubus

coesius),

αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.), ενώ στη δασική βλάστηση επικρατεί το πουρνάρι (Quersus coccifera), η
ασφάκα (Phlomis fruticosa) η κοκορεβυθιά (Pistasia terebinthus), ο κράταιγος (Crataegus sp.) και άλλα.
Η πανίδα της περιοχής είναι σχετικά πλούσια με νερόφιδα, αμφίβια, νυφίτσες, ασβούς, αλεπούδες,
σκαντζόοιρους, λαγούς και πολλά πτηνά. Την περιοχή της Τάκα επισκέπτονται πλήθος από υδρόβια
και άλλα πτηνά όπως χαλκόκοτα, καλαμόκιρκος, νυχτοκόρακας, βασιλαετός, γλαρονάκι, φιδαετός,
αλκυόνη κ.ά. Παλαιότερα και κατά το χειμώνα συγκεντρώνονταν πολλά υδρόβια πουλιά, ιδιαίτερα
τις περιόδους με παγωνιά στη βόρεια Ελλάδα. Αργά την άνοιξη, όταν η έκταση της παλαιάς λίμνης
ήταν ακόμη πλημμυρισμένη, στα ρηχά νερά και στα υγρά λιβάδια της τρέφονταν ερωδιοί,
χαλκόκοτες και μικρότερα παρυδάτια πουλιά σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Στην κρίσιμη περίοδο
της εαρινής μετανάστευσης η Τάκα ήταν ο δεύτερος σημαντικός υγρότοπος που συναντούσαν τα
πουλιά μετά τη διάσχιση της Μεσογείου (ο πρώτος είναι το δέλτα του Ευρώτα). Έτσι, σταματούσαν για να
ξεκουραστούν και να τραφούν μερικές μέρες. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής που την
καθιστούσε σημαντική για την πανίδα, ήταν τα υγρά λιβάδια και οι ρηχές εκτάσεις (με
μικρότερο από μισό μέτρο),

βάθος νερού

όπου τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά μπορούσαν να τραφούν.

Στις γύρω ημιορεινές περιοχές εξακολουθούν να φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά που τρέφονται και
στον υγρότοπο. Για αυτούς τους λόγους, η Τάκα και η γύρω από αυτήν έκταση χαρακτηρίσθηκε
στο παρελθόν ‘’Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά’’ (ΣΠΠ) μετά την πρώτη καταγραφή που έγινε
στην Ευρώπη το 1988 από την διεθνή ένωση των ορνιθολογικών οργανώσεων ‘’BirdLife
International’’, με την συνεργασία της ‘’Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας’’ στην Ελλάδα. Στην
συνέχεια όμως το 2000, στην δεύτερη αξιολόγηση που έγινε, η περιοχή δεν πληρούσε πλέον τα
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κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ως ΣΠΠ διότι, αν και τα είδη που υπήρχαν και πριν
εξακολουθούσαν να επισκέπτονται την περιοχή, οι πληθυσμοί τους ήταν μικρότεροι τα τελευταία
χρόνια. Αυτό οφείλονταν κυρίως στις χρονιές παρατεταμένης ξηρασίας της περασμένης δεκαετίας,
οπότε η έκταση δεν πλημμύριζε ή γιατί η έκταση που κατακλυζόταν από νερά ήταν μικρότερη, ενώ
η πρόσφατη δημιουργία του ταμιευτήρα λειτουργεί προς το παρόν αρνητικά για τα υδρόβια πτηνά.
Η έντονη διακύμανση της στάθμης της λίμνης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και για την
ιχθοπανίδα, Ωστόσο, από τα αυτόχθονα είδη απαντάται το ενδημικό της βαλκανικής, πελασγός της
Στυμφαλίας ή ντάσκα (Pelasgus ή Pseudofoxinus stymphalicus) που έχει την ικανότητα να διαβιεί σε μικρούς
όγκους νερού ή και στη λάσπη και κάτω από ακραίες συνθήκες θερμοκρασιών, ο κοινός κυπρίνος
(Cyprinus carpio) που έχει εισαχθεί στην περιοχή, όπως και το κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki).
Η κατασκευή του ταμιευτήρα της Τάκα, μεταξύ των άλλων αποσκοπεί στην κάλυψη των
αρδευτικών αναγκών μεγάλου τμήματος του κάμπου του Μαντινειακού λεκανοπεδίου, στην
προστασία της περιοχής από την υπερχείλιση της λίμνης και τη συγκράτηση των νερών της με
στόχο στην ανάδειξή της σε σημαντικό βιότοπο και τουριστικό πόλο. Σημειώνεται, ότι η περιοχή
της Τεγέας αντιμετώπιζε ανέκαθεν οξύ αρδευτικό και υδροδοτικό πρόβλημα, με συνέπεια πολλές
αγροτικές καλλιέργειες να έχουν εγκαταλειφθεί ή να είναι προβληματικές. Από τον Αύγουστο του
1999 έχουν αρχίσει οι εργασίες του έργου "Ταμιευτήρας Τάκας" που σκοπό έχουν την κάλυψη των
αρδευτικών αναγκών του νότιου τμήματος του Μαντινειακού λεκανοπεδίου. Το έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή ενός ταμιευτήρια υδάτων σχήματος τραπεζίου συνολικής επιφάνειας 1700
στρεμμάτων. Ο ταμιευτήρας βρίσκεται στο κέντρο της άλλοτε λίμνης και οριοθετείται από ένα
ανάχωμα συνολικού ύψους 13 μέτρων και μήκους 4.4Κm, ενώ το βάθος της απολήψιμης στοιβάδας
νερού είναι τα 10 μέτρα. Η χωρητικότητα της τεχνητής αυτής δεξαμενής προβλέπεται να φθάσει τα
12.000.000 m3 νερού, και το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση 30500 στρεμμάτων γόνιμων
εδαφών της περιοχής. Επίσης, έχουν προβλεφθεί από την μελέτη να χρησιμοποιηθούν φυσικά
υλικά όπως πέτρες από την γύρω περιοχή και χώμα από την ίδια την λίμνη για την κατασκευή του
αναχώματος, ώστε να διαταραχθεί στο ελάχιστο το περιβάλλον της περιοχής. Στο έργο αυτό
συμπεριλαμβάνονται και δύο περιφερειακές διώρυγες μετά των ειδικών έργων εκτροπής που
λειτουργούν ως αγωγοί μεταφέροντας στον ταμιευτήρα νερό από το Βαλτετσόρεμα και από το
ρέμα της Μανθηρέας. Τέλος, το έργο συμπληρώθηκε με την κατασκευή αντλιοστασίου υδροληψίας
δίπλα στο ανάχωμα του ταμιευτήρα και περιμετρικές αποχετευτικές τάφρους που οδηγούν τα εκτός
του αναχώματος νερά της λίμνης στο αντλιοστάσιο και τις καταβόθρες.
Σταχυολογημένες πηγές: Αλεξίου, 2009 (Μεταπ., Διατρ., ΓΠΑ, 92σελ., Ολοκληρωμένη διαχείριση ταμιευτήρα Τάκας), *Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2008 (Τεχν. Έκθεσ., Δ/νση Μελετών και Κατασκευών, Οριστική μελέτη ταμιευτήρα ΤάκαςΠρομελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων),
(Μεταπτ., Δίπλ., ΕΜΠ, 55σελ., Δημιουργία συστήματος πληροφοριών μεγάλων
ταμιευτήρων), Οικονόμου και συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ, 341σελ., +4 Παραρτ., Ενδημικά ψάρια Δ.Ελλάδος και
Πελοποννήσου, κατανομή, αφθονία κίνδυνοι, μέτρα προστασίας), Koumpli-Savantzi et al., 1997 (Fed., Repert., 108, 5-6, 453-461,
A contribution to the hydrophilous flora of Peloponnisos), *Κορτέση, Αποστολίδης και συν., 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΟΤΜΕ και
ΥΔΡΟΤΕΚ/Υπουργείο Γεωργίας, 88σελ., και 2 Παραρτ., Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ταμιευτήρα Τάκα, Ν. Αρκαδίας),
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Γ’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
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__________

- Λίμνη Τσιβλός

(Ζαρούχλα, Χελμός, Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού)

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Τσιβλός
0.083Km2

Επιφάνεια Λίμνης

Χ106m3

Όγκος Λίμνης

Η

Υψόμετρο Λίμνης

+780m

Μήκος Ακτογραμμής

1800m

λίμ
νη
Τσι
βλό

Μέγιστο Βάθος (αρχικό
σχηματισμό της λίμνης)

μετά το

77m

Μήκος Ακτογραμμής

1800m

ς,
μια

πηγή: ),*ΚΠΕ Ακράτας, 2003 (Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού, Έκδοση Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Ακράτας,
56σελ., Επιμ., Έκδοσ., Κ. Παπακωνσταντίνου),

ορει
νή

και βαθιά μικρή λίμνη, βρίσκεται στις παρυφές του όρους Χελμός (και εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου
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Χελμού-Βουραϊκού),

κοντά στη Ζαρούχλα Ακράτας και περιβάλλεται από δάση. Σχηματίστηκε το 1913,

όταν μια κατολίσθηση στην περιοχή (όπου βρισκόταν το χωριό Συλίβαινα που καταστράφηκε) έφραξε τη ροή του
ποταμού Κράθη στην εκεί κοιλάδα. Το αρχικό μεγαλύτερο βάθος της λίμνης, αμέσως μετά τη
δημιουργία της, έφτανε τα 77 μέτρα, ενώ σήμερα, μετά τις προσχώσεις που έχει δεχτεί η λίμνη, εδώ
και 100 χρόνια, είναι περίπου στα 50 μέτρα. Ο Τσιβλός παραμένει και σήμερα μια ιδιαίτερα βαθιά
λίμνη, με απότομες όχθες, ενώ η έκταση και η ακτογραμμή της αυξομειώνονται, καθώς η στάθμη
της λίμνης ανεβοκατεβαίνει, ανάλογα με την εποχή και το ύψος των βροχοπτώσεων κάθε χρονιάς.
Το εύρος των μεταβολών της στάθμης της λίμνης μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα, δημιουργώντας
μια χαρακτηριστική ζώνη χωρίς βλάστηση κατά μήκος της όχθης και περιμετρικά. Η λίμνη σήμερα
τροφοδοτείται από τις ορεινές ροές του ποταμού Κράθη στα ανάντι (π.χ.,
ρυάκια από τις γύρω πλαγιές)

‘’Υδατα Στυγός’’, ρέματα και

και τουλάχιστον από δύο πηγές που βρίσκονται κάτω από την επιφάνειά της.

Η λίμνη βρίσκεται σε τέτοιο υψόμετρο όπου συναντιούνται οι δύο διαφορετικές ζώνες δασικής
βλάστησης: η πεδινή με το χαλέπιο πεύκο και η ορεινή με το μαυρόπευκο και το έλατο. Σήμερα,
γύρω από τη λίμνη επικρατούν δάση με μαυρόπευκο -Pinus nigra, κεφαλλονίτικο έλατο -Abies
cephallonica, χαλέπιο πεύκο -Pinus halepensis, αγριόκεδρα -Juniperus oxycedrus, πουρνάρι Quercus coccifera, βελανιδια -Qurcus pubescens, και στις ρεματιές και γύρω από τη λίμνη ιτιά,
πλάτανος, σπάρτα και άλλα.
Στον Τσιβλό έχουν αναφερθεί 24 είδη υδρόφιλων φυτών. Η καθαρά υδατική βλάστηση είναι
ιδιαίτερα φτωχή με ένα μόνο υδρόφυτο, το μυριόφυλλο (Myriophyllum spicatum) που το βλέπουμε στο
βυθό της λίμνης. Στις παρυφές της λίμνης, στα ρηχά νερά και μέσα στα ρέματα παρουσιάζονται και
κάποια ελόφυτα, όπως είναι το αγριοκάλαμο (Phragmites australis) που σχηματίζει μικρές συστάδες σε
ορισμένα σημεία (η
maritimus)

διακύμανση της στάθμης και οι απότομες όχθες το εμποδίζει να επεκταθεί),

το βούρλο (Scirpus

που βρίσκεται σε βαλτώδη σημεία και ξεχωρίζει από τα μυτερά, σα λόγχες φύλλα του και

το πολυτρίχι (Equisetum telmateia) που είναι ένα πρωτόγονο είδος που επικρατεί στις ρεματιές, εκεί που
το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό. Επίσης, έχουν καταγραφεί και άλλα ελόφυτα (π.χ.,
anagalis-aquatica, Persicaria lapathipholia, Equisetunl telmateia, Mentha picata, και άλλα)

Veronica

.

Η ιχθυοπανίδα της λίμνης Τσιβλού αποτελείται από πέντε είδη ψαριών γλυκού νερού. Από αυτά
φαίνεται πως ένα είναι αυτόχθονο είδος (υπάρχουν

αμφισβητήσεις),

ο κέφαλος του γλυκού νερού ή

τυλινάρι ή τροχιός (Squalius cf. peloponnensis ή Leuciscus cephalus), ενώ τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί, όπως ο
κυπρίνος (Cyprinus carpio), το κουνουπόψαρο (Gambousia holbrooki), η ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus
mykiss, υπάρχει σε όλα τα πεστροφοτροφεία της Ελλάδας και ένα τέτοιο εκτροφείο υπάρχει στον Κράθη, κοντά στην Περιστέρα,
λίγα χιλιόμετρα ψηλότερα από τον Τσιβλό, οπότε το πιθανότερο είναι ότι από εκεί έχουν ξεφύγει μερικές που ζουν στο ποτάμι, ενώ
κάποιες άλλες έχουν μεταφερθεί στη λίμνη),

η ντάσκα (Pelasgus ή Pseudophoxinus stymfalicus, είναι

ενδημικό της Ελλάδας,

ενώ η παρουσία της στον Τσιβλό αποτελεί μυστήριο, αφού δεν υπάρχει στον Κράθη, ούτε έχει αλιευτική ή κάποια άλλη αξία, ώστε
να το εισαγάγει κάποιος. Πιθανό να έχει εισαχθεί τυχαία μαζί με κυπρίνους ή κουνουπόψαρα ή μπορεί να έχει μεταφερθεί με αυγά
της που να ήταν κολλημένα στα πόδια ή στο πτέρωμα υδρόβιων πουλιών).

Επίσης, με πρωτοβουλία κατοίκων της

περιοχής και χωρίς μελέτη, εκτός των πιο πάνω εισαχθέντων ψαριών, έχουν εισαχθεί και καραβίδες
Θ. Σ., Κουσουρής
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του γλυκού νερού (Astacus astacus). Σε όλες τις ρεματιές της περιοχής και στον ποταμό Κράθη υπάρχει
ο ελληνικός ποταμοκάβουρας (Astacus

fluviatile),

ο λιμνοβάτραχος (Rana

ridibunda),

ο ελληνικός

βάτραχος (Rana graeca), νεροχελώνες (οι γραμμωτές νεροχελώνες Mauremys caspica και οι στικτές νεροχελώνες Emys
orbicularis),

το νερόφιδο (Natrix

natrix),

το λιμνόφιδο (Natrix

tesselata),

και το μύδι του γλυκού νερού

(Dreissena polymorpha). Στη λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή των ορεινών ροών του Κράθη, ζει και το
θηλαστικό βίδρα (Lutra

lutra)

ή σκύλος του νερού ή και κυνοπόταμο σε ορισμένα μέρη της

Πελοποννήσου.
Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, απαντώνται αρκετά στεριανά ερπετά Η μεγαλόσωμη
τρανόσαυρα (Lacerta

trillineata, είναι καταπράσινη

και κινείται με

ταχύτητα ανάμεσα στους

θάμνους),

η

πελοποννησιακή γουστέρα (Podarcis peloponnesiaca, είναι μικρή, ραβδωτή και προτιμά να λιάζεται πάνω στις πέτρες),
από τα φίδια είναι η δενδρογαλιά (Columber gemonensis), υπάρχουν και δύο είδη στεριανής χελώνας, η
μεσογειακή χελώνα (Testudo

hermanii),

και η κρασπεδωτή χελώνα (Testudo

ζουν τα συνηθισμένα θηλαστικά της Πελοποννήσου. Η αλεπού (Vulpes
nivalis),

marginata).
vulpes),

Στα γύρω δάση

η νυφίτσα (Mustela

το κουνάβι (Martes foina), ο ασβός (Meles meles) και άλλα. Αναφέρεται, επίσης, ότι κυκλοφορούν

λίγες αγριόγατες (Felis

sylvestris),

ενώ στην περιοχή της Ποταμιάς, κοντά στον Τσιβλό, έχουν

απομείνει ελάχιστα τσακάλια (Canis aureus), ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχει εμφανιστεί
ξανά στην περιοχή ο αγριόχοιρος (Sus scrofa).
Στην περιοχή, ο συνδυασμός υγρότοπου και δάσους δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για να
φιλοξενηθεί μια μεγάλη ποικιλία πουλιών. Αυτά διακρίνονται στα πουλιά της λίμνης και στα
πουλιά του δάσους. Η λίμνη του Τσιβλού είναι βαθιά και με φτωχή υδρόβια βλάστηση. Έτσι,
προσφέρει πολύ λίγη τροφή στα υδρόβια πουλιά. Γι αυτό το λόγο φιλοξενεί λίγα είδη υδρόβιων ή
παρυδάτιων πουλιών. Αυτά που συνήθως μπορούμε να δούμε είναι ο χειμερινός επισκέπτης η
αλκυόνη (Alcedo

atthis),

σταχτοτσικινιάς (Ardea

cinerea),

νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus

ruficollis),

λευκοσουσουράδα (Motacilla alba). Γύρω από τη λίμνη απαντούν τόσο τυπικά δασόβια πουλιά, που
μένουν πάντα πάνω στα δέντρα, όσο και πουλιά που προτιμούν πιο ανοιχτές περιοχές και χωράφια
(π.χ.,

ο καλόγερος -Parus major, η φαλαζοπαπαδίτσα -Parus caeruleus, και η ελατοπαπαδίτσα -Parus ater, ο πράσινος

δρυοκολάπτης -Picus viridis, ο μεσαίος δρυοκολάπτης -Dendrocopos medius, ο νάνος δρυοκολάπτης –Dendrocopos minor και ο
λευκονώτης δρυοκολάπτης -Dendrocopos leucotos).
Σταχυολογημένες πηγές: Economou et al., 2007 (Medit., Mar., Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece-an
update survey),*ΚΠΕ Ακράτας, 2003 ( Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού, Έκδοση Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Ακράτας,
56σελ., Επιμ., Έκδος., Κ. Παπακωνσταντίνου), Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., για Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 599σελ.,
Αλιευτική διαχείριση λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Οικονόμου και
συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ, 341σελ., +4 Παραρτ., Ενδημικά ψάρια Δ.Ελλάδος και Πελοποννήσου, κατανομή,
αφθονία κίνδυνοι, μέτρα προστασίας *Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαϊας, 1999 (Ειδική περιβαλλοντική μελέτη και
μελέτη οργάνωσης της διακίνησης επισκεπτών περιοχής ορεινού όγκου Χελμού-Βουραϊκού), Κoumpli-Sovantzi et al., 1997 (Fed.,
Repert., 108, 5-6, 453-461, Hydrophilous flora of Peloponnisos),
*Αδαμακόπουλος και συν., 1988 (Βιβλίο, εκδ. Πιτσιλός, Τα
βουνά του Μωριά),
http://kpe-akrat.ach.sch.gr/tsivlos.pdf,
http://www.kpe.gr/proceedings/4_KPE/96_Kizilou_Kyriakopoulos.pdf,
(* Οι αναφορές με αστερίσκο δεν περιλαμβάνονται στο Β’ μέρος ‘’ Βιβλιογραφικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα’’,
αυτού του τεύχους).
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Α6. Φυσικές Λίμνες της Κρήτης και των άλλων Νησιών
Το φυσικό περιβάλλον της νησιωτικής Ελλάδας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Ανάμεσα σε
αυτές, ξεχωρίζουν ο υψηλός ενδηµισµός πανίδας και χλωρίδας,

η µεγάλη βιοποικιλότητα, η

ποικιλία και ο πλούτος των ενδιαιτημάτων, ενώ µεταξύ των οικοσυστηµάτων οι υγρότοποι έχουν
ξεχωριστή θέση, καθώς έχουν µεγάλη σηµασία και σημαντικές αξίες για τη βιογεωγραφική
συνέχεια, την ποικιλία και τη διατήρηση της ζωής στα νησιά. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχε
αποκτηθεί πολύτιµη γνώση σχετικά µε την κατάσταση, τη σηµασία και την αξία πάνω από 800
υγρότοπους (έκτασης μεγαλύτερη από 1 στρέμμα, καθώς υπάρχει πληθώρα πολύ μικρότερων υγροτοπικών εστιών
στα νησιά).

Για τη συνοπτική εικόνα των υγροτοπικών περιοχών στα νησιά, έχουν καταγραφεί και

αποτυπωθεί περίπου 195 στην Κρήτη, περίπου 500 στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, περίπου 100
στα Ιόνια νησιά και περίπου 10 στα νησιά του Αργοσαρωνικού και Κορινθιακού κόλπου.

Θ. Σ., Κουσουρής
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Στην πλειονότητά τους οι νησιωτικοί υγρότοποι είναι παράκτιοι φυσικοί σχηματισμοί (π.χ., εκβολές
ρυάκων, έλη υφάλµυρου ή αλµυρού νερού, έλη γλυκού νερού, λιμνοθάλασσες, αλυκές),

μικρές στην πλειονότητα

φυσικές υδατοσυλλογές (φυσικές λίμνες ή τα λιμνία με εποχική ή όχι παρουσία νερού), αλλά και τεχνητά
υδάτινα σώματα (π.χ., λιμνοδεξαμενές, τεχνητές λίμνες). Ανάμεσα στους νησιωτικούς υγρότοπους οι
μισοί από αυτούς είναι σε έκταση µικρότεροι από 20 στρέµµατα, 24 υγρότοποι είναι µεγαλύτεροι
από 1000 στρέµµατα, ενώ κάποιοι στα µεγάλα νησιά όπως η Κέρκυρα, η Εύβοια, η Λέσβος και η
Λήµνος φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 3000 στρέµµατα σε έκταση. Συνολικά οι υγροτοπικές
εκτάσεις στα νησιά µας είναι περίπου 106 τ.χλµ., φιλοξενούν σπάνιους τύπους οικοτόπων και
αποτελούν χώρους διατροφής, φωλιάσµατος και αναπαραγωγής πληθυσµών εκατοντάδων ειδών
ζώων, πολλά από τα οποία είναι απειλούµενα ή και ενδηµικά (π.χ., το γκιζάνι της Ρόδου, το ψάρι της
Λέσβου, ο βάτραχος της Καρπάθου, ο βάτραχος της Κρήτης, κ.ά).

Τα τελευταία χρόνια οι ανθρώπινες

δραστηριότητες (π.χ., επέκταση καλλιεργειών, εκχερσώσεις, αποστραγγίσεις, διανοίξεις δρόμων κ.ά)
υποβαθµίζουν και συρρικνώνουν µε ανησυχητικούς ρυθµούς τους νησιωτικούς υγρότοπους, ενώ η
περιβαλλοντικοί ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δημιουργούν εχέγγυα για
την προώθηση μέτρων προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισή τους. .

Α6.1 –Οι Φυσικές Λίμνες της Κρήτης
Κρήτης Φυσικές Λίμνες: Οι υδρολογικές λεκάνες της Κρήτης, στην πλειονότητά τους,
χαρακτηρίζονται από τη σχετικά μικρή τους έκταση, το πολυποίκιλο φυσικό τους περιβάλλον, τους
σημαντικούς βιότοπους για πουλιά και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, τη μωσαϊκότητα των
τύπων οικοτόπων, αλλά και την πληθώρα οικοτόπων προτεραιότητας για την προστασία τους,
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ, στις περιοχές του δικτύου Νatura 2000. Ειδικότερα, η δυτική
Κρήτη χαρακτηρίζεται ως περιοχή με τους πλουσιότερους φυσικούς και τεχνητούς υγρότοπους (π.χ.
Τεχνητή λίμνη Αγιάς, Υγροτοπικό σύστημα Γεωργιούπολης, Λίμνη Κουρνά, Εκβολές Ταυρωνίτη, Κερίτη, Κοιλιάρη,
Μορώνη, Έλος Φαλάσαρνα, Λιμνοδεξαμενές Κουντουράς, Χρυσοσκαλίτισσας, Στομίου).

Η Κρήτη, παρά το ξηροθερμικό κλίμα της, διαθέτει μερικές φυσικές λίμνες, όπως είναι οι λίμνες Κουρνά,
Γεωργιούπολης, Μαχαιρίδα, και η λίμνη Τοπόλια στα Χανιά, αλλά και τα Εποχικά Μεσογειακά Τέλματα ή
Λιμνία (τύπος οικότοπου με προτεραιότητα για προστασία, σύμφωνα με τη Natura 2000 - στον Ομαλό της Σαμαριάς
Χανίων, στην περιοχής της Χρυσοσκαλίτισσας με τις πολυάριθμες Ρουσιές, στον Ομαλό Βιάννου, στο Βάϊ, στη
Φαλάσαρνα, στη Γαύδο με τους Αρόλιθους κ.ά), τη λίμνη Ορνέ (Σπήλι, Ρεθύμνου), τη Λιβάδα (Θραψανού,
Ηρακλείου), το Λιγαρά (κάμπος Μοχού, Ηρακλείου), τη λίμνη του Τούρκου ή Λάκκος ή Κολυμπάς (Αχεντριάς
Ηαρακλείου), και άλλες.
Θ. Σ., Κουσουρής
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Λίμνη Κουρνά

Μορφομετρικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Kουρνά
Επιφάνεια Λίμνης (θέρος)

0,579Km2

Υψόμετρο

Λίμνης

15,81/19,87m

(ελάχιστο/μέγιστο)
Υδρολογική

Εδαφική

343,7Km2

Μέγιστο Μήκος

1087m

7,484m3

Μέγιστο Πλάτος

880m

Μήκος Ακτών

3250m

Λεκάνη
Όγκος Λίμνης Χ106(θέρος)
Μέγιστο

Βάθος

22,5-29,0m

(ελάχιστο/μέγιστο)
Μέσο Βάθος

Η
λίμν
η
του
Κου
ρνά
βρίσ
κετα

13m

ι

Κατά: Κ.Βοζινάκης, 1992, Αντωνοπούλου, 2005, Σταμάτη, 2006, Τίγκιλης, 2007, ΟΑΔΥΚ, 2008,

*Η επιφάνεια των λιμνών και το βάθος τους ποικίλουν εποχικά και διαχρονικά, ανάλογα με τη διακύμανση
της στάθμης των υδάτων τους, αλλά και το υδρολογικό και το κλιματικό καθεστώς της περιοχής.

μέσ
α σε
ένα

κοίλωμα το οποίο δημιουργήθηκε από ένα καρστικό βύθισμα. Πρόκειται για μια καρστική λίμνη
(δολινολίμνη) γλυκού νερού, που βρίσκεται πλησίον της Γεωργιούπολης, στους πρόποδες των
Λευκών Ορέων που είναι ο κύριος υδροτροφοδότης της.. Τροφοδοτείται από δύο υπόγειες πηγές
και την επιφανειακή απορροή, ενώ η πηγή Μάτι ή Αμάτι είναι ορατή στην υποχώρηση των υδάτων
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που παρατηρείται στη λίμνη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, αποτελεί σημαντικό σταθμό
για αποδημητικά πουλιά, προστατευόμενη Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας κι έχει ενταχθεί
στο δίκτυο Natura 2000. Η επιφάνεια της λίμνης βρίσκεται σε υψόμετρο 20 μέτρα από το επίπεδο
της θάλασσας και το σχήμα προσομοιάζει τη μορφή αχλαδιού, με την απόφυσή του να καταλήγει
σε τεχνητό φράγμα ελέγχου της ροής του ύδατος (Κατασκευή 1962, ΥΕΒ/ Υπουργείο Γεωργίας).
(ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 1972),

το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες δεν λειτουργεί, καθώς έχει μπαζωθεί. Τα

πλεονάζοντα νερά της περιοχής τη χειμερινή περίοδο, μέσω του ποταμού Δέλφινα ή Αλμυρού
μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων καταλήγουν στο Κρητικό πέλαγος.
Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης Κουρνά ξεκινάει από τα Λευκά Όρη σε υψόμετρο 2329 m.,
και εκβάλει στο Κρητικό πέλαγος. Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης Κουρνά αποτελείται από
έξι κυρίους παραποτάμους- χειμάρρους: α) τον χείμαρρο Αλμυρίδας στο Βόριο τμήμα της λεκάνης,
β) τον χείμαρρο Βρυσσανό, όπου ξεκινάει από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων, γ) τον χείμαρρο
Αλμυρό, οποίος ενώνεται με τον προηγούμενο παραπόταμο, και ο οποίος εκβάλει στο Κρητικό
Πέλαγος, δ) τον χείμαρρο Δελφίνα οι πηγές του οποίο βρίσκονται στην λίμνη του Κουρνά, ε) τον
χείμαρρο Καβρό, και ζ) τον χείμαρρο Μουσελά οι πηγές του οποίο βρίσκονται στις πηγές
Αργυρούπολης και Ασή Γωνιάς. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της Λ. Κουρνά το
τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει, με το μέγιστο υψόμετρο να φτάνει γύρω στα 2329 m στο νότιο
τμήμα της (Λευκά Όρη) και το ελάχιστο στο Β.Α κομμάτι της (ακτογραμμή) με υψόμετρο 0 m, όπου
και εκβάλουν όλοι οι χείμαρροι . Το νότιο τμήμα της λεκάνης απορροής αποτελεί τμήμα του
ορεινού όγκου των Λευκών Ορέων. Το υδρογραφικό δίκτυο σε αυτό το τμήμα είναι αραιό με
βαθιές χαραδρώσεις. Η βλάστηση επίσης είναι ελάχιστη. Το ενδιάμεσο τμήμα είναι ημιορεινό και
λοφώδεις με πυκνότερο υδρογραφικό δίκτυο και πιο πλούσια βλάστηση. Το Β.Α τμήμα τέλος είναι
πεδινό με πλούσια βλάστηση και υδροφορία.
Το μεγαλύτερο τμήμα της υδρολογικής λεκάνης της Λ. Κουρνά, περίπου 202 km2, καλύπτεται από
ανθρακικούς σχηματισμούς που συναντώνται στα νότια τμήματα της λεκάνης. Οι σχηματισμοί
αυτοί είναι πολύ υψηλής έως υψηλής υδροπερατότητας. Μικρή σχετικά έκταση στη λεκάνη της Λ.
Κουρνά, 16,44 km2 βρίσκεται εντός φυλλιτικών χαλαζιτικών σχηματισμών. Οι σχηματισμοί αυτοί
πρακτικά είναι αδιαπέρατοι ή εκλεκτικής κυκλοφορίας μικρής έως πολύ μικρής διαπερατότητας.
Στο κατάντη τμήμα της λεκάνης αναπτύσσονται νεογενής σχηματισμοί κυρίως μάργες σε έκταση
περίπου 56 km2. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις μικρής έως
πολύ μικρής υδροπερατότητας. Επίσης έκταση περίπου 4123 km2 καλύπτεται από αποθέσεις
μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κροκαλοπαγή και
οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι των νεογενών σχηματισμών που φιλοξενούν επιμέρους υπόγειες
υδροφορίες μέσου έως μικρού δυναμικού. Έκταση επίσης 26.09 km2 αντιστοιχεί σε ψαμμίτες,
κροκαλοπαγή και τεταρτογενείς αποθέσεις αναβαθμίδων και σύγχρονων αλλούβιων σχηματισμών
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οι οποίοι καταλαμβάνουν τα όρια των κοιτών των διαφόρων χειμάρρων στην περιοχή μελέτης. Οι
σχηματισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας.
Η λεκάνη απορροής της Λ. Κουρνά χαρακτηρίζεται από ισχυρό τεκτονισμό με παρουσία πολλών
μικρών ρηγμάτων με κύρια διεύθυνση Α.Δ. και Β.Ν. Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης
εμφανίζονται κυρίως μικρά ορατά ρήγματα ενώ στην περιοχή των καρστικών σχηματισμών (νότιο
τμήμα της λεκάνης απορροής)

καθώς και στις νεογενής αποθέσεις υπάρχουν μεγάλες ρηγματώσεις.

Επίσης στο Κεντρικό και Ανατολικό τμήμα της λεκάνης απορροής υπάρχει τρεις κύριες πηγές
εκφόρτισης. Η υπάρχουσα τεκτονική δομή, στις περισσότερες περιπτώσεις, παίζει σημαντικό ρόλο
στο υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής (σχηματισμός υπόγειων υδροφορέων, πηγών και επιφανειακών
απορροών).

Στη λεκάνη απορροής της λίμνης υπάρχουν εκτεταμένα βοσκοτόπια και εντατικές γεωργικές
καλλιέργειες (π.χ., ελαιόδενδρα, κηπευτικά), αλλά και ημιαστική αγροτική-τουριστική ανάπτυξη, ενώ
μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δάση και δασικές περιοχές. Οι κύριες απειλές για το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι ανάμεσα σε άλλες, η αγροτική εντατικοποίηση (μέτρια
απειλή),

επιχωματώσεις

(υψηλή

απειλή),

αντλήσεις

υπόγειων

υδάτων

(υψηλή

απειλή),

τουρισμός/αναψυχή (υψηλή απειλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή απειλή) η κατασκευή
ξενοδοχείων, η όχληση από τους τουρίστες, η υδροληψία υπογείων υδάτων και το κυνήγι.
Η τροφοδοσία της λίμνης γίνεται κυρίως από υπόγειες πηγές, αλλά και από επιφανειακές απορροές.
Διαφυγές νερού έχουν διαπιστωθεί ότι συμβαίνουν στις Δ. και ΒΔ παρυφές της λίμνης, ενώ ένα
μικρό φράγμα-θυρόφραγμα, στο βόρειο τμήμα της είναι ανενεργό και έχει αχρηστευτεί εδώ και
δεκαετίες. Η στάθμη της επιφάνειάς της κυμαίνεται μεταξύ +19,87 m (Απρίλιος 2007) και +15,81 m
(Απρίλιος 2005), παρουσιάζοντας ετησίως αναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων της (ΙΓΜΕ,
2009).

Το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση. Εξαιτίας των

μεγάλων απολήψιμων ποσοτήτων από το υδατικό αυτό σώμα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο
που οι παροχές της εμφανίζονται ελαττωμένες, παρουσιάζει αυξημένα θειικά και χλωριόντα.
Το υπόγειο νερό της περιοχής Κουρνά, μπορεί να χαρακτηρίζεται έως μέτρια επιβαρυμένο, ενώ το
κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λεκάνης φαίνεται αρκετά επιβαρυμένο σε χημικές ουσίες.
Παράλληλα υπάρχει ιδιαιτέρα αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών σε όλη την έκτασης της λεκάνης.
Οι εν λόγω περιοχές είναι κατεξοχήν γεωργικές και η αυξημένη ποσότητα νιτρικών και θειικών
ίσως να οφείλεται στην ευρεία χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών, που λόγο των
φθινοπωρινών βροχών να διηθούνται στα βαθύτερα εδαφικά στρώματα και στο υπόγειο νερό.
Επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ύπαρξη βαρέων μετάλλων στα υπόγεια ύδατα της περιοχής
μελέτης κυρίως στο Κεντρικό και Ανατολικό τμήμα της. Οι επιβαρύνσεις των υπογείων υδάτων
στην περιοχή μελέτης οφείλονται κυρίως στην έντονη αγροτική δραστηριότητα της περιοχής
(γεωργική ή ζωική), στην οικιστική-τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στις βιομηχανικές
δραστηριότητες (απόβλητα ελαιουργείων).
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Στα επιφανειακά ύδατα η σχετικά υψηλές τιμές (εντός των επιτρεπτών ορίων) σε νιτρικά φωσφορικά
και θεϊκά κυρίως οφείλεται στη διαφορετική διαδρομή που ακολουθεί το νερό από τους πρόποδες
των Λευκών Ορέων μέχρι το σημείο δειγματοληψίας, και η οποία περιλαμβάνει αγροτικές εκτάσεις
αλλά και οικισμούς.
Αξιοσημείωτο είναι το μικροβιακό φορτίο τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα της
λεκάνης απορροής της λίμνης Κουρνά με αυξητική τάση κατά τη θερινή περίοδο. Επιπλέον όταν
υπάρχουν σημαντικές βροχοπτώσεις αυξάνεται το μικροβιακό φορτίο στα επιφανειακά ύδατα.
Αυτό παρατηρείται λόγο της επιφανειακής απορροής όπου τα περιττώματα των αιγοπροβάτων από
τα γύρω βουνά ξεπλένονται και καταλήγουν στη λίμνη του Κουρνά και στου γειτνιάζουσα
υδατορέματα όπως αυτό του ποταμού Μουσέλα. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι
από το νερό των πηγών Ασή Γωνιάς και Αργυρούπολης μέσω της δεξαμενής στα Δράμια,
τροφοδοτούνται με νερό ύδρευσης πολλοί οικισμοί της γύρο περιοχής για το λόγω αυτό η
λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος χλωρίωσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους
υπεύθυνους φορείς.
Όσον αφορά τα σημειακά και μη σημειακά φορτία της περιοχής, εμφανίζονται τα ακόλουθα
στοιχεία. Τα μη σημειακά φορτία στην λεκάνη απορροής της λίμνης Κουρνά προέρχονται από την
κτηνοτροφία, τη γεωργία και την υγρή-ξηρή εναπόθεση, ενώ τα σημειακά φορτία προέρχονται από
τις κοινότητες-οικισμούς και τα ελαιοτριβεία της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα στη λεκάνη της
λίμνης Κουρνά οι εισροές αζώτου στη λεκάνη υπολογίστηκαν σε 1017,7 τον/έτος, ενώ οι εισροές
του φωσφόρου υπολογίστηκαν σε 291,52 τον/έτος. Στη λεκάνη της λίμνης Κουρνά η κτηνοτροφία
φορτίζει με άζωτο σε ποσοστό που φτάνει το 69% έναντι 31% της γεωργίας. Όσο αφορά το
φώσφορο, πιο ρυπογόνα αποδεικνύεται η γεωργία με ποσοστό 68% έναντι 32% της κτηνοτροφίας.
Τελικά, η λεκάνη απορροής της λίμνης

Κουρνά παρουσιάζει μια σχετική επιβάρυνση σε

ρυπογόνους παράγοντες, και μικροβιακά φορτία. Η επιβάρυνση εμφανίζεται κυρίως στα κεντρικά
και ανατολικά τμήματα της λεκάνης, όπου και έχει συσσωρευτεί το σύνολο του πληθυσμού με
αποτέλεσμα την εντατική γεωργία και κτηνοτροφία και κατ’ επέκταση την έντονη φόρτιση.
Οι πρώτες αναφορές για τη λίμνη (π.χ.μορφολογία, ψάρια) προέρχονται από το Ενετό περιηγητή
Buondelmondi κατά την περίοδο της ενετοκρατίας το 1385. Πολύ αργότερα έχουμε αναλυτικά
στοιχεία οικολογίας, πανίδας και χλωρίδας και φυσικοχημικών δεδομένων της λίμνης. Για το
λιμναίο βένθος (μακροασπόνδυλα) υπάρχουν η εργασία Schuett, 1986 (π.χ., για το γαστερόποδο Theodoxus
sp. T. saulkii),.

Επίσης, πρόσθετες πληροφορίες για την υδρογεωλογία της και για την πανίδα και

χλωρίδα της περιοχής αναφέρονται και το διαχειριστικό σχέδιο Κουρνά-Γεωργιούπολης
(Πολυτεχνείο Κρήτης, 2005-2010). Για την ορνιθοπανίδα της περιοχής υπάρχει αρκετά μεγάλη
πληροφόρηση με σχετικές εργασίες (π.χ., Κατσαδωράκης, 1985, Malakou & Katsadorakis, 1992, Δρετάκης,
2000, Dretakis & Mylonas, 2002),

ενώ έχει μελετηθεί διεξοδικά και η ιχθυοπανίδα της λίμνης Κουρνά (

Τίγκιλης, 1999, 2000, 2001α, 2001β, 2005, 2007).
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Η κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής σε γενικές γραμμές είναι υδροφυτική, καλαμώνες, παρυδάτια
δενδρώδης, θάμνοι αείφυλλων πλατύφυλλων και δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων. Ως προς την
πανίδα γενικά αναφέρονται πτηνά, ερπετά, ψάρια, θηλαστικά και ασπόνδυλοι οργανισμοί.
Ειδικότερα, η λίμνη Κουρνά, ως οικοσύστημα θεωρείται λειτουργικά και δομικά ισορροπημένη,
διαθέτει άφθονη τροφή προερχόμενη από το φυτοπλαγκτό (π.χ. Χλωροφύκη, Διάτομα Κυανοφύκη), το
ζωοπλαγκτό (π.χ Τροχόζωα, Κωπήποδα, Κλαδοκεραιωτά,) και από το ζωοβένθος (π.χ. γαστερόποδα, λάρβες
εντόμων, πλατυέλμινθες, ολιγόχαιτα).
Κουνουπόψαρο),

Έτσι, στην περιοχή ευδοκιμούν πλαγκτονοφάγα ψάρια (π.χ. Αθερίνα,

όπως και τα σαρκοφάγα (π.χ. χέλια), ενώ τα υδρόβια ψαροφάγα πτηνά (π.χ. ο

κορμοράνος Phalacrocorax carbo)

ελέγχουν την ιχθυοπανίδα και ειδικότερα το νεοεισαχθέν, περίπου το

1998, χρυσόψαρο στη λίμνη. Εξαιτίας της επάρκειας θρεπτικών συστατικών, σημειώνεται μεγάλο
ποσοστό παρουσίας υφυδατικών μακρόφυτων (π.χ., Chara spp., Ranunculus rionii Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, αλλά έχουν βρεθεί από Bergmeier και
Abrahamczyk, 2008, και τα Chara fibrosa, Nitella tenuissima, Alopecurus rendle, Eleocharis cadusa, epidium
coronopus, Myriophyllum spictum, Naja marina, Potamogeton pusillus, Potamogeton trichoides),

τα οποία

δημιουργούν θέσεις προστασίας σε ευάλωτους οργανισμούς (π.χ. ιχθύδια, ασπόνδυλα) και έτσι αυτή η
υδρόβια βλάστηση προσφέρει πολλές οικοθέσεις.
Η βιοποικιλότητα της λίμνης εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσια με τουλάχιστον 118 φυτοπλαγκτικά
και 20 ζωοπλαγκτικά είδη. Στη λίμνη απαντάται η παρουσία 6 ειδών ιχθυοπανίδας. Τα δύο ανήκουν
στα αυτόχθονα είδη (Αθερίνα, Atherina boyeri και Σαλιάρα Blennius (Salaria) fluviatilis), άλλα δύο ανήκουν
στα διάδρομα είδη (Χέλια, Anguilla anguilla και Κέφαλοι, Liza ramada) και τα υπόλοιπα είδη ανήκουν στα
εισαγώμενα-ξενικά. Στα τελευταία συγκαταλέγονται το Κουνουπόψαρο, Gambusia (affinis)
holbrooki, που έχει προσαρμοστεί στη λίμνη από την μεταφορά του πριν από 70 έτη και το
εισαχθέν το 1998 στη λίμνη Χρυσόψαρο Carassius auratus. Το νεόφερτο χρυσόψαρο, φαίνεται
προς το παρόν να ελέγχεται από τους θηρευτές της λίμνης, είτε σε επίπεδο ιχθύδιων και ώριμων
ατόμων, είτε σε επίπεδο αβγών. Οι πρόσφατες παρατηρήσεις ορνιθολόγων για αύξηση των
κορμοράνων στη περιοχή, πιθανόν να σχετίζεται με τον καταγραφόμενο, μέχρι στιγμής, μικρό
πληθυσμό τους. Εξάλλου, η Πέστροφα, Onkorhynchus mykiss, που είχε εισαχθεί στη λίμνη πριν
από 25 χρόνια, πιθανότατα έχει αφανιστεί, καθώς εδώ και χρόνια δεν έχει αναφερθεί η παρουσία
της. Επίσης, η λίμνη Κουρνά φιλοξενεί νερόφιδα και χελώνες (ζει το σπάνιο είδος της εμύδης, Malaclemys
terrapin, μιας χελώνας με βούλες στο καβούκι της),

αλλά πληθώρα μακροασπόνδυλων οργανισμών.

Η υδρολογική λεκάνη Κουρνά και κυρίως οι παρυφές της ανήκουν σε 3 περιοχές του δικτύου
Νatura 2000, (GR4340008-Λευκά Όρη, GR4340012-Βουνά Ασφέντη-Πρεισινάκι-Κρυονερίτης-Αργουλιανό
φαράγγι-Οροπέδιο Μανίκα, GR4340010-Λίμνη Κουρνά-παραλία Γεωργιούπολης).

Επίσης, η περιοχή θεωρείται

σημαντική για την ορνοθοπανίδα σύμφωνα με τις συμβάσεις ICBP, IWRB και την
κατηγοριοποίηση κατά CORINE.
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Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Λίμνης Κουρνά
Παράμετρος

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Θερμοκρασία, 0C

11,8

26,0

Αγωγιμότητα, μS/cm

1164

1601

pΗ

6,25

8,62

Διαφάνεια Secchi, m

6,4

18,1

Νιτρικά ιόντα, mg/l

0,1

5,2

Αμμωνιακά ιόντα, mg/l

0,03

0,3

Φωσφορικά ιόντα, mg/l

0,02

0,21

189,35

866,19

Oλ. Φώσφορος, μg/l

0,1

420,2

Διαλ.Οξυγόνο, mg/l

2,70

14,5

Χλωριόντα,mg/l

150

400

Ολ.Άζωτο, μg/l

Πηγές: -ΟΑΔΥΚ Χανίων, 2004-2011, -Υπουργείο Γεωργίας, (Δ/νση ΣΕΕ και ΑΕΠ, Τμήμα Προστ.,Αρδ.,Υδάτων,
http://www.minagric.gr/greek/2.9.3.html),.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρατηρούνται στην λίμνη είναι η συσσώρευση τουριστικών και
οικιστικών δραστηριοτήτων, που επιδρούν στον υδροβιότοπο με απορρίμματα και λύματα. Όσο
αφορά την ποιότητα των νερών, παραμένει κατάλληλη για κολύμβηση. Γενικά η κατάσταση της
λίμνης χαρακτηρίζεται ως καλή, απειλείται ωστόσο με υποβάθμιση της περιβαλλοντικής της αξίας.
Η εσφαλμένη κατασκευή του φράγματος που δεν επιτρέπει την ελεγχόμενη εκροή, οι αντλήσεις του
νερού της λίμνης για την άρδευση ποτιστικών εκτάσεων, για τις ανάγκες ύδρευσης των οικισμών
και οι αποθέσεις, έχουν μεταβάλλει σημαντικά τα ποσοτικά και βαθυμετρικά χαρακτηριστικά της
λίμνης, (Αρχείο Ο.Α.ΔΥ.Κ.).
Θρεπτικά Άλατα και άλλα Λίμνης Κουρνά
Παράμετρος

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Ολικός Φώσφ., mg/l

1,2

1,8

P-PO4, μg/l

0,3

28,96

N-NO2, μg/l

0,59

12,94

N-NO3, μg/l

120

8900

N-NH3, μg/l

3,2

544

Πηγές: -Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (ΕΜΠ,ΙΓΜΕ,ΚΕΠΕ, 335σελ.,+4Παραρτ., Σχέδιο προγραμ.,διαχειρ.,υδατ.,πόρων), Υπουργείο Γεωργίας, (Δ/νση ΣΕΕ και ΑΕΠ, Τμήμα Προστ.,Αρδ.,Υδάτων, http://www.minagric.gr/greek/2.9.3.html),.
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Ο χαρακτηρισμός της χημικής κατάστασης της λίμνης Κουρνά σύμφωνα με το σύστημα
ταξινόμησης ECOFRAME (e.g.,

Nykanen M., T. Kairesalo et al., 2005, Moss et al., 2003)

πραγματοποιήθηκε

διαμέσου υπολογισμών από παρατηρήσεις ανά τρίμηνο κατά τη διετία 2006-2008 (ΔΕΥΑ Χανίων). η
τελική κατάσταση των παραμέτρων pH και συνολικού αζώτου ΤΝ κατηγοριοποιούνται στην υψηλή
κατάσταση για το εν λόγω υδατικό σώμα, η κατάσταση του ολικού φωσφόρου αξιολογήθηκε
«Κακή». Αυτό οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση θειϊκών εξαιτίας των ανθρωπογενών πιέσεων
στην περιοχή της λίμνης. Η συσσώρευση τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, σε συνδυασμό
με τους τοπικούς οικισμούς, τελεσφορεί στην απόρριψη λυμάτων και στη μεταφορά αποβλήτων
μέσω των όμβριων υδάτων στο νερό του λιμναίου Υ.Σ. Συν τοις άλλοις, οι γεωργικές καλλιέργειες
με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την ποιότητα
της λίμνης. Τέλος, συνδράμει στην κατάσταση αυτή και η υπεράντληση για την κάλυψη
αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών, ιδίως τη θερινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω
τουρισμού, (Αρχείο ΙΓΜΕ). Ωστόσο, η συνολική κατάσταση της λίμνης Κουρνά από τον ΟΑΔΥΚ, ως
προς την ποιότητα του νερού, έχει χαρακτηρισθεί καλή (Αρχείο ΟΑΔΥΚ).
(Σταχυολογημένες πηγές: Πολυτεχνείο Κρήτης 2013, Τίγκιλης 2007, Βορεάδου και συν., 2006, Σταμάτη 2006, Αντωνοπούλου
2005, ΟΑΔΥΚ-Πανεπιστήμιο Κρήτης-ΜΑΙΧ 1988, Διαχειριστικό Κουρνάς–Γεωργιούπολη, Βοζινάκης 1992, John &
Economou Amilli 1990 και 1991, Βαλλιάνος και συν., 1987, ΥΔΡΟΓΑΙΑ 1972,
Nykanen M., T. Kairesalo et al., 2005 (A typology and ecological classification system for Finnish lakes:applicability of the
ECOFRAME scheme, Bor., Envir., Res., 10:159-179), Moss B., D. Stephen., et al., 2003 (The determination of ecological statuw in
shallow lakes-a tested scheme-ECOFRAME, for implementation of the European Water Framework Directive, Aquat., Cons.: Mar.,
Freshw., Ecosys., 13:507-549), Boteva 2000, Karavas 1996, Schuett 1986, Malicky 1977, Kitching et al., 1976, Chappuis 1956,
Lindberg 1956, Brehm 1955,)

__________

Λίμνη Γεωργιούπολης.
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Η λίμνη τροφοδοτείται από υφάλμυρες πηγές και τα νερά της υπερχείλισης οδηγούνται μέσα από
ένα κανάλι στον ποταμό Αλμυρό Γεωργιούπολης, ενώ η περιοχή αποτελείται από σχετικά μικρό
σύστημα υγροτόπων. Στην περιοχή της λίμνης έχει κατασκευαστεί ένα μικρό υδροηλεκτρικό
φράγμα. Στα ανατολικά και νότια της Γεωργιούπολης έχει επίσης μικρές εκβολές, καλαμιώνες και
πολλές πηγές με σημαντικότερο υγρότοπο τον ποταμό Περαστικό, αλλά και αναπτυγμένες
αμμοθίνες και εποχιακά τέλματα. Στα βόρεια του οικισμού της Γεωργιούπολης υπάρχει μια εκβολή
και ορισμένα τέλματα. Λίγο βορειότερα στις βραχώδεις ακτές υπάρχει συστάδα με φοίνικες του
Θεόφραστου. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών του
δικτύου Natura 2000 και αποτελεί επιπλέον μια από τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην
Ελλάδα.
Ως προς την ορνιθοπανίδα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 200 είδη πουλιών. Από τα
φωλιάζοντα είδη μέσα και περιμετρικά από τις υγροτοπικές εκτάσεις ξεχωρίζουν το
νανοβουτηχτάρι, νερόκοτα, φαλαρίδα, ποταμοσφυριχτής, καλαμοποταμίδα, μυγοχάφτης και το
σκαρθάκι. Στη γύρω περιοχή φωλιάζουν επίσης μεταξύ άλλων ο θαλασσοκόρακας, γερακίνα,
πετρίτης, γκιώνης, τυτώ, σουσουράδα, δεντροσταρήθρα, τρυποφράχτης, κοκκινοκεφαλάς και ο
βλάχος. Από τα διαχειμάζοντα ξεχωρίζουν το μαυροβουτηχτάρι, καλαμόκιρκος, σταυραετός,
τσίφτης,

κορμοράνος,

λασποσκαλίδρα,

νεροκοτσέλα,

ακτίτης,

αλκυόνη,

μαυροσκούφης,

μουστακοποταμίδα, σακουλοπαπαδίτσα και το καλαμοτσίχλονο. Μερικές χρονιές παρατηρούνται
σημαντικοί πληθυσμοί υδροβίων όπως κύκνοι, χήνες και αγριόπαπιες ενώ σπανιότερα αναφέρεται ο
ήταυρος, ο στικταετός και η χουλιαρομύτα.
Μεταξύ των περαστικών κατά τις μεταναστεύσεις τους μπορούν να σημειωθούν τα: μικροτσικνιάς,
λευκοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς, κραυγαετός, λιβαδόκιρκος, μικροπουλάδα, στιχτοπουλάδα,
μουστακογλάρονο, μαυρογλάρονο, αργυρογλάρονο, αμμοσφυριχτής, σιγλίγουρος, μαχητής,
πετροτριλίδα, νεροχελιδονο, θαμνοψάλτης, αηδόνι, τσαλαπετεινός, κούκος, τσιχλοποταμίδα,
συκοφάγος,

καλαμοκανάς,

βαλτότρυγγας,

νυκτοκόρακας,

μαυροπετρίτης,

χαλκόκοτα,

μαυροπελαργός, χελιδόνι, οχθοχελίδονο, κιτρινοσουσουράδα, και πολλά άλλα. Στη περιοχή έχουν
καταγραφεί πολύ σπάνια για την Ελλάδα είδη όπως ο πράσινος μελισσοφάγος, η αγελοκαλημάνα, ο
ερημοσφυριχτής, ο σαρδοτσιροβάκος, η νεροποταμίδα και η στιχτόπαπια.
Από την υπόλοιπη πανίδα μεγάλοι είναι οι πληθυσμοί της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) ενώ στην
παραλία φτιάχνει φωλιές και η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta). Επίσης συναντάμε τα: κρητικός
βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), σπιτικό σαμιαμίθι
(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά
(Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος
(Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor),
μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός
(Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus).
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Στη λίμνη της Γεωργιούπολης, παρατηρούνται διάφορα υδρόβια φυτά όπως Μυρτιές Λυγαριές,
Βάτα , Πικροδάφνες, Αγριοσέλινα (Apium graveolens) Mελιγκάρια (Dorycnium rectum) Λύθρα (Lythrum
junceum).

Στα υφάλμυρα έλη και τις πηγές της περιοχής, φύονται αλόφιλα είδη όπως είναι τα

Βούρλα (Juncus subulatus) Ξιφάρες (Carex extensa) Σκίρποι (Scirpus maritimus) και πολλά αγριοκάλαμανεροκάλαμα (Phragnites australis).

Λίμνη Αγιάς.
Αν και βασίζεται σε τεχνικό έργο (φράγμα), εδώ και αρκετά χρόνια η φυσικότητά της είναι
ιδιάζουσα, ενώ είναι από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους της Κρήτης. Βρίσκεται περίπου 0,5
χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού, και ανήκει στο Δήμο Θερίσσου, Χανίων,
καλύπτει έκταση περίπου 450 στρεμμάτων σε υψόμετρο περίπου 80 μέτρων. Πρόκειται για ένα
τεχνητό έργο που κατασκευάστηκε το 1927-28 αξιοποιώντας τα νερά του Κερίτη ποταμού και τις
πηγές της περιοχής από όπου και δέχεται το περισσότερο νερό. Η στάθμη της λίμνης ελέγχεται από
φράγμα, ενώ το πλεονάζον νερό καταλήγει στις εκβολές του ποταμού Πλατανιά.

Η υγροτοπική περιοχή της Αγιάς δεν ξεπερνά τα 0.07 τετραγωνικά. χιλιόμετρα, στο υψόμετρο των
80 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Ο αρχικός σκοπός του ήταν η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά σήμερα το εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της λίμνης δεν
λειτουργεί. Περιμετρικά της λίμνης υπάρχουν καφετέριες, εστιατόρια και η λίμνη προσελκύει
αρκετό κόσμο, ενώ έχουν γίνει και έργα ανάπλασης του χώρου όπως πλακοστρώσεις, παγκάκια κ.α.
Η λίμνη της Αγιάς είναι ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Κρήτης. Η λίμνη
φιλοξενεί ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία υδροχαρών φυτών στη νήσο Κρήτη, αλλά και πολύ
σημαντικά είδη πανίδας. Στη λίμνη βρίσκει καταφύγιο μεγάλος αριθμός αποδημητικών και μη
πουλιών. Πρόκειται για ένα τεχνητό ταμιευτήρα ο οποίος εξελίχθηκε σε σημαντικό υγρότοπο. Η
οικολογική σημασίας της λίμνης της Αγυιάς αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι προστατεύεται
και από διεθνείς συνθήκες. Έχουν καταγραφεί κυρίως οι εξής τύποι οικοτόπων: 72Α0 - Καλαμώνες
και 92C0 - Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis). Η βλάστηση είναι πλούσια και
αποτελείται κυρίως από καλάμια (Phragmites australis, Arundo donax) και πλατάνια (Platanus
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orientalis),

ενώ μεγάλο ποσοστό καλύπτουν και ξενικά ειδή όπως ευκάλυπτοι. Αντίστοιχα πλούσια

είναι και η πανίδα της περιοχής. Αξίζει να αναφερθούν η νεροχελώνα Mauremis rivulata και το
νερόφιδο Natrix tessellate, ενώ δυστυχώς στην λίμνη έχουν εισαχθεί και ξενικά είδη όπως ο
βουβαλοβάτραχος (Rana catesbeiana) και η αμερικάνικη χελώνα (Trachemys scripta). Ο υγρότοπος
εντάσσεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (κωδικός Natura2000:
GR4340006).

Τιμές

T(oC)

pH

CND

DO

TN (mg/L) TP (μg/L)

(μS/cm)

(mg/L)

Ελάχιστες

13,6

7,75

231

8,13

0,094

0

Μέγιστες

26

8,42

560

10,60

0,906

610

Ο χαρακτηρισμός της χημικής κατάστασης της λίμνης «Αγυιά» με βάση το σύστημα ταξινόμησης
ECOFRAME (Moss et al., 2003) πραγματοποιήθηκε διαμέσου υπολογισμών από παρατηρήσεις ανά
τρίμηνο κατά τη διετία 2006-2008 (ΔΕΥΑ Χανίων). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η τεχνητή
λίμνη Αγυιάς εντάσσεται στην «Υψηλή» Κατάσταση ως προς τις τιμές των αναλύσεων των ιόντων
υδρογόνου (pH) και του συνολικού αζώτου (ΤΝ). Ανάλογα αποτελέσματα όμως δεν προέκυψαν από
τις τιμές του ολικού φωσφόρου (ΤΡ), όπου η παράμετρος αυτή κατηγοριοποιείται ως «Κακή».
Αιτιολογείται από τη χρήση αγροχημικών εξαιτίας της έντονης γεωργικής δραστηριότητας στην
περιοχή. Στην περιοχή λειτουργεί κτηνοτροφική μονάδα, ενώ στην περιοχή της λεκάνης της λίμνης
υπάρχουν συστηματικές καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Επίσης, σημειώνονται μπαζώματα και άλλες
αυθαίρετες δραστηριότητες στην παρόχθια περιοχή, όσο αφορά τις ανθρωπογενείς πιέσεις
(Σταυρουλάκης, 2007 και Καρατζάς, Νικολαΐδης, 2010). Τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα απειλούμενο
υδατικό σώμα.
Λίμνη Μαχαιρίδα, Τερσανάς, Χανίων.
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Αυτή

η

καρστική

δολινολίμνη

ονομάζεται και Βόθωνας από τους
κατοίκους της περιοχής. Βρίσκεται
περίπου 1,8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά
του

οικισμού

Χωραφάκια,

στη

Μαχαιρίδα, στο Δήμο Ακρωτηρίου,
Χανίων. Έχει συνήθως υφάλμυρο
νερό,

καθώς

υπογείως

με

πιθανόν
την

επικοινωνεί

θάλασσα,

ενώ

φαίνεται να δέχεται γλυκό νερό

είτε από καρστικές πηγές, είτε από τον υπόγειο υδροφορέα. Η στάθμη της λίμνης παραμένει
σταθερή, χωρίς αυξομειώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του έτους, ενώ τους θερινούς μήνες το νερό
υποχωρεί. Ο υγρότοπος διατηρεί ακόμα την φυσικότητα του σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι
ανθρώπινες επεμβάσεις περιορίζονται σε δύο σημεία, ένα σπίτι που έχει χτιστεί παρόχθια στο νότιο
τμήμα της λίμνης και η επέκταση της αυλής μιας εξοχικής κατοικίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της η
οποία έχει φυτευτεί με γκαζόν. Παρόλα αυτά η περιοχή περιμετρικά της δολίνης οικοδομείται και
σύντομα θα αρχίσει να δέχεται πιέσεις κυρίως λόγω της δόμησης και της διαμόρφωσης του χώρου.
Στη λίμνη έχει καταγραφεί ο οικότοπος 72Α0 –Καλαμώνες, ενώ η κυρίαρχη βλάστηση αποτελείται
από καλάμια του είδους Phragmites australis. Είναι σημαντικός υγρότοπος για την περιοχή, που
εκτός από τα υδρόβια πουλιά που φωλιάζουν, απαντώνται επίσης, νερόφιδα, χελώνες, λίγα είδη
ψαριών και μεταναστευτικά πουλιά.
Μικρό Λιμνίο Τερσανά, Χανίων.
Το μικρό λιμνίο Τερσανά βρίσκεται στη χερσόνησο Ακρωτηρίου, λίγες εκατοντάδες μέτρα
βορειοδυτικά από τα Χωραφάκια του Δήμου Χανίων. Πρόκειται για υπόλειμμα μεγαλύτερου
υγρότοπου ο οποίος περιλάμβανε εκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά αλλά κατακερματίστηκε,
αποστραγγίστηκε και επιχωματώθηκε. Στη σημερινή του έκταση (περίπου 4,6 στρέμματα) ο υγρότοπος
περιλαμβάνει ένα εποχικό λιμνίο γλυκού νερού το οποίο περιβάλλεται από βλάστηση με αλμυρίκια
(Tamarix parviflora) και μια έκταση στα ανατολικά επιχωματωμένη με αδρανή υλικά, πιθανότατα
από διάνοιξη δρόμου. Η τελευταία έχει πλέον καλυφθεί από φρύγανα. Ο υγρότοπος απειλείται με
πλήρη επιχωμάτωση.
Λίμνη Ιναχωρίου.
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Ο

υγρότοπος,

μια

δολινολίμνη,

βρίσκεται μέσα στον οικισμό Λίμνη,
στον παλαιό Δήμο Ιναχωρίου, Χανίων
και διατηρεί νερό καθ’όλο το έτος.
Πρόκειται για ένα έγκοιλο που δέχεται
νερό από τις κατακρημνίσεις και έτσι
σχηματίζεται η λίμνη με μόνιμη την
παρουσία του νερού.
Περιμετρικά υπάρχουν πλατάνια που συνιστούν και τον οικότοπο 92C0 - Δάση πλάτανου της
Ανατολής (Platanion orientalis), ενώ πλησιέστερα στο λιμνίο φύονται αγρωστώδη. Στον πυθμένα του
λιμνίου υπάρχει νεκρή φυτική ύλη που προέρχεται από τα φύλλα των πλατάνων. Όσο αφορά την
πανίδα υπάρχουν αμφίβια (πιθανόν Pelophylax cretensis), ενώ έχουν εισαχθεί και χρυσόψαρα. Εδώ σε
αυτή τη μικρή λίμνη έχει παρατηρηθεί σε σχετικά αραιούς πληθυσμούς και η ‘’Πεταλούδα της
Ροδου’’ . Ο υγρότοπος οριοθετείται από οδικό δίκτυο, ενώ η δόμηση στον οικισμό είναι αρκετά
αραιή. Στην ευρύτερη περιοχή φύονται καστανιές και καρυδιές, ενώ υπάρχουν και καλλιέργειες
ελιάς. Ο υγρότοπος βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
(κωδικός: GR4340004), ενώ είναι και Περιοχή Σημαντική για τα Πουλιά (κωδικός: GR178).
Υγροτοπικές περιοχές Φαλάσαρνα.
Ο υγρότοπος αυτός εντοπίζεται
περίπου 1,1 χιλιόμετρα δυτικά
βορειοδυτικά από τον οικισμό
Καβούσι, στο Δήμο Κισσάμου,
Χανίων.

Πρόκειται

εποχιακά

για

μια

πλημμυριζόμενη

έκταση που δέχεται νερό τόσο
από επιφανειακά, όσο και από
υπόγεια νερά.
Παλαιότερα συνιστούσε μια ενιαία έκταση, αλλά ο παραλιακός χωματόδρμος έχει τεμαχίσει και
περιορίσει τον υγρότοπο, όπως και οι εκεί περιφραγμένες ιδιοκτησίες, πάνω σε υγροτοπικές
περιοχές.Το νερό, ανάλογα με την εποχή κυμαίνεται από γλυκό μέχρι υφάλμυρο, λόγω της
γειτνίασης του υγρότοπου με την θάλασσα. Στην ευρύτερη περιοχή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια ένας μεγάλος αριθμός θερμοκηπίων, ενώ καλλιεργούνται και ελιές. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο υγρότοπος με νιτρικά και φωσφορικά από τα λιπάσματα και τα
φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται εντατικά μέσα στα θερμοκήπια και την άλλη καλλιεργούμενη
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περιοχή. Καταγράφηκαν οι εξής τύποι οικοτόπων: 2120 - Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με
Ammophila arenaria (λευκές θίνες) και 3170* - Μεσογειακά εποχικά λιμνία, ενώ υπάρχει αμμόφιλη
βλάστηση και καλάμια Phragmites australis. Για την περιοχή έχουν γίνει αναλυτικές μελέτες στα
πλαίσια προγράμματος LIFE περιβάλλον (Εποχικά μεσογειακά λιμνία Χανίων). Η περιοχή αναμένεται να
υποβαθμιστεί επιπλέον λόγω της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και λόγω
κατασκευής θερμοκηπίων. Τέλος, ο υγρότοπος βρίσκεται μέσα σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (κωδικός Natura: GR4340001), Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (κωδικός:
GR175)

και Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973). Σήμερα, οι εποχικές λίμνες

στη Φαλάσαρνα, όπως προαναφέρθηκε και πιο πάνω, έχουν περιοριστεί σε μία μόνο περιοχή που
βρίσκεται πίσω από τον παραθαλάσσιο δρόμο που διαχωρίζει τις αμμοθίνες και την πεδιάδα της
περιοχής. Πριν από μερικά χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή ϋπήρχαν πολλοί τέτοιοι οικότοποι, αλλά
με τις συνεχείς και παράνομες επιχωματώσεις και αποστραγγίσεις κατόρθωσαν να τους
εξαφανίσουν και έτσι επέκτειναν τις ιδιοκτησίες τους σε δημόσιες εκτάσεις και σε
προστατευόμενες περιοχές. Ο σημαντικός αυτός οικότοπος στη Φαλάσαρνα έχει μεγάλη ποικιλία
υγρόφιλης βλάστησης, είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση σε ολόκληρη τη δυτική ακτή, αποτελεί τόπο
ξεκούρασης και αναπαραγωγής για πουλιά και για αμφίβια. Οι φυτικές κοινωνίες του οικοτόπου
αυτού αποτελούνται από νέες αναφορές για τα δεδομένε της Κρήτης, όπως είναι ‘’Ρανούγκουλος
του Ριόνι’’, ‘’Σπαργκάνιο το ευθυτενές’’, Ευφόρβια η χιρσούτα’’, ‘’Φύλλα η ανθοδέσμια’’ και
αρκετά είδη ‘’Γιούνκου’’ που είναι σπάνια στην Κρήτη. Οι πιο πάνω ιδιαιτερότητες και οι
ιδιομορφίες, αλλά και η βιοποικιλότητα και οι γεωμορφές των Μεσογειακών Εποχικών Τελμάτων ή
Λιμνίων, προσφέρουν αξίες

στους ντόπιους, εξισορροπούν τις λειτουργίες του φυσικού

περιβάλλοντος, αλλά και ανοίγουν προοπτικές για τον ειδικό-εναλλακτικό οικο-τουρισμό.
Αλμυρό Λιμνίο Χρυσισκαλίτισσας. Βρίσκεται περίπου 1,1 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του
οικισμού Χρυσοσκαλίτισσα και ανήκει στο Δήμο Ιναχωρίου, Χανίων. Πρόκειται για ένα λιμνίο
αλμυρού νερού που σχηματίζεται σε μια μικρή λεκάνη και συνορεύει με την θάλασσα. Ο κύριος
όγκος νερού εισέρχεται είτε με τον κυματισμό είτε υπογείως ενώ δέχεται και γλυκό νερό από τα
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Ανάλογα με την εποχή κυμαίνεται και η στάθμη του νερού στο
λιμνίο. Περιμετρικά η περιοχή κυριαρχείται από φρύγανα και σκίνους, ενώ απαντώνται σημαντικές
ποσότητες ελαφρόπετρας που έχουν προέλθει από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Όσο
αφορά την υγροτοπική βλάστηση υπάρχουν μερικά βούρλα (Juncus sp.) καθώς και αλόφυτα. Κατά
την επίσκεψη καταγράφηκε ο οικότοπος 1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες
(Arthrocnemetalia fructicosae), ενώ ο υγρότοπος συμβατικά έχει οριστεί σαν τύπος Ramsar G αφού δεν
εντάσσεται σε άλλη πλησιέστερη κατηγορία. Το λιμνίο βρίσκεται σε περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί σαν Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (κωδικός Νatura 2000: GR4340015).
Άσπρη Λίμνη. Παράκτιος φυσικός υγρότοπος περίπου 19,3 στρεμμάτων, με μόνιμη παρουσία
νερού, στην περιοχή Χρυσοσκαλίτισσα.
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Μεσογειακές Εποχικές Λιμνούλες ή Τέλματα ή Λιμνία, Χανιά. Ανάμεσα σε αυτές σημαντική
είναι η Εποχική Λιμνούλα στο οροπέδιο Ομαλού, Σαμαριάς. Πρόκειται για ένα Μεσογειακό
Εποχικό Λιμνίο (Η λεκάνη του ανήκει στο δικτύου προστασίας NATURA 2000 με κωδικό:GR4340008) που
βρίσκεται πλησίον του νοτιοδυτικού άκρου συγκεκριμένου Οροπεδίου, στα Χανιά, στο μέσο του
‘’Σελινιώτικου Γύρου’’ σε υψόμετρο 1060 m., πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η λίμνη αυτή
δέχεται τα νερά της βροχόπτωσης (ετήσιο ύψος 1600mm), αλλά και της χιονόπτωσης. Η μικρή αυτή
λίμνη έχει σχεδόν κυκλικό σχήμα και μέγιστη έκταση 8 στρέμματα, το μέγιστο βάθος της φθάνει τα
2,6 m και η λεκάνη απορροής της καταλαμβάνει έκταση περίπου 10000m2. Οι γεωλογικοί
σχηματισμοί που περιβάλλουν κατά κύριο λόγο το Οροπέδιο είναι ασβεστόλιθοι και κατάλοιπα από
φυλλίτες, καθώς και σχηματισμοί από χαλαζίτη. Επίσης, υπόκεινται της λίμνης προϊόντα
διάβρωσης του φυλλίτη και από τους σχηματισμούς χαλαζίτη. Μετρήσεις ορισμένων
φυσικοχημικών δεδομένων (περίοδος 2004-2009) δείχνουν μέγιστες τιμές θερμοκρασίας να φτάνουν
τους 240C τη θερινή περίοδο, ενώ, το χειμώνα πάγος καλύπτει τη λίμνη. Το pH του νερού
κυμαίνεται συνήθως από 7,2-8,8 μονάδες και η ηλεκτρική αγωγιμότητα από 40-410 μS/cm.

Την κύρια περιβαλλοντική πίεση της περιοχής αποτελεί η κτηνοτροφία, αφού έχει εκτιμηθεί ότι
υφίστανται 10000 αιγοπρόβατα που βόσκουν στην περιοχή της λίμνης. Επίσης σημειώνεται ότι τα
δείγματα ιζημάτων της λίμνης παρουσίασαν όξινο pH (pH=5,83), ενώ η οργανική ύλη κυμαινόταν σε
υψηλό επίπεδο (70 g kg−1), όπως υψηλό ήταν το περιεχόμενο σε οργανικό άνθρακα που μάλλον
οφείλεται στην εισροή κοπριάς από τα ζώα που εισέρχονται στη λίμνη του Ομαλού για να πιουν
νερό. Με βάση την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των
ιζημάτων, το ποσοστό διείσδυσης είναι χαμηλό, λόγω της συμπίεσης των ιζημάτων που
προκαλείται από το ποδοπάτημα των ζώων. Η συμπίεση αυτή προκαλεί μείωση της κίνησης του
αέρα, του νερού, των θρεπτικών συστατικών και των μικροβίων του εδάφους μέσω του εδάφους.
Εξάλλου, από πολύ γρήγορα από την άνοιξη, η λίμνη αυτή ρυπαίνεται από τα περιττώματα των
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ζώων και το νερό γίνεται ακατάλληλο για το πότισμα των ζώων, ενώ κατά τα μέσα της
καλοκαιρινής περιόδου το λιμνίο αυτό ξεραίνεται.
Στις μεσογειακές εποχικές λίμνες (οικότοπος με προτεραιότητα για προστασία), ανήκουν και οι Αρόλιθοι,
οι Κολύμπες και οι Ρουσσιές, ως γεωμορφολογικές δημιουργίες και δομές που είναι άφθονες στην
περιφέρεια των Χανίων. Οι αρόλιθοι στη Γαύδο, οι ρουσσιές στη Χρυσοσκαλίτισσα-Ελαφονήσι,
αλλά και η λίμνη στον Ομαλό-Σαμαριά, ο βάλτος στη Φαλάσαρνα και οι παραλίμνιες εκτάσεις
πίσω από τις λυγαριές που κατακλύζονται περιοδικά από νερά στη λίμνη του Κουρνά, είναι μερικές
από τις ‘’Εφήμερες Λιμνούλες’’ (Εποχικά Μεσογειακά Τέλματα ή Λιμνία) της δυτικής Κρήτης που
αποτελούν θύλακες βιοποικιλότητας, αλλά και οικοτόπους προτεραιότητας για προστασία,
διατήρηση και ανάδειξη για τον ειδικό οικο-τουρισμό. Ειδικότερα, οι Αρόλιθοι στη νήσο Γαύδο,
κατά την κρητική διάλεκτο είναι τα φυσικά βαθουλώματα, κοιλώματα πάνω στις πλακούρες,
δηλαδή στα ασβεστολιθικά βράχια του νησιού που συγκρατούν το νερό της βροχής, απ’όπου
ξεδιψάνε αιγοπρόβατα και βοσκοί. Αποτελούν μικροσκοπικά στολίδια του φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά και εξυπηρετούν εδώ και πολλές χιλιετίες μέχρι σήμερα, τον άνθρωπο και τα ζώα γιατί
συγκρατούν

το νερό της βροχής, έστω και σε μικρές ποσότητες, αλλά για μερικές μέρες.

Σημειώνεται επίσης ότι ‘’Αρόλιθος’’ ονομάζεται και το παραδοσιακό χωριό στο Ηράκλειο, αλλά
και είναι ονομασία ξενοδοχείων, ταβερνών και μεζεδοπωλείων στην Κρήτη.

Αυτές, λοιπόν οι μικρές και εποχικές υδατοσυλλογές στη νήσο Γαύδο, κατά την επιστημονική
ορολογία είναι τα ‘’Μεσογειακά Εποχικά Λιμνία ή οι Εφήμερες Μεσογειακές Λιμνούλες’’.
Συναντώνται με τη μορφή πολλών μικρών βαθουλωμάτων – συστάδες από αυτά- σε επίπεδα ή με
ελαφρά κλίση ασβεστολιθικά βράχια στις περιοχές του Αγ. Παντελεήμονα, στον οικισμό Καστρί,
στα Φραγκουλέϊκα Μετόχια, στα σπίτια της Παπαδιάς πηγαίνοντας για τον Κόρφο και αλλού. Αυτά
τα μικρά έως μικροσκοπικά σε μέγεθος λιμνία, βρίσκονται πολυάριθμα σε διαφορετικά υψόμετρα,
από 50 μέτρα μέχρι και 310 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Κατά τη βροχερή περίοδο και για όσο
διάστημα έχουν νερό, διατηρούν ορισμένα υδρόφυτα, όπως είναι το ενδημικό φυτό ‘’Καλλιτρίχη
την ωραία’’ που είναι μοναδικό για τη χλωρίδα του Αιγαίου και της Ελλάδας, αλλά και η
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‘’Ζαννισέλια η ανθοφόρα’’ και η ‘’ Χάρα η κοινή’’. Επίσης σε άλλες θέσεις η σύνθεση των φυτοκοινωνιών τους περιλαμβάνει φυτά βορειο-αφρικάνικης εξάπλωσης όπως είναι ένα είδος
χαμομηλιού η ‘’ Ματρικάρια η χρυσίζουσα’’, η ‘’Τιλαία του Βαιλλάντη’’, η ‘’Κρηπίς η άτολμη’’, το
‘’ Πολύγωνο το θαλασσινό’’ κ.ά. Σημειώνεται ότι η ‘’Καλλιτρίχη την ωραία’’ θεωρείται ότι έχει
μεγάλη σημασία και αξία, γιατί η εξάπλωσή του περιορίζεται μόνο στη νήσο Γαύδο, όπως και στην
Κυρηναϊκή της Λιβύης, Αφρική. Πιστεύουμε ότι οι σπόροι του φυτού αυτού ήλθαν και έρχονται
κάθε χρόνο την άνοιξη με την ‘’κόκκινη βροχή’’ από την Αφρική. Ο οικότοπος αυτός όπως
εμφανίζεται στη Γαύδο, δεν είναι γνωστός από πουθενά αλλού στον ευρωπαϊκό χώρο με παρόμοια
οικολογική αξία, είναι μοναδικός και μπορεί να απειληθεί από μερικές δραστηριότητες του
ανθρώπου (.χ. πότισμα των ζώων με το νερό που συγκρατούν οι αρόλιθοι, εκχερσώσεις εδαφών, απορρίψεις
σκουπιδιών).

Οι Ρουσσιές, στην περιοχή Ελαφονήσι-Χρυσοσκαλίτισσα, που είναι κατά την

επιστημονική ορολογία οι ‘’Εφήμερες Λιμνούλες’’ (Εποχικά Μεσογειακά Τέλματα ή Λιμνία), αποτελούν
αβαθή βυθίσματα-βαθουλώματα πάνω στους πολύ-τεμαχισμένους και πολύ-διαρρηγμένους
(καρστικοποιημένους) ασβεστόλιθους της περιοχής, μέσα στον τεράστιο θαμνότοπο της ευρύτερης
περιοχής.
Σήμερα όμως, το μεγαλύτερο
μέρος της περιοχής ανάμεσα
στη Χρυσοσκαλίτισσα και το
Ελαφονήσι

είναι

καταπατημένο, και διασχίζεται
από πολυάριθμους αγροτικούς
δρόμους, ενώ οι επεκτάσεις
των εκεί θερμοκηπίων είναι
συνεχείς,

εξαφανίζοντας

το

ζωτικό αυτό τύπο οικότοπου
που θεωρείται ‘’οικότοπος με
προτεραιότητα

για

προστασία’’.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_329

Οι
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είναι

πολυάριθμες

και

χαρακτηρίζονται

από

το

‘’ξανθοκόκκινο

ή

καστανοκόκκινο’’ χρώμα του
εδάφους
έδαφος),

(terra

rossa=κόκκινο

ενώ διατηρούν εποχικά

ιδιότυπη χλωρίδα..
Αυτή αποτελείται από σπάνιες και εξειδικευμένες φυτικές κοινωνίες με κυρίαρχα είδη τα ‘’Κρηπίς
η άτολμη’’, ‘’Τριφύλλι το ασφυκτικό’’ και άλλα.Από μαρτυρίες-αναδρομικές αφηγήσεις των
ντόπιων, αυτές οι μικροσκοπικές καστανο-ξανθοκόκκινες εκτάσεις εδάφους, έδιναν κάποια
παραγωγή όσπριων και δημητριακών κατά την κατοχική περίοδο, ενώ σήμερα το κοκκινόχωμά
τους αφού εκσκαφτεί, χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για τις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων, ενώ
οι θέσεις αυτών των οικοτόπων χρησιμοποιούνται ,κατά τη θερινή περίοδο, για χώρο στάθμευσης
οχημάτων ή και απόρριψης σκουπιδιών και άχρηστων αντικειμένων.
Εποχικά Μεσογεικά Λιμνία στη Λίμνη Κουρνά. Καταλαμβάνουν εκτάσεις πίσω από τις
λυγαριές, σε επίπεδες κατακλυζόμενες εκτάσεις. Η παρουσία τους εξαρτάται η από το υδρολογικό
καθεστώς της στάθμης της λίμνης και τις βροχοπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο οικότοπος
έχει συρρικνωθεί και τείνει να εξαφανιστεί.
Λίμνη Πρέβελης ή Φοίνικας, Ρεθύμνου.
Πρόκειται για τις εκβολές του
Μέγα ή Κουρταλιώτη ποταμού
στην παραλία της Πρέβελης. Η
περιοχή έχει ιδιαίτερη αισθητική
αξία, καθώς περιλαμβάνει μεγάλη
συστάδα

με

το

Φοίνικα

Θεοφράστου,

του

Phoenix

theophrastii.

Μέρος της περιοχής αποτελεί ‘’Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος’’, του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Natura 2000 και ‘’Ζώνη ειδικής Προστασίας’’ και έχει υψηλή βιοποικιλότητα.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_330

Στα πλαίσια του προγράμματος Life Natura 1998 «Διατήρηση Προστασία του Γυπαετού στην
Ελλάδα» μέρος της περιοχής ανακηρύχθηκε ‘’Καταφύγιο Άγριας Ζωής’’. Καθόλη τη διαδρομή του
Κουρταλιώτη ποταμού στο ομώνυμο φαράγγι, σχηματίζονται μικροί καταρράκτες και μικρές
λιμνούλες, αλλά και μία μικρή τεχνητή λίμνη.
Λίμνη Ορνέ, Σπήλι, Ρεθύμνου.
Αυτή η μικρή εποχική λίμνη, σε
υψόμετρο περίπου 300 μέτρων
στους νοτιοανατολικούς πρόποδες
του όρους Κέντρος, σχηματίζεται
σε

ένα

μικρό

κοίλωμα

της

περιοχής και σε έκταση περίπου
10 στρεμμάτων, περιτριγυρισμένο
από ελαιώνες.
Τροφοδοτείται το χειμώνα από τα νερά των πηγών της περιοχής που μεταφέρονται από τις
χιονισμένες κορυφές του όρους Κέντρου, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο ξεραίνεται.Πλησίον της
περιοχή της λίμνης βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός από καταρράκτες.
Λίμνη της Λιβάδας, Ηράκλειο. βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή 1km βόρεια του χωριού
Θραψανού, Ηρακλείου. Η έκταση της είναι μόλις 21 στρέμματα, αλλά αποτελεί έναν σημαντικό για
την περιοχή υγρότοπο, όπου έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 130 είδη πτηνών. Ακόμη και η
δημιουργία της λίμνης έχει συνδεθεί με την παράδοση της Θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Το
Θραψανό είναι το «χωριό των αγγειοπλαστών» της Κρήτης, όπου η παράδοση της αγγειοπλαστικής
κρατάει από τα Μινωικά χρόνια. "Κάποτε η περιοχή της Λιβάδας ανήκε σε έναν Τούρκο αγά. Ο
ίδιος υποχρέωνε τους αγγειοπλάστες του Θραψανού να πληρώνουν τον φόρο της δεκάτης από την
πώληση των αγγείων, τα οποία πλάθονταν με το χώμα της περιοχής. Έτσι, με τον καιρό, καθώς οι
ντόπιοι αφαιρούσαν το χώμα της Λιβάδας, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος λάκκος, η σημερινή λίμνη
της Λιβάδας". Λίμνη του Λιγαρά, Ηράκλειο. Βρίσκεται στα ανατολικά του κάμπου του Μοχού,
Ηρακλείου σε μια περιοχή με ελαιώνες. Η επιφάνεια της έχει έκταση περίπου 4 στρέμματα. Η
λίμνη είναι φυσική, αλλά έχει υποστεί κατά καιρούς συμπληρωματικές εκβαθύνσεις. Η περιοχή την
άνοιξη και το φθινόπωρο προσελκύει πολλά είδη πτηνών.
Λίμνη του Τούρκου ή Λάκκος ή Κολυμπάς, Ηρακλείου. Βρίσκεται νότια του χωριό Αχεντριάς,
Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό κοίλωμα που δημιουργεί ο φλύσχης της οροσειράς
των Αστερουσίων (πετρώματα περιοχής) σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Πρόκειται για εποχική λίμνη,
καθώς έχει αρκετό νερό τους χειμερινούς μήνες μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού. Αμέσως μετά
τη λίμνη το μονοπάτι συνεχίζει με πέτρινο καλντερίμι μέχρι την πηγή Κεφαλοβρύσι και το
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μοναδικό φοινικόδασος του Αγίου Νικήτα, ενώ πιο πέρα υπάρχει φυσικό μπαλκόνι με απίστευτη
θέα στο φοινικόδασος του Αγίου Νικήτα, στα νότια παράλια των Αστερουσίων.
Εποχικα Λιμνία στον Ομαλό, Βιάννου.
Αυτά τα εποχικά λιμνία
εντοπίζονται
ομώνυμο

πάνω
οροπέδιο,

απόσταση

3

χιλιόμετρα

βόρεια

οικισμού
στο

στο
σε

περίπου
του

Κεφαλόβρυση,

Δήμο

Βιάννου,

Ηρακλείου.

Κατά τους χειμερινούς μήνες το οροπέδιο πλημμυρίζει από τα νερά των κατακρημνίσεων (βροχή,
χιόνι)

και από μια πηγή που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα σχηματίζοντας τον υγρότοπο, ενώ

μέσω ενός μεανδρικού καναλιού τα νερά καταλήγουν σε μια καταβόθρα (χώνος) στο νοτιοδυτικό
τμήμα όπου αποστραγγίζονται μερικώς. Η παρουσία του νερού είναι εποχική χωρίς ωστόσο να
σημαίνει ότι τους ξηρούς μήνες δεν διατηρείται τοπικά μικρή ποσότητα νερού που δεν
αποστραγγίζεται, ενώ μέσα στον υγρότοπο υπάρχουν και κανάλια. Απαντάται ο οικότοπος 3170* Μεσογειακά εποχικά λιμνίοτα. Η υγροτοπική βλάστηση περιλαμβάνει Ranunculus sp. και Juncus
sp. ενώ στο λιβάδι που δημιουργείται με την υποχώρηση των υδάτων υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες
για την ανάπτυξη και άλλων φυτών, όπως κρόκοι (Crocus sp.), σταμναγκάθι (Cichorium spinosum),
είδη της οικογένειας Compositae κ.α. Μέσα στον υγρότοπο υπάρχει έντονη βόσκηση, ενώ
υπάρχουν και περιφράξεις για το στάβλισμα των ζώων. Στο βόρειο τμήμα του λιβαδιού υπάρχει
εκκλησία και εγκαταλειμμένο οίκημα που προορίζονταν για κέντρο υποδοχής επισκεπτών.
Επιπλέον μέσα στον υγρότοπο εισέρχονται αυτοκίνητα, ενώ πραγματοποιείται και παράνομο
κυνήγι. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής Δίκτης (Γκατζέλια και συν. 2001) στην ευρύτερη
περιοχή έχουν παρατηρηθεί 175 είδη πουλιών εκ των οποίων τα 99 χαρακτηρίζονται είδη που
χρησιμοποιούν υγροτοπικές περιοχές, ανάμεσά τους και πολλά παρυδάτια και υδρόβια. Ο
υγρότοπος βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (με κωδικό
Natura2000: GR4310006), Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (GR190) και Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ857).

Μεσιακό Λιβάδι, Ρεθύμνου. Βρίσκεται στον Δήμο Λαππαίων του Ρεθύμνου, 2,5 χιλιόμετρα
δυτικά του οικισμού Μυριοκέφαλα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή έκταση-κοίλωμα, το οποίο
δέχεται τα νερά από πηγές που υπάρχουν στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι οι πηγές έχουν νερό
όλο το χρόνο, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής με λάστιχα το συλλέγουν για το πότισμα των ζώων. Η
παρουσία του νερού είναι εποχική, ενώ δεν υπάρχει εμφανής έξοδος του νερού. Μάλιστα, το

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_332

τυρφώδες αδιαπέραστο υπόστρωμα του λιμνίου υποδεικνύει ότι ο μοναδικός τρόπος απώλειας του
αποθηκευμένου νερού είναι η εξάτμιση. Στην οριοθέτηση του υγροτόπου συμπεριελήφθηκε, εκτός
από τα στενά όρια του λιμνίου, και η δασωμένη έκταση περιμετρικά αυτού με Platanus orientalis.
Καθαρά υγροτοπική βλάστηση δεν αναπτύσσεται μέσα στον υγρότοπο εκτός από το πλατανοδάσος
που κυριαρχεί στο χώρο. Στον υγρότοπο απαντώνται οι παρακάτω τύποι οικοτόπων: Μεσογειακά
εποχικά λιμνίο (κωδικός Natura2000: 3170*) με το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης μέσα στην
οριοθετημένη περιοχή (~70%), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanus orientalis) (κωδικός Natura:
92CO) (~25%)
(<5%).

και σε πολύ μικρό ποσοστό Φρύγανα Sarcopoterium spinosum (κωδικός Natura: 5420)

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στον υγρότοπο είναι ουσιαστικά μηδενικές και περιορίζονται

μόνο στην μικρής έντασης βόσκηση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και κυνηγετική
δραστηριότητα.
Λίμνη Κλησιδίου, Ρεθύμνου. Βρίσκεται περίπου 0,8 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου
οικισμού και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Συβρίτου, Ρεθύμνης. Πρόκειται για ένα εποχιακό λιμνίο
που δέχεται νερό από τις απορροές της μικρής λεκάνης και τα κατακρημνίσματα. Το λιμνίο είναι
περιφραγμένο και πιθανόν να είναι ιδιωτική έκταση, ενώ περιμετρικά υπάρχουν καλλιέργειες με
μποστάνια, αμπέλια και ελιές. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, το νερό κατακλύζει και τις
καλλιέργειες σε μια σχετική μεγάλη έκταση, αλλά η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται μόνο στην
περιοχή που έχει οριοθετηθεί. Αυτή αποτελείται αποκλειστικά από το είδος Eleocharis palustris.
Στην περιοχή έχει καταγραφεί ο τύπος οικοτόπου: 6420 - Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες
και βούρλα.
Λίμνη Μαριδάτη, Λασιθίου. Η Λίμνη Μαριδάτη βρίσκεται περίπου 3,2 χιλιόμετρα βόρεια –
βορειοανατολικά από το Παλαίκαστρο, στο Δήμο Σητείας. Είναι μικρός παράκτιος υγρότοπος που
επιχωματώθηκε πλήρως το 2007 από το Δήμο Ιτάνου, λόγω παραπόνων για κουνούπια από
κατοίκους της περιοχής. Μετά από πιέσεις διάφορων περιβαλλοντικών φορέων, ο Δήμος
υποχρεώθηκε να απομακρύνει μέρος των επιχώσεων και ο υγρότοπος αφέθηκε να επανέλθει
φυσικά στην πρότερη του μορφή.
Σήμερα, ο υγρότοπος καταλαμβάνει την ίδια έκταση που είχε πριν την επιχωμάτωση. Πρόκειται για
ένα παράκτιο λιμνίο που δέχεται νερό επιφανειακά ή υπόγεια από την λεκάνη απορροής. Σε πολύ
κοντινή απόσταση στα νότια του καταλήγει εποχικός ρύακας που πιθανόν τροφοδοτεί το λιμνίο με
νερό. Θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση το λιμνίο να αποτελούσε την αρχική εκβολή του ρύακα
και οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη περιοχή (π.χ., δόμηση, καλλιέργειες, διανοίξεις δρόμων) να έχουν
αλλάξει την κοίτη του ρέματος. Συμβατικά ο υγρότοπος κατατάσσεται στην κατηγορία Ramsar
“H’’=Διαπαλιρροϊκά έλη. Σε αυτόν περιλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές,
παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού. Εδώ έχουν καταγραφεί

οι οικότοποι

‘’1310’’=Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών
ζωνών και ‘’72Α0’’=Καλαμώνες. Η βλάστηση στον υγρότοπο είναι κυρίως αλοφυτική με
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αρμυρήθρες (Salicornia sp.) και υπερυδατική με ψαθιά (Typha sp.), ωστόσο, παρά την φαινομενική
οικολογική αποκατάσταση του υγρότοπου, η βλάστηση δεν έχει επανέλθει στην πρότερη
κατάσταση όπου κυριαρχούσαν τα βούρλα (Juncus sp.).
Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (με κωδικό GR4320006), ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (κωδικός Natura 2000 GR4320009) και
ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (κωδικός Natura 2000 GR193) ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο
ΣΧΟΟΑΠ Ιτάνου ως προστατευόμενη περιοχή. (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 8/2008,
9/2011. Απογραφείς: Θ. Γιαννακάκης, Δ. Πουρσανίδης).

Λίμνη Μπιμπίκου, Λασιθίου. Παράκτιος φυσικός υγρότοπος, 2,4 στρεμμάτων, στο Παλαίκαστρο
Σητείας.
Λιμνίο Χιόνα, Σητείας. Η Χιόνα, είναι εποχικό αλμυρό λιμνίο, εντοπίζεται στο Δήμο Σητείας, 1,2
χλμ περίπου ανατολικά του οικισμού του Αγκαθιά. Πρόκειται για ένα εποχιακό αλμυρό λιμνίο, με
αμμώδες υπόστρωμα, το οποίο δέχεται γλυκό νερό από τις επιφανειακές απορροές και από τον
υδροφόρο ορίζοντα, ενώ αλμυρό νερό εισέρχεται στον υγρότοπο μέσω του χειμέριου κύματος από
μια δίοδο επικοινωνίας στο νοτιοανατολικό του τμήμα. Ένα αμμώδες μέτωπο χωρίζει την
κατακλυζόμενη έκταση από την παραλία και την θάλασσα, εγκλωβίζοντας το νερό στο λιμνίο κατά
τους χειμερινούς μήνες. Στον υγρότοπο καταγράφηκαν οι παρακάτω τύποι οικότοπων:
‘’1510’’=Αλατούχες στέπες (Limonietalia), ‘’1310’’=Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα
είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, ‘’1410’’=Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),
‘’1420’’=Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae). Η
βλάστηση είναι η τυπική αυτού του τύπου αλμυρών λιμνίων με Arthrocnemum sp. (ή Sarcocornia sp.),
Salicornia sp., Polygonum maritimum και Juncus sp., ενώ περιμετρικά του υγρότοπου έχουν
φυτευτεί Tamarix sp. Όσο αφορά την πανίδα, ο υγρότοπος αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την
ανάπτυξη ασπόνδυλων οργανισμών, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρυδάτιων πουλιών.
Αλατσολίμνη, Σητείας. Η Αλατσολίμνη, είναι εποχικό αλμυρό λιμνίο, και βρίσκεται στην περιοχή
του Ξηρόκαμπου, στο Δήμο Σητείας. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό
GR432406000 και ονομασία "Λιμνοθάλασσα Ξηρόκαμπου Ζήρου". Πρόκειται για ένα εποχιακό
αλμυρό λιμνίο που περιβάλλεται από αλοφυτική βλάστηση. Τους θερινούς μήνες η Αλατσολίμνη
ξεραίνεται και αποκαλύπτεται μια μεγάλη έκταση που καλύπτεται από αλάτι. Απαντώνται οι
παρακάτω τύποι οικότοπων: ‘’1510’’=Αλατούχες στέπες (Limonietalia), ‘’1420’’=Μεσογειακές και
θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae), ‘’1410’’=Μεσογειακά αλίπεδα
(Juncetalia maritimi), ‘’2120’’=Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές
θίνες),

‘’2260’’=Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia). Βλάστηση στο

εσωτερικό του λιμνίου δεν υπάρχει, λόγω αυξημένης αλατότητας. Περιμετρικά απαντάται κυρίως
αλοφυτική βλάστηση με Salicarnia sp. και Arthrocnemum sp., ενώ υπάρχουν επίσης μικρά τμήματα
υγρών λιβαδιών με βούρλα (Juncus sp.) και αμμόφιλη βλάστηση με Pancratium maritimum,
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Eryngium maritimum, Ammophila arenaria και Euphorbia paralias. Κατά την περίοδο της
μετανάστευσης και αναπαραγωγής των πουλιών στον υγρότοπο απαντώνται πλήθος παρυδάτιων
πτηνών.
Λιμνίο Πυργιολίκι Ζήρου, Σητείας. Το Πυργιολίκι (=το μέρος που μαζεύει νερό), είναι μόνιμο λιμνίο
γλυκού νερού, και εντοπίζεται περίπου 0,3 χλμ νότια-νοτιοδυτικά του ομώνυμου οικισμού στο
Δήμο Σητείας. Πιθανόν, μεγάλο μέρος της περιοχής να ήταν υγρότοπος στο παρελθόν, όπως
υποδηλώνουν η ανασηκωμένη κοίτη, τα αποστραγγιστικά κανάλια και η ύπαρξη δεύτερου λιμνίου
σε πολύ κοντινή απόσταση. Σήμερα η έκταση του υγρότοπου είναι μόλις 3 στρέμματα περίπου.
Κυρίαρχη βλάστηση είναι οι νεραγκούλες (Ranunculus sp.) ενώ απαντώνται μερικά άτομα Juncus sp.
καθώς και φυτεμένα δέντρα περιμετρικά του λιμνίου. Στον υγρότοπο καταγράφηκε η παρουσία του
κρητικού βάτραχου Pelophylax cretensis.
Λίμνη Αγίου Νικολάου ή Βουλισμένη.
Είναι παράκτιος φυσικός υγρότοπος 14 στρεμμάτων, στο κέντρο της πόλης του Αγ. Νικολάου,
Λασιθίου Κρήτης. Αναφέρεται επίσης και με το όνομα Βρωμολίμνη, όταν η λίμνη ανέδυε
δυσάρεστη οσμή από τα στάσιμα νερά πριν ανοιχτεί το κανάλι επικοινωνίας της με τη θάλασσα το
1867. Τότε κατασκευάστηκε και η μικρή γέφυρα από τον Πασά Κωστή Αδοσίδη.
Χαρακτηριστικό της λίμνης
στον Αγιο Νικόλαο είναι ότι
έχει κάθετα τοιχώματα, γι’
αυτό κάποιοι υποστηρίζουν
ότι δημιουργήθηκε από την
καθίζηση

λιμνοσπηλαίου

και ότι η λίμνη είναι το
στόμιο

εξόδου

ποταμού.

υπόγειου

Σήμερα,

η

κυκλική λίμνη του Αγίου
Νικολάου,

με

διάμετρο

137μέτρα,

και

μέγιστο

βάθος περίπου 65 μέτρα.
Λιμνίο Λιβάδι, Αγ. Νικόλαος. Βρίσκεται ανατολικά–βορειοανατολικά του οικισμού Αγίου
Κωνσταντίνου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια έκταση 7 περίπου στρεμμάτων σε
μια κλειστή λεκάνη, η οποία πλημμυρίζει εποχιακά από τα νερά της βροχής, ενώ τους ξηρούς μήνες
συρρικνώνεται σε ένα πολύ μικρό τμήμα. Μέσα στο λιμνίο υπάρχει ένα πετρόκτιστο πηγάδι που
καλύπτεται τους χειμερινούς μήνες και αποκαλύπτεται κατά του καλοκαιρινούς όταν τα νερά
αποτραβηχτούν. Απαντάται ο οικότοπος προτεραιότητας ‘’3170*’’=Μεσογειακά εποχικά λιμνία. Η
βλάστηση αποτελείται κυρίως από Scirpus sp. και Ranunculus sp., ενώ στην περιοχή φύονται και
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λίγα βούρλα Juncus sp. Ο υγρότοπος επίσης συντηρεί πληθυσμό του κρητικού δενδροβατράχου
Hyla arborea kretensis. Γύρω από το εποχιακό λιμνίο υπάρχουν καλλιέργειες ελιάς, ενώ το μέρος
βοσκείται. Οι δραστηριότητες αυτές ωστόσο, είναι ήπιες και δεν προκαλούν προβλήματα στον
υγρότοπο.
Λιμνίο Δρήρου, Αγ. Νικόλαος. Βρίσκεται περίπου 1,1 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του
οικισμού Λίμνες, στον Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για υγρότοπο σε μια κλειστή λεκάνη που
τροφοδοτείται με γλυκό νερό από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Η οριοθετημένη έκταση
είναι σχετικά μεγάλη (33 στρέμματα) και περιλαμβάνει, εκτός από το εποχιακό λιμνίο και τμήματα με
σκάματα και πετρόκτιστα πηγάδια που αποθηκεύουν νερό για τις καλλιέργειες. Απαντάται ο
οικότοπος προτεραιότητας ‘’3170*’’=Μεσογειακά εποχικά λιμνία, που καλύπτει σχεδόν το 50%
της συνολικά οριοθετημένης έκτασης. Η χλωριδική ποικιλότητα της περιοχής είναι πολύ μεγάλη,
ενώ κυρίαρχα είναι τα Scirpus sp. Οι πλαγιές της κλειστής λεκάνης είναι από παλιά διαμορφωμένες
με αναβαθμίδες, ενώ κύρια δραστηριότητα τόσο μέσα στα όρια το υγροτόπου, όσο και περιμετρικά
είναι οι καλλιέργειες ελιάς και αμπελιών. Στην περιοχή υπάρχουν αποστραγγιστικά κανάλια, τα
οποία οδηγούν τα νερά στα πηγάδια και τις διανοιγμένες δεξαμενές. Επιπλέον στην περιοχή
υπάρχει βόσκηση.
Λιμνίο Κουρουνών, Αγ. Νικόλαος. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ομώνυμου οικισμού, στο Δήμο
Αγίου Νικολάου. Η οριοθετημένη έκταση καταλαμβάνει 8 περίπου στρέμματα τα οποία
πλημμυρίζουν τους βροχερούς μήνες καλύπτοντας 4 πετρόκτιστα πηγάδια και ένα σκάμα. Από το
νερό αυτό αρδεύονται οι καλλιέργειες που βρίσκονται περιμετρικά του υγρότοπου, ενώ επιπλέον ο
χώρος χρησιμοποιείται για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Στην περιοχή έχει καταγραφεί ο οικότοπος
προτεραιότητας για προστασία ‘’3170*’’=Μεσογειακά εποχικά λιμνία, ενώ η κυρίαρχη βλάστηση
είναι οι νεραγκούλες (Ranunculus sp. ), αλλά και οι ξινίδες (Oxalis pes-caprae). Επίσης μέσα στα
πηγάδια διαπιστώθηκε η παρουσία κουνουπόψαρων. Η σημαντικότερη απειλή για τον υγρότοπο
προέρχεται από την υπεράντληση, ενώ επιπτώσεις ενδέχεται να έχει η κατασκευή κτηριακών
εγκαταστάσεων πολύ κοντά στον υγρότοπο.
Λιμνίο Αγίου Αντωνίου Δωριών, Αγ. Νικόλαος. Βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά
των Δωριών κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για
μικρό εποχικό λιμνίο γλυκού νερού. Μέσα στην οριοθετημένη έκταση περιλαμβάνονται πλέον της
εποχιακά πλημμυριζόμενης έκτασης και 2 πετρόκτιστα πηγάδια. Στο παρελθόν ο υγρότοπος ήταν
πολύ μεγαλύτερος αλλά οι ανθρώπινες παρεμβάσεις συρρίκνωσαν την υγροτοπική έκταση στα
σημερινά επίπεδα. Στην περιοχή έχει καταγραφεί ο τυπος οικοτόπου με προτεραιότητα για
προστασία ‘’3170*’’=Μεσογειακά εποχικά λιμνία. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει κυρίως
Ranunculus sp. και Mentha sp., ενώ μέσα στα πηγάδια φύεται και Lemna minor. Από τον υγρότοπο
γίνεται άντληση νερού για άρδευση των καλλιεργειών που υπάρχουν περιμετρικά, ενώ υπάρχουν
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και ποτίστρες για ζώα. Επιπλέον μέσα από τον υγρότοπο περνάει χωματόδρομος ο οποίος
προφανώς δεν είναι προσπελάσιμος κατά τους χειμερινούς μήνες.
Λιμνίο Δωριών, Αγ. Νικόλαος. Βρίσκεται νότια νοτιοδυτικά του ομώνυμου οικισμού, στο Δήμο
Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια μικρή έκταση η οποία πλημμυρίζει εποχιακά την υγρή περίοδο
και ξηραίνεται κατά τους θερινούς μήνες. Μέσα στην οριοθετημένη περιοχή περιλαμβάνονται και 4
πετρόκτιστα πηγάδια, τα οποία διατηρούν νερό όλο τον χρόνο αν και η στάθμη παρουσιάζει μεγάλη
αυξομείωση. Η παρουσία νερού στα πηγάδια αποτελεί εστία διατήρησης της πανίδας του
υγρότοπου όπως μαρτυρά η παρουσία ενός ατόμου Mauremys rivulata μέσα σε ένα από αυτά.
Ωστόσο, η ταπείνωση της στάθμης λειτουργεί ως παγίδα για τα ζώα. Στον υγρότοπο εντοπίστηκε
και ο κρητικός δενδροβάτραχος Hyla arborea kretensis. Στην περιοχή έχει καταγραφεί ο τυπος
οικότοπου με προτεραιότητα για προστασία ‘’3170*’’=Μεσογειακά εποχικά λιμνία. Η βλάστηση
στην περιοχή αποτελείται κυρίως από Ranunculus sp. και Eleocharis sp. Μέσα στην περιοχή του
υγρότοπου υπάρχουν υπερυψωμένα μποστάνια, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δενδρώδης
και εκτατικές καλλιέργειες.
Λιμνίο Ζήρου ή Ζίρου, Ηράκλειο. Βρίσκεται 300 μέτρα νοτίως του οικισμού της Ζίρου, του Δήμο
Λεύκης. Πρόκειται για ένα λιμνίο γλυκού νερού το οποίο διατηρεί το νερό καθ' όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Στο παρελθόν ο υγρότοπος καταλάμβανε μεγαλύτερη περιοχή, όμως η αποστράγγιση
εκτάσεων για την επέκταση των καλλιεργειών έχει περιορίσει τον υγρότοπο στα σημερινά του
επίπεδα. Στην περιοχή έχει καταγραφεί ο τύπος οικότοπου ‘’72Β0’’=Κοινωνίες των υψηλών
βούρλων. Η βλάστηση αποτελείται αποκλειστικά από Carex sp., ενώ περιμετρικά υπάρχουν
φυτεμένοι ευκάλυπτοι και λεύκες. Επίσης εδώ είναι πιθανή η παρουσία του κρητικού βάτραχου
Pelophylax cretensis.
Λίμνη στου Διγενή το Μνήμα ή Βρωμολίμνη, Ηράκλειο. Βρίσκεται, δίπλα στη λιμνοδεξαμενή
της Γέργερης. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εποχιακού υγρότοπου, που συγκεντρώνει νερό το
χειμώνα και ξεραίνεται το καλοκαίρι. Η φυσική κοιλότητα όπου βρίσκεται, και έχει τη μορφή
ανάποδου κώνου, αποτελεί ένα ξεχωριστό γεώτοπο. Αν και το τέλμα είναι απομονωμένο, διατηρεί
πληθυσμούς αμφιβίων και ποταμοχελωνών, προσελκύει υδρόβια και παρυδάτια πουλιά (ερωδιοί,
χαραδριοί, τρύγγες, γλαρόνια κ.α.) και

παράλληλα φιλοξενεί μεταναστευτικά πουλιά.

Λίμνη του Ψηλορείτη. Στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη στην Κρήτη, βρίσκεται το χωριό
Ζαρού, κατάφυτο λόγω των πολλών πηγαίων νερών της περιοχής. Πολύ κοντά στο χωριό,
βρίσκεται η πηγή του Βoτόμου, όπου σχηματίζεται μία πανέμορφη λιμνούλα με το όνομα Μάτι,
στη θέση των αρχαίων πηγών, κοντά στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου.
Εκτός από τις πάνω φυσικές λίμνες και λιμνία, στην Κρήτη, έχουν δημιουργηθεί πολλές τεχνητές
λίμνες και λιμνοδεξαμενές, κυρίως για αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. Οι τεχνητές αυτές
λίμνες με την πάροδο των χρόνων, έχουν γίνει καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Το
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φράγμα των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, το φράγμα των Ποταμών στο Αμάρι και το φράγμα της
Φανερωμένης στην Μεσαρά, και του Αποσελέμη είναι τα κυριότερα οικοσυστήματα στην Κρήτη,
τα οποία έχουν δημιουργηθεί από φράγματα. Άλλες μικρότερες τεχνητές λίμνες είναι το φράγμα
του Ινίου-Μαχαιράς, το φράγμα των Αμουργελλών, το φράγμα των Παρτίρων, το φράγμα
Αρμανωγείων και άλλα.
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στην Κρήτη παρουσιάζονται παρακάτω
(πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012. Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007. Παραγκαμιάν, Κ., 2009. Παραγκαμιάν
Κ. και Κατσαδωράκης Γ., 2007. Πορτόλου, Δ., και συν., 2009.

και http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/,

http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

Περιφέρεια Ηρακλείου
Λίμνη

Εποχικό λιμνίο Ομαλού Βιάννου , Του Τούρκου ο Λάκκος (εποχικό
ορεινό λιμνίο στα 750μ. υψόμετρο στα ανατολικά Αστερούσια), Λίμνη
και ποταμός Αλμυρού,

Έλος,

Έλος Ποταμού Μαλίων, Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή),
Έλος επεξεργασίας λυμάτων Πόμπιας , Έλος Αφραθιάς, Έλος
επεξεργασίας λυμάτων Βιάννου, Έλος επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου ,
Έλος επεξεργασίας λυμάτων Επισκοπής,

Εκβολή,

Εκβολή Αποσελέμη, Εκβολή Αναποδάρη , Εκβολή Γεροποτάμου,
Εκβολή Ξηροποτάμου, Ποταμός και Εκβολή Γιόφυρου, Εκβολή
Γαζανού ποταμού, Εκβολή Φοδελιανού ποταμού, Εκβολή ρύακα
Μύρτου ,Εκβολή ρύακα Καρτερού,

Ποταμός,
Ρύακας,
Τεχνητός
υγρότοπος

Θ. Σ., Κουσουρής

Τεχνητή λίμνη Λιβάδας Θραψανού, Φράγμα Θραψανού (ρύακας που
έχει μετατραπεί σε επιμήκη δεξαμενή), Τεχνητή λίμνη Αγίου Σύλλα,
Φραγμολίμνη Δαμανίων, Φραγμολίμνη Αμουργελών, Φραγμολίμνη
Παρτίρων, Φραγμολίμνη Φανερωμένης, Φραγμολίμνη Αρμανωγείων ,
Λιμνοδεξαμενή Αστυρακίου, Λιμνοδεξαμενή Βοριά, Λιμνοδεξαμενή
Γιούχτα, Λιμνοδεξαμενή Χαυγά 1 και 2, Λιμνοδεξαμενή Γκολφ
Χερσονήσου, Λιμνοδεξαμενή Καραβάδου, Λιμνοδεξαμενή Σκινιά,
Λιμνοδεξαμενή 1, 2 και 3 Τεμένους (ιδιωτικές), Λιμνοδεξαμενή
Προφήτη Ηλεία Αρχάνων, Λιμνοδεξαμενή Αγίου Σύλλα Αρχάνων,
Λιμνοδεξαμενή Γέργερης, Λιμνοδεξαμενή Μιχαλάκη, Βρωμολίμνη
Γέργερης (Διγενή Μνήμα) τεχνητή λίμνη, Τεχνητή λίμνη Βότομος,
Τεχνητό λιμνίο Κηπερά, Λιμνοδεξαμενή Λιγαρά, Λιμνοδεξαμενή Αγίας
Σεμνής 1 και 2, Λιμνοδεξαμενή Βιγλί Καστελλίου, Φραγμολίμνη Ινίου,
Τεχνητά λιμνία Αναποδάρη 1, 2, 3, 4 και 5, Λιμνοδεξαμενές
Αμυγδαλοκέφαλου, Παλαιό Φράγμα Ινίου, Λιμνοδεξαμενή Κάστελλου
1 και 2, Λιμνοδεξαμενή Χουδέτσι Αρχάνων (ιδιωτική), Λιμνοδεξαμενή
Παρθένι
Αρχάνων,
Λιμνοδεξαμενή
Κυπαρίσσι
Ηρακλείου,
Λιμνοδεξαμενή Αρχάνων, Λιμνοδεξαμενή, Λιμνοδεξαμενή Τεφελίου 1
και 2, Λιμνοδεξαμενές Μεταξοχωρίου, Λιμνοδεξαμενή Ηρακλείου 1, 2,
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3 και άλλες,
Περιφέρεια Λασιθίου
Λίμνη

Λίμνη Μαριδάτη, Λίμνη Μπιμπίκου, Χιόνα (εποχικό αλμυρό λιμνίο),
Αλατσολίμνη (εποχικό αλμυρό λιμνίο ), Πυργιολίκι Ζίρου (μόνιμο
λιμνίο γλυκού νερού), Λίμνη Αγίου Νικολάου (παράκτια φυσική),
Εποχικό λιμνίο Λιβάδι, Εποχικό λιμνίο Δρήρου, Εποχικό λιμνίο
Κουρουνών, Εποχικό λιμνίο Αγίου Αντωνίου Δοριών, Εποχικό λιμνίο
Δωριών, Λιμνίο Ζίρου,

Αλύκή

Αλυκές Ελούντας, Αλυκή Χρυσής,

Έλος, Πηγή

Έλος Φοινικόδασους Βάι , Πηγή και Έλος Αλμυρού Αγίου Νικολάου,
Έλος Καρουμών, Λυγερή Κριτσά (εσωτερικό υγρότοπος 1.9 στρ.), Πηγή
Βρέικου, Έλος Αρχαίας Ιτάνου,

Εκβολή,

Εκβολή

ρύακα

Κάτω

Ζάκρου,

Κουρεμένος

(εκβολή

ρύακα

Ποταμός,

Καλογεροπόταμος και εκτάσεις που πλημμυρίζουν εποχικά), Εκβολή

Ρύακας,

ρύακα Παντέλη , Εκβολή ρύακα Σκαφιδαρά, Εκβολή Καλαμαυκιανού,
Εκβολή ρύακα Ανδρόμυλου, Εκβολή Στόμιο, Εκβολή ρύακα Καλός
Ποταμός , Εκβολή Αμουδάρες,

Τεχνητός
υγρότοπος

Φραγμολίμνη Μπραμιανών, Φραγμολίμνη Ορεινού, Φράγμα Ροντήρια,
Λιμνοδεξαμενη Χα, Λιμνοδεξαμενή Καλοβίτη 1 και 2, Λιμνοδεξαμενή
Δωριών,
Λιμνοδεξαμενή Πλαγιών,
Λιμνοδεξαμενή Βαϊνιάς,
Λιμνοδεξαμενή Έξω Λακκωνιών, Ακρεβάτσι 1 (Κάθετα στην κοίτη του
εποχιακού ρύακα έχουν κατασκευαστεί δύο συνεχόμενα χωμάτινα
φράγματα ανάσχεσης δημιουργώντας έτσι δύο μικρές λεκάνες όπου
συγκεντρώνεται το νερό σε περιόδους βροχοπτώσεων), Λιμνοδεξαμενή
Σταυρού, Ναυμαχία (τεχνητή λιμνοθάλασσα, η οποία έχει εγκιβωτιστεί
πλήρως και χρησιμοποιείται ως λιμανάκι για τις μικρές βάρκες ) ,
Λαμνώνι (χωματινη δεξαμενή), Λιμνοδεξαμενή Συκίας, Λιμνοδεξαμενή
Χαυγά 1 και 2,

Περιφέρεια Ρεθύμνου
Λίμνη

Λίμνη Κισσού,
Εποχικό λιμνίο Γαρύπας Μυλοποτάμου, Λίμνη
Πρέβελη( Εκβολή Κουρταλιώτη), Λίμνη Κλησιδίου,

Αλυκή,

Αλυκή (Αλμυρίδα),

Λιμνοθάλασσα
Έλος,
Υγροτοπική

Λιβάδι Βουρβουρέ (τυρφώδες έλος μοναδικό στην Κρήτη), Υγροτοπική
περιοχή Μεσιακό Λιβάδι Μυριοκέφαλα,

περιοχή
Εκβολή,

Εκβολή Γεροποτάμου (Ρεθύμνου), Εκβολή ποταμού Πετρέ, Εκβολή

Ποταμός,

παραλίας Σταυρωμένου, Εκβολή Πλατανέ, Εκβολή ρύακα Πλατύ,
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Ρύακας,

Εκβολή ρύακα Ακουμιανού, Εκβολή ρύακα Επισκοπής, Εκβολή
ρέματος Αμμούδι , Ρύακες Σχοινάρια, Εκβολή ρέματος Ελληνικό,
Εκβολή ρέματος Κατσάρι, Εκβολή Κοτσυφού ποταμού, Εκβολή
ποταμού Φοινικιά, Εκβολή εποχικού ρύακα Αγία Μαρίνα

Τεχνητός
υγρότοπος

Λιμνοδεξαμενή Γονωμιού Ανωγείων,
Λιμνοδεξαμενή Αρκαδίου,
Φραγμολίμνη
Ποταμών
Αμαρίου,
Λιμνοδεξαμενή
Βιζαρίου,
Λεπιδολάκκοι Καρών, Λιμνοδεξαμενή Ανωγείων 1 και 2, Δύο Λίμνες
λατομείου Καρινών, Λεπιδολάκκοι Αρμένων, Λιμνοδεξαμενές Παναγιάς
Κεράς, Λεπιδολάκκοι Σελλίου, Λιμνοδεξαμενή Ντελίνα,

Περιφέρεια Χανίων
Λίμνη, Λιμνίο

Αλυκή,

Λίμνη Κουρνά, Λίμνη Γεωργιούπολης και Αλμυρός ποταμός, Λίμνη
Τερσανά, Εποχικό λιμνίο Ομαλού Χανίων, Άσπρη Λίμνη Κισσάμου,
Αλμυρό λιμνίο Χρυσοσκαλίτισας, Λίμνη Ιναχωρίου, Λιμνία Αρόλιθοι
Γαύδου, Λιμνία Ρουσιές Χρυσοσκαλίτισας, Μικρό λιμνίο Τερσανά,3
Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Αλυκή Γαύδου,

Λιμνοθάλασσα
Έλος,
Υγρότοπική
περιοχή

Φαλάσαρνα, Σταυρός, Έλος Φραγκοκάστελου, Έλος Γεωργιούπολης
(Περαστικός ποταμός), Έλος επεξεργασίας λυμάτων Αργυρούπολης,
Κόλυμπος, Λιβάδι Κουντούρας, Ελαφονήσι, Βλυχάδα Γεωργιούπολης,
Νωπήγεια,

Εκβολή,

Εκβολή ποταμού Κοιλιάρη , Εκβολή και έλος Ταυρωνίτη,, Εκβολή

Ποταμός,

ποταμού Μορώνη,

Ρύακας,

Καβρού, Εκβολή ποταμού Δέλφινα, Εκβολή Τραβοδού, Εκβολή
Καλαθορέματος,

Εκβολή ποταμού Μουσέλα, Εκβολή ποταμού

Εκβολή

ποταμού

Κλαδισού,

Εκβολή

ποταμού

Κακοδικιανού, Εκβολή Πελεκανιώτικου ποταμού, Εκβολή Πλατανιά
(Ιάρδανος ποταμός), Εκβολή παραλίας Γερανίου, Εκβολή ρύακα
Σφακορύακο, Εκβολή παραλίας Ραπανιανών, Εκβολή ρύακα Σπηλιανού,
Εκβολή ρύακα Αζογυριανού, Εκβολή ρέματος Βαθύρεμα, Εκβολή
ρέματος Μηλιά, Εκβολή ρέματος Καμαριανού, Εκβολή ρέματος Αράπη,
Εκβολή Μεσοπόταμου, Εκβολή ρύακα Πυργιανού, Εκβολή Τζούγκαρη
Τεχνητός
υγρότοπος

Λίμνη Αγυιάς, Λιμνοδεξαμενή Χρυσοσκαλίτισας, Λιμνοδεξαμενή
Αγίων Θεοδώρων Κισσάμου, Λιμνοδεξαμενή Κουντούρας, Κόλυμπος
(τεχνητός υγρότοπος από απόληψη αργίλου)

Σταχυολογημένες πηγές: -Νικολαΐδης Ν, Γ. Καρατζάς και συν., 2013 (Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τη
Λεκάνη Απορροής της Λίμνης Κουρνά, Χανιά. Τεχν.Έκθεση Πολυτεχνείο Κρήτης, 226σελ.), -Προύντζος Σ, 2013. (Διπλωμ.
Διατρ., Χαρακτηρισμός λιμναίων και πηγαίων υδατικών συστημάτων στη Δυτική Κρήτη με βάση την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ,
και στο http://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/), -Νικολαΐδης Ν. και Καρατζάς Γ, 2010 (Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών
Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη-Θερίσου και Κοιλιάρη. Πολυτεχνείο Κρήτης), -Τσάιμος Γ, 2009
(Διαχειριστική Μελέτη Υδατικών Πόρων στις Λεκάνες Απορροής Κερίτη-Θερίσσου. Διπλωματική Διατριβή Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης), -Bergmeier E., S. Abrahamczyk, 2008 (Willdenowia, 38, 433-453,Current and historical
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diversity and new records of wetland plants in Crete, Greece), -ΕΚΘΕ, 2008 (Τεχν.,Έκθεσ., LIFE04NAT_GR_000105, 41σελ.,
Οδηγίες Διαχείρισης για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Κρήτης), -Σταυρουλάκης, Γ., Κακουλάκη, Γ.,
Παπαφιλιππάκη, Α., Κυρίου, Μ., 2007 (Μελέτη του ρυπαντικού φορτίου στη λίμνη Αγιάς. Πρακτ., 13ου Πανελλ., Συνεδ., Ιχθυολ.,.
Εργαστ., Ελέγχου Ποιότ., Υδατ., και Εδαφ., Πόρων, ΤΕΙ Κρήτης, Χανιά), -Τίγκιλης, 2007 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστ., Κρήτης,
354σελ., +Παράρτημα, Μελέτη οικοσυστήματος λίμνης Κουρνά Χανίων με έμφαση στο πλαγκτόν και την ιχθυοπανίδα), Δημόπουλος και συν., 2006 (Τεχν.,Έκθεσ., LIFE04NAT_GR_000105, 122σελ., Σχέδιο διαχείρισης τύπου οικοτόπου
προτεραιότητας 3170σε περιοχές του δικτύου Natura2000 με Μεσογειακά εποχικά λιμνία), -Σταμάτη, Φ., 2006 (Διαχειριστικό
σχέδιο Κουρνά-Γεωργιούπολης LIFE/ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), -Σταμάτη, Φ. , 2006 (Υδρολογία και γεωχημεία των μεσογειακών
εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της Δυτικής Κρήτης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος), -Σταμάτη, Νικολαϊδης, 2006 (Τεχν.,Έκθεσ., LIFE04NAT_GR_000105, 249σελ., Υδρολογία καιθ γεωχημεία των
Μεσογειακών εποχικών λιμνίων της δυτικής Κρήτης ), -Σταυρουλάκης Γ., Κηρύκου Σ., Μπαρμούνη Μ., Παναγιωτάκης Γ., 2006
(Χωροχρονική μεταβολή της ποιότητας το επιφανειακού νερού της λίμνης Κουρνά. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ιχθυολόγων, σελ 503-506), -Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2005 (Project LIFE, -Mediterranean reservoirs and wetlands. A
demonstration of multiple-obsective management in the island of Crete. LIFE/ENV/GR/000685,), -Τζινευράκης Σ., 2005 (Ετήσια
μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών της λίμνης Κουρνά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα φυσικών
πόρων και περιβάλλοντος), -Eλληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. 2004 (Οι προστατευόμενες περιοχές Natura2000 στην
Ελλάδα. Επιμέλεια έκδοσης ΕΕΠΦ, Γ. Σφήκας, ΥΠΕΧΩΔΕ, 200σ.), -Περλέρος, Β., Παπαμαστοράκης, Δ., Κριτσωτάκης, Μ.,
Δρακοπούλου, Ε., Παναγόπουλος., Α., 2004 (Υπόγειο Υδατικό Δυναμικό Κρήτης. Προβλήματα και Προοπτικές. Δελτίο της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVΙ. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη), -ΜΑΙΧ., 2003
(Χ.Φουρναράκη, Π.Δεληπέτρου και A. Durban) Μελέτη της βλάστησης και της χλωρίδας επιλεγμένων υγροτόπων της Κρήτης.
Μεσογειακοί υγρότοποι και ταμιευτήρες: Επιδεικτική διαχείριση πολλαπλων σκοπών στις υδατοσυλλογές της Κρήτης.
LIFE00ENV/GR/000685,
σελ.,
64.
(http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files/meleti_hloridas.pdf,
http://www.cretanbeaches.com/limnes/limnes/), -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 2001(Μελέτη-Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Υδατικών
Πόρων Κρήτης. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Διεύθυνση Υδάτων. Ηράκλειο), -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 1998 (Πρόγραμμα:
Στρατηγική Αξιοποίηση και Ορθολογική Διαχείριση του Υδατικού Δυναμικού Κρήτης. Έκθεση Συνοπτικής Εικόνας του Υδατικού
Δυναμικού της Κρήτης. Ρέθυμνο), -ΟΑΔΥΚ, 1988 (Διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Κουρνάς – Γεωργιούπολη. Πρόγραμμα:
LIFE – Natura Δυτικής Κρήτης 95/GR/A22/GR01143/KRI. Διαχείριση και προστασία απειλούμενων βιότοπων της δυτικής Κρήτης
με οικότοπους και είδη προτεραιότητας), -ΥΔΡΟΓΑΙΑ–Ανάδοχοι Τεχνικά Γραφεία: Π. Παυλάκης, Σ. Κουντούρης, Α. Γιώτη,
Α. Χατζηδάκης, 1972. (Έρευναι και μελέται αξιοποιήσεως υδατικού δυναμικού Δυτικής Κρήτης. Τεύχος 2ο: Γεωλογική και
υδρογεωλογική έρευνα λίμνης Κουρνά – Πηγών Γεωργιούπολης. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση Μελετών Δ2),
-http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180,
http://www.life-kriti.gr/docs/diaxeiristiko_6102008.pdf,
http://www.lifekriti.gr/docs/final%20report%20tuc_1stdraft_May06.pdf,
http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files/oikotouristikosperieh/19.georgioupoli.pdf, http://www.life-kriti.gr, http://www.life-kriti.gr/docs/FYLLADIO_MTP_esofyllo3.pdf, http://www.lifekriti.gr/docs/Presen_4thworkeduc.pdf,
http://www.cretanbeaches.com/limnes/limnes/#ixzz3QVs8o4Dc,
http://www.cretanbeaches.com/limnes/limnes/limni-digeni-mnima-gergeri/#ixzz3QVtb4qQR

__________

Α6.2 -Λίμνες και Λιμνία στα Νησιά Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου
Άγιος Ευστράτιος. Στο μικρό νησί του Αγίου Ευστρατίου, μεταξύ άλλων έχουν ταυτοποιηθεί και
οι παρακάτω υγρότοποι με την έκτασή τους σε στρέμματα: Εκβολή όρμου Φράγκου 3 στρέμματα,
Εκβολή όρμου Φιτλιό 11 στρέμματα, Εκβολή Φραγκούλη Ράχη 14 στρέμματα

και Εκβολή όρμου

Μουρούλια 2 στρέμματα. (http://www.skamia.gr/forum/34-Ενημέρωση/170-ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ-Μέρος-Ι.html).

Θάσος. Η Θάσος, παρότι έχει πολλά νερά (π.χ., ρυάκια, πηγές, ρέματα), δεν έχει όμως πολλούς
φυσικούς υγρότοπους (π.χ., ο μεγαλύτερος είναι το έλος Σκάλας Πρίνου με έκταση περίπου 100 στρέμματα),
αλλά έχει τεχνητούς υγρότοπους (π.χ., φραγμολίμνη Μαριών ή λίμνη Γέννας και οι λιμνοδεξαμενές Θεολόγου,
Λιμεναριών, Καλλιράχης και Πρίνου

κ.ά).

Ικαρία. Υπάρχουν αρκετά ρέοντα νερά και πηγές, αλλά οι φυσικοί υγρότοποι είναι περιορισμένοι
με φυσικότητα χαμηλή. Έχουν καταγραφεί 11 υγρότοποι από τους οποίους οι 3 είναι τεχνητοί (2
τεχνητές λίμνες και 1 λιμνοδεξαμενή).

Οι φυσικοί υγρότοποι είναι κυρίως ρύακες μόνιμης ροής που

πηγάζουν από το βουνό και καταλήγουν στη βόρεια πλευρά του νησιού. Μεταξύ αυτών τα
σημαντικότερα είναι και το Φαράγγι Χάλαρη. Πάνω από την αγαπημένη των «γκρούβαλων»
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παραλία του Να, ο ποταμός Χάλαρης σηματοδοτεί τη διαδρομή που περνά μέσα από το ομώνυμο
φαράγγι για να καταλήξει στις Ράχες. Ακολουθώντας τα κόκκινα σημάδια, περπατάτε περίπου μισή
ώρα στο μονοπάτι, μέχρι να συναντήσετε τον επιβλητικό καταρράκτη που πλαισιώνεται από
κατάλευκα βράχια και πυκνή βλάστηση, για να καταλήξει στην πράσινη λιμνούλα της περιοχής.
Λήμνος. Στη νήσο Λήμνο υπάρχει υψηλό ποσοστό υγροτοπικών περιοχών (περίπου 2,6% σε σχέση με την
έκτασή του νησιού), το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στα νησιά (δεύτερο νησί είναι η Λέσβος με 1,4%), αλλά

και υψηλή φυσικότητα. Μεταξύ των άλλων υπάρχουν 18 φυσικοί υγρότοποι και 3 τεχνητοί. Ανάμεσα στις

υγροτοπικές περιοχές κυρίαρχη θέση έχει το σύστημα της Χορταρολίμνης ή Χορταρούς, που είναι
το μεγαλύτερο εποχικό τέλμα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και η Αλυκή, που αποτελεί τη
μεγαλύτερη εποχική επιφάνεια νερού σε νησί του Αιγαίου και ανάμεσά στην Αλυκή και τη
Χορταρολίμνη βρίσκεται η Ασπρολίμνη. Η περιοχή των λιμνών Χορταρολίμνης και Αλυκής
αναπτύσσεται στο κεντρικό ανατολικό τμήμα του νησιού. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται
χαμηλοί λόφοι που διαχωρίζουν την κίνηση των επιφανειακών νερών αφ’ ενός προς τα
βορειοδυτικά και δυτικά (προς κόλπο Πουρνιά και Μούδρου) και προς ανατολικά και νότιο ανατολικά
(προς περιοχές των ανωτέρω λιμνών).

Το
μεγαλύτερο τμήμα των νερών κινείται προς τα ανατολικά - νοτιοανατολικά, προς τις λίμνες
Χορταρολίμνη και Αλυκή, όπου και αναπτύσσονται μεγαλύτερες, για τα μεγέθη της περιοχής,
λεκάνες. Μεταξύ των δύο λιμνών υπάρχουν οι λόφοι Κοντοπουλίου και Ράχη που διαχωρίζουν μαζί
με άλλους χαμηλότερους τις δύο υδρολογικές λεκάνες αυτών. Τα μικρά ρέματα που διασχίζουν την
περιοχή διαμορφώνουν δενδριτικής και παράλληλης μορφής υδρογραφικό δίκτυο. Παρουσιάζουν
κατά θέσεις έντονη σε βάθος διάβρωση, δείγμα και αυτό των ανοδικών κινήσεων της ξηράς που
επικρατούν στην περιοχή. Ιδιαίτερο μορφολογικό γνώρισμα της περιοχής είναι η ανάπτυξη των
αμμόλοφων θινών σε όλο το μήκος της ακτής, ύψους μέχρι και 4μ. Τα μικρά αυτά ρέματα
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καταλήγουν στις δύο λίμνες και τροφοδοτούν αυτές με νερό. Μεταξύ της Χορταρολίμνης και της
θάλασσας αναπτύσσεται αμμώδης ζώνη μήκους περί τα 1000μ και πλάτους από 1000 έως 500μ. η
οποία την προφυλάσσει από τους θαλάσσιους κυματισμούς. Στην περιοχή της Αλυκής η αντίστοιχη
ζώνη των θινών έχει μήκος περί τα 2 km και το πλάτος της είναι από 150 έως 500μ. Μεταξύ της
Χορταρολίμνης και της λίμνης Αλυκής αναπτύσσεται το ακρωτήρι Κέρος που αποτελείται από
άμμους και ψαμμίτες όπου και εκτείνεται η Ασπρολίμνη. Το χαμηλό ύψος βροχής σε συνδυασμό με
το ήπιο ανάγλυφο και τη χαμηλή βλάστηση δεν επιτρέπει την ανάπτυξη εντόνων φαινομένων
διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών. Η ανάπτυξη των αμμοθινών στη στενή λωρίδα ανατολικά της
λίμνης Αλυκής επιτρέπει την τροφοδοσία της με θαλάσσιο νερό ιδιαίτερα λόγω του έντονου
κυματισμού της περιοχής. Στην περιοχή της Χορταρολίμνης το ανάπτυγμα των θινών είναι
μεγαλύτερου πλάτους (500-1000 μ.) και σε συνδυασμό με το ακρωτήρι Κέρας προστατεύεται αυτή
από την είσοδο της θάλασσας (ΕΠΜ Υγροβιότοπου Χορταρολίμνη-Λίμνη Αλυκή Λήμνου, 2001). Στην λίμνη
Αλυκή έχει κατασκευασθεί περιμετρική τάφρος που συγκεντρώνει τα νερά των μικρών ρεμάτων
και τα οδηγεί προς τη θάλασσα. Το περιμετρικό αυτό κανάλι εμποδίζει την τροφοδοσία της Αλυκής
με γλυκό νερό της επιφανειακής απορροής όπως επίσης λειτουργεί και σαν τάφρος αποστράγγισης
της υπόγειας φρεάτιας υδροφορίας που παλιότερα κατέληγε στη λίμνη. Με το έργο αυτό έχει
πρακτικά μηδενισθεί πέραν των μικρών διηθήσεων από το κανάλι, η τροφοδοσία της Αλυκής με
γλυκό νερό. Η τροφοδοσία αυτής γίνεται μόνο με θαλασσινό νερό μέσω των διηθήσεων από την
ανατολική λωρίδα των αμμοθινών που ευνοούνται λόγω των εντόνων κυματισμών. Η λίμνη
Χορταρολίμνη τροφοδοτείται με νερό τόσο μέσω των ρεμάτων που καταλήγουν σ’ αυτή όσο και
μέσω της αποστράγγισης της αναπτυσσόμενης στο περιβάλλον αυτής υπόγειας ασθενούς
υδροφορίας. Η είσοδος της θάλασσας στη λίμνη παρεμποδίζεται από την ανάπτυξη ζώνης ικανού
πλάτους που αποτελείται από άμμους στα ανατολικά και από το ακρωτήρι Κέρος που παρεμποδίζει
τους έντονους κυματισμούς. Τα νερά της Χορταρολίμνης είναι ελαφρώς υφάλμυρα (ΕΠΜ
Υγροβιότοπου Χορταρολίμνη-Λίμνη Αλυκή Λήμνου, 2001).

Η τροφοδοσία της Αλυκής γίνεται από την

κατείσδυση των νερών της βροχής που πέφτει στο ανάπτυγμα των αποθέσεων και από τις διηθήσεις
των ρεμάτων που διασχίζουν τα σύγχρονα ιζήματα. Η γενική κίνηση της υπόγειας υδροφορίας
γίνεται με κατεύθυνση τις δύο λίμνες και προς την θάλασσα. Η εκμετάλλευση της ασθενούς
υπόγειας υδροφορίας γίνεται με μεγάλο αριθμό πηγαδιών που έχουν διανοιγεί στο ανάπτυγμα
κυρίως των προσχώσεων, στην πεδινή έκταση και στους χαμηλούς λόφους μεταξύ των δύο λιμνών
ανατολικά της κοινότητας Καλλιόπης. Ο υγρότοπος Αλυκής - Ασπρολίμνης - Χορταρολίμνης
βρίσκεται στα ανατολικά παράλια του νησιού, αντιμετωπίζεται δε σαν ένα δυναμικό
υδρογεωλογικό σύστημα που παρουσιάζει διακυμάνσεις τόσο ως προς τα γεωμορφολογικά του
χαρακτηριστικά (έκταση άμεσα καλυπτόμενη από νερό) αλλά και ως προς τις φυσικοχημικές του
ιδιότητες (αλατότητα, ποσοστό απορροής προς την θάλασσα κ.λ.π). Οι διακυμάνσεις αυτές δεν
παρατηρούνται μόνο εποχιακά αλλά καταγράφονται και ανάμεσα στα έτη κυρίως όσον αφορά την
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αλατότητα, τις μεταβολές του βάθους του νερού και τον βαθμό αποξήρανσης της κάθε λίμνης κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Πιο συγκεκριμένα η λίμνη Αλυκή με έκταση 6316 στρέμματα (ευρύτερη
περιοχή)

έχει ετήσιο εύρος διακυμάνσεων αλατότητας: 3,5-25%0. Στα δυτικά, βόρειο- και νότιο-

δυτικά οι καλλιέργειες σιτηρών φτάνουν μέχρι τις άκρες της λίμνης. Στα ανατολικά, βόρειο- και
νοτιοανατολικά εκτείνονται αμμοθίνες και αλίπεδα με Juncus spp. Η Ασπρολίμνη είναι έκτασης
500 στρεμμάτων (ευρύτερη περιοχή) με αλατότητα περίπου 3,5%0 ενώ στο σύνολό της η λίμνη
περιτριγυρίζεται από αλίπεδα με Juncus spp. Το ανατολικό της τμήμα γειτνιάζει με αμμοθίνες. Η
Χορταρολίμνη έχει αλατότητα < 3,5%0 η οποία κυμαίνεται γύρω ή κάτω από τα 0,5%0 και
περιτριγυρίζεται από ελοφυτική βλάστηση απολήγοντας ανατολικά σε αμμοθίνες. Στην νότια
πλευρά της εκτείνονται καλλιέργειες. Η παραμονή του νερού και για τις τρεις λίμνες παρατηρείται
από τα μέσα φθινοπώρου μέχρι τα μέσα καλοκαιριού. Οι τιμές αλατότητας που καταγράφονται
στην Αλυκή και Ασπρολίμνη σε σχέση με εκείνες στην Χορταρολίμνη διαφέρουν ριζικά. Το
γεγονός αυτό εξηγείται τόσο από τον διαφορετικό τρόπο τροφοδοσίας της κάθε λίμνης όσο και από
την ίδια την γεωμορφολογία τους που στην περίπτωση της Χορταρολίμνης δεν επιτρέπει την δίοδο
του θαλασσινού νερού προς την λεκάνη. Εξάλλου η τιμή αυτή (0,5%0) χαρακτηρίζεται ως οριακή
για την διάκριση των οικοτόπων αλμυρού και γλυκού νερού μεταξύ τους. Συνολικά λοιπόν το
εύρος της αλατότητας που καταγράφεται στο επιφανειακό νερό της περιοχής καλύπτει πολύ μεγάλη
κλίμακα λιμνών, γεγονός που αναμένεται να αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα που διαφοροποιεί τόσο
την χλωριδική όσο και την πανιδική σύνθεση μεταξύ των λιμνών. Εντέλει εάν η περιοχή ειδωθεί ως
ενιαίο σύστημα εκτιμάται ότι πιθανόν θα παρουσιάζει μεγάλο εύρος ποικιλότητας (σε σχέση με την
δεδομένη γεωγραφική κλίμακα αναφοράς)

μια που θα περιλαμβάνει είδη συνυφασμένα τόσο με γλυκά και

υφάλμυρα (στην Χορταρολίμνη) όσο και με άλυκα (στην Αλυκή) οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό
κοινό στοιχείο και για τις τρεις λεκάνες είναι η διατήρηση σε μεγάλο βαθμό των φυσικών
χαρακτηριστικών των παράκτιων σχηματισμών τους (αμμοθίνες κυρίως) και η άμεση γειτνίαση με
γεωργικές καλλιέργειες εκτατικής μορφής παράλληλα με τις ακτές τους. Το γεγονός αυτό
παρατηρείται ιδιαίτερα έντονα στην περίπτωση της Αλυκής όπου οι καλλιέργειες στα δυτικά
τμήματα σταματούν εκεί ακριβώς που ξεκινά το αλίπεδο ενώ στην περίπτωση της Ασπρολίμνης και
της Χορταρολίμνης μεσολαβεί ανάμεσα στην λίμνη και τα χωράφια αζωνική βλάστηση (με κυρίαρχο
είδος τα Juncus spp.)

ή σκληρόφυλλοι θαμνώνες. H Αλυκή Λήμνου είναι ίσως η μοναδική έκταση σε

εθνικό επίπεδο η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί ως “φυσική αλυκή” δηλαδή ως τόπος παραγωγής
αλατιού χωρίς ποτέ να έχει ανθρωπογενώς οδηγηθεί σε κάτι τέτοιο. Πρόκειται επομένως για
υγρότοπο όπου σχηματίζεται αλάτι αυτόπηκτα. Ωστόσο, η παρουσία και ο βαθμός διατήρησης
σπάνιων οικοτόπων στην περιοχή Αλυκής- Ασπρολίμνης-Χορταρολίμνης δεν αποτελεί την
μοναδική ενδιαφέρουσα ιδιότητά της. Περισσότερο από ένα άθροισμα συγκεκριμένων
ενδιαιτημάτων οι τρεις λίμνες θα πρέπει να θεωρηθούν σε ένα επίπεδο παραπάνω, δηλαδή ως
σύστημα. Από την άποψη της χλωρίδας στη Χορταρολίμνη επικρατούν τα Arthrocnemum glaucum,
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Salsola soda, Scirpus lacustris. Στην Ασπρολίμνη τα Arthrocnemum glaucum , Sporobolus
arenarium, ενώ στην Αλυκή τα Arthrocnemum glaucum, Α. fruticosum, Chenopodium sp, Cynodon
dactylon, Phragmites australis, Plantago sp. ,Salsola kali, Scirpus holoschoenus, Suaeda maritima,
Trachomitum venetum, Allium bourgeaui, Phyla nodiflora. Η Λήμνος, αν και δεν έχει πολλά γλυκά
νερά, διαθέτει μεγάλο αριθμό φυσικών υγροτόπων (κυρίως αλμυρού ή και υφάλμυρου νερού) οι
οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, χωρίς σοβαρές αλλοιώσεις. Ειδικότερα,
έχουν ταυτοποιηθεί και οι παρακάτω υγρότοποι με την έκτασή τους σε στρέμματα: Εκβολή ρύακα
Ραγκαβά 6, Εκβολή ανώνυμου χειμάρρου (Κότσινας) 9, Μετόχι Φακού 121, Έλος ακρωτηρίου
Ασπρόκαβος 121 , Εκβολή Χανδριά 45, Εκβολή Ζεματά 4, Εκβολή Γομάτι 17, Νεροβγάλτης 9,
Άγνωστος 218, Χαβούλι 50 , Λιβάδια 61 Ανώνυμος όρμου Παπιάς 12, Εκβολή ρύακα Αυλώνα 15,
Παρανησιά 14, Έλος Αγίου Αντωνίου 12, Έλος ακρωτηρίου Ασπρόκαβος 242.
Λέσβος. Οι φυσικοί υγρότοποι της Λέσβου, περίπου 14 τετραγωνικών χιλιομέτρων (το 1/3 των
υγροτοπικών εκτάσεων του Αιγαίου),

είναι πολυποίκιλοι και πολύμορφοι. Ο δείκτης φυσικότητας των

φυσικών υγροτόπων της Λέσβου είναι πολύ χαμηλός, καθώς οι περισσότερο είναι υποβαθμισμένοι
ή απειλούνται με μη αναστρέψιμη υποβάθμιση. Εκτεταμένα συστήματα υγροτόπων υπάρχουν
στους κόλπους της Καλλονής και και της Γέρας. Οι εσωτερικοί υγρότοποι έχουν ιδιάζουσα
σημασία. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε η Μεγάλη Λίμνη Αγιάσου που αποξηράνθηκε τη δεκαετία
του 1930 για να μετατραπεί σε καλλιεργήσιμη γη, αλλά ωστόσο διατηρεί νερό για τουλάχιστον 6
μήνες το χρόνο και αποτελούν τα υπολείμματα της εποχικό τέλμα. Αντίθετα η Μικρή Λίμνη
Αγιάσου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης. Οι παράκτιες περιοχές περιμετρικά του
Κόλπου Καλλονής αποτελούν ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα, καθώς στην περιοχή υπάρχει ένα
μωσαϊκό αλιπέδων αλυκών, εκβολών μικρών ποταμών και χείμαρρων, καλαμιώνων, πευκοδάσους
και ελαιώνων. Έτσι οι σχηματιζόμενοι υγρότοποι χρησιμεύουν ως καταφύγιο και τόπος
αναπαραγωγής πολυάριθμων σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πουλιών. Ανάμεσα σε αυτούς
σημαντική θέσει έχουν, οι αλυκές Καλλονής και Πολιχνίτου, οι χείμαρροι Τσικνιάς, Βούβαρης,
Μυλοπόταμος, Εννιά Καμάρες, Ποταμιά, Λιμνοθάλασσα των Μέσσων, το έλος της Σκάλας
Καλλονής, των Παρακοίλων, της Νυφίδας, κ.α. Η περιοχή του Κόλπου, έχει ενταχθεί στο Εθνικό &
Ευρωπαϊκό Κατάλογο "Ειδικών Περιοχών Διατήρησης της Φύσης" του Δικτύου Natura-2000". Η
περιοχή φιλοξενεί 252 είδη πτηνών εκ των οποίων 87 είναι προστατευόμενα είδη και
περιλαμβάνονται στο Παρ. I της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς
συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα (Red Book, Σύμ. Βέρνης, Συμ. Βόννης). Σημαντικότερο όμως είναι
ότι 101 είδη πουλιών φωλιάζουν αριθμός που κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογος, ενώ 66 είδη είναι
μεταναστευτικά. Τα τελευταία χρόνια η παρατήρηση των πουλιών στον εν λόγω υδροβιότοπο
αποτελεί έναν πόλο έλξης ενδιαφέροντος επισκεπτών επιστημόνων-φυσιολατρών. Είδη όπως
καστανόχηνες, αβοκέτες, καλαμοκανάδες, μαυροπελαργοί, λευκοπελαργοί, χαλκόκοτες, ροζ
φλαμίγκος, θαλασσοκόρακες, φαλαρίδες, πετροτριδίλες, λευκοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες,
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κύκνοι κλπ., συναντούνται στην περιοχή. Η καλύτερη εποχή για την παρατήρησή των πουλιών
είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο.
Υγρότοπος Ντιπί-Λάρσος.
Μεγάλης οικολογικής σημασίας για την περιοχή Ευεργέτουλα, είναι το υγροτοπικό σύστημα του
έλος ‘’Nτιπί-Λάρσος’’ μαζί με τον ποταμό Ευεργέτουλας, που αποτελεί τον μεγαλύτερο καλαμιώνα
στο Αιγαίο. Το έλος αυτό καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο της επιφάνειας των στάσιμων νερών, από
πυκνότατους και αδιάβατους καλαμώνες. Συνυπάρχουν υδρόφυτα και άλλα ελόφυτα, με τα
νεροκάλαμα να παρουσιάζεται ως η μόνη ουσιαστικά ανεπτυγμένη από πλευράς χλωριδικής
σύνθεσης και χωρικής εξάπλωσης

. Στις ελεύθερες επιφάνειες και στους εποχιακούς ή μόνιμους νερόλακκους αναπτύσσονται τα
σπάνια είδη. Η μεγαλύτερη έκταση της παράκτιας ζώνης στο Κόλπο της Γέρας καλύπτεται από
αμμονιτρόφιλη βλάστηση. O υγροβιότοπος Nτιπί-Λάρσος στις εκβολές του φιλοξενεί μεγάλο
αριθμό φυτών, ερπετών, αμφιβίων, πουλιών, εντόμων και την ακριβοθώρητη πια ενυδρίδα ή βίδρα
(Lutra lutra). Ορισμένα είδη από αυτά χαρακτηρίζονται από τη σπανιότητά τους. Τα νερά των
παραποτάμων των πηγών, δημιουργούν περιοχές φυσικού κάλλους, δίνοντας την δυνατότητα στην
περιοχή να ενταχθεί, επίσης στο Εθνικό & Ευρωπαϊκό Κατάλογο "Ειδικών Περιοχών Διατήρησης
της Φύσης" του Δικτύου NATURA 2000. Υγρότοπος Βατερών-Πολιχνίτου. Βρίσκεται στην
νοτιοανατολική πλευρά του Κόλπου Καλλονής, ο οποίος αποτελεί έναν ιδιαίτερο υδροβιότοπο.
Πάνω από 100 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, από τα οποία άλλα είναι
αποδημητικά και άλλα όχι. Για τους βιολόγους και τους ερασιτέχνες παρατηρητές, αποτελεί ένα
ζωντανό μουσείο φυσικής ιστορίας. Η παρατήρηση είναι δυνατή καθ' όλη την διάρκεια του έτους,
ιδιαίτερα όμως την άνοιξη που υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση πτηνών. Είδη όπως ερωδιοί,
φαλακροκόρακες, φλαμίγκος, χαλκόκοτες, τουρλίδες, λευκοπελαργοί, νερόκοτες, είναι μερικά από
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τα πουλιά που μπορεί να δει κανείς. Αλλά και οι χερσαίοι βιότοποι του Πολιχνίτου, αποτελούν
σημαντικά τμήματα της περιοχής. Ερπετά, αμφίβια και προπαντός θηλαστικά, βρίσκουν καταφύγιο
εκεί. Χελώνες, αλεπούδες, σαύρες, νυχτερίδες κ.α. συμπληρώνουν το φυσικό αυτό τοπίο. Ξεχωρίζει
ανάμεσα στα σπονδυλόζωα το ομορφότερο θηλαστικό του νησιού, ο Ασιατικός σκίουρος Sciurus
Anomalus , ο οποίος ζει και υπάρχει μόνο εδώ. Στην περιοχή Bατερών, στις εκβολές των ποταμών
Αλμυροπόταμος και Βούρκος, υπάρχει ένας ενδιαφέρον υγροβιότοπος με διάφορα είδη πουλιών
και ζώων. Εκτός από την πανίδα, ξεχωριστή θέση κατέχει και η χλωρίδα στην περιοχή του
Πολιχνίτου. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται, κατά κύριο λόγο, από εκτεταμένους ελαιώνες και
από τη σποραδική παρουσία μικρής έκτασης θαμνώνων που συντίθενται από πουρνάρια, σχίνους,
κοκορεβιθιές (Pistacia terebinthus), βελανιδιές και μεγάλες εκτάσεις τραχείας πεύκης (Pinus brutia).
Στις εκβολές του Αλμυροπόταμου, οι οποίες αποτελούν μικρό υγροτοπικό σύστημα, κυριαρχεί
βλάστηση καλαμιώνων με νεροκάλαμα (Phragmites australis) και ψαθιά (Typha spp). Ανάντη των
εκβολών εντοπίζεται υδρόφιλη βλάστηση που συνίσταται από πικροδάφνη Nerium oleander,
αρμυρίκια (Tamarix spp.) και άλλα που συνθέτουν το μαγευτικό αυτό τοπίο. Στην περιοχή των
Βατερών συναντά κανείς το κρινάκι της θάλασσας, Pancratium maritimum, που είναι ένα πολύ
σπάνιο και όμορφο, άσπρο αγριολούλουδο που φυτρώνει το Σεπτέμβριο στην παραλία Βατερών.
Παρομοίως και ο αμάραντος, Limonium sinuatum, την περίοδο της άνοιξης, γεμίζει από αυτό το
χαμηλό φυτό με τα μπλε-λιλά λουλούδια του την παραλία των Βατερών. Η κόκκινη τουλίπα Tulipa
boeotica, φυτρώνει την άνοιξη, σε μια πευκόφυτη περιοχή λίγο έξω από το χωριό Βρίσα, ενώ στην
περιοχή του σχολείου στη Βρίσα θα βρείτε την ορχιδέα, Ophrys lutea. Μικροί Υδροβιότοποι ΕρεσούΔυτικής Λέσβου. Οι διάσπαρτοι μικροί υγρότοποι της Δυτικής Λέσβου, την άνοιξη που διατηρούν

νερό, προσελκύουν τα μεταναστευτικά παρυδάτια και υδρόβια πουλιά και την εποχή αυτή κάθε
μικρή υδάτινη επιφάνεια μπορεί να προσφέρει τροφή και ανάπαυση στους εξαντλημένους
μετανάστες. Εξ ίσου σημαντική παράμετρος είναι η ποικιλία και ετερογένεια των επιμέρους
χερσαίων βιοτόπων που μπορούν να καλύψουν έστω και πρόσκαιρα τις οικολογικές απαιτήσεις των
μεταναστευτικών ειδών. Οι περισσότεροι φυσικοί υγρότοποι της περιοχής, όπως στα Λάψανα, στη
Φανερωμένη, στο Φάρος Λιμένα, Ποταμός Τσιχλίωτας, Εκβολές Χρούσου, Ελάφι, Τεχνητή Λίμνη
Μονής Πυθαρίου, Εκβολές Βούλγαρή-Ομβιόκαστρο, Σκάλα Ερεσού κλπ, είναι πολύ μικροί σε
μέγεθος και συχνά αποξηραίνονται αρκετά νωρίς ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλους
αριθμούς ατόμων πουλιών ή να υποστηρίξουν πολλά ζευγάρια κατά την αναπαραγωγή. Με αυτή
την έννοια ο καθένας ξεχωριστά δεν μπορεί, σε γενικές γραμμές, να θεωρηθεί σημαντικός. Η
οικολογική τους αξία όμως έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργούν όλοι μαζί ένα δίκτυο πολύτιμων
σταθμών τροφοδοσίας και ανάπαυσης για τα πουλιά και γι΄ αυτό επιβάλλεται η προστασία του
συνόλου των μικρών υγροτόπων της περιοχής. Η παρουσία σημαντικών ειδών αμφιβίων και
ερπετών επιβάλλει επίσης την προστασία των γλυκών νερών της σχετικά γυμνής από βλάστηση
Δυτικής Λέσβου. Στην Σκάλα Ερεσού, στις εκβολές του ποταμοχείμαρρου Χαλάνταρα ή Ψαροπόταμο,
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υπάρχει υδροβιότοπος με χελώνες καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από σπάνια είδη πτηνών που
προσφέρονται για απλή παρατήρηση ή επιστημονική μελέτη καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου.

Στη νήσο Λέσβο, έχουν καταγραφεί 56 φυσικοί και 7 τεχνητοί υγρότοποι. Μεταξύ άλλων έχουν
ταυτοποιηθεί και οι παρακάτω υγρότοποι με την έκτασή τους σε στρέμματα: Έλος Αχλαδερής 15,
Εκβολή Μακάρων 13, Κούκουμος 71, Εκβολή Ταξιάρχη Παρακοίλων 32, Εκβολή Ποταμιάς
(Καραβούλια) 53, Μετόχι Λειμώνος 20, Σκάλα Καλλονής 76, Φαρμακιές 15, Έλος Νυφίδας 30,
Άγιος Θεράπων (Πηγαδάκι) 30, Ανώνυμο έλος Περάματος 16, Εκβολή Χρούσου 17, Ψαροποταμός
36, Φάρος (Λίμενα) 23, Φανερωμένη 26, Λάψαρνα 7, Παλαιόκαστρο 56, Πεδή – Βάλτος Πεδής 47,
Αλμυροπόταμος (Βατερά) 32, Μικρή Λίμνη Αγιάσου 51, Αγιασμούδια 19, Έλος Περάματος 25,
Εκβολή Βούρκου 12, Δρότα 7, Σκάλα Νέων Κυδωνιών 2, Ρέμα Αγίου Ιωάννη 3, Λαγκάδα 3, Έλος
Κοφινά 20, Ελάφι 18, Εκβολή Αλμυροποτάμου 7, Παληός 1, Ανοιχτός 8, Καμήλα 4, Κάμπος 6,
Εκβολή Λαγκάδα 2, Αγία Σωτήρα 14, Εκβολή Ποδαράς 7, Εκβολή παραλίας Μήθυμνας 5, Εκβολή
Κεχράδα (Ξηρολίμνη) 2, Εκβολή ρύακα Μάκρη 6, Αγία Βερονίκη 17, Εκβολή παραλίας
Παρακοίλων 3, Εκβολή ρύακα Λούτα 4, Θερμοπηγές Πολιχνίτου 40, Έλος Αγίου Φανουρίου 6,
Εκβολή Ασπροπόταμου 11, Εκβολή ρύακα Φαρκονιά 5 στρέμματα.
Σαμοθράκη. Τις υγροτοπικές περιοχές της Σαμοθράκης τις έχουμε περιγράψει στο τμήμα του
βιβλίου που αναφερόταν στις Φυσικές Λίμνες της Θράκης (βλέπε σελίδες 198-201). Ειδικότερα οι
φυσικοί υγρότοποι είναι σε αριθμό 11 και καλύπτουν έκταση περίπου το 0.1% της έκτασης του
νησιού, ενώ η φυσικότητά τους είναι υψηλή.
Σάμος. Η Σάμος έχει 4 τεχνητούς και μόνο 4 φυσικούς υγρότοπου με μεγαλύτερο το έλος της
Γλυφάδας (3000-3500 στρέμματα) και ο βαθμός φυσικότητάς του είναι μέσος. Οι πιο γνωστοί
υδροβιότοποι της Σάμου είναι ο υδροβιότοπος της Αλυκής, το έλος του Μεσόκαμπου, οι λίμνες
Γλυφάδες του Πυθαγορείου (αυτό το έλος η κατασκευή του αεροδρομίου το έκοψε στα δύο δημιουργώντας δύο
μικρές λίμνες γλυκού νερού)

και το έλος της Χώρας. Ο υγροβιότοπος της Αλυκής βρίσκεται στο

ανατολικό τμήμα του νησιού, απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, έχει έκταση 420 στρ. και
κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολλά πουλιά, φλαμίνγκο, αγριόπαπιες, κύκνους και ερωδιούς. Επίσης,
το μέρος συγκεντρώνει και μικρά θηλαστικά όπωε σκαντζόχοιρους, κουνάβια, λαγούς και
τσακάλια. Σε πολύ μικρή απόσταση από την Αλυκή βρίσκεται ο υγροβιότοπος του Μεσόκαμπου,
ο μεγαλύτερος υδροβιότοπος του νησιού με έκταση 1400 στρέμματα. Η βιολογική αξία του
υδροβιότοπου οφείλεται στο γεγονός ότι η οργιώδης βλάστηση από βούρλα και καλαμιές πού τον
χαρακτηρίζει, αποτελεί σπουδαίο καταφύγιο των μεταναστευτικών πουλιών αλλά και της τοπικής
πανίδας. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο καστανόχηνες, πάπιες και άλλα πουλιά. Η περιοχή αποτελεί τον
κατάλληλο χώρο για το φώλιασμα και την αναπαραγωγή των πουλιών αφού οι καλαμιώνες τους
προσφέρουν προστασία και κάλυψη από την ενοχλητική παρουσία του ανθρώπου κατά την φάση
της αναπαραγωγής τους. Οι λίμνες Γλυφάδες είναι δύο λίμνες στην περιοχή του δήμου
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Πυθαγορείου. Στις λίμνες αυτές συχνάζουν πολλά μεταναστευτικά πουλιά όπως ερωδιοί πάπιες και
αργυροπελεκάνοι.

Ποτάμι, Σάμου: Δεκαπέντε περίπου λεπτά πεζοπορίας μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος όλο
τρεχούμενα νερά οδηγούν στη λιμνούλα του πρώτου καταρράκτη –αν δεν κολυμπήσετε δε θα τον
δείτε, θα τον ακούσετε μόνο, καθότι τον κρύβουν δύο βράχοι που χωρίζονται από ένα αρκετά
φαρδύ υδάτινο πέρασμα. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να περπατήσετε και να σκαρφαλώσετε για να
θαυμάσετε έξι ακόμη απαράμιλλης ομορφιάς καταρράκτες.
Χίος, Ψαρά. Η Χίος δεν έχει πολλούς φυσικούς υγρότοπους με δείκτη φυσικότητας πολύ χαμηλό.
Έχουν καταγραφεί 14 φυσικοί και 5 τεχνητοί υγρότοποι (τεχνητές λίμνες, λιμνοδεξαμενές άρδευσης και
εκσκαφές για απόληψη πηλού στα Κεραμιά και στα Θυμιανά που διατηρούν νερό)

στη Χίο και ένα έλος στα

Ψαρά. ˘
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα νησιά του ανατολικού και βόρειου
Αιγαίου παρουσιάζεται παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012. Κατσαδωράκης Γ., Κ. Παραγκαμιάν,
2007. Παραγκαμιάν, Κ., 2009. Παραγκαμιάν Κ. και Κατσαδωράκης Γ., 2007. Πορτόλου, Δ., και συν., 2009. και
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

Νησιά Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου
Άγιος Ευστράτιος
Ποταμός,

Εκβολή όρμου Φράγκου, Εκβολή όρμου Φιτλιό, Εκβολή Λιδαριό,

Εκβολή, Όρμος Εκβολή όρμου Μουρούλια,
Θάσος
Έλος, Αλυκή
Ποταμός,

Έλος Σκάλας Πρίνου, Δυτικό έλος Σκάλας Πρίνου,
Εκβολή Σκάλας Ραχωνίου,

Εκβολή,
Ρύακας
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Τεχνητός

Φραγμολίμνη Μαριών,

υγρότοπος
Ικαρία
Ποταμός,

Εκβολή ποταμού Χάλαρη, Εκβολή ποταμού Βουτσιδέ (Κάμπος),

Εκβολή,

Εκβολή ποταμού Μύρσωνα (Μεσακτή), Έλος Λιβάδι (Εκβολή ποταμού

Ρύακας

Χάρακα),

Λιμνοδεξαμενή Αγίου Κήρυκου (Χριστός), Τεχνητή λίμνη Πέζι, Φραγμολίμνη Βάθες
(Μουντέ)
Λέσβος
Λίμνη
Έλος, Αλυκή

Λιμνοθάλασσα

Μικρή Λίμνη Αγιάσου, Μεγάλη Λίμνη Αγιάσου, Λιμνίο Αγίων
Αποστόλων,
Ελος Ντίπι Λάρσος, Αλυκή Καλλονής, Αλυκές Πολυχνίτου, Έλος
Παρακοίλων, Έλος Ευρειακής, Έλος Αλυκούδι, Μάκαρα ,
Καρδαμάς/Περάντου – Αποθήκα, Κούκουμος, Μετόχι Λειμώνος, Σκάλα
Καλλονής, Φαρμακιές, Έλος Νυφίδας (Αλυκή), Άγιος Θεράπων
(Πηγαδάκι), Έλος Μαρμάρου, Σκάλα Ερεσού, Ψαροποταμός, Φάρος
(Λίμενα), Φανερωμένη, Λάψαρνα, Παλαιόκαστρο, Άναξος, Τσόνια,
Αγιασμούδια, Έλος Περάματος, Σκάλα Νέων Κυδωνιών, Δρότα,
Λαγκάδα, Γκιόλι Σκαλοχωρίου, Γκιόλι δυτικά Σκαλοχωρίου, Έλος
Κοφινά, Ελάφι, Παλιός, Ανοιχτός, Καμήλα, Κάμπος, Αγία Σωτήρα,
Εκβολή παραλίας Μήθυμνας, Αγία Βερονίκη, Θερμοπηγές Πολυχνίτου,
Σκίδια, Τρούπια, Έλη Λίμενα, Λαφτσί, Έλος Καραβούλια, Μνημόρια
(Αποθήκα),
Λιμνοθάλασσα Μέσων, Λιμενάκι ή Λιμνοθάλασσα Παρακοίλων,

Ποταμός,

Εκβολή και έλος Αχλαδερής,

Έλος και εκβολή Βούβαρη, Εκβολή

Εκβολή,

Ταξιάρχη Παρακοίλων, Εκβολή Ποταμιάς, Εκβολή Εννιά Καμάρες ή

Ρύακας

Έλος Κεραμίου, Εκβολή Τσικνιά, Εκβολή Μυλοποτάμου, Εκβολή
Χρούσου, Ποταμός Τσιχλιώτας, Εκβολή Ασπροποτάμο, Αλμυροπόταμος
(Βατερά),

Εκβολή

Βούρκου,

Ρέμα

Αγίου

Ιωάννη,

Εκβολή

Αλμυροποτάμου, Εκβολή Λαγκάδα, Εκβολή ρύακα Λιγώνες, Εκβολή
Κεχράδα (Ξηρολίμνη), Εκβολή ρύακα Μάκρη, Εκβολή παραλίας
Παρακοίλων, Εκβολή ρύακα Λούτα,
Τεχνητός

Τεχνητή λίμνη Μήθυμνας, Λιμνοδεξαμενή Κεραμίου, Τεχνητά λιμνία

υγρότοπος

Μεσοτόπου , Τεχνητό λιμνίο Μεσοτόπου,
Πυθαρίου

(Ερεσού),

Τεχνητό

λιμνίο

Φραγμολίμνη Μονής

Κλειούς,

Τεχνητό

λιμνίο

Ξηρόκαμπου, Εκβολή Ποδαράς, Τεχνητό λιμνίο Πετρίου, Τεχνητά
λιμνία Σκαλοχωρίου, Τεχνητό λιμνίο Αγίων Αποστόλων, Τεχνητό λιμνίο
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(Κούτρα), Τεχνητή λίμνη Μεγαλοχωρίου, Τεχνητά λιμνία Μανταμάδου
Λήμνος
Λίμνη

Μικρή λίμνη Πετράδι, Μεγάλη λίμνη Πετράδι, Χορταρολίμνη ή
Χορτατού(εποχική λίμνη), Ασπρολίμνη (εποχική λιμνοθάλασσα, αλυκή),
Λιμνίο Κάστρου 1 και 2 ,

Έλος, Αλυκή

Αλυκή, Έλος Διαπορίου, Κόλπος Μούδρου -Αεροδρόμιο 1 και 2,
Εκβολή Παραλίας Τηγάνι, Μετόχι Φακού, Παλιό Πεδινό, Κότσινας ,
Όρμος Τηγάνι, Νεροβγάλτης, Χαβούλι , Νότια ακτή Μούδρου (Αρμύρες
Μούδρου), Κουκονήσι, Λιβάδια, Εκβολή παραλίας Σκίδι 1 και 2,
Αυλάκι, Σουρλάδικα, Παρανησιά, Έλος Αγίου Αντωνίου, Λιβάδι
Μάρμαρο 1 και 2, Παναγιούδα, Λιβάδι Αγίου Αντωνίου, Πεδίο βολής
Ατσικής, Λιμανάκι, Έλος Πλάκας, Αγία Φισίνη, Φλάμπουρο,

Εκβολή,

Εκβολή ρύακα Ραγκαβά, Εκβολή ανώνυμου χειμάρρου (Κότσινας),

Ποταμός,

Εκβολή Χανδριά, Εκβολή Ζεματά, Εκβολή Γομάτι 1 και 2, Του Λύκου τ'

Ρύακας,

Αυλάκι, Εκβολή Παρθενόμυτος, Εκβολή Τουρλίδα, Εκβολή ρύακα

Χείμαρρος

Αυλώνι, Εκβολή ρέματος Καλάμι, Εκβολή Ακρωτηρίου Φαλακρό,
Εκβολή Χειμωνικό, Εκβολή Παναγιάς Πηγαδέλι, Εκβολή Πολιόχνης ,

Τεχνητός
υγρότοπος

Φραγμολίμνη Κοντιά, Λιμνοδεξαμενή Θάνους, Τεχνητό λιμνίο
λατομείου Αγκαρυωνών, Ανώνυμο τεχνητό λιμνίο 1, Τεχνητό λιμνίο
Μούδρου, Ανώνυμο τεχνητό λιμνίο 2, Τεχνητό λίμνίο λατομείου Αγίου
Δημητρίου, Τεχνητό λιμνίο Αεροδρομίου,

Σαμοθράκη
Λίμνη

Βδελολίμνη,

Έλος, Αλυκή,

Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα, Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) ,

Λιμνοθάλασσα

Έλος Παλαιάπολης, Έλος Φονιά, Στου()Mάρη ή έλος Φυλάκιου,

Ποταμός,

Εκβολή ποταμού Βάτου, Εκβολή ρύακα Φονιά, Εκβολή ρύακα

Εκβολή,

Κατσαμπά, Εκβολή Ξηροποτάμου, Εκβολή παραλίας Λάκκωμα ,

Ρύακας
Σάμος
Έλος, Αλυκή

Έλος Γλυφάδας, Έλος Λιμνών αεροδρομίου, Έλος Μεσοκάμπου, Αλυκή
Ψιλής Άμμου,

Ποταμός,

Εκβολή Ποτάμι Καρλοβασου, Εκβολή Κερκητείου Ρέματος, Εκβολή

Εκβολή,

ποταμού Φουρνιώτικου, Εκβολή Χήσιου Ρέματος, Εκβολή ρέματος

Ρύακας

Ιμβράσου,

Λιμνοδεξαμενή Ιμβράσου, Μαραθοκάμπου, Μυτιληνιών (Ρόγγια), Νεροτρουβιάς,
Χίος
Έλος, Αλυκή
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Παρπάντων, Έλος Φανών ή Κάτω Φανών, Έλος Λήμνος ή Βάλτος
Μαρμάρου, Πηγή Δελφινίου, Εκβολή Κοκαλά - Έλος Κοντάρι, Έλος
Λιθίου ή Παπόρι,
Ποταμός,

Εκβολή Καμπιών, Εκβολή Αγίας Μαρκέλλας, Εκβολή ποταμού

Εκβολή,

Μαλαγγιώτη, Εκβολή Παρθένη, Εκβολή Κοκαλά - Έλος Κοντάρι,

Ρύακας
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αίπους, Βικίου, Κοφινά, Πιτυούς,
Πλατανακίου, Παναγιάς Αρβανίτισσας, Φραγμολίμνη Ζυφιά, Τεχνητή
λίμνη Αρμολίων, Φραγμολίμνη Καλαμωτής, Φράγμα Κακού Ποταμού
(Ψαρόπετρας), Φράγμα Παρθένη (Κόρης Γεφύρι), Τεχνητό λιμνίο
Κεραμείων,
Οινούσσες
Έλος, Αλυκή

Έλος Καλαμιάρη, Πασάς 1, Όρμος Φουρκερό, Αλυκή Οινουσσών

Λιμνοδεξαμενή Οινουσσών,
(σταχυολογημένες πηγές: -Κακαλής, 2009 (Τεχν.,Έκθεσ. GR4110006 Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος

Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός, 41σελ,Σχέδιο δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στο: Δημαλέξης, Α.
Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος
επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της
Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ), -Κατσαδωράκης, Παραγκαμιαν, 2007, http://www.lesvos.gr/web/guest/fisikoper/ydroviot,
http://www.skamia.gr/forum/34-Ενημέρωση/170-ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ-Μέρος-Ι.html, -Κατσαδωράκης και Παραγκαμιάν, 2006 (WWFΕλλάς, 28σελ., Υγρότοποι του Αιγαίου), -Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε. Μελετητής: ENVECO Α.Ε., 2001
(Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Υγροβιότοπου Χορταρολίμνη-Λίμνη Αλυκή Λήμνου), -Θάνος et al., 1995 (Δελτίο “Natura
2000”/περιοχή GR411001/Λήμνος, In: ΕΠΜ Χορταρολίμνη- Λίμνη Αλυκή), (http://www.skamia.gr/forum/34-Ενημέρωση/170ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ-Μέρος-Ι.html), http://www.diavlos.gr/samos/env/biotopi.html )).

__________

Α6.3 -Λίμνες και Λιμνία στα Δωδεκάνησα
Οι φυσικές υδατοσυλλογές στα Δωδεκάνησα είναι περιορισμένες. Ανάμεσα στις υγροτοπικές
περιοχές σημαντικές είναι στη Ρόδο οι φυσικές λίμνες Γενναδίου, η τεχνητή λίμνη της Απολακκιάς,
και οι ποταμοί Φάδουρας, Λουτάνης, Καμάρες Κρεμαστής και Φονιάς, ενώ στην Κω η
λιμνοθάλασσα Αλυκή στο Τιγκάκι.
Αστυπάλαια. Έχουν καταγραφεί 5 μικροί φυσικοί υγρότοποι και μία τεχνητή λίμνη.
Κάλυμνος. Δύο είναι οι φυσικοί υγρότοποι, μικρής όμως έκτασης, ενώ υπάρχει και η τεχνητή
λίμνη στα Στημένια.
Κάρπαθος. Η Κάρπαθος έχει έλλειψη γλυκών νερών, ενώ ο υγρότοπος στο βόρειοδυτικό τμήμα
του νησιού είναι εποχικός και δέχεται θαλασσινά νερά. Νότιοδυτικά της Καρπάθου στο ακατοίκητο
νησί Αρμάθια, έχει ένα μεγάλο υγρότοπο 14 στρεμμάτων και ένα μικρότερο που κατακλύζονται
μόνο από θαλασσινά νερά.
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Κως. Οι φυσικές υδατοσυλλογές είναι 10 και οι λιμνοδεξαμενές δύο, με συνολική έκταση περίπου
1170 στρέμματα την υγρή περίοδο. Οι πλέον σημαντικοί υγρότοποι είναι το Ψαλίδι που
προστατεύεται και η Αλυκή Τιγκακίου, που αμφότεροι έχουν μελετηθεί για την υδρολογία και τη
βιοποικιλότητά τους. Στην Κω εκτός από τα έλη έχουν καταγραφεί και μεσογειακά εποχικά
τέλματα που βρίσκονται υψηλότερα στα βουνά.
Λειψοί. Έχουν καταγραφεί δύο μικροί φυσικοί υγρότοποι και μία λιμνοδεξαμενή.
Λέρος. Οι δύο μικροί φυσικοί υγρότοποι είναι αλλοιωμένοι από ανθρώπινες επεμβάσεις, ενώ
υπάρχει και η τεχνητή λίμνη Παρθενίου.
Πάτμος. Στην Πάτμο έχουν καταγραφεί 5 φυσικοί υγρότοποι, συνολικής έκτασης 12-18
στρέμματα, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο αγροτικό περιβάλλον της περιοχής με έντονα τα
σημάδια της ανθρώπινης παρέμβασης.
Ρόδος. Στη Ρόδο έχουν καταγραφεί 25 υγροτοπικές περιοχές, με συνολική επιφάνεια γύρω στα
2300 στρέμματα την υγρή περίοδο, και σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες μόνιμες επιφάνειες
νερού στους φυσικούς υγροτόπους του νησιού, ενώ 5 είναι τεχνητοί υγρότοποι. Σε γενικές γραμμές
ως προς τη φυσικότητα αυτών των περιοχών διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά αλλοιωμένοι.
Σημαντικές, μεταξύ άλλων υγροτοπικών περιοχών, στη Ρόδο είναι η Λίμνη των Νάνων και οι
Λίμνες Γενναδίου. Στη Λίμνη των Νάνων, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όρους Προφήτης
Ηλίας, έχει έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, εδώ ζουν κυπρίνοι και το κουνουπόψαρο, που έχουν
εισαχθεί στη λίμνη, αλλά και το γκιζάνι, ενώ με τα νερά της ποτίζονται οι γύρω καλλιέργειες. Η
λίμνη

αυτή

περιβάλλεται

με

πλούσια

βλάστηση

από

πλατάνια,

πεύκα,

κυπαρίσσια,

χαρουπιές,πουρνάρια και πολλά αρωματικά φυτά. Εδώ μπορείς να βρεις και πολλά υδρόβια πτηνά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, η λίμνη αυτή αποξηράνθηκε ολοκληρωτικά
στις αρχές της δεκαετίας του '90, λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων εκείνης της περιόδου.

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_353

Οι Λίμνες Γενναδίου, αποτελούν τρείς διαδοχικές μικρές φυσικές λίμνες με μόνιμη παρουσία
γλυκού νερού, με έκταση 2-3 στρεμμάτων και που βρίσκονται περίπου 3 χιλιόμετρα από τον
οικισμό Γεννάδιο. Δημιουργούνται σε εκβαθύνσεις ρύακα της περιοχής, αλλά μπορεί παλαιότερα
να έχει επέμβει ο άνθρωπος στη δημιουργία τους. Οι τρεις αυτές λιμνούλες είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για το πότισμα των ελαφιών-πλατωνιών (Dama dama) της Ρόδου. Η βλάστηση της
περιοχής αποτελείται από υποβαθμισμένους θαμνώνες λόγω βόσκησης, υπερυδατικά φυτά και
υδρόβια υφυδατικά, ενώ στη ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εκτατικές καλλιέργειες, και φυσική
δενδρώδη βλάστηση.
Στον υγρότοπο, επικρατούν κυρίως το νεροκάλαμο (Phragmites australis), ψαθιά ( Typha spp.) και
αλμυρίκια (Tamarix spp. ). Στις λιμνούλες έχουν καταγραφεί νεροχελώνες, νύμφες εντόμων, ενώ
είναι άγνωστη η ύπαρξη ψαριών. Στον υγρότοπο έχουν επίσης καταγραφεί τα πουλιά λασπότρυγγα,
βαλτονερόκοτα (Tringa glareola, Gallinula chloropus ) και η ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida).
Σε ολόκληρο το υγροτοπικό σύστημα της νήσου Ρόδου συνήθως συναντιέται το προστατευόμενο
ψάρι του γλυκού νερού γκιζάνι ή μινιά (Ladigesocypris ghigii). Αυτό το ψάρι διαβιεί στα περισσότερα
υδάτινα σώματα του νησιού, αλλά και 22 είδη τριχόπτερων εντόμων (π.χ., το ενδημικό της Ρόδου
Allotrichia laerma, αλλά και τα Wormaldia triangulifera, Hydropsyche discrete, Plectrocnemia hierapetra, Mesophylax
asperses)

τα οποία τρέφονται από τα νηματοειδή φύκη που αναπτύσσονται μαζικά στα ρυάκια του

νησιού.
Τήλος. Έχουν περιγραφεί ένας φυσικός υγρότοπος που αποτελεί εποχικό τέλμα, και ένα μικρό
έλος, καθώς και μια λιμνοδεξαμενή.
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα Δωδεκάνησα παρουσιάζονται
παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012. Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007. Παραγκαμιάν, Κ., 2009.
Παραγκαμιάν

Κ.

και

Κατσαδωράκης

Γ.,

2007.

Πορτόλου,

Δ.,

και

συν.,

2009.

και

http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, ).

Δωδεκάνησα
Αμοργός
Έλος

Έλος Αιγιάλης,Έλος Κάτω Κάμπου,

Αστυπάλαια
Έλος
Τεχνητός

Πάνορμο,ς
Φράγμα Λειβαδίου

υγρότοπος
Κάλυμνος
Τεχνητός

Λιμνοδεξαμενή Στημένια (Βαθύ)

υγρότοπος

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_354

Κάρπαθος, Κάσος
Έλος

Έλος Τριστόμου Καρπάθου, Αρμάθια Κάσου,

Λίμνη

Λίμνη Πυλίου ή Νερομάνα, Αβδελολίμνη,

Έλος

Έλος Ψαλιδίου,Αλυκή Τιγκακίου, Έλος Λιμναρά, Έλος Μαρμαρίου,

Κως

Έλος Μαστιχάρι,

Εκβολή
Τεχνητός

Εκβολή ρύακα Μεγάλου Ποταμού
Λιμνοδεξαμενή Αγ. Νεκταρίου (Πλατύ), Λιμνοδεξαμενή Μεσσαριάς,

υγρότοπος
Λέρος, Μεγίστη, Λειψοί
Έλος

Έλος Αγ. Κιουράς ή Παρθενίου Λέρου, Έλος Γούρνας Λέρου, Έλος
Κόκκαλη Λέρου,

Τεχνητός

Φράγμα Παρθενίου

υγρότοπος

Λιμνοδεξαμενή Παναγιάς Λειψών,

Λέρου, Λιμνοδεξαμενή Κιόλια

Μεγίστης,

Νίσυρος
Τεχνητός

Λιμνοδεξαμενή Νισύρου,

υγρότοπος
Πάτμος
Λίμνη
Έλος, Αλυκή
Τεχνητός

Λίμνη Παναγίας Γεράνου,
Ελιά, Αλυκή Γροίκου (Πέτρας), Αλυκή Διακόφτι, Αλυκή Ψιλής Άμμου,
Φράγμα Λειβάδι (Γερανός),

υγρότοπος
Ρόδος, Χάλκη
Λίμνη

Λίμνη Νάνων,

Λίμνη ορυχείων Έμπωνα,

Ανώνυμες λιμνούλες

Γενναδίου, Αλμυρό λιμνίο Αλιμνιάς Χάλκης

Έλος

Έλος Κατταβιάς, Έλος Πλημμυρίου, Έλος Αμάρτου, Πρασσονήσι

Ποταμός,

Ποταμός Γαδουράς, Ποταμός Λουτάνης, Ποταμός Πελέμονης και

Εκβολή,

Εκβολή Καμαρέ, Εκβολή ποταμού Κρεμαστινού, Εκβολή ποταμού

Ρύακας

Αργυρού,

Ποταμός

Παραδεισιώτης,

Ποταμός

Πλατύς,

Εκβολή

Βουμούλια, Εκβολή Μανδρικό, Εκβολή Αγίου Μηνά, Εκβολή Καλαμιά
(Μανδρικό), Εκβολή Κολωνίτη, Εκβολή Δέμα, Εκβολή Λίρος, Εκβολή
Ποτού, Εκβολή Κιοτάρι, Εκβολή ποταμού Στανίτη, Εκβολή Λαχανιάς,
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Εκβολή χειμάρρου Λάρδου, Εκβολή χειμάρρου Γενναδίου, Εκβολή
χειμάρρου Ασκληπιού, Εκβολή χειμάρρου Κόνταρη, Εκβολή Μάκαρη–
Χα, Ρύακας Πεταλούδων, Ρέμα Σορωνής, Επτά Πηγές,

Τεχνητός

Φραγμολίμνη Απολακκιάς, Φραγμολίμνη Γαδουρά, Τεχνητή λίμνη

υγρότοπος

Άτσακας 1 και 2, Λιμνοδεξαμενή Σκολωνίτη, Τεχνητό λιμνίο
φραγμολίμνης Κρητηνίας, Τεχνητό λιμνίο Καλυθιών,
__________

Α 6.4 -Λίμνες και Λιμνία στα Ιόνια Νησιά
Τα Ιόνια νησιά εξαιτίας του υψηλού δείκτη βροχόπτωση σε συνδυασμό με το ανάγλυφο και τη
γεωμορφολογία τους, σχηματίζουν ποικιλία υγροτοπικών περιοχών, όπως λίμνες, ρυάκια , ποτάμια,
έλη, εκβολές, λιμνοθάλασσες. Στην Κέρκυρα έχουν καταγραφεί πολλές μικρές λίμνες και άλλες
υγροτοπικές περιοχές. Στην Κεφαλονιά αναφέρονται οι λίμνες Καραβόμυλου, Μεγάλη Άκολη ή
Άβυθος και η μικρή Άκολη, στη Λευκάδα η λίμνη Μαραντοχωρίου και στη Ζάκυνθο η λίμνη
Κερίου.
Κέρκυρα. Μεταξύ των φυσικών λιμνών στη νήσο Κέρκυρα έχουν καταγραφεί ως οι πλέον
σημαντικές οι εξής:: Σκοτεινή, Μπρεντάνου, Γαυρολίμνη ή Καβουρολίμνη, Κουνουπίνα,
Βρωμολίμνη, Άκολη, Λιμνοπούλες Γιαλινά, Γαϊδαράνα, Λιμνοπούλα Μάρκου, Μακρή,
Μουτσουλή, Κλουδάτικη, Φάδαινα, Φουντάνα, Συβιλάτικα, Μπελενιώτη, Λιμνοπούλα Καναβού
και τα λιμνία Τεμπλονίου και ΧΥΤΑ.
Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπογενείς επιδράσεις σε αυτές τις φυσικές υδατοσυλλογές είναι
μεγάλες. Για παράδειγμα η Φάφαινα μετατρέπεται σε χωματερή, Η Γαϊδαράνα αποξηραίνεται, ενώ
οι μικρότερες – Φουντάνα, Γιαλινά, Μπρεντάνου, Κλουδάτικη- αποξηραίνονται, μπαζώνονται ή
καλλιεργούνται.
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Μεταξύ των σημαντικότερων φυσικών λιμνών στην Κέρκυρα αναφέρονται οι εξής: η Λίμνη
Σκοτεινή είναι μια μικρή λίμνη, κοντά στα Δανήλια, με πλούσια όμως βλάστηση και υδρόβια ζωή.
Η Λίμνη Μπρεντάνου βρίσκεται νοτιοανατολικά του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι και είναι
περιτριγυρισμένη από δένδρα και θάμνους. Η λίμνη εμφανίζει ευτροφισμό και έχει χαρακτηριστεί
ως ασυνήθιστη με ενδιαφέρουσες χημικές παραμέτρους.

Αυτές οι δύο λίμνες καιθ άλλες

βρίσκονται σε μια περιοχή (ξεκινά από νότια του Σκριπερού και απλώνεται προς Πουλάδες και καταλήγει στο
Τεμπλόνι)

που παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση λιμνότοπων. Σε ένα βιβλίο (Γκίνης Στ., Γκίνης Σπ.,

και συν 1994, Οι υγρότοποι της Κέρκυρας),

αναφέρεται ότι ανάμεσα στις κοινότητες Σκριπερού,

Κορακιάνας και Δήμου Κερκυραίων υπάρχουν αρκετοί λιμναίοι σχηματισμοί γλυκού νερού που
απέχουν μικρή μεταξύ τους απόσταση και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που φιλοξενεί
πλούσια πανίδα, κυρίως από μεταναστευτικά πτηνά. Η Λίμνη Καβουρολίμνη ή Γαυρολίμνη,
βρίσκεται κοντά στους Πουλάδες, βόρεια του Τεμπλονίου και ανήκει στην ομάδα των λιμναίων
σχηματισμών που απλώνονται στα μέρη ανατολικά του λιβαδιού του Ρόπα.

Η λίμνη, είναι

πλαισιωμένη από πυκνή βλάστηση, κυρίως με δένδρα (π.χ., γαύροι, βελανιδιές) και θάμνους (π.χ.,
πουρνάρια).

Η Λίμνη Γαϊδαράνα, αποτελείται oυσιαστικά από μια ομάδα μικρών λιμναίων

σχηματισμών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Οι λίμνες της Γαϊδαράνας, έχουν βούρλα και περικυκλωμένες από λεύκες, βρίσκονται
διασκορπισμένες σε έναν «λειμώνα των ασφοδέλων» (ασφόδελος = ασπέρδουκλας στα κερκυραίικα). Τα
σύνορα του λιβαδιού ορίζονται από μια πληθώρα δέντρων και θάμνων μεταξύ των οποίων και
κάποιες κοκκυκιές (Cercis siliquastrum). Το υγροτοπικό σύστημα της περιοχής προσελκύει σημαντικό
αριθμό από πανίδα και χλωρίδα, ενώ τα απορρίμματα αποτελούν χρόνιο πρόβλημα για την
προστασία και διατήρηση των υγροτόπων της περιοχής. Στην περιοχή του Ερημίτη βρίσκονται τρία
μικρά αλλά σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα, τη λίμνη Βρωμόλιμνη, τη λίμνη Άκολη και τη
λίμνη Σαβούρα, τα οποία έχουν μείνει σχεδόν ανεπηρέαστα από ανθρώπινες δραστηριότητες. Μαζί
με την λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και τη λιμνοθάλασσα του Βουθρωτού στην Αλβανία απαρτίζουν
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ένα ενιαίο σύνολο υγροβιότοπων, αρκετά σημαντικό για την μεταναστευτική ορνιθοπανίδα.
Φυσικά στον Ερημίτη ενδημούν και άλλα είδη της Κορφιάτικης πανίδας με σημαντικότερο το
φημισμένο, αν και εξαιρετικά σπάνιο πλέον καθότι απειλείται με εξαφάνιση στο νησί, θηλαστικό
βίδρα (Lutra lutra). Η Λίμνη Βρωμόλιμνη είναι δίπλα από μια παραλία και την χωρίζει μια στενή
λωρίδα ακτής από την θάλασσα ( ). Η Λίμνη Άκολη περιτριγυρίζεται από πυκνή βλάστηση, αλλά
και αυτή βρίσκεται δίπλα στην ακτή, πίσω από μια στενή παραλία. Παλαιότερα λειτουργούσε ως
φυσικό ιχθυοτροφείο (Βιβάρι). Η Λίμνη Σαβούρα ή Αυλάκι είναι η βορειότερη λίμνη και βρίσκεται
και αυτή δίπλα από την παραλία του Αυλακιού.
Οι πλέον σημαντικοί υγρότοποι στην Κέρκυρα είναι οι λιμνοθάλασσες Κορισσίων και Αντινιώτη.
Λιμνοθάλασσα Κορισσίων. Ως ο κυριότερος υγρότοπος στο νησί (νοτιοδυτικές ακτές), αποτελεί μια
σημαντική περιοχή για την προστασία της άγριας ζωής και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας (αποτελεί
καταφύγιο για περισσότερα από 126 είδη πτηνών),

καθώς και για τη διατήρηση των τύπων αυτοφυούς

βλάστησης (π.χ., 14 διαφορετικά είδη ορχιδέας).
Κεφαλονιά. Το μεγαλύτερο νησί των Ιονίων, διαθέτει ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία, μοναδικά
σπήλαια με εντυπωσιακές λίμνες (Σπήλαια Αγγαλάκι, Ζερβάτη, Μελισσάνη, Ζερβάτη ), λιμνοθάλασσες και
άλλους υγρότοπους. Γνωστές είναι οι σπηλαιολίμνες στην Κεφαλονιά, αλλά και οι καταβόθρες της,
όπου το θαλασσινό νερό εξαφανίζεται μέσα στη γη. Οι καταβόθρες είναι ένα από τα πιο δημοφιλή
αξιοθέατα στο νησί, αφού το νερό εξαφανίζεται από τις ρωγμές κοντά στην ακτή. Μάλιστα
ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι το νερό διέσχισε υπογείως ολόκληρο το νότιο τμήμα του νησιού,
και μέσα από τις ρωγμές στα ασβεστολιθικά πετρώματα του εδάφους, καταλήγει στο σπήλαιο της
Μελισσάνης (ανακαλύφτηκε το 1951 όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής μετά από σεισμό), στην περιοχή της
Σάμης, με την Γαλάζια Λίμνη στο εσωτερικό του σπηλαίου. ). Η Λίμνη Καραβόμυλου, 3
χιλιόμετρα από τη Σάμη, δέχεται τα νερά από τις καταβόθρες του Αργοστολίου, αφού περάσουν
πρώτα διασχίζοντα υπόγεια όλο το νησί, από το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Περνούν κάτω από
τη μεγάλη ρόδα του νερόμυλου και καταλήγουν στη θάλασσα. Στα νερά της λίμνης ζουν
κεφαλόπουλα, λαυράκια και χέλια, πάπιες, χήνες, αμφίβια κ.ά. Το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με πλούσια βλάστηση, κυρίως από ψηλούς αιωνόβιους ευκάλυπτους.
Η Λίμνη Άβυθος ή Άκωλη είναι μια μικρή σε έκταση (δύο στρέμματα) και βαθιά (11 μέτρα μέγιστο
βάθος)

λίμνη και βρίσκεται σε ένα βαθούλωμα στη ρίζα του βουνού Στάβερη (χωριό Άγιος Νικόλαος)

που υψώνεται σχεδόν κάθετα από πάνω της. Η λίμνη είναι ουσιαστικά λιμνοπηγή, που
τροφοδοτείται συνεχώς από τα νερά του βουνού Στάβερη. Εξαιτίας της πλούσιας υδροφορίας η
υπερχείλιση της λίμνης είναι συνεχής. Τα νερά μέσα από ένα τσιμεντένιο αυλάκι κυλούν στη
ρεματιά του Αγίου Νικολάου και χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα νερά που καταλήγουν στη
ρεματιά για αδρεύσεις μικρών κήπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην πεδινή περιοχή των
Τζανάτων. Στη λίμνη αυτή διαβιούν και τρίτωνες (προστατευόμενο αμφίβιο).

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_358

Ανάμεσα στους υγροτόπους της Κεφαλονιάς, δεσπόζει η λιμνοθάλασσα του Κούταβου, ο βόχυνας
το ποτάμι του Πόρου, ο υγρότοπος Λιβάδι με αρκετές μικρές λίμνες (η Μεγάλη Λίμνη, η Φούρνη, η
Λομπάρια, η λίμνη του Μάρκου και η Βλιχάδα),

το ποτάμι των Βάτσων, κ.ά

Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθο, η Λίμνη Κερίου βρίσκεται στο δυτικό άκρο του κόλπου του Λαγανά. Οι
διαστάσεις της είναι 300 m μήκος και 200 m πλάτος και απέχει περίπου 10-40 m από τη θάλασσα.
Τροφοδοτείται με γλυκό ή υφάλμυρο νερό από πηγές και υπόγεια ύδατα και αποτελεί τον μοναδικό
εναπομείναντα υγρότοπο του νησιού. Τα κυριότερα φυτικά είδη του πυρήνα της λίμνης είναι τα
συνήθη υγροτοπικά φυτά γλυκού νερού της νότιας Ελλάδας, όπως οι καλαμώνες με Phragmites
australis, Arundo donax, Juncus acutus, J. heldreichianus, J. bufonius, Schoenoplectus spp.,
Scirpus maritimus, κά. Μέσα στην λίμνη βρίσκουν καταφύγιο πολυάριθμα αμφίβια όπως βάτραχοι
(Triturus sp., Rana ridibunda, Rana dalmatina), δενδροβάτραχοι (Hyla arborea) και φρύνοι (Bufo
viridis, Bufo bufo), καθώς και ερπετά όπως νεροχελώνες (Mauremys caspica) και νερόφιδα.
Ιθάκη, Παξοί, Αντίπαξοι, Μεγανήσι. Στην Ιθάκη έχει καταγραφή η Αλυκή ως υγροτοπική
περιοχή, ενώ στους Παξούς, δύο λιμνοδεξαμενές αποτελούν τους τεχνητούς υγρότοπους του
νησιού. Στους Αντίπαξους υπάρχει το έλος Βουτούμι. Στο Μεγανήσι υπάρχουν ως υγροτοπικές
περιοχές τρία έλη, το ΄Ελος Ακόνι, το ΄Ελος Ελιά και το ΄Ελος Γρίλια.
Κύθηρα και Αντικύθηρα. Τα δυο αυτά νησιά δεν διαθέτου σημαντικούς φυσικούς υγρότοπους.
Στα Κύθηρα συναντώνται φυσικές λίμνες στη Σπηλιά Αγίας Σοφίας, η εποχική λιμνούλα στη
Κακιά Λαγκάδα και αρκετές μικρές λιμνούλες και νερά στο Μυλοπόταμο. Ειδικότερα, η περιοχή
Μυλοποτάμου (παραδοσιακό χωριό) διαθέτει άφθονα νερά. Εδώ βρίσκονται οι ‘’μεγαλύτερες
πλύστρες’’ του νησιού (στο Καμάρι), ο καταρράκτης Νεράϊδα, και παρακάτω οι Μύλοι με τις
κολύμπες, και η σπηλιά της Αγίας Σοφίας με τη σπηλαιολίμνη της.
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Στα Αντικύθηρα εμφανίζονται δυο μικρά εποχικά τέλματα πάνω σε ερυθρογή (tera rossa) όπου
συγκρατούν το νερό της βροχής για λίγες βδομάδες κάθε χρόνο.
Λευκάδα. Η Λευκάδα αν και έχει πολλούς υγρότοπους, έχει όμως μια και μοναδική φυσική λίμνη,
τη Λίμνη Μαραντοχωρίου, κόντα στο ομώνυμο χωριό. Εξάλλου, στο φαράγγι Δημοσάρι, κοντά
στο Νυδρί, τα πλατάνια, τα τρεχούμενα νερά, οι καταρράκτες και οι μικρές λιμνούλες ανάμεσα
στους βράχους, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον.

Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα Ιόνια νησιά παρουσιάζονται
παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012. Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007. Παραγκαμιάν, Κ., 2009.
Παραγκαμιάν

Κ.

και

Κατσαδωράκης

Γ.,

2007.

Πορτόλου,

Δ.,

και

συν.,

2009.

και

http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

Ιόνια Νησιά
Ζάκυνθος
Λίμνη
Έλος, Αλυκή
Ποταμός,
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Εκβολή, Ρύακας

Ιθάκη
Αλυκή

Ιθάκη,

Κέρκυρα
Λίμνη

Άκολη, Βάτου, Βρωμολίμνη, Γαυρολίμνη, Κλουδάτικη, Κορισσίων,
Κουνουπίνα, Μακρή, Μάρτη, Μπελενιώτη, Μπερτζάνου, Μπουτσουλή,
Σκοτεινή, Συβιλάτικα, Λιμνία Γκολφ (Ρόπα),

Λιμνίο Τεμπλονίου,

Λιμνίο ΧΥΤΑ, Λιμνοπούλα Καναβού,
Λιμνοθάλασσα
Έλος

Αντινιώτη, Χαλκιόπουλου,
Ανεμόμυλου, Αστρακερής, Γαϊδαράνα, Ερημίτη (Σαβούρα), Κάβου,
Καταπίνος, Κοντοκαλίου, Κορήτους, Μώλου, Έλος όρμου Απραού 1 και
2, Παραλίας, Πετριτή, ακρωτηρίου Τούρκο, Φοντάνα, Έλος μαρινας
Γουβιών, Έλος Γουβιών, Έλος Φοντάνα,

Ποταμός,

Αγίου Στεφάνου, Αλμυρός, Δουβιέρη, Μπούκα (Λευκίμμη), Γαρδένα,

Εκβολή,

Γουβιών, Γρίτη, Κακισμένου, Καλυβιώτη, Μαραθιά 2 και 1, Μέγας,

Ρύακας

Μεσογγή, Πετριτή, Ποταμός, Σιδαρίου, Στραβοποτάμου, Φόνισσας,
Όρμος αλυκών Ποταμού, Ρύακας Λοξίδα, Ρύακας Λουβιέρη, Ρύακας
Βόγα,

Αλυκή

Λευκίμμης,

Λιμνοδεξαμενή Μοσχίπουλου, ΧΥΤΑ,

Κεφαλονιά
Λίμνη

Άβυθος (Μεγάλη Άκολη), Άκολη, Καραβόμυλου, Σπήλαιου Αγγαλάκι,
Σπήλαιου Ζερβάτη, Σπήλαιου Μελισσάνη, Σπήλαιου Ζερβάτη,

Λιμνοθάλασσα
Έλος

Κούταβου,
Λιβάδι,

παραλίας Λιβαδίου, παραλίας Κουβαλάτων, βόρειας ακτής

Ληξουρίου,
Ποταμός,

Μούντα, Σάμης, Λιβαδίου, Μερσιάς, Μέγα Λάκκου, Άγιος Νικόλαος,

Εκβολή,

Ρύακας Κατελείου, Ρύακας Λιβαδίου, Ρύακας Ανώνυμος,

Ρύακας
Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης 1 και 2,

Κύθηρα
Λίμνη

Κακιά Λαγκάδα (εποχική λίμνη στην είσοδο του φαραγγιού),
Μυλοπόταμος (λιμνούλες και καταρράκτες στους Μύλους), Σπηλαίο
Αγίας Σοφίας (σπηλαιολίμνη)

Έλος
Θ. Σ., Κουσουρής
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Αλυκή

Αλυκή Κυθήρων

Ποταμός, Ρέμα, Πάτημα, Αγίου Νικολάου
Χείμαρρος

Λευκάδα
Λίμνη
Λιμνοθάλασσα
Έλος, Αλυκή

Μαραντοχωρίου
Γυράπετρα (πόλη Λευκάδας),
Έλος Αλυκών Λευκάδας, Έλος κοιλάδας Κομηλιού, Όρμος Βλυχό,
Αλυκή Αλεξάνδρου,

Ποταμός,

Δημοσάρης, Ρύακας Κακό Λαγκάδι, Χείμαρρος Βασιλικής

Εκβολή,
Ρύακας
Λιμνοδεξαμενή Καρυάς

Παξοί, Μεγανήσι
Λιμνοδεξαμενη Μέχρι πρόσφατα στους Παξούς υπήρχαν δύο λιμνοδεξαμενές, της
Λάκκας και της Κακής Λαγκάδας.
Έλος

Βουτούμι Παξών, Έλος Ακόνι Μεγανησίου, Έλος Ελιά Μεγανησίου,
Έλος Γρίλια Μεγανησίου3

(Σταχυολογημένες πηγές: http://blog.ideales.gr/diafora/i-limni-avithos-stin-kefalonia/,
https://www.youtube.com/watch?v=ZsoXTfQqzVM, http://www.kefaloniatoday.com/kefalonitika/afieromata/afieroma-limnimelissanis-21108.html, http://corfiatikoanagnosma.blogspot.gr/2012/05/blog-post_20.html,
http://ecokerkyra.blogspot.com/2011/05/blog-post_13.html, http://kerkhora.blogspot.com/2009/03/12.html, http://www.nmpzak.org/index.php?l=GR&pn=limnh_keriou, http://www.zanteisland.com/el/limni-keri-zakynthos.php, :
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/Leykada/Fysi/Limnes/6729-Limnothalassa_Leykadas).

__________

Α 6.5 -Λίμνες και Λιμνία στα Νησιά των Κυκλάδων
Οι υγροτοπικές περιοχές και στα νησιά των Κυκλάδων είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη
μωσαϊκότητα και τη γραφικότητα του νησιωτικού τοπίου, ενώ εκεί φιλοξενούν ποικιλία
ενδιαιτημάτων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, αποκτώντας ταυτόχρονα πολυποίκιλη
αξία για τον άνθρωπο. Συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων στο Αιγαίο είναι οι παράκτιοι (εκβολές
ρυάκων, ποταμών και χειμάρρων),

τα έλη υφάλμυρου, αλμυρού ή γλυκού νερού, οι εποχιακοί ρύακες ή

χείμαρροι, καθώς και οι τεχνητοί υγρότοποι (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φραγμολίμνες).

Θ. Σ., Κουσουρής
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Αμοργός. Η Αμοργός διαθέτει τρεις μικρούς φυσικούς υγρότοπους (έλος Κατάπολα, Αιγιάλη, Κάτω
Κάμπος)

και μια τεχνητή λίμνη (Κατάπολα).

΄Ανδρος. Η 'Άνδρος, είναι το πλουσιότερο νησί των Κυκλάδων σε πηγές και επιφανειακά ύδατα, τα
οποία με ρυάκια, μικρούς ή μεγαλύτερους χειμάρρους, εξασφαλίζουν πλούσια βλάστηση ιδιαίτερα
στα κεντρικά - ανατολικά και λιγότερο στα νότια τμήματα του νησιού. Η Άνδρος διαθέτει συνολικά
11 φυσικούς υγρότοπους. Η μοναδική Λίμνη Ατένι, είναι μια μικρή υδατοσυλλογή γλυκού νερού
στην εκβολή ρέματος στην ομώνυμη παραλία. Οι υγροτοπικές περιοχές της Άνδρου, σχεδόν
αποκλειστικά είναι έλη και ρυάκια μόνιμης ροής που σχηματίζουν πολλές διακριτές εκβολές.
Ειδικότερα, το νησί φημίζεται για τις πολυάριθμες πηγές της, ενώ υπάρχει πλήθος από ρέματαχείμαρρους που διογκώνονται τη χειμερινή περίοδο.
Ίος, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος, Τήλος. Οι υγροτοπικές περιοχές σε αυτά τα νησιά
περιορίζονται σε έλη, και σε υγρότοπους λιμνοδεξαμενών και τεχνητών λιμνών.
Θήρα. Στην Παλαιά Καμένη της Θήρας υπάρχει μια στρογγυλή μικρή λίμνη διαμέτρου περίπου 10
μέτρων.
Κίμωλος. Η Κίμωλος διαθέτει μια φυσική λίμνη τη Βαρβαράκαινα, μερικά έλη μια αλυκή και
τεχνητά λιμνία.
Μήλος. Οι φυσικές λίμνες στη Μήλο περιορίζονται στο αλμυρό Λιμνίο στον Αδάμαντα και στο
εποχικό Λιμνίο Αγίου Δημητρίου. Εξάλλου στη Μήλο ως υγροτοπικές περιοχές υπάρχουν αρκετοί
τεχνητοί υγρότοποι (λίμνες ορυχείων και τεχνητό λιμνίο στη Ζεφυρία), εκβολές ποταμού και ρύακα, αλυκή,
λιμνοθάλασσα (Αχιβαδολίμνη, παράκτιος υγρότοπος, λιμνοθάλασσα) και έλη (Έλος Ζεφυρίας, εποχικός
υγρότοπος γλυκού νερού).

Μύκονος. Στη Μύκονο και ειδικότερα στην περιοχή του αεροδρομίου υπάρχουν δύο μικρές
φυσικές λίμνες (έλη αεροδρομίου) με εποχικές αναβλύσεις νερού. Επίσης, έχουν καταγραφεί, οι
παραθαλάσσιοι υγρότοποι του Πανόρμου και της Φτελιάς, που είναι σημαντικοί σταθμοί για τα
μεταναστευτικά πουλιά. Αυτοί οι υγρότοποι πλημμυρίζουν εποχικά και μεταβάλλονται σε μικρές
λιμνοθάλασσες. Οι νεροχελώνες περιορίζονται στον υγρότοπο του Πανόρμου μαζί με χέλια και
κέφαλους. Ρέματα και λεκάνες απορροής υδάτων σχηματίζονται σε πολλά σημεία, όπως στην
περιοχή του Μαραθιού.
Νάξος. Ειδικότερα, στη Νάξο απαντώνται πολυάριθμοι παράκτιοι φυσικοί υγρότοποι, με
κυριότερους την Αλυκή, που είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος των Κυκλάδων και ένας από τους
μεγαλύτερους στο Ν. Αιγαίο, τις Λίμνες του Αγίου Προκοπίου, της Γλυφάδας και της Μικρής
Βίγλας, τα έλη Καλαντού, Αγιασσού και Ποταμίδων (Πυργάκι), τις εκβολές των πηγών
Σκουληκαριάς στον Αμμίτη, καθώς και τις εκβολές του Ρύακα Απόλλωνα, του Μυλοπεράματος
στο Αμπράμι, του ρύακα Πνίχτη και της Φανερωμένης.
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Οι Λίμνες του Αγίου Προκοπίου είναι τρεις με συνολική έκταση που φτάνει και τα 90 στρέμματα.
Έχουν υφάλμυρο νερό και οι δύο είναι εποχικές, δηλαδή ξηραίνονται την καλοκαιρινή περίοδο. Οι
Λίμνες Μικρής Βίγλας είναι τρεις. Πρόκειται για μια μεγάλη αλμυρή λίμνη και δύο μικρότερες
εκατέρωθέν της, πολύ μικρού βάθους 10-50 εκ., πιθανότατα να υπάρχουν και υπόγειες εισροές
γλυκού νερού. Αυτός ο υγρότοπος έχει υψηλή φυσικότητα και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Οι Γλυφάδες είναι δύο λίμνες συνήθως με αλμυρό νερό, ενώ τη χειμερινή περίοδο εμφανίζονται
και γλυκά νερά. Πρόκειται ουσιαστικά για παράκτιο υγρότοπο με υφάλμυρο νερό και πολύ καλά
διατηρημένο υγρότοπο με υψηλή φυσικότητα.
Επίσης, στο νησί της Νάξου καταγράφονται και δύο εσωτερικοί τεχνητοί υγρότοποι: της
λιμνοδεξαμενής Εγγαρών, καθώς και της φραγμολίμνης Φανερωμένης, με είσοδο γλυκού νερού
από χείμαρρο/ρύακα. Ως προς το καθεστώς προστασίας, έξι από τους υγροτόπους της Νάξου (οι
Λίμνες Αγίου Προκοπίου, Γλυφάδας και Μικρής Βίγλας, καθώς και τα έλη Ποταμίδων, Αγιασσού και Καλαντού)

εντάσσονται στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, με κωδικό Τόπου: GR4220014 του Δικτύου Natura2000. Ορισμένοι από τους υγροτόπους του νησιού αποτελούν καταφύγια άγριας ζωής (με
σημαντικότερο αυτόν της Αλυκής),

σημαντικές περιοχές για τα Πουλιά (με κωδικό GR154) και Ειδικές

Ζώνες Προστασίας (περιοχή Natura-2000 με κωδ. GR4220026), βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών». Ο νοτιότερος υγρότοπος του νησιού, το έλος του Καλαντού, είναι
σταθμός ξεκούρασης και διατροφής των μεταναστευτικών πτηνών στο ταξίδι τους από την Αφρική.
Επίσης, η ορνιθολογική σημασία της Αλυκής Νάξου είναι εξαιρετική, εξασκώντας τρεις βασικές
λειτουργίες για την ορνιθοπανίδα: μεταναστευτικός σταθμός, τόπος διαχείμασης και τόπος
Θ. Σ., Κουσουρής
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φωλιάσματος υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών. Παρά τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί τα
τελευταία χρόνια, ο υγρότοπος της Αλυκής παραμένει ένας από τους πλέον σημαντικούς στα
ελληνικά νησιά, στον οποίο έχουν καταγραφεί 122 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 110
εμφανίζονται σε ετήσια βάση (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 1996). Συνολικά, το 50% των πουλιών
που έχουν παρατηρηθεί σε τούτο τον υγρότοπο αναφέρονται ως «απειλούμενα και προστατευόμενα
είδη» σύμφωνα με την Οδηγία 409/79, το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της
Ελλάδας και την αξιολόγηση του καθεστώτος απειλούμενων πουλιών της Ευρώπης από την Bird
Life International.
Πάρος. Στην Πάρο ως φυσική λίμνη αναφέρεται το Έλος Κολυμπήθρας, που πρόκειται για
εποχική παρουσία νερού με εκβολή, παράκτια λιμνούλα και έλος γλυκού νερού με καλαμώνα.
Αλλά και η Λίμνη ή λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία, που πρόκειται για λίμνη αλμυρού νερού από
εισροή θαλασσινού νερού και υπόγεια γλυκά νερά. Είναι παράκτιος υγρότοπος με εποχική
παρουσία νερού. Επίσης, υπάρχουν υγρότοποι στις περιοχές Δρυός, Χρυσή Ακτή, Μώλος,
Λάγγερη, Λιβάδια, Πούντα, Αλυκή καθώς και μικρότεροι υγρότοποι στην Αντίπαρο και στα γύρω
νησάκια (Κάβουρας, Κουφονήσι).
Τήνος. Στην Τήνο η Κολυμπήθρα, αναφέρεται ως ρύακας και εκβολική λίμνη με υφάλμυρο μέχρι
γλυκό νερό που χωρίζεται από τη θάλασσα με λουρίδα άμμου.
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα Κυκλαδονήσια παρουσιάζονται
παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012. Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007. Παραγκαμιάν, Κ., 2009.
Παραγκαμιάν

Κ.

και

Κατσαδωράκης

Γ.,

2007.

Πορτόλου,

Δ.,

και

συν.,

2009.

και

http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

Κυκλάδες
Άνδρος
Λίμνη

Λίμνη Ατένι,

Έλος

Έλος Άχλα, Έλος Βιτάλι, Έλος Βόρη, Έλος Γαυρίου, Έλος Καντούνι,
Έλος Κρεμμύδες,

Εκβολή

Ρέμα Αλαδινού (Μεγάλος Ποταμός), Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου
Ποταμού), Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές), Εκβολή Ζόρκου
(Μεγάλου Ρέματος),

Εκβολή όρμου Λεύκα, Εκβολή όρμου Φελλός,

Εκβολή Ρόζου, Εκβολή Πλούσκα (Γίδες), Εκβολή ρύακα Άμπουλου
(όρμος Μεγάλη Πέζα),

Ιος
Έλος
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Θεοδότης, Έλος Πλακών,

Τεχνητός

Τεχνητή λίμνη Μυλοπότα,

υγρότοπος
Κίμωλος
Λίμνη
Αλυκή, ¨Ελος

Λίμνη Βαρβαράκαινα
Αλυκή Κιμώλου,

Έλος Αγίου Μηνά, Έλος Ελληνικών, Έλος

Βρωμόλιμνος, Έλος Κάτω Μερσίνης,

Τεχνητός

Τεχνητή λιμνίο Καλαμιτσίου, Τεχνητό λιμνίο στη Δέκα 1 και 2

υγρότοπος

Κιμώλου,

Κύθνος
Έλος

Έλος Λουτρών,

Σέριφος
Έλος
Τεχνητός

Έλος Τσιλιπάκι, Έλος Πλατύς Γιαλός, Έλος Συκαμιά,
Φραγμολίμνη Στενού,

υγρότοπος
Σίφνος, Τήλος
Έλος
Τεχνητός

Έλος Καμαρών, Έλος Φάρος,
Λιμνοδεξαμενή Κάμπου Ερίστου / Αγ.Ειρήνης Τήλος,

υγρότοπος
Σύρος
Έλος, Όρμος
Εκβολή

Όρμος Γαλησσά
Εκβολή παραλίας Βαρβαρούσσα,

Μήλος
Λίμνη, Λιμνίο

Αλμυρό λιμνίο Αδάμα, Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου,

Λιμνοθάλασσα, Λιμνοθάλασσα Αχιβαδολίμνη, Αλυκή Μήλου, Λιμνοθάλασσα Ριβάρι,
Αλυκή
Έλος
Εκβολή
ποταμού,

Έλη Προβατά 1 και 2,
Εκβολή Αγκάθια, Εκβολή ρύακα Αγίου Ιωάννη, Εκβολή ρύακα
Σπυρίτου,

Ρύακας
Τεχνητός

Τεχνητό λιμνίο Ζεφυρίας, Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 και 2,

υγρότοπος

Λίμνη ορυχείου Τραχήλου, Λίμνη ορυχείου Αγριλιών, MIL015 - Λίμνη
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ορυχείου Αγίων Αναργύρων 1 και 2, Λίμνη ορυχείων Μπροστινής
Σπηλιάς 1 και 2,

Μύκονος, Δήλος
Λιμνίο
Έλος

Δύο Λιμνία στο αεροδρόμιο,
Έλος Δήλου 1 και 2, Έλος Χουλάκι, Έλος όρμου Λυγιάς, Αγία
Κυριακή, Αλυκή Ρήνειας,

Ποταμός,

Εκβολή ρύακα Πανόρμου, Ρέμα Μαού και Εκβολή Φωκό, ,

Εκβολή
Τεχνητός

Φραγμολίμνη Μαραθιάς, Φραγμολίμνη Μαού / Άνω Μεράς, Τεχνητό

υγρότοπος

λιμνίο Ρήνειας,

Νάξος, Θήρα
Λίμνη

Λίμνες Αγίου Προκοπίου, Λίμνες Γλυφάδας, Λίμνες Μικρής Βίγλας,
Λιμνούλα Παλαιάς Καμένης Θήρας,

Αλυκή, Έλος

Αλυκή, Έλος Πυργάκι ή Ποταμίδες, Αλυκή Θηρασίας Θήρας, Έλος
Καλαντού, Έλος Αγιασσού,

Εκβολή

Εκβολή Πηγών Σκουληκαριάς/Αμίτι, Εκβολή ρύακα Απόλλωνα,
Εκβολές Μυλοπεράματος / Αμπράμ, Εκβολή ρύακα Φανερωμένης,

Τεχνητός

Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, Φραγμολίμνη Φανερωμένης,

υγρότοπος
Πάρος, Αντίπαρος
Λιμνοθάλασσα, Λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία, Λιμνοθάλασσα Πούντας, Αλυκή
Αλυκή, Λιμνίο

Αγκαιριάς, Αλυκή Πούντας, Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος), Πίσω
Αλυκή, Λιμνοθάλασσα Κάβουρα Αντιπάρου, Λιμνοθάλασσα Παλιάς
Αλυκής Αντιπάρου, Ψαραλυκή Αντιπάρου, Αλμυρό λιμνίο Γλάρου
Αντιπάρου, Αλυκή κάβου Γλυφά Αντιπάρου,

Έλος

Έλος Κολυμπήθρες, Έλος Παροικιάς, Έλος Μώλου ή Κέφαλου, Έλος
Χρυσής Ακτής, ,

Τήνος
Έλος

Έλος Πάνορμου, Έλος Αγίου Ιωάννη (Πόρτο), Έλος Αγία Θάλασσα,
Κολυμπήθρα, Άγιος Φωκάς,

Εκβολή
Τεχνητός

Εκβολή Λιβάδας,
Λιμνοδεξαμενή Στενής-Λιβάδας, Φραγμολίμνη Βακέτα,

υγρότοπος
Θ. Σ., Κουσουρής
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(Σταχυολογημένες πηγές: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2009 (Τα Πουλιά και οι Βιότοποι της Νάξου: Φυσικό Περιβάλλον

και Άνθρωπος), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1996 (Λιμνοθάλασσα Αλυκής Νάξου. Προκαταρκτική Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Διαχείρισης. Κοινότητα Αγίου Αρσενίου, Νάξος), http://www.naxosnow.gr/igrotopi-tis-naxounot-for-sale/, https://www.scribd.com/doc/97199121/Υδάτινα-Μονοπάτια-της-Άνδρου/ ).

__________

Α 6.6 -Λίμνες και Λιμνία στα Νησιά του Αργοσαρωνικού και Κορινθιακού
Τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν διαθέτουν φυσικές λίμνες, παρά μόνο μπορείς να συναντήσεις μικρές
εποχικές λιμνούλες σε παράκτιες περιοχές και οι οποίες από χρονιά σε χρονιά εξαφανίζονται ή και
επαναδημιουργούνται. Ειδικότερα, υγροτοπικές περιοχές βρίσκονται στην Αίγινα, Αγκίστρι, στη νήσο
Μετώπη, στη Σαλαμίνα και στον Πόρο. Στον Κορινθιακό, υγροτοπικές περιοχές απαντώνται στα νησιά

Τριζόνια Φωκίδας.
Αίγινα, Αγκίστρι, Μετώπη, Σαλαμίνα, Πόρος. Στην Αίγινα η εκβολή του νότιου ρύακα του
Μαραθώνα λογίζεται ως υγροτοπική περιοχή, και είναι υποβαθμισμένη. Επίσης έχουν καταγραφεί
η εκβολή του ρύακα Βάγια και του ρύακα Αννίτσα, και το τεχνητό λιμνίο Παχιάς Ράχης. Στη
Μετώπη υπάρχει μια φυσική αλυκή και μια μικρή λιμνοθάλασσα, που βρίσκονται σε πολύ καλή
κατάσταση. Στο Αγκίστρι και στο νότιο-νοτιοδυτικό άκρο του υπάρχει μια αλυκή, έκτασης περίπου
40 στρεμμάτων. Στη Σαλαμίνα, έχουν καταγραφεί οι υγροτοπικές περιοχές το Έλος αρχαίου
Λιμένα και η Αλυκή της ναυτικής βάσης. Στον Πόρο έχει καταγραφεί ένας φυσικός υγρότοπος σε
εκβολή ρέματος στο βόρειο-δυτικό τμήμα του νησιού.
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα νησιά του Αργοσαρωνικού,
παρουσιάζονται παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012.

Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007.

Παραγκαμιάν, Κ., 2009. Παραγκαμιάν Κ. και Κατσαδωράκης Γ., 2007. Πορτόλου, Δ., και συν., 2009. και
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

ΑργοΣαρωνικός
Αγκίστρι, Αίγινα
Έλος, Αλυκή

Αλυκή Αγκιστριού, Αλυκή Μετώπης Αγκιστρίου,

Εκβολή,

Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Αίγινας, Εκβολή ρύακα Βάγια Αίγινας,

Ποταμός,

Εκβολή ρύακα Αννίτσα Αίγινας,

Ρύακας,
Τεχνητός

Τεχνητά λιμνία Παχειάς Ράχης Αίγινας, Αλυκή Μετώπης

υγρότοπος
Πόρος, Σαλαμίνα
Έλος, Αλυκή

Θ. Σ., Κουσουρής
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Αλυκή ναυτικής βάσης Σαλαμίνας,

Κορινθιακός
Τριζόνια
Λιμνοθάλασσα
Έλος

Άγιος Ιωάννης Φωκιδας
Τριζόνια
__________

Α 7 -Λίμνες και Λιμνία στα Νησιά των Βόρειων Σποράδων
Τα νησιά των βόρειων Σποράδων περιλαμβάνουν αρκετούς υγρότοπους, οι σημαντικότεροι των
οποίων είναι οι Κουκουναριές, ο Βρωμόλιμνος, η λίμνη της Σκιάθου και δύο λιμνία στη νήσο
Τσουγκριά. Η αναλυτική περιγραφή τους περιέχεται στο τμήμα του βιβλίου που αφορά τις Φυσικές
Λίμνες της Θεσσαλίας (βλέπε σελίδες 216-218 για τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνησος, Κυρά-Παναγιά,
Πολύαιγος).)

Αλόνησος. Στην Αλόνησο υπάρχει μια υγροτοπική περιοχή, το έλος του Αγίου Δημητρίου.
Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Τσουγκριά. Στη Σκιάθο οι υγροτοπικές περιοχές που έχουν
καταγραφεί είναι η Λίμνη Σκιάθου ή Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου, Ο Βρωμόλιμνος, η Λίμνη
Κουκουναριών ή Λίμνη Στροφυλιάς και το έλος Πλατανιά και πολλές εκβολές ρυάκων. Στη
Σκόπελο τα έλη Λούτσας και Μηλιών, αλλά και εκβολικά συστήματα ρυάκων. Η Σκύρος διαθέτει
μεγάλο αριθμό υγροτοπικών περιοχών, όπως είναι το εποχικό λίμνίο Βουκολίνας, τα έλη
Καλαμίτσα και Παλαμάρι, η λιμνοθάλασσα Αλμυρή, το τεχνητό λιμνίο στο βουνό Άρη, και
εκβολές ποταμού Κηφισσού και όρμου Καρεφλού. Στη νήσο Τσουγκριά υπάρχουν δύο φυσικά
λιμνία στο δυτικό τμήμα του νησιού.
Μια συνοπτική αποτύπωση για τις υγροτοπικές περιοχές στα νησιά των βόρειων Σποράδων,
παρουσιάζονται παρακάτω (πηγές: Βρεττού Φ., και συν, 2012.

Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007.

Παραγκαμιάν, Κ., 2009. Παραγκαμιάν Κ. και Κατσαδωράκης Γ., 2007. Πορτόλου, Δ., και συν., 2009. και
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/, http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180, )

Βόρειες Σποράδες
Λίμνη

Λιμνοθάλασσα
Έλος, Αλυκή

Θ. Σ., Κουσουρής

Λίμνη Κουκουναριών ή λίμνη Στροφυλιάς Σκιάθου, Βρωμόλιμνος
Σκιάθου, Λιμνίο Τσουγκριά 1 και 2 Τσουγκριά, Εποχικό λιμνίο
Βουκολίνας Σκύρου,
Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου, Αλμυρή Σκύρου,
Έλος Αγίου Δημητρίου Αλονήσου, Έλος Πλανήτης Αλονήσου, Έλος
Ψαθούρας 1 και 2 Αλονήσου, Έλος Πλατανιά Σκιάθου, Έλος Μηλιών
Σκοπέλου, Έλος Λούτσας Σκοπέλου, Έλος Καλαμίτσα Σκύρου, Έλος
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Παλαμάρι Σκύρου,
Εκβολή,

Εκβολή ποταμού Κηφισού Σκύρου, Εκβολή όρμου Κερεφλού Σκύρου,

Ποταμός,
Ρύακας, Όρμος
Τεχνητός

Τεχνητό λιμνίο οροπεδίου Άρη Σκύρου,

υγρότοπος
__________

Α8. Λίμνες και Λιμνία στα Νησιά του Λακωνικού Κόλπου
Ελαφόνησος
Λίμνη

Αλμυρό λιμνίο Αγίας Τριάδας Ελαφονήσου, Αλμυρό λιμνίο Λιμνίτσα
Ελαφονήσου,
___________

Ενδεικτικές Πηγές για τις Φυσικές Λίμνες και τις άλλες Υγροτοπικές Περιοχές των Ελληνικών Νησιών: -Βρεττού Φ., Γ. Χασιώτη,
Μ. Νοϊδου, Ν. Γεωργιάδη, Θ. Γιαννακάκη, Κ. Παραγκαμιάν, 2012 (Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και
εφαρμογές. Προφορική παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι: από την άγνοια στη
θεσμική προστασία, Αθήνα 4 -7 Οκτωβρίου 2012), -Κακαλής, 2009 (Τεχν.,Έκθεσ. GR4110006 Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και
Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός, 41σελ,Σχέδιο δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στο:
Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά
προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας
της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ), -Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007 (Απογραφή υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου,
στο
Ταυτότητα,
οικολογική
κατάσταση,
απειλές,
396σελ.,
WWF
Ελλάς,
ISBN
978-960-85918-4-4,
http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/pdf/WWF.pdf ), -Παραγκαμιάν, Κ., 2009 (Οι υγρότοποι των νησιών της
Ελλάδας. Σελ. 91-93 στο: Νήσων Περίπλους. Ιδέες και σκέψεις για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας. Δ.Α.Ε.Ν.Ε), -Παραγκαμιάν
Κ. και Κατσαδωράκης Γ., 2007 (Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: ένα διετές πρόγραμμα του WWF Ελλάς. Σελ.
276-283 στα Πρακτικά 3oυ Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. και Ε.Ζ.Ε.: «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας»), -Πορτόλου, Δ., Σ.
Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.), 2009 (Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.),
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/
http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=180,
http://www.in2life.gr/escape/destinations/article/155066/katarraktes-sthn-ellada-voyties-sto-prasino.html,

__________
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Β΄. Επιλεγμένες Βιβλιογραφικές Πηγές και Αναφορές
για τις Φυσικές Λίμνες στην Ελλάδα
(ενδεικτικές και σταχυολογημένες εργασίες-πηγές πληροφόρησης για τις φυσικές λίμνες στην Ελλλάδα
που καταγράφηκαν-διερευνήθηκαν από ΄Ελληνες μόνο επιστήμονες)

(επικαιροποίηση, Απρίλιος, 2014)
-Αγγελάκης, 2008 (Μεταπτ., Διατρ., ΔΠΘ, 112σελ., Πανίδα ιχθύων και αμφιβίων
Μακεδονίας-Θράκης), Αγγελίδης, Κωτσοβίνος, 2008 (Τεχν., Έκθεσ., Ν.Α., Ξάνθης,
22σελ., για την αλατότητα της λίμνης Βιστωνίδας), Aδαμαντιάδου, Κάτσικας, 1997
(Τεχν., Έκθεσ., ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ., 116, Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη), Αλεξίου, 2009
(Μεταπ., Διατρ., ΓΠΑ, 92σελ., Ολοκληρωμένη διαχείριση λίμνης Τάκα), Αλμπανάκης και
συν., 1993 (Ψηφ. Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 42-53σελ., Λίμνη Οζερός), Αλμπανάκης
και συν., 1998 (Ψηφ., Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 54-63σελ., Λίμνη Αμβρακία),
Αναγνωστίδης, 1968 (Διδακ., Διατρ., 866σελ., για τις θειοβιοκοινωνίες αλμυρών και
γλυκών νερών), Αναγνωστίδης και συν., 1982 (Βοτ., Χρον., 2/2, 190-191 για υδροπτέριδα
Azolla filiculoides και συμβιώτη Anabaena azollae στη λίμνη Τριχωνίδα), Ανδρεαδάκης,
Αφραταίος, 1986 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, Ευτροφισμός στη λίμνη Παμβώτιδα),
Αντωνόπουλος και συν., 1996 (Γεωτ., Επιστ., Θέμ., 7, 1, 63-78, Λίμνη Βεγορίτιδα,
υδρολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά), Αργυρόπουλος, 1997 (Τεχν., Έκθεσ., για την
ποιότητα των εσωτερικών νερών στην Ελλάδα), Αρώνης, 1964 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΓΜΕ,
1163, για τη γεωλογία και υδρολογία λίμνης Αμβρακίας), Ασημάκης και συν., 2009
(Πτυχ., εργασία, ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας, Ποιότητα νερών για τις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα,
Πετρών), Αυτζή, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 97σελ., Μεθοδολογία CEN για την
εκτίμηση της ιχθυοκοινότητας στη λίμνη Βόλβη), Albanis et al., 1982, 1986a, 1986b (Pan.,
Chem., Conf., 37-48, Chemos., 15, 8, 1023-1034, Sc., Tot., Env., 58, 243-253, Pesticides in
Ioannina lake), Alexandridis et al., 2007 (Envir., Manag., 39, 2, 278-290, Sustainable
scenario for lake Koronia), Anagnostidis et al., 1985, 1986 (Arch., Hydr., 104, 205-217,
IAC Symp., for blue-green algae in Amvrakia and Trichonis lake), Anagnostidis,
Economou-Amilli, 1980 (Arch., Hydrob., 89, 313-342, for limnology of Pamvotis lake),
Ananiadis, 1977 (Ann., Hell., Hydrob., Inst., 2, 57-71, A preliminary survey of the Haghios
Θ. Σ., Κουσουρής
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Vassilios Lake), Ananiadis, 1956 (Bull. Inst. Océanogr. 1083:1-19, Limnological study of
Lake Karla), Ananiadis, 1951, 1956 (Proc., Hell., Hydr., 5, 2, 25-71 for Hagios Vassilios
and Bull., Inst., Ocean., no 1083, 19pp, for limnological study of lake Karla),
Antonopoulos et al., 2008 (Ocean., Hydrob., studies, 37, 7-20, 7-19, Limnological features
with emphasis on zooplankton in laker Pamvotis), Antonopoulos et al., 2003 (Ecol.,
Model., 160, 39-53, Simulation of water temperature and DO in lake Vegoritis),
Apostolidis, 1883 (Fauna Ichthyol., de Grece, 1-35p., for the fishes of Greece),
Athanasopoulos, 1917, 1923 (Bull.,Hydrob.,Stat., 1, 24-25, for freshwater fishes and Bull.,
Soc., Centr., Agricult., Pesche, 115-117, for fishes in Macedonia and Thessali),
Athanasopoulos, 1935 (Verh., Int., Ver.,Limnol., v 7, 117-121, for the distribution of fish
fauna in Greece),
-Βαβλιάκης και συν., 1993 (3ο Πανελλ., Γεωγρ.,Συν., 275-289, Ανθρωπογενείς επιδράσεις
στην εξέλιξη λίμνης Βεγορίτιδας), Βαρδάκα, 2001 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 265σελ., Τοξικά
κυανοβακτηρια και κυανοτοξινες στη λίμνη Καστοριά και άλλες λίμνες), Βαφειάδης, 1988
(Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 48σελ, Υδρογεωλογική προμελέτη λίμνη Βόλβης), Βαφειάδης, 1983
(Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 130σελ., για τη Λίμνη της Καστοριάς), Βελεγράκη, 2003(Διπλωμ.,
Εργασ., ΔΠΘ, 115σελ., για τις συνθήκες διαχείρισης υδατικών πόρων του ποταμού
Κομψάτου), Βεράνης, Καρτιτζόγλου, 2003 (Τεχν., Έκθ., ΙΓΜΕ, Υδρολογικό ισοζύγιο
λίμνης Κορώνειας), Βούρκα, 2011 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 101σελ., Οικολογική ποιότητα
λίμνης Πετρών με βάση το φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν), Babalonas et al., 1989 (Bios
9-17, Vegetation of Vistonis lake), Babajimopoulos, Antonopoulos, 1992 (Conserv.,
Managem., Greek Wetlands, IUCN, 333-347, Hydrological review of lake Vistonis),
Barbieri et al., 2000, 2002 ( Envir., Biol., Fishes, 65, 46p., and Medit., Mar., Scien., 1, 2,
75-90, for biology and ecology of Valencia letourneuxi), Becacos-Kontos, 1971 (Hell.,
Ocean., Limn., 10, 469-472, for hydrobiological characteristics in some lakes), Beklioglu,
Moss, 1996 (Hydrob., 337, 93-116, Existence of a macrophyte-dominated clear water state
over a very wide range of nutrient concentrations in a small shallow lake), Beklioglu,
Romo, Kagalou et al., 2007 (Hydrob., 584, 317-326, State of the art in the functioning of
shallow Mediterranean lakes), Bertahas et al., 2006 (Acta Hydroch., Hydrobiol., 34, 349–
359, Climate change and agricultural pollution effects on the trophic status of Trichonis
lake), Bobori et al., 1996 (Tox., Envir., Chem., 57, 103-121, for heavy metals in perch in
lake Koronia), Bobori, Economidis, Maurakis, 2001 (Aquat., Ecosys., Health & Manag.,
4.4, 381-391, Freshwater fish habitat science and management in Greece), Bobori,
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Salvarina, 2010 (J., Envir., Biol., 31, 6, 995-1000, Fish abundance and biomass in lake
Doirani), Boskidis et al., 2010 ( J., Envir., Scien., Health, 45,11, 1421-1440, Changes of
water quality and SWAT modelling of Vosvozis river basin), Botis et al., 1993 (Intern., Peat
J., 5, 25-34, Geology and paleoecology of the Kalodiki peatland), Bousbouras, Ioannidis,
1997 (Hydrob., 351, 127-133, Amphibians of Prespa national park), Buzas et al., 28
researchers, 2011 ( Eds., Ganoulis, Aureli, Fried, Transboundary lakes and rivers, in
transboundary water resources management, a multidisciplinary approach, Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co, Weinheim, Germany),Vardaka et al., 2005 (J. Appl., Phycol., 17,
391-401, Cyanobacterial blooms in lake Doirani, Kastoria, Mikri Prespa, Pamvotis,
Vistonis, Zazari, Volvi, Amvrakia.), Vardaka et al., 2000 (Nord., J. Bot., 20, 501-511,
Planktonic cyanobacteria in Lake Kastoria), Vareli et al., 2009 (Harmfull Algae, 8, 3, 447453, Planktothrix rubescens bloom in lake Ziros), Verginis, Leontaris, 1978 (Inter., Rev.,
Gesam., Hydrob., Hydrog., 63, 6, 831-839, Morphology and development of lake
Amvrakia), Vasilikiotis et al., 1990 (J., Environ., Sc., Health, 25, 6, 611-620, Chemical
pollution of the lake Koronia), Vouvalidis et al., 2005 (Bull., Geolog., Soc., of Greek, V.,
XXXVII, 37, 29-37, Geomorphological surveys on Samothraki Island. The evolution of the
hydrographic network),
-Γενίτσαρης,

2005

(Μεταπτ.,

Διπλωμ.,

Εργασ.,

ΑΠΘ,

155σελ.,

Οικολογικά

χαρακτηριστικά φυτοπλαγκτού λίμνης Δοϊράνης), Γεράκης και συν., 2007 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΕΚΒΥ, 256σελ., Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Μακεδονίας Θράκης), Γεράκης,
Κουτράκης, 1996 (Μουσείο Φυσ., Ιστορίας Γουλανδρή, ΕΚΒΥ, 381σελ., έκδοσ.,
Εμπορική Τράπεζα, Ελληνικοί υγρότοποι), Γεωργιάδης, 1976 (Τεχν., Έκθεσ., 15σελ., για
ασπόνδυλα λίμνης Ιωαννίνων), Γιανακοπούλου, 1989 (Διδακ., Διατρ., 202σελ., για τη
λίμνη Βιστωνίδα), Γιαννακοπούλου, 1995 (Τεχν.,΄Εκθεσ., ΕΚΒΥ, ΔΠΘ, 36σελ.,
Παρακολούθηση ποιότητας νερών Ισμαρίδος), Γιανακοπούλου, 1995 (Proc., Env., Sc.,
Techn., 584-593, για τη λίμνη Καστοριά), Γιαννιού, 2009 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 302σελ.,
Μοντέλο προσομοίωσης με εφαρμογή στη λίμνη Βεγορίτιδα), Γιδαράκος και συν., 2009
(Τεχν., Έκθεσ., Πολυτεχνείο Κρήτης/ΕΛΠΕ, Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα,
υπεδάφους ΒΕΑ, ΕΛΠΕ- Υδρογεωλογική μελέτη στη ΒΕΑ και τη λίμνη Κουμουνδούρου),
Γκανιάτσας, 1970 (Ηπειρ., Εστία, 20σελ., για υδρόβια βλάστηση λίμνη Ιωαννίνων),
Γκίκας, 2002 (Διδακ., Διατρ., ΔΠΘ, 178σελ., για το υδατικό οικοσύστημα της
Βιστωνίδας), Γκίκας και συν., 2006 (Πρακτ., 10ου Πανελ., Συν., ΕΥΕ, 329-336, Μοντέλα
και εκτίμηση τροφικής κατάστασης λίμνης Βιστωνίδας), Γκουλαλά, 1992 (Θαλασσογρ.,
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15, 1-423, Αναδρομική βιβλιογραφία ωκεανογραφίας και αλιείας των Ελληνικών
θαλασσών, ποταμών και λιμνών), Γκρίτζαλης και συν., 1995 (Πρακτ., 17ου Συνεδρ.,
Ελλην., Εταιρ., Βιολ., Επιστ., 280-282, Προκαταρκτικά αποτελέσματα κατανομής
ζωοβένθους στη λίμνη Κουμουνδούρου), Catsadorakis, 1997 (Hydrob., 351, 157-174,
Prespa national park for breeding and wintering birds), Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit.,
Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and physicochemicals in lake
Ozeros), Chalkia, Kehayias et al., 2012b (Malacol., 55, 1, 135-150, Dreissena blanci
larvae in Greek lakes), Chalkia, Zacharias et al., 2012a (Biolog., 67, 1, 151-163,
Zooplankton and interrelation with the abiotic environment in lake Amvrakia),
Chintiroglou et al., 2008 (J., Mar., Biolog., Assoc., UK, 88.05, 873-881, Spatio-temporal
variability of zoobenthic communities in a tectonic lagoon, lake Vouliagmeni),
Chintiroglou, et al., 2004 (Rapport CIESM., 37, 506-506, Contribution to the knowledge of
the macrobenthic biodiversity of Vouliagmeni lagoon), Christanis, 1994 (Int., J., Coal
Geol., 26, 63-77, The genesis of the Nissi peatland), Christia, Tziortzis et al., 2011 (Bot.,
Marin., 54, 169-178, A survey of the benthic aquatic flora in transitional water systems of
Greece and Cyprus), Christophoridis, Fytianos, 2006 (J. Environ. Qual., 35, 1181-1192,
Conditions affecting the release of phosphorus from surface lake sediments in Koronia and
Volvi lakes), Conides, Parpoura, 1997 (The Environment., 17, 297-306, Oil pollution
effects on the ecology of lake Koumoundourou), Conides et al., 1996 (Fres., Envir.,
Bulletin 5, 324-332,

Ecological study of an oil polluted coastal

lake system, lake

Koumoundourou), Conides et al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390, for nutrient relationship of
Greece lakes), Cook, Vardaka, Lanaras, 2004 (Acta Hydroch., Hydrobiol., 32, 107-124,
Toxic cyanobacter in Greek freshwaters, 1987-2000, in lakes Amvrakia, Kastoria, Mikri
Prespa, Pamvotis, Vistonis etc), Crisman, Mitraki, Zalidis, 2005 (Ecol., Engin., 24, 4,
379-389, Integrating approaches for management of shallow lakes, Koronia and
Chimaditida), Christia et al., 2013 (Environ., Earth Sci., 1-16, Seasonal and spatial
variations of water quality , substrate and aquatic macrophytes based on side scan sonar, in
an eastern Mediterranean lagoon, Kaiafas, Ionian sea), Christia et al., 2011 (Bot., Marin.,
54, 169-178, A survey of the benthic aquatic flora in transitional water systems of Greece
and Cyprus), Christia, Papastergiadou, 2007 (Belg., J., Botan., 140, 1, 39-50, Spatial and
temporary variations of aquatic macrophytes and water quality in six coastal lagoons of W.
Greece), Crivelli, Catsadorakis, 1997 (Hydrob., vol 351, Spec., Ed., Lake Prespa, a unique
Balkan wetland), Crivelli, Catsadorakis et al., 1997 (Hydrob., 351, 107-125, Fish and
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fisheries of thw Prespa lakes), Crivelli, Malakou et al., 1996, 1997 (Foolia Zool., 45, 1, 2132, Hydrob., 351, 1-3, 107-125, Foolia Zool., 46, 1, 37-49 for some fishes in Prespa lakes),
Gantidis et al., 2007 (Env., Monit., Asses., 125, 1-3, 175-181, Quality characteristics of
Koronia and Volvi lakes ), Genitsaris et al., 2011b (Front., Biosc., 3, 772-787, Airborne
algae and cyanobacteria- occurrence and related health effects), Genitsaris et al., 2009
(FEMS Microb., Ecol., 69, 75-83, Microscopic eukaryotes living in a dying lake- Koronia),
Gerakis, 1992 (IUCN, Gland, Switzerland, 429-489 pp., Former Lake Karla rehabilitation
case study, conservation and management of Greek wetlands , P.A. Gerakis, editor),
Gerakis, 1992 (Proceed., Greek Wetlands Workshop, 1989, Thessaloniki, IUCN Wetand
Programme, 493pp., Conservation and Management of Greek Wetlands), Gerakis et al.,
1998 (Agric., Ecos., Environ., 70, 2-3, 119-128, Agricultural activities affecting Ramsar
wetlands of Greece), Gikas et al., 2009 (J. Environ., Scien., Health, 44, 13, 1400-1423,
Hydrodynamic and nutrient modelling in lake Vistonis), Gikas et al., 2006 (Hydrob., 563,
385-406, for water quality trends in lake Vistonis etc), Gkelis, Zaoutsos, 2014 (Toxicon 78,
1-9, Cyanotoxin occurence and toxin producing cyanobacteria in freshwaters of Greece),
Gkelis et al., 2005 (Environ., Toxic., 20, 249-256, Hepatotoxic microcystins and bioactive
anabaenopeptins in cyanobacterial blooms from Greek freshwaters), Gontikaki et al., 2003
(J. Mar., Biol., Assoc., U.K., 83, 1095-1097, Population structure of Cerastoderma glaucum
and Abra ovata in Vouliagmeni lagoon), Grigoriadis et al., 2009 (Plant Biosys., 143, 1,
162-172, Habitat and characteristics of the Agras wetland), Grimanis et al., 1964 (Proc,
UN Conf., 15, 412-419, for trace elements in some Greek lakes),
-Δελημάνη, Ξειδάκης, 2004 (Δελτίο ΕΓΕ, 36, 988-997, Γεωμορφολογικές μεταβολές
ακτών λίμνης Βιστωνίδας), ΔΕΛΙ (Πάσχος, Κάγκαλου, Νάτσης), 1995 (Δημοτική
Επιχείριση Λίμνης Ιωαννίνων, 25σελ., Διαχειριστική μελέτη λίμνης Ιωαννίνων),
Δημητρακοπούλου, 2010 (Πτυχ., Εργασ., ΕΜΠ, 102σελ., Διερεύνηση δυνατότητας
δημιουργίας λιμνών στις περιοχές των ορυχείων Μεγαλόπολης κατά τη μεταλιγνιτική
περίοδο), Δημητρακόπουλος, 2007 (Πρακ., Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 5466, Υδατικό ισοζύγιο Βεγορίτιδας), Δημητρίου, Οικονομίδης και συν, 2001 (Pesca
project, Υπουργείο Γεωργίας, ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε., 166σελ., Μελέτη για την αλιεία των
λιμνοθαλασσών), Δημόπουλος και συν., 2006 (Τεχν., Έκθεσ., Life04Nat-GR000105, για
τα Μεσογειακά Εποχικά Λιμνία της Κρήτης), Δημόπουλος και συν., 2012 (Τεχν., Έκθες.,
ΕΚΒΥ, 79σελ., για οικολογικό πάρκο υγροτόπου Μουστού κλπ), Δημόπουλος και συν,
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2008 (Αειφορική Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, εκδόσεις Παππάς, 643σελ.),
Διαμαντής, 1985 (Διδακτ., Διατρ., ΔΠΘ, 224σελ., για υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης
λίμνης Βιστωνίδας), Διαμαντίδης, 1984 (Γεωτεχν., 4, 93-107, Πρωτογενή παραγωγή και
βιομάζα στη λίμνη Βεγορίτιδα), Δρούγκα, 2006 (Πτυχ. Εργας., Χαροκ., Πανεπ., 117 σελ.,
Γεωμορφολογική μελέτη Καστοριάς), Δωρικός, 1981 (Υπουργείο Συντον., Υπηρ., Χωροτ.,
Περιβάλλοντος, 400σελ., Βασικοί υγρότοποι της χώρας), Dafis et al., 1996 (Directive 92/43
EE, 893pp., The Greek Habitat project Natura2000, An Overview), Danielidis et al., 1996
(Hydrob., 318, 207-218, A limnological survey of lake Amvrakia), Daoulas et al., 1984,
1985, 1986 (Cyb., 8, 29-38, Act., Hydr., 28, 227-235, Vie Mill., 35,63-68, Hydrob., 124,4955, Fragm., Balk., 12, 1, 1-14, for fish fauna in Trichonis lake), Dietrich, Lagios, et al.,
2013 (Solid Earth 5, 1511-1573, The enigmatic Zwrelia twin-lakes), Dimopoulos et al.,
2005 (Biol., Bratisl., 60, 1, 69-82, Vegetation ecology of Kalodiki fen), Dotsika et al., 2012
(Quater., Intern., 266, 74-80, Isotope contents and origin of water at Pikrolimni lake),
Dotsika et al., 2009 (J., Geochem., Exploit., 103, 133-143, A natron source at lake
Pikrolimni? Geochemical evidence), Dotsika et al., 2004 ( Bull., Geol., Soc., of Greece, 36,
192-195pp., Hydrochemical conditions of the Pikrolimni lake), Drakou et al., 2009 (Ecol.,
Freshw., Fish 18, 3, 369-376, Frashwater fish community structure more by dispersal
limitation than by environmental heterogeneity), Drosos, 1992, (Willden., 22, 97-117, for a
floristic study of Mitrikou lake), Doulka, Kehayias, 2011 (Biol., 66, 308-319, seasonal
distribution of zooplankton in lake Trichonis), Doulka, Kehayias, 2008 (J. Nat., Hist., 42,
575-595, Zooplankton in lake Trichonis),
-ΕΕ, 2013 (Απόφαση 2013/480/ΕΕ, Τιμές ταξινόμηση στα συστήματα παρακολούθησης
των κρατών μελών, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης της οικολογικής
εκτίμησης νερών), Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μαλακού
και συν., Life-Φύση 2002, NAT/GR/8494, 246σελ., Σχέδιο-Οδηγός αποκατάστασης και
διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα), Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών και συν, 2005 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ+WWF+PPNEA+MAP, Στρατηγικό σχέδιο
δράσης για την αειφορική ανάπτυξη πάρκου Πρεσπών), ΕΛΚΕΘΕ, 2011 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΕΛΚΕΘΕ/ΕΛΠΕ, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας του νερού της λίμνης
Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης αποκατάστασης και ανάδειξης),
ETME, 1976 (Τεχν., Έκθεση 135σελ., για υδρολογικά δεδομένα των λιμνών Λυσιμαχείας
και Τριχωνίδας), EΥΔΑΠ, 1989-2005 (Δεδομένα για λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη),
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Economidis, 1999 (5th Hell.,Symp., Ocean., Fisher., 355-358, Macrobenthic abundance in
lake Pamvotis), Economidis, 1972, 1991 (Hell., Soc., Prot., Nat., 48pp, and Hell., Ocean.,
Limn., 11, 421-599, for freshwater fishes), Economidis, Banarescu, 1991 (Intern., Revue
Hydrob., Hydrogr., 76, 2, 257-284, The distribution and origin of freshwater fishes in the
balkan peninsula, especially in Greece),

Economidis et al., 2001 (Fisher., Manag.,

Ecology, 7, 3, 239-250, Introduced and translocated fish species in the inland waters of
Greece ), Economidis et al., 1981, 1985, 1986, 1992, 1995 (Scien., An., Fac., Phys., Math.,
Un., Thess., 21, 2-58, Biol., Gallo-Hell., 10, 89-93, J., Nat., Hist., 20, 723-734, fishes in
lake Koronia, The red data book, Hell., Zool., Soc., Biol., Cons., 72, 201-211, Few fishes in
Volvi, Doirani and Vistonis lakes and some endemic fishes), Economou-Amilli, 1979
(Nov., Hedw., 31,467-477, for new phytoplankton taxa in Trichonis lake), EconomouAmilli et al., 1988-1992 (Scientif., ReportENV4V, 0133, 56pp., for hydrological
surveillance in Lakes Trichonis and Amvrakia), Economou et al., 2007 (Medit., Mar.,
Scien., 8, 1, 91-166, The freshwater ichthyofauna of Greece-an update survey), Economou
et al., 2004 (Collec., Evaluat., Biolol., data for Rivers and Lakes Implemen., WFD
2000/60EE, 8-84, Collection, compilation of the ichthyological bibliography for the rivers
and lakes of Greece), Economou et al., 1994 ( J. Fish Biol., 45, 17-35, Freshwater larval
fishes from lake Trichonis), EC, 1999 (European Commission, Directorate General XVI,
Regional Policy and Cohesion, Final Report: Environmental rehabilitation of Lake Koronia,
Greece), EC, 1998, (European Commission, Directorate General XVI, Regional Policy and
Cohesion, ): Final Report: Annexure 2. Environmental rehabilitation of Lake Koronia,
Greece),
-Ζαλίδης και συν., 2004 (Τεχν., Έκθ., ΑΠΘ, 121σελ., Αναθεωρημένο σχέδιο
αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας), Ζαλίδης, Μαντζαβέλας, 1994 (έκδ., ΕΚΒΥ,
587σελ., Απογραφή ελληνικών υγροτόπων), Ζαρκάδας, 2005 ( Πτυχ., Διατρ.,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διαχείριση υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη της λίμνης
Καστοριάς), Zαρφτζιάν, 1989 (Διδακ., Διατρ., 249σελ., Πλαγκτικά ασπόνδυλα της λίμνης
Βόλβης),

Ζαχαρίας

και

συν,

2003

(Τεχν.,

έκθεσ.,

ΕΚΘΕ/ΕΣΔΚΝΑ,

78σελ.,

Υδρογεωλογική έκθεση λεκάνης λίμνης Κουμουνδούρου), Zαχαρίας, 1993 (Διδακ., Διατρ.,
213σελ. για την κυκλοφορία των υδάτων σε λίμνες), Zαχαρίας, Κουσουρής, 2000 (Τεχν.,
Έκθεσ., Life-Φύση, ‘’Ασβεστούχοι Βάλτοι Τριχωνίδας’’, τευχ., 8, 484σελ, για την
προστασία και ανάδειξη των ασβεστούχων βάλτων της Τριχωνίδας), Ζεϊμπέκη, 2004
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(Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, Διαχείριση υδατικών πόρων της Βόλβης), Zιώγας και συν., 1986
(Τεχν., Έκθεσ., ΤΕΕ Ηπείρου, 144σελ., Ρύπανση και περιβαλλοντικά προβλήματα στη
λεκάνη των Ιωαννίνων), Ζώτος, 2006 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστ., Ιωαννίνων, 314σελ.,
Χλωρίδα και βλάστηση στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία), Zacharias, 1998 (Env.,
Softw., 12, 311-321, for Trichonis lake), Zacharias et al., 2002 (Lak., Reserv., Res.,
Manag., 7, 55-62, Limnological Greek lakes overview), Zacharias et al., 2004 (Env.,
Mod.,Softw., 20, 177-185, for Trichonis lake), Zacharias et al., 2008 (Annal., Limnol., 44,
4, 253-266, for DPSIR model for Mediterranean temporary ponds), Zalidis, Matzavelas,
1996 (Wetlands, 16, 4, 548-556, Inventory of Greek wetlands), Zalidis, Takavakoglou et
al., 2004 (Environ. Managem. 34, 875-886, Re-establishing a sustainable wetland at former
Lake Karla, using Ramsar restoration guidelines), Zogaris, Economou, Dimopoulos, 2009a
( Environ.,Manag., 43, 4, 682-697, Ecoregions in the Southern Balkans: should they be
revised?), Zotos, 2006 (Willden., 36, 731-739, Floristic report from lakes Trichonis and
Lysimachia),
-Hadjibiros et al.,, 1997 (EurAqua, Let the Fish Speak, Proc., 103-123), Hela, et al., 2005
(Environ., Tox., Chem., 24, 1548-1556, Pesticides contamination in lake Pamvotis),
Hellenic Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, 1996
(Environmental Planning Division, Prefectures of Thessaloniki, Management program of
the protected area of lakes Koronia, Volvi and their surrounding areas), Ηindak, Moustaka,
1988 (Hydrob., Suppl., 80, 479-528, Planktic cyanophytes of lake Volvi), Hrissanthou et
al., 2010 (Inter., J., Sed., Res., 25, 2, 161-174, Sediments flow in lake Vistonis),
-Θεοχάρη, Παπαδόπουλος, 1990 (Θαλασσογρ., 13, 55-70, Ευτροφισμός στη λίμνη
Ιωαννίνων),
-Ιατρού και συν., 2003 (Τεχν., Έκθεσ., Β΄ Φάση, 115σελ., Σχέδιο διαχείρισης της λίμνης
Παμβώτιδας), Ιωακειμίδου, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, Οικολογική ποιότητα λίμνης
Δοϊράνης με βάση το φυτοπλαγκτόν), Ιωαννίδου και συν., 2006 (Τεχν. Έκθ., ΑΠΘ,
Διαχείριση υδατικών πόρων λίμνης Βεγορίτιδας), Iliadou, Ontrias, 1980 (Biol., GalloHell., 9, 195-206, for a fish in Lisimachia and Trichonis lake),
-Κάγκαλου, 2005 (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Ιωάννινα), Κάγκαλου, 1990
(Διδακ., Διατ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 216σελ., Φυσικοχημικοί παράγοντες υγειονομικού
ελέγχου στη λίμνη Παμβώτιδα), Κάγκαλου και συν., 1989 (Συν., Περιβ., Επιστ., Τεχνολ.,
230-234), Κάγκαλου, Κατσουγιαννόπουλος, 1989 (Συν., Περιβ., Επιστ., Τεχνολ., 345-354,

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_378

Θρεπτικά και μικροβιακή χλωρίδα στη λίμνη Παμβώτιδα), Κακαλής, 2009 (Τεχν., Έκθεσ.
GR4110006 Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι
και Χερσόνησος Φακός, 41σελ, Σχέδιο δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας: στο
Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V.,
ΥΠΕΧΩΔΕ), Κάκος, 2006 (Μεταπτ., Διατρ., ΔΠΘ, 127σελ., για προσομοίωση υδρολογίας
και αλατότητος στη λίμνη Βιστωνίδα), Καλαϊτζίδης, 2007 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο
Πατρών, 350σελ., Εξέλιξη της τυρφογένεσης στην Ελλάδα), Καλλίρης, 1993 (Τεχν.,
Έκθεσ., Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Κορινθίας, 54σελ.,
Αναγνωριστική μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων της Στυμφαλίας λίμνης), Καλλίρης,
Σπινθάκης, 1997 (Τεχν., Έκθεσ., Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Στυμφαλίας, 243σελ., Ειδική
μελέτη οικολογικής διαχείρισης λίμνης Στυμφαλίας), Καλλέργης και συν., 1993 (Τεχν.,
Έκθεσ., Πανεπ., Πατρών, 300σελ., για οικολογική χωροταξική μελέτη λιμνών
Αιτωλοακαρνανίας), Καλογερόπουλος, 1994 (Διδακ., Διατρ., Πανεπ., Ιωαννίνων, 250σελ.,
Ρύπανση υδάτινων αποδεκτών), Καραγιάννης, 1994 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπ., Ιωαννίνων,
178σελ., Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των νερών και ιζημάτων της λίμνης
Παμβώτιδας, Εκδόσ., Παπαζήση), Καρβουνάρης, 1979 (Διδακ., Διατρ., 158σελ., για τα
πλαγκτικά κωπήποδα και κλαδοκεραιωτά στις λίμνες της Μακεδονίας), Κασεκτζίδου, 2009
(Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 174σελ., Το χειμαρρικό περιβάλλον της λίμνης Βεγορίτιδας),
Κασπίρης και συν., 1987 (Τεχν., Έκθεσ., 79σελ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Υδροβιολογική
μελέτη Μουστού Κυνουρίας), Κατσαδωράκης, 1996 (Εταιρ., Προστ., Πρεσπών, 52σελ.,
Ψάρια και αλιεία στις Πρέσπες), Κατσαδωράκης, 1986 (Τεχν., Έκθεση, Πανεπ., Αθηνών,
161σελ., για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών), Κατσαδωράκης, Παραγκαμιάν, 2007 (WWF
Ελλάς, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, 392σελ., Απογραφή των υγρότοπων των νησιών
του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές), Κατσιάπη, 2012 ( Διδακτ.,
Διατρ., ΑΠΘ, 185σελ., Ποιότητα νερού λιμνών και ταμιευτήρων με χρήση οικολογικών και
μοριακών δεικτών), Κατσιάπη, 2007 (Μεταπ., εργασ., ΑΠΘ, 78σελ., Φυτοπλαγκτό στη
λίμνη Καστοριά σε σχέση με σχεδιασμό αποκατάστασης), Κιλικίδης και συν., 1992 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΑΠΘ, 81σελ., Υγροβιότοπος λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, Κιλικίδης και συν.,
1992 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 45σελ., Υγροβιότοπος λίμνης Μητρικού), Κιλικίδης και συν.,
1984 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 22, 281-309, Οικολογική έρευνα στις λίμνες Β. Ελλάδας
Αγ.Βασιλείου, Δοϊράνης, Βιστωνίδα), Κόγια, 2002 (Μεταπτ., Διατρ., ΔΠΘ, 165σελ, για
διείσδυση θάλασσας στη λίμνη Βιστωνίδα), Κοκκινάκης και συν., 2000 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΑΠΘ, 227σελ., Μελέτη ιχθυοπανίδας κλπ στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη),
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Καραβοκύρης και συν., 2003. Τεχν., Έκθεσ., ΕΠΠ, Μελέτη υδρολογίας και διαχείριση
στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας), Κοσμάς και συν., 2011 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Ίδρυμα Λάτσης, 45σελ., Η (επανα)γέννηση της λίμνης Κάρλας), ΚουμπλήΣοβαντζή, 1983 (Διδακ., Διατρ., ΕΚΠΑ, 346σελ., για την υδρόβια βλάστηση της λίμνης
Τριχωνίδας κλπ), Κουσουρής, 2001, (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, Δήμος Δελβινακίου, 116σελ.,
Λίμνη

Ζαραβίνα:

προέλευση,

μορφομετρία,

υδρολογία,

υδροφορία,

περιβάλλον),

Κουσουρής, 1998 (Μονογραφ., Θαλ., Επιστ., ΕΚΘΕ, Νο 1, 188σελ., για το νερό, λίμνες,
ποτάμια κλπ), Κουσουρής, 1993 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 120σελ., για τη λίμνη Τριχωνίδα),
Κουσουρής, 1989 ( Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών, Τ. ΚΗ, 76-90, Το πόσιμο νερό στην πόλη
της Χαλκίδας από τη λίμνη Παραλίμνη), Κουσουρής, 1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ,
29σελ., Λίμνη Μελιγκού-Μουστού-Κυνουρίας. Υδροβιολογικές συνθήκες), Κουσουρής,
1985 (Τεχν., Έκθεσ., 22σελ., για τη λίμνη Βιστωνίδα), Κουσουρής, 1984 (1ο. Πανελ.,
Συμπ., Ωκεαν., Αλ., 519-523, Τροχόζωα ελληνικών λιμνών), Κουσουρής, 1980 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 78σελ., για την αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων. Ειδ., Ερωτ., Συλ.,
Δεδομ.), Κουσουρής, Γεωργιάδης, 1977 (Τεχν., Έκθεσ., ΙΩΚΑΕ, 23σελ, Kατάσταση της
λίμνης Παμβώτιδας και λήψη μέτρων επαναφοράς της στη φυσική κατάσταση),
Κουσουρής, Φώτης και συν., 1991 (Γεωτεχν., 2, 49-67, Η εξυγίανση της λίμνης
Καστοριάς), Κουσουρής και συν., 1996 (Πρακ., Συν., Διαχ., Υδατ., Πόρων, 7σελ.,
Προβλήματα ύδρευσης στη Χαλκίδα και το Αγρίνιο), Κουσουρής και συν., 1994 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΕΚΘΕ, 35σελ., Περιβαλλοντική αναβάθµιση της λίµνης Κουµουνδούρου),
Κουσουρής και συν., 1985 (Ειδ., Έκδοσ., ΙΩΚΑΕ 10, 126σελ., για τη λίμνη Καστοριά),
Kουσουρής και συν., 1983 (Ειδ., Έκδοσ., ΙΩΚΑΕ, 6, 89σελ., για τη λίμνη Μικρή Πρέσπα),
Κουτράκης, 1994 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 256σελ., Βιολογία και δυναμική πληθυσμών
κεφάλων στη λίμνη Βιστωνίδα και το Πόρτο Λάγος), Κουτσερή, 2012 (Εταιρ., Προστ.,
Πρεσπών, 128σελ., LIFE09 INF/GR/319, Ιχθυοπανίδα και βιώσιμη αλιεία στις Πρέσπες),
Kουτσουμπίδης, 1989 (Τεχν., Έκθεσ., Νομαρ., Φλώρινας, 183σελ., για τις λίμνες και τα
ποτάμια Ν.Φλώρινας), Κωστοπούλου, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών,
91σελ., Γεωφυσικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας του Καϊάφα),
Κωτσοβίνος, 1981, 1983, 1986 (Θρακ., Χρον., 36, 170-175, 38, 157-162, 41, 166-173, για
τη λίμνη Βιστωνίδα), Kaiserli et al., 2002 (Chemosph., 46, 8, 1147-1155, Phosphorus in
sediments of lakes Koronia and Volvi), Kagalou, Kosmas et al., 2012 (Fed., Envir., Agen.,
Germany, Texte 63.2012 Curent approaches to Cyanotoxins risk by I.Chorus-Ed,
http://www.uba.de/uba-info-medien-e/4390.html , Cyanobacteria and Cyanotoxins in Greek
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lakes), Kagalou, 2010 (J. Environ., Monit., 12, 2207-2215, Classification and management
of Greek lakes), Kagalou, Leonardos, 2009 (Environ., Monit., Assessm., 150, 469-484,
Typology, classification and management issues of Greek lakes), Kagalou, Leonardos,
2006 (J. Freshwat., Ecol., 21, 3, 531-533, Planktonic respiration in lake Pamvotis),
Kagalou, I., Papadimitriou, et al., 2008 (Assessment of microcystins in lake water and the
omnivorous fish Carassius gibelio, Bloch), Kagalou et al., 2010 (Envir., Monit.,
Assess.,170, 1-4, 445-455, Assessing the zooplankton community in Kalodiki wetland),
Kagalou, et al., 2008 (J.Environ., Manag., 87, 497-506, Eutrophication process in a shallow
Mediterranean lake ecosystem), Kagalou et al., 2006 (Limnologica-Ecol., Manag., Inland
Waters, 36, 4, 269-278, Assessment of lake Pamvotis using benthic community diversity),
Kagalou, et al., 2006 (Limnol., 36. 269-278, Benthic community diversity response to
environmental parameters in lake Pamvotis), Kagalou et al., 2006 (Fres., Envir., Bul.,
15,136-140, Trophic state of Kalodiki wetland), Kagalou et al., 2003a (Hydrob., 1-8, 506509, Trophic state in lake Pamvotis), Kagalou et al., 2003b (J. Freshw., Ecol., 18, 199-206,
Water quality and plankton in lake Pamvotis), Kagalou et al., 2001 ( Fres., Environ.,
Bulletin 10, 845–849, Phytoplankton dynamic and physicochemical features in Lake
Pamvotis), Kagalou et al., 2001 (Global Nest, Inter., J., 3, 2, 85-94, Water chemistry and
biology in lake Pamvotis), Karageorgis, 2008 (Proc., 2nd Intern., Conf., Aquatic Resourc.,
ICAR-08, p166, Heavy metal pollution recorded in the sediments of the lake
Koumoundourou, Karageorgis et al., 2008 ( Water Air Soil Poll., 204, 243-258, Use of
enrichment factors for the assessment of heavy metal contamination in the sediments of
Koumoundourou lake), Karvounaris, 1973 (Hell., Ocean., Limn., 11, 665-714, Biological
and fishing observations in lake Doirani), Katsavouni, Petrovski, 2004 (Bioeco, EKBY,
117pp, Overview of lake Doiran), Katsiapi et al., 2013 (Archiv., Hydrob., 182, 3, 219-230,
Phytoplankton descriptors show asynchronous changes in a shallow urban lake after sewage
diversion), Katsiapi et al., 2012 (J. Biol., Resear.,-Thessal., 17, 51-56, Ecological
evaluation of lake Megali Prespa based on plankton). Katsiapi et al., 2012 (Hydrob., 698.1,
121-131, Watershed land use types as drivers of freshwater phytoplankton structure),
Katsiapi et al., 2011 (Harm., Algal News, 43, 21pp., A Microcystis bloom under the ice),
Katsiri et al., 1989 (Pros., Con., Env., Sc., Techn., 234-252, for Kastoria lake), Kehayias et
al., 2013 (Med., Mar., Scien., 14, 1, 179-192, Zooplankton in a Mediterranean deep and
anoxic coastal lake-Aitoliko), Kehayias et al., 2004 (Med., Mar., Scien., 5, 1, 19-28,
Zooplankton and Dreissena larvae in lake Trichonis), Kilikidis, Kamarianos et al., 1984
Θ. Σ., Κουσουρής
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(Sc., Ann., Univ., Thess., 22, 269-440, for Lagada, Doirani, Vistonis lakes), Kleanthidis et
al., 2001 (Isr., J., Zool., 47, 213-231, Alosa macedonica in lake Volvi), Kosmas et al., 2011
(Limnolog., 41, 167-173, Analysis of bloom-forming cyanobacterial in two shallow
eutrophic lakes, Kastoria and Doirani), Kosmas et al., 2010 (Limnolog., 10.1016,
Cyanobacteria in Kastoria and Doirani lakes), Kottelat, Barbieri, Stoumboudi, 2007
(Rev., Suis., Zoolog., 114.1, 13-32, Aphanius almiriensis, a new species from Greece,
Moustos and Almiri), Kotti et al., 2000 ( Intern., J., Environ., Anal., Chem., 78, 455-467,
Phosphorous and nitrogen in sediments in lake Pamvotis), Kouli, Dermitzakis, 2010
(Grana 49, 2, 154-156, Lake Orestias, contribution to the european pollen database),
Κoumpli-Sovantzi, 1997 (Flora Mediter., 7, 173-179, Charophyte flora of Greece),
Κoumpli-Sovantzi et al., 1997 (Fed., Repert., 108, 5-6, 453-461, Hydrophilous flora of
Peloponnisos), Koumpli-Sovantzi, Vallianatou, 1985 (Thalassogr., 8, 33-41, Aquatic
vegetation of lake Lyssimachia), Koussouris, 1981 (MSc Dissert., UK, 144pp, for
Trichonis lake), Koussouris, 1978 (Thalass., J., 4, 115-123, Plankton in three lakes in
western Greece), Koussouris, 1978 ( Thalassogr., 2, 19-25, Botanical observations in Lake
Meligou), Koussouris, 1978 (Proc., Inter., Symp., Zoogeog., Ecol., Greece and Neib., Reg.,
135-140, for plankton in some lakes of western Greece), Koussouris et al., 1992 ( Fresh.,
Env., Bull., 1, 96-101, Trophic state of Greek lakes), Koussouris et al., 1991 (Tox., Env.,
Chem., 31-32, 303-313, for Ioannina lake), Koussouris et al., 1991 (GeoJ., 23, 2, 153-161,
for Kastoria lake), Koussouris et al., 1989 (Tox., Env., Chem., 20-21, 307-312, for Meligou
lake), Koussouris et al., 1988 (Annls., Limn., 25, 17-24, for Mikri Prespa lake),
Koussouris et al., 1987 (GeoJ., 14, 3, 377-379, for Kastoria and Mikri Prespa lakes),
Koussouris et al., 1983 (Rev., Inter., d’Ocean, Med., LXXII, 55-72, for Trichonis lake),
Koussouris at al., 1982 (Thalass., J., 5, 2, 17-25, Macrozoobenthos in Trichonis lake),
Koussouris et al., 1982 (Thalass., J., 2, 5, 33-40 for Trichonis lake), Koussouris, Photis et
al.,1989 ( Watershed ’89 Conf., in ed. D.Wheeler, M.Richardson, J.Bridges. 119-128pp,
Water quality evaluation in lakes of Greece), Koussouris, Photis, 1980 (Acta Hydrob., 22,
3, 337-344, for Amvrakia lake), Koussouris, Satmadjis, 1987 (Rev. Int. Oceanogr. Med.
87/88: 51–66, Changes in plankton assemblages from spring to summer in a Greek lake),
Koutrakis et al., 2007 (Bull., Fr., Peche Piscic., 385. 25-44, Crayfish in hellenic fresh
waters), Koutrakis et al., 1994 (Isr., J., Aquacul., 46, 4, 182-196, Gray mullet in Vistonis
lake), Koutsikos, Zogaris et al., 2012 (Medit., Mar., Scien., 13, 268-277, Recent freshwater
ichthyofauna in Greece), Koutsomitros, Mimidis et al., 2001 ( Environ., Engin., Policy, 2,
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155-159, Investigation of the self-cleaning ability of lake Koumoundourou from oil
pollution), Kungolos et al., 1998 (Fres., Env., Bull., 7, 615-622, Water quality and toxicity
in Koronia lake),
-Λαζαρίδου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, ΄Εργα προστασίας και
ανόρθωσης λειτουργιών υγροτόπων Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας), Λάμπρου, 1988 (Διπλ.,
Διατρ., ΕΜΠ, 105σελ., Υδατικό ισοζύγιο λίμνης Παμβώτιδας), Λατινόπουλος, 2012
(Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, Ολοκληρωμένη διαχείριση λίμνης Βόλβης), Λαυρεντιάδης, 1956
(Διδακ., Διατρ., 88σελ., ΑΠΘ, για υδρόβια φυτά της Μακεδονίας), Λεοντάρης, 1967
(Διδακ., Διατρ., 79σελ., για την Αιτωλοακαρνανία λεκάνη), Λουκάτος, Λαγουδάκη, 2001
(Ειδική περιβαλλοντική μελέτη ανάδειξης-ανάπλασης και προστασίας της λίμνης
Παμβώτιδας, ΕΠΕΜ Α.Ε.), Λύτρας, 2007 (Διδακτ., Διατρ., ΕΜΠ, 201σελ., Μηχανισμοί
συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα, οι χημικές μορφές των Cd, Cu, Ni στη
λίμνη Υλίκη), Lambropoulou, et al., 2005 (Environ., Toxic., Chem., 24, 1548–1556,
Environmental monitoring and ecological risk assessment for pesticide contamination and
effects in Lake Pamvotis), Lanaras et al., 1989 (J. Appl., Phyc., 1, 67-73, Toxic
cyanobacteria in Geek freshwaters), Laspidou, et al., 2011 (Desal. Water Treat. 33, 61-67,
Ecosystem simulation modeling of nitrogen dynamics in the restored lake Karla), Laspidou,
Vaina, 2009 (Int. J. Design Nature Ecodyn. 3:273-280, Ecosystem, modeling of sediment
dynamics in the constructed wetland Carla), Leonardos, et al, 2010 ( J., Freshw., Ecol.,
20.4, 715-722, Life history traits of ylikiensis roach -Rutilus ylikiensis- in two Greek lakes
of different trophic state), Leonardos et al., 2007 (Ecol., Freshwater Fish 17, 1, 165-173,
Fish fauna in lake Pamvotis, biodiversity introduced fish species over a 80 year period and
their impacts on the ecosystem), Leonardos, 2004 (J. Appl., Ichthyol., 20, 258-264,
Scardinius acamanicus in Lakes Lysimachia and Trichonis), Leonardos, 2001 (J.Appl.,
Ichthyol., 17, 6, 262-266, Atherina boyeri in lake Trichonis),
-Μάργαρης, Κουσουρής, 1990 (Τεχν., Έκθεσ., Πανεπιστ., Αιγαίου, 77σελ., για την
Αποκατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων –
ΜΑΙΧ, 2003 (Φουρναράκη, Δεληπέτρου και Durban- Μελέτη της βλάστησης και της
χλωρίδας επιλεγμένων υγροτόπων της Κρήτης. Μεσογειακοί υγρότοποι και ταμιευτήρες:
Επιδεικτική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στις υδατοσυλλογές της Κρήτης. LIFE00ENV/
GR/ 000685, σελ., 64.
Πρακτ.,
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Κουμουνδούρου), Μιχαλούδη, 1997 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 231σελ., Ζωοπλαγκτόν Μικρής
Πρέσπας), Μουζούρη και συν., 2002 (Πανελλην., Γεωγρ., Συν., Πρακτικά 1, 202-209,
Υδρολογικό ισοζύγιο και εξέλιξη μορφομετρικών χαρακτηριστικών λίμνης Κορώνειας),
Μουρκίδης και συν., 1988 (Γεωργ., Έρευν., Λίμνες Β. Ελλάδος, Ζάζαρη), Μουρκίδης,
1986 (Επιστ., Επετ., ΑΠΘ, 26, 217-238, Οι λίμνες της Β. Ελλάδος, ΙΙ, Χρήση γης και
φορτίο των λιμνών Κορώνεια και Βόλβη), Μουρκίδης, 1985 (Γεωργ., Έρευν., 9, 455-473,
Η τροφική κατάσταση της Δοϊράνης, 1982-1985), Μουρκίδης και συν., 1978 (Επιστ.,
Επετ., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίμνες της Β. Ελλάδος. Ι Βαθμός ευτροφισμού), Μουρκίδης,
Τσιούρης, 1984 (Γεωργ., Έρευν., 8, 317-334, Τροφική κατάσταση λίμνης Καστοριάς),
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 1994 (Δεδομένα EKBY), Μουστάκα,
Πολυκάρπου, 2006 (Μελέτη, ΑΠΘ, 128 σελ., Οικολογική κατάσταση λίμνης Δοϊράνης,
στο: Χρυσοπολίτου, Τσιαούση, Σχεδιασμός προγραμμάτων εσωτερικών υδάτων, ΕΚΒΥ),
Μουστάκα, 1988 (Διδακ., Διατρ., 230σελ.,+119 Παραρτ., για το φυτοπλαγκτό της λίμνης
Βόλβης), Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2005 (Techn., Report, Project LIFE, Mediterranean reservoirs and wetlands. A demonstration of multiple-obsective management
in the island of Crete. LIFE/ENV/GR/000685, http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files,
Μπαμπαλώνας, Παυλίδης, 1989 (BIOS, 1, 19-29, Υδρόβια μακρόφυτα λίμνης Μικρής
Πρέσπας), Μπαρούνης, 1966 (Δελτ., Γεωλ., Εταιρ., 1-2, 22-35, για την πλημμύρα του 1963
στη λίμνη Αμβρακία), Μπεκάκου-Κόντου, 1971 (Ελλην., Ωκεαν., Λιμνολ., 10, 469-472,
Υδροβιολογικές παρατηρήσεις επί των Ελληνικών λιμνών), Mπόμπορη, 1996 (Διδακ.,
Διατρ., ΑΠΘ, Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στη λίμνη Καστοριά), Μπόμπορη,
Σαλβαρίνα, 2009 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 53σελ., Βενθικά ασπόνδυλα λίμνης Δοϊράνης),
Μπόμπορη, Σαλβαρίνα, 2007 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 123σελ., Ιχθυολογική διερεύνηση
λίμνης Δοϊράνης), Μποναζούντας και συν, 1987-1988 (Τεχν., Έκθεση, Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας, 314σελ., 6-11, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο
άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα), Μπούζος, Κοντόπουλος, 2004 (Πρακτ., 10ου Διεθ.,
Συν., Δελτ., Ελλ., Γεωλογ., Εταιρ., 36, 1026-1035, Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη
λιμνοθάλασσα του Καϊάφα), Μπούζος, Κοντόπουλος, 2004 (Δελτ., Ελλην., Γεωλ., Εταιρ.,
36,

679-688,

Ιζηματολογικές

παρατηρήσεις

στη

λιμνοθάλασσα

του

Καϊάφα),

Μπούσμπουρας, 2007 (Πρακ., Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 18-23, Η
ορνιθοπανίδα της λίμνης Βεγορίτιδας), Μπούσμπουρας και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεση,
Περιφ., Αν., Μακεδονίας Θράκης, 146σελ, Διαχείριση καλαμιώνων λίμνης Ισμαρίδας),
Μπούσμπουρας, Καζόγλου, 2004 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΝΕΦ, Planet Regional, NA Φλώρινας,
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86σελ., Μελέτη διαχείρισης καλαμώνων λίμνης Πετρών), Μπούσμπουρας, Καζόγλου,
2003 (Τεχν., Έκθεσ., έργου LIFE00NAT/GR/7242, EKBY, Μελέτη δημιουργίας και
ανόρθωσης υγρών λιβαδιών στη Χειμαδίτιδα), Μπρομπονά, 2010 ( Μεταπ., Διατρ.,
Πανεπ., Πατρών, 159σελ., Περιβαλλοντικοί παράμετροι λίμνης Παμβωτιδας), Manakou, et
al., 2013 (Desal., Water Treatm., 51, 13-15, 2955-2976, A mathematical approach to restore
the water balance of lake Koronia), Manakou, et al., 2008 ( Risk Anal., VI,8pp, Hazards
that threaten Greek wetlands-the case of lake Koronia), Manolaki et al., 2011 (Fres., Envir.,
Bul., 20, 861-874, Aquatic and riparian flora in Ziros lake and the rivers Louros, Acheron),
Mantzafleri et al., 2009 (Wat., Res., Manag., 23, 3221-3254, Water quality monitoring and
modeling in lake Kastoria), Maris, Kitikidou, 2012 (Environ., Model Assess, 17.3, 267273, Spatial patterns for watershed erosion data collected at 17 natural lakes in Greece),
Markou et al., 2007 (Desalin., 210, 83-97, Water quality of Vistonis lagoon, variation and
impact of bottom sediments), Mazaris et al., 2010 (J., Biogeogr., 37, 1341-1351,
Biogeographical pattern of freshwater micro and macroorganisms in the eastern
Mediterranean), Maurakis et al., 2005 (Virginia, J., Scienc., 56, 3, 121, Fish consumption
pattern of populations in vicinities of lakes Kastoria and Pamvotis), Maurakis et al., 2004
(Biol., Bratisl., 59/2, 173-179, The occurrence of Potamon species, Decapoda, Bracyura
relative to lotic stream factors in Greece), Michaloudi, 2005 (Belg., J., Zool., 135, 2, 223227, Zooplanktons dry weights in lake Mikri Prespa), Michaloudi et al., 2012 (Intern.,
Rev., Hydrob., 1-15, Plankton succession in lake Koronia after intermittent dry-out),
Michaloudi et al., 2009 (J. Plank., Res., 31, 301-209, Plankton community during an
ecosystem disruptive algal bloom of Prymnesium parvum), Michaloudi et al., 2004 (Biol.,
Bratisl., 59, 2, 165-172, Zooplankton of lake Koronia), Michaloudi et al., 1997
(Hydrobiol., 351, 77-94, Zooplankton in lake Mikri Prespa), Miliadis, 1994 (Bull., Envir.,
Contam., Toxic., 53, 4, 598-602, Lindane residues in the watew of lake Yliki), Mimides et
al., 2009 (Proceed., BALWOIS, Traces of oil products and hydrocarbons occuring in the
lake Koumoundourou), Mimides, Pylarinou, 2008 (Proceed., 1st Intern., Conf., Agric.,
Engin., Modelling the transport and fate of carbon nutrients to the aquatic ecosystem of
lake Koumoundourou), Mimides, Pylarinou, 2008 (Proceed., 1st Intern., Conf., Agric.,
Engin.,

Advances in hydrocarbons fingerprinting in lake Koumoundourou), Mimides,

Pylarinou, 2008 (Proceed., BALWOIS, The water budget and the underground oil plumes
in lake Koumoundourou), Mitraki et al., 2004 (Limnolog., 34, 110-116, Shift from
autotrophy to heterotrophy with cultural eutrophication and progressive water-level
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reduction in lake Koronia), Mitraki et al., 2004 (Proc., Lake Shore Conf., 68pp, Kostanz,
Lake Koronia, Shift from autrophy to heterotrophy with cultural eutrophication), Mitsoura
et al., 2013 (Int. Aquat. Res. 5:8, doi:10.1186/2008-6970-5-8, The presence of microcystins
in Cyprinus carpio tissues: an histopathological study), *Moss et al., 2003 (ECOFRAME,
Aquat., Conserv., Marine and Freshwater Ecosystems, 13, 507-550, Ecological quality in
shallow lakes-a tested expert system), Mourkidis et al., 1978 (Sc, Ann, Univ., Thess., 21,
5, 95-131, for trophic status of northern Greece’s lakes), Mourkides, 1988 (FAO, Agris, 3,
9, The trophic status of Doirani lake, 1982-1985), Mourkidis, 1986 (Sc., Ann., Univ.,
Thess., 26, 217-238, for Koronia and Volvi), Moustaka-Gouni, 1988 (Arch., Hydrob., 112,
2, 251-264, Phytoplankton composition in lake Vovlvi), Moustaka-Gouni et al., 2012
(European Wat., 40, 43-51, Plankton changes for restoration plans of lakes Kastoria and
Koronia), Moustaka-Gouni et al., 2010 (J., Phytoplank., Res., 32, 6, 927-936,
Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in Doirani lake), MoustakaGouni et al., 2009 (Harm., Algal News, 8, 864-872, Raphidiopsis mediterranea represents
of Cylindrospermopsis raciborski in lake Kastoria), Moustaka-Gouni et al., 2007 (Arch.,
Hydrob., 375, 129-140, Phytoplankton species succession in lake Kastoria), MoustakaGouni et al., 2007 (Harm., Algae News, 35, 6-7, Arthrospira-Anabaenopsis bloom and the
massive mortality of birds in lake Koronia), Moustaka-Gouni et al., 2006 (Limn., Ocean.,
51, 715-727, Plankton food web in a eutrophic lake, Kastoria lake), Moustaka-Gouni et al.,
2004 (Harm., Algae News, 26, 1-2, Prymnesium parvum bloom and mass kill of birds and
fish in lake Koronia), Moustaka-Gouni, Nikolaidis, 1990 (Arch., Hydrob., 119, 3, 299313, Phytoplankton in lake Vegoritis), Moustaka-Gouni et al, 1989 (Arch., Hydrob., 115,
575-588, for phytoplankton in lake Volvi), Mylopoulos et al., 2007 (Water Intern., 32, 1,
720-738, Integrated water management plans for the restoration of lake Koronia),
-Νάσκος, 2004 (Τεχν., Έκθεσ., LIFE00NAT/GR/7242, Διατήρηση-διαχείριση λιμνών
Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη ), Ναυροζίδου, 2012 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, Οικολογική ποιότητα
και συνθήκες τροφοδοσίας με νερό της λίμνης Βεγορίτιδας), Νικολαϊδης, Αλυγιζάκη,
2003

(Τεχν.,

Έκθεσ.,

για

LIFE00NAT/GR/7242,

Διατήρηση-διαχείριση

λιμνών

Χειμαδίτιδα, Νικολαϊδης, Καρατζάς και συν., 2013 (Τεχν., Έκθεσ., Πολυτεχνείο Κρήτης,
226σελ., για ειδικό σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων λεκάνης απορροής λίμνης Κουρνά),
Νικολαϊδης και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., Δήμος Δοϊράνης, 288σελ., Μελέτη ανάπτυξης
λίμνης Δοϊράνης), Νικολάου, Σαχπάζης, 1999 (Υδρογεωλογική πραγματογνωμοσύνη
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σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και τροφοδοσίας της λίμνης Ζαραβίνας , σελ.51.),
Νταουλάς, 1981 (Διδακτ., Διατρ., ΑΠΘ, 143σελ., για τα ψάρια της λίμνης Τριχωνίδας,),
Ντισλίδου, 2012 (Μεταπτ.,Διατρ., ΑΠΘ, Βενθικά ασπόνδυλα στις λίμνες Βόλβη,
Καστοριάς, Μικρής Πρέσπας), Ντούλκα, 2010 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Ιωαννίνων,
308σελ., Ζωοπλαγκτικές κοινωνίες στη λίμνη Τριχωνίδα), Ντούλκα, Κεχαγιάς, 2009 (9ο
Πανελ., Συμπ., Ωκεαν., Αλιείας, τομ., ΙΙ, 1223-1228, Τροφική κατάσταση Τριχωνίδας,
σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα), Natura 2000, 1995 (Georgiadis et al.,Standard form
for special protection areas, SPA), Natura2000, 1996 (Dafis et al., Direct., 92/43/EEC –The
Greek Habitat Project- Goulandris N.,H., Museum, 932pp., for Natura areas in Greece),
Neophitou, 1993 ( Acta Hydrob, 35, 4, 367-379, Tench in lake Kastoria and Geot., Scien.,
4, 3, 38-47, Perch in lake Doirani), Neophitou, 1992 (Proceed., Worksh., Thessal., 1989,
Conserv., Managem., of Greek Wetland, 385-390, Fisheries in lake Vistonis), Nikolaidis et
al., 1985 (Int., Soc., Env., Mod., J., 7, 3-4, 11-26, for Vegoritis lake), Nikolaidis et al., 1992
( J. Lak., Reserv., Manag., 12, 3, 364-370, for nutrients and heavy metals in Phragmites
australis

of

lake

Trichonis),

Nikouli,

Kosmas

et

al.,

2013

(Hydrobiol.,

DOI:10.1007/s10750-013-1604-8, Harmful and parasitic unicellular eukaryotes persist in a
shallow lake under reconstruction lake Karla),
-Ξανθόπουλος και συν., 1984 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, Ποιότητα και αφομοιωτική ικανότητα
νερών Καλαμά και Παμβώτιδας),
- Οδηγία 2006/44/ΕΕ, 2006 (L264/20, Luxembourg, Περί της ποιότητος των γλυκών νερών
που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων),
Οικονομίδης, 1991 (Διδακ., Διατρ., 211σελ., Για τη βενθική πανίδα λίμνης Βόλβης),
Οικονόμου και συν., 2001 (Τεχν., Έκθεσ., για Υπουρ., Γεωργίας, PESCA, 599σελ.,
Αλιευτική διαχείριση λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας,
Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας), Οικονόμου και συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ/ΠΕΝΕΔ,
341σελ., +4 Παραρτ., Ενδημικά ψάρια Δ.Ελλάδος και Πελοποννήσου, κατανομή, αφθονία
κίνδυνοι, μέτρα προστασίας), Oikonomou et al., 2012 (The Scientific World J.,
doi,10.1100/2012 no 504135, Plankton microorganisms coinciding with two consecutive
mass fishkills in a newly reconstructed lake), ΟΙΚΟΣ, 2005 (Τεχν., Έκθεσ., 325σελ,
Σχέδιο διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας), Ουζούνης, 1985 (Τεχν., Χρον., 5,1-2,39-50 , για
λίμνη Βιστωνίδα φυσικοχημικά), Orfanidis, Panayotidis, Stamatis, 2001 (Medit., Mar.,
Scien., 10, 45-65, Ecological evaluation of transitional and coastal waters), Ovenbeck,
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Anagnostidis et al., 1982 (Arch., Hydrob., 95, 365-394, Limnological survey in Trichonis,
Lyssimachia, Amvrakia lakes), Ouzounis, Sotiriou, 1987 ( Chemosph., 16, 2, 351-359,
Ecological parameter of surface water in northeastern Greece ), Ouzounis, Yianakopoulou,
1984 (Thalassogr., 7, 61-72, Some physicochemical features in lake Vistonis),
-Παναγιώτου, 2012 (Πτυχ. Εργασ., Χαροκ., Πανεπ., 114 σελ., Γεωμορφολογική,
οικολογική χαρτογράφιση λίμνης Καστοριάς), Παναγόπουλος και συν., 1997 (Τεχν.,
Έκθεσ., Αναπτυξιακή Καστοριάς, Α’φάση, 267σελ., Οριοθέτηση υγροτόπου λίμνης),
Παππά, 2009 (Μεταπτ., Διατρ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 154σελ., Οικολογική διαχείριση
της περιοχής λίμνης Καϊάφα), Παπαδάκη, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΕΜΠ, 117σελ.,
Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης λιμνών της Ηπείρου, Παμβώτιδα και Δρακόλιμνες),
Παπαδάκης, 2007 ( Μεταπτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Πατρών, 173σελ., Ανάλυση
περιβαλλοντικών παραμέτρων της λιμνοθάλασσας Καϊάφας, σε περιβάλλον GIS),
Παπαδημητρίου, 2010 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 284σελ., Επιπτώσεις
μικροκυστινών σε υδρόβιους οργανισμούς σε 13 υδάτινα συστήματα), Παπαδήμος, 2007
(Τεχν., Έκθεσ., EKBY, Εκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: Η
περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας), Παπαδοπουλος, 2003, (Τεχν., ΄Εκθεσ., 42-60,
Φυσικά χαρακτηριστικά και κυκλοφορία, στο, Παυλίδου, 2003, Τεχν., Έκθεση
ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης
Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας, σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής
Αττικής), Παπαδόπουλος και συν., 2009 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, Υδρογαία, Ποσοτική
αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας μέσω της αλλαγής του συστήματος άρδευσης),
Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και συν., 2002 ( Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 129σελ., Προγρ.,
Ελέγ., Ποιοτ., Επιφ., Υδατ., Μακεδονία Θράκη), Παπακώστα, 2011 ( Μεταπτ., Διατρ.,
ΓΠΑ,

73σελ.,

Υδρολογικές

και

υδρογεωλογικές

συνθήκες

λεκάνης

Κάρλας),

Παπαστεργιάδου, 1990 (Διδακ., Διατρ., ΑΠΘ, 266σελ., για τα υδρόβια φυτά στη βόρεια
Ελλάδα), Παπιγγιώτη, 2013 (Μεταπτ., Διατρ., Πανεπ., Πατρών, 86σελ., Οικολογική
κατάσταση λίμνης Παμβώτιδας), Παραμάνα, 2006 (Διατρ., Ειδικ., Ωκεαν., Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 178σελ., Περιβαλλοντική διαχείριση στο παράκτιο σύστημα της λιμνοθάλασσας
Μουστός), Πάσχος, Κάγκαλου, 2000 (Τεχν., Έκθεσ., πρόγραμμα PESCA, Υπουργείο
Γεωργίας), Παυλίδης, 1989 (ΒΙΟS, 1, 159-170, Η βλάστηση των υδρόβιων μακροφύτων
της τεχνητής λίμνης Άγρα), Παυλίδης, 1985 (Βιβλίο, ΑΠΘ, 308σελ., Γεωβοτανική μελέτη
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Μέρος Α΄, Οικολογία, χλωρίδα, φυτογεωγραφία, βλάστηση),
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Παυλίδου, Δασενάκης, 2003 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη των
υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας σε
σχέση με το ΧΥΤΑ, δυτικής Αττικής), Παυλόπουλος και συν., 2009 (Ανάσκαμμα, περιοδ.,
τ., 3, εκδ., Χουρμουζιάδη, Γεωμορφολογική χαρτογράφιση λίμνης Καστοριάς), Περγαντής
και συν., 2010 (Τεχν., Έκθεσ., Διαχειριστικό σχέδιο εθνικού πάρκου δέλτα Νέστου,
Βιστωνίδας, Ισμαρίδας), Πετροπούλου, 2008 (Πτυχ., εργ., ΤΕΙ Ν.Μουδανιά, 56σελ.,
Κυανοβακτήρια λίμνης Καστοριάς), Πουλοβασίλης και συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ.,
Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο

Αθηνών/Νομ.,

Δ.Αττικής,

Υδρογεωλογία

της

λίμνης

Κουμουνδούρου. Πηγές ρύπανσης και προστασία), Πολυκάρπου, 2006 (Μεταπτ., Διατρ.,
ΑΠΘ, Φυτοπλαγκτό και μικροβιακό φορτίο στη λίμνη Δοϊράνη), Πυρίνη, 2007 (Πρακ.,
Επιστ., Συναν., Συλ., Προστ., Βεγορίτιδας, 13-17, Ο βοτανικός πλούτος της Βεγορίτιδας),
Panagiotopoulos et al., 2013 (Quatern., Intern., 293,157-169, Vegetation and climate
history of the lake Prespa), Papademetriou et al., 2005 (EAAP public., Ed., Georgoudis,
Rosati, Mosconi, No 115, 140-144, Flora of the Agra lake), Papadimitriou et al., 2011
(Proceed., 12th Intern., Conf., Environ., Sc.,Techn., 8pp.,

Preliminary results on the

cyanotoxicity in the "new" Lake Karla), Papadimitriou et al., 2010 (Envir., Toxic., 25, 4,
418-427, Risk associated with cicrocystins in most of the Greek lakes), Papadopoulos, et
al., 1995 (Proc., Env., Sc., Techn., 574-583, for Vegoritis lake), Papageorgiou, 1977, 1979,
1982 ( Freshwat.,Biol, 7, 6, 559-565, for perch in lake Agios Vassilios, J.Fish.,Biol., 14, 6,
529-538, for roach in lake Volvi, Thalassogr., 5, 2, 5-15, for the rudd in lake Kastoria),
Papagiannis et al., 2002 ( Fres., Environ., Bulletin 11, 659–664, Heavy metals in Lake
Pamvotis), Papakonstantinou et al., 1989 ( Braunkohle, 41, 3, 44-50, Kasthydrologische
Untersuchungen des Amyndeon Braunkohlenbekens), Papapetrou-Zamani, 1969 (Ann.,
Geolog.,Pays Hellen., 21, 210-216, Le lac de Vouliagmeni), Papastergiadou et al., 2010
(Wat., Resour., Managem., 24, 415-435, Effects of anthropogenic influences on the trophic
state, land uses and aquatic vegetation in a shallow Mediterranean lake- Pamvotis,
Implication for restoration), Papastergiadou et al., 2007 (Hydrob., 584, 361-372, for
Stymfalia lake), Papastergiadou, et al., 2003a (Hydrob., 506/509, 1–8, Evaluation of the
trophic state of Lake Pamvotis), Papastergiadou, Babalonas, 1993 (Willdew., 23, 137-142,
Aquatic flora of N.Greece), Papigioti, 2012 ( Environ., Monit., Assess., 137, 185–195,
Dense cyanobacterial bloom in Lake Pamvotis), Paramana, Dasenakis et al., 2008
(Aqua2008, 3rd Intern., Confer., Wat., Sc., Techn., Integr., Wat., Res., Manag.,
Determination of heavy metals in Moustos lagoon), Paramana, Dasenakis et al., 2006 (
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Confer., Protection2006, 6pp., Environmental study in the Moustos lagoon), Parmakelis et
al., 2013 (Zookeys 350, 1-20, Freshwater gastropods of Greece – Trichonis, Vegoritida,
Petron, Lysimachia, Lake Toumpa, Lake Louros etc), Paschos, et al., 2002 (EIFAC, E/5,
Status of inland waters in Greece), Pavlides, 1997 (Hydrob., 351, 41-60, Aquatic and
terrestrial vegetation of the Prespa area), Perdikaris et al., 2010 (Rev., in Aquacul., 2, 3,
111-120, Alien fish and crayfish species in the Hellenic freshwaters and aquaculture),
Perennou, Gletsos, et al., 2009 ( Development of a Transboundary Monitoring System for
the Prespa Park Area, Aghios Germanos, Greece, 381pp), Pertsemli, Voutsa, 2007 (J.
Hazard., Mater., 148, 3, 529-537, Heavy metals in lakes Doirani and Kerkini), Petaloti et
al., 2004 (Envir., Sc., Poll., Res., 11, 11-17, Nutrient dynamic in shallows lakes of northern
Greece -Volvi, Prespes, Doirani, Koronia), Petridis, Sinis, 1997 (Develop.,Hydrob., 122,
95-105, Benthic fauna of lake Mikri Prespa), Petridis, Sinis, 1995 (Hydrob., 304, 185-196,
Benthos of lake Mikri Prespa ), Petridis, 1993 (Arch., Hydrob., 128, 367-384, for
macroinvertebrate in Lyssimachia lake), Pirini et al., 2011 (Arch., Biolog., Sc., 63, 3, 763774, Macrophytes communities in lakes, in north central Greece), Pirini et al., 2010
(Phytol., Balcan., 16, 1, 109-129, Aquatic flora in lakes Petron and Vegoritida),
Phychoudakis et al., 1993 (Techn., Report, EKBY +Univ., of Thessaloniki, 44pp., An
assessment of the irrigation project affecting the wetland of Prespa), PsyllidouGiouranovits et al., 1997 (Chim., Chronika 26, 2, 213, Chem., Qual., Life Congress,
Physicochemicals measurements in thw Strofilia lagoon Skiathos island), Pyrovetsi,
Gerakis, 1987 (Environmental., 7, 35-42, Environmental problems from agricultrure in
Prespa National Park), Pyrovetsi, Carteris, 1986 (J., Environ., Managem., 23, 173-183,
Land cover/use changes in Prespa National Park), Pyrovetsi et al., 1984 (Tech., Report
EEC., DG/XI, 205pp, for Prespa National Park, 49-86, 144-155),
-Ρηγίδης, Γόντικας, 1959-60 (Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων Ζαραβίνας, Ηπείρου.
Εισηγητική έκθεση και Βασικά στοιχεία, σελ. 15 και σελ. 28, Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση
Υδραυλικών Κατασκευών), Ρίζος, 2011 (Μεταπτ., Διπλ., Εργα., Πανεπ., Πάτρας, 118σελ.,
Περιβαλλοντικές συνθήκες στη λίμνη Τριχωνίδα και πιθανές επιπτώσεις από κλιματικές
αλλαγές), Ρουσάκης, 2003 (Τεχν., ΄Εκθεσ., 17-22σελ., Βαθυμετρία της λίμνης
Κουμουνδούρου, στο, Παυλίδου, 2003, Τεχν., ¨Εκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη
των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας,
σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής Αττικής), Raabe, Koumpli-Sovantzi, 2002 (Πρακτ.,
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9ου Ελλην., Βοταν., Συνεδ., 9:286-289, Μελέτη της βλάστησης των απειλούμενων
υγροτόπων της αργολίδας), Raabe, Koumpli-Sovantzi, 2000 (Πρακτ., 8ου Ελλην., Βοταν.,
Συνεδ., 8, 368-371, Συμβολή στη βλάστηση της περιοχής Στροφιλιάς Πελοποννήσου),
Radea, Radea, Louvrou, Economou-Amilli, 2008 (Aquat., Invas., 3, 341–344, First record
of the New Zealand mud snail Potamopyrgus antipodarum in trichonis lake etc), Romero,
Kagalou et al., 2002 (Hydrob., 474, 1-3, 91-105, Seasonal water quality in lake Pamvotis),
-Σακκάς, 1994 (Τεχν., Έκθεσ., ΔΠΘ, 186σελ., Υδρολογική μελέτη λεκάνης απορροής
λίμνης Καστοριάς), Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999 (Διδακτ., Διατρ., 497σελ., ΕΚΠΑ.,
Αθηνών, Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις Δρακόλιμνες Ηπείρου, Λίμνη
Ζαραβίνα και Παμβώτιδα κλπ), Σαρτσίδης, 2010 (Μεταπτ., Διατρ., ΑΠΘ, 72σελ.,
Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη Καστοριά), Σεβτσένκο, Ξυνή, 2009 (Πτυχ., εργ., ΤΕΙ
Μουδανιών, 55σελ., Δυναμική κυανοβακτηρίων στη λίμνη Παμβώτιδα), Σίνης, 1981
(Διδακ., Διατρ., 198σελ., για ένα ψάρι της λίμνης Βόλβης), Σκουλικίδης και συν., 2006 (
Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΘΕ, 32σελ., Μελέτη για την ποιότητα του νερού και του ιζήματος στη
λίμνη Κουμουνδούρου), Σκούλος, 1993 (Τεχν., Έκθεσ., ΥΠΕΧΩΔΕ, Διαχείριση λίμνης
Ισμαρίδας κλπ), Σπαρτινού, 1992 (Διδακ., Διατρ., 353σελ., για τη μικροχλωρίδα της λίμνης
Αμβρακίας), Σπυρίδης, 2007 (Τεχν., έκθεσ., YETOS + Νομαρχ., Αυτοδ., Φλώρινας, A+B
Φάση, Σχέδιο διαχείρισης των υδάτων των λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρη),

Στάμος,

1996 (Πρακτ., Ημερ, ΤΕΕ, 69-82, Λίμνη Βεγορίτιδα, υδρολογικά στοιχεία), Στεφανίδης,
2012 (Διδακ., Διατρ., Πανεπιστ., Πατρών, 301σελ., Αξιολόγηση λιμνών ΒΔ ΕλλάδαςΥδρόβια μακρόφυτα-Ζωοπλαγκτόν), Στεφανίδης., 2005 (Μεταπ., Διατρ., Πανεπιστ.,
Πατρών, 130σελ., Οικολογική ποιότητα υδάτων και υδρόβιας βλάστησης λίμνης
Παμβώτιδας), Στεφανίδης, 1939 (Διδακ., Διατρ., 44σελ., για τα ψάρια των γλυκών νερών),
Σωματαρίδου, Βυρίδης, 2002 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 52σελ., Υδρογεωλογική συμπεριφορά
ιζημάτων λίμνης Κορώνειας), Sakkas et al., 2002 (5th Inter., Conf, Europ., Wat., Res.,
Assoc., 164-171, hydrological modeling in lake Kastoria), Sarika, 2012 (Lazaroa, 33, 6599, Flora and vegetation of some coastal ecosystems of Sterea Ellas and eastern continental
Greece), Sarika, et al., 2005 (Willden., 35, 69-85, Wetland flora and vegetation of
Amvrakikos gulf), Sarika-Hatzinikolaou et al., 2003 (Phytocoenol., 33, 1, 93-151,The
macrophytic vegetation in seven aquatic ecosystems in Epirus, NW Greece), SarikaHatzinikolaou et al., 1997 (Phyton, 37, 1, 19-30, for macrophytes in alpine aquatic
ecosystem of Pindos), Sarika-Hatzinikolaou et al., 1996 (Webbia 50, 2, 223-236, The
vascular flora of lake Kalodiki), Scoulos, Hatzianestis, 1989 (Wat., Air, Soil Poll., 44, 307Θ. Σ., Κουσουρής
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320, Trace metals in lake Mikri Prespa), Scoullos, Pavlidou, 2000 (Global Nest, 2, 3, 255264, Metal speciation studies in a brackish / marine interface system, lake
Koumoundourou), Scoullos, Pavlidou, et al., 1996 ( Proceed., Intern., Conf., Restor.,
Prot., Environ., III, 149-157pp., Environmental studies in a complex brakish system, The
Bouliagmeni lake), Sidiropoulos et al., 2012 (Fresen. Environ. Bullet. 21, 10, A, 30273034, Past, present and future concepts for conservation of the re-constructed Lake Karla),
Skoulikidis et al., 2013 (Sympos., Proceed., 3rd
13pp., Inland waters of Samothraki

Intern., Geogr., Sympos., GEOMED,

island, exploratory ecological assessment -

http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/024_GeoMed_2013_Proceedings_222-234.pdf ),

Skoulikidis et al.,

2008 (Hydrob., 613, 71-83, Sediment pollution in lake Vegoritis), Skoulikidis et al., 1998
(Env., Geol., 36, 1-17, Freshwater resources in Greece), Stalikas, Pilidis, Karayiannis,
1994 (Fres., Envir., Bull., 3, 575-579, Heavy metals in sediments in lake Pamvotis),
Stefanidou, 2012 (Erasmus ip Docum/Univ., of Ioannina, Phytoplankton community of
lake Pamvotis), Stefanidis, Papastergiadou, 2013 (Knowl., Manag., Aquat., Ecos., 411,
05, 14pp., Effects of a long term water level reduction on the ecology and water quality in
lake Vegoritis), Stefanidis, Papastergiadou, 2012 (Fres., Environ., Bull., 21, 10a, 30183026, Relationships between lake morphometry, water quality and aquatic macrophytes in
19 Greek lakes, -Petron, Zazari, Vegoritis, Kastoria, Prespes, Chimaditida, Koronia, Volvi,
Pamvotis, Kalodiki, Amvrakia, Trichonis, Lysimachia etc), Stefanidis, Papastergiadou,
2010 (Hydrob., 656, 55-65, Influence of hydrophytes on the distribution of zooplankton in
lakes Kastoria, Vegoritis, Petron, Mikri Prespa), Stefanidis, Papastergiadou, 2007 (Βelg.,
J., Bot., 140, 25-38, Aquatic vegetation in a shallow urban lake, western Greece),
Stephanides, 1948b (Prakt., Hell., Hydrob., Inst., Acad., Athens, 2, 205-213, Freshwater
organisms ogcertain region of Macedonia, Epirus, Central Greece), Stephanides, 1948a
(Prakt., Hell., Hydrob., Inst., Acad., Athens, 2, 178-201, Freshwater biology of Corfu and of
certain regions of Greece), Stergiouli, Hadjibiros, 2012 (Reg., Envir., Changes 12, 1, 337345, The growing water imprint of Athens through history),
-Τάφας, 1991 (Διδακτ., Διατρ., 300σελ., ΕΚΠΑ, Φυτοπλαγκτό της λίμνης Τριχωνίδας),
Τίγκιλης, 2007 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπιστ., Κρήτης, 354σελ., +Παράρτημα, Μελέτη
οικοσυστήματος λίμνης Κουρνά Χανίων με έμφαση στο πλαγκτόν και την ιχθυοπανίδα),
Τζιμόπουλος και συν., 2004 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 147σελ., Σχέδιο αποκατάστασης λίμνης
Κορώνειας), Τολίκας και συν, 2000 (Τεχν., Έκθεσ., ΑΠΘ, 128σελ., Παροχές φερτών και

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_392

ποιότητα νερού στη λενάνη απορροής της Καστοριάς ), Τότσα, 2009 (Διπλ., εργασία ΑΠΘ,
117 σελ., Φυτοπλαγκτό και ζωοπλαγκτό στη λίμνη Βόλβη), Τρύφων, 1994 (Διδακτ.,
Διατρ., 259σελ.,+16 Παράρτ, 8., ΑΠΘ, Φυτοπλαγκτό λίμνης Μικρής Πρέσπας),
Τσαμαρδά, 2006 (Μεταπτ., Διατρ., Χαροκόπειο Πανεπ., 184σελ., Τυπολογία των
λιμνοθαλασσών Αμβρακικού κόλπου), Τσαπρούνη, 2013 (Πτυχ., Διατρ., Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, 89σελ., Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη λίμνης Στεφανιάδας),
Τσέκος και συν, 1988 (Τεχν., Έκθεση, ΑΠΘ, Υπουργείο Γεωργίας, Λιμνολογική μελέτη
λίμνης Βεγορίτιδας), Τσέκος και συν.,1985 (Τεχν., Έκθεσ., ΥΠΕΧΩΔΕ, 127σελ., για λίμνη
Βιστωνίδα κλπ), Τσιούρης, 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, ΑΠΘ, 212 σελ., Ειδικό
διαχειριστικό για τις λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη), Τσιούρης, Γεράκης., 1991 (WWF,
IUCN, Πανεπ., Θεσσαλ., 96σελ., για τους υγρότοπους στην Ελλάδα), Τσιρακίδου, 2008
(Μεταπτ.,

Διατρ.,

ΑΠΘ,

191σελ.,

Βελτίωση

λειτουργιών

λίμνης

Χειμαδίτιδας),

Tσουμέρκας, 1989 (Δεδομένα ΕΥΔΑΠ για την Υλίκη και Παραλίμνη), Tafas, et al., 1997
(Hydrob., 344: 129-139, Limnological survey of the warm monomictic lake Trichonis. I.
The physical and chemical environment), Tafas, Economou-Amilli, 1997b (Hydrobiol.,
344, 141–153, Limnological survey of the warm monomictic lake Trichonis. II. Seasonal
phytoplankton periodicity), Tafas, Economou-Amilli, 1991 (Mem., Istit., Idrob., D.Marco
De Marchi, 99-113, Evaluation of phytoplankton in lake Trichonios), Temponeras et al.,
2000a (Hydrob., 424, 109-122, Phytoplakton composition and physicochemicals features of
lake Doirani),

Temponeras et al., 2000b (Hydrob., 424, 101-108, for lake Doirani),

Tolikas et al., 2001 (1st Inter., Conf., Wat, Res., Manag., 385-393, for sediments control in
lake Kastoria), Thomatou et al., 2013 (J., Envir., Prot., 4, 5, 426-434, Land use changes
and trophic state of lake Amvrakia), Triantis et al., 2010 (Toxicon, 55, 5, 979-989,
Monitiring of cyanotoxins in surface and drinking waters), Tryfon et al., 1994
(Arch.,Hydrob., 131, 477-494, Phytoplankton and physic-chemical features of lake Mikri
Prespa), Tryfon, Moustaka-Gouni, 1997 (Hydrob., 351, 61-75, Phytoplanktonnannoplankton in lake Mikri Prespa), Tsiouris et al., 1993 (Techn., Report EKBY, Effects
of agricultural practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments
in the watershed of lake Koronia, Greece), Tsoumani et al., 2006 (J, Applied Ichthyol., 22,
4, 281-284, The invasive Carassius gibelio from 12 lakes in relation to their trophic states),
Tzedakis et al., 2003 (Glob., Planet., Change, 36,157-170, Interglacial conditions from
Ioannina lake), Tzimopoulos et al., 2005 (Global Nest J., 7, 3, 379-385, Water resources
management in the watershed of Volvi lake ),
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-Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, 335σελ., +4 Παραρτ.,
για τη διαχείριση υδατικών πόρων Ελλάδας), Υπουργείο Γεωργίας, 2001 (Αλιευτική
διαχείριση λιμνών και αξιοποίηση, Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA, Κλαδικές μελέτες
ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, ΑΠΘ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ), Υπουργείο Γεωργίας, 1972-1997 (Γ.Δ.,
Εγγειοβελτ.,

Έργων/Τμήμα

Προστ.,

Αρδευτ.

Νερών,

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306pinakas-potamon-limnon, Πρόγραμμα
ελέγχου ποιότητας αρδευτικών νερών), ΥΠΕΚΑ, 2009 (Ενιαίος κατάλογος Natura2000,
ενημέρωση 2009, 16σελ.), ΥΠΕΧΩΔΕ, 1986 (Πρόγραμμα οριοθέτησης

υγροτόπων

σύμβασης Ramsar, Λίμνη Βόλβη, Λαγκαδά, Παυλίδης και συν., ΑΠΘ, 105σελ),
Yannitsaros et al., 1991 (Bot., Chron., 10, 579-586, Flora of Crete), Yiannakopoulou,
1998 (Rapp., Comm.,int., Mer Medit., 35, 306-307, Environmental gradients of nutrients
and physical-chemical parameter in lake Vistonis).
-Φατούρος, 2006 (Βιβλίο, έκδοσ., Πατάκη, Λιμνών Περιήγηση), Φατούρος, 2007
(Πίνακας

λιμνών

της

Ελλάδος,

http://gfatouros.blogspot.gr/2007/12/blog-post_9952.html),

Φώτης,

Κουσουρής, Κριάρης, 1974 (Κτην., Νέα, 5, 4-5, 97-107, για τη λίμνη Βιστωνίδα και μια
ασθένεια ψαριών της), Φώτης και συν., 1986 (Τεχν., Έκθεσ., Υπουργ., Β. Ελλάδος,
40σελ., Προτάσεις προστασίας λίμνης Βεγορίτιδας), Φώτης και συν., 1984 (Γεωτεχν., 3,
74-79, Μελέτη ρύπανσης και παραγωγικότητας λίμνης Βεγορίτιδας), Falniowski,
Economou-Amilli, Anagnostidis, 1998 (Inter., Rev., Hydrob., 73, 3, 327-335, Valvata
piscinalis and its epizoic diatoms from lake Trichonis), Farmaki et al., 2012 (Environ.,
Monit., Assess., 184, 7635-7652, A comparative study for water quality expertise of Iliki,
Mornos, Marathon reservoirs), Fischer-Kowalski, Xenidis et al., 2011 (GAIA, 20/3, 81190, Transforming the Greek Island of Samothraki into a UNESCO Biosphere Reserve: An
Experience in Transdisciplinarity), Fotis et al., 1992 (Fres., Env., Bull., 1, 523-528, Fishery
potential of lakes in macedonia), Fytianos, Kotzakioti, 2005 (Envir., Monit., Asses., 100,
1, 3, 191-200, Phosphorus in lakes Koronia and Volvi), Fytianos, Lourantou, 2004 (Envir.,
Int., 30, 1, 11-7, Speciation of elements in sediment at Volvi and Koronia), Fytianos et al.,
1986 (Ambio 15, 1, 42-44, Heavy metals in Lakes Doirani, Vegoritis, Kastoria, Vistonis,
Koronia and rivers), Fytianos, et al., 1985 (Proc., Pan., Chem., Cof., 37-48, for pollution of
the major rivers and lakes in northern Greece), Fytianos, et al., 1982 (Proc., Heav., Met.,
Cong., 119-122, for heavy metals in northern Greece lakes), Fytikas et al., 2000 (Proc.,
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World Geotherm., Cong., 10pp., Geothermal exploitation and development activities in
Greece),
-Χαλκιά, 2013 (Διδακτ., Διατρ., Πανεπ., Δυτικής Ελλάδας, 368σελ., Ζωοπλαγκτό
Αμβρακίας,

Λυσιμαχείας,

Οζερού),

Χαραλαμπίδου,

Γκίκας

και

συν.,

2005

(http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_charalabidou.htm, Πολυτ., Σχολή, ΔΠΘ, 8σελ.,
Θρεπτικά σε λιμνοθάλασσες της Β. Ελλάδας), Χαραλάμπους, 2010 (Μετατρ., Διατρ.,
ΑΠΘ, 79σελ., Οικολογική ποιότητα Βόλβης με βάση το φυτοπλαγκτόν), Χατζηανέστης,
2003 (Τεχν., ΄Εκθεσ., 97-118σελ.,

Υδρογονάνθρακες, PCBs και φαινόλες της λίμνης

Κουμουνδούρου, στο, Παυλίδου, 2003, Τεχν., Έκθεση ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΠΑ/ΕΣΚΝΑ, Μελέτη
των υπόγειων νερών, των νερών της λίμνης Κουμουνδούρου και του κόλπου της Ελευσίνας,
σε σχέση με το ΧΥΤΑ της δυτικής Αττικής), Χρηστάνης, και συν., 1999 (Τεχν., Έκθεσ.,
ΠΕΝΕΔ95, 173σελ., Ομβρογενείς και τοπογενείς τυρφώνες του Ελληνικού χώρου),
Χατζηγιαννάκης, 1993 (Τεχν., Έκθεσ., ΕΚΒΥ, 53σελ., Τα υδρολογικά προβλήματα της
λίμνης Δοϊράνης), Χωραφάς, 1957 (Βιβλίο, Λίμνη Βεγορίτις, υδρολογική και
υδροδυναμική κατάσταση),
-Ψαλτόπουλος, 1992 (Θρακ., Χρον., 461, 201-207, υδάτινο περιβάλλον, ρύπανση και
ιχθυοπαραγωγή λίμνης Βιστωνίδας), Ψαριανού, 2010 (Διπλ. Διατρ., ΕΜΠ, 58σελ.,,
Προσομοίωση ποιοτικής κατάστασης λίμνης Παμβώτιδας), Ψιλοβίκος, 1977 (Διδακ.,
Διατρ., για τη Μυγδονία κοιλάδα), Ψιλοβίκος, 1990 (Πρακ., Συν., Εργ., ΑΠΘ, για τις
μεταβολές των ελληνικών υγροτόπων τον 20ο αιώνα), Ψιλοβίκος και συν., 1995 (Τεχν.,
Έκθεσ., ΑΠΘ, τευχ., 1=498σελ, τευχ., 2=261σελ, τευχ., 3=221σελ, για εκτίμηση και
διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Αχελώου κλπ), Ψιλοβίκος και συν., 1990 (Ψηφ.
Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 359-369σελ., Λίμνη Λυσιμαχία), Ψιλοβίκος και συν., 1990
(Ψηφ. Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 348-358σελ., Λίμνη Τριχωνίδα), Ψιλοβίκος, 1987
(Ψηφιακ., Βιβλιοθ., Τμ., Γεωλογίας ΑΠΘ, 346-356, Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στους
υγροτόπους βόρειας Ελλάδας),
-WWF Ελλάς, 2009 (Έκδοση Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Εταιρία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 38σελ., Ελληνικοί υγρότοποι Ramsar, αξιολόγηση,
προστασία και Διαχείριση),
__________
-Ενδιαφέρουσες συνδέσεις στο Διαδίκτυο
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http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&
sobi2Id=31&Itemid=(Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων – Σταθμοί στις
Λίμνες)
http://www.geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid
=30&sobi2Id=214&Itemid (Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων – Σταθμοί
στους Ποταμούς)
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hgp1EfmS32k%3d&tabid=249&language=el-GR
(ΥΠΕΚΑ, Παρακολούθηση Επιφανειακών Νερών)
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=247&language=el-GR (ΥΠΕΚΑ, Διαχείριση Υδατικών
Πόρων)
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=gOA9KdQwS9w%3d&tabid=367&language=el-GR
(ΥΠΕΚΑ)
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=245&language=el-GR (ΥΠΕΚΑ,)
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=248&language=el-GR (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά,
ΥΠΕΚΑ),
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lSDCuibQOx0%3D&tabid=518&language=el-GR
(ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ, Για τα Ψάρια των
Εσωτερικών Υδάτων, Π.Οικονομίδης, Β. Χρυσοπολίτου, Ε. Κουτσερή, 95-124σελ.)
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g1210300000.html (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
(ΤΚΣ/SCI) Δικτύου Natura 2000 και επικαλύψεις τους – ιστοσελίδα ΥΠΕΧΩΔΕ, Όρια Natura 2000
(GIS δεδομένα)
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g1210300000.html (Όρια Νατθρα 2000 - GIS
δεδομένα)
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g1210300000.html (Περιοχές επικάλυψης
(ΤΚΣ/ΖΕΠ, SCI/SPA) Δικτύου Natura 2000 - ιστοσελίδα ΥΠΕΧΩΔΕ, Όρια Natura 2000 -GIS
δεδομένα),
http://www.wetlands.org/rsis/ (Υγρότοποι RAMSAR - ιστοσελίδα της διεθνούς υπηρεσίας Ramsar
Sites Information Service -RSIS)
http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download (CORINE - ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος -European Environment Agency - EEA)
http://natura2000.eea.europa.eu/#, (περιοχές Νatura2000 της Ευρώπης)
http://www.hcmr.gr/inlandwaters/upload_files/File/PESCA-Alieias.pdf
http://www.hcmr.gr (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών -Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΚΘΕ)
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http://www.ekby.gr (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων, ΕΚΒΥ)
http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης)
http://www.maich.gr (ΜΑΙΧ=Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων)
http://ornithologiki.gr/ (Ορνιθολογική Εταιρία),
http://www.greekballoon.gr/limnes/ (εκλαϊκευμένα δεδομένα)
http://lake-net.blogspot.com (ενδιαφέρουσα σύνθεση για επίκαιρα ζητήματα λιμνών )
http://www.perivallon.com (ενδιαφέρουσα σύνδεση για ζητήματα περιβάλλοντος )
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/ , http://openarchives.gr/set/3351# , (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών
Διατριβών)
http://library.aua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3A-a-&catid=23%3Aa-&Itemid=12&lang=el (Διατριβές Πανεπιστημίου Αθηνών)
http://invenio.lib.auth.gr/collection/Theses?ln=el (Διατριβές και άλλα, ΑΠΘ)
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/321 (Διατριβές ΕΜΠ)
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5,
http://www.lis.upatras.gr/Info/collection_dissertations_EL.php (Διατριβές Πανεπιστημίου
Πατρών)
http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/1 (Διατριβές Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Αθηνών)
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/browse?type=university&order=DESC&sort_by=2&value=%CE%A0
%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%
B9%CE%BF+%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%
CE%BD (Διατριβές Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
http://www.math.uoc.gr:1080/erevna/didaktorikes/ (Διατριβές Πανεπιστημίου Κρήτης)
http://career.duth.gr/cms/?q=taxonomy/term/72/view (Διατριβές Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης)
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=370:phdawarded&catid=128:2012-05-01-07-14-47&Itemid=516&lang=el (Διατριβές Πολυτεχνείου
Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
http://www.zoologiki.gr (Κέντρο Απογραφής της Πανίδας της Ελλάδας)
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lSDCuibQOx0%3D&tabid=518&language=el-GR
(Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας)
http://www.fishbase.org (Τράπεζα δεδομένων για τα ψάρια)
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/ ( Υγροτόπιο Νήσων, WWF)

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_397

http://iason.minenv.gr/ygrotopoi/ (Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων, ΥΠΕΧΩΔΕ)
http://www.eepf.gr/ ( Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης )
http://www.ellet.gr/ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού)
http://archipelago.gr/ (Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας)
http://www.greenpeace.org/greece/el/ (GreenPeace Ελλάδα)
http://www.gnhm.gr/ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας)

__________

Γ΄. Μαρτυρίες & Καταγραφές
Για ιστορικούς και άλλους λόγους, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να παραθέσουμε τις πιο κάτω
‘’Μαρτυρίες και Καταγραφές’’, αναφορικά με την επιστημονική έρευνα στα εσωτερικά νερά και
ειδικότερα με τις φυσικές λίμνες στην Ελλάδα. Την πρώτη περίοδο που δημιουργήθηκε η
ερευνητική ομάδα των εσωτερικών υδάτων στο ΙΩΚΑΕ, τα υπάρχοντα μέχρι τότε επιστημονικά
δεδομένα, σε δημόσιους φορείς και Πανεπιστήμια, για τις ελληνικές λίμνες και τους υγροτόπους
γενικότερα, ήταν περιορισμένα και αποσπασματικά. Ειδικότερα, υπήρχαν μόνο δεδομένα στο
Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Υδρολογίας, ΥΕΒ και Δ/νση Αλιείας, που αφορούσαν αντίστοιχα
υδρολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα ορισμένων λιμνών και ποταμών για αρδευτικούς σκοπούς,
καθώς και στοιχεία για την ιχθυοπαραγωγή των ιχθυοτρόφων λιμνών, στο Υπουργείο Συντονισμού,
Δ/νση Υδατικών Πόρων και Χωροταξίας, υπήρχαν στοιχεία με μορφολογικά και υδατικά στοιχεία
ορισμένων λιμνών, στη ΔΕΗ, Δ/νση Υδατικού Δυναμικού, υπήρχε συστηματική καταγραφή με
υδρολογικά, υδροδυναμικά και μορφολογικά δεδομένα των τεχνητών λιμνών και ορισμένων
ποταμών, στο ΙΓΜΕ με γεωλογικά και ορισμένα μορφομετρικά στοιχεία, στη Γεωγραφική
Υπηρεσία του Στρατού, τα δεδομένα αφορούσαν τη θέση ορισμένων λιμνών και περιορισμένα
μορφολογικά στοιχεία.
Επίσης, στοιχεία για ορισμένες ελληνικές λίμνες υπήρχαν από παλαιότερες επιστημονικές εργασίες
κυρίως των Αποστολίδη, Αθανασόπουλο, Ανανιάδη, Στεφανίδη, Όντρια και Οικονομίδη (ψάρια),
Αναγνωστίδη (θειοβακτήρια), Λαυρεντιάδη και Γκανιάτσα (υδρόβια χλωρίδα και βλάστηση),
Χατζηκακίδη, Ζαγανιάρη (υδροχημεία), Λεοντάρη και Αρώνη (γεωλογία, γεωμορφολογία), και άλλους
Έλληνες και ξένους ερευνητές. Εξάλλου, στοιχεία για τις λίμνες υπήρχαν σε ορισμένες τότε
Νομαρχίες και Υπουργεία στο πλαίσιο κυρίως έργων αποξήρανσης σημαντικών υγροτοπικών
περιοχών και λιμνών, και άλλων έργων έγγειων βελτιώσεων.
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Παράλληλα, με την πρώτη απογραφή των εσωτερικών υδάτων, στο ΙΩΚΑΕ (Κουσουρής, Φώτης,
Κριάρης, 1972-1980 -Τεχνική Έκθεση, ΙΩΚΑΕ, 135σελ., ‘’Ειδικό Ερωτηματολόγιο Συλλογής Πληροφοριών και
Δεδομένων Υδατικών Οικοσυστημάτων για Αξιοποίηση και Επίλυση Προβλημάτων’’),

ασχοληθήκαμε και με την

επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα εσωτερικά νερά στην Ελλάδα, και
τις κύριες απειλές που υφίσταντο. Επίσης, δόθηκε τότε έμφαση, μετά από αιτήματα του
Υπουργείου Γεωργίας και των κατά τόπους Νομαρχιών, στην αύξηση των ιχθυοπληθυσμών, της
βιοποικιλότητας και στην παραγωγή γηγενών ψαριών. Σημειώνεται, ότι η προστασία του
περιβάλλοντος ήταν η κυρίαρχη προτεραιότητά μας, καθόλη τη διάρκεια των ερευνητικών μας
δραστηριοτήτων.
Οι πρώτες ερευνητικές εξορμήσεις, αφορούσαν τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, Αιτωλικού,
προβλήματα κρυστάλλωσης του αλατιού στις αλυκές Μεσολογγίου, αλλά και τις λιμνοθάλασσες
του νομού Ροδόπης, καθώς από το Φανάρι μέχρι και τη Μαρώνεια, βρίσκονταν τα σπουδαιότερα
αλιευτικά κέντρα της Β. Ελλάδας.
Στις λιμνοθάλασσες στο Μεσολόγγι κα στο Αιτωλικό, μελετήθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι τότε συνθήκες αλατότητας, θερμοκρασίας, θρεπτικών αλάτων,
υδρόθειου και πλαγκτού, καθώς είχαν ανακύψει προβλήματα στα ιχθυοτροφεία της περιοχής.
(Διαπιστώθηκαν κάποιες απειλές στο τοπικό περιβάλλον και προτάθηκε μια σειρά από ενέργειες και τοπικά μέτρα για
τη βελτίωση της κατάστασης).

Στις κρατικές αλυκές του Μεσολογγίου διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα κρυστάλλωσης του
αλατιού οφείλονταν, μεταξύ των άλλων, και στην ανάπτυξη κυανοβακτηρίων, στα νερά των
τηγανιών παραγωγής του αλατιού, ανάμεσα στους κρυστάλλους του αλατιού εμποδίζοντας την
πλήρη ανάπτυξή τους. Την περίοδο εκείνη, τα προς αλατοποίηση νερά προέρχονταν, εν μέρει, από
την Κλείσοβα που ρυπαινόταν με τα αστικά λύματα της πόλης το Μεσολογγίου και έτσι
ευννοούταν η ανάπτυξη κυανοβακτηρίων.
Με αφορμή τη διερεύνηση των αιτιών του μαζικού θανάτου των κεφάλων της λίμνης ΜουστόςΜελιγγού Κυνουρίας, μελετήθηκε το υδροβιολογικό καθεστώς της λίμνης, για να διαπιστωθεί ότι
πρόκειται για μερομικτική λίμνη που δέχεται νερά εμπλουτισμένα με θειϊκά άλατα. Αυτό το
καθεστώς δημιουργεί υδροχημική στρωματοποίηση των νερών και παραγωγή υδρόθειου και άλλων
τοξικών διαλυμένων στο νερό αερίων τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα στο κατώτερο τμήμα της
υδάτινης στήλης, κοντά στον πυθμένα. Όμως, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ.
καταιγίδα, έντονη βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους),

διασπάται η πιο πάνω στρωμάτωση, τα τοξικά αέρια

κατακλύζουν ολόκληρη τη λίμνη, δημιουργούν ασφυκτικές (π.χ. παραγωγή υδρόθειου, μεθανίου)
μέχρι και θανατηφόρες για την υδρόβια ζωή συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να νεκρώνονται
πληθυσμοί ψαριών και να ΄΄καίγεται’’ η βενθική υδρόβια χλωρίδα που αποτελείται κυρίως από ένα
σπάνιο Χαρόφυτο (Lamprothamnium pappilosum). Η μελέτη πρότεινε εφικτές λύσεις, για την
αναβάθμιση του οικοσυστήματος της περιοχής.
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Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε επί σειρά ετών με τη λίμνη Βιστωνίδα, το φυσικό ιχθυοτροφείο του
Λαγού και τη λίμνη του Μητρικού (Ισμαρίδα). Τότε είχαν ενσκήψει στη λίμνη Βιστωνίδα ζητήματα
ευτροφισμού, μείωση των ιχθυοπληθυσμών της, μαζική θνησιμότητα ψαριών, ανοξικές συνθήκες
και άλλα δυσμενή χαρακτηριστικά της υδρόβιας ζωής. Μεταξύ άλλων συνθηκών βελτίωσης των
τοπικών συνθηκών, και για την ενίσχυση των ιχθυοπληθυσμών του κυπρίνου, δημιουργήθηκε
φυσικός ιχθυογεννητικός σταθμός στην περιοχή της Διαλαμπής, σύμφωνα με το πρότυπο
‘’Dubisch’’, για την αναπαραγωγή και προεκτροφή του γηγενή κυπρίνου, χρησιμοποιώντας ως
τροφή το ζωοπλαγκτόν της λίμνης. Εξάλλου, στην ίδια περιοχή μελετήθηκαν τα οικοσυστήματα
των ρυακιών και ποταμών που χύνονται στη λίμνη Βιστωνίδα, ζητήματα που αφορούσαν την
αποδοτικότητα του Λαγού, το πρόβλημα της υπέρμετρης ανάπτυξης του νεροκάστανου Trapa
natans στην Ισμαρίδα, αλλά και προβλήματα των νερών στα Άβδηρα, την Κεραμωτή και στις
εκβολές του Νέστου.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, η ερευνητική ομάδα του ΙΩΚΑΕ και μετέπειτα ΕΚΘΕ και ΕΛΚΕΘΕ,
συνεργάστηκε εποικοδομητικά και μακρόχρονα (1985-2005), με το εργαστήριο Οικολογίας και
Προστασίας Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Καθ., Στ.Κιλικίδης,
Αν.Καθ., Θ.Καμαριανός, Επ.Καθ., Ξ.Καραμανλής)
Γ.Φώτης).

και το εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας του ΑΠΘ (Καθ.,

Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν στη διάρκεια σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, σε

προσκλήσεις επειγόντων περιστατικών και σε αναθέσεις επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, η
προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ιχθυοπαραγωγής, βαθμός ρύπανσης και μόλυνσης,
ρυπαντικά φορτία, βαθμός ευτροφισμού και άλλα, για την επίλυση προβλημάτων και την
ορθολογική αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων. Σημειώνεται ότι στις πιο κάτω ερευνητικές
δραστηριότητες την επιστημονική υπευθυνότητα είχε είτε το εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας της
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, με τον Καθ., Γ.Φώτη, είτε το εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του
Περιβάλλοντος της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, με τον Καθ., Στ.Κιλικίδη. Σε αυτές τις δραστηριότητες
η συμβολή των Εσωτερικών Υδάτων του ΙΩΚΑΕ, ΕΚΘΕ και ΕΛΚΕΘΕ, ήταν μεταξύ των άλλων, η
μελέτη του πλαγκτού και του βένθους, της υδρόβιας χλωρίδας, η άνθηση του ύδατος,
βυθομετρήσεις και άλλοι παράμετροι. Έτσι, σύμφωνα με μαρτυρίες του Καθηγητή Γ.Δ.Φώτη,
μελετήθηκαν μεταξύ των άλλων:
–Λίμνες Αγίου Βασιλείου (Λαγκαδά) και Δοϊράνης (καταγραφή φυσικοχημικών και βιολογικών δεδομένων,
προτάσεις βελτίωσης ιχθυοπαραγωγής, λειτουργικότητα οικοσυστήματος και προβληματισμοί).

-Βιστωνίδα και Ισμαρίδα (εντοπισμός απειλών για το οικοσύστημα, έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης, αίτια
θανατού και ασθενειών για τα χέλια και τους κυπρίνους, προτάσεις αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων).

-Κόλπος Καλλονής Λέσβου, Εκβολές ποταμού Καλαμά, Δέλτα Σπερχειού ποταμού, Αλυκή και
Χορταρολίμνη Λήμνου, Τεχνητή λίμνη Άγρα, Υγρότοπος Αγίου Μάμα Χαλκιδικής. Οι μελέτες
στις πιο πάνω περιοχές, με διευρυμένη και εμπλουτισμένη την ερευνητική ομάδα για τις ανάγκες
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του προγράμματος (επιστ., υπεύθ., Καθ. Στ.Κιλικίδης), είχαν σκοπό την αξιολόγηση και διερεύνηση των
δυνατοτήτων ένταξής τους στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
-Πηγαία

νερά

στο

Κεφαλάρι

Δράμας.

Βελτίωση

αξιοποίησης,

επίλυση

προβλημάτων

αναπαραγωγής και εκτροφής της ιριδίζουσας πέστροφας. Το ίδιο έγινε και σε πολλά υδάτινα
σώματα της οροσειράς της δυτικής Ροδόπης.
-Παράδεισος, Καβάλας. Μετά από σχετική μελέτη στα αναβλύζοντα εκεί νερά, δημιουργήθηκε σε
χωμάτινες δεξαμενές το πεστροφοτροφείο του Μ.Δρόσου, ενώ δόθηκαν συμβουλές για την
καλύτερη αξιοποίηση των εκεί νερών.
-Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής. Διαπιστώθηκαν μείωση ιχθυοπληθυσμών, ασφυξία στα ψάρια της
περιοχής, άνθηση του ύδατος, παραγωγή υδρόθειου κλπ. Προτάθηκαν ήπια μέτρα βελτίωσης της
κατάστασης του περιβάλλοντος
-Συμβολή στη δημιουργία κυπρινοτροφείου σε παραποτάμια περιοχή του Στρυμώνα, Πετρίτση, του
πεστροφοτροφείου στα Άνω Πορόγια, αλλά και του πεστροφοτροφείου στο χωριό Άγγιστρο με τη
μονάδα καπνίσματος σολομοειδών.
-Λίμνη Κερκίνη. Διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης σε συνδυασμό με τις
ανθρωπογενείς και άλλες πιέσεις που υφίσταται η λίμνη. Προτάθηκαν μέτρα παρακολούθησης για
τη βελτίωση της κατάστασης και επίλυσης των προβληματικών συνθηκών.
-Λίμνη Ιωαννίνων. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις αναβάθμισης του
υδάτινου περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των άλλων τα κυρίαρχα στοιχεία της
υποβάθμισης οφείλονταν στις συνεχιζόμενες απορρίψεις αστικών λυμάτων, στο περιμετρικό
ανάχωμα της λίμνης, στην επιβράδυνση του ρυθμού ανανέωσης των νερών της λίμνης, στους
εμπλουτισμούς της λίμνης με τους χορτοφάγους κυπρίνους που δημιούργησαν επιπλέον αρνητικά
ως προς το οικοσύστημα, αποτελέσματα. Επιπλέον, δόθηκαν συμβουλές, ώστε να αποκατασταθεί η
άνοδος των χελιών στη λίμνη, καθώς με τα τεχνικά έργα στην τάφρο της Λαψίστας, το μπάζωμα
των καταβοθρών της περιοχής και τον καταρράκτη προς τον ποταμό Καλαμά, είχε διαταραχθεί ή
και διακοπεί η ελεύθερη διακίνηση των χελιών, από τον Καλαμά προς τη λίμνη.
-Άγιος Νικόλαος, Βουρβουρού Χαλκιδικής και Ολυμπιάδας, Στρυμονικού κόλπου. Μετά από
σχετική μελέτη σκοπιμότητας, εγκαταστάθηκαν στις πιο πάνω

περιοχές μονάδες πάχυνσης

τσιπούρας και λαυρακιού, ενώ στην Ολυμπιάδα και μονάδα μυδοκαλλιέργειας. Δόθηκαν οι
απαραίτητες συμβουλές για τη καλύτερη παραγωγική απόδοση των μονάδων, αλλά και για την
προστασία του εκεί περιβάλλοντος, καθώς είναι άκρως αλληλένδετα και αλληλοεπηρεαζόμενα,
περιβάλλον και ιχθυοκαλλιέργεια.
-Μικρή Πρέσπα. Δημιουργήθηκε μικρή μονάδα, ως πιλότος, για την αναπαραγωγή του γηγενή
κυπρίνου, σε χωμάτινες λεκάνες, με τη μέθοδο ‘’Dubisch’’.
-Λίμνες Ζάζαρη, Πετρών, Χειμαδίτιδα, Βεγορίτιδα, Άγρα, Καστοριάς, Εδεσσαίος ποταμός και
Κανάλι 66. Μετά από σχετική μελέτη διαπιστώθηκαν σε αυτά τα υδάτινα σώματα ρύπανση από
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γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, ευτροφισμός με περιοδική άνθηση του ύδατος, μείωση των
εμπορεύσιμων ψαριών και άλλα. Στη λίμνη Ζάζαρη υποδείξαμε περιοχή κατάλληλη για ην εκτροφή
κυπρίνου. Στη λίμνη Πετρών διαπιστώθηκαν προβλήματα από απόβλητα βυρσοδεψείου. Στη λίμνη
Βεγορίτιδα διαπιστώθηκε μείωση της παραγωγής του κορήγονου (Coregonus lavaretus), ενώ η έντονη
περιοδική διακύμανση της στάθμης της λίμνης, σε συνδυασμό με τη ρύπανση από το εκεί
(Πτολεμαΐδα) εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων συμβάλλουν στη σταδιακή υποβάθμιση του
οικοσυστήματος της λίμνης.
-Στον κρατικό ιχθυογεννητικό σταθμό της Έδεσσας δοκιμάστηκαν σε πειράματα πολλές, σύνθετες
και νωπές ιχθυοτροφές για τη βέλτιστη ανάπτυξη της πέστροφας και για την ποιότητα του κρέατός
της.
-Τεχνητή λίμνη Πολύφυτου. Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝΚΟ Α.Ε)
τοποθετήθηκαν κλωβοί για πάχυνσης κυπρίνου, πέστροφας και σολομού, με πολύ ενθαρρυντικά
και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση στη λίμνη, των ανθρωπογενών
και άλλων δραστηριοτήτων της λεκάνης απορροής της.
-Τενάγοι Φιλίππων (μελετήθηκαν τα νερά σε συνδυασμό με την πάχυνση του κυπρίνου με
δημητριακά της περιοχής, σε κλωβούς. Διαπιστώθηκε ρύπανση των νερών από τα απόβλητα του
εργοστασίου παραγωγής χαρτιού της Δράμας
-Κόλπος Κισάμου Κρήτης. Γνωμάτευση για τη διαπίστωση αιτίων μαζικού θανάτου ροφών,
σφυρίδας και άλλων ψαριών, αλλά και προτάσεις αποφυγής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Η πρόκληση του μαζικού θανάτου προήλθε από τις υποθαλάσσιες εκρήξεις (τοπική χρήση δυναμίτιδας,
εκρήξεις στο γειτονικό θαλάσσιο πεδίο βολής)

σε συνδυασμό με τη ρύπανση του κόλπου από απόβλητα

ελαιοτριβείων και οινοποιείων.
-Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αύξηση της παραγωγής στον
ιχθυογεννητικό σταθμό στην περιοχή του Μικρού Χωριού.
-Γοργοπόταμος, Λαμίας. Συμβολή για την επίλυση προβλημάτων στη μονάδα παραγωγής και
εκτροφής πέστροφας στο εκεί πεστοφοτροφείο και στη μονάδα καπνίσματος αυτής.
Σημειώνεται ότι η επιστημονική έρευνα που αφορά τις ελληνικές φυσικές λίμνες από τη δεκαετία
το’80 ήταν εντυπωσιακά ανοδική, με πρωτεργάτες επιστήμονες – ερευνητές από το τότε ΙΩΚΑΕ,
τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πάτρας και Ιωαννίνων, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
αργότερα το ΕΚΒΥ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αγρινίου, το Χαροκόπειο και
πολλά ΤΕΙ (Μεσολογγίου, Ηγουμενίτσας, Μηχανιώνας, Χανίων κ.ά). Μεταξύ άλλων συγγράφηκαν, για τις
ελληνικές λίμνες και τους υγροτόπους γενικότερα, διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, πανεπιστημιακές
σημειώσεις και βιβλία, δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αλλά και
παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια. Από αυτή την περίοδο ξεκινούν και
οι σχετικές διδακτορικές διατριβές για τις λίμνες, τον έμβιο κόσμο τους και για ζητήματα
Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_402

αξιοποίησης και προστασίας τους. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά αφορούσαν κυρίως τη
διαπίστωση προβληματικών καταστάσεων και την επίλυσή τους, μέσα από τις τότε σύγχρονες
τάσεις της αειφόρου ανάπτυξης (π.χ. Φώτης και συν., 1974, Κουσουρής και συν 1980, Κιλικίδης και συν., 1984,
Γεράκης και συν., 1996)

τη σπουδαιότητα και προστασία των ελληνικών υγροτόπων γενικότερα (π.χ.

Δωρικός, 1981, Οικονομίδου Ε., 1981, Πυροβέτση Μ., και συν., 1983, Περγαντής Φ., 1988, Χελιώτης Δ.,1988,
Χανδρινός Γ., 1987, Αθανασίου Χρ., 1987,

), την ολοκληρωμένη διαχείριση υγροτοπικών περιοχών (π.χ.

Κατσαδωράκης Γ., και συν., 1988, Μαλακού Μ., και συν., 1988, Μποναζούντας Μ., και συν., 1988, Παπαγιάννης Θ.,
και συν., 1986, Περγαντής Φ., 1988, Hollis E., et al., WWF, 1989

), το πρόγραμμα οριοθέτησης Σύμβασης

Ramsar, Corine, κ.ά. (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1986, ΕΜΠ και συν., 1988), αλλά και πλήθος εργασιών που
αφορούσαν τα υδρόβια πτηνά των υγροτοπικών περιοχών στην Ελλάδα (π.χ. Hallmann B., 1982,
Handrinos G., 1987, Jerrentrup et al., 1988, Crivelli et al., 1988, ).

Στα επόμενα χρόνια της ερευνητικής μας δραστηριότητας υπήρξαν εποικοδομητικές συνεργασίες
με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μεταξύ αυτών
αναφέρουμε τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Καθηγ., Ν. Μάργαρης, X. Tζεδάκης, Κ.
Δημητρακόπουλος),
Καλογεράκης),

το Πολυτεχνείο Κρήτης (Καθηγ., Ν. Νικολαϊδης, Καθηγ., Γ. Καρατζάς και Καθηγ., Ν.

το Πανεπιστήμιο Πάτρας (Καθηγ., Ι. Λυκάκης), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο

Χανίων (Δ/ντής Α. Νικολαΐδης, Ερευν., Γ. Καζάκης, Χ. Φουρναράκη), το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Κ.Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος), το Salford University, U.K.-Environmental Resources (Prof.,
M Pugh-Thomas, S.Frost),

το University of Zurich (Prof., A. Vogel),

το Freshwater Biological

Association, U.K., (Dr. I.Wallace, Prof., J.M., Elliot, Prof., C. Reynolds). Αυτές οι συνεργασίες είχαν να
κάνουν, μεταξύ των άλλων, και με τη μελέτη του φυτοπλαγκτού των τεχνητών λιμνών, την πορεία
προσρόφησης των βαρέων μετάλλων στα καλάμια Phragmites australis των ελληνικών λιμνών, το
πρόβλημα της υδροτροφοδοσίας και υδροληψίας του Αγρινίου από την ανάπτυξη των μυδιών του
γλυκού νερού, το πρόβλημα με τη γεώδη γεύση του πόσιμου νερού της Χαλκίδας, τη λίμνη
Κουμουνδούρου με τις εκεί αναβλύσεις πετρελαιοειδών, το λιμνολογικό καθεστώς της λίμνης
Ζαραβίνας, Ηπείρου, τους ‘’Ασβεστούχους Βάλτους’’ της Τριχωνίδας, το σχεδιασμό του
προγράμματος Life-Φύση για τα ‘’Εποχικά Μεσογειακά Τέλματα-Λιμνία στο Ν. Χανίων’’, την
επισκόπηση της οικολογικής κατάστασης των λιμνών Αγιάς και Κουρνά Χανίων, αλλά και
ζητήματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης, μέσω Σεμιναρίων και επισκέψεων στο
πεδίο, για στελέχη Υπουργείων, ΟΤΑ, εκπαιδευτικών της Β’βαθμιας εκπαίδευσης και άλλα.
___________

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_403

Θ. Σ., Κουσουρής

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

- Μαρτυρίες & Καταγραφές …

_404

Ο Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής, διετέλεσε πάνω από μια
δεκαετία εκλεγμένος Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εσωτερικών
Υδάτων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
Δ/ντής ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΘΕ & ΙΩΚΑΕ, αλλά και
επιστημονικός σύμβουλος σε Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ,
ΔΕΥΑ, αναπτυξιακές & τεχνικές εταιρίες.
Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα στην οικολογία & προστασία του
περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Master of
Science στους πόρους του περιβάλλοντος από το Salford
University, U.K., Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην περιφερειακή
ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών
& Μεταδιδακτορική ειδίκευση στην υδρο-οικολογία από το Zurich University, Switzerland.
Έχει λάβει μέρος σε εθνικά & ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως
συμμετέχον, αλλά και σε πραγματογνωμοσύνες, σε μελέτες σκοπιμότητας & σε ειδικές μελέτες
περιβαλλοντικών όρων-επιπτώσεων.
Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ξεπερνούν τις 250, όπως και οι συμμετοχές του σε
διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια. Άρθρα του με περιβαλλοντικό προβληματισμό
δημοσιεύονται στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε ιστοχώρους & σε weblogs, ενώ έχει
συγγράψει βιβλία με οικολογικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο για το σχολείο & το ελεύθερο εμπόριο.
Οι εκπαιδευτικές & επιμορφωτικές του δραστηριότητες, καλύπτοντας αντικείμενα οικολογικών και
περιβαλλοντικών ζητημάτων, διεξήχθηκαν μεταξύ των άλλων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές Πανεπιστημίων (π.χ., Πάτρας, Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης), στην επιμόρφωση στελεχών της
Διοίκησης, νέων επιστημόνων (π.χ., ΤΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας &
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά.
____________________

Dr. Theodore S. Kousouris: He has been Director of the Institute of Inland Waters, at HCMR, for more than
ten years and he has participated, as senior researcher in environmental researches projects, over three
decades, at the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), in Greece. He was also scientific advisor to
Ministries, municipalities, local authorities and communities, development & engineering companies, etc.
He holds a PhD degree in Ecology and Environmental Protection from the University of Thessaloniki,
Greece, a MSc degree in Environmental Resources from Salford University, UK., and a Postgraduate degree
in Regional Development from the Panteion University of Political Science, Greece. He has also gotten a
Postdoctoral specialization in aquatic-ecology of the Zurich University, Switzerland.
His scientific activities concerned participations in national and European research projects as project
leader or participant, in evaluations studies, in feasibility and environmental impacts assessments essays, in
publications at international journals and laymen articles, in newspapers and in electronic media (e.g.,
websites, weblogs), as well as he is still writing books on ecological and environmental content.
He has taught training courses at Universities for undergraduate and postgraduate students (e.g., the
Patras University, the Aegean University, the Technical University of Crete), at seminars covering subjects of
ecological and environmental issues, to officials, staff-members of local authorities and environmental
centers, to teachers of primary and secondary education, young scientists, etc.
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