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Πξόινγνο 

Ζ ζπγγξαθή απηή βαζίδεηαη ζηελ πνιύρξνλε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα, αλαθνξηθά κε ηα 

εζσηεξηθά λεξά ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηε ζπιινγή, απνηύπσζε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δεδνκέλσλ ησλ θπξηόηεξσλ θπζηθώλ ιηκλώλ ηεο Διιάδαο, πνπ έρνπλ 

δηεξεπλεζεί από Έιιελεο εξεπλεηέο, θπξίσο ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα. 

Παξνπζηάδνληαη, κεηαμύ ησλ άιισλ, ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε γεσ-θπζηνγξαθία, 

πδξνινγία, πδξνβηνινγία, πδξνρεκεία, ηρζπνινγία, πδξν-νηθνινγία θαη άιια πεδία ηεο 

επηζηήκεο ηεο Ληκλνινγίαο. εκεηώλεηαη επίζεο, όηη ζηε ζπγγξαθή απηή πεξηιήθζεθαλ ζε 

κεγαιύηεξν εύξνο εθείλα ηα πδξν-νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ πνπ είλαη 

θπξίαξρα ζε θάζε πεξίπησζε, από ηελ έπνςε ηεο εηδηθόηεηάο καο. Άιισζηε, ππάξρεη 

πινπζηόηαην πιηθό ζε επηκέξνπο δεηήκαηα -γηα ηε γεσινγία θαη ηε γεσκνξθνινγία, γηα ην 

θιηκαηηθό θαη πδξνινγηθό θαζεζηώο, γηα ηε βηνινγία θαη ηελ αιηεία ησλ ςαξηώλ ηνπ γιπθνύ 

λεξνύ θαη γηα ηελ πδξόβηα νξληζνπαλίδα- ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζε 

κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο όπσο ε Οξληζνινγηθή Δηαηξία, ε WWF, ε Διιεληθή Δηαηξία 

Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη άιιεο νξγαλώζεηο ζε ηνπηθό ή εζληθό επίπεδν. Δμάιινπ, άθζνλν, 

έγθπξν θαη επηθαηξνπνηεκέλν πιηθό κε ηα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ειιεληθώλ ιηκλώλ κπνξνύκε λα βξνύκε ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο δεκόζησλ ππεξεζηώλ, 

παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, ζηνπο θαηά ηόπνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ιηκλώλ, 

αιιά θαη ζε απηνηειείο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ειιήλσλ θαη μέλσλ εξεπλεηώλ.  

Χζηόζν, παξά ην όηη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ παιαηόηεξσλ ρξόλσλ ήηαλ 

κνλόπιεπξεο, νθείινπκε όκσο λα επηζεκάλνπκε, όηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ρξήζηκε βάζε 

ηζηνξηθώλ ιηκλνινγηθώλ δεδνκέλσλ. ηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, ε επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε γηα 

ηηο ιίκλεο, κεηεμειίρζεθε ζε πνιύ-επηζηεκνληθή θαη δη-επηζηεκνληθή ζπζηεκαηηθή θαη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ειιεληθό πεξηβάιινλ, ηελ ειιεληθή 

Φύζε, ηηο ειιεληθέο θπζηθέο ιίκλεο, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. Αιιά 



 

         Θ. Σ., Κοςζοςπήρ                         Οι Λίμνερ ζηην Δλλάδα (1/6. Γςηική Δλλάδα)                       Μαπηςπίερ & Καηαγπαθέρ                  _4    

θαη πξόζθαηα, όπσο επηηάζζεη κεηαμύ ησλ άιισλ ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά, 2000/60, 

ηεο Δ.Δ, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εζηηάδνληαη θαη ζηελ νηθνινγηθή αμηνιόγεζε ησλ 

ειιεληθώλ ιηκλώλ.  

Ζ ζπγγξαθή απηή, όπσο έρνπκε πξναλαγγείιεη, ηαμηλνκείηαη ζε 6 ηεύρε κε ηηο Φπζηθέο 

Λίκλεο ζηελ Διιάδα, θαηά ζεηξά παξνπζίαζεο. 1/6. Γπηηθή Διιάδα. 2/6. Ήπεηξνο. 3/6. 

Μαθεδνλία. 4/6. Θξάθε θαη Θεζζαιία. 5/6. Πεινπόλλεζνο, ηεξεά θαη Δύβνηα. 6/6. Κξήηε 

θαη άιια Νεζηά.  

ην πξώην ηεύρνο (1/6), παξνπζηάδνληαη: α) Οη Φπζηθέο Λίκλεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, β) 

Μαξηπξίεο θαη Καηαγξαθέο θαη γ).Δπηιεγκέλεο Βηβιηνγξαθηθέο Πεγέο γηα ην ζύλνιν ησλ 

ειιεληθώλ θπζηθώλ ιηκλώλ, κέρξη θαη πξόζθαηα. εκεηώλεηαη, όηη νη ‘’Μαξηπξίεο θαη 

Καηαγξαθέο’’ αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθέο ζύκηζεο από ηηο θπξηόηεξεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ππνθαηλόκελνπ θαη ηνπ θαζεγεηή Γηώξγνπ Γ. Φώηε, κε 

ηνλ νπνίν είρακε αξρίζεη από θνηλνύ ηε κειέηε ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ηεο ρώξαο από ην 

1972, ζην ηόηε θξαηηθό εξεπλεηηθό θέληξν ΗΧΚΑΔ (Ηλζηηηνύην Χθεαλνγξαθηθώλ θαη 

Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ) θαη ζην  κεηέπεηηα ΔΛΚΔΘΔ (Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ) 

θαη ΔΚΘΔ (Δζληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ). 

 

 

Δηζαγωγή 

Ζ επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή ελαζρόιεζε κε ηηο ιίκλεο θαη ηηο άιιεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο 

ζηελ Διιάδα, μεθίλεζε ζπζηεκαηηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, από ην ηόηε ΗΧΚΑΔ 

(Ηλζηηηνύην Χθεαλνγξαθηθώλ θαη Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ) θαη ην κεηέπεηηα ΔΛΚΔΘΔ( 

Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ) θαη ζεκεξηλό ΔΚΘΔ (Δζληθό Κέληξν Θαιάζζησλ 

Δξεπλώλ). Σελ πξώηε εξεπλεηηθή νκάδα (1972-1980) γηα ηα εζσηεξηθά λεξά ηεο ρώξαο, 

ζηειέρσλαλ ν Γξ. Γηώξγνο Γ. Φώηεο, θηελίαηξνο ηρζπνπαζνιόγνο (κεηέπεηηα θαζεγεηήο ζην 

ΑΠΘ, ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο), ν Νίθνο Κξηάξεο, πδξνβηνιόγνο-ηρζπνιόγνο (κεηέπεηηα 

Γ/ληήο ηεο εηαηξίαο νζηξαθν-κπδνθαιιηέξγεηαο, Όζηξαθνλ) θαη ν ππνθαηλόκελνο, Γξ. 

Θεόδσξνο . Κνπζνπξήο, πδξνβηνιόγνο πδαηηθήο νηθνινγίαο (κεηέπεηηα Γ/ληήο ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ Τδάησλ, ΔΛΚΔΘΔ θαη ΔΚΘΔ). Οη πξώηεο εξεπλεηηθέο 

θαηεπζύλζεηο είραλ ζθνπό λα δηαπηζηώζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθώλ 

πδάησλ –ιίκλεο, πνηάκηα, ηερλεηέο ιίκλεο, πθάικπξα λεξά, ιηκλνζάιαζζεο, θπζηθά θαη 

ηερλεηά ηρζπνηξνθεία θαη άιια πδάηηλα παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα- λα ζπιιερζνύλ 

δηάθνξα δεδνκέλα, λα δηεξεπλεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαη λα πξνηαζνύλ εθηθηέο 

ιύζεηο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκβάληα. Δμππαθνύεηαη, όηη ζηηο πξνζπάζεηεο 

απηέο, θύξην κέιεκα ήηαλ ε πξνζηαζία ην πεξηβάιινληνο, κέζα από ηελ αμηνιόγεζε θάζε 

πδάηηλνπ ζώκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ κε νηθνινγηθνύο 

όξνπο γηα ηζνξξνπεκέλν, από δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή άπνςε, πδαηηθό πεξηβάιινλ.  

Πξόζζεηα, ζεκεηώλεηαη όηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ΗΧΚΑΔ, ήηαλ ζρεηηθά άξηηα από 

πνιύ παιηά ηόζν ζην εξγαζηήξην, όζν θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ππαίζξνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κεηαμύ ησλ άιισλ ηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνύ απηνύ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ, 

δηέζεηαλ αλαιπηέο ζξεπηηθώλ αιάησλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ, θαζκαηνθσηόκεηξα, 

κηθξνζθόπηα, ζηεξενζθόπηα θαη άιια. Γηα ηηο εξγαζίεο πεδίνπ ππήξραλ δεηγκαηνιήπηεο 

λεξνύ, ηδήκαηνο θαη βελζηθώλ νξγαληζκώλ, αλάζηξνθα ζεξκόκεηξα, δίρηπα θπηνπιαγθηνύ, 

δσνπιαγθηνύ θαη αιηείαο ςαξηώλ, ζπζθεπέο ειεθηξαιηείαο, θνξεηνί αλαιπηέο 

θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ, πδξόκεηξα, πδξνγξάθνη, ζεξκνγξάθνη, ξεπκαηνγξάθνη θαη 

άιια.  
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Σα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ην Σκήκα ησλ Δζσηεξηθώλ Τδάησλ ηνπ ΗΧΚΑΔ, ΔΛΚΔΘΔ θαη 

ΔΚΘΔ, εμειίρζεθε ζην Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Τδάησλ θαη εκπινπηίζηεθε κε επηζηεκνληθό 

θαη ηερληθό πξνζσπηθό. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξόζθεξαλ ηα κέγηζηα 

ζηελ εξεπλεηηθή πνξεία θαη αλάδεημε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ, όπσο Γξ. Α.Οηθνλόκνπ, Γξ. 

Υ.Νηανπιάο, Γξ. Ν.θνπιηθίδεο, Γξ. Μ.ηνπκπνύδε, Γξ. Κ.Γθξίηδαιεο, Γξ. Η.Εαραξίαο, 

Ζ.Μπεξηαράο, Θ.Φαξξάο, Ρ.Μπαξκπηέξε, Γ.Ακαμίδεο, Γξ. Η.Καξανύδαο, .Λάζρνπ, 

.Γηαθνπκή, Θ.Κνπβαξληά, Κ.Αθεςηκατδεο, Γξ. .Εόγθαξεο, Γξ. Δ.Καινγηάλλε θαη άιινη 

(ηα πην πάλσ αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 1972 κέρξη ην 2005). 

 

 

Γηα ηηο Φπζηθέο Λίκλεο 

Δίλαη γλσζηό όηη νη θπζηθέο ιίκλεο, κε γεσινγηθνύο όξνπο, είλαη πξνζσξηλνί ζρεκαηηζκνί. 

Απνηεινύλ πγξνηνπηθνύο ρώξνπο, δπλακηθά αιιά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, είλαη 

αλππνιόγηζηε ε αμίαο ηνπο γηα ηε Φύζε θαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ελώ θαιύπηνπλ θαη ηηο 

παξαγσγηθέο απαηηήζεηο ηνπ αλζξώπνπ.  

Αλέθαζελ, νη θπζηθέο  ιίκλεο ζηελ Διιάδα, αληηκεηώπηδαλ πνηθίιεο θπζηθέο θαη 

αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη απεηιέο, παξόηη ππάξρνπλ πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ 

αληηπαξέξρνληαη απεηιέο θαη πηέζεηο, πνπ ε βηνπνηθηιόηεηά ηνπο είλαη ζε πςειή ζηάζκε θαη 

έρνπλ ζρεηηθά θαιή έσο θαιή ηελ νηθνινγηθή ηνπο πνηόηεηα. Τπάξρνπλ όκσο θαη πδάηηλεο 

πεξηνρέο όπνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο ξύπαλζεο, πεξηνρέο όπνπ κεηώλεηαη ε 

βηνπνηθηιόηεηα θαη απεηινύληαη ελδηαηηήκαηα θαη ζεκαληηθνί νηθόηνπνη, πεξηνρέο όπνπ 

επηθξαηνύλ επηξνθηθέο ζπλζήθεο, πεξηνρέο όπνπ βξίζθνληαη ππό απεηιή ελδεκηθά είδε θπηώλ 

θαη δώσλ, εθεί όπνπ έρεη δηαξξερηεί ε ζπλύπαξμε αλζξώπνπ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Παξόια απηά, ε κεγάιε πξόθιεζε νλνκάδεηαη ‘’Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά 2000/60’’. 

Δίλαη ην επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην, γηα ηελ επίηεπμε ηνπιάρηζηνλ θαιήο νηθνινγηθήο 

πνηόηεηαο όισλ ησλ πδάησλ. Καη αμίδεη λα ζπκεζνύκε ηνπο θεληξηθνύο άμνλεο απηήο ηεο 

Οδεγίαο πνπ κεηαμύ ησλ άιισλ πξνζβιέπεη: α) ζηελ απνηξνπή ηεο παξαπέξα επηδείλσζεο, 

ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ 

άκεζα εμαξηώκελσλ από απηά ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πγξνηόπσλ, ζε όηη αθνξά ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε λεξό, β) ζηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ κε βάζε ηε 

καθξνπξόζεζκε πξνζηαζία ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθώλ πόξσλ, γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη βειηίσζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, δ) ζηε δηαζθάιηζε γηα πξννδεπηηθή 

κείσζε ηεο ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ θαη απνηξνπή ηεο παξαπέξα ππνβάζκηζή ηνπο, ε) 

ζην κεηξηαζκό ηξσλ επηπηώζεσλ από πιεκκύξεο θαη μεξαζία, θαη άιια. 
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Χζηόζν, θάζε ιίκλε θαη θάζε πδξνινγηθή ιεθάλε, δηαθξίλεηαη από ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρέζεηο, έρεη ηε δηθή ηεο ηαπηόηεηα, ηε δηθή ηεο κνλαδηθόηεηα. Γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο πξνζέγγηζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο κε 

νηθνινγηθά θξηηήξηα, κεηαμύ ησλ άιισλ απνηππώλεηαη ε πξόζθαηε θαηάζηαζε, εθηηκώληαη 

θαη πξνζνκνηώλνληαη πηέζεηο θαη ηάζεηο, ελώ ε απνθαηάζηαζε-εμπγίαλζε ηεο θαιήο 

νηθνινγηθήο πνηόηεηαο θαη ηεο κειινληηθήο ηεο δηαζθάιηζεο, είλαη έλα από ηα δεηνύκελα θαη 

πξναπαηηνύκελα. Δμάιινπ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πδάησλ κε βάζε βηνινγηθνύο δείθηεο ζε 

παλεπξσπατθό επίπεδν, δηαπηζηώλεηαη δπζθνιία ζηελ εύξεζε θνηλώλ εηδώλ δεηθηώλ κε άιιεο 

ρώξεο θαη εηδηθόηεξα κε εθείλεο πνπ έρνπλ απνθιίλνληα θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ηα είδε πνπ ελδεκνύλ ζε κηα πεξηνρή θαη δειώλνπλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη πνηόηεηα, κπνξεί λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ζε άιιε βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή. Σέινο, ζεκεηώλεηαη 

κε έκθαζε όηη ηα βηνινγηθά δεδνκέλα απηώλ ησλ δεηθηώλ πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ππνζηεξίδνληαη από γεσκνξθνινγηθά θαη άιια δεδνκέλα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαη ηεο 

ιίκλεο, θαζώο θαη από πξόζθαηα θαη ηζηνξηθά θπζηθνρεκηθά δεδνκέλα ηνπ λεξνύ. Δπνκέλσο, 

νθείιεη λα δνζεί πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εγρώξησλ κεζόδσλ 

αμηνιόγεζεο. 

Με ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, νη θπζηθέο ιίκλεο ζηε Διιάδα 

αξηζκνύλ θαηά άιινπο 126 θπζηθέο ιίκλεο (π.ρ. Φαηνύξνο, 2006), ελώ άιινη εξεπλεηέο, 

πεξηεγεηέο θαη θπζηνδίθεο ηηο ππνινγίδνπλ πάλσ από 250 ή θαη 300 πδάηηλα ζώκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξώλ ζε κέγεζνο Μεζνγεηαθώλ επνρηθώλ ιηκλίσλ ή ηεικάησλ 

ή θαη αθόκε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο αλ ζπκπεξηιεθζνύλ νη ιηκλνδνιίλεο ησλ θαξζηηθώλ 

πεξηνρώλ ηεο Έιιάδαο (π.ρ. πεξηνρή Ξεξόκεξνπ, Αηησιναθαξλαλίαο).. 

__________ 

 

A) Οη Φπζηθέο Λίκλεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο,  

(Οι ζημανηικόηεπερ Φςζικέρ Λίμνερ με ηα κύπια Χαπακηηπιζηικά ηοςρ) 

Οη θπζηθέο ιίκλεο ζηε Γπηηθή Διιάδα αξηζκνύλ γύξσ ζηα 15 πδάηηλα ζώκαηα. Οη 

ζεκαληηθόηεξεο από απηέο, πνπ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζε απηό ην ηεύρνο, είλαη νη εμήο: 

Σξηρσλίδα, Λπζηκαρεία, Ακβξαθία, Οδεξόο, Βνπιθαξηά, Μεγάιε θαη Μηθξή αιηίλε. 

Τπάξρνπλ αθόκε θαη κηθξόηεξεο θπζηθέο ιίκλεο, ζηε δπηηθή Διιάδα, όπσο είλαη νη: Ρνύζηα, 
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Βάιηηζα ζην δέιηα ηνπ Αρειώνπ πνηακνύ, Μεγάιν θαη Μηθξό Ληλνβξόρη, Ληλνβξόρη 

Ληβαδάθνπ, Ληλνβξόρη Παιηακπέισλ, Γαβνύ, Αβηιαξηά. εκεηώλεηαη όηη, ζε ζρεηηθά 

πξόζθαηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή (Γκολούμποβιηρ-Γεληγιάννη, 2011- Γιδακη., Γιαηπιβ.,, Χαποκόπειο 

Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 315ζελ., Καπζηική γεωμοπθολογική εξέλιξη ζηη δςηική, Η πεπίπηωζη ηηε πεπιοσήρ 

Ξηπομέπος), ζηελ πεξηνρή Ξεξνκέξνπ Αηησιναθαξλαλίαο (δπηηθά ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο), ππάξρεη 

ζεκαληηθόο αξηζκόο από θπζηθέο ιηκλνδνιίλεο (αξηζκνύλ πεξίπνπ 267, κε πεξηνδηθή ή κόληκε 

πιήξσζε κε λεξό), αιιά θαη αλζξσπνγελείο ςεπδν-δνιίλεο (385 ηερλεηέο πδξνδεμακελέο ζηα 

θνθθηλνρώκαηα ή ζε αλαζθακκέλα θνηιώκαηα) πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πδξνδεμακελέο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Οη ιηκλνδνιίλεο 

απηέο βξίζθνληαη ζε πςόκεηξα από 200-300 κέηξα (85%), αιιά θαη ςειόηεξα (π.ρ. ζε 500-600 

κέηξα πςόκεηξν, βξίζθνληαη 24 ηέηνηεο ιηκλνδνιίλεο), ελώ ην βάζνο ηνπο πνηθίιεη, όπσο θαη ε έθηαζή 

ηνπο. 

 

__________ 
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- Λίκλε Ακβξαθία ή Ρίβην 

ή Ληκλαία ζηελ αξραηόηεηα ή Βάιηνο, ή ιίκλε ηνπ ηαλνύ ή θαη Μεγάινο Οδεξόο. 

(Natura2000=GR2310007- Αηησιναθαξλαλία, Ακθηινρία): 

 

Μνξθνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Ακβξαθίαο 

Δπηθάλεηα Λίκλεο 14.5Km
2
 Τςόκεηξν Λίκλεο +25m 
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H ιίκλε Ακβξαθία είλαη ζήκεξα κηα απνκνλσκέλε, θιεηζηή ιεθάλε, ρσξίο εκθαλή 

επηθαλεηαθή απνξξνή-επηθνηλσλία κε άιια γεηηνληθά πδάηηλα ζώκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Βξίζθεηαη ζην βύζηζκα αλάκεζα ζηα Αθαξλαληθά όξε θαη ην όξνο Θύακνο ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία. Οθείιεη ηε γέλεζή ηεο ζηελ ύπαξμε κηαο κεγάιεο ξεμηγελνύο δώλεο πνπ 

νξηνζεηείηαη από ην βύζηζκα Ακβξαθηθνύ θόιπνπ θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Αηησιηθνύ-

Μεζνινγγίνπ, κεηαμύ ησλ Αθαξλαληθώλ νξέσλ. Θεσξείηαη όηη ζην παξειζόλ ήηαλ ηκήκα ηεο 

ιεθάλεο ηνπ Αρειώνπ πνηακνύ θαη απνηειεί έλα από ηα ππνιείκκαηα ηεο κεγάιεο ιίκλεο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο πνπ θάιππηε ηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ζ πξνέιεπζε ηεο ιίκλεο είλαη 

ηεθηνληθή πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαθνξνπνηήζεθε ζε ιίκλε κηθηνύ ραξαθηήξα (ηεθηνληθή-

θαξζηηθή). Δμάιινπ, επεηδή ε ιίκλε βξίζθεηαη ζε έλα θαξζηηθό πεξηβάιινλ, όπσο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, νδήγεζε ζηελ θαξζηηθή εμέιημή 

ηεο.  

Ζ πδξνινγηθή ηεο ιεθάλε δέρεηαη ηα λεξά ηεο βξνρήο, κηθξέο επηθαλεηαθέο εθθνξηίζεηο από 

κηα δηαιείπνπζα πεγή ζην Ρίβην (κέζε εηήζηα παξνρή ηα 1.3 m
3
/sec), αιιά θαη από ππνιίκληεο 

θαξζηηθέο πεγέο πνπ ηελ ηξνθνδνηνύλ. Αλάκεζα ζηα θπξίαξρα πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ιίκλεο είλαη ν κεγάινο όγθνο λεξνύ, ε κεγάιε επνρηθή δηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ηεο θαη ε 

ύπαξμε θαηαβνζξώλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο, απ’όπνπ επνρηθά κπνξεί λα εθξένπλ ηα 

λεξά ηεο. Ζ Ακβξαθία, ζε πςνκεηξηθή ζηάζκε ηεο επηθάλεηάο ηεο ηα +25 κέηξα από ηε κέζε 

ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο, έρεη κέγηζην βάζνο ηα 53 κέηξα θαη έηζη ν ππζκέλαο 

ηεο βξίζθεηαη 28 κέηξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (θξππηνβύζηζε-θξππηνιίκλε). Σν 

ζρήκα ηεο ιίκλεο είλαη θαηά βάζε επίκεθεο, ηξηγσληθό ζηνλ θύξην ζώκα ηεο, κε κήθνο 

πεξηκέηξνπ πεξίπνπ 34.2 Km, ελώ ην βόξεην ηκήκα ηεο, είλαη κία ζηελή ισξίδα λεξνύ, κε 

Τδξνινγηθή Δδαθηθή 

Λεθάλε 

87Km
2
 Μέγηζην Μήθνο 13.8Km 

Όγθνο Λίκλεο Υ10
6
 278m

3
 Μέγηζην Πιάηνο 3.8Km 

Μέγηζην Βάζνο 53m Μήθνο Αθηώλ 34.2Km 

Μέζν Βάζνο 30m Υξόλνο Αλαλέσζεο 

Νεξώλ 

6 έηε 

πεγή:  Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε 

θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), 

* Σα θπξηόηεξα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ κεηαβάιινληαη επνρηθά θαη δηαρξνληθά, ελώ πνιιέο 

κεηξήζεηο ακθηζβεηνύληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζόηη δελ έγηλαλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη από έκπεηξν 

πξνζσπηθό. 
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θαηεύζπλζε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Ακθηινρίαο, είλαη ην ξερόηεξν ή θαη εμαθαλίδεηαη ζε 

ζπλζήθεο αλνκβξίαο. Κνληά ζηηο όρζεο ηεο έρνπλ θηηζζεί από ρξόληα αξθεηνί νηθηζκνί, νη 

νπνίνη έρνπλ θαηαζηξαθεί ζην παξειζόλ από πιεκκύξεο. Απηό ζπλέβε, όπσο δηαπίζησζαλ νη 

γεσιόγνη πνπ κειέηεζαλ ηε ιίκλε, κεηά από έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηελ πεξηνρή θαη όηαλ νη 

ππνβξύρηεο απνξξνέο (θαηαβόζξεο) ηεο ιίκλεο θξάρζεθαλ πεξηνδηθά, πξνθαιώληαο 

πιεκκπξηθά θαηλόκελα. 

Γεληθά, ε ιίκλε Ακβξαθία πνπ ζεσξείηαη ηεθηνληθήο πξνέιεπζε, δηαθνξνπνηήζεθε ζηε 

ζπλέρεηα ζε κηθηνύ ραξαθηήξα θαξζηηθνύ ηύπνπ εκηπόιγε, πνπ ζρεκαηίζηεθε από απνζέζεηο 

Μεζνδστθώλ αζβεζηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ. Δίλαη βαζηά κνλνκηθηηθή ιίκλε, πινύζηα ζε 

ζεηηθά άιαηα. Ζ ζεξκηθή ζηξσκάησζε ησλ λεξώλ ηεο ζπλήζσο μεθηλά ην Μάξηην θαη από 

απηή ηελ πεξίνδν ην ζεξκνθιηλέο ηεο, ζε βάζνο αλάπηπμεο από ηα 10 κέρξη ηα 20 κέηξα ζηελ 

πνξεία εμέιημήο ηνπ, παξακέλεη ζηαζεξό κέρξη θαη ην Ννέκβξην. Απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα 

νη ζεξκνθξαζίεο ησλ λεξώλ ηεο πνηθίινπλ από 14.02˚C κέρξη 27.11˚C ζηελ επηθάλεηα θαη 

11.31˚C κέρξη 11.84˚C ζην ππνιίκλην. Οη δηαδηθαζίεο ηεο δηάζπαζεο ηεο ζεξκηθήο 

ζηξσκάησζεο ησλ λεξώλ ηεο εκθαλίδνληαη από ην κήλα Γεθέκβξην, όηαλ ην ζεξκνθιηλέο 

βπζίδεηαη κέρξη πεξίπνπ ηα 25 κέηξα θαη ζηαδηαθά ε πδάηηλε ζηήιε ςύρεηαη από ηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα. Αθνινύζσο, κεηαθέξεηαη απηό ην θαζεζηώο κέρξη θαη ηνλ ππζκέλα ηεο 

ιίκλεο, θαζώο έρεη δηαζπαζηεί ε ζεξκηθή ζηξσκάησζε ησλ πδάησλ ηεο, θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ επηθάλεηα κέρξη θαη ηνλ 

ππζκέλα ηεο, πνπ θπκαίλεηαη από 10 κέρξη 12.5 ˚C.  

Από θπζηθνρεκηθή άπνςε ε θαηάζηαζε ησλ λεξώλ ηεο ιίκλεο έρεη σο αθνινύζσο. Ζ 

δηαθάλεηα ησλ λεξώλ ηεο Ακβξαθίαο είλαη πάληνηε ζρεδόλ πςειή, εθηόο από ην βόξεην 

ηκήκα ηεο όπνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν παξαηεξνύληαη πνιύ ρακειέο ηηκέο, σο πξνο ηε 

δηαθάλεηα ηνπ λεξνύ (δίζθνο Secchi). Ζ νμπγόλσζε ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ είλαη πνιύ θαιή, 

αιιά ειαηηώλεηαη κε ην βάζνο. Ηδηαίηεξα ηε ζεξηλή πεξίνδν ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν ησλ 

βαζύηεξσλ λεξώλ είλαη πνιύ ρακειή, έσο θαη αλνμηθή ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ζε 

απηέο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηελ πδξόβηα δσή δηαπηζηώζεθε θαη ε ύπαξμε πδξνζείνπ, 

ιόγσ ησλ δηεξγαζηώλ απνδόκεζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο , αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο 

γπςνύρσλ πεηξσκάησλ ζην επξύηεξν θαξζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Σν γεγνλόο απηό 

ζπκβάιιεη ζηελ πινύζηα πεξηεθηηθόηεηα ησλ λεξώλ ηεο Ακβξαθίαο ζε ζεηηθά άιαηα, ηα νπνία 

δξνπλ αξλεηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαιακηώλ Phragmites australis, ζηηο παξαιίκληεο 

πεξηνρέο. Δπίζεο ζηελ απνηξνπή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαιακηώλ ζπκβάιιεη θαη ε έληνλε 

επνρηθή δηαθύκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο. Δμάιινπ, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο 

ζεηηθώλ αιάησλ ηνπ αζβεζηίνπ ηα λεξά ηεο ιίκλεο έρνπλ πςειή ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα πνπ 

απμάλεη ην  θαινθαίξη θαη κε ην βάζνο. Σν pH ησλ λεξώλ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο αιθαιηθό 



 

         Θ. Σ., Κοςζοςπήρ                         Οι Λίμνερ ζηην Δλλάδα (1/6. Γςηική Δλλάδα)                       Μαπηςπίερ & Καηαγπαθέρ                  _11    

θαη κεηώλεηαη κε ην βάζνο. Σα λεξά ηεο Ακβξαθίαο ραξαθηεξίδνληαη σο ζθιεξά, αλήθνπλ 

ζηελ πδξνρεκηθή νηθνγέλεηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ησλ ζεηηθώλ κε επηθξάηεζε ησλ ζεηηθώλ 

έλαληη ησλ όμηλσλ αλζξαθηθώλ (SO4>HCO3, είλαη θαθήο πνηόηεηαο θαη αθαηάιιεια γηα 

πνιιέο ρξήζεηο, εθηόο ηεο άξδεπζεο πνπ γηα απηήλ είλαη νξηαθά. Χζηόζν, νη ζπγθεληξώζεηο 

ησλ ζξεπηηθώλ ηεο αιάησλ είλαη γεληθά ρακειέο κε ηάζεηο όκσο απμεηηθέο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα.  

ε παιαηόηεξε δηεξεύλεζε (1997-1998) ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο. Σα 

ηειεπηαία δέθα ρξόληα, νη γεσξγηθέο ρξήζεηο γύξσ από ηε ιίκλε έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαηά 

ζρεδόλ 25%, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνύ Μεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ θαπλνύ, σο θύξηα γεσξγηθή θαιιηέξγεηα γύξσ από ηε ιίκλε, ε Ακβξαθία 

δελ είλαη κόληκα αλνμηθή, αιιά επνρηαθά, δελ παξνπζηάδεηαη επηξνθηζκόο, αιιά εκθαλίδεη 

ππνμία ιόγσ ηνπ κεγάινπ βάζνο ηεο θαη όρη από ηελ ηξνθηθή ηεο θαηάζηαζε. Οη ζπλνιηθέο 

ζπγθεληξώζεηο ηνπ αδώηνπ ήηαλ γεληθά παξόκνηεο κε ηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο θαη ην ίδην 

παξαηεξείηαη γηα ηα ληηξηθά άιαηα. Ο νιηθόο θώζθνξνο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηεο  

ρισξνθύιιεο-a πνπ θαηαγξάθεθαλ πξόζθαηα ήηαλ γεληθά ζην ίδην επίπεδν κε εθείλεο πνπ 

είραλ θαηαγξαθεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ε ηξνθηθή θαηάζηαζε 

ιίκλεο δελ έρεη κεηαβιεζεί θαη πνπ ραξαθηεξηδόηαλ σο κεζνηξνθηθή. Αθόκε θαη αλ ε ιεθάλε 

είλαη κηθξή θαη νη γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ αιιάμεη, ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο 

δελ έρεη κεηαβιεζεί, ελώ πεξηνδηθά εκθαλίδεηαη καδηθή- εθξεθηηθή αθζνλία ηνπ πιαγθηνύ 

(άλζηζε ηνπ ύδαηνο ή waterbloom) θπξίσο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ ηξνθηθή θαηάζηαζε ηεο 

ιίκλεο θαίλεηαη όηη παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή, πηζαλώο επεηδή ε ιίκλε είλαη κνλνκηθηηθή, 

έρεη ζρεηηθά γξήγνξν ξπζκό αλαλέσζεο ησλ λεξώλ ηεο, ελώ έρνπλ κεηαβιεζεί θαη νη 

παιαηόηεξεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο γύξσ από ηε ιίκλε (π.ρ. έθηαζε, είδνο θαιιηέξγεηαο, ρξήζε 

αγξνρεκηθώλ).  

Χο πξνο ηα βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά δεδνκέλα ε ιίκλε Ακβξαθία ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην 

παξαγσγηθή από ηηο γεηηνληθέο ιίκλεο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θπηνπιαγθηνύ 

εκθαλίδεη ζαθή εηήζην θύθιν, όκσο ην πξόηππν αλάπηπμεο απνθιίλεη από ην ζύλεζεο 

πξόηππν ησλ ζεξκώλ ειιεληθώλ ιηκλώλ θαη ζεσξείηαη σο ελδηάκεζε κνξθή. Ζ κηθξνρισξίδα 

ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο ζε παιαηόηεξε θαηαγξαθή εκθάληζε 55 είδε ζην θπηνπιαγθηόλ θαη 

126 είδε ζην πεξίθπην. Από απηά, ηα 82 taxa (είδε θαη πνηθηιίεο νξγαληζκώλ) αλήθαλ ζηα δηάηνκα 

κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο γύξσ ζην 9% (π.ρ. Cyclotella trichonidea θαη  C.tr. v. parva, Asterionella 

formosa), 76 ζηα ρισξνθύθε κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 55% (π.ρ. Elakatothrix genevensis, 

Ankistrodesmus bernardii, Planktosphaerium geletinosa, Closterium acutum, v. variabile, Radiococcus sp.,) , 

34 είδε ήζαλ θπαλνβαθηήξηα κε ζπκκεηνρή ηα 18% (π.ρ. Epigloeosphaera glebulenta, Cyanidictyon 

reticulatum, Radiocystis geminate, Planktolyngbya subtilis), ηα δηλόθπηα ήζαλ κε 6 είδε (π.ρ. 
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Gymnodinium fuscum, Ceratium fuscoides, Peridinium inconspicuum), ελώ ηα ρξπζόθπηα ήηαλ παξόληα 

κε 4 είδε, ηα θξππηόθπηα κε 3 είδε, ηα επγιελνεηδή κε 3 είδε, θαη 1 Πξπκλεζηνθύθνο. Σα 

πεξηζζόηεξα από πην πάλσ είδε ήζαλ θνζκνπνιηηηθά είδε, είδε πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηξνπηθέο 

πεξηνρέο (π.ρ. Ankistrodesmus bernardii, Coelastrum reticulatum), είδε ελδεκηθά ηεο πεξηνρήο, όπσο 

ηα δηάηνκα Cyclotella trichonidea θαη  C.tr. v. parva, αιιά θαη ελδηαθέξνληα είδε όπσο ηα 

Aphanizomenon flos-aquae, Cyanidictyon reticulatum, Dictyochloropsis sp., θαη άιια, ηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ζην θαηλόκελν ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνύ (waterbloom). 

ην δσνπιαγθηόλ ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο ζρεηηθά πξόζθαηα (2006-2008) βξέζεθαλ 33 είδε, 

από ηα νπνία 23 ήζαλ ηξνρόδσα (π.ρ. Trichocerca sp., Conochilus unicornis, Lecane luna, Notholca 

squamula, Hexarthra intermedia, Kellicotia longispina, Keratella tecta, K. tropica, Ploesoma hudsoni, 

Pompholyx sulcata), 4 θσπήπνδα (π.ρ. Eudiaptomus drieschi, Macrocyclops albidus, Thermocyclops dybowskii), 

5 θιαδνθεξαησηά (π.ρ. Alona sp., Bosmina longirostris, Ceriodaphnia pulchella, Daphnia cucullata, 

Diaphanosoma orghidani, D. cf. brachyurum), θαη 1 πξνλύκθε ηνπ δίζπξνπ Dreissena blanci. Σα 

θσπήπνδα θπξηαξρνύλ κε ζπκκεηνρή 17-77%, νη πξνλύκθεο ηνπ δίζπξνπ κε 1-61%, ηα 

ηξνρόδσα κε 1-76% θαη ηα θιαδνθεξαησηά κε ζπκκεηνρή ζηελ αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ, 3-

27%. Ζ κέζε αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ (442 κέρξη 83 άηνκα αλά ιίηξν λεξνύ) εκθάληζε πξόηππν 

επνρηθήο δηαθύκαλζεο όπνπ ην κέγηζην παξαηεξείηαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη κεηά ην 

επηέκβξην κεηώλεηαη ζηαδηαθά  κέρξη ην ρεηκώλα.  

ύκθσλα κε πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, ην κύδη ηνπ γιπθνύ λεξνύ πνπ 

επηθξαηεί, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ιίκλεο Ακβξαθία θαη Σξηρσλίδα είλαη ηνπ είδνπο Dreissena 

blanci θαη όρη ην Dreissena polymorpha, όπσο κέρξη ζήκεξα πηζηεπόηαλ. Ακθόηεξα έρνπλ 

κεγάιεο νκνηόηεηεο, όπσο απνθάιπςε πξόζθαηε κειέηε κνξηαθήο βηνινγίαο, θαη έηζη ην D. 

blanci ζεσξείηαη έλαο αθόκε εηζβνιέαο ζηα εζσηεξηθά λεξά θαη ζηελ Διιάδα. Οη πξνλύκθεο 

απηνύ ηνπ κπδηνύ, είλαη παξνύζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηηο πην πάλσ ιίκλεο, ελώ ε 

θαηαλνκή ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο πάλσ από ηα 20 κέηξα βάζνο, θνληά ζην ζεξκνθιηλέο ή 

αθόκε θαη κέζα ζε απηό. Ζ κεγαιύηεξε αθζνλία ηνπο –κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα 

ειέγρεη ηελ αθζνλία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο- παξαηεξείηαη θαηά ηελ άλνημε θαη ηδίσο ην 

θαινθαίξη, όπνπ ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ε εθηεηακέλε αλαπαξαγσγηθή ηνπ πεξίνδνο. 

Ζ πδξόβηα καθξνθπηηθή βιάζηεζε ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο, δελ είλαη πινύζηα σο απόξξνηα 

ηεο έληνλεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο θαη ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

ησλ λεξώλ ηεο. Γεληθά, απνπζηάδνπλ νη θαιακώλεο (ζην λόηην ηκήκα ηεο ιίκλεο θαη θνληά ζε κηα 

πεγή εκθαλίδνληαη αξαηέο ζπζηάδεο), θπξηαξρεί ην πθπδαηηθό ξηδόθπην Myriophyllum spicatum, 

ππνιείπνληαη ηα Vallisneria spiralis, Najas marina θαη Ranunculus trichophyllus, ελώ 
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αλαπηύζζεηαη πδξόβηα πνώδε βιάζηεζε κε ηα Nasturtium officinale, Veronica anagallis-

aquatica, V. catenata, Rumex sp θαη άιια.  

Από ηρζπνινγηθή άπνςε ζηελ Ακβξαθία έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 10 είδε ςαξηώλ, από ηα 

νπνία 6 είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο, έλα θνζκνπνιίηηθν, θαη ηξία είλαη εηζαρζέληα.  

Δηδηθόηεξα, βξίζθνπκε θππξίλν (Cyprinus carpio), δξνκίηζα (Rutilus ylιkiensis), ηζεξνύθια 

Scardinius acarnanicus), γνπξλάξα (Tropidophoxinellus hellenicus), ζηξνζίδη (Barbus albanicus) 

πεηαινύδα (Carassius auratus gibelio), ηξηρσβεινλίηζα (Cobitis trichonica), γιαλίδη (Silurus 

aristotelis), θνπλνππόςαξν (Gambusia affinis), πνηακνζαιηάξα (Salaria fluviatilis) θαη άιια 

πξόζθαηα εηζαρζέληα, όπσο θεθαινεηδή. ε ηρζπνινγηθέο κειέηεο ηνλίδεηαη όηη ηα ςάξηα ηεο 

ιίκλεο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν πξόβιεκα, από ην ρεκηζκό ησλ λεξώλ ηεο 

ιίκλεο, αιιά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ εμεύξεζε θαηάιιεισλ αλαπαξαγσγηθώλ 

ππνζηξσκάησλ, εμαηηίαο θπξίσο ηεο πεξηνξηζκέλεο πδξόβηαο βιάζηεζεο. Ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο Ακβξαθίαο από ηρζπνπαξαγσγηθή άπνςε είλαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θππξίλνπ, πνιύ ζπρλά θαηαθιύδνληαη από λεξά θαη ρεξζαίεο 

ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο γύξσ από ηε ιίκλε, πξνζθέξνληαο έηζη θαηάιιειν θπηηθό 

αλαπαξαγσγηθό ππόζηξσκα γηα απηά ηα ςάξηα. εκεηώλεηαη όηη αλέθαζελ ε Ακβξαθία είρε 

κεγάιε ηρζπνπαξαγσγηθή δπλαηόηεηα σο πξνο ηνλ θππξίλν, σζηόζν κεηά ηνλ ηπραίν 

εκπινπηηζκό ηεο ιίκλεο κε ηελ πεηαινύδα  ε πνζόηεηεο ησλ θππξίλσλ κεηώζεθαλ θαη 

παξάιιεια δπζθόιεςαλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αιηείαο ηνπ. Ζ ιίκλε Ακβξαθία, απνηεινύζε 

άιινηε ζεκαληηθό πόξν ζπιινγήο λεαξώλ θππξίλσλ κε ηνπο νπνίνπο εκπινπηίδνληαλ άιιεο 

ειιεληθέο ιίκλεο.  

Από νξληζνινγηθή άπνςε, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο, δηαρεηκάδνπλ 

κεηαμύ ησλ άιισλ ε ζηαρηόρελα, ν ρξπζαεηόο θαη ν ζπηδαεηόο, εξσδηνί, ραξαδξηνί, 

γιαξνεηδή θαη άιια.  

 

Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Θεξκνθξαζία, 
0
C 9.2 28 14.1 

Αγσγηκόηεηα, κS/cm 735 1310 930 

pΖ 7.1 8.3 7.6 
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Γηαθάλεηα Secchi, m 3.5 9 6.4 

Οι.Αιθαι., mg/l 104 158 128 

Oι.θιεξόη., mg/l 80 145 120 

Γηαι.Ομπγόλν, mg/l 6.6 13.1 11.4 

Υισξηόληα,mg/l 25 77 52 

Θεητθά ηόληα, mg/l 87 865 455 

Υισξνθπι.-α, mg/m
3
 1.0 22.0 9.0 

Πεγέο: 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), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 

(ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., 

Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), 
Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ 

δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), -Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή ρσξνηαμηθή 
κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο), -παξηηλνύ, 1992 (Γηδαθ.,Γηαηξ., 353ζει., γηα ηε κηθξνρισξίδα ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο),-Ovenbeck, 

Anagnostidis et al., 1982 (Arch.,Hydrob.,95,365-394, limnological survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes), 

 

Θξεπηηθά Άιαηα θαη άιια 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Οιηθόο Φώζθ., κg/l 10 85 34 

P-PO4, κg/l 5.0 51.0 39.0 

N-NO2, κg/l 5.0 30.0 23 

N-NO3, κg/l 44 2164 1021 

N-NH3, κg/l 22 641 200 

Νάηξην, Na
+ 

, meq/l 1.7 3.0 2.2 

Μαγλήζην, Mg
+
, 

meq/l 

1.2 2.3 1.7 

Αζβέζηην, Ca
++

, meq/l 5.6 7.0 6.3 

S.A.R. 0.8 1.5 1.1 
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Καηεγνξία Νεξνύ C3S1 C3S1 C3S1 

πεγέο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην  πξνγξακ., δηαρεηξ., πδαη., 

πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Danielidis et al., 1996 (Hydrob., 318, 207-218, for a limnological 

survey of lake Amvrakia), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 

3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., 

Έθζεζ., Παλεπ., Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή ρσξνηαμηθή κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο),-παξηηλνύ, 1992 

(Γηδαθ., Γηαηξ., 353ζει., γηα ηε κηθξνρισξίδα ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο), Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch., 

Hydrob., 95, 365-394, limnological survey in Trichonis, Lyssimachia, Amvrakia lakes), 

 

ηαρπνινγεκέλεο πεγέο: Υαιθηά, 2013 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπ., Γπηηθήο Διιάδαο, 368ζει., Εσνπιαγθηό, Ακβξαθίαο, 

Λπζηκαρείαο, Οδεξνύ), 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), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 

335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ., 

1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), 

παξηηλνύ, 1992 (Γηδαθ., Γηαηξ., 353ζει., γηα ηε κηθξνρισξίδα ηεο ιίκλεο Ακβξαθίαο), 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), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon,Πξόγξακκα 

ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Μπαξνύλεο, 1966 (Γειη., Γεσι., Δηαηξ.,1-2, 22-35, γηα ηελ πιεκκύξα ηνπ 1963 ζηε 
ιίκλε Ακβξαθία),  

__________ 
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- Λίκλεο Βνπιθαξηά, αιηίλε θαη Κνκήηε, 

(Natura2000=GR2310006, Αηησιναθαξλαλία, Βόληηζα, Άθηην): 
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Μνξθνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Βνπιθαξηάο 

Δπηθάλεηα Λίκλεο 9.4Km
2
 Τςόκεηξν Λίκλεο +5m (κέγηζην) 

Τδξνινγηθή Δδαθηθή Λεθάλε 63.8Km
2
 Μέγηζην Μήθνο 4.3Km 

Όγθνο Λίκλεο  Υ10
6
m

3
 Μέγηζην Πιάηνο 3.5Km 

Μέγηζην Βάζνο 2.5m Μήθνο Αθηώλ Km 

Μέζν Βάζνο 1.6m   

Πεγή: Georgiadis et al., 1995 (standard form for special protection areas –SPA, Natura2000, Voulkaria and Saltini) 

*Σα  θπξηόηεξα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ κεηαβάιινληαη επνρηθά θαη δηαρξνληθά, ελώ πνιιέο κεηξήζεηο 
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Οη ηξεηο απηέο κηθξέο ιίκλεο, βξίζθνληαη ζην βύζηζκα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην κέζνλ ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο ηέξλαο (είλαη o δεμηόο βξαρίνλαο ηεο εηζόδνπ ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν). Απνηεινύλ 

ζεκαληηθή πγξνηνπηθή πεξηνρή πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηε ζπλζήθε RAMSAR, έρνπλ 

εληαρζεί ζην πξόγξακκα CORINE θαη έρνπλ πξνηαζεί θαη νξηνζεηνύληαη ζην ‘’Γίθηπν 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura 2000’’. ε πνιιέο πξόζθαηεο κειέηεο ε Βνπιθαξηά 

ραξαθηεξίδεηαη σο ιίκλε, ελώ ε Μηθξή θαη ε Μεγάιε αιηίλε ραξαθηεξίδνληαη σο 

ιηκλνζάιαζζεο, κε κεηαβαηηθά λεξά, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά 2000/60 

ΔΔ. 

α) Λίκλε Βνπιθαξία ή Μπξηνύληηα ιίκλε (Αηησιναθαξλαλία, Αγ. Νηθόιανο): Ζ ιίκλε 

Βνπιθαξηά, είλαη κηα κηθξή (πεξίπνπ 9Km
2), αβαζήο θαη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο ιίκλε γιπθνύ 

λεξνύ θαη κε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε ζηάζκε ηεο επηθάλεηάο ηεο. Οθείιεη ηελ πξνέιεπζή 

ηεο ζηελ θαξζηηθνπνίεζε ξεγκάησλ θαη ηάθξσλ ηεο πεξηνρήο, ελώ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

ιίκλεο αξγόηεξα, ζπλέβαιε ε απνθαξζηηθνπνίεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο, θαη ε 

ζπγθέληξσζε πξνζρσκαηηθώλ απνζέζεσλ κε ηα νπνία απνθόπεθε ε ζεκεξηλή ιίκλε από ηε 

γεηηνληθή ζάιαζζα. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο βνξεηνδπηηθέο 

ππώξεηεο ησλ Αθαξλαληθώλ νξέσλ. Ζ ιεθάλε απηή ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο είλαη πεδηλή 

κε εθηεηακέλεο θαιιηεξγνύκελεο πεξηνρέο, ελώ ζηα λνηηνδπηηθά ππάξρνπλ κηθξνί ινθώδεηο 

ζρεκαηηζκνί. Μία δηώξπγα 1400 κέηξσλ, πνπ νη θάηνηθνη νλνκάδνπλ "ν Αύιαθαο ηεο 

Κιενπάηξαο" δηνρεηεύεη ηα πιενλάδνληα λεξά ηεο ζην Ηόλην πέιαγνο θαη ηε ζπλδέεη κε απηό. 

Ο πιεζηέζηεξνο ζηηο όρζεο ηεο νηθηζκόο είλαη ν Άγηνο Νηθόιανο, ζηελ άιιε αθηή ηνπ ιαηκνύ 

πνπ ηε ρσξίδεη από ηελ ζάιαζζα. Ζ ππέξκεηξε αλάπηπμε ησλ θαιακώλσλ είλαη έλα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βνπιθαξηάο, όπσο θαη ηα πισηά λεζηά κε ηνπο απνζπαζκέλνπο 

θαιακώλεο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο. Από νξληζνινγηθή άπνςε, βξίζθεηαη ζην δίαπιν 

κεηαλάζηεπζεο πνπιηώλ θαη δπν θνξέο ην ρξόλν δέρεηαη ρηιηάδεο πάπηεο, θαιαξίδεο θαη 

βνπηαιίδηα πνπ έξρνληαη εδώ λα μερεηκσληάζνπλ.  

Ζ Βνπιθαξηά πδξνινγηθά ηξνθνδνηείηαη κε λεξά από ηελ πδξνινγηθή ηεο ιεθάλε θαη θπξίσο 

από ηα λεξά ηνπ ρεηκάξξνπ ηεο θιάβαηλαο, αιιά θαη από ηηο ππεξρεηιίζεηο ησλ πεγώλ ηνπ 

Μνλαζηεξαθίνπ. Παιαηόηεξα, -πξηλ ηνπνζεηεζεί ζπξνθξαγκόο ζηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο ηεο 

κε ηε ζάιαζζα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ιίκλεο σο πδαηνδεμακελή αξδεπηηθνύ λεξνύ-, ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ε ιίκλε ππεξρείιηδε θαη ππήξρε ξνή γιπθνύ λεξνύ πξνο ηε ζάιαζζα, ελώ 

ην θαινθαίξη ε ξνή αληηζηξεθόηαλ θαη ην λεξό ηεο ιίκλεο γηλόηαλ πθάικπξν. Σόηε, ε ιίκλε 

είρε ζεκαληηθή αιηεπηηθή αμία, θαζώο ηα θπξηόηεξα είδε πνπ ςαξεύνληαλ ζηε ιίκλε ήηαλ ν 

ακθηζβεηνύληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζόηη δελ έγηλαλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη από έκπεηξν πξνζσπηθό. 
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θέθαινο, ην ιαπξάθη, ε ηζηπνύξα, ην ρέιη θαη ν θππξίλνο. ήκεξα, παξά ην ζπξόθξαγκα πνπ 

ππάξρεη ζην δίαπιν επηθνηλσλίαο ηεο κε ηε ζάιαζζα, έρνπλ δηαπηζησζεί ππόγεηεο δηεζήζεηο 

ηεο ζάιαζζαο πξνο ηε ιίκλε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη επνρηθά δπζκελείο ζπλζήθεο 

γηα ηελ πδξόβηα δσή.  

Χο πξνο ηα θπζηθνρεκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ε ιίκλε παξνπζηάδεη πςειή αγσγηκόηεηα, 

κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ρισξηόλησλ θαη ζεητθώλ ηόλησλ. Τδξνρεκηθά ε ιίκλε αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία Na>Ca>Mg> θαη Cl>Ca>SO4, ελώ ην λεξό ηεο ιίκλεο, παξά ηελ απμεκέλε 

αγσγηκόηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ. Από ηξνθηθή άπνςε 

ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνηξνθηθή πξνο επηξνθηθή πεξηνδηθά, εμαηηία ηεο εηζξνήο νξγαληθνύ 

θνξηίνπ (π.ρ. θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο) θαη από ηηο εθπιύζεηο ηεο γύξσ γεσξγηθήο πεξηνρήο.  

Σν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο Βνπιθαξηάο είλαη ε αλάπηπμε ηπξθώλα ζηνπο 

‘’αζβεζηνύρνπο βάιηνπο’’ ηεο, κε θπξίαξρα ηα ειόθπηα Cladium mariscus, Carex spp., 

Juncus spp., Phagmites austalis. Αλάινγε πεξίπησζε ηπξθώλα κε ηνπο αζβεζηνύρνπο 

βάιηνπο, έρεη κειεηεζεί ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Life-Φύζε. Απηνί 

νη βάιηνη-ηέικαηα, απνηεινύλ ηύπν νηθόηνπνπ κε πξνηεξαηόηεηα γηα πξνζηαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο ΔΔ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιίκλεο είλαη ε αθζνλόηαηε 

πθπδαηηθή θαη εθπδαηηθή βιάζηεζε (π.ρ. Potamogeton nodosus, P. Crispus, Potamogeton spp, Najas 

marina, Nymphaea alba, Eleocharis palustris, Carex divisa, Callitriche lenisulca κ.ά). Πεξηκεηξηθά ηεο 

ππάξρεη ππέξκεηξε αλάπηπμε θαιακώλσλ (π.ρ. Phragmites australis, Typha domingensis, Juncus 

heldreichianus θαη ην πξνζηαηεπόκελν είδνο Cladium mariscus, ραξαθηεξηζηηθό θπηό απηώλ ησλ βάιησλ), πνπ 

είλαη έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιίκλεο, όπσο θαη ηα πισηά λεζηά κε ηνπο 

απνζπαζκέλνπο θαιακώλεο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο. Δπίζεο, πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ 

αικπξίθηα (Tamarix spp.), βνύξια (π.ρ. Carex vulpine), ςπιιόρνξην (Pulicaria dynsenterica), πνιιά 

άιια θπηά θαη ζακλώλεο. εκεηώλεηαη από ηνπο εηδηθνύο όηη, ε ζεκαληηθή παξνπζία 

ηξαρεηνθύησλ, δείρλεη ην κεζόηξνθν θαη εύηξνθν ραξαθηήξα ηεο ιίκλεο, από νηθνινγηθή 

άπνςε.  

Ζ αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Βνπιθαξηά είλαη ειάρηζηε. Ζ ηρζπνπαλίδα ηεο 

αληηπξνζσπεύεηαη θπξίσο από ηα εηζαρζέληα είδε θππξίλν (Cyprinus carpio), γιήλη (Tinca tinca), 

θνπλνππόςαξν (Gambusia affinis), ηα θνζκνπνιηηηθά είδε κπνύιθα (Leuciscus cephalus ) θαη 

αζεξίλα (Atherina boyeri), θαη ην ελδεκηθό ηεο Διιάδαο ςάξη, ην ζηξνζίδη (Barbus albanicus). 

Από νξληζνινγηθή άπνςε, νη ιίκλεο Βνπιθαξηά θαη αιηίλε, βξίζθνληαη ζην δίαπιν 

κεηαλάζηεπζεο πδξόβησλ πηελώλ θαη δπν θνξέο ην ρξόλν δέρνληαη ρηιηάδεο πάπηεο, 

θαιαξίδεο θαη βνπηαιίδηα πνπ έξρνληαη εδώ λα μερεηκσληάζνπλ. ηε Βνπιθαξηά θσιηάδεη ν 
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θαιακόθηξθνο θαη δηαρεηκάδνπλ κεηαμύ ησλ άιισλ ζηελ πεξηνρή ησλ ιηκλώλ Βνπιθαξηάο θαη 

αιηίλεο, αξγπξνηζηθληάο, θαιακόθηξθνο, κνπζηαθνπνηακίδα, θνξκνξάλνο, θνηληθόπηεξν, 

πνξθπξνηζηθληάο, ζηαρηνηζηθληάο, εγθξέηα, ιεπθνηζηθληά, αγξηόθπθλνο, βαξβάξα, 

θνθθηλνζθνύθα, θαιεκάλα, ηνπξιίδα θαιαξίδα, καπξνβνύηη θαη πνιιά άιια. 

β) Λίκλε Μεγάιε αιηίλε (Αηησιναθαξλαλία, Άθηην): Δίλαη κηθξή (έθηαζε 2.26 km
2) θαη αβαζήο 

(βάζνο 1.8m) θπζηθή πδαηνζπιινγή κε πθάικπξν θαη αικπξό λεξό, πνπ βξίζθεηαη πίζσ από 

κηα πιαηηά δώλε ακκνζηλώλ, κήθνπο 0.72 km θαη ειάρηζηνπ πιάηνπο 70 κέηξσλ. Ζ ιίκλε, 

έρεη πεξίκεηξν πεξίπνπ 9.22 km, δελ παξνπζηάδεη επηθαλεηαθή εηζξνή γιπθνύ λεξνύ θαη ε 

ιεθάλε απνξξνήο ηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 9.10 km
2
. Θεσξείηαη, εζσηεξηθή 

ιηκλνζάιαζζα, ιόγσ ηεο απνκόλσζήο ηεο από ηε γεηηνληθή ζάιαζζα, ρσξίο άκεζε θπζηθή 

ζύλδεζε κε ηε ζάιαζζα, ελώ κε ηε κνξθή θαλαιηνύ ππάξρεη ηερλεηή επηθνηλσλία ηεο κε ην 

Ηόλην πέιαγνο. Πεξηκεηξηθά ηεο, ππάξρεη ειώδεο πεξηζώξην έθηαζεο πεξίπνπ 0.956 km
2
. Ζ 

Μεγάιε αιηίλε ραξαθηεξίδεηαη από κηθξό βαζκό θπζηθόηεηαο, ιόγσ ηνπ πςεινύ πνζνζηνύ 

ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο θαη πνηθίιεο ηερλεηέο θαηαζθεπέο.  

γ) Λίκλε Μηθξή αιηίλε ή Κνκήηε (Αηησιναθαξλαλία, Άθηην): Δίλαη ε κηθξόηεξε ιίκλε ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη είλαη ηεθηνληθό βύζηζκα. Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ 

θιεηζηώλ ιηκλνζαιαζζώλ, έρεη επηθάλεηα 0.188km
2
, κηθξά βάζε πνπ δελ μεπεξλνύλ ηα 

0.50m+_0.20m, θαη ε πεξίκεηξνο ηεο είλαη 2.16 km. Γηαρσξίδεηαη από ηε ζάιαζζα κε έλα 

θαξδύ θξάγκα κήθνπο πεξίπνπ 0.8Km θαη πιάηνπο 60 κέηξσλ, αιιά δελ εκθαλίδεη 

επηθαλεηαθή ζύλδεζε κε ηε ζάιαζζα, νύηε εηζξνή επηθαλεηαθνύ γιπθνύ λεξνύ. Ζ ιεθάλε 

απνξξνήο ηεο είλαη κηθξή, 6.26 km
2
, ελώ γύξσ ηεο πεξηζηνηρίδεηαη από ειώδεο εθηάζεηο, 

πεξίπνπ 0.22 km
2
. ην θέληξν ηεο εκθαλίδνληαη, αλάινγα κε ηε ζηάζκε ηεο κηθξόο αξηζκόο 

λεζίδσλ, ελώ είλαη πληγκέλε από θαιάκηα, όπνπ δηαβηνύλ πιήζνο από θαιαξίδεο, λεξόθνηεο 

θαη άιια πδξόβηα πηελά. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ραξαθηεξίδεηαη από κηθξό βαζκό 

θπζηθόηεηαο, κε θπξίαξρε ηελ παξνπζία ηερλεηώλ θαηαζθεπώλ (π.ρ. αεξνδξόκην Αθηίνπ) θαη 

θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ.  

Ακθόηεξεο νη ιίκλεο Μεγάιε θαη Μηθξή αιηίλε, βξίζθνληαη ζην δίαπιν κεηαλάζηεπζεο ησλ 

πηελώλ θαη δπν θνξέο ην ρξόλν θαηαθιύδνληαη από απηά, θαη επνκέλσο ε ζεκαληηθόηεηά ηεο 

είλαη ηδηαίηεξε, αιιά δελ έρνπλ εληνπηζηεί πνιιά είδε πδξνβίσλ πηελώλ ηα νπνία λα 

θσιηάδνπλ ζε απηέο, πηζαλόηαηα από ηηο νριήζεηο πνπ πξνθαινύλ νη παξαθείκελεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε δηέιεπζε νρεκάησλ. 

Οη ιίκλεο Βνπιθαξηά θαη αιηίλεο, αλ θαη δελ ζπλδένληαη θαη βξίζθνληαη ζε κηθξή κεηαμύ 

ηνπο απόζηαζε, απνηεινύλ εληαίν βηόηνπν ιόγσ ηνπ όηη ηνπνζεηνύληαη ζην θύξην δηάδξνκν 
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ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ πνπιηώλ θαη απνηεινύλ πνιύ ζπνπδαίνπο, αιιά θαη δσηηθνύο 

ζηαζκνύο γηα κεγάινπο πιεζπζκνύο πνπιηώλ.  

Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Βνπιθαξηάο 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Θεξκνθξαζία, 
0
C 10.6 28.8 21.2 

Αγσγηκόηεηα, κS/cm 1145 4000 1800 

pΖ 6.9 8.5 7.8 

Oι.θιεξόη., mg/l 240 775 340 

Γηαι.Ομπγόλν, mg/l 6.8 12.7 11.4 

Υισξηόληα,mg/l 200 980 500 

Θεητθά ηόληα, mg/l 140 640 400 

Πεγέο:-Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ),  

Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), 

 

Λίκλε Βνπιθαξηά: Θξεπηηθά Άιαηα θαη άιια 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Οιηθόο Φώζθ., κg/l 10 560 75 

N-NO2, κg/l 2 15 5 

N-NO3, κg/l 100 630 210 

N-NH3, κg/l 22 822 290 

Νάηξην, Na
+ 

, meq/l 3.6 9.5 6.9 

Μαγλήζην, Mg
+
, 

meq/l 

0.8 4.2 2.1 
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Αζβέζηην, Ca
++

, 

meq/l 

1.8 4.4 3.2 

S.A.R. 2.1 7.3 4.2 

Καηεγνξία Νεξνύ C3S1 C3S1 C3S1 

Πεγέο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει., +4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ., δηαρεηξ., πδαη., 

πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), 

ηαρπνινγεκέλεο πεγέο: Σζακαξδά, 2006 (Μεηαπη., Γηαηξ., Υαξνθόπεην Παλεπ., 184ζει., Σππνινγία ησλ ιηκλνζαιαζζώλ 

Ακβξαθηθνύ θόιπνπ), Orfanidis, Panayotidis, Stamatis, 2001 (Medit., Mar., Scien., 10, 45-65, Ecological evaluation of 

transitional and coastal waters), Γεκεηξίνπ, Οηθνλνκίδεο θαη ζπλ, 2001 (Pesca project, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ΗΥΘΤΚΑ 

Α.Δ., 166ζει., Μειέηε γηα ηελ αιηεία ησλ ιηκλνζαιαζζώλ), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει., 

+4 Παξαξη., ρέδην πξνγξακ., Γηαρεηξ., Τδαη., Πόξσλ), 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), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ),  
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- Λίκλε Λπζηκαρεία ή Λπζηκάρηα 

ή Λίκλε ηνπ Αγγειόθαζηξνπ ή Κνλώπη θαη Ύδξα ή Τξία ε αξραία νλνκαζία ηεο, 

(Natura2000=GR2310009, Αηησιναθαξλαλία, Αγξίλην): 

 

 

Μνξθνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Λπζηκαρείαο 

Δπηθάλεηα Λίκλεο 11-13Km
2
 Τςόκεηξν Λίκλεο 12.5-14.5m 

Τδξνινγηθή Δδαθηθή Λεθάλε 314Km
2
 Μέγηζην Μήθνο 

(αλώηεξε ζηάζκε) 

6.5Km 
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Ζ ιίκλε Λπζηκαρεία, ππνιεηκκαηηθό ηκήκα ηεο κεγάιεο Αηησιναθαξλαλίαο ιίκλεο πνπ 

θάιππηε ηελ πεξηνρή θαηά ηε πιεηζηόθαηλε γεσινγηθή πεξίνδν, ζήκεξα είλαη κηα ξερή ιίκλε. 

Παξά ηελ ηεθηνληθή πξνέιεπζή ηεο, έρεη κεηαηξαπεί ζε θπζηθή πξνζρσζηγελή ιίκλε, θαζώο 

δέρεηαη κεγάιεο πνζόηεηεο θεξηώλ πιηθώλ από ηνπο ρεηκάξξνπο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Δξκίηζα, 

Παιηά Βξύζε, Καηνπξιήο Κιεηζόξξεκα), ελώ παιαηόηεξα δερόηαλ θεξηά θαη από ηνλ Αρειών 

πνηακό. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα βνπλά ηνπ Αξάθπλζνπ θαη Παλαηησιηθνύ, δπηηθά από ηηο 

ιεθάλεο ηνπ Αρειώνπ πνηακνύ θαη αλαηνιηθά από ηε ιίκλε Σξηρσλίδα. Ζ ιίκλε, έρεη ζρήκα 

επίκεθεο κε νκαιέο όρζεο θαη εθηεηακέλεο πγξνηνπηθέο εθηάζεηο. ηελ παξαιίκληα δώλε θαη 

πεξηκεηξηθά έρεη αλαπηπρζεί εθηεηακέλε δώλε θαιακώλσλ (500 κέηξα πιάηνο ε δώλε απηή ζηηο 

αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο) πνπ πιεκκπξίδνπλ επνρηθά. Έηζη, ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο νη 

θαιακώλεο δεκηνπξγνύλ κε πξνζπειαζηκόηεηα πξνο ηηο αθηέο ηεο ιίκλεο. Παιαηόηεξα, ε 

επηθάλεηα ηεο ιίκλεο έθζαλε ηα 13.5 Km
2
, ην κέγηζην κήθνο ηεο ήηαλ πάλσ από 6 Km, ην 

πιάηνο ηεο πεξίπνπ 3 Km.  

Ζ Λπζηκαρεία, απνηειεί πδξνινγηθή ζπλέρεηα ηηο ιίκλεο Σξηρσλίδαο, δέρεηαη ηα πιενλάδνληα 

λεξά ηεο κε κηα δηώξπγα, θαη ρσξίδεηαη  από απηή κε κία ισξίδα μεξάο. Ζ Λπζηκαρεία, κε 

κηα ζεηξά από ηερληθά έξγα (π.ρ. ζήξαγγεο, ηάθξνη) έρεη κεηαηξαπεί ζε ξπζκηζηηθό 

ηακηεπηήξα λεξνύ, ελώ ηα πιενλάδνληα λεξά ηεο δηνρεηεύνληαη κε ηε δηώξπγα ηνπ Γίκεθνπ 

πξνο ηνλ Αρειών πνηακό (όγθνο εθξνώλ πεξίπνπ 160Υ10
6
m

3 ), αξδεύεηαη ε πεδηάδα ηνπ 

Μεζνινγγίνπ κέζσ ηεο ζήξαγγαο ηεο Λπζηκαρείαο (όγθνο εθξνώλ πεξίπνπ 570Υ10
6
m

3), αιιά θαη 

νη γύξσ από ηε ιίκλε θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο (όγθνο εθξνώλ πεξίπνπ 20Υ10
6
m

3 ). Με ηελ 

εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηεο πόιεο ηνπ 

Αγξηλίνπ,ην έηνο 2000, ε ιίκλε ζήκεξα δέρεηαη κόλν απνξξνέο από ηηο γύξσ 

θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο; ιηγνζηά αζηηθά θαη θηελνηξνθηθά ιύκαηα, αλ θαη νη θαιακώλεο, 

πνπ ηελ πεξηβάιινπλ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξίπησζε απηή θαη σο θίιηξα, θαζαξίδνληαο ην 

Όγθνο Λίκλεο   52-57Υ10
6
m

3
 Μέγηζην Πιάηνο 

(αλώηεξε ζηάζκε) 

3Km 

Μέγηζην Βάζνο (έηνο 1990) 7-9m Μήθνο Αθηώλ 

(αλώηεξε ζηάζκε) 

22Km 

Μέζν Βάζνο 3.7-4.5m Υξόλνο Αλαλέσζεο  6 κήλεο 

Πεγέο:  Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε 

θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ),  Πεγέο: -Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., 

Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή ρσξνηαμηθή κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο),  

* Σα θπξηόηεξα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ κεηαβάιινληαη επνρηθά θαη δηαρξνληθά, ελώ πνιιέο 

κεηξήζεηο ακθηζβεηνύληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζόηη δελ έγηλαλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη από έκπεηξν 

πξνζσπηθό. 
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εηζεξρόκελν επηβαξπκέλν λεξό κε αγξνρεκηθά θαη άιια ζπζηαηηθά. Τπνινγίδεηαη όηη θάζε 

έηνο ε Λπζηκαρεία δέρεηαη πάλσ από 700Υ10
6
m

3 
λεξό, ην νπνίν κε απιά ιόγηα μεπιέλεη ηα 

θνξηία ησλ ξύπσλ πνπ δέρεηαη ε ιίκλε, ελώ κεηώλνληαη ζηαδηαθά ηα θαηλόκελα επηξνθηζκνύ 

κέζα ζηε ιίκλε. 

Από θπζηθνρεκηθή άπνςε ε ιίκλε ραξαθηεξίδεηαη σο ζεξκή κνλνκηθηηθή ιίκλε, αλζξαθηθνύ 

ηύπνπ, σο πξνο ην ρεκηζκό ηεο θαη κε αθνινπζίεο θαηηόλησλ Ca>Mg>Na, θαη αληόλησλ 

HCO3>Cl>SO4. Σα λεξά ηεο δείρλνπλ ζρεηηθά θαιή νμπγόλσζε θαη απμεκέλα ληηξηθά 

ζξεπηηθά άιαηα πεξηνδηθά. Μεηά ηε δηαθνπή ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ πνπ δερόηαλ ε ιίκλε 

Λπζηκαρεία κέρξη ην 2000 από ηελ πόιε ηνπ Αγξηλίνπ, δείρλεη όηη βξίζθεηαη ζε ελδηάκεζε 

θαηάζηαζε επηξνθηζκνύ. Γειαδή θαίλεηαη όηη απνθαζίζηαηαη θαη βηνινγηθά. Δμάιινπ, κε ηα 

θαζαξόηεξα λεξά ηεο γεηηνληθήο Σξηρσλίδαο πνπ δέρεηαη ε ιίκλε, ε θπζηθή απνθαηάζηαζή, 

έζησ θαη ζηαδηαθά, είλαη δεδνκέλε ζε βάζνο ρξόλνπ. ε πξόζθαηεο κειέηεο δηαπηζηώλεηαη 

όηη αλ θαη ηα ληηξηθά ζξεπηηθά άιαηα, ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, κεηώλνληαη, νη επηξνθηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ιίκλεο εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ. Δμάιινπ, θιεηδί ζηελ ηξνθηθή ηεο 

απνθαηάζηαζε, είλαη ην ίδεκα πνπ ηόζα ρξόληα θαηαθξαηνύζε ηνπ ξππαληέο πνπ δερόηαλ ε 

ιίκλε.  

Χο πξνο ην θπηνπιαγθηό, θαη ζε παιαηόηεξεο δηεξεπλήζεηο, δηαπηζηώζεθε όηη ε ιίκλε 

θπξηαξρείηαη από δηάηνκα (π.ρ. Cyclotella trichonidea, Melosira granulate, Synedra acus, Fragilaria 

crotonensis, Nitzschia spp., Diatoma vulgare, Amphora spp.,), θπαλνβαθηήξηα (π.ρ. Aphanizomenon flos-

aquae, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria ionica), ρισξνθύθε (π.ρ. Pediastrum simplex, Scenedesmus spp., 

Uroglena volvox), ρξπζνθύθε (π.ρ. Dinobryon divergens, D. sociale ), δηλνθύθε θαη άιια.  

Ζ ρισξίδα ηνπ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Λπζηκαρείαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 183 

taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο), από ηα νπνία 181 αλήθνπλ ζηα ζπεξκαηόθπηα θαη 2 αλήθνπλ ζηα 

πηεξηδόθπηα. Ο πινύηνο ησλ πδξόβησλ καθξνθύησλ ζε κηα ιίκλε είλαη κεηαμύ ησλ άιισλ 

θαη ζπλάξηεζε ηεο έθηαζήο ηεο, ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηεο, ηεο νκαιήο ή όρη θιίζεο 

ηνπ ππζκέλα ηεο από ηελ αθηή πξνο ηα βαζύηεξα ηκήκαηά ηεο, ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ 

λεξώλ ηεο, από ηελ ππάξρνπζα πνηθηιία ησλ ηύπσλ ησλ νηθνηόπσλ ηεο, αιιά θαη ηεο 

ηξνθηθήο ηεο θαηάζηαζεο. εκεηώλεηαη, όηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ γύξσ από 

κηα ιίκλε θαη ε έληνλε άζθεζε ηεο ειεύζεξεο βόζθεζεο δώσλ ζηηο πγξνηνπηθέο ηεο πεξηνρέο  

ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πγξώλ ιηβαδηώλ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

θπηνπνηθηιόηεηαο κηαο ιίκλεο. Ζ ιηκλαία ρισξίδα ηεο Λπζηκαρείαο είλαη πνιύ πινύζηα. 

Κπξηαξρείηαη από ειόθπηα (π.ρ. Phragmites australis, Typha domingensis, Juncus articulates, Scirpus 

holoschoenus, S. maritimus), πνώδε πγξόθηια θαη πδξόβηα θπηά (π.ρ. Nasturtium officinale, Cirsiun 

creticum, Lythrum junceum, Carex distans, Scirpus lacustris ), ππεξπδαηηθά (π.ρ. Scirpus litoralis), 

εθπδαηηθά ξηδόθπηα (π.ρ. Potamogeton nodosum), πθπδαηηθά (π.ρ. Vallisneria spiralis, Myriophullum 
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spicatum) κεζνπιεπζηόθπηα  θαη ζπνξαδηθά ηα Najas minor, Myriophullum verticillatum, 

Potamogeton lucens. Σα θπξίαξρα είδε ζηε ιίκλε Λπζηκαρεία είλαη ηα 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 θαη άιια. ηα πγξά ιηβάδηα ηεο 

πεξηνρήο θπξηαξρνύληαη από ηα Trifolium resupinati θαη Iris pseudacorus. ηε ιίκλε 

Λπζηκαρεία, ε κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ θαιακώλ παξαηεξείηαη ζην δπηηθό ηκήκα ηεο ιίκλεο 

θαη ζε νιόθιεξε ηελ έθηαζε ησλ ζεξκώλ πεγώλ Λπζηκαρείαο, ζηελ πεξηνρή κε ηε δηώξπγα 

ηνπ Γήκηθνπ, ζηηο ζέζεηο εθβνιήο ηνπ ρείκαξξνπ ηεο Δξκίηζαο θαη ζηα αλαηνιηθά, εθεί όπνπ 

ελώλεηαη ε ιίκλε κε ηελ ηάθξν Αιάκπεε. Ζ έθηαζε ησλ θαιακώλσλ ζηε Λπζηκαρεία 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή αύμεζε (πεξίπνπ 245%) κεηαμύ ησλ εηώλ 1945-1987.  

Χο πξνο ηελ θνηλσλία ηνπ δσνπιαγθηνύ ηεο, απηή είλαη ηππηθή κνξθή πνπ βξίζθνπκε 

ζπλήζσο ζε επηξνθηθέο ιίκλεο, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα ηξνρόδσα, ελώ παξνπζηάδεη αξθεηέο 

δηαθνξέο κε ηηο γεηηνληθέο ιίκλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαγξαθή  θαη παξνπζία ηνπ 

θιαδνθεξαησηνύ Moina micrura. ην δσνπιαγθηόλ ηεο ιίκλεο Λπζηκαρείαο ζρεηηθά 

πξόζθαηα (2006-2008) θαηαγξάθεθαλ 36 είδε από ηα νπνία 26 ήζαλ ηξνρόδσα (π.ρ. Trichocerca 

similis, Conochilus unicornis, Lecane luna, Notholca squamula, Hexarthra intermedia, Kellicotia longispina, 

Keratella tecta, K. tropica, Ploesoma hudsoni, Pompholyx sulcata), 3 θσπήπνδα (π.ρ.. Eudiaptomus drieschi, 

Macrocyclops albidus),. 6 θιαδνθεξαησξά (π.ρ. Moina micrura. Bosmina longirostris, Ceriodaphnia 

pulchella, Daphnia cucullata, Diaphanosoma orghidani, Leptodora kindtii) θαη 1 πξνλύκθε ηνπ δίζπξνπ 

Dreissena blanci. Σα ηξνρόδσα θπξηαξρνύλ κε ζπκκεηνρή 46-97% , ηα θσπήπνδα κε 1-52%, 

ηα θιαδνθεξαησηά κε ζπκκεηνρή ζηελ αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ, 1-34%., ελώ ακειεηέα 

ήηαλ ε αθζνλία ησλ πξνλπκθώλ ηνπ δίζπξνπ Dreissena. Ζ κέζε αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ 

(147 κέρξη 4449 άηνκα αλά ιίηξν λεξνύ) εκθάληζε πξόηππν επνρηθήο δηαθύκαλζεο όπνπ ην κέγηζην 

παξαηεξείηαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη κεηά ην επηέκβξην κεηώλεηαη ζηαδηαθά  κέρξη ην 

ρεηκώλα, ελώ ε αθζνλία ηνπ δελ εκθάληζε δηαθνξέο ζην νξηδόληην επίπεδν, πξνθαλώο 

εμαηηίαο ηεο κηθξήο έθηαζεο ηεο ιίκλεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ λεξώλ ηεο.  

Ζ βελζηθή παλίδα ηεο Λπζηκαρείαο θαηά 63% απνηειείηαη από νιηγόραηηα ζθνπιίθηα (π.ρ. 

Limnodrillus hoffmeisteri, Potamothrix prespaensis, P. hammoniensis, Limnodrillus udekemianus, 

Psammoryctides barbatus), πεξίπνπ 19% από καιάθηα (π.ρ. Viviparus ater hellenicus, Valvata klemmi, 

Unio pictorum, Theodoxus danubialis, Dianella thiesseana, Dreissena polymorpha, Lemma pereger ), θαη 

πινύζηα ζε αξηζκό εηδώλ παλίδα κε πξνλύκθεο δηπηέξσλ εληόκσλ (π.ρ. Chironimus plumosus, Ch. 

Imagos, Microchironomus tener, Parachironomus arcuatus). Μία από ηηο ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο, γηα 

ηα καιάθηα ηεο ιίκλεο, πνπ δηεμήρζεθε από μέλνπο επηζηήκνλεο (von Alexander & P.L. Reischutz, 

2003- Nachr., Ers., Vorarl., Malakol., Gesel., 11, 28-30), αλαθέξεη όηη βξέζεθαλ 17 είδε, από ηα νπνία 



 

         Θ. Σ., Κοςζοςπήρ                         Οι Λίμνερ ζηην Δλλάδα (1/6. Γςηική Δλλάδα)                       Μαπηςπίερ & Καηαγπαθέρ                  _27    

10 είδε ήζαλ δσληαλά άηνκα (π.ρ. 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),  ελώ γηα 7 είδε βξέζεθαλ κόλν ηα θελά θειύθε ηνπο (π.ρ. 

Dianella thiesseana, Valvata klemmi, Stagnicola cf. fuscus, Anodonta cygnaea, Unio mancus, Potamida 

acarnanica, Sphaerium sp. fragm.). Άιινη μέλνη επηζηήκνλεο (Αlbrecht et al., 2009, Mollusc biodiversity 

and endemism in lake Trichonis, Malakol., 51, 2, 357-375) ηαπηνπνίεζαλ ζηε Λπζηκαρεία θαη ζηελ 

Σξηρσλίδα 33 είδε καιαθίσλ, κε 24 γαζηεξόπνδα θαη 9 είδε δηζύξσλ. Γειαδή, ζηελ 

Σξηρσλίδα θαη ηε γεηηνληθή Λπζηκαρεία, έρεη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ηνπ 24% ηεο ζπλνιηθήο 

παλίδαο ησλ καιαθίσλ ηνπ γιπθνύ λεξνύ ηεο Διιάδαο. Δμάιινπ, από ηα γαζηεξόπνδα απηώλ 

ησλ ιηκλώλ, ηα 7 είδε ηεο Λπζηκαρείαο, θαη 5 είδε ηεο Σξηρσλίδαο είλαη ελδεκηθά ηεο 

πεξηνρήο.  

Ζ ιίκλε Λπζηκαρεία, είλαη έλαο ζεκαληηθόο ηόπνο γηα πδξόβηα πηελά πνπ κεηαλαζηεύνπλ ή 

μερεηκσληάδνπλ ζηελ πεξηνρή. Από απηά, μερεηκσληάδνπλ ηα είδε θαιακόθηξθνο, 

αξγπξνηζηθληάο, κνπζηαθνπνηακίδα, θαη άιια, ελώ είλαη δηεξρόκελα ηα είδε 

πνξθπξνηζηθληάο, ραιθόθνηα, θηξθηλέδη, καπξνγξάξνλν,δξπνκπγνράθηεο θαη άιια.  

Γηα ηελ ηρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο, αλαθέξεηαη όηη έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 20 είδε, από ηα 

νπνία 8 είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο (π.ρ. γιαλίδη, ινπξνγσβηόο, ηξηρσβεινλίηζα, ιηάξα, ζηξνζίδη, 

γνπξλάξα, ηζεξνύθια, δξνκίηζα ), έλα ελδεκηθό ησλ βαιθαληθώλ ρσξώλ (ληάζθα), εηζαρζέληα είλαη 

ηα είδε θππξίλνο, πεηαινύδα, γιήλη θαη θνζκνπνιηηηθά ηα είδε κπνύιθα, πέζηξνθα, 

πνηακνζαιηάξα, ρέιη, αζεξίλα, θέθαινο. 

Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Θεξκνθξαζία, 
0
C 7.2 27,6 15.6 

Αγσγηκόηεηα, κS/cm 285 460 343 

pΖ 7.6 8.4 8.1 

Γηαθάλεηα Secchi, m 2 4 - 

Οι.Αιθαι., mg/l 164 251 207 

Oι.θιεξόη., mg/l 175 230 200 

Γηαι.Ομπγόλν, mg/l 6.4 13.2 8.8 
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Υισξηόληα,mg/l 17.6 39.4 23.2 

Θεητθά ηόληα, mg/l 71.2 77.7 73.9 

Πεγέο:  Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-

limnon, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 

335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, 

ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο 

Αρειώνπ θιπ), Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή 

ρσξνηαμηθή κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο),  

 

Θξεπηηθά Άιαηα θαη άιια 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Οιηθόο Φώζθ., mg/l 12 86 4328 

P-PO4, mg/l 0.01 0.50 - 

N-NO2, κg/l 1 44 21 

N-NO3, κg/l 1005 1921 1556 

N-NH3, κg/l 19 62 25 

Νάηξην, Na
+ 

, meq/l 0.6 0.8 0.7 

Μαγλήζην, Mg
+
, meq/l 0.5 1.0 0.8 

Αζβέζηην, Ca
++

, meq/l 2.6 3.4 3.0 

S.A.R. 0.4 0.6 0.5 

Καηεγνξία Νεξνύ C2S1 C2S1 C2S1 

Πεγέο: Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-

limnon, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 

335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, 

ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο 

Αρειώνπ θιπ), Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή 

ρσξνηαμηθή κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο),  

 

ηαρπνινγεκέλεο πεγέο: Υαιθηά, 2013 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπηζη., Γπηηθήο Διιάδαο, 368ζει., Εσνπιαγθηό ζηηο ιίκλεο 

Λπζηκαρεία, Ακβξαθία, Οδεξόο),  Chalkia, Kehayias, 2013 (Biolog., 68, 3, 459-469, Zooplankton and environmental factors 

in lake Lysimachia), ηεθαλίδεο Κ., 2012 (Γηδαθ., Γηαηξ., Παλεπηζη., Παηξώλ, 301ζει., Αμηνιόγεζε ιηκλσλ ΒΓ Διιάδαο-

Τδξόβηα καθξόθπηα-Εσνπιαγθηόλ), Οηθνλόκνπ θαη ζπλ., 2001 (Σερλ., Έθζεζ., γηα Τπνπξ., Γεσξγίαο, PESCA, 559ζει., 
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αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο, Δπξπηαλίαο, Καξδίηζαο, Βνησηίαο, Αξθαδίαο, Ζιείαο, Αραταο), Leonardos, 

2004 (J. Appl., Ichthyol.,20,258-264, Scardinius acamanicus in Lakes Lysimachia and Trichonis), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1998 

(Φεθηαθ., βηβιηνζ., ΑΠΘ, Θεόθξαζηνο, ζει., 359-369, Πεξηβαιινληηθό ξόινο ηεο ιίκλεο Λπζηκαρείαο), Φηινβίθνο θαη 

ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ 

δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην 

πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), 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 (Σερλ.,Έθζεζε 135ζει., γηα 

πδξνινγηθά δεδνκέλα ησλ ιηκλώλ Λπζηκαρείαο θαη Σξηρσλίδαο), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., 

Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ),  

___________ 
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- Λίκλε Οδεξόο ή Οδεξόο 

ή ιίκλε ηεο Λεπελνύ ή Γαιίηζα θαηά ηελ αξραηόηεηα 

 (Natura2000=GR2310008, Αηησιναθαξλαλία, Λεπελνύ, Αγξίλην): 

 

Μνξθνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Οδεξνύ 

Δπηθάλεηα Λίκλεο 9.4Km
2
 Μέγηζην Μήθνο 5Km 

Τδξνινγηθή Δδαθηθή Λεθάλε 63Km
2
 Μέγηζην Πιάηνο 2.5Km 

Όγθνο Λίκλεο  33.5Υ10
6
m

3
 Μήθνο Αθηώλ 13.4Km 
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Ο Οδεξόο είλαη κία θιεηζηή κηθξή ιίκλε, κε απμνκεηνύκελε έθηαζε, κηθξέο απνξξνέο, θαη κε 

σνεηδέο ζρήκα. Βξίζθεηαη ζην δπηηθό άθξν ηεο πεδηάδαο ηνπ Αγξηλίνπ θαη δπηηθά ηεο θνίηεο 

ηνπ Αρειώνπ πνηακνύ. Δίλαη θαη απηή ππνιεηκκαηηθή ιίκλε ηεο κεγάιεο ιεθάλεο ηνπ 

Αγξηλίνπ πνπ θάιππηε κε λεξά ηελ πεξηνρή θαηά ηελ ηεηαξηνγελή γεσινγηθή πεξίνδν. 

ρεκαηίζηεθε, από ηα λεξά πνπ εγθισβίδνπλ ζηελ πεξηνρή νη πξνζρώζεηο ηνπ Αρειώνπ 

πνηακνύ, ζηνλ νπνίν δηνρεηεύνληαη θαηά ην παξειζόλ θαη ηα πιενλάδνληα λεξά ηεο. Γειαδή 

είλαη θξαγκαηνγελήο ιίκλε, ηεθηνληθήο πξνέιεπζεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε ιίκλε 

θαξζηηθνύ ηύπνπ, θαζώο ην ππόγεην θάξζη ηεο πεξηνρήο ηξνθνδνηεί ηε ιίκλε θαη 

ηξνθνδνηείηαη από απηή. Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ιίκλεο νξίδεηαη δπηηθά από ηηο λόηην-

αλαηνιηθέο απνιήμεηο ησλ Αθαξλαληθώλ νξέσλ, βόξεηα από ηα όξηα ηεο ιεθάλεο ηεο ιίκλεο 

Ακβξαθίαο θαη ηηο λόηηεο απνιήμεηο ηνπ όξνπο Θύακεο. ηα αλαηνιηθά ε ιεθάλε γεηηληάδεη 

(1.5Km) κε ηνλ πνηακό Αρειών. Αλέθαζελ, απνηεινύζε ηελ αξδεπηηθή δεμακελή ηεο γύξσ 

εληαηηθά θαιιηεξγνύκελεο πεξηνρήο. Οη αλαηνιηθέο ηεο αθηέο, θνληά ζηελ ξνή ηνπ Αρειώνπ 

είλαη νκαιέο, αιιά νη δπηηθέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ Ληγθνβίηζη, 

είλαη απόηνκεο.  

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο επνρηθέο ηάζεηο πνπ είλαη 

παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηηο γεηηνληθέο ιίκλεο Σξηρσλίδα θαη Ακβξαθία, 

ελώ νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο έσο ζρεδόλ 

ηθαλνπνηεηηθέο, κε ηάζεηο κείσζεο, θνληά ζηνλ ππζκέλα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Οη 

αιθαιηθέο ηηκέο ζην pH ζεσξνύληαη σο έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δείθηε ηεο πςειήο 

Μέγηζην Βάζνο 

 

Μέζν Βάζνο 

 

Τςόκεηξν Λίκλεο 

 

5.5m 

 

4.5m 

 

+24(+20 -

+22)m 

Δηζξνέο Νεξνύ πξνο 

ηε Λίκλε 

 

Υξόλνο Αλαλέσζεο 

38.9Υ10
6
m

3
/έηνο 

 

 

2 έηε (θαηά 

Αικπαλάθε θαη 

ζπλ., 1998) 

2 θνξέο ην ρξόλν 

(θαηά Φηινβίθν 

θαη ζπλ., 1995) 

Πεγέο:  -Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα 

εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ),  Αικπαλάθεο θαη ζπλ., 1998 (Φεθ. Βηβιηνζ., Σκ., 

Γεσινγίαο ΑΠΘ, 42-53ζει., Λίκλε Οδεξόο), 

* Σα θπξηόηεξα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ κεηαβάιινληαη επνρηθά θαη δηαρξνληθά, ελώ πνιιέο 

κεηξήζεηο ακθηζβεηνύληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζόηη δελ έγηλαλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη από έκπεηξν 

πξνζσπηθό. 
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θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ιίκλε, θπξίσο θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθαλ κεησκέλεο ηηκέο ζηε δηαθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη θαηά ην ρεηκώλα, 

πηζαλόηαηα από ηελ αύμεζε ησλ θεξηώλ πιηθώλ πνπ θέξλνπλ νη ρείκαξξνη ηεο πεξηνρήο πξνο 

ηε ιίκλε. Χο πξνο ηε ρισξνθύιιε-α, νη ζπγθεληξώζεηο ηεο ήζαλ παξόκνηεο επνρηθά κε ηε 

γεηηνληθή κεζνηξνθηθή ιίκλε Ακβξαθία. Αληίζεηα, νη ζπγθεληξώζεηο ληηξηθώλ, ληηξσδώλ θαη 

ακκσληαθώλ ζξεπηηθώλ αιάησλ έρνπλ κεησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, πηζαλόηαηα απηό λα 

νθείιεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνύ θαη ζηε αιιαγή ηεο ζπλνιηθήο 

γεεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γύξσ από ηε ιίκλε πεξηνρήο. 

ε παιαηόηεξε έξεπλα ζηε ιίκλε Οδεξό, δηαπηζηώζεθε ζην θπηνπιαγθηό ε παξνπζία 36 

εηδώλ από δηαηόκα (π.ρ. Cyclotella spp., Fragilaria vaucheriae, Synedra spp., Cocconeis spp.,Achnanthes 

lanceolata, Diatoma spp.,), 6 είδε ρισξνθπθώλ (π.ρ. Pediastrum simplex, Pediastrum  spp., Coelastrum 

microporum, Botryococcus spp.,), 3 είδε θπαλνβαθηεξίσλ (Aphanizomenon flos-aquae, A. spiralis, 

Microcystis aeruginosa), 1 δηλνθύθνο θαη 1 ρξπζνθύθνο.  

Σν δσνπιαγθηόλ είλαη έλα ζεκαληηθό βηνηηθά ζπζηαηηθό γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζηηο ιίκλεο γιπθνύ λεξνύ, θαζώο θαηαιακβάλεη κηα θξίζηκε ζύλδεζε 

κεηαμύ θπηνπιαγθηόλ θαη πςειόηεξεο ησλ θαηαλαισηώλ, όπσο ηα ςάξηα, ελώ ζεκαληηθά  

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαθύθισζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Αλ θαη ην δσνπιαγθηόλ 

εμαθνινπζεί λα κελ πεξηιακβάλεηαη σο βηνινγηθόο δείθηεο πνηόηεηαο γηα πδαηηθά 

νηθνζπζηήκαηα, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 2000/60 ΔΔ γηα ηα λεξά, 

αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ σο δείθηε ησλ κεηαβνιώλ ζηε δπλακηθή ηεο 

ηξνθηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ιηκλώλ, θαζώο 

ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηα ζξεπηηθά ηνπο άιαηα θαη ζην θιίκα. Ζ θνηλσλία ηνπ 

δσνπιαγθηνύ ζηε ιίκλε Οδεξόο απνηειείηαη, ζε πξόζθαηε έξεπλα, από 25 είδε από ηα νπνία 

16 είλαη ηξνρόδσα, 5 θιαδνθεξαησηώλ, 3 θσπήπνδα θαη κία πξνλύκθε  ηνπ κπδηνύ ηνπ 

γιπθνύ λεξνύ. Χο πξνο ηελ αθζνλία ηνπο θπξηαξρνύλ ηα θσπήπνδα (πεξίπνπ 41%), ηα 

ηξνρόδσα (πεξίπνπ 32%), θαη αθνινπζνύλ νη  πξνλύκθεο ηνπ κπδηνύ Dreissena blanci (πεξίπνπ 

20%) θαη ησλ θιαδνθεξαησηώλ (πεξίπνπ 8%). Από ηα θπξίαξρα είδε ζεκεηώλνληαη ζηα 

θσπήπνδα ηα Eudiaptomus drieschi, Macrocyclops albidus θαη λαύπιηνη. ηα ηξνρόδσα 

επηθξαηνύλ ηα Filinia longiseta, Synchaeta sp., Conochilus unicornis, Polyathra sp., 

Keratella quadrata και Hexarthra sp. Ληγόηεξν άθζνλα ήζαλ ηα Asplanchna priodonta , 

Keratella tropica, Keratella cochlearis, Trichocerca similis, Trichocerca sp ., Kellicottia 

longispina, Filinia opoliensis, Ploesoma hudsoni, θαη Keratella tecta. Χο πξνο ηα 

θιαδνθεξαησηά θπξηαξρνύλ ηα  Diaphanosoma orghidani, Bosmina longirostris. Daphnia 

cucullata, Ceriodaphnia pulchella, Leptodora kindtii. Οη πξνλύκθεο ηνπ κπδηνύ βξέζεθαλ 
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θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε ηε κέγηζηε αθζνλία ηνλ Αύγνπζην λα θηάλεη ηα 440 άηνκα 

αλά ιίηξν λεξνύ. 

Χο πξνο ηελ πδξόβηα βιάζηεζε, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο αλαπηύζζνληαη ειώδεηο 

εθηάζεηο όπνπ θπξηαξρείηαη από είδε Phragmites australis (ηεξάζηηα ε επέθηαζε ηνπ κε πιάηνο 

δώλεο κέρξη θαη 800 κέηξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ιίκλεο), Typha domingensis, Scirpus maritimus, Sc. 

litoralis, Eleocharis palustris, Carex otrubae. Δπίζεο, βξίζθνπκε θαη εθπδαηηθά πιεπζηόθπηα 

όπσο Potamogeton nodosus Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Najas marina 

θαη άιια.  

Από ηελ πδξόβηα νξληζνπαλίδα ζηε ιίκλε Οδεξόο δηαρεηκάδνπλ ζπλήζσο ηα είδε 

θαιακόθηξθνο, θνξκνξάλνο, πξαζηλνθέθαιε πάπηα, καπξνζθνύθα, θαάξίδα θαζηαλνθέθαινο 

γιάξνο, ζθνπθνβνύηη θαη άιια. 

Από ηελ άπνςε ηεο ηρζπνπαλίδαο, ζηε ιίκλε δηαβηνύλ 6 ελδεκηθά είδε ηεο Διιάδαο (δξνκίηζα, 

ηζεξνύθια, γνπξλάξα, γιαλίδη, ζηξνζίδη, ηξηρσβεινλίηζα), 6 θνζκνπνιηηηθά είδε (αζεξίλα, κπνύιθα, 

κνπξκνπξίηζα, πνληνγσβηόο, πνηακνζαιηάξα, ρέιη), θαη 3 εηζαρζέληα (θππξίλνο, πεηαινύδα, 

θνπλνππόςαξν). εκεηώλεηαη ζε ζρεηηθή κειέηε όηη ν πιεζπζκόο ηεο κνπξκνπξίηζαο (Rhodeus 

sericus amarus), είλαη ν κνλαδηθόο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξώπε. Από ηα πην πάλσ είδε 

είλαη απεηινύκελα θαη ηξσηά ε κπνύιθα, ην ζηξνζίδη θαη ε ηξηρσβεινλίηζα. Δπίζεο, ηνλίδεηαη 

όηη απνηειεί πξόβιεκα ε άθζνλε παξνπζία ηεο πεηαινύδαο θαη ηεο γνπξλάξαο, θαζώο 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αιηεία ηεο αζεξίλαο πνπ είλαη αξθεηά άθζνλε ζηε ιίκλε Οδεξόο.  

Ζ Λίκλε Οδεξόο ηαμηλνκείηαη σο κεζν–επηξνθηθή ζε ζρέζε κε ηνλ νιηθό θώζθνξν (πηζαλώο 

ην απνηέιεζκα ηεο έθπιπζεο ησλ ιπκάησλ θηελνηξνθηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ απνξξνώλ από 

θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θ.ά), ηε ρισξνθύιιε-α θαη ηε δηαθάλεηα ησλ λεξώλ ηεο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη, από ηελ 1/1/2006 κε ηε κεηαξξύζκηζε ηεο ΚΓΠ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαπλνθαιιηέξγεηα, ε θύξηα θαιιηέξγεηαο γύξσ από ηε ιίκλε ήηαλ ν θαπλόο. Χζηόζν, ε 

παξαγσγή θαπλνύ είλαη ζήκεξα ζρεδόλ εμαθαληζκέλε ζηελ Αηησιναθαξλαλία. Έηζη, νη 

θαπλνθαιιηεξγεηέο, είηε ζηξάθεθαλ πξνο άιιεο θαιιηέξγεηεο, ή ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

άθεζαλ ηα ρσξάθηα ηνπο αθαιιηέξγεηα. Απηή ε αιιαγή ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

άιιαμε θαη ηηο επηπηώζεηο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο. 

Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή- 

Μέγηζηε ηηκή 

Μέζε ηηκή *Πεξίνδνο 2009-

2010 



 

         Θ. Σ., Κοςζοςπήρ                         Οι Λίμνερ ζηην Δλλάδα (1/6. Γςηική Δλλάδα)                       Μαπηςπίερ & Καηαγπαθέρ                  _34    

Θεξκνθξαζία, 
0
C 9.6-28.7 20.1 9.9-28.9 

Αγσγηκόηεηα, κS/cm 225-630 420 201-398 

pΖ 6.9-8.4 7.7 7.7-8.8 

Γηαθάλεηα Secchi, m - - 0.5-2.0 

Oι.θιεξόη., mg/l 125-320 180 - 

Γηαι.Ομπγόλν, mg/l 6.7-12.8 8.5 7.04-12.09 

Υισξηόληα,mg/l 3.5-55 20 - 

Θεητθά ηόληα, mg/l 43-281 97 - 

Υισξνθπι.-α, mg/m
3
 - - 1.48-11.47 

Πεγέο: * Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and physicochemicals 

in lake Ozeros), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην 

πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. 

Νεξώλ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), 

 

Θξεπηηθά Άιαηα θαη άιια 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή- 

Μέγηζηε ηηκή 

Μέζε ηηκή * Πεξίνδνο 2009-

2010 

Οιηθόο Φώζθ., κg/l 11-203 44 33-281 

PO4, κg/l - - 3-98 

NO2, κg/l 1-94 53 0-23 

NO3, κg/l 107-1014 243 0-685 

NH4, κg/l 19-492 164 0-11 

Νάηξην, Na
+ 

, meq/l 0.1-0.8 0.6 - 

Μαγλήζην, Mg
+
, meq/l 0.1-1.2 0.5 - 
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Αζβέζηην, Ca
++

, meq/l 1.5-3.2 2.2 - 

S.A.R. 0.4-0.6 0.5 - 

Καηεγνξία Νεξνύ C2S1- C2S1 C2S1 - 

Πεγέο: Υαιθηά, 2013 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπ., Γπηηθήο Διιάδαο, 368ζει., Εσνπιαγθηό, Ακβξαθίαο, Λπζηκαρείαο, 

Οδεξνύ),  Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and physicochemicals 

in lake Ozeros), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ,ΗΓΜΔ,ΚΔΠΔ, 335ζει.,+4Παξαξη., ρέδην 

πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ.Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. 

Νεξώλ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), 

 

ηαρπνινγεκέλεο πεγέο: Υαιθηά, 2013 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπ., Γπηηθήο Διιάδαο, 368ζει., Εσνπιαγθηό, Ακβξαθίαο, 

Λπζηκαρείαο, Οδεξνύ), Chalkia, Kehayias, 2013 (Medit., Mar., Scienc., 14,3, 32-41 -special issue-, Zooplankton and 

physicochemicals in lake Ozeros), Οηθνλόκνπ θαη ζπλ., 2001 (Σερλ., Έθζεζ., ΔΛΚΔΘΔ, Τπνπξ., Γεσξγίαο, PESCA, 

559ζει., αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο, Δπξπηαλίαο, Καξδίηζαο, Βνησηίαο, Αξθαδίαο, Ζιείαο, Αραταο), 

Αικπαλάθεο θαη ζπλ., 1998 (Φεθ. Βηβιηνζ., Σκ., Γεσινγίαο ΑΠΘ, 42-53ζει., Λίκλε Οδεξόο), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 

(Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ 

ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή ρσξνηαμηθή 

κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο), 

__________ 
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- Λίκλε Σξηρωλίδα 

ή Λίκλε Απόθνπξνπ ή Λίκλε Βξαρωξίνπ  

(Natura2000=GR2310009, Αηησιναθαξλαλία, Αγξίλην): 

 

Μνξθνκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λίκλεο Σξηρωλίδαο 

Δπηθάλεηα Λίκλεο 97.2Km
2
 Τςόκεηξν Λίκλεο +16 έσο +13.5m 

Τδξνινγηθή Δδαθηθή Λεθάλε 301.8Km
2
 Μέγηζην Μήθνο 18.1Km 

Όγθνο Λίκλεο   2900Υ10
6
m

3
 Μέγηζην Πιάηνο 6.2Km 

Μέγηζην Βάζνο 59m Μήθνο Αθηώλ 53.1Km 
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Ζ ιίκλε Σξηρσλίδα, είλαη ε κεγαιύηεξε ζε έθηαζε ιίκλε ηεο Διιάδαο θαη ν 

κεγαιύηεξνο όγθνο λεξνύ ζε θπζηθή πδαηνζπιινγή. Υαξαθηεξίδεηαη σο ηεθηνληθή 

θξππηνιίκλε (θξππηνιίκλε=ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο βξίζθεηαη θάησ από ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο-

0-43 κέηξα). Έρεη ζρήκα αλνηθηό λεθξνεηδέο θαη σο επί ην πιείζηνλ ξερέο παξόρζηεο 

πεξηνρέο. Αλαηνιηθά, ε κνξθνινγηθή θιίζε ησλ βνπλώλ είλαη κεγάιε θαη νη αθηέο 

απόηνκεο, ελώ ζην ππόινηπν ηκήκα ηεο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο έρεη νκαιή 

απόιεμε κε απνηέιεζκα ζε πνιιά ζεκεία, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην κεγάιν κέγεζνο 

ηεο ιίκλεο, ε αθηή λα ζπκίδεη ζάιαζζα. Γύξσ από ηε ιίκλεο ππάξρνπλ 6 κεγάινη 

νηθηζκνί κε ζπλνιηθό πιεζπζκό πάλσ από 30000 θαηνίθνπο. 

Ζ Σξηρσλίδα, βξίζθεηαη ζην βύζηζκα αλάκεζα ζηα βνπλά Παλαηησιηθό θαη Αξάθπλζν, 

θαη δέρεηαη ηα λεξά από ηα πδάηηλα ξεύκαηα απηώλ ησλ βνπλώλ, όπσο θαη ε γεηηνληθή 

ηεο Λπζηκαρεία, από ηελ νπνία ηε ρσξίδεη κία ισξίδα γεο πιάηνπο 2 ρικ. Σα 

πιενλάδνληα λεξά ηεο Σξηρσλίδαο δηνρεηεύνληαη κε δηώξπγα ζηε Λπζηκαρεία θαη από 

θεη κε δηώξπγα ζηνλ Αρειών πνηακό. Ζ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ εθξέεη επηθαλεηαθά 

από ηελ Σξηρσλίδα, ξπζκίδεηαη από ζπξόθξαγκα, δίπια ζηα άιινηε γεθύξηα ηνπ 

Αιάκπεε.  

Ζ ιίκλε Σξηρσλίδα, ζεσξείηαη καδί κε ηε Μεγάιε Πξέζπα σο ε θαζαξόηεξε ιίκλε ηεο 

Διιάδαο, θαζώο ν ξπζκόο αλαλέσζεο ησλ λεξώλ ηεο είλαη ηαρύο. Ο πδάηηλνο όγθνο 

ηεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 3000 εθαηνκκύξηα θπβηθά κέηξα. Οη εηζξένπζεο πνζόηεηεο 

Μέζν Βάζνο 30.5m Δηζξνέο Νεξνύ 

πξνο ηε Λίκλε   

294Υ10
6
m

3
/έηνο 

Υξόλνο Παξακνλήο ησλ 

Τδάησλ ζηε Λίκλε 

Υξόλνο Αλαλέσζε (θαηά 

Φηινβίθν θαη ζπλ, 1990) 

4.8 έηε 

 

3.6 έηε 

Δθξνέο Νεξνύ από 

ηε Λίκλε 

- γηα Άξδεπζε 

185Υ10
6
m

3
/έηνο  

- Δμάηκηζε 84 

Υ10
6
m

3
/έηνο 

-πξνο Λπζηκαρία 

594 Υ10
6
m

3
/έηνο 

Πεγέο: Εαραξίαο, Κνπζνπξήο, 2000 (Σερλ.,Έθζεζ., Life-Φύζε, 8 ηόκνη, γηα ηνπο αζβεζηνύρνπο βάιηνπο ηεο 

Σξηρσλίδαο), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ.,1=498ζει, ηεπρ.,2=261ζει, ηεπρ.,3=221ζει, γηα 

εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ), Κνπζνπξήο, 1993 (Γηδ.,Γηαηξ.,ΑΠΘ, 166ζει.) 

* Σα θπξηόηεξα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκλώλ κεηαβάιινληαη επνρηθά θαη δηαρξνληθά, ελώ πνιιέο 

κεηξήζεηο ακθηζβεηνύληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζόηη δελ έγηλαλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη από έκπεηξν 

πξνζσπηθό. 



 

         Θ. Σ., Κοςζοςπήρ                         Οι Λίμνερ ζηην Δλλάδα (1/6. Γςηική Δλλάδα)                       Μαπηςπίερ & Καηαγπαθέρ                  _38    

λεξνύ πξνέξρνληαη θπξίσο από ππoιίκληεο πεγέο (νη ζεκαληηθόηεξεο αλνηρηά ησλ πεγώλ 

Μπξηηάο) θαη από 15 κεγάινπο θαη αξθεηνύο κηθξόηεξνπο ρείκαξξνπο, νη νπνίνη 

μεθηλνύλ από ην Παλαηησιηθό θαη ηνλ Αξάθπλζν θαη θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε. 

Πνζόηεηα λεξνύ πξνέξρεηαη θαη από ηελ απνζηξάγγηζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο 

πεξηνρήο Παλαηησιίνπ – Καηλνύξγηνπ. 

Ζ Σξηρσλίδα, δέρεηαη πνηθηιία από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αζηηθέο απνξξίςεηο, γεσξγηθέο απνξξνέο), αιιά θαηνξζώλεη λα 

ηηο αληηπαξέξρεηαη, επεηδή ηα λεξά ηεο έρνπλ γξήγνξν ξπζκό αλαλέσζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ην κεγάιν όγθν ησλ λεξώλ ηεο. Ζ κεγάιε δηαθάλεηα ζηα λεξά ηεο, ε 

θαιή ηνπο νμπγόλσζε, νη ζρεδόλ κηθξέο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ ηνπο αιάησλ 

είλαη κεξηθά από εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαμηλνκνύλ ηε ιίκλε σο 

νιηγνηξνθηθή-κεζνηξνθηθή.  

Πέξα ηνπ όηη, ε ιίκλε Σξηρσλίδα απνηειεί κηα πνιύ κεγάιε δεμακελή λεξνύ, έρνπλ 

πεξηγξαθεί ζην νηθνζπζηήκαηά ηεο πνιιά είδε ελδεκηθήο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ηόζν 

από ην πιαγθηό, όζν θαη από ηελ αζπόλδπιε παλίδα θαη ηα ςάξηα ηεο, ελώ θαη ε 

αιηεπηηθή ηεο παξαγσγή δελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δμάιινπ, ε ιίκλε δηαζέηεη 

ζεκαληηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ. Αλάκεζα ζε απηνύο, ζηηο λόηηεο αθηέο ηεο ιίκλεο, 

ππάξρεη νξηνζεηεκέλε πεξηνρή κε ηνλ νηθόηνπν ‘’Αζβεζηνύρνη Βάιηνη’’ πνπ απνηειεί 

πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία ζην δίθηπν πεξηνρώλ Natura2000. ρεηηθά πξόζθαηα, 

κέζα από ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα LIFE-Φύζε, δηεξεπλήζεθαλ δηεμνδηθά νη 

΄΄Αζβεζηνύρνη Βάιηνη ηεο Σξηρσλίδαο’’, νη νπνίνη απνηεινύλ πξόηππν ηύπν νηθόηνπν 

γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε. ην πιαίζην απηνύ ηνπ έξγνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ην 

Κέληξν Πεξηβάιινληνο Σξηρσλίδαο (ΚΔΠΔΣΡΗ), ζηελ πεξηνρή ηνπ Καηλνύξγηνπ 

Σξηρσλίδαο. 

Ζ Σξηρσλίδα, είλαη κηα ζεξκή κνλνκηθηηθή ιίκλε. Από ηελ άλνημε αξρίδεη ε αλάπηπμε 

ηνπ ζεξκνθιηλνύο, ην νπνίν δηαξθεί κέρξη λσξίο ην θζηλόπσξν. Από ηε ζύγθξηζε 

απηώλ ησλ δηαρξνληθώλ δεδνκέλσλ πξνθύπηεη όηη ε κέγηζηε ηηκή ζεξκνθξαζίαο πνπ 

θαηαγξάθεθε ζρεηηθά πξόζθαηα ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα, έρεη απμεζεί θαηά 2
o
C ζην 

δηάζηεκα 1985–2006, ελώ ζρεδόλ θαηά 5
o
C από ηελ αληίζηνηρε θαηαγξαθή θαηά ηελ 

πεξίνδν 1978-1981. Δμάιινπ, θαηαγξάθνληαη θαη ηα αθόινπζα. Ζ κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2004-2005 είλαη ειαθξώο 
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ρακειόηεξε από εθείλεο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζην παξειζόλ, ελώ ε ειάρηζηε είλαη 

ρακειόηεξε ή θαη ειαθξώο πςειόηεξε από εθείλε πνπ θαηέγξαςαλ παιαηόηεξεο 

κειέηεο. Ζ ειάρηζηε αγσγηκόηεηα πνπ κεηξήζεθε ζρεηηθά πξόζθαηα θπκαίλεηαη ζηα 

ίδηα επίπεδα κε ηελ παιαηόηεξε κειέηε, θαη πνιύ ρακειόηεξεο από ηηο ελδηάκεζεο 

ρξνληθά κειέηεο. Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο αγσγηκόηεηαο ζρεηηθά πξόζθαηα είλαη απμεκέλε 

ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, ελώ απμεκέλε ήηαλ θαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ pH. Οη ηηκέο 

κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνύ πνπ κεηξήζεθαλ πξόζθαηα, παξόηη δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηηο αλάινγεο ηηκέο πνπ θαηέγξαςαλ ην 1988-1989, 

εκθαλίδνπλ αύμεζε ζε ζρέζε κε ηηο κειέηεο 1985-1989, θαη κείσζε ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ παιαηόηεξε εξγαζία. Ζ ειάρηζηε ζπγθέληξσζε ρισξνθύιιεο–α είλαη ρακειόηεξε 

από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ιίκλε, σζηόζν ε 

κέγηζηε μεπεξλά ηηο πξναλαθεξζείζεο. Ζ κέγηζηε ζπγθέληξσζε νιηθνύ θσζθόξνπ 

πνπ κεηξήζεθε ζε ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε είλαη απμεκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

αληίζηνηρε ησλ ηξηώλ πξνεγνύκελσλ κειεηώλ. Απμεκέλε θαηά 50% εκθαλίδεηαη θαη ε 

κέγηζηε ηηκή ησλ νξζνθσζθνξηθώλ ηόλησλ ζπγθξηηηθά κε ηε κεγαιύηεξε αληίζηνηρε 

ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο. Οη ζπγθεληξώζεηο νιηθνύ αδώηνπ 

πνπ ππνινγίζηεθαλ ζρεηηθά πξόζθαηα, κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κόλν κε εθείλεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ηνπ 1985-1989. Έηζη, ε ειάρηζηε ζπγθέληξσζε νιηθνύ 

αδώηνπ πνπ κεηξήζεθε ηελ πεξίνδν 2004-2005 βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ νη πξνεγνύκελνη εξεπλεηέο, ελώ ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε μεπεξλά θαηά 

πνιύ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 1997. ηελ ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε (2004-2005), 

βξέζεθαλ επίζεο απμεκέλεο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ληηξσδώλ θαη ληηξηθώλ ηόλησλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ βξήθαλ νη πξνεγνύκελνη εξεπλεηέο, ελώ ε κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε ακκσληαθώλ ηόλησλ, ήηαλ απμεκέλε θαηά 169,23 % ζε ζρέζε κε ηηο 

παιαηόηεξεο έξεπλεο. Παξόκνηα αύμεζε εκθάληζε θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ππξηηηθώλ 

ηόλησλ. 

Χο πξνο ηε δηαρξνληθή πνξεία ησλ θπζηθνρεκηθώλ δεδνκέλσλ ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο 

κπνξεί λα δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ε κείσζε ηεο ειάρηζηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

λεξνύ θαη ε αύμεζε ηνπ pH κπνξνύλ λα ιεθζνύλ σο ελδείμεηο γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηξνθηζκνύ ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο, θαζώο κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από 

απμεκέλε πξσηνγελή παξαγσγηθόηεηα. Δπίζεο, είλαη γλσζηό όηη ε βαζκηαία αύμεζε 

ηεο αγσγηκόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε έλα πδάηηλν νηθνζύζηεκα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ 

αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηξνθηζκνύ ηνπ. Ο νιηθόο θώζθνξνο κέζα ζην λεξό είλαη πνιύ 
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ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηξνθηθόηεηα ελόο πδάηηλνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη, εθηόο από ηε κνξθή ησλ νξζνθσζθνξηθώλ ηόλησλ, ζπλαληάηαη 

θαη κε ηε κνξθή ηνπ δηαιπκέλνπ νξγαληθνύ θσζθόξνπ. Σν άδσην απνηειεί επίζεο έλα 

βαζηθό ζξεπηηθό ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ελόο πδάηηλνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη νη θπξίαξρεο κνξθέο ηνπ ζην λεξό πεξηιακβάλνπλ ην δηαιπκέλν 

κνξηαθό Ν2, ακκσληαθό άδσην, ληηξηθά, ληηξώδε θαζώο θαη κεγάιν αξηζκό νξγαληθώλ 

ζπζηαηηθώλ. Οη απμεκέλεο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ησλ θσζθνξηθώλ ηόλησλ αιιά θαη ηνπ 

νιηθνύ θσζθόξνπ ζε ζύγθξηζε κε ην παξειζόλ, δείρλνπλ ηε θόξηηζε ηεο ιίκλεο κε 

θώζθνξν, ν νπνίνο θαηά πάζα πηζαλόηεηα πξνέξρεηαη από ηελ έθπιπζε γεσξγηθώλ 

ιηπαζκάησλ ή από ηα απόβιεηα ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ αλάινγσλ 

βηνηερληώλ (π.ρ. ειαηνηξηβεία, ρνηξνηξνθεία) πνπ ιεηηνπξγνύλ γύξσ από απηή. ύκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ε Σξηρσλίδα δείρλεη ραξαθηεξηζηηθά νιηγόηξνθεο (chl–α, TN) θαη 

κεζόηξνθεο (TP, Γηαθάλεηα) ιίκλεο. Έηζη, ζπλερίδεη λα θαηαηάζζεηαη ζηα νιηγν-

κεζόηξνθα νηθνζπζηήκαηα. ε ζρέζε κε ην παξειζόλ, ηα ζρεηηθά πξόζθαηα δεδνκέλα 

(2004-2005) δείρλνπλ όηη ππάξρεη κηα θάπνηα ππνβάζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ, όπσο ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε νιηθνύ θσζθόξνπ θαη αδώηνπ 

θαη ε αύμεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο αγσγηκόηεηαο θαη pH. Σν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη 

ίζσο κηα ηάζε αύμεζεο ηνπ ηξνθηζκνύ ηεο ιίκλεο. Δπηπιένλ, πξόζθαηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνύλ ζην βηνηηθό θνκκάηη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο, έδεημαλ όηη 

ζηε ζύλζεζε ηεο βηνθνηλσλίαο ηνπ δσνπιαγθηνύ ζπκκεηέρνπλ θαη είδε πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ εύηξνθα νηθνζπζηήκαηα (π.ρ. Daphnia cucullata), γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηελ 

άπνςε όηη ε Σξηρσλίδα βξίζθεηαη ζε κηα κεηάβαζε πξνο αλώηεξν επίπεδν 

ηξνθηθόηεηαο. 

ηνλ πην θάησ πίλαθα ζπγθξίλνληαη θπζηθνρεκηθά δεδνκέλα δηαθνξεηηθώλ 

ρξνλνινγηθά κειεηώλ (πεγή: Νηνύιθα, Κεραγηάο, 2009 (9ν Παλει., πκπ., Χθεαλ., Αιηείαο, ηνκ., ΗΗ, 1223-1228, 

Σξνθηθή θαηάζηαζε Σξηρσλίδαο, ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα δεδνκέλα)), 

 

Παξάκεηξνο 2004/2005 

Νηνύιθα, 
Κεραγηάο 

1985-86-88-89 

Tafas et al. 
1988-89 

Koussouris et al. () 

1978-81 

Overbeck et al. 

Θεξκνθξαζία (νC) 10,1 – 29,7 9,5 – 27,5 11,1 – 28, 0 10,0 – 25,0 

Αγσγηκόηεηα (κS/cm) 260 – 387 195 – 320 45–270 267 – 301 

Γηαιπκέλν νμπγόλν (mg/L) 0,81 – 11,45 3,7 – 12,0 0,5 – 12,2 2,0 – 12,0 
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pH  7,35 – 9,37 7,6 – 8,5 7,7 – 8,8 8,1 – 8,5 

Γηαθάλεηα (m) 4,0 – 13,0 4,0 – 11,0 4,0 – 12,5 5,7 – 13,9 

Υισξνθύιιε – α (mg/m3) 0,19 – 9,37 2,2 – 8,2 2,3(1) , 4,3(2) 0,5 – 0,8 

TP (κg/L) 0 – 131 <7 15(1) , 66(2) 22 – 112 

PO – P (mg/L) 4 0 – 0,12 <0,02 – 0,07 0,001 – 0,014 0,002 – 0,04 

TN (mg/L) 0,07 – 2,18 <0,10 – 0,6 ** ** 

NH – N (mg/L) 4 0 – 0,35 <0,01 – 0,09 0,005 – 0,13 0 – 0,062 

NO – N (mg/L) 2 0 – 0,06 0 – 0,005 0,0013 – 0,018 0,001 – 0,005 

NO – N (mg/L) 3 0 – 0,74 0,05 – 0,45 0,003 – 0,125 0,02 – 0,232 

SiO – Si (mg/L) 2 0,11 – 12,68 0,1 - 4 0,2-1,4 0,021 - 2,9 

(1) : κέζε ηηκή,   (2) : κέγηζηε ηηκή   ** : δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα 

 

Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ηεο Σξηρσλίδαο είλαη πινπζηόηαηε, Αλάκεζα ζηα θπηά πνπ 

θπξηαξρνύλ είλαη θαη ηα θαιάκηα, βνύξια, ιάπαηα, ςαζηά, παπύξηα, ηηηέο, λνύθαξα, νξρηδέεο, 

πιαηάληα, ιεύθεο, ζθιήζξα. Δηδηθόηεξα, ε ρισξίδα ηνπ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο 

Σξηρσλίδαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 323 taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο), από ηα νπνία 320 αλήθνπλ 

ζηα ζπεξκαηόθπηα θαη 3 αλήθνπλ ζηα πηεξηδόθπηα. Ο πινύηνο ησλ πδξόβησλ καθξνθύησλ 

ζε κηα ιίκλε είλαη κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ζπλάξηεζε ηεο έθηαζεο κηαο ιίκλεο, ηεο 

δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηεο, ηεο νκαιήο ή όρη θιίζε ηνπ ππζκέλα ηεο από ηελ αθηή πξνο ηα 

βαζύηεξα ηκήκαηά ηεο, ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ λεξώλ, ε πνηθηιία ησλ ηύπσλ ησλ 

νηθνηόπσλ, αιιά θαη ηεο ηξνθηθήο ηεο θαηάζηαζεο. εκεηώλεηαη όηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ γύξσ από κηα ιίκλε θαη ε έληνλε άζθεζε ηεο ειεύζεξεο βόζθεζεο δώσλ ζηηο 

πγξνηνπηθέο ηεο πεξηνρέο, ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πγξώλ ιηβαδηώλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο θπηνπνηθηιόηεηαο κηαο ιίκλεο. Από ηα πδξόθπηα ηεο πεξηνρήο ηεο Σξηρσλίδαο, 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαιακβάλνπλ ηα ππεξπδαηηθά ξηδόθπηα. Σα θπξίαξρα είδε ζηε 

ιίκλε Σξηρσλίδα είλαη 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 θαη άιια. Βαζύηεξα ζην 

λεξό θαη κέρξη ηα 12 κέηξα βάζνο, πνπ είλαη ην όξην ηεο παξάιηαο δώλεο επηθξαηνύλ 

ραξόθπηα κε θπξηόηεξα ηα Chara vulgaris, Ch. hispida, Nitella flexilis, N.tenuissima, 

Nitellopsis obtusa. Δμάιινπ, όπνπ ε καθξνθπηηθή πδξόβηα βιάζηεζε είλαη ππθλή 
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αλαπηύζζνληαη θαη ρισξνθύθε ησλ γελώλ Spirogyra, Cladophora, Zygnema, Mougeotia, 

Ulothrix, Oedogonium. ηα πγξά ιηβάδηα ηεο πεξηνρήο θπξηαξρνύλ ηα Trifolium resupinati 

θαη Iris pseudacorus. εκεηώλεηαη όηη ε κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ θαιακώλ παξαηεξείηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ιίκλεο κεηαμύ ησλ ρσξηώλ Καςνξάρε θαη ηηαξάισλα, ζε αξθεηά 

κεγάιε έθηαζε ζην λόηην ηκήκα ηεο ιίκλεο κεηαμύ Γξακκαηηθνύ θαη Γαθληά θαη ζην δπηηθό 

ηκήκα ηεο ζηελ πεξηνρή πξνο ηελ ηάθξν Αιάκπεε. Ζ απμαλόκελε έθηαζε ησλ θαιακώλσλ 

ζηελ Σξηρσλίδα αλέξρεηαη ζε 134%, κεηαμύ ησλ εηώλ 1945-1997.  

Σν θπηνπιαγθηόλ ηεο ιίκλεο πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 90 taxa (είδε, πνηθηιίεο, 

κνξθέο)¸ κεξηθά από ηα νπνία είλαη κνλαδηθά (ελδεκηζκόο) ζηνλ θόζκν. Από απηά κόλν ηα 

15 ήζαλ ζε ζρεηηθή αθζνλία. Ζ θπξηαξρία ησλ δηαηόκσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή (π.ρ. 

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. ), θαη είλαη παξόληα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (25-

81%). Σα θπαλνβαθηήξηα (π.ρ. Aphanocapsa elachista, Chroococus limneticus, Anabaena 

aphanizomenoides, Anabaena spp., Aphanizomenon flos-aquae, Aphanotheca clathrata, 

Gomphosphaeria lacustris, Lyngbya limnetica, Oscillatoria agardii v. isothrix, O. tenuis) 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλόηεηα ηνπ θπηνπιαγθηνύ από 1-18% εηεζίσο, ηα ρισξνθύθε 

(π.ρ.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%, ηα ρξπζνθύθε (π.ρ.Dinobryon divergens, D. sociale ) από 3-

18%, ηα δηλνθύθε (π.ρ.Peridinium inconspicuum tab. conjuctum, P. incon. tab. remotum f. 

spiniferum, Ceratium hirundinella, Gonyaulax sp., Gymnodinium sp., ) από 5-37%, ελώ ηα 

θξππηνθύθε (π.ρ. Cryptomonas erosa, Rhodominas sp. ) θαη άιινη νξγαληζκνί ηνπ 

θπηνπιαγθηνύ ζπκκεηέρνπλ εηεζίσο κε πνζνζηά κέρξη 4% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ ηνπ 

θπηνπιαγθηνύ. 

Χο πξνο ηελ θνηλόηεηα ηνπ δσνπιαγθηνύ (δεδνκέλα έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2003–

2005), δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ 37 εηδώλ αζπόλδπισλ νξγαληζκώλ (26 είδε 

ηξνρόδσα, 3 είδε θσπήπνδα, 7 είδε θιαδνθεξαησηά θαη κία πξνλύκθε καιαθίνπ). Ζ κέγηζηε 

αθζνλία ηεο θνηλόηεηαο ηνπ δσνπιαγθηνύ θαηαγξάθεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξώκαηνο 0-10 

κέηξα, κε ηελ αθζνλία ηνπο λα κεηώλεηαη κε ην βάζνο. Γεληθά, ζην δσνπιαγθηό ηεο ιίκλεο, 

επηθξαηνύλ ηα βιεθαξηδσηά πξσηόδσα (42-98%) θπξίσο κε ην είδνο Tintinopsis lacustris, 

αθνινπζνύλ ηα ηξνρόδσα (κέρξη 38%), ε ζπκκεηνρή ησλ θσπεπόδσλ θηάλεη ην 26% θαη ησλ 

θιαδνθεξαησηώλ πεξίπνπ ην 8%, σο πξνο ην ζύλνιν ηεο αθζνλίαο ησλ νξγαληζκώλ ηνπ 
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δσνπιαθηνύ. Από ηα  θσπήπνδα, ηα θπξίαξρα είδνο είλαη ηα Eudiaptomus driesci , 

Arctodiaptomus dudichi, A. steindachneri, Acanthocyclops viridis, Cyclops vicinus 

Eudiaptomus drieschi. Από ηα θιαδνθεξαησηά θπξηαξρνύλ ηα Diaphanosoma orghidani, D. 

brachyurum, Bosmina longirostris, Daphnia hyaline, D. longispina, Alona sp. Οη λαύπιηνη 

ησλ θσπεπόδσλ βξέζεθαλ θπξίσο  ζην επηθαλεηαθό ζηξώκα ηνπ λεξνύ, όιεο ηηο επνρέο ηνπ 

ρξόλνπ. Σα πην ζεκαληηθά είδε από ηα ηξνρόδσα, πνπ αθνινπζνύλ έλα θάζεην κνληέιν 

δηαρσξηζκνύ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ, είλαη ηα Polyarthra trigla, Keratella cochlearis, K. 

quadrata, Brachionus angularis, Br. calyciflorus, Asplanchna priodonta, Anureopsis fissa, 

Ploesoma mirum, Pl. truncatum, Pl.handsoni. Ζ ζεξκνθξαζία θαίλεηαη όηη είλαη ν πην 

ζεκαληηθόο αβηνηηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ηελ θάζεηε θαηαλνκή 

θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηνπ δσνπιαγθηνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηξσκαηνπνίεζεο ησλ λεξώλ ηεο ιίκλεο, ην κεηαιίκλην θαίλεηαη όηη είλαη ην παξαγσγηθό 

ζηξώκα ζηε ιίκλε, κε κέγηζηεο ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ θαη ρακειή δηαθάλεηα, ιόγσ 

ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο νξγαληθήο ύιεο θαη θπηνπιαγθηνύ. Δμάιινπ, θαίλεηαη όηη ην 

κεηαιίκλην δξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, σο ‘’θαηαθύγην’’ γηα ην δσνπιαγθηό, έλαληη ηεο 

ζεξεπζήο ηνπ από ην θπξίαξρν πιαγθηνλνθάγν ςάξη ηεο ιίκλεο ηελ αζεξίλα (Atherina boyeri). 

Οη βελζηθνί νξγαληζκνί ζηελ Σξηρσλίδα απνηεινύληαη θπξίσο από νιηγόραηηα (π.ρ. Tubifex 

tubifex, Naias spp., Limnodrilus hoffmeisteri, Potamothrix prespaensis, P.hammoniesis), πξνλύκθεο εληόκσλ 

(π.ρ. Chironomus plumosus, Microchironomus tener, Cryptochironomus dafectus, Dixa aestivalis, Chaoborus 

crystallinus, Ch. flavicans, Paratanytareus sp., Tanypus punctipennis), ηα θαξθηλνεηδή έρνπλ ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή (π.ρ. Atyaephyra desmarestis, Potamon potamios, Gammarus pungens, G.roeselli, Asellus 

aquaticus, Niphargus sp.), όπσο θαη ηα καιάθηα, ηα βδειινεηδή (ζε κεγάιε αθζνλία ην είδνο Erpobdella 

octaculata), ελώ ε ζπκκεηνρή ησλ νδνληόγλαζσλ θαη άιισλ εληόκσλ πνηθίιεη, όπσο θαη ηηο 

πδξόβηεο αξάρλεο. εκεηώλεηαη όηη ε παξάιηα βιάζηεζε επλνεί θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθό 

ππόζηξσκα δηαβίσζεο θαη ηξνθήο γηα ηελ παλίδα ησλ καιαθίσλ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα άθζνλε, 

κε κέγηζην ηεο βηνκάδαο ηνπο πεξίπνπ ζηα 5 κέηξα βάζνο. Μία από ηηο ηειεπηαίεο 

θαηαγξαθέο, γηα ηα καιάθηα ηεο ιίκλεο, πνπ δηεμήρζεθε από μέλνπο επηζηήκνλεο (von 

Alexander & P.L. Reischutz, 2003- Nachr., Ers., Vorarl., Malakol., Gesel., 11, 28-30), αλαθέξεη όηη 

βξέζεθαλ 28 είδε, από ηα νπνία 20 είδε ήζαλ δσληαλά (π.ρ. 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),  ελώ γηα 8 είδε βξέζεθαλ κόλν ηα θελά θειύθε ηνπο (π.ρ. Dianella thiesseana, Valvata 

klemmi, Valvata macrostoma, V. piscinalis, Stagnicola cf. fuscus, Ferrissia clessiniana, Planorbis carinatus, 

Hippeutis complanatus). Δμάιινπ, μέλνη επηζηήκνλεο, κεηαμύ ησλ άιισλ βξήθαλ όηη ζηελ 

Σξηρσλίδα δηαβηνύλ ην θνζκνπνιηηηθό γαζηεξόπνδα Potamopyrgus antipodarum (είλαη 
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γεγελέο καιάθην ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη έρεη έξζεη ζηελ Δπξώπε από ηνλ 19
ν
 αηώλα) πάλσ 

ζηα θπηά Myriophyllum spicatum θαη Nasturtium officinalis, θαη ηα ελδεκηθά καιάθηα ηεο 

πεξηνρήο Pseudobithynia trichonis θαη Trichonis trichonica. ύκθσλα κε πξόζθαηεο 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, ην κύδη ηνπ γιπθνύ λεξνύ πνπ επηθξαηεί, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

ιίκλεο Σξηρσλίδα θαη Ακβξαθία είλαη ηνπ είδνπο Dreissena blanci θαη όρη ην Dr., 

polymorpha, όπσο κέρξη ζήκεξα πηζηεπόηαλ. Ακθόηεξα έρνπλ κεγάιεο νκνηόηεηεο, όπσο 

απνθάιπςε πξόζθαηε κειέηε κνξηαθήο βηνινγίαο, θαη έηζη ην D. blanci ζεσξείηαη έλαο 

αθόκε εηζβνιέαο ζηα εζσηεξηθά λεξά θαη ζηελ Διιάδα. Οη ιάξβεο απηνύ ηνπ κπδηνύ D. 

blanci, είλαη παξνύζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηηο πην πάλσ ιίκλεο, ελώ ε θαηαλνκή 

ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο πάλσ από ηα 20 κέηξα βάζνο, θνληά ζην ζεξκνθιηλέο ή αθόκε θαη 

κέζα ζε απηό. Ζ κεγαιύηεξε αθζνλία ηνπο –κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα ειέγρεη ηελ 

αθζνλία θαη ηελ αλαπαξαγσγή- παξαηεξείηαη θαηά ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, όπνπ ηελ 

πεξίνδν απηή παξαηεξήζεθε ε εθηεηακέλε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο ηνπ. Άιινη μέλνη 

επηζηήκνλεο (Αlbrecht et al., 2009, Mollusc biodiversity and endemism in lake Trichonis, Malakol., 51, 2, 

357-375) ηαπηνπνίεζαλ ζηελ Σξηρσλίδα 33 είδε καιαθίσλ, κε 24 γαζηεξόπνδα θαη 9 είδε 

δηζύξσλ. Γειαδή ζηελ Σξηρσλίδα θαη ηε γεηηνληθή Λπζηκαρεία, έρεη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε 

ηνπ 24% ηεο ζπλνιηθήο παλίδαο ησλ καιαθίσλ ηνπ γιπθνύ λεξνύ ηεο Διιάδαο. Δμάιινπ, από 

ηα γαζηεξόπνδα απηώλ ησλ ιηκλώλ, 5 είδε ηεο Σξηρσλίδαο θαη 7 είδε ηεο Λπζηκαρείαο, είλαη 

ελδεκηθά ηεο πεξηνρήο.  

ηηο απόθξεκλεο αθηέο ηεο ιίκλεο θαη κέζα ζην λεξό δνπλ επίζεο βίδξεο, ακθίβηα, εξπεηά θαη 

άιια. Δπίζεο, πιήζνο από έληνκα (πιεθόπηεξα, θνιεόπηεξα, θ.ά), έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ πεξηνρή 

από μέλνπο επηζηήκνλεο. 

Ζ Σξηρσλίδα θηινμελεί ζπλνιηθά 25 είδε ςαξηώλ, 11 από ηα νπνία είλαη ελδεκηθά ζηελ 

Διιάδα (π.ρ. δξνκίηζα-Rutilus ylikiensis, ηζεξνύθια-Scardinius acarnanicus, γνπξλάξα-Tropidophoxinellus 

hallenicus, ζηξνζίδη-Barbus albanicus, ιηάξα-Phoxinellus pleurobipunctatus, ηξηρσβεινλίηζα-Cobitis 

trichonica, ινπξνγσβηόο-Economidichthys pygmaeus, γιαλίδη-Silurus aristotelis), 2 είδε είλαη ελδεκηθά 

ηεο Βαιθαληθήο, δειαδή ε ληάζθα-Pseudophoxinus stymphalicus θαη ε κπξηάλα-Barbus 

peloponnesius, 4 έρνπλ εηζαρζεί ζηε ιίκλε παιαηόηεξα θαη ηνπιάρηζηνλ 5 είδε είλαη 

θνζκνπνιηηηθά ζηελ εμάπισζή ηνπο. Έλα είδνο ςαξηνύ, πνπ απαληάηαη κόλνλ ζηε ιίκλε 

Σξηρσλίδα (ελδεκηζκόο πεξηνρήο) θαη πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν, είλαη θαη ν Ναλνγσβηόο ( 

Economidichtys trichonis). Πξόθεηηαη γηα κηθξό ςάξη, ην νπνίν έρεη κήθνο γύξσ ζηα 3-5 

εθαηνζηά, θαη δεη ζηα αβαζή λεξά ηεο παξαιίαο ηεο. Από ηα ςάξηα ηεο Σξηρσλίδαο, 8 είδε 

είλαη πξνζηαηεπόκελα, ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 92/43/ΔΔ, 7 είδε πξνζηαηεύνληαη 

από ηε ‘’πλζήθε ηεο Βέξλεο’’, θαη 8 είδε, ζύκθσλα κε ην ‘’Κόθθηλν Βηβιίν Απεηινύκελσλ 

πνλδπινδώσλ ηεο Διιάδαο’’, είλαη ηξσηά ή θαη απεηινύκελα ηνπηθά. ηα λεξά ησλ ξεκάησλ 
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ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ζηηο εθβνιέο ηνπο, δνπλ αξθεηά ςάξηα όπσο κπνύιθα, κπξηάλα, ιηάξα, 

ληάζθα ή ηζίκα. Δθηηκάηαη όηη νη αιηεπόκελεο πνζόηεηεο ςαξηώλ ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο 350 ηόλνπο εηεζίσο. 

Ζ νξληζνπαλίδα ηεο ιίκλεο είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα. Έρνπλ παξαηεξεζεί πάλσ από 200 είδε 

πνπιηώλ. Από απηά ηα 30 ηνπιάρηζηνλ είδε, αλήθνπλ ζηα απεηινύκελα θαη απζηεξά 

πξνζηαηεπόκελα από ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία, όπσο είλαη ν πνξθπξνηζηθληάο ην κπεθαηζίλη, 

ε λεξνθνηζέια, ε λεξόθνηα, νη αγξηόπαπηεο, ην βνηαιίδη, ε θαηζνύια, ε αιθπόλε, ν 

θαιαθξνθόξαθαο, ν εξσδηόο, νη θαιαξίδεο θαη πνιιά άιια.  

Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Θεξκνθξαζία, 
0
C 7.0 30.0 15.0 

Αγσγηκόηεηα, κS/cm 295 460 340 

pΖ 7.1 8.4 7.8 

Γηαθάλεηα Secchi, m 6.8 13.4 8.6 

Οι.Αιθαι., mg/l 132.0 183.0 158.6 

Oι.θιεξόη., mg/l 80.0 145.0 120.0 

Γηαι.Ομπγόλν, mg/l 8.6 11.0 9.0 

Υισξηόληα,mg/l 3.5 25.0 18.0 

Θεητθά ηόληα, mg/l 23.0 195.0 65.0 

Υισξνθπι.-α, mg/m
3
 1.8 4.3 2.4 

Πεγέο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει., +4Παξαξη., ρέδην πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Τπνπξγείν 

Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ. Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., Αξδεπη. Νεξώλ, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-potamon-limnon, 

Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., ΑΠΘ, ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 

2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ),  Κνπζνπξήο, 1993 (Γηδαθ.,Γηαηξ., 

ΑΠΘ, 120ζει., γηα ηε ιίκλε Σξηρσλίδα),  
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Θξεπηηθά Άιαηα θαη άιια 

Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Οιηθόο Φώζθ., κg/l 10 31 17 

P-PO4, κg/l 0.6 14 3 

N-NO2, κg/l 0.7 3.24 1.33 

N-NO3, κg/l 24 147 41 

N-NH3, κg/l 11 136 20 

Νάηξην, Na
+ 

, meq/l 0.5 0.7 0.7 

Μαγλήζην, Mg
+
, meq/l 0.3 1.2 0.8 

Αζβέζηην, Ca
++

, meq/l 1.4 2.6 2.1 

S.A.R. 0.6 0.6 0.6 

Καηεγνξία Νεξνύ C2S1 C2S1 C2S1 

Πεγέο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 1996 (ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 335ζει., +4Παξαξη., ρέδην 

πξνγξακ.,δηαρεηξ.,πδαη.,πόξσλ), Τπνπξγείν Γεωξγίαο, 1972-1997 (Γ. Γ., Δγγεηνβειη., Έξγσλ/Σκήκα Πξνζη., 

Αξδεπη. Νεξώλ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-pinakas-

potamon-limnon, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ λεξώλ), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1995 (Σερλ.,Έθζεζ., 

ΑΠΘ, ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ 

ιεθάλεο Αρειώνπ θιπ),  

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο, ησλ βηνινγηθώλ ηεο πόξσλ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 

λεξώλ ηεο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνηεξαηόηεηα ζε έξγα 

απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ησλ 

παξαιίκλησλ νηθηζκώλ θαη ησλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ, ζε έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο ζηνπο θπξηόηεξνπο ρεηκάξξνπο ηεο πεξηνρήο 

θ.ά. 

ηαρπνινγεκέλεο πεγέο: Chalkia, Kehayias et al., 2012b (.Malacol., 55, 1, 135-150, Dreissena blanci larvae in lakes 

Trichonida and Amvrakia), ηεθαλίδεο Κ., 2012 (Γηδαθ., Γηαηξ., Παλεπηζη., Παηξώλ, 301ζει., Αμηνιόγεζε ιηκλσλ ΒΓ 

Διιάδαο-Τδξόβηα καθξόθπηα-Εσνπιαγθηόλ), Ρίδνο, 2011 (Μεηαπη.,Γηπι.,Δξγα., Παλεπ., Πάηξαο, 118ζει., 

Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη πηζαλέο επηπηώζεηο από θιηκαηηθέο αιιαγέο), Νηνύιθα, 2010 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπ., 

Ησαλλίλσλ, 308ζει., Εσνπιαγθηηθέο θνηλσλίεο ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα), Νηνύιθα, Κεραγηάο, 2009 (9ν Παλει., πκπ., Χθεαλ., 
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Αιηείαο, ηνκ., ΗΗ, 1223-1228, Σξνθηθή θαηάζηαζε Σξηρσλίδαο, ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα δεδνκέλα), 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), Εώηνο, 2006 
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ηεπρ., 1=498ζει, ηεπρ., 2=261ζει, ηεπρ., 3=221ζει, γηα εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ ιεθάλεο Αρειώνπ 

θιπ), 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), Σάθαο, 1991 (Γηδαθη., Γηαηξ., 300ζει., ΔΚΠΑ, 

Φπηνπιαγθηό ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο), 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), Κνπκπιή-νβαληδή, 1983 (Γηδαθ.,Γηαηξ., 346ζει., γηα ηελ πδξόβηα βιάζηεζε ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο θιπ), 

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), Αλαγλωζηίδεο θαη 

ζπλ., 1982 (Βνη., Υξνλ., 2/2, 190-191 γηα πδξνπηέξηδα Azolla filiculoides θαη ζπκβηώηε Anabaena azollae ζηε ιίκλε 

Σξηρσλίδα), Ovenbeck, Anagnostidis et al., 1982 (Arch., Hydrob., 95, 365-394, limnological survey in Trichonis, 

Lyssimachia, Amvrakia lakes), Νηανπιάο, 1981 (Γηδαθ., Γηαηξ., ΑΠΘ, 143ζει, γηα ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο), 

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., 
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Αηησιναθαξλαλία ιεθάλε), 
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Β) Μαξηπξίεο θαη Καηαγξαθέο 

Σελ πξώηε πεξίνδν πνπ δεκηνπξγήζεθε ε εξεπλεηηθή νκάδα ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ζην 

ΗΧΚΑΔ, ηα ππάξρνληα κέρξη ηόηε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ζε δεκόζηνπο θνξείο θαη 

Παλεπηζηήκηα, γηα ηηο ειιεληθέο ιίκλεο θαη ηνπο πγξνηόπνπο γεληθόηεξα, ήηαλ πεξηνξηζκέλα. 

Δηδηθόηεξα, ππήξραλ κόλν δεδνκέλα ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γ/λζε Τδξνινγίαο, ΤΔΒ θαη 

Γ/λζε Αιηείαο, πνπ αθνξνύζαλ αληίζηνηρα πδξνινγηθά θαη θπζηθνρεκηθά δεδνκέλα 

νξηζκέλσλ ιηκλώλ θαη πνηακώλ γηα αξδεπηηθνύο ζθνπνύο, θαζώο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

ηρζπνπαξαγσγή ησλ ηρζπνηξόθσλ ιηκλώλ, ζην Τπνπξγείν πληνληζκνύ, Γ/λζε Τδαηηθώλ 

Πόξσλ θαη Υσξνηαμίαο, ππήξραλ ζηνηρεία κε κνξθνινγηθά θαη πδαηηθά ζηνηρεία νξηζκέλσλ 

ιηκλώλ, ζηε ΓΔΖ, Γ/λζε Τδαηηθνύ Γπλακηθνύ, ππήξρε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή κε 

πδξνινγηθά, πδξνδπλακηθά θαη κνξθνινγηθά δεδνκέλα ησλ ηερλεηώλ ιηκλώλ θαη νξηζκέλσλ 

πνηακώλ, ζην ΗΓΜΔ κε γεσινγηθά θαη νξηζκέλα κνξθνκεηξηθά ζηνηρεία, ζηε Γεσγξαθηθή 

Τπεξεζία ηνπ ηξαηνύ, ηα δεδνκέλα αθνξνύζαλ ηε ζέζε νξηζκέλσλ ιηκλώλ θαη 

πεξηνξηζκέλα κνξθνινγηθά ζηνηρεία. 

Δπίζεο, ζηνηρεία γηα νξηζκέλεο ειιεληθέο ιίκλεο ππήξραλ από παιαηόηεξεο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο θπξίσο ησλ Απνζηνιίδε, Αζαλαζόπνπιν, Αλαληάδε,  ηεθαλίδε, Όληξηα θαη 

Οηθνλνκίδε (ςάξηα), Αλαγλσζηίδε (ζεηνβαθηήξηα), Λαπξεληηάδε θαη Γθαληάηζα (πδξόβηα 

ρισξίδα θαη βιάζηεζε), Υαηδεθαθίδε, Εαγαληάξε (πδξνρεκεία), Λενληάξε θαη Αξώλε 

(γεσινγία, γεσκνξθνινγία), θαη άιινπο Έιιελεο θαη μέλνπο εξεπλεηέο. Δμάιινπ, ζηνηρεία γηα ηηο 

ιίκλεο ππήξραλ ζε νξηζκέλεο ηόηε Ννκαξρίεο θαη Τπνπξγεία ζην πιαίζην θπξίσο έξγσλ 

απνμήξαλζεο ζεκαληηθώλ πγξνηνπηθώλ πεξηνρώλ θαη ιηκλώλ, θαη άιισλ έξγσλ έγγεησλ 

βειηηώζεσλ. 

Παξάιιεια, κε ηελ πξώηε απνγξαθή ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ, ζην ΗΧΚΑΔ (Κνπζνπξήο, Φώηεο, 

Κξηάξεο, 1972-1980 -Σερληθή Έθζεζε, ΗΧΚΑΔ, 135ζει., ‘’Δηδηθό Δξσηεκαηνιόγην πιινγήο Πιεξνθνξηώλ θαη 

Γεδνκέλσλ Τδαηηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ γηα Αμηνπνίεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ’’), αζρνιεζήθακε θαη 

κε ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηδαλ ηα εζσηεξηθά λεξά ζηελ 

Διιάδα, θαη ηηο θύξηεο απεηιέο πνπ πθίζηαλην. Δπίζεο, δόζεθε ηόηε έκθαζε, κεηά από 

αηηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ννκαξρηώλ, ζηελ αύμεζε ησλ 

ηρζπνπιεζπζκώλ, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ζηελ παξαγσγή γεγελώλ ςαξηώλ. εκεηώλεηαη, όηη 

ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ ε θπξίαξρε πξνηεξαηόηεηά καο, θαζόιε ηε δηάξθεηα 

ησλ εξεπλεηηθώλ καο δξαζηεξηνηήησλ.  

Οη πξώηεο εξεπλεηηθέο εμνξκήζεηο, αθνξνύζαλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνύ, 

πξνβιήκαηα θξπζηάιισζεο ηνπ αιαηηνύ ζηηο αιπθέο Μεζνινγγίνπ, αιιά θαη ηηο 
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ιηκλνζάιαζζεο ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο, θαζώο από ην Φαλάξη κέρξη θαη ηε Μαξώλεηα, 

βξίζθνληαλ ηα ζπνπδαηόηεξα αιηεπηηθά θέληξα ηεο Β. Διιάδαο.  

ηηο ιηκλνζάιαζζεο ζην Μεζνιόγγη θα ζην Αηησιηθό, κειεηήζεθαλ, θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη ηόηε ζπλζήθεο αιαηόηεηαο, ζεξκνθξαζίαο, ζξεπηηθώλ αιάησλ, 

πδξόζεηνπ θαη πιαγθηνύ, θαζώο είραλ αλαθύςεη πξνβιήκαηα ζηα ηρζπνηξνθεία ηεο πεξηνρήο. 

(Γηαπηζηώζεθαλ θάπνηεο απεηιέο ζην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαη πξνηάζεθε κηα ζεηξά από ελέξγεηεο θαη ηνπηθά 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο). 

ηηο θξαηηθέο αιπθέο ηνπ Μεζνινγγίνπ δηαπηζηώζεθε όηη ηα πξνβιήκαηα θξπζηάιισζεο ηνπ 

αιαηηνύ νθείινληαλ, κεηαμύ ησλ άιισλ, θαη ζηελ αλάπηπμε θπαλνβαθηεξίσλ, ζηα λεξά ησλ 

ηεγαληώλ παξαγσγήο ηνπ αιαηηνύ, αλάκεζα ζηνπο θξπζηάιινπο ηνπ αιαηηνύ εκπνδίδνληαο 

ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπο. Σελ πεξίνδν εθείλε, ηα πξνο αιαηνπνίεζε λεξά πξνέξρνληαλ, ελ 

κέξεη, από ηελ Κιείζνβα πνπ ξππαηλόηαλ κε ηα αζηηθά ιύκαηα ηεο πόιεο ην Μεζνινγγίνπ 

θαη έηζη επλλννύηαλ ε αλάπηπμε θπαλνβαθηεξίσλ. 

Με αθνξκή ηε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηνπ καδηθνύ ζαλάηνπ ησλ θεθάισλ ηεο ιίκλεο 

Μνπζηόο-Μειηγγνπ Κπλνπξίαο, κειεηήζεθε ην πδξνβηνινγηθό θαζεζηώο ηεο ιίκλεο, γηα λα 

δηαπηζησζεί όηη πξόθεηηαη γηα κεξνκηθηηθή ιίκλε πνπ δέρεηαη λεξά εκπινπηηζκέλα κε ζεητθά 

άιαηα. Απηό ην θαζεζηώο δεκηνπξγεί πδξνρεκηθή ζηξσκαηνπνίεζε ησλ λεξώλ θαη παξαγσγή 

πδξνζείνπ θαη άιισλ ηνμηθώλ δηαιπκέλσλ ζην λεξό αεξίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη 

εγθισβηζκέλα ζην θαηώηεξν ηκήκα ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, θνληά ζηνλ ππζκέλα. Όκσο, θαηά 

ηε δηάξθεηα αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. θαηαηγίδα, έληνλε βξνρόπησζε, δπλαηνύο αλέκνπο), 

δηαζπάηαη ε πην πάλσ ζηξσκάησζε, ηα ηνμηθά αέξηα θαηαθιύδνπλ νιόθιεξε ηε ιίκλε, 

δεκηνπξγνύλ αζθπθηηθέο (π.ρ. παξαγσγή πδξνζείνπ, κεζαλίνπ) κέρξη θαη ζαλαηνθόξεο γηα 

ηελ πδξόβηα δσή ζπλζήθεο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα λεθξώλνληαη πιεζπζκνί ςαξηώλ θαη λα 

΄΄θαίγεηαη’’ ε βελζηθή πδξόβηα ρισξίδα πνπ απνηειείηαη θπξίσο από έλα ζπάλην Υαξόθπην 

(Lamprothamnium pappilosum). Ζ κειέηε πξόηεηλε εθηθηέο ιύζεηο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο.  

ηε ζπλέρεηα, αζρνιεζήθακε επί ζεηξά εηώλ κε ηε ιίκλε Βηζησλίδα, ην θπζηθό ηρζπνηξνθείν 

ηνπ Λαγνύ θαη ηε ιίκλε ηνπ Μεηξηθνύ (Ηζκαξίδα). Σόηε είραλ εθζθήςεη ζηε ιίκλε Βηζησλίδα 

δεηήκαηα επηξνθηζκνύ, κείσζε ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ ηεο, καδηθή ζλεζηκόηεηα ςαξηώλ, 

αλνμηθέο ζπλζήθεο θαη άιια δπζκελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πδξόβηαο δσήο. Μεηαμύ άιισλ 

ζπλζεθώλ βειηίσζεο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ, θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ ηνπ 

θππξίλνπ, δεκηνπξγήζεθε θπζηθόο ηρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο ζηελ πεξηνρή ηεο Γηαιακπήο, 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν Dubisch, γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη πξνεθηξνθή ηνπ γεγελή 
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θππξίλνπ, ρξεζηκνπνηώληαο σο ηξνθή ην δσνπιαγθηόλ ηεο ιίκλεο. Δμάιινπ, ζηελ ίδηα πεηνρή 

κειεηήζεθαλ ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ ξπαθηώλ θαη πνηακώλ πνπ ρύλνληαη ζηε ιίκλε 

Βηζησλίδα, δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ Λαγνύ, ην πξόβιεκα ηεο 

ππέξκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ λεξνθάζηαλνπ Trapa natans ζηελ Ηζκαξίδα, αιιά θαη 

πξνβιήκαηα ησλ λεξώλ ζηα Άβδεξα, ηελ Κεξακσηή θαη ζηηο εθβνιέο ηνπ Νέζηνπ.  

Σα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΗΧΚΑΔ θαη κεηέπεηηα ΔΚΘΔ θαη 

ΔΛΚΔΘΔ, ζπλεξγάζηεθε επνηθνδνκεηηθά θαη καθξόρξνλα (1985-2005), κε ην εξγαζηήξην 

Οηθνινγίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο (Καζ., η.Κηιηθίδεο, Αλ.Καζ., Θ.Κακαξηαλόο, Δπ.Καζ., Ξ.Καξακαλιήο) θαη ην 

εξγαζηήξην Ηρζπνπαζνινγίαο ηνπ ΑΠΘ (Καζ., Γ.Φώηεο). ην πιαίζην απηό, κειεηήζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ζρεηηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, ζε πξνζθιήζεηο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ 

θαη ζε αλαζέζεηο επίιπζεο πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

βειηίσζε ηεο ηρζπνπαξαγσγήο, βαζκόο ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο, ξππαληηθά θνξηία, βαζκόο 

επηξνθηζκνύ θαη άιια, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθώλ πδάησλ. εκεηώλεηαη όηη ζηηο πην θάησ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηελ 

επηζηεκνληθή ππεπζπλόηεηα είρε είηε ην εξγαζηήξην Ηρζπνπαζνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ηνπ 

ΑΠΘ, κε ηνλ Καζ., Γ.Φώηε, είηε ην εξγαζηήξην Οηθνινγίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ηεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ, κε ηνλ Καζ., η.Κηιηθίδε. ε απηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ε ζπκβνιή ησλ Δζσηεξηθώλ Τδάησλ ηνπ ΗΧΚΑΔ, ΔΚΘΔ θαη ΔΛΚΔΘΔ, 

ήηαλ κεηαμύ ησλ άιισλ, ε κειέηε ηνπ πιαγθηνύ θαη ηνπ βέλζνπο, ηεο πδξόβηαο ρισξίδαο, ε 

άλζεζε ηνπ ύδαηνο, βπζνκεηξήζεηο θαη άιινη παξάκεηξνη. Έηζη, ζύκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ 

Καζεγεηή Γ.Γ.Φώηε, κειεηήζεθαλ κεηαμύ ησλ άιισλ:  

–Λίκλεο Αγίνπ Βαζηιείνπ (Λαγθαδά) θαη Γντξάλεο (θαηαγξαθή θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ 

δεδνκέλσλ, πξνηάζεηο βέιηησζεο ηρζπνπαξαγσγήο, ιεηηνπξγηθόηεηα νηθνζπζηήκαηνο θαη πξνβιήκαηηζκνί). 

-Βηζησλίδα θαη  Ηζκαξίδα (εληνπηζκόο απεηιώλ γηα ην νηθνζύζηεκα, ειέγρνο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο, 

αίηηα ζαλαηνύ θαη αζζελεηώλ γηα ηα ρέιηα θαη ηνπο θππξίλνπο, πξνηάζεηο απνθπγήο δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ). 

-Κόιπνο Καιινλήο Λέζβνπ, Δθβνιέο πνηακνύ Καιακά, Γέιηα πεξρεηνύ πνηακνύ, Αιπθή 

θαη Υνξηαξνιόκλε Λήκλνπ, Σερλεηή ιίκλε Άγξα, Τγξόηνπνο Αγίνπ Μάκα Υαιθηδηθήο. Οη 

κειέηεο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο, κε δηεπξξπκέλε θαη εκπινπηηζκέλε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (επηζη., ππεύζ., Καζ. η.Κηιηθίδεο), είραλ ζθνπό ηελ 

αμηνιόγεζε θαη δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ έληαμήο ηνπο ζην δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ Natura 2000. 
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-Πεγαία λεξά ζην Κεθαιάξη Γξάκαο. Βειηίσζε αμηνπνίεζεο, επίιπζε πξνβιεκάησλ 

αλαπαξαγσγήο θαη εθηξνθήο ηεο ηξηδίδνπζαο πέζηξνθαο. Σν ίδην έγηλε θαη ζε πνιιά πδάηηλα 

ζώκαηα ηεο νξνζεηξάο ηεο δπηηθήο Ρνδόπεο. 

-Παξάδεηζνο, Καβάιαο. Μεηά από ζρεηηθή κειέηε ζηα αλαβιύδνληα εθεί λεξά, 

δεκηνπξγήζεθε ζε ρσκάηηλεο δεμακελέο ην πεζηξνθνηξνθείν ηνπ Μ.Γξόζνπ, ελώ δόζεθαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ εθεί λεξώλ. 

-Ληκλνζάιαζζεο Κεξακσηήο. Γηαπηζηώζεθαλ κείσζε ηρζπνπιεζπζκώλ, αζθπμία ζηα ςάξηα 

ηεο πεξηνρήο, άλζεζε ηνπ ύδαηνο, παξαγσγή πδξνζείνπ θιπ. Πξνηάζεθαλ ήπηα κέηξα 

βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

-πκβνιή ζηε δεκηνπξγία θππξηλνηξνθείνπ ζε παξαπνηάκηα πεξηνρή ηνπ ηξπκώλα, 

Πεηξίηζε, ηνπ πεζηξνθνηξνθείνπ ζηα Άλσ Πνξόγηα, αιιά θαη ηνπ πεζηξνθνηξνθείνπ ζην 

ρσξηό Άγγηζηξν κε ηε κνλάδα θαπλίζκαηνο ζνινκνεηδώλ. 

-Λίκλε Κεξθίλε. Γηεξεύλεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

αλζξσπνγελείο θαη άιιεο πηέζεηο πνπ πθίζηαηαη ε ιίκλε. Πξνηάζεθαλ κέηξα 

παξαθνινύζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκαηηθώλ 

ζπλζεθώλ. 

-Λίκλε Ησαλλίλσλ. Δπηζθόπεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο 

ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. Γηαπηζηώζεθε όηη κεηαμύ ησλ άιισλ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο 

ππνβάζκηζεο νθείινληαλ ζηηο ζπλερηδόκελεο απνξξίςεηο αζηηθώλ ιπκάησ, ζην πεξηκεηξηθό 

αλάρσκα ηεο ιίκλεο, ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλαλέσζεο ησλ λεξώλ ηεο ιίκλεο, ζηνπο 

εκπινπηηζκνύο ηεο ιίκλεο κε ηνπο ρνξηνθάγνπο θππξίλνπο πνπ δεκηνύξγεζαλ επηπιένλ 

αξλεηηθά σο πξνο ην νηθνζύζηεκα, απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, δόζεθαλ ζπκβνπιέο, ώζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε άλνδνο ησλ ρειηώλ ζηε ιίκλε, θαζώο κε ηα ηερληθά έξγα ζηελ ηάθξν ηεο 

Λαςίζηαο, ην κπάδσκα ησλ θαηαβνζξώλ ηεο πεξηνρήο  θαη ηνλ θαηαξξάθηε πξνο ηνλ πνηακό 

Καιακά, είρε δηαηαξαρζεί ή θαη δηαθνπεί ε ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ ρειηώλ, από ηνλ Καιακά 

πξνο ηε ιίκλε. 

-Αγηνο Νηθόιανο, Βνπξβνπξνύ Υαιθηδηθήο θαη Οιπκπηάδαο, ηξπκνληθνύ θόιπνπ. Μεηά από 

ζρεηηθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πην πάλσ  πεξηνρέο κνλάδεο πάρπλζεο 

ηζηπνύξαο θαη ιαπξαθηνύ, ελώ ζηελ Οιπκπηάδα θαη κνλάδα κπδνθαιιηέξγεηαο. Γόζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο γηα ηε θαιύηεξε παξαγσγηθή απόδνζε ησλ κνλάδσλ, αιιά θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ εθεί πεξηβάιινληνο, θαζώο είλαη άθξσο αιιειέλδεηα θαη 

αιιεινεπεξεαδόκελα, πεξηβάιινλ θαη ηρζπνθαιιηέξγεηα. 
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-Μηθξή Πξέζπα. Γεκηνπξγήζεθε κηθξή κνλάδα, σο πηιόηνο, γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

γεγελή θππξίλνπ, ζε ρσκάηηλεο ιεθάλεο, κε ηε κέζνδν Dubisch. 

-Λίκλεο Εάδαξε, Πεηξώλ, Υεηκαδίηηδα, Βεγνξίηηδα, Άγξα, Καζηνξηάο, Δδεζζαίνο πνηακόο 

θαη Καλάιη 66. Μεηά από ζρεηηθή κειέηε δηαπηζηώζεθαλ ζε απηά ηα πδάηηλα ζώκαηα 

ξύπαλζε από γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο, επηξνθηζκόο κε πεξηνδηθή άλζεζε ηνπ 

ύδαηνο, κείσζε ησλ εκπνξεύζηκσλ ςαξηώλ θαη άιια. ηε ιίκλε Εάδαξε ππνδείμακε πεξηνρή 

θαηάιιειε γηα ελ εθηξνθή θππξίλνπ. ηε ιίκλε Πεηξώλ δηαπηζηώζεθαλ πξνβιήκαηα από 

απόβιεηα βπξζνδεςείνπ. ηε ιίκλε Βεγνξίηηδα δηαπηζηώζεθε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

Κνξήγνλνπ (Coregonus lavaretus), ελώ ε έληνλε πεξηνδηθή δηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ξύπαλζε από ην εθεί (Πηνιεκατδα) εξγνζηάζην παξαγσγήο ιηπαζκάησλ 

ζπκβάιινπλ ζηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο.   

-ηνλ θξαηηθό ηρζπνγελλεηηθό ζηαζκό ηεο ΄Δδεζζαο δνθηκάζηεθαλ ζε πεηξάκαηα πνιιέο, 

ζύλζεηεο θαη λσπέο ηρζπνηξνθέο γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμε ηεο πέζηξνθαο θαη γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ θξέαηόο ηεο. 

-Σερλεηή ιίκλε Πνιύθπηνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαπηπμηαθή Κνδάλεο (ΑΝΚΟ Α.Δ) 

ηνπνζεηήζεθαλ θισβνί γηα πάρπλζεο θππξίλνπ, πέζηξνθαο θαη ζνινκνύ, κε πνιύ 

ελζαξξπληηθά θαη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ζηε ιίκλε, 

ησλ αλζξσπνγελώλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιεθαλεο απνξξνήο ηεο. 

-Σελάγνη Φηιίππσλ (κειεηήζεθαλ ηα λεξά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πάρπλζε ηνπ θππξίλνπ κε 

δεκεηξηαθά ηεο πεξηνρήο, ζε θισβνύο. Γηαπηζηώζεθε ξύπαλζε ησλ λεξώλ από ηα απόβιεηα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ραξηηνύ ηεο Γξάκαο 

-Κόιπνο Κηζάκνπ Κξήηεο. Γλσκάηεπζε γηα ηε δηαπίζησζε αηηίσλ καδηθνύ ζαλάηνπ ξνθώλ, 

ζθπξίδαο θαη άιισλ ςαξηώλ, αιιά θαη πξνηάζεηο απνθπγήο παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ ζην 

κέιινλ. Ζ πξόθιεζε ηνπ καδηθνύ ζαλάηνπ πξνήιζε από ηηο ππνζαιάζζηεο εθξήμεηο (ηνπηθή 

ρξήζε δπλακίηηδαο, εθξήμεηο ζην γεηηνληθό ζαιάζζην πεδίν βνιήο) ζε ζπλδπαζκό κε ηε ξύπαλζε ηνπ 

θόιπνπ από απόβιεηα ειαηνηξηβίσλ θαη νηλνπνηείσλ. 

-Κεθαιόβξπζν Καξπελεζίνπ. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο 

ζηνλ ηρζπνγελλεηηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ηνπ Μηθξνύ Υσξηνύ.  

-Γνξγνπόηακνο, Λακίαο. πκβνιή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη 

εθηξνθήο πέζηξνθαο ζην εθεί πεζηνθνηξνθείν θαη ζηε κνλάδα θαπλίζκαηνο απηήο.  
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εκεηώλεηαη όηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αθνξά ηηο ειιεληθέο θπζηθέο ιίκλεο από ηε 

δεθαεηία ην’80 ήηαλ εληππσζηαθά αλνδηθή, κε πξσηεξγάηεο επηζηήκνλεο – εξεπλεηέο από ην 

ηόηε ΗΧΚΑΔ, ηα Παλεπηζηήκηα Θεζζαινλίθεο, Αζελώλ, Πάηξαο θαη Ησαλλίλσλ, ην Μεηζόβην 

Πνιπηερλείν θαη αξγόηεξα ην ΔΚΒΤ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην, ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο, ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην 

Παλεπηζηήκην Αγξηλίνπ, ην Υαξνθόπεην θαη πνιιά ΣΔΗ (Μεζνινγγίνπ, Ζγνπκελίηζαο, Μεραληώλαο, 

Υαλίσλ θ.ά). Μεηαμύ άιισλ ζπγγξάθεθαλ, γηα ηηο ειιεληθέο ιίκλεο θαη ηνπο πγξνηόπνπο 

γεληθόηεξα, δηαηξηβέο, ηερληθέο εθζέζεηο, παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο θαη βηβιία, 

δεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αιιά θαη παξνπζηάζεηο 

εξγαζηώλ ζε ζπλέδξηα, ζπκπόζηα θαη ζεκηλάξηα. Από απηή ηελ πεξίνδν μεθηλνύλ θαη νη 

ζρεηηθέο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο γηα ηηο ιίκλεο, ηνλ έκβην θόζκν ηνπο θαη γηα δεηήκαηα 

αμηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπο. Δηδηθόηεξα, ηα δεδνκέλα απηά αθνξνύζαλ θπξίσο ηε 

δηαπίζησζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ επίιπζή ηνπο, κέζα από ηηο ηόηε ζύγρξνλεο 

ηάζεηο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (π.ρ. Φώηεο θαη ζπλ., 1974, Κνπζνπξήο θαη ζπλ 1980, Κηιηθίδεο θαη ζπλ., 

1984, Γεξάθεο θαη ζπλ., 1996) ηε ζπνπδαηόηεηα θαη πξνζηαζία ησλ ειιεληθώλ πγξνηόπσλ 

γεληθόηεξα (π.ρ. Γσξηθόο, 1981, Οηθνλνκίδνπ Δ., 1981, Ππξνβέηζε Μ., θαη ζπλ., 1983, Πεξγαληήο Φ., 1988, 

Υειηώηεο Γ.,1988, Υαλδξηλόο Γ., 1987, Αζαλαζίνπ Υξ., 1987, ), ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

πγξνηνπηθώλ πεξηνρώλ (π.ρ. Καηζαδσξάθεο Γ., θαη ζπλ., 1988, Μαιαθνύ Μ., θαη ζπλ., 1988, 

Μπνλαδνύληαο Μ., θαη ζπλ., 1988, Παπαγηάλλεο Θ., θαη ζπλ., 1986, Πεξγαληήο Φ., 1988, Hollis E., et al., 

WWF, 1989 ), ην πξόγξακκα νξηνζέηεζεο ύκβαζεο Ramsar, Corine, θ.ά. (π.ρ. ΤΠΔΥΧΓΔ, 1986, 

ΔΜΠ θαη ζπλ., 1988), αιιά θαη πιήζνο εξγαζηώλ πνπ αθνξνύζαλ ηα πδξόβηα πηελά ησλ 

πγξνηνπηθώλ πεξηνρώλ ζηελ Διιάδα (π.ρ. Hallmann B., 1982, Handrinos G., 1987, Jerrentrup et al., 

1988, Crivelli et al., 1988, ).  

ηα επόκελα ρξόληα ηεο εξεπλεηηθήο καο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Καζεγ., Ν. Μάξγαξεο), ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (Καζεγ., Ν. Νηθνιατδεο, 

Καζεγ., Γ. Καξαηδάο θαη Καζεγ., Ν. Καινγεξάθεο), θαη ην Διιεληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ 

(Κ.Σζαθίξεο), κειεηήζακε κεηαμύ ησλ άιισλ ην θπηνπιαγθηό ησλ ηερλεηώλ ιηκλώλ, ηελ 

πνξεία πξνζξόθεζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα θαιάκηα Phragmites australis ησλ 

ειιεληθώλ ιηκλώλ, ην πξόβιεκα ηεο πδξνηξνθνδνζίαο θαη πδξνιεςίαο ηνπ Αγξηλίνπ από ηελ 

αλάπηπμε ησλ κπδηώλ ηνπ γιπθνύ λεξνύ, ην πξόβιεκα κε ηε γεώδε γεύζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ 

ηεο Υαιθίδαο, ηε ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ κε ηηο εθεί αλαβιύζεηο πεηξειαηνεηδώλ, ην 

ιηκλνινγηθό θαζεζηώο ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο, Ζπείξνπ, ηνπο ‘’Αζβεζηνύρνπο Βάιηνπο’’ ηεο 

Σξηρσλίδαο, ην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο Life-Φύζε γηα ηα ‘’Δπνρηθά Μεζνγεηαθά 

Σέικαηα-Ληκλία ζην Ν. Υαλίσλ’’, ηελ επηζθόπεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιηκλώλ 
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Αγηάο θαη Κνπξλά Υαλίσλ, αιιά θαη δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ 

ηεο Β’βαζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε πάξηε, Σξίπνιε, Καιακάηα θαη Ναύπιην. 

ην παξαθάησ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηαρπνινγεκέλεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ηηο 

θπζηθέο ιίκλεο ζηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί από Έιιελεο επηζηήκνλεο, αλ θαη 

ππάξρεη πιεζώξα πιεξνθόξεζεο θαη από μέλνπο επηζηήκνλεο. 

___________ 
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Γ) Βηβιηνγξαθηθέο Πεγέο γηα ηηο Λίκλεο ζηελ Διιάδα 

(ενδεικηικέρ και ζηασςολογημένερ επγαζίερ-πηγέρ πληποθόπηζηρ για ηιρ θςζικέρ λίμνερ ζηην 

Δλλλάδα πος καηαγπάθηκαν-διεπεςνήθηκαν από ΄Δλληνερ μόνο επιζηήμονερ) 

-Αγγειάθεο, 2008 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΓΠΘ, 112ζει., Παλίδα ηρζύσλ θαη ακθηβίσλ 

Μαθεδνλίαο- Θξάθεο), Αγγειίδεο, Κωηζνβίλνο, 2008 (Σερλ., Έθζεζ., ΝΑ Ξάλζεο, 22ζει., 

γηα ηελ αιαηόηεηα ηεο ιίκλεο Βηζησλίδαο), Αιεμίνπ, 2009 (Μεηαπ., Γηαηξ., ΓΠΑ, 92ζει., 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ιίκλεο Σάθα), Αικπαλάθεο θαη ζπλ., 1990 (Φεθ. Βηβιηνζ., Σκ., 

Γεσινγίαο ΑΠΘ, 42-53ζει., Λίκλε Οδεξόο), Αικπαλάθεο θαη ζπλ., 1998 (Φεθ. Βηβιηνζ., 

Σκ., Γεσινγίαο ΑΠΘ, 54-63ζει., Λίκλε Ακβξαθία), Αλαγλωζηίδεο, 1968 (Γηδαθ., Γηαηξ., 

866ζει., γηα ηηο ζεηνβηνθνηλσλίεο αικπξώλ θαη γιπθώλ λεξώλ), Αλαγλωζηίδεο θαη ζπλ., 

1982 (Βνη., Υξνλ., 2/2, 190-191 γηα πδξνπηέξηδα Azolla filiculoides θαη ζπκβηώηε Anabaena 

azollae ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα), Αλδξεαδάθεο, Αθξαηαίνο, 1986 (Σερλ., Έθζεζ., ΔΜΠ, 

Δπηξνθηζκόο ζηε ιίκλε Πακβώηηδα), Απηδή, 2010 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΑΠΘ, 97ζει., 

Μεζνδνινγία CEN γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηρζπνθνηλόηεηαο ζηε ιίκλε Βόιβε), Αληωλόπνπινο 

θαη ζπλ., 1996 (Γεση., Δπηζη., Θέκ., 7, 1, 63-78, Λίκλε Βεγνξίηηδα, πδξνινγηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά), Αξγπξόπνπινο, 1997 (Σερλ., Έθζεζ., γηα ηελ πνηόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ 

λεξώλ ζηελ Διιάδα), Αξώλεο, 1964 (Σερλ., Έθζεζ., ΗΓΜΔ, 1163, γηα ηε γεσινγία θαη 

πδξνινγία ιίκλεο Ακβξαθίαο), Αζεκάθεο θαη ζπλ., 2009 (Πηπρ., εξγαζία, ΣΔΗ 

Γ.Μαθεδνλίαο, Πνηόηεηα λεξώλ γηα ηηο ιίκλεο Εάδαξε, Υεηκαδίηηδα, Πεηξώλ), 

Adamantiadou, Katsikas, 1997 (Techn., Rep., HPEXODE, Lakes Koronia and Volvi), 

Albanis et al., 1982, 1986a, 1986b (Pan., Chem., Conf., 37-48,Chemos., 15, 8, 1023-1034, 

Sc., Tot., Env., 58,243-253, for pesticides in Ioannina lake), 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, 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), Ananiadis, 

1956 (Bull. Inst. Océanogr. 1083:1-19, Limnological study of Lake Karla), 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),  
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-Βαβιηάθεο θαη ζπλ., 1993 (3
ν
 Παλειι., Γεσγξ.,πλ., 275-289, Αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο 

ζηελ εμέιημε ιίκλεο Βεγνξίηηδαο), Βαθεηάδεο, 1988 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, 48ζει, 

Τδξνγεσινγηθή πξνκειέηε ιίκλε Βόιβεο), Βαθεηάδεο, 1983 (Γηδαθ., Γηαηξ., ΑΠΘ, 130ζει., 

γηα ηε Λίκλε ηεο Καζηνξηάο), Βειεγξάθε, 2003(Γηπισκ., Δξγαζ., ΓΠΘ, 115ζει., γηα ηηο 

ζπλζήθεο δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ηνπ πνηακνύ Κνκςάηνπ), Βεξάλεο, Καξηηηδόγινπ, 

2003 (Σερλ., Έθζ., ΗΓΜΔ, Τδξνινγηθό ηζνδύγην ιίκλεο Κνξώλεηαο), Βνύξθα, 2011 (Μεηαπη., 

Γηαηξ., ΑΠΘ, 101ζει., Οηθνινγηθή πνηόηεηα ιίκλεο Πεηξώλ κε βάζε ην θπηνπιαγθηόλ θαη 

δσνπιαγθηόλ), Babalonas et al., 1989 (Bios 9-17, Vegetation of Vistonis lake), 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), 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, for planktonic 

cyanobacteria in Lake Kastoria), Becacos-Kontos, 1971 (Hell., Ocean., Limn., 10, 469-472, 

for hydrobiological characteristics in some lakes), Verginis, Leontaris, 1978 (Inter., Rev., 

Gesam., Hydrob.,Hydrog., 63, 6, 831-839, Morphology and development of lake Amvrakia), 

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, 

2001 (Tox., Envir.,Chem., 57, 103-121, for heavy metals in perch in lake Koronia and Aquat., 

Ecos., Heal., Manag., 4, 4, 381-391, for freshwater fish habitat in Greece), Botis et al., 1993 

(Intern., Peat J., 5, 25-34, Geology and paleoecology of the Kalodiki peatland), 

-Γεξάθεο θαη ζπλ., 2007 (Σερλ., Έθζεζ., ΔΚΒΤ, 256ζει., Τδαηηθό θαζεζηώο θαη βησηή 

πγξνηόπσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο), Γεξάθεο, Κνπηξάθεο, 1996 (Μνπζείν Φπζ., Ηζηνξίαο 

Γνπιαλδξή, ΔΚΒΤ, 381ζει., έθδνζ., Δκπνξηθή Σξάπεδα, Διιεληθνί πγξόηνπνη), 

Γεωξγηάδεο, 1976 (Σερλ., Έθζεζ., 15ζει., γηα αζπόλδπια ιίκλεο Ησαλλίλσλ), 

Γηαλαθνπνύινπ, 1989 (Γηδαθ., Γηαηξ., 202ζει., γηα ηε ιίκλε Βηζησλίδα), Γηαλλαθνπνύινπ, 

1995 (Σερλ.,΄Δθζεζ., ΔΚΒΤ, ΓΠΘ, 36ζει., Παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο λεξώλ Ηζκαξίδνο), 

Γηαλαθνπνύινπ, 1995 (Proc., Env., Sc., Techn., 584-593, γηα ηε ιίκλε Καζηνξηά), Γηαλληνύ, 

2009 (Γηδαθη., Γηαηξ., ΑΠΘ, 302ζει., Μνληέιν πξνζνκνίσζεο κε εθαξκνγή ζηε ιίκλε 

Βεγνξίηηδα), Γθαληάηζαο, 1970 (Ζπεηξ., Δζηία, 20ζει., γηα πδξόβηα βιάζηεζε ιίκλε 

Ησαλλίλσλ), Γθίθαο, 2002 (Γηδαθ., Γηαηξ., ΓΠΘ, 178ζει., γηα ην πδαηηθό νηθνζύζηεκα ηεο 

Βηζησλίδαο), Γθίθαο θαη ζπλ., 2006 (Πξαθη., 10
νπ

 Παλει., πλ., ΔΤΔ, 329-336, Μνληέια θαη 

εθηηκεζε ηξνθηθήο θαηάζηαζεο ιίκλεο Βηζησλίδαο),-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 
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interrelation with the abiotic environment in lake Amvrakia), 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), Conides et al., 1995 (GeoJ., 36, 4, 383-390, for 

nutrient relationship of Greece lakes), Gikas et al., 2006 (Hydrob.,563,385-406, for water 

quality trends in lake Vistonis etc),  

--Γειεκάλε, Ξεηδάθεο, 2004 (Γειηίν ΔΓΔ, 36, 988-997, Γεσκνξθνινγηθέο κεηαβνιέο αθηώλ 

ιίκλεο Βηζησλίδαο),  ΓΔΛΙ, 1995 (Γεκνηηθή Δπηρείξηζε Λίκλεο Ησαλλίλσλ, 25ζει., 

Γηαρεηξηζηηθή κειέηε ιίκλεο Ησαλλίλσλ), Γεκεηξαθόπνπινο, 2007 (Πξαθ., Δπηζη., πλαλ., 

πι., Πξνζη.,Βεγνξίηηδαο, 54-66, Τδαηηθό ηζνδύγην Βεγνξίηηδαο), Γεκεηξίνπ, Οηθνλνκίδεο 

θαη ζπλ, 2001 (Pesca project, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ΗΥΘΤΚΑ Α.Δ., 166ζει., Μειέηε γηα ηελ 

αιηεία ησλ ιηκλνζαιαζζώλ), Γεκόπνπινο θαη ζπλ., 2006 (Σερλ., Έθζεζ., Life04Nat-

GR000105, γηα ηα Μεζνγεηαθά Δπνρηθά Ληκλία ηεο Κξήηεο), Γεκόπνπινο θαη ζπλ., 2012 

(Σερλ., Έθζεο., ΔΚΒΤ, 79ζει., γηα νηθνινγηθό πάξθν πγξνηόπνπ Μνπζηνύ θιπ), 

Γεκόπνπινο θαη ζπλ, 2008 (Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, εθδόζεηο 

Παππάο, 643ζει.), Γηακαληήο, 1985 (Γηδαθη., Γηαηξ., ΓΠΘ, 224ζει., γηα πδξνγεσινγηθή 

κειέηε ιεθάλεο ιίκλεο Βηζησλίδαο), Γηακαληίδεο, 1984 (Γεσηερλ., 4, 93-107, Πξσηνγελή 

παξαγσγή θαη βηνκάδα ζηε ιίκλε Βεγνξίηηδα), Γξνύγθα, 2006 (Πηπρ. Δξγαο., Υαξνθ., 

Παλεπ., 117 ζει., Γεσκνξθνινγηθή κειέηε Καζηνξηάο), Γωξηθόο, 1981 (Τπνπξγείν πληνλ., 

Τπεξ., Υσξνη., Πεξηβάιινληνο, 400ζει., Βαζηθνί πγξόηνπνη ηεο ρώξαο), Dafis et al., 1996 

(Directive 92/43 EE, 893pp., The Greek Habitat project Natura2000, An Overview), 

Danielidis et al., 1996 (Hydrob., 318, 207-218, for 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., 124,49-55, Fragm., Balk., 12, 1, 1-14, for fish fauna in Trichonis lake), 

Dimopoulos et al., 2005 (Biol., Bratisl., 60, 1, 69-82, Vegetation ecology of Kalodiki fen), 

Dotsika et al., 2009 (J., Geochem., Exploit., 103, 133-143, A natron source at lake 

Pikrolimni? Geochemical evidence), 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), 

-ETME, 1976 (Σερλ., Έθζεζε 135ζει., γηα πδξνινγηθά δεδνκέλα ησλ ιηκλώλ Λπζηκαρείαο 

θαη Σξηρσλίδαο), EΤΓΑΠ, 1989-95 (Γεδνκέλα γηα ιίκλεο Τιίθε θαη Παξαιίκλε), 

Economidis, 1999 (5
th

 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 et al., 1981, 1985, 1986, 1992, 1995 
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(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, for a 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), Economou-Amilli 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), Economou et al., 

1994 ( J. Fish Biol., 45, 17-35, for freshwater larval fishes from lake Trichonis),  

-Εαιίδεο θαη ζπλ., 2004 (Σερλ., Έθζ., ΑΠΘ, 121ζει., Αλαζεσξεκέλν ζρέδην 

απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο), Εαιίδεο, Μαληδαβέιαο, 1994 (έθδ., ΔΚΒΤ, 

587ζει., Απνγξαθή ειιεληθώλ πγξνηόπσλ), Zαξθηδηάλ, 1989 (Γηδαθ., Γηαηξ., 249ζει., 

Πιαγθηηθά αζπόλδπια ηεο ιίκλεο Βόιβεο), Zαραξίαο, 1993 (Γηδαθ., Γηαηξ., 213ζει. γηα ηελ 

θπθινθνξία ησλ πδάησλ ζε ιίκλεο), Zαραξίαο, Κνπζνπξήο, 2000 (Σερλ., Έθζεζ., Life-

Φύζε, ‘’Αζβεζηνύρνη Βάιηνη Σξηρσλίδαο’’, ηεπρ., 8, 484ζει, γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ησλ αζβεζηνύρσλ βάιησλ ηεο Σξηρσλίδαο), Εεϊκπέθε, 2004 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΑΠΘ, 

Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ηεο Βόιβεο), Zηώγαο θαη ζπλ., 1986 (Σερλ., Έθζεζ., ΣΔΔ, 

144ζει., γηα ηε ιεθάλε ησλ Ησαλλίλσλ), Εώηνο, 2006 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπηζη., 

Ησαλλίλσλ, 314ζει., Υισξίδα θαη βιάζηεζε ζηηο ιίκλεο Σξηρσλίδα θαη Λπζηκαρία), 

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 et al., 

2004 (Environ. Managem. 34:875-886, Re-establishing a sustainable wetland at former Lake 

Karla, using Ramsar restoration guidelines), 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),  

Hrissanthou et al., 2010 (Inter., J., Sed., Res., 25, 2, 161-174, Sediments flow in lake 

Vistonis),  

-Θενράξε, Παπαδόπνπινο, 1990 (Θαιαζζνγξ., 13, 55-70, Δπηξνθηζκόο ζηε ιίκλε 

Ησαλλίλσλ),  

-Ιαηξνύ θαη ζπλ., 2003 (Σερλ., Έθζεζ., Β΄ Φάζε, 115ζει., ρέδην δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο 

Πακβώηηδαο), Ιωαθεηκίδνπ, 2010 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΑΠΘ, Οηθνινγηθή πνηόηεηα ιίκλεο 

Γντξάλεο κε βάζε ην θπηνπιαγθηόλ), Ιωαλλίδνπ θαη ζπλ., 2006 (Σερλ. Έθζ., ΑΠΘ, 
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Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ιίκλεο Βεγνξίηηδαο), Iliadou, Ontrias, 1980 (Biol., Gallo-Hell., 

9, 195-206, for a fish in Lisimachia and Trichonis lake),  

-Κάγθαινπ, 2005 (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο, Ησάλληλα), Κάγθαινπ, 1990 

(Γηδαθ., Γηαη., Παλεπ., Ησαλλίλσλ, 216ζει., Φπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο πγεηνλνκηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ιίκλε Πακβώηηδα ), Κάγθαινπ θαη ζπλ., 1989 (πλ., Πεξηβ., Δπηζη., Σερλνι., 

230-234),  Κάγθαινπ, Καηζνπγηαλλόπνπινο, 1989 (πλ., Πεξηβ., Δπηζη., Σερλνι., 345-354, 

Θξεπηηθά θαη κηθξνβηαθή ρισξίδα ζηε ιίκλε Πακβώηηδα), Καθαιήο, 2009 (Σερλ., Έθζεζ. 

GR4110006 Λήκλνο: Λίκλεο Υνξηαξόιηκλε θαη Αιπθή, Κόιπνο Μνύδξνπ, Έινο Γηαπόξη θαη 

Υεξζόλεζνο Φαθόο, 41ζει, ρέδην δξάζεο γηα ηε Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο: ζην 

Γεκαιέμεο, Α. Μπνύζκπνπξαο, Γ., Καζηξίηεο, Θ., Μαλσιόπνπινο Α. θαη Saravia V., 

ΤΠΔΥΧΓΔ), Κάθνο, 2006 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΓΠΘ, 127ζει., γηα πξνζνκνίσζε πδξνινγίαο 

θαη αιαηόηεηνο ζηε ιίκλε Βηζησλίδα), Καιιέξγεο θαη ζπλ., 1993 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ., 

Παηξώλ, 300ζει., γηα νηθνινγηθή ρσξνηαμηθή κειέηε ιηκλώλ Αηησιναθαξλαλίαο), 

Καινγεξόπνπινο, 1994 (Γηδαθ., Γηαηξ., Παλεπ., Ησαλλίλσλ, 250ζει., Ρύπαλζε πδάηηλσλ 

απνδεθηώλ), Καξαγηάλλεο, 1994 (Σερλ., Έθζεζ., Παλεπ.,Ησαλλίλσλ, 178ζει., 

Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θαη ηδεκάησλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο, 

Δθδόζ., Παπαδήζε), Καξβνπλάξεο, 1979 (Γηδαθ., Γηαηξ., 158ζει., γηα ηα πιαγθηηθά 

θσπήπνδα θαη θιαδνθεξαησηά ζηηο ιίκλεο ηεο Μαθεδνλίαο), Καζεθηδίδνπ, 2009 (Μεηαπη., 

Γηαηξ., ΑΠΘ, 174ζει., Σν ρεηκαξξηθό πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο), Καηζαδωξάθεο, 

1986 (Σερλ., Έθζεζε, Παλεπ., Αζελώλ, 161ζει., γηα ην Δζληθό Πάξθν Πξεζπώλ), 

Καηζαδωξάθεο, Παξαγθακηάλ, 2006 (WWF-Διιάο, 28ζει., Τγξόηνπνη ηνπ Αηγαίνπ), 

Καηζαδωξάθεο, 1996 (Δηαηξ., Πξνζη., Πξεζπώλ, 52ζει., Φάξηα θαη αιηεία ζηηο Πξέζπεο), 

Καηζηάπε, 2012 ( Γηδαθη., Γηαηξ., ΑΠΘ, 185ζει., Πνηόηεηα λεξνύ ιηκλώλ θαη ηακηεπηήξσλ 

κε ρξήζε νηθνινγηθώλ θαη κνξηαθώλ δεηθηώλ), Καηζηάπε, 2007 (Μεηαπ., εξγαζ., ΑΠΘ, 

78ζει., Φπηνπιαγθηό ζηε ιίκλε Καζηνξηά ζε ζρέζε κε ζρεδηαζκό απνθαηάζηαζεο), 

Κηιηθίδεο θαη ζπλ., 1992 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, 81ζει., Τγξνβηόηνπνο ιηκλώλ Εάδαξε θαη 

Υεηκαδίηηδα, Κηιηθίδεο θαη ζπλ., 1992 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, 45ζει., Τγξνβηόηνπνο ιίκλεο 

Μεηξηθνύ), Κηιηθίδεο θαη ζπλ., 1984 (Δπηζη., Δπεη., ΑΠΘ, 22, 281-309, Οηθνινγηθή έξεπλα 

ζηηο ιίκλεο Β. Διιάδαο Αγ.Βαζηιείνπ, Γντξάλεο, Βηζησλίδα), Κόγηα, 2002 (Μεηαπη., Γηαηξ., 

ΓΠΘ, 165ζει, γηα δηείζδπζε ζάιαζζαο ζηε ιίκλε Βηζησλίδα), Κνθθηλάθεο θαη ζπλ., 2000 

(Σερλ., Έθζεζ., ΑΠΘ, 227ζει., Μειέηε ηρζπνπαλίδαο θιπ ζηηο ιίκλεο Κνξώλεηα θαη Βόιβε), 

Κνπκπιή-νβαληδή, 1983 (Γηδαθ., Γηαηξ., ΔΚΠΑ, 346ζει., γηα ηελ πδξόβηα βιάζηεζε ηεο 

ιίκλεο Σξηρσλίδαο θιπ), Κνπζνπξήο, 1998 (Μνλνγξαθ., Θαι., Δπηζη., ΔΚΘΔ, Νν 1, 

188ζει., γηα ην λεξό, ιίκλεο, πνηάκηα θιπ), Κνπζνπξήο, 1993 (Γηδαθ., Γηαηξ., 120ζει., γηα 

ηε ιίκλε Σξηρσλίδα), Κνπζνπξήο, 1985 (Σερλ., Έθζεζ., 22ζει., γηα ηε ιίκλε Βηζησλίδα), 
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Κνπζνπξήο, 1984 (1ν.Παλει., πκπ., Χθεαλ., Αι., 519-523, Σξνρόδσα ειιεληθώλ ιηκλώλ), 

Κνπζνπξήο, 1980 (Σερλ., Έθζεζ., ΗΧΚΑΔ, 78ζει., γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθώλ 

πδάησλ. Δηδ., Δξση., πι., Γεδνκ.), Κνπζνπξήο, Γεωξγηάδεο, 1977 (Σερλ., Έθζεζ., ΗΧΚΑΔ, 

23ζει, Kαηάζηαζε ηεο ιίκλεο θαη ηε ιήςε κέηξσλ επαλαθνξάο ηεο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε), 

Κνπζνπξήο θαη ζπλ., 1996 (Πξαθ., πλ., Γηαρ., Τδαη., Πόξσλ, 7ζει., γηα πξνβιήκαηα 

ύδξεπζεο ζηε Υαιθίδα θαη ην Αγξίλην), Κνπζνπξήο θαη ζπλ., 1985 (Δηδ., Έθδνζ., ΗΧΚΑΔ 

10, 126ζει., γηα ηε ιίκλε Καζηνξηά), Kνπζνπξήο θαη ζπλ., 1983 (Δηδ., Έθδνζ., ΗΧΚΑΔ, 6, 

89ζει., γηα ηε ιίκλε Μηθξή Πξέζπα), Κνπζνπξήο, Φώηεο θαη ζπλ., 1991 (Γεσηερλ., 2, 49-

67, Ζ εμπγίαλζε ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο), Κνπηζεξή, 2012 (Δηαηξ., Πξνζη., Πξεζπώλ, 

128ζει., LIFE09 INF/GR/319, Ηρζπνπαλίδα θαη βηώζηκε αιηεία ζηηο Πξέζπεο), 

Kνπηζνπκπίδεο, 1989 (Σερλ., Έθζεζ., Ννκαξ., Φιώξηλαο, 183ζει., γηα ηηο ιίκλεο θαη ηα 

πνηάκηα Ν.Φιώξηλαο), Κωηζνβίλνο, 1981, 1983, 1986 (Θξαθ., Υξνλ., 36, 170-175, 38, 157-

162, 41, 166-173, γηα ηε ιίκλε Βηζησλίδα), Kagalou, 2010 (J. Environ., Monit., 12, 2207-

2215, Classification and management of Greek lakes), Kagalou, Leonardos, 2009 (Envir., 

Monit., Assessm., 150, 469-484, Typology, classification,and management issues of Greek 

lakes), 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 using benthic 

community in lake Pamvotis), 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, 506-509, 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 (Inter., J., 2, 85-94, Water chemistry and 

biology in lake Pamvotis),  Katsiri et al., 1989 (Pros., Con., Env., Sc.,and Techn., 234-252, 

for Kastoria lake), Kilikidis, Kamarianos et al., 1984 (Sc., Ann., Univ., Thess., 22, 269-440, 

for Lagada, Doirani, Vistonis lakes), 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), 

Kleanthidis et al., 2001 (Isr., J., Zool., 47, 213-231, Alosa macedonica in lake Volvi), Kotti 

et al., 2000 ( Intern., J., Environ., Anal., Chem., 78, 455-467, Phosphorous and nitrogen in 

sediments in lake Pamvotis), 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 Peloponnisis), Koumpli-Sovantzi, Vallianatou, 1985 
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(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 (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, for trophic state of Greek lakes), Koussouris et 

al., 1992 (Fresh., Env.,Bull., 1, 96-101, for trophic state of Greece’s 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), Koutrakis et al., 1994 (Isr., J., Aquacul., 46, 4, 182-196, for 

gray mullet in Vistonis lake),  

-Λαδαξίδνπ θαη ζπλ., 2001 (Σερλ., Έθζεζ., ΔΚΒΤ, ΑΠΘ, ΄Δξγα πξνζηαζίαο θαη αλόξζσζεο 

ιεηηνπξγηώλ πγξνηόπσλ Εάδαξεο-Υεηκαδίηηδαο), Λάκπξνπ, 1988 (Γηπι., Γηαηξ., ΔΜΠ, 

105ζει.,, Τδαηηθό ηζνδύγην ιίκλεο Πακβώηηδαο), Λαηηλόπνπινο, 2012 (Μεηαπη., Γηαηξ., 

ΑΠΘ, Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ιίκλεο Βόιβεο), Λαπξεληηάδεο, 1956 (Γηδαθ., Γηαηξ., 

88ζει., ΑΠΘ, γηα πδξόβηα θπηά ηεο Μαθεδνλίαο), Λενληάξεο, 1967 (Γηδαθ., Γηαηξ., 79ζει., 

γηα ηελ Αηησιναθαξλαλία ιεθάλε), Λνπθάηνο, Λαγνπδάθε, 2001 (Δηδηθή πεξηβαιινληηθή 

κειέηε αλάδεημεο-αλάπιαζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο, ΔΠΔΜ Α.Δ.), 

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, 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), Leonardos et al., 2007 (Ecol., Freshwater Fish 17, 1, 165-173, Fish 

fauna in lake Pamvotis),  

-Μηραινύδε, 1997 (Γηδαθ., Γηαηξ., ΑΠΘ, 231ζει., Εσνπιαγθηόλ Μηθξήο Πξέζπαο), ΜΑΙΥ-

Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ιλζηηηνύην Υαλίωλ, 2003 (Φνπξλαξάθε, Γειεπέηξνπ θαη Durban- 

Μειέηε ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο ρισξίδαο επηιεγκέλσλ πγξνηόπσλ ηεο Κξήηεο. Μεζνγεηαθνί 
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πγξόηνπνη θαη ηακηεπηήξεο: Δπηδεηθηηθή δηαρείξηζε πνιιαπιώλ ζθνπώλ ζηηο πδαηνζπιινγέο 

ηεο Κξήηεο. LIFE00ENV/ GR/ 000685, ζει., 64. 

(http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files/meleti_hloridas.pdf), Μνπξθίδεο θαη ζπλ., 1978 

(Δπηζη., Δπεη., ΑΠΘ, 21, 5, 95-123, Λίκλεο ηεο Β. Διιάδνο. Η Βαζκόο επηξνθηζκνύ), , 

Μνπξθίδεο, 1986 (Δπηζη., Δπεη., ΑΠΘ, 26, 217-238, Οη ιίκλεο ηεο Β. Διιάδνο, ΗΗ, Υξήζε 

γεο θαη θνξηίν ησλ ιηκλώλ Κνξώλεηα θαη Βόιβε), Μνπξθίδεο θαη ζπλ., 1988 (Γεσξγ., 

Έξεπλ.,  Λίκλεο Β. Διιάδνο, Εάδαξε), Μνπξθίδεο, Σζηνύξεο, 1984 (Γεσξγ.,έξεπλ., 8, 317-

334, Σξνθηθή θαηάζηαζε ιίκλεο Καζηνξηάο), Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Γνπιαλδξή, 

1994 (Γεδνκέλα EKBY), Grimanis et al., 1964 (Proc, UN Conf., 15, 412-419, for trace 

elements in some Greek lakes), Μνπζηάθα, Πνιπθάξπνπ, 2006 (Μειέηε, ΑΠΘ, 128 ζει., 

Οηθνινγηθή θαηάζηαζε ιίκλεο Γντξάλεο, ζην: Υξπζνπνιίηνπ, Σζηανύζε, ρεδηαζκόο 

πξνγξακκάησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ, ΔΚΒΤ), Μνπζηάθα, 1988 (Γηδαθ., Γηαηξ., 

230ζει.,+119 Παξαξη., γηα ην θπηνπιαγθηό ηεο ιίκλεο Βόιβεο), Μνπζείν Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο Κξήηεο, 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, Μπακπαιώλαο θαη ζπλ., 

1989 (BIOS, 1, 19-29, for aquatic flora in Mikri Prespa lake), Μπαξνύλεο, 1966 (Γειη., 

Γεσι., Δηαηξ., 1-2, 22-35, γηα ηελ πιεκκύξα ηνπ 1963 ζηε ιίκλε Ακβξαθία), Mπόκπνξε, 

1996 (Γηδαθ., Γηαηξ., γηα ηε βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζηε ιίκλε Καζηνξηά), 

Μπνλαδνύληαο θαη ζπλ, 1987-1988 (Σερλ., Έθζεζε, Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 

314ζει., 6-11, Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ην ππό θαηαζθεπή δίθηπν άξδεπζεο ζηε 

ιίκλε Μηθξή Πξέζπα), Μπνύζκπνπξαο, 2007 (Πξαθ., Δπηζη., πλαλ.,πι., Πξνζη., 

Βεγνξίηηδαο,18-23, Ζ νξληζνπαλίδα ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο), Μπνύζκπνπξαο θαη ζπλ., 2010 

(Σερλ., Έθζεζε, Πεξηθ., Αλ., Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 146ζει, Γηαρείξηζε θαιακηώλσλ ιίκλεο 

Ηζκαξίδαο), Μπνύζκπνπξαο, Καδόγινπ, 2004 (Σερλ., Έθζεζ., ΑΝΔΦ, Planet Regional, NA 

Φιώξηλαο, 86ζει., Μειέηε δηαρείξηζεο θαιακώλσλ ιίκλεο Πεηξώλ), Μπξνκπνλά, 2010 ( 

Μεηαπ., Γηαηξ., Παλεπ., Παηξώλ, 159ζει., Πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη ιίκλεο 

Πακβσηηδαο), 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), 

Michaloudi, 2005 (Belg., J., Zool., 135, 2, 223-227, Zooplanktons dry weights in lake Mikri 

Prespa), 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), 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), Mourkidis 

et al., 1978 (Sc, Ann, Univ., Thess., 21, 5, 95-131, for trophic status of northern Greece’s 
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lakes), 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., 2007 (Arch., Hydrob., 375, 129-140, Phytoplankton species 

succession in lake Kastoria) Moustaka-Gouni et al., 2010 (J., Phytoplank., Res., 32, 6, 927-

936, Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in Doirani lake), 

Moustaka-Gouni et al., 2007 (Hydrob., 575, 129-140, Phytoplankton species succession in 

lake Kastoria), Moustaka-Gouni et al., 2006 (Limn., Ocean., 51, 715-727, Plankton food 

web in a eutrophic lake), Moustaka-Gouni, Nikolaidis, 1990 (Arch., Hydrob., 119, 3, 299-

313, Phytoplankton in lake Vegoritis), Moustaka-Gouni et al, 1989 (Arch., Hydrob., 115, 

575-588, for phytoplankton in lake Volvi),  

- Νάζθνο, 2004 (Σερλ., Έθζεζ., LIFE00NAT/GR/7242, Γηαηήξεζε-δηαρείξηζε ιηκλώλ 

Υεηκαδίηηδα, Εάδαξε ), Ναπξνδίδνπ, 2012 (Μεηαπη., Γηαηξ., ΑΠΘ, Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη 

ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο κε λεξό ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο), Νηθνιαϊδεο, Αιπγηδάθε, 2003 

(Σερλ., Έθζεζ., γηα LIFE00NAT/GR/7242, Γηαηήξεζε-δηαρείξηζε ιηκλώλ Υεηκαδίηηδα, 

Νηθνιαϊδεο, Καξαηδάο θαη ζπλ., 2013 (Σερλ., Έθζεζ., Πνιπηερλείν Κξήηεο, 226ζει., γηα 

εηδηθό ζρέδην δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ιεθάλεο απνξξνήο ιίκλεο Κνπξλά), Νηανπιάο, 

1981 (Γηδαθη., Γηαηξ., ΑΠΘ, 143ζει., γηα ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο,), Νηηζιίδνπ, 

2012 (Μεηαπη.,Γηαηξ., ΑΠΘ, Βελζηθά αζπόλδπια ζηηο ιίκλεο Βόιβε, Καζηνξηάο, Μηθξήο 

Πξέζπαο), Νηνύιθα, 2010 (Γηδαθη., Γηαηξ., Παλεπ., Ησαλλίλσλ, 308ζει., Εσνπιαγθηηθέο 

θνηλσλίεο ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα), Νηνύιθα, Κεραγηάο, 2009 (9
ν
 Παλει., πκπ., Χθεαλ., 

Αιηείαο, ηνκ., ΗΗ, 1223-1228, Σξνθηθή θαηάζηαζε Σξηρσλίδαο, ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα 

δεδνκέλα),  Natura 2000, 1995 (Georgiadis et al.,Standard form for special protection areas, 

SPA), Natura 2000, 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, for tench in lake Kastoria and Geot.,Scien., 4, 3, 38-47, for perch in 

lake Doirani), 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 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),   

-Ξαλζόπνπινο θαη ζπλ., 1984 (Σερλ., Έθζεζ., ΔΜΠ, Πνηόηεηα θαη αθνκνησηηθή ηθαλόηεηα 
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Γεσινγίαο ΑΠΘ, 359-369ζει., Λίκλε Λπζηκαρεία), Φηινβίθνο θαη ζπλ., 1990 (Φεθ. 

Βηβιηνζ., Σκ., Γεσινγίαο ΑΠΘ, 348-358ζει., Λίκλε Σξηρσλίδα), 

-WWF Διιάο, 2009 (Έθδνζε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, Διιεληθή Δηαηξία 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ, 38ζει., Διιεληθνί πγξόηνπνη Ramsar, αμηνιόγεζε, 

πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε), 

 

__________ 

-Δλδηαθέξνπζεο ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν 

 

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid

=18&sobi2Id=31&Itemid=(Δθνικό Γίκηςο Παπακολούθηζηρ ηηρ καηάζηαζηρ ηων ςδάηων – 

Σηαθμοί ζηιρ Λίμνερ) 

http://www.geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details

&catid=30&sobi2Id=214&Itemid (Δθνικό Γίκηςο Παπακολούθηζηρ ηηρ καηάζηαζηρ ηων 

ςδάηων – Σηαθμοί ζηοςρ Ποηαμούρ) 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hgp1EfmS32k%3d&tabid=249&language=el-

GR (ΥΠΔΚΑ, Παπακολούθηζη Δπιθανειακών Νεπών) 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=247&language=el-GR (ΥΠΔΚΑ, Γιασείπιζη 

Υδαηικών Πόπων) 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/1306-

pinakas-potamon-limnon,  (Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1972-1997 -Γ.Γ., Δγγεηνβειηησηηθώλ 

Έξγσλ/Σκήκα Πξνζηαζία Αξδεπηηθώλ Νεξώλ, Πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αξδεπηηθώλ 

λεξώλ), 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=gOA9KdQwS9w%3d&tabid=367&language=

el-GR (ΥΠΔΚΑ) 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=245&language=el-GR (ΥΠΔΚΑ,) 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=248&language=el-GR (Οδηγία Πλαίζιο για ηα 

Νεπά, ΥΠΔΚΑ),  

http://www.hcmr.gr/inlandwaters/upload_files/File/PESCA-Alieias.pdf 

http://www.hcmr.gr (Δλληνικό Κένηπο Θαλάζζιων Δπεςνών -Ινζηιηούηο Θαλάζζιων 

Βιολογικών Πόπων και Δζωηεπικών Υδάηων, ΔΚΘΔ) 

http://www.ekby.gr (Μνπζείν Γνπιαλδξε Φπζηθήο Ηζηνξίαο-Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ 

Τγξνηόπσλ, ΔΚΒΤ) 
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http://www.nhmc.uoc.gr/Wetlands/files (Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο) 

http://www.maich.gr (ΜΑΙΧ=Μεζογειακό Αγπονομικό Ινζηιηούηο Χανίων) 

http://ornithologiki.gr/ (Οπνιθολογική Δηαιπία), 

http://www.greekballoon.gr/limnes/ (εκλαϊκεςμένα δεδομένα) 

http://lake-net.blogspot.com 

http://www.perivallon.com 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/ , http://openarchives.gr/set/3351# , (Εθνικό Αρτείο 

Διδακηορικών Διαηριβών) 

http://library.aua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3A-a-

&catid=23%3A-a-&Itemid=12&lang=el (Διαηριβές Πανεπιζηημίοσ Αθηνών) 

http://invenio.lib.auth.gr/collection/Theses?ln=el (Διαηριβές και άλλα, ΑΠΘ) 

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/321 (Διαηριβές ΕΜΠ) 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5, 

http://www.lis.upatras.gr/Info/collection_dissertations_EL.php (Διαηριβές Πανεπιζηημίοσ 

Παηρών) 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/1 (Διαηριβές Χαροκόπειοσ 

Πανεπιζηημίοσ Αθηνών) 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/browse?type=university&order=DESC&sort_by=2&value=%C

E%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 (Διαηριβές Πανεπιζηημίοσ Ιωαννίνων) 

http://www.math.uoc.gr:1080/erevna/didaktorikes/ (Διαηριβές Πανεπιζηημίοσ Κρήηης) 

http://career.duth.gr/cms/?q=taxonomy/term/72/view (Διαηριβές Δημοκρίηειοσ 

Πανεπιζηημίοσ Θράκης) 

http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=370:phd-

awarded&catid=128:2012-05-01-07-14-47&Itemid=516&lang=el (Διαηριβές Πολσηετνείοσ 

Κρήηης, Στολή Μητανικών Περιβάλλονηος) 

 

__________ 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/
http://openarchives.gr/set/3351
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5
http://www.lis.upatras.gr/Info/collection_dissertations_EL.php
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
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
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
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
http://www.math.uoc.gr:1080/erevna/didaktorikes/
http://career.duth.gr/cms/?q=taxonomy/term/72/view
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=370:phd-awarded&catid=128:2012-05-01-07-14-47&Itemid=516&lang=el
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=370:phd-awarded&catid=128:2012-05-01-07-14-47&Itemid=516&lang=el

