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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Σπουδαιότητα υδρόβιας βλάστησης 

 

Οι λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση αποτελούν σημαντικές φυσικές περιοχές 

υψηλής βιοποικιλότητας και γι’ αυτό παγκοσμίως καταβάλλονται μεγάλες 

προσπάθειες για την ορθολογική διαχείρισή τους (Weisner & Ekstam, 1993; Poulin et 

al., 2002; Coops et al., 2004). Τα υδρόβια μακρόφυτα (μακροσκοπικά φυτά) 

αποτελούν από τις σπουδαιότερες ομάδες οργανισμών που απαρτίζουν τα υδάτινα 

οικοσυστήματα, διότι παρέχουν ενδιαιτήματα και τροφή σε μια πληθώρα άλλων 

οργανισμών που ανήκουν στο ζωοπλαγκτό, στα ψάρια, στα μακροασπόνδυλα και στα 

πουλιά (Scheffer, 1998; Noordhuis et al., 2002). Η υδρόβια μακροφυτική βλάστηση 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δομή και τις λειτουργίες των λιμναίων 

οικοσυστημάτων και τυχόν μεταβολές στη σύνθεση και την αφθονία των ειδών που 

την απαρτίζουν, μπορεί να επηρεάζει μεγάλο αριθμό των λοιπών οργανισμών που 

εξαρτώνται από το οικοσύστημα της λίμνης (Carpenter & Lodge, 1986; Jeppesen et al., 

1997). 

Το υδατικό καθεστώς μίας λίμνης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση, την 

ποικιλότητα και την κατανομή της υδρόβιας βλάστησης που αυτή μπορεί να 

φιλοξενήσει (Ozimek & Kowalczewski, 1984; Coops & van der Velde, 1996; 

Casanova & Brock, 2000; Nicol et al., 2003). Τα υδρόβια μακρόφυτα αποτελούν έναν 

από τους κύριους δείκτες υδρομορφολογικών αλλαγών στις λίμνες, διότι 

αναπτύσσονται στις παρόχθιες ζώνες των λιμνών και είναι ευαίσθητα στις μεταβολές 

της στάθμης τους (Kolada et al., 2011). Η διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου αποτελεί 

παράγοντα-κλειδί για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη της επιθυμητής υδρόβιας 

βλάστησης σε περιπτώσεις αποκατάστασης (Coops and Hosper, 2002).  

 

1.2. Τύποι υδρόβιων μακροφύτων  

 

Τα υδρόβια μακρόφυτα προήρθαν από τους χερσαίους προγόνους τους, όταν 

κατάφεραν να αναπτύξουν δευτερογενώς προσαρμογές στην κατάκλυση (Philbrick, 

1988). Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλα 

πρόσκοπα (πρόδρομα) είδη, για την αποίκιση περιοχών οι οποίες κατακλύζονται από 

νερό (Crawford et al., 1989). Παρόλα αυτά, η κατάκλυση μπορεί να μετατραπεί 
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εύκολα σε πίεση όταν η ένταση και η συχνότητά της είναι μεγαλύτερες από τα όρια 

ανοχής του εκάστοτε είδους (Crawford et al., 1989). Αυτά τα όρια ανοχής, ανάμεσα σε 

άλλους παράγοντες, παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία διαφορετικών ζωνών 

βλάστησης εντός των υδάτινων συστημάτων (Spence, 1982; Middelboe & Markager, 

1997). Οι ζώνες βλάστησης αναπτύσσονται και διατηρούνται ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες δυνατότητες του κάθε φυτικού είδους στην εγκατάσταση και 

αναπαραγωγή σε διαφορετικά βάθη νερού  (Grace, 1987; van der Valk & Welling, 

1988). Μία γενική περιγραφή της ζώνωσης των υδρόβιων μακροφύτων βασίζεται στην 

κατανομή των βιοτικών τους μορφών (Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Απεικόνιση της ζώνωσης της μακροφυτικής βλάστησης στην παραλιακή 

ζώνη των υδάτινων συστημάτων. Όπου “emersed plants” είναι η ελοφυτική βλάστηση. 

Τα “floating-leaved plants”, “free-floating plants” και “submersed plants” αποτελούν 

υποκατηγορίες της ομάδας των υδροφύτων. (Πηγή: Minnessota Department of Natural 

Resources webpage http://www.dnr.state.mn.us/ 

shorelandmgmt/apg/wheregrow.html). 

 

Τα ελόφυτα αποικίζουν τις ρηχές περιοχές, ενώ τα υδρόφυτα καταλαμβάνουν 

βαθύτερες περιοχές εντός των λιμνών (Kolada et al., 2011) (Σχήμα 1). Τα ελόφυτα 

έχουν ρίζες και άλλες εξειδικευμένες υπόγειες δομές, οι οποίες αναπτύσσονται εντός 

πλημμυρισμένων εδαφών, ενώ μέρος των βλαστών τους, τα φωτοσυνθετικά και 

αναπαραγωγικά τους όργανα, προβάλλουν πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ειδικοί 
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μορφολογικοί και φυσιολογικοί μηχανισμοί όπως η μεταφορά οξυγόνου στα 

βυθισμένα τους όργανα, τους επιτρέπει την επιβίωση σε πλημμυρισμένα εδάφη 

(Crawford, 1987; Armstrong et al. 1994). 

Τα υδρόφυτα είναι φυτά, των οποίων η φυσιολογία είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη 

νερού στον περιβάλλοντα χώρο και τουλάχιστον μέρος του αναπαραγωγικού τους 

κύκλου πραγματοποιείται μέσα ή στην επιφάνεια του νερού (Cook, 1990). Αυτά τα 

φυτά έχουν αναπτύξει ένα πλήθος μορφολογικών και φυσιολογικών προσαρμογών, οι 

οποίες τους επιτρέπουν να επιβιώνουν μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. Κάποια αφήνουν 

μόνο τα αναπαραγωγικά ή και τα φωτοσυνθετικά τους όργανα στην επιφάνεια του 

νερού, ενώ όλο το υπόλοιπο σώμα τους βρίσκεται μονίμως εντός του νερού, είτε 

προσκολλημένο στον πυθμένα είτε ελεύθερο να πλέει (Hartog & Segal, 1964) (Σχήμα 

1). 

 

1.3. Επιπτώσεις μεταβολών της στάθμης στα υδρόβια μακρόφυτα 

 

Οι εποχιακές διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων προκαλούν μία φυσική διαταραχή 

στις λίμνες και τους ποταμούς της Μεσογείου. Οι διαταραχές είναι ένα κοινό 

φαινόμενο στη φύση και πολυάριθμες μελέτες έχουν υποδείξει (μέσω της Υπόθεσης 

Ενδιάμεσης Διαταραχής) ότι ένα ορισμένο επίπεδο διαταραχής σε μέγεθος και 

συχνότητα είναι συχνά επιθυμητό για τη διατήρηση υψηλής βιοποικιλότητας και 

παραγωγικότητας (Grime, 1973; Connell, 1978; Wilkinson, 1999; Hughes et al., 2007). 

Εντούτοις, μεγάλου βαθμού διαταραχές, παραγόμενες από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη πίεση στις φυτοκοινωνίες, με 

αρνητικά αποτελέσματα (Connell, 1978; Belote et al., 2012).  

Το μέγεθος της διακύμανσης της στάθμης έχει ισχυρό αντίκτυπο στη βλάστηση, ειδικά 

κατά τη βλαστική περίοδο (Μάρτιος-Σεπτέμβριος). Όταν η στάθμη είναι αρκετά 

σταθερή, στη μακροφυτική βλάστηση κυριαρχούν είδη με μεγάλα φυτικά σώματα (π.χ. 

Phragmites) και αποκλείονται άλλα είδη μικρότερα σε μέγεθος. Με την ύπαρξη 

αυξομειώσεων της στάθμης, η βιομάζα των μεγαλόσωμων ειδών μειώνεται και ανοίγει 

χώρος για την αποίκιση κι άλλων ειδών (Kolada et al., 2011). Αν όμως αυτές οι 

διακυμάνσεις υπερβούν τα ατομικά όρια ανοχής των φυτικών ειδών, η φυτική 

ποικιλότητα και πάλι μειώνεται (Keddy & Constabel, 1986; Hudon, 1997; Hill et al., 

1998).  
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Εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των Σκανδιναβικών λιμνών, έδειξε ότι η 

μεγαλύτερη βιοποικιλότητα εντοπιζόταν σε λίμνες με εποχιακές μεταβολές στάθμης 

μεταξύ 1-3 μέτρων (Rorslett, 1991). Στην Ολλανδία επίσης βρέθηκε ότι η φυσική 

διακύμανση της στάθμης κατά 1 μέτρο εντός του έτους είχε ως συνέπεια μεγαλύτερο 

βαθμό βιοποικιλότητας, ενώ σε λίμνες με μικρότερη, μεγαλύτερη ή «ανάποδη» 

διακύμανση της στάθμης τους, υπήρχαν αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και 

ιδιαίτερα στην ελοφυτική φυτοκοινότητα (van Geest et al. 2005). Οι Murphy et al. 

(1990) και Riis & Hawes (2002) επίσης σημειώνουν αύξηση των κατάλληλων 

ενδιαιτημάτων για υδρόβια μακρόφυτα και της βιοποικιλότητάς τους σε λίμνες με 

μικρή αύξηση της διαταραχής στη στάθμη του ύδατος. Εκτός από τις εποχιακές 

διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων, η φυτική ποικιλότητα φαίνεται να επηρεάζεται 

και από μακροπρόθεσμες μεταβολές (υπερετήσιες διακυμάνσεις). Οι Hill et al. (1998) 

έδειξαν, σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών τύπων λιμνών, ότι η μέγιστη φυτική 

ποικιλότητα εντοπιζόταν σε λίμνες των οποίων η μεταβολή της στάθμης, εντός του 

έτους έφτανε στα 1-2 μέτρα και από έτος σε έτος στο 20-50% της ενδοετήσιας 

μεταβολής. 

Η περίοδος ξηρασίας και πτώσης της στάθμης των υδάτων στη Μεσογειακή περιοχή 

είναι συνήθως κατά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου (Weisner & Ekstam, 1993; 

Baskin & Baskin, 1999). Η καλοκαιρινή πτώση της στάθμης του ύδατος και η 

παροδική αποκάλυψη εδαφών στα όρια των υδάτινων συστημάτων παρέχουν ιδανικές 

συνθήκες για τη φύτρωση των σπερμάτων των ελοφύτων και την αποίκιση της 

παραλιακής ζώνης με τα αρτίβλαστά τους (Mauchamp et al., 2001; Moravcova et al. 

2001). Όμως, εάν αυτή η υποχώρηση του νερού αυξηθεί υπέρμετρα λόγω των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. επιφανειακή ή υπόγεια άντληση υδάτων, μεταβολή 

της εισροής νερού στη λίμνη), τα νεαρά αρτίβλαστα θα εκτεθούν σε συνθήκες 

ξηρασίας και δε θα επιβιώσουν. Ομοίως, μία ταχεία και έντονη άνοδος της στάθμης 

κατά τη χειμερινή περίοδο, μπορεί να βυθίσει τα ευαίσθητα μέρη αυτών των 

αρτιβλάστων εντός του νερού, με αποτέλεσμα τη θανάτωσή τους (Weisner & Ekstam, 

1993; Mauchamp et al., 2001). Αντίστοιχα, η ξαφνική έκθεση τμημάτων των ενήλικων 

φυτών που ήταν προσαρμοσμένα στην υποβρύχια διαβίωση, μπορεί, λόγω της 

εντονότερης ηλιακής ακτινοβολίας, να προκαλέσει βλάβες στον φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό αυτών των φυτών (Osmond, 1994). Επίσης, το μεγάλο βάθος του νερού 

μπορεί να περιορίσει την αύξηση και των ώριμων ατόμων, περιορίζοντας τη 

διαθεσιμότητα των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη φωτοσυνθετική διαδικασία, 
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το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα (Crawford, 1992; Blanch et al., 2000). Η 

μεγάλη διακύμανση της στάθμης μπορεί να επηρεάσει και τα βυθισμένα υδρόφυτα, 

κυρίως λόγω μεταβολής της διαθεσιμότητας ηλιακής ακτινοβολίας και οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανάπτυξής τους και τις απότομες ανακατατάξεις στη 

ζώνωσή τους (Casanova & Brock 2000; Wilcox & Nichols, 2008; Zhu et al. 2012). 

 

1.4. Επιπτώσεις της έλλειψης διαφάνειας νερού στα υδρόβια μακρόφυτα 

 

Η διαθεσιμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 

παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των βυθισμένων μακροφύτων και η 

διακύμανση της στάθμης του νερού δεν αποτελεί το μόνο παράγοντα που την 

επηρεάζει. Πολλές λίμνες ανά τον κόσμο έχουν υποστεί ραγδαίες απώλειες της 

μακροφυτικής τους βλάστησης τον τελευταίο αιώνα, εξαιτίας της αύξησης της 

διαθεσιμότητας των θρεπτικών εντός του νερού (Σχήμα 2), η οποία επέφερε μία 

ραγδαία αύξηση της βιομάζας του φυτοπλαγκτού, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε 

σε μείωση της διαφάνειας του νερού και της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας για τα 

φυτά (Blindow et al., 2006; Hilt et al., 2006) . 

Σχήμα 2. Απεικόνιση του φαινομένου του ευτροφισμού και περιγραφή των 

κυριότερων σταδίων του (Πηγή: BBC Bitesize Science webpage 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/edexcel/problems_in_environment/

pollutionrev4.shtml). 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/edexcel/problems_in_environment/pollutionrev4.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/edexcel/problems_in_environment/pollutionrev4.shtml
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Οι Chambers & Kalff (1985) έδειξαν ότι τα υδρόβια μακρόφυτα μπορούν να 

επιβιώσουν έως το βάθος όπου φτάνει το 20% της ηλιακής ακτινοβολίας. Απλά 

εμπειρικά μοντέλα έχουν δείξει ότι τα υδρόβια μακρόφυτα μπορούν να αποικίζουν σε 

μία λίμνη, περιοχές βάθους έως μία με δύο φορές το βάθος διαφάνειας Secchi 

(Chambers & Kalff, 1985; Blindow, 1992; Middelboe & Markager, 1997). Λόγω των 

παραπάνω, το βάθος αποίκισης των ριζωμένων υδροφύτων (Maximum Colonization 

Depth), μαζί με τη σύνθεση της υδρόβιας βλάστησης, αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες στην αξιολόγηση της ποιότητας των λιμνών, με βάση το βιολογικό 

στοιχείο υδρόβια μακρόφυτα, υπό την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ; Kolada et al., 2011.). 

 

1.5. Διαχείριση στάθμης ύδατος και υδρόβια μακρόφυτα 

 

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι παρούσες και οι μελλοντικές ανάγκες για τη χρήση του 

νερού έχουν ως αποτέλεσμα πολύπλοκες συγκρούσεις μεταξύ της χρήσης των 

υδάτινων συστημάτων ως πηγών νερού και ενέργειας και της διατήρησής τους ως 

οικοσυστημάτων μεγάλης βιοποικιλότητας με πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών 

(Tharme, 2003). Αυτή η διαμάχη γέννησε ένα νέο πολυδιάστατο επιστημονικό πεδίο, 

το οποίο προσπαθεί να απαντήσει μέσα από μία σειρά διαφορετικών μεθοδολογιών, 

στο ποιες είναι οι ελάχιστες οικολογικές ανάγκες αυτών των οικοσυστημάτων σε νερό, 

δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούν οι κοινωνίες να αξιοποιήσουν τα υδατικά αποθέματα 

αυτών των συστημάτων, χωρίς να υπάρξει αντίκτυπος στις οικοσυστημικές τους 

υπηρεσίες (Tharme, 1996; Rapport et al. 1998). 

Αρχικά, αυτός ο νέος επιστημονικός κλάδος επικεντρώθηκε στην αναζήτηση των 

οικολογικών παροχών (Environmental Flow Requirements) των ποτάμιων 

συστημάτων (Arthington et al., 2000). Μόλις στο τέλος της δεκαετίας του 1990, το 

επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ των υδρολογικών 

συνθηκών και των απαιτήσεων των υγροτόπων, με αποτέλεσμα να προκύψει ο όρος 

«Οικολογικές υδατικές απαιτήσεις» (Ecological Water Requirements) των λιμναίων 

οικοσυστημάτων (Cui et al., 2009). Οπότε, με την έναρξη της νέας χιλιετίας, 

ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη έγκυρης μεθοδολογίας για την 

αξιολόγηση των οικολογικών απαιτήσεων των υγροτόπων. Αυτές οι μέθοδοι 

ταξινομούνται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: μέθοδοι ιστορικών αναφορών (historic 

record methods), υδραυλικές μέθοδοι (hydraulic methods) και μέθοδοι προσομοίωσης 
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ενδιαιτημάτων (habitat simulated methods) (Cui & Yang 2002; Mayer & Thomasson, 

2004; Cui et al., 2009). Οι μέθοδοι ιστορικών αναφορών ορίζουν τις υδατικές 

απαιτήσεις των υγροτόπων, με χρήση των ιστορικών καταγραφών που υπάρχουν για 

αυτούς και εκτίμηση του φυσιολογικού υδρολογικού καθεστώτος που πρέπει να 

κυριαρχεί σε αυτούς (Cui et al., 2009). Οι υδραυλικές μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τους 

τις διάφορες υδραυλικές παραμέτρους των υγροτόπων και υπολογίζουν με μαθηματικό 

τρόπο τα όρια μεταβολής των υδραυλικών συνθηκών σε αυτούς (Mayer & Thomasson, 

2004). Τέλος, οι μέθοδοι προσομοίωσης ενδιαιτημάτων χρησιμοποιούν τις σχέσεις των 

υδατικών συνθηκών με τα ενδιαιτήματα των οργανισμών, ορίζοντας ως οικολογικές 

υδατικές απαιτήσεις των υγροτόπων τις τιμές εκείνες που παρέχουν τις βέλτιστες ή 

ελάχιστες υδατικές συνθήκες που επιτρέπουν τη διατήρηση αυτών των ενδιαιτημάτων 

(Cui & Yang, 2002). 

Λόγω του πρόσφατου επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις οικολογικές υδατικές 

απαιτήσεις των υγροτόπων, εντοπίζεται ένας σχετικά μικρός αριθμός εργασιών στη 

βιβλιογραφία που να αφορούν στη διατύπωση προτάσεων οικολογικής στάθμης στις 

λίμνες. Οι Abbaspour & Nazaridoust (2007) χρησιμοποίησαν τις οικολογικές 

απαιτήσεις ενός αρθρόποδου για να ορίσουν τις οικολογικές υδατικές απαιτήσεις της 

λίμνης Urmia στο Ιράν, ενώ οι Hamzekhani et al. (2016) και οι Shadkam et al. (2016) 

υπολόγισαν τις οικολογικές υδατικές απαιτήσεις της ίδιας λίμνης χρησιμοποιώντας 

υδραυλικά μοντέλα. Υδραυλικά μοντέλα χρησιμοποίησαν και οι Si et al. (2015) για να 

ορίσουν τις ελάχιστες υδατικές απαιτήσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της 

λίμνης Juyan της Κίνας. Οι Dong et al. (2008) εκτίμησαν το ελάχιστο οικολογικό ύψος 

στάθμης των λιμνών Hongze, Upper Nansi και Lower Nansi στην Κίνα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας συγκεκριμένων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. 

Οι Lei & Wu (2009) συνεκτίμησαν τις οικολογικές απαιτήσεις του νεροκάλαμου 

(Phragmites spp.) στον υπολογισμό των υδατικών απαιτήσεων της λίμνης Baiyangdian 

στην Κίνα. Οι Cui et al. (2009) χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

ορισμένων ειδών-ενδεικτών της βλάστησης σε βέλτιστο βάθος νερού και σε συχνότητα 

πλημμυρικών φαινομένων, για να ορίσουν οικολογικές υδατικές απαιτήσεις των 

υγροτόπων στη περιοχή δέλτα του Κίτρινου Ποταμού στην Κίνα. Τέλος, οι Zhang et 

al. (2014) έκαναν ένα συνδυασμό ιστορικών δεδομένων στάθμης της λίμνης Chaohu 

στην Κίνα και των οικολογικών απαιτήσεων στα διάφορα στάδια του βιολογικού 

κύκλου των υδρόβιων μακροφύτων που απαντούν στη λίμνη, για να προτείνουν 
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βέλτιστα ύψη στάθμης της λίμνης κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την 

αποκατάσταση της υδρόβιας βλάστησης.  

Οι Γεράκης κ.ά. (2007) μελέτησαν το υδατικό καθεστώς και τη βιωτή των λιμνών 

Βεγορίτιδας, Πετρών και Χειμαδίτιδας. Για τη λίμνη Βεγορίτιδα προτάθηκε η 

αναχαίτιση της περαιτέρω πτώσης της στάθμης καθώς και η λήψη μέτρων για την 

ανύψωση της στάθμης στο μέλλον. Για τη λίμνη Πετρών προτείνεται ο καθορισμός 

της ελάχιστης στάθμης σε τέτοιο υψόμετρο το οποίο θα επιτρέπει αποδεκτή ποσότητα 

υπερχείλισης των υδάτων της προς τη Βεγορίτιδα. Για τη λίμνη Χειμαδίτιδα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης των Λαζαρίδου κ.ά. (2001) και την 

ανάγκη περιορισμού των καλαμώνων και της διατήρησης των υγρολιβαδικών 

εκτάσεων, προτείνεται η ελάχιστη στάθμη του νερού στη λίμνη να διατηρείται στο 

υψόμετρο των 590,7 m τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 

 

2. Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό της 

ελάχιστης εποχιακής στάθμης ύδατος στα υδάτινα σώματα των λιμνών Βεγορίτιδα, 

Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Αυτές οι προτάσεις  διατυπώνονται με κριτήριο την 

εξασφάλιση των οικολογικών απαιτήσεων της υδρόβιας βλάστησης, η οποία αποτελεί 

θεμέλιο λίθο των λιμναίων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι 

οικολογικές απαιτήσεις των ευαίσθητων φυτικών ειδών-ενδεικτών (indicator species) 

της υδρόβιας βλάστησης των εν λόγω λιμνών. Ταυτοχρόνως, επισημαίνονται οι 

συσχετίσεις της υδρόβιας βλάστησης με τη διαφάνεια του νερού. 

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις αυτές αποτελούν μία πρώτη προσέγγιση του θέματος, 

κυρίως μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και δειγματοληψιών διάρκειας μίας 

βλαστικής περιόδου. Είναι σκόπιμο να εκτελεστούν πολυετείς δειγματοληψίες για να 

εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση σε σχέση με τις απαιτήσεις των ειδών στους 

συγκεκριμένους υγροτόπους. 
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3. Υλικά και μέθοδοι 

 

3.1. Δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων 

 

Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας εργασίας, βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

εκτεταμένη αποτύπωση της υδρόβιας βλάστησης στα εν λόγω υδάτινα σώματα. Για 

αυτό το λόγο, κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός δειγματοληπτικού σχήματος 

σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται όλα τα είδη των υδρόβιων μακροφύτων των 

τεσσάρων λιμνών, οι συγκεκριμένες υπο-περιοχές που αποικίζονται από αυτά εντός 

κάθε λίμνης και τα βάθη στα οποία απαντούν.  

I. Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας 

Πριν την έναρξη της δειγματοληψίας, ήταν απαραίτητη η επιλογή των θέσεων 

στις οποίες θα πραγματοποιηθεί, εντός της εκάστοτε λίμνης. Ο αριθμός και η 

τοποθέτηση των θέσεων δειγματοληψίας για τα υδρόβια μακρόφυτα 

εξαρτώνται από το μέγεθος και τη μορφολογία της κάθε λίμνης, καθώς και από 

τη μορφή των ενδιαιτημάτων και των χρήσεων γης στην περιφέρειά της. Ο 

τρόπος επιλογής αυτών, πραγματοποιήθηκε εμπειρικά βάσει του προτύπου ISO 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15460:2007. Water quality – Guidance standard for the surveying of 

macrophytes in lakes. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στο γαλλικό πρότυπο XP Τ90-328:2010 

(Pall et al., 2014), η περίμετρος της κάθε λίμνης χωρίστηκε σε τέσσερις 

τύπους: 

α) Τυπικές παρόχθιες περιοχές υγροτόπων (καλαμώνες, ελοφυτική βλάστηση, 

υγρά λιβάδια, υγρόφιλοι θάμνοι κ.ά.) 

β) Παρόχθιες περιοχές με πυκνή χερσαία βλάστηση (δενδρώδης βλάστηση με 

πλατύφυλλα ή κωνοφόρα, θαμνώνες, λιβάδια κ. ά.) 

γ) Παρόχθιες περιοχές με αραιή ή χωρίς χερσαία βλάστηση (εκτάσεις με 

μεμονωμένα θαμνώδη και ποώδη φυτά, παραλίες, πετρώδεις ακτές, γυμνό 

έδαφος κ. ά.) 

δ) Τεχνητές περιοχές υπό την έντονη επιρροή του ανθρώπου (λιμάνια, 

προβλήτες, τοιχία, τεχνητές παραλίες κ. ά.) 

Για κάθε έναν από τους τέσσερις ανωτέρω τύπους, ορίστηκαν τουλάχιστον 

τρεις θέσεις δειγματοληψίας. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε ανάλογα με την 
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ποικιλομορφία που συναντάται εντός κάθε τύπου περιοχής και για να 

καλυφθούν όλες οι διαφορετικές συνθήκες στην περιφέρεια κάθε λίμνης. 

Επίσης εντός των θέσεων δειγματοληψίας έπρεπε να καλυφθούν και τα 

διάφορα σημαντικά στοιχεία της μορφολογίας της λίμνης (περιοχές εισόδου-

εξόδου νερού, νησίδες, κολπίσκοι, αβαθή και απότομα βαθιά σημεία κ.α.). 

Συνολικά, ο αριθμός των θέσεων δειγματοληψίας στην περίμετρο κάθε λίμνης, 

ανάλογα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, κυμάνθηκε από 10 έως 20 θέσεις. 

Σε κάθε μία από αυτές τις θέσεις, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τη 

μορφή δειγματοληπτικής λωρίδας (belt transect) η οποία τοποθετήθηκε από το 

όριο του νερού στην ακτή της λίμνης, έως το μέγιστο βάθος (εάν υπάρχει αυτό) 

στο οποίο τα υδρόβια μακρόφυτα απαντούν. Η αρχή και το τέλος κάθε 

δειγματοληπτικής λωρίδας σημειώθηκαν με γεωγραφικές συντεταγμένες GPS. 

II. Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία των υδρόβιων μακροφύτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

τα έντυπα: 

α) I.S.O. ΕΛΟΤ ΕΝ 15460: 2007 

β) WISER Deliverable D3.2-1: Overview and comparison of macrophyte 

survey methods used in European countries and a proposal of harmonized 

common sampling protocol to be used for WISER uncertainty exercise 

including a relevant common species list (Kolada et al., 2009). 

Σε κάθε μία θέση δειγματοληψίας, τοποθετήθηκε μία δειγματοληπτική λωρίδα 

κάθετη στην ακτή της λίμνης, της οποίας η αρχή ορίστηκε στο όριο του νερού 

στην ακτή της λίμνης και η λήξη της στο μέγιστο βάθος στο οποίο απαντούν 

υδρόβια φυτά. Σε πολύ ρηχές λίμνες (μέσο βάθος <3m), πιθανόν να μην 

υπάρχει λήξη της αποίκισης του πυθμένα με υδρόβια φυτά, οπότε η 

δειγματοληπτική λωρίδα συνεχίστηκε σε όλο το πλάτος της λίμνης και έληξε 

στο όριο του νερού της απέναντι όχθης. Το πλάτος αυτής της λωρίδας ορίστηκε 

στα πέντε μέτρα για να επιτραπούν οι ελιγμοί του πλωτού μέσου και ο 

χειρισμός του δειγματοληπτικού οργάνου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 

δειγματοληψία. 

Η δειγματοληψία σε κάθε θέση ξεκίνησε από την ακτή, με την καταγραφή ενός 

πλήθους χαρακτηριστικών της που αφορούν τη μορφολογία της παρόχθιας 

ζώνης και βλάστησης, καθώς και τις ανθρωπογενείς πιέσεις που πιθανόν να 

υπάρχουν. Εντός της δειγματοληπτικής λωρίδας, καταγράφηκαν επίσης γενικά 
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στοιχεία που αφορούν στην υδρόβια βλάστηση και τον πυθμένα. Τέλος, σε 

σημεία εντός της δειγματοληπτικής λωρίδας, ανά 20 εκατοστά αυξανόμενου 

βάθους (0.2m, 0.4m… 3.8m, 4.0m κ.ο.κ.), πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία 

για την καταγραφή της παρουσίας και αφθονίας των διαφόρων ειδών των 

υδρόβιων μακροφύτων. Η δειγματοληψία έως το βάθος του ενός μέτρου 

πραγματοποιήθηκε πεζή με τη βοήθεια αδιάβροχης στολής, μετροταινίας, 

βυθοσκοπίου και τσουγκράνας. Μετά το βάθος του ενός μέτρου, η 

δειγματοληψία συνεχίστηκε με τη βοήθεια πλωτού μέσου. Όπου το επέτρεπε η 

διαφάνεια του νερού, χρησιμοποιήθηκε το βυθοσκόπιο για την καταγραφή των 

φυτικών ειδών εντός του νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε 

δικέφαλη αρπάγη προσαρτημένη σε σχοινί, η οποία σύρεται για τρία μέτρα σε 

κάθε σημείο δειγματοληψίας και φέρνει στην επιφάνεια για την καταγραφή 

τους, τα υδρόβια μακρόφυτα του πυθμένα. Η λήξη της δειγματοληψίας 

σηματοδοτήθηκε στο βάθος όπου έπαυε η ανάσυρση φυτών. Για την 

εγκυρότητα του αποτελέσματος, πραγματοποιήθηκαν μερικές δοκιμαστικές 

ρίψεις της αρπάγης ακόμη, σε λίγο μεγαλύτερα βάθη του σημείου λήξης. Η 

αναγνώριση των ειδών των υδρόβιων μακροφύτων έγινε, όπου είναι δυνατόν, 

επιτόπια στο πεδίο. Λήφθηκαν επίσης φυτικά δείγματα για την τεκμηρίωση της 

δειγματοληψίας και τον μετέπειτα ταξινομικό προσδιορισμό τους στο 

εργαστήριο. Η αφθονία κάθε είδους εκτιμήθηκε στη πενταβάθμια κλίμακα 

DAFOR (Palmer et al., 1992; CEN, 2003). 

III. Ταξινομικός προσδιορισμός μακροφύτων 

Η διατήρηση των φυτικών δειγμάτων που λήφθηκαν, πραγματοποιήθηκε με 

την άμεση αποξήρανσή τους ανάμεσα σε διηθητικά χαρτιά. 

Η αναγνώριση της πλειονότητας των δειγμάτων υδρόβιων μακροφύτων έγινε 

στο πεδίο. Καταγράφηκαν όλα τα μη-ξυλώδη μακροσκοπικώς ορατά φυτά που 

εντοπίζονται εντός του νερού (αγγειόσπερμα, πτεριδόφυτα, βρυόφυτα, 

μακροφύκη). Ο ταξινομικός προσδιορισμός τους πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 

είδους. Η επαλήθευση και η αναγνώριση των δειγμάτων που δεν 

αναγνωρίστηκαν στο πεδίο, πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο. Τα 

αποξηραμένα πλέον δείγματα αναγνωρίστηκαν με τη βοήθεια στερεοσκοπίου 

και ειδικών συγγραμμάτων. Η ονοματολογία των διαφόρων taxa ακολουθεί την 

Euro+Med (2006-) για τα ανώτερα φυτά, τους Wood & Imahori (1964, 1965) 

για τα χαρόφυτα και τους Guiry & Guiry (2016) για τα υπόλοιπα μακροφύκη. 
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3.2. Διερεύνηση οικολογικών απαιτήσεων ειδών-ενδεικτών 

 

Σε συνέχεια των δειγματοληψιών της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης των 

τεσσάρων λιμνών, με χρήση έγκυρων βιβλιογραφικών δεδομένων (επιστημονικές 

εργασίες εξέτασης ανθεκτικότητας, φυσιολογίας ειδών, μονογραφίες οικολογικών 

απαιτήσεων αυτών κ.ά.), επιλέχθηκε, από το σύνολο της χλωρίδας των λιμνών, ένας 

αριθμός ειδών–ενδεικτών. Αυτά τα είδη–ενδείκτες αποτελούν τα πιο ευαίσθητα είδη, 

κατά τη διάρκεια ενός τουλάχιστον σταδίου του βιολογικού τους κύκλου, στις 

υδρολογικές πιέσεις στις οποίες πιθανώς να υπόκειται η εκάστοτε λίμνη. Με τον 

καθορισμό των οικολογικών απαιτήσεων των πλέον ευαίσθητων ειδών, ουσιαστικά 

καταγράφηκαν οι οικολογικές απαιτήσεις ολόκληρης της μακροφυτικής κοινότητας 

της οποίας αποτελούν τμήμα. Οι εν λόγω οικολογικές απαιτήσεις είναι σκόπιμο να 

ικανοποιούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της βλάστησης εντός των 

υδάτινων σωμάτων, με όλες τις θετικές συνέπειες για το σύνολο των λιμναίων 

οικοσυστημάτων (βλ. κεφ. 1.1.). Οι οικολογικές απαιτήσεις των ειδών-ενδεικτών 

παρουσιάζονται ως καμπύλες καταλληλότητας του ενδιαιτήματός τους ως προς το 

βάθος νερού και αποτελούν τη βάση για τη διατύπωση προτάσεων ελάχιστης στάθμης 

για την κάθε λίμνη. 

 

3.3. Σχέση έκτασης καλαμώνων και στάθμης ύδατος 

 

Επιπλέον των οικολογικών απαιτήσεων των διαφόρων ειδών, διερευνήθηκε η 

διαχρονική σχέση της στάθμης του ύδατος της εκάστοτε λίμνης, με την έκταση της 

που καταλαμβάνεται από πυκνό καλαμώνα. Για την επίτευξη αυτού, συλλέχθηκαν 

τηλεπισκοπικά δεδομένα για τις τέσσερις λίμνες, από δορυφορικές εικόνες 

προηγούμενων ετών. Η αναζήτηση των δορυφορικών εικόνων περιορίστηκε στα έτη 

για τα οποία υπάρχουν μετρήσεις στάθμης ύδατος και στους θερινούς μήνες κατά τους 

οποίους εντοπίζεται το μέγιστο της βλαστικής περιόδου των καλαμώνων. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 95 δορυφορικές εικόνες από τους δορυφόρους Landsat 2-8, για τη 

χρονική περίοδο 1972-2015. Εξ αυτών, μετά από αξιολόγηση καταλληλότητας, 

απερρίφθησαν όσες παρουσίαζαν υψηλή νεφοκάλυψη ή striping effect (Landsat 7), 

στις περιοχές ενδιαφέροντος. Αυτές που κρίθηκαν ως κατάλληλες, εισήχθησαν σε 

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, όπου ψηφιοποιήθηκαν τα πολύγωνα κάλυψης 

των καλαμώνων στην εκάστοτε λίμνη και υπολογίστηκαν οι εκτάσεις των καλαμώνων. 
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3.4. Διαδικασία διατύπωσης προτάσεων ελάχιστης στάθμης και ποιότητας 

 

Ακολουθώντας τους Cui et al. (2009) και Zhang et al. (2014), η διατύπωση προτάσεων 

ελάχιστης στάθμης για κάθε λίμνη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 

των ευρημάτων που αφορούν τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών-ενδεικτών της 

υπάρχουσας υδρόβιας βλάστησης, τη συσχέτιση του μεγέθους των καλαμώνων με τη 

στάθμη ύδατος και της σκοπιμότητας για μετρίου βαθμού διακυμάνσεις της στάθμης 

στον ετήσιο κύκλο. Για κάθε λίμνη διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν στην 

ελάχιστη στάθμη του ύδατός της και τα επιτρεπτά επίπεδα διακύμανσης αυτής της 

στάθμης εντός του έτους. Οι προτάσεις αφορούν σε δύο ξεχωριστές περιόδους εντός 

κάθε έτους. Η πρώτη είναι η ξηρή περίοδος (Ιούνιος-Ιανουάριος), κατά την οποία τα 

νερά των λιμνών υποχωρούν και συμπίπτει με την περίοδο φύτρωσης των σπερμάτων 

αρκετών ειδών της ελοφυτικής βλάστησης και αρχικής αύξησης των αρτιβλάστων. Η 

δεύτερη είναι η υγρή περίοδος (Φεβρουάριος-Μάιος), κατά την οποία η στάθμη των 

λιμνών υψώνεται και συμπίπτει με την ωρίμανση των ατόμων και την προετοιμασία 

για την αναπαραγωγή τους.  

Ταυτοχρόνως, για την επίτευξη της κάλυψης ενός ικανοποιητικού μέρους του πυθμένα 

κάθε λίμνης από υδρόβια μακρόφυτα, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις της υδρόβιας βλάστησης και σε ποιότητα νερού, μέτρο εκτίμησης της 

οποίας, αποτελεί και η διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκαν οι σχέσεις της 

διαφάνειας των υδάτων κάθε λίμνης (μετρημένης ως βάθος δίσκου Secchi), κατά τη 

βλαστική περίοδο (Μάρτιος-Σεπτέμβριος), με το μέγιστο βάθος αποίκισης και τη 

σχετική αφθονία των βιοτικών μορφών της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης. Για 

τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου εφαρμογής 

(2013-2015) του εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδρόβιων μακροφύτων σε λίμνες 

της Ελλάδας (Zervas et al., 2016). 
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4. Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

4.1. Δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων 

  

Οι δειγματοληψίες υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης στις τέσσερις λίμνες 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια Ιουνίου - Ιουλίου 2016. Στη λίμνη Βεγορίτιδα, 

λόγω του σχετικά μεγάλου βάθους ύδατος (μέσο βάθος >9 m) και της μεγάλης 

ετερογένειας ενδιαιτημάτων στην περιφέρεια της, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε 

σε 20 διαφορετικές δειγματοληπτικές λωρίδες στην περιφέρεια της, οι οποίες 

ξεκινούσαν από μηδενικό βάθος και έφταναν σε βάθος 8 μέτρων. Στη λίμνη Ζάζαρη, η 

οποία ανήκει στις ρηχές λίμνες (μέσο βάθος >3m), λόγω του μικρότερου μεγέθους της 

και της έλλειψης μεγάλου βαθμού ετερογένειας, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε 

σε 12 διαφορετικές δειγματοληπτικές λωρίδες στην περιφέρειά της, οι οποίες 

ξεκινούσαν από μηδενικό βάθος, έως το βάθος των 3,5 μέτρων. Στις λίμνες Πετρών 

και Χειμαδίτιδα, λόγω του μικρού τους σχετικά βάθους (πολύ ρηχές λίμνες με μέσο 

βάθος <3m), η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε 8 διπλές (από όχθη - σε όχθη) 

δειγματοληπτικές λωρίδες.  

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται τα είδη υδρόβιων μακροφύτων τα οποία 

καταγράφηκαν στις τέσσερις λίμνες, κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων 

δειγματοληψιών. Συνολικά καταγράφηκαν 42 διαφορετικά taxa υδρόβιων 

μακροφύτων, εντός των τεσσάρων υγροτόπων. Δεκαεπτά από αυτά ανήκουν στην 

ελοφυτική βλάστηση των λιμνών, και 25 στην υδροφυτική. Η λίμνη Βεγορίτιδα 

περιείχε τον μεγαλύτερο αριθμό taxa (24), με τις λίμνες Πετρών (21) και Χειμαδίτιδα 

(19) να ακολουθούν. Στη λίμνη Ζάζαρη καταγράφηκε σαφώς μικρότερος αριθμός taxa 

μακροφύτων (εννέα) από τις υπόλοιπες τρεις λίμνες, με τα έξι εξ αυτών να ανήκουν 

στην ελοφυτική βλάστηση και μόνο τρία στην υδροφυτική. 
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Πίνακας 1. Κατάλογος των μακροφυτικών taxa τα οποία καταγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια των δειγματοληψιών, το καλοκαίρι του 2016, στις λίμνες Βεγορίτιδα (VEG), 

Πετρών (PET), Χειμαδίτιδα (CHE) και Ζάζαρη (ZAZ). Η βιοτική μορφή των taxa 

σημειώνεται για τα ελόφυτα (Hel) και τα υδρόφυτα (Hyd). Επίσης, σημειώνονται τα 

taxa τα οποία παρουσιάζουν ευαισθησία σε υδρολογικές μεταβολές  (Sensitive to HC) 

και με αστερίσκο σημειώνονται αυτά για τα οποία βρέθηκαν πληροφορίες που 

αφορούν την ανοχή τους στις διακυμάνσεις της στάθμης ύδατος. 

Taxa Biotic 

Form 

Sensitive 

to HC 
VEG PET CHE ZAZ 

Phragmites australis (Cav.) 

Steud. 
Hel YES* X X X X 

Typha L. spp.  Hel YES* X  X X   

Paspalum distichum L. Hel   X   X   

Rumex palustris Sm. Hel   X   X   

Lycopus europaeus L. Hel   X       

Chaerophyllum bulbosum L. Hel   X       

Mentha aquatica L. Hel     X X X 

Schoenoplectus lacustris (L.) 

Palla  
Hel YES*   X X   

Eleocharis mitracarpa Steud. Hel YES   X     

Schoenoplectus litoralis 

(Schrad.) Palla 
Hel YES   X     

Stachys palustris L. Hel       X X 

Rorippa amphibia (L.) Besser Hel       X X 

Alisma plantago-aquatica L. Hel YES*     X   

Carex pseudocyperus L. Hel YES     X   

Juncus subnodulosus Schrank Hel YES*     X   

Cyperus longus L. Hel YES       X 

Eleocharis palustris (L.) R. Br. Hel YES       X 

Cladophora Kutz. Spp. Hyd   X X X X 

Ceratophyllum demersum L. Hyd   X X X   

Ceratophyllum submersum L. Hyd   X X     

Potamogeton perfoliatus L.  Hyd   X X   X 

Stuckenia pectinata (L.) Borner Hyd   X X     

Myriophyllum spicatum L. Hyd YES* X X     

Vallisneria spiralis L. Hyd   X X     

Nitella furcata (Roxb. Ex 

Bruz.) Ag. 
Hyd   X X     

Chara tomentosa L. Hyd   X X     

Chara vulgaris L. Hyd   X X     

Lemna minor L. Hyd   X   X   

Azolla filliculoides Lam. Hyd   X   X   

Spirodella polyrhiza (L.) 

Scheid. 
Hyd   X   X   

Ranunculus trichophyllus Chaix Hyd YES* X     X 

Lemna gibba L. Hyd   X       

Persicaria amphibia (L.) S. F. 

Gray 
Hyd  X       
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Taxa Biotic 

Form 

Sensitive 

to HC 
VEG PET CHE ZAZ 

Potamogeton trichoides Cham. 

& Schltdl. 
Hyd YES X       

Alisma gramineum Lej. Hyd YES* X       

Utricularia vulgaris L. Hyd     X X   

Najas marina L. Hyd     X     

Chara hispida L. Hyd     X     

Zannichellia palustris L. Hyd YES*   X     

Nitellopsis obtusa (Desv. In 

Lois.) J. Gr. 
Hyd     X     

Hydrocharis morsus-ranae L. Hyd       X   

Lemna trisulca L. Hyd       X   

Total 42 15 24 21 19 9 

 

4.2. Διερεύνηση οικολογικών απαιτήσεων ειδών-ενδεικτών 

 

Από τα 42 taxa τα οποία καταγράφηκαν εντός του υδάτινου όγκου των τεσσάρων 

λιμνών, με χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από τη βιβλιογραφία που 

αφορούν τις αυξητικές τους μορφές (ελόφυτα, αναδυόμενα, επιπλέοντα και βυθισμένα 

ριζοβολούντα υδρόφυτα), τους βιολογικούς τους κύκλους, τα μορφολογικά τους 

χαρακτηριστικά και τα ενδιαιτήματά τους, επιλέχθηκαν τα 15 ως τα πιο ευαίσθητα στις 

υδρολογικές πιέσεις που αφορούν στη διακύμανση της στάθμης του ύδατος κατά τη 

βλαστική περίοδο (Πίνακας 1: Sensitive to HC). Για αυτά τα 15 taxa, 

πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση όσον αφορά στην ανοχή 

τους σε διακυμάνσεις της στάθμης του ύδατος. Ως αποτέλεσμα, βρέθηκαν 

πληροφορίες για τα 9 από αυτά, 5 ελόφυτα και 4 υδρόφυτα, τα οποία επιλέγονται ως 

είδη-ενδείκτες (Πίνακας 1: Sensitive to HC με αστερίσκο) και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

 

Phragmites australis (Cav.) Steud. 

 

Το πιο ευρέως διαδεδομένο ελόφυτο στις ελληνικές λίμνες είναι το Phragmites 

australis ή κοινώς καλάμι (Σχήμα 3). Πρόκειται για ένα κοσμοπολίτικο φυτικό είδος, 

το οποίο επιβιώνει σε μία ποικιλία οικολογικών συνθηκών. Είναι πολυετές ποώδες με 

ρίζωμα, το οποίο δημιουργεί εκτεταμένους και πυκνούς καλαμώνες στις ακτές των 

Μεσογειακών υγροτόπων (Batriu et al., 2015). Η ελοφυτική βλάστηση με αναδυόμενα 

είδη, όπως οι καλαμώνες, είναι συνήθως μία επιθυμητή κατάσταση στις ακτές των 
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υγροτόπων, διότι αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους των όχθεών τους (Coops et al., 

2004). Επίσης οι καλαμώνες έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα που 

φιλοξενούν, όπως ένας σημαντικός αριθμός ειδών της ορνιθοπανίδας (Poulin et al., 

2002; Coops et al., 2004). Ωστόσο, σε ευνοϊκές υδρολογικές συνθήκες, οι καλαμώνες 

μπορεί να οδηγηθούν σε υπέρμετρη αύξηση της έκτασής τους σε σχέση με τη 

συνολική επιφάνεια κάθε υγροτόπου, με αρνητικές συνέπειες σε πιθανούς 

διαχειριστικούς στόχους (Sutherland & Hill, 1995; Poulin et al. 2002; Coops et al., 

2004). 

Σχήμα 3. Απεικόνιση ατόμων του είδους Phragmites australis και των καλαμώνων 

που σχηματίζουν στην παραλιακή ζώνη (Πηγή: Wikipedia Commons webpage 

https://commons. wikimedia.org/wiki/Phragmites_australis). 

 

Το καλάμι είναι προσαρμοσμένο να επιβιώνει σε κατακλυζόμενα εδάφη χαμηλής 

στάθμης, λόγω της φυσιολογικής ανθεκτικότητας του ριζώματός του στις ανοξικές 

συνθήκες (Brandle & Crawford, 1987) και στις δυνατότητες μεταφοράς 

ατμοσφαιρικού αέρα στο ρίζωμά του (Weisner, 1988; Armstrong & Armstrong, 1990; 

Brix, 1990). Παρόλα αυτά, η υποβρύχια ανάπτυξή του παραμένει μειωμένη (Hellings 
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& Gallagher, 1992; Weisner et al., 1993). Έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται 

εγγενώς με σπέρματα αλλά και αγενώς με ριζώματα. Η υποχώρηση των νερών κατά τη 

διάρκεια της βλαστικής περιόδου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη φύτρωση των 

σπερμάτων και την αποίκιση της παρόχθιας ζώνης. Συνεπώς, η σταθεροποίηση της 

στάθμης του ύδατος σε υψηλά επίπεδα κατά τη βλαστική περίοδο, μπορεί να 

περιορίσει την υπέρμετρη αύξηση της ζώνης καλαμώνων σε ένα υδάτινο σύστημα 

(Mauchamp et al., 2001). Στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε η φύτρωση των 

σπερμάτων κατά την υποχώρηση των νερών, ο πιθανός επαναπλημμυρισμός που 

λαμβάνει μέρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης, μπορεί επίσης να 

περιορίσει σε μεγάλο βαθμό, την υπέρμετρη αύξηση των καλαμώνων. Ο έλεγχος 

δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή της φυτρωτικότητας των σπερμάτων, 

αλλά και στην αύξηση της θνησιμότητας των αρτίβλαστων (Mauchamp et al., 2001). 

Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία (Weisner & 

Ekstam, 1993; Sutherland & Hill, 1995; Coops & van der Velde, 1996; Coops et al., 

1999, 2004; Blanch et al., 1999; Mauchamp et al., 2001; Poulin et al., 2002; Deegan et 

al., 2007; Batriu et al., 2015; Greet & Rees, 2015; Qi et al., 2016) και από τις 

παρατηρήσεις στο πεδίο, στο Σχήμα 4 αποδίδεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος  του 

είδους Phragmites australis ως προς το βάθος νερού στο οποίο αναπτύσσεται.  

Σχήμα 4. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Phragmites australis ως προς το βάθος 

νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του διαδικασία. Το 

επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα > 0,5. 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Phragmites australis  ως προς το 

βάθος νερού
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Τα ανωτέρω όρια προκύπτουν από το κοινό πεδίο των συνθηκών στις οποίες 

παρουσιάζεται ικανοποιητική φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων, επιβίωση των 

αρτιβλάστων του πρώτου έτους και δυνατότητα αγενούς αναπαραγωγής από τα 

ενήλικα άτομα. Ενήλικα άτομα του είδους μπορούν να βρεθούν και εκτός αυτών των 

ορίων, αλλά ο περιορισμός της δυνατότητας αναπαραγωγής τους και της βιωσιμότητάς 

τους σε αυτές τις ακραίες συνθήκες είναι περιοριστικός για τη μακρόχρονη διατήρηση 

των καλαμώνων. 

Παρατηρείται ότι το καλάμι μπορεί να επιβιώνει επιτυχώς από βάθος νερού 2,5 

μέτρων, έως περιοχές της παρόχθιας ζώνης 1 μέτρο πάνω από την υπόγεια στάθμη του 

ύδατος. Ωστόσο, το βέλτιστο βάθος νερού βρίσκεται σε πιο στενά όρια, από 

εκτεθειμένο υγρό έδαφος (0 μέτρα) έως ρηχό νερό μισού μέτρου βάθους. Εντός αυτών 

των ορίων, όπως προαναφέρθηκε, μεγιστοποιείται η φυτρωτικότητα των σπερμάτων 

και η βιωσιμότητα των αρτίβλαστων κατά το πρώτο έτος αύξησής τους. Σε βάθος 0,5-

1,5 μέτρο, η αναπαραγωγική δυνατότητα του είδους περιορίζεται μόνο στην αγενή 

αναπαραγωγή με ριζώματα, ενώ από τα 1,5-2,5 μέτρα και βαθύτερα (ανάλογα με τη 

διαφάνεια του νερού), παύει η ενεργή εξάπλωση του είδους. Στο άλλο άκρο, 

αρτίβλαστα τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε νεαρά άτομα με ικανοποιητικό ρίζωμα ή 

κλώνοι που αναπτύσσονται από τα ριζώματα ενήλικων ατόμων, μπορούν να 

επιβιώσουν για σύντομη χρονική περίοδο και εκτός νερού, αλλά περιορίζονται από το 

μικρού μήκους ρίζωμά τους μόνο στο πρώτο μέτρο πάνω από τη στάθμη του ύδατος.     

 

Typha L. spp. 

 

Τα είδη του γένους Typha, κοινώς γνωστά ως ψαθιά ή σάζια, είναι τα αμέσως επόμενα 

πιο κοινά ελόφυτα, μετά τα καλάμια, στις όχθες των ελληνικών υγροτόπων (Σχήμα 5). 

Τα είδη τα οποία κυρίως απαντούν στις τέσσερις υπό έρευνα λίμνες είναι τα Typha 

angustifolia L., Typha domingensis (Pers.) Steud. και Typha latifolia. Λόγω όμως της 

εποχής που διεξήχθησαν οι δειγματοληψίες, η διάκριση μεταξύ των τριών ειδών ήταν 

επισφαλής, οπότε αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία ομάδα φυτών. Είναι επίσης 

κοσμοπολίτικα πολυετή ποώδη φυτά, τα οποία αναπαράγονται εγγενώς με σπέρματα 

και αγενώς με ριζώματα, σε ρηχά νερά (Fiala, 1971; Sutherland & Hill, 1995; Inoue & 

Tsuchiya, 2009). Συνήθως βρίσκουν την ευκαιρία να εισβάλουν μέσα στους πυκνούς 

καλαμώνες με Phragmites australis και να αντικαταστήσουν τα καλάμια, σε θέσεις 

όπου έχει συσσωρευτεί αρκετή ποσότητα οργανικού υλικού και ιλύος (Coops & van 
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der Velde, 1996; Coops et al., 1999). Όπως και τα καλάμια, αποτελούν σημαντικό 

δομικό συστατικό των καλαμώνων, παρέχοντας σημαντικές θέσεις εγκατάστασης, 

τροφοληψίας, αναπαραγωγής και φωλεοποίησης διαφόρων ειδών της πανίδας 

(Sutherland & Hill, 1995; Poulin et al., 2002). 

Σχήμα 5. Απεικόνιση ατόμων Typha spp. και των συστάδων που σχηματίζουν στους 

καλαμώνες της παραλιακής ζώνης (Πηγή: Wikipedia Commons webpage 

https://commons.wikimedia.org/wiki/ Category:Typha). 

Σχήμα 6. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Typha spp. ως προς το βάθος 

νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική τους διαδικασία. Το 

επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα > 0,5. 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των Typha  spp. ως προς το βάθος 

νερού.
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Βάσει των πληροφοριών από τη βιβλιογραφία (Sutherland & Hill, 1995; Coops & van 

der Velde, 1996; Coops et al., 1999, 2004; Blanch et al., 1999; Deegan et al., 2007; 

Watt et al., 2007; Inoue & Tsuchiya, 2009) και από τις παρατηρήσεις στο πεδίο, στο 

Σχήμα 6 αποδίδεται αντίστοιχα, η καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών του γένους 

Typha ως προς το βάθος νερού. Παρατηρείται ότι τα ψαθιά μπορούν να επιβιώσουν 

επιτυχώς από βάθος νερού 1,5 μέτρου, έως περιοχές της παρόχθιας ζώνης 25 εκατοστά 

πάνω από την υπόγεια στάθμη του ύδατος. Όπως και στην περίπτωση των καλαμιών 

όμως, οι βέλτιστες συνθήκες έχουν πολύ πιο στενά όρια, 25 με 50 εκατοστά βάθος 

νερού. Αυτό συμβαίνει διότι για τη φύτρωση των σπερμάτων των ψαθιών, απαιτείται 

βάθος νερού περί τα 25 εκατοστά. Τα αρτίβλαστα που θα βγουν μπορούν να ανεχτούν 

βάθος έως μισό μέτρο κατά τη διάρκεια της αύξησής τους στο πρώτο έτος. Για βάθη 

από μισό έως ένα μέτρο, τα ενήλικα άτομα μπορούν να αναπαράγονται μόνο αγενώς, 

όπου το επιτρέπει η διαφάνεια του νερού, ενώ σε ακόμη βαθύτερες του ενός μέτρου 

περιοχές, ουσιαστικά σταματάει η ενεργή εξάπλωση των ειδών. Στο άλλο άκρο, σε 

ρηχότερο των 25 εκατοστών βάθος νερού, η φυτρωτικότητα των σπερμάτων μειώνεται 

σε μεγάλο βαθμό, ενώ με την έκθεση του εδάφους στον αέρα, τα σπέρματα αδυνατούν 

να φυτρώσουν και η βιωσιμότητα των νεαρών αρτίβλαστων μειώνεται δραματικά. 

 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

 

Άλλο ένα συχνό ελόφυτο στις ελληνικές 

λίμνες, αποτελεί το Schoenoplectus 

lacustris, κοινώς γνωστό ως σκίρπος (Σχήμα 

7). Είναι ένα επίσης ευρέως διαδεδομένο 

πολυετές ποώδες φυτό των Μεσογειακών 

υγροτόπων. Όπως στην περίπτωση των 

καλαμιών και των ψαθιών, αναπαράγεται 

είτε εγγενώς με σπέρματα, είτε αγενώς με 

ριζώματα και αποτελεί ακόμη ένα 

σημαντικό δομικό στοιχείο της ελοφυτικής 

βλάστησης καλαμώνων στις όχθες των 

λιμνών (Sutherland & Hill, 1995; Coops & 

van der Velde, 1996). Το συγκεκριμένο 

Σχήμα 7. Απεικόνιση ατόμων του 

είδους Schoenoplectus lacustris και 

των συστάδων που σχηματίζουν στην 

παραλιακή ζώνη (Πηγή: Wikipedia 

Commons webpage https://commons. 

wikimedia.org/wiki/Schoenoplectus_ 

lacustris). 



Σελίδα | 22 

 

είδος συνήθως καταλαμβάνει βαθύτερες θέσεις από αυτές των καλαμιών και των 

ψαθιών, οπότε απαντά στα όρια της ζώνης των καλαμώνων και των ανοιχτών νερών 

της εκάστοτε λίμνης (Coops & van der Velde, 1996; Coops et al., 1999). 

Βάσει της βιβλιογραφίας (Weisner et al., 1993; Coops & van der Velde, 1996; Coops 

et al., 1996, 1999) και των παρατηρήσεων στο πεδίο, στο Σχήμα 8 αποδίδεται η 

καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος νερού. Παρατηρείται ότι 

το είδος μπορεί να εντοπιστεί συνήθως σε περιοχές με βάθος ύδατος 0-2,5 μέτρα. Η 

φυτρωτικότητα των σπερμάτων του κορυφώνεται σε βάθος περίπου μισού μέτρου και 

τα αρτίβλαστα του πρώτου έτους επιβιώνουν έως και το 1 μέτρο βάθος. Μεταξύ ρηχού 

νερού, περί τα 0,25 μέτρα βάθους, και έως τα 2 μέτρα βάθους, το είδος μπορεί να 

αναπαράγεται επιτυχώς με αγενή αναπαραγωγή. Το είδος δύσκολα απαντά σε 

εκτεθειμένο έδαφος ή σε βάθη μεγαλύτερα των 2,5 μέτρων. 

 

Σχήμα 8. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Schoenoplectus lacustris ως 

προς το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 
 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Schoenoplectus lacustris  ως προς 

το βάθος νερού
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Juncus subnodulosus Schrank 

 

Το Juncus subnodulosus ανήκει σε μία 

ομάδα ειδών που είναι ευρέως γνωστά 

ως βούρλα (Σχήμα 9). Πρόκειται για 

άλλο ένα ελόφυτο το οποίο μεταξύ 

αυτών που περιγράφηκαν πιο πάνω και 

κάποια ακόμη, συνθέτουν τους 

καλαμώνες στα όρια των υγροτόπων. 

Είναι επίσης ένα πολυετές ποώδες φυτό, 

το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

αναπαράγεται εγγενώς με σπέρματα ή 

αγενώς με ριζώματα. 

 

 

 

Σχήμα 10. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Juncus subnodulosus ως προς 

το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 

Σχήμα 9. Απεικόνιση ατόμου του είδους 

Juncus subnodulosus (Πηγή: Wikipedia 

Commons webpage https://commons. 

wikimedia.org/wiki/Juncus_subnodulosus)

. 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Juncus subnodulosus  ως προς το 

βάθος νερού
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Βάσει των  Richards & Clapham (1941) και των παρατηρήσεων στο πεδίο, στο Σχήμα 

10 αποδίδεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος νερού. 

Παρατηρείται ότι το είδος έχει πολύ στενά όρια επιτυχούς αποίκισης, περιοχές οι 

οποίες είναι από 40 εκατοστά βυθισμένες στο νερό έως περιοχές της παρόχθιας ζώνης 

40 εκατοστά πάνω από την υπόγεια στάθμη του ύδατος. Εκτός αυτών των ορίων, η 

αναπαραγωγική ικανότητα του είδους σταματάει. Μεταξύ 10 εκατοστών βάθους νερού 

και 5 εκατοστών πάνω από την υπόγεια στάθμη ύδατος, εντοπίζεται η κορύφωση της 

φυτρωτικότητας των σπερμάτων του και της βιωσιμότητας των αρτίβλαστών του. 

 

Alisma plantago-aquatica L. 

 

Το Alisma plantago-aquatica είναι 

πλατύφυλλο ελόφυτο το οποίο απαντά σε 

αραιές συστάδες, στα πολύ ρηχά νερά των 

Μεσογειακών υγροτόπων (Σχήμα 11). 

Όπως και τα υπόλοιπα ελόφυτα που 

περιγράφηκαν πιο πάνω, πρόκειται για 

ένα πολυετές ποώδες φυτό με ρίζωμα, που 

αναπαράγεται εγγενώς και αγενώς. Η 

εγγενής αναπαραγωγή, η φυτρωτικότητα 

των σπερμάτων και η ανάπτυξη των 

αρτίβλαστων, φαίνεται να παίζει τον πιο 

σημαντικό ρόλο στην εγκατάσταση και 

την εξάπλωση του είδους (Moravcova et 

al., 2001). 

 

 

Βάσει της βιβλιογραφίας (Keddy & Ellis, 

1985; Moravcova et al., 2001; Watt et al., 2007) και των παρατηρήσεων στο πεδίο, στο 

Σχήμα 12 αποδίδεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος 

νερού. Παρατηρείται ότι το είδος μπορεί να αποικίζει επιτυχώς περιοχές με βάθος από 

1 μέτρο, έως περιοχές της παρόχθιας ζώνης 0,2 μέτρα πάνω από την υπόγεια στάθμη 

του ύδατος. Στα 10 εκατοστά βάθους νερού, εντοπίζεται η κορύφωση της 

Σχήμα 11. Απεικόνιση ατόμου του 

είδους Alisma plantago-aquatica (Πηγή: 

Wikipedia Commons webpage 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Ali

sma_plantago-aquatica). 
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φυτρωτικότητας των σπερμάτων του. Τα αρτίβλαστα του πρώτου έτους επιβιώνουν 

έως και τα 40 εκατοστά βάθους χωρίς πρόβλημα. Η αγενής αναπαραγωγή μπορεί να 

πραγματοποιείται έως και τα 80 εκατοστά βάθους, ενώ από το 1 μέτρο βάθος και 

βαθύτερα, το φυτό δε μπορεί να επιβιώσει. Επίσης, τα άτομα του είδους δε μπορούν να 

επιβιώσουν όταν εκτεθούν σε περιοχές 20 εκ. πάνω από την υπόγεια στάθμη νερού. 

Σχήμα 12. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Alisma plantago-aquatica ως 

προς το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 

 

Myriophyllum spicatum L. 

 

Το πιο κοινό μυριόφυλλο στις ελληνικές λίμνες, αποτελεί ένα ριζωμένο υδρόφυτο που 

απαντά σε όλη την ευρασιατική περιοχή (Σχήμα 13). Πρόκειται για πολυετές 

ριζωματώδες ποώδες φυτό, το οποίο εγκαθίσταται εντός των λιμνών σε διάφορα 

υποστρώματα και μπορεί να ανεχτεί συνθήκες χαμηλής διαύγειας νερού (Smith & 

Barko, 1990). Έχει την ικανότητα να εμφανίζει μία σειρά μορφολογικών 

προσαρμογών όταν βρεθεί σε μεγάλο βάθος νερού αλλά, όπως και τα υπόλοιπα 

υδρόφυτα, έχει περιορισμούς στο βάθος το οποίο μπορεί να αποικίσει ενεργά (Strand 

& Weisner, 2001). 

 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Alisma plantago-aquatica ως προς 

το βάθος νερού

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Βάθος νερού (m)

Κ
α

τα
λ
λ
η

λ
ό

τη
τα

 ε
ν
δ

ια
ιτ

ή
μ

α
το

ς
 (

0
-1

) 
 )



Σελίδα | 26 

 

Βάσει της βιβλιογραφίας (Smith & Barko, 

1990; Strand & Weisner, 2001; van den 

Berg et al., 2003; Feldmann & Noges, 

2007; Wang et al., 2016) και των 

παρατηρήσεων στο πεδίο, στο Σχήμα 14 

αποδίδεται η καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος 

νερού. Παρατηρείται ότι τα άτομα του 

είδους μπορούν να αποικίζουν επιτυχώς 

περιοχές με βάθος ύδατος από 0.5 έως και 

3,5 μέτρα. Μεταξύ 1,5-2,5 μέτρων βάθους, 

βρίσκονται τα πιο εύρωστα άτομα, τα 

οποία αποκτούν το μέγιστο της 

αναπαραγωγικής τους ικανότητας. Τα 

άτομα του είδους δε μπορούν να 

επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

σε ρηχό νερό κάτω των 50 εκατοστών ή 

σε βάθη μεγαλύτερα των 3,5 μέτρων. 

Σχήμα 14. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Myriophyllum spicatum ως 

προς το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 

Σχήμα 13. Απεικόνιση ατόμου του 

είδους Myriophyllum spicatum (Πηγή: 

Wikipedia Commons webpage 

https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

Myriophyllum spicatum). 
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Ranunculus trichophyllus Chaix 

 

Το Ranunculus trichophyllus αποτελεί άλλο ένα ριζωμένο υδρόφυτο που απαντά σε 

Μεσογειακούς και Ευρωπαϊκούς υγροτόπους (Σχήμα 15). Πρόκειται για ετήσιο ή 

πολυετές είδος, που προτιμά ενδιαιτήματα που χαρακτηρίζονται από έντονες 

εναλλαγές πλημμύρας και ξηρασίας (Hartog & Segal, 1964). Επίσης, στο φυσικό του 

περιβάλλον, η αγενής αναπαραγωγή είναι πιο σημαντική από την εγγενή (Zander & 

Wiegleb, 1987). 

Σχήμα 15. Απεικόνιση ατόμων του είδους Ranunculus trichophyllus (Πηγή: Wikipedia 

Commons webpage https://commons.wikimedia.org/wiki/Ranunculus_ trichophyllus). 

 

Βάσει της βιβλιογραφίας (Hartog & Segal, 1964; Zander & Wiegleb, 1987; Hong, 

1991; Lumbreras et al., 2009) και των παρατηρήσεων στο πεδίο, στο Σχήμα 16 

αποδίδεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος νερού. 

Παρατηρείται ότι και αυτό το είδος έχει πολύ στενά όρια ανοχής για την επιτυχή του 

αποίκιση, τα οποία εντοπίζοντται μεταξύ των πρώτων 50 εκατοστών βάθους νερού. Το 

βέλτιστο βάθος όπου απαντούν τα πιο εύρωστα άτομα κατά τη βλαστική περίοδο, είναι 

στα 15-25 εκατοστά βάθους νερού. Το συγκεκριμένο είδος δε μπορεί να επιβιώσει σε 

βάθη μεγαλύτερα του μισού μέτρου, αλλά ούτε σε εκτεθειμένο έδαφος το οποίο δεν 

πλημμυρίζεται από νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Σχήμα 16. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Ranunculus trichophyllus ως 

προς το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 

 

Alisma gramineum Lej. 

 

Άλλο ένα είδος του γένους 

Alisma, το οποίο όμως ανήκει 

στην υδροφυτική βλάστηση, 

διότι έχει προσαρμοστεί στην 

αποίκιση μεγαλύτερων 

βαθών από τα υπόλοιπα είδη 

(Σχήμα 17). 

Εντοπίζεται σε στάσιμα νερά 

με κυμαινόμενη στάθμη 

ύδατος (Moravcova et al., 

2001). Όπως και το Alisma 

plantago-aquatica, είναι ένα 

πολυετές ποώδες φυτό με 

Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του Ranunculus trichophyllus ως προς 

το βάθος νερού
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Σχήμα 17. Απεικόνιση ατόμου του είδους Alisma 

gramineum (Πηγή: E-monocot webpage http:// 

alismataceae.e-monocot.org/taxonomy/term/254). 
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ρίζωμα, που αναπαράγεται εγγενώς και αγενώς, με την εγγενή αναπαραγωγή να παίζει 

τον κυρίαρχο ρόλο (Moravcova et al., 2001). 

Σχήμα 18. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Allisma gramineum ως προς το 

βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του διαδικασία. 

Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα ενδιαιτήματος > 

0,5. 

 

Βάσει των πληροφοριών από Moravcova et al. (2001) και των παρατηρήσεων στο 

πεδίο, στο Σχήμα 18 αποδίδεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ατόμων του 

είδους. Παρατηρείται ότι αυτό το είδος έχει επίσης αρκετά στενά όρια ανοχής για την 

επιτυχή του αποίκιση, μεταξύ του πρώτου μέτρου βάθους. Το βέλτιστο βάθος, όπου 

απαντούν τα πιο εύρωστα άτομα κατά τη βλαστική περίοδο, είναι στα 30-70 εκατοστά 

βάθους νερού. Το συγκεκριμένο είδος δε μπορεί να επιβιώσει σε βάθη μεγαλύτερα του 

ενός μέτρου αλλά ούτε σε εκτεθειμένο έδαφος. 

 

Zannichellia palustris L. 

 

To Zannichellia palustris αποτελεί υδρόφυτο, του οποίου η βιοτική μορφή του 

επιτρέπει να αποικίζει τα πολύ ρηχά και εφήμερα υδάτινα ενδιαιτήματα (van Viersen, 

1982). Πρόκειται για μονοετές είδος, το οποίο αναπαράγεται κυρίως εγγενώς με 

σπέρματα, αλλά και αγενώς με ριζώματα (Σχήμα 19).  
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Σχήμα 19. Απεικόνιση ατόμων του είδους Zannichellia palustris (Πηγή: Free nature 

images webpage http://www.freenatureimages.eu/plants/Flora%20S-Z/Zannichellia 

%20palustris,%20Horned%20Pondweed/index.html#). 

Σχήμα 20. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος Zannichellia palustris ως προς 

το βάθος νερού στο οποίο πραγματοποιείται επιτυχώς η αναπαραγωγική του 

διαδικασία. Το επιθυμητό βάθος νερού ορίζεται στο διάστημα για καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος > 0,5. 
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Τα σπέρματά του απαιτούν μία λεπτή στρώση νερού μερικών εκατοστών για να 

αναπτυχθούν, οπότε η φυτρωτικότητα των σπερμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τις διακυμάνσεις τις στάθμης του ύδατος (van Viersen, 1982). Για τα ενήλικα άτομα, 

λόγω των ριζωμάτων τους, τους επιτρέπεται η επιβίωση σε ελαφρώς εκτεθειμένο 

έδαφος και σε λίγο μεγαλύτερα βάθη (van Viersen, 1982). 

Βάσει της βιβλιογραφίας (van Viersen, 1982; Watt et al., 2007; Vogiazakis et al., 

2009) και των παρατηρήσεων στο πεδίο, στο Σχήμα 20 αποδίδεται η καταλληλότητα 

ενδιαιτήματος του είδους ως προς το βάθος νερού. Παρατηρείται ότι και αυτό το είδος 

έχει αρκετά στενά όρια ανοχής για την επιτυχή του αποίκιση, μεταξύ των πρώτων 60 

εκατοστών βάθους νερού. Το βέλτιστο βάθος για την φύτρωση των σπερμάτων 

βρίσκεται στα 5-15 εκατοστά βάθους. Τα νεαρά αρτίβλαστα μπορούν στη συνέχεια να 

ανεχτούν έως και 30 εκατοστά βάθους. Τα ενήλικα άτομα μπορούν να αναπαραχθούν 

επιτυχώς με ριζώματα και σε βάθη έως τα 50-60 εκατοστά, όπως επίσης να εκτεθούν 

εκτός νερού έως και 10 εκατοστά πάνω από την υπόγεια στάθμη του ύδατος. Εκτός 

αυτών των ορίων, η βιωσιμότητα των ατόμων είναι αρκετά περιορισμένη. 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 32 

 

4.3. Σχέση έκτασης καλαμώνων και στάθμης ύδατος 

 

Α. Λίμνη Βεγορίτιδα 

 

Στο Σχήμα 21 δίνεται η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι καλαμώνες της λίμνης 

Βεγορίτιδας κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους και το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης 

ύδατος της λίμνης την αντίστοιχη εποχή. Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα δεδομένα 

καλύπτουν τη θερινή περίοδο μόνο των ετών 1984-1991, 2001 και 2012-2015. 

Σχήμα 21. Έκταση καλαμώνων και απόλυτο ύψος στάθμης ύδατος κατά τη θερινή 

περίοδο κάθε έτους στη λίμνη Βεγορίτιδα. 

 

Από το Σχήμα 21 φαίνεται ότι κατά την περίοδο 1984-1991 οι καλαμώνες 

καταλάμβαναν πολύ μικρότερη έκταση από αυτήν που καταλαμβάνουν την πιο 

πρόσφατη περίοδο 2012-2015. Πιθανώς η υψηλή στάθμη της λίμνης την περίοδο 

1984-1991, ενδεχομένως σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως χαμηλότερο 

φορτίο θρεπτικών, διατηρούσε τον καλαμώνα σε χαμηλά επίπεδα έκτασης και 

συντηρούσε μία μεγάλη έκταση ανοικτού νερού για τη λίμνη. Επίσης, παρόλο που την 

ίδια περίοδο, η στάθμη του ύδατος υποβιβάζεται, το μέγεθος της πτώσης (περίπου 1-

1,5 μέτρο ανά έτος) φαίνεται να μην ευνοεί την περαιτέρω επέκταση των καλαμώνων. 

Η λίμνη παρουσιάζει τη χαμηλότερη στάθμη ύδατος το 2001 και ταυτόχρονα οι 

καλαμώνες έχουν περιοριστεί στο μεγαλύτερο τους βαθμό, πιθανώς πάλι ως 

αποτέλεσμα αυτής της ταχείας πτώσης της στάθμης και της έλλειψης χρόνου για την 
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προσαρμογή τους. Την τριετία 2012-2014 η αύξηση της στάθμης ύδατος της λίμνης 

συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη επέκταση των καλαμώνων που έχει καταγραφεί, ενώ 

το 2015, καθώς και το 2016 όπως παρατηρήθηκε στη διάρκεια των δειγματοληψιών, η 

περαιτέρω άνοδος της στάθμης περιόρισε και πάλι τον καλαμώνα στα επίπεδα του 

1985. 

Με την επιφύλαξη της έλλειψης πληρέστερων δεδομένων, φαίνεται ότι η παραμονή 

της στάθμης της λίμνης για κάποια έτη σε ύψος μικρότερο των 516 m.a.s.l., επιτρέπει 

στους καλαμώνες να καλύπτουν έκταση της τάξης των τριών τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Όταν η στάθμη ύδατος της λίμνης υπερβαίνει αυτήν την τιμή (1984-1991 

και 2015-2016), φαίνεται ότι οι καλαμώνες περιορίζονται σε μία έκταση περί το 

ενάμιση τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

 

Β. Λίμνη Πετρών 

 

Στο Σχήμα 22 παρουσιάζεται η έκταση των καλαμώνων στη λίμνη Πετρών κατά τη 

θερινή περίοδο κάθε έτους και το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης ύδατος της λίμνης 

την αντίστοιχη εποχή. Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα δεδομένα καλύπτουν τη 

θερινή περίοδο των ετών 2012-2015. Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν δεδομένα 

στάθμης και έκτασης που καταλαμβάνουν οι καλαμώνες για τα προηγούμενα έτη, με 

αποτέλεσμα η χρονοσειρά δεδομένων να είναι πολύ μικρή για ασφαλή συμπεράσματα. 
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Σχήμα 22. Έκταση καλαμώνων και απόλυτο ύψος στάθμης ύδατος κατά τη θερινή 

περίοδο κάθε έτους στη λίμνη Πετρών. 

 

Παρόλο που τα δεδομένα αφορούν μία πολύ μικρή πρόσφατη περίοδο, μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι μία μικρή πτώση της στάθμης από το 2013 στο 2014, είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της έκτασης των καλαμώνων στη λίμνη. Οι αλλαγές αυτές 

όμως είναι αρκετά μικρές, στοιχείο που υποδεικνύει ότι η λίμνη είναι σε μία σχετική 

ισορροπία, τουλάχιστον τα τελευταία έτη. 

 

Γ. Λίμνη Χειμαδίτιδα 

 

Στο Σχήμα 23 παρουσιάζεται η έκταση των καλαμώνων της λίμνης Χειμαδίτιδας κατά 

τη θερινή περίοδο κάθε έτους και το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης ύδατος της 

λίμνης την αντίστοιχη εποχή. Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα δεδομένα καλύπτουν 

τη θερινή περίοδο των ετών 2005-2010 και 2012-2015. Στην περίπτωση της 

Χειμαδίτιδας, δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν στοιχεία για την περίοδο πριν το 2005, 

αλλά η χρονοσειρά περιέχει αρκετά στοιχεία που αφορούν την τελευταία δεκαετία. 
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Σχήμα 23. Έκταση καλαμώνων και απόλυτο ύψος στάθμης ύδατος κατά τη θερινή 

περίοδο κάθε έτους στη λίμνη Χειμαδίτιδα. 

 

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι για την περίοδο 2005-2010, οι καλαμώνες εκτείνονταν 

σε μία σχετικά μεγάλη έκταση εννιά τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αιτία αυτού του 

γεγονότος πιθανόν ήταν η χαμηλότερη στάθμη της λίμνης κάτω από τα 591 m.a.s.l. σε 

συνδυασμό με το μικρό της βάθος. Από το 2012 και μετά, λόγω αύξησης της στάθμης 

κοντά στα 591,5 m.a.s.l., η έκταση των καλαμώνων περιορίστηκε, με διακυμάνσεις, 

κοντά στα έξι τετραγωνικά χιλιόμετρα, αφήνοντας μεγαλύτερη έκταση ανοιχτού νερού 

για την αποίκιση από άλλα φυτικά είδη. 

 

Δ. Λίμνη Ζάζαρη 

 

Στο Σχήμα 24 παρουσιάζεται η έκταση των καλαμώνων της λίμνης Ζάζαρης η οποία 

καταλαμβάνεται κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους και το απόλυτο υψόμετρο της 

στάθμης ύδατος της λίμνης την αντίστοιχη εποχή. Επισημαίνεται ότι η τα υφιστάμενα 

δεδομένα καλύπτουν τη θερινή περίοδο των ετών 1984-1988, 2005-2010 και 2012-

2015. 
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Σχήμα 24. Έκταση καλαμώνων και απόλυτο ύψος στάθμης ύδατος κατά τη θερινή 

περίοδο κάθε έτους στη λίμνη Ζάζαρη. 

 

Η έκταση της λίμνης που καταλαμβάνεται από καλαμώνες κατά την περίοδο 1984-

1988, υπολογίζεται περί το μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ από το 2005 και μετά, η 

έκταση των καλαμώνων περιορίστηκε περίπου στα 0,2-0,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 

διακυμάνσεις. Σε αυτό πρέπει να συντέλεσε (ανάμεσα σε άλλους παράγοντες) η 

σχετικά χαμηλότερη στάθμη του ύδατος την πενταετία 1984-1988, κάτω από τα 598,7 

m.a.s.l. Από το 2005 έως και σήμερα, η διατήρηση της στάθμης της λίμνης πάνω από 

την τιμή 598,7, φαίνεται να περιόρισε την έκταση των καλαμώνων και να δημιούργησε 

ανοίγματα τα οποία επιτρέπουν την αποίκιση από άλλα υδρόβια μακρόφυτα. Όπως και 

στις περιπτώσεις της Βεγορίτιδας και της Χειμαδίτιδας, μικρές διαφορές στο ύψος της 

στάθμης από έτος σε έτος, μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ελοφυτική 

βλάστηση, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με τους διαχειριστικούς 

σκοπούς που τίθενται για τη λίμνη. 
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4.4. Διατύπωση προτάσεων ελάχιστης στάθμης και διαφάνειας 

 

Α. Λίμνη Βεγορίτιδα 

 

Η δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων στη λίμνη Βεγορίτιδα, πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2016, όταν το απόλυτο ύψος της στάθμης ύδατος βρισκόταν στο 518,6 

m.a.s.l. Όπως αποτυπώθηκε στον Πίνακα 1, στη λίμνη Βεγορίτιδα, εντοπίστηκαν τα 24 

από τα 42 taxa που βρέθηκαν συνολικά στις τέσσερις λίμνες. Από αυτά, μόλις τα 6 

αποτελούν είδη της ελοφυτικής βλάστησης, ενώ τα υπόλοιπα 18 απαρτίζουν την 

υδροφυτική βλάστηση της λίμνης. Από τα 9 συνολικά είδη-ενδείκτες (βλ. Πίνακα 2), 

στη Βεγορίτιδα εντοπίστηκαν τα 5, το Phragmites australis, τα Typha spp., το 

Myriophyllum spicatum, το Ranunculus trichophyllus και το Alisma gramneum (βλ. 

Παράρτημα, Χάρτης 1: Θέση εμφάνισης ειδών-ενδεικτών μακροφύτων στις λίμνες 

Πετρών και Βεγορίτιδα). Στο Σχήμα 21 παρουσιάστηκε ότι τα έτη 2012-2014, το 

απόλυτο ύψος στάθμης βρισκόταν περί τα 515 m.a.s.l., ενώ το έτος 2015 η στάθμη 

ανέβηκε άνω των 518 m.a.s.l., τιμή η οποία παρατηρείται και κατά το 2016 που 

πραγματοποιείται η παρούσα εργασία. Δηλαδή κατά την τελευταία διετία (2015-2016), 

η στάθμη του ύδατος της λίμνης βρίσκεται περί τα 3 μέτρα υψηλότερα από αυτήν που 

παρατηρήθηκε την τριετία 2012-2014. 

Ως ένα βαθμό, η ύπαρξη περισσοτέρων υδροφυτικών ειδών σε σχέση με τα ελοφυτικά, 

είναι αναμενόμενη λόγω του μεγάλου μεγέθους και της υψηλής, σχετικά, διαφάνειας 

νερού που έχει η Βεγορίτιδα. Παρόλα αυτά, σε μία λίμνη με το μέγεθος της 

ακτογραμμής που έχει η Βεγορίτιδα, με την υψηλή ποικιλομορφία σε διαφορετικής 

κοκκομετρίας υποστρώματα και κλίσεις, θα ήταν αναμενόμενο να βρεθούν 

περισσότερα είδη ελοφυτικής βλάστησης από αυτά που τελικά βρέθηκαν. Επίσης, 

μεταξύ αυτών που βρέθηκαν, μόλις τα δύο (Phragmites australis, Typha spp.) 

επηρεάζονται σε έναν βαθμό από τις υψηλές διακυμάνσεις της στάθμης του ύδατος. Τα 

υπόλοιπα τέσσερα (Paspalum distichum, Rumex palustris, Lycopus europaeus και 

Chaerophyllum bulbosum), αποτελούν ουσιαστικά πρόσκοπα φυτικά είδη τα οποία 

αναπτύσσονται σχετικώς εύκολα και σε χερσαία αλλά και σε πλημμυρισμένα εδάφη. Η 

έλλειψη πιο ευαίσθητων ειδών ελοφύτων (είδη των γενών Schoenoplectus, Eleocharis, 

Juncus, Carex, Cyperus κτλ.) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις της 

στάθμης της λίμνης των τελευταίων ετών, μεταξύ άλλων παραγόντων, φαίνεται να 

παρεμποδίζουν την ανάπτυξη αρκετών ειδών στις όχθες της λίμνης, όπως επίσης 
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φαίνεται να επηρεάζουν τη μορφή και την πυκνότητα των καλαμώνων των ειδών 

Phragmites australis και Typha spp. Για να γίνει εφικτή μία πιο ποικιλόμορφη 

ελοφυτική βλάστηση, κρίνεται σκόπιμη μία σχετική σταθεροποίηση της στάθμης του 

ύδατος από έτος σε έτος. Για το ύψος της στάθμης που προτείνουμε στην παρούσα 

εργασία, χρησιμοποιούμε ως κριτήριο τις απαιτήσεις της παρούσας βλάστησης. 

Το καλάμι Phragmites australis εντοπίστηκε να σχηματίζει αραιούς καλαμώνες στις 

όχθες της λίμνης με χαμηλή κλίση, στη βόρεια και νότια πλευρά. Αξιοσημείωτο ήταν 

ότι οι καλαμώνες δεν κάλυπταν μία ενιαία επιφάνεια, αλλά ήταν χωρισμένοι σε ζώνες 

αυξανόμενου βάθους, πιθανώς ως αποτέλεσμα ανάπτυξης σε διαφορετικά έτη με 

διαφορετικές στάθμες ύδατος. Έτσι παρατηρήθηκε μία ζώνη με νεαρά καλάμια σε 

βάθη 0,6-1 μέτρο, μία ζώνη με ενήλικα και εύρωστα άτομα σε βάθη 1,6-3 μέτρα και 

μία αραιή ζώνη με μη αναπαραγωγικά και αδύναμα ενήλικα άτομα σε βάθη 4-6 μέτρα. 

Φαίνεται ότι η πρώτη ζώνη είναι αποτέλεσμα ανάπτυξης από το προηγούμενο έτος, 

στα προσφάτως πλημμυρισμένα εδάφη. Η δεύτερη ζώνη είναι ενήλικα άτομα που 

αναπτύχθηκαν τα τελευταία έτη όταν η στάθμη ύδατος ήταν χαμηλότερη και 

καταφέρνουν να επιβιώνουν στην πλέον υψηλότερη στάθμη, στα όρια της ανοχής 

τους. Η τρίτη ζώνη αποτελείται από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία 

αναπτύχθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό υδρολογικό καθεστώς της λίμνης και 

πλέον είναι καταδικασμένα λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκονται. 

Τα άτομα του γένους Typha, βρέθηκαν ως συνοδά είδη των καλαμιών επίσης στις 

βόρειες και νότιες όχθες της λίμνης. Σε αντίθεση με τα καλάμια, βρέθηκαν να 

καταλαμβάνουν περιοχές με βάθος 0-1,8 μέτρα. Προφανώς η μεγαλύτερη ευαισθησία 

τους στην αύξηση της στάθμης, δεν τους επέτρεψε να επιβιώσουν σε βάθη μεγαλύτερα 

των 2 μέτρων. Ομοίως με τα καλάμια, βρέθηκαν να σχηματίζουν 2 διαφορετικές ζώνες 

ανάπτυξης. Τα νεαρά άτομα τα οποία προφανώς αναπτύχθηκαν από το προηγούμενο 

έτος, καταλάμβαναν βάθη 0,4-0,8 μέτρα, ενώ ενήλικα άτομα προηγούμενων ετών 

βρίσκονταν στα όρια της καταλληλότητας τους, σε βάθη 1,2-1,8 μέτρα. 

Όσον αφορά στα υδρόφυτα, άτομα του είδους Myriophyllum spicatum εντοπίστηκαν 

σε όλη την περιφέρεια της λίμνης, με τη μεγάλη πλειονότητα αυτών να έχουν πλέον 

βρεθεί σε βάθος 1,8-5,2 μέτρα, σαφώς μετατοπισμένα προς μεγαλύτερα βάθη από 

αυτά που προτιμούν. Τα άτομα του είδους Ranunculus trichophyllus εντοπίστηκαν σε 

περιορισμένες θέσεις μόνο στη δυτική όχθη (βόρεια του Αγ. Παντελεήμονα) και στη 

βόρεια όχθη (δυτικά της Άρνισσας). Το βάθος στο οποίο βρίσκονται πλέον κυμαίνεται 

μεταξύ 0,8-1,6 μέτρα, επίσης μετατοπισμένο προς μεγαλύτερες τιμές από αυτές που 
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κρίνονται κατάλληλες. Τέλος, νεαρά άτομα του είδους Alisma gramineum βρέθηκαν 

στη νοτιοδυτική όχθη της λίμνης (στην περιοχή της Βεγόρας), σε βάθη 0,2-1,2 μέτρων, 

αποτέλεσμα ανάπτυξης του τελευταίου έτους.  

Συνοψίζοντας, η μακροφυτική βλάστηση στη λίμνη Βεγορίτιδα για το τρέχον έτος 

(2016), αποτελεί μία μείξη νέων φυτών τα οποία έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στις 

νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν με την άνοδο της στάθμης (2015-2016) και 

παλαιότερων φυτών (2012-2014) τα οποία πλέον έχουν βρεθεί σε μεγαλύτερο βάθος 

και απειλείται η βιωσιμότητά τους.  

Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα για τα είδη της μακροφυτικής βλάστησης της λίμνης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές τους απαιτήσεις, τα ευρήματα της σχέσης 

καλαμώνων και ύψους στάθμης για τη λίμνη Βεγορίτιδα και τις προτάσεις για το 

επιθυμητό μέγεθος διακύμανσης  της στάθμης που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, 

προτείνονται επίπεδα ελάχιστης και μέγιστης στάθμης για τη λίμνη, με κριτήρια τη 

βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας βλάστησης, καθώς και τη 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση περισσοτέρων ειδών.  

Για την περίοδο χαμηλότερης στάθμης της λίμνης (ξηρή περίοδος, Ιούνιος-

Ιανουάριος), προτείνεται ως ελάχιστη στάθμη η τιμή 517 m.a.s.l., δηλαδή 1,6 μέτρα 

χαμηλότερη από αυτή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Για 

την περίοδο υψηλότερης στάθμης της λίμνης (υγρή περίοδος, Φεβρουάριος-Μάιος), 

έχοντας υπόψη ότι τα αρτίβλαστα των πολυετών ειδών του προηγούμενου έτους και 

των μονοετών που αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά το παρόν έτος πρέπει να βρεθούν 

σε βάθος νερού περί του μισού μέτρου, προτείνεται αντίστοιχα ως ελάχιστη στάθμη τα 

517,5 m.a.s.l. και ως μέγιστη τα 518 m.a.s.l. 

Εντός αυτού του εύρους αναμένεται να επιτραπεί: 

α) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή της δεύτερης ζώνης των εύρωστων καλαμώνων με 

Phragmites australis. Από τα 1,6-3 μέτρα, πλέον θα βρίσκονται κατά τη θερινή 

περίοδο, σε βάθος 0-1,4 μέτρα, το οποίο αποτελεί το επιθυμητό βάθος 

καταλληλότητας ενδιαιτήματος του είδους (Σχήμα 4). 

β) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ενήλικων εύρωστων ατόμων των Typha spp. 

Από τα 1,2-1,8 μέτρα που εντοπίστηκαν, τουλάχιστον κάποια άτομα θα παραμένουν 

σε βάθη 0,2 μέτρων κατά τη θερινή περίοδο, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος 

καταλληλότητας ενδιαιτήματος των ειδών (Σχήμα 6). 

γ) Ο περιορισμός της υπέρμετρης ανάπτυξης των καλαμώνων πάνω από τα επίπεδα 

των 2,5 km2 που παρουσιάστηκαν την περίοδο 2012-2014 (Σχήμα 21). 
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δ) Η δημιουργία σταθερών περιοχών με ρηχό νερό για την εγκατάσταση περαιτέρω 

ελοφυτικών ειδών. 

ε) Η επιστροφή των ατόμων του υδροφυτικού είδους Ranunculus trichophyllus σε 

βάθη βέλτιστης ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Από τα 0,8-1,6 μέτρα βάθους στο 

οποίο εντοπίστηκε, αναμένεται να βρεθεί κατά την εαρινή περίοδο σε βάθη κάτω των 

0,5 μέτρων, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος καταλληλότητας ενδιαιτήματος για το 

είδος (Σχήμα 16). 

στ) Η παραμονή μεγαλύτερου αριθμού ατόμων του υδροφυτικού είδους Myriophyllum 

spicatum σε βάθη βέλτιστης ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Από τα βάθη 1,8-5,2 

μέτρων στα οποία εντοπίστηκαν, αναμένεται να βρεθούν κατά τη θερινή περίοδο σε 

βάθη 0,2-3,6 μέτρα, εύρος που κυμαίνεται αρκετά κοντά σε αυτό της καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος του είδους (Σχήμα 14).   

ζ)  Η επιβίωση και η αναπαραγωγή του υδροφυτικού είδους Alisma gramineum, 

εφόσον τουλάχιστον κάποια άτομα θα παραμένουν εντός του υδάτινου όγκου κατά την 

εαρινή περίοδο σε βάθη κάτω του ενός μέτρου (Σχήμα 18). 

η) Ο περιορισμός της εποχιακής μεταβολής της στάθμης του ύδατος στο 1 μέτρο, 

στοιχείο που όπως προτείνει η βιβλιογραφία (βλ. Εισαγωγή 1.3.) αυξάνει τον αριθμό 

κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα υδρόβια μακρόφυτα και συνεπώς της 

βιοποικιλότητας που συντηρεί η λίμνη. 

Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, η σύνθεση και αφθονία της υδροφυτικής 

βλάστησης που καταγράφεται στη λίμνη Βεγορίτιδα φαίνονται να είναι ενδεικτικές 

καλών συνθηκών. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη και σε μεγάλη αφθονία, τα 

οποία είναι ενδείκτες καλής ποιότητας νερού για τη λίμνη (Chara vulgaris, Chara 

tomentosa, Nitella furcata, Potamogeton perfoliatus κ.α.). Βέβαια, υπάρχει έντονη 

γεωγραφική διαφοροποίηση αυτών των αποτελεσμάτων στις διαφορετικές περιοχές 

της λίμνης. Στο σύνολο των δυτικών και ανατολικών όχθεων της λίμνης, η υδροφυτική 

βλάστηση βρέθηκε να αποικίζει έως και τα 5,5-7 μέτρα βάθος νερού (Cmax), όταν η 

διαφάνεια του νερού μετρημένη με βάθος δίσκου Secchi την ίδια περίοδο βρισκόταν 

στα 2,1-2,5 μέτρα. Αντιθέτως, στη βόρεια όχθη (Άρνισσα) και στη νότια όχθη 

(Βεγόρα) της λίμνης, η υδροφυτική βλάστηση περιοριζόταν έως το βάθος των 4-5 

μέτρων (Cmax), με τη διαφάνεια νερού να προσμετράται στα 1,6-2 μέτρα βάθος 

δίσκου Secchi.  
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Σχήμα 25. Απεικόνιση της πολυωνυμικής παλινδρόμησης μεταξύ της μέσης 

διαφάνειας νερού (εκφρασμένης ως μέτρα διαφάνειας δίσκου Secchi) και του μέγιστου 

βάθους αποίκισης μακροφύτων (Cmax). Τα δεδομένα προέρχονται από τα 

αποτελέσματα του πρώτου κύκλου εφαρμογής (2013-2015) του εθνικού δικτύου 

παρακολούθησης υδρόβιων μακροφύτων σε λίμνες της Ελλάδας (Zervas et al., 2016). 

 

 
Σχήμα 26. Απεικόνιση της σχέσης της σχετικής αφθονίας τριών βιοτικών μορφών της 

μακροφυτικής βλάστησης με  τη μέση διαφάνεια νερού (εκφρασμένης ως μέτρα 

διαφάνειας δίσκου Secchi). Τα δεδομένα προέρχονται από τα αποτελέσματα του 

πρώτου κύκλου εφαρμογής (2013-2015) του εθνικού δικτύου παρακολούθησης 

υδρόβιων μακροφύτων σε λίμνες της Ελλάδας (Zervas et al., 2016). 
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Στα Σχήματα 25 και 26 παρουσιάζονται οι σχέσεις της μέσης διαφάνειας των υδάτων 

16 λιμνών (μετρημένης ως βάθος δίσκου Secchi), κατά τη βλαστική περίοδο 

(Μάρτιος-Σεπτέμβριος), με το μέγιστο βάθος αποίκισης και τη σχετική αφθονία των 

βιοτικών μορφών της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης. Τα δεδομένα αυτά 

προέκυψαν από τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου εφαρμογής (2013-2015) του 

εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδρόβιων μακροφύτων σε λίμνες της Ελλάδας 

(Zervas et al., 2016). Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή (βλ. κεφ. 1.4.), παρατηρείται 

ότι υπάρχει σημαντική σύνδεση μεταξύ της διαφάνειας του ύδατος μία λίμνης και του 

μέγιστου βάθους αποίκησης του πυθμένα της από μακρόφυτα, καθώς και των βιοτικών 

μορφών που κυριαρχούν στη μακροφυτική βλάστηση. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχήμα 

25 παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η διαφάνεια του νερού μίας λίμνης, παρουσιάζεται  

αντιστοίχως αύξηση στο μέγιστο βάθος αποίκισης του πυθμένα αυτής της λίμνης από 

υδρόβια μακρόφυτα. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι βάσει αυτών των 

αποτελεσμάτων, για να επιτευχθεί για παράδειγμα η αποίκιση του πυθμένα μία λίμνης 

από υδρόφυτα, σε βάθος άνω των τεσσάρων μέτρων, απαιτείται η διασφάλιση 

διαφάνειας νερού μεγαλύτερης των 1,65 μέτρων (βάθος δίσκου Secchi). Στο Σχήμα 26 

παρουσιάζονται οι αλλαγές που παρατηρούνται στις σχετικές αφθονίες τριών 

διαφορετικών βιοτικών μορφών της μακροφυτικής βλάστησης σε διαφορετικά επίπεδα 

διαφάνειας ύδατος. Για λίμνες στις οποίες η διαφάνεια ύδατος βρίσκεται χαμηλότερη 

του ενός μέτρου (βάθος δίσκου Secchi), η μακροφυτική βλάστηση κυριαρχείται σε 

μεγάλο βαθμό από αναδυόμενα μεγαλόσωμα ελόφυτα, τα οποία συνήθως σχηματίζουν 

πυκνούς ομοιογενείς καλαμώνες που έχουν ως αποτέλεσμα να αποκλείουν την 

αποίκιση του πυθμένα από υδρόφυτα. Σε λίμνες με διαφάνεια ύδατος μεγαλύτερη του 

ενός μέτρου (βάθος δίσκου Secchi), παρατηρείται η ολοένα και μεγαλύτερη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αποίκιση του πυθμένα τους από τα 

περισσότερο επιθυμητά χαρόφυτα και λοιπά ριζωμένα υδρόφυτα.       

Έχοντας υπόψη την σκοπιμότητα ύπαρξης μίας ικανοποιητικής ζώνης αποίκισης του 

πυθμένα της λίμνης από ριζωμένα υδρόφυτα, η οποία να υπερβαίνει το βάθος των 2-

2,5 μέτρων η οποία συνήθως καταλαμβάνεται από τα ελόφυτα, είναι σκόπιμο η 

διαφάνεια του νερού σε όλη την περιφέρεια της λίμνης κατά τη βλαστική περίοδο να 

βρίσκεται τουλάχιστον στα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά το 2016. 
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Β. Λίμνη Πετρών 

 

Η δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων στη λίμνη Πετρών, έλαβε μέρος τον Ιούλιο 

του 2016, όταν το απόλυτο ύψος της στάθμης ύδατος βρισκόταν στα 572,7 m.a.s.l. 

Όπως αποτυπώθηκε στον Πίνακα 1, στη λίμνη Πετρών βρέθηκαν τα 21 από τα 42 

συνολικά taxa που καταγράφηκαν στις τέσσερις λίμνες. Τα 6 εξ αυτών ανήκουν στην 

ελοφυτική βλάστηση, ενώ τα υπόλοιπα 15 ανήκουν στα υδρόφυτα. Από τα 9 συνολικά 

είδη-ενδείκτες (βλ. Πίνακα 2), στη λίμνη Πετρών εντοπίστηκαν τα 5, το Phragmites 

australis, τα Typha spp., το Schoenoplectus lacustris, το Myriophyllum spicatum και το 

Zannichellia palustris (βλ. Παράρτημα, Χάρτης 1: Θέση εμφάνισης ειδών-ενδεικτών 

μακροφύτων στις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδα). 

Στην ελοφυτική βλάστηση, κυρίαρχο είδος αποτελεί το Phragmites australis, το οποίο 

έχει σχηματίσει εύρωστους καλαμώνες στην περιφέρεια όλης της λίμνης, σε βάθος που 

κυμαίνεται από 0 έως 1-1,4 μέτρα βάθους. Ο περιορισμός των καλαμώνων εντός 

αυτού του στενού ορίου βάθους, το οποίο ταυτίζεται με το βάθος μέγιστης 

καταλληλότητας για το συγκεκριμένο είδος, απεικονίζει τη σχετική έλλειψη μεγάλων 

διακυμάνσεων στη στάθμη της λίμνης τα τελευταία χρόνια. Επίσης σε ανοίγματα των 

καλαμώνων, στη δυτική, βόρεια και ανατολική όχθη της λίμνης, σε βάθη έως 1 μέτρο, 

καταγράφηκαν πιο ευαίσθητα, στις διακυμάνσεις της στάθμης, taxa ελοφυτικής 

βλάστησης (Typha spp., Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus litoralis, Eleocharis 

mitracarpa), τα οποία ενισχύουν την προηγούμενη παρατήρηση. 

Ως προς την υδροφυτική βλάστηση της λίμνης, στη ζώνη μεταξύ των 1,8-3 μέτρων, 

συναντώνται άφθονα εύρωστα άτομα Myriophyllum spicatum. Πιθανώς δεν τους 

δίνεται η δυνατότητα να αποικίσουν μικρότερα βάθη νερού, λόγω έντονου 

ανταγωνισμού από το Najas marina. Παρόλα αυτά, το βάθος στο οποίο βρίσκονται 

συμπίπτει με το βάθος υψηλής καταλληλότητας για το είδος. Τέλος, το Zannichellia 

palustris εντοπίζεται μόνο σε ανοίγματα των καλαμώνων στην βόρεια όχθη της 

λίμνης, σε βάθη 0-0,4 μέτρων, όπου επίσης έχει το κατάλληλο βάθος για την ανάπτυξή 

του. 

Γενικά στη λίμνη Πετρών φαίνεται ότι η βλάστηση υδρόβιων μακροφύτων 

αντιμετώπισε πιο ήπιες διακυμάνσεις της στάθμης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες της 

επιτρέπουν να αναπτυχθεί χωρίς έντονες πιέσεις. Με σκοπό τη διατήρηση της 

συγκεκριμένης βλάστησης, η ελάχιστη στάθμη που προτείνεται κυμαίνεται εντός των 

ορίων στάθμης που παρατηρείται τα τελευταία έτη στη λίμνη. 



Σελίδα | 44 

 

Για την περίοδο χαμηλότερης στάθμης της λίμνης (ξηρή περίοδος, Ιούνιος-

Ιανουάριος), προτείνεται ως ελάχιστη στάθμη η τιμή 571,9 m.a.s.l., δηλαδή 0,8 μέτρα 

χαμηλότερη από αυτή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Για 

την περίοδο υψηλότερης στάθμης της λίμνης (υγρή περίοδος, Φεβρουάριος-Μάιος), 

έχοντας υπόψη ότι τα αρτίβλαστα των πολυετών ειδών της προηγούμενης χρονιάς και 

των μονοετών που αρχίζουν να αναπτύσσονται τη παρούσα χρονιά πρέπει να βρεθούν 

σε βάθος νερού περί του μισού μέτρου, προτείνεται αντίστοιχα ως ελάχιστη στάθμη τα 

572,4 m.a.s.l. και ως μέγιστη τα 573,1 m.a.s.l., στο οποίο επιτυγχάνεται υπερχείλιση 

της λίμνης προς τη λίμνη Βεγορίτιδα. 

Εντός αυτού του εύρους, αναμένεται να επιτραπεί: 

α) Η απρόσκοπτη επιβίωση και η αναπαραγωγή των καλαμώνων με Phragmites 

australis, οι οποίοι θα παραμένουν σε βάθος νερού έως 0,6 μέτρα κατά τη θερινή 

περίοδο, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος καταλληλότητας ενδιαιτήματος του 

είδους (Σχήμα 4). 

β) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή ατόμων των Typha spp., εφόσον τουλάχιστον 

κάποια άτομα θα παραμένουν σε βάθη 0,2 μέτρων κατά τη θερινή περίοδο, το οποίο 

αποτελεί επιθυμητό βάθος καταλληλότητας ενδιαιτήματος των ειδών (Σχήμα 6). 

γ) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή ατόμων του είδους Schoenoplectus lacustris, για τα 

οποία επίσης τουλάχιστον κάποια άτομα θα παραμένουν σε βάθη 0,2 μέτρων κατά τη 

θερινή περίοδο, το οποίο αποτελεί κάτω όριο του επιθυμητού βάθους καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος του είδους (Σχήμα 8). 

δ) Η διατήρηση της ζώνης καλαμώνων στα επίπεδα κάτω των 4 km2 όπως παραμένουν 

την περίοδο 2013-2015 (Σχήμα 22). 

ε) Η παραμονή των ατόμων του υδροφυτικού είδους Myriophyllum spicatum σε βάθη 

βέλτιστης ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Από τα βάθη 1,8-3 μέτρων στα οποία 

εντοπίστηκαν, αναμένεται να βρεθούν κατά τη θερινή περίοδο σε βάθη 1-2,2 μέτρα, 

εύρος το οποίο συμπίπτει με το επιθυμητό εύρος καταλληλότητας ενδιαιτήματος του 

είδους (Σχήμα 14). 

στ) Η προστασία των ρηχών περιοχών όπου αναπτύσσεται το μονοετές είδος 

Zannichellia palustris, με διατήρηση νερού βάθους τουλάχιστον 10 εκατοστών κατά 

την εαρινή περίοδο την οποία αναπτύσσεται, το οποίο είναι απαραίτητο για την 

απρόσκοπτη επιβίωση και αναπαραγωγή του (Σχήμα 20). 

ζ) Ο περιορισμός της ενδοετήσιας μεταβολής της στάθμης του ύδατος στο 1 μέτρο, 

στοιχείο που όπως προτείνει η βιβλιογραφία (βλ. Εισαγωγή 1.3.) αυξάνει τον αριθμό 
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κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα υδρόβια μακρόφυτα και συνεπώς της 

βιοποικιλότητας που συντηρεί η λίμνη. 

Η αφθονία της υδροφυτικής βλάστησης όπως καταγράφεται στη λίμνη Πετρών 

παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχουν διαφορετικά είδη και σε μεγάλη 

αφθονία, τα οποία είναι ενδείκτες καλής ποιότητας νερού για τη λίμνη (Chara 

vulgaris, Chara tomentosa, Nitella furcata, Potamogeton perfoliatus κ.ά.). Με μέγιστο 

βάθος νερού στη λίμνη την περίοδο της δειγματοληψίας τα 3,2 μέτρα, τα υδρόφυτα 

κατάφεραν να αποικίσουν έως το βαθύτερο σημείο της λίμνης. Ωστόσο, επισημαίνεται 

η έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη. Το βόρειο 

μισό τμήμα της λίμνης, όπου η διαφάνεια του νερού μετρήθηκε στα 2-2,1 μέτρα 

βάθους δίσκου Secchi1, αποικίζει η συντριπτική πλειονότητα των υδροφυτικών ειδών 

της βλάστησης της λίμνης, με υψηλό ποσοστό κάλυψης του πυθμένα. Αντίθετα, στο 

νότιο τμήμα της λίμνης, όπου βρίσκεται το κύριο υδατόρευμα εισροής επιφανειακού 

νερού στη λίμνη, η διαφάνεια του νερού μετρήθηκε στα 0,90-1 μέτρο βάθος δίσκου 

Secchi και η υδροφυτική βλάστηση ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένη σε σύνθεση 

(ελάχιστα ανθεκτικά είδη τα οποία έφταναν στην επιφάνεια του νερού) και σε αφθονία 

(μικρότερη από 25-50% κάλυψη υδροφύτων). Έχοντας υπόψη την σκοπιμότητα 

ύπαρξης μίας ικανοποιητικής ζώνης αποίκισης του πυθμένα της λίμνης από ριζωμένα 

υδρόφυτα (Σχήματα 25 και 26), η οποία να υπερβαίνει το βάθος των 2-2,5 μέτρων η 

οποία συνήθως καταλαμβάνεται από τα ελόφυτα, η διαφάνεια του νερού στην 

περιφέρεια της λίμνης, κατά τη βλαστική περίοδο, είναι σκόπιμο να υπερβαίνει 

συνεχώς τουλάχιστον τα 1,2 μέτρα (βάθος δίσκου Secchi).  

 

Γ. Λίμνη Χειμαδίτιδα 

 

Η δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων στη λίμνη Χειμαδίτιδα, έλαβε μέρος τον 

Ιούνιο του 2016, όταν το απόλυτο ύψος της στάθμης ύδατος βρισκόταν στα 591,5 

m.a.s.l. Όπως αποτυπώθηκε στον Πίνακα 1, στη λίμνη Χειμαδίτιδα βρέθηκαν τα 19 

από τα 42 συνολικά taxa που καταγράφηκαν στις τέσσερις λίμνες. Τα 11 εξ αυτών 

ανήκουν στην ελοφυτική βλάστηση, ενώ μόλις τα 8 ανήκουν στα υδρόφυτα. Από τα 9 

συνολικά είδη-ενδείκτες (βλ. Πίνακα 2), στη λίμνη Χειμαδίτιδα εντοπίστηκαν τα 5, το 

                                                 
1 Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις βάθους δίσκου Secchi κατά τη θερμή περίοδο του 2016 στη λίμνη 

Πετρών ήταν κατά πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες που είχαν καταγραφεί κατά την πρώτη περίοδο 

παρακολούθησης των υδάτων (μέσος όρος βλαστικής περιόδου 2012-2015: 0,37 μέτρα) 
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Phragmites australis, τα Typha spp., το Schoenoplectus lacustris, το Alisma plantago-

aquatica και το Juncus subnodulosus (βλ. Παράρτημα, Χάρτης 2: Θέση εμφάνισης 

ειδών-ενδεικτών μακροφύτων στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα). 

Η πλούσια ελοφυτική βλάστηση στη λίμνη υποδεικνύει επίσης μία επικράτηση ήπιων 

διακυμάνσεων της στάθμης της λίμνης τα τελευταία έτη μετά την κατασκευή του 

αναχώματος της λίμνης και τη δημιουργία σχετικά σταθερών αβαθών περιοχών, 

κατάλληλων για την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ευαίσθητων, σε 

διακυμάνσεις της στάθμης ύδατος, υδροφύτων, πιθανώς δε συνδέεται με μεγάλες 

διαταραχές της στάθμης που υπήρξαν στο παρελθόν στη λίμνη, αλλά μάλλον με την 

τροφική κατάσταση της λίμνης. Παρατηρήθηκε επικράτηση ειδών προσαρμοσμένων 

σε ευτροφικές συνθήκες, τα οποία τυχαίνει επίσης να μην επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τις διακυμάνσεις της στάθμης (μη ριζωμένα - επιπλέοντα υδρόφυτα). 

Στην ελοφυτική βλάστηση, παρατηρείται συγκυριαρχία των ειδών Phragmites 

australis και Typha spp. στη δημιουργία των καλαμώνων, οι οποίοι εκτείνονται σε 

μεγάλο ποσοστό της ρηχής ζώνης σε όλη την περίμετρο της λίμνης, όπως και σε 

αβαθείς νησίδες που έχουν σχηματιστεί στο κέντρο του υδάτινου όγκου της. Όπως και 

στην περίπτωση της λίμνης Πετρών, οι καλαμώνες αποτελούνται από εύρωστα άτομα 

που αναπτύσσονται σε βάθη από 0 έως 1,2-1,4 μέτρα, εντός δηλαδή των ορίων 

καταλληλότητας αυτών των ειδών. Άτομα του είδους Schoenoplectus lacustris, 

βρέθηκαν να σχηματίζουν συστάδες μέσα στους καλαμώνες της νοτιοδυτικής όχθης 

(νότια από Χειμάδι), σε βάθη μεταξύ 0,2-0,8 μέτρων. Παρόλο που επίσης βρίσκονται 

εντός των ορίων καταλληλότητας τους, πιθανώς ο ανταγωνισμός με τα καλάμια και τα 

ψαθιά, δεν τους επιτρέπει να φτάσουν σε μεγαλύτερα βάθη. Τέλος, τα είδη Alisma 

plantago-aquatica και Juncus subnodulosus, βρέθηκαν σε αβαθή ανοίγματα μεταξύ 

των καλαμώνων και του αναχώματος στη βόρεια όχθη της λίμνης, σε βάθη 0-0,6 

μέτρων, και πάλι εντός των ορίων καταλληλότητάς τους. 

Σημαντική ιδιαιτερότητα της λίμνης Χειμαδίτιδας, αποτελεί το γεγονός ότι ένα πολύ 

μεγάλο τμήμα της επιφάνειάς της καλύπτεται από πολύ ρηχά νερά, κάτω του ενός 

μέτρου. Η έκθεση αυτού του τμήματος εκτός του νερού θα επέφερε ραγδαίες 

μεταβολές στην υδροφυτική βλάστηση και συνεπώς στη βιοποικιλότητα που αποικεί 

την περιοχή. Με σκοπό τη διατήρηση της συγκεκριμένης βλάστησης, τα όρια 

ελάχιστων στάθμεων που προτείνονται κυμαίνονται εντός αυτών των οποίων 

παρατηρούνται τα τελευταία έτη στη λίμνη. 
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Για την περίοδο χαμηλότερης στάθμης της λίμνης (ξηρή περίοδος, Ιούνιος-

Ιανουάριος), προτείνεται ως ελάχιστη στάθμη η τιμή 591 m.a.s.l., δηλαδή 0,5 μέτρα 

χαμηλότερη από αυτή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Για 

την περίοδο υψηλότερης στάθμης της λίμνης (υγρή περίοδος, Φεβρουάριος-Μάιος), 

έχοντας υπόψη ότι τα αρτίβλαστα των πολυετών ειδών της προηγούμενης χρονιάς και 

των μονοετών που αρχίζουν να αναπτύσσονται τη παρούσα χρονιά πρέπει να βρεθούν 

σε βάθος νερού περί του μισού μέτρου, προτείνεται αντίστοιχα ως ελάχιστη στάθμη τα 

591,5 m.a.s.l. και ως μέγιστη τα 592 m.a.s.l., στο οποίο επιτυγχάνεται υπερχείλιση της 

λίμνης προς τη λίμνη Πετρών. 

Εντός αυτού του εύρους αναμένεται να επιτραπεί: 

α) Η απρόσκοπτη επιβίωση και η αναπαραγωγή των καλαμώνων με Phragmites 

australis, οι οποίοι θα παραμένουν σε βάθος νερού μέχρι 0,7 μέτρα κατά τη θερινή 

περίοδο, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος καταλληλότητας ενδιαιτήματος του 

είδους (Σχήμα 4). 

β) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή ατόμων των Typha spp., εφόσον θα παραμένουν σε 

βάθη 0,7 μέτρων κατά τη θερινή περίοδο, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος 

καταλληλότητας ενδιαιτήματος των ειδών (Σχήμα 6). 

γ) Η επιβίωση και η αναπαραγωγή ατόμων του είδους Schoenoplectus lacustris, για τα 

οποία επίσης τουλάχιστον κάποια άτομα θα παραμένουν σε βάθη 0,3 μέτρων κατά τη 

θερινή περίοδο, το οποίο αποτελεί κάτω όριο του επιθυμητού βάθους καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος του είδους (Σχήμα 8). 

δ) Ο περιορισμός της υπέρμετρης ανάπτυξης των καλαμώνων πάνω από τα επίπεδα 

των 8 km2 που παρουσιάστηκαν την περίοδο 2005-2010 (Σχήμα 23). 

ε) Η διατήρηση της συνέχειας της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης στα αβαθή της 

σημεία και η διασφάλιση της έκτασης ελεύθερου νερού. 

στ) Η προστασία των ρηχών περιοχών της λίμνης μεταξύ των καλαμώνων και του 

αναχώματος όπου αναπτύσσονται τα είδη Alisma plantago-aquatica και Juncus 

subnodulosus. Με πτώση της στάθμης ύδατος κατά 0,5 μέτρα, οι περιοχές αυτές θα 

συνεχίσουν να διατηρούν έως 10 εκατοστά νερού, το οποίο αποτελεί βάθος υψηλής 

καταλληλότητας για τα συγκεκριμένα είδη (Σχήμα 10 και Σχήμα 12). 

ζ) Ο περιορισμός της εποχιακής μεταβολής της στάθμης του ύδατος στο 1 μέτρο, 

στοιχείο που όπως προτείνει η βιβλιογραφία (βλ. Εισαγωγή 1.3.) αυξάνει τον αριθμό 

κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα υδρόβια μακρόφυτα και συνεπώς της 

βιοποικιλότητας που συντηρεί η λίμνη. 
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Κατά την περίοδο της δειγματοληψίας, το μέγιστο βάθος της λίμνης καταγράφηκε στα 

4,4 μέτρα, ενώ η διαφάνεια του νερού καταγράφηκε στο 0,9-1 μέτρο βάθος δίσκου 

Secchi. Όπως προαναφέρθηκε, και τα οχτώ είδη υδροφυτικής βλάστησης τα οποία 

εντοπίστηκαν, είναι μη ριζωμένα υδρόφυτα, ελευθέρως πλέοντα μέσα στην υδατική 

στήλη και επιπλέοντα στην επιφάνεια του νερού. Αυτές οι κατηγορίες φυτών, όταν 

κυριαρχούν στην υδροφυτική βλάστηση μίας λίμνης, αποτελούν ενδείκτες κακής 

ποιότητας νερού για τη λίμνη. Πιθανή αιτία αυτού του γεγονότος είναι σαφώς η 

μεγάλη διαθεσιμότητα θρεπτικών στο νερό της λίμνης. Αυτό έχει οδηγήσει, μέσω του 

φαινομένου του ευτροφισμού, σε χαμηλή διαθεσιμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 

στα μεγαλύτερα βάθη της λίμνης, ενώ οι ρηχές της εκτάσεις έχουν καταληφθεί από 

πυκνούς καλαμώνες και επιπλέοντα μακρόφυτα, τα οποία με τη σειρά τους επίσης δεν 

επιτρέπουν στην ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει εκεί που απαιτείται από τα 

ριζοβολούντα υδρόφυτα. Η σχετική σταθεροποίηση της στάθμης του ύδατος, η οποία 

αναμένεται να μειώσει την επέκταση των ελοφυτικών ειδών, ενδεχομένως να 

συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης. Ταυτόχρονα, η μείωση του φορτίου 

θρεπτικών που εισέρχονται στη λίμνη και η αντίστοιχη αύξηση της διαφάνειας του 

νερού στην περιφέρεια της λίμνης, κατά τη βλαστική περίοδο, τουλάχιστον στα 1,2 

μέτρα βάθους δίσκου του Secchi (Σχήματα 25 και 26), αναμένεται να συμβάλλουν στη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αποίκιση από ριζοβολούντα υδρόφυτα νέων 

περιοχών εντός της λίμνης. 

 

Δ. Λίμνη Ζάζαρη 

 

Η δειγματοληψία υδρόβιων μακροφύτων στη λίμνη Ζάζαρη, έλαβε μέρος τον Ιούλιο 

του 2016, όταν το απόλυτο ύψος της στάθμης ύδατος βρισκόταν στα 599,2 m.a.s.l. 

Όπως αποτυπώθηκε στον Πίνακα 1, στη λίμνη Ζάζαρη βρέθηκαν μόλις τα 9 από τα 42 

συνολικά taxa που καταγράφηκαν στις τέσσερις λίμνες. Τα 6 εξ αυτών ανήκουν στην 

ελοφυτική βλάστηση, ενώ μόλις 3 ανήκουν στα υδρόφυτα. Από τα 9 συνολικά είδη-

ενδείκτες (βλ. Πίνακα 2), στη λίμνη Ζάζαρη εντοπίστηκαν τα 2, το Phragmites 

australis και το Ranunculus trichophyllus (βλ. Παράρτημα, Χάρτης 2: Θέση 

εμφάνισης ειδών-ενδεικτών μακροφύτων στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα). 

Αυτός ο μικρός αριθμός μακροφυτικών ειδών και ιδιαίτερα η σχεδόν ολοκληρωτική 

εξαφάνιση των υδροφύτων στη λίμνη (τα Cladophora spp. είναι μακροφύκη που ζουν 

προσκολλημένα κοντά στην επιφάνεια ενώ τα Ranunculus trichophyllus και 
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Potamogeton perfoliatus εντοπίστηκαν σε πολύ περιορισμένο αριθμό και σε 

συγκεκριμένες θέσεις), υποδεικνύει ότι η υδρόβια βλάστηση έχει δεχθεί μεγάλη πίεση 

λόγω του ευτροφισμού της λίμνης. Οι χαμηλές τιμές διαφάνειας του νερού και οι 

υψηλές τιμές βιομάζας του φυτοπλαγκτού που εντοπίζεται στη λίμνη, συνηγορούν 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη του σχετικά ευαίσθητου σε διακυμάνσεις της στάθμης 

Ranunculus trichophyllus δείχνει ότι δεν υπήρξαν δραματικές διακυμάνσεις της 

στάθμης τα τελευταία έτη. Το συγκεκριμένο είδος εντοπίστηκε μόνο στην 

νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης (κοντά στο Λιμνοχώρι), σε βάθη 0,4-0,6 μέτρων, 

δηλαδή περί τα 20 εκατοστά μετατοπισμένο προς νερό μεγαλύτερου βάθους από αυτό 

το οποίο θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξή του. Όπως και στις υπόλοιπες τρεις 

λίμνες, το κυρίαρχο είδος της ελοφυτικής βλάστησης είναι το Phragmites australis. 

Σχηματίζει εκτεταμένους καλαμώνες ιδιαίτερα στη βόρεια και δυτική όχθη της λίμνης, 

οι οποίοι εκτείνονται σε βάθος από τα 0 έως τα 3,2 μέτρα. 

Για την περίοδο χαμηλότερης στάθμης της λίμνης (ξηρή περίοδος, Ιούνιος-

Ιανουάριος), προτείνεται ως ελάχιστη στάθμη η τιμή 598,7 m.a.s.l., δηλαδή 0,5 μέτρα 

χαμηλότερη από αυτή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Για 

την περίοδο υψηλότερης στάθμης της λίμνης (υγρή περίοδος, Φεβρουάριος-Μάιος), 

έχοντας υπόψη ότι τα αρτίβλαστα των πολυετών ειδών της προηγούμενης χρονιάς και 

των μονοετών που αρχίζουν να αναπτύσσονται τη παρούσα χρονιά πρέπει να βρεθούν 

σε βάθος νερού περί του μισού μέτρου, προτείνεται αντίστοιχα ως ελάχιστη στάθμη τα 

599,2 m.a.s.l. και ως μέγιστη τα 599,7 m.a.s.l., στο οποίο επιτυγχάνεται υπερχείλιση 

της λίμνης προς τη λίμνη Χειμαδίτιδα. 

Εντός αυτού του εύρους αναμένεται να επιτραπεί: 

α) Η απρόσκοπτη επιβίωση και η αναπαραγωγή της ζώνης των καλαμώνων με 

Phragmites australis, οι οποίοι θα παραμένουν σε βάθος νερού 0-2,7 μέτρα κατά τη 

θερινή περίοδο, το οποίο αποτελεί επιθυμητό βάθος καταλληλότητας ενδιαιτήματος 

του είδους (Σχήμα 4). 

β) Ο περιορισμός της υπέρμετρης ανάπτυξης των καλαμώνων πάνω από τα επίπεδα 

των 0,3 km2 που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1984-1988 και τα έτη 2006 και 

2009, μετά από πτώση της στάθμης του ύδατος του προηγούμενου έτους κάτω από τα 

598,7 m.a.s.l. (Σχήμα 24). 

γ) Η προστασία των ρηχών περιοχών όπου αναπτύσσεται το υδροφυτικό είδος 

Ranunculus trichophyllus, με διατήρηση νερού βάθους μερικών εκατοστών κατά τη 
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θερινή περίοδο, το οποίο εντάσσεται εντός του επιθυμητού βάθους καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος του είδους (Σχήμα 16). 

δ) Ο περιορισμός της ενδοετήσιας μεταβολής της στάθμης του ύδατος στο 1 μέτρο, 

στοιχείο που όπως προτείνει η βιβλιογραφία (βλ. Εισαγωγή 1.3.) αυξάνει τον αριθμό 

κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα υδρόβια μακρόφυτα και συνεπώς της 

βιοποικιλότητας που συντηρεί η λίμνη. 

Βέβαια, το σημαντικότερο στοιχείο για την βελτίωση της κατάστασης της υδρόβιας 

βλάστησης στη λίμνη Ζάζαρη, αποτελεί σαφώς η βελτίωση των φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων του νερού και της οικολογικής ποιότητας της λίμνης. Η διαφάνεια του νερού 

κατά την περίοδο των δειγματοληψιών, μετρήθηκε σε μόλις 0,4-0,8 μέτρα βάθους 

δίσκου Secchi. Αυτό σημαίνει ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι διαθέσιμη σε μία πολύ 

μικρή ζώνη του πυθμένα της λίμνης, της οποίας το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνεται από πυκνούς καλαμώνες. Στις λιγοστές θέσεις όπου υπήρχαν 

ανοίγματα στους καλαμώνες, τα ριζοβολούντα υδρόφυτα μπορούσαν να αποικίζουν 

περιοχές έως τα 1,8 μέτρα βάθους. Έχοντας υπόψη την σκοπιμότητα ύπαρξης μίας 

ικανοποιητικής ζώνης αποίκισης του πυθμένα της λίμνης από ριζωμένα υδρόφυτα, η 

οποία να υπερβαίνει το βάθος των 2-2,5 μέτρων που συνήθως καταλαμβάνεται από 

ελόφυτα (Σχήματα 25 και 26), είναι σκόπιμη η μείωση του φορτίου θρεπτικών που 

εισέρχονται στη λίμνη και η αντίστοιχη αύξηση της διαφάνειας του νερού στην 

περιφέρεια της λίμνης, κατά τη βλαστική περίοδο, τουλάχιστον στα 1,5 μέτρα βάθους 

δίσκου του Secchi, ώστε να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για την αποίκιση 

από ριζοβολούντα υδρόφυτα νέων περιοχών εντός της λίμνης. 

 

4.5. Σύνοψη αποτελεσμάτων ελάχιστης στάθμης 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η ανάλυση των απαιτήσεων των υδρόβιων 

μακροφύτων σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη και διαφάνεια νερού στις λίμνες Ζάζαρη, 

Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα. Αρχικά, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα 

αποτελέσματα των δειγματοληψιών χαρτογράφησης της υδρόβιας μακροφυτικής 

βλάστησης που διεξήχθησαν την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2016. Από τα είδη τα οποία 

καταγράφηκαν σε κάθε λίμνη, έγινε επιλογή ενός αριθμού ειδών-ενδεικτών 

ευαίσθητων σε μεγάλες διακυμάνσεις της στάθμης του ύδατος (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Συνοπτικός πίνακας ειδών-ενδεικτών σε υδρολογικές πιέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διατύπωση προτάσεων ελάχιστης στάθμης και διαφάνειας σε 

κάθε λίμνη. 

Είδη ενδείκτες Βεγορίτιδα Πετρών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη 

Phragmites australis (Cav.) Steud. X X X X 

Typha L. spp.  X X X  

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla   X X  

Alisma plantago-aquatica L.   X  

Juncus subnodulosus Schrank   X  

Myriophyllum spicatum L. X X   

Ranunculus trichophyllus Chaix X   X 

Alisma gramineum Lej. X    

Zannichellia palustris L.  X   

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας για 

πληροφορίες που να αφορούν το βαθμό ευαισθησίας αυτών των ειδών-ενδεικτών στις 

διακυμάνσεις της στάθμης. Παράλληλα, αναζητήθηκαν δεδομένα τηλεπισκόπησης των 

καλαμώνων στις συγκεκριμένες λίμνες, για την εκτίμηση της έκτασης που 

καταλάμβαναν αυτοί κατά τις θερινές περιόδους, σε σχέση με τα δεδομένα στάθμης τα 

οποία ήταν διαθέσιμα για τις εν λόγω λίμνες. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη α) τις 

οικολογικές απαιτήσεις αυτών των ειδών - στόχων, β) τη δυναμική σχέση μεταξύ 

καταλαμβανόμενης έκτασης από καλαμώνες και στάθμης ύδατος και γ) τις γενικές 

προτάσεις στη βιβλιογραφία για το μέγεθος και την εποχικότητα των διακυμάνσεων 

της στάθμης και της απαιτούμενης διαφάνειας του νερού, για τη βιωσιμότητα και 

ανάπτυξη της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης, πραγματοποιήθηκε μία σειρά 

προτάσεων για ελάχιστη εποχιακή στάθμη κάθε λίμνης (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας με τις προτάσεις για ελάχιστη και μέγιστη εποχιακή 

στάθμη για κάθε λίμνη. 

Διατυπωθείσα πρόταση Βεγορίτιδα Πετρών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη 

Ελάχιστη στάθμη 

ύδατος ξηρής περιόδου 

(Ιουν-Ιαν) 

517 m.a.s.l 571,9 m.a.s.l. 591 m.a.s.l. 598,7 m.a.s.l. 

Ελάχιστη στάθμη 

ύδατος υγρής περιόδου 

(Φεβ-Μάιος) 

517,5 m.a.s.l. 572,4 m.a.s.l. 591,5 m.a.s.l. 599,2 m.a.s.l. 

Μέγιστη στάθμη ύδατος 518 m.a.s.l 573,1 m.a.s.l. 592,0 m.a.s.l. 599,7 m.a.s.l 

 

Στα Σχήματα 27, 28, 29 και 30, παρουσιάζονται οι μηνιαίες καταγραφές στάθμης 

ύδατος των τεσσάρων λιμνών για την τελευταία τετραετία 2012-2015, ως προς τις 

προτεινόμενες τιμές ελάχιστης εποχιακής στάθμης της παρούσας εργασίας. 

Παρατηρείται ότι η διακύμανση της στάθμης ύδατος αυτήν την περίοδο για τις λίμνες 

Χειμαδίτιδα και Πετρών βρισκόταν κατά κύριο λόγο πάνω από τα προτεινόμενα όρια 

ελάχιστης στάθμης (η μικρή καθυστέρηση ανόδου της στάθμης το χειμώνα του 2013 

στη Λίμνη Χειμαδίτιδα δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον ανέβηκε η στάθμη κατά την 

εαρινή περίοδο). Το ελάχιστο όριο στάθμης που προτείνεται για τη Χειμαδίτιδα στην 

παρούσα εργασία (591 m.a.s.l.), βρίσκεται αρκετά κοντά στο όριο των 590,7 m.a.s.l. 

το οποίο πρότειναν οι Λαζαρίδου κ.ά. (2001) και υιοθέτησαν επίσης οι Γεράκης κ.ά. 

(2007). Η μικρή αύξηση σε αυτό το όριο δικαιολογείται από τα νέα δεδομένα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την διατύπωση της πρότασης (οικολογικές απαιτήσεις ειδών-

ενδεικτών υδρόβιας βλάστησης), καθώς και από τις μεταβολές που επήρθαν στο 

σύστημα μετά την κατασκευή του αναχώματος το 2009 (αύξηση της μέγιστης στάθμης 

νερού της λίμνης από τα 591,3 m.a.s.l. στα 592 m.a.s.l.) (Doulgeris et al., 2016). Για τη 

λίμνη Πετρών, η πρόταση ελάχιστης στάθμης της παρούσας εργασίας βρίσκεται σε 

συμφωνία με τους Γεράκη κ.ά. (2007) για μείωση των αρνητικών επιδράσεων της 

πτώσης της στάθμης της λίμνης και διασφάλιση μίας στάθμης που να επιτρέπει την 

εποχιακή υπερχείλιση προς τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η στάθμη ύδατος της λίμνης 

Ζάζαρης φαίνεται να έπεσε περί τα 15 εκατοστά κάτω από το προτεινόμενο ελάχιστο 

όριο οικολογικής στάθμης μόνο τους μήνες Αύγουστο του 2012 και Σεπτέμβριο του 

2014. Η πρόταση ελάχιστης στάθμης ύδατος που διατυπώνεται στην παρούσα εργασία 

για τη Ζάζαρη, ακολουθεί το πνεύμα των υπολοίπων προτάσεων, με διασφάλιση της 
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εποχιακής υπερχείλισης της λίμνης προς τη Χειμαδίτιδα και περιορισμό της εποχιακής 

διακύμανσης της στάθμης στα επίπεδα που παρατηρούνται ήδη στη λίμνη. Τέλος, η 

λίμνη Βεγορίτιδα βρισκόταν σε χαμηλότερο ύψος στάθμης από αυτό που προτείνεται 

στην παρούσα εργασία, για όλη την τριετία 2012-2014 και ξεπέρασε το προτεινόμενο 

όριο μόλις τον Απρίλιο του 2015. Το ελάχιστο όριο στάθμης που προτείνεται είναι σε 

αρμονία με την πρόταση των Γεράκη κ.ά. (2007), οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη την 

ιδιαιτερότητα της Βεγορίτιδας, πρότειναν την αναχαίτηση της πτώσης της στάθμης της 

και λήψη μέτρων για την ανύψωσή της εντός εφικτών ορίων.   
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Σχήμα 27. Απόλυτο υψόμετρο στάθμης ανά μήνα όπως καταγράφηκε στη λίμνη 

Βεγορίτιδα και προτεινόμενη ελάχιστη εποχιακή στάθμη και διακύμανσή της. 

 

 

Σχήμα 28. Απόλυτο υψόμετρο στάθμης ανά μήνα όπως καταγράφηκε στη λίμνη 

Πετρών και προτεινόμενη ελάχιστη εποχιακή στάθμη και διακύμανσή της. 
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Σχήμα 29. Απόλυτο υψόμετρο στάθμης ανά μήνα όπως καταγράφηκε στη λίμνη 

Χειμαδίτιδα και προτεινόμενη ελάχιστη εποχιακή στάθμη και διακύμανσή της. 

 

 

 

Σχήμα 30. Απόλυτο υψόμετρο στάθμης ανά μήνα όπως καταγράφηκε στη λίμνη 

Ζάζαρη και προτεινόμενη ελάχιστη εποχιακή στάθμη και διακύμανση της. 
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5. Προτάσεις μελλοντικής βελτίωσης της γνώσης 

 

Σε όλα τα στάδια της παρούσας ανάλυσης που περιγράφηκαν πιο πάνω, εντοπίστηκαν 

μεγάλες ελλείψεις επιστημονικών δεδομένων, η ύπαρξη των οποίων θα διευκόλυναν 

την πορεία της. Αρχικά πρέπει να ειπωθεί ότι οι δειγματοληψίες που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου είναι από τις πρώτες χαρτογραφικές 

καταγραφές της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης των εν λόγω λιμνών (καταγραφή 

τοποθεσίας εντός της λίμνης που βρίσκεται το εκάστοτε είδος και βάθους στο οποίο 

εντοπίζεται). Η ύπαρξη περισσοτέρων τέτοιων καταγραφών από το παρελθόν, όταν οι 

λίμνες βρίσκονταν σε διαφορετικά επίπεδα στάθμης, θα επέτρεπε το συσχετισμό της 

μορφής που λαμβάνει η υδρόβια βλάστηση σε σχέση με τη στάθμη της εκάστοτε 

λίμνης. Η δε συνέχιση των καταγραφών στο μέλλον, είναι ιδιαιτέρως σκόπιμη. 

Επίσης πολύ σημαντική πληροφορία η οποία ωστόσο δεν ήταν διαθέσιμη, είναι η 

χαρτογράφηση του υποστρώματος του πυθμένα των λιμνών. Γνωρίζοντας το είδος του 

υποστρώματος και της κατανομής του εντός των λιμνών, θα μπορούσε να εκτιμηθεί σε 

καλύτερο βαθμό, η δυναμική των μακροφύτων να αποικίσουν μεγαλύτερα βάθη νερού 

σε περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να επέλθει δραματική πτώση της στάθμης. 

Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν επίσης αν υπήρχαν και εποχιακές καταγραφές της υδρόβιας 

βλάστησης στις τρεις φάσεις της αύξησής της, κατά τη διάρκεια της άνοιξης, του 

καλοκαιριού και του φθινοπώρου, με παράλληλα συχνή παρακολούθηση της 

διακύμανσης της στάθμης του ύδατος. Αυτό θα επέτρεπε την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας και της ικανότητας αναπαραγωγής των εκάστοτε ειδών σε σχέση με τις 

εποχιακές διακυμάνσεις της στάθμης του ύδατος. Άλλωστε οι συγκεκριμένες 

ελλείψεις δεδομένων βιωσιμότητας αντιμετωπίστηκαν και στην φάση αναζήτησης 

βιβλιογραφίας των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών-ενδεικτών. Η επιστημονική 

βιβλιογραφία η οποία περιγράφει την ανοχή των ειδών της υδρόβιας βλάστησης στις 

διακυμάνσεις του νερού (είτε με απευθείας παρατηρήσεις στο πεδίο είτε με 

πειραματικούς σχεδιασμούς σε εργαστηριακό περιβάλλον) είναι αρκετά περιορισμένη 

και συχνά αναφέρεται σε διαφορετικές βιογεωγραφικές ζώνες από αυτές της 

Μεσογειακής περιοχής. 

Τέλος, στην προσπάθεια συσχέτισης της διακύμανσης των εκτάσεων που 

καταλαμβάνουν οι καλαμώνες στην επιφάνεια των λιμνών και της στάθμης των 

υδάτων τους, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλες ελλείψεις σε εκτεταμένες χρονοσειρές 
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καταγραφής της στάθμης των λιμνών και σε ποιοτικές δορυφορικές εικόνες των 

λιμνών, οι οποίες θα επέτρεπαν τον ακριβή υπολογισμό των εκτάσεων για 

περισσότερα έτη και σε διαφορετικές εποχές. 

Παρόλες τις δυσκολίες όμως, στη διαθεσιμότητα δεδομένων τα οποία να απαντούν με 

σαφήνεια στα κρίσιμα υποερωτήματα της παρούσας εργασίας, οι προτάσεις για τις 

τέσσερις λίμνες διατυπώθηκαν μέσω μίας διαδικασίας σύνθεσης όλων των διαθέσιμων 

δεδομένων και της εμπειρικής γνώσης. Σίγουρα όμως, όταν πρόκειται για τη 

διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων, κρίνεται αναγκαίος ένας μεγαλύτερος βαθμός 

παρακολούθησης πριν τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων, αλλά και μετά την 

εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων, για να γίνει δυνατή η αξιολόγηση και όπου 

απαιτείται η αναμόρφωση αυτών των σχεδίων διαχείρισης. 
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