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Το παρόν εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο 
του έργου «Έρευνα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο», της 
Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα με 
σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013 οι πόροι του οποίου 
προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε ποσοστό 80% από 
Κοινοτικά κονδύλια και 20 % από εθνικούς πόρους. 
 
The present report has been prepared by the Greek Biotope/Wetland Centre (E.K.B.Y.) in the 
framework of the project “Research on the assessment of the ecological flow in the National 
Park" of the Act "Supporting the operation of the Management Body of Axios - Loudias - 
Aliakmonas and Kitrous Lagοon for the management of its responsibility area". The project 
was funded by the Operational Programme Macedonia - Thrace 2007 - 2013, whose resources 
come from the Public Investment Programme (80 % EU funds and 20 % from national 
resources). 
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1. Εισαγωγή  
Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Φάσης Β του έργου «Έρευνα για την εκτίμηση 
της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο» γενικός σκοπός του οποίου είναι η 
διερεύνηση της απαιτούμενης οικολογικής παροχής για τους Ποταμούς Αξιό και 
Αλιάκμονα και της διακύμανσης της στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα Κίτρους, 
με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών των εν λόγων περιοχών. 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στη Φάση Β του έργου, αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση 
των οικολογικών απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαντούν στις 
περιοχές ενδιαφέροντος του έργου και εξαρτώνται από το νερό. Για την επίτευξη του 
σκοπού, οι εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Φάσης Β ήταν οργανωμένες 
σε τρία πακέτα εργασίας με διακριτούς σκοπούς ως ακολούθως: 
Πακέτο εργασίας Β.1. Ολοκλήρωση των εργασιών συλλογής και αξιολόγησης 
υφιστάμενων δεδομένων – Καθορισμός τύπων οικοτόπων και ειδών στόχων. 

Σκοποί. Ο προσδιορισμός των αξιόπιστων υφιστάμενων δεδομένων που είναι 
κατάλληλα για χρήση στο παρόν έργο και ο καθορισμός των τύπων οικοτόπων 
και ειδών στόχων. 

Πακέτο εργασίας Β.2. Εργασίες πεδίου για την αναγνώριση των τύπων οικοτόπων και 
ειδών στόχων στο πεδίο, την  περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεών τους και την 
περιγραφή παραμέτρων υδατικού καθεστώτος. 

Σκοπός. Η συμπλήρωση των κενών γνώσης αναφορικά με την αναγνώριση στο 
πεδίο των τύπων οικοτόπων και ειδών στόχων και τις παραμέτρους του υδατικού 
καθεστώτος που απαιτούνται για την περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεων 
τους αναφορικά με τις υδατικές παραμέτρους στις περιοχές μελέτης. 

Πακέτο εργασίας Β.3. Αναγνώριση και περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεων σε 
παραμέτρους υδατικού καθεστώτος, των τύπων οικοτόπων και των ειδών στόχων. 

Σκοποί. Η αναγνώριση, περιγραφή και χωρική αποτύπωση των οικολογικών 
απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων και των ειδών στόχων, αναφορικά με τις 
παραμέτρους του υδατικού καθεστώτος. 

Επειδή αφενός η υιοθέτηση προτάσεων ελάχιστης (οικολογικής) παροχής επηρεάζουν 
το σύνολο των βιοκοινοτήτων ενός υγροτόπου και αφετέρου οι πόροι δεν επαρκούν 
για διερεύνηση του συνόλου των ειδών που τις συνιστούν, έχουν αναπτυχθεί και 
προταθεί οδηγίες για την επιλογή ειδών στόχων σε κάθε οικοσύστημα, βάσει των 
απαιτήσεων των οποίων αναπτύσσονται καμπύλες κριτηρίων καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος και προτείνονται ελάχιστες οικολογικές παροχές (Bovee and Zuboy 
1988).  
Ειδικότερα, οι καμπύλες κριτηρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος (Habitat 
Sustainability Criteria/curves) είναι μια μέθοδος παρουσίασης της καταλληλότητας 
των ενδιαιτημάτων των ειδών/οικοτόπων και των προτιμήσεών τους. Στις εν λόγω 
καμπύλες η χρήση ή και προτίμηση του ενδιαιτήματος ως προς μία παράμετρο 
(κριτήριο, π.χ. βάθος νερού) συνήθως κυμαίνεται από την τιμή 0.0 (δεν 
χρησιμοποιείται, δεν προτιμάται) στην τιμή 1,0 (περισσότερο χρησιμοποιούμενο ή 
προτιμώμενο). Η γραμμή ή καμπύλη στο επίπεδο των αξόνων xy αντιπροσωπεύει τη 
χρήση ή την καταλληλότητα των επιμέρους παραμέτρων των ενδιαιτημάτων των 
ειδών και οι συντεταγμένες x, y που περιγράφουν την καμπύλη χρησιμοποιούνται σε 

http://digitalmedia.fws.gov/cdm/search/searchterm/Habitat
http://digitalmedia.fws.gov/cdm/search/searchterm/Sustainability
http://digitalmedia.fws.gov/cdm/search/searchterm/curves
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μοντέλα που υπολογίζουν την ποσότητα του κατάλληλου ενδιαιτήματος που είναι 
παρόν σε κάποιο κλάδο του υδρογραφικού δικτύου (Slauson στο Bovee and Zuboy 
1988). 
Ο Bovee (1986) περιγράφει τρεις κατηγορίες καμπυλών (κριτηρίων) καταλληλότητας 
ενδιαιτημάτων με βάση τις διαδικασίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξή τους. Οι καμπύλες της κατηγορίας I βασίζονται στην γνώμη του 
ειδικού (expert judjement), με ελάχιστα ή καθόλου δεδομένα, ενώ για αμφότερες τις 
κατηγορίες II (κριτήρια χρήσης ενδιαιτήματος) και III (κριτήρια προτίμησης 
ενδιαιτήματος) οι καμπύλες αναπτύσσονται με τη χρήση χρονοσειρών δεδομένων που 
έχουν συλλεχθεί στις περιοχές όπου απαντούν τα αντικείμενα-στόχοι. Το ιδανικό 
είναι να μπορούν να αναπτυχθούν καμπύλες αμφότερων των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ για 
όλα τα είδη στόχους. Στην πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα 
δεδομένα για πολλά είδη/τύπους οικοτόπων και η συλλογή τους στο πεδίο συνήθως 
περιορίζεται κυρίως από τους παράγοντες του χρόνου και κόστους.  
Οι καμπύλες κριτηρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος χρησιμοποιούνται ευρέως 
(ενδεικτικά αναφέρονται οι Bovee and Zuboy 1988, Crance 1987, Yarnell, Lind & 
Mount 2010, TERESA, and  CASATTI, 2013) για τον προσδιορισμό των 
γνωρισμάτων του ενδιαιτήματος που προτιμά κάποιο είδος (γενικώς ή με εξειδίκευση 
στα επιμέρους στάδια του βιολογικού του κύκλου). Αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για 
την προσομοίωση της χρήσης των ενδιαιτημάτων και των προτιμήσεων των ειδών 
και, ως εκ τούτου, αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για τον καθορισμό της 
ελάχιστης παροχής ποταμών ή της διακύμανσης της στάθμης των λιμνών με τη χρήση 
σύγχρονων, αναγνωρισμένων μεθόδων, όπως οι μέθοδοι «Προσομοίωσης 
Ενδιαιτημάτων», οι οποίες δεν περιορίζονται στην εξέταση και ανάλυση μόνο 
υδρολογικών ή και υδραυλικών δεδομένων, αλλά σε συνδυασμό με βιολογικά 
δεδομένα (για λεπτομέρειες βλ. παραδοτέο Γ5).  
Αναφορικά δε με την εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ 
(ΟΠΥ) και την υποχρέωση των κρατών μελών για καθορισμό οικολογικών παροχών, 
επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σχετικές οδηγίες μόλις τον 
Φεβρουάριο 2015 (βλ. European Union, 2015. CIS guidance document nº31 - 
Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive1). Όπως 
αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ της έκδοσης, οι εν λόγω οδηγίες στοχεύουν περισσότερο 
στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τον καθορισμό οικολογικών παροχών στο 
πλαίσιο της ΟΠΥ και δεν συνιστούν δεσμευτικά μεθοδολογικά πρότυπα. Μολονότι οι 
σχετικές οδηγίες εξεδόθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος έργου, 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία υιοθετήθηκε 
από την πρόταση του έργου και εφαρμόστηκε, βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις 
εν λόγω οδηγίες, καθώς αυτές αναγνωρίζουν την επίδραση των μεταβολών της 
παροχής στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και προάγουν τη χρήση μεθόδων 
προσομοίωσης ενδιαιτημάτων, δηλαδή μεθόδων που συνεξετάζουν το υδραυλικό 
σκέλος του ποταμού με αυτό του ενδιαιτήματος βάσει επιλεγμένων ειδών-στόχων. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το παρόν παραδοτέο εστιάζει στην αναγνώριση, 
περιγραφή και χωρική αποτύπωση των υδατικών απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων 
και των ειδών-στόχων με την ανάπτυξη καμπυλών κριτηρίων καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος, από συνδυασμό των δεδομένων πεδίου με τα υφιστάμενα δεδομένα 
και σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών. Επισημαίνεται δε ότι στην Ελλάδα οι 
                                                 
1https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-
%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf 

http://digitalmedia.fws.gov/cdm/search/searchterm/Crance
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σχετικές έρευνες είναι ελάχιστες έως σήμερα και η παρούσα μελέτη συγκαταλέγεται 
στις πρώτες προσπάθειες προσέγγισης του αντικειμένου. Επιπροσθέτως, 
επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν, εκτός από ελάχιστα, σχετικά στοιχεία στη 
βιβλιογραφία για τα αντικείμενα στόχους, ακόμη και από άλλες περιοχές. Οι εν λόγω 
καμπύλες αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, πηγή δεδομένων για τον υπολογισμό της 
ελάχιστης παροχής των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα και της ελάχιστης στάθμης 
της λιμνοθάλασσας Κίτρους  (βλ. παραδοτέα Φάσης Γ του έργου). 
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2. Μέθοδος εργασίας  
Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες γραφείου και διαβουλεύσεων για την 
αναγνώριση και την περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεων ως προς τις 
παραμέτρους του υδατικού καθεστώτος των τύπων οικοτόπων και των ειδών στόχων. 
Κυρίαρχο αντικείμενο των εργασιών γραφείου ήταν η σύνθεση των υφιστάμενων 
δεδομένων με τα δεδομένα πεδίου και η επεξεργασία τους για την ανάπτυξη 
καμπυλών κριτηρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος για τους τύπους οικοτόπων και 
είδη στόχους.  
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εστιάζει στις καμπύλες κριτηρίων καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος της κατηγορίας Ι η οποία αφορά στη ανάπτυξη καμπυλών με ελάχιστα 
ή καθόλου δεδομένα, βάσει της γνώμης των ειδικών. Η ανάπτυξη καμπυλών των 
κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ ήταν ανέφικτη στο πλαίσιο του παρόντος έργου λόγω της 
απαίτησής τους σε χρονοσειρές δεδομένων οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
αποκτηθούν στη 17μηνη διάρκεια του έργου, ούτε ήταν διαθέσιμες στη βιβλιογραφία. 
Για την βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων σε δεδομένα, η γνώμη των ειδικών 
χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους Caldwell & Gowan στο Bovee and Zuboy 1988. 
Ειδικότερα, κατά  την εφαρμογή της μεθόδου οι ειδικοί έλαβαν, κατά περίπτωση, 
υπόψη τους:  

α) τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Φάση Β του έργου στις 
περιοχές παρουσίας των αντικειμένων-στόχων, 
β) σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα (π.χ. περιγραφή βιολογικού κύκλου) για τα 
αντικείμενα στόχους είτε στις περιοχές μελέτης είτε σε άλλες περιοχές, 
γ) σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα για συγγενικά αντικείμενα στόχους σε άλλες 
περιοχές. 

Για την ανάπτυξη των καμπυλών κριτηρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος 
χρησιμοποιήθηκε ποιοτική κλίμακα από 0 έως 1 στην οποία η καταλληλότητα (χρήση 
ή προτίμηση) του ενδιαιτήματος για κάθε κριτήριο (παράμετρο) διαβαθμίζεται από 
την τιμή 0,0 η οποία εκφράζει την πλέον ακατάλληλη τιμή του κριτηρίου (μη χρήση ή 
μη προτίμηση του ενδιαιτήματος), στην τιμή 1,0 η οποία εκφράζει την πλέον 
κατάλληλη τιμή του (περισσότερο χρησιμοποιούμενο ή προτιμώμενο ενδιαίτημα).  
Ειδικά για τα είδη της ιχθυοπανίδας, καθώς τα νεαρά άτομα εμφανίζουν διαφορετικές 
οικολογικές απαιτήσεις από τα ενήλικα άτομα, θεωρήθηκε επιστημονικά σωστότερο 
να διαχωριστούν τα άτομα κάθε είδους που καταγράφηκαν σε δύο ηλικιακές κλάσεις, 
στα νεαρά και τα ενήλικα άτομα. Για την ανάπτυξη των καμπυλών κριτηρίων 
καταλληλότητας ενδιαιτήματος καταγράφηκε η προτίμηση της κάθε κλάσης σε κάθε 
μικροενδιαίτημα, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος και τη ροή. Η προτίμηση της κάθε 
μίας ηλικιακής κλάσης στο κάθε μικροενδιαίτημα, διαβαθμίστηκε, όπως 
προαναφέρθηκε παραπάνω, με τιμές από 0 (μη προτίμηση) έως 1 (προτίμηση). 
Βάσει της βιολογίας των αντικειμένων στόχων και της διαθεσιμότητας των 
δεδομένων (περιλαμβανομένων αυτών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου), 
έμφαση δόθηκε στις υδατικές παραμέτρους βάθος νερού, ταχύτητα ροής και κατά 
περίπτωση στην αλατότητα. Για την οριστικοποίηση των καμπυλών καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος των τύπων οικοτόπων και ειδών στόχων, ελήφθη υπόψη η γνώμη και 
άλλων επιστημόνων, ειδικών σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που έχουν καλή 
γνώση της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης και στην πορεία θα 
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ενσωματωθεί επίσης η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ελέγχου του παραδοτέου.  
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3. Αποτελέσματα.  
Το παρόν παραδοτέο (Β3) εστιάζει στην παρουσίαση των οικολογικών απαιτήσεων 
των αντικειμένων-στόχων υπό τη μορφή καμπυλών κριτηρίων καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της υφιστάμενης με τη νέα γνώση 
και τη γνώμη των ειδικών, ανά γνωστικό αντικείμενο. Η σύνθεσης της 
βιοποικιλότητας στις περιοχές μελέτης όπως αυτή προκύπτει από το συνδυασμό 
υφιστάμενων και δεδομένων πεδίου παρουσιάζεται στο παραδοτέο Β2. 
 

3.1. Οικολογικές απαιτήσεις τύπων οικοτόπων / ειδών χλωρίδας 
στόχων 

1150-Λιμνοθάλασσες: Ruppia maritima L. 
Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου εντοπίζεται στην περιοχή της λιμνοθάλασσας 
Κίτρους (Χάρτης Β2.3.). Αποτελεί τον οικότοπο του υδάτινου όγκου της 
λιμνοθάλασσας και καταλαμβάνει περιοχή που εκτιμάται στα 246,1 εκτάρια ή 
36,03% της περιοχής Natura 2000 GR 1250004 “Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη 
περιοχή” (ΟΜΙΚΡΟΝ & ENVEKO, 2011). 
Το είδος στόχος Ruppia maritima L. εντοπίστηκε σε αραιές συστάδες, στη 
βορειοδυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας, πλησίον της περιοχής των αλυκών (Χάρτης 
Β3.3.). Πρόκειται για ένα υφυδατικό είδος, το οποίο ριζοβολεί στον πυθμένα και 
χρησιμοποιεί τα βυθισμένα του φύλλα για να φωτοσυνθέτει. Επιλέγει μεταβατικά 
ύδατα, με υφάλμυρο νερό. Οι δύο κύριοι παράγοντες υδατικού δυναμικού που 
μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή του είναι το βάθος και η αλατότητα του νερού 
στο οποίο αναπτύσσεται. 

 
Βάθος υδάτινου όγκου 
Για το βάθος του υδάτινου όγκου στο οποίο αναπτύσσεται, εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε βάθος 30-40 εκατοστών. Γενικά, 
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 Σχήμα 3.1.1. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Ruppia 
maritima, ως προς το βάθος του υδάτινου όγκου μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται. 
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μπορεί να αναπτύσσεται αρκετά καλά σε βάθος μεταξύ 10-50 εκατοστών, ενώ τα 
όρια ανοχής του βρίσκονται από 0-100 εκατοστά βάθους (Σχήμα 3.1.1). 
 
Αλατότητα νερού  
Όπως παρατηρείται στα Σχήματα 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4, το είδος εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε νερό του οποίου η μέγιστη ετήσια 
αλατότητα κυμαίνεται μεταξύ 0,75-1,25% Cl-, η μέση ετήσια αλατότητα κυμαίνεται 
μεταξύ 0,29-0,4%  Cl-, ενώ η μέση διακύμανση της αλατότητας κατά τη διάρκεια του 
έτους πρέπει να είναι εντός του 0,5-0,75% Cl-. 
 

 

 
Γενικά, το είδος εκτιμάται ότι μπορεί να αναπτύσσεται αρκετά καλά σε νερό με 
μέγιστη αλατότητα μεταξύ 0,64-2% Cl-, με μέση ετήσια αλατότητα που κυμαίνεται 

Ruppia maritima

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5

Μέγιστη ετήσια αλατότητα νερού (% Cl-)

Κα
τα

λλ
ηλ

ότ
ητ

α 
(0

-1
)

Σχήμα 3.1.2. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Ruppia 
maritima, ως προς τη μέγιστη ετήσια αλατότητα νερού μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται. 
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Σχήμα 3.1.3. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Ruppia maritima, 
ως προς τη μέση ετήσια αλατότητα νερού μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 
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μεταξύ 0,25-0,5%  Cl- και με μέση διακύμανση της αλατότητας κατά τη διάρκεια του 
έτους εντός του 0,25-1% Cl-. 
 

 
Τα όρια ανοχής του συγκεκριμένου είδους αποτελεί νερό του οποίου η μέγιστη 
ετήσια αλατότητα κυμαίνεται μεταξύ 0-4,5% Cl-, η μέση ετήσια αλατότητα 
κυμαίνεται μεταξύ 0-1,4%  Cl- και η μέση διακύμανση της αλατότητας κατά τη 
διάρκεια του έτους είναι εντός του 0-4,3% Cl-. 
 
1420-Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia-
fruticosi): Juncus acutus L., Juncus maritimus Lam. 
Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου εντοπίζεται και στις τρεις περιοχές μελέτης 
(Χάρτες Β2.1., Β2.2. και Β2.3.). Στην περίπτωση των ποταμών Αλιάκμονα και 
Αξιό, εντοπίζεται πλησίον των όχθεων της κύριας κοίτης στα κατάντη των ποταμών 
και είναι ένας από τους κυρίαρχους τύπους οικοτόπων που συμμετέχουν στα χερσαία 
τμήματα των δελταϊκών σχηματισμών τους. 
Στη λιμνοθάλασσα Κίτρους, εντοπίζεται στη βόρεια-βορειοανατολική όχθη της 
λιμνοθάλασσας ως ένας από τους δύο τύπους οικοτόπων που καταλαμβάνουν τη μη 
ανθρωπογενώς διαμορφωμένη περίμετρό της.  
Τα είδη στόχοι Juncus acutus L. (οξύληκτο βούρλο) και Juncus maritimus Lam. 
(θαλάσσιο βούρλο), εντοπίζονται διάσπαρτα μέσα στο συγκεκριμένο οικότοπο 
(Χάρτες Β3.1, Β3.2 και Β3.3), με τη μορφή θαμνόμορφης “φούντας”. Στα σημεία που 
ο οικότοπος συνορεύει με μόνιμες ή εποχικές υδατοσυλλογές, όπως στις όχθες της 
κύριας κοίτης των ποταμών και στην όχθη της λιμνοθάλασσας, η πυκνότητα της 
βλάστησής τους αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, σχηματίζοντας πυκνές συστάδες που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της όχθης. Ο κύριος παράγοντας που εκτιμάται 
να επηρεάζει την ανάπτυξή τους στις θέσεις δίπλα στο νερό, είναι η αλατότητα του 
εδάφους στο οποίο ριζοβολούν. 
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Σχήμα 3.1.4. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Ruppia 
maritima, ως προς τη μέση ετήσια διακύμανση αλατότητας του νερού 
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 
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Αλατότητα εδάφους 
Στα Σχήματα 3.1.5 και 3.1.6, παρουσιάζεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος για τα 
δύο είδη στόχους, σε σχέση με την αλατότητα του εδάφους, εκφρασμένη ως 
ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους πάνω στο οποίο αναπτύσσονται. 
Το είδος Juncus acutus  εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε έδαφος 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ 4-17 dS/m, έχει μία σχετική καλή ανάπτυξη σε 
εδάφη που φτάνουν τα 33 dS/m, ενώ το μέγιστο όριο ανοχής του φτάνει τα 52 dS/m.  
Αντίστοιχα, το Juncus maritimus εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε 
έδαφος ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ 16-28 dS/m, έχει μία σχετική καλή 
ανάπτυξη σε εδάφη με 10-16 και 28-32 dS/m, ενώ τα όρια ανοχής του είναι μεταξύ 5-
45dS/m. 

 
 

 

Σχήμα 3.1.5. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Juncus acutus, 
ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους πάνω στο 
οποίο αναπτύσσεται. 
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Σχήμα 3.1.6. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Juncus 
maritimus, ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους 
πάνω στο οποίο αναπτύσσεται. 
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3280-Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή 
βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των 
οχθών τους και  
92Α0-Στοές με Salix alba και Populus alba: Populus alba L., Salix alba L., Populus 
nigra L., Potamogeton nodosus Poir. 
Ο τύπος οικοτόπου με κωδικό 3280 καταλαμβάνει ουσιαστικά την έκταση της κύριας 
κοίτης των ποταμών Αλιάκμονας και Αξιός (Β2.1 και Β2.2). Εμπεριέχει τον υδάτινο 
όγκο ρέοντος νερού της κύριας κοίτης τους, καθώς και τη στενή ζώνη πλημμυρών 
κατά μήκος της όχθης τους. Πρόκειται για μία φυτοκοινότητα που αναπτύσσεται στο 
ιλυώδες έδαφος των αλλουβιακών όχθεων των ποταμών και αποτελείται κυρίως από 
νιτρόφιλα γρασίδια, σχηματισμούς χαμηλών βούρλων και πυκνής βλάστησης με 
μορφή παραπετάσματος από Salix alba και Populus alba (Ντάφης κ.α., 2001).Το 
είδος-στόχος Potamogeton nodosus Poir. εντοπίστηκε μόνο εντός του υδάτινου 
όγκου του ποταμού Αλιάκμονα, σε διακεκομμένες θέσεις πλησίον της ανατολικής 
όχθης του (Χάρτης Β2.2). Πρόκειται για ένα αποκλειστικά υδρόβιο φυτικό είδος των 
γλυκών νερών και ανήκει στα εφυδατικά, δηλαδή ριζοβολεί στον πυθμένα και 
χρησιμοποιεί τα βυθισμένα αλλά και επιπλέοντα φύλλα του για να φωτοσυνθέτει. 
Λόγω των παραπάνω, οι κύριοι υδρολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξή του είναι το βάθος του υδάτινου όγκου, η ταχύτητα ροής και η αλατότητα 
του νερού. 
Βάθος υδάτινου όγκου 
Για το βάθος του υδάτινου όγκου στο οποίο αναπτύσσεται, εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε βάθος 30-100 εκατοστών. Γενικά, 
μπορεί να αναπτύσσεται αρκετά καλά σε βάθος μεταξύ 15-150 εκατοστών, ενώ τα 
όρια ανοχής του βρίσκονται από 0-200 εκατοστά βάθους (Σχήμα 3.1.7). 
 

 
Ταχύτητα ροής νερού  
Όσο αφορά την ταχύτητα ροής του νερού μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το 
συγκεκριμένο είδος, εκτιμάται ότι το είδος αναπτύσσεται άριστα σε νερά πολύ 
χαμηλής, μέχρι μηδενικής ταχύτητας ροής 0-17,5 cm/s. Γενικά μπορεί να αναπτυχθεί 
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Σχήμα 3.1.7. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Potamogeton 
nodosus, ως προς το βάθος υδάτινου όγκου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 
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σχετικά καλά σε νερό με ταχύτητα ροής μέχρι 30 cm/s, ενώ το όριο ανοχής του 
εκτιμάται στα 70 cm/s (Σχήμα 3.1.8). 
 

 
Αλατότητα νερού 
Στο Σχήμα 3.1.9, παρουσιάζεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το είδος στόχο, 
σε σχέση με την αλατότητα του νερού, εκφρασμένη ως ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού 
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε νερό 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ 5-9 dS/m, έχει μία σχετική καλή ανάπτυξη σε νερό 
αγωγιμότητας 3,5-11 dS/m, ενώ τα όρια ανοχής του φτάνουν τα 1,5-14 dS/m. 
 

 
Τα είδη-στόχοι που αφορούν και τους δύο τύπους οικοτόπων (3280 και 92Α0) 
Populus alba L. (Λευκή Λεύκα), Populus nigra L. (Μαύρη Λεύκα) και Salix alba L. 

Σχήμα 3.1.8. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Potamogeton 
nodosus, ως προς την ταχύτητα ροής του νερού μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται. 
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Σχήμα 3.1.9. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Potamogeton 
nodosus, ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού στο οποίο 
αναπτύσσεται. 
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Populus nigra
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Σχήμα 3.1.11. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus nigra, ως 
προς το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού πάνω από τον οποίο 
αναπτύσσεται. 

(Λευκή ιτιά), μαζί με άλλα δενδρώδη είδη, εντοπίζονται σε μεγάλη αφθονία 
διάσπαρτα σε όλο το μήκος των όχθεων του ποταμού Αλιάκμονα, δημιουργώντας 
ένα σχετικά πυκνό παραπέτασμα (Χάρτης Β2.2.). Στον ποταμό Αξιό, ο αριθμός των 
δέντρων που εντοπίζονται είναι πολύ μικρότερος, ως μικρές συστάδες σε 
μεμονωμένες θέσεις προς τα κατάντη του ποταμού και σε κάποιες από τις νησίδες του 
(Χάρτης Β2.1.). Αποτελούν είδη μίας δενδρώδους βλάστησης η οποία έχει 
προσαρμόσει την επιβίωσή της και την αναγέννησή της σε ένα εύρος υδρολογικών 
συνθηκών. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους είναι το 
βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού, η διάρκεια και η συχνότητα της πλημμυρικής 
περιόδου και η αλατότητα του κορεσμένου εδάφους στις ρίζες τους. 
 
Βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού 
Στα Σχήματα 3.1.10, 3.1.11 και 3.1.12, παρουσιάζεται η καταλληλότητα 
ενδιαιτήματος των τριών ειδών στόχων ως προς το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα 
νερού πάνω από τον οποίο αναπτύσσονται. 
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Σχήμα 3.1.10. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus alba, ως 
προς το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού πάνω από τον οποίο 
αναπτύσσεται. 
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Το είδος Populus alba εκτιμάται να έχει την άριστη ανάπτυξη  όταν ο υπεδάφιος 
ορίζοντας νερού δε βρίσκεται βαθύτερα των 2,8 μέτρων. Μέχρι το βάθος των 3,7 
μέτρων παρουσιάζει μία σχετικά καλή ανάπτυξη, ενώ το μέγιστο όριο ανοχής του 
βρίσκεται στα 4,5 μέτρα βάθους. 
Αντίστοιχα, το είδος Populus nigra εκτιμάται να έχει την άριστη ανάπτυξή του όταν ο 
υπεδάφιος ορίζοντας δε βρίσκεται βαθύτερα των 0,8 μέτρων, αλλά μπορεί να 
αναπτυχθεί αρκετά καλά αν βρίσκεται μέχρι και τα 2,7 μέτρα. Το όριο ανοχής του 
βρίσκεται σε βάθος ορίζοντα που φτάνει τα 4,2 μέτρα. 
Τέλος, για το είδος Salix alba, η άριστη ανάπτυξη του εμφανίζεται σε περιοχές οι 
οποίες ο υπεδάφιος ορίζοντας νερού δε ξεπερνάει το 1 μέτρο βάθος, έχει μία σχετική 
καλή ανάπτυξη σε βάθη μέχρι 1,7 μέτρα, ενώ το όριο ανοχής του εκτιμάται στα 2,5 
μέτρα βάθους. 
 
Διάρκεια πλημμυρικής περιόδου 
Στα Σχήματα 3.1.13, 3.1.14 και 3.1.15, παρουσιάζεται η καταλληλότητα 
ενδιαιτήματος των τριών ειδών στόχων ως προς τη διάρκεια της πλημμυρικής 
περιόδου που απαιτούν για την καλύτερη ανάπτυξή τους, εκφρασμένη σε ποσοστό 
της χρονικής διάρκειας του έτους. 
Το είδος Populus alba εκτιμάται να έχει μία σχετικά καλή ανάπτυξη όταν η διάρκεια 
της πλημμυρικής περιόδου ξεπερνάει το 2% της διάρκειας του έτους, ενώ εμφανίζει 
άριστες συνθήκες ανάπτυξης όταν η διάρκεια προσεγγίζει το 5% της χρονικής 
διάρκειας του έτους.  
Αντίστοιχα, το είδος Populus nigra εκτιμάται να έχει μία σχετικά καλή ανάπτυξη 
όταν η διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου ξεπερνάει το 8% της χρονικής διάρκειας 
του έτους, ενώ οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης εντοπίζονται όταν αυτή η διάρκεια 
προσεγγίζει το 28% της διάρκειας του έτους.  
Τέλος, για το είδος Salix alba, η σχετικά καλή ανάπτυξή του εμφανίζεται σε τιμές 
μεγαλύτερες του 20% διάρκειας του έτους υπό πλημμυρικό καθεστώς, ενώ οι άριστες 
συνθήκες ανάπτυξης εκτιμώνται σε 37% της χρονικής διάρκειας του έτους υπό 
πλημμυρικό καθεστώς. 
 

Salix alba

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0

Βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού (m)

Κα
τα

λλ
ηλ

ότ
ητ

α 
(0

-1
)

Σχήμα 3.1.12. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Salix alba, ως προς 
το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού πάνω από τον οποίο αναπτύσσεται. 
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Σχήμα 3.1.14. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus nigra, ως 
προς τη διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου στην περιοχή την οποία 
φύεται. 
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Σχήμα 3.1.15. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Salix alba, ως προς 
τη διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου στην περιοχή την οποία φύεται. 
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Σχήμα 3.1.13. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus alba, ως 
προς τη διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου στην περιοχή την οποία 
φύεται. 
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Populus nigra
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Σχήμα 3.1.17. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus nigra, ως 
προς τη συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή την οποία 
φύεται. 

Συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων 
Στα Σχήματα 3.1.16, 3.1.17 και 3.1.18, παρουσιάζεται η καταλληλότητα 
ενδιαιτήματος των τριών ειδών στόχων ως προς τη συχνότητα των πλημμυρικών 
γεγονότων, δηλαδή τον αριθμό διακριτών χρονικών τμημάτων στον οποίο πρέπει να 
χωρίζεται η πλημμυρική περίοδος κατά τη διάρκεια ενός έτους, για την καλύτερη 
ανάπτυξή τους. 
Το είδος Populus alba εκτιμάται να έχει μία σχετικά καλή ανάπτυξη όταν η 
συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων ξεπερνάει τις 1,5 φορές ετησίως, ενώ εμφανίζει 
άριστες συνθήκες ανάπτυξης όταν η συχνότητα προσεγγίζει τις 3,5 φορές ετησίως.  
Αντίστοιχα, το είδος Populus nigra εκτιμάται να έχει μία σχετικά καλή ανάπτυξη 
όταν η συχνότητα των πλημμυρικών φαινομένων ξεπερνάει τις 2,5 φορές ετησίως, 
ενώ οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης εντοπίζονται όταν η συχνότητα προσεγγίζει τις 
6,5 φορές ετησίως. 
Τέλος, για το είδος Salix alba, η σχετικά καλή ανάπτυξή του εμφανίζεται σε τιμές 
συχνότητας μεγαλύτερες των 5 φορών ανά έτος, ενώ οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης 
εκτιμώνται ότι υφίστανται όταν η συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων είναι στις 
6 φορές ετησίως. 
 

 
 
 

Populus alba

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων (φορές/έτος)

Κα
τα

λλ
ηλ

ότ
ητ

α 
(0

-1
)

Σχήμα 3.1.16. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Populus alba, ως 
προς τη συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή την οποία 
φύεται. 
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Αλατότητα κορεσμένου εδάφους 
Για την ανοχή στην αλατότητα του εδάφους, εντοπίστηκαν στοιχεία για τα γένη 
Populus spp. και Salix spp., τα οποία αποτυπώνονται στα διαγράμματα των 
Σχημάτων 3.1.19 και 3.1.20, εκφρασμένα ως ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου 
εδάφους πάνω στο οποίο φύονται τα είδη. 
Παρατηρείται ότι οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης για τα είδη του γένους Populus 
εμφανίζονται όταν η αγωγιμότητα του κορεσμένου εδάφους δε ξεπερνά τα 2,3 dS/m, 
ενώ για τα είδη του γένους Salix όταν δε ξεπερνά τα 3,6 dS/m. Με καλή ανάπτυξη 
εμφανίζονται τα είδη Populus για τιμές μέχρι 3,6 dS/m, ενώ για τα είδη Salix για 
τιμές μέχρι 5 dS/m. Τα όρια ανοχής των ειδών στόχων φτάνουν στα 7 dS/m για τα 
Populus spp. και 8 dS/m για τα Salix spp. 
 

Σχήμα 3.1.18. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Salix alba, ως προς 
τη συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή την οποία φύεται. 
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72A0-Καλαμώνες: Phragmites australis (Cav.) Steud 
Όπως αναφέρθηκε, ο τύπος οικοτόπου 72A0 στην περιοχή μελέτης, απαρτίζεται από 
εκτεταμένους καλαμώνες με σχεδόν αποκλειστική συμμετοχή του Phragmites 
australis (νεροκάλαμο). Εντοπίζεται να καλύπτει τις όχθες των δελταϊκών απολήξεων 
των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιό (Χάρτες Β2.1. και Β2.2.). Το νεροκάλαμο 
σχηματίζει πυκνό καλαμώνα στις όχθες της περιοχής αλλά εισέρχεται και μέσα στον 
υδάτινο όγκο της κοίτης, στα σημεία όπου δημιουργείται ήπια κλίση. Οπότε, 
εκτιμάται ότι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης του νεροκάλαμου, στις 
περιοχές του δέλτα των ποταμών όπου εμφανίζεται, είναι η αλατότητα του νερού. 
 
Αλατότητα νερού 
Στο Σχήμα 3.1.21, παρουσιάζεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος για το Phragmites 
australis, σε σχέση με την αλατότητα του νερού, εκφρασμένη ως ηλεκτρική 
αγωγιμότητα νερού μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Όπως παρουσιάζεται, εκτιμάται 
ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε νερό ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ 4-24 

Σχήμα 3.1.20. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Salix spp. ως προς 
την ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους πάνω στο οποίο 
αναπτύσσονται. 
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Σχήμα 3.1.19. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Populus spp. ως 
προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους πάνω στο οποίο 
αναπτύσσονται. 
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dS/m, έχει μία σχετική καλή ανάπτυξη σε νερό αγωγιμότητας 24-44 dS/m, ενώ τα 
όρια ανοχής του φτάνουν τα 52 dS/m. 
 

 
 
92D0-Θερμό-Μεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio - Tamaricetea) και 
παραποτάμιες στοές της νότιο - δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion 
tinctoriae): Tamarix spp. L. 
Ο τύπος οικοτόπου 92D0 καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις της κοίτης πλημμυρών του 
ποταμού Αξιός, κυρίως στα ανάντη του, όπου δημιουργεί παραποτάμιες στοές στις 
όχθες του και πυκνές συστάδες στις νησίδες του. Στον ποταμό Αλιάκμονα, 
εντοπίζεται σαφώς πιο περιορισμένα μόνο στα ανάντη του, σε μικρές παρόχθιες 
συστάδες (Χάρτες Β2.1 και Β2.2).  
Τα φυτικά είδη που κυριαρχούν σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου, είναι τα είδη του 
γένους Tamarix (Αρμυρίκια), τα οποία πλησίον του ρέοντος νερού, σχηματίζουν λίγο 
ή πολύ πυκνές συστάδες θαμνωδών ή δενδρωδών ατόμων. Όπως και για τα υπόλοιπα 
δενδρώδη είδη στόχους της περιοχής μελέτης, έτσι και για τα αρμυρίκια, οι 
πιθανότεροι παράγοντες επιρροής της ανάπτυξής τους αποτελούν το βάθος του 
υπεδάφιου ορίζοντα νερού, η διάρκεια και η συχνότητα της πλημμυρικής περιόδου 
και η αλατότητα του εδάφους. 
 
Βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού 
Στο Σχήμα 3.1.22 παρουσιάζεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών του 
γένους Tamarix ως προς το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού πάνω από τον οποίο 
αναπτύσσονται. Όπως φαίνεται, εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν άριστες συνθήκες όταν 
ο υπεδάφιος ορίζοντας νερού δε βρίσκεται βαθύτερα των 0,6 μέτρων. Μέχρι το βάθος 
των 3,5 μέτρων παρουσιάζουν μία σχετικά καλή ανάπτυξη, ενώ το μέγιστο όριο 
ανοχής τους βρίσκεται στα 6 μέτρα βάθους. 
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Σχήμα 3.1.21. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Phragmites australis 
ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 
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Διάρκεια πλημμυρικής περιόδου 
Στο Σχήμα 3.1.23 παρουσιάζεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών στόχων 
ως προς τη διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου που απαιτούν για την καλύτερη 
ανάπτυξή τους, εκφρασμένη σε ποσοστό της χρονικής διάρκειας του έτους. Όπως 
φαίνεται, εκτιμάται να έχουν μία σχετικά καλή ανάπτυξη όταν η διάρκεια της 
πλημμυρικής περιόδου ξεπερνάει το 2% της διάρκειας του έτους, ενώ εμφανίζουν 
άριστες συνθήκες ανάπτυξης όταν η διάρκεια προσεγγίζει το 35% της χρονικής 
διάρκειας του έτους. 
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Σχήμα 3.1.22. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Tamarix spp. ως 
προς το βάθος του υπεδάφιου ορίζοντα νερού πάνω από τον οποίο 
αναπτύσσονται. 
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Σχήμα 3.1.23. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Tamarix spp. ως 
προς τη διάρκεια της πλημμυρικής περιόδου στην περιοχή την οποία 
φύονται. 
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Συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων 
Στο γράφημα του Σχήματος 3.1.24 καταγράφεται η καταλληλότητα ενδιαιτήματος 
των ειδών στόχων ως προς τη συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων, δηλαδή τον 
αριθμό διακριτών χρονικών τμημάτων στον οποίο πρέπει να χωρίζεται η πλημμυρική 
περίοδος κατά τη διάρκεια ενός έτους, για την καλύτερη ανάπτυξή τους. Μία σχετικά 
καλή ανάπτυξη φαίνεται να εμφανίζουν όταν η συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων 
ξεπερνάει τις 2 φορές ετησίως, ενώ εμφανίζουν άριστες συνθήκες ανάπτυξης όταν η 
συχνότητα προσεγγίζει τις 6 φορές ετησίως. 
 

 
 
Αλατότητα κορεσμένου εδάφους 
Η ανοχή στην αλατότητα του εδάφους των ειδών του γένους Tamarix, παρουσιάζεται 
στο διάγραμμα του Σχήματος 3.1.25, εκφρασμένη ως ηλεκτρική αγωγιμότητα 
κορεσμένου εδάφους πάνω στο οποίο φύονται. Παρατηρείται ότι οι άριστες συνθήκες 
ανάπτυξής τους εκτιμώνται όταν η αγωγιμότητα του κορεσμένου εδάφους δε ξεπερνά 
τα 11 dS/m. Με σχετικά καλή ανάπτυξη εμφανίζονται για τιμές μέχρι 22 dS/m, ενώ 
τα όρια ανοχής των ειδών στόχων φτάνουν στα 40 dS/m.  

Tamarix spp.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Συχνότητα πλημμυρικών γεγονότων (φορές/έτος)

Κα
τα

λλ
ηλ

ότ
ητ

α 
(0

-1
)

Σχήμα 3.1.24. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Tamarix spp. ως 
προς τη συχνότητα των πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή την οποία 
φύονται. 
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Οι οικολογικές απαιτήσεις των αντικειμένων στόχων ανά περιοχή, συνοψίζονται 
στους πίνακες 3.1.1, 3.1.2 και 3.1.3. 
Η χωρική αποτύπωση των οικολογικών απαιτήσεων των αντικειμένων-στόχων ανά 
περιοχή, παρουσιάζεται στους χάρτες Β3.1 για τον π. Αξιό , Β3.2 για τον π. 
Αλιάκμονα και Β3.3 για τη λιμνοθάλασσα Κίτρους. 
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Σχήμα 3.1.25. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος των ειδών Tamarix spp. ως 
προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους πάνω στο οποίο 
αναπτύσσονται. 
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Πίνακας 3.1.1. Σύνοψη οικολογικών απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων-στόχων στην περιοχή μελέτης του π. Αξιού. 

>50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100%
Αλατ ούχα έ λη στ ι ς  

όχθε ς  τ ης  κοί τ ης  τ ων 
ποτ αμών

1420 10- 32 16- 28

Καλαμώνε ς  στ ι ς  
δε λτ αϊ κέ ς  απολήξ ε ι ς  

τ ων ποτ αμών
72Α0 4- 44 4- 24

Παρόχθι α βλάστ ηση 
δέ ντ ρων ε ι δών Sal i x 

και  Popul us

92A0
6420x92D0

92D0
92D0x1310
92D0x1420

0- 3, 7 0- 1, 7 >2 >20 >1, 5 >5 <5 <3, 6

Παρόχθι α βλάστ ηση 
δέ ντ ρων ε ι δών 

Tamar i x
92D0 0- 3, 5 0- 0, 6 >2 >35 >2 >6 <22 <11

Ηλε κτ ρι κή 
Αγωγι μότ ητ α 
κορε σμέ νου 

Ονομασί α πε ρι οχής  
στ όχου

Τύποι  
Οι κοτ όπων

ΥΔΑΤΙ ΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ηλε κτ ρι κή 

Αγωγι μότ ητ α 
νε ρού ( dS/ m)

Βάθος 
υπε δάφι ου 
ορί ζ οντ α 

Δι άρκε ι α 
πλημμυρι κής  
πε ρι όδου ( % 

Συχνότ ητ α 
πλημμυρι κών 

γε γονότ ων 
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Πίνακας 3.1.2. Σύνοψη οικολογικών απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων-στόχων στην περιοχή μελέτης του π. Αλιάκμονα. 

>50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100%
Αλατ ούχα έ λη στ ι ς  

όχθε ς  τ ης  κοί τ ης  τ ων 
ποτ αμών

1420 10- 32 16- 28

Υδρόβι α βλάστ ηση 
ε ντ ός  τ ης  κοί τ ης  τ ων 

ποτ αμών
3280 15- 15030- 100 0- 30 0- 17, 53, 5- 11 5- 9

Καλαμώνε ς  στ ι ς  
δε λτ αϊ κέ ς  απολήξ ε ι ς  

τ ων ποτ αμών
72Α0 4- 44 4- 24

Παρόχθι α βλάστ ηση 
δέ ντ ρων ε ι δών Sal i x 

και  Popul us

92Α0
92D0 0- 3, 7 0- 1, 7 >2 >20 >1, 5 >5 <5 <3, 6

Ονομασί α πε ρι οχής  
στ όχου

Τύποι  
Οι κοτ όπων

ΥΔΑΤΙ ΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βάθος 

υδάτ ι νου 
όγκου ( cm)

Ταχύτ ητ α 
ροής  ( cm/ s)

Ηλε κτ ρι κή 
Αγωγι μότ ητ α 

νε ρού 

Βάθος  
υπε δάφι ου 
ορί ζ οντ α 

Δι άρκε ι α 
πλημμυρι κής  
πε ρι όδου ( % 

Συχνότ ητ α 
πλημμυρι κών 

γε γονότ ων 

Ηλε κτ ρι κή 
Αγωγι μότ ητ α 
κορε σμέ νου 

 
 
Πίνακας 3.1.3. Σύνοψη οικολογικών απαιτήσεων των τύπων οικοτόπων-στόχων στην περιοχή μελέτης της λιμνοθάλασσας Κίτρους. 

>50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100% >50% 100%
Δυτ ι κό τ μήμα 

λι μνοθάλασσας με  
υδρόβι α βλάστ ηση

1150 10- 50 30- 40 0, 64- 2 , 75- 1, 20, 25- 0, 50, 29- 4 0, 25- 10, 5- 0, 75

Αλατ ούχα έ λη στ ι ς  
όχθε ς  τ ης  

λ ι μνοθάλασσας
1420 10- 32 16- 28

Ονομασί α πε ρι οχής  
στ όχου

Τύποι  
Οι κοτ όπων

Ηλε κτ ρι κή 
Αγωγι μότ ητ α 
κορε σμέ νου 

ΥΔΑΤΙ ΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βάθος 

υδάτ ι νου 
όγκου ( cm)

Μέ γι στ η 
ε τ ήσι α 

αλατ ότ ητ α 

Μέ ση ε τ ήσι α 
αλατ ότ ητ α 

νε ρού ( % Cl - )

Μέ ση ε τ ήσι α 
δι ακύμανση 
αλατ ότ ητ ας  
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3.2. Οικολογικές απαιτήσεις ειδών ιχθυοπανίδας στόχων  
 

Αξιός 
Squalius vardarensis (Ποταμοκέφαλος Αξιού) 

Όπως παρατηρούμε από τη καμπύλη καταλληλότητας που παρουσιάζεται στην 
Εικόνας 3.2.1, τα νεαρά άτομα του είδους εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση για τα 
ενδιαιτήματα με βάθος από 0,25 – 0,45 m, με δείκτης καταλληλότητας (Suitability 
Index) από 0,8 – 1,0. Παρατηρούμε επίσης, ότι η προτίμηση του είδους για βάθη 
πέραν των 0,5 m, μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται για βάθη μεγαλύτερα των 
0,75μ. 
Όσον αφορά την προτιμητέα ροή του νερού, τα νεαρά άτομα του είδους S. 
vardarensis, προτιμούν ενδιαιτήματα με ταχύτητα νερού από 0,15 έως 0,2 m/s 
(Εικόνα 3.2.2). σε περιοχές με μεγαλύτερη ταχύτητα παρατηρούμε μια σημαντική 
μείωση της αφθονίας τους, η οποία μηδενίζεται σε περιοχές με ταχύτητα μεγαλύτερη 
των 0,3 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.2.1. Καμπύλη καταλληλότητας για τα νεαρά άτομα του είδους S. 
vardarensis στον ποταμό Αξιό, ως προς το βάθος του νερού.  
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Εικόνα 3.2.2. Καμπύλη καταλληλότητας για τα νεαρά άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αξιό, ως προς τη ταχύτητα του νερού. 
 
Αντίθετα τα ενήλικα άτομα του είδους S. vardarensis, εμφανίζουν προτίμηση σε 
ενδιαιτήματα με βάθος από 0,7 έως 0,9 m, με SI από 0.8 – 1,0 (Εικόνα 3.2.3), ενώ 
παρατηρούμε ότι ο δείκτης καταλληλότητας μηδενίζεται για βάθη μεγαλύτερα των 
1,2 m. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιορισμοί στην 
αποτελεσματικότητα του εργαλείου της δειγματοληψίας (ηλεκτραλιεία) όσο 
μεγαλώνει το βάθος του σταθμού όπου γίνεται η δειγματοληψία. Επομένως το 
ανώτατο όριο των 1,2 m δεν ισχύει για τα ενήλικα και μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα 
που ζουν στη στήλη του νερού και μπορούν να μετακινηθούν σε όλα τα βάθη του 
ποταμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3.2.3. Καμπύλη καταλληλότητας για τα ενήλικα άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αξιό, ως προς το βάθος του νερού.  
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Εικόνα 3.2.4. Καμπύλη καταλληλότητας για τα ενήλικα άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αξιό, ως προς την ταχύτητα νερού.  
 
Όσον αφορά την ταχύτητα νερού, τα ενήλικα άτομα εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση 
σε ενδιαιτήματα στα οποία η ταχύτητα νερού κυμαίνεται από 0,15 – 0,2 m/s (Εικόνα 
3.2.4), ενώ σε ταχύτητες υψηλότερες των 0,3 m/s δεν βρέθηκαν άτομα τους είδους. 
 
Rhodeus meridionalis (Μουρμουρίτσα) 

Η Μουρμουρίτσα (Rhodeus meridionalis),  όπως αναφέρεται και στο παραδοτέο Β2, 
ήταν ένας από τους τρεις πιο σημαντικούς πληθυσμούς που καταγράφηκαν στον 
ποταμό Αξιό. Κατά την ανάλυση των δεδομένων πεδίου, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα 
νεαρά όσο και τα ενήλικα άτομα εντοπίστηκαν στις ίδιες περιοχές. Η παρατήρηση 
αυτή είναι αναμενόμενη καθώς, το συγκεκριμένο είδος είναι ένα μικρόσωμο ψάρι που 
εντοπίζεται κυρίως στις όχθες ποταμών, στη στήλη του νερού, ανάμεσα στην υδρόβια 
βλάστηση όπου βρίσκει καταφύγιο. Για αυτό το λόγο για το είδος αυτό ετοιμάστηκαν 
μόνο δύο καμπύλες καταλληλότητας χωρίς να γίνει διάκριση σε ενήλικα και ανήλικα 
άτομα. Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 3.2.5, το είδος εμφανίζει προτίμηση σε 
ενδιαιτήματα με βάθος από 0,15 έως 0,3 m (SI από 0,8 – 1,0) με μέγιστο βάθος τα 
0,4m. Όσον αφορά την ταχύτητα του νερού το είδος προτιμάει ενδιαιτήματα με 
ταχύτητα νερού από 0,15 – 0,2m/s, ενώ μικρός αριθμός αυτών βρέθηκε σε περιοχές 
με μέγιστη ταχύτητα νερού τα 0,3 m/s (Εικόνα 3.2.6). 
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Εικόνα 3.2.5. Καμπύλη καταλληλότητας για το είδος R. meridionalis στον ποταμό 

Αξιό, ως προς το βάθος του νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3.2.6. Καμπύλη καταλληλότητας για το είδος R. meridionalis στον ποταμό 

Αξιό, ως προς τη ταχύτητα του νερού. 
 

Αλιάκμονας 
Squalius vardarensis (Ποταμοκέφαλος Αξιού) 

Στον ποταμό Αλιάκμονα ήταν δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων μόνο για το είδος S. 
vardarensis, το οποίο κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε 
στην περιοχή ήταν το πιο άφθονο είδος. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν καμπύλες 
τόσο για τα νεαρά όσο και για τα ενήλικα άτομα του είδους. Όπως φαίνεται και στο 
γράφημα της Εικόνας 3.2.7, βλέπουμε ότι τα νεαρά άτομα της προτιμούν 
ενδιαιτήματα με βάθος που κυμαίνεται από 0,3 έως 0,45 m, ενώ το μέγιστο βάθος στο 
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οποίο εντοπίστηκαν ανήλικα άτομα του είδους ήταν τα 0,6 m. Όσον αφορά τις 
οικολογικές απαιτήσεις των ανήλικων ατόμων του είδους ως προς τη ταχύτητα του 
νερού, στην Εικόνα 3.2.8 παρατηρούμε ότι το είδος προτιμάει περιοχές με ταχύτητα 
νερού από 0,15 έως 0,2 m/s (SI από 0,9 - 1,0), ενώ η μέγιστη ταχύτητα που 
καταγράφηκε σε ενδιαίτημα, στο οποίο εντοπίστηκαν ανήλικα άτομα του είδους ήταν 
τα 0,3 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3.2.7. Καμπύλη καταλληλότητας για τα νεαρά άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς το βάθος του νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8. Καμπύλη καταλληλότητας για τα ανήλικα άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς τη ταχύτητα του νερού. 
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Τα ενήλικα άτομα του είδους διαπιστώθηκε ότι προτιμούν ενδιαιτήματα με βάθος που 
κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2 m, το μέγιστο βάθος στο οποίο καταγράφηκε η παρουσία 
του είδους ήταν 1,6m (Εικόνα 3.2.9). Όσον αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις των 
ενήλικων ατόμων του είδους ως προς τη ταχύτητα του νερού, παρατηρούμε στην 
Εικόνα 3.2.10, ότι το είδος προτιμάει περιοχές με ταχύτητα νερού από 0,2 έως 0,25 
m/s (SI = 1,0), ενώ η μέγιστη ταχύτητα που καταγράφηκε σε ενδιαίτημα, στο οποίο 
εντοπίστηκαν ενήλικα άτομα του είδους ήταν τα 0,35 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.9. Καμπύλη καταλληλότητας για τα ενήλικα άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς το βάθος του νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3.2.10. Καμπύλη καταλληλότητας για τα ενήλικα άτομα του είδους S. 

vardarensis στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς τη ταχύτητα του νερού. 
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Στον Αλιάκμονα ισχύουν επίσης οι περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου της δειγματοληψίας (ηλεκτραλιεία) για αυτό το είδος, όσο μεγαλώνει το 
βάθος του σταθμού όπου γίνεται η δειγματοληψία όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
Επομένως το ανώτατο όριο των 1,6 m δεν ισχύει για τα ενήλικα και μεγαλύτερα σε 
μέγεθος άτομα που ζουν στη στήλη του νερού και μπορούν να μετακινηθούν σε όλα 
τα βάθη του ποταμού. 
 
Rhodeus meridionalis (Μουρμουρίτσα) 

Η Μουρμουρίτσα (Rhodeus meridionalis), όπως αναφέρεται και στο παραδοτέο Β2, 
ήταν ένας από τους τρεις πιο σημαντικούς πληθυσμούς που καταγράφηκαν στον 
ποταμό Αλιάκμονα. Κατά την ανάλυση των δεδομένων πεδίου, διαπιστώθηκε ότι 
τόσο τα νεαρά όσο και τα ενήλικα άτομα εντοπίστηκαν στις ίδιες περιοχές. Η 
παρατήρηση αυτή είναι αναμενόμενη καθώς, το συγκεκριμένο είδος είναι ένα 
μικρόσωμο ψάρι που εντοπίζεται κυρίως στις όχθες ποταμών, στη στήλη του νερού, 
ανάμεσα στην υδρόβια βλάστηση όπου βρίσκει καταφύγιο. Για αυτό το λόγο για το 
είδος αυτό ετοιμάστηκαν μόνο δύο καμπύλες καταλληλότητας χωρίς να γίνει 
διάκριση σε ενήλικα και ανήλικα άτομα. Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 3.2.11, το 
είδος εμφανίζει προτίμηση σε ενδιαιτήματα με βάθος από 0,09 έως 0,13 m (SI από 
0,8 – 1,0) με μέγιστο βάθος τα 0,4m. Όσον αφορά την ταχύτητα του νερού το είδος 
προτιμάει ενδιαιτήματα με ταχύτητα νερού από 0,08 – 0,12m/s, ενώ μικρός αριθμός 
αυτών βρέθηκε σε περιοχές με μέγιστη ταχύτητα νερού τα 0,2 m/s (Εικόνα 3.2.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11. Καμπύλη καταλληλότητας για τα άτομα του είδους R. meridionalis 

στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς το βάθος του νερού. 
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Εικόνα 3.2.12. Καμπύλη καταλληλότητας για τα άτομα του είδους R. meridionalis 

στον ποταμό Αλιάκμονα, ως προς τη ταχύτητα του νερού. 
 
Η χωρική αποτύπωση των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών-στόχων ανά περιοχή, 
παρουσιάζεται στους χάρτες Β3.4 για τον π. Αξιό και Β3.5 για τον π. Αλιάκμονα. 
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3.3. Οικολογικές απαιτήσεις ειδών στόχων από τις ομάδες αμφιβίων, 
ερπετών και πουλιών 
Είδη στόχοι από τις ομάδες αμφιβίων και ερπετών 
Αναφορικά με τα αμφίβια – ερπετά, οι παράμετροι του υδατικού δυναμικού που τα 
επηρεάζουν είναι κυρίως: α) η στάθμη του νερού, δηλαδή το βάθος του υδάτινου 
όγκου και β) η ταχύτητα ροής του νερού. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η επίδρασή τους 
είναι κυρίως έμμεση, μέσω της καθοριστικής επίδρασης που έχουν οι παράμετροι 
αυτοί στην ανάπτυξη της βλάστησης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η βλάστηση 
αποτελεί ιδιαιτέρως περιοριστικό παράγοντα για τα αμφίβια και τα ερπετά (Segurado 
& Figueiredo 2007) καθώς σχετίζεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα της τροφής και την 
προστασία τους από τους εχθρούς τους. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι 
τιμές των παραμέτρων αυτών μπορεί να διαφέρουν για ένα είδος από περιοχή σε 
περιοχή, καθώς οι πληθυσμοί του κάθε είδους προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
τοπικές αβιοτικές συνθήκες στην περιοχή όπου ζουν (Gasith & Resh, 1999) καθώς 
και στις βιοτικές πιέσεις που ασκούνται εκεί (όπως ο ανταγωνισμός).  
 
Βαλκανοβάτραχος Pelophylax kurtmuelleri 
Το είδος απαντά σε μεγάλη ποικιλία υδατικών οικοσυστημάτων, από μεγάλα ποτάμια 
μέχρι νερόλακκους και από ρυάκια μέχρι λίμνες. Στις περιοχές μελέτης η εξάπλωση 
του είδους είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη και υπερκαλύπτει την εξάπλωση των άλλων 
δύο ειδών στόχων, δηλαδή του είδους  Emys orbicularis και του είδους Natrix 
tessellata. 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πέφτει σε χειμερία νάρκη που διαρκεί, χονδρικά, από 
τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Τότε βρίσκεται κρυμμένος στον λασπώδη 
πυθμένα των υδατοσυλλογών όπου απαντάται.  
Συνήθως εμφανίζει δύο αναπαραγωγικές περιόδους την άνοιξη και το φθινόπωρο 
όπου τότε είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρχει νερό στις υδατοσυλλογές. Η 
απουσία ικανοποιητικής ποσότητας νερού οδηγεί σε συνωστισμό σε περιορισμένους 
όγκους νερού και συχνά παρατηρείται κανιβαλισμός από τα μεγαλύτερα προς τα 
μικρότερα άτομα (Παφίλης  & Βαλάκος, 2012).  
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό στις εκτάσεις παρουσίας του είδους στην κοίτη των 
ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα και εντός της λιμνοθάλασσας Κίτρους όπως 
απεικονίζονται από τον Μπούσμπουρα 2014:  

- Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο η στάθμη του νερού πρέπει να 
κυμαίνεται από 10 εκ μέχρι τουλάχιστον 40 εκ., στα σημεία που ζει το είδος.  

- Απαντά τόσο σε στάσιμα όσο και σε ρέοντα νερά, δεν προτιμά όμως τη 
δυνατή ροή. 

- Συνήθως προτιμά γλυκό νερό αλλά έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και στο 
αλμυρό νερό.  

Ειδικότερα: 
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
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Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στο οποίο ζει (Σχήμα 3.3.1), εκτιμάται 
ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε βάθος 10-40 εκατοστών. 
Γενικά, μπορεί να ζει και σε βάθος κάτω από 10 εκ. ή πάνω από 30 εκ. ενώ συνήθως 
δεν απαντά σε σημεία χωρίς νερό (δηλαδή τιμή 0). 
 

Pelophylax kurtmuelleri
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Σχήμα 3.3.1. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Pelophylax kurmuelleri, ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στο οποίο ζει. 
 
Ταχύτητα ροής  
Όσον αφορά στη ροή του υδάτινου όγκου στον οποίο ζει (Σχήμα 3.3.2), εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει ιδανικές συνθήκες σε στάσιμα και σε νερά με μικρή ροή, ενώ, σπανίως 
απαντά σε σημεία με ισχυρή ροή. 
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Σχήμα 3.3.2. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Pelophylax kurmuelleri, ως προς τη ροή του 
υδάτινου όγκου στον οποίο ζει. 
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Στικτή Νεροχελώνα Emys orbicularis 
Απαντά σε νερά με χαμηλή ροή και πυκνή βλάστηση. Αποφεύγει τα ρυπασμένα νερά. 
Συχνά βρίσκεται σε υδατοσυλλογές που έχουν σχηματιστεί από τον άνθρωπο όπως 
φράγματα και κανάλια. Στις περιοχές μελέτης η εξάπλωση του είδους 
υπερκαλύπτεται από την εξάπλωση του είδους Pelophylax kurtmuelleri, 
καταλαμβάνοντας μικρότερη έκταση. 
Τους ψυχρούς μήνες πέφτει σε χειμερία νάρκη. Ζευγαρώνει στην αρχή της άνοιξης 
και τα θηλυκά γεννούν από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο αυγά τα οποία θάβουν κοντά 
στις όχθες. Η εκκόλαψή τους ολοκληρώνεται ύστερα από 70 ημέρες περίπου 
(Παφίλης  & Βαλάκος, 2012).  
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό στις εκτάσεις παρουσίας του είδους στην κοίτη των 
ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα και εντός της λιμνοθάλασσας Κίτρους όπως 
απεικονίζονται από τον Μπούσμπουρα 2014:  

- Προτιμά το γλυκό νερά αλλά απαντά και σε υφάλμυρα νερά.  
- Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο η στάθμη του νερού πρέπει να 

κυμαίνεται από 10 εκ μέχρι τουλάχιστον 40 εκ νερό στα σημεία που ζει το 
είδος.  

- Το είδος δεν έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε ενδιαιτήματα που στεγνώνουν 
εντελώς έστω και περιστασιακά. Υπό το πρίσμα αυτό, σημαντικότερη περίοδος 
για το είδος είναι το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο 
καθώς τότε υπάρχει λιγότερη διαθεσιμότητα υδάτων.  

- Προτιμά νερά στάσιμα ή με χαμηλή ροή.  
Ειδικότερα: 
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στο οποίο ζει (Σχήμα 3.3.3), εκτιμάται 
ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε βάθος 10-40 εκατοστών. 
Γενικά, μπορεί να ζει και σε βάθος κάτω από 10 εκ. ενώ δεν απαντά σε σημεία χωρίς 
νερό (δηλαδή τιμή 0). 
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Σχήμα 3.3.3. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Emys orbicularis, ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στο οποίο ζει. 

 
Ταχύτητα ροής  
Όσον αφορά στη ροή του υδάτινου όγκου στον οποίο ζει (Σχήμα 3.3.4), εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε νερά στάσιμα και με μικρή ροή, ενώ, συνήθως, 
δεν απαντά σε σημεία με ισχυρή ροή. 
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Σχήμα 3.3.4. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Emys orbicularis, ως προς τη ροή του υδάτινου 
όγκου στον οποίο ζει. 

 
Λιμνόφιδο Natrix tessellata 
Ζει σε ποτάμια, λίμνες και δεξαμενές, δείχνοντας προτίμηση προς τα πιο στάσιμα 
νερά, όπως βάλτους ή συστήματα λιμνών. Στις περιοχές μελέτης η εξάπλωση του 
είδους υπερκαλύπτεται από την εξάπλωση του είδους Pelophylax kurtmuelleri, 
καταλαμβάνοντας μικρότερη έκταση. 
Παραμένει αρκετές ώρες μέσα στο νερό και σπανίως απομακρύνεται μακριά από τις 
όχθες. Πέφτει σε χειμερία νάρκη στις παρόχθιες περιοχές κάτω από μεγάλες πέτρες ή 
τρύπες μέσα στις ρίζες των δένδρων.  
Ζευγαρώνει στα μέσα της άνοιξης, γεννά τα αυγά του στα μέσα του καλοκαιριού και 
αυτά εκκολάπτονται τον Αύγουστο (Παφίλης  & Βαλάκος, 2012).  
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό στις εκτάσεις παρουσίας του είδους στην κοίτη των 
ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα όπως απεικονίζονται από τον Μπούσμπουρα 2014:  

- Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο η στάθμη του νερού πρέπει να 
κυμαίνεται από 30 εκ μέχρι τουλάχιστον 60 εκ νερό στα σημεία που ζει το 
είδος.  

- Προτιμά χαμηλή ή καθόλου ροή. 
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- Απαντά τόσο σε γλυκό, όσο και σε υφάλμυρο νερό, ακόμη και στη θάλασσα 
(Ioannidis & Mebert, 2011).  

Ειδικότερα: 
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στο οποίο ζει (Σχήμα 3.3.5), εκτιμάται 
ότι αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες όταν βρίσκεται σε βάθος 30-60 εκατοστών. 
Μπορεί να ζει και σε βάθος από 5-20 εκ. ενώ συνήθως δεν απαντά σε σημεία χωρίς 
νερό (δηλαδή τιμή 0). 
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Σχήμα 3.3.5. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Natrix tessellata, ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στο οποίο ζει. 

 
Ταχύτητα ροής  
Όσον αφορά στη ροή του υδάτινου όγκου στον οποίο ζει (Σχήμα 3.3.6),, εκτιμάται ότι 
αντιμετωπίζει άριστες συνθήκες σε νερά στάσιμα και με μικρή ροή, ενώ, συνήθως, 
δεν απαντά σε σημεία με ισχυρή ροή. 
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Natrix tessellata
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Σχήμα 3.3.6. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Natrix tessellata, ως προς τη ροή του υδάτινου 
όγκου στον οποίο ζει. 

 

 

Είδη πτηνών στόχοι  
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή των σημείων όπου θα φωλιάσουν τα 
είδη-στόχοι από την ομάδα της ορνιθοπανίδας είναι ο τύπος της βλάστησης. Επίσης, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η αλατότητα δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στην 
επιλογή του χώρου για τα είδη της ορνιθοπανίδας (Tsiompanoudis et al. 2010, 
Goutner 1990, Boettcher, et. al. 1995). 
Από τα εννέα είδη πουλιών που προσδιορίσθηκαν ως στόχοι του έργου, η βαρβάρα, η 
χουλιαρομύτα, η λαγγόνα, ο νυχτοκόρακας, δεν εξαρτώνται, παρά μόνο έμμεσα από 
τις υδατικές παραμέτρους και μόνο στο βαθμό που αυτές επηρεάζουν τη βλάστηση 
από την οποία εξαρτάται η παρουσία τους στις περιοχές μελέτης. Συνεπώς για τα εν 
λόγω τέσσερα είδη-στόχους δεν γίνεται ανάλυση των οικολογικών απαιτήσεων τους 
σε καμπύλες, παρά μόνο περιγραφική παρουσίαση, καθώς αυτές δεν αφορούν σε 
στενά υδατικές παραμέτρους οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση 
της οικολογικής παροχής. 
Τα υπόλοιπα πέντε είδη (λεπτόραμφος γλάρος, γελογλάρονο, αβοκέτα, καλαμοκανάς 
και νεροχελίδονο) εξαρτώνται περισσότερο από το νερό καθώς φωλιάζουν σε νησίδες 
και αναχώματα. Ωστόσο το βάθος του νερού είναι η μόνη καθαυτό υδατική 
παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγική επιτυχία τους. Συνεπώς, η 
καταλληλότητα του ενδιαιτήματος αυτών των ειδών-στόχων αναλύεται σε καμπύλες 
μόνο για την παράμετρο βάθος νερού. 
Για την ανάπτυξη των καμπυλών, δόθηκαν τιμές στην καταλληλότητα από 0-1. Όπου 
0= απαντούν καθόλου άτομα του είδους, 0,5= το είδος απαντά σε μικρούς αριθμούς, 
1 = ιδανικές συνθήκες για το είδος.  
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Λεπτόραμφος Γλάρος Chroicocephalus (Larus) genei      
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Στην περιοχή ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης απαντά η μοναδική γνωστή αποικία του είδους στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία των Καζαντζίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη 
και Κακαμούκα για το διάστημα 2001-2011, στην περιοχή φώλιαζαν γύρω στα 100 
με 260 ζευγάρια. Το είδος έχει μόνιμη παρουσία στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με 
στοιχεία του σχεδίου διαχείρισης (2012) στο παρελθόν φώλιαζαν 45 ζευγάρια στη 
λιμνοθάλασσα Κίτρους. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία ο λεπτόραμφος γλάρος 
φωλιάζει κυρίως σε νησίδες των εκβολών του Αλιάκμονα και σε μικρότερο αριθμό, 
στις εκβολές του Αξιού. Ο αριθμός των ζευγαριών εκτιμώνται σε 100-160 σύμφωνα 
με αδημοσίευτα στοιχεία των Σ. Καζαντζίδης, Ε. Κατράνα, Σ. Βαρελτζίδου, Φ. 
Πάσσιος 2013 και Σ. Βαρελτζίδου, Σ. Αναγνώστου, Φ. Πάσσιος 2015.  
Το είδος προτιμά τα παράκτια υγροτοπικά συστήματα, ενώ οι λιμνοθάλασσες 
αποτελούν κρίσιμο ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή και την τροφοληψία του. 
Αναπαράγεται από τα τέλη Μαρτίου έως τον Μάιο. Φωλιάζει σε μικρές νησίδες στο 
δέλτα, στις λιμνοθάλασσες σχηματίζοντας πυκνές αποικίες (Χανδρινός, 1992). Οι 
νησίδες φωλιάσματος πρέπει να είναι γυμνές ή να έχουν αραιή αλοφυτική βλάστηση. 
Ο αριθμός των φωλιών επηρεάζεται άμεσα από τις διαθέσιμες νησίδες στις εκβολές 
των ποταμών που δεν καλύπτονται από το νερό. 
Διαχειμάζει παράκτια, στις λιμνοθάλασσες, στην αλυκή, σε ρηχούς κόλπους και στα 
λασποτόπια. 
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά την εαρινή μετανάστευση από 
τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου. Απαντά στα παράκτια υγροτοπικά 
συστήματα, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ρηχούς κόλπους, λασποτόπια και μερικές φορές 
σε λιμάνια. 
Τρέφεται κυρίως με ψάρια και ασπόνδυλα νεκρά ή ζωντανά που τα βρίσκει κυρίως 
στη ξηρά και σε παράκτιες περιοχές (Χανδρινός, 1992). Οι περιοχές τροφοληψίας του 
είναι οι ρηχές, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και οι ρηχοί όρμοι. 
Στην Ελλάδα οι άμεσες απειλές για το είδος σχετίζονται με την κατάσταση των 
νησίδων αναπαραγωγής. Η διάβρωση των νησίδων, η υποβάθμιση και η καταστροφή 
τους, η όχληση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 
επιτυχία αναπαραγωγής του είδους. Τα μέτρα διατήρησης αφορούν κυρίως τη 
διατήρηση των μικτών αποικιών αναπαραγωγής γλάρων και γλαρονιών: Προστασία 
από την ενόχληση ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο του είδους. Μέτρα 
αποτροπής της διάβρωσης των νησίδων στις περιοχές όπου φωλιάζουν. Κατασκευή 
τεχνητών νησίδων σε παράκτιους υγρότοπους και διαχείριση της βλάστησης σε 
νησίδες, ώστε να μπορεί να φωλιάσει το είδος. (Παναγιωτοπούλου & Καζαντζίδης, 
2009). 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό (Σχήμα 3.3.7):  

- Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (τέλη Μαρτίου-Μάιος) το νερό πρέπει να 
έχει τέτοιο βάθος (περίπου 50 εκ) γύρω από τις νησίδες όπου φωλιάζει (Χάρτης 
11β 3/5 & 4/5 από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012) ώστε να μην 
υπάρχει πρόσβαση από τα θηλαστικά που αποτελούν θηρευτές τους. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε αμφότερους τους ποταμούς, οι νησίδες όπου 
φωλιάζει βρίσκονται εκτός της ζώνης επίδρασης της οικολογικής παροχής. 
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- Το βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει, κρίνεται ως ιδανικό όταν 
κυμαίνεται μεταξύ 40-50 εκ.  

- Οι συνθήκες φωλιάσματος δεν κρίνονται ως ιδανικές σε βάθος από 20-30 εκ. 
και 60-80 εκ., ενώ δεν φωλιάζει σε σημεία όπου η στάθμη του νερού είναι πολύ 
χαμηλή (κάτω από 10 εκ.) ή σε σημεία με βάθος πάνω από 90 εκ, καθώς οι 
νησίδες έχουν πλημμυρίσει 

 

 
Σχήμα 3.3.7. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Larus genei ως προς το βάθος του υδάτινου 
όγκου στον οποίο φωλιάζει. 

 
Γελογλάρονο Sterna (Gelochelidon) nilotica 
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Το είδος είναι καλοκαιρινός 
επισκέπτης στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία των 
Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα για το διάστημα 2001-
2011, στην περιοχή φώλιαζαν 380 ζευγάρια στο δέλτα του Αλιάκμονα. Σύμφωνα με 
στοιχεία του σχεδίου διαχείρισης στο παρελθόν φώλιαζαν 48 ζευγάρια στη 
λιμνοθάλασσα Κίτρους. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία το γελογλάρονο 
φωλιάζει στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού. Σύμφωνα με αδημοσίευτα 
στοιχεία (Σ.Καζαντζίδης, Ε. Κατράνα, Σ. Βαρελτζίδου, Φ. Πάσσιος 2013; Σ. 
Βαρελτζίδου, Σ. Αναγνώστου, Φ. Πάσσιος 2015) τα ζευγάρια εκτιμώνται σε 150-200. 
Αναπαράγεται σε νησίδες των λιμνοθαλασσών, στο δέλτα, από τα τέλη Απριλίου έως 
τον Ιούλιο. Προτιμά τις παράκτιες νησίδες και νησίδες σε λιμνοθάλασσες με 
αλοφυτική βλάστηση και φυτοκάλυψη μεταξύ 30 και 90% (Goutner 1987). Η φωλιά 
του είναι βαθούλωμα σε στεγνή λάσπη, άμμο ή χαλίκια. 
Η ανοιξιάτικη μετανάστευση του είδους περιλαμβάνει το διάστημα από τα τέλη 
Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου και η φθινοπωρινή από τα τέλη Αυγούστου έως τα 
τέλη Σεπτέμβρη. Κατά τη μετανάστευση σταθμεύει στην λιμνοθάλασσα, στις 
παράκτιες λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, βάλτους, υγρολίβαδα και καλλιέργειες. 
Ωστόσο οι προτιμήσεις του είδους γι αυτή την περίοδο είναι ελάχιστα γνωστές. 
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Συνήθως τρέφεται πάνω από αρδευόμενες καλλιέργειες, λιβάδια, τεχνητές λίμνες ή 
ακτές. Τρέφεται με ευρύ διαιτολόγιο ανάλογα με την περιοχή και την εποχή, έντομα, 
ψάρια, νεοσσούς και αυγά πουλιών, μικρά θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά. 
Παράγοντες πίεσης ή και απειλής των πληθυσμών του αποτελούν:  

- Η θήρευση αυγών και νεοσσών από χερσαία θηλαστικά (αρουραίους, κουνάβια, 
νυφίτσες, αλεπούδες, σκυλιά, γάτες), ασημόγλαρο, αρπακτικά και Κουρούνες.  

- Η αλλοίωση, διάβρωση των νησίδων φωλεοποίησης και η διακύμανση της 
στάθμης του νερού που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της φωλιάς 
(Monbailliu, 2009).  

- Η αλλοίωση της επιθυμητής αραιής κάλυψης με αλόφυτα στις νησίδες 
αναπαραγωγής (Goutner 1987).  

- Η απώλεια ή υποβάθμιση οικοτόπων τροφοληψίας λόγω αποστράγγισης και 
γεωργικής εντατικοποίησης, ή λόγω αγροχημικής ρύπανσης.  

- Η ενόχληση στις αποικίες αναπαραγωγής από ανθρώπινη παρουσία και οικόσιτα 
ζώα. 

Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό (Σχήμα 3.3.8),:  
- Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (τέλη Απριλίου-Ιούλιος), γύρω από τις 

νησίδες όπου φωλιάζουν (Χάρτες 11β 5/5 και 11β 3/5, 4/5 από ΟΜΙΚΡΟΝ 
Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012) το βάθος του νερού πρέπει να κυμαίνεται στα 
50 cm ώστε να καθίσταται δύσκολη η πρόσβαση από τα θηλαστικά που 
αποτελούν θηρευτές τους.  

- Διατήρηση της βλάστησης στις νησίδες αναπαραγωγής.  
- Το βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει κρίνεται ως ιδανικό όταν 

κυμαίνεται μεταξύ 40-50 εκ.  
- Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε βάθος από 20-30 εκ. και 60-80 εκ., ενώ δεν 

φωλιάζει σε σημεία όπου η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 10 
εκ.) ή σημεία με βάθος πάνω από 90 εκ, καθώς οι νησίδες έχουν πλημμυρίσει. 

Επισημαίνεται ότι στον ποταμό Αλιάκμονα οι νησίδες αναπαραγωγής εντοπίζονται 
στο άνω τμήμα της κοίτης και περιλαμβάνονται μεταξύ των περιοχών ενδιαφέροντος 
των τύπων οικοτόπων-στόχων 92A0 και 92D0 (Χάρτης Β3.2). Αντίστοιχα στην 
περιοχή του ποταμού Αξιού το ενδιαίτημα φωλιάσματος καλύπτει όλη την έκταση 
της κοίτης και του δέλτα, στις εκτάσεις όπου απαντούν οι περιοχές ενδιαφέροντος 
των τύπων οικοτόπων-στόχων 1420, 72Α0, 92A0, 92D0, 92D0x1420, 92D0x1310 και 
6420x92D0 (Χάρτης Β3.1), ενώ στη λιμνοθάλασσα Κίτρους το ενδιαίτημα 
φωλιάσματος περιλαμβάνει νησίδες με περιοχές ενδιαφέροντος των τύπων 
οικοτόπων-στόχων 1150 και 1420. 
Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής/ 
φωλιάσματος, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της 
βλάστησης στις περιοχές μελέτης και όχι η στενή ικανοποίηση των συνθηκών που 
περιγράφονται αναφορικά με το βάθος του νερού.  
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-  
Σχήμα 3.3.8. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Gelochelidon nilotica ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει. 

 
Χουλιαρομύτα Platalea leucorodia 
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. ΄Έχει μόνιμη παρουσία στην 
περιοχή μελέτης και αναπαράγεται. Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία των 
Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα για το διάστημα 2001-
2011, στην περιοχή υπάρχουν 25-35 ζευγάρια. Σύμφωνα με στοιχεία του σχεδίου 
διαχείρισης υπάρχουν 16-50 ζευγάρια στην περιοχή του Αξιού, Λουδία και 
Αλιάκμονα. Από το 2013 παρατηρείται αύξηση (κατά 83%) στον αριθμό των φωλιών 
της χουλιαρομύτας στον ποταμό Αξιό. Το 2015 καταμετρήθηκαν 88 φωλιές στη 
μικτή αποικία των ερωδιών (Σ. Καζαντζίδης, Ι. Βασιλειάδης, Ε. Κατράνα, Σ. 
Βαρελτζίδου αδημοσίευτα στοιχεία 2013, Σ. Καζαντζίδης αδημοσίευτα στοιχεία 
2014, Σ. Καζαντζίδης, Ε. Κατράνα, Φ. Πάσσιος αδημοσίευτα στοιχεία 2015). 
Η Χουλιαρομύτα αναπαράγεται από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο. Φωλιάζει σε 
εκτεταμένους ρηχούς (έως 30 εκ.) υγροτόπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό 
και λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα, λίμνες, ποτάμια ή βάλτους με πυκνή βλάστηση. 
Φωλιάζει κατά προτίμηση σε πυκνούς καλαμιώνες αλλά και σε δέντρα ή μεγάλους 
θάμνους (Χάρτης 11β 2/5 & 4/5 από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012). Η 
φωλιά είναι πλατφόρμα κατασκευασμένη με κλαδιά στο έδαφος ή πάνω σε 
καλαμιώνες ή δέντρα.   
Τρέφεται με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια.  
Η Χουλιαρομύτα διαχειμάζει σε εκτεταμένους ρηχούς (έως 30 εκ.) υγροτόπους με 
γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό και λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα, λίμνες, ποτάμια. 
Γενικά προτιμά πιο παράκτια μέρη από όταν φωλιάζει και ιδιαίτερα προτιμά 
παράκτια λασποτόπια σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Εμφανίζεται επίσης 
σε απάνεμα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Σε γενικές γραμμές, απαντά στα ίδια 
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ενδιαιτήματα και κατά τη μετανάστευση. Διαχειμάζει κυρίως στην λιμνοθάλασσα 
Κίτρους (γύρω στα 10-15 άτομα).  
Βασική απειλή για τη Χουλιαρομύτα αποτελεί η απώλεια, συρρίκνωση και αλλοίωση 
των υγροτόπων γλυκού νεροού, εποχικών ή μόνιμων που αποτελούν ενδιαίτημα 
αναπαραγωγής του είδους Καταγράφονται επίσης η όχληση στις αναπαραγωγικές 
αποικίες από την ανθρώπινη παρουσία ή την παρουσία οικόσιτων ζώων και η 
υπεραλίευση (BirdLife, 2008). 
Απειλές για το είδος συνιστούν επίσης η υποβάθμιση των βιοτόπων με 
αποστραγγίσεις και ειδικά η απώλεια των βάλτων γλυκού νερού, η ρύπανση των 
υδροφορέων με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, αλλά και η λαθροθηρία κατά τη 
διαχείμαση και τη μετανάστευση 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Το είδος εξαρτάται έμμεσα από τις υδατικές 
παραμέτρους και ειδικότερα οι απαιτήσεις του σε νερό σχετίζονται με τη διατήρηση 
των καλαμιώνων και των δέντρων στα οποία φωλιάζει καθώς επίσης και των δένδρων 
που χρησιμοποιεί για κούρνιες (Χάρτες 11β 4/5 και 11γ (4/5 από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. 
& ENVECO A.E. 2012). Αναφορικά με τα ενδιαιτήματα του είδους επισημαίνονται 
τα ακόλουθα: 

• στον ποταμό Αλιάκμονα το ενδιαίτημα τροφοληψίας εντοπίζεται δυτικά του 
δυτικού αναχώματος και συνεπώς δεν βρίσκεται στην ζώνη η οποία 
επηρεάζεται από τη οικολογική παροχή,  

• στον ποταμό Αξιό το ενδιαίτημα φωλιάσματος του είδους βρίσκεται σε μία 
νησίδα η οποία αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-στόχου 
92D0, ενώ το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους εντοπίζεται εκατέρωθεν 
των αναχωμάτων του ποταμού και συνεπώς δεν βρίσκεται στην ζώνη η οποία 
επηρεάζεται από τη οικολογική παροχή,  

• στη λιμνοθάλασσα Κίτρους καταγράφηκαν μόνο θέσεις κουρνιάσματος σε 
νησίδα η οποία αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-στόχου 
92D0. 

Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του είδους, τα 
οποία ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις 
περιοχές μελέτης.  
 
Αβοκέτα  Recurvirostra avosetta 
Το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. ΄Έχει μόνιμη 
παρουσία στην περιοχή μελέτης κα αναπαράγεται. Σύμφωνα με στοιχεία του σχεδίου 
διαχείρισης υπάρχουν 50-70 ζευγάρια στην περιοχή του Αξιού, Λουδία και 
Αλιάκμονα και 128 στην λιμνοθάλασσα Κίτρους.  
Το είδος έχει αυστηρές βιοτοπικές απαιτήσεις. Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους 
υγροτόπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, 
σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση. Αναπαράγεται από τον 
Απρίλιο έως τον Ιούνιο. 
Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και 
σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. 
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Το χειμώνα η Αβοκέτα τρέφεται και κουρνιάζει σε σμήνη και απαντά σε παράκτιους 
υγροτόπους, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, αλμυρές λίμνες και αλυκές. 
Η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους στις αλυκές απειλείται συχνά εξ αιτίας: 

- της εντατικοποίησης της παραγωγής και πλήθους παρεμβάσεων (μεταβολή 
στάθμης νερού στις λεκάνες, αλλοίωση μικροενδιαιτημάτων, διαπλάτυνση 
- ασφαλτόστρωση αναχωμάτων, καταστροφή νησίδων),  

- της παρουσίας αγροχημικών (PCBs και οργανοχλωριωμένων 
εντομοκτόνων) (Goutner κά, 2005),  

- της θήρευσης αβγών και νεοσσών από κορακοειδή, μεσογειακούς 
ασημόγλαρους και θηλαστικά.  

- της όχλησης που προκαλούν τα αγροτικά ζώα (κυρίως βοοειδή) που 
βόσκουν κοντά στις περιοχές αναπαραγωγής της ή και της καταστροφής 
φωλιών που ορισμένες φορές προκαλούν, 

- της όχλησης στις αποικίες που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
(Νοΐδου & Καζαντζίδης, 2008). 

Η σοβαρότερη απειλή για το είδος είναι η εντατικοποίηση της παραγωγης στις αλυκές 
που έχει επιφέρει πλήθος μεταβολών στα μικροενδιαιτήματα αναπαραγωγής και 
τροφοληψίας της Αβοκέτας όπως μεταβολή στάθμης νερού στις λεκάνες, 
διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση αναχωμάτων, καταστροφή νησίδων αναπαραγωγής. 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Απρίλιος-
Ιούνιος) το νερό πρέπει να έχει τέτοιο βάθος ώστε να διατηρούνται τα αναχώματα 
στα οποία φωλιάζει (Χάρτης 11β 3/5, 4/5 & 5/5, από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO 
A.E. 2012) αλλά και να εμποδίζεται η πρόσβαση από τα θηλαστικά που αποτελούν 
θηρευτές τους. Αναφορικά με τα ενδιαιτήματα του είδους, επισημαίνονται τα 
ακόλουθα: 

• στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος 
στο δέλτα των ποταμών εμπίπτει στη ζώνη που επηρεάζεται από την 
οικολογική παροχή και αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος των τύπων 
οικοτόπων-στόχων 1420, 72Α0 και 92Α0,  

• στη λιμνοθάλασσα Κίτρους τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος εμπίπτει 
στη ζώνη που επηρεάζεται από την οικολογική στάθμη και καταλαμβάνει 
εκτάσεις οι οποίες αποτελούν περιοχή ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-
στόχου 1420. 

Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του είδους, τα 
οποία ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις 
περιοχές μελέτης και όχι η στενή ικανοποίηση των συνθηκών που περιγράφονται 
κατωτέρω αναφορικά με το βάθος του νερού.  
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει, ιδανικές είναι οι 
συνθήκες όταν το βάθος του νερού είναι 30-40 εκατοστά. Οι συνθήκες δεν είναι 
ιδανικές σε βάθος από 10-20 εκ. και 40-50 εκ. ενώ δεν φωλιάζει σε σημεία χωρίς 
νερό (δηλαδή τιμή 0) ή σημεία με βάθος πάνω από 50 εκ, καθώς οι νησίδες και τα 
αναχώματα πλημμυρίζουν (Σχήμα 3.3.9). 
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Σχήμα 3.3.9. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Recurvirostra avosetta, ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει. 

 
Η καταλληλότητα του ενδιατήματος τροφοληψίας του είδους, από την άποψη του 
βάθους νερού στο οποίο τρέφεται, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3.10 συνδυάζοντας τα 
υφιστάμενα δεδομένα για το γένος (Boettcher, et. al. 1995) με δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν στο πεδίο. Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο 
τρέφεται, αντιμετωπίζει ιδανικές συνθήκες όταν το βάθος του νερού είναι 10-17 εκ. 
Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε βάθος 5-9 εκ. και 18-22 εκ. ενώ σπανίως 
παρατηρούνται να τρέφονται σε σημεία που η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή 
(0-4 εκ.) ή σημεία με βάθος πάνω από 23 εκ. 
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Σχήμα 3.3.10. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Recurvirostra avosetta ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στις περιοχές τροφοληψίας. 

 
Καλαμοκανάς Himantopus himantopus  
Είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στην 
περιοχή και αναπαράγεται. Σύμφωνα με στοιχεία του διαχειριστικού σχεδίου στην 
περιοχή του Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα φώλιαζαν 100-150 ζευγάρια. Σύμφωνα με 
αδημοσίευτα στοιχεία των Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα 
για το διάστημα 2001-2011, στην περιοχή μελέτης φώλιαζαν περισσότερα από 200 
ζευγάρια. Το 2010 καταγράφηκαν 91 ζευγάρια στο παράκτιο ανάχωμα, από την 
Χηναρού έως το πέτρινο φυλάκιο στο ανατολικό Δάνειο του Αξιού (Κακαμούκα 
2010). 
Ο Καλαμοκανάς αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο και φωλιάζει σε 
ανοικτές περιοχές που εξασφαλίζουν καλή ορατότητα, ώστε να προφυλάσσεται από 
θηρευτές. Συγκεκριμένα φωλιάζει σε υγρότοπους με ρηχό γλυκό, αλμυρό και 
υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση μοναχικά ή συχνότερα σε μικρές αποικίες με 
μέγεθος που μπορεί να ποικίλλει από 2 έως αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια. Η φωλιά 
είναι ένα βαθούλωμα σε πηλώδες, αμμώδες ή λασπώδες έδαφος ή εναλλακτικά σε 
επιπλέουσα υδρόβια βλάστηση. 
Κατά τη μετανάστευση μπορεί να βρεθεί σε κάθε υγροτοπικό σύστημα (εσωτερικά 
ύδατα, παράκτιες λιμνοθάλασσες, ρηχά, γλυκά, υφάλμυρα και αλμυρά έλη, εκβολές 
ποταμών, λασποτόπια, αλμυρολίβαδα. αλυκές), σε μικρές ομάδες (έως 15 ατόμων) ή 
σε αρκετές εκατοντάδες, ιδιαίτερα κατά το νυχτερινό κούρνιασμα.  
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Τρέφεται με ασπόνδυλα, ιδιαίτερα υδρόβια έντομα (ενήλικα και προνύμφες), 
μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών. 
Οι απειλές που έχουν καταγραφεί για το είδος είναι: 

1. η θήρευση αυγών και νεοσσών από χερσαία θηλαστικά (αρουραίους, 
κουνάβια, νυφίτσες, αλεπούδες, σκυλιά, γάτες), τον ασημόγλαρο, αρπακτικά 
και κουρούνες, 

2. η διάβρωση των νησίδων,  
3. η διαδοχή της βλάστησης που οδηγεί σε απώλεια θέσεων φωλεοποίησης,  
4. ο πλημμυρισμός των αποικιών από τεχνητή ή φυσική διακύμανση της 

στάθμης του νερού,  
5. η εγκατάλειψη των αλυκών ή οι διαχειριστικές πρακτικές που τις 

υποβαθμίζουν ως ενδιαίτημα. 
6.  η τεχνητή σύνδεση των λουρονησίδων με τη στεριά με γέφυρες, 

επιχωματώσεις, μονοπάτια και δρόμους γιατί δίνει πρόσβαση σε θηρευτές, 
7. η όχληση στις αποικίες αναπαραγωγής από αλιείς, από δραστηριότητες 

αναψυχής, οδήγηση 4Χ4, θήρευση από οικόσιτα σαρκοφάγα (γάτες, 
σκύλους), 

8. κατά τη μετανάστευση, οι αποστραγγίσεις εποχικών υγροτόπων, η απώλεια 
βιοτόπων λόγω επέκτασης των καλλιεργειών ή μπαζώματος των 
περιφερειακών στους υγροτόπους γαιών. 

Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Απρίλιος-
Ιούνιος) το νερό πρέπει να έχει τέτοιο βάθος ώστε να διατηρούνται τα αναχώματα 
στα οποία φωλιάζει  (Χάρτης 11β 3/5 & 4/5 από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO 
A.E. 2012), αλλά και να εμποδίζεται η πρόσβαση στους θηρευτές τους. Αναφορικά 
με τα ενδιαιτήματα του είδους, επισημαίνεται ότι στους ποταμούς Αξιό και 
Αλιάκμονα, τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος στο δέλτα των ποταμών εμπίπτει 
στη ζώνη που επηρεάζεται από την οικολογική παροχή και αποτελεί περιοχή 
ενδιαφέροντος των τύπων οικοτόπων-στόχων 1420, 72Α0 και 92Α0.  
Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του τα οποία 
ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις περιοχές 
μελέτης και όχι η στενή ικανοποίηση των συνθηκών που περιγράφονται κατωτέρω. 
Ειδικότερα: 
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει, ιδανικές είναι οι 
συνθήκες όταν το βάθος του νερού από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο είναι 30-40 
εκατοστά. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε βάθος από 10-20 εκ. και 40-50 εκ. ενώ 
δεν φωλιάζει σε σημεία χωρίς νερό (δηλαδή τιμή 0) ή σε σημεία με βάθος πάνω από 
50 εκ, καθώς οι νησίδες και τα αναχώματα πλημμυρίζουν (Σχήμα 3.3.11). 
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Σχήμα 3.3.11. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Himantopus himantopus, ως προς το βάθος 
του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει. 

 
Νεροχελίδονο Glareola pratincola 
Το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Είναι καλοκαιρινός 
επισκέπτης στην περιοχή μελέτης και αναπαράγεται. Σύμφωνα με στοιχεία του 
σχεδίου διαχείρισης υπάρχουν 50-100 ζευγάρια στην περιοχή του Αξιού, Λουδία και 
Αλιάκμονα και 60 στην λιμνοθάλασσα Κίτρους. Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία 
των Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα για το διάστημα 2001-
2011, στην περιοχή μελέτης υπάρχουν περισσότερα από 50 ζευγάρια. Σύμφωνα με 
νεώτερα στοιχεία υπάρχουν γύρω στις 40-60 φωλιές στα νότια των αλυκών. Το 2015 
παρατηρήθηκε αύξηση των φωλιών στο χώρο παρεμβάσεων στον Κορινό (περίπου 40 
ζευγάρια από 5-10 που είχαν εκτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια) (Ε. Κατράνα 2013-
2015 αδημοσίευτα στοιχεία). 
Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο και φωλιάζει σε αποικίες, σε ανοικτές 
επίπεδες εκτάσεις με ελάχιστη βλάστηση, αλίπεδα, λασποτόπια και στέγνη κοίτη στις 
παρυφές των υγροτόπων, σε αλλοφυτική βλάστηση και σε νησίδες λιμνοθαλασσών 
(Χάρτης 11β 5/5 για την λιμνοθάλασσα Κίτρους και 11β 3/5 & 4/5 για τα ποτάμια, 
από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012). Η φωλιά είναι ένα βαθούλωμα στο 
γυμνό έδαφος και σε ξερή λάσπη. 
Η δίαιτά του αποτελείται από μεγάλα έντομα (Ορθόπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα και 
Ισόπτερα), αράχνες και μαλάκια. Κυνηγά τη λεία του ομαδικά, συχνά και πάνω από 
το νερό ή σε ρυζοχώραφα. 
Η απώλεια βιοτόπων αναπαραγωγής λόγω επέκτασης των καλλιεργειών ή 
μπαζώματος των περιφερειακών στους υγροτόπους γαιών ή άροσης των 
χορτολίβαδων κατά την εποχή της αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγική επιτυχία του 
είδους στις αλυκές απειλείται συχνά εξ αιτίας της εντατικοποίησης της παραγωγής 
και πλήθους παρεμβάσεων όπως μεταβολή στάθμης νερού στις λεκάνες, 
διαπλάτυνση–ασφαλτόστρωση αναχωμάτων, καταστροφή νησίδων, αλλοίωση 
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μικροενδιαιτημάτων. 
Απειλείται επίσης από αποστραγγίσεις εποχικών υγροτόπων και χρήση αγροχημικών 
που μειώνουν τη διαθεσιμότητα των εντόμων.  
Κρίσιμος περιοριστικός παράγοντας είναι η ανθρώπινη ενόχληση στους τόπους 
αναπαραγωγής (BirdLife 2008) και το τσαλαπάτημα των φωλιών από βόσκηση 
βοοειδών (Goutner, 1997, Καρδακάρη κ.α. 2006). 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Απρίλιο-Ιούλιο)  
το νερό να έχει τέτοιο βάθος ώστε να διατηρούνται τα αναχώματα στα οποία 
φωλιάζει αλλά και να μην υπάρχει πρόσβαση από τα θηλαστικά που αποτελούν 
θηρευτές τους. Αναφορικά με τα ενδιαιτήματα του είδους, επισημαίνονται τα 
ακόλουθα: 

• στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος 
στο δέλτα των ποταμών εμπίπτει στη ζώνη που επηρεάζεται από την 
οικολογική παροχή και αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος των τύπων 
οικοτόπων-στόχων 1420, 72Α0 και 92Α0,  

• στη λιμνοθάλασσα Κίτρους τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος εμπίπτει 
στη ζώνη που επηρεάζεται από την οικολογική στάθμη και καταλαμβάνει 
εκτάσεις οι οποίες αποτελούν περιοχή ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-
στόχου 1420, ωστόσο μεγάλο τμήμα του ενδιαιτήματος φωλιάσματος δεν 
εμπίπτει στη ζώνη που επηρεάζεται από την οικολογική στάθμη. 

Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του τα οποία 
ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις περιοχές 
μελέτης και όχι η στενή ικανοποίηση των συνθηκών που περιγράφονται κατωτέρω. 
Ειδικότερα: 
Στάθμη νερού (βάθος του υδάτινου όγκου) 
 Όσον αφορά στο βάθος του υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει, ιδανικές είναι οι 
συνθήκες όταν το βάθος του νερού κατά τον Απρίλιο-Ιούλιο είναι 10-20 εκατοστά. Οι 
συνθήκες δεν είναι ιδανικές σε βάθος κάτω από 10 εκ. και από 30-40 εκ. ενώ δεν 
φωλιάζουν σε σημεία με βάθος πάνω από 50 εκ, καθώς οι νησίδες και τα αναχώματα 
πλημμυρίζουν (Σχήμα 3.3.12). 
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Σχήμα 3.3.12. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος του είδους Glareola pratincola, ως προς το βάθος του 
υδάτινου όγκου στον οποίο φωλιάζει. 

 
Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax 
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Είναι μόνιμος κάτοικος στην 
περιοχή μελέτης και αναπαράγεται. Σύμφωνα με στοιχεία του σχεδίου διαχείρισης 
υπάρχουν 420-800 ζευγάρια στην περιοχή του Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα. 
Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία των Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και 
Κακαμούκα για το διάστημα 2001-2011, στην περιοχή μελέτης φώλιαζαν 
περισσότερα γύρω στα 280-300 ζευγάρια. Από το 2013 παρατηρήθηκε αύξηση των 
φωλιών του είδους στη μικτή αποικία με τη λαγγόνα. Το 2015 καταμετρήθηκαν 835 
φωλιές νυχτοκόρακα (από τις 100-120 που είχαν εκτιμηθεί τα δύο προηγούμενα 
χρόνια) (Σ. καζαντζίδης, Ι. Βασιλειάδης, Ε. Κατράνα, Σ. Βαρελτζίδου αδημοσίευτα 
στοιχεία 2013, Σ. Καζαντζίδης αδημοσίευτα στοιχεία 2014, Σ. Καζαντζίδης, Ε. 
Κατράνα, Φ. Πάσσιος αδημοσίευτα στοιχεία 2015). 
Φωλιάζει σε παρόχθια και παραλίμνια δάση σε αρμυρίκια, ιτιές, σκλήθρα και λεύκες 
και σπανιότερα σε καλαμιώνες. Επειδή φθάνει νωρίτερα από τα άλλα είδη ερωδιών 
στην αποικία τοποθετεί τη φωλιά του σε υψηλότερες θέσεις στα δέντρα. 
(Καζαντζίδης, 2005). 
Διατηρεί εκτεταμένες επικράτειες τροφοληψίας. Προτιμά τις περιοχές με πυκνή 
βλάστηση. Η δίαιτά του συνιστάται από έντόμα, ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, 
αμφίβια, αράχνες, μικρά θηλαστικά και πουλιά (Καζαντζίδης 2005) 
Η σχετική σπανιότητα αλλά και συνεχής απώλεια, συρρίκνωση και αλλοίωση των 
υγροτόπων γλυκού νερού, εποχικών ή μόνιμων αποτελεί βασική απειλή για το είδος 
(BirdLife 2008, Kazantzidis & Goutner, 2008). Η όχληση στα ενδιαιτήματα 
αναπαραγωγής που προκαλείται από την ανθρώπινη παρουσία ή την παρουσία 
οικόσιτων ζώων είναι σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. 
Οι ερωδιοί ως κορυφαίοι θηρευτές στην τροφική αλυσίδα των υγροτόπων είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αγροχημική ρύπανση (οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα, 
καρβαμιδικά και DDE) και ρύπανση από βαρέα μέταλλα, κυρίως υδράργυρο και 
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μόλυβδο (Ακριώτης & Ρήγας, 1999, Κολιόπουλος 1999, BirdLife 2008). 
Επίσης ανήκουν στην ομάδα ειδών που είναι ευάλωτα σε παγιδεύσεις στα 
ηλεκτροφόρα καλώδια που παρεμβάλλονται στις παραδοσιακές διαδρομές των 
υδρόβιων πουλιών μεταξύ γειτονικών υγροτόπων (Ζόγκαρης et al. 2003, Rudolini et 
al. 2005). 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Το είδος εξαρτάται έμμεσα από τις υδατικές 
παραμέτρους και ειδικότερα οι απαιτήσεις του σε νερό σχετίζονται με τη διατήρηση 
των δέντρων στα οποία φωλιάζει και χρησιμοποιεί για κούρνιες (Χάρτες 11β 4/5 και 
11γ 4/5, από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012). Αναφορικά με τα 
ενδιαιτήματα του είδους επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

• στον ποταμό Αλιάκμονα το ενδιαίτημα τροφοληψίας εντοπίζεται δυτικά του 
δυτικού αναχώματος και συνεπώς δεν βρίσκεται στην ζώνη η οποία 
επηρεάζεται από τη οικολογική παροχή,  

• στον ποταμό Αξιό το ενδιαίτημα φωλιάσματος του είδους και θέσεις 
κουρνιάσματος βρίσκονται σε μία νησίδα η οποία αποτελεί περιοχή 
ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-στόχου 92D0, ενώ το ενδιαίτημα 
τροφοληψίας του είδους εντοπίζεται εκατέρωθεν των αναχωμάτων του 
ποταμού και συνεπώς δεν βρίσκεται στην ζώνη η οποία επηρεάζεται από τη 
οικολογική παροχή.  

Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του είδους, τα 
οποία ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις 
περιοχές μελέτης.  
 
Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus  
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Είναι μόνιμος κάτοικος στην 
περιοχή μελέτης και αναπαράγεται. Σχηματίζει μικτές αποικίες με ερωδιούς, μία στο 
Δέλτα του Αξιού και μία στις εκβολές του Γαλλικού. Σύμφωνα με αδημοσίευτα 
στοιχεία των Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα για το 
διάστημα 2001-2011, στην περιοχή μελέτης διαχειμάζουν περισσότερα από 700 
άτομα, επίσης αναπαράγονται περισσότερα γύρω στα 27-35 ζευγάρια. Σύμφωνα με 
νεώτερα στοιχεία, από το 2013, παρατηρήθηκε αύξηση των φωλιών στη μικτή 
αποικία με τον νυχτοκόρακα. Το 2015 καταμετρήθηκαν 304 φωλιές λαγγόνας (από 
τις 100-200 που καταμετρήθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια) (Σ. Καζαντζίδης, Ι. 
Βασιλειάδης, Ε. Κατράνα, Σ. Βαρελτζίδου αδημοσίευτα στοιχεία 2013, Σ. 
Καζαντζίδης αδημοσίευτα στοιχεία 2014, Σ. Καζαντζίδης, Ε. Κατράνα, Φ. Πάσσιος 
αδημοσίευτα στοιχεία 2015). 
Το είδος αναπαράγεται στις λιμνοθάλασσες και στο δέλτα ποταμών από τα τέλη 
Μαρτίου έως τις αρχές Ιουλίου.. Φωλιάζει κατά αποικίες, σε συστάδες υδροχαρών 
δέντρων (ιτιές, λεύκες, αρμυρίκια, κλπ) (Cramp & Perrins 1993, Handrinos & 
Akriotis 1997) 
Το είδος τρέφεται με ψάρια, συχνά και με αρθρόποδα, μικρά μαλάκια κ.λπ..(Cramp & 
Perrins 1993, Handrinos & Akriotis 1997) στην κοίτη του Αξιού και του Αλιάκμονα 
και στις παλιές κοίτες του Αξιού (ανατολική και δυτική παλιομάνα), στις 
αποστραγγιστικές τάφροι και τα κανάλια καθώς και στα έλη με τους καλαμώνες στο 
Δέλτα Αξιού. Περιστασιακά μόνο στις λιμνοθάλασσες και την παράκτια ζώνη. 
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Τον χειμώνα απαντά σε πολλούς τύπους υγροτόπων εσωτερικούς και παράκτιους, 
φυσικούς ή τεχνητούς, δείχνοντας σαφή προτίμηση σε υγροτόπους με πυκνή 
βλάστηση, ιδιαίτερα καλαμιώνες (Cramp & Perrins 1993, Handrinos & Akriotis 
1997). 

Η Λαγγόνα εμφανίζει αρνητικές τάσεις, κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο 
λόγω του ανταγωνισμού της με τον Κορμοράνο για τις θέσεις φωλεοποίησης 
(Καζαντζίδης προσ. επικοιν.). Τον χειμώνα ή κατά την μετανάστευση το είδος 
αντιμετωπίζει τα γενικότερα προβλήματα των ελληνικών υγροτόπων (ρύπανση, 
έλλειψη διαχείρισης νερών κλπ). Αρκετά άτομα πνίγονται από τυχαία παγίδευση τους 
σε δίχτυα ψαράδων, ενώ τοπικά οι Λαγγόνες υπόκεινται σε λαθροθηρία λόγω της 
ομοιότητά τους με τις Φαλαρίδες (Βασιλειάδης, προσ. επικοιν.) 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Το είδος εξαρτάται έμμεσα από τις υδατικές 
παραμέτρους και ειδικότερα οι απαιτήσεις του σε νερό σχετίζονται με τη διατήρηση 
των δέντρων στα οποία φωλιάζει και χρησιμοποιεί για κούρνιες (Χάρτες 11β 4/5 και 
11γ 2/5, από ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012). Αναφορικά με τα 
ενδιαιτήματα του είδους επισημαίνεται ότι φωλιάζει μόνο στον ποταμό Αξιό και το 
ενδιαίτημα φωλιάσματος του είδους και θέσεις κουρνιάσματος βρίσκονται σε μία 
νησίδα η οποία αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος του τύπου οικοτόπου-στόχου 92D0. 
Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους εντοπίζεται εκατέρωθεν των αναχωμάτων του 
ποταμού Αξιού και συνεπώς δεν βρίσκεται στην ζώνη η οποία επηρεάζεται από τη 
οικολογική παροχή,  
Για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων του είδους, τα 
οποία ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης στις 
περιοχές μελέτης.  
 
Βαρβάρα Tadorna tadorna  
Αποτελεί είδος χαρακτηρισμού για την παρούσα ΖΕΠ. Είναι μόνιμος κάτοικος στην 
περιοχή μελέτης και αναπαράγεται. Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία των 
Καζαντίδη, Παναγιωτοπούλου, Τζημούλη και Κακαμούκα για το διάστημα 2001-
2011, στην περιοχή μελέτης διαχειμάζουν κατά μέσω όρο γύρω στα 1000 άτομα. 
Το είδος αναπαράγεται σε παράκτιους υγροτόπους, με λιμνοθάλασσες, αλοφυτικές 
εκτάσεις, λασπώδεις ακτές, αλυκές κλπ, πολύ σπανιότερα σε υγροτόπους γλυκού 
νερού. Αναπαράγεται από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου και φωλιάζει σε 
φυσικές τρύπες, ή κοιλώματα, σε αμμώδεις εκτάσεις και λόφους (Cramp & Perrins 
1993, Ηandrinos & Αkriotis 1997). 
Ειδικότερα, η Βαρβάρα φωλιάζει σε παράκτια τμήματα της περιοχής ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης, στο παράκτιο ανάχωμα του Αξιού από την Χηναρού ως τον 
φάρο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην λιμνοθάλασσα Κίτρους σε 
πληθυσμούς που εκτιμώνται στα 50 - 110 ζευγάρια. Το ενδιαίτημα φωλιάσματος του 
είδους δεν εμπίπτει στη ζώνη η οποία επηρεάζεται από την οικολογική παροχή. 
Αναφορικά δε με το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στον Χάρτης γεωγραφικής αποτύπωσης της κατανομής του εύρους εξάπλωσης του 
είδους (Μπουρδάκης και συν. 2014) και στους χάρτες 11γ 3/5 &4/5 (ΟΜΙΚΡΟΝ 
Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012), επισημαίνονται τα ακόλουθα: 



 53 

• στον ποταμό Αλιάκμονα, το ενδιαίτημα διαχείμασης εκτείνεται σε εκτάσεις 
θαλάσσιες και στις απολήξεις του δέλτα, δηλαδή εκτός της περιοχής μελέτης 
του έργου οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από τη θάλασσα και όχι από την 
οικολογική παροχή, 

• στον ποταμό Αξιό το ενδιαίτημα διαχείμασης εκτείνεται σε εκτάσεις 
θαλάσσιες και στις απολήξεις του δέλτα. Οι εν λόγω εκτάσεις στα δυτικά 
βρίσκονται εκτός της περιοχής μελέτης του έργου καθώς επηρεάζονται κυρίως 
από τη θάλασσα και όχι από την οικολογική παροχή. Τμήμα του 
ενδιαιτήματος διαχείμασης στο ανατολικό τμήμα του δέλτα καταλαμβάνει 
εκτάσεις οι οποίες αποτελούν περιοχή ενδιαφέροντος κυρίως του τύπου 
οικοτόπου-στόχου 1420 και σε μικρότερο βαθμό του τύπου οικοτόπου-στόχου 
72Α0.  

Η βαρβάρα τρέφεται σε ρηχά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, λιμνοθάλασσες, 
λασποτόπια, αλοφυτικές εκτάσεις κλπ. Πολύ σπανιότερα σε ενδιαιτήματα γλυκού 
νερού και  γενικά συχνάζει σε πιο ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα κλπ. Τρέφεται 
κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακέδερμα, προνύμφες εντόμων, αλλά και φυτική 
τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ. (Cramp & Perrins 1993, 
Ηandrinos & Αkriotis 1997) 
Οι νεοσσοί συχνά γίνονται λεία από σαρκοφάγα θηλαστικά (Αλεπούδες, κλπ). Το 
είδος επηρεάζεται αρνητικά από τις γενικότερες επεμβάσεις στους υγροτόπους 
(μπαζώματα, τεχνικά έργα επεκτάσεις καλλιεργειών, όχληση, βόσκηση βοειδών κλπ), 
τόσο κατά την αναπαραγωγική περίοδο, όσο και τον χειμώνα. Αν και δεν επιτρέπεται 
το κυνήγι του είδους, συχνά γίνεται αντικείμενο λαθροθηρίας (Ηandrinos & Αkriotis 
1997, Κακαλής αδημ. δεδομ.). 
Οικολογικές απαιτήσεις σε νερό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή βιβλιογραφική 
τεκμηρίωση άμεσης εξάρτησης του είδους από το γλυκό νερό. Από τη μελέτη των 
ενδιαιτημάτων του είδους στις περιοχές μελέτης του έργου, για τη διατήρηση του 
είδους στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (πάντα σε σχέση με τους 
σκοπούς του έργου), κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση του ενδιαιτήματος 
διαχείμασης στο ανατολικό τμήμα του δέλτα το οποίο καταλαμβάνει εκτάσεις οι 
οποίες αποτελούν περιοχή ενδιαφέροντος πρωτίστως του τύπου οικοτόπου-στόχου 
1420 και δευτερευόντως του τύπου οικοτόπου-στόχου 72Α0.  
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4. Συζήτηση / Συμπεράσματα. 
Τύποι οικοτόπων - Χλωρίδα 
Για τις ανάγκες εκτίμησης της ελάχιστης οικολογικής παροχής, οικολογικές 
απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων στόχων προσδιορίζονται μέσα από την περιγραφή 
των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών χλωρίδας στόχων που συμμετέχουν στη 
δομή τους. 
Ουσιαστικά, οι τύποι οικοτόπων που περιγράφηκαν είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε 
άμεση επαφή με τον υδάτινο όγκο των περιοχών μελέτης, οπότε είναι και οι άμεσα 
επηρεαζόμενοι από τις υδρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Αντίστοιχα, τα είδη 
χλωρίδας στόχοι ορίστηκαν ως αυτά τα είδη τα οποία αποτελούν τα χαρακτηριστικά-
κυρίαρχα του εκάστοτε τύπου οικοτόπου, ανάμεσα σε αυτά τα οποία λόγω της 
βιοτικής τους μορφής, επιβιώνουν από τις ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχεται η 
βλάστηση της περιοχής. Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, οι οικολογικές απαιτήσεις των 
ειδών αναγάγονται σε οικολογικές απαιτήσεις του κάθε τύπου οικοτόπου τον οποίο 
απαρτίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, στον χάρτη των τύπων οικοτόπων προστίθενται οι 
εκάστοτε εκτιμώμενες απαιτητές οικολογικές συνθήκες, οπότε και μετατρέπεται σε 
χάρτη χωρικής αποτύπωσης των οικολογικών απαιτήσεων της περιοχής όσον αφορά 
στη χλωρίδα της.  
Αλιάκμονας 
Ξεκινώντας από την υδρόβια χλωρίδα εντός της κύριας κοίτης του ποταμού, 
παρουσιάστηκαν οι οικολογικές απαιτήσεις του είδους Potamogeton nodosus Poir. 
Αυτό το είδος όπως αναφέρθηκε, συνοδευόμενο από άλλα είδη της υδρόβιας 
χλωρίδας, καταλαμβάνει θέσεις πλησίον της ανατολικής όχθης σε μεγάλο μήκος του 
ποταμού. Προφανώς σε αυτές τις θέσεις βρίσκει τις απαραίτητες οικολογικές 
συνθήκες (Βάθος νερού 15-100cm, Ταχύτητα ροής νερού 0-30cm/s και Ηλεκτρική 
αγωγιμότητα νερού 3,5-11dS/m) που του επιτρέπουν να αναπτύσσεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε εκτιμάται ότι οι συνθήκες που πρέπει να επικρατούν 
στις συγκεκριμένες θέσεις, πρέπει να είναι εντός αυτών των ορίων, για να συνεχίσει 
να υφίσταται η υδρόβια βλάστηση στην περιοχή. 
Συνεχίζοντας με τη χερσαία βλάστηση, ξεκινώντας από τα κατάντη του ποταμού, 
παρατηρείται μία διαβάθμιση της βλάστησης βάσει κυρίως της ανοχής της στην 
αλατότητα του νερού. Παρατήρηση η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
εισροή θαλασσινού νερού εντός της περιοχής μελέτης, είτε μέσω της κοίτης του 
ποταμού, είτε μέσω του υπόγειου υδροφορέα. 
Στις όχθες των δελταϊκών απολήξεών του ποταμού, συναντάται ο τύπος οικοτόπου 
72Α0 που απαρτίζεται από καλαμώνες με Phragmites australis (Cav.) Steud. Η  
υψηλή ανοχή του στην αλατότητα του νερού (καλή ανάπτυξη σε νερό ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας <44dS/m), του επιτρέπει να επιβιώνει και σε καταστάσεις όπου 
εισέρχεται θαλασσινό νερό στην κοίτη του ποταμού.  
Ακολουθώντας την κοίτη του ποταμού προς τα ανάντη του, συναντάται ο τύπος 
οικοτόπου 1420, με κυρίαρχα φυτικά είδη τα Juncus acutus L. και Juncus maritimus 
Lam. Η επίσης σχετικά υψηλή τους ανοχή στην αλατότητα που αντιμετωπίζουν (καλή 
ανάπτυξη σε ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους 4-33dS/m και 10-32dS/m 
αντίστοιχα), ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα. 
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Συνεχίζοντας προς τα ανάντη, σε όλο το μήκος των όχθεων και εντός των νησίδων 
του ποταμού, εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 92Α0 με τα είδη Populus alba L., 
Populus nigra L. και Salix alba L. Η μικρή ανοχή στην αλατότητα αυτών των ειδών 
(καλή ανάπτυξη σε ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους <3,6dS/m, 
<3,6dS/m και <5dS/m αντίστοιχα) καθώς και αυτή της υδρόβιας βλάστησης που 
αναφέρθηκε νωρίτερα και εμφανίζεται στο ίδιο ύψος του ποταμού, επισημαίνει ότι σε 
αυτές τις θέσεις περιορίζεται η εισροή θαλασσινού νερού και υπερτερεί το γλυκό 
νερό που παρέχει ο ποταμός. Οι υπόλοιπες οικολογικές απαιτήσεις της δενδρώδους 
βλάστησης, που αφορούν το υδρολογικό καθεστώς, αιτιολογούν τη χωροθέτηση των 
δέντρων αυτών ως προς τις όχθες των ποταμών. Παρατηρείται γενικά ότι τα Salix 
alba καταλαμβάνουν τις πιο κοντινές θέσεις στις όχθες των ποταμών λόγω των 
μεγαλύτερων απαιτήσεών τους για νερό (καλή ανάπτυξη σε βάθος υπεδάφιου 
ορίζοντα νερού <2m, διάρκεια πλημμυρικής περιόδου >20% του έτους και συχνότητα 
>5 γεγονότων ανά έτος). Ενώ τα είδη Populus alba και Populus nigra 
καταλαμβάνουν πιο απόμακρες θέσεις λόγω των πιο ήπιων απαιτήσεών τους (καλή 
ανάπτυξη σε βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού <4m και <3m αντίστοιχα, διάρκεια 
πλημμυρικής περιόδου >2% και >8% του έτους αντίστοιχα και συχνότητα >1,5 και 
>2,5 γεγονότων ανά έτος). 
Τέλος, στις όχθες του ανώτερου τμήματος της κοίτης του ποταμού, ανάμεσα σε 
συστάδες που δέντρων που οριοθετούν τον τύπο 92Α0, συναντάται ο τύπος 
οικοτόπου 92D0 με τα είδη στόχους Tamarix spp. L. Οι μικρότερες οικολογικές 
απαιτήσεις τους σε γλυκό νερό (καλή ανάπτυξη σε βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού 
<4m, διάρκεια πλημμυρικής περιόδου >2% του έτους και συχνότητα >2 γεγονότων 
ανά έτος, ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους <22dS/m) από αυτές του 
92Α0, υποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου μάλλον επικράτησε μετά 
από έντονη υποβάθμιση της προϋπάρχουσας βλάστησης, η οποία πιθανόν να άνηκε 
σε αυτήν του 92Α0. Για αυτό το λόγο, εκτιμάται ότι οι οικολογικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης θέσης, είναι οι απαραίτητες για τον τύπο 92Α0. 
Αξιός 
Στην κύρια κοίτη του ποταμού Αξιός, δεν εντοπίστηκε κανένα είδος υδρόβιας 
βλάστησης. Οπότε οι οικολογικές απαιτήσεις των θέσεων εξάγονται μόνο από αυτές 
της χερσαίας βλάστησης των όχθεων και των νησίδων του ποταμού. 
Όπως και στην περίπτωση του Αλιάκμονα, ξεκινώντας από τα κατάντη του ποταμού, 
παρατηρείται μία διαβάθμιση της βλάστησης βάσει κυρίως της ανοχής της στην 
αλατότητα του νερού. Στον Αξιό όμως, η ανθεκτική στην αλατότητα βλάστηση είναι 
αρκετά πιο εκτεταμένη και καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις προς τα ανάντη 
του ποταμού. Παρατήρηση η οποία επίσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
εισροή θαλασσινού νερού εντός της περιοχής μελέτης, σε μεγαλύτερο βαθμό από 
αυτήν που συναντάται στον Αλιάκμονα, είτε μέσω της κοίτης του ποταμού, είτε μέσω 
του υπόγειου υδροφορέα. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως και στην περίπτωση του Αλιάκμονα, οι όχθες στις δελταϊκές 
απολήξεις του ποταμού, καταλαμβάνονται από τον τύπο οικοτόπου 72Α0 με 
καλαμώνες από Phragmites australis (Cav.) Steud. και με υψηλή ανοχή στην 
αλατότητα του νερού (καλή ανάπτυξη σε νερό ηλεκτρικής αγωγιμότητας <44dS/m). 
Συνεχίζοντας προς τα ανάντη, στις όχθες του ποταμού εμφανίζονται στενές λωρίδες 
του τύπου 92D0 με τα είδη στόχους Tamarix spp. L. (καλή ανάπτυξη σε βάθος 
υπεδάφιου ορίζοντα νερού <4m, διάρκεια πλημμυρικής περιόδου >2% του έτους και 
συχνότητα >2 γεγονότων ανά έτος, ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους 
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<22dS/m) και εκτεταμένες εκτάσεις του τύπου 1420, με κυρίαρχα φυτικά είδη τα 
Juncus acutus L. και Juncus maritimus Lam. (καλή ανάπτυξη σε ηλεκτρική 
αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους 4-33dS/m και 10-32dS/m αντίστοιχα). 
Ο τύπος οικοτόπου 92Α0 με τα είδη Populus alba L. και Salix alba L. (καλή 
ανάπτυξη σε βάθος υπεδάφιου ορίζοντα νερού <4m και <2m αντίστοιχα, διάρκεια 
πλημμυρικής περιόδου >2% και >20% και συχνότητα >1,5 και >5 γεγονότων ανά 
έτος αντίστοιχα, ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου εδάφους <3,6dS/m και <5dS/m 
αντίστοιχα) συναντάται σε πολύ περιορισμένες και διάσπαρτες θέσεις, στις όχθες της 
κύριας κοίτης του ποταμού. Η μεγαλύτερη έκταση των όχθεων του ποταμού μέχρι και 
το ανώτερο μέρος του, καθώς και οι νησίδες του, καλύπτεται από τον τύπο οικοτόπου 
92D0. 
Όπως και στην περίπτωση του Αλιάκμονα, η επικράτηση του τύπου οικοτόπου 92D0 
με τα είδη στόχους Tamarix spp. L., υπέρ του τύπου 92Α0 με τα είδη Populus alba L. 
και Salix alba L., στα ανάντη του ποταμού, υποδεικνύουν καθεστώς έντονης 
υποβάθμισης της προϋπάρχουσας βλάστησης στην περιοχή, με πιθανά αίτια την 
εκχέρσωση της προηγούμενης δενδρώδους βλάστησης ή/και την αύξηση της 
αλατότητας του εδάφους. Για αυτό το λόγο, οι οικολογικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης θέσης, ορίζονται ως αυτές που απαιτούνται για την επιβίωση της 
βλάστησης του τύπου 92Α0 στα κατάντη του ποταμού. 
Λιμνοθάλασσα Κίτρους 
Στην λιμνοθάλασσα Κίτρους εντοπίζονται δύο τύποι οικοτόπων οι οποίοι θέτουν τις 
οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Πλησίον της δυτικής όχθης του υδάτινου όγκου 
της λιμνοθάλασσας, η οποία οριοθετεί τον τύπο οικοτόπου 1150, εντοπίζεται το είδος 
στόχος Ruppia maritima L., του οποίου η ομαλή ανάπτυξη απαιτεί: Βάθος υδάτινου 
όγκου 10-50cm, μέγιστη ετήσια αλατότητα νερού 0,64-2% Cl-, μέση ετήσια 
αλατότητα νερού 0,25-0,5% Cl- και μέση ετήσια διακύμανση αλατότητας νερού 0,25-
1% Cl-. Στις βορειοανατολικές όχθες της λιμνοθάλασσας, εντοπίζεται ο τύπος 
οικοτόπου 1420, με κυρίαρχα φυτικά είδη τα Juncus acutus L. και Juncus maritimus 
Lam. τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν ηλεκτρική αγωγιμότητα κορεσμένου 
εδάφους 4-33dS/m και 10-32dS/m αντίστοιχα.  
 

Πανίδα 
Αναφορικά με την ιχθυοπανίδα, για το είδος-στόχο S. vardarensis (Ποταμοκέφαλος 
Αξιού) διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των οικολογικών απαιτήσεών του μεταξύ 
ανηλίκων και ενηλίκων στον ίδιο ποταμό, σε αντίθεση με το είδος R. meridionalis 
(Μουρμουρίτσα) στο οποίο δεν διαπιστώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ ανηλίκων και 
ενηλίκων.  
Επισημαίνεται ότι το Squalius vardarensis, είναι ένα ρεόφιλο είδος το οποίο διαβιεί 
σε ποτάμια με μέση ροή και το οποίο μετακινείται και τρέφεται στη στήλη του νερού. 
Το είδος εκτελεί τοπικές μεταναστεύσεις για την εύρεση τροφής, ενώ κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο (μέσα Άνοιξης έως τα μέσα του Καλοκαιριού), μετακινείτε 
προς περιοχές με μέτρια ροή και βραχώδες υπόστρωμα όπου εναποθέτει τα αβγά του. 
Αντίθετα, τα νεαρά άτομα προτιμούν περιοχές με χαμηλή ροή και μικρό βάθος, όπου 
κυριαρχούν οι κροκάλες και η υδρόβια βλάστηση, όπου και βρίσκουν προστασία. 
Το Rhodeus meridionalis είναι ένα μικρόσωμο ψάρι, το οποίο προτιμάει πολύ 
χαμηλής ροής και ρηχά νερά, με υδρόβια βλάστηση όπου βρίσκει προστασία. Το R. 
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meridionalis δεν πραγματοποιεί μεταναστεύσεις, επομένως η κατάσταση του 
πληθυσμού εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ενδιαίτημα. 
Συγκρίνοντας τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους S. vardarensis στους δύο 
ποταμούς, διαπιστώθηκε ότι οι προτιμήσεις των νεαρών ατόμων δεν 
διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο ποταμών, ενώ στα ενήλικά άτομα παρατηρείται 
διαφοροποίηση ως προς την παράμετρο του βάθους του νερού (στον Αξιό τα ενήλικα 
προτιμούν βάθος νερού από 0,7 έως 0,9 m, ενώ στο Αλιάκμονα προτιμούν βάθος που 
κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2 m). Η διαφοροποίηση αυτή βέβαια θα μπορούσε να 
αποδοθεί και στην διαφορετική αφθονία του είδους καθώς στον Αλιάκμονα 
συλλέχθηκε μεγαλύτερος αριθμός ατόμων σε σχέση με τον Αξιό.  
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις κρίνονται σημαντικές καθώς οι δειγματοληψίες της 
ιχθυοπανίδας πραγματοποιήθηκαν κατά την αναπαραγωγική περίοδο, δηλαδή κατά 
την μετακίνηση ειδών όπως το S. vardarensis προς τα αναπαραγωγικά τους πεδία. 
Συνεπώς οι υπολογισθήσες οικολογικές απαιτήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
οι ελάχιστες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου. 
Όσον αφορά στα αμφίβια και ερπετά, συμπερασματικά, είναι σημαντικό να 
διατηρείται νερό στάθμης από 10 εκ μέχρι 60 εκ,  με χαμηλή ροή,  στις περιοχές 
εξάπλωσης των ειδών στόχων. Ωστόσο, η βλάστηση αποτελεί ιδιαιτέρως 
περιοριστικό παράγοντα για τα αμφίβια και τα ερπετά καθώς σχετίζεται άμεσα με τη 
διαθεσιμότητα της τροφής και την προστασία τους από τους εχθρούς τους. Σε κάθε 
περίπτωση η εξάπλωση των ειδών-στόχων, καλύπτεται από την παρουσία των τύπων 
οικοτόπων-στόχων στις περιοχές μελέτης. 
Αναφορικά με τα πτηνά, υπάρχουν δύο κατηγορίες απαιτήσεων σε νερό για τα είδη 
που αναπαράγονται στην περιοχή μελέτης: 

- για τα είδη που φωλιάζουν σε νησίδες και αναχώματα (λεπτόραμφος γλάρος, 
γελογλάρονο, αβοκέτα, καλαμοκανάς νεροχελίδονο) και  

- για τα είδη που φωλιάζουν πάνω σε δένδρα ή καλαμιώνες (βαρβάρα 
χουλιαρομύτα, νυχτοκόρακας, λαγγόνα).  

Για την πρώτη κατηγορία ειδών, η στάθμη του νερού κατά την περίοδο από τα τέλη 
Μαρτίου έως τον Ιούλιο, και στις εκτάσεις που αποτυπώνονται στους χάρτες 11β και 
11β 3/5, 4/5 & 5/5 (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. & ENVECO A.E. 2012), θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διατήρηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων τους και να αποτρέπει την 
πρόσβαση θηρευτών στις νησίδες και τα αναχώματα. Επίσης, είναι σημαντικό να 
διατηρείται η επιθυμητή φυτοκάλυψη στις νησίδες αυτές οι οποίες αποτελούν 
παράλληλα περιοχές ενδιαφέροντος για τους τύπους οικοτόπων-στόχους.  
Για τη δεύτερη κατηγορία ειδών θα πρέπει να διασφαλισθεί η διατήρηση των 
δένδρων και των καλαμιώνων. Όσον αφορά στα δένδρα, μεγαλύτερος κίνδυνος 
υπάρχει λόγω αλάτωσης και όχι λόγω αλλαγών της στάθμης και ροής του νερού. Θα 
πρέπει η ροή των ποταμών να μην είναι ισχυρή γιατί τότε προκαλείται διάβρωση των 
όχθων και σε αυτή την περίπτωση μαζί με το έδαφος παρασύρονται και τα δένδρα. 
Όσον αφορά στους καλαμιώνες (Χάρτες Β3.1, Β3.2 & Β3.3) θα πρέπει να 
διασφαλισθεί πως αυτοί δεν θα είναι βυθισμένοι εξολοκλήρου στο νερό την περίοδο 
από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα φωλιάσματος.  
Τον χειμώνα καθώς και κατά τις μεταναστευτικές περιόδους (άνοιξη-φθινόπωρο) 
πρέπει να διατηρούνται ρηχά σημεία (έως 30 εκ) τα οποία είναι σημαντικά για τη 
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διατροφή των ειδών-στόχων (λεπτόραμφος γλάρος, χουλιαρομύτα, αβοκέτα και 
βαρβάρα). 
Σημαντική είναι επίσης η διατήρηση των υγρών λιβαδιών και των οριζόνων στην 
ευρύτερη περιοχή λόγω της σημασίας των εκτάσεων αυτών για την τροφοληψία του 
νεροχελίδονου και του γελογλάρονου. Τα δύο αυτά είδη είναι καλοκαιρινοί 
επισκέπτες και βρίσκονται στην περιοχή μελέτης από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου.  
Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, ως συμπέρασμα προτείνεται η εκτίμηση της 
οικολογικής παροχής και στάθμης στις τρεις περιοχές μελέτης να βασισθεί κυρίως 
στις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών-στόχων από τις ομάδες της χλωρίδας και της 
ιχθυοπανίδας, καθώς οι απαιτήσεις των υπολοίπων ειδών-στόχων εξαρτώνται μόνο 
έμμεσα από το νερό και σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της βλάστησης. 
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