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Υδρολογική λεκάνη Μυγδονίας   

Έκταση: 2.120 km2 

Προστατευόμενη περιοχή 

Β Ζώνη προστασίας 

Α Ζώνη προστασίας 

Γ Ζώνη προστασίας 

ΚΥΑ 6919/2004 

Καθεστώς προστασίας 
 
Υγρότοπος Ramsar 
ΤΚΣ (92/43/ΕΟΚ) 
ΖΕΠ (79/409/ΕΟΚ) 
Καταφύγια άγριας ζωής 
Εθνικό Πάρκο 



Προστατευόμενη περιοχή 

Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018) 



Βιοποικιλότητα 



Ποικιλότητα τοπίου 



Διαχείριση προστατευόμενης περιοχής 

Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης  
(Ν. 3044/2002 , ΚΥΑ 12184/357/28-1-2003, ΦΕΚ 126/Β’/7-2-2003, ΥΑ 126438/2466/26-6-2003, ΦΕΚ 894/Β’/3-7-

2003) 

 



• καταγραφή, αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των πιέσεων 
που ασκούνται στους φυσικούς πόρους,  

• καταγραφή των αιτιών απώλειας των ενδιαιτημάτων και 
της βιοποικιλότητας,  

• ενίσχυση και ανάδειξη των ωφελειών διατήρησης της 
βιοποικιλότητας  

Προτεραιότητες Φορέα Διαχείρισης  



Διοικητική οργάνωση Παρακολούθηση Επόπτευση 
 Ενημέρωση-

Ευαισθητοποίηση 

Στελέχωση 

Υποδομές Βάση δεδομένων 
βιοτικών & αβιοτικών 

παραμέτρων 

Απόκτηση τεχνογνωσίας 
Τήρηση περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 
 Περιορισμός 

παραβατικών 
δραστηριοτήτων 

 

Ενίσχυση 
συμμετοχικών 
διαδικασιών 

 

Διαχειριστικό Σχέδιο 

Ειδικό διαχειριστικό τουριστικής 
ανάπτυξης 

Ειδικό διαχειριστικό διακίνησης 
επισκεπτών 

ανάπτυξη 
διαχειριστικών 

εργαλείων  υλοποίηση 
δράσεων/έργων  

διαχειριστικού σχεδίου 

συλλογή/ επεξεργασία 
δεδομένων 

παρακολούθησης  
καταγραφή /αξιολόγηση 
ανθρωπογενών πιέσεων  

επικοινωνιακή 
στρατηγική  

προγράμματα επόπτευσης - 
φύλαξης /ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης 

ισόρροπη ανάπτυξη 
ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

Προγραμματισμός 



Κατηγορίες μέτρων 14  

Μέτρα 28 

Έργα/Υποέργα/Δράσεις 46 

91% 

8% 

1% 
Προτεραιότητα 

Υψηλή Μέτρια Μέτρια-Χαμηλή 

Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Διαχείρισης 



Σχέδιο διαχείρισης – Βασικοί άξονες παρεμβάσεων 

• διαχείριση οικοτόπων, ✓ 

• διαχείριση ειδών, ✓ 

• διαχείριση δασών, 

• διαχείριση βόσκησης, ✓ 

• διαχείριση γεωργικών 
εκτάσεων/γεωργικής δραστηριότητας,  

• διαχείριση υδατικών πόρων, ✓ 

• προστασία εδαφικών πόρων, ✓ 

• φύλαξη/επόπτευση, ✓ 

• επικοινωνία, ενημέρωση και 
εκπαίδευση κοινού, ✓ 

• διαχείριση επισκεπτών και ανάπτυξη 
οικοτουρισμού, ✓ 

• διαμόρφωση προγραμμάτων 
κατάρτισης, 

• κτίρια, υποδομές, εξοπλισμός, ✓ 

• διοίκηση/δημόσιες 
σχέσεις/συνεργασίες, ✓ 

• πρόγραμμα παρακολούθησης 
(παρεμβάσεις και δράσεις 
προγράμματος ‘Αποκατάσταση 
λίμνης Κορώνειας’) ✓ 



Υλοποίηση έργων/δράσεων διαχειριστικού σχεδίου 

•Σύνολο: 32 

•Υλοποίηση: 26 

 

• 81,25%   

Έργα ευθύνης ΦΔ 

•Σύνολο: 14 

•Υλοποίηση: 4 

 

• 28,57%   

Έργα ευθύνης ΦΔ 
& συναρμόδιων 
υπηρεσιών 



Μερικά παραδείγματα από 
έργα που υλοποιήθηκαν 



748 πτηνοκτηνοτροφικές 

μονάδες 

321 βιομηχανικές/βιοτεχνικές 

μονάδες 

 



Αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 



Παρακολούθηση ποιότητας επιφανειακών υδάτων 



Ποσοτικοποίηση και χωρική κατανομή των ανθρωπογενών 
πιέσεων στη Μυγδονία λεκάνη  

Αργυνάκη, 2016 

Πιέσεις από αστικά λύματα (εκφρασμένα ως BOD) Πιέσεις από κτηνοτροφία  (εκφρασμένα ως BOD) 



Καταγεγραμμένες γεωτρήσεις στη Μυγδονία λεκάνη  



Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και των 
ειδών χλωρίδας και πανίδας  

 
92/43/ΕΟΚ,     2009/147/ΕΟΚ  

 



Δημιουργία οικοσυστημικού 
αλιευτικού μοντέλου για τη 

διαχείριση της λίμνης Βόλβης 
 



• Πρόσθετο εργαλείο για τη διαχείριση της ΠΠ 

• Δημιουργεί πρότυπα προστασίας περιβάλλοντος  

• Αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 

• Προσδίδει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες  

• Συμβάλλει στη θεμελίωση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών 

• Συμπληρωματικό μέσο χρηματοδότησης του ΦΔ 

Εγκαθίδρυση συστήματος πιστοποίησης- Ανάπτυξη Τοπικού 
Περιβαλλοντικού Σήματος 



Δημιουργία υποδομών περιήγησης, παρατήρησης  



Σήμανση μονοπατιών  



Ανάπτυξη ήπιων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων  



Η περίπτωση της λίμνης Κορώνειας  



Η λίμνη Κορώνεια στη δεκαετία του ‘80 

         



Η λίμνη Κορώνεια στη δεκαετία του ‘80 



Η λίμνη Κορώνεια στη δεκαετία του ‘80 



Πορεία στο χρόνο ………………  

2007 

2011 2011 

2003 
2002 

2018 
1987 

1995 

1998 

2013 



2009: «Βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών & αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου 

των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης» (δράση 10 του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αποκατάστασης)  

 

Έργα Κορώνειας (Master Plan) 



Θυρόφραγμα ρέματος 

Σχολαρίου 

2009: «Βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

& αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου 

των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης» (δράση 10 

του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αποκατάστασης)  

 

Φράγμα 

Εκβολές Εν. Τάφρου στην Κορώνεια 

Έργα Κορώνειας (Master Plan) 



2015-2016: «Δημιουργία και 
διαμόρφωση υγροτόπου και βαθέων 

ενδιαιτημάτων» (δράση 9 του 
Αναθεωρημένου Σχεδίου 

Αποκατάστασης) 

υγρότοπος 

Έργα Κορώνειας (Master Plan) 



Περίοδος 2009 - 2016 

(από Ντόνου 2017) 

2015 - 2016: η στάθμη της λίμνης στο βαθύτερο σημείο κυμάνθηκε από 2,4-2,7μ.,  

αντιστοιχεί περίπου στη στάθμη κατά το 1990 (Mitraki et al. 2004)  



Καταγραφή καταπατημένων εκτάσεων  

     Τι έκανε ο Φ.Δ. ; 



Μηνιαία παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων  
επιφανειακών υδάτων 
 
Αγωγιμότητα 
pH 
Διαλυμένο οξυγόνο 
Θερμοκρασία 
 

Νιτρικά 
Νιτρώδη  
Αμμωνιακά 
Φωσφορικά 
Βαρέα Μέταλλα 

     Τι έκανε ο Φ.Δ. ; 



Αύγουστος 2012: 24.083 μS/cm 

Ιούλιος 2013:  11.879 μS/cm 

Δεκέμβριος 2014:    1.974 μS/cm 

Νοέμβριος 2017:    6.290 μS/cm  

Αβιοτικές παράμετροι 

  



το υγροτοπικό σύστημα που δημιουργήθηκε δυτικά 

του αναχώματος αποτελεί δεξαμενή συγκράτησης 

των θρεπτικών που φτάνουν μέσω του Μπογδάνα, 

συμβάλλοντας στην εξυγίανση του νερού 

(σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό) πριν αυτό 

καταλήξει στην Κορώνεια 

Αβιοτικές παράμετροι 

  



Πυρήνες ιζήματος 

Βενθικά 
μακροασπόνδυλα 

Μικροοργανισμική 
ποικιλότητα με 

έμφαση στα 
τοξικά/επιβλαβή είδη 

Προσδιορισμός 
επιφανειακού 

χαλαρού στρώματος 
ιζημάτων 

Βαρεα μέταλλα 

           

     Τι έκανε ο Φ.Δ. ; 



Όρια παραμέτρων βαρέων μετάλλων του ιζήματος   mg/Kg dw 

 

  Pb Cd Zn As Cu Ni 

EC 1 300 3 300 20 150 75 

Κορώνεια  41,9 0,23   25,1 49,7 65,5 

1: Μέγιστα επιτρεπόμενα όρια συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων όπως καθορίζονται από την Ευρωπαική Νομοθεσία 

(από Kabata-Pendias & Pendias 2001) 

Με εξαίρεση το αρσενικό, ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο 

χαλκός και το νικέλιο βρέθηκαν εντός των ορίων που 

προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Βαρέα μέταλλα στο ίζημα 



    Παρακολούθηση μικροβιακών παραμέτρων 
 
 

 Ολικά Κολοβακτηρίδια (TC)  
 Εντερικά Κολοβακτηρίδια (E. coli) 
 
 Πράσινο Ταμείο: 

 

ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας των μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών 
 εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας του χλωροφύκους Cladophora sp.   
 
   

     Τι έκανε ο Φ.Δ. ; 



Βιολογικά στοιχεία 

  
Φυτοπλαγκτό 

 

Ζωοπλαγκτό 

 

Βενθικά μακροασπόνδυλα 

 

 Ιχθυοπανίδα  

    Βαρέα μέταλλα στους ιστούς των ψαριών 

 

Ορνιθοπανίδα 

     Πελεκάνοι 

     Ερωδιοί, λαγγόνες, κορμοράνοι 

     Φοινικόπτερα 

     Βουτηχτάρια (σκουφοβουτηχτάρια, μαυροβουτηχτάρια), πάπιες 

     Θαλασσαετός 

 

 

     Τι έκανε ο Φ.Δ. ; 



16 taxa φυτοπλαγκτού (Κυανοβακτήρια, Χλωροφύκη, Διάτομα, Ευγληνοφύκη, 

Κρυπτοφύκη) 

 επικράτηση Κυανοβακτήριων (σε μία περίοδο: συγκυρίαρχο το χλωροφύκος 

Tetrachlorella sp.) 

 κυρίαρχοι οργανισμοί του φυτοπλαγκτού ήταν τα εν δυνάμει τοξικά 

κυανοβακτήρια Microcystis aeruginosa, Dolichospermum flos-aquae, 

Microcystis sp. & Dolichospermum sp.  

 

 Φυτοπλαγκτό 

 Εικόνα της λίμνης κάπως βελτιωμένη 

α) της σύνθεσης των ειδών του φυτοπλαγκτού και β) της απουσίας μεγάλων 

πληθυσμιακών εκρήξεων με την κυριαρχία ενός μόνο είδους 
2015 - 2017, η βιομάζα του φυτοπλαγκτού αποτελούνταν από διάφορα είδη φυτοπλαγκτού που προέρχονται 
από το ίζημα, τα οποία κυριαρχούσαν στο νερό της λίμνης από το 2003 
η σύνθεση και η κυριαρχία των ειδών ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή της λίμνης Κάρλας, 
το 2017 η λίμνη Κορώνεια βρέθηκε κακής ποιότητας με βάση το φυτοπλαγκτό  (Moustaka-Gouni et al. 2018) 



 

454 άτομα βενθικών μακροασπονδύλων  

6 ταξινομικές ομάδες 

99,1% των ατόμων ανήκαν στην οικογένεια Chironomidae (άτομα των ειδών 

Chironomus plumosus, Procladius sp. και της υποοικογένειας Tanypodinae) 

Η οικολογική ποιότητα με βάση το δείκτη GLBil για τα βενθικά μακροασπόνδυλα 

(Ntislidou et al. 2016, 2018) βρέθηκε ελλιπής, με τιμή 0,270 

 Βενθικά μακροασπόνδυλα 



 

Μετά το 1995 η αλιεία σταμάτησε εξαιτίας της οικολογικής  

 κατάρρευσης του συστήματος 

Η αλιεία στη λίμνη απαγορεύτηκε το 2003 

2015-2016: 9 είδη ψαριών που ανήκουν σε 3 οικογένειες 

 

 
Οικογένεια Είδος 

Centrarchidae Lepomis gibbosus 

Cyprinidae Αbramis brama 

  Alburnus sp. Volvi 

  Carassius gibelio 

  Cyprinus carpio 

  Rhodeus amarus  

  Pachychilon macedonicum 

  Pseudorasbora parva 

Percidae Perca fluviatilis 

 η οικολογική ποιότητα της λίμνης Κορώνειας με 

βάση τον δείκτη για τα ψάρια GLFI I (Petriki et al., 

2017) βρέθηκε οριακά κακή με τιμή 0,19  

 Ιχθυοπανίδα 



Παρακολούθηση υδρόβιων πτηνών 

Anser erythropus (νανόχηνα) 
επανεμφανίστηκε μετά το 1921 

Falco cherrug (στεπογέρακο)  Tetrax tetrax (χαμωτίδα) Asio flameus (βαλτόμπουφος)  

Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013: 4 νέα είδη σπάνια και παγκοσμίως απειλούμενα  

Branta ruficollis (κοκκινόχηνα)  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Red-breasted_Goose_(Branta_ruficollis)_RWD2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Falco_cherrug_(Marek_Szczepanek).jpg
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=X16ViTuGS9O7gM&tbnid=sxHoBYRpYdW_qM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.owlpages.com/image.php?image=species-Asio-flammeus-13&ei=hL4rUZuCGYWbtQaP4oEQ&psig=AFQjCNGRGWK04QFOddBxHi3e_mIthVmnMA&ust=1361907716491169




Πρώτη εκτίμηση.... 

αν και οι οικολογικοί δείκτες συγκλίνουν στην κακή ποιότητα, ωστόσο 
δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η  ανασύσταση του 
οικοσυστήματος είναι σχετικά πρόσφατη 

ο βαθμός αποκατάστασης θα πρέπει να αξιολογηθεί με δείκτες που 
θα εστιάζουν περισσότερο στην αποκατάσταση των οικοσυστημικών 
λειτουργιών (π.χ. τροφικό πλέγμα) και όχι τόσο στην αποκατάσταση 
επιμέρους ειδών και θα έχουν συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, που 
αποτελεί και κρίσιμο σημείο για την εκτίμηση των στόχων της 
αποκατάστασης 

οφείλει να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι η οικολογική εξέλιξη ενός 
συστήματος που υπέστη  διάστημα ξηρασίας ακολουθεί 
συγκεκριμένα στάδια  προς την ισορροπία τα οποία διαρκούν έτη  
 

 



Πρώτη εκτίμηση.... 
η αρχική μεγάλη είσοδος σημαντικών ποσοτήτων νερού στη λεκάνη 

μέσω της ενωτικής τάφρου βελτίωσε τα χημικά χαρακτηριστικά του 
νερού και έδωσε τη δυνατότητα επανεγκατάστασης της ιχθυοπανίδας 
ο ρόλος της ιχθυοπανίδας, ως ένα διαχειριστικό εργαλείο για την 

αποκατάσταση ενός συστήματο και στον έλεγχο που ασκεί από ‘πάνω 
προς τα κάτω’ (top-down effect) είναι γνωστός και για το λόγο αυτό 
προτείνεται η συνέχιση της παρακολούθησής της, καθώς επίσης και των 
υπόλοιπων βιολογικών στοιχείων του τροφικού πλέγματος 

η βελτίωση των υδρολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης είχε θετικά 
αποτελέσματα και στους πληθυσμούς των ειδών ορνιθοπανίδας που 
απαντούν στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της Κορώνειας 
και έχουν άμεση εξάρτηση, κυρίως τροφική, από το υγρό στοιχείο και 
τους ιχθυοπληθυσμούς που συντηρεί 



πού βρισκόμαστε? 

‘Φιλοσοφία’ αποκατάστασης  

“επιστροφή ενός συστήματος σε 

συνθήκες πριν την υποβάθμιση ή σε 

συνθήκες αναφοράς”  

 

Ουτοπία  ???? 

  

“επιστροφή ενός συστήματος ή της 

λεκάνης απορροής του σε συνθήκες που 

μετριάζουν τις ανθρώπινες πιέσεις και 

βοηθούν τη φυσική ποικιλότητα, 

δημιουργώντας μία νέα οικολογική 

ισορροπία” 



πού βρισκόμαστε? 

Η Κορώνεια μετά το 2009 βρίσκεται ουσιαστικά στην πρώτη φάση 
αποκατάστασης   με κύρια αναμενόμενα  χαρακτηριστικά τις διακυμάνσεις 
στην  παρουσία θρεπτικών στοιχείων.  Η μετέπειτα δυναμική των θρεπτικών 
αλλά και η δυναμική των βιοκοινοτήτων  όπως (φυτοπλαγκτού, 
ζωοπλαγκτού, μακροφύτων, ιχθύων)  θα καθορίσουν -σε μεγάλο βαθμό-  την 
επιτυχία της αποκατάστασης 
  



σας ευχαριστώ 


