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ΕΘΑΓΩΓΗ 

 

Σα βελζηθά καθξναζπόλδπια είλαη από ηνπο πην ζεκαληηθνύο θαη πνηθηιόκνξθνπο 

νξγαληζκνύο πνπ απαληώληαη ζηα επνρηθά ιηκλία. Ο εθήκεξνο ραξαθηήξαο ησλ επνρηθώλ 

ιηκλίσλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νηθνζύζηεκα ηδηαίηεξν, πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

νξγαληζκώλ πνπ δελ απαληώληαη ζε άιια πδάηηλα ζπζηήκαηα (π.ρ. πνηάκηα, ιίκλεο) θαη 

είλαη ραξαθηεξηζηηθνί νξγαληζκνί ησλ ιηκλίσλ απηώλ. Οη καθξναζπόλδπινη νξγαληζκνί 

πνπ απαληώληαη ζηα επνρηθά ιηκλία δνπλ ζε πνιύ απξόβιεπηα, επαίζζεηα θαη αζηαζή 

νηθνζπζηήκαηα. Σα επνρηθά ιηκλία πιεκκπξίδνπλ κε αθαλόληζηε πεξηνδηθόηεηα ηνλ 

ρεηκώλα θαη μεξαίλνληαη ζηα ηέιε ηεο άλνημεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, 

έρνληαο ζαλ επαθόινπζν ηελ ζλεζηκόηεηα ησλ αζπόλδπισλ νξγαληζκώλ. Ωζηόζν, νη 

νξγαληζκνί απηνί κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ αλέπηπμαλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο μεξαζίαο.  

 

Οη ηξεηο θύξηεο ζηξαηεγηθέο πνπ νη νξγαληζκνί εθαξκόδνπλ γηα λα επηβηώλνπλ ζε ηέηνηεο 

ζπλζήθεο είλαη ε αλζεθηηθόηεηα, ε αιιαγή ηνπ βηνινγηθνύ ηνπο θύθινπ, θαη ε 

κεηαλάζηεπζε (Williams, 1997). Οη ηππηθνί αζπόλδπινη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε απηνύο 

ηνπο βηόηνπνπο όπσο είλαη ηα θαξθηλνεηδή, γαζηεξόπνδα, ηξνρόδσα, θ.α., παξάγνπλ 

αλζεθηηθά απγά πνπ παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα (dormancy) γηα αξθεηό θαηξό, κέρξη νη 

ζπλζήθεο λα γίλνπλ μαλά επλντθέο. Δπίζεο, θάπνηα είδε από απηέο ηηο παξαπάλσ νκάδεο, 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πέθηνπλ ζε αδξάλεηα/δηάπαπζε (diapause) θαη είλαη ηθαλά λα 

παξακείλνπλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε γηα ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηεο δσήο ηνπο 

(Wiggins et al., 1980; Williams, 1997). Οη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ξπζκίδνπλ ηελ δηάξθεηα θαη πεξίνδν ηεο δηάπαπζεο ηνπο αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ βηνηόπνπ ηνπο. Άιινη νξγαληζκνί, όπσο ηα πδξόβηα έληνκα θαη ηα ακθίβηα, 
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κεηαλαζηεύνπλ θαη εγθαηαιείπνπλ ηα επνρηθά ιηκλία όηαλ νη ζπλζήθεο δελ είλαη 

θηιόμελεο. Σα πεξηζζόηεξα πδξόβηα έληνκα έρνπλ ρεξζαία ζηάδηα δσήο θαη έηζη 

επαλεπνηθνύλ ηα ιηκλία όηαλ απνθηνύλ μαλά λεξό. Άιια έληνκα, όπσο ηα εηεξόπηεξα 

θαη ηα θνιεόπηεξα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαλαζηεύνπλ δηαλύνληαο ζεκαληηθέο 

απνζηάζεηο, κέρξη λα βξνπλ άιινπο θηιόμελνπο βηόηνπνπο. Μεξηθά είδε εηζρσξνύλ 

βαζηά ζην ππόζηξσκα ή ζηνλ ππόγεην πδξνθνξέα (hyporheic zone) γηα λα απνθύγνπλ 

ηελ μεξαζία.  

 

Η αζπόλδπιε παλίδα ησλ επνρηθώλ ιηκλίσλ, θαζώο θαη ε δνκή θαη ζύλζεζή ηεο, 

επεξεάδεηαη από πνιινύο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (Δηθ. 1). Από όινπο ηνπο 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 1, ε πδξνπεξίνδνο θαη αλ 

απηή είλαη πξνβιέςηκε ή κε-πξνβιέςηκε είλαη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Η δηάξθεηα ηεο πδξνπεξηόδνπ έρεη ζεκαληηθέο 

επηξξνέο ζηελ ζύλζεζε θαη δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη 

όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν έλα ιηκλίν δηαηεξεί λεξό ηόζν πην πνηθηιόκνξθε είλαη θαη ε 

βηνθνηλσλία ηνπ (Schneider 1996). Δπηπιένλ, ε ηξνθηθή αιπζίδα ελόο ιηκλίνπ πνπ έρεη 

κεγάιε πδξνπεξίνδν κπνξεί λα επεξεαζηεί κε ηελ εηζαγσγή ζεξεπηώλ θαη επθαηξηαθώλ 

εηδώλ πνπ δελ έρνπλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.   

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE - Φύζε ‘Γξάζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Μεζνγεηαθώλ Δπνρηθώλ Ληκλίσλ ηεο Κξήηεο’ κειεηήζεθε ε αζπόλδπιε παλίδα ησλ 

ιηκλίσλ κε ζπρλέο επνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο γηα ηξία ζπλερή έηε (2006-2008). Ο ζθνπόο 

ηνλ δεηγκαηνιεςηώλ απηώλ ήηαλ: 

- λα θαηαγξαθνύλ νη καθξναζπόλδπινη νξγαληζκνί πνπ απαληώληαη ζηα ΜΔΛ ηεο 

Κξήηεο,  

- λα εθηηκεζεί ε ζύλζεζε θαη δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη πώο απηή αιιάδεη επνρηθά,  

- λα αμηνινγεζνύλ ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ησλ 

ΜΔΛ. 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί όηη ε καθξναζπόλδπιε παλίδα ησλ Μεζνγεηαθώλ 

Δπνρηθώλ Ληκλίσλ (ΜΔΛ) ηεο Διιάδαο δελ έρεη κειεηεζεί μαλά ζην παξειζόλ. Σα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε ιηκλίν παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ θεθάιαηα.    
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Εικόνα 1. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζπόλδπιε 

παλίδα ηελ επνρηθώλ ιηκλίσλ.  
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1. ΛΘΜΝΗ ΚΟΤΡΝΑ – ΜΕΛ ΚΟΤΡΝΑ 

 

 
 

 

Δπνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο βελζηθήο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

ιίκλε θαη ζην ΜΔΛ ηεο Κνπξλά (όηαλ δηαηεξνύζε λεξό). πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

5 δεηγκαηνιεςίεο από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2008. Γείγκαηα 

βέλζνπο ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα (Ιαλνπάξηνο 2006, Μάξηηνο 2007 

θαη Φεβξνπάξηνο 2008) θαη ηεο άλνημεο (Απξίιηνο 2006 θαη Μάηνο 2007). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη κόλν δύν δεηγκαηνιεςίεο βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εθήκεξν ιηκλίν δηόηη ήηαλ μεξό ηελ κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Σν ΜΔΛ πιεκκπξίδεη κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα έληνλσλ ή ζπλερόκελσλ 

βξνρνπηώζεσλ θαη δηαηεξεί λεξό γηα πνιύ πεξηνξηζκέλν ρξόλν. Δπίζεο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα βξνρνπηώζεσλ ην ΜΔΛ ηξνθνδνηείηαη θαη από ηα λεξά ηεο ιίκλεο όηαλ 

πιεκκπξίδεη.  

 

Μακροασπόνδυλη πανίδα – Λίμνη Κουρνά 

Σξεηο επνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Λίκλε Κνπξλά από ην 2006 σο 

2008. Γείγκαηα βέλζνπο ζπιιέρζεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006, θαη ηνλ 

Μάην ηνπ 2007. Η δεηγκαηνιεςία έγηλε ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ε νπνία επηθνηλσλεί κε ην 

ιηκλίν όηαλ πιεκκπξίδεη. Η βελζηθή καθξναζπόλδπιε παλίδα ηεο ιίκλεο Κνπξλά 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ελώ ν Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηελ δνκή θαη ζύλζεζεο ηεο. 

Σα επηθξαηέζηεξα (όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο) θαη αθζνλόηεξα 

καθξναζπόλδπια ηεο ιίκλεο ήηαλ ηα Echinogammarus ηα νπνία απαληήζεθαλ ζε όιεο 

ηηο επνρέο, αθνινπζνύκελα από ηα Chironomidae θαη ην δεθάπνδν Palaemonetes 

antennarius πνπ απαληήζεθαλ ζε δύν κόλν επνρέο. εκαληηθή ήηαλ θαη ε αθζνλία ηνπ 

Onychogomphus forcipatus σζηόζν απαληήζεθε ζην ιηκλίν κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
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άλνημεο. Η αθζνλία αιιά θαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ππνινίπσλ εηδώλ ήηαλ 

ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, αθνύ ηα είδε απηά απαληήζεθαλ κόλν ζε κία επνρή π.ρ. 

Bithynia sp., Lymnaea stagnalis. πλνιηθά από ηηο ηξεηο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ ιίκλε 

παξαηεξήζεθε όηη ν αξηζκόο νηθνγελεηώλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζώο πεξηνξηζκέλε ήηαλ 

θαη ε αθζνλία ηνπο (Πίλαθεο 1 θαη 2). Απηό όκσο πηζαλόλ λα νθείιεηαη, εθηόο από ην 

γεγνλόο όηη ε ιίκλε είλαη νιηγνηξνθηθή θαη ζην όηη ε δεηγκαηνιεςία έγηλε ζηηο όρζεο, 

νπόηε είδε πνπ ελδερνκέλσο λα ππήξραλ ζε κεγαιύηεξα βάζε δελ ζπιιέρζεθαλ.  

 

Με εμαίξεζε ην Echinogammarus, Palaemonetes antennarius θαη ηα Chironomidae, ε 

ζύλζεζε ηεο βηνθνηλσλίαο ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή από ηελ κία επνρή ζηελ άιιε 

(Πίλαθαο 1; Πίλαθαο 2). Η αθζνλία ηεο ιίκλεο ήηαλ κεγαιύηεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άλνημεο ηνπ 2006 αιιά ε πνηθηιόηεηα ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε αθνύ κόλν 3 είδε 

απαληήζεθαλ. Η πνηθηιόηεηα ηεο ιίκλεο ήηαλ κεγαιύηεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκώλα 2006 θαη ην ηέινο ηεο άλνημεο ηνπ 2007 (Πίλαθαο 2).  

 

Πίλαθαο 1. ύλζεζε καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηεο Λίκλεο Κνπξλά (* 1-10; ** 10-50; 

*** 50-100; **** >100) 

ΣΑΞΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΔΙΓΟ 01/2006 04/2006 05/2007 

Γαζηεπόποδα BITHYNIIDAE Bithynia sp. *   
 LYMNAEIDAE Lymnaea stagnalis   * 
 NERITIDAE Theodoxus sp. *   
 PLANORBIDAE Bulinus truncatus *   
 PLANORBIDAE Gyraulus sp. *   
 PLANORBIDAE Segmentina nitida    
Αμθίποδα GAMMARIDAE Echinogammarus sp. *** *** ** 
 PALAEMONIDAE Palaemonetes antennarius *  ** 
Οδονηόγναθα COENAGRIONIDAE Cercion lindenii *   
 GOMPHIDAE Onychogomphus forcipatus   **  
 LIBELLULIDAE Orthetrum cancellatum   * 
 LIBELLULIDAE Sympetrum meridionale   * 
Γίπηεπα CHIRONOMIDAE Chironomidae Gen. sp.  ** ** 
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Πίλαθαο 2. ύλζεζε θαη δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο ηεο Λίκλεο Κνπξλά.  

 01/2006 04/2006 05/2007 

Αφθονία 79 114 64 

Αριθμός οικογενειών 6 3 5 

Αριθμός ειδών 7 3 6 

Σαξινομική ομάδα [%]    

     Γαζηεξόπνδα 11 0 2 

     Καξθηλνεηδή 87 68 64 

     Οδνληόγλαζα 1 12 9 

     Γίπηεξα 0 19 25 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο πδξνινγηθέο πξνηηκήζεηο ηεο βελζηθήο παλίδαο, ηα πεξηζζόηεξα είδε πνπ 

ζπιιέρζεθαλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ‘Rheo-to limnophil’ δειαδή αζπόλδπια πνπ 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πνηάκηα ρακειήο ξνήο θαη ζε ιηκλάδνπζεο δώλεο (Πίλαθαο 3) 

ελώ ζεκαληηθό ήηαλ θαη ην πνζνζηό ηεο παλίδαο πνπ δελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζηνλ ηύπν ξνήο (ΙΝ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, πεξίπνπ ην 90% ηεο 

βηνθνηλσλίαο ραξαθηεξίζηεθε από είδε κε πξνηίκεζε ζηελ πδξόβηα βιάζηεζε (46%) θαη 

ζε νξγαληθά ελδηαηηήκαηα (43%). Απηή ε εηθόλα άιιαμε ελ κέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άλνημεο ηνπ 2006 θαη ηνπ 2007. Η βηνθνηλσλία αληηπξνζσπεύηεθε θαη πάιη ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο από είδε κε πξνηίκεζε ζηελ πδξόβηα βιάζηεζε (Ρhy) θαη νξγαληθή ύιε 

(Ρom), αιιά θαη από είδε (π.ρ. Chironomidae) κε πξνηίκεζε ζηελ ηιύ (Pel θαη Psa). Οη 

θπξίαξρεο νκάδεο, όζνλ αθνξά ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνλ ρεηκώλα 

θαζώο θαη ηελ άλνημε ηνπ 2006 θαη 2007 ήηαλ νη ζξπκκαηνθάγνη θαη νη ζπιιέθηεο 

(Πίλαθαο 3). Σελ  άλνημε  απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκόο ησλ ζεξεπηώλ ιόγσ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ Onychogomphus forcipatus ηεο νηθνγέλεηαο Gomphidae. Οη 

θνιπκβεηέο/θαηαδύηεο (π.ρ. Καξθηλνεηδή) θαη νη πεξπαηεηέο (π.ρ. Οδνληόγλαζα, 

Γαζηεξόπνδα) ήηαλ νη θπξίαξρνη νξγαληζκνί πνπ απαληήζεθαλ ζηελ ιίκλε θαη ζηηο ηξεηο 

δεηγκαηνιεςίεο.  
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Πίλαθαο 3. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ησλ καθξναζπόλδπισλ ηεο ιίκλεο Κνπξλά. Οη 

επεμεγήζεηο ησλ θσδηθώλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηύπνπ ξνήο θαη ελδηαηηήκαηνο δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα 1.  

Οικολογικά Χαπακηηπιζηικά 01/2006 04/2006 05/2007 

Προηίμηζη ηύποσ Ροής [%]    

LB 0 0 3 

LP 0 0 6 

LR 3 0 2 

RL 86 68 38 

RP 0 12 0 

RB 0 0 0 

IN 1 19 25 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10 0 27 

     

Προηίμηζη ενδιαιηήμαηος [%]    

Pel 0 12 17 

Arg 0 0 0 

Psa 0 6 0 

Aka 0 4 0 

Lit 0 2 3 

Phy 46 38 29 

Pom 43 34 20 

Oth 0 4 5 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10 0 27 

     

Σροθικές ζσνήθειες [%]    

Βνζθεηέο 3 4 6 

Δμνξύθηεο (miners) 0 2 3 

Ξπινθάγνη 0 0 0 

Θξπκκαηνθάγνη 43 34 19 

Σπιιέθηεο 43 40 26 

Δλεξγνί δηεζεκαηνθάγνη 0 4 5 

Παζεηηθνί δηεζεκαηνθάγνη 0 0 0 

Θεξεπηέο 1 14 12 

Παξαζηηηθέο 0 2 3 

Άιιεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 0 0 0 

    

Σύποι κίνηζης [%]    

Κνιπκβεηέο/θηλνύκελνη ζηελ επηθάλεηα  0 0 0 

Κνιπκβεηέο/θαηαδύηεο 44 42 24 

Φσιηαζηέο 0 0 0 

Πεξπαηεηέο 46 42 29 

(semi)sessil (π.ρ. Γίζπξα) 0 8 10 

 Άιινη (π.ρ. αλαξξηρεηέο) 0 8 10 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10 0 27 
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ηηο εηθόλεο παξαθάησ απεηθνλίδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 

απαληώληαη ζηελ Λίκλε Κνπξλά.   

   

    

 

(Από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά)  

Cercion lindeni (photo P. Falatico; http://aramel.free.fr/INSECTES7terter.shtml)  

Orthetrum cancellatum (Photo © David Kitching 2007; www.brocross.com) 

Bulinus truncatσs (www.naturamediterraneo.com) 

Palaemonetes sp. (http://www.ptboro.com/gov_pages/open%20space/index.html) 

Segmentina nitida, (http://www.biolib.cz) 

 Lymnaea stagnalis (http://www.biolib.cz) 

Echinogammarus sp. (http://www.neozoen-bodensee.de/aktuelles) 
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Μακροασπόνδυλη πανίδα – ΜΕΛ Κουρνά 

Γύν επνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΜΔΛ ηεο Κνπξλά από ην 2006 

σο ην 2008. Γείγκαηα βέλζνπο ζπιιέρζεθαλ ηνπο ρεηκώλεο ηνπ 2007 (Μάξηεο 2007) θαη 

ηνπ 2008 (Φιεβάξεο 2008). Σα καθξναζπόλδπια πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δύν δεηγκαηνιεςηώλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4, ελώ ν Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη 

ηελ δνκή θαη ηε ζύλζεζε ηεο βηνθνηλσλίαο. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο δύν πίλαθεο, ε 

πνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλίνπ ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, εηδηθά ηνλ ρεηκώλα ηνπ 2008 

όπνπ κόλν έλα είδνο βξέζεθε (Tipula sp.). Σν γεγνλόο όηη ην ιηκλίν δηαηεξεί λεξό κόλν 

κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο ηνλ ρξόλν, θαζηζηά αδύλαηε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

απνίθεζε ηνπ. Σνλ ρεηκώλα ηνπ 2007 όπνπ ζπιιέρζεθαλ πεξηζζόηεξα είδε, 

ζπκπεξαίλεηαη όηη ην ιηκλίν δηαηεξνύζε λεξό γηα αξθεηό δηάζηεκα πξηλ ηελ δηεμαγσγή 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Σα πεξηζζόηεξα καθξναζπόλδπια πνπ απαληήζεθαλ ήηαλ ηα 

θνιεόπηεξα θαη εηδηθόηεξα απηά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δπηίζθσλ (Dytiscidae).  

 

Πίλαθαο 4. ύλζεζε καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ Κνπξλά (* 1-10; ** 10-50; 

*** 50-100; **** >100) 

ΣΑΞΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΔΙΓΟ 03/2007 02/2008 

Ιζόποδα TRICHONISCIDAE Titanethes sp. *  

Οδονηόγναθα COENAGRIONIDAE Coenagrion sp. *  

Κολεόπηεπα DYTISCIDAE Graphoderus sp.  *  

 DYTISCIDAE Hydroporinae Gen. sp. *  

 HYDRAENIDAE Ochthebius sp.  *  

Γίπηεπα TIPULIDAE Tipula sp.  * 

 

 

Πίλαθαο 5. ύλζεζε θαη δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο ηνπ ΜΔΛ Κνπξλά.  

 03/2007 02/2008 

Αφθονία 9 1 

Αριθμός οικογενειών 4 1 

Αριθμός ειδών 5 1 

Σαξινομική ομάδα [%]   

    Καξθηλνεηδή 11 0 

    Οδνληόγλαζα 11 0 

    Κνιεόπηεξα 78 0 

    Γίπηεξα 0 100 
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Σν ιηκλίν βξίζθεηαη δίπια ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο, σζηόζν ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα 

δείρλνπλ όηη ε παλίδα ηνπ ιηκλίνπ είλαη δηαθνξεηηθή από απηήλ ηεο ιίκλεο. Η ζηάζκε ηεο 

ιίκλεο αλεβαίλεη κεηά από πνιιέο βξνρνπηώζεηο θαη ηξνθνδνηεί ην ιηκλίν, σζηόζν ηα 

καθξναζπόλδπια ηεο ιίκλεο δελ κεηαλαζηεύνπλ γηα λα απνηθίζνπλ ην ιηκλίν. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ παλίδα ηνπ ιηκλίνπ. Σα αζπόλδπια ηνπ ιηκλίνπ δελ κεηαλαζηεύνπλ 

ζηελ ιίκλε γηα λα επηβηώζνπλ όηαλ ην ιηκλίν μεξαίλεηαη θαη θαίλεηαη όηη εθαξκόδνπλ 

άιιεο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο (βι. εηζαγσγή). Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπ ιηκλίνπ 

θαη ηεο ιίκλεο ζα κπνξνύζαλ λα είραλ κειεηεζεί πην αλαιπηηθά κε πεξηζζόηεξεο 

δεηγκαηνιεςίεο, σζηόζν ην ιηκλίν παξέκεηλε μεξό γηα ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιόγσ ηεο παξαηεηακέλεο αλνκβξίαο ησλ ηειεπηαίσλ δύν 

εηώλ.  

 

ηηο εηθόλεο παξαθάησ απεηθνλίδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 

απαληήζεθαλ ζην ΜΔΛ ηεο Κνπξλά.  

 

  

 

(Από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά)  

Titanethes sp. (Photo: Ioannis Karaouzas) 

Coenagrion sp. (Photo: Jean-Pierre Boudot; http://www.arkive.org/cretan-bluet/coenagrion-intermedium/) 

Ochthebius sp. (Photo: F. Köhler; http://koleopterologie.de)  

Tipula sp (Photo: J.K. Lindsey)  
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2. ΕΛΑΦΟΝΗΘ 

 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεηγκαηνιεςίεο βελζηθώλ αζπόλδπισλ ζηα ιηκλία 

ηεο  πεξηνρήο ηνπ Διαθνλεζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κόλν κία θνξά, αθνύ ζρεδόλ ζε 

όιεο ηηο επηζθέςεηο ηα ιηκλία δελ είραλ λεξό. Γεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δύν ιηκλία ηνπ Διαθνλεζίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 2006. Παξόιν πνπ ηα 

ελδηαηηήκαηα θαη ησλ δύν ιηκλίσλ είλαη παλνκνηόηππα (ιαζπώδεο ππόζηξσκα, 

θπηνθνηλσλίεο, θ.α.), νη καθξναζπόλδπινη νξγαληζκνί πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθνί (Πίλαθαο 6). Η βελζηθή παλίδα ησλ δύν ιηκλίσλ ήηαλ εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε όζν αθνξά ησλ αξηζκό εηδώλ θαζώο θαη ηελ αθζνλία ηνπο κε εμαίξεζε ηα 

κηθξν-θαξθηλνεηδή ηεο νκνηαμίαο ησλ νζηξαθσδώλ (Ostracoda) πνπ απαληήζεθαλ ζην 

ιηκλίν 5. Σα αζπόλδπια πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ζηα δύν ιηκλία (π.ρ. Chironomidae, 

Poduridae, θ.α.) ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο, όπσο ε 

πεξηνδηθόηεηα θαη νξγαληθή ξύπαλζε (θπξίσο από πεξηηηώκαηα ησλ δώσλ πνπ βόζθνπλ 

ζηελ πεξηνρή). ην ιηκλίν 15 ζπιιέρζεθαλ δύν είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Chironomidae θαη ην θνιεόπηεξν ηεο νηθνγέλεηαο Histeridae, ην νπνίν είλαη ρεξζαίν 

νπόηε θαη ε παξνπζία ηνπ ζην ιηκλίν ήηαλ ζπκπσκαηηθή. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην 

θνιεόπηεξν ηεο νηθνγέλεηαο Staphylinidae πνπ ζπιιέρζεθε ζην ιηκλίν 5.  
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Πίνακας 6. ύλζεζε καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ζηα ΜΔΛ 5 θαη 15 ηνπ Διαθνλεζίνπ 

ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. (* 1-10; ** 10-50; *** 50-100; **** >100) 

ΣΑΞΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΔΟ Λιμνίο 5 Λιμνίο 15 

Οζηρακώδη  Ostracoda Gen.sp. ****  

Δίπηερα CHIRONOMIDAE Chironomidae Gen. sp. * ** 

 CHIRONOMIDAE Chironomus thummi  ** 

Κολλέμβολα PODURIDAE Podura aquatica *  

Εηερόπηερα CORIXIDAE Sigara nigrolineata *  

Κολεόπηερα HISTERIDAE Hister sp.  * 

 STAPHYLINIDAE Staphylinidae Gen.sp. *  

 

 

Σν 98.5 % ηεο βηνθνηλσλίαο ηνπ ιηκλίνπ 5 ραξαθηεξίζηεθε από ηάμα πνπ βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζε πνιύ ρακειέο ξνέο (Limno-to rheophil), ελώ ζην ιηκλίν 

15 ην νπνίν είρε αθξηβώο ην ίδην ελδηαίηεκα ππεξίζρπζαλ ηα ηάμα πνπ απαληώληαη 

ζπλήζσο ζε λεξά ρακειήο ξνήο θαη ζε ιηκλάδνπζεο δώλεο (Rheo-to limnophil - 72%). Σα 

είδε πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην ιηκλίν 15 ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζε 

ιαζπώδε θαη νξγαληθά ππνζηξώκαηα, όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα 7. Δπαξθή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ιηκλίν 5, όζνλ αθνξά ηελ πξνηίκεζε ελδηαηηήκαηνο, δελ 

δηακνξθώζεθαλ ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αθζνλίαο ησλ ζπιιερζέλησλ 

καθξναζπόλδπισλ. πιιέθηεο θαη ζξπκκαηνθάγνη ήηαλ νη θπξίαξρεο ηξνθηθέο νκάδεο 

ησλ ΜΔΛ ηνπ Διαθνλεζίνπ νη νπνίνη ηξέθνληαη θπξίσο κε νξγαληθή ύιε (Πίλαθαο 7).  

Σέινο, ηα ζηνηρεία γηα ηνπο ηύπνπο θίλεζεο θαη γηα ηα δύν ΜΔΛ δελ είλαη αξθεηά γηα λα 

πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα.  
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Πίλαθαο 7. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηεο βελζηθήο παλίδαο ησλ Μεζνγεηαθώλ Δπνρηθώλ 

Ληκλίσλ ηνπ Διαθνλεζίνπ. Οη επεμεγήζεηο ησλ θσδηθώλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηύπνπ ξνήο 

θαη ελδηαηηήκαηνο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα 1.  

 
Οικολογικά Χαπακηηπιζηικά Λιμνίο 5 Λιμνίο 15 

Προηίμηζη ηύποσ Ροής [%]   

LB 0 0 

LP 0 0 

LR 98.5 0 

RL 0.5 72 

RP 0 0 

RB 0 0 

IN 0.5 28 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 0.5 0 

    

Προηίμηζη ενδιαιηήμαηος [%]   

Pel 1 67 

Arg 0 0 

Psa 0 7 

Aka 0 0 

Lit 0 0 

Phy 0 6 

Pom 0 14 

Oth 0 6 

 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 99 0 

    

Σροθικές ζσνήθειες [%]   

Βνζθεηέο 0 5 

Δμνξύθηεο (miners) 0 3 

Ξπινθάγνη 0 0 

Θξπκκαηνθάγνη 20 36 

Σπιιέθηεο  80 44 

Δλεξγνί δηεζεκαηνθάγνη 0 6 

Παζεηηθνί δηεζεκαηνθάγνη 0 0 

Θεξεπηέο 0 3 

Παξαζηηηθέο 0 3 

Άιιεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 0 0 

    

Σύποι κίνηζης [%]   

Κνιπκβεηέο/θηλνύκελνη ζηελ επηθάλεηα  0 0 

Κνιπκβεηέο/θαηαδύηεο 1 3 

Φσιηαζηέο 0 0 

Πεξπαηεηέο 0 3 

(semi)sessil (π.ρ. Γίζπξα) 0 11 

Άιινη (π.ρ. αλαξξηρεηέο) 0 11 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 99 72 
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ηηο εηθόλεο παξαθάησ απεηθνλίδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 

απαληήζεθαλ ζηα ΜΔΛ 5 θαη 15 ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαθνλεζίνπ.   

 

   

 
 

(Από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά)  

Podura aquatica (http://insects.tamu.edu) 

Chironomus thummi (Photo: Prof. Dr. U. Heitkamp, Diemarden; http://www.hlug.de) 

Ostracoda (http://www.kuleuven-kortrijk.be)  

Sigara nigrolineata (http://www.biolib.cz) 
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3. ΦΑΛΑΑΡΝΑ 

 

 
 

πλνιηθά έμη δεηγκαηνιεςίεο βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ νξγαληζκώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΜΔΛ ησλ Φαιαζάξλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλαιπηηθά, νη δεηγκαηνιεςίεο δηεμαρζήθαλ ηνλ ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε ηνπ 2006 

(Ιαλνπάξην θαη Απξίιην αληίζηνηρα), ηνπ 2007 (Φεβξνπάξηνο θαη Μάηνο) θαη ηνπ 2008 

(Φεβξνπάξηνο θαη Απξίιηνο). Η βελζηθή καθξναζπόλδπιε παλίδα ηνπ ιηκλίνπ γηα όιεο 

ηηο πεξηόδνπο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 8.  

 

Σνλ ρεηκώλα ηνπ 2006 ε βελζηθή παλίδα ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο. πιιέρζεθαλ κόλν ηξία είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν ήηαλ 

θνιεόπηεξα, ηα νπνία γεληθώο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο ζε αληίμνεο 

ζπλζήθεο, θαζώο επίζεο θαη ην δίπηεξν ηεο νηθνγέλεηαο Psychodidae. Σελ άλνημε, ν 

αξηζκόο ησλ ηάμα θαζώο θαη νη αθζνλίεο ηνπο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Σν θνιεόπηεξν 

Berosus  θαζώο θαη ηα Chironomidae ήηαλ ηα θπξίαξρα ηάμα, όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία 

ελώ ζπιιέρηεθαλ έληεθα (11) ηάμα. Σν 53% ηεο παλίδαο αληηπξνζσπεύζεθε από ηα 

δίπηεξα, αθνινπζνύκελα από ηα θνιεόπηεξα κε 41%. Σνλ επόκελν ρεηκώλα, ν αξηζκόο 

ησλ ηάμα θαη ε αθζνλία ηνπο κεηώζεθε ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηελ άλνημε ηνπ 2006 αιιά 

ε βηνθνηλσλία ηνπ ιηκλίνπ απνηειέζηεθε από δηαθνξεηηθά είδε (Πηλάθαο 8). Η 

βηνθνηλσλία ηνπ ρεηκώλα 2007 αληηπξνζσπεύηεθε θπξίσο από ηα δίπηεξα Culex θαη 

Ceratopogonidae (68%) θαη ηα νζηξαθώδε (Ostracoda) κε πνζνζηό αθζνλίαο 28%.  

Μεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα κέζα ηεο άλνημεο, ν αξηζκόο ησλ εηδώλ 

θαη νηθνγελεηώλ απμήζεθε (έληεθα θαη δώδεθα, αληίζηνηρα) ρσξίο λα αιιάμεη ζεκαληηθά 

ε αθζνλία ηεο βηνθνηλσλίαο (Πίλαθαο 9). Σα δίπηεξα θπξηάξρεζαλ θαη ηελ άλνημε αιιά 

κε δηαθνξεηηθά ηάμα, ηα Psychodidae κε πνιύ κεγάιν πιεζπζκό. Όπσο θαη ηνλ ρεηκώλα 
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ηνπ 2007, ε βηνθνηλσλία αληηπξνζσπεύηεθε από ηα δίπηεξα θαη ηα κηθξν-θαξθηλνεηδή 

ηεο νκνηαμίαο ησλ νζηξαθσδώλ, ελώ ε αθζνλία ησλ ππόινηπσλ νκάδσλ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε (Πίλαθαο 8), κε εμαίξεζε ηα ηξηρόπηεξα ηεο νηθνγέλεηαο Limnephilidae, ηα 

νπνία είραλ ζεκαληηθό πνζνζηό παξνπζίαο (20%). Σνλ ρεηκώλα ηνπ 2008 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Φεβξνπάξην, ε παλίδα ηνπ ιηκλίνπ ζπγθξνηήζεθε κόλν από έλα ηάμα 

(Ostracoda), ην νπνίν θαλεξώλεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε, πνπ πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζε 

θάπνηα παξέκβαζε πνπ ππέζηε ην ιηκλίν ηελ πεξίνδν εθείλε ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δύν κελώλ όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλνημηάηηθε δεηγκαηνιεςία (Απξίιεο 2008), ε 

πνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλίνπ έδεημε λα απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά. Η παλίδα ηνπ ιηκλίνπ 

ζπγθξνηήζεθε από ηα δίπηεξα  Pericoma ηεο νηθνγέλεηαο Psychodidae, ηα Chironomidae, 

ην θνιεόπηεξν ηνπ γέλνπο Berosus., ην εηεξόπηεξν Hesperocorixa sahlbergi θαη ηέινο ην 

νδνληόγλαζν Aeshna ησλ νπνίσλ ε αθζνλία ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε ζε ζύγθξηζε 

κε πξνεγνύκελεο επνρέο.    
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Πίλαθαο 8. ύλζεζε καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ Φαιαζάξλσλ. (* 1-10; ** 10-50; *** 50-100; **** >100).  

Lv - πξνλύκθε, Ad – ελήιηθν.  

ΣΑΞΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΔΙΓΟ 01/2006 04/2006 02/2007 05/2007 02/2008 04/2008 

Γαζηεπόποδα BITHYNIIDAE Bithynia sp.    *   

Ακάπεα HYDRACHNIDAE Hydrachnidae Gen. sp.    *   

Οζηπακώδη OSTRACODA Ostracoda Gen. Sp.    ** ** **  

Οδονηόγναθα AESHNIDAE Aeshna sp.      * 

 COENAGRIONIDAE Cercion lindenii  *     

Δηεπόπηεπα CORIXIDAE Hesperocorixa sahlbergi  *    * 

 CORIXIDAE Micronecta sp.    *   

 NOTONECTIDAE Notonecta sp.  *     

 PLEIDAE Plea minutissima    *    

Κολεόπηεπα DYTISCIDAE Agabus nebulosus Ad. * *     

 DYTISCIDAE Agabus sp. Lv.  *     

 DYTISCIDAE Rhantus sp. Lv.   *    

 GYRINIDAE Gyrinus sp. Lv.    *   

 HALIPLIDAE Haliplus sp. Lv.  *     

 HYDRAENIDAE Hydraenidae Gen. sp. Ad.  *     

 HYDROPHILIDAE Berosus sp. Ad. *  * *   

 HYDROPHILIDAE Berosus sp. Lv.  ****  *  * 

Σπισόπηεπα LIMNEPHILIDAE Limnephilidae Gen. sp.    **   

Γίπηεπα CERATOPOGONIDAE Ceratopogonidae Gen. sp.   **    

 CHIRONOMIDAE Chironomidae Gen. sp.  **** *   * 

 CULICIDAE Culex sp.   ***    

 DIXIDAE Dixa sp.  **     

 EMPIDIDAE Empididae Gen. sp.    *   

 PSYCHODIDAE Pericoma sp. ** *  ***  * 
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 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΔΙΓΟ 01/2006 04/2006 02/2007 05/2007 02/2008 04/2008 

 LIMONIIDAE Cheilotrichia sp.    *   
 SCIOMYZIDAE Sciomyzidae Gen. sp.    *   
 TIPULIDAE Tipula sp.   *    

 

 

 

Πίνακας 9. ύλζεζε θαη δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο ησλ ΜΔΛ Φαιαζάξλσλ. 

 
  Ιαν-06 Αππ-06 Φεβ-07 Μαϊορ-07 Φεβ-08 Αππ-08 

Αφθονία 29 299 178 142 33 8 
Αριθμός οικογενειών 3 10 8 11 3 5 
Αριθμός ειδών 3 11 8 12 3 5 
Σαξινομική ομάδα [%]       
    Οζηξαθώδε 0 0 28 26 94 0 
    Οδνληόγλαζα 0 3 0 0 0 13 
    Κνιεόπηεξα 17 41 3 4 3 13 
    Γίπηεξα 83 53 68 46 0 63 
    Γαζηεξόπνδα 0 0 0 1 0 0 
    Αθάξεα 0 0 0 1 0 0 
    Δηεξόπηεξα 0 3 1 1 0 13 
    Τξηρόπηεξα 0 0 0 20 0 0 
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H επνρηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξνπζηάδεη ε αζπόλδπιε παλίδα απεηθνλίδεηαη ζην 

δελδξόγξακκα νκαδνπνίεζεο (cluster analysis) (ρήκα 1). Η αζπόλδπιε παλίδα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά από επνρή ζε επνρή θαη απηό δηαθξίλεηαη από ηελ νκαδνπνίεζε ησλ επνρώλ 

πνπ ην πνζνζηό νκνηόηεηαο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Γηα παξάδεηγκα ε βηνθνηλσλία 

ηνπ ρεηκώλα 2007 κε εθείλε ηνπ 2008 έρνπλ πνζνζηό νκνηόηεηαο πεξίπνπ 25% ελώ δελ 

έρνπλ θακία νκνηόηεηα κε ηηο ππόινηπεο ηέζζεξηο επνρέο. Οκνίσο, ε παλίδα ηεο άλνημεο 

2007 είρε πνζνζηό νκνηόηεηαο 20% κε ηελ παλίδα ηεο άλνημεο 2006 θαη 2008.  

 

χήμα 1. Γελδξόγξακκα νκαδνπνίεζεο ηεο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ 

Φαιαζάξλσλ γηα θάζε επνρή. (Υ = ρεηκώλαο; Α = Άλνημε) 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο (Πίλαθαο 

10), θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 2006, ην 83% ηεο βελζηθήο θνηλσλίαο ζπγθξνηήζεθε 

από είδε πνπ απαληώληαη ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζε ρακειέο ξνέο (LR-Limno-to 

rheophil) ελώ ην 10 % ζπγθξνηήζεθε από ηάμα πνπ απνηθνύλ ζπλήζσο ζηάζηκα λεξά θαη 

ζπαλίσο ρακειέο ξνέο (LP-Limnophil). Σελ άλνημε, παξαηεξήζεθε κηα πνηθηινκνξθία 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηύπνπ ξνήο, παξόιν πνπ ε πιεηνςεθία ηεο παλίδαο (48%), 
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έδεημε λα κελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνλ ηύπν ξνήο. Σν 4% 

αληηπξνζσπεύζεθε από ηάμα Limno-to rheophil, ην 3 % από Rheo-to limnophil (RL), ην 

5% από Limnophil θαη ηέινο ην 3% από Limnobiont (LB). Σνλ ρεηκώλα 2007, ην 77% 

(49% θαη 28%) ηεο βηνθνηλσλίαο αληηπξνζσπεύηεθε από είδε πνπ απαληώληαη ζε 

ζηάζηκα λεξά (LP θαη LR) θαη 22% από είδε πνπ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε 

ζηνλ ηύπν ξνήο. Η βηνθνηλσλία ηνπ ιηκλίνπ αληηπξνζσπεύζεθε από είδε πνπ απαληώληαη 

ζε ζηάζηκα λεξά (LP θαη LR) θαη ζηηο ππόινηπεο ηξεηο επνρέο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε 

παλίδα ηνπ ιηκλίνπ δηαθνξνπνηόηαλ επνρηθά, αληηπξνζσπεπόηαλ ζρεδόλ πάληα από είδε 

πνπ δνπλ ζε ζηάζηκα λεξά.     

 

Η νηθνινγηθή αλάιπζε έδεημε όηη ην 75% ηεο θνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα 

2006, ζπγθξνηήζεθε από είδε πνπ δνπλ ζε θπηηθά ππνζηξώκαηα (Phy) θαη ην 25% από 

είδε πνπ δνπλ ζε πέηξεο θαη ραιίθη (Lit).  Σελ άλνημε ηεο ίδηαο ρξνληάο, ην 30% θαη 20% 

ηεο παλίδαο απαληήζεθε ζε ιαζπώδε (Pelal) θαη θπηηθά (Phy) ππνζηξώκαηα αληίζηνηρα. 

Σελ ρεηκεξηλή θαη αλνημηάηηθε πεξίνδν ηνπ 2007, θπξηάξρεζαλ ηα είδε πνπ δνπλ ζε 

θπηηθά ππνζηξώκαηα (Πίλαθαο 10), ελώ ηελ άλνημε ηνπ 2008 θπξηάξρεζαλ ηα είδε πνπ 

απαληώληαη ζε ιαζπώδε θαη θπηηθά ελδηαηηήκαηα (35% θαη 24%, αληίζηνηρα).  

 

πιιέθηεο (86%) θαη ζεξεπηέο (14%) ήηαλ νη θπξίαξρεο ηξνθηθέο νκάδεο ηεο παλίδαο 

ηνπ ιηκλίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (2006), νη νπνίεο άιιαμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άλνημεο (2006) κε ηελ παξνπζία πεξηζζόηεξσλ εηδώλ (Πίλαθαο 10). Η βνηθνηλσλία ηεο 

άλνημεο θπξηαξρήζεθε από ζεξεπηέο, πνπ ήηαλ θαη ε θπξίαξρε ηξνθηθή νκάδα (48%), 

αθνινπζνύκελνη από ζπιιέθηεο (17%), ελεξγνύο δηεζεκαηνθάγνπο (12%), βνζθεηέο (10 

%) θαη ηέινο από εμνξύθηεο (miners) θαη παξάζηηα (5% αληίζηνηρα). Σνλ ρεηκώλα ηηο 

επόκελεο ρξνληάο (2007) ην πνζνζηό ηνλ ζεξεπηώλ κεηώζεθε ζε 25% θαη απμήζεθαλ νη  

δηεζεκαηνθάγνη νξγαληζκνί (46%) ελώ εκθαλίζηεθαλ νη ζξπκκαηνθάγνη, σζηόζν κε 

ρακειό πνζνζηό παξνπζίαο (6%). Σελ άλνημε, νη δηεζεκαηνθάγνη εμαθαλίζηεθαλ ελώ νη 

ζπιιέθηεο θπξηάξρεζαλ κε ζεκαληηθό πνζνζηό παξνπζίαο (66%). Οη ζπιιέθηεο 

επηθξάηεζαλ θαη ηελ επόκελε πεξίνδν (2008) ελώ ηελ άλνημε ηνπ 2008 

επαλεκθαλίζηεθαλ νη ζεξεπηέο θαη νη βνζθεηέο.  
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Πίνακας 10. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηεο βελζηθήο παλίδαο ΜΔΛ Φαιαζάξλσλ. Οη 

επεμεγήζεηο ησλ θσδηθώλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηύπνπ ξνήο θαη ελδηαηηήκαηνο δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα 1. 

 

                                                              Ιαν-06 Αππ-06 Φεβ-07 Μαϊορ-07 Φεβ-08 Αππ-08 

Πποηίμηζη ηύπος Ροήρ [%]       

LB 0 3 0 0 0 0 

LP 10 5 49 1 0 13 

LR 83 4 28 70 94 12 

RL 0 3 0 0 0 0 

RP 0 0 0 0 0 0 

RB 0 0 0 0 0 0 

IN 0 48 22 1 0 50 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 7 36 1 28 6 25 

Πποηίμηζη ενδιαιηήμαηορ [%]      

Pel 0 30 7 1 0 35 

Arg 0 0 0 1 0 1 

Psa 0 0 6 1 0 1 

Aka 0 0 0 0 0 0 

Lit 25 2 0 13 0 4 

Phy 75 20 33 33 0 24 

Pom 0 2 23 0 0 0 

Oth 0 10 0 1 0 10 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 0 36 31 51 100 25 

Σποθικέρ ζςνήθειερ [%]      

Βνζθεηέο 0 10 0 0 0 14 

Δμνξύθηεο (miners) 0 5 0 0 0 5 

Θξπκκαηνθάγνη 0 0 6 5 0 0 

Σπιιέθηεο 86 17 23 66 76 36 

Δλεξγνί δηεζεκαηνθάγνη 0 12 46 0 24 10 

Παζεηηθνί δηεζεκαηνθάγνη 0 0 0 0 0 0 

Θεξεπηέο 14 48 25 5 0 18 

Παξάζηηα 0 5 0 0 0 5 

Άιιεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 0 3 0 0 0 0 

Σύποι κίνηζηρ [%]       

Κνιπκβεηέο/θηλνύκελνη ζηελ επηθάλεηα  0 0 0 0 0 0 

Κνιπκβεηέο/θαηαδύηεο 7 11 39 0 0 16 

Φσιηαζηέο 83 2 1 45 0 13 

Πεξπαηεηέο 1 12 23 0 0 5 

(semi)sessil (π.ρ. Γίζπξα) 0 19 0 0 0 20 

 Άιινη (π.ρ. αλαξξηρεηέο) 2 20 8 0 0 21 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 7 36 29 54 100 25 
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Οη θνιπκβεηέο/θαηαδύηεο (π.ρ. Κνιεόπηεξα, Δηεξόπηεξα), θσιηαζηέο (π.ρ. θάπνηα 

Γίπηεξα θαη Σξηρόπηεξα) θαη πεξπαηεηέο (π.ρ. θάπνηα Οδνληόγλαζα) ήηαλ νη θπξηόηεξνη 

ηύπνη θίλεζεο ηεο παλίδαο ησλ Φαιαζάξλσλ. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο παλίδαο 

αληηπξνζσπεύηεθε θαη από ηνπο αλαξξηρεηέο αιιά νη νξγαληζκνί απηνί ζπλαληήζεθαλ 

θπξίσο ηελ άλνημε.    

 

Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ ηξηώλ εηώλ παξαηεξείηαη όηη ε βελζηθή παλίδα ηνπ ιηκλίνπ: 

α) δηαθνξνπνηείηαη επνρηθά όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζύλζεζε θαη δνκή ηεο παλίδαο 

(ζρήκα 1, πίλαθαο 8) 

β) απνηειείηαη από αλζεθηηθά είδε. Σα αλζεθηηθά είδε επηβηώλνπλ είηε κεηώλνληαο ηνλ 

θύθιν δσήο ηνπο, ην νπνίν πηζαλόλ λα δηθαηνινγεί θαη ηελ ζύληνκε παξνπζία θάπνησλ 

εηδώλ ζην ιηκλίν, είηε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ απγώλ (π.ρ. νζηξαθώδε, βξαγρηόπνδα 

θηι.). Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ηα είδε απηά, εθηόο ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπο ζηελ 

μεξαζία, είλαη θαη αλζεθηηθά ζηελ ξύπαλζε (ζε θάπνηεο πεξηόδνπο ηα ληηξηθά 

μεπεξλνύζαλ ηα  60mg/l)  

γ) παξνδηθά, ζπγθξνηήζεθε από είδε (επθαηξηαθά είδε) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ιηκλίν σο 

πξνζσξηλό ‘θαηαθύγην’ γηα επηβίσζε από αλεπηζύκεηεο ζπλζήθεο (θάπνηα είδε 

απαληήζεθαλ κόλν κία θνξά ζηελ πεξίνδν ησλ ηξηώλ εηώλ).  
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ηηο εηθόλεο παξαθάησ απεηθνλίδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 

απαληήζεθαλ ζην ΜΔΛ Φαιαζάξλσλ.  

 

 

 

   
 

  

   
 

(Από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά)  

 

Berosus sp. Προνύμφη (Photo: Ι. Καραούζας)  

Berosus sp. Ενήλικο άτομο (Photo: F. Köhler; http://koleopterologie.de) 

Pericoma sp. Προνύμφη (Photo: Ι. Καραούζας) 

Οζηξαθώδε (Photo: http://hu.wikipedia.org) 

Agabus nebulosus (Photo: F. Köhler; http://koleopterologie.de) 

Rhantus sp. (Photo: C. Weisenboehler; http://koleopterologie.de) 

Hesperocorixa sahlbergi (Photo: N. Sloth; http://www.biopix.com) 
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4. ΟΜΑΛΟ 

 

 
 

 

Δθηά δεηγκαηνιεςίεο αζπόλδπιεο παλίδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαιπηηθόηεξα, νη δεηγκαηνιεςίεο δηεμαρζήθαλ: 

  

 Ιαλνπάξην 2006 

 Απξίιην 2006 

 Ννέκβξην 2006 

 Μάξηην 2007 

 Μάην 2007 

 Φεβξνπάξην 2008 

 Απξίιην 2008 

 

ηελ πεξίνδν ηεο πξώηεο ρεηκεξηλήο δεηγκαηνιεςίαο (Ιαλνπάξην 2006) ην ιηκλίν ήηαλ 

θαιπκκέλν κε πάγν. Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ αδύλαηε, σζηόζν κία πξόρεηξε 

δεηγκαηνιεςία έγηλε ζπάδνληαο ηελ παγσκέλε επηθάλεηα ηνπ ιηκλίνπ, γηα λα κειεηεζεί 

αλ ππάξρνπλ δσληαλνί αζπόλδπινη νξγαληζκνί. Σν ππόζηξσκα ηνπ ιηκλίνπ 

δηαηαξάρζεθε ειαθξώο κε ην ρέξη, έηζη ώζηε νη νξγαληζκνί λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ θαη έλα κηθξό δνρείν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ νξγαληζκώλ, ην νπνίν 

βπζίζηεθε πξνζεθηηθά κέζα ζην λεξό, γηα λα πεξηζπιιερζεί ην δηαηαξαζζόκελν πιηθό. 

Σα Σξηρόπηεξα ηεο νηθνγέλεηαο Limnephilidae ήηαλ ηα κνλαδηθά αζπόλδπια πνπ 

ζπιιέρζεθαλ (έληεθα άηνκα, λεθξά ή πηζαλόλ ζε δηάπαπζε ιόγσ ςύρνπο). Σελ άλνημε, ε 

καθξναζπόλδπιε παλίδα αλέθακςε (Πίλαθαο 11) θαη επηά ηάμα ζπιιέρζεθαλ. Σν 

εηεξόπηεξν Plea minutissima  ήηαλ ην θπξίαξρν, όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία (Πίλαθαο 11). 

Αθνινύζεζαλ ηα Notonecta θαη ηα βξαρηνλόπνδα ηεο νκνηαμίαο Cladocera.   
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ 2006 (Ννέκβξηνο 2006), ε πνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλίνπ 

απμήζεθε (Πίλαθαο 12) θαη έληεθα ηάμα ζπιιέρζεθαλ εθ ησλ νπνίσλ ην εηεξόπηεξν Plea 

minutissima πνπ ήηαλ θαη πάιη ην θπξίαξρν όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, αθνινπζνύκελν 

από ηα Limnephilidae θαη ηα Cladocera. Σν 31% ηεο βηνθνηλσλίαο αληηπξνζσπεύηεθε 

από εηεξόπηεξα, ην 22% από ηξηρόπηεξα, 21 % από θαξθηλνεηδή θαη 19% από 

θνιεόπηεξα. Δπίζεο εκθαλίζηεθε ε Artemia sp., ε νπνία όκσο δελ απαληήζεθe ζηελ 

ζπλέρεηα όπσο θαη ην θνιεόπηεξν Dryops sp. Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (Μάξηηνο 

2007), ε πνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλίνπ κεηώζεθε θαη έμη κόλν ηάμα βξέζεθαλ. Σα Cladocera 

θαη ηα δίπηεξα ηεο νηθνγέλεηαο Chironomidae θπξηάξρεζαλ όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, 

ελώ ε ππόινηπε βηνθνηλσλία ζπγθξνηήζεθε από ηα  Plea minutissima, ηνλ δπηίζθν 

Agabus sp., ηα Limnephilidae θαη ηέινο ην θνιεόπηεξν Ochthebius sp. Ο αξηζκόο ησλ 

ηάμα απμήζεθε θαη πάιη θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν (Μάηνο 2007) θαη επηά (7) ηάμα 

ζπιιέρζεθαλ, εθ ησλ νπνίσλ επηθξαηέζηεξα ήηαλ θαη πάιη ηα Plea minutissima κε 

πνζνζηό αθζνλίαο 21%, ηα νζηξαθώδε (Ostracoda) κε πνζνζηό αθζνλίαο 59% θαη ηα 

νδνληόγλαζα Lestes dryas κε πνζνζηό 17%. Σα ππόινηπα είδε απαληήζεθαλ κε κηθξέο 

ζπγθξηηηθά αθζνλίεο (Πίλαθαο 12).  

 

Η αθζνλία θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ απαληήζεθαλ ζην ιηκλίν θαηά ηελ  

δηάξθεηα ησλ επνρηθώλ δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ 2008, ήηαλ κεησκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα. Η παλίδα ηνπ ιηκλίνπ θαη ζηηο δύν επνρέο αληηπξνζσπεύηεθε  από 

ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο. Η βηνθνηλσλία ηνπ ιηκλίνπ θπξηαξρήζεθε από ηα θνιεόπηεξα θαη 

ζηηο δύν επνρέο κε πνζνζηό αθζνλίαο 47% γηα ην ρεηκώλα θαη 67% γηα ηελ άλνημε. Σα 

Limnephilidae απαληήζεθαλ ηνλ ρεηκώλα κε ζεκαληηθό πνζνζηό αθζνλίαο 32% αιιά δελ 

βξέζεθαλ ηελ άλνημε. Σν αληίζεην παξαηεξήζεθε κε ηα εηεξόπηεξα πνπ ζπγθξόηεζαλ ην 

29% ηεο αλνημηάηηθεο παλίδαο, ελώ δελ απαληήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηόδνπ.  
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Πίλαθαο 11. ύλζεζε καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ Οκαινύ. (* 1-10; ** 10-50; *** 50-100; **** >100).  

Lv - πξνλύκθε, Ad – ελήιηθν.  

 

ΣΑΞΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΔΙΓΟ 01/2006 04/2006 11/2006 03/2007 05/2007 02/2008 04/2008 

Βδέλλερ ERPOBDELLIDAE Dina sp.   *     

Οζηπακώδη  Ostracoda Gen. sp.     **   

Βπαγσιόποδα  Cladocera Gen. sp.  ** * **    

Βπαγσιόποδα BRANCHIPODIDAE Artemia sp.   *     

Οδονηόγναθα COENAGRIONIDAE Coenagrion sp.  *      

 LESTIDAE Lestes dryas     **   

Δηεπόπηεπα CORIXIDAE Hesperocorixa sahlbergi     *   

 NOTONECTIDAE Notonecta sp.  **   *  * 

 PLEIDAE Plea minutissima   **** ** * **   

Κολεόπηεπα CURCULIONIDAE Curculionidae Gen. sp.      *  

 DRYOPIDAE Dryops sp. Lv.   *     

 DYTISCIDAE Agabus nebulosus Ad.   *   * * 

  Agabus nebulosus Lv.   *     

  Agabus sp. Lv.  *  *   * 

  Hydroglyphus sp. Lv.   *     

  Hydroporus pubescens Ad.      *  

  Laccophilus sp. Ad.     *   

 HYDRAENIDAE Hydraenidae Gen. sp. Ad.  *     * 

  Ochthebius sp. Ad.   * *    

Σπισόπηεπα LIMNEPHILIDAE Limnephilidae Gen. sp. ** * ** *  *  

Γίπηεπα CHIRONOMIDAE Chironomidae Gen. sp.   * ** * * * 
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Πίλαθαο 12. ύλζεζε θαη δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο ηνπ ΜΔΛ Οκαινύ.  

 
  01/2006 04/2006 11/2006 03/2007 05/2007 02/2008 04/2008 

Αθζνλία 12 315 78 51 102 19 21 
Αξηζκόο νηθνγελεηώλ 1 7 9 6 7 4 4 
Αξηζκόο εηδώλ 1 8 11 6 7 5 4 
Σαξινομική ομάδα [%]        

    Καξθηλνεηδή 0 4 21 29 59 0 0 

    Οδνληόγλαζα 0 0 0 0 17 0 0 

    Κνιεόπηεξα 0 2 19 24 1 47 67 

    Γίπηεξα 0 0 6 22 3 21 5 

    Βδέιιεο 0 0 1 0 0 0 0 

    Δηεξόπηεξα 0 91 31 20 21 0 29 

    Τξηρόπηεξα 100 2 22 6 0 32 0 
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Η καθξναζπόλδπιε παλίδα ηνπ Οκαινύ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε από 

επνρή ζε επνρή. H επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο παλίδαο απεηθνλίδεηαη επδηάθξηηα ζην 

δελδξόγξακκα νκαδνπνίεζεο (ρήκα 2). Οη επνρέο πνπ νκαδνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο 

έρνπλ πνιύ ρακειό πνζνζηό νκνηόηεηαο ελώ κόλν ζε κία πεξίπησζε ε νκνηόηεηα ηεο 

βηνθνηλσλίαο κεηαμύ επνρώλ μεπεξλάεη ην 50% (11/2006 – 04/2007).  

 

 

χήμα 2. Γελδξόγξακκα νκαδνπνίεζεο ηεο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ 

Οκαινύ γηα θάζε επνρή.  
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Οη νηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ βελζηθή αζπόλδπιε παλίδα ηνπ Οκαινύ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 13. Λόγσ ηνπ παγεηνύ, πνπ δελ επέηξεςε ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηεο πξώηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ιηκλίν (Ιαλνπάξηνο 2006), δελ 

πξνθύπηνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή. Σν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηεο βελζηθήο παλίδαο (ρήκα 1) ζπγθξνηήζεθε από ιηκλόθηινπο (LP) 

καθξναζπόλδπινπο νξγαληζκνύο πνπ απαληώληαη ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπαλίσο ρακειέο 

ξνέο, ελώ έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό εθπξνζσπήζεθε από ηάμα πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο 

ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπρλά ζε ρακειέο ξνέο (LR) θαη πνπ δελ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζηελ ξνή (IN) (π.ρ. Chironomidae).  

 

Σν ελδηαίηεκα ελόο βηόηνπνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ δνκή θαη ζύλζεζε ηεο 

πδξόβηαο παλίδαο. Σν ιηκλίν ηνπ Οκαινύ θαηαιακβάλεηαη από πινύζηα πδξόβηα 

βιάζηεζε θαη ζπλεπώο ε πδξόβηα παλίδα πνπ ζα απνηθήζεη ην ιηκλίν ζα ζπγθξνηείηαη 

θπξίσο από νξγαληζκνύο πνπ εμαξηώληαη από θπηηθά ελδηαηηήκαηα. Η πιεηνςεθία ησλ 

καθξναζπόλδπισλ απαληήζεθε θπξίσο ζε θπηηθά ππνζηξώκαηα (Type Phytal), όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2. Έλα κηθξό πνζνζηό ηεο παλίδαο αληηπξνζσπεύηεθε από ηάμα 

πνπ απνηθνύλ ιαζπώδε ππνζηξώκαηα (Pel) (ρήκα 2, Πίλαθαο 13).  

 

ρήκα 1. Πξνηίκεζε ηύπνπ ξνήο ησλ βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ ηνπ Οκαινύ.  
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ρήκα 2. Πξνηίκεζε ελδηαηηεκάησλ ησλ βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ ηνπ Οκαινύ.  

 
 

 

Υαξαθηεξηζηηθά είδε πνπ απαληώληαη ζε θπηηθά ελδηαηηήκαηα είλαη ην Plea minutissima, 

Coenagrion, θάπνηεο νηθνγέλεηεο θνιεόπηεξσλ θαη δίπηεξσλ θαζώο θαη κεξηθά είδε ηεο 

νηθνγέλεηαο Limnephilidae. Αζπόλδπια πνπ απαληώληαη ζε θπηηθά ππνζηξώκαηα 

θπξηάξρεζαλ ζε όιεο ηηο επνρέο θαη θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

ιηκλίνπ (ρήκα 2). 

 

 

Η καθξναζπόλδπιε παλίδα ηνπ Οκαινύ αληηπξνζσπεύηεθε από ζεξεπηέο όπσο είλαη ηα 

νδνληόγλαζα, θνιεόπηεξα θαη εηεξόπηεξα, αθνινπζνύκελνπο από ηνπο ζξπκκαηνθάγνπο 

(shredders) θαη ηνπο βνζθεηέο (grazers) (ρήκα 3). Σέινο, νη θπξίαξρνη ηύπνη θίλεζεο 

ήηαλ νη θνιπκβεηέο/θαηαδύηεο (π.ρ. Κνιεόπηεξα θαη Δηεξόπηεξα) θαη νη πεξπαηεηέο (π.ρ. 

Οδνληόγλαζα)  (ρήκα 4, Πίλαθαο 13).  
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ρήκα 3. Σξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ ηνπ Οκαινύ.  

 

 

ρήκα 4. Σύπνη θίλεζεο ησλ βελζηθώλ καθξναζπόλδπισλ ηνπ Οκαινύ.  
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Πίνακας 13. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ΜΔΛ Οκαινύ. Οη 

επεμεγήζεηο ησλ θσδηθώλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηύπνπ ξνήο θαη ελδηαηηήκαηνο δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα 1.  
 01/2006 04/2006 11/2006 03/2007 05/2007 02/2008 04/2008 

Πποηίμηζη ηύπος Ροήρ [%]        

LB 0 0 0 0 17 0 0 

LP 0 92 41 41 21 42 71 

LR 0 4 15 29 59 0 0 

RL 0 0 0 0 0 0 0 

RP 0 2 0 0 0 0 0 

RB 0 0 0 0 0 0 0 

IN 0 1 6 22 3 53 5 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 100 1 37 8 1 5 24 

Πποηίμηζη ενδιαιηήμαηορ [%]        

Pel 0 0 4 13 2 19 3 

Arg 0 0 4 0 0 2 2 

Psa 0 0 0 0 0 3 0 

Aka 0 0 2 0 0 1 1 

Lit 0 1 0 0 0 16 0 

Phy 0 90 35 46 37 47 53 

Pom 0 2 3 1 1 0 14 

Oth 0 0 5 4 1 6 3 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 100 5 49 35 59 5 24 

Σποθικέρ ζςνήθειερ [%]        

Βνζθεηέο 20 6 11 7 1 11 25 

Δμνξύθηεο (miners) 0 0 1 2 0 2 0 

Ξπινθάγνη 0 0 0 0 0 0 0 

Θξπκκαηνθάγνη 50 2 12 3 12 21 0 

Σπιιέθηεο 0 0 2 6 49 9 1 

Δλεξγνί δηεζεκαηνθάγνη 0 0 1 4 1 4 1 

Παζεηηθνί δηεζεκαηνθάγνη 0 0 0 0 0 0 0 

Θεξεπηέο 30 92 52 45 38 51 72 

Παξάζηηα 0 0 1 2 0 2 0 

Άιιεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 0 0 0 0 0 0 0 

Σύποι κίνηζηρ [%]        

Κνιπκβεηέο/θηλνύκελνη ζηελ 
επηθάλεηα  

0 0 0 0 0 0 0 

Κνιπκβεηέο/θαηαδύηεο 0 47 21 27 20 26 46 

Φσιηαζηέο 0 0 0 0 0 0 0 

Πεξπαηεηέο 0 47 16 14 19 52 19 

(semi)sessil (π.ρ. Γίζπξα) 0 1 8 11 1 8 2 

 Άιινη (π.ρ. αλαξξηρεηέο) 0 0 3 13 2 8 10 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 100 5 53 35 59 5 24 



Οηθνινγηθή παξαθνινύζεζε καθξναζπνλδύισλ ζηνλ νηθόηνπν ησλ Μεζνγεηαθώλ Δπνρηθώλ Ληκλίσλ 

Life – 04 NAT/GR/000105: ‘Γξάζεηο Γηαηήξεζεο ησλ Μεζνγεηαθώλ Δπνρηθώλ Ληκλίσλ ηεο Γ. Κξήηεο’ 36 

 

Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ ηξηώλ εηώλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ γηα 

ηελ βελζηθή παλίδα ηνπ ιηκλίνπ: 

α) ε παλίδα ηνπ ιηκλίνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε 

ζύλζεζή ηεο (Πίλαθαο 13), αιιά ε δνκή ηεο (π.ρ. ηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηύπνη θίλεζεο) 

παξακέλεη ζρεδόλ ζηαζεξή (ζρήκαηα 1, 2, 3 θαη 4).  

β) απνηειείηαη θπξίσο από αλζεθηηθά είδε. Σα αλζεθηηθά είδε επηβηώλνπλ είηε 

κεηώλνληαο ηνλ θύθιν δσήο ηνπο, ην νπνίν πηζαλόλ λα δηθαηνινγεί θαη ηελ ζύληνκε 

παξνπζία θάπνησλ εηδώλ ζην ιηκλίν, είηε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ απγώλ ηνπο (π.ρ. 

νζηξαθώδε, βξαγρηόπνδα θηι.).  

γ) παξνδηθά, ζπγθξνηήζεθε από είδε (επθαηξηαθά είδε) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ιηκλίν σο 

πξνζσξηλό ‘θαηαθύγην’ γηα επηβίσζε από αλεπηζύκεηεο ζπλζήθεο (θάπνηα είδε 

απαληήζεθαλ κόλν κία θνξά ζηελ πεξίνδν ησλ ηξηώλ εηώλ).  

 

 

 

ηηο εηθόλεο παξαθάησ απεηθνλίδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 

απαληήζεθαλ ζην ΜΔΛ Οκαινύ.  
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Limnephilidae (Photo: I. Karaouzas)   

Artemia sp. (Photo: www.microimaging.ca) 

Agabus nebulosus (Photo: F. Köhler; http://koleopterologie.de)  

Laccophilus sp. (Photo: J. Dvorak; http://koleopterologie.de) 

Ilybius sp. (Pictute taken from "Fauna Germanica: Die Käfer des deutschen Reiches" 1909) 

Hesperocorixa sahlbergi (Photo: T. Faasen; http://koleopterologie.de) 

Notonecta sp. (Photo: B. Van Der Krieken; http://koleopterologie.de) 

Plea minutissima (Photo: C. Weisenböhler; http://koleopterologie.de)  

Lestes dryas (Photo: http://assoslo.free.fr/images/Lestes_dryas.jpg)  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΤΖΗΣΗΗ 

 

 

Η βελζηθή αζπόλδπιε παλίδα ησλ ΜΔΛ ηεο Γπηηθήο Κξήηεο κειεηήζεθε γηα ηξία ζπλερή 

έηε κε ρεηκεξηλέο θαη αλνημηάηηθεο δεηγκαηνιεςίεο, δίλνληαο έηζη κηα θαιή εηθόλα γηα ηελ 

ζύλζεζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θαζώο θαη ηηο ρξνληθέο κεηαβνιέο ηεο. Οη 

ραξαθηεξηζηηθνί καθξναζπόλδπινη νξγαληζκνί πνπ απαληήζεθαλ ζηα ΜΔΛ ηεο Κξήηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα κηθξν-θαξθηλνεηδή, ηα εηεξόπηεξα, θνιεόπηεξα θαη νδνληόγλαζα ελώ 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ δίπηεξσλ.  

 

Η καθξναζπόλδπιε παλίδα ηνπ θάζε ιηκλίνπ πνπ κειεηήζεθε είλαη ηδηαίηεξε θαη 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επνρηθέο κεηαβνιέο. Σα ιηκλία ζπγθξνηήζεθαλ από δηαθνξεηηθά 

είδε θαη δελ παξνπζίαζαλ θακία νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο. Οη πηζαλόηεξνη ιόγνη γηα ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα αιιά θαη ηε πνηθηινκνξθία ησλ βελζηθώλ θνηλσληώλ ησλ ΜΔΛ 

νθείινληαη ζηα παξαθάησ:  

 

α)  γεσγξαθηθή ζέζε  

β)  ζύλζεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πεξηκεηξηθά θαη εληόο ησλ ιηκλίσλ  

γ) θαηάζηαζε (πνηόηεηα) ησλ πδάησλ ηνπο 

δ) παξνπζία άιισλ θνληηλώλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

ε) δηαθνξεηηθή πδξνπεξίνδν (π.ρ. ηα ΜΔΛ ηνπ Διαθνλεζίνπ δηαηεξνύλ λεξό κόλν γηα 

κεξηθέο κέξεο, ελώ ηνπ Οκαινύ γηα ζρεδόλ όιν ην έηνο)  

ζη) κέγεζνο ηνπ ιηκλίνπ (κεγαιύηεξα ιηκλία θηινμελνύλ πεξηζζόηεξα είδε (Eitam et al. 

2004; Wilcox 2001))  

 

Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζηελ εηζαγσγή, νη βελζηθνί νξγαληζκνί πνπ απνηθνύλ ηα 

ΜΔΛ, βξίζθνληαη ζε πνιύ αζηαζή θαη απξόβιεπηα νηθνζπζηήκαηα ηα νπνία δηαηεξνύλ 

λεξό κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βξνρεξώλ πεξηόδσλ. Ωζηόζν, νη καθξναζπόλδπινη 

νξγαληζκνί ησλ ΜΔΛ ηεο Γ. Κξήηεο είλαη αληηκέησπνη κε ηηο έληνλεο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο, όπσο απόξξηςε ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ, γεσξγηθή 
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ξύπαλζε, παξεκβάζεηο εληόο αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ ιηκλίσλ, βόζθεζε θαη άιια 

πνιιά. Οη πηέζεηο απηέο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ, ή ην έρνπλ ήδε θάλεη, ζηελ εμαθάληζε 

κε αλζεθηηθώλ εηδώλ ζηελ ξύπαλζε. Γηα παξάδεηγκα, ην ιηκλίν ησλ Φαιαζάξλσλ πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ακκνζίλεο ηεο παξάθηηαο δώλεο θαη θαηάληε ησλ ζεξκνθεπίσλ 

ηεο πεξηνρήο έρεη απμεκέλα επίπεδα αιαηόηεηαο αιιά θαη ζξεπηηθώλ από ηα γεσξγηθά 

θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα ησλ ζεξκνθεπίσλ. Ωζηόζν, νη νξγαληζκνί πνπ απαληώληαη ζην 

ιηκλίν είλαη αλζεθηηθνί ζηελ απμεκέλε αιαηόηεηα αιιά θαη ζηελ ξύπαλζε. Η ξύπαλζε 

πηζαλόλ λα απνηέιεζε έλαλ πεξηνξηζηηθό παξάγνληα ζην παξειζόλ (όηαλ 

εληαηηθνπνηήζεθε ε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή) ζηελ πνηθηιόηεηα ηνπ 

ιηκλίνπ πνπ ελδερνκέλσο λα ήηαλ δηαθνξεηηθή από όηη είλαη ζήκεξα. Δπηπιένλ, ηα ΜΔΛ, 

όπσο δηαπηζηώζεθε κέζα από ηηο δεηγκαηνιεςίεο, εμππεξεηνύλ θαη σο θαηαθύγηα 

επηβίσζεο (refugia) γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζπόλδπινπο νξγαληζκνύο (π.ρ. 

θνιεόπηεξα). Οη έληνλεο παξεκβάζεηο θαζώο θαη ε ξύπαλζε κπνξνύλ λα απνβνύλ 

κνηξαίεο γηα ηα είδε απηά, κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο πιεζπζκνύο ηνπο.   
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Παράρτημα. Δπεμεγήζεηο ησλ νηθνινγηθώλ ζηνηρείσλ όζνλ αθνξά ηνπο ηύπνπο ξνήο θαη 

ελδηαηηεκάησλ. 

 

Πποηίμηζη ηύπος 
Ροήρ 

Πποηίμηζη ηύπος Ροήρ 

Type LB Limnobiont (Απαληώληαη ζε ζηάζηκα λεξά)  

Type LP 
Limnophil (Απαληώληαη ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπαλίσο ζε 
ρακειέο ξνέο) 

Type LR 
Limno-to rheophil (Απαληώληαη ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπρλά 
ζε ρακειέο ξνέο 

Type RL 
Rheo-to limnophil (Απαληώληαη ζπλήζσο ζε πνηάκηα ρακειήο ξνήο 
θαη ζε ιηκλάδνπζεο δώλεο 

Type RP Rheophil (Απαληώληαη ζπλήζσο ζε πνηάκηα κέηξηαο κε κεγάιεο ξνήο) 
Type RB Rheobiont (Απαληώληαη ζε πνηάκηα κε πςειέο ξνέο) 
Type IN Indifferent (Κακία ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ξνήο) 
   
Προηίμηζη 
ενδιαιηήμαηος 

Προηίμηζη ενδιαιηήμαηος 

Type Pel Pelal (ηιύο; Κόθθνη< 0.063 mm 
Type Arg Argyllal (ηιύο, άξγηινο, ιάζπε; Κόθθνη<0.063 mm 
Type Psa Psammal (άκκνο; Κόθθνη 0.063 - 2 mm 
Type Aka Akal (ιεπηόθνθθν πιηθό; Κόθθνη 0.2 - 2 cm 
Type Lit Lithal (ρνληξόθνθθν πιηθό, ιίζνη, θξνθάιεο Κόθθνη > 2cm 
Type Phy Phytal (άιγε, καθξόθπηα, βξύα) 
Type Pom Particulate organic matter (νξγαληθή ύιε π.ρ λεθξά θύιια, μύια θ.α) 
Type Oth Other (άιια ελδηαηηήκαηα) 

 

 


