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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας έγινε λόγω της σπουδαιότητας των
διατόμων στην τροφική αλυσίδα και στο φυσικό περιβάλλον.
Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της
παρούσας πτυχιακής εργασίας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Δρ. Ελισσάβετ Βαρδάκα καθηγήτρια
του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, που μου εμπιστεύτηκε το θέμα
και ήταν επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας αυτής. Οι υποδείξεις και η συμπαράστασή
της όλο αυτό το χρονικό διάστημα καθόρισαν αποτελεσματικά την ολοκλήρωση της
εργασίας.
Επίσης θα ήθελα να της εκφράσω βαθειά ευγνωμοσύνη για τον απεριόριστο χρόνο και
την υπομονή που επέδειξε τόσο κατά την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και για βοήθεια
της στη συλλογή πληροφοριών. Ευχαριστώ την μητέρα μου για την ηθική της συμπαράσταση
και την οικονομική της βοήθεια. Ακόμη θερμότατες ευχαριστίες οφείλω στην αδερφή μου για
την συμπαράστασή αλλά και για την υπομονή της κατά την εκπόνηση και την συγγραφή της
διπλωματικής μου εργασίας και στην υπόλοιπη οικογένεια μου για την αγάπη τους και την
υλική τους στήριξη.

Νέα Μουδανιά, 2008
Γιάννης Σέρβος
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Διάτομα
Τα διάτομα απαντώνται κυρίως σε υδάτινα συστήματα (γλυκά, υφάλμυρα, θαλάσσια
συστήματα) αλλά και σε χερσαία συστήματα όπου επικρατούν υψηλές συνθήκες υγρασίας
(π.χ. τροπικά δάση).
Στα υδάτινα συστήματα αποτελούν μία από τις πλέον σημαντικές ομάδες φυκών του
φυτοπλαγκτού (Wetzel, 2001). Μερικά διάτομα δεν είναι πλαγκτονικά αλλά βενθικά
(Nybakken 2001). Τα διάτομα στα υδάτινα συστήματα χαρακτηρίζονται από αφθονία τόσο
αριθμού ειδών όσο και αριθμού ατόμων. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται ορισμένα από τα
κοινότερα πλαγκτονικά είδη.

Εικόνα 1 Ηλεκτρονικές φωτογραφίες σάρωσης Διατόμων
(http://www.bhikku.net/archives/03/img/diatoms.JPG)
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Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι ορισμένα διάτομα των γενών Pseudonitzschia και
Coscinodiscus παράγουν βιοτοξίνες. Η παρουσία τοξικών διατόμων έχει αναφερθεί σε
θαλάσσια συστήματα και όχι σε λιμναία (Nybakken 2001, Smayda 1997).

1.1.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Κοινές μεταξύ των διατόμων είναι τόσο οι μονοκύτταρες όσο και οι πολυκύτταρες
δομές (Nybakken 2001, Wetzel, 2001). Τα διάτομα διαχωρίζονται: α) σε κεντρικά διάτομα
(Centrales) που έχουν ακτινωτή συμμετρία και β) σε πτεροειδή διάτομα (Pennales), που
παρουσιάζουν κυρίως αμφίπλευρη συμμετρία.
Τα διάτομα περιβάλλονται από μία υαλώδη θήκη (πυριτικό κυτταρικό τοίχωμα) και
δεν διαθέτουν διακριτά όργανα μετακίνησης (π.χ. μαστίγια) (Nybakken 2001). Η θήκη των
διατόμων αποτελείται από δύο κελυφοειδείς θυρίδες που εφαρμόζουν μεταξύ τους, ενώ η
επικαλυπτόμενη περιοχή των θυρίδων συνδέεται με ταινίες σχηματίζοντας την ζώνη. Οι
δομές του πυριτικού τοιχώματος των διατόμων είναι περίπλοκες και χρησιμοποιούνται ως
ταξινομικά γνωρίσματα (Wetzel 2001)
Οι θυρίδες των πτεροειδών διατόμων παρουσιάζουν ποικίλες περιοχές κυτταρικών
παχύνσεων και διευρύνσεων. Σε ορισμένα είδη μια σχισμή ονομαζόμενη ραφή διασχίζει
ολόκληρο ή ένα μέρος του κυτταρικού τοιχώματος, ενώ σε άλλα υπάρχει μια εκβάθυνση στην
αξονική περιοχή του κυτταρικού τοιχώματος ονομαζόμενη ψευδοροφή (Wetzel 2001).

1.1.2 Αναπαραγωγή Διατόμων
Η βλαστική αναπαραγωγή δια κυτταρικής διαιρέσεως, συνήθως κατά τις νυκτερινές
ώρες, είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο πολλαπλασιασμού (Werner 1977). Εγγενής
αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα περιοδικώς όταν τα κύτταρα φθάσουν σε ένα ελάχιστο κρίσιμο
μέγεθος (30-40% του μέγιστου μεγέθους) με επαναλαμβανόμενες κυτταρικές διαιρέσεις στην
πορεία της αγενούς αναπαραγωγής (Edlund & Stoermer 1977).
Επίσης απαραίτητο για την έναρξη της εγγενούς διαδικασίας είναι ένα σύνολο από
κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες συχνά εξειδικευμένες ανά είδος, οι οποίες ενδέχεται
να περιλαμβάνουν συνδυασμούς φωτός, θερμοκρασίας, θρεπτικών, ιχνοστοιχείων, οργανικών
αυξητικών παραγόντων και οσμομοριακότητας (Wetzel 2001).
Μετά την εγγενή αναπαραγωγή, το μέγεθος αποκαθίσταται. Μετά την συγχώνευση
των γαμετών, αναπτύσσεται ένα αυξοσπόριο, το οποίο διαιρείται και μερικά από τα
7

προκύπτοντα κύτταρα δίδουν γένεση σε βλαστικά κύτταρα μεγαλύτερων διαστάσεων από το
είδος (Wetzel 2001).

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ποικιλότητα των διατόμων σε
εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που υπάρχουν.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1. Ανεύρεση βιβλιογραφίας
Για την ανεύρεση των δημοσιευμένων επιστημονικά δεδομένων σχετικά με τη σύνθεση
και την ποικιλότητα των διατόμων σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν: α)
οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus, β) μεταπτυχιακές και
διδακτορικές διατριβές, γ) πτυχιακές εργασίες, δ) επιστημονικά περιοδικά και ε) άλλες
μηχανές αναζήτησης (π.χ. google).

2.2. Καταγραφή πληροφοριών
Για κάθε ένα από τα υδάτινα συστήματα καταγράφηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Γεωγραφική θέση (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος).
2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά (όπως μέγιστο και ελάχιστο βάθος, επιφανειακή
έκταση υδατοσυλλογής).
3. Χρήσεις, ανθρώπινες δραστηριότητες και δραστηριότητες της άγριας πανίδας
(σύμφωνα με τους Dafis et al. 1996, Βαρδάκα 2001, Γκέλης 2006).
4. Καθεστώς προστασίας σε εθνικό (π.χ. NATURA, 2000) και διεθνές επίπεδο (π.χ.
Σύμβαση Ramsar), (σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΕC,
92/43/ΕΕC και τους Dafis et al. 1996, [Σεφερλής 2001 -Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροβιοτόπων (ΕΚΒΥ)] από Βαρδάκα 2001).
5. Σύνθεση διατόμων στα επιφανειακά νερά.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα ανευρεθέντα δημοσιευμένα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση ή και τη
δυναμική των διατόμων αναφέρονται συνολικά σε 13 υδάτινα οικοσυστήματα (Εικόνα 2).

1
4
6
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5
7
8

9
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Εικόνα 2 Γεωγραφική θέση των 13 υδάτινων συστημάτων της Ελλάδας που υπάρχουν
αναφορές σχετικές με τη σύνθεση και τη δυναμική των διατόμων. Οι αριθμοί από 1 έως 13
αντιστοιχούν ως εξής: (1) τεχνητός ταμιευτήρας νερού Θησαυρού, (2) λίμνη Βόλβη, (3)
τεχνητός ταμιευτήρας νερού Κερκίνης, (4) λίμνη Δοϊράνη, (5) λίμνη Βεγορίτιδα, (6) λίμνη
Μικρή Πρέσπα, (7) λίμνη Καστοριάς, (8) Ποταμός Αλιάκμονας (9) λίμνη Παμβώτιδα, (10)
τεχνητός ταμιευτήρας νερού Ταυρωπού, (11) λίμνη Αμβρακία, (12) λίμνη Τριχωνίδα και (13)
λίμνη Λυσιμάχεια.
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Από τα υδάτινα συστήματα η χρονική διάρκεια της μελέτη των διατόμων ήταν:


Μικρότερη (εποχική) του ενός έτους σε 2 υδάτινα συστήματα (λίμνη Παμβώτιδα
και λίμνη Λυσιμάχεια )



Μεγαλύτερη του 1 έτους (ετήσια) στα υπόλοιπα 11 υδάτινα συστήματα

Η μελέτη της σύνθεσης των διατόμων έδειξε ως περίοδο επικράτησης των διατόμων στο
φυτοπλαγκτό κυρίως την άνοιξη με αρχές καλοκαιριού.
Σε ότι αφορά στην ταξινομική αναγνώριση των διατόμων διαπιστώθηκε ότι:


Σε 12 από τα 13 υδάτινα συστήματα έγινε αναγνώριση των διατόμων σε επίπεδο
είδους, υποείδους και ποικιλίας,



ενώ σε 1 σύστημα (τεχνητός ταμιευτήρας νερού Κερκίνη) η αναγνώριση των
διατόμων έγινε σε επίπεδο γένους.

Παρακάτω ακολουθεί η παράθεση των στοιχείων για κάθε ένα από τα υδάτινα σύστημα
ξεχωριστά.
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3.1. Τεχνητός ταμιευτήρας νερού Θησαυρού
Γεωγραφία :
Εντοπίζεται στην κοιλάδα του ποταμού Νέστου, Βόρεια Ελλάδα (Εικόνα 3). Είναι
αποτέλεσμα κατασκευής φράγματος με μήκος 36 km, πλάτος από 0.2 έως 1.2 km, μέγιστη
χωρητικότητα 630x106 m3 και το μέγιστο βάθος του να φθάνει στα 140 m (Moustaka – Gouni
et al. 2000).

Εικόνα 3 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τoυ τεχνητού ταμιευτήρα νερού
Ταυρωπου (Πηγή φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις ή τις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στη λίμνη.
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στον ταμιευτήρα του Θησαυρού μελετήθηκε σε ετήσια
χρονική διάρκεια (Δεκέμβριος 1997-Ιανουάριος 1999), (Moustaka – Gouni et al. 2000).
Συνολικά αναγνωρίστηκαν 10 είδη διατόμων (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στον ταμιευτήρα του Θησαυρού
(Moustaka – Gouni et al. 2000).
Taxa Διατόμων στον ταμιευτήρα Θησαυρού
Asterionella formosa
Aulacoseira granulata
Cyclotella cf. comensis
Cyclotella chaetoceras
Cyclotella ocellata
Fragilaria crotonensis
Nitzschia acicularis
Stephanodiscus hantzschii
Stephanodiskus sp.
Synedra acus

3.2. Λίμνη Βόλβη
Γεωγραφία:
Η λίμνη Βόλβη (Εικόνα 4) βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα (γεωγραφικό πλάτος 40ο 41΄
Ν και γεωγραφικό μήκος 23ο 25΄ Ε) έχει επιφανειακή έκταση 68.6 km2 και μέγιστο βάθος 19
m (Moustaka – Gouni 1988).

Εικόνα 4 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Βόλβης (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).
Λειτουργίες και χρήσεις :
Η λίμνη βρίσκεται πλησίον οικισμών όπως η Μικρή και η Μεγάλη Βόλβη, οι
ονομασίες των οικισμών αντικατοπτρίζουν και την αξία που έχει αποδοθεί στη λίμνη από τον
13

άνθρωπο. Ο πληθυσμός των οικισμών που υπάρχουν γύρω από τη λίμνη ζουν και από την
αλιεία που ασκούν τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσονται έντονες γεωργικές δραστηριότητες, ενώ
χρησιμοποιείται για άρδευση. Αποτελεί θέση αναπαραγωγής, τροφής ή πόσης ζώων (άγρια
πανίδα, κτηνοτροφικά ζώα). Στη λίμνη λαμβάνουν χώρα έντονες δραστηριότητες αναψυχής.
Η λίμνη Βόλβη προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο Θηραμάτων, Σημαντική
Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) και διεθνή επίπεδο
(CORINE, Ramsar). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού
ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής
GR1220001).

Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Βόλβη μελετήθηκε ετησίως (1984-1985)
(Moustaka – Gouni 1988). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 14 διαφορετικά είδη διατόμων
(Πίνακας 2).
Πίνακας 2 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Βόλβη (Moustaka – Gouni
1988).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Βόλβη
Attheya zachariasii
Cyclotella chaetoceras
Melosira granulata
Melosira varians
Nitzschia acicularis
Nitzschia linearis
Nitzschia palea
Nitzschia paleaeformis
Nitzschia sociabilis
Rhizosolenia longiseta
Stephanodiscus hantzschii
Stephanodiskus rotula
Synedra acus
Synedra ulna
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3.3. Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη
Γεωγραφία:
Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του Νομού Σερρών με γεωγραφικό
μήκος και πλάτος αντίστοιχα 23ο 08’ Ν και 41ο 13’ Ε. Απέχει 35 km από τις Σέρρες και 100
km από την Θεσσαλονίκη. Έχει περίπου 15 km μήκος και το μέγιστο πλάτος της τεχνητής
λίμνης όταν είναι γεμάτη φτάνει τα 8,5 km (Εικόνα 5).

Εικόνα 5 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του τεχνητού ταμιευτήρα νερού
Κερκίνη. (Πηγή φωτογραφιών: www.google.earth.com).
Λειτουργίες και χρήσεις :
Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή ενός φράγματος
στον ποταμό Στρυμόνα κοντά στο χωριό Λιθότοπος και την κατασκευή αναχωμάτων στα
ανατολικά και δυτικά της λίμνης.
Ο σκοπός της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Κερκίνης ήταν η ανάσχεση και η
συγκράτηση των φερτών υλικών και η άρδευση της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών. Ένα
νέο φράγμα κατασκευάστηκε το 1982 έστι ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα της λίμνης
(Ναζίδης 1995).
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη μελετήθηκε σε εποχική
χρονική

διάρκεια

1

έτους,

(Αύγουστος

2004-2005)

(Σκιαδάς

2006).

Συνολικά

αναγνωρίστηκαν 15 διαφορετικά γένη διατόμων : Achnanthes, Amphora, Astegionella,
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Cyclotela, Diatoma, Fragilaria, Gyrosigma, Melosira, Navicula, Nitzschia, Sceletonema,
Surirela, Synedra, Tabelaria.

3.4. Λίμνη Δοϊράνη
Γεωγραφία :
Η λίμνη Δοϊράνη (καρσιτική λίμνη) βρίσκεται στη Μακεδονία βόρεια της
Θεσσαλονίκης (41

0

11΄ Ν, 22

0

45΄ E), ενώ ένα μέρος της ανήκει στην πρώην

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία (Εικόνα 6). Η έκτασή της είναι 28 km2 και το βάθος της 5 m
(Temponeras et al. 2000).

Εικόνα 6 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Δοϊράνης (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Η λίμνη Δοϊράνη αποτελεί κατάλοιπο της μεγαλύτερης άλλοτε Παιόνιας Λίμνης που
σχηματίσθηκε στην Προπαγετώδη Γεωλογική Περίοδο, ύστερα από έντονες σεισμικές
διεργασίες (Temponeras et al. 2000).Ο πληθυσμός που ζει γύρω από τη λίμνη είναι περίπου
9000 άτομα και ασχολείται κυρίως με γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Οι κύριες χρήσεις
της γης στη περιοχή γύρω από τη λίμνη είναι γεωργικές και κτηνοτροφικές. Η λίμνη
χρησιμοποιείται για άρδευση, για ψάρεμα και αποτελεί θέση αναπαραγωγής, τροφής ή πόσης
ζώων (άγρια πανίδα, κτηνοτροφικά ζώα).
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Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Δοϊράνη μελετήθηκε το έτος 1996 (Temponeras
et al. 2000). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 18 taxa διατόμων (Πίνακα 3).

Πίνακας 3 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Δοϊράνη (Temponeras et al.
2000).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Δοϊράνη
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira grannulata var. angustissima
Aulacoseira granulata
Cyclostephanos dubius
Fragilaria pinnata
Melosira varians
Nitzschia acicularis
Nitzschia amphibia
Nitzschia dissipata
Nitzschia fonticola
Nitzschia heufleriana
Nitzschia linearis
Nitzschia palea
Nitzschia paleaeformis
Nitzschia paleacea
Nitzschia sociabilis
Stephanodiscus hantzschii
Stephanodiscus neoastraea

3.5. Λίμνη Βεγορίτιδα
Γεωγραφία:
Η λίμνη Βεγορίτιδα (Εικόνα 7) είναι μια αλπικού τύπου λίμνη που βρίσκεται
βορειοδυτικά της Ελλάδας, στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας με γεωγραφικό πλάτος
40o43΄ και γεωγραφικό μήκος 21o45΄, υψόμετρο 640m. Έχει επιφανειακή έκταση 60km2 και
μέγιστο βάθος 45m (Moustaka – Gouni & Nikolaidis 1990).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Είναι θερμή μονομεικτική λίμνη με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό άζωτο και με
αυξανόμενο ευτροφισμό. Αποτελεί κλασσικό παράδειγμα καρστικής λίμνης που η
εκφόρτωσή της γίνεται υπόγεια μέσω φυσικών αγωγών (Moustaka – Gouni & Nikolaidis
1990).
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Η λίμνη βρίσκεται κοντά σε οικισμούς με αποτέλεσμα τα νερά της να
χρησιμοποιούνται για οικιστική ανάπτυξη, για διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, αλλά και
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελεί θέση για αναπαραγωγή, τροφή και πόση
ζώων, ενώ αναφέρεται και υδατοκαλλιεργητική ανάπτυξη στη περιοχή παράλληλα με την
άσκηση ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας.
Η λίμνη Βεγορίτιδα προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο Θηραμάτων, Σημαντική
Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) και διεθνή επίπεδο
(CORINE, Ramsar). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού
ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής
GR134004).

Εικόνα 7 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Βεγορίτιδας (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Βεγορίτιδα μελετήθηκε Μάιο με Οκτώβριο 1999
(Moustaka – Gouni & Nikolaidis 1990). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 6 είδη διατόμων
(Πίνακας 4).
Πίνακας 4 Κατάλογος Διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Βεγορίτιδα (Moustaka –
Gouni & Nikolaidis 1990).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Βεγορίτιδα
Asterionella formosa
Cyclotella cf. glomerata
Melosira granulata
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Taxa Διατόμων στη λίμνη Βεγορίτιδα
Nitzschia acicularis
Stephaniodiscus astraea
Synedra acus

3.6. Λίμνη Μικρή Πρέσπα
Γεωγραφία:
Η λίμνη Μικρή Πρέσπα (Εικόνα 8) είναι μια εύτροφη, καρσιτική λίμνη. Έχει έκταση
48.5 km2 και μέγιστο βάθος 7 m. Βρίσκεται στη ΒΔ Ελλάδα και σε υψόμετρο 859 m
(γεωγραφικό πλάτος 40o44΄ και γεωγραφικό μήκος 21o 04΄), (Tryfon et al. 1997).

Εικόνα 8 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Μικρής Πρέσπας (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).
Λειτουργίες και χρήσεις :
Χρησιμοποιείται για διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, για οικιστική ανάπτυξη και
ψάρεμα, αναφέρεται επίσης και η χρήση των νερών της για άρδευση αλλά και ως θέση
αναπαραγωγής, τροφής και πόσης ζώων. Η λίμνη προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο
Θηραμάτων, Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας- Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους) και διεθνή επίπεδο (CORINΕ, Σύμβαση
Ramsar). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού ενδιαφέροντος του
Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής GR1340001) (Tryfon
et al. 1997).
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Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα μελετήθηκε για δύο έτη (19901992) (Tryfon et al. 1994). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 14 διαφορετικά taxa διατόμων
(Πίνακας 5).
Πίνακας 5 Κατάλογος Διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (Tryfon et
al. 1997).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira grannulata var. angustissima
Aulacoseira granulata
Aulacoseira muzzanensis
Cyclotella cf. distinguenda
Cyclotella cf. meneghiniana
Cyclotella ocellata
Cyclotella fottii
Fragilaria cf. tenera
Fragilaria crotonensis
Fragilaria dilatata
Fragilaria ulna
Nitzschia acicularis
Rhizosolenia longiseta

3.7. Λίμνη Καστοριάς
Γεωγραφία:
Η λίμνη Καστοριάς, γνωστή και ως λίμνη Ορεστιάς, βρίσκεται στο Νομό Καστοριάς,
στη Βορειο–Δυτική Ελλάδα (40ο31΄ Ν, 21o18΄ E) σε υψόμετρο 620 m (Εικόνα 9 ). Η λίμνη
έχει μέσο βάθος 5 m και μέγιστο βάθος (σε μία μικρή έκταση) 8,5 m (Mourkides & Tsiouris
1984).
Λειτουργίες και χρήσεις :
Η λίμνη Καστοριάς είναι μία αστική λίμνη και γειτνιάζει με την πόλη Καστοριά, η
οποία βρίσκεται πάνω στη χερσόνησο της Κοριτσάς. Στο δυτικό τμήμα της λίμνης βρίσκεται
η βραχώδης ασβεστολιθική χερσόνησος, η χερσόνησος της Κοριτσάς, η οποία διαιρεί τη
λίμνη σε δύο κύριες επιμέρους λεκάνες, τη Βόρεια και τη Νότια λεκάνη. Η λίμνη είναι
καρστική, τεκτονικής προέλευσης με χαρακτήρα μεσοαλπικό (Stanković 1931).
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Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσονται έντονες γεωργικές δραστηριότητες. Η λίμνη
χρησιμοποιείται για άρδευση, για ψάρεμα και αποτελεί θέση αναπαραγωγής, τροφής ή πόσης
ζώων (άγρια πανίδα, κτηνοτροφικά ζώα). Στη λίμνη λαμβάνουν χώρα έντονες
δραστηριότητες αναψυχής.
Η λίμνη προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο Θηραμάτων, Σημαντική Περιοχή για τα
Πουλιά της Ελλάδας- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους)
και διεθνή επίπεδο (CORINA). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού
ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής
GR1320001).

Εικόνα 9 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Καστοριάς (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Καστοριάς μελετήθηκε για ένα έτος (1998-1999)
(Moustaka-Gouni et al. 2007). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 27 διαφορετικά taxa διατόμων
(Πίνακας 6).
Πίνακας 6 Κατάλογος Διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Καστοριάς (MoustakaGouni et al. 2007).

Taxa Διατόμων στη λίμνη Καστοριά
Aulacoseira grannulata var. angustissima
Aulacoseira granulata
Cyclotela bodanica
Cyclotela comensis
Cyclodocella distinguenda
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Taxa Διατόμων στη λίμνη Καστοριά
Cyclodocella meneghiniana
Cyclotella cf. glomerata
Cyclotella chaetoceras
Cyclotella ocellata
Cyclotella schumannii
Cyclotella radiosa
Cyclotella fottii
Cyclotella trichonidea
Fragilaria cf. tenera
Fragilaria biceps
Fragilaria capucina vaucherae
Fragilaria crotonensis
Fragilaria construens
Fragilaria dilatata
Fragilaria pinnata
Fragilaria ulna
Nitzschia acicularis
Nitzschia palea
Stephanodiscus hantzschii
Synedra acus
Synedra ulna
Synedra tabulata

3.8 Ποταμός Αλιάκμονας
Γεωγραφία:
Ο Ποταμός Αλιάκμονας (Εικόνα 10) βρίσκεται στο Ν. Κοζάνης (40ο14΄ Ν, 21o57΄ E)
σε υψόμετρο 91 m. Ο Αλιάκμονας διατρέχει μεγάλο μέρος της δυτικής Μακεδονίας μέχρι να
καταλήξει στις εκβολές του στον Θερμαικό κόλπο. Οι παραπόταμοι που τον σχηματίζουν,
Βελονιάς, Σμιξιώτικος, Γρεβενίτης, πηγάζουν στα νοτιοδυτικά από την κοιλάδα Βάλια
Κάλτα, τον Όρλικα και τον Σμόλικα, σχηματίζοντας απότομα φαράγγια, όπως στο Σπήλαιο
των Γρεβενών. Ενώ στο βορά μαζεύει τα νερά του ποταμού Πραμόρτσα συγκεντρώνοντας
τα νερά του υδροκρίτη της περιοχής της Κοζάνης. Στην συνέχεια σχηματίζει τόξο γύρω από
το βουνό Βούρινο και μέσα από μια βαθιά χαράδρα προχωρεί βορειοανατολικά για 90
χιλιόμετρα σχηματίζοντας μαιάνδρους στην περιοχή της Ζάβορδας, ή τεράστιες τεχνητές
λίμνες όπως του Πολυφύτου. Κυλάει ανάμεσα στο Βέρμιο και τα Πιέρια όρη μέχρι το
δεύτερο φράγμα, των Ασωμάτων όπου υπάρχει ο υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ, σε
μικρή απόσταση βρίσκεται το τελευταίο φράγμα της Σφηκιάς πολύ κοντά στον οικισμό της
Βεργίνας.
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Από τα όρια της Βέροιας μέχρι της εκβολές του ο ποταμός έχει πλατιά κοίτη και οι
όχθες του είναι σχετικά ομαλές, γιατί μειώνεται η υψομετρική διαφορά με τις εκβολές του.
Διασχίζει την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και καταλήγει στον Θερμαικό κόλπο σχηματίζοντας
ένα εκτεταμένο δέλτα μαζί με τους ποταμούς Λουδία και Αξιό.
Εξ αιτίας των τεραστίων ποσοτήτων φερτών υλών που μεταφέρουν τα τρία ποτάμια,
υπάρχει μια συνεχής επέκταση της ξηράς σε βάρος της θάλασσας στην περιοχή των χωριών
Αιγινίου & Ελευθεροχωρίου της Πιερίας. Εξ αιτίας της μεγάλης ποσότητας φερτών υλών
υπήρχε κίνδυνος να κλείσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και γι αυτό πραγματοποιήθηκε
αλλαγή της κοίτης του Αξιού κοντά στις εκβολές του με τον Αλιάκμονα (Γκέλης 2005).

Εικόνα 10 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Τεχνητού ταμιευτήρα νερού
Πολυφύτου στον Αλιάκμονα (Πηγή φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Ο ποταμός αποτελεί τμήμα του συστήματος νερού που χρησιμοποιείται για την
υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και αποτελεί μία από τρεις μονάδες των υδροηλεκτρικών
έργων του Αλιάκμονα.
Σε πολλά σημεία κατά μήκος του ποταμού και των ταμιευτήρων του παρατηρείται
οικιστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιείται για ψάρεμα, άρδευση και για λόγους αναψυχής.
Αποτελεί θέση αναπαραγωγής, τροφής και πόσης ζώων.
Σύνθεση διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στον ποταμό Αλιάκμονα μελετήθηκε για ένα έτος
(Montesanto et al. 1999, 2000). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 67 taxa διατόμων (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στον ποταμό Αλιάκμονα (Montesanto
et al. 1999, 2000).
Taxa Διατόμων στον ποταμό Αλιάκμονα
Achnanthes lanceolata
Achnanthes minutissima
Achnanthes sp.
Amphora ovalis
Amphora pediculus
Anonomeis cf sphaerophora
Asterionella formosa
Aulacoseira grannulata var. angustissima
Aulacoseira granulata
Cocconeis cf. distinguenda
Cocconeis cf. meneghiniana
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula
Cyclodocella distinguenda
Cyclodocella meneghiniana
Cyclotella ocellata
Cyclotella schumannii
Cymatopleura elliptica
Cymatopleura solea
Cymbella affinis
Cymbella cf austriaca
Cymbella cf cistula
Cymbella cf. lanceolata
Cymbella sinuata
Diatoma ehrenbergii
Diatoma elongatum
Diatoma vulgaris
Diatoma sp.
Ellerbeckia arenaria
Epithemia cf. sorex
Fragilaria cf. tenera
Fragilaria biceps
Fragilaria capucina vaucherae

Fragilaria construens
Fragilaria dilatata
Fragilaria ulna
Gomphonema acuminatum
Gomphonema olivaceum
Gyrosigma attenuatum
Hantzschia amphioxys
Mastogloea cf. smithii var. lacustris
Melosira cf. Jurgensii
Navicula cf. cryptocephala
Navicula cryptotenella
Navicula cuspidata
Navicula heimansii
Navicula decussis
Navicula cf. tuscula
Navicula sp.
Navicula tripunctata
Nitzschia acicularis
Nitzschia amphibia
Nitzschia dissipata
Nitzschia fonticola
Nitzschia heufleriana
Nitzschia linearis
Nitzschia palea
Nitzschia paleaeformis
Nitzschia paleacea
Nitzschia sociabilis
Pinnularia cf. gibba
Pinnularia cf. microstauron
Rhizosolenia sp.
Rhoicosphenia abbreviata
Stephanodiscus medius
Surirella sp.
Surirella cf. ovata

3.9. Λίμνη Παμβώτιδα
Γεωγραφία:
Η λίμνη Παμβώτιδα (Εικόνα 11) είναι μια ρηχή αστική λίμνη, με έκταση περίπου 23
km2 και έχει μέγιστο βάθος 9 m. Βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα ανήκει διοικητικά στο νομό
Ιωαννίνων με γεωγραφικό πλάτος 39ο 40΄ και γεωγραφικό μήκος 20ο 44΄ ενώ βρίσκεται σε
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υψόμετρο 585m. Η λίμνη χαρακτηρίζεται εύτροφη ως υπέρτροφη (Anagnostidis &
Economou-Amilli 1980).

Εικόνα 11 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας. (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Η λίμνη βρίσκεται στα Ιωάννινα ενώ μέσα στη λίμνη υπάρχει ένα νησάκι, καθημερινά
πηγαινοέρχεται καραβάκι για την μεταφορά επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής. Τα νερά
της χρησιμοποιούνται για αναψυχή (π.χ. επίδειξη μοντέλων στα νερά της λίμνης,
κωπηλατικοί αγώνες), για ψάρεμα, για άρδευση, για διάφορες γεωργικές δραστηριότητες. Τα
νερά της αποτελούν θέση αναπαραγωγής, τροφής και πόσης για διάφορα ζώα. Έχει μπει στο
δίκτυο NATURA με κωδικό περιοχής GR2130005.

Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων έχει μελετηθεί κατά τη χρονική περίοδο Αύγουστος 1967-Ιουνιος
1970 (Anagnostidis & Economou-Amilli 1980). Συνολικά έχουν αναγνωριστεί 33 είδη
διατόμων (Πίνακας 8).
Πίνακας 8 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στη λίμνη Παμβώτιδα (σύμφωνα με
τους Anagnostidis & Economou-Amilli 1980).
Taxa Διατόμων στην λίμνη Παμβώτιδα
Acanthoceras affinis
Achnanthes lanceolata
Achnanthes linearis

Taxa Διατόμων στην λίμνη Παμβώτιδα
Achnanthes linearis curta
Amphora veneta
Asterionella formosa
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Taxa Διατόμων στην λίμνη Παμβώτιδα
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula
Cyclodocella meneghiniana
Cyclotella ocellata
Cymatopleura solea
Diatoma vulgaris
Diatoma sp
Diploneis puella
Eunotia pediculus
Fragilaria capucina vaucherae
Melosira granulata
Melosira cf. Jurgensii
Melosira varians
Melosira arenaria

Taxa Διατόμων στην λίμνη Παμβώτιδα
Navicula accommoda
Navicula cryptotenella
Navicula cuspidata
Navicula salinarum
Navicula gracilis
Navicula sp.
Nitzschia acicularis
Nitzschia amphibia
Nitzschia palea
Stephaniodiscus astraea
Stephanodiscus hantzschii
Synedra acus
Synedra ulna

3.10. Τεχνητός ταμιευτήρας νερού Ταυρωπού
Γεωγραφία :
Ο τεχνητός ταμιευτήρας του Ταυρωπού (Εικόνα 12) βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα
(39ο14’ Ν και 21ο44΄ Ε). Η τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα και το φράγμα του Ταυρωπού
βρίσκονται μόλις 25 km δυτικά της Καρδίτσας, στα Άγραφα. Η λίμνη δημιουργήθηκε από τα
νερά του ποταμού Μέγδοβα (Ταυρωπού), παραποτάμου του Αχελώου (Moustaka – Gouni &
Nikolaidis 1992).

Εικόνα 12 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Τ.Τ. Ταυρωπού (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).
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Λειτουργίες και χρήσεις :
Τα νερά του χρησιμοποιούνται για αναψυχή, για ψάρεμα, για άρδευση, για διάφορες
γεωργικές δραστηριότητες. Τα νερά της αποτελούν θέση αναπαραγωγής, τροφής και πόσης
για διάφορα ζώα.
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στον ταμιευτήρα του Ταυρωπού μελετήθηκε σε διετή χρονική
διάρκεια (Moustaka-Gouni & Nikolaidis 1992). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 18 είδη διατόμων
(Πίνακας 9).
Πίνακας 9 Κατάλογος διατόμων που αναγνωρίσθηκαν στον ταμιευτήρα του Ταυρωπού
(Moustaka-Gouni & Nikolaidis 1992).
Taxa Διατόμων στον ταμιευτήρα
Ταυρωπού
Asterionella gracillima
Cyclotela bodanica
Cyclotela comensis
Nitzschia acicularis
Nitzschia amphibia
Nitzschia dissipata
Nitzschia fonticola
Nitzschia heufleriana
Nitzschia linearis
Nitzschia palea
Nitzschia paleaeformis
Nitzschia paleacea
Nitzschia sociabilis
Rhizosolenia cf. eriensis
Rhizosolenia sp.
Stephanodiscus niagarae
Striatella sp.
Synedra acus

3.11. Λίμνη Αμβρακία
Γεωγραφία:
Η λίμνη Αμβρακία (Εικόνα 13) βρίσκεται στο Νομό της Αιτωλοακαρνανίας (38ο 45΄Ν
και 21ο 11΄Ε). Είναι μια θειούχα λίμνη (Dianielidis et al. 1996). Η έκτασή της είναι 13.6 km2
και το μέγιστο βάθος της είναι 35 m. Από τροφικής κατάστασης η λίμνη χαρακτηρίζεται
ολιγότροφη – μεσότροφη (Overbeck et al. 1982).
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Εικόνα 13 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Αμβρακία (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Η λίμνη χρησιμοποιείται για αλιεία, άρδευση, για οικιακές χρήσεις και αποτελεί και
θέση αναπαραγωγής και τροφής άγριων ζώων.
Αποτελεί σημαντική περιοχή Κοινοτικού ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής GR2310007).
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων μελετήθηκε τόσο σε ετήσια (Σπαρτίνου 1992) όσο και σε
εποχική χρονική διάρκεια (Overbeck et al. 1982). Συνολικά αναγνωρίστηκαν 9 διαφορετικά
είδη διατόμων (Πίνακας 10).
Πίνακας 10 Κατάλογος των διατόμων που αναγνωρίστηκαν στη λίμνη της Αμβρακίας
(Overbeck et al. 1982, Σπαρτίνου 1992).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Αμβρακία
Achnanthes clevei
Achnanthes lanceolata
Achnanthes minutissima
Achnanthes sp.
Amphora ovalis
Amphora perpusilla
Asterionella formosa
Caloneis silicula
Cyclotella trichonidea
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3.12. Λίμνη Τριχωνίδα
Γεωγραφία:
Η λίμνη Τριχωνίδα (Εικόνα 14) βρίσκεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας κοντά στο
Αγρίνιο (38ο 31’ Ν και 21ο 36’ Ε), σε υψόμετρο 159 μέτρα και έχει συνολική επιφάνεια ίση
με 97km2 (Tafas & Economou-Amilli 1997).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Γύρω από τη λίμνη παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιείται για άρδευση,
για αναψυχής, ενώ αποτελεί χώρο για αναπαραγωγή, θρέψη και πόση ζώων.
Η λίμνη προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο Θηραμάτων, Σημαντική Περιοχή για τα
Πουλιά της Ελλάδας- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους)
και διεθνή επίπεδο (CORINΕ). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού
ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής
GR2310009).

Εικόνα 14 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης (Πηγή φωτογραφιών:
www.google.earth.com).
Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων στη λίμνη Τριχωνίδα μελετήθηκε σε ετήσια χρονική
διάρκεια (Απρίλιος 1985 Φεβρουάριος 1986) (Tafas & Economou-Amilli 1997). Συνολικά
αναγνωρίστηκαν 37 διαφορετικά taxa διατόμων (Πίνακας 11).
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Πίνακας 11 Κατάλογος των διατόμων που αναγνωρίστηκαν στη λίμνη της Τριχωνίδα (Tafas
& Economou-Amilli 1997).
Taxa Διατόμων στη λίμνη Τριχωνίδα
Achnanthes clevei
Achnanthes lanceolata
Achnanthes minutissima
Achnanthes sp.
Amphora perpusilla
Asterionella formosa
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula
Cocconeis placentula var. lineata
Cyclotella radiosa
Cyclotella trichonidea
Cyclotella trichonidea var. parva
Cyclotella trichonidea
Cymbella aspera
Cymbella cymbiformis
Cymbella helvetica
Cymbella parva
Cymbella prostrata
Diatoma sp.
Diatoma vulgaris
Fragilaria pinnata
Gyrosigma acuminatum
Gyrosigma attenuatum
Navicula cf. cryptocephala
Navicula cincta
Navicula rhynchocephala
Navicula tripunctata
Nitzschia cf. lorenziana var. subtilis
Nitzschia cf. lorenziana
Nitzschia fonticola
Nitzschia intermedia
Nitzschia pusilla
Nitzschia sigmoidea
Stephanodiscus neoastraea
Synedra tabulata
Synedra ulna
Synedra ulna var. biceps

3.13. Λίμνη Λυσιμάχεια
Γεωγραφία:
Η λίμνη Λυσιμαχεία (Εικόνα 15) βρίσκεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (38ο 35’ Ν
και 21ο 29’ Ε).
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Εικόνα 15 Χάρτης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της λίμνης Λυσιμαχεία (Πηγή
φωτογραφιών: www.google.earth.com).

Λειτουργίες και χρήσεις :
Γύρω από τη λίμνη παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Η λίμνη χρησιμοποιείται για
άρδευση και για αναψυχής. Η λίμνη αποτελεί χώρο για αναπαραγωγή, θρέψη και πόση ζώων.
Η λίμνη προστατεύεται σε εθνικό (Καταφύγιο Θηραμάτων, Σημαντική Περιοχή για τα
Πουλιά της Ελλάδας- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους)
και διεθνή επίπεδο (CORINΕ). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως σημαντική περιοχή Κοινοτικού
ενδιαφέροντος του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Κωδικός περιοχής
GR2310009).

Σύνθεση Διατόμων:
Η σύνθεση των διατόμων μελετήθηκε εποχικά (Overbeck at al. 1982). Συνολικά
αναγνωρίστηκαν 3 διαφορετικά είδη διατόμων (Πίνακας 12).
Πίνακας 12 Κατάλογος των διατόμων που αναγνωρίστηκαν στη λίμνη της Λυσιμαχεία
(Overbeck et al. 1982).

Taxa Διατόμων στη λίμνη Λυσιμαχεία
Melosira granulata
Nitzschia acicularis
Synedra acus
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4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία έγινε μια επισκόπηση της παρουσίας των διατόμων σε εσωτερικά
ύδατα της Ελλάδας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ποικιλότητα των
διατόμων σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που
υπάρχουν.
Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλουν στην τωρινή αξιολόγηση της
οικολογικής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων της Ελλάδας και να αποτελέσουν ένα
σημείο μελλοντικής σύγκρισης όταν θα υπάρξει θέσπιση προτύπων βιολογικής ποιότητας του
νερού.

4.1. Υδάτινα Συστήματα: Διαχείριση – Νομοθεσία
Από τα 13 υδάτινα συστήματα της Ελλάδας που μελετήθηκαν ως προς την παρουσία
διατόμων, τα 2 βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ: Δίκτυο
Natura 2000 – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), 3 υπό τη Σύμβαση Ramsar (ΣΡ: ΝΔ191/1974, Ν1950/91),
6 αποτελούν Σημαντικές Περιοχές για Πουλιά (ΣΠΠΕ), ενώ 2 υδάτινα συστήματα δεν
βρίσκονται υπό κάποιο καθεστώς προστασίας.

4.2. Ποικιλότητα διατόμων
Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την παρουσία ή/και τη δυναμική των
διατόμων σε λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας είναι περιορισμένες. Συνολικά σε 13 μόνον
υδάτινα συστήματα έχει μελετηθεί η παρουσία ή/και η δυναμική των διατόμων. Στα 12 από
αυτά, τα διάτομα έχουν ταξινομηθεί σε επίπεδο είδους, υποείδους ή ποικιλίας ενώ στο 1 από
αυτά (λίμνη Κερκίνη) η ταξινόμηση των διατόμων έγινε σε επίπεδο γένους (15 διαφορετικά
γένη διατόμων).
Στα 12 υδάτινα συστήματα της Ελλάδας αναγνωρίστηκαν συνολικά 127 διαφορετικά
είδη, υποείδη και ποικιλίες διατόμων (Πίνακας 13). Τα ανωτέρω υδάτινα συστήματα μπορούν
να διαχωριστούν σε δύο ομάδες: α) σε αυτά στα οποία η έρευνα διήρκησε για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους (1η ομάδα – 10 υδάτινα συστήματα) και β) σε αυτά όπου
η έρευνα διήρκησε για χρονικό διάστημα του μικρότερο 1 έτους (2η ομάδα - 2 υδάτινα
συστήματα) (Πίνακας 13)
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Πίνακας 13. Κατανομή των ταξινομικών ομάδων των διατόμων ανά υδάτινο σύστημα. Με «+» συμβολίζεται η παρουσία του κάθε διατόμου στο
εκάστοτε υδάτινο σύστημα. Με γκρί σκίαση στις στήλες συμβολίζονται τα υδάτινα συστήματα όπου η μελέτη των διατόμων έγινε σε χρονικό
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+
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Caloneis silicula

Σύνολο

Παμβώτιδα

Λυσιμάχεια

Τριχωνίδα

Αμβακία

Ταυρωπού

Αλιάκμονας

Καστοριά

Μ. Πρεσπα

Βεγορίτιδα

Δοϊράνη

Βόλβη

Θησαυρου

Ταξινομικές ομάδες Διατόμων

1

+

Cocconeis pediculus

+

+

+

3

Cocconeis placentula

+

+

+

3

Cocconeis placentula var. lineata

1

+

Cyclodocella distinguenda

+

+

Cyclodocella meneghiniana

+

+

Cyclostephanos dubius

2
+

3
1

+

Cyclotela bodanica

+

+

2

Cyclotela comensis

+

+

2

Cyclotella cf. comensis

1

+

Cyclotella cf. distinguenda

+

Cyclotella cf. glomerata

+

Cyclotella cf. meneghiniana
Cyclotella chaetoceras
Cyclotella fottii
Cyclotella ocellata
Cyclotella radiosa

+

2

+
+

+

2

+

2

+
+

3

+

+

2

+

+

+

+

+

5

+

2

Cyclotella trichonidea

+

1

Cyclotella trichonidea var. parva

+

1

+

Cyclotella schumannii

+

Cyclotella trichonidea

+

2

+
+

Cymatopleura elliptica

+

Cymatopleura solea

+

Cymbella affinis

+

3

+

1
+

2
1

34

Cymbella aspera
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3
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Σύνολο

Παμβώτιδα

Λυσιμάχεια
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Αμβακία
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Navicula tripunctata
Nitzschia acicularis

1

+
+

+

Nitzschia amphibia

+

+

+

+

+

Σύνολο

Παμβώτιδα

Λυσιμάχεια

Τριχωνίδα

Αμβακία

Ταυρωπού

Αλιάκμονας

Καστοριά

Μ. Πρεσπα

Βεγορίτιδα

Δοϊράνη

Βόλβη

Θησαυρου

Ταξινομικές ομάδες Διατόμων

+

+

+

+

+

+

10

+

4

Nitzschia cf. lorenziana var. subtilis

+

1

Nitzschia cf. lorenziana
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Stephanodiscus medius
+

2

+

Stephanodiscus niagarae
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Surirella cf. ovata

+

1

Surirella sp.

+

1

Synedra acus

+

+

+

+

Synedra tabulata
Synedra ulna

+

+

+

+

+

+

+

10

14

18

6

14

27

67

18

9

37

7
2

Synedra ulna var. biceps
Σύνολο

+

3

+

4

+

1

33

38

Στα υδάτινα συστήματα της 1ης ομάδας ο μεγαλύτερος αριθμός ταξινομικών ομάδων
(είδη, υποείδη και ποικιλίες) έχει αναφερθεί στον ποταμό Αλιάκμονα (67 ταξινομικές ομάδες)
και ακολουθούν η λίμνη Τριχωνίδα (37 ταξινομικές ομάδες), λίμνη Καστοριάς (27
ταξινομικές ομάδες), λίμνη Δοϊράνη (18 ταξινομικές ομάδες) , Ταμιευτήρας Ταυρωπού (18
ταξινομικές ομάδες), λίμνη Βόλβη (14 ταξινομικές ομάδες), λίμνη Μικρή Πρέσπα (14
ταξινομικές ομάδες), Ταμιευτήρας Θησαυρού (10 ταξινομικές ομάδες), λίμνη Αμβρακία (9
ταξινομικές ομάδες) και λίμνη Βεγορίτιδα (6 ταξινομικές ομάδες), (Πίνακας 13).
Στα υδάτινα συστήματα της 1ης ομάδας διερευνήθηκε εάν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ
των συστημάτων με βάση την παρουσία – απουσία των ταξινομικών ομάδων εφαρμόζοντας
την Ομαδοποιό Ανάλυση (Legendre & Legendre 1998), (Εικόνα 16).
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Εικόνα 16. Δενδρόγραμμα των υδάτινων συστημάτων, που προέκυψε μετά την εφαρμογή της
Ομαδοποιούς Ανάλυσης σε δεδομένα που βασίζονταν στην παρουσία – απουσία των
ταξινομικών ομάδων των διατόμων που ανεβρέθηκαν στα συστήματα αυτά.
Παρατηρούμε ότι τόσο ο ποταμός Αλιάκμονας όσο και η λίμνη Τριχωνίδα
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα υδάτινα συστήματα λόγω του υψηλού αριθμού
ταξινομικών ομάδων διατόμων που ανεβρέθηκαν στα συστήματα αυτά (Εικόνα 16). Οι λίμνες
Μ. Πρέσπα και Καστοριάς εμφανίζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας πιθανότατα διότι
γειτνιάζουν γεωγραφικά, είναι καρστικές και αβαθείς λίμνες (μέγιστο βάθος μικρότερο από
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10 m) και έχουν και οι δύο χαρακτηριστεί ως εύτροφες και πολυμικτικού χαρακτήρα λίμνες
(Stanković 1931, Tryfon et al. 1994, Moustaka-Gouni et al. 2007). Οι λίμνες Βόλβη και
Αμβρακία αν και α) απέχουν γεωγραφικά μεταξύ τους και β) έχουν διαφορετική τροφική
κατάσταση (η λίμνη Βόλβη έχει χαρακτηριστεί ως εύτροφη ενώ η λίμνη Αμβρακία ως
ολιγότροφη – μεσότροφη), εμφανίζουν ομοιότητα μεταξύ τους πιθανότατα λόγω του ότι οι
δύο είναι λίμνες μονομικτικού χαρακτήρα και με σχετικά μεγάλο βάθος (μέγιστο βάθος 19 m
και 35 m, για τη λίμνη Βόλβη και Αμβρακία, αντίστοιχα), (Moustaka – Gouni 1988,
Overbeck et al. 1982, Σπαρτίνου 1992). Για τα υπόλοιπα συστήματα επειδή υπάρχουν
ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά όπως τροφική κατάσταση, τύπος ανάμιξης,
μορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. μέγιστο βάθος), δεν κατέστη δυνατή μια επισφαλής
εξήγηση.
Στα υδάτινα συστήματα της 2ης ομάδας ο μεγαλύτερος αριθμός ταξινομικών ομάδων
(είδη, υποείδη και ποικιλίες) έχει αναφερθεί στη λίμνη Παμβώτιδα (33 ταξινομικές ομάδες)
και ακολουθεί η λίμνη Λυσιμαχεία με 3 ταξινομικές ομάδες (Πίνακας 13).
Το πιο κοινό είδος είναι το Nitzschia acicularis του οποίου η παρουσία έχει αναφερθεί
στα 10 από τα 12 υδάτινα συστήματα (Πίνακας 13). Ακολουθούν το Synedra acus του οποίου
η παρουσία έχει αναφερθεί στα 7 από τα 12 υδάτινα συστήματα και τα Nitzschia palea και
Asterionella formosa

των οποίων η παρουσία έχει αναφερθεί στα 6 από τα 12 υδάτινα

συστήματα. Τέλος τα Stephanodiscus hantzschii, Cyclotella ocellata και Aulacoseira granulata ήταν
παρόντα σε 5 από τα 12 υδάτινα συστήματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η
πλειονότητα των διατόμων, (δηλαδή 58 από τα συνολικά 127 διάτομα) έχει αναφερθεί η
παρουσία τους σε 1 μόνο υδάτινο σύστημα (Πίνακας 13).
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5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία έγινε μια επισκόπηση της παρουσίας των διατόμων σε εσωτερικά
ύδατα της Ελλάδας με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που υπάρχουν.
Τα δημοσιευμένα επιστημονικά δεδομένα αναφέρονται συνολικά σε δεκατρία υδάτινα
συστήματα της Ελλάδας (1 ποταμός, 3 τεχνητοί ταμιευτήρες νερού και 9 φυσικές λίμνες).
Από τα 13 υδάτινα συστήματα της Ελλάδας που μελετήθηκαν ως προς την παρουσία
διατόμων, τα 2 βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ: Δίκτυο
Natura 2000 – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), 3 υπό τη Σύμβαση Ramsar (ΣΡ: ΝΔ191/1974, Ν1950/91),
6 αποτελούν Σημαντικές Περιοχές για Πουλιά (ΣΠΠΕ), ενώ 2 υδάτινα συστήματα δεν
βρίσκονται υπό κάποιο καθεστώς προστασίας.
Στα 13 υδάτινα συστήματα της Ελλάδας αναγνωρίστηκαν συνολικά 127 διαφορετικά
είδη, υποείδη και ποικιλίες διατόμων ενώ στο ταμιευτήρα Κερκίνη ανευρέθησαν 15 γένη
διατόμων. Ο μεγαλύτερος αριθμός ταξινομικών ομάδων σε επίπεδο είδους, υποείδους και
ποικιλίας έχει αναφερθεί στον ποταμό Αλιάκμονα (67 ταξινομικές ομάδες) ενώ ο μικρότερος
αριθμός στη λίμνη Λυσσιμαχεία (3 ταξινομικές ομάδες).
Τα διάτομα των οποίων η παρουσία αναφέρεται τουλάχιστον στο 50% των υδάτινων
συστημάτων είναι λίγα (4 είδη). Το πιο κοινό είδος είναι το Nitzschia acicularis του οποίου η
παρουσία έχει αναφερθεί στα 10 από τα 13 υδάτινα συστήματα. Η πλειονότητα των διατόμων
(δηλαδή το 45%) έχει αναφερθεί η παρουσία τους σε 1 μόνο υδάτινο σύστημα.
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6. SUMMARY
In the present work became a review of presence of cross-sections in internal waters of
Greece with base the published elements that exist.
The published scientific data are reported globally in thirteen aquatic systems of
Greece (1 river, 3 artificial tanks of water and 9 natural lakes). From the 13 aquatic systems of
Greece that were studied as for the presence of cross-sections, the 2 they are found under
arrangement of protection of European Union of (EE: Network Natura 2000 - Directive
92/43/EOK), 3 under the Convention Ramsar (ΣΡ: NΔ 191/1974, N1950/91), 6 they constitute
Important Regions for Birds (ΣΠΠE), while 2 aquatic systems they are not found under some
arrangement of protection.
In the 13 aquatic systems of Greece were recognized in total 127 different types,
subspecies and varieties of cross-sections while in the artificial tank Kerkini 15 genders of
cross-sections. The bigger number of taxa teams in level of type, subspecies and variety has
been reported in the river Aliakmona (67 taxa teams) while the smaller number in the lake
Lyssimahea (3 taxa teams).
The diatoms of that the presence is reported at least in the 50% of aquatic systems it is
few (4 types). The most common type is the Nitzschia acicularis which the presence of has been
reported in the 10 from the 13 aquatic systems. The majority of cross-sections (that is to say
the 45%) has been reported their presence in 1 only aquatic system.
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Παρουσίαση
1 διαφάνεια
Χαιρετάς, ονομάζομαι Σέρβος Γιάννης και το θέμα της πτυχιακής μου είναι

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 διαφάνεια
Τα διάτομα απαντώνται κυρίως σε υδάτινα συστήματα (γλυκά, υφάλμυρα,
θαλάσσια συστήματα) αλλά και σε χερσαία συστήματα όπου επικρατούν υψηλές
συνθήκες υγρασίας (π.χ. τροπικά δάση).

3 διαφάνεια
Στα υδάτινα συστήματα αποτελούν μία από τις πλέον σημαντικές ομάδες
φυκών του φυτοπλαγκτού. Τα διάτομα στα υδάτινα συστήματα χαρακτηρίζονται από
αφθονία τόσο αριθμού ειδών όσο και αριθμού ατόμων.
Τα διάτομα διαχωρίζονται: α) σε κεντρικά διάτομα που έχουν ακτινωτή
συμμετρία και β) σε πτεροειδή διάτομα που παρουσιάζουν κυρίως αμφίπλευρη
συμμετρία..

4 διαφάνεια
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ποικιλότητα των διατόμων
σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που υπάρχουν.

5 διαφάνεια
Για την ανεύρεση των δημοσιευμένων επιστημονικά δεδομένων σχετικά με τη
σύνθεση και την ποικιλότητα των διατόμων σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας
χρησιμοποιήθηκαν: α) οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων Web of Science και
Scopus, β) μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, γ) πτυχιακές εργασίες, δ)
επιστημονικά περιοδικά και ε) άλλες μηχανές αναζήτησης (π.χ. google).

6 διαφάνεια
Για κάθε ένα από τα υδάτινα συστήματα καταγράφηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Γεωγραφική θέση (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος).
2. Μορφολογικά

χαρακτηριστικά

(όπως

μέγιστο

και

ελάχιστο

βάθος,

επιφανειακή έκταση υδατοσυλλογής).
3. Χρήσεις, ανθρώπινες δραστηριότητες και δραστηριότητες της άγριας πανίδας
(σύμφωνα με τους Dafis et al. 1996, Βαρδάκα 2001, Γκέλης 2006).
4. Καθεστώς προστασίας σε εθνικό (π.χ. NATURA, 2000) και διεθνές επίπεδο
(π.χ. Σύμβαση Ramsar), (σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ,
79/409/ΕΕC, 92/43/ΕΕC και τους Dafis et al. 1996, [Σεφερλής 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροβιοτόπων (ΕΚΒΥ)] από Βαρδάκα 2001).
5. Σύνθεση διατόμων στα επιφανειακά νερά.

7 διαφάνεια
Από τα υδάτινα συστήματα η χρονική διάρκεια της μελέτη των διατόμων ήταν:


Μικρότερη (εποχική) του ενός έτους σε 2 υδάτινα συστήματα (λίμνη
Παμβώτιδα και λίμνη Λυσιμάχεια )



Μεγαλύτερη του 1 έτους (ετήσια) στα υπόλοιπα 11 υδάτινα συστήματα

Η μελέτη της σύνθεσης των διατόμων έδειξε ως περίοδο επικράτησης των διατόμων
στο φυτοπλαγκτό κυρίως την άνοιξη με αρχές καλοκαιριού.

8 διαφάνεια
Σε ότι αφορά στην ταξινομική αναγνώριση των διατόμων διαπιστώθηκε ότι:


Σε 12 από τα 13 υδάτινα συστήματα έγινε αναγνώριση των διατόμων σε
επίπεδο είδους, υποείδους και ποικιλίας,



ενώ σε 1 σύστημα (τεχνητός ταμιευτήρας νερού Κερκίνη) η αναγνώριση
των διατόμων έγινε σε επίπεδο γένους.

9 διαφάνεια
Συνολικά σε 13 μόνον υδάτινα συστήματα έχει μελετηθεί η παρουσία ή/και η
δυναμική των διατόμων. Στα 12 από αυτά, τα διάτομα έχουν ταξινομηθεί σε επίπεδο
είδους, υποείδους ή ποικιλίας ενώ στο 1 από αυτά (λίμνη Κερκίνη) η ταξινόμηση των
διατόμων έγινε σε επίπεδο γένους (15 διαφορετικά γένη διατόμων).
Στα 12 υδάτινα συστήματα της Ελλάδας αναγνωρίστηκαν συνολικά 127
διαφορετικά είδη, υποείδη και ποικιλίες διατόμων. Τα ανωτέρω υδάτινα συστήματα
μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες: α) σε αυτά στα οποία η έρευνα διήρκησε
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους (1η ομάδα – 10 υδάτινα συστήματα)
και β) σε αυτά όπου η έρευνα διήρκησε για χρονικό διάστημα του μικρότερο 1 έτους
(2η ομάδα - 2 υδάτινα συστήματα)

10 διαφάνεια
Στα υδάτινα συστήματα της 1ης ομάδας ο μεγαλύτερος αριθμός ταξινομικών
ομάδων (είδη, υποείδη και ποικιλίες) έχει αναφερθεί στον ποταμό Αλιάκμονα (67
ταξινομικές ομάδες) και ακολουθούν η λίμνη Τριχωνίδα (37 ταξινομικές ομάδες).
Στα υδάτινα συστήματα της 1ης ομάδας διερευνήθηκε εάν υπάρχει ομοιότητα
μεταξύ των συστημάτων με βάση την παρουσία – απουσία των ταξινομικών ομάδων
εφαρμόζοντας την Ομαδοποιό Ανάλυση.
Βλέπουμε το Δενδρόγραμμα των υδάτινων συστημάτων, που προέκυψε μετά
την εφαρμογή της Ομαδοποιούς Ανάλυσης σε δεδομένα που βασίζονταν στην
παρουσία – απουσία των ταξινομικών ομάδων των διατόμων που ανεβρέθηκαν στα
συστήματα αυτά.

11 διαφάνεια
Παρατηρούμε ότι τόσο ο ποταμός Αλιάκμονας όσο και η λίμνη Τριχωνίδα
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα υδάτινα συστήματα λόγω του υψηλού
αριθμού ταξινομικών ομάδων διατόμων που ανεβρέθηκαν στα συστήματα αυτά

Οι λίμνες Μ. Πρέσπα και Καστοριάς εμφανίζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας
πιθανότατα διότι γειτνιάζουν γεωγραφικά, είναι καρστικές και αβαθείς λίμνες
(μέγιστο βάθος μικρότερο από 10 m) και έχουν και οι δύο χαρακτηριστεί ως εύτροφες
και πολυμικτικού χαρακτήρα λίμνες
Οι λίμνες Βόλβη και Αμβρακία αν και α) απέχουν γεωγραφικά μεταξύ τους
και β) έχουν διαφορετική τροφική κατάσταση (η λίμνη Βόλβη έχει χαρακτηριστεί ως
εύτροφη ενώ η λίμνη Αμβρακία ως ολιγότροφη – μεσότροφη), εμφανίζουν ομοιότητα
μεταξύ τους πιθανότατα λόγω του ότι οι δύο είναι λίμνες μονομικτικού χαρακτήρα
και με σχετικά μεγάλο βάθος (μέγιστο βάθος 19 m και 35 m, για τη λίμνη Βόλβη και
Αμβρακία, αντίστοιχα)
Για τα υπόλοιπα συστήματα επειδή υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά
με χαρακτηριστικά όπως τροφική κατάσταση, τύπος ανάμιξης, μορφολογικά
χαρακτηριστικά (π.χ. μέγιστο βάθος), δεν κατέστη δυνατή μια επισφαλής εξήγηση.

12 διαφάνεια
Το πιο κοινό είδος είναι το Nitzschia acicularis του οποίου η παρουσία έχει
αναφερθεί στα 10 από τα 12 υδάτινα συστήματα (Πίνακας 13). Ακολουθούν το
Synedra acus

του οποίου η παρουσία έχει αναφερθεί στα 7 από τα 12 υδάτινα

συστήματα και τα Nitzschia palea και Asterionella formosa των οποίων η παρουσία έχει
αναφερθεί στα 6 από τα 12 υδάτινα συστήματα. Τέλος τα Stephanodiscus hantzschii,
Cyclotella ocellata και Aulacoseira granulata

ήταν παρόντα σε 5 από τα 12 υδάτινα

συστήματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των διατόμων,
(δηλαδή 58 από τα συνολικά 127 διάτομα) έχει αναφερθεί η παρουσία τους σε 1 μόνο
υδάτινο σύστημα.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πτυχιακή εργασία
ΣΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διάτομα  υδάτινα συστήματα

γλυκά

υφάλμυρα

θαλάσσια

χερσαία με υψηλές συνθήκες
υγρασίας

Σημαντικές ομάδες φυκών → αφθονία αριθμού ειδών και ατόμων

κεντρικά διάτομα
(Centrales)

πτεροειδή διάτομα
(Pennales)

ΣΚΟΠΟΣ

• Διερεύνηση ποικιλότητας  διατόμων
►

Δημοσιευμένα στοιχεία → Εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ανεύρεση δημοσιευμένων επιστημονικά δεδομένων
Χρησιμοποιήθηκαν:

•
•
•
•
•

Επιστημονικές βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές
Πτυχιακές εργασίες
Επιστημονικά περιοδικά
Μηχανές αναζήτησης

Καταγραφή πληροφοριών

υδάτινα συστήματα  στοιχεία:
Γεωγραφική θέση
Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Χρήσεις, ανθρώπινες δραστηριότητες και δραστηριότητες
της άγριας πανίδας

Καθεστώς προστασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Σύνθεση διατόμων στα επιφανειακά νερά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13 υδάτινα συστήματα
1
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11 μήνες > 1 έτος

10

2 έτη< 1 έτος
11
23
13

12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ποικιλότητα διατόμων

 Σε 12 από τα 13 υδάτινα συστήματα έγινε αναγνώριση
των διατόμων σε επίπεδο είδους, υποείδους και ποικιλίας

 Σε 1 σύστημα (τεχνητός ταμιευτήρας νερού Κερκίνη) η
αναγνώριση των διατόμων έγινε σε επίπεδο γένους.

ποικιλότητα διατόμων στα 12 συστήματα
αναγνωρίστηκαν 127 taxa διατόμων
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Δενδρόγραμμα των υδάτινων συστημάτων

μετά την εφαρμογή της Ομαδοποιούς Ανάλυσης
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Αλιάκμονας & Τριχωνίδα > αριθμό διατόμων
• Μ. Πρέσπα όμοια με Καστοριά
• Βόλβη και Αμβρακία
α) απέχουν γεωγραφικά μεταξύ τους
β) έχουν διαφορετική τροφική κατάσταση
• Υπόλοιπα συστήματα πληροφορίες = ελλιπείς (π.χ.
μέγιστο βάθος, τροφική κατάσταση, τύπος
ανάμιξης κ.α). Πεδίο για περαιτέρω έρευνα.

• Λίμνη Παμβώτιδα > αριθμός ταξινομικών
ομάδων (33 ταξινομικές ομάδες)

• Nitzschia acicularis 10 από τα 12 υδάτινα
συστήματα

• Synedra acus 7/12 συστήματα

• Nitzschia palea και Asterionella formosa 6/12
• Stephanodiscus hantzschii, Cyclotella ocellata και
Aulacoseira granulata 5/12

• 58 από τα 127 διάτομα βρέθηκαν σε 1 μόνο
υδάτινο σύστημα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

