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Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds προβλέπεται η 

αποκατάσταση της οικολογικής λειτουργίας των εκβολών δύο ρεμάτων που εκβάλλουν στη  λίμνη 

Μικρή Πρέσπα (Δράση C3), ως χώρων αναπαραγωγής σημαντικών ειδών ψαριών και ως χώρων 

διατροφής υδρόβιων πουλιών. Στόχος του προγράμματος παρακολούθησης και αντικείμενο της 

παρούσας αναφοράς είναι να τεκμηριωθεί εάν, μετά τα έργα συντήρησης των κοιτών  που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Απριλίου 2020, κάποια είδη 

ψαριών εισέρχονται στα ρέματα κατά την περίοδο αναπαραγωγής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds προβλέπεται η 

αποκατάσταση της οικολογικής λειτουργίας των εκβολών δύο ρεμάτων που εκβάλλουν στη  λίμνη 

Μικρή Πρέσπα (Δράση C3) ως χώρων αναπαραγωγής ψαριών και ως χώρων διατροφής υδρόβιων 

πουλιών. Λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών σε ορισμένα σημεία και λόγω της υπερβολικά πυκνής 

ανάπτυξης της ελοφυτικής βλάστησης καλαμιών κυρίως, το λιγοστό νερό των ρεμάτων την άνοιξη 

είχε πολύ μικρό βάθος, με αποτέλεσμα τα ψάρια να μην μπορούν να εισέλθουν από τη λίμνη, για να 

αναπαραχθούν. Επιπλέον στο ρέμα Μικρολίμνης είχε κατά το παρελθόν κατασκευαστεί αναβαθμός 

και υπήρχε εποχιακή διακοπή της συνέχειας ροής.  

Κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν έργα 

καθαρισμού από τη βλάστηση και διάνοιξης της κοίτης που αποκατέστησαν την ανεμπόδιστη ροή 

του νερού από τα δύο ρέματα στη λίμνη και ακολούθησε πρόγραμμα παρακολούθησης.  

Ο στόχος του προγράμματος παρακολούθησης ήταν να διαπιστωθεί αν μετά τα έργα που 

πραγματοποιήθηκαν, κάποια είδη ψαριών εισέρχονται τις κατάλληλες εποχές στα ρέματα για να 

γεννήσουν. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά δειγματοληψιών είχαμε καταλήξει στη χρήση της 

δειγματοληψίας με βολκούς ανά περίπου 15 ημέρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας διότι τα ψάρια 

εισέρχονται για να γεννήσουν μόνο τη νύχτα.    

Συνολικά, κατά τις δειγματοληψίες του 2020, συνελήφθησαν 5 είδη ψαριών: Alburnus belvica, 

Chondrostoma prespense, Lepomis gibbosus, Squalius prespensis και Rutlilus prespensis. Το τελευταίο 

είδος πιάστηκε για πρώτη φορά. Το κύριο συμπέρασμα της παρακολούθησης είναι ότι αρκετά είδη 

ψαριών, σε υπολογίσιμους αριθμούς εισέρχονται στα δυο ρέματα για να αναπαραχθούν, συνήθως 

με πλήρως ανεπτυγμένες γονάδες έτοιμα για να γεννήσουν.   

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο ρέματα όσον αφορά τα είδη, τον αριθμό 

αλλά και το μέσο μέγεθος των ψαριών που συνελήφθησαν στο καθένα.  Στο ρέμα της Μικρολίμνης 

συνελήφθησαν τέσσερα είδη ψαριών (συνολικά 1565 άτομα) ενώ στο ρέμα της Λευκώνας είχαν 

παρουσία μόνο τα δυο πιο μεγαλόσωμα και ενδημικά είδη Chondrostoma και Squalius (συνολικά 75 

άτομα).   

Όσον αφορά τα υδρόβια πουλιά, για να διαπιστώσουμε αν οι χώροι αυτοί είχαν αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται από τα υδρόβια πουλιά μετά τις παρεμβάσεις διαχείρισης των ετών 2018, 2019 

και 2020, , εντάξαμε την παρακολούθηση των δυο αυτών δειγματοληπτικών επιφανειών στο δίκτυο 

σταθμών δειγματοληψίας της παρακολούθησης της χρήσης ενδιαιτημάτων διατροφής.  

Παρά την πολύ περιορισμένη τους έκταση (είναι οι μικρότεροι σε έκταση σταθμοί δειγματοληψίας), 

οι σταθμοί LM01-Mik Rema (Eκβολή ρ. Μικρολίμνης) και LM04-Lef Rema (Εκβολή ρ. Λευκώνας) 

συγκέντρωσαν, μόνο κατά τις δειγματοληψίες του Απριλίου και Μαΐου ο μεν πρώτος 5 είδη και 43 

άτομα, ο δε δεύτερος 9 είδη με 70 άτομα.  

Στο σύνολο των 4 μηνών δειγματοληψίας (Μάρτιος –Ιούνιος) στην εκβολή ρ. Λευκώνας το 88% των 

πουλιών (65 στα 74) παρατηρήθηκαν την περίοδο Μαρτίου- Απριλίου, σε αντίθεση με την εκβολή 

του ρ. της Μικρολίμνης όπου το 97.5% των πουλιών (121 στα 122) καταγράφτηκαν την περίοδο  

Μαΐου - Ιουνίου. Φαίνεται πως οι αναλογίες αυτές σχετίζονται με την ένταση χρήσης του κάθε 

ρέματος  από τα ψάρια που εισέρχονται για να γεννήσουν.    
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SUMMARY 
The restoration of the ecological functions (as habitats for fish spawning and waterbird feeding) of the 

mouths of the two larger semi-permanent streams that discharge into Lake Mikri Prespa (Action C3) 

was planned and carried out within LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds project. 

Accumulation of sediments at certain sites and overgrowth by helophytes, mainly common reeds, 

resulted in that the little spring water flows were too shallow and full of obstructing stems so fish 

could not enter from the lake to the stream to spawn.   

In the period November 2019–February 2020 unclogging works were repeated with vegetation 

mowing and streambed deepening to ensure the unhampered flow of water from the two streams to 

the lake and a monitoring program followed to assess the success of these interventions.  

For fish, the aim of monitoring was to verify if, following the works, fish were indeed able to enter the 

streams to spawn. Already since last year we had chosen to use the sampling method of blocking the 

stream with fyke nets, every fortnight, for one and a half hour during the night, as fish only enter the 

streams in the night, and count caught fish. 

In total, 1640 fish belonging to 5 species were caught:  Alburnus belvica, Chondrostoma prespense, 

Lepomis gibbosus, Squalius prespensis and Rutlilus prespensis. The latter species was caught for the 

first time in the streams.  Based on the results, the main conclusion of the monitoring was that various 

fish species enter indeed the streams to spawn in considerable numbers. In their vast majority their 

gonads were ready for reproduction.  

Noteworthy differences were noted between the two streams, regarding the numbers, species and 

average size of the individuals captured in each one. At Mikrolimni stream 1565 individuals of 4 species 

were caught, whilst in the Lefkona stream 75 individuals of the 2 larger –sized species (Chondrostoma 

and Squalius) were caught.  

Regarding the use of the stream mouths by waterbirds as feeding sites, the goal of monitoring had 

been to assess whether these two sites were indeed used by waterbirds after the maintenance works 

carried out in 2018, 2019 and 2020. These two sites were added in 2020 to the network of sampling 

sites under surveillance for assessing the use of feeding sites by waterbirds.  

Despite their limited area (they are the smallest monitored sampling sites) the two stations (LM01-

Mik Rema = Mikrolimni Stream Mouth and LM04-Lef Rema = Lefkona Stream Mouth) had the 3rd and 

4th (among 16 sampling stations in total) higher records of waterbirds, with 5 species and 43 individuals 

and 9 species and 70 individuals, respectively, during April and May. 

Furthermore, during the whole period of sampling (March-June) at the Lefkona Stream mouth 88% of 

total waterbird records were made in March-April, while, in contrast, at Mikrolimni stream mouth 

97.5% of total waterbird records were made in May-June. This can be attributed to the differential 

patterns of temporal occurence of fish entering to spawn in these two streams.   
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Α. ΨΑΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds προβλέπεται η 

αποκατάσταση της οικολογικής λειτουργίας των εκβολών δύο ρεμάτων που εκβάλλουν στη  λίμνη 

Μικρή Πρέσπα (Δράση C3). Συγκεκριμένα ο κύριος στόχος της δράσης σχετίζεται με την 

αποκατάσταση των εκβολών των δύο ρεμάτων ως χώρων αναπαραγωγής σημαντικών ειδών ψαριών 

και ως χώρων διατροφής υδρόβιων πουλιών. Λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών σε ορισμένα 

σημεία και λόγω της υπερβολικά πυκνής ανάπτυξης της ελοφυτικής βλάστησης καλαμιών κυρίως, το 

λιγοστό νερό των ρεμάτων την άνοιξη είχε πολύ μικρό βάθος, με αποτέλεσμα τα ψάρια να μην 

μπορούν να εισέλθουν από τη λίμνη, για να αναπαραχθούν. Επισημαίνεται ότι παρά τις ενδείξεις για 

την αδυναμία των ψαριών να εισέλθουν από τη λίμνη, κατά καιρούς παρατηρούνταν κάποια ψάρια 

- εντός του ρέματος Λευκώνας – όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, δηλαδή όταν το ρέμα είχε αρκετό 

νερό ή μετά από καύση του καλαμιώνα στις αρχές της άνοιξης.  

Μετά από τα έργα και τις παρεμβάσεις στα τέλη του 2019 και  αρχές του 2020, που είχαν στόχο να 

εξασφαλίσουν την ομαλή ροή του νερού από τα δύο ρέματα στη λίμνη, συντηρώντας και 

βελτιώνοντας τα έργα που είχαν υλοποιηθεί με τον ίδιο στόχο την προηγούμενη χρονιά, ακολούθησε 

πρόγραμμα παρακολούθησης. Ο στόχος του προγράμματος παρακολούθησης ήταν να διαπιστωθεί 

αν και μετά αυτά τα έργα καθαρισμού και διάνοιξης της κοίτης  (βλ. παρακάτω Μέτρα Διαχείρισης), 

κάποια είδη ψαριών πράγματι εισέρχονται τις κατάλληλες εποχές στα ρέματα για να γεννήσουν 

(είναι δηλαδή ώριμα γεννητικά). 

Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια 

του 2020. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Σε κάθε σταθμό δειγματοληψίας, μετρούνται το βάθος του νερού και η θερμοκρασία νερού, ενώ 

κρατούνται σημειώσεις όταν υπάρχουν τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρή βροχή, ισχυρός 

άνεμος, πλήρης νεφοκάλυψη). Τα στοιχεία σημειώνονται κατευθείαν σε ειδικά διαμορφωμένα 

πρωτόκολλα πεδίου.  

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση βολκών με «μάτι» διχτυού 10 mm. Για την 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου δοκιμάστηκε η χρήση ενός βολκού με άνοιγμα προς τα κατάντη που 

τοποθετείτο στον πιο κοντινό στη λίμνη σταθμό απ’ όσους είχαν χρησιμοποιηθεί την ίδια περίοδο 

πέρσι και για τους ίδιους λόγους (βλέπε Κατσαδωράκης & Κουτσερή 2020). Η διάρκεια της 

δειγματοληψίας ήταν περίπου 90 λεπτά και στις δύο περιπτώσεις.  Ανά 30 περίπου λεπτά γινόταν 

έλεγχος με συγκέντρωση, ταυτοποίηση (είδος) και μέτρηση των συλληφθέντων ψαριών. Στο βαθμό 

που ήταν δυνατό, καταγραφόταν επίσης ο αριθμός των ψαριών ανά είδος με ανεπτυγμένες γονάδες. 

Μετά τις μετρήσεις τα ψάρια απελευθερώνονταν ανάντη του βολκού.  
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Εικόνα 1: Θέσεις των  σταθμών δειγματοληψίας στα δυο ρέματα που έγιναν οι δειγματοληψίες: επάνω, ρέμα 

Μικρολίμνης, κάτω, ρέμα Λευκώνας.  
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Εικόνα 2: Αεροφωτογραφίες των χαμηλότερων τμημάτων των δυο ρεμάτων όπου με κόκκινες βούλες 

υποδεικνύεται η θέση των σταθμών δειγματοληψίας: επάνω ρέμα Λευκώνας, κάτω ρέμα Μικρολίμνης. 
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στα δύο ρέματα εφαρμόστηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα επεμβάσεις διαχείρισης της 

βλάστησης, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής του νερού και την εξασφάλιση συνθηκών 

που να ευνοούν την είσοδο και την αναπαραγωγή των ψαριών στα ρέματα (Alexandrou et.al. 2020) 

Στο ρέμα Λευκώνας εφαρμόστηκαν κοπές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2019, ώστε να καθαριστεί 

η ελοφυτική βλάστηση. Οι κοπές εφαρμόστηκαν με τρακτέρ στην ευρύτερη κοίτη της εκβολής του 

ρέματος και χειρωνακτικά στην στενή κοίτη, ώστε να διατηρηθούν όσα δέντρα έχουν αναπτυχθεί. Για 

τα χαμηλότερα σημεία της κοίτης, κοντά στη λίμνη, πραγματοποιήθηκαν κοπές με το αμφίβιο 

μηχάνημα. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι μέρος της βλάστησης των εκβολών των ρεμάτων 

κάηκαν κατά τη διάρκεια φωτιάς στις αρχές Απριλίου 2020.  

Στις εκβολές του ρέματος Μικρολίμνης εφαρμόστηκαν κοπές τον Νοέμβριο 2019 με το αμφίβιο 

μηχάνημα, ενώ το Φεβρουάριο 2020 πραγματοποιήθηκαν επιπλέον εργασίες με ειδικό εξάρτημα του 

μηχανήματος για την απομάκρυνση της κομμένης βλάστησης και ριζωμάτων καλαμιού από την κοίτη.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα των  δειγματοληψιών για κάθε ένα από 

τα πέντε είδη ψαριών, τα οποία καταγράφηκαν στις δειγματοληψίες του 2020.  

Πίνακας 1:  Τα συνολικά αποτελέσματα όλων των δειγματοληψιών εντός του 2020 και στα δυο υπό 

παρακολούθηση ρέματα (Θερμοκρασία νερού και αριθμός συλληφθέντων ιχθύων). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΕΜΑ 
Θερμοκρασία 
νερού (oC) 

Alburnus 
belvica 

Chondrostoma 
prespense 

Lepomis 
gibbosus 

Squalius 
prespensis 

Rutilus 
prespensis 

21/04/2020 Μικρολίμνη 11 0 189 0 0 0 

21/04/2020 Λευκώνα 11 0 0 0 0 0 

10/05/2020 Μικρολίμνη 15 544 44 1 0 32 

10/05/2020 Λευκώνα 15 0 29 0 46 0 

03/06/2020 Μικρολίμνη 16 5 0 0 0 0 

03/06/2020 Λευκώνα 15 0 0 0 0 0 

12/06/2020 Μικρολίμνη 16 146 0 0 0 0 

12/06/2020 Λευκώνα 16 0 0 0 0 0 

29/06/2020 Μικρολίμνη 17 410 0 0 0 0 

29/06/2020 Λευκώνα 17 0 0 0 0 0 

15/07/2020 Μικρολίμνη 18 200 0 0 0 0 

15/07/2020 Λευκώνα 18 0 0 0 0 0 

Όλα τα άτομα που συνελήφθησαν σε όλες τις δειγματοληψίες ήταν ώριμα αναπαραγωγικά, γεγονός 

που επιβεβαιωνόταν σε ένα μεγάλο δείγμα των ατόμων που συλλαμβάνονταν με ελαφριά πίεση στην 

κοιλιά οπότε εξέρχονταν από την αμάρα σπέρμα ή αυγά. Η αναλογία αρσενικών θηλυκών ήταν σε 

γενικές γραμμές ίση. Μόνο στη δειγματοληψία της 15/7/2020 διαπιστώθηκε ότι μόνο το 10% των 

ατόμων ήταν ώριμα αναπαραγωγικά και ήταν όλα αρσενικά.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στη λίμνη Μικρή Πρέσπα έχει καταγραφεί ως σήμερα η παρουσία 19 ειδών ιχθύων και 2 υβριδίων 

(Crivelli et al. 1997, van Oosterhout et al. 2017).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία για τα ψάρια υπάρχουν διάφορες ομαδοποιήσεις των ειδών των γλυκών 

νερών που βασίζονται στις αναγκαίες αναπαραγωγικές συνθήκες για κάθε είδος αλλά και την 

αναπαραγωγική συμπεριφορά, το κατάλληλο υπόστρωμα, κλπ. Ποταμόδρομα είδη 

(potamodromous) ονομάζονται τα είδη τα οποία εκτελούν ετήσιες μετακινήσεις και μεταναστεύσεις, 

όλες μέσα σε περιβάλλον γλυκών νερών για να αναπαραχθούν, συνήθως δε κινούνται από τις λίμνες 

ανάντη σε εισρέοντα σε αυτές ποτάμια ή ρέματα και από μεγάλα ποτάμια σε μικρότερους 

παραποτάμους. Ανάλογα δε με τον τύπο υποστρώματος τον οποίο προτιμούν για να αφήσουν τα 

αυγά τους κατατάσσονται σε (ψ)αμμόφιλα, φυτόφιλα και λιθόφιλα, ενώ κάποια προτιμούν και 

κάποια αποφεύγουν τα ορμητικώς ρέοντα ύδατα.  

Στη λίμνη Μικρή Πρέσπα δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική έρευνα σχετικά με τους τόπους, και 

τις βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η αναπαραγωγή για όλα τα είδη ιχθύων.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν πληροφορίες για τις αναπαραγωγικές συνθήκες αρκετών ειδών, τόσο από 

διάφορες εστιασμένες σε αυτά μελέτες (βλέπε π.χ. Sinis & Petridis 1995, Crivelli et al. 1996, 

Catsadorakis et al. 1996, Crivelli et al. 1997, Crivelli & Lee 2000) όσο και σε ευρύτερου πεδίου κείμενα 

της διεθνούς βιβλιογραφίας (π.χ. Kottelat & Freyhof 2007, Weiss et al. 2018).  

Εξετάζοντας προσεκτικά όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία εντοπίζονται τουλάχιστον έξι είδη 

ποταμοδρόμων ιχθύων, τα οποία ζουν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα και για τα οποία υπήρχαν αυξημένες 

πιθανότητες εντοπισμού στα δυο υπό παρακολούθηση ρέματα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: 

Barbus prespensis, Alburnus belvica, Lepomis gibbosus, Economidichthys pygmeus, Chondrostoma 

prespense και Cobitis meridionalis.  Το είδος Squalius prespensis γενικώς χαρακτηρίζεται από ευρύ 

φάσμα ενδιατημάτων αναπαραγωγής, ενώ ένα είδος αναφέρεται ως εξαιρετικά ευρύοικο 

(Pseudorasbora parva). Τα υπόλοιπα είδη αναφέρονται ως αναπαραγόμενα αποκλειστικά ή σχεδόν 

αποκλειστικά σε μη ρέοντα νερά. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών του 2019 είχαν συλληφθεί 

συνολικά έξι (6) είδη ψαριών: Pseudorasbora, Economidicthys, Αlburnus, Chondrostoma , Lepomis, 

Squalius.  

Το 2020 συνελήφθησαν και στα δυο ρέματα συνολικά πέντε (5) είδη ιχθύων: Alburnus belvica, 

Lepomis gibbosus, Chondrostoma prespense, Rutilus prespensis και Squalius prespensis.   

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των αποτελεσμάτων μας είναι ότι αρκετά είδη 

ψαριών, σε υπολογίσιμους αριθμούς, εισέρχονται στα δυο ρέματα για να αναπαραχθούν, με πλήρως 

ανεπτυγμένες γονάδες.   

Η παρούσα παρακολούθηση είχε μοναδικό σκοπό να διαπιστώσει αν μετά τα έργα διάνοιξης και 

καθαρισμού της κοίτης των δυο ρεμάτων, τα ψάρια πράγματι εισέρχονται στα ρέματα από τη λίμνη 

κατά την αναπαραγωγική περίοδο για να γεννήσουν. Ο στόχος μας επιτυγχάνεται με μικρό αριθμό 

δειγματοληψιών και σημείων δειγματοληψίας, αλλά λόγω του μικρού αριθμού δειγματοληψιών  

συγκρίσεις που αφορούν τη χρονική παρουσία των διαφόρων ειδών ψαριών είναι μεν εφικτές αλλά 

περιορισμένης σημασίας. Για τα τρία είδη που συνελήφθησαν μόνο μια φορά δεν μπορούμε να 

εξάγουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Για τα δυο είδη (Alburnus και Chondrostoma) που πιάστηκαν 

σε παραπάνω από μια δειγματοληψίες, τα δεδομένα μας συνάδουν με τα ήδη γνωστά από τη 
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βιβλιογραφία: Το ενδημικό είδος Αlburnus belvica γεννά και στα ρέοντα ύδατα (όπου μεταβαίνει τη 

νύχτα) και στα ρηχά νερά των λιμνών Πρεσπών (Sinis & Petridis 1995, Kottelat & Freyhof  2007). Οι 

Sinis & Petridis (1995) αναφέρουν ότι γεννά από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο (άρα σε μεγάλο φάσμα 

θερμοκρασιών νερού) με πολλαπλές ωοτοκίες, αλλά δεν αναφέρουν κάτι για θερμοκρασίες νερού. 

Το ενδημικό είδος Chondrostoma prespense δεν ήταν γνωστό ότι γεννάει στα μικρά ρέματα που 

καταλήγουν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, διότι είχαν θεωρηθεί ως μη μόνιμης ροής (Crivelli et al. 1997). 

Είχε καταγραφεί να γεννά σε χαλικώδη υποστρώματα στην ακρολιμνιά της λίμνης Μικρής Πρέσπα 

από τέλη Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου όταν οι θερμοκρασίες των επιφανειακών στρωμάτων νερού 

της λίμνης κυμαίνονται μεταξύ 10 και 13 οC. (Crivelli et al. 1997). Η δε θερμοκρασία νερού του 

ποταμού του Αγίου Γερμανού όταν εισερχόταν το είδος αυτό να γεννήσει ήταν 6-12 oC (Crivelli et al. 

1997). Στις φετινές δειγματοληψίες τα παραπάνω μεγέθη επιβεβαιώθηκαν με υψηλούς αριθμούς 

του είδους γύρω στους 11ο και μετά μείωση των αριθμών τους όσο τα νερά θερμαίνονταν μέχρι τους 

15 οC.  

Το γεγονός ότι τα είδη Barbus prespensis, Chondrostoma prespense και Αlburnus belvica εισέρχονται 

στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού για να γεννήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν γνωστό από 

προηγούμενες μελέτες (Catsadorakis et al. 1996, Crivelli et al. 1996, Crivelli et al. 1997). Για άλλη μια 

χρονιά επιβεβαιώθηκε ότι τα είδη Chondrostoma prespense και Alburnus belvica εισέρχονται επίσης 

νύχτα για να γεννήσουν και στα δυο μεγαλύτερα ρέματα που εισρέουν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Για 

μια ακόμη χρονιά το είδος Barbus prespensis δεν απαντήθηκε στα ρέματα αυτά. 

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο ρέματα όσο αφορά τα είδη, τον αριθμό 

αλλά και το μέσο μέγεθος των ψαριών που συνελήφθησαν στο καθένα. Αν δεν λάβει υπόψη του 

κανείς το ένα και μοναδικό ηλιόψαρο που συνελήφθη, στο ρέμα της Μικρολίμνης συνελήφθησαν 

τρία είδη ψαριών (Chondrostoma, Alburnus,  Rutilus) ενώ στο ρέμα της Λευκώνας είχαν παρουσία 

μόνο δυο είδη ψαριών αλλά με σημαντικά υψηλότερο μέσο μέγεθος κυρίως λόγω παρουσίας δυο 

μεγαλόσωμων ειδών.  Όμως, ενώ στο ρέμα της Μικρολίμνης συνελήφθησαν 1565 άτομα, στο ρέμα 

της Λευκώνας συνελήφθησαν μόνο 75, μια διαφορά δυο τάξεων μεγέθους, όπως ακριβώς είχε 

σημειωθεί και πέρσι (Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 2020). Οι διαφορές στη θερμοκρασία νερού ήταν 

ελάχιστες ανάμεσα στα δυο ρέματα, αλλά η ροή του ρέματος της Μικρολίμνης ήταν σημαντικά 

υψηλότερη καθόλη τη διάρκεια των δειγματοληψιών.  Σημαντικό βέβαια φαίνεται να είναι το 

γεγονός ότι ενώ στο ρέμα της Μικρολίμνης το κυρίαρχο είδος είναι το Alburnus,  στο ρέμα της 

Λευκώνας το είδος αυτό απουσιάζει πλήρως. Πιθανώς οι διαφορές αυτές, οφείλονται σε ένα 

συνδυασμό παραγόντων: μέγεθος ροής, βάθος και θερμοκρασία νερού και ποιότητα υποστρώματος.  

Β. ΠΟΥΛΙΑ 
Η διαχείριση των εκβολών των ρεμάτων, οι καθαρισμοί από τη βλάστηση και η εκβάθυνση των 

κοιτών είχαν ως κύριο στόχο τη δημιουργία επιπλέον κατάλληλων τόπων διατροφής για τα υδρόβια 

πουλιά – στόχους του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, μέσω της αποκατάστασης δύο εκβολών 

ως χώρων αναπαραγωγής ιχθύων. Για να διαπιστώσουμε αν, μετά τις παρεμβάσεις διαχείρισης των 

ετών 2018, 2019 και 2020, οι χώροι αυτοί έχουν πράγματι αρχίσει να χρησιμοποιούνται από τα 

υδρόβια πουλιά, εντάξαμε την παρακολούθηση των δυο αυτών δειγματοληπτικών επιφανειών στο 

δίκτυο σταθμών δειγματοληψίας της παρακολούθησης της χρήσης ενδιαιτημάτων διατροφής (βλέπε 

Αλεξάνδρου, Ο., κ.α. 2021).  
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Η μεν εκβολή του ρέματος Μικρολίμνης πήρε τον κωδικό LM01-Mik Rema, η δε εκβολή του ρέματος 

Λευκώνας πήρε τον κωδικό LM04-Lef Rema.  Παρά την πολύ περιορισμένη τους έκταση (είναι οι 

μικρότεροι σε έκταση σταθμοί δειγματοληψίας), συγκέντρωσαν, κατά τις δειγματοληψίες του 

Απριλίου και Μαΐου, ο μεν πρώτος 5 είδη και 43 άτομα, ο δε δεύτερος 9 είδη με 70 άτομα.  

Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι  στο σύνολο των 4 μηνών δειγματοληψίας (Μάρτιος –

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος) στην εκβολή Λευκώνας το 88% των πουλιών παρατηρήθηκαν την περίοδο 

Μαρτίου - Απριλίου, σε αντίθεση με την εκβολή της Μικρολίμνης όπου το 97.5% των πουλιών 

καταγράφηκαν την περίοδο  Μαΐου-Ιουνίου. Φαίνεται πως οι αναλογίες αυτές σχετίζονται με την 

ένταση χρήσης των δυο αυτών ρεμάτων από τα ψάρια που εισέρχονται για να γεννήσουν στα δυο 

ρέματα (βλέπε Πίνακας 1 πιο πάνω): ενώ στην εκβολή Λευκώνας δεν συνελήφθησαν ψάρια μετά τις 

10/5/2020, στο ρέμα της Μικρολίμνης συνέχισαν να συλλαμβάνονται ψάρια μέχρι και τον Ιούλιο.   

 

 

Εικόνα 1: Αριθμοί υδρόβιων πουλιών που κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών 

παρακολούθησης στις εκβολές των δυο υπό διαχείριση ρεμάτων την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2020.  

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό ότι αξίζει να διαχειριζόμαστε τις εκβολές και τα κάτω τμήματα των 

ρεμάτων  παρά τις μικρές τους απόλυτες επιφάνειες, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής στάθμης, ας 

σημειωθεί ότι οι δυο αυτοί δειγματοληπτικοί σταθμοί  κατατάχτηκαν στην 3η και 4η θέση ανάμεσα 

σε 16 σταθμούς δειγματοληψίας (Πίνακας 7 στην αναφορά Αλεξάνδρου, Ο. κ.α., 2021), όσον αφορά 

την αφθονία πουλιών, ξεπερνώντας όλους τους άλλους σταθμούς οι οποίοι όμως είχαν πλημμυρίσει 

μερικώς ή καθόλου από νερά. Το γεγονός αυτό  δείχνει ότι οι περιοχές παρά το μικρό τους μέγεθος 

αποτελούν σημαντικούς  τόπους διατροφής για τα υδρόβια πουλιά, μετά από κατάλληλη διαχείριση.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των ενδιαιτημάτων διατροφής ο 

αναγνώστης παραπέμπεται στη σχετική αναφορά (Αλεξάνδρου, Ο., κ.α. 2021). 
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