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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ως λίμνη νοείται ο υγροβιότοπος που αποτελείται από μάζες νερού, γλυκού ή αλμυρού, 

αλλά και γενικότερα μάζες υγρού (πχ. μεθάνιο), συγκεντρωμένες σε κοιλότητες της 

επιφάνειας της γης, φαινομενικά στάσιμες και χωρίς άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Τα 

βάθη των λιμνών είναι σχετικά μικρά σε σχέση με των Ωκεανών και των Θαλασσών. 

Γεωγραφικά περιοχές χωρίς λίμνες παρατηρούνται οι έρημοι, ενώ αντίθετα παρατηρούνται 

και συστάδες λιμνών σε ορισμένες περιοχές π.χ.Φινλανδία, η Χώρα των 1000 λιμνών. 

Μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη του κόσμου είναι η Κασπία θάλασσα (438.000 τ.χλμ), και σε 

βάθος η Βαϊκάλη (1.637 μ.). Αν και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο 

νερό χρειάζεται για να χαρακτηριστεί λίμνη, ωστόσο πρέπει ν' αποκλειστούν οι πολύ 

περιορισμένες ποσότητες νερού καθώς και οι εκτεταμένες ποσότητες νερού μικρού βάθους 

όπως π.χ τα έλη. Στα υγρά κλίματα οι λίμνες έχουν σχεδόν πάντα γλυκό νερό ενώ στα ξηρά 

κλίματα η ισχυρή εξάτμιση κάνει ώστε τα νερά των λιμνών να εμπλουτίζονται σε χλωριούχο 

νάτριο (ΝaCl), θειικό νάτριο (Νa2SΟ4), ανθρακικό νάτριο (Νa2CΟ3) και άλλα άλατα οπότε 

προκύπτουν οι αλμυρές λίμνες. Οι πολύ μεγάλες λίμνες, όπως π.χ η Κασπία, αποκαλούνται 

και θάλασσες. Στις λίμνες περιλαμβάνονται και αυτές που δημιουργούνται τεχνητά με την 

κατασκευή φραγμάτων. Τα νερά των λιμνών προέρχονται από τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα αλλά κι από τις πηγές που αναβλύζουν μέσα σ' αυτές και από τα υδάτινα 

ρεύματα που εκβάλλουν σε αυτές. Η μελέτη των λιμνών, δηλαδή των νερών και των 

κοιλοτήτων του εδάφους που τα περιέχουν, αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Φυσικής 

Γεωγραφίας, τη Λιμνολογία. 

 Η προέλευση των λιμνών καθορίζει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους.  Είναι οι 

λίμνες που δημιουργήθηκαν από τη δράση γεωλογικών διεργασιών, όπως η υποχώρηση των 

παγετώνων, η ηφαιστειακή δράση και οι σεισμοί, η διάβρωση των ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων και η επίδραση των ποταμών.  

Συχνά αναφέρονται και ως φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες ή υδατοδεξαμενές. 

Σχηματίστηκαν με κατασκευή φραγμάτων σε ποταμούς ή αποστράγγιση ρεμάτων και 

χειμάρρων. Οι τεχνητές λίμνες ποικίλουν σε μέγεθος και σχήμα και περιλαμβάνουν το 

σύνολο της διαβάθμισης από τη μικρότερη υδατοδεξαμενή μέχρι τους μεγαλύτερους 

ταμιευτήρες και τις λίμνες που προήλθαν από τη δημιουργία φραγμάτων σε μεγάλους 

ποταμούς. Γενικά όμως, όταν αναφερόμαστε είτε σε φυσικές είτε σε τεχνητές λίμνες, απλά 

τις αποκαλούμε λίμνες. Αν μια λίμνη έχει σχετικά μικρή έκταση αναλογικά με τη λεκάνη 

απορροής της, υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να γεμίσει από τα φερτά υλικά των 

χειμάρρων ή να επηρεασθεί από τα θρεπτικά που μεταφέρουν, απ' ότι μια μεγάλη λίμνη που 

διαθέτει αναλογικά σχετικά μικρή λεκάνη απορροής.  Οι λίμνες σε περιοχές με υψηλή 

βροχόπτωση και επικλινή, ευδιάβρωτα και πλούσια σε θρεπτικά, εδάφη έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν επεισόδια "άνθησης ύδατος" ή εκρήξεων φυτοπλαγκτού και 

επέκτασης των υδροχαρών φυτών, απ' ότι οι λίμνες σε ξηρά κλίματα και άγονα εδάφη. 

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση των εδαφών στη λεκάνη απορροής τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η πιθανότητα κατάληξης των διάφορων ρυπαντών στη λίμνη . Οι παραλίμνιοι 

υγρότοποι (υγρολίβαδα, υδρόφιλα δάση κ.λπ.) συχνά συγκρατούν τους διάφορους ρυπαντές 

πριν εισέλθουν στη λίμνη, αποτρέπουν δηλαδή την είσοδο τους στη λίμνη, βελτιώνοντας 

έτσι την ποιότητα των νερών των λιμνών. Τα υγρολίβαδα και τα παραλίμνια υδρόφιλα δάση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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προσφέρουν, επίσης, το κατάλληλο περιβάλλον για την υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας 

χλωρίδας και πανίδας. 

Η κατανόηση της συσχέτισης ανάμεσα στη λίμνη και τη λεκάνη απορροής της είναι 

μόνο η αρχή. Για να κατανοήσουμε πλήρως τα λιμναία οικοσυστήματα και να προτείνουμε 

τις κατάλληλες δράσεις προστασίας τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε τις 

διεργασίες που συμβαίνουν στο υδάτινο σώμα των λιμνών. Το εσωτερικό περιβάλλον των 

λιμνών καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων που περιλαμβάνουν:  

α. Το ισοζύγιο του νερού της λίμνης: Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής 

έχουν μεγάλη επίδραση στο υδατικό ισοζύγιο μιας λίμνης. Ο όγκος των νερών που 

εισέρχεται στη λίμνη με τη βροχόπτωση, από υπόγειες πηγές και με την επιφανειακή 

απορροή χειμάρρων και ρεμάτων, σε σχέση με το νερό που εξέρχεται από τη λίμνη είτε με 

επιφανειακή εκροή είτε εξαιτίας της εξάτμισης, της διαπνοής των φυτών και των υπόγειων 

(υπεδάφιων) διαρροών, καθορίζουν τη συγκέντρωση των θρεπτικών, των φερτών υλών και 

άλλων ουσιών, πιθανών ρυπαντών στο εσωτερικό της λίμνης. 

β. Τον χρόνο παραμονής ή τον χρόνο ανανέωσης του νερού της λίμνης: Ο χρόνος που 

απαιτείται για την πλήρη ανανέωση του συνόλου του νερού μιας λίμνης είναι ένας ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας. Για παράδειγμα, αν ο όγκος των νερών μιας λίμνης είναι σχετικά 

μικρός και η απορροή σχετικά μεγάλη, τότε ο χρόνος παραμονής των νερών στη λίμνη θα 

είναι μικρός. Συνεπώς, τα θρεπτικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν εκρήξεις του 

φυτοπλαγκτού, γρήγορα θα απομακρύνονται από το υδάτινο σώμα. Αντίθετα, αν ο χρόνος 

ανανέωσης των νερών είναι μεγάλος και οι συνθήκες θερμοκρασίας και θρεπτικών 

κατάλληλες, η ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού ευνοείται. 

γ. Τη θερμική στρωμάτωση της λίμνης: Στις περισσότερες λίμνες οι εποχιακές διαφορές της 

θερμοκρασίας του αέρα και του νερού προκαλούν αναστροφή του νερού, ανάμειξη δηλαδή 

του επιφανειακού νερού με το νερό των βαθύτερων στρωμάτων της λίμνης. Ανάμειξη των 

νερών μπορεί να προκληθεί και από τον άνεμο. Το παραπάνω φαινόμενο, η αναστροφή του 

νερού, είναι σημαντικό καθώς τα θρεπτικά στοιχεία που είναι συχνά αποθηκευμένα στο 

ίζημα του πυθμένα, εμπλουτίζουν τα ανώτερα στρώματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν, ανώτερα υδρόβια φυτά).  

δ. Τον κύκλο των θρεπτικών στο εσωτερικό της λίμνης: Σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου στα 

στρώματα των νερών κοντά στον πυθμένα παρατηρείται απελευθέρωση φωσφόρου από το 

ίζημα. Ο εμπλουτισμός του νερού με φώσφορο ευνοεί την ανάπτυξη των φωτοσυνθετικών 

οργανισμών. 

ε. Το υδάτινο περιβάλλον ως ενδιαίτημα της χλωρίδας και της πανίδας: Το περιβάλλον της 

λίμνης είναι σημαντικό για πολλά φυτά, ψάρια, υδρόβια πουλιά και άλλα ζώα. Οι κύκλοι 

ζωής πολλών ειδών εξαρτώνται αποκλειστικά από το νερό της λίμνης. Συχνά βέβαια, ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει τις λίμνες αποκλειστικά ως χώρους αναψυχής και όχι ως ζωντανά 

οικοσυστήματα με καθοριστικό ρόλο για ποικίλες μορφές ζωής.  

Οι συνθήκες στο εσωτερικό της υδάτινης μάζας της λίμνης και οι σχέσεις ανάμεσα 

στη λίμνη και τη λεκάνη απορροής καθορίζουν την παραγωγικότητα του συστήματος. Η 

βιολογική (πρωτογενής) παραγωγικότητα μιας λίμνης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των 

θρεπτικών (των απαραίτητων δηλαδή για την ανάπτυξη των φυτών ουσιών) και διαμορφώνει 

την τροφική κατάσταση της λίμνης. Ακραίες τιμές παραγωγικότητας (υψηλές ή χαμηλές) 
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περιορίζουν συνήθως σημαντικά την υδρόβια ζωή. Υψηλή παραγωγικότητα ισοδυναμεί με 

υπέρμετρη αύξηση του φυτοπλαγκτού και της υπόλοιπης υδρόβιας βλάστησης. Αντίθετα, η 

χαμηλή παραγωγικότητα περιορίζει την υδρόβια ζωή. 

 Ανάλογα με την τροφική τους κατάσταση, οι λίμνες διακρίνονται σε ολιγότροφες 

(λιγότερο παραγωγικές), μεσότροφες (μέτρια παραγωγικές), εύτροφες (πολύ παραγωγικές) 

και υπερεύτροφες (παραγωγικότερες όλων των άλλων). Η μετάβαση από την ολιγοτροφική 

στην ευτροφική κατάσταση είναι μια φυσική διεργασία που πραγματοποιείται σε διάστημα 

χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρόνων καθώς θρεπτικά υλικά από τη λεκάνη απορροής 

εισέρχονται σταδιακά (με αργούς ρυθμούς) στη λίμνη. Ωστόσο, ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

στη λεκάνη απορροής είναι δυνατό να προκαλέσουν ραγδαίες αλλαγές στην τροφική 

κατάσταση της σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση 

της τροφικής κατάστασης μιας λίμνης είναι επιθυμητή μέχρι ένα σημείο, αφού συνεπάγεται 

την αύξηση των αλιευμάτων. Η παγίωση όμως ευτροφικών ή υπερευτροφικών συνθηκών σε 

μια λίμνη αποτελεί ανεπιθύμητη κατάσταση, αφού, συχνά, συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ανοξικών συνθηκών στα βαθύτερα στρώματα, διαφοροποιώντας σταδιακά τη σύνθεση των 

λιμναίων βιοκοινοτήτων.  

Η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης στη λίμνη και στη λεκάνη 

απορροής της προϋποθέτει την κατανόηση των διεργασιών που συμβαίνουν στο εσωτερικό 

τους. Κύριες απειλές για τις λίμνες είναι: 

α. Αφθονία θρεπτικών: Οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση του φυτοπλαγκτού (άνθηση του νερού) 

και άλλων φυτικών μορφών με συνέπεια τη μείωση του διαθέσιμου στα ψάρια και στους 

άλλους οργανισμούς οξυγόνου. 

β. Οργανικά απόβλητα: Η αποικοδόμηση των οργανικών υλικών μπορεί να προκαλέσει 

ανεπάρκεια οξυγόνου στο νερό, γεγονός που δυσχεραίνει την επιβίωση των ψαριών και των 

υπόλοιπων υδρόβιων οργανισμών. 

γ. Αύξηση του ιζήματος: Η εισροή στη λίμνη φερτών υλών από τη λεκάνη απορροής μειώνει 

το βάθος της, καταστρέφει, πιθανώς, το περιβάλλον αρκετών φυτικών και ζωικών 

οργανισμών και μπορεί να φράξει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα βράγχια των 

ψαριών και να προκαλέσει ασφυξία ή να καταστρέψει τα αυγά τους. 

δ. Βαριά μέταλλα και οργανικές χημικές ενώσεις: Όπως τα PCBs (πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια), δηλητηριάζουν ψάρια και οστρακοειδή. 

ε. Απότομες αυξομειώσεις της στάθμης του νερού: Εξαιτίας της εκμετάλλευσης της λίμνης 

για παραγωγή ενέργειας ή για άρδευση και άλλες χρήσεις. Οι απότομες αυξομειώσεις της 

στάθμης των νερών προκαλούν προβλήματα στους περισσότερους οργανισμούς. 

στ. Πηγές ρύπανσης: Στο σύνολο της λεκάνης απορροής εντοπίζεται, συχνά, ποικιλία 

πρωτογενών πηγών ρύπανσης, όπως γεωργικές καλλιέργειες που προκαλούν εισροές αζώτου, 

φωσφόρου, ιζημάτων, φυτοφαρμάκων και οργανικών υλικών στη λίμνη. Κι ακόμη, 

εκπλύσεις από αστικές περιοχές περιέχουν συνήθως υπολείμματα καυσίμων, μετάλλων, 

βακτηρίων, θρεπτικών στοιχείων κ.λπ. που μεταφέρονται στις λίμνες μέσω των 

αποχετευτικών δικτύων ή και μέσω του δικτύου όμβριων υδάτων. Επίσης, διαρροές από 

άλλα συστήματα αποχέτευσης (υπόνομοι, βόθροι), συντελούν στη ρύπανση ή και στη 

μόλυνση των λιμνών εξαιτίας των θρεπτικών, των βακτηρίων ή και άλλων οργανικών 

αποβλήτων που καταλήγουν σε αυτές. Η καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης εξαιτίας 
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κατασκευαστικών έργων, συνήθως, επιφέρει προβλήματα στις λίμνες και υποβαθμίζει την 

ποιότητα των νερών τους. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, συχνά, περιέχουν ρύπους 

που μεταφέρονται στο έδαφος με τη βροχή και αποτελούν σημαντική απειλή για λίμνες που 

βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει βαριά βιομηχανία. Τέλος, η αστικοποίηση γεωργικών 

και δασικών εκτάσεων δημιουργεί "σκληρές" επιφάνειες όπως αυτές των δρόμων, των 

χώρων στάθμευσης των οχημάτων, των στεγών, των πεζοδρομίων κ.ά. Το φαινόμενο αυτό 

αυξάνει την ταχύτητα των απορροών στις λίμνες και προκαλεί διάβρωση στις όχθες των 

ποταμών, θολερότητα στο νερό και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της άγριας ζωής.  

Θεωρητικά, στις μέρες μας, σε αρκετές από τις δραστηριότητες που παραδοσιακά 

αποτελούσαν πηγές ρύπανσης έχουν τεθεί περιβαλλοντικοί όροι, π.χ. στην κατασκευή 

κτιρίων και δρόμων, στη διάθεση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων κ.λπ.. Γι' αυτό και 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πια σε δραστηριότητες μικρότερης κλίμακας που μπορούν να 

αποτελούν απειλή για τις λίμνες. Για παράδειγμα, διαρροές αστικών αποβλήτων μπορούν να 

συμβάλλουν στη ρύπανση των λιμνών και στον υπερεμπλουτισμό των νερών τους με 

θρεπτικά, με τελική κατάληξη την παρουσία φαινομένων "άνθησης" του νερού της. Κι 

ακόμη, η υπερβολική χρήση λιπασμάτων σε κήπους και πάρκα στις αστικές ή ημιαστικές 

παραλίμνιες εκτάσεις συμβάλλουν επίσης στον εμπλουτισμό των λιμνών με θρεπτικά. 

Παράλληλα, η αφαίρεση της βλάστησης από τις παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές με 

σκοπό τη δημιουργία παραλιών ή χώρων αναψυχής αναστέλλει τη λειτουργία του φυσικού 

συστήματος ρύθμισης των εισροών στη λίμνη. Παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές με 

βλάστηση συγκρατούν στα εδάφη τους θρεπτικά και άλλα φερτά υλικά, εμποδίζοντας τη 

διοχέτευση τους στη λίμνη. Επιπλέον, η χρήση πλωτών μέσων με ισχυρές εξωλέμβιες 

μηχανές σε ρηχές περιοχές των λιμνών επιδρά στα εμπλουτισμένα με θρεπτικά ιζήματα του 

πυθμένα και καταστρέφει την υδρόβια ζωή. Διαρροές από τις μη κατάλληλα συντηρημένες 

μηχανές των πλωτών μέσων επιβαρύνουν περισσότερο την ποιότητα του νερού των λιμνών. 

Τέλος, οι γεωργικές δραστηριότητες ακόμα και μικρής κλίμακας σε παραλίμνιες 

εκτάσεις αποτελούν ισχυρότατο παράγοντα επιβάρυνσης των νερών εξαιτίας της απόπλυσης 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή και εξαιτίας της διείσδυσης τους στον υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

               

•Τριχωνίδα 
Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Βρίσκεται στον νομό 

Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ των επαρχιών Μεσολογγίου και Τριχωνίδας, νότια του 

Παναιτωλικού όρους και βόρεια του Αρακύνθου, εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα 

δυτικά και συνδέεται δυτικά με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία. Έχει επιφάνεια 95,8 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 21,5Km και μέγιστο βάθος 58 m. 

 

•Βόλβη 
Η λίμνη Βόλβη βρίσκεται στον νομό Θεσσαλονίκης ανατολικά από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης σε απόσταση 35 χλμ. και 8 χλμ. δυτικά από την θάλασσα του Στρυμονικού 

κόλπου, στη λεκάνη της Μυγδονίας, στον Δήμο Βόλβης. Η λίμνη Βόλβη έχει σχήμα 

επίμηκες με διεύθυνση από ανατολή προς δύση ή και το αντίστροφο. Το μέσο μήκος της 

είναι 19,5 χλμ. και το μέσο πλάτος της 3,4 χλμ. Η επιφάνεια της λίμνης, για μέση στάθμη 37 

μέτρα, έχει έκταση 70,8 τετ. χλμ. αντιστοιχώντας σε συνολικό μήκος οχθογραμμής 54,4 χλμ. 

Στοιχείο που την καθιστά τη μεγαλύτερη λίμνη της Μακεδονίας και τη δεύτερη μεγαλύτερη 

της Ελλάδας με μέγιστο βάθος 36-37 μέτρα. 
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•Βεγορίτιδα 
Η λίμνη Βεγορίτιδα ή Οστρόβου έχει έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς διοικητικά ανήκει 

στους νομούς Πέλλας και Φλώρινας και στους Δήμους Αμυνταίου, Φιλώτα και Βεγορίτιδας. 

Περιβάλλεται από τα όρη Βέρνο, Βόρας και Βέρμιο και αποτελεί το χαμηλότερο σημείο του 

συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτισας και Πετρών, των οποίων δέχεται τα νερά 

μέσα από σύστημα διωρύγων και σήραγγας. Κοντά της βρίσκονται το χωριό Άρνισσα και η 

πόλη Αμύνταιο. Η λίμνη έχει έκταση 54,31 km2, μέγιστο μήκος 14,8 km, μέγιστο πλάτος 6,9 

km, μέγιστο βάθος 70 m και βρίσκεται σε υψόμετρο 540 m 

 

 

•Βιστωνίδα 
Η λίμνη Βιστωνίδα ή λίμνη Μπουρού ή Μπουρού Γκιόλ (ονομασία στα Τουρκικά την οποία 

έφερε επί οθωμανικής περιόδου) είναι λιμνοθάλασσα της Ελλάδας, στα σύνορα μεταξύ 

Νομού Ξάνθης και Ροδόπης και ο υγροβιότοπός της προστατεύεται από τη σύμβαση 

Ραμσάρ. Η ονομασία της προέρχεται από την αρχαία ονομασία της περιοχής, αλλά και πόλης 

της Βιστωνίας, που ίδρυσε ο μυθικός Βίστων. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της 

Ελλάδας, συνολικής έκτασης 45 τ.χλμ με μέγιστο μήκος 12,5 χλμ. και μέγιστο πλάτος 7 χλμ. 

 

 



9 
 

•Κορώνεια 
Η λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης, στην λεκάνη της 

Μυγδονίας, στην επαρχία Λαγκαδά. Ονομάζεται επίσης και λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το 

ομώνυμο χωριό). Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τη Θεσσαλονίκη και από την 

βόρεια πλευρά της περνάει η Εγνατία οδός. Η λίμνη τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει 

έντονα προβλήματα αποξήρανσης. Πριν αρχίσει να έχει σοβαρές απώλειες υδάτων 

καταλάμβανε έκταση 42,5 km2 και ήταν η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση. 

 

 

•Μικρή Πρέσπα 
Η Μικρή Πρέσπα (αρχαία ονομασία: Μικρή Βρυγηίς) είναι μακρόστενη λίμνη, με το μέγιστο 

μήκος της να φθάνει τα 13,6 χιλιόμετρα και το νοτιότερο άκρο της να καταλήγει στην 

Αλβανία. Η επιφάνεια της είναι 48,5 τ.χλμ., από τα οποία τα 5 τ.χλμ. βρίσκονται στην 

Αλβανία. Το βαθύτερο σημείο της είναι 8,4 μέτρα, ενώ το μέσο βάθος της είναι 4 μ. 
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•Μεγάλη Πρέσπα 
Η Μεγάλη Πρέσπα (αρχαία ονομασία: Μεγάλη Βρυγηίς) είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της 

Βαλκανικής χερσονήσου. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου, μεταξύ των 

κρατών Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Αλβανίας. Η συνολική έκταση της λίμνης είναι 273 τ.χλμ.. 

Περίπου το 60% της λίμνης, ανήκει στην ΠΓΔΜ, ενώ στην Ελλάδα ανήκουν 39,4 τ.χλμ. 

(22%) και στην Αλβανία, το 18%. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μέτρων. Συνδέεται 

στα νότια με την γειτονική της Μικρή Πρέσπα, από την οποία απέχει περίπου 300 μέτρα. Η 

Μεγάλη Πρέσπα είναι 10 μ. χαμηλότερα από τη Μικρή Πρέσπα. 

 

•Ορεστιάδα ή Καστοριάς 
Η Λίμνη Ορεστιάδα ή λίμνη της Καστοριάς βρίσκεται στην βορειοδυτική Ελλάδα στο μέσο 

της οποίας "δίκην νησίδος" είναι χτισμένη η Καστοριά. Βρίσκεται σε υψόμετρο 630 μ. πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει 28 τετ. χλμ., λεκάνη απορροής 253 τετ. χλμ. και είναι 

η ενδεκάτη σε μέγεθος λίμνη στην Ελλάδα. Το βάθος της κυμαίνεται από 8-12 μέτρα και η 

μέση θερμοκρασία είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Η λίμνη έχει πολλές εισροές νερού από τα 

δυτικά και μια εκροή στον ποταμό Αλιάκμονα. Σε παλαιότερη εποχή η λίμνη περιέβαλλε εξ 

ολοκλήρου το βραχόβουνο που σχημάτιζε έτσι μια νησίδα. Το μήκος των ακτών της είναι 

περίπου 30 χιλιόμετρα και ο όγκος των νερών 100.000.000 κυβικά μέτρα. Χαρακτηριστικό 

της λίμνης είναι ότι παγώνει για περίπου δεκαπέντε μέρες το χρόνο. 
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•Παμβώτιδα 
Η λίμνη Παμβώτιδα (αρχαίο όνομα Παμβῶτις), γνωστή και ως λίμνη των Ιωαννίνων, 

βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει μήκος 7,9 

περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόμετρα, μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα, μέγιστο βάθος 11 

μέτρα και επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περιβάλλεται από τα όρη Μιτσικέλι και 

των ανατολικών αντερεισμάτων του Τομάρου (ή της Ολύτσικας) και σχηματίζεται από τα 

ύδατα τριών κυρίως πηγών (Ντραμπάντοβας, Σεντενίκου και Κρύας), που αναβλύζουν στους 

πρόποδες του Μιτσικελίου. 

 

•Υλίκη 
Η Υλίκη είναι φυσική λίμνη στη Βοιωτία, βόρεια της Θήβας, με όχθες απόκρημνες, στους 

πρόποδες των δυτικών προεκτάσεων του Πτώου Όρους και των ανατολικών του Μεσσαπίου. 

Ονομάζεται και Λικέρι, και έχει έκταση κατά μέσο όρο 19,1 τετρ. χιλιόμετρα. 
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•Δοϊράνη 
Η Δοϊράνη είναι λίμνη στα σύνορα της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας. Το όνομά της προέρχεται πιθανώς, από τους αρχαίους Δόβηρες, που ήταν 

Παιονικό φύλο, εγκατεστημένο στην περιοχή. Έχει επιφάνεια 43,1 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων από τα οποία τα 27,3 τετ. χλμ. Ανήκουν στην ΠΓΔΜ και τα 15,8 τετ. χλμ στην 

Ελλάδα. Το μήκος της λίμνης από Βορρά προς Νότο είναι 8,9 χλμ ενώ το πλάτος της φτάνει 

τα 7,1 χλμ, καθιστώντας τη την τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της ΠΓΔΜ μετά τη λίμνη Οχρίδα 

και τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Έχει μέγιστο βάθος 4 μέτρα. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα 

σεισμογενής, καθώς είναι μέρος του σεισμογενούς τόξου Δοϊράνης - Βόλβης - Άθωνος. Η 

Δοϊράνη σχηματίστηκε κατά την Προπαγετώδη Γεωλογική Περίοδο και αρχικά η έκτασή της 

ήταν 130τ.χ. και το βάθος της 10 μέτρα. 

 

•Αμβρακία 
Η Αμβρακία, είναι λίμνη της Αιτωλοακαρνανίας ευρισκόμενη μεταξύ του Αγρινίου και της 

Αμφιλοχίας. Έχει μέγιστο μήκος 13,8 χλμ, πλάτος 3,8 χλμ και μέγιστο βάθος 40 μ. 

Χαρακτηριστικές όμως είναι οι έντονες διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού και στην 

έκταση που καταλαμβάνει, κατά τη δεκαετία μάλιστα του '90 το τμήμα της που βρίσκεται 

από την πλευρά της γέφυρας προς την Αμφιλοχία σχεδόν χάθηκε από τη μείωση της 

ποσότητας του νερού. 
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•Λυσιμαχία 
Η Λυσιμαχία είναι λίμνη νοτίως της πόλης του Αγρινίου με επιφάνεια 13,2 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, περίμετρο 17 περίπου χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος μόλις 9 μέτρα. Ακριβώς 

δίπλα της στα ανατολικά βρίσκεται η άλλη λίμνη του μεγάλου Αιτωλικού Πεδίου η 

Τριχωνίδα, με την οποία αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα. 

 

•Πετρών 
Η Λίμνη Πετρών είναι λίμνη της βόρειας Ελλάδας που βρίσκεται στα νότια του νομού 

Φλώρινας στους πρόποδες του όρους Βόρας. Η λίμνη έχει έκταση 12,6 Km και βρίσκεται σε 

υψόμετρο 560 μέτρων. Τροφοδοτείται με κανάλι από την λίμνη Χειμαδίτιδα και αυτή με την 

σειρά της τροφοδοτεί την γειτονική της Βεγορίτιδα. Κοντά στην λίμνη βρίσκεται η 

κωμόπολη Αμύνταιο. Η λίμνη Πετρών αποτελεί σημαντικό οικοσύστημα παρά την 

υποβάθμισή της από την παρουσία ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ σε μικρή απόσταση 

από την λίμνη. Σ' αυτήν αναπαράγονται πολλά είδη πουλιών μεταξύ των οποίων και 

ορισμένα σπάνια όπως η λαγγόνα. Η λίμνη Πετρών μαζί με την γειτονική της Βεγορίτιδα 

ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. 
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•Παραλίμνη 
Η Παραλίμνη είναι λίμνη της νότιας Ελλάδας στα σύνορα των νομών Βοιωτίας και Ευβοίας, 

στα διοικητικά όρια των δήμων Θηβαίων και Χαλκιδέων. Τροφοδοτείται με νερό από την 

γειτονική της λίμνη Υλίκη. Η έκταση της λίμνης είναι 15 περίπου τ. χλμ. Η λίμνη έχει 

μακρόστενο σχήμα με μέγιστο μήκος περίπου 8 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 2 χιλιόμετρα. 

Η Παραλίμνη ήταν γνωστή στην αρχαιότητα με την ονομασία Τρεφία. Η λίμνη Παραλίμνη 

μαζί με την λίμνη Υλίκη και τον Βοιωτικό Κηφισό αποτελούν το σύστημα του Βοιωτικού 

Κηφισού που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Σήμερα από τα νερά της Παραλίμνης 

υδροδοτούνται περιοχές της Χαλκίδας. 

 

•Χειμαδίτιδα 
Η Χειμαδίτιδα είναι λίμνη της βόρειας Ελλάδας που βρίσκεται στα νότια του νομού 

Φλώρινας κοντά στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης. Είναι μία από τις λίμνες της υδρολογικής 

λεκάνης που σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη Βέρνο, Βόρας, Άσκιο και Βέρμιο και που 

περιλαμβάνει ακόμα τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη. Επιστήμονες υποστηρίζουν 

ότι η δημιουργία της λίμνης σχετίζεται με γεωλογικά φαινόμενα κατά την περίοδο των 

παγετώνων όταν όλη η ευρύτερη περιοχή ήταν καλυμμένη από πάγους. Επίσης, η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίζεται από ισχυρές τεκτονικές δράσεις. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία λόγω 

και της αύξησης της θερμοκρασίας, των λιμνών της υδρολογικής λεκάνης που 

προαναφέρθηκαν.Η λίμνη έχει έκταση 10,8 τετρ. Χλμ. και βρίσκεται σε υψόμετρο 593 

μέτρων. Το μέσο βάθος της είναι 1 μέτρο και το μέγιστο βάθος της είναι τα 3,5 μέτρα. 

Τροφοδοτείται από την κοντινή λίμνη Ζάζαρη και αυτή με την σειρά της τροφοδοτεί με 

κανάλι την λίμνη Πετρών. Η λίμνη αποτελεί σήμερα πολύ σημαντικό οικοσύστημα και είναι 

ο σημαντικότερος τόπος αναπαραγωγής της βαλτόπαπιας που θεωρείται απειλούμενο είδος. 
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•Οζερός 
Η λίμνη Οζερός (ή Γαλίτσα) βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, δυτικά του ποταμού 

Αχελώου, περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την πόλη του Αγρινίου. Το όνομά της έχει 

σλαβική προέλευση, καθώς Οζέρο είναι η σλαβική λέξη που σημαίνει «λίμνη». Έχει έκταση 

περίπου 10 τετρ. Χλμ. και βάθος 8-10 μέτρων, η στάθμη της όμως παρουσιάζει έντονες 

μεταβολές. Ο Οζερός σχηματίζεται από νερά του Αχελώου που εγκλωβίζονται στην περιοχή, 

όταν αυτός υπερχειλίζει, αλλά και από μικρούς χείμαρρους. 

 

•Βουλκαρία 
Η Βουλκαρία είναι λίμνη της Στερεάς Ελλάδας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του 

νομού Αιτωλοακαρνανίας, πάνω στην διαδρομή από την Βόνιτσα στη Λευκάδα. 

Καταλαμβάνει έκταση 9,2 τ.χλμ. έχει μέγιστο μήκος 4 Km και μέγιστο πλάτος 3,5 Km. Η 

επιφάνεια της λίμνης βρίσκεται λίγο ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η λίμνη 

είναι ιδιαίτερα ρηχή με το μέγιστο βάθος της να φτάνει τα 2,9 μέτρα. 
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•Δύστος 
Η Λίμνη Δύστος είναι λίμνη της Εύβοιας, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αλιβερίου. Η 

έκταση της είναι περίπου 4,75 τ.χλμ και το μέγιστο βάθος της είναι 6 μ. Τα τελευταία χρόνια 

η λίμνη αποξηραίνεται, λόγω της αλόγιστης άντλησης υδάτων. Η λίμνη υποστηρίζεται πως 

σχηματίστηκε κατά την αρχαιότητα με το σφράγισμα καταβόθρας που διοχέτευε τα νερά της 

στον Ευβοϊκό κόλπο. Το όνομά της απέκτησε από την ομώνυμη αρχαία πόλη που ήταν 

κτισμένη στις όχθες της. Αρχαιολογικά στοιχεία μαρτυρούν απόπειρα αποξήρανσης της 

λίμνης από τους κατοίκους της αρχαίας πόλης, τον 4ο αιώνα π.Χ. Υπήρξαν σχέδια 

αποξήρανσης της λίμνης και σε νεότερες περιόδους τα οποία αν και δεν υλοποιήθηκαν 

τελικά, η λίμνη κατέληξε να αποξηραίνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως της 

υπεράντλησης. 

 

•Πικρολίμνη 
Η Πικρολίμνη είναι λίμνη της Μακεδονίας, στο νότιο τμήμα της Περιφερειακής ενότητας 

Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με την Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Είναι αβαθής με 

μέσο βάθος το 1 μέτρο. Η έκταση της κυμαίνεται από 3,7 έως 4,5 τ.χ. Ο πυθμένας της 

αποτελείται από πηλό με θειούχες ενώσεις και νιτρικά άλατα. Υπάρχουν πηγές μεταλλικού 

νερού και, λόγω των πετρωμάτων έχει ιαματικές και καλλυντικές ιδιότητες. Το νερό της 

λίμνης ωστόσο, έχει υψηλή αλατότητα (τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Νεκρά Θάλασσα). 

Στη λίμνη λειτουργεί Πηλοθεραπευτήριο και το καλοκαίρι η πηλοθεραπεία γίνεται εντός στη 

λίμνης στην ειδικά διαμορφωμένη όχθη. 
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•Στυμφαλία 
Η Στυμφαλία είναι ελώδης λίμνη της ορεινής Κορινθίας. Βρίσκεται σε ένα οροπέδιο σε 

υψόμετρο 600 μέτρων ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη και Ολίγυρτος. Διατηρεί νερό κυρίως τους 

χειμερινούς μήνες και η έκτασή της φτάνει τα 3,5 τ.χλμ. Το βάθος της Λίμνης στα σημεία 

οπού καλύπτεται μονίμως από νερό κυμαίνεται από 2 / 2,5 μέτρα την Άνοιξη και μισό (0,5) 

περίπου μέτρο στις αρχές του Φθινοπώρου. 

 

•Ισμαρίδα 
Η Λίμνη Ισμαρίδα ή Λίμνη Μητρικού είναι λίμνη που βρίσκεται στον νομό Ροδόπης. 

Βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Αποτελεί 

σημαντικό υδροβιότοπο της περιοχής. 
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•Σαλτίνη 
Η λίμνη Σαλτίνη (ή λιμνοθάλασσα του Ακτίου) είναι αβαθής, βρίσκεται 4 km νότια του 

Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από δύο τμήματα που xωρίζoνται από το δρόμο του 

Ακτίου. Το ανατολικό τμήμα (Μικρή Σαλτίνη) είναι μικρότερο και έχει ελάχιστο νερό. Το 

δυτικό τμήμα είναι μια ρηχή λιμνοθάλασσα με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Το έδαφός της 

είναι αμμοαργιλώδες. 

 

•Ζάζαρη 
Η Ζάζαρη είναι μικρή λίμνη της βόρειας Ελλάδας που βρίσκεται στα νότια του νομού 

Φλώρινας, στους πρόποδες του όρους Βέρνο. Είναι μία από τις λίμνες της υδρολογικής 

λεκάνης που σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη Βέρνο, Βόρας, Άσκιο και Βέρμιο και που 

περιλαμβάνει ακόμα τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών και Χειμαδίτιδα. Η Ζάζαρη έχει έκταση 

περίπου 2 Km2 και βρίσκεται σε υψόμετρο 602 μέτρων. Το μέσο βάθος της είναι 4,6 μέτρα. 

Τροφοδοτείται από το μικρό ποτάμι του Σκλήθρου που πηγάζει από το Βέρνο και αυτή με 

την σειρά της τροφοδοτεί την γειτονική της λίμνη Χειμαδίτιδα. 
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•Καϊάφα 
Η Λίμνη Καϊάφα είναι λίμνη της Ελλάδος στην Πελοπόννησο , στην Ηλεία στην 

λουτρόπολη Καϊάφα. Η λίμνη βρίσκεται δίπλα στην Θάλασσα , έχει ιαματικά νερά ενώ στα 

νερά γίνονται και αθλητικές δραστηριότητες όπως θαλάσσιο σκι. Διοικητικά ανήκει στην 

Ζαχάρω από την οποία απέχει πέντε χιλιόμετρα. Καλύπτει επιφάνεια 1500 στρεμμάτων, 

μήκος 3 χιλιόμετρα και βάθος 2 μέτρα. Μέσα στην λίμνη υπάρχει και το νησάκι της Αγίας 

Αικατερίνης και στις όχθες της η λουτρόπολη Καϊάφα. Αποτελεί υδροβιότοπο , τον δεύτερο 

σπουδαίο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλείας μετά το οικοσύστημα του Εθνικού 

Πάρκου υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, περί τα 50 χλμ βορειότερα. Το οικοσύστημα έχει 

υποστεί μεγάλες καταστροφές εξ αιτίας των σκουπιδιών, της παράνομης λαθροθηρίας, που 

έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τις παράνομης υλοτόμησης και των αθλητικών 

δραστηριοτήτων που γίνονται στην λίμνη. 

 

•Λάμια 
Η λίμνη Λάμια βρίσκεται στην δυτική Αχαΐα. Η λιμνοθάλασσα βρίσκεται στο Δάσος της 

Στροφυλιάς και μαζί με τη λιμνοθάλασσα του Πάπα (Καλόγριας), τη λιμνοθάλασσα του 

Προκόπου, τη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και τα Μαύρα βουνά προστατεύεται από τη 

συνθήκη Ράμσαρ. Έχει επιφάνεια 0,562 (τ.χμ.), μέγιστο μήκος 1,188 (χλμ.) και μέγιστο 

πλάτος 0,650 (χλμ.). Μέσω του αύλακα "Κέντρος" επικοινωνεί με το Ιόνιο Πέλαγος. Στις 

δυτικές όχθες της έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ο μικρός οικισμός των 

Σαμαραίικων. 

 

 



20 
 

•Κουρνά 
Η λίμνη Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης. Η λίμνη είναι 

τοποθετημένη σε ένα κοίλωμα που δημιουργήθηκε από καρστικό βύθισμα. Στα νερά της 

λίμνης υπάρχουν χέλια, ενώ φιλοξενεί σπάνια για την νήσο ψάρια, την αθερίνα και τη 

ποταμοσαλιάρα. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση ξενικού είδους ψαριού 

στα νερά της λίμνης, του κοινού χρυσόψαρου που αποδίδεται σε ανθρώπινη επέμβαση 

μεταβάλλοντας την οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος. Άλλο ξενικό είδος είναι το 

κουνουπόψαρο, που εισήχθη για να καταπολεμηθούν τα κουνούπια. Τα χέλια είναι τα 

μοναδικά που σε μικρή ηλικία έρχονται για να μεγαλώσουν στη λίμνη. Τέλος, είναι 

τοποθετημένη στις βόρειες παρυφές των Λευκών Ορέων. Το ακριβές υψόμετρο και οι 

διαστάσεις της λίμνης μεταβάλλονται κατά την διάρκεια του έτους, αποκαλύπτοντας την 

αμμώδη όχθη της τους καλοκαιρινούς μήνες. Η λίμνη έχει μέγιστο μήκος 1087 μέτρα και 

μέγιστο πλάτος 880 μέτρα. Έχει μέγιστη έκταση 579 στρεμμάτων, ενώ το μέγιστο βάθος της 

λίμνης είναι 22.5 μέτρα. Η επιφάνεια της λίμνης βρίσκεται σε υψόμετρο 20 μέτρων από το 

επίπεδο της θάλασσας. Η λίμνη θα λέγαμε ότι έχει σχήμα αχλαδιού με την απόφυσή του να 

καταλήγει σε τεχνητό φράγμα. 

 

•Ζηρού 
Η Λίμνη Ζηρού (επίσης και "Λίμνη Ζηρός") βρίσκεται 2 χλμ δυτικά της επαρχιακής οδού 

Άρτας - Φιλιππιάδας - Ιωαννίνων απέναντι από την κοινότητα Παντάνασσας Άρτας. Από την 

1η Ιανουαρίου 2011, με τον Νόμο Καλλικράτης η λίμνη περιέρχεται ολοκληρωτικά στο Νέο 

δήμο Ζηρού εκτός από ένα δασικό τμήμα πρόσβασης από την Οδό Αρτας-Ιωαννίνων που 

ανήκει στο κτηματολόγιο Παντάνασσας του Δήμου Αρταίων. Η δημιουργία της λίμνης 

Ζηρού φαίνεται να οφείλεται στην τεκτονοκαρστική δραστηριότητα της περιοχής. Οι 

γεωλόγοι πιστεύουν ότι η λίμνη αποτελούσε λιμναίο σπήλαιο, αλλά η οροφή κατέρρευσε 

προ 10.000 ετών περίπου. Οι διαστάσεις της λίμνης είναι περίπου 900μ Χ 600μ. Το μέγιστο 

βάθος της λίμνης, σύμφωνα με μετρήσεις του ιδιώτη Χαράλαμπου Γκούβα το έτος 1997 

βρέθηκε 70 μέτρα ενώ στη βόρεια όχθη το άμεσο βάθος στα βράχια είναι 9 μέτρα. Η νότια 

όχθη «σβήνει» σταδιακά σε ρηχή αμμουδιά. 
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•Ζαραβίνα 
Η λίμνη Ζαραβίνα ή Νεζερός ή Νιζερός ή λίμνη Δελβινακίου, βρίσκεται στο άκρο του 

αντίστοιχου λεκανοπεδίου στην επαρχία Πωγωνίου, του Νομού Ιωαννίνων. Είναι ανοικτού 

τύπου καρστική λίμνη, τροφοδοτείται με νερό από επιφανειακές πηγές, από υπολίμνιες πηγές 

και με το νερό της βροχής από μια τεράστια υδρολογική λεκάνη. Για να αξιοποιηθούν τα 

πλεονάζοντα νερά της λίμνης Ζαραβίνας, κατασκευάστηκε το σημερινό τσιμέντινο 

θυρόφραγμα - στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα της- από το οποίο αρδεύονται 3.400 

στρέμματα γεωργικής γης στον κάμπο της Σιταριάς, της Κοινότητας Λίμνης και του 

Κρυονερίου. Η λίμνη Ζαραβίνα, που είναι μια σχετικά μεγάλη φυσική υδατοσυλλογή, δεν 

μπορεί να αποξηρανθεί, εξαιτίας του πολύ μεγάλου βάθους της - έχει πάνω από 30 μέτρα 

μέγιστο βάθος. 

 

 

•Μικρή Σαλτίνη 
Οι λίμνες Βουλκαριά και Σαλτίνη έχουν προταθεί και οριοθετηθεί ως υγροβιότοποι μέσω 

του προγράμματος Natura 2000, συνολικής έκτασης 12.750 στρέμματα, με υψόμετρο από 0 

m έως 13 m. Οι δύο λίμνες, δε συνδέονται, αλλά αποτελούν ενιαίο βιότοπο λόγω της μικρής 

απόστασής τους.Η λίμνη Σαλτίνη (ή λιμνοθάλασσα του Ακτίου) είναι αβαθής, βρίσκεται 4 

km νότια του Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από δύο τμήματα που xωρίζoνται από το 

δρόμο του Ακτίου. Το ανατολικό τμήμα (Μικρή Σαλτίνη) είναι μικρότερο και έχει ελάχιστο 

νερό. Το δυτικό τμήμα είναι μια ρηχή λιμνοθάλασσα με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Το 

έδαφός της είναι αμμοαργιλώδες. 
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•Κουμουνδούρου 
Η λίμνη Κουμουνδούρου είναι λίμνη της Αττικής στα όρια των δήμων Χαιδαρίου και 

Ασπροπύργου. Πρόκειται ουσιαστικά για λιμνοθάλασσα καθώς βρίσκεται στο επίπεδο της 

θάλασσας, πολύ κοντά στις BA ακτές του κόλπου της Ελευσίνας. Σήμερα χωρίζεται από 

αυτές από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου. Το νερό της είναι υφάλμυρο καθώς εισχωρεί 

σε αυτή θαλασσινό νερό. Η λίμνη σχηματίστηκε τεχνητά στην αρχαιότητα, όταν η διάνοιξη 

του αρχαίου δρόμου έφραξε την δίοδο των νερών των παρακείμενων πηγών προς την 

θάλασσα. Η δημιουργία της λίμνης πρέπει να έγινε κατά την κλασική περίοδο. Στην 

αρχαιότητα η λίμνη ονομαζόταν Ρειτός, εκ της παρακείμενης αρχαίας πηγής που έφερε την 

ονομασία Ρειτά, από την οποία προέρχεται και το νερό της λίμνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με τον όρο τεχνητή λίμνη αποκαλούμε κάθε λίμνη που σχηματίστηκε με 

κατασκευή φράγματος, συνήθως στη ροή ποταμού, αλλά και πολύ μικρότερων υδάτινων 

ρευμάτων, που προέρχονται από την ίδια λεκάνη απορροής. Ο σκοπός της δημιουργίας 

τέτοιων λιμνών είναι η παραγωγή ενέργειας, η άρδευση, η ύδρευση και ο έλεγχος των 

πλημμυρών του ποταμού. Ο τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στις 

τεχνητές λίμνες για άρδευση και ύδρευση είναι ταμιευτήρας . Στην Ελλάδα υπάρχουν, μέχρι 

σήμερα, 25 τέτοιες λίμνες με συνολική επιφάνεια 358,235 km². Η χρησιμότητα των 

τεχνητών λιμνών είναι ανεκτίμητη. 

 

• Κρεμαστών 
Η λίμνη Κρεμαστών είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος. Η λίμνη βρίσκεται 

ανάμεσα στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας οι οποίοι ενώνονται μέσω της 

Γέφυρας της Επισκοπής. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000 . Έχει  

έκταση 81χλμ , μέγιστο μήκος 44,9 χλμ και μέγιστο πλάτος 13,2 χλμ. Το βαθύτερο σημείο 

της είναι 60μ. 

 

•Πολυφύτου 
Η λίμνη Πολυφύτου είναι τεχνητή λίμνη του ποταμού Αλιάκμονα, στο νομό Κοζάνης. 

Σχηματίστηκε το 1973, μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος (Πολυφύτου) στον 

ποταμό και καλύπτει έκταση 74 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η λίμνη αποτελεί ιδιοκτησία της 

ΔΕΗ, έχει παραχωρηθεί όμως στους γύρω κατοίκους προς αλιευτική και οικοτουριστική 

εκμετάλλευση. Διασχίζεται από την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων και τη μικρότερη Γέφυρα 

Ρυμνίου. Η μεγαλύτερη έκταση της τεχνητής λίμνης (περίπου 70%) βρίσκεται στην 

επικράτεια του Δήμου Σερβίων. Στα νερά της λίμνης έχουν καταγραφεί 17 είδη ψαριών του 

γλυκού, ενώ στο Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα απαντώνται και πολλά ευρύαλα είδη. Η 

περιοχή του ταμιευτήρα Αλιάκμονα είναι σημαντικός βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά, 

διότι τους προμηθεύει τροφή, φώλιασμα και καταφύγιο. Η περιοχή χρησιμοποιείται επιπλέον 

και από μεταναστευτικά είδη σαν χειμερινό καταφύγιο. Αναφέρονται επίσης αρκετά είδη 

ερπετοπανίδας, ενώ σε ότι αφορά την πανίδα των θηλαστικών στη λίμνη και γύρω απ’ 

αυτήν, έχουν αναφερθεί 10 διαφορετικά είδη θηλαστικών. Η λίμνη έχει μέγιστο μήκος  

29,480χλμ και μέγιστο πλάτος 4,150 χλμ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φράγμα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποταμός
https://el.wikipedia.org/wiki/Λεκάνη_απορροής
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
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•Κερκίνη 
Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημιουργία φράγματος 

στον ποταμό Στρυμόνα. Βρίσκεται στον νομό Σερρών. Αποτελεί ιδιαίτερα προστατευμένο 

υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες και την κοιλάδα Σερρών. 

Έχει μέγιστο μήκος 17 χλμ, μέγιστο πλάτος 5 χλμ, έκταση 109.96 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και μέγιστο βάθος 35.5 μ. 

 

•Καστρακίου 
Η λίμνη Καστρακίου είναι τεχνητή λίμνη κοντά στα χωριά Καστράκι και Μπαμπαλιό της 

Αιτωλοκαρνανίας, πάνω στην κοίτη του ποταμού Αχελώου στην περιοχή συμβολής του με 

τον παραπόταμο Ίναχο. Η έκταση της επιφάνειας της λίμνης που έχει δημιουργηθεί είναι 

28.000 km² και περιέχει 1.000.000 m³ νερό. Η λίμνη στο Καστράκι δημιουργήθηκε και αυτή 

από ένα δεύτερο φράγμα στον Αχελώο ποταμό. Το φράγμα έχει ύψος 95 μέτρα, μήκος 530 

μέτρα και πλάτος στη βάση 380 μέτρα. Έχει δημιουργηθεί υδροηλεκτρικός σταθμός που 

εξοικονομεί σημαντική ενέργεια από πετρέλαιο και την μόλυνση από αυτό του 

περιβάλλοντος. 
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•Πλαστήρα 
Η Λίμνη Πλαστήρα είναι λίμνη που βρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβρόπολης στο Νομό 

Καρδίτσας. Είναι τεχνητή λίμνη και το επίσημό της όνομα είναι λίμνη Ταυρωπού.  Έχει 

μέγιστο μήκος 12 χλμ, μέγιστο πλάτος 4 χλμ, έκταση 24 τχλμ και μέγιστο βάθος 60μ. 

 

•Πηνειού 
Η Λίμνη Πηνειού είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος 

στον ποταμό Πηνειό. Βρίσκεται στον νομό Ηλείας. Η έκτασή της είναι 19,895 τ.χλμ και 

είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Πελοποννήσου. Το φράγμα, που έχει πάχος 10 μέτρα, άρχισε 

να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 1961 και ο έργο παραδόθηκε το 1968. Το εμβαδόν 

της λεκάνης του φράγματος είναι 723 χιλιόμετρα, και η χωρητικότητα της λίμνης είναι 366 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα. 
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•Θησαυρού 
Η Λίμνη Θησαυρού είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή 

φράγματος στον ποταμό Νέστο. Βρίσκεται στον νομό Δράμας. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός 

του Θησαυρού αποτελείται από τρεις μονάδες συνολικής ισχύος 384 ΜWatt. 

 

•Μόρνου 
Η Λίμνη του Μόρνου είναι τεχνητή λίμνη που κατασκευάστηκε με σκοπό να δημιουργηθεί 

ένας ακόμα ταμιευτήρας για να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για την 

ύδρευση της Αθήνας. Δημιουργήθηκε το 1979 με κατασκευή φράγματος στον ποταμό 

Μόρνο. Η συνολική επιφάνεια της λίμνης, που αντιστοιχεί στη μέση στάθμη της, είναι 

περίπου 15,5 τ.χλμ. με αποτέλεσμα να είναι η ένατη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. 
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•Αώου 
Η Λίμνη Αώου ή Λίμνη Πηγών Αώου είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από 

κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αώο. Βρίσκεται στον νομό Ιωαννίνων. Είναι 

χαρακτηρισμένη ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 

•Σμοκόβου 
Η λίμνη Σμοκόβου είναι τεχνητή λίμνη της Θεσσαλίας, στις πλαγιές των Αγράφων. 

Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Εγκαινιάστηκε το 2002 και 

καταλαμβάνει έκταση περίπου 8,5 τ.χλμ. Ο σκοπός κατασκευής της λίμνης είναι να αρδεύει 

το νοτιοδυτικό τμήμα του κάμπου της Καρδίτσας, καθώς και ένα τμήμα της επαρχίας 

Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Επίσης έχει γίνει και υδροηλεκτρική 

εγκατάσταση. 
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•Άγρα 
Η Λίμνη Άγρα είναι τεχνητή λίμνη του νομού Πέλλας που δημιουργήθηκε το 1955 έπειτα 

από κατασκευή φράγματος. Βρίσκεται δυτικά της Έδεσσας. Αποτελεί σήμερα σημαντικό 

υδροβιότοπο. 

 

•Σφηκιά 
Η Λίμνη Σφηκιά είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος 

στον ποταμό Αλιάκμονα. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Σφηκιά στο οποίο οφείλει το όνομά 

της. Η έκτασή της είναι 4,3 τ.χλμ. 
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•Πλατανόβρυσης 
Η Λίμνη Πλατανόβρυσης είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή 

φράγματος στον ποταμό Νέστο.[1] Βρίσκεται στον νομό Δράμας. Η έκτασή της είναι 3,25 

τ.χλμ. 

 
 

•Λάδωνα 
Η Λίμνη Λάδωνα είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος 

στον ποταμό Λάδωνα. Βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας και αποτελεί τμήμα της λεκάνης 

απορροής του Αλφειού, παραπόταμος του οποίου είναι ο Λάδωνας. Η έκτασή της είναι 3,048 

τ.χλμ. 
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•Μεταλλείου 
Η Λίμνη Μεταλλείου είναι τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στον νομό Κιλκίς. Έχει 

δημιουργηθεί έπειτα από κατασκευή φράγματος στον ποταμό Μέγα Ρέμα, παραπόταμο του 

Αξιού. Έχει μήκος 2 χλμ και μέγιστο βάθος 35 μέτρα. Βρίσκεται βορειοδυτικά της Πηγής 

μετά από 10 χιλιόμετρα δασικού δρόμου. 

 

 

•Ασωμάτων 
Η Λίμνη Ασωμάτων είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή 

φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα το 1985. Η έκτασή της είναι 2,6 τ.χλμ. Το φράγμα 

Ασωμάτων βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νότια της Βέροιας. 
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•Μαραθώνα 
Η Λίμνη του Μαραθώνα είναι μία τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε με σκοπό τη 

συγκέντρωση νερού για την ύδρευση της Αθήνας. Σχηματίσθηκε από την ανέγερση του 

Φράγματος του Μαραθώνα στη συμβολή των χειμάρρων Χαράδρου και Βαρνάβα και σε 

απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την κωμόπολη Μαραθώνας Αττικής. Η έκταση της 

λίμνης με το νερό στο ύψος του υπερχειλιστή είναι 2,45 τετρ.χιλιόμετρα (2450 στρέμματα) 

και το μέγιστο βάθος της είναι 54 μέτρα. Η λίμνη συγκεντρώνει νερά από μία περιοχή, που 

ονομάζεται λεκάνη απορροής, εκτάσεως 118 τετρ. χιλιομέτρων, με μέση απόδοση 

14.400.000 m³ ανά έτος, με μέση ετήσια βροχόπτωση της τάξης των 580 χιλιοστών. Ο μέσος 

όγκος της λίμνης είναι 12.000.000 m³, ενώ ο μέγιστος όγκος είναι 41.000.000 m³.Η κορυφή 

του φράγματος βρίσκεται σε υψόμετρο 227 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 

ο πους (βάση) του σε υψόμετρο 173 μέτρα. 

 

•Λούρου 
Η Λίμνη Λούρου είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος 

στον ποταμό Λούρο. Βρίσκεται στον νομό Πρέβεζας. Η υδροηλεκτρική μονάδα του Λούρου 

είναι από τις παλαιότερες της Ελλάδας. 
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ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ  
Η Παμβώτιδα συνδέεται με την πολυθρύλητη και τραγουδισμένη ιστορία της Κυρά-

Φροσύνης, της όμορφης Γιαννιώτισσας αρχόντισσας την οποία έπνιξε στα νερά της λίμνης 

μαζί με άλλες 16 γυναίκες ο Αλή Πασάς, ένα ακόμα θρυλικό πρόσωπο των Ιωαννίνων. 

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση αλλά και μαρτυρίες των περιηγητών, η Φροσύνη 

ήταν «κοπέλα από σπίτι». Ανιψιά του δεσπότη Γαβριήλ και παντρεμένη με έμπορο, δεν 

συμβιβάστηκε ποτέ με την ζωή που άρμοζε σε μια γυναίκα εκείνης της εποχής… Ατίθαση, 

φιλελεύθερη, έξυπνη και πνευματώδης, βρισκόταν πάντοτε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Όταν ο σύζυγός της μετακόμισε μόνιμα στην 

Βενετία, εμφανίστηκε ο Μουχτάρ, γιος του Αλή πασά. Την ερωτεύτηκε και την διεκδίκησε 

παρά το γεγονός πως ήταν ήδη παντρεμένος. Η Φροσύνη, τελικά, σύναψε μαζί του ερωτικό 

δεσμό. Αυτό έμελλε να είναι και η αρχή του τέλους για την όμορφη κυρά. Όταν η γυναίκα του 

Μουχτάρ ανακάλυψε την παράνομη σχέση, ζήτησε «δικαιοσύνη» από τον αγαπημένο πεθερό της, 

Αλή πασά. Εκείνος, μην μπορώντας να της χαλάσει χατίρι, της υποσχέθηκε πως το «πρόβλημα» θα 

λυνόταν γρήγορα. Έτσι και έγινε. Το ίδιο βράδυ, εισέβαλε ο ίδιος στο σπίτι της Φροσύνης και την 

συνέλαβε με την βία. Ταυτόχρονα, 15 ακόμη γυναίκες «κακής φήμης» συνελήφθησαν από τους 

άντρες του πασά και φυλακίστηκαν στα μπουντρούμια μιας εκκλησίας στις όχθες της λίμνης 

Παμβώτιδας. Λένε πως ο Αλή, βασανισμένος από τύψεις, δεν είχε σκοπό να τις σκοτώσει και γι’ 

αυτό περίμενε κάποιο σχετικό διάβημα των προεστών που θα τους χάριζε την ζωή. Όμως τίποτα. 

Τρεις μέρες πέρασαν και δεν υπήρξε κανένα σημάδι σωτηρίας. Τελικά ο Αλή πασάς πήρε την 

δύσκολη απόφαση να τις σκοτώσει. Ο θάνατος των γυναικών ήταν τραγικός. Όταν νύχτωσε, τις 

έκλεισε σε σακιά, τις έβαλε σε μια βάρκα και τις έπνιξε στην λίμνη Παμβώτιδα. Εκ των υστέρων ο 

Αλή  παραδέχτηκε το λάθος του, όμως ήταν πια αργά. Χαρακτηριστικό είναι πως για να εξιλεωθεί, 

ζήτησε να ρίξουν στην λίμνη «χίλια καντάρια ζάχαρη για να γλυκάνει το νερό να πιει η Κυρά 

Φροσυνη». Τα λόγια του αυτά δείχνουν μια πιο ευαίσθητη πλευρά του Αλή πασά, ενώ εν μέρει, 

τεκμηριώνουν την παράδοση που θέλει τον Αλή τρελά ερωτευμένο με την Φροσύνη, να την 

σκοτώνει, επειδή εκείνη δεν ανταποκρίθηκε στο πάθος του.  
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ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ  
Η λίμνη Στυμφαλία συνδέεται με τον έκτο άθλο του Ηρακλή ο οποίος στην περιοχή 

αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Ο Ηρακλής κατάφερε να παρασύρει τις όρνιθες να 

βγουν από την πυκνή βλάστηση της λίμνης, χάρη στα κρόταλα από χαλκό που του έδωσε η 

θεά Αθηνά. Στην συνέχεια ο Ηρακλής πετύχαινε τις όρνιθες που αποκαλύπτονταν με τα βέλη 

του. Κοντά  στις όχθες της λίμνης ήταν χτισμένη η Αρκαδική πόλη Στύμφαλου. Στους 

Ρωμαϊκούς χρόνους ο αυτοκράτορας Αδριανός  κατασκεύασε υδραγωγείο με το οποίο 

υδροδότησε την Κόρινθο με νερό από την λίμνη.  

 

 

 

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ ΛΙΜΝΗ -η είσοδος του κόσμου των νεκρών… 
Η Αχερουσία λίμνη ήταν μία ελώδης λίμνη που απλωνόταν στην περιοχή της σημερινής 

Παραμυθιάς της Ηπείρου και βρισκόταν μέσα στην ροή του ποταμού Αχέροντα. 

Και λέμε «βρισκόταν» διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποξηρανθεί και έχει δώσει την 

θέση της στα χωράφια που δημιουργήθηκαν. Σκοτεινή (από την πυκνή ομίχλη που –σχεδόν 

πάντα– την κάλυπτε), παγωμένη (αφού περνούσε ανάμεσά της ο ποταμός Αχέροντας) και 

μαύρη (από την πυκνή βλάστηση και τα θολά νερά του έλους)… 

Ο ιδεώδης τόπος για να πειστούν οι αρχαίοι πως, δεν μπορεί, τέτοιο μέρος θα ήταν σίγουρα 

μία από τις πύλες του βασιλείου του Άδη. 

ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΕΣ 

 Οι δύο Δράκοι. Ο θρύλος για τις Δρακόλιμνες του Σμόλικα και της Πίνδου μιλάει για την 

πάλη των δύο δράκων που κατοικούσαν στα βαθιά νερά αυτών των λιμνών. Ο ένας πετούσε 

δέντρα από το Σμόλικα και ο άλλος βράχια από τη Γκαμήλα. Ο μύθος αυτός πρέπει να 

προέρχεται από την παρουσία του σπάνιου αμφιβίου του Τρίτωνα (Triturus alpestris) που ζει 

στα νερά των λιμνών και που μοιάζει με μικρό δράκο. 
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ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Υδρόβια Κριάρια. Για τη λίμνη Βουλιαγμένη της Αττικής, αλλά και για άλλες λίμνες 

μιλούν για παράξενα υδρόβια όντα με τη μορφή κριαριού που ανέρχονταν από τα βάθη των 

λιμνών, έβγαιναν στα γειτονικά λιβάδια και απήγαγαν τα ζώα που έβοσκαν στην περιοχή. 

Στη συνέχεια τα έσερναν, πνίγοντάς τα στα βάθη των λιμνών. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ 

Για τη δημιουργία της Μ.Πρέσπας ο σχετικός μύθος λέει ότι ‘’πριν πολλά χρόνια, στη μέση 

της λίμνης Αχρίδας (βρίσκεται στα σημερινά Σκόπια), έμενε ένα τεράστιο, τρομακτικό τέρας 

που αναποδογύριζε τις βάρκες όσων προσπαθούσαν να περάσουν απέναντι. Ο προστάτης της 

περιοχής ΄Αγιος Ναούμ, αποφάσισε να βοηθήσει τους ντόπιους ωθώντας και απομονώνοντας 

το τέρας προς το γειτονικό βουνό. Το τέρας στην προσπάθειά του να ξεφύγει, τσακίστηκε στα 

βράχια της λίμνης και έκανε μια μεγάλη τρύπα χαμηλά στο βουνό. Έτσι, το νερό της Αχρίδας 

άρχισε να χύνεται από την άλλη πλευρά του βουνού, σχηματίζοντας μια άλλη λίμνη, τη Μεγάλη 

Πρέσπα’’. 

 

ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ 

 Ο κεντρικός θρύλος θέλει την ύπαρξη ενός πηγαδιού ή μιας βρύσης κοντά σε χωριό. Οι 

χρήστες του πηγαδιού ή της βρύσης φρόντιζαν να σφραγίζουν το στόμιο ή να κλείνουν τη 

βρύση. Η απροσεξία, όμως, μιας κοπέλας, που βιαζόταν να προλάβει το σουρούπωμα, άφησε 

το νερό να πλημμυρίσει τον κάμπο και το χωριό, με αποτέλεσμα στη θέση τους να 

δημιουργηθεί η λίμνη. Συνηθισμένη παραλλαγή θέλει την κοπέλα ν' αφήνει επίτηδες το νερό 

να τρέξει για να αποφύγει δυσάρεστο προξενιό. 
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ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ 

Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, η Βόλβη ήταν Νύμφη, κόρη του Ωκεανού και της 

Τηθύος, που ζούσε στα νερά της λίμνης, την οποία και προστάτευε. Σύμφωνα με τον 

Αθήναιο, απέκτησε με τον Ηρακλή έναν γιό, τον Όλυνθο. Από αυτήν την Νύμφη πήρε το 

όνομά της η λίμνη Βόλβη , η οποία αναφέρεται από το Στράβωνα. Ο Ξενοφών την αναφέρει 

με το όνομα Βολυκή. Ο Αισχύλος στην τραγωδία Πέρσαι αναφέρει τη λίμνη Βόλβη στην 

περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι ηττημένοι Πέρσες: « ἔς τε Μακεδόνων χώραν 

ἀφικόμεσθ᾽, ἐπ᾽ Ἀξιοῦ πόρον, Βόλβης θ᾽ ἕλειον δόνακα, Πάγγαιόν τ᾽ ὄρος » ( «φτάσαμε στη 

Μακεδονία, στον Αξιό, και στους βάλτους και τις καλαμιές της Βόλβης και στο Παγγαίο 

όρος»). 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ωκεανός_(μυθολογία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ωκεανός_(μυθολογία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Τηθύς
https://el.wikipedia.org/wiki/Στράβων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ξενοφών
https://el.wikipedia.org/wiki/Αισχύλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Πέρσες_(Αισχύλου)
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ΟΦΕΛΗ ΛΙΜΝΩΝ 

Λίμνη Βεγορίτιδα 

Οι απόκρημνες όχθες της αποτελούν ιδανικό καταφύγιο για πλήθος άγριων πουλιών, όπως οι 

ασπροπάπηδες, οι αετογερακίνες, καθώς και για το παγκοσμίως απειλούμενο κιρκινέζι και 

έχει χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Η λίμνη αποτελεί ιδανικό ψαρότοπο με συνηθέστερα είδη 

το γριβάδι, τον κορήγονο, τις τούρνες, τις πλατίκες, τους γουλιανούς και τα τσιρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιστωνίδα 

Η λίμνη περιβάλλεται από καλαμιώνες (phragmites), έχει ζώνες αρμυρικιών (tamarix sp.), 

αλίπεδα, παραποτάμια δάση καθώς και λίμνες με γλυκό νερό και υγρά λιβάδια. Στη λίμνη 

έχουν καταγραφεί 227 είδη πουλιών μερικά από τα οποία ιδιαίτερα σπάνια όπως το 

κεφαλούδι, η λαγγόνα και η νανόχηνα. Η Ελλάδα μετά την επικύρωση της συνθήκης 

Ραμσάρ, (ΝΔ 191/1974), περιέλαβε τον υδροβιότοπο της Βιστωνίδας στον κατάλογο 

δίκτυο Natura 2000, των προστατευομένων οικοτόπων και υγροβιοτόπων της χώρας μαζί με 

τα είδη χλωρίδας καιπανίδας αυτών. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φύση_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/Γριβάδι
https://el.wikipedia.org/wiki/Κορήγονος
https://el.wikipedia.org/wiki/Λούτσος_των_ποταμών
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πλατίκα&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Λαγγόνα
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/Χλωρίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανίδα
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Λίμνη Παμβώτιδα 

Οι όχθες της είναι πυκνόφυτες και τα βουνά της Ηπείρου καθρεφτίζονται στα νερά της. 

Χρονολογείται από το 10.000 π.Χ αν και στο παρελθόν η στάθμη της είχε μειωθεί 

αξιοσημείωτα, σήμερα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι χλωρίδας καιπανίδας της περιοχής. Η 

λίμνη αυτή είναι ιχθυοτρόφος, περίφημα είναι τα χέλια και οι καραβίδες . Στις όχθες της 

λίμνης βρίσκεται εγκατεστημένος σήμερα ο ιχθυογεννητικός σταθμός της Δημοτικής 

Επιχείρησης Λίμνης Ιωαννίνων (ΔΕΛΙ), στον οποίο παράγονται κάποιες ποσότητες 

ελληνικού χαβιαρίου από οξύρρυγχους ρωσικής προέλευσης. Στις ίδιες εγκαταστάσεις 

παράγονται επίσης κατά μέσον όρο 100.000 γόνους, που εξάγεται σε ιχθυοτροφικές μονάδες 

κυρίως του εξωτερικού, καθώς και διάφορες άλλες ποικιλίες γόνου γλυκών νερών για τον 

εμπλουτισμό ελληνικών λιμνών και ποταμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλίκη 
Το 1959 άρχισε να λειτουργεί σύνδεση παροχής νερού στην τεχνητή Λίμνη του 

Μαραθώνα από τη λίμνη Υλίκη, καθώς η μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη της πρωτεύουσας 

καθιστούσε πλέον ανεπαρκή την ύδρευσή της αποκλειστικά από την πρώτη. Και πάλι όμως η 

αύξηση του πληθυσμού των Αθηνών ξεπέρασε τις δυνατότητες των δύο λιμνών, ώστε από 

το1981 το περισσότερο νερό για την ύδρευση της ελληνικής πρωτεύουσας προέρχεται από 

την τεχνητή Λίμνη του Μόρνου. Η παροχέτευση των νερών της Υλίκης στη Λίμνη του 

Μαραθώνα γίνεται με αυλάκι και σήραγγα και στη συνέχεια με άντληση (Μουρίκι-Βίλιζα). 

 

Λίμνη Δοϊράνη 
Στη χλωρίδα της λίμνης περιλαμβάνονται μυριόφυλλα, ποταμογείτονες, αγριοκάλαμα και 

ψαθιά. Στις όχθες της συναντάμε πυκνή βλάστηση από βούρλα και θίνες. Περιβάλλεται από 

παρόχθια δάση, αποτελούμενα από λευκές ιτιές και πλατάνια. Χαρακτηριστικά είναι τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ήπειρος
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Στάθμη&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Χλωρίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Χέλι
https://el.wikipedia.org/wiki/Καραβίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Χαβιάρι
https://el.wikipedia.org/wiki/Οξυρρυγχίδες
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/Λίμνη_του_Μαραθώνα
https://el.wikipedia.org/wiki/Λίμνη_του_Μαραθώνα
https://el.wikipedia.org/wiki/1981
https://el.wikipedia.org/wiki/Μόρνος
https://el.wikipedia.org/wiki/Χλωρίδα
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μυριόφυλλα&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αγριοκάλαμο&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Όχθη&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βούρλο&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Δάσος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιτιά
https://el.wikipedia.org/wiki/Πλάτανος
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αναρριχητικά φυτά που αναπτύσσονται στα δέντρα. Στα βορειοανατολικά της λίμνης, 

στο Δήμο Μουριών, βρίσκεται το δάσος των Μουριών (ή Χίλια Δέντρα), κατάλοιπο ενός 

αρχαίου αλλουβιακού δάσους, που σήμερα καταλαμβάνει 590 στρέμματα και αποτελεί 

σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά. Το δάσος έχει χαρακτηριστεί Μνημείο της 

Φύσης και αποτελείται απόβελανιδιές, σκλήθρα, φράξους και υπέργηρα πλατάνια. Στη 

Δοϊράνη αναπτύσσεται ένας πολύ σημαντικός υγροβιότοπος που έχει περιληφθεί στις Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας, καθώς δίνει προσωρινό καταφύγιο σε 36 σπάνια είδη πουλιών, μεταξύ 

των οποίων η λαγγόνα και ο αργυροπελεκάνος. Επίσης, στα πουλιά που απαντώνται στη 

λίμνη, είναι λευκοτσικνιάς, ο κρυπτοτσικνιάς, οαργυροτσικνιάς, ο σταχτοτσικνιάς, 

η χαλκόκοτα, το μπεκατσίνι και η αβοκέτα. Το οικοσύστημα ολοκληρώνεται 

με σφυριχτάρια, καπακλήδες, πάπιες,ψαλίδες, σαρσέλες, γκισάρια, βουτηχτάρια, κορμοράνο

υς και βουβόκυκνους. Αρπακτικά πουλιά που συχνά επισκέπτονται την περιοχή της λίμνης 

είναι ο καλαμόκιρκος, ο βαλτόκιρκος, το διπλοσάινο, το τσιχλογέρακο, το δεντρογέρακο και 

η γερακίνα. Τα ψάρια που ζουν στα νερά της Δοϊράνης είναι το γριβάδι, ο γουλιανός, 

η πλατίτσα, το περκί, η τούρνα, η κοκκινοφτέρα, το γλήνι και το σίρκο. Έχουν αναφερθεί και 

σπανιώτερα είδη, όπως το χέλι, το τυλινάρι, ο γουρουνομύτης, η μουρμουρίτσα, η βιργιάνα, 

η πεταλούδα, το κουνουπόψαρο, η χρυσοβελονίτσα, η φεροβελονίτσα, τογυφτόψαρο κ.ά. 

Σήμερα ο πληθυσμός των ψαριών έχει ελαττωθεί, λόγω της έντονης αλιείας και της συνεχούς 

πτώσης της στάθμης. Στον υγροβιότοπο της Δοϊράνης διαβιούν και πολλά υδρόβια έντομα, 

όπως η λιβελούλα, και το μαλάκιο Dreissenia polymorpha. Η αφθονία των ψαριών της 

λίμνης κατά τους ιστορικούς χρόνους, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, πρέπει να υπήρξε 

εκπληκτική. Οι πάπρακες του Ηροδότου είναι οι πέρκες, εκ του "περκνός" (μελανόστικτος) 

οι δε τίλωνες είναι γένος τελεόστεων ψαριών της οικογένειας των κυπρινιδών, που είναι 

γνωστά και με την κοινή ονομασία τίλονες. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει ελάχιστα είδη 

ψαριών, με μακρουλό σώμα, που σκεπάζεται από μικρά λέπια. Από τα κυριότερα είδη είναι 

ο τίλων. 

 

Λίμνη Τριχωνίδα 

Πέρα από την φυσική της ομορφιά η περιοχή διαθέτει και μεγάλη βιοποικιλότητα. Η 

Τριχωνίδα αποτελεί μία από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που συναντάται η Βίδρα. Η 

λίμνη διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα καθώς έχουν παρατηρηθεί σε αυτή 

περισσότερα από 200 είδη πουλιών μερικά από τα οποία ιδιαίτερα σπάνια όπως ο 

πορφυροτσικνιάς.[1] Η Τριχωνίδα φιλοξενεί επίσης 25 είδη ψαριών, 11 από τα οποία είναι 

ενδημικά στην Ελλάδα. Ένα είδος ψαριού, που απαντάται μόνον στην λίμνη Τριχωνίδα είναι 

και ο Νανογωβιός. Πρόκειται για μικρό ψάρι, το οποίο έχει μήκος κοντά στα πέντε 

εκατοστά, και ζει στα νερά της παραλίας. Στις όχθες της λίμνης υπάρχουν πανέμορφα δάση 

από πλατάνια, λεύκες, ιτιές και πικροδάφνες 
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Λίμνη Λυσιμαχία 
Εκτός από την σύνδεσή της λίμνης με την Τριχωνίδα, στη Λυσιμαχία καταλήγει και 

ο χείμαρρος της Ερμίτσας, ο οποίος την τροφοδοτεί με νερό. Η Λυσιμαχία με την σειρά της 

τροφοδοτεί τον Αχελώο μέσω του Δίμηκου ποταμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμνη Βόλβη 
Η λίμνη Βόλβη διαθέτει πλούσια ιχθυοπανίδα, που περιλαμβάνει 24 είδη ψαριών, ανάμεσά 

τους το ψάρι λιπαριά που είναι ενδημικό της λίμνης και δεν συναντάται σε κανένα άλλο 

μέρος του κόσμου. Επίσης ιδιαίτερα σπάνια είναι τα ψάρια γκελάρτσα και λακόψαρο ή 

τυλινάρι. Ο βασιλιάς της όμως είναι το γριβάδι, κι ακολουθούν η πέρκα (πρικί), το λεστί, η 

τούρνα, η πεταλούδα, το χέλι κ.ά. Στην περιοχή υπάρχουν 245 είδη πτηνών μεταξύ αυτών 

και πολλά αποδημητικά 
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Λίμνη Ορεστιάδα 
Η λίμνη διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα καθώς στην περιοχή συναντώνται περισσότερα από 

200 είδη πουλιών. Επίσης είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ιχθυοπανίδα και θεωρείται η δεύτερη 

πλουσιότερη λίμνη σε αλιέυματα της Ελλάδας. Η λίμνη αποτελεί ψαρότοπο με συνηθέστερα 

είδη το γριβάδι, τις τούρνες, τις πλατίκες, τους γουλιανούς, τα γλήνια, τις πέρκες, τις 

πεταλούδες, τους χρύσκους και τα τσιρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμνη Αμβρακία 
Η λίμνη αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Η 

λίμνη διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα και πλούσια παραλίμνια βλάστηση στην δυτική της 

όχθη κυρίως 
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Λίμνη Κερκίνη 
Η Κερκίνη προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί περιοχή του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου «Φύση 2000» ή «Natura 2000». Στην περιοχή της Κερκίνης συναντούμε πολλά είδη 

θηλαστικών όπως το τσακάλι, το λύκο, την αγριόγατα, τη βίδρα, τη νυφίτσα, το ζαρκάδι, 

το λαγό, το αγριογούρουνο κ.λ.π. Υπάρχουν 10 είδη αμφίβιων και περίπου 20 είδη ερπετών. 

Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη ψαριών με κυριότερα τα χέλια. 

Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη έχουν καταγραφεί περίπου 300 είδηπουλιών. 

Ο αργυροπελεκάνος και η λαγγόνα που ζουν εκεί είναι μοναδικά στον κόσμο είδη, 

απειλούμενα με εξαφάνιση. Υπάρχουν και πολλά σπάνια αρπακτικά όπως ο χρυσαετός, 

ο βασιλαετός, ο πετρίτης, ενώ η περιοχή αποτελεί μοναδικό πεδίο έρευνας σχετικά με τους 

υγρότοπους και τη διαχείριση τους. 
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