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Η λίμνη Κορώνεια (Εικόνα 1), μαζί με τη γειτονική της λίμνη Βόλβη,

ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και

Μακεδονικών Τεμπών, αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας

(Ramsar), Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Natura 2000) και ανήκει

στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας –

Βόλβης – Χαλκιδικής (Φ.Δ.Κ.Β.Χ.). Η Κορώνεια είναι μια ιδιαίτερη

περίπτωση λιμναίου οικοσυστήματος, καθώς μετά την οικολογική

της κατάρρευση το 1995 έχει μετατραπεί σε ένα πολύ ασταθές

σύστημα με περιόδους πλήρους αποξήρανσης. Το 2005 εγκρίθηκε

και άρχισε να εφαρμόζεται το Αναθεωρημένου Σχέδιο

Αποκατάστασης της λίμνης που στόχευε στη μακροπρόθεσμη

λειτουργική και δομική αποκατάσταση του υγροτοπικού/λιμναίου

οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού ο Φ.Δ.Κ.Β.Χ. ανέλαβε την υλοποίηση

δράσεων παρακολούθησης και προστασίας της βιοποικιλότητας της

περιοχής, τόσο με αυτεπιστασία όσο και με αναθέσεις έργων σε

εξωτερικούς αναδόχους (π.χ. περιβαλλοντική διαχείριση

εδαφοϋδατικών πόρων, διερεύνηση μικροοργανισμικής ποικιλότητας

ιζήματος με έμφαση στα τοξικά/επιβλαβή είδη, παρακολούθηση

πλαγκτικών ευκαρυωτικών μικροοργανισμών, προσδιορισμός

βαρέων μετάλλων σε δείγματα ιζημάτων της λίμνης).

Επίσης, στα τέλη του 2009 ολοκληρώθηκε το έργο «Βελτίωση

υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής

τάφρου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης» (δράση 10 του

Αναθεωρημένου Σχεδίου Αποκατάστασης) ενώ το 2014 ξεκίνησε η

κατασκευή του αναχώματος στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία και

διαμόρφωση υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων» (δράση 9 του

Αναθεωρημένου Σχεδίου Αποκατάστασης).

 Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων in situ

[θερμοκρασία (°C), η αγωγιμότητα (μS/cm), διαλυμένο οξυγόνο (D.O.,

mg/l), pH ] και στο εργαστήριο [BOD (mg/l), θρεπτικά άλατα αζώτου

και φωσφόρου (Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ4, Ρ-PO4, mg/l), ολικό άζωτο (ΤΝ, mg/l)],

σε μηνιαία ή εποχική βάση (2009-2017).

 Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας και βενθικών

μακροασπονδύλων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την

παρακολούθησή τους, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ το 2016.

Πίνακας 1. Παρουσία ειδών ψαριών στο αλίευμα των βενθικών διχτυών τύπου Nordic

στη λίμνη Κορώνεια το 2016 και η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας με βάση τον

δείκτη GLFI I.

Με βάση τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού, φαίνεται ότι τα δύο έργα

που υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης της

λίμνης, συνέβαλαν στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του

συστήματος (Εικόνα 2). Αναφορικά με την οικολογική ποιότητα της

λίμνης, βρέθηκε οριακά «κακή» με τιμή 0,19 με βάση τον δείκτη

GLFI I για τα ψάρια (Petriki et al, 2017) (Πίνακας 1) και «ελλιπής»

με τιμή 0,27, με βάση το δείκτη GLBil για τα βενθικά

μακροασπόνδυλα (Ntislidou et al, 2018 ) (Πίνακας 2).

Οικογένεια Είδος 2016 GLFI I 

Centrarchidae Lepomis gibbosus +

Cyprinidae Αbramis brama +

Alburnus sp. Volvi +

Carassius gibelio +

Cyprinus carpio +

Rhodeus amarus +

Pachychilon macedonicum +

Pseudorasbora parva +

Percidae Perca fluviatilis +

Εικόνα 1. Σταθμοί δειγματοληψίας ψαριών και βενθικών μακροασπονδύλων στη λίμνη

Κορώνεια.

Ζώνη Α: κόκκινο 

Ζώνη B: πράσινο

Ζώνη Γ: μπλε

Νatura 2000:

σκιασμένη

Περιοχή έρευνας

Υλικά & Μέθοδοι

Αποτελέσματα & Συζήτηση

Taxa Ταξινομική ομάδα 2016 GLBil

Chironomidae Chironomus plumosus +

Procladius sp +

Tanypodinae +

Chaoboridae Chaoborus sp +

Oligochaeta Nais communis +

Trichoptera Limnephilidae +

0,19

0,27

α)

β)

γ)

Εικόνα 2.

Ετήσιοι μέσοι όροι των τιμών α)

του ολικού αζώτου [TN, (mg/l)],

β) του φωσφόρου των ορθοφω-

σφωρικών αλάτων [P-PO4,

(mg/l)] και

γ) της αγωγιμότητας [Cond,

(mS/cm)] που καταγράφηκαν

στους σταθμούς δειγματοληψίας

στη λίμνη Κορώνεια από το

2009 έως το 2017. Η κόκκινη

γραμμή προσδιορίζει το ανώτερο

όριο που έχει καθοριστεί με το

ΦΕΚ 1079/Β/15-7-2010

σχετικά με τη διάθεση λυμάτων

και υγρών αποβλήτων.

Με τα βέλη σημειώνονται:

2010 = λειτουργία της ενωτικής

τάφρου,

2015-2016= ολοκλήρωση της

διαμόρφωσης του υγροτόπου).

Πίνακας 2. Παρουσία ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων στη λίμνη

Κορώνεια το 2016 και η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας με βάση τιμή τον δείκτη

GLBiL.
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