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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο άνθρωπος έχει μία έμφυτη ανάγκη να εξερευνεί και να ερμηνεύει τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Γοητεύεται, μα και συνάμα νιώθει δέος απέναντι στο μεγαλείο της φύσης, στην οποία και ανήκει. Στην 

εποχή που βρισκόμαστε, την τόσο ταραχώδη και τόσο ενδιαφέρουσα, οι δυνατότητες και τα μέσα που 

μας προφέρονται για την πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ μεγάλες. Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί από 

τον Φράνσις Μπέικον, η γνώση είναι δύναμη, η οποία κατά κύριο λόγο βοηθάει τον άνθρωπο να 

γνωρίσει τη φύση και θέση του στον κόσμο. Η παρατήρηση και μελέτη των οργανισμών, τον φέρνει 

όλο και πιο κοντά σε αυτό. 

Η σχέση του ανθρώπου με τα πουλιά, όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους οργανισμούς, έχει 

εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι αξιοσημείωτη η προσφορά των πουλιών απέναντι στον 

άνθρωπο. Αποτελούσαν και αποτελούν ακόμη σημαντική πηγή τροφής. Έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

αγγελιοφόροι μηνυμάτων στην αρχαιότητα εξυπηρετώντας βασικές ανάγκες στην ανθρώπινη 

επικοινωνία. Η ομορφιά και η μεγάλη ποικιλομορφία τους εμπνέει ανά τους αιώνες την τέχνη. Μέσα 

από τη μελέτη της συμπεριφοράς των πουλιών και των προτιμήσεών τους σε διάφορα περιβάλλοντα-

ενδιαιτήματα μπορούν να μελετηθούν παράλληλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ο ρόλος και η 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δεύτερα. 

Οι ανθρώπινες διαχειριστικές πρακτικές έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση, ακόμη και στις απώλειες 

πολλών υγροτόπων. Οι περισσότεροι από αυτούς τους υγροτόπους συνεχίζουν να υποβαθμίζονται 

εξαιτίας διαφόρων έργων όπως είναι οι εκχερσώσεις, επιχωματώσεις, δόμηση, διάνοιξη δρόμων κ.ά. 

Ειδικότερα δε οι νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, 

κυρίως τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την καταγραφή της κατάστασής τους και τον λειτουργικό 

τους ρόλο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί υγρότοποι “τυχαία”, ως απόρροια τεχνικών έργων 

όπως είναι τα φράγματα, όπου παρατηρείται το εξής καταπληκτικό: εποικίζονται από είδη χλωρίδας 

και πανίδας, δηλαδή αρχίζουν να αποκτούν χαρακτηριστικά των φυσικών υγροτόπων. Ουσιαστικά 

είναι καινούριοι τόποι, που όμως συμβάλλουν σημαντικά στην επιβίωση των οργανισμών. 

Oι μέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες και μελέτες σε σχέση με την ορνιθοπανίδα της Κρήτης 

έχουν αναδείξει την μεγάλη σημασία του νησιού για τα μεταναστευτικά πουλιά και όχι μόνο. Ένα 

ζήτημα το οποίο αξίζει να μελετηθεί και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη έρευνα για την 

Κρήτη είναι η αξία των υγροτόπων – κυρίως τεχνητών αλλά και μη- ως προσφερόμενα ενδιαιτήματα 

αναπαραγωγής και τροφοληψίας των υδροβίων πτηνών. 

Η πρόταση για το θέμα της παρούσας εργασίας έγινε από τον Μιχάλη Δρετάκη και τη συνεργασία 

μου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-ΠΚ στα πλαίσια ενός προγράμματος που αφορά το 

πρόβλημα της συσσώρευσης φερτών υλικών στον πυθμένα της τεχνητής λίμνης, της Αγυιάς Χανίων.  

Το θέμα της παρούσας εργασίας: τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας των υδροβίων 

πουλιών της τεχνητής λίμνης Αγυιάς Χανίων, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του ότι η Αγυιά 

είναι μία τεχνητή λίμνη η οποία αποτελεί σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα της Κρήτης. 

Επιπλέον, είναι πρωτότυπη εργασία διότι δεν έχουν διεξαχθεί άλλες μελέτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Κρήτη, που να συνδέουν τη μελέτη της ημερήσιας συμπεριφοράς των υδροβίων πουλιών και της 

αναπαραγωγής σε σχέση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα του εκάστοτε υγροτόπου.  

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στη γνώση της σημασίας των υγροτόπων, 

κυρίως των τεχνητών, ως προσφερομένων ενδιαιτημάτων για την διαχείμαση και αναπαραγωγή των 

υδροβίων πουλιών στο νότιο μεσογειακό χώρο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨH 
Σκοποί και Στόχοι: Oι μέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες και μελέτες σε σχέση με την ορνιθοπανίδα της 

Κρήτης έχουν αναδείξει την μεγάλη σημασία του νησιού για τα μεταναστευτικά, και όχι μόνο, πουλιά. Όμως 

μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη έρευνα που να αναδεικνύει την αξία των υγροτόπων της Κρήτης –

τεχνητών και μη- ως προσφερομένων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας για τα υδρόβια 

πουλιά. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να δείξει τη σημασία ενός τεχνητού υγροτόπου, της λίμνης Αγυιάς, 

για τα υδρόβια πουλιά. Για το σκοπό αυτό η μελέτη στοχεύει: 

α)   Στον προσδιορισμό των κατάλληλων ενδιαιτημάτων της λίμνης για τα πουλιά, μέσα από τη 
μέτρηση των βαθών και την αποτύπωση της βλάστησης της λίμνης, με τελικό εξαγόμενο τη δημιουργία 
χαρτών. 

β)   Στη συγκέντρωση στοιχείων από τις καταγραφές των υδροβίων πουλιών το χειμώνα, σε επίπεδο 
είδους, φυλής και οικογένειας) για τη λίμνη Αγυιάς κατά την περίοδο της διαχείμασης και όλων μαζί 
των υγροτόπων της Κρήτης, που έχουν μετρήσεις υδροβίων πουλιών το διάστημα 1996-2015. Η 
συγκέντρωση των μεσοχειμωνιάτικων καταγραφών λειτουργεί συμπληρωματικά στην παρούσα 
μελέτη και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της λίμνης Αγυιάς σε σχέση με το δυναμικό της Κρήτης. 

γ)   Στη μελέτη και καταγραφή της ημερήσιας δραστηριότητας συγκεκριμένων ειδών της οικογένειας 
των Νησσίδων (Αnatidae) κατά τη διαχείμαση και στη σύνδεση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα της 
λίμνης Αγυιάς. 

δ)   Στη μελέτη της αναπαραγωγής των υδροβίων πτηνών των οικογενειών Podicipidae και, Rallidae σε 
σχέση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα λίμνης. Παράλληλα την επιλογή υγροτόπων (φράγματα 
Ποταμών και Αποσελέμη, λίμνη Κουρνά) σε αντιπαράθεση ως προς την πυκνότητα των ζευγαριών (ανά 
μήκος ακτογραμμής και εμβαδόν επιφάνειας του υγροτόπου). 

 
Μέθοδοι: Η μέτρηση βαθών πραγματοποιήθηκε με βυθόμετρο, βάρκα και χρήση GPS, ενώ η καταγραφή 
της βλάστησης με οπτικές παρατηρήσεις, λήψη φωτογραφιών και χρήση GPS. Για τις μελέτες της 
ημερήσιας δραστηριότητας και αναπαραγωγής των υδροβίων πουλιών χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος 
εξοπλισμός (κυάλια, τηλεσκόπιο, συσκευή GPS) και πρωτόκολλα. Η δημιουργία χαρτών έγινε με 
το ESRI ArcGIS Desktop 10.2. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 22 και το G-test. Επίσης, για την επεξεργασία των δεδομένων 
και διεξαγωγή διαγραμμάτων έγινε χρήση του Microsoft Excel 2010. 

  
Αποτελέσματα: Το μέσο βάθος της λίμνης Αγυιάς να είναι στα 1,9m. και το μεγαλύτερο τμήμα της 
περιοχής μελέτης καλύπτεται από υδρόβια βλάστηση και καλαμιώνες 
(Phragmites australis, Arundo donax). Οι κυρίαρχες συμπεριφορές, από τη μελέτη της ημερήσιας 
δραστηριότητας, ήταν της ανάπαυσης και της τροφοληψίας σε όλη την περίοδο των καταγραφών. Γενικά, 
οι Αφρόπαπιες διέθεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας δραστηριότητάς τους για ανάπαυση, ενώ 
αντίθετα οι Βουτόπαπιες για τροφοληψία. Oι Αφρόπαπιες κάλυπταν πολύ συγκεκριμένες και μικρής 
έκτασης περιοχές της λίμνης, ενώ οι Βουτόπαπιες χρησιμοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της. Οι 
μεσοχειμωνιάτικες καταγραφες έδειξαν πως η λίμνη Αγυιάς φιλοξενεί σημαντικούς αριθμούς για τα 
είδη Anas strepera, A. clypeata και Aythya fuligula και ένα καλό αριθμό Anatidae σε σχέση με τους 
υγροτόπους της Κρήτης. Από τα αναπαραγόμενα είδη το πολυπληθέστερο είδος ήταν η Φαλαρίδα. Οι 
σημαντικότεροι τύποι βλάστησης και για τα τρία είδη, ήταν η Υδρόβια βλάστηση (ελεύθερο νερό) και 
τα Phragmites australis και Typha domingensis. Τα κυρίαρχα ενδιαίτηματα φωλεοποίησης αποτέλεσαν οι 
θέσεις που επικρατεί το ψαθί Typha domingensis και το καλάμι Phragmites australis. Η σύγκριση ανάμεσα 
στους υγροτόπους έδειξε πως η λίμνη Αγυιάς έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών και για τα τρία 
είδη. 
  

Συμπεράσματα: Όλες οι επιμέρους μελέτες της παρούσας εργασίας δείχνουν πως ο βιότοπος της Αγυιάς με 
μικρά βάθη και ποικιλία βλάστησης είναι κατάλληλος για αναζήτηση τροφής και ανάπαυσης από τα 
διαχειμάζοντα και αναπαραγόμενα υδρόβια πουλιά. Επίσης παρουσιάζει μία σταθερότητα στην πυκνότητα 
φωλεοποίησης σε σχέση με τους υγροτόπους σύγκρισης. 
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ABSTRACT 
 

Aims and objectives: The so far research efforts and studies in relation to the avifauna of Crete have 

highlighted the importance of the island for migratory- and not only- birds. However until now there is 

no comprehensive research demonstrating the value of Cretan wetlands- artificial and no- offered as 

breeding and foraging habitats for waterbirds. This paper tries to show the importance of an artificial 

wetland, lake Agyia, for waterbirds. For this purpose the study aims to the following: 

1) The identification of suitable habitats of the lake for the birds, through the measurement of 

depths and mapping of vegetation of the lake, in order to create maps. 

2) The collection of data from the midwinter counts of waterbirds (at species, order and family 

level) during wintering period for Lake Agyia and all wetlands of Crete that have counts from 

1996 to 2015. The concentration of midwinter counts data is complementary in this study and 

intends to highlight the role of Lake Agyia relative to the potential of Crete. 

3) The study and recording of the diurnal-time activity budget for specific species belonging to 

Anatidae family during wintering period and the connection with the offered habitats of Agyia 

lake. 

4) The study of the reproduction of waterbirds of Podicipidae and Rallidae families relative to the 

offered habitats of the lake Agyia. Also there were chosen wetlands (Potamoi and Aposelemis 

dams, Kournas Lake) in order to compare the density of couples(per shoreline and surface 

area). 

Methods: The measurements of depths were carried out with sounder, boat and GPS device, while 

vegetation recordings with visual observations, photographs and GPS. For t and breeding studies we 

used appropriate equipment (binoculars, telescope, GPS device). ArcGIS Desktop 10.2. was used for the 

creation of the maps. For the statistical analysis of the results IBM Statistics 22 and G-test were used. 

Also Microsoft Excel 2010 for processing the data and carrying out diagrams. 

Results: The average depth of Agia lake is 1,9m. The study area is mostly covered by aquatic vegetation 

and reeds (Phragmites australis, Arundo donax). The dominant behaviors, by studying the daily activity, 

was resting and feeding throughout the period of the recordings. Generally, dabbling ducks allocated 

most of their daily activities to rest, while the pochards to forage. The dabbling ducks covered very 

specific and small areas of the lake, while pochards used the most of it. The midwinter recordings 

showed that Agyia lake hosts significant numbers for the species Anas strepera, A. clypeata and Aythya 

fuligula and a good number of Anatidae species in relation to wetlands of Crete. From breeding species 

the most multitudinous was Coot. The major vegetation types and three species were Aquatic 

vegetation (free water), Phragmites australis and Typha domingensis. The dominant nesting habitats 

were positions dominated by Typha domingensis and reed Phragmites australis. The comparison among 

the wetlands showed that Agyia lake has the largest density of pairs for all three species. 

Conclusions: All individual surveys of this study show that Agyia biotope, with the shallow depths and 

variety of vegetation, is suitable for foraging and resting for both wintering and breeding waterbirds. It 

also shows a stability in the nesting density compared with the other wetlands of the study. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η υποβάθμιση των υγροτόπων είναι ένα σοβαρό ζήτημα και οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογενείς 

επιδράσεις. Όμως με τη δημιουργία τεχνικών έργων, όπως είναι τα φράγματα, έχουν δημιουργηθεί 

υγρότοποι οι οποίοι συχνά αποκτούν χαρακτηριστικά των φυσικών υγροτόπων, ελκύοντας μεταξύ 

άλλων οργανισμών και την υδρόβια ορνιθοπανίδα. 

Γεννώνται εύλογα τα ερωτήματα: μπορεί ένας τεχνητός υγρότοπος να διαθέτει κατάλληλα 

ενδιαιτήματα για βασικές λειτουργίες των υδροβίων πουλιών, όπως είναι η αναπαραγωγή, η 

φωλεοποίηση και η τροφοληψία; Μπορεί επίσης να παρέχει κατάλληλα ενδιαιτήματα για προστασία 

από αρπακτικά την περίοδο της διαχείμασης ή της πτεροποίησης; Τι ρόλο μπορεί να παίζει ένας 

τεχνητός υγρότοπος στην ευρύτερη περιοχή;  

Η μελέτη που ακολουθεί αφορά τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδροβίων 

πουλιών σε ένα τεχνητό υγρότοπο, της λίμνης Αγυιάς Χανίων. Πριν την ανάλυση της εργασίας κρίνεται 

σκόπιμο να δοθούν εισαγωγικά, μερικά γενικά στοιχεία, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με 

πριν να προχωρήσει στην ανάλυση. 

Συγκεκριμένα, παρατίθενται βασικοί ορισμοί, όπως το τι είναι υγρότοπος, σε ποιες κατηγορίες 

διακρίνονται οι υγρότοποι, ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι φυσικοί με τους τεχνητούς 

υγροτόπους. Επίσης γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η έννοια του όρου “ενδιαίτημα” και η 

σύνδεσή του με την υδρόβια ορνιθοπανίδα.  

Παρουσιάζονται ακόμη στοιχεία για την κάθε μελέτη που πρόκειται να διαπραγματευτεί η παρούσα 

εργασία, που αφορούν εισαγωγικές έννοιες και στοιχεία από παρελθοντικές μελέτες και 

χαρακτηριστικά των υπό μελέτη υδροβίων πουλιών με έμφαση στα προτιμώμενα ενδιαιτήματα. 

 

 

1.1ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

Ο λέξη υγρότοπος αποτελεί νεολογισμό της ελληνικής γλώσσας για να αποδώσει την αγγλική λέξη 

wetland που σημαίνει υγρός τόπος ή υγρή περιοχή. Σαν επιστημονικός όρος υποδηλώνει κάθε τόπο που 

καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει 

υπόστρωμα (έδαφος, άμμο, χαλίκια κ.ά.) υγρό για μεγάλο διάστημα του έτους. Έτσι, ως υγρότοποι 

μπορούν να θεωρηθούν: ρηχές λίμνες, ρηχά ποτάμια, έλη, λιμνοθάλασσες, πηγές, τυρφώνες με νερό 

γλυκό, αλμυρό ή υφάλμυρο (Τσιούρης.Σ.Ε., 1999).  

Ο επίσημος ορισμός των υγροτόπων αποδόθηκε στο άρθρο 1 της Σύμβασης για τους Υγροτόπους ή 

Σύμβαση Ramsar, είναι ο ακόλουθος:  

“Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη 

αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές 

αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, 

υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος 

του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα“ (http://www.ramsar.org/). 

 

Η γενική κατηγοριοποίηση των υγροτόπων είναι η εξής:  

δέλτα έλη λίμνες λιμνοθάλασσες 

πηγές εκβολές ποταμοί τεχνητές λίμνες 

Tο κοινό στοιχείο όλων των υγροτόπων είναι η μόνιμη ή προσωρινή κυριαρχία από το νερό (Τσιούρης 

Σ.Ε., 1999). 

Οι τεχνητές λίμνες ή ταμιευτήρες αποτελούν τη σπουδαιότερη κατηγορία τεχνητών υγροτόπων του 

Ελλαδικού χώρου για δύο λόγους: πρώτον όσον αφορά την έκταση που καλύπτουν και δεύτερον τον 

αριθμό και τις αξίες που έχουν αποκτήσει. Οι αρχικοί στόχοι κατασκευής τους ήταν η αποταμίευση 
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νερού ποταμών ποταμών, ρυακιών ή και χειμάρρων για να εξυπηρετήσουν ανθρώπινες ανάγκες (δηλ. 

αντιπλημμυρική, υδρευτική, αρδευτική και υδροηλεκτρική αξία ή/και συνήθως συνδυασμό αυτών των 

αξιών). Όμως με την πάροδο του χρόνου οι περισσότερες τεχνητές λίμνες στηρίζουν, σε διαφορετικό 

βαθμό ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ανεκτίμητα υγροτοπικά οικοσυστήματα εμπλουτίζοντας τις 

αξίες τους, όπως είναι η βιολογική, αλιευτική και αναψυχής (EKBY, τελευταία πρόσβαση 16/9/2016). 

Υπάρχουν πολλές διαφορές που διακρίνουν τις φυσικές λίμνες με τους ταμιευτήρες. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 1.1. Διαφορές στα γενικά χαρακτηριστικά μεταξύ λιμνών και ταμιευτήρων (μετάφραση από 

U.N.E.P., 2000).  
Λίμνες Ταμιευτήρες 

Είναι ιδιαίτερα άφθονες σε περιοχές όπου υπήρξαν παγετώνες, 

ορογενετικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από βαθιές, 

αρχαίες λίμνες, παραποτάμιες και παράκτιες πεδιάδες που 

χαρακτηρίζονται από ρηχές λίμνες και λιμνοθάλασσες 

Βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, στα περισσότερα τοπία, 

συμπεριλαμβανομένων των τροπικών δασών, της τούνδρας και 

των άνυδρων πεδιάδων-συχνά άφθονοι σε περιοχές όπου η 

παρουσία των λιμνών είναι σπάνια 

Γενικά η λεκάνη απορροής έχει κυκλική μορφή Η λεκάνη απορροής είναι επιμήκης και δενδριτικής μορφής 

Ο λόγος επιφάνειας λεκάνης απορροής/επιφάνεια λίμνης είναι 

συνήθως <10:1 

Ο λόγος επιφάνειας λεκάνης απορροής/ επιφάνεια ταμιευτήρα 

είναι συνήθως >10:1 

Η ακτογραμμή είναι σταθερή (εκτός από ρηχές λίμνες σε ημί-

ξηρες περιοχές ή κλιματικές ζώνες) 

Η ακτογραμμή μπορεί να αλλάζει εξαιτίας της ικανότητας της 

ρύθμισης  της στάθμης ή της άντλησης του ταμιευτήρα 

Η διακύμανση της στάθμης γενικά είναι μικρή (εκτός από τις 

ρηχές λίμνες σε ημι-ξερες ζώνες) 
Η διακύμανση της στάθμης του νερού μπορεί να είναι σημαντική 

Ο χρόνος έκπλυσης νερού με μεγάλη διάρκεια σε βαθύτερες 

λίμνες 

Ο χρόνος έκπλυσης νερού συχνά σύντομος  σε σχέση με το βάθος 

τους 

Ο ρυθμός απόθεσης ιζημάτων στη λεκάνη απορροής είναι 

συνήθως μικρός κάτω από φυσικές συνθήκες 
Ο ρυθμός απόθεσης ιζημάτων είναι συχνά ταχύς 

Μεταβλητό φορτίο θρεπτικών Συχνά μεγάλο φορτίο θρεπτικών σε σχέση με το βάθος τους 

Αρχή οικολογική διαδοχή Συνήθως ταχεία οικολογική διαδοχή 

Σταθερή χλωρίδα και πανίδα (συχνά περιλαμβάνει ενδημικά 

είδη υπό αδιατάρακτες συνθήκες) 
Μεταβλητή χλωρίδα και πανίδα 

Η εκροή του νερού γίνεται επιφανειακά 
Η εκροή του νερού είναι μεταβλητή, όμως γίνεται συχνά σε 

κάποιο βάθος από τη στήλη νερού 

Η εισροή νερού συνήθως γίνεται από πολλούς και μικρούς 

παραπόταμους 

Η εισροή του νερού γίνεται τυπικά από ένα ή περισσότερους 

μεγάλους ποταμούς 

 

Οι ταμιευτήρες χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες (U.N.E.P., 2000):  

1.Λίμνες φραγμάτων ή φραγμολίμνες (valley reservoirs). Δημιουργούνται μετά από την κατασκευή 

φράγματος κάθετα στη ροή ενός ποταμού 

2.Εξωποτάμιοι ταμιευτήρες ή λιμνοδεξαμενές (off-river storage reservoirs). Δημιουργούνται με την 

κατασκευή μίας παράλληλης περίφραξης σε ένα ποτάμι. Η τροφοδοσία τους με νερό μπορεί να γίνει με 

δύο τρόπους, μέσω φυσικής ροής ή άντλησης. Οι λιμνοδεξαμενές ονομάζονται και δεξαμενές 

αναχωμάτων (embankment reservoirs) ή οριοθετημένες δεξαμενές (bounded reservoirs) και έχουν 

ελεγχόμενες εισροές και εκροές από και προς ένα ή περισσότερα ποτάμια συστήματα. 

Η κατασκευή φραγμάτων στη σύγχρονη εποχή γίνεται για να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς, 

όπως οικονομικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς κ.ά. Ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν κάθε 

φορά τα φράγματα μπορούν να ονομαστούν ως εξής: αποθήκευσης νερού, εκτροπής, ανάσχεσης, 

ρύθμισης. Ανάλογα επίσης με το σκοπό εκμετάλλευσης διακρίνονται σε απλής, διπλής ή πολλαπλής 

σκοπιμότητας (Θεοδωρακάκης Μ. και συνεργάτες, 2000).  

Οι υγρότοποι της Κρήτης, πέρα από το ότι είναι μικροί σε έκταση, συναντώνται κυρίως στην 

ακτογραμμή των εκβολών μικρών ποταμών και χειμάρρων. Συναντώνται ακόμη παράκτιοι 

αλμυρόβαλτοι, παλιές αλυκές και λίγοι βάλτοι, κυρίως σε υψίπεδα και οροπέδια. Σημειώνεται επίσης η 

ύπαρξη μίας μόνο φυσικής λίμνης, με γλυκό νερό, του Κουρνά Χανίων (Δρετάκης Μ.,1996).  
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Τα τελευταία χρόνια, η έκταση και ο αριθμός των υγροτόπων έχει μειωθεί δραματικά στο νησί. 

Ειδικότερα στη διάρκεια του περασμένου αιώνα σημειώθηκε τουλάχιστον 70% μείωση των φυσικών 

υγροτοπικών εκτάσεων (Παραγκαμιάν Κ. και συνεργάτες, 2011). Η κατασκευή όμως και λειτουργία 

νέων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, έχουν αυξήσει τις 

υγροτοπικές εκτάσεις του νησιού και αποτελούν δυνητικά ενδιαιτήματα διαχείμασης και σταθμοί κατά 

τη μετανάστευση πολλών υδρόβιων πτηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πιο παλιά 

τεχνητή λίμνη του νησιού, η λίμνη Αγυιάς, που προέκυψε από την κατασκευή του φράγματος στη 

λεκάνη απορροής ενός παραποτάμου του Κερίτη ποταμού, στα Χανιά, το 1927-1928 και αποτελεί έναν 

από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους στην περιοχή. 

Η ορνιθοπανίδα των υγροτόπων είναι ποικίλη. Τα πουλιά των υγροτόπων προέρχονται από όλες 

σχεδόν τις τάξεις, με την κύρια παρουσία των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών. Τα είδη προέρχονται 

κυρίως από τις ακόλουθες τάξεις: Κολυμβόμορφα (Gaviiformes), Βουτηχτάρια (Podicipediformes), 

Πελεκανόμορφα (Pelecaniformes), Πελαγόμορφα (Ciconiiformes), Φοινικοπτερόμορφα 

(Phoenicopteriformes), Χηνόμορφα (Anseriformes), Γερανόμορφα (Gruiformes) και Χαραδριόμορφα 

(Charadriiformes) (Δρετάκης Μ., 1996, Bolduc F. And Afton A.D., 2008). 

 

 

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
Ως «ενδιαίτημα» (habitat) νοείται ο χώρος αλλά και τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλ-

λοντος (βιοτικά και αβιοτικά) με τα οποία αυτός συνδέεται, όπου ζει ή μπορεί να ζήσει ο πληθυσμός 

ενός συγκεκριμένου είδους. Με τη στενή αυτή έννοια, το ενδιαίτημα αναφέρεται πάντα σε 

συγκεκριμένο είδος (Δημόπουλος Π. Δ., 2014). Τα ενδιαιτήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε 

κατηγορίες ανάλογα με τα χωροχρονικά τους χαρακτηριστικά (Βώκου Δ., 1992). Όταν σε έναν 

οργανισμό παρέχονται εκείνοι οι πόροι που του επιτρέπουν να επιβιώσει, αυτό είναι η έννοια του 

ενδιαιτήματος η οποία ξεφεύγει μόνο από το τη βλάστηση και τη δομή της. Οι πόροι περιλαμβάνουν 

τροφή, προστασία, νερό και ειδικούς παράγοντες που απαιτούνται για κάθε είδος για επιβίωση και 

αναπαραγωγή (Krausman P.R..,1999).  

Στην Ελλάδα ο όρος habitat έχει αποδοθεί ως «οικότοπος, στην επίσημη μετάφραση της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ (Habitat’s Directive) στην ελληνική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (L 206, 22/7/1992). Ο οικότοπος σημαίνει “μία τοπογραφική έκταση, ομογενή ως προς τα 

φυσικά και βιοτικά της στοιχεία στην κλίμακα του φαινομένου που μελετάται”. Ειδικότερα για τις 

φυτικές κοινότητες “οι ενότητες (οικότοποι) διακρίνονται βάσει της μεταξύ τους απόκλισης, όπως 

αυτή κρίνεται σύμφωνα με φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια. Ο όρος οικότοπος προτιμήθηκε και 

καθιερώθηκε αντί του πιο δόκιμου όρου ενδιαίτημα μόνο γιατί μεταφράστηκε έτσι το habitat στην 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/, τελευταία πρόσβαση 22/9/2016). 

Ωστόσο και στη διεθνή βιβλιογραφία η κατανόηση του όρου habitat συχνά δημιουργεί σύγχυση 

εξαιτίας της αόριστης ορολογίας και των ορισμών που συνεχώς μεταβάλλονται, προκαλώντας έτσι 

συχνά δυσκολίες ανάμεσα στους βιολόγους και στο κοινό. Η έρευνα των Hall L.S. et al. (1997) έδειξε ότι 

μόνο το 18% των συγγραφέων των επιλεγμένων άρθρων- που αφορούσαν την άγρια ζωή και την 

οικολογία- χρησιμοποιούσαν σωστή ορολογία του ενδιαιτήματος. όταν σε έναν οργανισμό παρέχονται 

εκείνοι οι πόροι που του επιτρέπουν να επιβιώσει. 

Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες των υγροτοπικών συστημάτων είναι η διάθεση 

ενδιαιτημάτων για τα πουλιά. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των υγροτόπων με τα υδρόβια 

πουλιά εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα, το βάθος και η ποιότητα του νερού, η 

διαθεσιμότητα σε τροφή και καταφύγιο και από την παρουσία/απουσία αρπακτικών ειδών. Ειδικά τα 

είδη που επιλέγουν τους υγροτόπους για αναπαραγωγή εξαρτώνται από διάφορες φυσιολογικές και 

βιολογικές ιδιότητες των δεύτερων (Stewart, R.E., Jr., 1996). Ουσιαστικά οι σημαντικές δραστηριότητες 
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των υδρόβιων ειδών, όπως τροφοληψία, αναπαραγωγή, φωλεοποίηση και πτερόρροια, εξαρτώνται 

από τα ενδιαιτήματα που προσφέρονται από τους υγροτόπους. Έτσι, μελετώντας και καταγράφοντας 

τα ενδιαιτήματα μίας περιοχής, σε σχέση με τα υδρόβια πουλιά, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 

όχι μόνο για τη μελέτη του συγκεκριμένου είδους αλλά και σε σχέση με την καταλληλότητα της 

περιοχής ως βιοτόπου και τη διαχείρισή της.  

Για το νησί της Κρήτης υπάρχουν δημοσιεύσεις που αφορούν μεταξύ άλλων και τα κατάλληλα 

ενδιαιτήματα υγροτόπων σε σχέση με τα υδρόβια και μη πουλιά (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 

2005, Σπυριδάκη-Νιταδώρου Ε και συνεργάτες., 2005, Δημαλέξης Α. και συνεργάτες 2005). Όμως σε 

αυτές τις μελέτες τα ενδιαιτήματα απλά χρησιμοποιούνται αναφορικά σε σχέση με την ορνιθοπανίδα. 

 
 

1.3 ΒΑΘΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΙΜΝΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Το βάθος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης των ενδιαιτημάτων σε 

έναν λιμναίο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα καθορίζει την ανάπτυξη και επιβίωση διαφορετικών ειδών 

και όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο της βλάστησης αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της 

βλάστησης σε ένα υγρότοπο. Επιπρόσθετα η διαβάθμιση δε των βαθών αποτελεί μέσο ελέγχου των 

διαφόρων φυτικών ειδών (Δημαλέξης και συνεργάτες, 2005).  

 

1.3.1 ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

Το βάθος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα 

χρησιμοποιηθούν τα διάφορα ενδιαιτήματα των υγροτόπων από τα υδρόβια πτηνά, κάτι που έχει 

αποδειχθεί από πολλές μελέτες (Velasquez C.R., 1992;Colwell M.A. and Taft O.W. 2000; Isola C.R. et al. 

2002). Ειδικότερα, το βάθος καθορίζει άμεσα την προσβασιμότητα των υδροβίων ειδών στα 

ενδιαιτήματα που αποτελούν πηγή τροφής, εξαιτίας της ανάπτυξης των ιδιαίτερων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών που διαθέτει το κάθε είδος. Συνεπώς η γνώση του βάθους του νερού είναι υψίστης 

σημασίας, διότι εξηγείται η πυκνότητα των υδροβίων πτηνών και καθορίζεται εάν ένα ενδιαίτημα είναι 

διαθέσιμο ή όχι. Γενικά η πυκνότητα των υδροβίων ειδών είναι υψηλότερη σε μικρά βάθη και 

συνδέεται με το υδρολογικό καθεστώς του εκάστοτε υγροτόπου (Bolduc F. and Afton A.D., 2008). 

Είναι εύλογο πως τα μεγάλου μεγέθους είδη με μακρύτερους λαιμούς, ράμφη και πόδια μπορούν να 

τραφούν σε πιο βαθιά ενδιαιτήματα από τα μικρότερου μεγέθους. Τα μη –καταδυτικά είδη, όπως είναι 

τα παρυδάτια και τα επιφανειακά είδη, απαιτούν γενικά ρηχά νερά για να τραφούν και η ύπαρξη 

βαθών περιορίζει την πρόσβαση σε θέσεις τροφοληψίας. Αντίθετα, τα καταδυτικά είδη απαιτούν 

μεγάλα βάθη και υπάρχει ένα ελάχιστο όριο πέρα από το οποίο μπορούν να καταδυθούν και να 

αναζητήσουν την τροφή τους (Διάγραμμα 1.1) (Ma, Z. et al, 2009).  
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Διάγραμμα 1.1. Μεταβολές στα βάθη του νερού στις περιοχές αναζήτησης τροφής μεταξύ των 

ομάδων υδροβίων πτηνών Τα μικρού μεγέθους ελόβια είδη για να αναζητήσουν τροφή χρειάζονται 

βάθος νερού που να μην ξεπερνάει τα 5 cm, ενώ τα μεγαλύτερου μεγέθους μέχρι 15 cm. Οι 

επιφανειακές πάπιες και τα μεγάλα παρυδάτια πτηνά  χρειάζονται βάθη μέχρι 30 cm. Τα καταδυτικά 

υδρόβια είδη απαιτούν ένα ελάχιστο όριο βάθους των 25cm και μπορούν να καταδύονται βαθιά μέχρι 

αρκετά μέτρα (μεταφρασμένο από Ma, Z. et al, 2009). 

 

1.3.2 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ 

H βυθομετρία ή βυθομέτρηση είναι η μελέτη του βάθους νερού σε ωκεανούς, ποταμούς, λίμνες, 

ταμιευτήρες κ.ά. με τη χρήση οργάνων. Ο απώτερος σκοπός είναι η ακριβής οπτικοποίηση της 

τοπογραφίας του βυθού που μελετάται κάθε φορά και η αποτύπωσή του σε βυθομετρικούς χάρτες. 

Σύμφωνα με τους Tundisi J.G. και Tundisi T. M. (2011) το πρώτο απαραίτητο βήμα για την 

κατανόηση της προέλευσης και διαμόρφωσης μίας λίμνης είναι ο καθορισμός της βαθυμετρίας και των 

κυμαινόμενων βαθών της. Οι βαθυμετρικές πληροφορίες για τις λίμνες και τους ταμιευτήρες 

διαδραματίζουν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην επιστήμη της υδρολογίας, δίνοντας πληροφορίες, όπως 

η στάθμη του νερού, η έκταση της λίμνης κ.ά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αποτελούν δείκτες 

περιβαλλοντικών αλλαγών, όπως είναι η ιζηματοποίηση των λιμνών ή ταμιευτήρων. Από αυτές τις 

πληροφορίες μπορεί να εξαχθεί υλικό που αφορά την λειτουργία του οικοσυστήματος, η διάρκεια ζωής 

των ταμιευτήρων και οι ρυθμοί διάβρωσης ή ιζηματοποίησης των λεκανών απορροής (Dost R.J.J. and 

Mannaerts C.M., 2008).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες βυθομέτρησης λιμνών (Moreno-

Amich, R. et al, 1989, Kozlenko N. And Jeffries M.O., 2000, Anzidei M. et al, 2008, Filina I. Y. et al, 2008). 

Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί βυθομετρήσεις σε λίμνες, όπως στη λίμνη του Ζηρού και στη 

λίμνη Κουμουνδούρου (Κουσουρής Θ., 2015). Ακόμη πραγματοποιήθηκε η βαθυμετρία της λίμνη 

Βόλβης το 2013 από το ΕΚΒΥ και υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 

(ΕΚΒΥ,τελευταία πρόσβαση 16/9/2016). Στην Κρήτη δεν υπάρχουν πληροφορίες για βυθομετρήσεις 

των λιμναίων συστημάτων της. Όσον αφορά τη λίμνη Αγυιάς δεν έχει ξαναγίνει βυθομέτρηση.  

 

 

1.4 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΙΜΝΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η βλάστηση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και λειτουργίας των 

λιμναίων οικοσυστημάτων. Η πολλαπλή σημασία της απορρέει από τα εξής: 
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1. συμβάλλει σημαντικά στη συγκράτηση των πρανών, μειώνοντας έτσι την εμφάνιση του 

φαινομένου της διάβρωσης και 

2. είναι πολυλειτουργικός χώρος για τα διάφορα είδη πανίδας προσφέροντας τροφή, καταφύγιο 

για προστασία και χώρο ανάπαυσης και αναπαραγωγής (Δημαλέξης Α., 2004α, Δημαλέξης Α. 

και συνεργάτες, 2005). 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την βλάστηση που θα αναπτυχθεί σε ένα υγρότοπο είναι πολλοί και 

συνθέτουν ένα πολύπλοκο πλέγμα μεταξύ τους. Οι παράγοντες αυτοί είναι το βάθος του νερού, η 

υδροπερίοδος, ο τύπος του εδάφους καθώς επίσης και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (πχ βόσκηση, 

καλλιέργειες κλπ) (Δημαλέξης Α., 2004α, Δημαλέξης Α. και συνεργάτες, 2005). 

Γενικά σε μία λίμνη η υδρόβια βλάστηση μπορεί να διακριθεί ξεκινώντας διαδοχικά από τη χέρσο 

προς το νερό στις εξής κατηγορίες (Δημαλέξης Α. και συνεργάτες, 2005): 

1. Παρόχθια βλάστηση. Είναι η βλάστηση που βρίσκεται κοντά ή στην όχθη μίας λίμνης. 

Παραδείγματα αποτελούν τα πλατάνια (Platanus orientalis), οι ιτιές (Salix spp.),  η πικροδάφνη 

(Νerium oleander), το αλμυρίκι (Tamarix spp.) κλπ.  

2. Υπερυδατική ή ελοφυτική βλάστηση. Στον συγκεκριμένο τύπο βλάστησης τα φυτά είναι 

ριζωμένα στον πυθμένα και μόνο ένα μέρος των βλαστητικών τμημάτων τους αναδύεται πάνω 

από την επιφάνεια του νερού. Χαρακτηριστικά είδη της υπερυδατικής βλάστησης είναι το 

αγριοκάλαμο (Phragmites australis), το ψαθί (Typha sp.) και το βούρλο (Scirpus sp.). Το 

αγριοκάλαμο αναπτύσσεται σε βάθος μέχρι 1-1,5 μέτρα. Τα ψαθιά προτιμούν μονίμως 

κατακλυζόμενα εδάφη, σε βάθος νερού μικρότερο του ενός μέτρου. Τα καλάμια γενικά 

αναπτύσσονται στις παρυφές των υδατοσυλλογών και όταν το νερό βρίσκεται από το έδαφος 

μέχρι 1,5 μέτρο πάνω από αυτό. Τα βούρλα μπορούν να αντέξουν σε μεγάλες περιόδους 

κατάκλυσης. 

3. Υδρόβια επιπλέουσα ή εφυδατική βλάστηση. Τα φυτά είναι ριζωμένα στον πυθμένα, όμως οι 

βλαστοί τους επιπλέουν ελεύθερα στο νερό. Τα νούφαρα και οι λέμνες (Νymphaea alba, 

Numphar spp. και Lemna minor αντίστοιχα) είναι χαρακτηριστικά είδη. 

4. Υδρόβια βυθισμένη ή υφυδατική βλάστηση. Τα φυτά, σε αντίθεση με τον προηγούμενο τύπο 

αναπτύσσονται μέσα στο νερό, χωρίς να αναδύονται στην επιφάνειά του. Αντιπροσωπευτικά 

είδη αποτελούν οι ποταμογείτονες (Potamogeton spp.) και τα μυριόφυλλα (Myriophyllum spp.). 

Ο κάθε τύπος βλάστησης παίζει διαφορετικό ρόλο για τη βιοποικιλότητα, καθώς μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως ενδιαίτημα από διαφορετικά είδη πανίδας. Ιδιαίτερα, σημαντικό ρόλο παίζει η 

υγροτοπική βλάστηση για τα διάφορα είδη της ορνιθοπανίδας (Δημαλέξης A. και συνεργάτες, 2005).  

Οι κύριοι πρωτογενείς παραγωγοί στους ταμιευτήρες είναι ίδιοι με αυτούς των ποταμών και 

λιμνών, δηλαδή το φυτοπλανγκτόν, τα φωτοαυτότροφα βακτήρια, τα περιφυτικά άλγη και τα υδρόβια 

μακρόφυτα είδη, είτε βυθισμένα είτε σταθερά με ρίζες. Η συμβολή των παραπάνω οργανισμών 

εξαρτάται από το μέσο βάθος, το δείκτη ανάπτυξης της ακτογραμμής, τις διακυμάνσεις στη στάθμη 

του νερού και τη διείσδυση των αιωρούμενων σωματιδίων (που προέρχονται από τη διάβρωση της 

λεκάνης απορροής) (Τundisi J. G. and Tundisi T.M., 2011).  

 

1.4.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Η αξία των καταγραφών των πουλιών σε μία περιοχή μελέτης ενισχύεται σημαντικά εάν 

συσχετιστούν με τις μεταβλητές των ενδιαιτημάτων, με βάση τη βλάστηση εντός της περιοχής. Αυτό 

οφείλεται στο ότι μπορεί να ανακαλυφθούν παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ή την αφθονία 

των πουλιών. Επιπλέον, η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ πουλιών και ενδιαιτημάτων μπορεί να 

συμβάλει στην πρόβλεψη των επιπτώσεων της εκάστοτε διαχείρισης και της αλλαγής των 

ενδιαιτημάτων από τους πληθυσμούς των πουλιών. Επίσης, το επίπεδο των λεπτομερειών που 
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συλλέγονται από τα ενδιαιτήματα πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας (Bibby 

C.J. et al, 1992, Βibby C.J. et al 2002). 

Παράλληλα με τις χαρτογραφημένες καταγραφές των πουλιών θεωρείται αναγκαία η επαρκής 

χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών των ενδιαιτημάτων της περιοχής μελέτης. Συνεπώς, το πρώτο 

βήμα για να κατανοήσει ο ερευνητής τις προτιμήσεις των ενδιαιτημάτων των υπό μελέτη ειδών σε μία 

περιοχή είναι η δημιουργία ενός χάρτη που να δείχνει τα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων (Bibby 

C.J. et al, 1992).  

Ως όρος ο «τύπος βλάστησης» μπορεί να χαρακτηρίζεται από ποικιλία ορισμών για τους σκοπούς 

της χαρτογράφησης της βλάστησης και παράλληλα να παρέχει ένα τρόπο κατηγοριοποίησης περιοχών 

παρόμοιων ομάδων ειδών ή/και μορφών ανάπτυξης φυτών. Παρόλο που υπάρχουν πολλά 

τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης, με το πιο γνωστό της σχολής Zurich-Montpellier, ο κάθε 

ερευνητής μπορεί να επινοήσει τις δικιές του κατηγορίες (Sutherland W.J., 2006). 

Στην Κρήτη έχει γίνει χαρτογράφηση της βλάστησης από τη WWF Ελλάς (2013) και επίσης έχει 

γίνει καταγραφή και αποτύπωση της βλάστησης επιλεγμένων υγροτόπων από τους Φουρναράκη Χ., 

και συνεργάτες, 2003). Όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει μία μελέτη που να συνδέει ποσοτικά τα 

ενδιαιτήματα που προσφέρει η βλάστηση ενός υγροτόπου με την υδρόβια ορνιθοπανίδα. 

 

 

1.5 ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις των υδροβίων πουλιών (ΜΕΚΥΠ) ή αλλιώς μεσοχειμωνιάτικες 

καταγραφές αποτελούν ένα εργαλείο εκτίμησης της κατάστασης του πληθυσμού ενός είδους. 

Aποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands 

International). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνονται καταγραφές κυρίως των υδροβίων και 

παρυδάτιων είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους. Τα δεδομένα που συλλέγονται δίνουν 

τη δυνατότητα να εκτιμηθούν οι τάσεις των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι 

υγρότοποι (ΕΟΕ, τελευταία πρόσβαση 11/9/2016). 

Στον Ελλαδικό χώρο οι μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές ξεκίνησαν από το 1968 και γίνονταν κυρίως 

από ξένους ορνιθολόγους, ενώ η ελληνική εκπροσώπηση ήταν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

της Φύσης (ΕΕΠΦ). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι Έλληνες ορνιθολόγοι άρχισαν να 

πραγματοποιούν τις καταμετρήσεις με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) σε συνεργασία με 

δύο φορείς, την ΕΕΠΦ και το Υπουργείο Γεωργίας. Από το 1991 και μετά οι ΜΕΚΥΠ καλύπτουν όλους 

τους υγροτόπους όπου διαχειμάζουν υδρόβια. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο καλύπτονται 

περισσότεροι από 160 υγροτόπους, μικρής και μεγάλης έκτασης, μικροί παράκτιοι νησιωτικοί 

υγροτόπους, ορεινές λίμνες, τεχνητούς ταμιευτήρες κ.ά. (ΕΟΕ, τελευταία πρόσβαση 11/9/2016). Στην 

Κρήτη οι μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές πραγματοποιούνται πιο συστηματικά από το 1995-σήμερα 

(Δρετάκης Μ., προσωπική επικοινωνία). 

 

 

1.6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με επτά είδη (Anas strepera, A. platyrhynchos, A. clypeata, A. 

crecca, Aythya ferina, A. nyroca και A. fuligula) που ανήκουν στην οικογένεια των Anatidae και 

συγκεκριμένα στα φύλα Anatini (Αφρόπαπιες) και Aythyini (Βουτόπαπιες) σε σχέση με το 

προσφερόμενα ενδιαιτήματα της λίμνης Αγυιάς . Η συνολική συστηματική κατάταξη των ειδών και η 

ονοματολογία ακολουθεί την παγκόσμια λίστα ΙΟC (Gill, F & D Donsker (Eds), (2016), τελευταία 

πρόσβαση 16/7/2016). 
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1.6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ 

 

ΤΑΞΗ ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ (ANSERIFORMES) 

Η τάξη των Χηνομόρφων (Anseriformes) περιλαμβάνει μεσαίου έως και μεγάλου μεγέθους υδρόβια, 

θαλάσσια και χερσαία πτηνά (Cramp, S. (ed), Vol. 1, 1994). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα του 

IUCN, του 2015, από τα 172 είδη που ανήκουν στην οικογένεια των Anatidae τα 31 ανήκουν στα 

παγκοσμίως απειλούμενα {17 Τρωτά (Vulnerable-VU), 8 Κινδυνεύοντα (Endangered-EN) και 6 Κρίσιμα 

Διακινδυνεύοντα (Critically endangered-CR)}, 11 βρίσκονται σε χαμηλότερο κίνδυνο και 7 έχουν 

εξαφανιστεί (The IUCN Red List of Threatened SpeciesTM, Έκδοση 2015-4). Τα ποσοστά 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 
Διάγραμμα 1.2. Ποσοστά κατάστασης διατήρησης των Anatidae το 2015 (The IUCN Red List of 

Threatened SpeciesTM , Έκδοση 2015-4). 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (ΕΑΟΠ) σε συνεργασία με 

την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Των Πουλιών, ο πιο 

πρόσφατος Κατάλογος των πτηνών της Ελλάδος δείχνει ότι έχουν καταγραφεί 35 είδη που ανήκουν 

στην οικογένεια Anatidae (ΕΟΕ, τελευταία πρόσβαση 11/9/2016). Οι πληροφορίες από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία αναφέρουν πως μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’40 φώλιαζαν πέντε είδη στην Κρήτη 

(Malakou M., 1994). Ωστόσο, μέχρι το 1994 δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες (Δρετάκης 

Μ.,αδημοσίευτα στοιχεία).  

 
Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI) 

Είναι μικρόσωμες έως και μεσαίου μεγέθους πάπιες, που τρέφονται από την επιφάνεια του νερού. 

Συχνά η λήψη τροφής (φυτικής και ζωικής προέλευσης) παρατηρείται με τη διείσδυση του κεφαλιού 

στο νερό και την ουρά στον αέρα (ΕΟΕ και ΠΚΣ, 2015). Αντίθετα η καταδυτική ικανότητα είναι σπάνια 

(Cramp, S. (ed), Vol. 1, 1994,). Από τις Αφρόπαπιες μελετήθηκαν ως προς τη συμπεριφορά τους 

τέσσερα είδη του γένους Anas, A. strepera (Καπακλής), A. platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη Πάπια) A. 

clypeata (Χουλιαρόπαπια) και Α. crecca (Κιρκίρι). 

 

 Anas strepera, Καπακλής,Linnaeus, 1758 

Τα υψηλής παραγωγικότητας και ευτροφικά γλυκού νερού έλη ή λίμνες σε ανοιχτά πεδινά λιβάδια 

προσφέρουν κατάλληλα ενδιαιτήματα για τον Καπακλή. Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο είδος μπορεί 

να εντοπιστεί σε ελαφρώς αλκαλικά έλη με μόνιμα ρηχά νερά, σε κανάλια, ταμιευτήρες, σκυρωρυχία 

κλπ. (European Red List Assessment, 2015). Τον χειμώνα έχει την τάση να συγκεντρώνεται τοπικά σε 

4,1% 3,5% 

4,7% 

9,9% 
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Εξαφανισθέντα είδη (EX) 
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(CR) 
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Τρωτά είδη (VU) 

Σχεδόν Aπειλούμενα είδη (NT) 
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κατάλληλα προφυλαγμένα μέρη μεγάλων υγροτόπων, λιμνών, δέλτα, εκβολές ποταμών ή 

λιμνοθάλασσες (Cramp S. (ed), Vol. 1, 1994). 

Θεωρείται από τις λιγότερο συνηθισμένες πάπιες στην Ελλάδα (Δρετάκης Μ., 1996). Στην Κρήτη 

είναι πολύ σπάνιος και τοπικός χειμωνιάτικος επισκέπτης (διαχειμάζει από Ιανουάριο-Μάρτιο) 

(Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία) . 

 

 Anas platyrhynchos, Πρασινοκέφαλη Πάπια, Linnaeus, 1758 
Το συγκεκριμένο είδος εντοπίζεται σε σχεδόν όλους τους τύπους υγροτόπων, αποφεύγει όμως νερά 

που έχουν γρήγορη ροή, είναι βαθιά, ολιγοτροφικά, εκτεθειμένα και περιβαλλόμενα από βράχια. 

Επίσης, αποφεύγει περιοχές με απότομες κλίσεις και με χωρίς βλάστηση, όπως είναι βραχώδη εδάφη, 

αμμόλοφοι και τεχνητές επιφάνειες (Cramp S. (ed) Vol. 1, 1994, European Red List Assessement, 2015).  

Στην Κρήτη γενικά διατηρεί αξιόλογους πληθυσμούς (Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). H 

Πρασινοκέφαλη ήταν τακτικός χειμωνιάτικος επισκέπτης στην Κρήτη καθώς και φώλιαζε 

περιπτωσιακά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 (Malakou M. and Catsadorakis G., 1992). 

 

Anas clypeata, Χουλιαρόπαπια,Linnaeus, 1758 

Σαν είδος προτιμάει ρηχές υγροτοπικές περιοχές με γλυκό νερό που περιβάλλονται από πυκνές 

συστάδες καλαμιών ή άλλου τύπου εφυδατικής βλάστησης, απαλλαγμένα από προεξέχοντα δέντρα ή 

να συνορεύοντα με δάση. Παραδείγματα περιοχών με κατάλληλα ενδιαιτήματα είναι οι λίμνες και τα 

έλη με επαρκή βλάστηση, κανάλια, βάλτοι και το χειμώνα σε παράκτιες υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, 

παλιρροικούς λασπότοπους, παράκτιες ακτογραμμές κά.  Συχνά εντοπίζεται και σε ταμιευτήρες που 

συνορεύουν με πλούσια λιβάδια (European Red List Assessement, 2015).  

Στην Κρήτη είναι τακτικός χειμωνιάτικος επισκέπτης (Malakou M. and Catsadorakis G., 1992), αν 

και συναντάται σε μικρούς πάντα αριθμούς (Δρετάκης Μ., 1996).  

 

Anas crecca, Κιρκίρι, Linnaeus, 1758 

Το Κιρκίρι συνήθως προτιμά παρόμοιες περιοχές με την αναπαραγωγική περίοδο, περιλαμβάνοντας 

έλη και λιμναία συστήματα και άλλα προφυλαγμένα νερά με υψηλή παραγωγικότητα και πλούσια 

βλάστηση όπως επίσης και πλημμυρισμένα χωράφια και τεχνητούς υγροτόπους (European Red List 

Assessment, 2015). 

Στην Κρήτη είναι το πιο συχνό είδος αγριόπαπιας και εμφανίζεται σχεδόν όλο το χρόνο. (Δρετάκης 

Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). 

 

ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ (AYTHYINI) 

Είναι από αρκετά μικρές έως μεγάλες πάπιες που συλλέγουν την τροφή βουτώντας όλο το σώμα 

τους κάτω από το νερό και όχι (σπάνια) από την επιφάνεια (ΕΟΕ και ΠΚΣ, 2015). Από τις Βουτόπαπιες 

μελετήθηκαν τρία είδη του γένους Aythya, A. ferina (Γκισάρι), A. nyroca (Βαλτόπαπια) και A. fuligula 

(Μαυροκέφαλη Πάπια). 

 

Aythya ferina, Γκισάρι, (Linnaeus, 1758) 

Σαν είδος χρειάζεται ενδιαιτήματα που προσφέρονται από ευτροφικούς έως ουδέτερους βάλτους, 

έλη, λίμνες και ποτάμια με νερά χαμηλής ροής με περιοχές με ανοικτά ύδατα και πλούσια εφυδατική 

(emergent) παρόχθια βλάστηση (European Red List Assessment, 2015)  

Στην Κρήτη είναι η πιο κοινή βουτόπαπια και στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές του 2003 

σημειώθηκε ο μέγιστος αριθμός στο σύνολο των υγροτόπων της Κρήτης (1449 άτομα) (Δρετάκης Μ., 

αδημοσίευτα στοιχεία).  
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Aythya nyroca, Βαλτόπαπια, (Güldenstädt, 1770) 

Η Βαλτόπαπια δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε περιοχές όπου τα νερά είναι φρέσκα και στάσιμα 

(European Red List Assessment, 2015). Συχνά συναντάται σε ρηχές λιμνούλες και έλη με πλούσια 

βλάστηση, εφυδατική, υφυδατική και παρόχθια, όπως καλάμια Phragmites australis, ιτιές Salix και 

Cramp S. (ed), Vol. 1, 1994, σκλήθρες Alnus ( European Red List Assessement, 2015). Εντοπίζεται συχνά 

 (και σε μεγάλες λίμνες, ταμιευτήρες, λιμνοθάλασσες και παράκτια έλη. European Red List Assessement, 

2015). 

Η Κρήτη φαίνεται πως προσελκύει σημαντικούς για το είδος πληθυσμούς στη διάρκεια της 

μετανάστευσης και του χειμώνα (Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). 

 

Aythya fuligula, Μαυροκέφαλη Πάπια, (Linnaeus, 1758)  

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το είδος συχνά προτιμά μεγάλης έκτασης λίμνες γλυκού νερού, 

ταμιευτήρες και προστατευμένες παράκτιες περιοχές, όπως είναι υφάλμυρες εσωτερικές θάλασσες, 

υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, κόλποι με παλίρροια και εκβολές ποταμών (European Red List Asessment, 

2015).  

Στην Κρήτη εμφανίζεται ως διαχειμάζον είδος σε σχετικά μικρούς πληθυσμούς σε σχέση με τα άλλα 

 (Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). δύο είδη Aythya

 

1.6.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΝΗΣΣΙΔΩΝ (ANATIDAE) 
 

A) ΟΡΙΣΜΟI ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μελέτες της ημερήσιας δραστηριότητας αφορούν έρευνες σχετικές με το πώς κατανέμεται ο 

χρόνος της ημερήσιας και νυκτερινής δραστηριότητας των υδροβίων πτηνών. Πιο συγκεκριμένα, 

δείχνουν πώς παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική κατάσταση και η φυσική κατάσταση 

των ατόμων επιδρούν στο χρονικό διάστημα που διατίθεται στις κύριες δραστηριότητες (Paulus S.L., 

1988). Ουσιαστικά υπολογίζουν πώς τα πτηνά κατανέμουν το χρόνο τους σε διάφορες δραστηριότητες 

(Αρβανίτης Π., 2003). 

Οι μελέτες της ημερήσιας δραστηριότητας μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο διαχειριστικό 

εργαλείο προσφέροντας τις εξής δυνατότητες: 

1. Αναγνώριση και προστασία των χρησιμοποιούμενων ενδιαιτημάτων από τα διαχειμάζοντα 

υδρόβια πτηνά. 

2. Παρακολούθηση των συμπεριφορικών αποκρίσεων των υδροβίων πτηνών σε απώλειες 

ενδιαιτημάτων καθώς και σε τυχόν αλλαγές στη διατροφή τους  

3. Καθορισμός της βέλτιστης συχνότητας για κυνήγι, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις (Paulus S.L., 

1988). 

Οι μελέτες της ημερήσιας δραστηριότητας έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για διάφορους 

λόγους, όπως είναι η περιγραφή των σχέσεων κυριαρχίας, οι στρατηγικές τροφοληψίας και η απόκριση 

των υδροβίων πουλιών στις συνθήκες του περιβάλλοντος και του ενδιαιτήματος (Bergan J.F. et al, 

1989).  

 

Καταγραφή συμπεριφορών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι όροι που χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον στις μελέτες της δραστηριότητας των υδρόβιων πτηνών. 
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Πίνακας 1.2. Όροι που χρησιμοποιούνται συχνά σε μελέτες της δραστηριότητας των υδρόβιων 

πτηνών (μετάφραση από Paulus S.L., 1988).  

Όροι Επεξήγηση 

Τροφοληψία (Feeding) Πρόσληψη της τροφής που λαμβάνεται επιφανειακά ή 
υποεπιφανειακά ή βόσκηση 

Ανάπαυση (Resting) Ύπνος ή ανάπαυση 

Μετακίνηση (Locomotion) Κολύμπι, περπάτημα και πέταγμα 

Συναγερμός (Alert) Προσοχή σε κοντινά άτομα του ίδιου είδους ή διαταραχές, 
το πουλί συνήθως παίρνει μία όρθια στάση 

Περιποίηση (Preening) Δραστηριότητες που σχετίζονται με την περιποίηση του 
σώματος και το μπάνιο  

Κοινωνικές επιδείξεις (Social display) Δραστηριότητες που έχουν σχέση με το σχηματισμό 
ζευγών, επιβίωση και ζευγάρωμα 

Ανταγωνισμοί (Agonistic) Επιδείξεις απειλής 

Μη αναπαραγωγική περίοδος 

(Nonbreeding) 

Περιλαμβάνει την περίοδο που τα πτηνά χρησιμοποιούν 
για την μετανάστευση προς, από και επί των τόπων 
διαχείμασης 

 

Περιβαλλοντικές παράμετροι 

Στις περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

διαχειμαζόντων υδροβίων πουλιών, έχουν μελετηθεί και περιβαλλοντικές παράμετροι όπως είναι η 

νεφοκάλυψη (σε ποσοστό %), η ταχύτητα του ανέμου (σε κλίμακα Beaufort), η παρουσία ή απουσία 

βροχής κ.ά. Ειδικότερα, έχει βρεθεί πως για την οικογένεια των Anatidae οι καιρικές συνθήκες έχουν 

ισχυρή επίδραση στην συμπεριφορά τους κατά την περίοδο του ξεχειμωνιάσματος (Green A.J. et al, 

1999). Οι ακριβείς καταγραφές των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης της συμπεριφοράς, διότι παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει 

πως η απόκριση των υδροβίων πουλιών απέναντι στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα γίνεται με το 

να αναζητούν θερμότερα περιβάλλοντα (Baldassarre G.A. et al., 1988). 

B) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Διεθνώς: 

Ειδικότερα, στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν γίνει πολλές μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες οι 

οποίες προσφέρουν πολύτιμο υλικό σχετικά με την ημερήσια δραστηριότητα των υδροβίων πτηνών 

(Paulus S.L.,1984, Paulus S.L., 1988, Jorde D.G. and Owen R.B., 1988, BerganJ.F. et al, 1989, Green A.J., 

1999 , Houhamdi, M. & Samraoui, B., 2001). Οι συγκεκριμένες μέχρι τώρα μελέτες της ημερήσιας 

δραστηριότητας δίνουν έμφαση στις αβιοτικές περιβαλλοντικές συνθήκες και λιγότερο στην 

καταγραφή της βλάστησης της εκάστοτε περιοχή μελέτης.  

 

Στην Ελλάδα: 

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μία έρευνα, του Παντελή Αρβανίτη (2003), η 

οποία έχει ως αντικείμενο την μελέτη και καταγραφή της ημερήσιας συμπεριφοράς τεσσάρων ειδών 

που ανήκουν στην οικογένεια των Anatidae, σε δύο τεχνητές λίμνες της Κρήτης, των Μπραμιανών 

Ιεράπετρας (κυρίως) και της Αγυιάς Χανίων. Στον ελλαδικό χώρο έχει δοθεί κυρίως έμφαση στην 

διερεύνηση και καταγραφή πληθυσμιακών και γενικά οικολογικών δεδομένων σε διάφορα είδη 

(Handrinos G., 1988, Ταχιτζίδης Ε.Π., 1990, Δρετάκης Μ., 1996, Δημαλέξης Α., 2001).  
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Στοιχεία από παλαιότερες μελέτες 

Σύμφωνα με τις παλαιότερες μελέτες έχει φανεί πως ο χρόνος που χρησιμοποιείται για τις 

δραστηριότητες των Νησσίδων παρουσιάζει διαφορές μεταξύ και εντός των ειδών. Όσον αφορά όμως 

τις συγκρίσεις μεταξύ των ειδών, ενέχονται δυσκολίες εξαιτίας των ελλιπών δεδομένων που υπάρχουν 

για τις νυκτερινές δραστηριότητες πολλών υδροβίων ειδών. Παρόλα αυτά, τα ίδια δεδομένα 

υποστηρίζουν πως τα διαχειμάζοντα Anatidae αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους κάνοντας 

κυρίως δύο δραστηριότητες: τροφοληψία και ανάπαυση. Έχει διαφανεί επίσης πως η διάθεση του 

χρόνου σε δραστηριότητες διαφέρει πολύ ανάμεσα στα διάφορα είδη, με το χρόνο που χρησιμοποιείται 

για ανάπαυση να είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον αντίστοιχο για τροφοληψία και ο χρόνος που 

κατανέμεται σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. κίνηση, περιποίηση, κοινωνική συμπεριφορά, συναγερμός 

και διαμάχες) να είναι όμοιος ανάμεσα στα είδη. (Paulus S.L,, 1988).  

Σε γενικές γραμμές σε πολλά είδη των Anatidae ο χρόνος που χρησιμοποιείται για τροφοληψία 

ακολουθεί την εξής ακολουθία κατά τη διάρκεια του έτους: είναι μεγαλύτερος το φθινόπωρο 

(Αύγουστος - Νοέμβριος), αρχίζει να μειώνεται κατά το χειμώνα (Δεκέμβριο - Ιανουάριο) και αυξάνεται 

πάλι νωρίς την άνοιξη (Φεβρουάριο-Απρίλιο). Ο διαθέσιμος χρόνος για μετακίνηση, συναγερμό 

κινδύνου και περιποίηση παραμένει σχεδόν σταθερός, για το χρονικό διάστημα του φθινοπώρου μέχρι 

και αρχές της άνοιξης. Επιπρόσθετα, τα υδρόβια πτηνά χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους 

κατά τη διάρκεια της ημέρας για ανάπαυση και για τροφοληψία τη νύχτα. Κατά μέσο όρο το 20-70% 

του χρόνου χρησιμοποιείται για τροφοληψία, 10-50% για ανάπαυση και λιγότερο από 20% για 

περιποίηση, συναγερμό, ή κίνηση, ενώ κάτι λιγότερο από 2% σε κοινωνική συμπεριφορά (Paulus S.L,, 

1988). 

Πολλά είδη Anatidae διατρέφονται τη νύκτα κατά την περίοδο της διαχείμασης και αυτό οφείλεται 

στην επίδραση του φωτοπεριοδισμού, ο οποίος επιδρά σημαντικά στην εικοσιτετράωρη 

δραστηριότητα των οργανισμών. Γενικά ο φωτοπεριοδισμός κατηγοριοποιείται σε ημερήσιο, αμυδρό 

και νυχτερινό και οι οργανισμοί κατατάσσονται ανάλογα με την περίοδο που εντοπίζεται η μεγαλύτερη 

δραστηριότητά τους.  Όμως στην περίπτωση των υδροβίων πουλιών, τα περισσότερα δε μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν αυστηρά ως καθαρά ημερήσιας ή νυκτερινής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται στο 

ότι δεν παρουσιάζουν αναμενόμενη προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Παρόλα αυτά, στο σύνολό τους τα υδρόβια πτηνά ίσως αποτελούν μια από τις πιο 

ευπροσάρμοστες τάξεις των πτηνών. Αξιοσημείωτη είναι η προσαρμοστικότητα στη συμπεριφορά 

τους (Jorde, D. G. & Owen, R. B., 1988). 

Όσον αφορά τις Αφρόπαπιες, οι έρευνες που έχουν γίνει για τον Καπακλή (Anas strepera) δείχνουν 

πως  αφιερώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της ημερήσιας δραστηριότητάς του στην αναζήτηση τροφής. 

Η συμπεριφορά της ανάπαυσης αποτελεί τη δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει και για τη 

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) και την Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) και τις 

περισσότερες έρευνες για το Κιρκίρι (Anas crecca) (Πίνακας 1.3).  

Για τις Βουτόπαπιες υπάρχουν λιγότερα δεδομένα (Πίνακας1.3). Για την Βαλτόπαπια μία μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε από τον Muzaffar S.B (2004) έδειξε ότι η κυρίαρχη συμπεριφορά είναι της 

ανάπαυσης (59,9%) και ακολούθως με διαφορά εκείνες της τροφοληψίας , περιποίησης, κολύμβησης 

και συναγερμού (16,7%, 14.3,%  8.9% και 0.3% αντίστοιχα). 

Επίσης έχει καταγραφεί και νυκτερινή δραστηριότητα για τα είδη Καπακλής, Κιρκίρι και την 

Πρασινοκέφαλη Πάπια και Μαυροκέφαλη Πάπια (Πίνακας 1.3 και Πίνακας 1.4). 
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Πίνακας 1.3. Ποσοστά του καταναλωμένου χρόνου σε διάφορες δραστηριότητες των Anatidae (από 

Paulus S.L., 1988, όπου Ν: Φυσική υδρόβια βλάστηση ή ζωική ύλη, Αg: τροφή από αγροτική παραγωγή, 

c: παρατηρήσεις ημέρας και νύκτας, d: μόνο ημερήσιες παρατηρήσεις, Τροφ: συμπεριφορά της 

τροφοληψίας, Ανάπ: ανάπαυσης, Κίν: κίνησης, Συν: συναγερμού, Περ: περιποίησης, Ερωτ: ερωτικά και 

Δια: διαμάχες και Άλλα: άλλες δραστηριότητες). 

Είδος Τροφ Ανάπ Κίν Συν Περ Ερωτ Δια Άλλα Δίαιτα 

A. clypeata 59d 29 8  4 <1 <1 <1 N 

A. strepera 64c 11 11 9 5 <1 <1  N 

A. strepera 75d 17 5 - 2 <1 - <1 N 

A. crecca 42c 33 - - 14 - - 11 N 

A. crecca 51d - - - - - - 49 Ag 

A. crecca 56d 35 4 - 3 2 <1 <1 N 

A.crecca 5 75 9 - 9 - - - Ag 

A. platyrhynchos 35c 28 13 5 18 <1 <1  Ag 

A. fuligula 11d - - - - - - 89 N 

A. ferina 23d - - - - - - 77 N 

 

Πίνακας 1.4. Ποσοστά του καταναλωμένου χρόνου σε διάφορες δραστηριότητες των Anatidae κατά 

τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας (από Jorde, D. G. &Owen, R. B., 1988, όπου Τροφ: συμπεριφορά 

της τροφοληψίας, Ανάπ: ανάπαυσης, Κίν: κίνησης, Συν: συναγερμού, Περ: περιποίησης, Ερωτ: ερωτικά 

και Δια: διαμάχες και Πετ: πετάγματος).  

Είδος Διάστημα Τροφ Ανάπ Κίν Συν Περ Ερωτ Δια Πετ 
Α. strepera Ημέρα 60,8 12,5 8,3 10,8 6,7 0,3 0,5 - 

Νύχτα 69,2 6,7 17,5 4,2 2,5 0 0,1 - 
A. crecca Ημέρα 5 33 60 - 2 - - - 

Νύχτα 90 5 4 - 1 - - - 
A. platyrhynchos Ημέρα 29,9 12,5 29,9 6,3 13,4 0,4 0,6 5,8 

Νύχτα 20 9,2 39,2 5,8 22,5 0,8 1,7 0 
Α. fuligula Ημέρα 1,7 8,3 85 - 5 - - - 

Νύχτα 40 56,7 - - 3,3 - - - 

 

 

1.7 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
Από τα υδρόβια πουλιά, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μελετήθηκαν ως προς τα ενδιαιτήματα 

αναπαραγωγής (περιοχές επικρατειών και φωλιάσματος) ένα είδος της οικογένειας των Πυγοποδίδων 

(Podicipidae), το Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis) και δύο είδη της οικογένειας των 

Νεροκοτών και Πουλάδων (Rallidae), η Νερόκοτα (Gallinula chloropus) και η Φαλαρίδα (Fulica atra). Η 

συνολική συστηματική κατάταξη των ειδών και η ονοματολογία ακολουθεί την παγκόσμια λίστα ΙΟC 

(Gill, F & D Donsker (Eds) (2016), τελευταία πρόσβαση 16/7/2016). 

 
1.7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Τάξη Πυγοποδόμορφα ή Βουτηχταρόμορφα (Podicipediformes)  

Η τάξη Πυγοποδόμορφα αποτελείται από μία μόνο οικογένεια των Πυγοποδίδων ή κοινώς 

Βουτηχταριών (Podicipedidae) (Cramp S., (ed), Vol. 1,1994),. Στην Ελλάδα συναντώνται πέντε 

αναπαραγόμενα είδη, καθώς και ένας χειμερινός επισκέπτης (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015). Στην Κρήτη έχουν 

αναφερθεί 3 είδη στο παρελθόν (Δρετάκης Μ., 1996), ενώ σήμερα έχει καταγραφεί και άλλο ένα είδος 

(Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). Στην Κρήτη παρατηρούνται κυρίως κατά τη διάρκεια δύο 

περιόδων, τη μετανάστευση και το χειμώνα, ενώ ένα είδος φωλιάζει (Δρετάκης Μ., 1996). 
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Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι,Pallas, 1764  

Το φάσμα των ενδιαιτημάτων που προτιμά το Νανοβουτηχτάρι ποικίλλει και θεωρείται το ευρύτερο 

από όλα τα άλλα είδη της οικογένειας στην οποία ανήκει (Cramp S. (ed), Vol. 1., 1994). Προτιμά ένα 

μεγάλο εύρος από μικρούς (συνήθως μικρότερα από 1 εκτάριο) και αβαθείς υγροτόπους (λιγότερο από 

1 μέτρο) με πλούσια βλάστηση, υψηλές πυκνότητες από υδρόβια (European Red List Assessment, 

2015). Κατάλληλα ενδιαιτήματα προσφέρονται από μικρές λίμνες, μικρές λίμνες με μικρούς κόλπους 

και από ακτές με βλάστηση σε μεγαλύτερες λίμνες και ταμιευτήρες, κανάλια, ποταμούς αργής ροής, 

πλημμυρισμένες περιοχές πεταλοειδών λιμνών, παράκτιες υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλκαλικές ή 

αλατούχες λίμνες, ορυζώνες, εποχιακά πλημμυρισμένες περιοχές, έλη, λιμνοθάλασσες με λύματα και 

σκυρωρυχεία (European Red List Assessment, 2015). Θεωρείται ως κοινό είδος των υγροτόπων της 

Κρήτης (Δρετάκης Μ., 1996). 

 

Τάξη Γερανόμορφα (Gruiformes)  

Η τάξη Γερανόμορφα αποτελείται από 12 οικογένειες (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). Στην Ελλάδα 

έχουν συνολικά καταγραφεί 14 είδη που ανήκουν σε 3 οικογένειες (ΕΟΕ, Κατάλογος των πουλιών της 

Ελλάδος). Η μοναδική οικογένεια που έχει παγκόσμια εξάπλωση είναι εκείνη των Πουλάδων και 

Νεροκοτών (Rallidae) (Britannica dictionary). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 9 είδη (Κατάλογος 

πουλιών της Ελλάδας). Στο νησί της Κρήτης κάποια είδη διαχειμωνιάζουν και συχνά φωλιάζουν, όμως 

τα περισσότερα συναντώνται όταν μεταναστεύουν (Δρετάκης Μ., 1996). 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Σαν είδος εκμεταλλεύεται ένα μεγάλο εύρος από φυσικούς και τεχνητούς ανθρωπογενείς 

υγροτόπους, προσαρμοζόμενο εύκολα σε στάσιμα και ρέοντα ύδατα (Cramp S., (ed), Vol. 2,1994).  

Προτιμούν τους υγροτόπους του γλυκού νερού, με στάσιμα ή ρέοντα νερά, έτσι ώστε να έχουν την 

πρόσβαση σε ανοιχτά νερά. Δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε δάση, θαμνώνες ή σε περιοχές με ψηλή 

υπερυδατική βλάστηση. Κατάλληλα ενδιαιτήματα προσφέρονται από χαμηλής ροής ποτάμια, 

χειμάρρους, κανάλια, τάφρους, λίμνες και ταμιευτήρες. Επιπρόσθετα οι περιοχές με μικρές επιφάνειες 

σε ανοικτό νερό, όπως είναι οι λιμνούλες και οι νερόλακκοι οι οποίοι βρίσκονται λίγα μέτρα από 

βάλτους, έλη, μη χρησιμοποιούμενα σκυρωρυχεία, ορυζώνες, περιοδικά πλημμυριζόμενες περιοχές, 

δεξαμενές λυμάτων, πεταλοειδείς λίμνες και περιστασιακά σε ακτές θαλασσών (European Red List 

Assessment, 2015). 

Στην Κρήτη είναι το πιο χαρακτηριστικό υδρόβιο πουλί των υγροτόπων και έχει αναφορά ως 

μόνιμο και φωλιάζον και θεωρείται το πιο κοινό είδος των υγροτόπων κατά τους ανοιξιάτικους μήνες 

(Δρετάκης Μ., 1996).  

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Σαν είδος ζει σε μεγάλα, στάσιμα ή χαμηλής ροής νερά, δείχνει όμως προτίμηση σε ρηχά σχετικά, 

που συνορεύουν με βαθύτερα για καταδύσεις και με λασπώδη υποστρώματα. Προτιμά την οριακή, 

υπερυδατική και επιπλέουσα ή βυθισμένη. Κατάλληλα ενδιαιτήματα προσφέρονται από: ευτροφικές ή 

μεσοτροφικές λίμνες, λιμνούλες, πισίνες, ταμιευτήρες, ποταμούς χαμηλής ροής, λιμνοθάλασσες, 

φράγματα, σκυρωρυχεία, κανάλια, τάφροι αποστράγγισης, αναχώματα, πεταλοειδείς λίμνες, 

ιχθυοτροφεία, κολπίσκους και δέλτα ποταμών. Επίσης προτιμούνται: ανοιχτοί βάλτοι, τα υγρά λιβάδια, 

πλημμυρισμένα εδάφη, αλυκές, λεκάνες με άργιλο και λίμνες αποβλήτων (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994, 

European Red List Assessment, 2015).  

Στην Κρήτη είναι τακτικός χειμωνιάτικος επισκέπτης ενώ αποτελεί παράλληλα περιστασιακό 

φωλιάζον είδος και θεωρείται το πιο κοινό είδος των υγροτόπων κατά τους χειμωνιάτικους μήνες 

(Δρετάκης Μ., 1996). 
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1.7.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
 

A) ΟΡΙΣΜΟI ΚΑΙ ΣΤOΧΟI 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, πολλά είδη πουλιών, μαρκάρουν τις επικράτειές 

τους με διάφορους τρόπους, τραγουδάνε αισθητά, επιδεινύουν ή περιοδικά έρχονται σε διαμάχες με 

τους αντίπαλους γείτονες (Bibby C. J. et al, 1992). Πιο συγκεκριμένα, τα αρσενικά άτομα τραγουδάνε 

για να υπερασπιστούν τις επικράτειές τους στις οποίες και κατασκευάζονται οι φωλιές τους. Τα όρια 

ανάμεσα στις επικράτειες συχνά καθορίζονται με διαμάχες μεταξύ των γειτονικών πουλιών 

(Sutherland S.W., 2006).  

Ως “επικράτεια” ορίζεται η οποιαδήποτε περιοχή την οποία υπερασπίζεται ένα είδος. Τα 

περισσότερα πουλιά εκδηλώνουν την ανάγκη για προστασία κάποια περίοδο στον ετήσιο κύκλο της 

ζωής τους (Ritchison G., Σημειώσεις διαλέξεων, τελευταία πρόσβαση 6/4/2016). Πολλοί ερευνητές 

έχουν ασχοληθεί με την προέλευση και τα πλεονεκτήματα που έχει μία τέτοια συμπεριφορά και έχουν 

καταλήξει στο ότι είναι τα εξής: η προστασία των πόρων, η αποτελεσματική πηγή αναζήτησης τροφής, 

η άμυνα από τα αρπακτικά, η ρύθμιση του πληθυσμού, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 

ενεργειακή αποδοτικότητα (Weller, M. W., 2004).  

Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμώνται τα μεγέθη των αναπαραγόμενων πληθυσμών, διότι 

καθορίζεται η σημασία των υγροτόπων, ανιχνεύονται τυχόν αλλαγές στο μέγεθος των πληθυσμών ή 

των προσφερόμενων ενδιαιτημάτων (Guttierez R. And Figuerola J., 1997). Ειδικά, αν πραγματοποιείται 

χαρτογράφηση των επικρατειών, πέρα από το ότι γίνεται αριθμητική καταγραφή των ατόμων είναι 

και μία καλή εικόνα που δείχνει τις θέσεις των επικρατειών (Bibby C.J. et al, 1992).  

 

B) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Διεθνώς: 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες και βιβλία που περιγράφουν την οικολογία της 

αναπαραγωγής των υδροβίων πουλιών (Cramp S., 1947 , Cramp S. (ed), 1994, Vol. 1 and 2, Green A.J.et 

al, 2002, Lor S. and Malecki R.A., 2006). Όμως δεν υπάρχουν ανάλογες μελέτες που να αποτυπώνουν τις 

εκτάσεις των επικρατειών (χαρτογράφηση επικρατειών) και να τις συνδέουν με τα ενδιαιτήματα του 

εκάστοτε βιότοπου.  

 

Στην Ελλάδα: 

Στον Ελλαδικό χώρο δεν έχει γίνει μελέτη που να καταγράφει τις εκτάσεις των επικρατειών των 

πτηνών σε σχέση με τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα του εκάστοτε βιοτόπου Οι μελέτες κυρίως 

εστιάζουν σε οικολογικά δεδομένα και καταγραφή των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών του 

εκάστοτε είδους (Γκούτνερ Β., 1983, Καζαντζίδης Σ., 1998, Τσαχαλίδης Ε., 2002 και Λιόρδος Β., 2004). 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής των εκτάσεων των επικρατειών σε 

σχέση με τα ενδιαιτήματα . 

 

Γενικά στοιχεία από τη βιολογία αναπαραγωγής των υπό μελέτη ειδών 

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια χαρακτηριστικά για την αναπαραγωγή των 

υπό μελέτη ειδών. 

 

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι,Pallas, 1764  

Πρόκειται για ένα ντροπαλό και δειλό είδος που κρύβεται συχνά μέσα στη βλάστηση (πχ καλάμια 

και βούρλα) (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015). Είναι μονογαμικό και οι δεσμοί μεταξύ των ζευγαριών μπορεί να 
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διατηρηθούν για όλο τον κύκλο της αναπαραγωγής ή και περισσότερο. Συνήθως διατηρούνται διά βίου 

στην περίπτωση των ζευγαριών που έχουν μόνιμες επικράτειες (Cramp S. (ed), Vol. 1., 1994). 

Η φωλιά του Νανοβουτηχταριού είναι μία πλωτή πλατφόρμα, η οποία αποτελείται από υλικό 

υδρόβιας βλάστησης και συνήθως στερεώνεται σε βυθισμένη βλάστηση (όπως κλαδιά ή κλαδιά των 

θαμνών που αναπτύσσονται στο νερό) (Cramp S., (ed), Vol. 1, 1994, European Red List Assessment, 

2015). Στην Ελλάδα αναπαράγεται στην παρόχθια βλάστηση, συχνά σε μικρές λίμνες και αρδευτικά 

κανάλια (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015). 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Πρόκειται για ένα μονογαμικό είδος ,συνήθως για μία περίοδο μέχρι το φθινόπωρο, αλλά οι δεσμοί 

μπορούν να διαρκέσουν όταν η επικράτεια διατηρείται με την πάροδο των χρόνων. Κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο χαρακτηρίζεται από μοναχικότητα και έντονη υπεράσπιση των επικρατειών 

του (Cramp S., (ed), Vol. 2,1994). Υπάρχουν όμως έρευνες, όπως των Forman D.W και Brain P.F. (2004), 

που έχουν δείξει και άλλα συστήματα αναπαραγωγής, εκτός από τη μονογαμία, όπως είναι η μονογαμία 

με 1, 2 και 3 βοηθούς, η πολυανδρία, η πολυγυνία κά . 

Η φωλιά μπορεί να επιπλέει ή να είναι τοποθετημένη μέχρι ένα μέτρο πάνω από το νερό ανάμεσα σε 

αναδυόμενη βλάστηση ή σε μια σταθερή πλατφόρμα με κλαδιά στο νερό. Μπορεί να κατασκευάζεται 

(λιγότερο συχνά), στο έδαφος στην υπάρχουσα βλάστηση ή σε χαμηλούς θάμνους, όχθες κοντά στο 

νερό ή σε θάμνους και δέντρα που έχουν απόσταση μέχρι 8 μέτρα πάνω από το έδαφος (European Red 

List Assessment, 2015). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της φωλιάς στην αρχή 

είναι από νεκρά υλικά, ενώ στη συνέχεια εμπλουτίζονται από ζωντανά βλαστικά μέρη φυτών (Cramp 

S., (ed), Vol. 2,1994).  

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Πρόκειται για ένα πολύ κοινωνικό και παράλληλα μονογαμικό είδος, όπου υπερασπίζεται σθεναρά 

και με επιμονή την επικράτεια και την περιοχή της φωλιάς της (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). 

Η φωλιά βρίσκεται πάντα σε ρηχά νερά και συνήθως καλύπτεται από υπερυδατική βλάστηση, 

μολονότι κάποιες φορές είναι εκτεθειμένη (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). Μπορεί επίσης να είναι στη 

βάση μίας καταπατημένης φυτικής περιοχής που απαρτίζεται από αναδυόμενη βλάστηση (European 

Red List Assessment, 2015). Χρησιμοποιούνται επίσης και τεχνητές εξέδρες, σχεδίες (Cramp S., (ed), 

Vol. 2, 1994) και νησίδες, κούτσουρα και διχάλες δέντρων ή θάμνοι μέχρι 3 μέτρα πάνω από τη στάθμη 

του νερού (European Red List Assessment, 2015). Τα υλικά σύνθεσης της φωλιάς είναι νεκρά και 

ζωντανά φυτικά τμήματα, όπως βλαστοί και φύλλα, συνήθως επενδεδυμένα με ένα ελαφρώς 

λεπτότερο υλικό (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ο βασικός υγρότοπος που επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ημιτεχνητή λίμνη της Αγυιάς 

Χανίων, η οποία όπως αναλύεται στο επόμενο υποκεφάλαιο, δημιουργήθηκε πριν από 86 χρόνια μετά 

την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στο ομώνυμο χωριό Αγυιά. 

Οι λόγοι όπου οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου υγροτόπου ποικίλλουν και 

επιγραμματικά είναι οι εξής: 

 Είναι μία περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα και τύπους οικοτόπων. 

 Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους για τα υδρόβια πτηνά στην Κρήτη και 

μάλιστα υπάγεται στο Δίκτυο Φύση 2000 (Δίκτυο Natura 2000). 

 Η τοποθεσία και η συνολική της έκταση προσφέρει την εύκολη δυνατότητα πρόσβασης και 

παρατήρησης των πτηνών.  

 Έχει μόνιμα νερό, όμως, όπως και σε άλλες τεχνητές λίμνες, η στάθμη του νερού εμφανίζει 

έντονες εναλλαγές, ιδιαίτερα υποβαθμίζεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, 

επηρεάζοντας έτσι την υδρόβια ορνιθοπανίδα. 

 Μετά το πέρας των χρόνων της κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου, η διαμόρφωση του 

χώρου ομοιάζει με αυτή ενός φυσικού υγροτόπου, ενισχύοντας έτσι την οικολογική του 

σημασία σε πολλαπλά επίπεδα.  

 

Για τη μελέτη της αναπαραγωγής επιλέχθηκαν επιπρόσθετα οι κάτωθι -τεχνητοί και μη- υγρότοποι 

ως περιοχές αντιπαράθεσης: 

1. Φράγμα ή φραγμολίμνη Ποταμών Αμαρίου 

2. Φράγμα ή φραγμολίμνη Αποσελέμη και 

3. Λίμνη Κουρνά. 

Οι παραπάνω υγρότοποι σύγκρισης επιλέχθηκαν για τους εξής λόγους: 

 Είναι από τις πιο μεγάλες σε έκταση ενιαίες υγροτοπικές λεκάνες αποθήκευσης νερού στην 

Κρήτη. Η σχετικά μεγάλη τους έκταση συμβάλλει σε μία πιο σταθερά δομημένη βιοκοινότητα 

πουλιών στο χρόνο και παράλληλα περιορίζει τις επιπτώσεις για τα πουλιά από τυχαίους 

παράγοντες όπως είναι η ανθρώπινη παρουσία ή άλλες οχλήσεις  

 Έχουν μόνιμα νερό, όμως, όπως και σε άλλες τεχνητές λίμνες, η στάθμη του νερού εμφανίζει 

εναλλαγές, εξαιτίας των ανθρώπινων διαχειριστικών πρακτικών. 

 Η τοποθεσία τους προσφέρει σχετικά προσβάσιμες θέσεις για παρατηρήσεις πουλιών,  πράγμα 

που περιορίχει τυχόν λάθη των μετρήσεων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες των 

ενδιαιτημάτων του κάθε υγροτόπου. Έτσι, ελέγχονται με ασφάλεια (όσο το δυνατόν είναι 

εφικτό) οι τυχόν αλληλεπικαλύψεις ή αποκρύψεις λόγω μετακινήσεων των πουλιών. 

 Άλλοι λόγοι που αφορούν την ιδιαιτερότητα του κάθε υγροτόπου, για παράδειγμα ο έλεγχος 

της εποίκισης ειδών σε νέες λίμνες όπως είναι των Ποταμών και του Αποσελέμη ή ότι η λίμνη 

Κουρνά είναι ένας φυσικός υγρότοπος. 

 Είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ τους όσον αφορά το ρόλο του μεγέθους, των ενδιαιτημάτων 

τους καθώς και άλλων παραγόντων που συντελούν στην ύπαρξη της ορνιθοπανίδας τους. 

 

 

2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΓYΙΑΣ 
Η λίμνη της Αγυιάς βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό, ανατολικά της επαρχιακής οδού Αγυιά-

Κυρτώμαδος, απέχοντας 5 χιλιόμετρα από τη βόρεια ακτή της πόλης των Χανίων. Η αραβική λέξη 
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άια=νερό θεωρείται ως η πιο πιθανή ετυμολογική  προέλευση του ονόματος της λίμνης.  Αυτό 

αιτιολογείται από το γεγονός της ύπαρξης πλούσιων πηγών που αναβλύζουν στην περιοχή και 

σχηματίζουν τον παραπόταμο του Πλατανιά (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2005). Ιστορικά, η 

περιοχή της λίμνης ήταν ελώδης, όμως η οριστική της διαμόρφωση πραγματοποιήθηκε μετά την 

κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου της Αγυιάς, από τη ΔΕΗ, στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού 

Κερίτη μέσα στη διετία 1928-29 (Παπαθεοδώρου Φ και συνεργάτες., 1994).  

Η λίμνη δημιουργήθηκε στη λεκάνη απορροής ενός μικρού παραπόταμου του ποταμού Κερίτη 

(Ξεκωλωμένος). Η λίμνη τροφοδοτείται κυρίως από κοντινές πηγές (Πλατάνου, Κολύμπα και άλλες 

μικρότερες) καθώς επίσης και από τον προαναφερθέντα παραπόταμο (Παπαθεοδώρου Φ. και 

συνεργάτες, 1994). 

 

2.2.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΥΙΑΣ 

Η λίμνη της Αγυιάς υπάγεται στην ευρύτερη περιοχή η οποία είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (Νatura 2000). Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως 

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης με κωδικό GR4340006 (Τύπου Ε) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) με κωδικό GR4340020 (EUNIS, τελευταία πρόσβαση 29/3/2016).  

Άξια αναφοράς είναι μία πιλοτική μέθοδος που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των υγροτοπικών 

λειτουργιών σε συγκεκριμένες  υδατοσυλλογές της Κρήτης (Δημαλέξης, Α. και συνεργάτες, 2004β). Η 

λίμνη Αγυιάς ήταν ένας από τους υγροτόπους όπου έγινε αξιολόγηση ως προς συνολικά έξι (6) 

λειτουργίες.  

1. “Βιοποικιλότητα και ενδιαίτημα της άγριας ζωής” 

2. “Ενδιαίτημα υδροβίων οργανισμών” 

3. “Αποθήκευση επιφανειακού νερού” 

4. “Μετριασμός πλημμυρικών αιχμών” 

5. “Βελτίωση της ποιότητας νερού” 

6. "Ποιότητα τοπίου/αναψυχή” 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μεθόδου έδειξαν πως η λίμνη αποτελεί τη σημαντικότερη 

υδατοσυλλογή της Κρήτης για τις λειτουργίες 1, 5 και 6. Η λίμνη ήρθε δεύτερη ως προς το ενδιαίτημα 

υδροβίων οργανισμών και τέταρτη για τις λειτουργίες της αποθήκευσης επιφανειακού νερού και 

μετριασμού πλημμυρικών αιχμών.  

Οι κίνδυνοι και οι απειλές που δέχεται σαν βιότοπος οφείλονται από τις διάφορες ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις και δραστηριότητες, όπως είναι οι εκπλύσεις των φυτοφαρμάκων των γύρω καλλιεργειών, 

τα ελαιουργεία, οι μονάδες επεξεργασίας των εσπεριδοειδών και οι διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες, 

η μη ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου από τον ομώνυμο κοντινό οικισμό κλπ (Αγοραστάκης, Γ. και 

Λυμπεράκης, Π. (Επ.), 1998).  

 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη λίμνη Αγυιάς 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες που αφορούν τη λίμνη Αγυιάς. Πιο συγκεκριμένα 

έχουν γίνει τεχνικές μελέτες (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχειριστικά σχέδια) που 

ξεκίνησαν από το 1994 (Παπαθεοδώρου Φ. και συνεργάτες 1994, Αγοραστάκης Γ. και συνεργάτες 

1998, Χαϊδεμενάκης Μ., 2001, Παπαγρηγορίου Σ. και συνεργάτες, 2005, Περιφέρεια Κρήτης-

Παρατηρητήριο Δημοσίων Μελετών και Έργων, 2012, Νικολαϊδης Ν.Π., Καρατζάς Γ., 2010). Για τη 

βλάστηση και τη χλωρίδα της περιοχής υπάρχει μία ολοκληρωμένη μελέτη του Μεσογειακού 

Αγρονομικού Ινστιτούτου (Φουρναράκη Χ., και συνεργάτες, 2003).  

Έχουν γίνει διατριβές που αφορούν κυρίως το υδρολογικό, υδρογεωγραφικό και υδρογεωφυσικό 

καθεστώς της λίμνης (Παυλάκης Π., 1989, Μυλωνά Κ., 2004, Μαντζούκας Χ.Χ., 2005, Τσιούμα Β., 2005), 
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τον ευτροφισμό (Γραμματικάκης Γ., 2012) και την αξιολόγηση της ανθρώπινης επιβάρυνσης στον 

βιότοπο (Καστρούνη Μ.Ε., 2009). Η μεταπτυχιακή διατριβή του Μιχάλη Δρετάκη αφορά πληθυσμιακά 

και οικολογικά στοιχεία για τους υγροτόπους της Κρήτης (συμπεριλαμβάνεται και η λίμνη Αγυιάς). 

Επίσης η μεταπτυχιακή εργασία του Παντελή Αρβανίτη αφορά τη μελέτη της ημερήσιας 

δραστηριότητας τεσσάρων υδροβίων πουλιών, στο φράγμα των Μπραμιανών και τη λίμνη Αγυιάς. 

Τέλος υπάρχει μία μελέτη που αφορά- μεταξύ άλλων υγροτόπων- τη βενθική μακροπανίδα της λίμνης 

Αγυιάς (Δρετάκης Μ. και συνεργάτες, 1995). 

 

2.2.2 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

 

Η λίμνη Αγυιάς χαρακτηρίζεται από ποικιλία τόσο στη χλωρίδα όσο και την πανίδα. Στις παρακάτω 

υποενότητες γίνεται μία προσπάθεια να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος της λίμνης. 

Βλάστηση της λίμνης Αγυιάς 

Η πιο συστηματική καταγραφή της βλάστησης της λίμνης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

μελέτης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Φουρναράκη Χ. και συνεργάτες, 2003) 

και συνοπτικά κατηγοριοποιείται στις εξής κατηγορίες: 

 Η υφυδατική βλάστηση σε βαθιά νερά αποτελείται από τα εξής είδη: Potamogeton lucens 

(καθοριστικό για τη φυσιογνωμία αυτού του τύπου βλάστησης), Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum, Callitriche cophocarpa. Σε πιο αβαθή νερά εμφανίζεται η φυτοκοινωνία με 

τα Potamogeton trichoides, Ceratophyllum demersum, μαζί με Zanichellia palustris, Myriophyllum 

spicatum. Γενικά στα βαθύτερα συναντάται στην ίδια φοιτοκοινωνία το Potamogeton lucens και 

στα πολύ ανάβαθα Chara spp., μαζί με Ranunculus trichophillοus και Alisma lanceolatum. Επίσης 

έχει παρατηρηθεί ανάμεσα στην υπερυδατική βλάστηση σε ήρεμες θέσεις της λίμνης το Lemna 

minnor. 

 Η υπερυδατική βλάστηση:  

 κυριαρχείται από τους καλαμιώνες με Phragmites australis με συνοδά τα είδη, 

Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemonti, Panicum repens, Sparganium erectum 

subsp. neglectum. Στη νότια όχθη χαρακτηρίζεται από φυτοκοινωνίες με Gladium 

mariscus μέσα στο νερό και πιο πίσω με κυρίαρχα τα είδη Juncus articulatus, Juncus 

effusus, Dorygnium rectum, Lythrum junceum, Oenanthe pimpineloides, Cirsium creticum, 

Cyperus longus και Salix alba. 

 στις όχθες των ρυακιών απαρτίζεται από Apium nodiflori με χαρακτηριστικά τα είδη: 

Rorippa nasturtium-aquaticum (syn. Nasturdium officinale), Apium nodiflorum, Mentha 

aquatica, Veronica anagallis – aquatica,. Teucrium scordium subsp. scordioides και 

Galium debile. 

 στη ΝΑ πλευρά της λίμνης χαρακτηρίζεται από καλαμιώνες με κυρίαρχο είδος το 

Arundo donax. Κάτω από τους καλαμιώνες εντοπίζονται τα είδη. Κάτω από τους 

καλαμιώνες αναπτύσσεται βλάστηση με τα είδη: Percicaria decipiens, Dorycnium 

rectum, Paspalum distichum, Poa trivialis subsp. sylvicola. και υγρά λιβάδια με τα είδη 

Carex otrubae, Dorycnium rectum, Lythrum junceum, Juncus effusus, Carex hispida. Στα 

νότια επίσης υπάρχει θαμνώδης βλάστηση με Tamarix parviflora και Nerium oleander. 

 Η δενδρώδης/θαμνώδης βλάστηση περιλαμβάνει πλατάνια (Platanus orientalis), μυρτιές (Myrtus 

communis), ιτιές (Salix spp.), αλμυρίκια (Tamarix parviflora), πικροδάφνες (Nerium oleander), βάτα 

(Rubus sanctus). Στην Α πλευρά της αποτελείται από συστάδα με ιτιές. Πίσω από την υπερυδατική 

βλάστηση στη Νότια πλευρά αναπτύσεται φυτοκοινωνία με κυρίαρχα τα είδη Platanus orientalis 
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και Equisetum telmateia. Επίσης στο νότιο τμήμα της λίμνης έχουν φυτευτεί πεύκα (Pinus brutia) 

και ευκάλυπτοι (Εucalyptus tostrata). 

 

Ορνιθοπανίδα της λίμνης Αγυιάς 

Η λίμνη Αγυιάς είναι μία σημαντική περιοχή για τα πτηνά (είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας-

SPA)(ΥΠΕΚΑ, τελευταία πρόσβαση 17/3/2016). Από παλιές μελέτες έχουν καταγραφεί περισσότερα 

από 200 είδη πουλιών (Αγοραστάκης, Γ. και Λυμπεράκης, Π., 1998), ο αριθμός όμως αυξάνεται με την 

πάροδο των χρόνων. Από τις βάσεις δεδομένων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και από 

προσωπικά στοιχεία του ερευνητή Δρετάκη Μιχάλη συντάσσεται ο πιο σύγχρονος κατάλογος 

αποτελούμενος από 218 είδη. Τα είδη που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κατάλογο ανήκουν σε 20 τάξεις 

και 52 οικογένειες  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταναστευτικών ειδών είναι: ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), η 

Σαρσέλα (Anas querquedula), η Μικροπουλάδα (Porzana parva), η Στικτοπουλάδα (Porzana porzana), η 

Νανοπουλάδα (Porzana pusilla), ο Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus 

minutus), ο Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), το 

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida), το Αργυρογλάρονο (Chlidonias leucopterus), ο Μαχητής 

(Philomachus pugnax), ο Λασπότρυγγας (Tringa glareola) κά. Τα διαχειμάζοντα είδη περιλαμβάνουν 

τον Γερακαετό (Hieraaetus pennatus), τον Καπακλή (Anas strepera), το Μαυροβουχτάρι (Podiceps 

nigricollis) και μερικές φορές τον Τσίφτη (Milvus migrans), τη Λαγγόνα (Μicrocarbo pygmeus) και τη 

Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon). Είδη που αναπαράγονται είναι το Νανοβουτηχτάρι 

(Tachybaptus ruficollis), η Φαλαρίδα (Fulica atra), το Γυδοβύζι (Caprimulgus europaeus), το 

Ψευταηδόνι (Cettia cetti) και ο Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata) (WWF Ελλάς, Απογραφικό 

δελτίο KRI197-Λίμνη Αγυιάς, τελευταία πρόσβαση 18/5/2016).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υγροτόπων σύγκρισης καθώς 

επίσης ο σκοπός χρήσης τους. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την τοποθεσία όλων των 

υγροτόπων της παρούσας εργασίας. 

 

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των επιλεγμένων υγροτόπων σύγκρισης. 

Όνομα βιοτόπου Νομός Συντεταγμένες 1 

Περάτωση 
έργου2,3 

Έκταση 
(στρέμματα)2,4 

Μεσοχειμωνιάτικες 
καταγραφές Αναπαραγωγή 

Φράγμα 
Ποταμών Ρεθύμνου  35°17'6"N 24°34'4"E 20082 1215.74  - + 
Φράγμα 

Αποσελέμη Ηρακλείου 35°14'31"N 25°24'37"E 20122 
35336,12  

- + 
Φράγμα 

Μπραμιανών Λασιθίου 35°2'29"N 25°41'56"E 19863 1017.74 + - 
Φράγμα 

Φανερωμένης Ηρακλείου 35°5'36"N 24°51'6"E 20042 893.54  + - 

Φράγμα Ινίου Ηρακλείου 35°5'47"N   25°16'26"E 20082 239,94 + - 
Λίμνη 

Γεωργιούπολης Χανίων 35°21'39"N   25°15'06"E 1948 90.64  + - 

Λίμνη Κουρνά Χανίων 35°19'53"N 24°16'31"E - 716.54  + + 
1 wikimapia, (τελευταία πρόσβαση 16/7/2016) 

2 Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (2013) 

3Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, (2005) 

4 WWF Ελλάς, Υγροτόπιο Νήσων, Καββαδάς Μ. και συνεργάτες (2008) 
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Διάγραμμα 2.1. Οι υπό μελέτη υγρότοποι της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμνη Αγυιάς  

 
Λίμνη Γεωργιούπολης 

 

Λίμνη Κουρνά 

 
Φράγμα Ποταμών 

 

Φράγμα Φανερωμένης 

 Φράγμα Ινίου 

 

Φράγμα Αποσελέμη 

 
Φράγμα Μπραμιανών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

3.1 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 Η ημερομηνία που ορίστηκε για να γίνει βυθομέτρηση ήταν η 20η Νοεμβρίου 2014. 

Μεθοδολογία των μετρήσεων 

Χρησιμοποιήθηκε βάρκα χωρίς μηχανή, για την όσο το δυνατόν, μείωση της όχλησης στο 

περιβάλλον της λίμνης. Η αποτύπωση των βαθών έγινε με τη χρήση συσκευής GPS, τα οποία κάλυψαν 

όσο το δυνατόν πληρέστερα το σύνολο του ταμιευτήρα. Για την μέτρηση των βαθών χρησιμοποιήθηκε 

κατάλληλο βαθμονομημένο βαρίδι (ανά cm) (Εικόνα 3.1). Το συνολικό μήκος του βαριδίου ήταν δέκα 

μέτρα.  

 

 

  

 

 

  

Εικόνα 3.1. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη βυθομέτρηση της λίμνης Αγυιάς. Αριστερή εικόνα: 

βαρίδι Δεξιά εικόνα: σχοινί στο οποίο ενσωματώθηκε το βαρίδι. 

Για την πιο συστηματική καταγραφή των μετρήσεων σχεδιάστηκε ειδικό πρωτόκολλο (Παράρτημα 

Ε), όπου σε κάθε σημείο μέτρησης βάθους έγινε και καταγραφή της κατάστασης του πυθμένα.  

Επεξεργασία των δεδομένων 

Τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις από το πρωτόκολλο μεταφέρθηκαν και επεξεργάστηκαν στο 

Μicrosoft Excel 2010. Tα σημεία των μετρήσεων των βαθών, που καταγράφηκαν από τη συσκευή GPS, 

εισήχθησαν στο Google Earth για μία πρώτη εκτίμηση της κατάστασης της λίμνης. 

 
Σχήμα 3.1. Σημειακές μετρήσεις βαθών της λίμνης Αγυιάς. 
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Στη συνέχεια τα δεδομένα εισήχθησαν σε λογισμικό γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 

(ΓΣΠ), συγκεκριμένα στο ESRI ArcGIS Desktop 10.2 για την δημιουργία βαθυμετρικού χάρτη της 

λίμνης (Σχήμα 3.2). Η διαδικασία συνοπτικά είχε τα εξής βήματα: 

1. Εισαγωγή των σημειακών βαθών των μετρήσεων στο περιβάλλον του ArcGIS. 

2. Ψηφιοποίηση της ακτογραμμής της λίμνης με τη χρήση αεροφωτογραφιών από το εθνικό 

κτηματολόγιο (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.). 

3. Μοντελοποίηση του βυθού της λίμνης με την επέκταση ArcGIS 3D Analyst, με τη χρήση των 

σημειακών βαθών και της ψηφιοποιημένης ακτογραμμής για δημιουργία και ανάλυση του 

βαθυμετρικού χάρτη της λίμνης. 

 
Σχήμα 3.2. Επεξεργασία των δεδομένων βαθυμετρίας στο περιβάλλον του ArcGIS. 

 

 

3.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 
 

Μεθοδολογία των μετρήσεων 

Πριν να ξεκινήσουν οι καταγραφές της βλάστησης της λίμνης συλλέχθηκε υλικό από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία για την περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη λίμνη για 

την καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της βλάστησης. Κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων έγιναν επιτόπιες παρατηρήσεις και λήψεις φωτογραφιών για την απόκτηση όσο το 

δυνατόν καλύτερης εικόνας της βλάστησης της λίμνης. 

Η καταγραφή και αποτύπωση της βλάστησης έγινε με τη μέθοδο της χαρτογράφησης του εδάφους 

(ground mapping) (Sutherland, W.J., 2006) με τη χρήση συσκευής GPS και προγράμματος ArGIS. Οι 

λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι εξής: 

 Είναι πολύ φθηνή μέθοδος όσον αφορά τον εξοπλισμό και 

 Μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή χαρτών υψηλής ακρίβειας, ειδικά όταν χρησιμοποιηθούν 

συσκευές GPS και προγράμματα GIS (Sutherland, W.J. 2006). 

Η πρώτη προσέγγιση της καταγραφής της βλάστησης πραγματοποιήθηκε την ημέρα της 

βυθομέτρησης, όπου σε κάθε σημείο της μέτρησης του βάθους έγινε και καταγραφή της επικρατούσας 

περιμετρικής βλάστησης της λίμνης. Τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις από το πρωτόκολλο με χρήση 
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GPS μεταφέρθηκαν στο Microsoft Excel 2010 για περαιτέρω επεξεργασία. Οι κυρίαρχοι περιμετρικοί 

τύποι βλάστησης αρχικά αποτυπώθηκαν και οριοθετήθηκαν με τη χρήση του Google Earth. 

 

 
Σχήμα 3.3. Κυρίαρχοι τύποι βλάστησης περιμετρικά της λίμνης Αγυιάς 

 

Η βλάστηση της λίμνης, σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε, κατηγοριοποιήθηκε, για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας, σε συνολικά επτά (7) τύπους κυριαρχίας ειδών βλάστησης: 

1. Υδρόβια βλάστηση (Potamogeton spp., Chara spp. κλπ) 

2. Κυρίαρχο Τypha domingensis  

3. Κυρίαρχο Phragmites australis  

4. Κυρίαρχο Persicaria decipiens  

5. Κυρίαρχο Schoenoplectus lacustris  

6. Κυρίαρχο Arundo donax και  

7. Ξυλώδης βλάστηση (Platanus orientalis, Salix spp., Nerium oleander, Rubus sanctus κλπ). 

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

H πρώτη αποτύπωση και οριοθέτηση των τύπων βλάστησης της λίμνης φαίνεται στο ακόλουθο 

σχήμα (Σχήμα 3.4). 

 

   

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4. Αποτύπωση και οριοθέτηση των τύπων βλάστησης της λίμνης Αγυιάς. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Χρώμα πολυγώνου Τύπος βλάστησης 

* Υδρόβια βλάστηση 

πράσινο Κυρίαρχο Τypha domingensis 

μπλε Κυρίαρχο Phragmites australis 

κίτρινο Κυρίαρχο Persicaria decipiens 

κόκκινο Κυρίαρχο Schoenoplectus lacustris 

σκούρο πράσινο Κυρίαρχο Arundo donax 

λευκό Ξυλώδης βλάστηση 

*η υδρόβια βλάστηση θεωρήθηκε πως καλύπτει το 

υπόλοιπο τμήμα της λίμνης 
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Η διαδικασία για τη δημιουργία του χάρτη βλάστησης, έγινε με το ίδιο λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε για τη βυθομέτρηση και είναι συνοπτικά η εξής: 

1. Εισαγωγή των δεδομένων της οριοθέτησης των κυρίαρχων τύπων βλάστησης στο ArcGIS. 

2. Μοντελοποίηση των τύπων βλάστησης με τη χρήση των δεδομένων και της ψηφιοποιημένης 

ακτογραμμής για δημιουργία του χάρτη βλάστησης της λίμνης (Σχήμα 3.5). Πέρα από τον χάρτη της 

υπάρχουσας βλάστησης της λίμνης βασικός στόχος ήταν ο υπολογισμός των συνολικών εκτάσεων του 

κάθε τύπου. 

 
Σχήμα 3.5. Επεξεργασία των δεδομένων της βλάστησης στο περιβάλλον του ArcGIS. 

 

 

3.3 ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 
Ως συμπληρωματικό στοιχείο της παρούσας εργασίας ήταν η συγκέντρωση υλικού από τις ετήσιες 

μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές των υγροτόπων της Κρήτης την εικοσαετία 1996-2015. Το υλικό της 

περιόδου 1996-2015 προέρχεται από αδημοσίευτες καταγραφές του Μιχάλη Δρετάκη και των 

συνεργατών του, ενώ του 2015 εμπλουτίζονται και από προσωπικές παρατηρήσεις. Οι 

μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές επιλέχθηκαν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν να διαφανούν σε 

βάθος χρόνου οι διακυμάνσεις του αριθμού των ειδών στη λίμνη Αγυιά και να εξηγηθούν τυχόν 

διαφοποιήσεις στο χρόνο. Ο δεύτερος για να διαφανεί ο ρόλος της λίμνης Αγυιάς σε σχέση με το 

δυναμικό της Κρήτης. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για τους πληθυσμούς των επτά υπό μελέτη ειδών 

Anatidae, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί σύγκριση ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς και στο σύνολο των 

υγροτόπων της Κρήτης την περίοδο 1996-2015. Επίσης, έγινε αντιπαράθεση ανάμεσα στα είδη 

Anatidae, που “φιλοξενούνται” στην Αγυιά και στους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης την ίδια 

περίοδο. Η σύγκριση έγινε και σε επίπεδο φυλής (tribe) και οικογένειας (Anatidae). 

Τέλος, έγινε σύγκριση μεταξύ της λίμνης Αγυιάς, επιλεγμένων υγροτόπων (φράγμα Μπραμιανών 

λίμνη Κουρνά, λίμνη Γεωργιούπολης, φράγμα Φανερωμένης και φράγμα Ινίου) και των υπόλοιπων 

υγροτόπων (δηλαδή των εναπομεινάντων) της Κρήτης ως προς το μέσο όρο των ειδών και του 

αριθμού ατόμων της οικογένειας Anatidae τη δεκαετία 2006-2015. Τα είδη της οικογένειας Anatidae 

που συμμετείχαν στις συγκρίσεις ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς Χανίων και στους υγροτόπους της Κρήτης 

καταγράφονται στον Πίνακα Π.Δ.1 του Παραρτήματος Δ. 
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Επεξεργασία των δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν στο Microsoft Excel 2010 για την εξαγωγή μέτρων 

περιγραφικής στατιστικής και κατάλληλων διαγραμμάτων.  

 

 

3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΖΟΝΤΩΝ 
ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ  
 

Επιλογή των ομάδων μελέτης 

Για την μελέτη της ημερήσιας δραστηριότητας επιλέχθηκαν συνολικά επτά είδη της οικογένειας των 

Νησσίδων (Anatidae) διότι είναι από τα πιο σταθερά ως προς τη συμπεριφορά είδη και παραμένουν 

μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίμνη Αγυιάς (Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία). Πιο συγκεκριμένα, 

τα είδη που επιλέχθησαν (και ήδη έχουν αναλυθεί στο γενικό μέρος της παρούσας εργασίας) ανήκουν 

σε δύο υποδιαιρέσεις: 

I. Αφρόπαπιες (Αnatini): Καπακλής (Anas strepera), Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas 

platyrhynchos), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) και Κιρκίρι (Αnas crecca)  

II. Boυτόπαπιες (Aythyini): Γκισάρι (Αythya ferina), Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) και 

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula).  

H επιλογή του Α. strepera έγινε διότι η λίμνη Αγυιάς είναι η σημαντικότερη περιοχή για τη 

διαχείμαση του είδους. To A. platyrhynchos επιλέχθηκε διότι διατηρεί μόνιμους πληθυσμούς στη λίμνη, 

ενώ το A.clypeata διότι είναι εύκολο είδος για παρατηρήσεις. Οι A. crecca και A. ferina είναι οι πιο 

πολυάριθμες και το A. fuligula διατηρεί καλούς πληθυσμούς. Τέλος, η επιλογή του A. nyroca έγινε με 

βάση το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει εξαιτίας του καθεστώτος απειλής του σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

 

Δειγματοληψίες 

Η μελέτη συμπεριφοράς των διαχειμαζόντων υδροβίων πουλιών διήρκησε συνολικά πέντε μέρες, 

από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2015, δηλαδή κατά την κύρια περίοδο διαχείμασης 

των υπό μελέτη ειδών. Η κάθε δειγματοληψία επιτελέσθηκε σε τρία διαφορετικά διαστήματα την κάθε 

ήμερα, διάρκειας δύο ωρών το καθένα. Στην κάθε δίωρη παρατήρηση πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις 

σε όλη την έκταση της λίμνης με σκοπό την καταγραφή των συμπεριφορών του κάθε εξεταζόμενου 

είδους. Ο μέγιστος αριθμός των σαρώσεων έφτανε τις έξι (Πρωτόκολλο στο Παράρτημα Ε).  

Η πρωινή παρατήρηση ξεκινούσε τρία έως έξι λεπτά μετά από την ανατολή του ήλιου (ανάλογα με 

τις επικρατούσες συνθήκες ορατότητας της περιοχής), η μεσημεριανή στις 11:30 και η απογευματινή 

δύο ώρες και είκοσι με εικοσιτέσσερα λεπτά πριν τη δύση του ήλιου (Πίνακας Π.Γ.1 στο Παράρτημα Γ). 

Παράλληλα με τη μελέτη των συμπεριφορών καταγράφηκαν και οι κινήσεις του κάθε είδους με 

σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις προτιμόμενες θέσεις (δυνητικά ενδιαιτήματα) στον 

υγρότοπο της λίμνης. Οι ακριβείς θέσεις καταγραφής ήταν τρεις και η επιλογή τους έγινε με γνώμονα 

την καλύτερη δυνατή ορατότητα στις θέσεις συγκέντρωσης των πουλιών. Πιο συγκεκριμένα, τις 

πρωινές και μεσημεριανές ώρες η θέση παρατήρησης ήταν η Α, ενώ τις απογευματινές η Β (κυρίως) και 

η Γ (Σχήμα 3.6). Ο συνολικός χρόνος των παρατηρήσεων είναι 30 ώρες. 
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Σχήμα 3.6. Θέσεις παρατηρήσεων της συμπεριφοράς και των προτιμούμενων θέσεων 

των υπό μελέτη υδροβίων πτηνών (από Google Earth). 

 

Μεθοδολογία παρατηρήσεων  

Η δειγματοληπτική μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν αυτή της σάρωσης (scan-scanning technique). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος καταγράφει τη δραστηριότητα πολλών ατόμων μέσα σε ένα κοπάδι, 

προσδιορίζοντας στιγμιαία τη συμπεριφορά του κάθε πτηνού. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

ποσοστοποιούνται για τον προσδιορισμό του χρόνου που το κοπάδι αναλώνει για κάθε συμπεριφορά, 

στη διάρκεια της παρατήρησης (Altman, J., (1974).  

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

1. Είναι πιο αποτελεσματική για την καταγραφή συμπεριφορών καταδυτικών παπιών. 

2. Μπορεί να είναι η μόνη εναλλακτική σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, όπου τα είδη δεν είναι 

ορατά για αρκετά μεγάλο διάστημα. 

3. Ευκολία της μεθόδου και χαμηλό κόστος εφαρμογής, επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

(Baldassarre G.A. et al 1988).  

Η μέθοδος της σάρωσης εφαρμόζεται ως εξής: στην επιλεγμένη περιοχή παρατήρησης, με τη χρήση 

τηλεσκοπίου (20-60*40mm) και διοπτρών (10*42mm) παρατηρείται η ομάδα των πτηνών και 

καταγράφεται η συμπεριφορά του κάθε ατόμου, τη δεδομένη στιγμή. Για το κάθε είδος η παρατήρηση 

γινόταν χωριστά και ακολουθούσε διαδοχικά η παρατήρηση ενός διαφορετικού είδους, μέχρι τη 

συμπλήρωση έξι σαρώσεων (επαναλήψεων) για το κάθε ένα.  Αν στην περιοχή δεν εμφανιζόταν κάποιο 

είδος, τότε η παρατήρηση γινόταν χωρίς αυτό.  

Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι πριν από κάθε παρατήρηση και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

γινόταν καταμέτρηση των ατόμων των ειδών που ανήκουν στις βουτόπαπιες. Ο λόγος ήταν για να 

αποφευχθεί τυχόν σφάλμα ή υποεκτίμηση της συμπεριφοράς της τροφοληψίας, καθότι κατά τη 

δειγματοληψία δεν καταγράφεται με ακρίβεια ο συνολικός αριθμός των ατόμων, αφού πολλά άτομα 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού.  

Επίσης, για τις βουτόπαπιες, αλλά αντίστοιχα και για τις αφρόπαπιες, θεωρήθηκε ως παραδοχή ότι 

ο πληθυσμός του κάθε είδους ήταν ίσος με τον μέγιστο αριθμό ατόμων που παρατηρήθηκε κατά το 

διάστημα των καταγραφών. Η παραδοχή έγινε με σκοπό την ευκολότερη επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων, για να αποφευχθεί τυχόν σφάλμα όσον αφορά τον συνολικό πληθυσμό. 

Ο προσδιορισμός των ημερήσιων δραστηριοτήτων των πτηνών (αναλογία σε σχέση με το σύνολο 

των παρατηρήσεων) ανάλογα με τη συμπεριφορά που καταγράφηκε, την εποχή, το διάστημα 

παρατήρησης και για το σύνολο της λίμνης. Συνολικά οι συμπεριφορές κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι 

κύριες κατηγορίες, που η καθεμία υποδιαιρέθηκε σε υποκατηγορίες καθώς και σε μία επιπλέον 
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κατηγορία όπου ήταν άγνωστη η δραστηριότητα των ατόμων του είδους ή και ακόμα του ίδιου του 

είδους (προδειγματοληπτική έρευνα, Δρετάκης Μ., αδημοσίευτα στοιχεία): 

 

1)Τροφοληψία, η οποία κατηγοριοποιείται στα εξής: 

Α)Τροφοληψία κοντά στην όχθη ή ημικατάδυση (up ending): όταν η αναζήτηση της τροφής γίνεται με 

βύθιση του λαιμού του πτηνού μέσα στο νερό, χωρίς όμως να καταδύεται ολόκληρο το σώμα. 

Β)Τροφοληψία βουτιά (diving): όταν η αναζήτηση τροφής γίνεται με κατάδυση ολόκληρου του 

σώματος. 

Γ)Τροφοληψία ενδιάμεσο (inter-dive): είναι το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 

καταδύσεις. 

Δ)Τροφοληψία επιφάνεια του νερού (picking up): όταν το ράμφος εφάπτεται με την επιφάνεια του 

νερού (αλλά δεν καταβυθίζεται). 

Ε)Τροφοληψία στην όχθη όπου αναφερόμαστε στην τροφοληψία που πραγματοποιείται στην επαφή 

του υδάτινου στοιχείου με την όχθη,  

ΣΤ)Τροφοληψία στην όχθη, εκτός νερού ή βόσκηση (grazing): όταν η τροφοληψία παρατηρείται στην 

ξηρά.  

Το σύνολο των παραπάνω συμπεριφορών στην στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

αναφέρεται ως Tροφοληψία (feeding). 

2)Ανάπαυση, η οποία χωρίζεται στις εξής υποκατηγορίες: 

Α) Ύπνος νερό (sleeping): είναι η συμπεριφορά κατά την οποία τα πτηνά έχουν το κεφάλι διπλωμένο 

προς το πίσω μέρος του σώματος και τα μάτια κλειστά μέσα στο νερό (στη συμπεριφορά αυτή 

περιλαμβάνεται και η κίνηση των πουλιών σε αυτή τη στάση). 

Β) Ύπνος όχθη: είναι η ίδια συμπεριφορά με την προηγούμενη, όμως παρατηρείται στις όχθες τις 

λίμνης (δηλαδή εκτός του υδάτινου στοιχείου). 

Γ) Ξεκούραση νερό (resting): είναι η συμπεριφορά όπου τα πτηνά είτε δεν έχουν το κεφάλι πίσω και 

δεν κάνουν κάποια κίνηση είτε έχουν το κεφάλι πίσω, αλλά τα μάτια παραμένουν ανοικτά ενώ είναι 

μέσα στο νερό.  

Δ) Ξεκούραση όχθη: είναι η ίδια συμπεριφορά με την προηγούμενη, όμως εκδηλώνεται εκτός νερού 

στις όχθες.  

Το σύνολο των παραπάνω συμπεριφορών στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αναφέρεται ως Ανάπαυση (loafing). 

3)Κίνηση, διακρινόμενη στις παρακάτω συμπεριφορές: 

Α) Κολύμπι (swimming): η συμπεριφορά όπου τα πτηνά κολυμπούν στο νερό. 

Β) Κίνηση πέταγμα (flying): η κατάσταση όπου τα πτηνά πετούν 

Οι παραπάνω συμπεριφορές αναφέρονται ως Κίνηση (locomotion) στην επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. 

4) Συναγερμός (alert): είναι οι παράγοντες που προκαλούν διαταραχές στα είδη. 

5) Περιποίηση, η οποία αναλύεται στα εξής: 

Α) Περιποίηση στο νερό: η συμπεριφορά που περιλαμβάνει τη φροντίδα του σώματος, όπως είναι το 

μπάνιο, το ξέπλυμα των φτερών, τα φτερουγίσματα μέσα στο νερό και η περιποίηση του φτερώματος 

στο νερό. 

Β)Περιποίηση όχθη: η ίδια συμπεριφορά αλλά πραγματοποιούμενη στην όχθη. 

Το σύνολο των δύο συμπεριφορών καταγράφεται ως Περιποίηση (preening) στη μετέπειτα στατιστική 

ανάλυση. 

6)Κοινωνικά, που κατηγοριοποιούνται σε: 

Α) Κοινωνικά-καυγάδες (threat displays): είναι η συμπεριφορά όπου παρατηρείται η επιθετική 

συμπεριφορά εντός του είδους και μεταξύ διαφορετικών ειδών.  
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Β) Κοινωνικά-ερωτικά (pair formation): περιλαμβάνει στοιχεία, όπως ερωτικό κάλεσμα και τη 

διαδικασία ζευγαρώματος.  

Το σύνολο των δύο συμπεριφορών καταγράφεται ως Κοινωνικά (social displays) στη μετέπειτα 

στατιστική ανάλυση. 

7)Άγνωστο (Unknown): είναι η κατηγορία όπου δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται και πώς 

συμπεριφέρονται τα άτομα ενός είδους ή ακόμη και το ίδιο το είδος. 

 

Καταγραφή των αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων 

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καταγράφηκαν, από προσωπικές παρατηρήσεις και από τον 

μετεωρολογικού σταθμό του Αλικιανού (http://penteli.meteo.gr/stations/alikianos/) οι εξής 

περιβαλλοντικές παράμετροι: 

 η θερμοκρασία (temperature) 

 η ύπαρξη ή όχι βροχής (rain) 

 η διεύθυνση και ένταση του ανέμου (wind direction and velocity) 

 το ποσοστό νεφοκάλυψης (cloud over) 

 η ορατότητα (visibility) 

 η ύπαρξη ή μη, σκόνης (dust) 

Ο σταθμός του Αλικιανού επιλέχθηκε γιατί είναι ο πιο κοντινός μετεωρολογικός σταθμός στη λίμνη 

Αγυιάς, απέχοντας μόλις 3,7 Km, και έτσι οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες. 

 

 
Σχήμα 3.7. Μετεωρολογικός σταθμός Αλικιανού (πηγή: Google Earth). 

 

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

Η στατιστική ανάλυση που εφαρμόστηκε είναι το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης (Multiple Linear Regression) για τον προσδιορισμό των εξαρτημένων μεταβλητών 

(dependent variables) (τροφοληψία, ανάπαυση, κίνηση, περιποίηση, κοινωνικά) από τις ανεξάρτητες 

(independent variables) περιβαλλοντικές μεταβλητές (διάστημα ημέρας, θερμοκρασία, νεφοκάλυψη, 

ορατότητα, άνεμος, θερμοκρασία, βροχόπτωση). Ο σκοπός είναι να διαφανεί εάν οι περιβαλλοντικές 

παράμετροι έχουν επίδραση στη συμπεριφορά των ειδών. Για τη στατιστική ανάλυση επιλέχθηκε το 

πακέτο SPSS (Superior Performance Software System), πιο συγκεκριμένα η έκδοση ΙΒΜ SPSS Statistics 

22 και η κύρια μέθοδος Backward και η Stepwise στην περίπτωση του Κιρκιριού. 
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Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκε και ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του SPEARMAN για 

να διαφανούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στις εξαρτημένες - ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και ανάμεσα 

στις συμπεριφορές. Ο συντελεστής Spearman παίρνει τιμές από –1 έως +1 και ανάλογα με την τιμή 

συνάγουμε το είδος και την ισχύ της γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Όταν η τιμή του 

συντελεστή πλησιάζει το +1 ή το –1 έχουμε ισχυρή θετική ή αρνητική συσχέτιση αντίστοιχα, ενώ εάν 

πλησιάζει το μηδέν τότε έχουμε ασθενή θετική ή αρνητική συσχέτιση.  

Τα δεδομένα, όπου χρειάστηκε, λογαριθμοποιήθηκαν και κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτροι 

κωδικοποιήθηκαν, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για την στατιστική επεξεργασία της 

παλινδρόμησης και της διερεύνησης των συσχετίσεων. 

 

Πίνακας 3.1. Κωδικοποίηση περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη στατιστική ανάλυση 

Περιβαλλοντική παράμετρος Κωδικοποίηση 

Ορατότητα 

1:”κακή” 

2: “μέτρια” 

3: “καλή” 

Σκόνη 
0: “όχι σκόνη” 

1: “σκόνη” 

 

 

3.5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
 

Επιλογή των ομάδων 

Για τη μελέτη και καταγραφή των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής επιλέχθηκαν τρία είδη, εκ των 

οποίων ένα ανήκει στην οικογένεια των Πυγοποδίδων (Podicipedidae) και δύο στην οικογένεια των 

Ραλλίδων (Rallidae). Πιο συγκεκριμένα τα είδη που μελετήθηκαν είναι: 

 Το Νανοβουτηχτάρι (Τachybaptus ruficollis) 

 H Νερόκοτα (Gallinula chloropus) και  

 H Φαλαρίδα (Fulica atra). 

Τα συγκεκριμένα είδη επιλέχθηκαν διότι φωλιάζουν εδώ και πολλά χρόνια στη λίμνη Αγυιάς 

(Δρετάκης, Μ., 1996, Λυμπεράκης Π. και συνεργάτες, 2016).  

 

Δειγματοληψίες 

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν  σε μηνιαία βάση στη λίμνη Αγυιάς, από τον Μάρτιο έως τον 

Ιούλιο του 2015, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

  
Πίνακας 3.2. Περίοδος μελέτης των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής των υπό μελέτη υδροβίων πτηνών 

στους τρεις βιότοπους. 

Ημερομηνία Λίμνη Αγυιάς Λίμνη Αποσελέμη Λίμνη Ποταμών 

Μάρτιος 16/3/2015 31/03/2015 16/3/2015 

Απρίλιος 16-19/4/2015 - - 

Μάιος 20/5/2015 7/5/2015 20/5/2015 

Ιούνιος 17/6/2015 9/6/2015 - 

Ιούλιος 16/7/2015 21/7/2015 16/7/2015 

 

Η σειρά των παρατηρήσεων για κάθε μήνα δειγματοληψίας ανά βιότοπο ήταν πάντα η ίδια, δηλαδή 

πρώτα ξεκινούσαν από τη λίμνη Αγυιάς και τελείωναν στη λίμνη Αποσελέμη. Ακόμη, οι δειγματοληψίες 
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επιλέχθηκαν να είναι κοντά ημερολογιακά για την επίτευξη καλύτερης σύγκρισης. Στην περίπτωση της 

λίμνης Αγυιάς και Ποταμών η δειγματοληψία γινόταν την ίδια ημέρα, επειδή βρίσκοναι σε κοντινή 

απόσταση.  

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία και των τριών υγροτόπων για κάθε είδος για τον αριθμό των ζευγών, τη 

θέση και ακριβή προτίμηση του οικότοπου για φώλιασμα. Στον βιότοπο της λίμνης Αγυιάς 

υπολογίστηκε επιπρόσθετα η απόσταση μεταξύ συμπατρικών ζευγών (επικράτεια), ημερομηνίες 

πιθανής ωοτοκίας (μέση ημερομηνία ωοτοκίας) και εκκόλαψης αυγών (ημερομηνία εξόδου νεοσσών).  

Οι θέσεις παρατήρησης για τη μελέτη των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής στη λίμνη Αγυιάς των υπό 

μελέτη ειδών επιλέχθησαν με βάση τη καλύτερη δυνατή ορατότητα και ήταν κυρίως δύο. Όπως και στη 

μελέτη της ημερήσιας δραστηριότητας των διαχειμαζόντων ειδών, τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες 

η θέση παρατήρησης ήταν η Α, ενώ τις απογευματινές η Β (Σχήμα 3.8). Η τρίτη θέση παρατήρησης Γ 

προτιμήθηκε κυρίως τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να καλυφθεί η περιοχή της λίμνης που ξεκινάει 

από το κανάλι και έως τη ΝΑ πλευρά της. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και το νεόκτιστο παρατηρητήριο 

στη θέση Δ.  

 
Σχήμα 3.8. Θέσεις παρατηρήσεων της μελέτης των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής 

των υπό μελέτη υδροβίων πτηνών της λίμνης Αγυιάς. 

 

Οι καταγραφές των πουλιών στους βιότοπους σύγκρισης, Αποσελέμης και Ποταμοί, κάλυπταν όλη 

την περίμετρο της έκτασής τους, ανάλογα με την έκταση και τη φύση του υγροτόπου. 

Μεθοδολογία των μετρήσεων 

Οι δειγματοληψίες και στους τρεις βιότοπους έγιναν με τα παρακάτω μέσα: 

 Οπτικές παρατηρήσεις: έγινε χρήση τηλεσκοπίου (20-60x40mm) και διοπτρών (10x42 mm)  

 Χρήση χαρτών-σκαριφημάτων του κάθε βιότοπου για την αποτύπωση των ζευγαριών 

(επικρατειών) του κάθε είδους 

 Χρήση πρωτοκόλλου (Παράρτημα Ε). 

 

Ειδικά ο καθορισμός των εκτάσεων των επικρατειών του κάθε είδους στη λίμνη Αγυιάς έγινε με τη 

μέθοδο χαρτογράφησης των επικρατειών (territory mapping) (Bibby C.J., et al, 1992). Οι λόγοι που 

οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι εξής: 

1. Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως για την καταγραφή των επικρατειών των υδροβίων    

πτηνών (Sutherland S.W., 2006). 

2. Λόγω του μεγάλου χρόνου που δαπανάται στο πεδίο, η μέθοδος είναι καλύτερα ρυθμισμένη 

απέναντι στις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. καιρικές συνθήκες και το 
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χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων σε σχέση με τον κύκλο αναπαραγωγής ενός είδους) από ό, τι 

είναι άλλα λιγότερο χρονοβόρες τεχνικές, όπως η χρήση των μεθοδών μετρήσεις σημείων 

(point counts) και γραμμής διατομών (line transects) (Sutherland S.W., 2006).  

3. Μπορεί να αποδώσει ένα χάρτη των κατανομών των πουλιών, χρήσιμο για την ανάλυση των 

σχέσεων μεταξύ των πουλιών και των ενδιαιτημάτων συγκεκριμένης κλίμακας ή για τη 

διαχείριση μία συγκεκριμένηςπεριοχής (Sutherland S.W., 1996).  

4. Επιτρέπει την ερμηνεία της κατανομής της αναπαραγωγής με το ενδιαίτημα (Hill D. et al, 2005). 

 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

 Χειρόγραφοι χάρτες-σκαριφήματα της λίμνης: σημειώθηκαν τα σημεία των καβγάδων με 

γειτονικά άτομα για κάθε είδος και 

 Συσκευή GPS:για τον καθορισμό των ορίων των επικρατειών σε ζευγάρια, καθώς επίσης και 

των θέσεων φωλιάσματος, όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Επίσης οι θέσεις των φωλιών τοποθετήθηκαν σε χάρτη-σκαρίφημα και όπου ήταν εφικτό έγινε 

χρήση του GPS του κάθε υγροτόπου, ονοματίστηκαν και παρακολουθήθηκαν σε κάθε επίσκεψη. 

 

Επεξεργασία των δεδομένων  

Τα δεδομένα των επικρατειών του κάθε είδους αποτυπώθηκαν αρχικά στο Google Earth και έπειτα 

επεξεργάστηκαν στο ArcGIS Dekstop 10.2. Ο σκοπός ήταν να συνδεθούν οι επικράτειες του κάθε είδους 

με τα ενδιαιτήματα που διαμορφώνονται με βάση τη βλάστηση και τα βάθη της λίμνης και την 

δημιουργία χαρτών. Με τη χρήση του ArcGIS υπολογίστηκαν τα εξής: 

1) η συνολική έκταση (m2) ανά επικράτεια ανά είδος  

2) η έκταση (m2) του κάθε τύπου βλάστησης εντός κάθε επικράτειας  

3) το μήκος της ακτογραμμής ανά επικράτεια ανά είδος 

Ο υπολογισμός του μέσου βάθους της κάθε επικράτειας, ανά είδος, στηρίχτηκε στον χάρτη 

βαθυμετρίας της λίμνης. Πιο συγκεκριμένα ακολουθήθηκε το εξής σκεπτικό: 

1 Άθροισμα των σημειακών βαθών και των βαθών των ισοβαθών από τα οποία περνάει η κάθε 

επικράτεια και 

2.Υπολογισμός του μέσου όρου ο οποίος ισούται με το μέσο βάθος. 

Η επεξεργασία των σταδίων ανάπτυξης των νεοσσών έγινε στο Microsoft Εxcel 2010, με σκοπό τον 

υπολογισμό των μέσων ημερομηνιών ωοτοκίας και εξόδου των νεοσσών. Οι νεοσσοί που 

παρατηρήθηκαν καταχωρήθηκαν ανάλογα με την ηλικιακή τους κλάση (με βάση το συγκριτικό 

μέγεθος με τα ώριμα) σε τέσσερα στάδια με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες του 

ερευνητή Δρετάκη Μιχάλη, όπως διαφαίνονται στον Πίνακα 3.3. Από το στάδιο ανάπτυξης των 

νεοσσών προκύπτει και η μέση ημερομηνία εξόδου τους με ακρίβεια περίπου 7 ημερών. Επίσης, στις 

περιπτώσεις που καταγράφηκαν νεαρά άτομα (juveniles) οι μέσες ημερομηνίες εξόδου των νεοσσών 

προέκυψαν από το μέσο όρο της περιόδου πτερώματος (fledging period). 
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Πίνακας 3.3. Στάδια ανάπτυξης των νεοσσών. 

Κωδικός Μέγεθος Περίοδος ηλικίας 

  T. ruficollis G. chloropus Fulica atra 

Chick (νεοσσός)  Έως το ½ του 
μεγέθους του ενηλίκου 

12 ημέρες 12 ημέρες 10-15 ημέρες 

Baby 
50-75% του μεγέθους 
του ενηλίκου 

13 ημέρες-22 ημέρες 

εβδομάδες 
13 ημέρες-23 

ημέρες 
2-4 εβδομάδες 

Young (μικρό) 
75-100% του μεγέθος 
με του ενηλίκου  

3η -6η εβδομάδα (λίγο 

μετά) 
3η-6η εβδομάδα 
(λίγο μετά) 

4η -8η εβδομάδα 

Juvenile (νεαρό 

άτομο) 

Ίδιο μέγεθος με 
ενήλικο >6,5 εβδομάδες >6,5 εβδομάδες >8 εβδομάδες 

 

Η εκτίμηση των μέσων ημερομηνιών ωοτοκίας για το κάθε είδος στηρίχθηκε στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1 και Vol. 2). Η διάρκεια εκκόλαψης του κάθε είδους 

εμφανίζεται στον Πίνακα 3.4. Η μέση ημερομηνία ωοτοκίας προκύπτει με την αφαίρεση του 

διαστήματος εκκόλαψης (ως ο μέσος όρος των ημερών) από την μέση ημερομηνία εξόδου των 

νεοσσών.  

Πίνακας 3.4. Στοιχεία οικολογίας αναπαραγωγής για τα υπό μελέτη είδη (Cramp, S. (ed),1994, Vol. 1 

και Vol. 2). 

Eίδος Εκκόλαψη ΜΟ όρος Περίοδος πτερώματος Μέσος όρος 

Fulica atra 21-24 ημέρες 22 ημέρες 55-60 ημέρες 57 ημέρες 

T. ruficollis 20-21 ημέρες 20 ημέρες 44-48 ημέρες 46 ημέρες 

G. chloropus 21-22 ημέρες 21 ημέρες 40-50 ημέρες 45 ημέρες 

 

Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για τα δεδομένα (έκταση επικράτειας, τύποι βλάστησης 

και μήκος ακτογραμμής) των επικρατειών των ειδών της λίμνης Αγυιάς. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε 

το στατιστικό G-test για να διερευνηθεί εάν εντοπίζονται ενδοειδικές διαφορές του κάθε είδους ως 

προς την επιλογή του τύπου βλάστησης της λίμνης Αγυιάς. Το ίδιο τεστ εφαρμόστηκε και για να 

εκτιμηθεί εάν υπάρχει τυχαία επιλογή του κάθε είδους ως προς το συνολικά διαθέσιμο ενδιαίτημα με 

βάση τη  βλάστηση της λίμνης. 

Πρόκειται για ένα τεστ που δίνει περίπου τα ίδια αποτελέσματα με το x2 τεστ. Όμως σε αντίθεση με 

το δεύτερο τεστ, οι G τιμές είναι προσθετικές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε πιο ανεπτυγμένα στατιστικά σχέδια. Τα G tests είναι ουσιαστικά μία υποκατηγορία των δοκιμών 

του λόγου πιθανοφάνειας (likelihood ratio tests). Οι τελευταίες αποτελούν μία γενική κατηγορία 

δοκιμών που έχουν πολλές χρήσεις για τη δοκιμή της προσαρμογής των δεδομένων σε μαθηματικά 

μοντέλα. Επίσης οι πιο ανεπτυγμένες εκδόσεις των δοκιμών του λόγου πιθανοφάνειας δεν έχουν 

αντίστοιχα τεστ με τη χρήση του Pearson χ2 στατιστικό. Για τους παραπάνω λόγους το G τεστ 

προτιμάται από πολλούς, ακόμη και για απλά σχέδια (McDonald J. H., 2014).  

Τέλος, έγινε σύγκριση ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς και τις περιοχές σύγκρισης, δηλαδή το Φράγμα 

Αποσελέμη, το Φράγμα Ποταμών και τη λίμνη Κουρνά ως προς την πυκνότητα των ζευγαριών ανά την 

ελεύθερη επιφάνεια του νερού (km2) και του μήκους ακτογραμμής (km). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 
Τα σημεία μέτρησης των βαθών είναι συνολικά 97 σε αριθμό και δείχνουν ένα μεγάλο εύρος τιμών 

(Διάγραμμα 4.1 και Πίνακας Π.Α.1 στο Παράρτημα Α). Το ελάχιστο μετρημένο βάθος φτάνει στα 0,97 m 

και το μέγιστο στα 3,87 m (Διάγραμμα 4.1). Tο μέσο βάθος της λίμνης για όλη της την έκταση με 

ελεύθερο νερό, υπολογισμένο ως ο μέσος όρος των μετρήσεων, είναι ίσο με 1,90m. Σε όλο το υπόλοιπο 

τμήμα της λίμνης όπου η βλάστηση εισχωρεί μέσα στο νερό, εκτιμάται ότι το βάθος είναι λιγότερο από 

1m. Το τμήμα αυτό καλύπτεται κυρίως από τα είδη Typha domingensis και Persicaria decipiens.  

 
Διάγραμμα 4.1. Αποτελέσματα των σημειακών μετρήσεων των βαθών της λίμνης Αγυιάς 

(14/11/2014). 

 

Ο βυθομετρικός χάρτης που διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία των παραπάνω μετρήσεων είναι 

ο παρακάτω: 
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Χάρτης 4.1. Βάθη της λίμνης Αγυιάς από την επιφάνεια υπερχείλισης. 

 

Στον παραπάνω χάρτη αναφέρονται όλες οι σχετικές με το βάθος της λίμνης πληροφορίες. Όπως 

φαίνεται από τις ισοβαθείς καμπύλες, τα μεγαλύτερα βάθη παρατηρούνται στο βορειοδυτικό τμήμα 

κοντά στο φράγμα και στο μεγαλύτερο μέρος του νότιου τμήματος της λίμνης. Αντίστοιχα, τα 

μικρότερα βάθη παρατηρούνται στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα καθώς και στις όχθες της 

λίμνης.  
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4.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

Ο χάρτης βλάστησης, όπως διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία των δεδομένων και των 

παρατηρήσεων, είναι ο ακόλουθος: 

 

 
Χάρτης 4.2. Τύποι βλάστησης της λίμνης Αγυιάς. 

 

Με μία πρώτη ματιά στον χάρτη διαφαίνεται πως το μεγαλύτερο τμήμα της του εξεταζόμενου 

βιοτόπου καλύπτεται από ελεύθερο νερό (δηλαδή υδρόβια βλάστηση). Το ψαθί (Typha domingensis) 

παρουσιάζεται κυρίως στη βόρεια πλευρά της, καθώς και στην ανατολική, προς το μέσο της λίμνης. Οι 

καλαμιές (Phragmites australis) εκτείνονται σε μία ζώνη που ξεκινά από τη βορειοδυτική πλευρά 

καταλήγοντας στη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Η περσικάρια (Persicaria decipiens) εμφανίζεται 

σε αρκετά σημεία όπως για παράδειγμα στο φράγμα, τη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά. Το 

Schoenoplectus lacustris βρίσκεται σε μεμονωμένα σημεία στη λίμνη, επί παραδείγματι στο 

βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα. Το Arundo donax συναντάται από την βορειοδυτική πλευρά έως 

τη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Τέλος, η ξυλώδης βλάστηση εμφανίζεται κυρίως στο νότιο 

τμήμα της λίμνης, υπάρχει όμως και σε σημεία διάσπαρτα στη δυτική και ανατολική πλευρά της.  

Οι υπολογισμοί των εκτάσεων των κατηγοριών βλάστησης δείχνουν πως η συνολική έκταση του 

ενδιαιτήματος της λίμνης είναι 152204,27m2 με την Υδρόβια βλάστηση να καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο τμήμα της λίμνης, έχοντας έκταση 75113,31m2. Ακολουθεί το Κυρίαρχο Phragmites 

australis καλύπτοντας 24182,31m2 και μετά τα Κυρίαρχο Arundo donax και Ξυλώδης βλάστηση, με 

εκτάσεις 21542,52m2 και 21004,03m2 αντίστοιχα. Στη συνέχεια είναι οι Κυρίαρχοι τύποι Typha 

domingensis και Persicaria decipiens  με αντίστοιχα 6438,58 m2 και 3308,19m2 έκταση. Ο τύπος με την 
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μικρότερη έκταση είναι το Κυρίαρχο Schoenoplectus lacustris, φθάνοντας τα 615,34m2. Η συνολική 

έκταση του νερού της λίμνης (ή αλλιώς η καθαρή λιμναία έκταση) κυρίως υπολογίζεται αν αθροίσουμε 

τις εκτάσεις των τύπων βλάστησης Υδρόβια βλάστηση, το Κυρίαρχο Typha domingensis και Κυρίαρχο 

Persicaria decipiens και τους υπόλοιπους τύπους βλάστησης (Πίνακας 4.1).  

 

Πίνακας 4.1. Συνολική έκταση (m2) του κάθε τύπου βλάστησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Αν γίνει αναγωγή επί τοις εκατό, η Υδρόβια βλάστηση καταλαμβάνει το 49,4% της έκτασης της 

λίμνης, το Κυρίαρχο Phragmites australis και το Κυρίαρχο Arundo donax το 15,9% και 14,2% 

αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες βλάστησης αποτελούν το υπόλοιπο ποσοστό (Διάγραμμα 4.2). Η 

συνολική έκταση του νερού της λίμνης αποτελεί το 55,8% της έκτασης της λίμνης.  

 
Διάγραμμα 4.2. Ποσοστά (%) του κάθε τύπου βλάστησης της λίμνης Αγυιάς. 

 

 

 

 

49,4% 

4,2% 

15,9% 
2,2% 

0,4% 

14,2% 

13,8% 

Υδρόβια βλάστηση  

Κυρίαρχο Typha dominensis 

Κυρίαρχο Phragmites 
australis 

Κυρίαρχο Persicaria 
decipiens 

Κυρίαρχο Schoenoplectus 
lacustris 

Κυρίαρχο Arundo donax 

Ξυλώδης βλάστηση 

α/α Tύπος βλάστησης Συνολική έκταση (m2) 

1 Υδρόβια βλάστηση 75113,31 

2 Κυρίαρχο Typha domingensis 6438,58 

3 Κυρίαρχο Phragmites australis 24182,31 

4 Κυρίαρχο Persicaria decipiens 3308,19 

5 Κυρίαρχο Schoenoplectus lacustris 615,34 

6 Κυρίαρχο Arundo donax 21542,52 

7 Ξυλώδης βλάστηση 21004,03 

Συνολική έκταση του νερού της λίμνης 85000,76 

Συνολική έκταση του ενδιαιτήματος της λίμνης 152204,27 
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4.3 ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
Τα αποτελέσματα των συλλεχθέντων στοιχείων των μεσοχειμωνιάτικων παρουσιάζονται στις 

ακόλουθες υποενότητες (τα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα Π.Β.2 του Παραρτήματος Β). 

4.3.1.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΩΝ 

Τα δεδομένα της παρούσας υποενότητας βρίσκονται στους Πίνακες Π.Β.1 και Π.Β.3 του Παραρτήματος 

Β. 

Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI) 

Anas strepera, Καπακλής,Linnaeus, 1758 

Η παρουσία του Καπακλή στη λίμνη Αγυιάς τα τελευταία είκοσι χρόνια καταγράφεται σε μικρούς 

αριθμούς και παρουσιάζει αυξομειώσεις, όμως όχι πολύ έντονες. Διακρίνεται δε μία τάση αύξησης της 

παρουσίας του είδους στο βιότοπο της λίμνης. Η μέγιστη τιμή καταγράφεται το 2012 (25 άτομα) και η 

ελάχιστη το 1998 (1 άτομο) (Διάγραμμα 4.7). Η μέση τιμή του πληθυσμού του στη λίμνη Αγυιάς για το 

σύνολο των καταγραφών είναι 10,8±6,8 άτομα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα ποσοστά (%) του πληθυσμού του Καπακλή στη λίμνη 

Αγυιάς και στους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Κατά μέσο όρο, την τελευταία εικοσαετία ο 

πληθυσμός της λίμνης Αγυιάς αποτελεί το 83,2% όλων των καταγραφών του είδους στους υγροτόπους 

της Κρήτης. Το ποσοστό παρουσίας του είδους στη λίμνη Αγυιάς σχεδόν όλα τα χρόνια ξεπερνάει το 

70% του συνολικού πληθυσμού στην Κρήτη. Ακόμη τα ποσοστά του είδους στη λίμνη Αγυιάς είναι 

αυξημένα σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους την τελευταία δεκαετία (2006-2015). 

 
Διάγραμμα. 4.3. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Anas strepera στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

Anas platyrhynchos,Πρασινοκέφαλη Πάπια, Linnaeus, 1758 

Η Πρασινοκέφαλη Πάπια είναι η δεύτερη κατά σειρά πολυπληθέστερη αφρόπαπια που 

επισκέπτεται τη λίμνη Αγυιάς. Παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις με εμφανή μείωση μετά το 2002. Η 

μέγιστη παρουσία παρατηρείται το 2002 με 135 άτομα, ενώ η ελάχιστη κατά τα έτη 2011, 2013 και 

2014, που καταγράφονται 4 άτομα κάθε φορά (Διάγραμμα 4.7). Η μέση τιμή του στο συνολικό 

διάστημα των καταγραφών στη λίμνη Αγυιάς είναι 34, 5±29,8 άτομα. 

Η Πρασινοκέφαλη Πάπια φιλοξενείται σε μικρούς αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Ο πληθυσμός της λίμνης Αγυιάς αποτελεί κατά μέσο όρο το 12,7% 

όλων των καταγραφών του είδους στους υγροτόπους της Κρήτης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρουσίας 
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του είδους στη λίμνη Αγυιάς είναι κατά την περίοδο 1996-1998 και 2000-2003. Γενικά φαίνεται πως τα 

ποσοστά του είδους στη λίμνη μικραίνουν σημαντικά ειδικά από το 2010 και μετά (<6,83%) 

(Διάγραμμα 4.4). 

 
Διάγραμμα. 4.4. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Anas platyrhynchos στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με 

τους υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

Anas clypeata, Χουλιαρόπαπια,Linnaeus, 1758 

Ο πληθυσμός της Χουλιαρόπαπιας παρουσιάζει διακυμάνσεις και φαίνεται μία σταδιακή μείωση του 

αριθμού του είδους στη λίμνη. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί καταγράφονται κατά την περίοδο 2002-2008. Η 

μέγιστη καταγραφή είναι το 2002 (61 άτομα) και η ελάχιστη το 2015 (6 άτομα) (Διάγραμμα 4.7). Η 

μέση τιμή του στο συνολικό διάστημα των καταγραφών στη λίμνη Αγυιάς είναι 25,6±17,2 άτομα. 

Η Χουλιαρόπαπια καταγράφεται σε μεγαλύτερους αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς από ό,τι στους 

υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης,.κυρίως κατά τις περιόδους 1997-2000 και 2003-2008. Η 

παρουσία της Χουλιαρόπαπιας στη λίμνη Αγυιάς αποτελεί κατά μέσο όρο το 60,8% όλων καταγραφών 

των βιοτόπων της Κρήτης. Τα ποσοστά της παρουσίας του είδους στη λίμνη Αγυιάς παρουσιάζουν 

διάφορες διακυμάνσεις, όμως διακρίνονται μικρά ποσοστά από το 2008 και μετά (<30,00%) 

(Διάγραμμα 4.5).  

 
Διάγραμμα. 4.5. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Anas clypeata στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 
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Anas crecca, Κιρκίρι,Linnaeus, 1758 

To Κιρκίρι είναι η πολυπληθέστερη αφρόπαπια στη λίμνη Αγυιάς. Παρουσιάζει διάφορες 

διακυμάνσεις με αξιοσημείωτη τη μείωση του πληθυσμού από το 2003 και μετά. Η μέγιστη τιμή του 

πληθυσμού σημειώνεται το 2003 με 120 άτομα και η ελάχιστη το 2012 με την παρουσία 1 ατόμου 

(Διάγραμμα 4.7). Η μέση τιμή του πληθυσμού στο σύνολο των καταγραφών στη λίμνη Αγυιάς είναι 

51,8±35,9 άτομα. 

Η λίμνη Αγυιάς έχει καταγραφές με τους μικρότερους αριθμούς του είδους κατά την τελευταία 

εικοσαετία. Η παρουσία του είδους στη λίμνη Αγυιάς αποτελεί κατά μέσο όρο το 6,9% όλων 

καταγραφών των βιοτόπων της Κρήτης. Το ποσοστό της παρουσίας του είδος στη λίμνη Αγυιάς είναι 

γενικά σε πολύ χαμηλά ποσοστά και συχνά δεν ξεπερνάει το 4-5% (Διάγραμμα 4.6). 

 
Διάγραμμα. 4.6. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Anas crecca στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.7. Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές για τη λίμνη Αγυιάς από το 1996-2015 

{Αφρόπαπιες (Anatini)}. 
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ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ (AYTHYINI) 

Aythya ferina, Γκισάρι, (Linnaeus, 1758) 

Το Γκισάρι είναι η πολυπληθέστερη βουτόπαπια που συναντάται στη λίμνη Αγυιάς. Η μέγιστη 

καταγραφή είναι το 2004 με 217 άτομα και η ελάχιστη το 2014 με 18 άτομα. Γενικά παρατηρούνται 

αυξομειώσεις στον αριθμό τον ατόμων από χρόνο σε χρόνο, όχι όμως έντονες (Διάγραμμα 4.11). Στη 

λίμνη Αγυιάς η μέση τιμή του πληθυσμού είναι 55,2±45,7 άτομα. 

Το Γκισάρι καταγράφεται σε πολύ μικρότερους αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Η παρουσία του στη λίμνη Αγυιάς αποτελεί συνολικά το 14,8% σε 

σχέση με την αντίστοιχη στους υγροτόπους της Κρήτης. Συνήθως τα ποσοστά της παρουσίας του 

είδους στη λίμνη είναι χαμηλά (3-9%), εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως το 2006 όπου το ποσοστό 

είναι στα 50,28% (Διάγραμμα 4.8).  

 
Διάγραμμα. 4.8. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Aythya ferina στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

 

Aythya nyroca, Βαλτόπαπια, (Güldenstädt, 1770) 

Η Βαλτόπαπια παρουσιάζεται στη λίμνη σε μικρούς αριθμούς και εμφανίζει μία μειωτική τάση στον 

αριθμό παρουσίας στη λίμνη. Κατά το διάστημα 1996-2004 παρατηρούνται οι μεγαλύτεροι αριθμοί του 

είδους. Η μέγιστη καταγραφή χρονολογείται το 2008 (29 άτομα) και το 2014 η ελάχιστη (0 άτομα). 

Υπάρχουν και χρονιές όπως το 2005, 2007 και 2015 με πολύ μικρούς αριθμούς (2 άτομα αντίστοιχα 

την κάθε χρονιά) (Διάγραμμα 4.11). Η μέση τιμή του πληθυσμού του είδους στο βάθος της εικοσαετίας 

στη λίμνη Αγυιάς είναι 13,6±9,1 άτομα.  

Η Βαλτόπαπια από το διάστημα 1996 έως το 2004 και 2008-2009 παρουσιάζει μεγαλύτερους 

 και έπειτα πληθυσμούς σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Όμως από το 2010 είναι 

εμφανής η μικρότερη παρουσία του είδους στη λίμνη σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους. Η 

ποσοστιαία παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη λίμνη Αγυιάς συγκρινόμενη με το σύνολο των 

υγροτόπων της Κρήτης αποτελεί το 39,1%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται από το 1996-

2004 (>60%) (Διάγραμμα 4.9).  
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Διάγραμμα. 4.9. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Aythya nyroca στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

Aythya fuligula, Μαυροκέφαλη Πάπια, (Linnaeus, 1758)  

Η Μαυροκέφαλη Πάπια καταγράφεται για πρώτη φορά στη λίμνη Αγυιάς το 1998 (7 άτομα). Ο 

πληθυσμός της ακολουθεί ανοδική πορεία κυρίως από το 2005 και έπειτα, με διάφορες αυξομειώσεις. 

Η μέγιστη μεσοχειμωνιάτικη καταγραφή είναι του 2010 (22 άτομα) και η ελάχιστη των 1996 και 1997 

(0 άτομα). Χαμηλοί αριθμοί παρατηρούνται και κατά τα έτη 1999, 2000, 2001, 2003 και 2005 (2, 1, 2, 3 

και 2 άτομα αντίστοιχα) (Διάγραμμα 4.11). Ο μέσος όρος του πληθυσμού του είδους στον βιότοπο της 

Αγυιάς είναι 8,2±6,2 άτομα. 

Η Μαυροκέφαλη Πάπια εντοπίζεται στη λίμνη Αγυιάς σε μικρούς αριθμούς αναλογικά με τους 

υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Όμως, από το 2006 και μετά οι αριθμοί στην Αγυιά είναι 

μεγαλύτεροι. Η Μαυροκέφαλη Πάπια αποτελεί στην Αγυιά κατά μέσο 36,2% σε σχέση με το σύνολο 

των υγροτόπων Τα μεγαλύτερα ποσοστά στη λίμνη παρατηρούνται από το 2006-2011 (>70%). 

Διακρίνονται διάφορες διακυμάνσεις στα ποσοστά της Αγυιάς, όμως είναι εμφανής η αυξημένη 

παρουσία του είδους στη λίμνη σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους από το 2006-2015 

(Διάγραμμα 4.10). 

 
Διάγραμμα. 4.10. Ποσοστά (%) των πληθυσμών του Aythya fuligula στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με 

τους υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 
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Διάγραμμα 4.11. Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές για τη λίμνη Αγυιάς από το 1996-2015 

{Βουτόπαπιες (Aythyini)}. 

 

4.3.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Τα δεδομένα της συγκεκριμένης υποενότητας βρίσκονται στον Πίνακα Π.Β.4 του Παραρτήματος Β. 

Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI) 

Κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στους πληθυσμούς που καταγράφονται στη λίμνη Αγυιάς και στους 

υγροτόπους της Κρήτης σημειώνονται μικροί αριθμοί στην πρώτη. Το ίδιο αποδεικνύεται και στο 

Διάγραμμα 4.12. Στο σύνολο των είκοσι ετών οι Αφρόπαπιες στη λίμνη Αγυιάς αποτελούν κατά μέσο 

όρο το 11,8% των αντίστοιχων της Κρήτης. Τα ποσοστά στον βιότοπο της Αγυιάς είναι μειωμένα κατά 

την πενταετία 2011-2015 , με τιμές που κυμαίνονται από 4,05-7,41%. 

 

 
Διάγραμμα. 4.12. Ποσοστά (%) των πληθυσμών των Anatini στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 
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Οι Βουτόπαπιες της λίμνης Αγυιάς συνολικά καταγράφονται σε πολύ χαμηλούς αριθμούς κατά την 

εικοσαετία 1996-2015 σε σχέση με του υγροτόπους της Κρήτης. Αποτελούν κατά μέσο όρο το 16,4% 

των Βουτοπαπιών της Κρήτης. Παρατηρούνται διάφορες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της 
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εικοσαετίας, όμως τα ποσοστά στη λίμνη Αγυιάς ποτέ δεν ξεπερνούν το 44,05% (2002 χρονιά). 

Παρατηρείται επίσης ότι από το 2006 έως το 2015 μειώνονται τα ποσοστά παρουσίας των 

Βουτοπαπιών στη λίμνη Αγυιάς (Διάγραμμα 4.13). 

 
Διάγραμμα. 4.13. Ποσοστά (%) των πληθυσμών των Aythyini στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

ΙΙΙ. ΝΗΣΣΙΔΕΣ (ANATIDAE) 

Η σύγκριση ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς και το δυναμικό της Κρήτης δείχνει ότι στην πρώτη οι 

αριθμοί των ειδών Anatidae είναι σε πολύ μικρά ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα η οικογένεια Anatidae 

αποτελεί κατά μέσο όρο 12,1% στο σύνολο των υγροτόπων. Τα ποσοστά στη λίμνη κυμαίνονται σε 

διάφορες τιμές όμως δεν ξεπερνάει το 19,4% (2002 χρονιά). Επισημαίνεται και η μείωση στη λίμνη 

ειδικά από το 2011 και μετά. (≤5,2%) (Διάγραμμα 4.14). 

 
Διάγραμμα. 4.14. Ποσοστά (%) των πληθυσμών Anatidae στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους 

υγροτόπους της Κρήτης από το 1996-2015. 

 

4.3.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς και τους υγροτόπους της Κρήτης ως 

προς το μέσο όρο των ειδών και του αριθμού ατόμων της οικογένειας Anatidae κατά τη δεκαετία 2006-

2015 παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η λίμνη Αγυιάς έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο ειδών Anatidae σε 

σχέση με όλους τους υπό σύγκριση βιότοπους (8,6 είδη). Ακολουθεί το φράγμα Φανερωμένης με 7,1 

είδη κατά μέσο όρο, το φράγμα Μπραμιανών με 5,2 είδη και το φράγμα Ινίου με 4,8 είδη. Η λίμνη 

Γεωργιούπολης μαζί με τη λίμνη Κουρνά έχουν τους χαμηλότερους μέσους όρους (1,9 και 1,4 είδη 

αντίστοιχα). Όλοι οι υπόλοιποι υγρότοποι της Κρήτης συνδυαστικά έχουν  9,3 είδη (Πίνακας Π.Β.5 στο 

Παράρτημα Β). 

Κάνοντας σύγκριση ως προς τον μέσο όρο του αριθμού των ατόμων Anatidae η φραγμολίμνη των 

Μπραμιανών έχει τη μεγαλύτερη τιμή (562 άτομα). Ο δεύτερος πολυπληθέστερος βιότοπος είναι της 

Φανερωμένης (294,8 άτομα) και ο τρίτος η λίμνη Αγυιάς (156,3 άτομα). Το φράγμα Ινίου έχει 95,1 

άτομα κατά μέσο όρο και οι λίμνες Γεωργιούπολης και Κουρνά 7 και 8,2 άτομα αντίστοιχα. Όλοι οι 

υπόλοιποι βιότοποι της Κρήτης μαζί έχουν 393,5 άτομα (Πίνακας Π.Β.6 στο Παράρτημα Β). 

 
Διάγραμμα 4.15. Μέσος όρος ειδών Anatidae ανά βιότοπο μελέτης κατά την περίοδο 2006-2015. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.16. Μέσος όρος αριθμού ατόμων Anatidae ανά βιότοπο μελέτης κατά την περίοδο 2006-

2015 
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4.4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ  
 

4.4.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν για τον προσδιορισμό των διαφόρων περιβαλλοντικών αβιοτικών 

παραμέτρων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Π.Γ.2 του Παραρτήματος Γ. Γενικά οι 

θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν ήπιες χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Συνολικά οι δειγματοληψίες 

με βροχόπτωση στη λίμνη Αγυιάς ήταν 3 σε σύνολο 15 δειγματοληψιών(Διάγραμμα 4.17). Η μέγιστη 

ένταση του ανέμου που καταγράφηκε ήταν 4 Beaufort (=20-28 km/h) για δύο παρατηρήσεις, στις 

31/01 και 01/02 το μεσημέρι (25,3 km/h και 27,8 km/h αντίστοιχα) (Διάγραμμα 4.18). Πυκνή 

νεφοκάλυψη καταγράφηκε κυρίως τις πρωινές ώρες, της πρώτης, δεύτερης και τελευταίας ημέρας των 

παρατηρήσεων (Διάγραμμα 4.19).  

Η στάθμη της επιφάνειας του νερού της λίμνης Αγυιάς ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων, και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο της υπερχείλισης του φράγματος (+38m). 

 

 
Διάγραμμα 4.17. Καταγεγραμμένες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια των 

δειγματοληψιών (από το σταθμό Αλικιανού). 

 

 
Διάγραμμα 4.18. Καταγεγραμμένες ταχύτητες και διευθύνσεις του ανέμου κατά το διάστημα των 

δειγματοληψιών. 
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Διάγραμμα 4.19. Καταγεγραμμένη νεφοκάλυψη κατά το διάστημα των δειγματοληψιών. 

 

 

4.4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα αποτελέσματα των καταγραφών της ημερήσιας δραστηριότητας είναι στους Πίνακες Π.Γ.3-Π.Γ.5 

του Παραρτήματος Γ. Η μελέτη της ημερήσιας συμπεριφοράς έδειξε πως το Κιρκίρι είναι το 

πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη (38 άτομα). Τα επόμενα είδη με τα περισσότερα άτομα είναι οι 

βουτόπαπιες Γκισάρι και Μαυροκέφαλη Πάπια με καταγεγραμμένα 18 άτομα το κάθε ένα. Τα είδη με 

τα λιγότερα άτομα είναι ο Καπακλής (3 άτομα), η Χουλιαρόπαπια (4 άτομα) και η βαλτόπια (2 άτομα) 

(Πίνακας 4.2).  

Πίνακας 4.2. Αριθμός των ατόμων στο σύνολο της περιόδου των παρατηρήσεων (30/01-

03/02/2015). 

Υποδιαίρεση Είδος Πληθυσμός 

 

Αφρόπαπιες 

(Anatini) 

 

Anas strepera  3 

Anas platyrhynchos 21 

Anas clypeata 4 

Anas crecca 38 

 

Βουτόπαπιες (Aythyini) 

Aythya ferina 18 

Aythya nyroca 2 

Aythya fuligula 18 

 

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά καταγράφηκαν από τη μελέτη των 

επτά ειδών Anatidae (Καπακλής, Πρασινοκέφαλη Πάπια, Χουλιαρόπαπια, Κιρκίρι, Γκισάρι, Βαλτόπαπια 

και Μαυροκέφαλη), σε σχέση με την ημερήσια δραστηριότητα και την περίοδο παρατήρησης (30/01-

03/02/2015) και το διάστημα ημέρας.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πραγματοποιήθηκε 

στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης και χρήση του συντελεστή SPEARMAN μόνο για τα είδη 

Χουλιαρόπαπια, Κιρκίρι, Γκισάρι και Μαυροκέφαλη. Στα άλλα τρία είδη δεν εφαρμόστηκε διότι δεν 

υπήρξαν επαρκή δεδομένα για ανάλυση. 
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I. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI) 

 

Anas strepera, Καπακλής, Linnaeus, 1758 

Η παρουσία του είδους δεν ήταν συχνή κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων και ο αριθμός των 

ατόμων μικρός και γι’ αυτό δεν εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης. Παρόλα αυτά 

παρακάτω παρατίθενται οι παρατηρήσεις που καταγράφτηκαν για την κάθε συμπεριφορά.  

Τροφοληψία: Η συμπεριφορά της τροφοληψίας αποτελεί το 2,66% των συνολικών ημερήσιων 

συμπεριφορών. Έχει ένα εύρος τιμών και η μέγιστη είναι την τέταρτη μέρα (6,94%). Τις μεσημεριανές 

ώρες δε έχει το πιο μικρό ποσοστό (2,17%), ενώ τις πρωινές και τις απογευματινές τα μεγαλύτερα 

(3,06% και 2,75% αντίστοιχα). Η τροφοληψία γίνεται από την επιφάνεια του νερού. Επίσης 

σημειώνεται και μία καταγραφή όπου η τροφοληψία γίνεται με ημικατάδυση. 

Ανάπαυση: Η ανάπαυση είναι η κυρίαρχη συμπεριφορά με τιμή 20,19%. Παρουσιάζει ένα εύρος 

τιμών που κυμαίνεται από 3,24% (πρώτη ημέρα) έως 31,99% (δεύτερη ημέρα). Εμφανίζει μία τάση να 

είναι μέγιστη κατά το μεσημέρι (46,69%), ενώ το πρωί και το απόγευμα βρίσκεται στα ίδια περίπου 

επίπεδα (6,94% και 6,92% αντίστοιχα). 

Κίνηση: Η κίνηση είναι η δεύτερη κατά σειρά κυρίαρχη συμπεριφορά παρατηρήσεων κατέχοντας 

το 6,57% των συνολικών συμπεριφορών. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται την πέμπτη ημέρα των 

καταγραφών (13,89%). Η μέγιστη δραστηριότητα είναι τις απογευματινές ώρες (10,00%) και η 

ελάχιστη τις μεσημεριανές ώρες (3,61%). Το πρωί επικρατεί μία ενδιάμεση κατάσταση (6,11%). 

Συναγερμός: Αποτελεί το 1,11% του συνόλου των παρατηρήσεων. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

εκδηλώθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα των παρατηρήσεων στην πρωινή παρατήρηση. 

Περιποίηση: Στο σύνολο των συμπεριφορών αποτελεί το 4,65%. Η περιποίηση βρίσκεται 

κυμαίνεται από 2,31% (πρώτη ημέρα) έως 7,18% (δεύτερη ημέρα). Έχει την ελάχιστη τιμή το πρωί 

(3,89%) και τη μέγιστη το μεσημέρι (5,97%). Το απόγευμα έχει περίπου το ίδιο ποσοστό με το πρωί 

(4,08%). 

Κοινωνικά: Η συγκριμένη συμπεριφορά εμφανίζει πολύ χαμηλό ποσοστό στο σύνολο της περιόδου 

(0,22%), διότι η κοινωνική συμπεριφορά καταγράφεται (ερωτικά) μόνο τη δεύτερη ημέρα των 

παρατηρήσεων το μεσημέρι.  

Άγνωστο: Η άγνωστη συμπεριφορά αποτελεί το 64,60% των συνολικών καταγραφών. 

Από το σύνολο των γνωστών ημερήσιων συμπεριφορών, το 38,79% επιτελείται στο νερό και 61,21% 

στην όχθη. 
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Διαγράμματα. 4.20: Α) Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων. 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 

 

 
Διάγραμμα 4.21. Η ημερήσια δραστηριότητα εκφρασμένη ανά ημέρα παρατηρήσεων. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.22. Η έκφραση των συμπεριφορών ανάλογα με το διάστημα της ημέρας, 

για το σύνολο των παρατηρήσεων. 
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Anas platyrhynchos,Πρασινοκέφαλη Πάπια, Linnaeus, 1758 

Η παρουσία του είδους δεν ήταν καθόλου συχνή -αν και ο αριθμός ατόμων ήταν μεγάλος- και για 

αυτό δεν εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, η άγνωστη 

συμπεριφορά αποτελεί το 98,45% των συνολικών καταγραφών. Από τις γνωστές συμπεριφορές, η 

κυρίαρχη είναι η ανάπαυση με 0,81%, ακολουθεί η κίνηση και η τροφοληψία, με 0,33% και 0,20% 

αντίστοιχα. Η περιποίηση αποτελεί το 0,16% των συμπεριφορών και τα κοινωνικά το 0,05%. Η 

κοινωνική συμπεριφορά (ερωτικά) καταγράφηκε το μεσημέρι της πρώτης ημέρας των καταγραφών. 

Δεν καταγράφεται συμπεριφορά συναγερμού για το συγκεκριμένο είδος. Επίσης, από το σύνολο των 

γνωστών ημερήσιων συμπεριφορών, το 99,15% γίνεται στο νερό και το 0,85% στην όχθη.  

 

 

 

 
Διαγράμματα 4.23: Α) Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων. 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 

 

Anas clypeata, Χουλιαρόπαπια, Linnaeus, 1758 

Τροφοληψία: Η τροφοληψία αποτελεί το 8,15% των συνολικών συμπεριφορών. Η συμπεριφορά 

της τροφοληψίας παρουσιάζει διάφορες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα και το μέγιστο ποσοστό 

σημειώνεται την προτελευταία μέρα των μετρήσεων (13,89%). Κατά τις πρωινές και μεσημεριανές 

ώρες οι τιμές της τροφοληψίας είναι παρόμοιες (5,25% και 5,42% για το πρωί και μεσημέρι 

αντίστοιχα), ενώ παρατηρείται αισθητή αύξηση τις απογευματινές ώρες (13,79%). 

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε πως η τροφοληψία επηρεάζεται από 

το διάστημα της ημέρας και την ταχύτητα του ανέμου (F2,8,0.95= 8,212, p=0,012<0,05) (Πίνακας Π.Γ.6 

στο Παράρτημα Γ). Ο συντελεστής του Spearman έδειξε μία αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην 

τροφοληψία και την ταχύτητα του ανέμου (-0,630) (Πίνακες Π.Γ.7 και Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). 

Ανάπαυση: Η ανάπαυση είναι η κύρια δραστηριότητα της χουλιαρόπαπιας και στο σύνολο των 

παρατηρήσεων το ποσοστό είναι 29,22%. Η υψηλότερη τιμή παρατηρείται τη δεύτερη ημέρα των 

μετρήσεων (46,53%). Οι μέγιστες τιμές καταγράφονται κατά το μεσημέρι (45,83%), ενώ το πρωί και 

το απόγευμα είναι αισθητά χαμηλότερες (23,58% το πρωί και 18,25% το απόγευμα). 

Το μοντέλο της παλινδρόμησης έδειξε πως η συμπεριφορά της ανάπαυσης δεν επηρεάζεται από 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο συντελεστής του Spearman έδειξε μία αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της ανάπαυσης και της άγνωστης συμπεριφοράς (-0,594) (Πίνακας Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). 

Κίνηση: Η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί το 8,96% των συνολικών συμπεριφορών. 

Παρουσιάζει δε διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα. Οι μεγαλύτερες τιμές στις καταγραφές είναι την 
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πρώτη, δεύτερη και τέταρτη ημέρα (11,04%, 11,11% και 10,76% αντίστοιχα). Η μέγιστη 

δραστηριότητα είναι τις απογευματινές ώρες (14,21%) και η ελάχιστη τις μεσημεριανές ώρες (3,75%). 

Το πρωί επικρατεί μία ενδιάμεση κατάσταση (8,92%). 

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε πως η κίνηση επηρεάζεται οριακά 

από την ταχύτητα του ανέμου (F1,13,0.95=4,922, p=0,045<0,05) (Πίνακας Π.Γ.6 στο Παράρτημα Γ). Ο 

συντελεστής του Spearman έδειξε μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στην κίνηση και την ορατότητα 

(0,523) (Πίνακας Π.Γ.7 στο Παράρτημα Γ). 

Συναγερμός: Στο σύνολο της δειγματοληπτικής περιόδου ο συναγερμός καταλαμβάνει το 0,90% 

των συμπεριφορών. Η συμπεριφορά του συναγερμού εκδηλώνεται σε δύο μέρες των καταγραφών, τη 

δεύτερη και τελευταία, με την πέμπτη να έχει και τη μεγαλύτερη τιμή (3,13%).  

Περιποίηση: Η περιποίηση είναι η δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά αποτελώντας το 10,17% των 

συμπεριφορών για το σύνολο της περιόδου. Παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα. Οι 

μεγαλύτερες τιμές καταγράφονται την τρίτη και τέταρτη μέρα (13,19% και 17,71% αντίστοιχα). Η 

περιποίηση γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό το απόγευμα (15,88%), λιγότερο το πρωί (10,25%) και 

αρκετά λιγότερο το μεσημέρι (4,38%). 

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε πως η συμπεριφορά της 

περιποίησης επηρεάζεται από το διάστημα της ημέρας, την ορατότητα και τη σκόνη (F3,11,0.95=7,565, 

p=0,005<0,05) (Πίνακας Π.Γ.6 στο Παράρτημα Γ). Ο συντελεστής του Spearman έδειξε μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην περιποίηση και την ορατότητα (0,649) (Πίνακας Π.Γ.7 στο Παράρτημα Γ). 

Κοινωνικά: Τα ποσοστά των κοινωνικών συμπεριφορών (ερωτικά) έχουν διακυμάνσεις με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να παρατηρείται την τέταρτη ημέρα (5,90%). Στο σύνολο της περιόδου η 

κοινωνική συμπεριφορά αποτελεί το 1,69% των συμπεριφορών. Η κοινωνική συμπεριφορά 

εμφανίζεται κυρίως το απόγευμα (3,33%), ακολουθεί σε σειρά το πρωί (1,33%) και το μεσημέρι 

(0,42%). 

Άγνωστο: Η άγνωστη δραστηριότητα των ατόμων του υπό μελέτη είδους καταλαμβάνει ένα 

μεγάλο μέρος (40,90%) για το σύνολο των μετρήσεων. Η άγνωστη δραστηριότητα σχετίζεται αρνητικά 

με τη συμπεριφορά της ανάπαυσης. 

Από το σύνολο των γνωστών συμπεριφορών το 93,51% επιτελείται στο νερό και το 6,49% στην όχθη. 

 

 

 

 
Διαγράμματα 4.24: Α) Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων. 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 
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Διάγραμμα 4.25. Η ημερήσια δραστηριότητα εκφρασμένη ανά ημέρα παρατηρήσεων. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.26. Η έκφραση των συμπεριφορών ανάλογα με το διάστημα της ημέρας, 

για το σύνολο των παρατηρήσεων. 

 

Anas crecca, Κιρκίρι, Linnaeus, 1758 

Τροφοληψία: Στο σύνολο της περιόδου καταλαμβάνει το 0,54% των συμπεριφορών. Βρίσκεται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια των καταγραφών, με τη μέγιστη τιμή να σημειώνεται τη 

δεύτερη ημέρα των παρατηρήσεων (1,64%). Παρατηρείται μία αύξηση από το πρωί μέχρι το μεσημέρι 

(0,09% το πρωί και 1,18% το μεσημέρι). Όμως προς το απόγευμα μειώνεται (0,35%).  

Ανάπαυση: Είναι η κυρίαρχη συμπεριφορά, στο σύνολο της περιόδου των καταγραφών 

αποτελώντας το 90,16% των δραστηριοτήτων. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται την πρώτη ημέρα 

(99,63%). Οι μεγαλύτερες τιμές είναι το πρωί και το απόγευμα (98,09% και 93,18%), ενώ το μεσημέρι 

εμφανίζει τη μικρότερη (79,29%).  

Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε να επηρεάζεται η ανάπαυση από τις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους. Ο δείκτης του SPEARMAN έδειξε μία ισχυρά αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ανάπαυσης 

και της κίνησης (-0,943) (Πίνακας Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). 

Κίνηση: Είναι μαζί με την ανάπαυση οι κυρίαρχες συμπεριφορές για το Κιρκίρι έχοντας συνολικά 

ποσοστό 8,18%. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται την τρίτη ημέρα (35,83%). Η κίνηση αυξάνεται όσο 

προχωράει η μέρα από το πρωί έως το μεσημέρι (1,62% και 16,69%) και μετά μειώνεται το απόγευμα 

(6,24%). 

Η στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης έδειξε πως η συμπεριφορά της κίνησης επηρεάζεται 

οριακά από τη νεφοκάλυψη (F1,4,0.95=8,563, p=0,043<0,05)(Πίνακας Π.Γ.6 στο Παράρτημα Γ). 
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Συναγερμός: Βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αποτελεί το 0,31% των συμπεριφορών. Η 

συμπεριφορά του συναγερμού καταγράφεται το πρωί της πρώτης ημέρας των καταγραφών και το 

μεσημέρι της τρίτης ημέρας. Η μέγιστη τιμή είναι την τρίτη ημέρα (1,39%). 

Περιποίηση: Βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στο σύνολο της περιόδου των καταγραφών 

αποτελεί το 0,21% των συμπεριφορών. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται την τέταρτη ημέρα (0,58%). Από 

τις πρωινές ώρες μέχρι τις μεσημεριανές αυξάνεται (0.09% και 0.42% αντίστοιχα) και τις 

απογευματινές ώρες μειώνεται (0.13%). 

Κοινωνικά: Βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συνολικά αποτελεί το 0,59% των 

συμπεριφορών. Η τρίτη ημέρα έχει τη μέγιστη τιμή (2,95%). Η εμφάνιση της κοινωνικής συμπεριφοράς 

(ερωτικά) παρατηρείται μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα της τρίτης ημέρας των καταγραφών 

(1,67% και 0,11% αντίστοιχα). 

Άγνωστο: Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή που να υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. 

Από το σύνολο των συμπεριφορών το 12,21% επιτελείται στο νερό και το 87,79% στην όχθη. 

 

 

 

 
Διαγράμματα 4.27: Α) Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων. 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 

 

 
Διάγραμμα 4.28. Η ημερήσια δραστηριότητα εκφρασμένη ανά ημέρα παρατηρήσεων. 
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Διάγραμμα 4.29. Η έκφραση των συμπεριφορών ανάλογα με το διάστημα της ημέρας, 

για το σύνολο των παρατηρήσεων. 

 

 

ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ 

 

Aythya ferina, Γκισάρι, (Linnaeus, 1758) 

Τροφοληψία: Στο σύνολο της περιόδου έχει την κυρίαρχη θέση (80,98%) συγκρινόμενη με τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες. Η τροφοληψία για το Γκισάρι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις 

πέντε ημέρες των καταγραφών (μέγιστη τιμή 86,87% στις 30/01/2015). Κατά τις μεσημεριανές ώρες 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα (92,31%), το πρωί τη μικρότερη (70,39%) και το απόγευμα 

μία ενδιάμεση κατάσταση (80,22%). Το σύνολο της τροφοληψίας γίνεται αποκλειστικά με κατάδυση. 

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε ότι η συμπεριφορά της 

τροφοληψίας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, την ορατότητα και τη σκόνη (F3,11,0.95=7,968, 

p=0,004<0,05) (Πίνακας Π.Γ.6 στο Παράρτημα Γ). Ο συντελεστής του SPEARMAN έδειξε μία πολύ 

ισχυρή αρνητική συσχέτιση με την ανάπαυση (-0,927), μία ισχυρή αρνητική συσχέτιση με την 

περιποίηση (-0,637) και ισχυρή αρνητική συσχέτιση με την ορατότητα (-0,657) (Πίνακες Π.Γ.7 και 

Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ).  

Ανάπαυση: Η ανάπαυση με την τροφοληψία αποτελούν τις δύο κυρίαρχες συμπεριφορές κατά τη 

διάρκεια της μετρήσεων. Αποτελεί το 12,58% των συνολικών ημερήσιων δραστηριοτήτων. Τα 

ποσοστά ανάπαυσης κυμαίνονται από 9,03% έως 15,97% (η μέγιστη τιμή παρατηρείται την δεύτερη 

μέρα των μετρήσεων, ενώ η ελάχιστη την πέμπτη ημέρα). Η μέγιστη δραστηριότητα της ανάπαυσης 

παρατηρείται τις πρωινές ώρες (21,99%), είναι μειωμένη αισθητά τις μεσημεριανές (3,10%), ενώ 

παρουσιάζει ξανά αύξηση τις απογευματινές (12,64%). Η ανάπαυση πραγματοποιείται στο νερό.  

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε πως η ανάπαυση επηρεάζεται από 

τη θερμοκρασία, την ορατότητα και τη σκόνη (F3,11,0.95=10,538, p=0,001<0,05) (Πίνακας Π.Γ.6 στο 

Παράρτημα Γ). Ο δείκτης συσχέτισης SPEARMAN έδειξε μία θετική συσχέτιση με την περιποίηση 

(0,515) και την ορατότητα (0,631) και όπως ήδη έχει αναφερθεί μία πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση 

με την τροφοληψία (Πίνακες Π.Γ.7 και Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). 

Κίνηση: Η κίνηση είναι σε χαμηλά ποσοστά για όλη την περίοδο αποτελώντας το 0,85% των 

συμπεριφορών. Την πρώτη ημέρα των παρατηρήσεων καταγράφεται η μέγιστη τιμή (1,50%). Κατά τη 

διάρκεια της ημέρας η κίνηση εμφανίζει μία τάση μείωσης από το πρωί έως το μεσημέρι (0,81% το 

πρωί και 0,56% το μεσημέρι), όμως αυξάνεται στο απόγευμα (1,20%). Η κίνηση περιλαμβάνει μόνο το 

κολύμπι. 

Συναγερμός: Παρατηρήθηκε μία φορά η συμπεριφορά του συναγερμού τη δεύτερη μέρα των 

παρατηρήσεων. Στο σύνολο των παρατηρήσεων το ποσοστό έχει πολύ χαμηλό ποσοστό (0,37%).  
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Περιποίηση: Στο σύνολο των συμπεριφορών κατατάσσεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 5,19%. 

Κάνοντας σύγκριση ανά ημέρα δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις (η ελάχιστη τιμή είναι 

9,03% την τελευταία και η μέγιστη 15,97% τη δεύτερη μέρα). Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν 

εμφανίζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις, όμως εμφανίζεται μία τάση μικρής μείωσης από το πρωί έως 

το μεσημέρι και μετά μία μικρή αύξηση το απόγευμα (5,61% το πρωί, 4,03% το μεσημέρι και 5,94% το 

απόγευμα).  

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης έδειξε πως η περιποίηση δεν επηρεάζεται 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η περιποίηση σχετίζεται αρνητικά, όπως ήδη έχει αναφερθεί 

παραπάνω, με την τροφοληψία. 

Κοινωνικά: Η κοινωνική συμπεριφορά (στην προκειμένη περίπτωση ερωτικά) εμφανίζει το 

χαμηλότερο ποσοστό όλων των συμπεριφορών (0,03%). Παρατηρήθηκε μία φορά η κοινωνική 

συμπεριφορά, ερωτική για την ακρίβεια, την τρίτη μέρα των παρατηρήσεων (0,15%) κατά την πρωινή 

καταγραφή.  

Άγνωστο: Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή που να υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. 

Όλες οι συμπεριφορές καταγράφονται στο νερό. 

 

 

 

 
Διαγράμματα 4.30: Α)Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 

 

 

 
Διάγραμμα 4.31. Η ημερήσια δραστηριότητα εκφρασμένη ανά ημέρα παρατηρήσεων. 
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Διάγραμμα 4.32. Η έκφραση των συμπεριφορών ανάλογα με το διάστημα της ημέρας, 

για το σύνολο των παρατηρήσεων. 

 

Aythya nyroca, Βαλτόπαπια, (Güldenstädt, 1770) 

Το είδος καταγράφηκε μόνο δύο φορές κατά την περίοδο των μετρήσεων στη λίμνη. Την πρώτη 

φορά εντοπίστηκαν δύο άτομα κατά την τρίτη μέρα των παρατηρήσεων το πρωί και τη δεύτερη ένα 

άτομο την προτελευταία ημέρα, πάλι την πρωινή ώρα. Και τις δύο φορές η συμπεριφορά που 

καταγράφηκε ήταν η τροφοληψία στο νερό με  κατάδυση. 

 

Aythya fuligula, Μαυροκέφαλη Πάπια, (Linnaeus, 1758) 

Τροφοληψία: Η συμπεριφορά της τροφοληψίας κατέχει κυρίαρχη θέση όλη την περίοδο των 

παρατηρήσεων, έχοντας ποσοστό 96,82%. Κάνοντας σύγκριση ανά ημέρα παραμένει στα ίδια περίπου 

επίπεδα της τάξης των 95-96% περίπου. Όσον αφορά τα διαστήματα της ημέρας, δεν υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση (95,32% το πρωί, 96,85% το μεσημέρι και 98,29% το απόγευμα). Το σύνολο της 

τροφοληψίας γίνεται αποκλειστικά με κατάδυση στο νερό. 

Η στατιστική ανάλυση του μοντέλου της παλινδρόμησης πως η τροφοληψία δεν επηρεάζεται από 

περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ο συντελεστής του SPEARMAN έδειξε αρνητική συσχέτιση με την 

κίνηση (-0,668) (Πίνακας Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ).  

Ανάπαυση: Η συμπεριφορά της ανάπαυσης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με συνολικό 

ποσοστό της τάξης του 0,46%. Η μέγιστη τιμή της ανάπαυσης είναι 1,16% την τρίτη ημέρα και η 

ελάχιστη 0,08% την πρώτη ημέρα των παρατηρήσεων. Η μεγαλύτερη τιμή εμφανίζεται το πρωί 

(0,93%) και μειώνεται σταδιακά όσο προχωράει η μέρα (0,28% το μεσημέρι και 0,19% το απόγευμα). 

Η συμπεριφορά της ανάπαυσης γίνεται στο νερό. 

Κίνηση: Τα ποσοστό της κίνησης είναι χαμηλό καταλαμβάνοντας το 0,93% των συνολικών 

συμπεριφορών. Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ημέρες των μετρήσεων και η 

μέγιστη τιμή (1,85%) καταγράφεται την πρώτη μέρα των μετρήσεων. Τις υπόλοιπες μέρες διατηρείται 

στο επίπεδο των 0,85% (με εξαίρεση τη δεύτερη μέρα που είναι στα 0,23%). Η κίνηση έχει τη 

μεγαλύτερη τιμή τις πρωινές ώρες (1,85%) και μειώνεται με το πέρας της μέρας (0,51% και 0,42% 

αντίστοιχα για μεσημέρι και απόγευμα). Η συμπεριφορά της κίνησης πραγματοποιείται στο νερό. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η συμπεριφορά της κίνησης σχετίζεται αρνητικά με τη συμπεριφορά της 

τροφοληψίας (-0,668) (Πίνακας Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). 

Περιποίηση: Η περιποίηση μαζί με την τροφοληψία είναι οι κυρίαρχες συμπεριφορές για όλη τη 

δειγματοληπτική περίοδο, με συνολικό ποσοστό 1,71%. Η σύγκριση ανά ημέρα δείχνει πως οι 

χαμηλότερες τιμές καταγράφονται την πρώτη και τελευταία ημέρα (1,08% και 0,85% αντίστοιχα) και 

οι μεγαλύτερες τις υπόλοιπες ημέρες με τη μέγιστη τιμή την τέταρτη ημέρα (2,85%). Η συμπεριφορά 

της περιποίησης γίνεται στο νερό. 
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Συναγερμός: Η συμπεριφορά του συναγερμού είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αποτελεί το 

0,03% των συμπεριφορών. Παρατηρήθηκε μία φορά η συμπεριφορά του συναγερμού τη δεύτερη μέρα 

της πρωινής παρατήρησης. 

Κοινωνικά: Η κοινωνική συμπεριφορά αποτελεί το 0,05% όλων των συμπεριφορών για την 

περίοδο των μετρήσεων. Παρατηρήθηκε μία φορά η κοινωνική συμπεριφορά (ερωτικά), την τρίτη 

μέρα των παρατηρήσεων (0,23%) κατά την πρωινή καταγραφή. 

Άγνωστο: Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή που να υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. 

Όλες οι συμπεριφορές καταγράφονται στο νερό. 

 

 

 

 

 

 
Διαγράμματα 4.33: Α) Η συνολική ημερήσια δραστηριότητα για όλο το διάστημα των μετρήσεων. 

Β) Το σύνολο των ημερήσιων συμπεριφορών για όλο το διάστημα των μετρήσεων σε σχέση 

με την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν (όχθη ή στο νερό). 
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Διάγραμμα 4.34. Η ημερήσια δραστηριότητα εκφρασμένη ανά ημέρα παρατηρήσεων. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.35. Η έκφραση των συμπεριφορών ανάλογα με το διάστημα της ημέρας, 

για το σύνολο των παρατηρήσεων. 
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4.4.3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ 

 

Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI) 

 

Anas strepera,Καπακλής, Linnaeus, 1758 

O Καπακλής εντοπίζεται κατά τις πρωινές ώρες στην κοντινή περιοχή του κολπίσκου στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης (βλέπε Xάρτη 4.3 Κύρια περιοχή). Κατά τις μεσημεριανές και 

απογευματινές ώρες τα άτομα του είδους είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο σημείο με το πρωί, όμως 

καταγράφονται και κινήσεις προς την υπερχείλιση του φράγματος, το οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά, 

για την αναζήτηση τροφής (βλέπε Κίνηση για τροφοληψία 1 και 2). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

η ανάπαυση και περιποίηση των ατόμων γίνεται στην Κύρια περιοχή, όπου επικρατεί το καλάμι Typha 

domingensis. Η έκταση της κύριας περιοχής είναι 114 m2 και η συνολική έκταση των περιοχών για 

τροφοληψία 757m2. 

 
Χάρτης 4.3. Καταγεγραμμένες θέσεις  του A. strepera. 
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Anas platyrhynchos, Πρασινοκέφαλη Πάπια, Linnaeus, 1758 

Η Πρασινοκέφαλη Πάπια εντοπίζεται κυρίως στην είσοδο του καναλιού σε όλα τα διαστήματα της 

ημέρας (βλέπε Xάρτη 4.4 Κύρια περιοχή). Όμως καταγράφεται μία κίνηση (πέταγμα) από λίγα άτομα 

του είδους στον κολπίσκο νοτιοδυτικά της λίμνης (βλέπε Περιοχή 2). Η βλάστηση της κύριας περιοχής 

που εντοπίζονται τα άτομα της Πρασινοκέφαλης καλύπτεται κυρίως από το Ψαθί Typha domingensis 

και το καλάμι Phragmites australis, το Schoenoplectus lacustris και ξυλώδη βλάστηση (κυρίως ιτιές Salix 

spp.). Η έκταση της Κύριας περιοχής υπολογίστηκε στα 3698 m2. Η έκταση της Περιοχής 2 είναι στα 

234m2. 

 
Χάρτης 4.4.Καταγεγραμμένες θέσεις του A. platyrhynchos. 
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Anas clypeata, Χουλιαρόπαπια, Linnaeus, 1758 

Η Αφρόπαπια, όπως φαίνεται από τον παρακάτω χάρτη σε όλα τα διαστήματα της ημέρας, 

εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή κοντά στον κολπίσκο (βλέπε Κύρια περιοχή στον Χάρτη 4.5). Όμως 

τα πρωινά δύο ημερών (30/01 και 03/02/2015) εντοπίζεται αρχικά στο βόρειο και βορειοδυτικό 

τμήμα της λίμνης και στη συνέχεια κινείται προς την χαρακτηριστική θέση του κολπίσκου (Περιοχή 2). 

Τις απογευματινές ώρες όμως τριών ημερών καταγράφεται η αντίστροφη πορεία (31/01, 01/02 και 

03/02/2015). Η βόρεια περιοχή, όπου καταγράφεται η κίνηση του είδους, είναι κυρίως προς την 

δυτική πλευρά και επικρατούν τα Typha domingensis και Persicaria decipiens, ενώ στον κολπίσκο 

κυριαρχεί το Typha domingensis. Η έκταση της Κύριας περιοχής είναι 649m2 και της Περιοχής 2 3427 

m2.  

 

 
Χάρτης 4.5.Καταγεγραμμένες θέσεις  του A. clypeata. 
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Anas crecca, Κιρκίρι, Linnaeus, 1758 

Το Κιρκίρι εντοπίζεται κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης (βλέπε Κύρια περιοχή στον 

Χάρτη 4.6) με κύρια συμπεριφορά την ανάπαυση. Όμως παρουσιάζονται άτομα κατά τη διάρκεια όλων 

των διαστημάτων της ημέρας στο νοτιοδυτικό κολπίσκο εμφανίζοντας συμπεριφορές όπως, κίνηση, 

ανάπαυση, τροφοληψία κοκ (Περιοχή 2). Η κύρια βλάστηση της νοτιοανατολικής πλευράς της λίμνης 

αποτελείται κυρίως από Persicaria decipiens, Phragmites australis και το καλάμι Arundo donax. Η Κύρια 

περιοχή είναι 7243m2 και η Περιοχή 2 1382m2 . 

 
Χάρτης 4.6.Καταγεγραμμένες θέσεις  του A. crecca. 
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ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ (AYTHYINI) 

 

 Aythya ferina, Γκισάρι, (Linnaeus, 1758) 

Το Γκισάρι εντοπίζεται να πραγματοποιεί τη συμπεριφορά της τροφοληψίας και της κίνησης σε όλη 

σχεδόν την διαθέσιμη με νερό έκταση της λίμνης. Όμως η ανάπαυση και περιποίηση 

πραγματοποιούνται κυρίως στον κολπίσκο στο νοτιοδυτικό τμήμα (βλέπε Περιοχή ανάπαυσης στον 

Χάρτη 4.7). Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες εντοπίζονται άτομα που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της 

λίμνης έχοντας συχνότερη παρουσία στην περιοχή κοντά στο φράγμα (κεντρικά με κεντρικά δυτικά). 

Τις μεσημεριανές ώρες εντοπίζονται κυρίως στην ίδια περιοχή με τις πρωινές και με λιγότερη ένταση 

στο κεντρικό έως νότιο τμήμα. Τις απογευματινές ώρες καλύπτουν κυρίως το βόρειο, κεντρικό και 

κεντροδυτικό και νότιο τμήμα. Η συνολική περιοχή που καλύπτει το Γκισάρι για την αναζήτηση της 

τροφής του (βλέπε Κύρια περιοχή) υπολογίστηκε 37502m2 με κύρια περιοχή τον άξονα Β-Ν από την 

δυτική πλευρά. Η περιοχή ανάπαυσης του είδους είναι 1765m2 . 

 
Χάρτης 4.7.Καταγεγραμμένες θέσεις του A. ferina. 
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Aythya fuligula, Μαυροκέφαλη Πάπια, (Linnaeus, 1758)  

Η Μαυροκέφαλη Πάπια γενικά καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος της διαθέσιμης σε νερό έκτασης της 

λίμνης, εκδηλώνοντας την συμπεριφορά της τροφοληψίας και κίνησης. Όμως οι υπόλοιπες 

συμπεριφορές που καταγράφονται είναι στην περιοχή κοντά στον νοτιοδυτικό κολπίσκο (βλέπε 

Περιοχή ανάπαυσης στον Χάρτη 4.8). Κατά τα πρωινά διαστήματα τα άτομα του συγκεκριμένου είδους 

είναι διασκορπισμένα σε όλη τη λίμνη, χωρίς να εμφανίζουν κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Κατά τα 

μεσημεριανά καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της λίμνης, κυρίως στο κεντρικό της τμήμα. Τα απογεύματα 

όμως υπάρχει μία σαφής τάση εξάπλωσης των ατόμων στον άξονα βορρά-νότου της ανατολικής 

πλευράς. Η συνολική έκταση της κύριας περιοχής αναζήτησης τροφής είναι 47531m2 και της περιοχής 

ανάπαυσης 1325m2. 

 
Χάρτης 4.8.Καταγεγραμμένες θέσεις του A. fuligula. 
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Επιπροσθέτως, αποτυπώθηκαν οι θέσεις ανάπαυσης όλων των ειδών με βάση τις καταγραφές όλων 

των ημερών. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνεται μία περιοχή γενικής ανάπαυσης όλων των υπό μελέτη 

ειδών (κόκκινη περιοχή στον Χάρτη 4.9) η έκταση της οποίας είναι 3029 m2. Επίσης εσωκλείονται και 

οι περιοχές ανάπαυσης των ειδών A. platyrhynchos και A. crecca (όπως ήδη έχουν αποτυπωθεί στους 

χάρτες ως κύριες περιοχές). 

 

 
Χάρτης 4.9.Περιοχές ανάπαυσης όλων των υπό μελέτη ειδών. 
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4.5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πριν από την ανάλυση πως η στάθμη του νερού του βιότοπου της 

Αγυιάς και των τεχνητών υγροτόπων προς σύγκριση (φράγμα Αποσελέμη και Ποταμών) ήταν σταθερή 

στο επίπεδο της υπερχείλισης σε όλη την περίοδο των καταγραφών. Η σταθερή στάθμη του νερού 

προσδίδει μία σταθερότητα στα προσφερόμενα ενδιαιτήματα για τα αναπαραγωγικά είδη. 

4.5.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

Η μελέτη της αναπαραγωγικής διαδικασίας των υπό μελέτη ειδών δείχνει πως η Φαλαρίδα έχει τα 

περισσότερα ζευγάρια (16 ζευγάρια). Ακολουθεί το Νανοβουτηχτάρι με 10 ζευγάρια και η Νερόκοτα με 

5 ζευγάρια (Πίνακας Π.Δ. 1-Π.Δ.3 στο Παράρτημα Δ).  

Πίνακας 4.3. Αριθμός ζευγαριών και νεοσσών στη λίμνη Αγυιάς. 

Είδος Αριθμός ζευγαριών Αριθμός νεοσσών 

Tachybaptus ruficollis 10 7 

Gallinula chloropus 5 10 

Fulica atra 16 57 

 

 

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι,Pallas, 1764  

Από τα 10 ζεύγη του είδους καταγράφονται νεοσσοί για τα 4. Το κυρίαρχο ενδιαίτημα 

φωλεοποίησης είναι το Typha domingensis. Η έναρξη ωοτοκίας του είδους εκτιμάται πως ξεκίνησε από 

19η εβομάδα του έτους, η οποία σημειώνεται από το ζευγάρι Τ10. Για τα υπόλοιπα ζευγάρια η 

εβδομάδα ωοτοκίας ήταν η 21η , 23η και 25η για τα ζευγάρια Τ1, Τ8 και Τ6 αντίστοιχα. Η μέση 

ημερομηνία εξόδου του είδους υπολογίζεται τρεις εβδομάδες μετά. Δεν καταγράφηκε δεύτερη γέννα 

για το συγκεκριμένο είδος. 

 
Διάγραμμα 4.36. Μέση ημερομηνία ωοτοκίας και εξόδου των νεοσσών του Νανοβουτηχταριού μέχρι 

και το τέλος των καταγραφών. 
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Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Από τα 5 ζευγάρια σημειώνεται η παρουσία νεοσσών για τα 4 με κυρίαρχα ενδιαιτήματα 

φωλεοποίησης κυρίως το Phragmites australis και λιγότερο τα Typha domingensis, Schoenoplectus 

lacustris.. Η έναρξη της ωοτοκίας τους είδους ξεκίνησε από την 20η εβδομάδα, από τα G1 και G2 

ζευγάρια. Για τα υπόλοιπα ζευγάρια η ωοτοκία καθυστέρησε χρονικά. Η μέση ημερομηνία εξόδου των 

νεοσσών είναι περίπου τρεις εβδομάδες μετά. Δεν υπάρχει καταγραφή για δεύτερη γέννα. 

 
Διάγραμμα 4.37. Μέση ημερομηνία ωοτοκίας και εξόδου των νεοσσών της Νερόκοτας μέχρι και το 

τέλος των καταγραφών. 

 

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Από τα 16 ζεύγη του είδους καταγράφονται νεοσσοί για τα 12, με κυρίαρχο ενδιαίτημα 

φωλεοποίησης το Typha domingensis. Η έναρξη ωοτοκίας του είδους εκτιμάται πως είναι η 19η 

εβομάδα του έτους, η οποία σημειώνεται από τα ζευγάρια F1 και F14. Για τα υπόλοιπα ζευγάρια η μέση 

ημερομηνία ωοτοκίας ξεκινάει πιο αργά (από την 21η εβδομάδα και μετά). Η μέση ημερομηνία εξόδου 

του είδους υπολογίζεται τρεις εβδομάδες μετά. Καταγράφηκαν δεύτερες γέννες για τα ζευγάρια F1 και 

F14 , με διαφορά από τις πρώτες γέννες εφτά και δύο εβδομάδων αντίστοιχα. 

 
Διάγραμμα 4.38. Μέση ημερομηνία ωοτοκίας και εξόδου των νεοσσών της Φαλαρίδας μέχρι και το 

τέλος των καταγραφών. 
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4.5.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι αριθμοί των ζευγών των υπό μελέτη ειδών που 

σημειώθηκαν στους βιότοπους σύγκρισης, το Φράγμα Αποσελέμη, το Φράγμα Ποταμών και τη λίμνη 

Κουρνά. Στη λίμνη Κουρνά δεν υπάρχει καταγραφή σχηματισμένων ζευγών κατά τη διάρκεια των 

παρατηρήσεων (Πίνακες Π.Δ.7 και Π.Δ.8 στο Παράρτημα Δ).  

Πίνακας 4.4. Αριθμός ζευγαριών στις περιοχές σύγκρισης. 

Βιότοπος/Αριθμός 

ζευγαριών 
Tachybaptus ruficollis Gallinula chloropus Fulica atra 

Φράγμα Αποσελέμη 39 5 62 

Φράγμα Ποταμών 9 3 40 

Λίμνη Κουρνά - - - 

 

Στο φράγμα του Αποσελέμη τα ζευγάρια του Νανοβουτηχτάρια που σχηματίστηκαν είναι 39, όμως 

28 από αυτά σίγουρα κλωσσούσαν. Μάλιστα για τα 14 ζευγάρια σημειώθηκαν νεοσσοί. Ο κυρίαρχος 

τύπος βλάστησης για τη φωλεοποίηση του είδους είναι ξερό υλικό. Άλλα ενδιαιτήματα είναι καλάμια 

(Phragmites australis), βελανιδιά (Quercus sp.) κά. Για το είδος Νερόκοτα καταγράφησαν 5 ζευγάρια, 

από τα οποία 2 ζευγάρια κλωσσούσαν. Για δύο ζευγάρια σημειώθηκαν νεοσσοί. Στο ένα ζευγάρι το 

κυρίαρχο ενδιαίτημα φωλεοποίησης είναι το καλάμι (Phragmites australis) και στο δεύτερο ξερό υλικό. 

Όσον αφορά τη Φαλαρίδα σημειώθηκαν 62 ζευγάρια από τα οποία τα 49 κλωσσούσαν. Τα 35 ζευγάρια 

από τα τελευταία είχαν νεοσσούς. Το κυρίαρχο ενδιαίτημα της φωλεοποίησης είναι κυρίως η ελιά (Olea 

europaea) σε ξηρή μορφή ή βυθισμένο δέντρο. Σημαντικό ενδιαίτημα είναι και η βελανιδιά (Quercus sp.) 

και τα βάτα (Rubus sp.)(Πίνακας Π.Δ.7 στο Παράρτημα Δ). 

Στον βιότοπο του φράγματος των Ποταμών το Νανοβουτηχτάρι αποτελείται από 9 ζευγάρια εκ των 

οποίων τα 9 σίγουρα κλωσσούσαν και για τα 3 καταγράφηκαν νεοσσοί. Οι κυρίαρχοι τύποι 

ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης είναι ο πλάτανος (Platanus orientalis) και η ξηρή μακκία βλάστηση. Τα 

ζευγάρια της Νερόκοτας είναι τρία (το ένα κλωσσούσε σίγουρα, το άλλο πιθανόν. Δεν καταγράφηκαν 

νεοσσοί για το συγκεκριμένο είδος. Οι τύποι βλάστησης που χρησιμοποιήθηκαν για τις φωλιές από το 

είδος είναι ο πλάτανος (Platanus orientalis) και η ξηρή μακκία βλάστηση. Τα ζευγάρια της Φαλαρίδας 

είναι σαράντα εκ των οποίων 37 σίγουρα κλωσσούσαν και για τα 31 σημειώθηκαν νεοσσοί. Ο 

κυρίαρχος τύπος βλάστησης για τη δημιουργία φωλιών είναι κυρίως ξερό υλικό (ξερά κλαδιά, ξερό 

δέντρο) ή ξερή μακκία βλάστηση (Πίνακας Π.Δ.8 στο Παράρτημα Δ).  

 

Πίνακας 4.5. Αριθμός νεοσσών στις περιοχές σύγκρισης. 

Βιότοπος/Αριθμός νεοσσών Tachybaptus ruficollis Gallinula chloropus Fulica atra 

Φράγμα Αποσελέμη 43 5 110 

Φράγμα Ποταμών 6 - 102 

Λίμνη Κουρνά - - - 
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Εικόνα 4.1. Ζευγάρια του Tachybaptus ruficollis του φράγματος Αποσελέμη. 

 

 
Εικόνα 4.2. Ζευγάρια του Gallinula chloropus του φράγματος Αποσελέμη. 

 

 
Εικόνα 4.3. Ζευγάρια του Fulica atra του φράγματος Αποσελέμη. 
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Εικόνα 4.4. Ζευγάρια του Tachybaptus ruficollis του φράγματος Ποταμών. 

 

 
Εικόνα 4.5. Ζευγάρια του Gallinula chloropus του φράγματος Ποταμών. 
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Εικόνα 4.6. Ζευγάρια του Fulica atra του φράγματος Ποταμών. 

 

 

 

4.5.3 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 
 

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Στον Χάρτη 4.10 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των επικρατειών του Νανοβουτηχταριού. Το 

ζευγάρι με τη μεγαλύτερη έκταση επικράτειας είναι το Τ10 (10104,77m2), ενώ το Τ6 έχει τη 

μικρότερη (4069,53 m2). Η μέση έκταση επικράτειας του είδους είναι 7444,44±2367,83m2, ενώ το 

μέσο βάθος 1,7±0,31m (Πίνακας Π.Δ.4 στο Παράρτημα Δ.). Από το σύνολο των επικρατειών ο 

κυρίαρχος χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η υδρόβια βλάστηση (78,76%) και ακολουθoύν 

τα Κυρίαρχα Typha domingensis (6,74%) και το Phragmites australis (6,17%) (Διάγραμμα 4.39). Από 

το σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος, χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της Υδρόβιας 

βλάστησης και του Κυρίαρχου Typha domingensis (78,05% και 77,98% αντίστοιχα). Χρησιμοποιεί 

ακόμη σημαντικό ποσοστό του Κυρίαρχου Persicaria decipiens (69,62%) και του Schoenoplectus 

lacustris (60,81%) (Διάγραμμα Π.Δ.1. στο Παράρτημα Δ). 
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Χάρτης 4.10. Εκτάσεις των επικρατειών του Tachybaptus ruficollis στη λίμνη Αγυιάς. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.39. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο των επικρατειών του 

Tachybaptus ruficollis . 

 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Τα χαρακτηριστικά των επικρατειών της Νερόκοτας παρουσιάζονται στον Χάρτη 4. Το ζευγάρι με 

τη μεγαλύτερη έκταση επικράτειας είναι το G4 (5905,65 m2), ενώ το G1 έχει τη μικρότερη (1989,89 

m2). Η μέση έκταση επικράτειας του είδους είναθ 3457,85 ± 1790,08 m2, ενώ το μέσο βάθος 

1,59±0,31m (Πίνακας Π.Δ.5 στο Παράρτημα Δ). Από το σύνολο των επικρατειών ο κυρίαρχος 

χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η υδρόβια βλάστηση (58,61%) και ακολουθεί το 

Phragmites australis (12,47%) και το Typha domingensis (11,76%) (Διάγραμμα 4.40). Από το σύνολο 

του διαθέσιμου ενδιαιτήματος, χρησιμοποιεί ένα καλό τμήμα του Κυρίαρχου Schoenoplectus lacustris 

78,76% 

6,74% 
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(57,33%) και του Κυρίαρχου Persicaria decipiens (44,72%). Καλύπτει ακόμη λίγο πάνω από το ένα 

τρίτο της έκτασης του Κυρίαρχου Typha domingensis (44,72%) (Διάγραμμα Π.Δ.2. στο Παράρτημα Δ). 

 

 
Χάρτης 4.11. Εκτάσεις των επικρατειών του Gallinula chloropus στη λίμνη Αγυιάς. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.40. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο των επικρατειών του 

Gallinula chloropus. 
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Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Τα χαρακτηριστικά των επικρατειών της Φαλαρίδας παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη και 

διάγραμμα (Χάρτης 4.12). Το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη έκταση επικράτειας είναι το F12 (5900,94 

m2), ενώ το F6 έχει τη μικρότερη (2155,16m2). Η μέση έκταση επικράτειας του είδους καλύπτει 

3878,55 ±1210,98 m2, ενώ το μέσο βάθος είναι 1,65±0,30m(Πίνακας Π.Δ.6 στο Παράρτημα Δ). Από το 

σύνολο των επικρατειών ο κυρίαρχος χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η Υδρόβια 

βλάστηση (71,41%), ακολουθεί το Phragmites australis (9.92%) και το Typha domingensis (8,51%) 

(Διάγραμμα 4.41). Από το σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος, χρησιμοποιεί σχεδόν όλη την έκταση 

του Κυρίαρχου Schoenoplectus lacustris (91,14%), ένα πολύ μεγάλο μέρος των Κυρίαρχων Persicaria 

decipiens και Typha domingensis (86,28% και 82,01% αντίστοιχα). Χρησιμοποιεί ακόμη σημαντικό 

ποσοστό της Υδρόβιας βλάστησης (59,00%) (Διάγραμμα Π.Δ.3. στο Παράρτημα Δ). 

 

 
Χάρτης 4.12. Εκτάσεις των επικρατειών του Fulica atra στη λίμνη Αγυιάς. 
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Διάγραμμα 4.41. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο των επικρατειών του Fulica 

atra . 

 

Η στατιστική ανάλυση του G-test πραγματοποιήθηκε μόνο για τα είδη Tachybaptus ruficollis και 

Fulica atra λόγω των μη επαρκών δεδομένων για το Gallinula chloropus.  

ΎΠΑΡΞΗ ΕΝΔΟΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως υπάρχουν ενδοειδικές διαφορές για το 

είδος Tachybaptus ruficollis ως προς την επιλογή ενδιαιτήματος με βάση τη βλάστηση (G= 371,29, 

n=70, df=54, p<0,05, G test). Το ίδιο ισχύει και για το Fulica atra (G=1085,3, n=112, df=90, p<0,05, G 

test) (Πίνακας 4.6). 

ΤΥΧΑΙΑ Ή ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

Τα δεδομένα για το G τεστ είναι στους Πίνακες Π.Δ.9 και Π.Δ.10 στο Παράρτημα Δ. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως υπάρχει καθορισμένη επιλογή του 

Tachybaptus ruficollis ως προς τα προσφερόμενα ενδιαιτήματα με βάση τη βλάστηση της λίμνης 

Αγυιάς (G=30,545, n=14, df=6,p<0,05, G test). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το Fulica atra 

(G=26,548, n=14, df=6, p<0,05, G test) (Πίνακας 4.6). 

Πίνακας 4.6. Αποτελέσματα του G test. 

  Ενδοειδικές διαφορές Επιλογή ενδιαιτήματος της λίμνης 

Είδος 
Tachybaptus ruficollis 

(n=70, df=54) 
Fulica atra 

(n=112, df=90) 
Tachybaptus ruficollis 

(n=14, df=6) 
Fulica atra 

(n=14, df=6) 

G test 371,29 1085,3 30,545 26,458 
p-value 0,0023* 0,0023* 0,0209* 0,0002* 

*στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. 

 

 

4.5.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής υπολογίστηκε στα 2940,71m. Παρακάτω παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα των χρησιμοποιούμενων εκτάσεων μήκους ακτογραμμής, ανά είδος χωριστά. 
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Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Η μέγιστη τιμή του χρησιμοποιούμενου μήκους ακτογραμμής είναι 223,426m από την επικράτεια 

Τ5 και η ελάχιστη 123,478m από την επικράτεια Τ4. Το Νανοβουτηχτάρι ως σύνολο των επικρατειών 

χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 171,51 ±37,82m μήκους ακτογραμμής (Πίνακας Π.Δ.4 στο Παράρτημα Δ). 

Χρησιμοποιεί συνολικά το 58,32% του συνολικού μήκους ακτογραμμής της λίμνης. 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Από τις πέντε επικράτειες (ζευγάρια) το G4 χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο (346,98m), ενώ το G2 

χρησιμοποιεί το μικρότερο (55,62m). Η νερόκοτα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 157,11±115,47m 

ακτογραμμής. (Πίνακας Π.Δ.5 στο Παράρτημα Δ). Σε σχέση με το συνολικό μήκος της ακτογραμμής 

της λίμνης χρησιμοποιεί το 26,71%. 

 

Fulica atra, Φαλαρίδα,  Linnaeus, 1758 

Από τις δεκαέξι επικράτειες το F8 χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμής (273,24m) και 

το F5 χρησιμοποιεί ακτογραμμής (20,47m) και το μικρότερο μήκος. Η Φαλαρίδα χρησιμοποιεί κατά 

μέσο όρο 127,06±74,64m μήκους ακτογραμμής(Πίνακας Π.Δ.6 στο Παράρτημα Δ). Στο σύνολο της 

ακτογραμμής της λίμνης χρησιμοποιεί το 69,19%. 

 

 

4.5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 

Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πυκνοτήτων ζευγαριών 

ως προς το εμβαδόν επιφάνειας και μήκους ακτογραμμής μεταξύ λίμνης Αγυιάς, Αποσελέμη και 

Ποταμών (Πίνακες Π.Δ.11 και Π.Δ.12 στο Παράρτημα Δ). 

Α) Πυκνότητα ζευγαριών ανά εμβαδόν επιφάνειας 

 Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Η πυκνότητα των ζευγαριών του Νανουβηχταριού στη λίμνη Αγυιάς είναι 117,8 ζευγάρια ανά km2 

και στη φραγμολίμνη Αποσελέμη 32,1 ζευγάρια ανά km2. Στο φράγμα Ποταμών η πυκνότητα είναι 

στα 7,6 ζευγάρια ζευγάρια ανά km2 . 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Η πυκνότητα των ζευγαριών της Νερόκοτας στη λίμνη Αγυιάς ανέρχονται στα 58,9 ζευγάρια ανά 

km2. Στους δύο υγροτόπους, Φράγμα Αποσελέμη και Ποταμών, η πυκνότητα είναι στα 4,1 και 2,5 

ζευγάρια ανά km2 αντίστοιχα. 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Η Φαλαρίδα στη λίμνη Αγυιάς έχει πυκνότητα 188,5 ζευγάρια ανά km2. Στο Φράγμα του 

Αποσελέμη είναι 51,0 ζευγάρια ανά km2 και στο Φράγμα Ποταμών 33,8 ζευγάρια ανά km2 . 
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Διάγραμμα 4.42. Πυκνότητα ζευγαριών ανά εμβαδόν επιφάνειας (km2) ανά υγρότοπο. 

 

Β) Πυκνότητα ζευγαριών ανά μήκος ακτογραμμής 

 Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Η πυκνότητα ζευγαριών στη λίμνη Αγυιάς είναι 3,7 ζευγάρια ανά km μήκους ακτογραμμής. Στη 

Φραγμολίμνη Αποσελέμη είναι στα 3,3 ζευγάρια ανά km και στη Φραγμολίμνη Ποταμών 0,8 ζευγάρια 

ανά km. 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα,  (Linnaeus, 1758) 

Η Νερόκοτα έχει πυκνότητα 1,8, 0,4 και 0,3 ζευγάρια ανά km μήκους ακτογραμμής στη λίμνη 

Αγυιάς, Φράγμα Αποσελέμη και Ποταμών αντίστοιχα. 

Fulica atra, Linnaeus, Φαλαρίδα, 1758 

Η πυκνότητα των ζευγαριών της Φαλαρίδας είναι στα 5,9 ζευγάρια ανά km μήκους ακτογραμμής. 

Στη Φραγμολίμνη Αποσελέμη είναι 5,2 και στη Φραγμολίμνη Ποταμών 3,4 ζευγάρια ανά km 

αντίστοιχα. 

 
Διάγραμμα 4.43. Πυκνότητα ζευγαριών ανά μήκος ακτογραμμής (km) ανά υγρότοπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

5.1 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ  
Η βυθομέτρηση της λίμνης Αγυιάς έδειξε πως είναι μία ρηχή λίμνη με το ελάχιστο μετρημένο βάθος 

να είναι στα 0,97 m και το μέγιστο στα 3,87m. Το μέσο βάθος της λίμνης ισούται με 1,90m. Σε όλο το 

υπόλοιπο τμήμα της λίμνης όπου η βλάστηση εισχωρεί μέσα στο νερό, εκτιμάται ότι το βάθος είναι 

λιγότερο από 1m. Το τμήμα αυτό καλύπτεται κυρίως από Typha domingensis και Persicaria decipiens. 

Τα μεγαλύτερα βάθη παρατηρούνται στο βορειοδυτικό τμήμα κοντά στο φράγμα και στο μεγαλύτερο 

μέρος του νότιου τμήματος της λίμνης. Αντίστοιχα τα μικρότερα βάθη παρατηρούνται κοντά στο 

ποτάμι (κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα) και στις όχθες της λίμνης (Χάρτης 4.1 και 5.1). 

Στη λίμνη Αγυιάς είναι η πρώτη φορά που γίνεται βυθομέτρηση, συνεπώς δεν υπάρχουν άλλα 

δεδομένα για σύγκριση. Οι μόνες πληροφορίες που υπάρχουν για τα βάθη της Αγυιάς προέρχονται από 

την “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο Υ.Η.Σ. Αγυιάς στην Κρήτη” 

(Παπαγρηγορίου Σ. και συνεργάτες, 2005). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, κατά τη δημιουργία 

του φράγματος το μέσο βάθος της λίμνης ήταν 3m ενώ το μέγιστο 5m. Συνεπώς, είναι εμφανές ότι το 

βάθος της λίμνης έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Οι αιτίες της μείωσης του βάθους της 

λίμνης ήδη έχουν επισημανθεί από τη μελέτη των Παπαθεοδώρου Φ. και συνεργατών (1994) και είναι 

η χρόνια εισροή φερτών υλικών σε συνδυασμό με την εναπόθεση των πάσης φύσης μπαζών και 

σκουπιδιών στη λίμνη.  

 

 
Χάρτης 5.1. Εικόνα των ισοβαθών της λίμνης Αγυιάς (Λυμπεράκης Π. και συνεργάτες, 2016). 

 

 

5.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  
Η μελέτη της καταγραφής της βλάστησης έδειξε πως οι κυρίαρχοι τύποι βλάστησης είναι η Υδρόβια 

βλάστηση και τα Κυρίαρχα Phragmites australis και Arundo donax. Η συνολική έκταση του νερού της 

λίμνης (ή αλλιώς η καθαρή λιμναία έκταση) απαρτίζεται από την Υδρόβια βλάστηση, το Κυρίαρχο 

Typha domingensis και Κυρίαρχο Persicaria decipiens (Πίνακας 4.1). 

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι στο βόρειο τμήμα της λίμνης υπάρχει σημαντική 

επέκταση εκτάσεων υπερυδατικής βλάστησης. Τα καλάμια Arundo donax επεκτείνονται προς το χέρσο 

τμήμα της λίμνης, ιδιαίτερα στο νότιο. Το ψαθί Typha domingensis καταλαμβάνει τα ρηχά νερά και 

στην πίσω ζώνη αναπτύσσεται το Phragmites australis. 

Τα παρελθοντικά στοιχεία που υπάρχουν για την κατάσταση του βιοτόπου είναι ελάχιστα, όμως 

δείχνουν αλλαγές. Σύμφωνα με τη Δεύτερη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια του 

προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» (Λυμπεράκης 

Π. και συνεργάτες, 2016) τα παρελθοντικά στοιχεία που υπάρχουν για την επιφάνεια του ελεύθερου 

νερού είναι μία αεροφωτογραφία της λίμνης του 1945 και ένας χάρτης από τη ΔΕΗ του 1960. Η 

εξέταση των παραπάνω στοιχείων σε σύγκριση με την τωρινή κατάσταση του βιοτόπου υποδεικνύουν 

αλλαγές στην επιφάνεια του νερού, αλλά και για τα ενδιαιτήματα που προσφέρονται από την 

υπάρχουσα βλάστηση. Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνονται αλλαγές στους καλαμιώνες κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο στα βόρεια και ανατολικά της λίμνης. Επιπρόσθετα, η ξυλώδης βλάστηση έχει αυξηθεί πολύ 

στη νότια πλευρά Η ίδια μελέτη επίσης δείχνει πως υπάρχει σταθερή μείωση της έκτασης της λίμνης 

από το 2005 και μετά.  

 

 
Χάρτης 5.2. Αεροφωτογραφία του 1945 και σχέση με την γραμμή της όχθης στην επιφάνεια 

υπερχείλισης, μέτρηση Νοέμβριος 2014 (ΜΦΙΚ) (Λυμπεράκης Π. και συνεργάτες, 2016). 

 

 

5.3 ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 
 

5.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Tα αποτελέσματα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές 

έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για το δυναμικό της λίμνης Αγυιάς, κατά την περίοδο του χειμώνα, σε 

σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, η λίμνη Αγυιάς, παρά τη μικρή 

της έκταση, αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για κάποια μεταναστευτικά είδη και φιλοξενεί ένα καλό 

αριθμό ειδών Anatidae. 
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5.3.2.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΩΝ 

Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ (ANATINI)  

Γενικά η παρουσία του Καπακλή (Anas strepera) είναι σε μικρούς αριθμούς στην Κρήτη. Όμως η 

λίμνη Αγυιάς έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς του είδους σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους 

(Διάγραμμα 4.3). Με βάση τα παραπάνω η Αγυιά είναι ένας πολύ σημαντικός υγρότοπος που 

προσφέρει κατάλληλα ενδιαιτήματα για το συγκεκριμένο είδος. 

Η Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη αφρόπαπια στη 
λίμνη Αγυιάς αν και παρουσιάζεται σε μικρούς αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς, σε σχέση με τους 
υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης (Διάγραμμα 4.4). Η ολοένα μειωμένη παρουσία του είδους, από το 
2010 και μετά, μπορεί να οφείλεται στην προσέλκυσή του από τους ολοένα δημιουργούμενους 
υγροτόπους της Κρήτης. Επομένως δεν αποτελεί βασικό είδος για τη λίμνη Αγυιάς. 

Η Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) καταγράφεται σε καλούς αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς συγκριτικά 

με τους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης αν και φαίνεται μία σταδιακή μείωση του αριθμού του 

είδους με το πέρας των χρόνων (Διάγραμμα 4.5). Γενικά όμως τα ποσοστά του είδους στη λίμνη Αγυιάς 

κρίνονται ικανοποιητικά, δείχνοντας πως ο υγρότοπος διαθέτει κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος. 

To Κιρκίρι (Anas crecca) είναι η πολυπληθέστερη αφρόπαπια στη λίμνη Αγυιάς. Εμφανίζεται σε 

μικρούς αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς (Διάγραμμα 4.6). Οι μικροί αριθμοί τη λίμνη Αγυιάς οφείλονται στο 

ότι το Κιρκίρι σχηματίζει μεγάλα κοπάδια και προτιμά πιο ανοιχτά και μεγαλύτερης έκτασης μέρη.  

 

ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ (AYTHYINI) 

Το Γκισάρι (Aythya ferina) είναι η πολυπληθέστερη βουτόπαπια που συναντάται στη λίμνη Αγυιάς. 
Όμως καταγράφεται σε πολύ μικρούς αριθμούς στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τους υπόλοιπους 
υγροτόπους της Κρήτης (Διάγραμμα 4.8). Οι πληθυσμοί του κρίνονται ότι είναι ικανοποιητικοί σε 
σχέση με την έκταση της λίμνης Αγυιάς.  

Η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) παρουσιάζεται στη λίμνη Αγυιάς και γενικά στην Κρήτη σε μικρούς 

αριθμούς. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μία μειωτική τάση στον αριθμό παρουσίας στη 

λίμνη Αγυιάς (Διάγραμμα 4.9). Επειδή σαν είδος καταγράφεται σε μικρούς αριθμούς μπορεί να 

 θεωρηθεί τυχαία η παρουσία του στους υγροτόπους με την πάροδο των χρόνων.

Η Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula) εντοπίζεται στη λίμνη Αγυιάς σε μικρούς αριθμούς σε 

σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης. Όμως, γενικά σημειώνεται αύξηση του 

συγκεκριμένου είδους την τελευταία δεκαετία στους υγροτόπους της Αγυιάς (Διάγραμμα 4.10), 

αναδεικνύοντας τη σημασία της λίμνης ως μεταναστευτικός σταθμός για το συγκεκριμένο είδος. 

 

5.3.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

Η σύγκριση ανάμεσα στις Αφρόπαπιες (Anatini) που καταγράφονται στη λίμνη Αγυιάς και τους 

υπόλοιπους υγροτόπους της Κρήτης δείχνει πως υπάρχουν πολύ μικρά ποσοστά στην πρώτη. Το ίδιο 

ισχύει και για τις Βουτόπαπιες (Aythyini). Παρόλο που είναι πολύ μικρά τα ποσοστά, κρίνεται ότι η 

λίμνη Αγυιάς φιλοξενεί καλούς αριθμούς σε σχέση με την μικρή της έκταση. 

Η σύγκριση σε επίπεδο οικογένειας δείχνει πως οι αριθμοί των ειδών Anatidae είναι σε πολύ 

μικρούς αριθμούς και είναι εμφανής η μείωση στη λίμνη ειδικά από το 2011 και μετά, κάτι που 

αιτιολογείται με την αύξηση του αριθμού των υγροτόπων που προσφέρονται στην Κρήτη. 

 

5.3.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η σύγκριση ανάμεσα στη λίμνη Αγυιάς και τους επιλεγμένους υγροτόπους σύγκρισης δείχνει πως η 

λίμνη Αγυιάς έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο ειδών Anatidae κατά την περίοδο 2006-2015 (Διάγραμμα 

4.15). Η λίμνη Αγυιάς παρά το μικρό της μέγεθος έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε είδη της οικογένειας 
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Anatidae, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στο ότι έχει κατάλληλα ενδιαιτήματα που μπορούν να 

φιλοξενήσουν πολλά είδη μαζί κατά την περίοδο του χειμώνα, σε αντίθεση με μεγάλους αλλά και πολύ 

νεότερους ταμιευτήρες, όπως είναι το φράγμα των Μπραμιανών, της Φανερωμένης και Ινίου. 

Ως προς το μέσο όρο του αριθμού ειδών Anatidae, η λίμνη Αγυιάς έχει σημαντικά μικρότερο αριθμό 

ατόμων συγκριτικά με τα φράγματα Μπραμιανών και Φανερωμένης και το σύνολο των υπολοίπων 

υγροτόπων της Κρήτης (Διάγραμμα 4.16). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι με την πάροδο 

του χρόνου αυξήθηκαν οι τεχνητοί υγρότοποι στην Κρήτη με αποτέλεσμα να προσφέρονται 

περισσότερες εναλλακτικές για τα υδρόβια είδη.  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συνδυασμός του υλικού από τις  

μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές με άλλους παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί, διακυμάνσεις στη 

στάθμη του νερού στους ταμιευτήρες, θρεπτική κατάσταση, διαχειριστικές πρακτικές κά. θα έδινε μία 

πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το δυναμικό της λίμνης Αγυιάς αλλά και όλων των υγροτόπων της 

Κρήτης. 

 

 

5.4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

5.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ημερήσιας δραστηριότητας δείχνουν πως οι κυρίαρχες 

συμπεριφορές για το διάστημα των παρατηρήσεων είναι η τροφοληψία και η ανάπαυση για το σύνολο 

των επτά ειδών. Οι επιμέρους συμπεριφορές είναι σε μικρά σχετικά ποσοστά και δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διακυμάνσεις για το σύνολο των καταγραφών. Οι Αφρόπαπιες (Anatini) περιορίζουν το 

χρόνο τους για ημερήσια τροφοληψία, με κυρίαρχη συμπεριφορά την ανάπαυση. Αντίθετα οι 

Βουτόπαπιες (Aythyini) διαθέτουν το μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας για τροφοληψία. Οι βουτόπαπιες 

προτιμούν την ελεύθερη επιφάνεια του νερού, ενώ οι αφρόπαπιες βρίσκονται κοντά σε ρηχά νερά 

κοντά στην όχθη.  

Από τη μελέτη της ημερήσιας δραστηριότητας επιβεβαιώνεται ότι τα υδρόβια πουλιά εμφανίζουν 

μία ασυνήθιστη προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Jorde D.G. and 

Owen R.B., 1988) και ότι προσαρμόζονται ανάλογα με τις πηγές και τα χαρακτηριστικά των 

υγροτόπων που επιλέγουν να ξεχειμωνιάσουν. Επίσης, φάνηκε πως η λίμνη Αγυιάς διαθέτει ποικιλία 

ενδιαιτημάτων που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες σε τροφοληψία όσο και για προστασία. 

 

5.4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ 
 

Ι. ΑΦΡΟΠΑΠΙΕΣ 

Anas strepera, Καπακλής, Linnaeus, 1758 

Η ανάπαυση είναι η κύρια δραστηριότητα για τον Καπακλή σε όλη την περίοδο των καταγραφών. 

Παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τιμές τις μεσημεριανές ώρες, ενώ τις πρωινές και απογευματινές 

βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Η δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά είναι της κίνησης με τη μέγιστη 

δραστηριότητα να σημειώνεται τις απογευματινές ώρες και την ελάχιστη τις μεσημεριανές.  

Όμως από παλαιότερες έρευνες (Πίνακας 1.3) φαίνεται πως η κυρίαρχη συμπεριφορά του είδους 

κατά την περίοδο της διαχείμασης είναι η τροφοληψία. Ακόμη, σύμφωνα με μία έρευνα του Paulus S.L. 

(1984) καταγράφηκε ότι η κυρίαρχη συμπεριφορά ήταν της τροφοληψίας (Πίνακας 1.4). τόσο στην 

ημερήσια δραστηριότητα όσο και στην νυκτερινή δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από 

δύο λόγους. Πρώτον ότι είναι ένα είδος που καταναλώνει τροφές με χαμηλή ενεργειακή αξία (πχ 

υδρόβια φυτά) και υψηλά ποσοστά ινών, επομένως χρειάζεται πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια του 

24ώρου ώστε να καλύψει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται στο ότι το 
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λεπτό έντερο του συγκεκριμένου είδους είναι συχνά επίμηκες και διογκωμένο, επιτρέποντάς του να 

μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση και εξαγωγή των θρεπτικών ουσιών από την τροφή (Paulus S.L., 

1982). Οι παραπάνω έρευνες έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. 

Η επιλογή του κολπίσκου ως χώρου ανάπαυσης (Κύρια περιοχή, Χάρτης 4.3) ταιριάζει με τις 

προτιμήσεις του είδους κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαχείμασης. Τον χειμώνα έχει την τάση να 

συγκεντρώνεται τοπικά σε κατάλληλα και ρηχά προφυλαγμένα σημεία διαφόρων τύπων υγροτόπων 

πχ λιμνών, δέλτα ποταμών κ.ά (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1). Η επικρατούσα βλάστηση του κολπίσκου, 

Typha domingensis, προσφέροντας καταφύγιο και χώρο ανάπαυσης για το είδος. 

Επίσης η επιλογή των δύο περιοχών (Περιοχές 1 και 2 στο Χάρτη 4.3) για αναζήτηση τροφής 

σχετίζεται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες και τη βιολογία του συγκεκριμένου είδους (είναι 

αφρόπαπια και προτιμά μικρά βάθη για εύρεση τροφής). Ο Καπακλής είναι κυρίως φυτοφάγο είδος, 

στο διαιτολόγιό του περιλαμβάνονται σπόροι, φύλλα, ρίζες, βλαστοί των υδροβίων φυτών 

(αναδυόμενων και υφυδατικών) καθώς και χαρόφυτα τα οποία λαμβάνει κυρίως με το βύθισμα του 

κεφαλιού του στο νερό (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1, European Red List Assessment, 2015). Οι 

συγκεκριμένες περιοχές είναι πολύ ρηχές και επειδή βρίσκονται κοντά στο φράγμα, συγκεντρώνουν 

πολλά φερτά υλικά, όπως κλαδιά, φύλλα, σπόρους κά άλλα φυτικά μέρη των φυτών από την υπόλοιπη 

περιοχή της λίμνης. Επίσης εντοπίζεται και χαροφυτική βλάστηση η οποία κυριαρχεί τοπικά (Chara 

sp.). Είναι εύλογο να αποτελούν πλούσια πηγή τροφής για το συγκεκριμένο είδος. Έτσι η λίμνη Αγυιάς 

προσφέρει κατάλληλα ενδιαιτήματα που καλύπτουν τις ανάγκες του είδους, τόσο για τροφοληψία, όσο 

και για ανάπαυση. 

 

Anas platyrhynchos, Πρασινοκέφαλη Πάπια, Linnaeus, 1758 

Αν και δεν υπάρχουν πολλές καταγραφές για το συγκεκριμένο είδος οι κυρίαρχες συμπεριφορές 

είναι η ανάπαυση, η κίνηση και η τροφοληψία, οι οποίες πραγματοποιούνται στο νερό. Από τη διεθνή 

βιβλιογραφία έχει καταγραφεί (Πίνακας 1.3) ότι οι κυρίαρχες συμπεριφορές του είδους είναι η 

τροφοληψία και ανάπαυση. Επίσης έχει καταγραφεί και νυκτόβια δραστηριότητα (Πίνακας 1.4).  

Στη μελέτη του Αρβανίτη Π. (2003) η συμπεριφορά της Πρασινοκέφαλης Πάπιας μελετήθηκε στον 

υγρότοπο των Μπραμιανών Ιεράπετρας και στην Αγυιά Χανίων (Φεβρουάριος 2002). Και στους δύο 

υγροτόπους οι κυρίαρχες συμπεριφορές ήταν η ανάπαυση και η κίνηση με μικρές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ τους. Η μέγιστη δραστηριότητα της ανάπαυσης στα Μπραμιανά ήταν το μεσημέρι, ενώ στη 

λίμνη Αγυιάς το πρωί. Η μέγιστη κίνηση στα Μπραμιανά παρατηρήθηκε το πρωί, ενώ στην Αγυιά το 

μεσημέρι (Πίνακας 5.1). Στην ίδια έρευνα, τα χαμηλά ποσοστά της τροφοληψίας αιτιολογήθηκαν από 

το ότι τα πουλιά είχαν αποθηκεύσει ήδη λίπος στο σώμα τους για την εαρινή μετανάστευση και δε 

χρειαζόντουσαν πολλή τροφή. Τα υψηλά ποσοστά κίνησης συνδέθηκαν με την ερωτική δραστηριότητα 

των ζευγών. 

Στη λίμνη Αγυιάς η τροφοληψία έγινε σε μεγάλο βαθμό από την επιφάνεια του νερού, κάτι που δεν 

παρατηρήθηκε στα Μπραμιανά. Αυτό οφειλόταν πιθανώς στην τοπογραφία των περιοχών και το 

μέγεθός τους, όπου στη λίμνη Αγυιάς ο περιορισμένος όγκος του νερού επέδρασε στην ομοιόμορφη 

κατανομή της τροφής στην επιφάνεια της λίμνης. Επίσης οφειλόταν και στο ότι η Πρασινοκέφαλη 

Πάπια είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικό είδος και χρησιμοποιεί σχεδόν όλους τους τρόπους αναζήτησης 

τροφής. Η ανάπαυση στην Αγυιά καταγράφηκε σχεδόν σε ισόποσα ποσά στην όχθη και στο νερό, ενώ 

στα Μπραμιανά ήταν κυρίως στην όχθη. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στους υγροτόπους. 
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Πίνακας 5.1. Ποσοστά (%) ημερήσιας συμπεριφοράς για το Anas platyrhynchos ανάλογα με το 

διάστημα της ημέρας ανά περιοχή από μελέτη του Αρβανίτη Π. (2003) τον Φεβρουάριο του 2002. 

 Φράγμα Μπραμιανών Λίμνη Αγυιάς  
Δραστηριότητα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 
Τροφοληψία 16,91 4,59 3,81 4,70 9,84 7,05 
Ανάπαυση 41,55 63,65 67,25 70,11 39,96 58,05 
Κίνηση 28,50 20,39 19,56 11,53 22,64 13,92 
Συναγερμός       
Περιποίηση 11,59 11,03 9,08 13,66 25,98 19,89 
Κοινωνικά 0,97 0,44 0,29 0,00 1,57 1,08 

 

Η μικρή παρουσία της Πρασινοκέφαλης Πάπιας εντοπίζεται κυρίως στην είσοδο του καναλιού 

ανατολικά της λίμνης (Χάρτης 4.4 Κύρια περιοχή), φτάνει και μέχρι μέσα στο κανάλι, σε όλα τα 

καταγραφόμενα διαστήματα της ημέρας. Η παρουσία του είδους σημειώνεται και στο ίδιο σημείο που 

αναπαύεται ο Καπακλής. Η βλάστηση της Κύριας περιοχής καλύπτεται κυρίως από το Ψαθί Typha 

domingensis και το καλάμι Phragmites australis, το Schoenoplectus lacustris και ξυλώδη βλάστηση 

(κυρίως ιτιές Salix spp.). Παρόλο που τα δεδομένα είναι λίγα, πιστεύεται ότι η Κύρια περιοχή στο 

κανάλι της λίμνης λόγω της πυκνής βλάστησης παρέχει προστασία στο είδος. Βέβαια η Πρασινοκέφαλη 

Πάπια διατρέφεται κυρίως τη νύκτα (Jorde, D. G. &Owen, R. B.,1988, Mc Neil R. et al., 1992) και μπορεί 

να υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου τρέφεται εκτός της λίμνης. 

 

Anas clypeata, Χουλιαρόπαπια, Linnaeus, 1758 

Η ανάπαυση, και η περιποίηση είναι οι κυρίαρχες συμπεριφορές στο σύνολο της περιόδου των 

καταγραφών. Οι τιμές της ανάπαυσης είναι μεγαλύτερες τις μεσημεριανές ώρες, ενώ τις πρωινές και 

απογευματινές οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες. Η περιποίηση είναι μεγαλύτερη τα απογεύματα, 

μικρότερη τα πρωινά και αρκετά μικρότερη τα μεσημέρια.  

Η συμπεριφορά της τροφοληψίας παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές τα πρωινά και τα μεσημέρια. 

Αντίθετα οι μεγαλύτερες παρατηρούνται τα απογεύματα. Η μέγιστη δραστηριότητα στην κίνηση είναι 

τις απογευματινές ώρες και οι μικρότερες τις μεσημεριανές ώρες.  

Το ότι η ανάπαυση σχετίζεται αρνητικά με την άγνωστη συμπεριφορά είναι δύσκολο να ερμηνευθεί 

(η άγνωστη συμπεριφορά αποτελεί το 40% των συμπεριφορών). 

Το μοντέλο της παλινδρόμησης δείχνει πως η συμπεριφορά της περιποίησης σχετίζεται θετικά με το 

διάστημα της ημέρας, την ορατότητα και την ύπαρξη σκόνης. Επίσης η περιποίηση σχετίζεται θετικά με 

την ορατότητα (Πίνακες Π.Γ.6 και Π.Γ.7 στο Παράρτημα Γ). Δεν μπορεί να δοθεί σαφής ερμηνεία για τα 

αποτελέσματα του μοντέλου με τα παρόντα στοιχεία. 

Η ανάλυση της παλινδρόμησης δείχνει ότι η συμπεριφορά της τροφοληψίας επηρεάζεται θετικά 

από το διάστημα της ημέρας και αρνητικά από την ταχύτητα του ανέμου. H Χουλιαρόπαπια είναι ένα 

είδος που τρέφεται το βράδυ (Mc Neil R. et al, 1992), οπότε όσο περνάει η ημέρα αυξάνεται και η 

διάθεση για αναζήτηση τροφής. Επίσης σε παλαιότερες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι ισχυροί άνεμοι 

σε συνδυασμό με τη βροχή συνέβαλλαν στη μείωση των επιπέδων της δραστηριότητας για 

τροφοληψία σε είδη όπως τον Καπακλή. Αυτό πιθανόν να οφειλόταν στο ότι εμπόδιζαν τα πουλιά στο 

να αναζητήσουν και να λάβουν την τροφή τους (Paulus S.L., 1988).  

Η κίνηση, όπως δείχνει η παλινδρόμηση, επηρεάζεται αρνητικά από τον άνεμο. Αυτό οφείλεται στο 

ότι ισχυροί άνεμοι μπορούν να εμποδίζουν την κίνηση των πουλιών. 

Μία έρευνα (Πίνακας 1.3), έδειξε πως το 59% της ημερήσιας δραστηριότητας καλύπτονταν από την 

συμπεριφορά της τροφοληψίας, το 29% από την ανάπαυση, 8% από την κίνηση και 4% την 

περιποίηση. Οι υπόλοιπες συμπεριφορές είχαν πολύ μικρά ποσοστά. Σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σε υγροτόπους της Βορειοανατολικής Αλγερίας το 2014 (Abda W.A. et al 2015) 
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η ημερήσια συμπεριφορά κατανεμήθηκε ως εξής: 63,74% συμπεριφορά ύπνου, 15,10% και 3,64% 

συμπεριφορά κολύμβησης και πετάγματος, 10,49% περιποίησης και 7,03% τροφοληψίας).  

Η Κύρια περιοχή της Χουλιαρόπαπιας είναι στον κολπίσκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης 

(Χάρτης 4.5) και αποτελεί χώρο ανάπαυσης για το είδος. Η δεύτερη περιοχή, που είναι χώρος 

τροφοληψίας, εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα της λίμνης, με ιδιαίτερη προτίμηση στη δυτική της πλευρά 

στην οποία επικρατεί το Typha domingensis και το Persicaria decipiens. και η πίσω ζώνη από 

Phragmites australis.  

Η επιλογή και των δύο περιοχών έχει να κάνει με τις προτιμήσεις του συγκεκριμένου είδους. 

Ειδικότερα, προτιμά περιοχές που περιβάλλονται από πυκνή βλάστηση καλαμιώνων ή άλλου τύπου 

υπερυδατικής βλάστησης. Επίσης προτιμά τους ρηχούς και περιβαλλόμενους από πλούσια λιβάδια 

τεχντηούς υγροτόπους (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1, European Red List Assessment, 2015). Η λίμνη 

Αγυιάς είναι ένα μέρος που διαθέτει τα συγκεκριμένα είδη βλάστησης, προσφέροντας έτσι τροφή και 

μέρος για ανάπαυση για το είδος. 

 

Anas crecca, Κιρκίρι, Linnaeus, 1758 

Στην παρούσα εργασία, η ανάπαυση και η κίνηση, αν και με πολύ μικρότερο ποσοστό, είναι οι 

κυρίαρχες συμπεριφορές στο σύνολο της περιόδου των καταγραφών. Οι τιμές της ανάπαυσης είναι 

μεγαλύτερες τις μεσημεριανές πρωινές και απογευματινές ώρες με μικρή απόκλιση στις τιμές τους, ενώ 

το μεσημέρι είναι αισθητά χαμηλότερες. Η κίνηση είναι μεγαλύτερη τα μεσημέρια, μικρότερη τα 

απογεύματα και αρκετά μικρότερη τα πρωινά.  

Τα χαμηλά ποσοστά της τροφοληψίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορούν να εξηγηθούν από το 

ότι διατρέφεται κυρίως το βράδυ (Πίνακας 1.3 και 1.4) ή όπως και στην περίπτωσης της 

Πρασινοκέφαλης Πάπιας πιθανόν να είχε συμπληρώσει τα ενεργειακά αποθέματα που χρειαζόταν. 

Η συμπεριφορά της ανάπαυσης επηρεάζεται αρνητικά από την συμπεριφορά της κίνησης (Πίνακας 

Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). Αυτό οφείλεται στο ότι όταν τα πουλιά αναπαύονται δεν κινούνται ή και αν 

κινούνται οι ρυθμοί είναι πολύ αργοί. Ακόμη, το μοντέλο της πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε πως η 

κίνηση επηρεάζεται θετικά από τη θερμοκρασία και αρνητικά από την ορατότητα και σκόνη (Πίνακες 

Π.Γ.6 και Π.Γ.7 στο Παράρτημα Γ). Είναι πιθανόν, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, το είδος να 

ενεργοποιείται και να αρχίζει να κινείται. Επίσης όταν η ορατότητα δεν είναι καλή και υπάρχει σκόνη, 

το είδος μπορεί να μπορεί να εμποδίζεται λόγω των δυσκολιών αυτών. 

Στη μελέτη του Αρβανίτη Π. (2003) τον Φεβρουάριο του 2002, έδειξε πως η ανάπαυση είναι η κύρια 

συμπεριφορά και στους δύο υγροτόπους, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με την παρούσα μελέτη. 

Σημαντική ήταν και η συμπεριφορά της κίνησης η οποία συνδεόταν με τη δημιουργία ζευγών. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα παραπάνω ως προς τις κυρίαρχες 

συμπεριφορές, όμως με διαφοροποιήσεις ως προς τις τιμές ανά διαστήματα. (Πίνακας 5.2).  

 

Πίνακας 5.2. Ποσοστά (%) ημερήσιας συμπεριφοράς για το Anas crecca ανάλογα με το διάστημα της 

ημέρας ανά περιοχή και έτος σύγκρισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φράγμα Μπραμιανών (2002) Λίμνη Αγυιάς (2002)  
Δραστηριότητα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 
Τροφοληψία 8,67 1,44 1,15 11,32 2,37 6,57 
Ανάπαυση 55,33 59,98 63,22 36,32 41,01 45,69 
Κίνηση 12,83 18,75 21,93 22,44 45,90 26,13 
Συναγερμός       
Περιποίηση 18,43 6,97 10,61 29,91 10,73 21,61 
Κοινωνικά 4,73 12,86 3,09    
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5.2(συνέχεια). 

 Λίμνη Αγυιάς (2015) 

Δραστηριότητα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 
Τροφοληψία 0,09 1,18 0,35 
Ανάπαυση 98,09 79,21 93,18 
Κίνηση 1,62 16,69 6,24 
Συναγερμός 0,11 0,83 0,00 
Περιποίηση 0,09 0,42 0,13 
Κοινωνικά 0,00 1,67 0,11 
 0,00 0,00 0,00 

 

Το Κιρκίρι εντοπίζεται κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης (Κύρια περιοχή στον Χάρτη 

4.6) με κύρια συμπεριφορά την ανάπαυση. Καταγράφεται επίσης η παρουσία ατόμων στο νοτιοδυτικό 

κολπίσκο. Πιστεύεται ότι η επιλογή της Κύριας περιοχής έγινε διότι είναι πυκνή και παρέχει ασφάλεια 

στο είδος από αρπακτικά είδη. Όπως και η Πρασινοκέφαλη Πάπια έτσι και το Κιρκίρι είναι νυκτόβιο 

είδος (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1, Mc Neil R. et al, 1992) και οι περιοχές τροφοληψίας, όπως και στην 

Πρασινοκέφαλη Πάπια, μπορεί να είναι και εκτός της περιοχής της λίμνης.  

 

ΙΙ. ΒΟΥΤΟΠΑΠΙΕΣ (AYTHYINI) 

Aythya ferina, Γκισάρι, (Linnaeus, 1758) 

Η ανάλυση της ημερήσιας δραστηριότητας του είδους δείχνει πως η τροφοληψία καλύπτει το 

μεγαλύτερο ποσοστό. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα εμφανίζεται το μεσημέρι και η ελάχιστη το πρωί. 

Η ανάπαυση είναι η δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά και η μέγιστη τιμή παρουσιάζεται τις πρωινές 

ώρες, ενώ η ελάχιστη τις μεσημεριανές.  

To μοντέλο της παλινδρόμησης δείχνει πως η συμπεριφορά σχετίζεται θετικά με τη θερμοκρασία 

και αρνητικά με την ορατότητα και τη σκόνη. Αυτό αποδίδεται μάλλον στους νότιους ανέμους που 

καταγράφηκαν και οι οποίοι ευνοούσαν τη μεταφορά σκόνης. Είναι λογικό, όταν δεν υπάρχει καλή 

ορατότητα και σκόνη, τα πουλιά να δυσκολεύονται στην αναζήτηση τροφής. Όπως ήδη έχει αναφερθεί 

έχει βρεθεί ότι η προσπάθεια για εύρεσης τροφής αυξάνει όταν μειώνεται η θερμοκρασία (Paulus SL., 

1988). Όμως στην παρούσα εργασία φάνηκε μία θετική συσχέτιση της θερμοκρασίας με την 

τροφοληψία. Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι οι θερμοκρασίες ήταν ήπιες και σταθερές κατά την 

περίοδο του χειμώνα των καταγραφών, οπότε ευνοούσαν την τροφοληψία. 

Επιπρόσθετα, η ανάπαυση επηρεάζεται αρνητικά από τη θερμοκρασία και θετικά από την 

ορατότητα και τη σκόνη (Πίνακας Π.Γ.6 στο Παράρτημα Γ). Επίσης σχετίζεται θετικά με την ορατότητα 

και με την περιποίηση (Πίνακες Π.Γ.7 και Π.Γ.8 στο Παράρτημα Γ). Τα στοιχεία της παρούσας εργασίας 

δεν επαρκούν στην διεξαγωγή μία σαφούς ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων. Η θετική 

συσχέτιση μεταξύ ανάπαυσης και περιποίησης μπορεί να οφείλεται στο ότι όταν τα πουλιά 

ξεκουράζονται μπορούν να περιποιούνται και το σώμα τους.  

Το συγκεκριμένο είδος μελετήθηκε στη λίμνη Αγυιάς τον Φεβρουάριο του 2002 (Αρβανίτης Π., 

2003). Οι κυρίαρχες συμπεριφορές, όπως και στην παρούσα εργασία, ήταν της τροφοληψίας και της 

ανάπαυσης. Η συμπεριφορά της τροφοληψίας ήταν μεγαλύτερη κατά την απογευματινή περίοδο, και 

όχι την πρωινή, όπως στην παρούσα μελέτη. Η ανάπαυση ήταν η δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά όπου 

δεν σημειώθηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάμεσα στα διαστήματα της ημέρας. Οι 

μεγαλύτερες τιμές ήταν τα πρωινά διαστήματα (Πίνακας 5.3), όπως και την παρούσα μελέτη. 

Στο φράγμα των Μπραμιανών τον ίδιο μήνα (Φεβρουάριος 2002) η τροφοληψία ήταν μεγαλύτερη 

όπως και στην Αγυιά το 2002 το απόγευμα και μικρότερη το πρωί ήταν η κύρια δραστηριότητα 

(Πίνακας 5.3). 
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Πίνακας 5.3. Ποσοστά (%) ημερήσιας συμπεριφοράς για το Aythya ferina ανάλογα με το διάστημα της 

ημέρας ανά περιοχή και έτος σύγκρισης. 

 Φράγμα Μπραμιανών (2002) Λίμνη Αγυιάς (2002) 
Δραστηριότητα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 
Τροφοληψία 59,48 32,04 70,00 54,66 55,72 65,69 
Ανάπαυση 24,14 61,17 14,29 22,22 17,81 13,59 
Κίνηση 4,31 0,97 5,71 9,33 16,93 7,87 
Συναγερμός       
Περιποίηση 12,07 5,83 10,00 13,79 9,54 12,54 
Κοινωνικά       

Πίνακας 5.3 (συνέχεια). 

 Λίμνη Αγυιάς (2015) 
Δραστηριότητα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 
Τροφοληψία 70,39 92,31 80,22 
Ανάπαυση 21,99 3,10 12,64 
Κίνηση 0,81 0,56 1,20 
Συναγερμός 1,11 0,00 0,00 
Περιποίηση 5,61 4,03 5,94 
Κοινωνικά 0,09 0,00 0,00 

 

Η τροφοληψία στη μελέτη του Αρβανίτη Π. (2003) στη λίμνη Αγυιάς ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου με 

τον τρόπο της κατάδυσης, ενώ στην παρούσα περίπτωση αποκλειστικά με κατάδυση. Αυτό οφείλεται 

στη πλούσια βιομάζα της λίμνης σε βένθος, γεγονός που σε συνδυασμό με τα μικρά της βάθη βοηθάει 

το είδος να λαμβάνει την τροφή του με όσο το δυνατόν μικρότερο ενεργειακό κόστος. Και στα 

Μπραμιανά η τροφοληψία γινόταν με κατάδυση. 

Η μεγάλη εμφάνιση των ποσοστών τροφοληψίας και στις δύο μελέτες έχει αιτιολογηθεί από τον 

Αρβανίτη Π. (2003) για τη λίμνη Αγυιάς πρώτον από το γεγονός ότι τα δείγματα των παρατηρήσεων 

δεν αποτελούν τους πληθυσμούς που παρέμειναν στον υγρότοπο της Αγυιάς και είναι πιθανόν να 

χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για σταθμός για την περίοδο της μετανάστευσης. Δεύτερον, μπορεί να 

οφείλεται στην πιθανή προετοιμασία των ατόμων για τη μετανάστευση (τέλη του χειμώνα) και στην 

εμφάνιση του φαινομένου της υπερφαγίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ υψηλές οι τιμές για 

την αναζήτηση της τροφής. Επίσης το ότι τα ποσοστά τροφοληψίας ήταν υψηλά και για τον βιότοπο 

των Μπραμιανών αιτιολογείται από το ότι η λίμνη των Μπραμιανών ήταν (τουλάχιστον τότε) ένας 

ολιγοτροφικός και με μικρή παραγωγικότητα υγρότοπος και έτσι τα πουλιά έπρεπε να διαθέσουν 

μεγάλο χρόνο στην αναζήτηση τροφής για την κάλυψη των αναγκών τους.  

Επίσης, όπως στην παρούσα εργασία έτσι, και στη προαναφερθείσα, η συμπεριφορά της 

τροφοληψίας σχετίζονταν αρνητικά με την ανάπαυση, όπως έχει συμβεί σε πολλά Anatidae (Paulus 

S.L., 1988). Επιπλέον η παρούσα εργασία δείχνει πως η τροφοληψία σχετίζεται αρνητικά με την 

περιποίηση.  

Το Γκισάρι χρησιμοποιεί σχεδόν όλη την διαθέσιμη σε νερό έκταση της λίμνης προς αναζήτηση 

τροφής (βλέπε Κύρια περιοχή, Χάρτης 4.7). Ο κολπίσκος στο νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης 

χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος ανάπαυσης και περιποίησης. (Περιοχή ανάπαυσης στον Χάρτη 4.7). 

καλύπτοντας κυρίως τον άξονα Β-Ν από την δυτική πλευρά.  

Το Γκισάρι είναι ένα παμφάγο είδος. Σε πολλές περιοχές παρουσιάζει τη συμπεριφορά φυτοφάγου, 

τρεφόμενο με σπόρους, ρίζες, ριζώματα και βλαστικά τμήματα από διάφορα φυτά όπως τα 

μακρόφυτα. Συνήθως τρέφεται με υδρόβια έντομα και τις προνύμφες τους, μαλάκια, μαλακόστρακα, 

σκουλήκια, αμφίβια και μικρά ψάρια (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1, European Red List Assessment, 
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2015). Είναι μία βουτόπαπια που κάνει καταδύσεις συνήθως σε περιοχές του 1-2,5 m βάθους (Cramp, 

S. (ed), 1994, Vol. 1) αν και έχουν καταγραφεί καταδύσεις για το είδος μέχρι 3,4m (Winfield I. J and 

Winfield D. K., 1994). Επίσης, εξαιτίας του ότι βουτάει σε μικρά βάθη χρειάζεται περιοχές που να έχουν 

ανοικτή έκταση με γόνιμο βυθισμένο στο νερό φυτικό και ζωικό υλικό, χωρίς όμως υπερβολική 

επιπλέουσα βλάστηση. Φαίνεται πως η ποικιλία τροφής που προσφέρει η λίμνη Αγυιάς (ζωικής και 

φυτικής προέλευσης) όπως έχει αποδειχθεί από προηγούμενες μελέτες (Φουρναράκη Χ. και 

συνεργάτες, 2003, Δρετάκης Μ. και συνεργάτες, 1995) σε συνδυασμό με τα μικρά βάθη και τις ανοικτές 

περιοχές της ευνοεί την εύρεση τροφής του.  

 

Aythya nyroca, Βαλτόπαπια, (Güldenstädt, 1770) 

Η βαλτόπαπια έχει, κατά την περίοδο της δειγματοληψίας, τους μικρότερους αριθμούς, αλλά και τη 

σπανιότερη παρουσία στη λίμνη Αγυιάς. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν μόνο δύο καταγραφές όπου το 

είδος εκδήλωσε την συμπεριφορά της τροφοληψίας με κατάδυση. Αξίζει όμως να αναφερθούν κάποιες 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στη 

λίμνη Αγυιάς για το συγκεκριμένο είδος από τον Αρβανίτη Παντελή (2003). Σύμφωνα με την έρευνα 

αυτή, η κυρίαρχη συμπεριφορά του είδους στη λίμνη Αγυιάς τον Φερβρουάριο του 2002 ήταν η 

τροφοληψία (δεν υπήρξαν καταγραφές για το φράγμα των Μπραμιανών για το συγκεκριμένο μήνα, 

διότι είχε πραγματοποιηθεί η εαρινή μετανάστευση). Η τροφοληψία είχε μεγάλα ποσοστά τις πρωινές 

ώρες, ενώ σημείωσαν μειωτική τάση όσο προχωρούσε η ημέρα. Η συμπεριφορά της ανάπαυσης είχε τις 

μεγαλύτερες τιμές κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τις μικρότερες τις μεσημεριανές (Πίνακας 5.4). Η 

συμπεριφορά της περιποίησης είχε σταθερές τιμές κατά τα διαστήματα της ημέρας. Η ανάπαυση και η 

τροφοληψία πραγματοποιήθηκε κυρίως στην επιφάνεια του νερού. 

 
Πίνακας 5.4. Ημερήσια δραστηριότητα της Βαλτόπαπιας στη λίμνη Αγυιάς Χανίων (από Αρβανίτη Π., 
2003). 

Συμπεριφορά Aythya nyroca 

 Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 

Τροφοληψία 76,53 64,20 64,60 

Ανάπαυση 4,69 3,70 11,63 

Κίνηση 7,04 19,75 11,14 

Συναγερμός - - - 

Περιποίηση 11,74 12,35 12,62 

Κοινωνικά - - - 

 

Σε μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Muzaffar S.B (2004) τον Δεκέμβριο του 2002 

παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τη μελέτη του Αρβανίτη για το μήνα Δεκέμβριο. Έδειξε πως τα 

άτομα του είδους πέρασαν τον περισσότερο χρόνο τους στην ανάπαυση (60%) και αρκετά λιγότερο 

στην τροφοληψία (17%). Οι συμπεριφορές της περιποίησης και της κίνησης (κολύμπι) καταγράφηκαν 

σε μικρότερα ποσοστά (14% και 9% αντίστοιχα). Στην ίδια έρευνα η μεγαλύτερη εκδήλωση της 

συμπεριφοράς της τροφοληψίας εκδηλώθηκε το πρωί πριν από τις 11 η ώρα, αποτελώντας το 30-35% 

του συνολικού χρόνου της ημερήσιας δραστηριότητας. Η συμπεριφορά της ανάπαυσης κορυφώθηκε 

από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι, όταν τα πουλιά ήταν ανενεργά για παραπάνω από το 80% του 

χρόνου. Μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα τα πουλιά δαπάνησαν περίπου 25% του χρόνου τους για 

περιποίηση. Η μεγάλη κατανομή του χρόνου του ημερήσιου χρόνου του είδους για αναζήτηση τροφής 

μπορεί να ερμηνευθεί λόγω της βιολογίας του είδους (είναι ημερόβιο είδος όπως και το Γκισάρι) ή 

λόγω ανταγωνισμού με άλλα είδη (Mc Neil R. et al 1992). 

 



[88] 

 

Aythya fuligula, Μαυροκέφαλη Πάπια, (Linnaeus, 1758) 

Η κυρίαρχη συμπεριφορά της Μαυροκέφαλης Πάπιας, όπως και στην περίπτωση του Γκισαρίου, 

είναι της τροφοληψίας. Η ανάπαυση, είναι η δεύτερη κυρίαρχη συμπεριφορά με τις μεγαλύτερες τιμές 

να εμφανίζονται τα πρωινά διαστήματα και με το πέρας της ημέρας να μειώνονται προοδευτικά.. Όλες 

οι συμπεριφορές καταγράφονται στο νερό και η τροφοληψία επιτελείται με κατάδυση, κάτι που 

οφείλεται στην πλούσια βιομάζα βένθους και στο ευνοϊκό μικρό βάθος της λίμνης Αγυιάς που τη 

βοηθάει, όπως και το Γκισάρι, να λαμβάνει την τροφή με μικρό ενεργειακό κόστος.  

Το ότι η ανάλυση δείχνει πως η τροφοληψία σχετίζεται αρνητικά με την κίνηση μπορεί να οφείλεται 

στο ότι κατά τη διάρκεια των καταγραφών τα άτομα έμεναν για πολλή ώρα μέσα στο νερό ψάχνοντας 

για τροφή και όταν έβγαιναν στην επιφάνεια βουτούσαν σχεδόν αμέσως. Είναι γνωστό από τη 

βιβλιογραφία ότι η Μαυροκέφαλη Πάπια καταδύεται και μένει στο νερό για αρκετή ώρα, επειδή 

τρέφεται κυρίως από τον πυθμένα του νερού και καταναλώνει την τροφή συνήθως μέσα στο νερό 

(Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1).  

Η μεγάλη εμφάνιση των ιδιαίτερα μεγάλων ποσοστών τροφοληψίας μπορεί να αιτιολογηθεί από 

τους ίδιους λόγους, όπως στην περίπτωση του Γκισαριού. Δηλαδή, πρώτον από το γεγονός ότι το 

δείγμα της παρατήρησης δεν αποτελεί ολόκληρο τον πληθυσμό που παραμένει στον υγρότοπο της 

Αγυιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα και τον χρησιμοποιεί ως ενδιάμεσο σταθμό κατά την περίοδο της 

μετανάστευσης. Δεύτερον, από την πιθανή προετοιμασία των ατόμων για τη μετανάστευση (τέλη του 

χειμώνα) και την εμφάνιση του φαινομένου της υπερφαγίας (Αρβανίτης Π., 2003). 

Τα στοιχεία που υπάρχουν για την ημερήσια δραστηριότητα της Μαυροκέφαλης Πάπιας είναι πολύ 

λίγα. Σε μία μελέτη που έγινε στη Σουηδία (Pedroli J.C., 1982) η ημερήσια συνολική ανάπαυση του 

πληθυσμού του είδους ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά (85%), όμως τις βραδινές ώρες δεν καταγράφηκε 

η συγκεκριμένη συμπεριφορά (Πίνακας 1.3). Αντίθετα σε μία άλλη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε 

αρκετά πιο νότια στην ίδια χώρα (Nillsson L., 1970) σε πολλά μέρη το είδος ήταν κυρίως δραστήριο 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ίδια μελέτη ακόμη έδειξε ότι η Μαυροκέφαλη Πάπια κυρίως τρεφόταν 

κατά τη διάρκεια της νύχτας μη αντιμετωπίζοντας προβλήματα εξαιτίας του διαιτολογίου του 

(μαλάκια στις παράκτιες περιοχές και έντομα της οικογένειας Chironomidae στα εσωτερικά ύδατα). 

Η Μαυροκέφαλη Πάπια γενικά, κινείται σε αρκετά μεγαλύτερο εύρος της διαθέσιμης σε νερό 

έκτασης της λίμνης από ό,τι το Γκισάρι για να αναζητήσει τροφή, με ιδιαίτερη προτίμηση στην 

κεντρική και ανατολική πλευρά της λίμνης. (Κύρια περιοχή στον Χάρτη 4.8). Ο χώρος στο νοτιοδυτικό 

κολπίσκο χρησιμοποιείται για ανάπαυση και για περιποίηση (Περιοχή ανάπαυσης στον Χάρτη 4.8). Η 

Μαυροκέφαλη Πάπια πρόκειται για ένα παμφάγο είδος που διατρέφεται κυρίως από μαλάκια, 

γαστρόποδα, μαλακόστρακα και υδρόβια έντομα. Επίσης μπορεί να τραφεί και με φυτική ύλη, όπως 

βλαστικά μέρη υδροβίων ειδών (Cramp, S. (ed), 1994, Vol. 1, European Red List Assessment, 2015). Σαν 

είδος τρέφεται κυρίως με οργανισμούς, όπως ήδη έχουν προαναφερθεί, από τον πυθμένα κάνοντας 

καταδύσεις σε βάθη από 0,6-3m, κάποιες φορές μέχρι 4,9 και σπάνια πάνω από 7 μέτρα (Cramp, S. 

(ed), 1994, Vol. 1). Η προτίμηση του είδους στην κεντρική και ανατολική πλευρά της λίμνης εκτιμάται 

ότι οφείλεται στο ότι από το ποτάμι της λίμνης έρχονται πολλά φερτά υλικά, τα οποία επικάθονται 

στον πυθμένα της λίμνης, αποτελώντας έτσι πλούσια τροφή για το είδος. 

Κύριες περιοχές ανάπαυσης των υπό μελέτη ειδών 

Από την μελέτη των καταγραφών των κινήσεων των υπό μελέτη ειδών φαίνεται πως υπάρχουν 

τρεις σημαντικές περιοχές που προσφέρουν ενδιαιτήματα τροφοληψίας, κουρνιάσματος και 

προφύλαξης. Ειδικά οι περιοχές ανάπαυσης είναι πολύ σημαντικές. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη που 

έχουν όλα τα πτηνά για περιοχές όπου δε θα ενοχλούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, 

αποφεύγοντας τα αρπακτικά είδη ή το στρες (Weller M.W., 2004). Όσον αφορά τις περιοχές 

τροφοληψίας πιστεύεται θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η έρευνα γινόντουσαν δειγματοληψίες βιομάζας 
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σε περιοχές και βάθη της λίμνης έτσι ώστε να συνδυαστεί με τις διατροφικές ανάγκες των υπό μελέτη 

ειδών όπως έγινε από τον Αρβανίτη Π. (2003).  

 

 

5.5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Η μελέτη της αναπαραγωγής των τριών υδροβίων πουλιών έδειξε μεγάλες διακυμάνσεις ως προς τις 

εκτάσεις των επικρατειών, τα μέσα βάθη και μήκη ακτογραμμής. Ένα από τα σημαντικά όμως σημεία 

είναι ότι η υδρόβια βλάστηση και η υπερυδατική (Phragmites australis και Typha domingensis) 

διαδραματίζει σπουδαίο στην αναπαραγωγή των ειδών. Ακόμη φάνηκε πως η λίμνη Αγυιάς μπορεί να 

φιλοξενήσει ένα καλό αριθμό ζευγών σε σχέση με νεότερους υγροτόπους της Κρήτης. 

 

5.5.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ 

Το είδος με τα περισσότερα ζευγάρια είναι η Φαλαρίδα, ενώ η Νερόκοτα με το μικρότερο σε όλους 
τους υγροτόπους της παρούσας μελέτης (Πίνακες 4.3, 4.4 και 4.5).  

Παρελθοντικά στοιχεία για τη λίμνη Αγυιά (αδημοσίευτα στοιχεία από Μιχάλη Δρετάκη) δείχνουν 

διακυμάνσεις ως προς τον αριθμό των ζευγαριών και των νεοσσών (Πίνακες 5.5 και 5.6). Ειδικότερα, 

για το Νανοβουτηχτάρι από το 1996 αυξήθηκε ο αριθμός των ζευγαριών και από το 1998 εμφανίζει 

μία σχετική σταθερότητα στη τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τη Νερόκοτα, όμως ο αριθμός των ζευγαριών 

του είδους είναι πολύ μικρός (ίδιος με το 1997). Ο μέγιστος αριθμός των ζευγαριών της Φαλαρίδας 

είναι της παρούσας εργασίας. 

 

Πίνακας 5.5. Αριθμός ζευγαριών για τα υπό μελέτη είδη από το 1996-2000 και 2015. 

Αριθμός ζευγαριών 

Είδος/έτος 1996 1997 1998 1999 2000 2015 

Tachybaptus ruficollis 4 8 10 10 12 10 

Gallinula chloropus 2 5 8 12 14 5 

Fulica atra 1 4 2 7 12 16 
 

Πίνακας 5.6. Αριθμός νεοσσών για τα υπό μελέτη είδη από το 1996-2000 και 2015. 

Αριθμός νεοσσών 

Είδος/έτος 1996 1997 1998 1999 2000 2015 

Tachybaptus ruficollis 9 20 22 58 0 7 

Gallinula chloropus 7 8 10 61 25 10 

Fulica atra 6 20 10 47 25 57 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ημερομηνία έναρξης ανά χρόνο σύγκρισης στη λίμνη Αγυιάς. 

Στο Νανοβουτηχτάρι και τη Φαλαρίδα παρατηρούνται διάφορες διακυμάνσεις, ενώ αντίθετα για τη 

Νερόκοτα είναι πιο σταθερές οι ημερομηνίες. Όμως τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να 

αιτιολογήσουν τις διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης της ωοτοκίας του κάθε είδους, διότι δεν 

συμπεριλαμβάνονται παράγοντες όπως οι περιβαλλοντικοί. 
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Διάγραμμα 5.1. Δεδομένα έναρξης ωοτοκίας κατά την περίοδο 1996-2000 σε σύγκριση με το 2015. 

 

 

Στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

 

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Η χρονική στιγμή της αναπαραγωγής του Νανοβουτηχταριού διαφέρει γεωγραφικά και εξαρτάται 

από την ανάπτυξη της υπερυδατικής βλάστησης και τα επίπεδα στάθμης του νερού (Cramp S., (ed), 

Vol. 1, 1994, European Red List Assessment, 2015). Όσον αφορά την Ευρώπη υπάρχουν στοιχεία της 

περιόδου αναπαραγωγής μόνο για τις βορειοδυτικές και κεντρικές περιοχές και όχι για τον χώρο της 

Μεσογείου. Η περίοδος της αναπαραγωγής ξεκινάει από τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Οκτώβριο 

(Cramp S., (ed), Vol. 1, 1994).  

Το Νανοβουτηχτάρι παρουσιάζει μία πολύ ενδιαφέρουσα συμπεριφορά καλύπτοντας τη φωλιά του 

με διάφορα υλικά (από φυτικά μέρη κυρίως) έτσι ώστε να μην είναι ορατή. Σύμφωνα με μία έρευνα 

των Prokop P. και Trinka A. (2011) είναι ωφέλιμο για το είδος να καλύπτει τη φωλιά για δύο λόγους: 

πρώτον διότι μειώνονται οι πιθανότητες για θήρευση των αυγών και δεύτερον διότι μειώνονται οι 

δαπάνες για τη θερμορύθμιση. Όμως, η κρυπτική αυτή συμπεριφορά, η οποία κλιμακώνεται όσο 

προχωράει η αναπαραγωγική περίοδος, δημιουργεί δυσκολίες στην έρευνα. Οι δυσκολίες αυτές 

έγκειται στο ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι φωλιές και να υπολογιστούν οι ημερομηνίες ωοτοκίας 

(Moss D. and Moss G.M., 1993). 

 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Η αναπαραγωγική περίοδος της Νερόκοτας στην Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία, ξεκινάει 

από τα τέλη Μαρτίου και συνεχίζεται μέχρι τον Αύγουστο (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). Άλλη πηγή 

αναφέρει πως το είδος αναπαράγεται από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο European Red List 

Assessment, 2015). Στη νότια Ευρώπη η περίοδος ωοτοκίας ξεκινάει από τα τέλη Μαΐου και 

συνεχίζεται μέχρι τον Ιούλιο (Cramp S., (ed), Vol. 2,1994).  

Σε μία μελέτη από τους Farrah Samraoui F. και συνεργάτες (2013) στην Αλγερία ,η έναρξη της 

περιόδου της ωοτοκίας ξεκίνησε τον Απρίλιο. Η καθυστέρηση συνδέθηκε με το ότι τα ζευγάρια 

περίμεναν μέχρι η ανάπτυξη της βλάστησης να μπορεί να παρέχει κατάλληλο καταφύγιο για 

φωλεοποίηση.  

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Στοιχεία για την περίοδο της αναπαραγωγής της Φαλαρίδας έχουν δείξει ότι στην κεντρική Ευρώπη 

τα πρώτα αυγά εναποτίθενται κατά τα τέλη Μαρτίου, όμως η κύρια περίοδος ωοτοκίας τελειώνει στα 

τέλη Απριλίου (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994). Γενικά η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί από τον 
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Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο (European Red List Assessment, 2015). Σημαντική δε για την 

αναπαραγωγική διαδικασία είναι η στάθμη του νερού. Ειδικότερα όταν υποχωρεί απότομα οι φωλιές 

εγκαταλείπονται από τους γονείς (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994).  

Η ημερομηνία ωοτοκίας μπορεί να συνδέεται άμεσα με την ημερομηνία άφιξης των πουλιών στις 

περιοχές αναπαραγωγής και με την ηλικία των αναπαραγόμενων ατόμων (Cave A.J. . et al., 1989) κάτι 

που αποδείχθηκε από τους Perdeck A.C. και Cave A.J (1992). Σύμφωνα με τους δεύτερους η ημερομηνία 

ωοτοκίας στη Φαλαρίδα προωθείται με την ηλικία και των δύο γονέων. Αντίθετα από τα αρσενικά, τα 

θηλυκά άτομα παρουσίασαν σταθερές διαφορές μεταξύ τους ως προς την ημερομηνία αναπαραγωγής. 

Ακόμη έδειξαν ότι ο ρυθμός της επιβίωσης των θηλυκών ατόμων είναι ανεξάρτητος από την 

ημερομηνία ωοτοκίας Επίσης έδειξαν πως η διακύμανση στην ημερομηνία ωοτοκίας μεταξύ των 

ατόμων οφείλεται κυρίως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τέλος, η ημερομηνία ωοτοκίας μπορεί να 

σχετίζεται άμεσα με την ημερομηνία άφιξης των ατόμων για το σχηματισμό επικρατειών όπως επίσης 

και από την ηλικία των ατόμων, παρά τα χαρακτηριστικά της περιοχής επικράτειας (Cave A.J. et al, 

1989).  

 

5.5.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ 
 

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Το κυρίαρχο ενδιαίτημα φωλεοποίησης στη λίμνη Αγυιάς για το Νανοβουτηχτάρι αποτελεί το ψαθί 

Typha domingensis και το καλάμι Phragmites australis (αποτελώντας μαζί περίπου 60-70% και >60% 

αντίστοιχα). Στο φράγμα του Αποσελέμη οι φωλιές κυρίως συνιστώνται από ξερό υλικό, καλαμιώνες 

(Phragmites australis) και βελανιδιές (Quercus sp.). στο φράγμα των Ποταμών ο πλάτανος (Platanus 

orientalis) και η ξηρή μακκία βλάστηση είναι η κυριότερη βλάστηση που χρησιμοποιείται για το 

σχηματισμό των φωλιών.  

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία και Ιρλανδία σε διάφορους υγροτόπους για την 

αναπαραγωγή του Νανοβουτηχταριού (Moss D. and Moss G.M., 1993) το κυρίαρχο ενδιαίτημα 

φωλεοποίησης ήταν το Phragmites sp. (51%) και ακολούθησαν με διαφορά η υδρόβια βλάστηση Typha 

domingensis (15% και 13% αντίστοιχα). Υπάρχει μία συμφωνία με την παρούσα μελέτη ως προς την 

επιλογή του καλαμιού Phragmites sp. ως προτιμόμενο ενδιαίτημα φωλεοποίησης. 

` 

Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Στη λίμνη Αγυιάς τα κυρίαρχα ενδιαιτήματα για φωλεοποίηση για το είδος αποτελούν κυρίως το 

καλάμι Phragmites australis και λιγότερο το Typha domingensis (αντίστοιχα 80% και 60% περίπου). 

Στο φράγμα του Αποσελέμη η κυρίαρχη βλάστηση είναι τα καλάμια (Phragmites australis) και το ξερό 

υλικό, ενώ των Ποταμών ο πλάτανος (Platanus orientalis) και η ξηρή μακκία βλάστηση. 

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Forman D.W και Brain P.F. (2004) στη νότια 

Ουαλία, σε ένα τεχνητό υγρότοπο, το κύριο ενδιαίτημα φωλεοποίησης ήταν πάνω ή μέσα σε συστάδες 

βούρλων του γένους Juncus sp. (48,65%). Το 15% ήταν σε θάμνους και ξυλώδη βλάστηση (τσαπουρνιά, 

ιτιά, κρανιά). Οι υπόλοιπες φωλιές ήταν σε είδη που ανήκουν στην οικογένεια των Poaceae, σε ποώδη 

βλάστηση (σε υπερυδατική βλάστηση (πχ Rumex spp) και υπερυδατική βλάστηση (Typha angustifolia, 

Phragmites australis, Iris pseudacorus).  

 Σε μία άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αλγερία (Samraoui F. et al, 2013) σε δύο 

υγροτοπικά συστήματα στη μία περιοχή, Μπουσέντρα (Boussedra) το είδος έδειξε σαφή προτίμηση σε 

μικρότερες συστάδες βούρλων (90% όλων των φωλιών). Λίγες φωλιές βρέθηκαν σε αλμυρίκια 

(Tamarix spp.) (8%) και μία φωλιά σε ανάμεικτη βλάστηση (2%). Αντίθετα στη λίμνη Τόγκα οι φωλιές 

ήταν κυρίως σε Scirpus lacustris (41%) και σε Alnus glutinosa (32%). 
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Γενικά σαν είδος είναι οπορτουνιστικό και μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και εύκολα σε 

φυσικούς και τεχνητούς υγροτόπους (Cramp. S., (ed) Vol. 2, 1994), αρκεί όμως να υπάρχει παρόχθια 

βλάστηση (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015) η οποία βέβαια είναι πλούσια στη λίμνη Αγυιάς.  

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Στη λίμνη Αγυιάς τα κυρίαρχα ενδιαιτήματα φωλεοποίησης αποτελούν τα Typha domingensis και το 

καλάμι Phragmites australis (αποτελώντας μαζί περίπου 60-70% και >60% αντίστοιχα). Στη 

φραγμολίμνη του Αποσελέμη η κυρίαρχη βλάστηση είναι ελιά (ξηρή ή βυθισμένη), βελανιδιά (Quercus 

sp.) και βάτα (Rubus sp.), ενώ στους Ποταμούς πλάτανος (Platanus orientalis) 

 και ξηρή μακκία βλάστηση. 

Σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε στην Αλγερία (Samraoui F and Samraoui B., 2007) η πλειοψηφία 

των φωλιών έγινε σε Phragmites australis (63,2%) και σε μικρότερα ποσοστά σε Scirpus triqueter και S. 

maritimus (24,6% και 8,7% αντίστοιχα). Ακόμη η ωοτοκία ξεκίνησε πρώτα από τα Phragmites, εκεί που 

η υπερυδατική βλάστηση αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

ύπαρξη υπερυδατικής είναι πολύ σημαντική για την φωλεοποίηση της Φαλαρίδας (Cramp S., (ed) Vol. 

2, 1994), όπως φαίνεται και από τις προτιμήσεις του είδους στη λίμνη Αγυιάς. 

 

5.5.3 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

Η μελέτη της σύνδεσης των επικρατειών των υπό μελέτη ειδών με τη βλάστηση και τα βάθη της 
λίμνης Αγυιάς έδειξαν πολύ ενδιαφέροντα σημεία, που σχετίζονται με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε 
είδους. Επίσης διαφαίνεται πως η λίμνη Αγυιάς διαθέτει κατάλληλα ενδιαιτήματα, τόσο για την 
τροφοληψία, όσο και για την αναπαραγωγή και των τριών ειδών. 
 
Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764  

Παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις ως προς την έκταση επικράτειας ανάμεσα στα ζευγάρια του 

συγκεκριμένου είδους. Υπάρχουν αρκετά παλαιότερες μελέτες που αναφέρουν μέσες εκτάσεις των 

επικρατειών του είδους. Για παράδειγμα 1000m2 στην Αγγλία, 1520m2 στη Δανία και 1600 m2 στη 

Γερμανία (Cramp S., (ed), Vol. 1., 1994). Στην παρούσα εργασία η μέση έκταση είναι αρκετά 

μεγαλύτερη και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η έκταση και τα ενδιαιτήματα της λίμνης Αγυιάς 

δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερης έκτασης επικράτειες. 

Από το σύνολο των επικρατειών ο κυρίαρχος χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η Υδρόβια 

βλάστηση και ακολουθούν τα Κυρίαρχα Phragmites australis και Typha domingensis (Διάγραμμα 4.39). 

Στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος της λίμνης Αγυιάς το Νανοβουτηχτάρι προτιμάει το 

μεγαλύτερο τμήμα της Yδρόβιας βλάστησης, του Κυρίαρχου Typha domingensis και σημαντικό 

ποσοστό του Κυρίαρχου Persicaria decipiens (Διάγραμμα Π.Δ.1. στο Παράρτημα Δ). Σαν είδος γενικά 

προτιμάει ένα πολύ μεγάλο εύρος ρηχών περιοχών πλούσιες σε βλάστηση (επιπλέουσα, υπερυδατική 

και υπερυδατική) με υψηλές πυκνότητες σε ασπόνδυλα (European Red List Assessement, 2015) αν και 

δεν αντέχει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ανοιχτών νερών από πυκνές περιοχές υπερυδατικής 

βλάστησης όπως Phragmites sp. ή Scirpus sp. (Cramp S., (ed) Vol. 2, 1994). 

Γενικά το Νανοβουτηχτάρι κινείται σε διάφορα βάθη, με το μέσο βάθος να είναι στα 1,7m. Τρέφεται 

με βενθικούς οργανισμούς κυρίως με καταδύσεις (μέχρι 1m και σπάνια>2m βάθος) (Cramp S., (ed) 

Vol.1, 1994, European Red List Assessment, 2015). Έτσι το είδος συνδέεται άμεσα με το ειδικό 

υδρολογικό καθεστώς και στην περίπτωση που οι πηγές τροφής συνδέονται με τα υγρά 

οικοσυστήματα (Ceccobelli S. and Battisti C., 2010). Γενικά το είδος είναι οπορτουνιστικό και προτιμά 

να εποικίζει σε ένα μεγάλο εύρος μικρών και ρηχών υγροτόπων (European Red List Assesssment, 

2015) με πλούσια βλάστηση όπου το βάθος είναι μικρότερο των 2m, έτσι ώστε να μην καταναλώνει 

μεγάλη ενέργεια κατά τη λήψη τροφής (Ceccobelli S. and Battisti C., 2010).  
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Gallinula chloropus, Νερόκοτα, (Linnaeus, 1758) 

Οι αποκλίσεις ως προς το μέγεθος έκτασης της επικράτειας ανάμεσα στα ζευγάρια στη λίμνη Αγυιάς 

είναι μεγάλες. Το μέγεθος της επικράτειας στην Νερόκοτα επηρεάζεται από το βάρος των αρσενικών 

ατόμων (λόγω βάρους χρειάζονται περισσότερο χώρο για να καλύψουν καλύτερα τις διατροφικές τους 

ανάγκες), την ηλικία και εμπειρία του ζευγαριού, όπως επίσης και από την ποσότητα της φυτικής 

κάλυψης που είναι διαθέσιμη για τη δημιουργία φωλιάς (Petrie M. 1984, Forman D.W. and Brain P.F., 

2004). Επίσης το αναπαραγωγικό προφίλ του είδους, καθώς και το μέγεθος του πληθυσμού δεν έχουν 

επίδραση στην περιοχή της επικράτειας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Forman 

D.W. and Brain P.F., 2004). Οι επικράτειες μάλιστα των νεαρών ατόμων (της 1ης χρονιάς) είναι συχνά 

μικρές σε έκταση, εξαιτίας της επιθετικότητας των παλιών ζευγαριών που διατηρούν την επικράτειά 

τους (Cramp S., (ed) Vol 2, 1994). 

Από το σύνολο των επικρατειών οι κυρίαρχος χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η Υδρόβια 

βλάστηση και ακολουθούν τα Κυρίαρχα Phragmites australis και Typha domingensis. Από το σύνολο 

του διαθέσιμου ενδιαιτήματος, χρησιμοποιεί ένα καλό τμήμα του Κυρίαρχου Schoenoplectus lacustris 

και του Κυρίαρχου Persicaria decipiens (Διάγραμμα 4.40). Καλύπτει ακόμη λίγο πάνω από το ένα τρίτο 

της έκτασης του Κυρίαρχου Typha domingensis (Διάγραμμα Π.Δ.2. στο Παράρτημα Δ). Σύμφωνα με 

τους Brambilla M. και συνεργάτες (2012), η αφθονία του πληθυσμού του είδους επηρεάζεται θετικά 

από την κάλυψη των καλαμιώνων και αρνητικά από την ξυλώδη βλάστηση. Επίσης σε μία άλλη έρευνα 

(Cempulik P., 1993) στην Πολωνία, τα ζευγάρια προτίμησαν μικρές λιμνούλες με κυρίαρχη βλάστηση 

Typha sp. και σε ζώνες παρόχθιας βλάστησης με πλάτος πάνω από 3m. 

Το μέσο βάθος της επικράτειας του είδους στη λίμνη Αγυιάς είναι περίπου 1,60m. Από τη 

βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για τα βάθη των βιοτόπων που προτιμάει η Νερόκοτα. 

Σύμφωνα με τον Cempulik P. (1993), το είδος προτιμούσε ως ενδιαίτημα τα κανάλια μικρών λιμνών 

(Cempulik P., 1993), όπου τα βάθη είναι μικρότερα από 80cm. Το σημαντικό για την Νερόκοτα δεν 

είναι τόσο το βάθος, αλλά η ύπαρξη πυκνής παρόχθιας βλάστησης, διότι τη χρειάζεται αφενός για να 

κρύβεται (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015) και αφετέρου για να λαμβάνει τη τροφή. Ως γνωστόν, σπάνια 

καταδύεται προς αναζήτηση τροφής. Κυρίως τρέφεται κολυμπώντας, περπατώντας πάνω σε 

επιπλέουσα βλάστηση ή στο έδαφος (Cramp S., (ed) Vol. 2, 1994). 

 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Η Φαλαρίδα παρουσίαζει μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την έκταση της κάθε επικράτειας.Οι 

ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την μεταβλητότητα στην έκταση της επικράτειας 

1. Η πυκνότητα και ηλικιακή δομή του πληθυσμού: τα άπειρα και κοινωνικά υποδεέστερα πουλιά 

έχουν την τάση να καταλαμβάνουν πολύ μικρές περιοχές. 

2. Παράγοντες του ενδιαιτήματος: όπως η συνολική ακτογραμμή, τα φυσικά εμπόδια και η 

επιλογή της βλάστησης. 

3.  Η διαθεσιμότητα της τροφής (Cramp S., (ed)Vol. 2, 1994). 

Γενικά η τυπική έκταση της επικράτειας της Φαλαρίδας είναι από 5x 10-4-10-3  km2 (ή 0,05-0,1 ha) 

(Cramp S., (ed) Vol. 2, 1994). Σε διάφορες παρελθοντικές μελέτες έχει υπολογιστεί η μέση επικράτεια 

του είδους. Για παράδειγμα το εύρος των επικρατειών σε μία μελέτη του Cramp S. (1947), με οκτώ 

χαρτογραφημένες επικράτειες στο Λονδίνο το 1943, κυμαινόταν από 1200-4400 m2. Ακόμη σε μία 

άλλη έρευνα από τον Askaner T. (1959), χαρτογραφήθηκαν 20 επικράτειες στην Σουηδία, με εύρος 

έκτασης από 800-4700 m2 (μέση έκταση 2.500 m2). Επίσης σε μία νεότερη μελέτη (Gadsby A.B., 1978) 

χαρτογραφήθηκαν 135 ζευγάρια στην Αγγλία και το εύρος των εκτάσεων κυμαίνονταν από 800-

130.700 m2 (μέση έκταση 4600 m2). 

Από το σύνολο των επικρατειών ο κυρίαρχος χρησιμοποιούμενος τύπος βλάστησης είναι η Υδρόβια 

βλάστηση και τα Κυρίαρχα Phragmites australis και Typha domingensis (Διάγραμμα 4.41). Από το 
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σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος, η Φαλαρίδα χρησιμοποιεί σχεδόν όλη την έκταση του 

Κυρίαρχου Schoenoplectus lacustris, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Κυρίαρχων Persicaria decipiens και 

Typha domingensis. Χρησιμοποιεί ακόμη σημαντικό ποσοστό της Υδρόβιας βλάστησης (Διάγραμμα 

Π.Δ.3. στο Παράρτημα Δ). 

Κατά κύριο λόγο όμως προτιμά τα ρηχά νερά με παρακείμενα βαθύτερα βάθη για να καταδύεται 

(European Red List Assessement, 2015). Συγκρίνοντας το μέσο βάθος των επικρατειών της Φαλαρίδας 

στη λίμνη Αγυιάς με τα αντίστοιχα δύο λιμνών της Αλγερίας (Rizi H.et al. 1999), παρατηρείται πως τα 

μέσα βάθη των επικρατειών της λίμνης Αγυιάς είναι πιο κοντά στη λίμνη Τόγκα (Πίνακας 5.7).  

 

Πίνακας 5.7. Βάθη επικρατειών στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τη μελέτη των Rizi H. et. al, 1999). 
 

Λίμνη Αγυιάς Λίμνη Ουμπέιρα Λίμνη Τόγκα 
 2015 (n=16) 1996 (n=17) 1997 (n=12) 1997(=27) 
 MO±τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο-

μέγιστο 
MO±τυπική 

απόκλιση 
(Ελάχιστο-

μέγιστο) 
MO±τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο-

μέγιστο 
MO±τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο-

μέγιστο 
Βάθος 
νερού 
(m) 

1,65±0,30 (1,30-2,18) 1,07±0,42 (0,40-1,60) 0,63±,011 
(0,50-
0,80) 

1,54±0,18 (1,13-1,80) 

 

 

Στατιστική ανάλυση με G-test 

Η στατιστική ανάλυση του G-test έδειξε πως και τα δύο είδη, Νανοβουτηχτάρι και Φαλαρίδα, 

επιλέγουν τα ενδιαιτήματα με βάση τη βλάστηση της λίμνης Αγυιάς. Δηλαδή ότι τα είδη «επιλέγουν» τα 

ενδιαιτήματα που θα κάνουν τις επικράτειές τους. Το ίδιο τεστ επίσης έδειξε πως και για τα δύο είδη 

παρουσιάζονται ενδοειδικές διαφορές ως προς την επιλογή του ενδιαιτήματος (Πίνακας 4.6). 

Πιστεύεται ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν παλιά ζευγάρια τα οποία 

επισκέπτονται την Αγυιά για να φωλιάσουν και είτε διατηρούν τις επικράτειές τους είτε παίρνουν τις 

πιο «καλές επικράτειες» σε σχέση με τα νέα ζευγάρια. Η άποψη αυτή ενισχύεται από προηγούμενες 

μελέτες.  

Πιο συγκεκριμένα για το Νανοβουτηχτάρι έχει βρεθεί πως πολλά ζευγάρια διατηρούν τις 

επικράτειές τους κατά τους χειμερινούς μήνες επί πολλές διαδοχικές χρονιές. Ακόμη, εάν είναι εφικτό, 

το ίδιο ζευγάρι μπορεί να καταλαμβάνει την ίδια επικράτεια όλο τον χρόνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 

δημιουργία της επικράτειας ξεκινάει λίγες μέρες μετά την εαρινή άφιξη (Cramp S., (ed), Vol. 1, 1994).  

Όσον αφορά τη Φαλαρίδα, έχει επισημανθεί το φαινόμενο να διατηρούνται οι επικράτειες για 

συνεχόμενες χρονιές. Ενδεικτική είναι μία μελέτη στην Αγγλία (Oxfordshire) όπου δύο μη 

μαρκαρισμένα ζευγάρια, που παρακολουθούνταν το χειμώνα του 1976-7, παρέμεναν στο ίδιο σημείο 

και αναπαράγονταν σε επικράτειες ακριβώς ίδιες με του προηγούμενου χρόνου (Cramp S., (ed), Vol. 2, 

1994).  

Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες για τη Νερόκοτα που έδειξαν ότι ίδια ζευγάρια συχνά καταλάμβαναν 

τις ίδιες επικράτειες επί πολλά έτη (Cramp S., (ed), Vol. 2, 1994).  

Βέβαια αυτή η άποψη θα ήταν πιο ισχυρή αν συνδυαζόταν με μαρκάρισμα των ζευγαριών, όπως 

δακτυλίωση ή προσθήκη ειδικών συσκευών (πχ gps, geolocators) για τη χωροχρονική παρακολούθησή 

τους.  

 

5.5.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

Οι επικράτειες των υπό μελέτη ειδών δείχνουν διακυμάνσεις ανάμεσα στα ζευγάρια, ως προς τη 

χρήση του μήκους της ακτογραμμής. Η Φαλαρίδα χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής 

της λίμνης, ενώ η Νερόκοτα το μικρότερο.  
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Παρόλο που υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ των επικρατειών σε κάθε είδος, φαίνεται πως και για 

τα τρία είδη η χρήση του μήκους της ακτογραμμής της λίμνης Αγυιάς διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Για 

το Νανοβουτηχτάρι, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι αναπαράγεται στην παρόχθια βλάστηση (ΕΟΕ 

και ΠΣΚ, 2015) και ότι προτιμά η φωλιά του να είναι κοντά στην στις παρυφές ρηχών υγροτόπων 

(European Red List Assessment, 2015). Ακόμη και η Νερόκοτα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, χρειάζεται την 

παρόχθια βλάστηση (ΕΟΕ και ΠΣΚ, 2015).  

Η Φαλαρίδα χρειάζεται να βρίσκεται κοντά στην ακτογραμμή για να δημιουργήσει τη φωλιά 

(Cramp S., (ed) Vol.2, 1994). Σύμφωνα με την έρευνα των Cave A.J. και συνεργάτες (1989) τα ζευγάρια 

είχαν περάσει τον περισσότερο χρόνο κατά μήκος της ακτής. Επίσης, έδειξαν πως μεγαλύτερες σε 

έκταση επικράτειες έχουν μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμής σε αντίθεση με τις μικρότερες. Αυτό όμως 

δεν ισχύει στην παρούσα εργασία (Πίνακας Π.Δ.6, Παράρτημα Δ). 

 

5.5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ  

Α) Σε σχέση με τους υγροτόπους σύγκρισης 

Η σύγκριση ανά εμβαδόν επιφάνειας έδειξε πως η πυκνότητα ζευγαριών για το είδος 

Νανοβουτηχτάρι στη λίμνη Αγυιάς είναι πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο φράγμα του 

Αποσελέμη και πάνω από 15 φορές μεγαλύτερη από το φράγμα των Ποταμών . Για το είδος Νερόκοτα 

η ψαλίδα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα η πυκνότητα των ζευγαριών στη λίμνη Αγυιάς 

είναι πάνω από 14 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αποσελέμη και πάνω από 23 φορές από 

των Ποταμών. Επίσης για τη Φαλαρίδα η πυκνότητα των ζευγαριών στον βιότοπο της Αγυιάς είναι 

πάνω από 3,5 φορές μεγαλύτερη από την πυκνότητα Αποσελέμη και 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη 

των Ποταμών (Διάγραμμα 4.42). 

Η σύγκριση ως προς το μήκος ακτογραμμής του κάθε βιοτόπου έδειξε διαφορές, αλλά αρκετά 

μικρότερες σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση. Η πυκνότητα των ζευγαριών του 

Νανοβουτηχταριού στη λίμνη Αγυιάς είχε μικρή διαφορά σε σχέση με του Αποσελέμη, ενώ με την 

πυκνότητα των Ποταμών έχει τετραπλάσια διαφορά στις τιμές. Για τη Νερόκοτα η πυκνότητα στη 

λίμνη Αγυιάς είναι 4,5 και 6 φορές μεγαλύτερη αντίστοιχα από το φράγμα του Αποσελέμη και των 

Ποταμών. Στη Φαλαρίδα, όπως και στην προηγούμενη σύγκριση, οι τιμές είναι πολύ κοντά ανάμεσα 

στη λίμνη Αγυιάς και του Αποσελέμη. Η διαφορά ανάμεσα στην πυκνότητα των ζευγαριών της λίμνης 

Αγυιάς και των Ποταμών είναι σχεδόν διπλάσια (Διάγραμμα 4.43).  

Για το φράγμα του Αποσελέμη δεν υπάρχει κάποια μελέτη για την βλάστηση της περιοχής. Από 

επιτόπιες παρατηρήσεις η βλάστηση αποτελείται κυρίως από ελιές (Olea europaea), πλατάνια 

(Platanus orientalis), βάτα (Rubus sp.), βελανιδιές (Quercus sp.), συκιές, καλάμια Phragmites australis 

και συστάδες ψαθιών (Typha sp.).  

Για το φράγμα των Ποταμών υπάρχει το απογραφικό δελτίο της WWF Ελλάς του 2009 

(Απογραφικό δελτίο,KRI143 - Φραγμολίμνη Ποταμών, τελευταία πρόσβαση 18/5/2016) σύμφωνα με 

το οποίο η θαμνώδης/ δενδρώδης, η υγρολιβαδική και η υπερυδατική βλάστηση καλύπτουν η κάθε μία 

ποσοστό μικρότερο του 5%., με χαρακτηριστικά είδη τα καλάμια Arundo donax, τα βούρλα Juncus sp., 

τα πλατάνια Platanus orientalis και τα ψαθιά Typha sp. Συμπληρωματικά, από επιτόπιες παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνονται οι μικρές εκτάσεις των προαναφερθέντων τύπων βλάστησης. Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι περιμετρικά του φράγματος επικρατεί μακκία βλάστηση, κυρίως ρείκια και κουμαριές καθώς και 

ελιές, βελανιδιές, σχίνοι, πρίνοι κλπ. 

Το χαρακτηριστικό και των δύο νέων φραγμάτων είναι ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένη υφυδατική 

βλάστηση (πχ ποταμογείτονες, χαρόφυτα κλπ) που αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για τα υδρόβια 

πουλιά, βλάστηση η οποία είναι ανεπτυγμένη στην Αγυιά. Για μία πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων της σύγκρισης χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, όπως η παρακολούθηση της 
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αναπαραγωγικής διαδικασίας σε βάθος χρόνων, η χαρτογράφηση και παρακολούθηση των 

ενδιαιτημάτων βλάστησης του κάθε υγροτόπου, η παρακολούθηση και καταγραφή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών κλπ, κάτι που στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν ήταν εφικτό. 

Η σύγκριση της πυκνότητας ζευγαριών ανάμεσα στους 3 υγροτόπους δείχνει πως η λίμνη Αγυιάς 

είναι ένας υγρότοπος σημαντικός, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και για τα υπό μελέτη αναπαραγόμενα 

είδη, διότι προσφέρει μία σταθερότητα στην πυκνότητα φωλεοποίησης σε σχέση με τους νεότερους 

υγροτόπους. Ένας σημαντικός παράγοντας που εκτιμάται ότι συμβάλλει σημαντικά σε αυτό είναι ότι η 

λίμνη Αγυιάς δημιουργήθηκε πριν από 80 περίπου χρόνια (1927), αν και ήταν ελώδης περιοχή. Με την 

πάροδο όλων αυτών των δεκαετιών έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για την 

αναπαραγωγή και τροφοληψία των υδροβίων ειδών. Αντίθετα η φραγμολίμνη του Αποσελέμη και των 

Ποταμών, παρόλο που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη Αγυιά είναι νέοι υγρότοποι (η 

δημιουργία και των δύο είναι μετά το 2009) και ακόμη δεν έχουν φτάσει στο στάδιο εξέλιξης του 

υγροτόπου της Αγυιάς.  

 

Β) Σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία  

Tachybaptus ruficollis, Νανοβουτηχτάρι, Pallas, 1764 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την πυκνότητα των 

ζευγαριών του είδους. Αναφορικά, το Νανοβουτηχτάρι θεωρείται ότι έχει την υψηλότερη πυκνότητα 

αναπαραγωγής από όλα τα μη αποικιακά είδη (συνήθως είναι 1 έως 5 ζευγάρια ανά 10-2 km2) (Cramp 

S., (ed), Vol. 1, 1994). Στον παρακάτω πίνακα γίνεται σύγκριση της πυκνότητας των ζευγαριών του 

είδους της παρούσας εργασίας με τις αντίστοιχες μίας πολύχρονης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 

ένα σύμπλεγμα λιμνών με ψάρια στη Σλοβενία από τον Vogrin M. (2001).  

 

Πίνακας 5.8. Πυκνότητα ζευγαριών (αριθμός ζευγαριών ανά km2)στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τη 
μελέτη Vogrin M. (2001). 

Veliki Ribnik (0,2 km2) Gajic (0,08 km2) Mali Ribnik(0,05 km2) Λίμνη Αγυιάς (0,15km2)* 

1986-1998 (n≤19) 2015 (n=10) 

40 94 178 66,7  

*Το διαθέσιμο ενδιαίτημα της λίμνης Αγυιάς όπως έχει υπολογιστεί στην παρούσα εργασία  

 

H έρευνα του Vogrin M. (2001) έδειξε πως το είδος προτιμά πολύ περισσότερο τους μικρούς σε 

έκταση υγροτόπους. Η λίμνη Αγυιάς συγκρινόμενη με την πρώτη λίμνη (Veliki Ribnik) με την οποία έχει 

και παρόμοια έκταση, έχει αρκετά μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών. Αν συγκριθεί όμως με τους 

άλλους υγροτόπους η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ειδικά με την τρίτη λίμνη (Mali Ribnik). 

Τα παραπάνω στοιχεία ενισχύουν το ότι το είδος προτιμάει βιότοπους έκτασης μικρότερης του 0,1 

km2 (Cramp S., (ed) Vol. 1, 1994). Επομένως φαίνεται ότι όσο μειώνεται η έκταση του βιοτόπου τόσο 

αυξάνεται η πυκνότητα των ζευγαριών. Παρόλα αυτά η λίμνη Αγυιάς φιλοξενεί μία σημαντική 

πυκνότητα ζευγαριών του είδους ως προς το διαθέσιμο ενδιαίτημά της.  

 

Νερόκοτα, Gallinula chloropus, (Linnaeus, 1758) 

Όπως και στο Νανοβουτηχτάρι, έτσι και για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες για την πυκνότητα των ζευγαριών. Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τα δεδομένα της 

παρούσας εργασίας με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Cempulik P. (1993). 
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Πίνακας 5.9. Πυκνότητα ζευγαριών(αριθμός ζευγαριών ανά km2) στη λίμνη Αγυιάς σε σχέση με τη 
μελέτη του Cempulik P. (2003). 

 Wielikat μικρές 

λιμνούλες (26,04 

km2)- 

Wielikat 

κανάλια (0,09 

km2) 

Bytom-Rozbark 

ταμιευτήρες (3,58km2) 

Λίμνη Αγυιάς 

(0,15km2)* 

Περιοχή ανάμεσα στα 

αναχώματα 5-9 1000 92-198 33,3 
Περιοχή ανάμεσα μόνο 

στην υδρόβια βλάστηση 126-201 1800 461-933 

*Το διαθέσιμο ενδιαίτημα της λίμνης Αγυιάς όπως έχει υπολογιστεί στην παρούσα εργασία. 

Στην εργασία του Cempulik P. (2003) φαίνεται ξεκάθαρα πως υπάρχουν υπερβολικά πολύ μεγάλες 

πυκνότητες των αναπαραγόμενων ζευγαριών (18-22 φορές μεγαλύτερες τιμές) στους ταμιευτήρες 

Byton-Rozbark από τις λιμνούλες και τα κανάλια του Wielikat μαζί. Όμως σε καταγραφές της 

υπερυδατικής υδρόβιας βλάστησης, ανά περιοχή, οι πυκνότητες ήταν μόνο 3-4 φορές μεγαλύτερες 

στους ταμιευτήρες. Ακόμη οι υψηλότερες πυκνότητες παρατηρήθηκαν στα κανάλια του Wielikat. Η 

λίμνη Αγυιάς έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών σε σχέση με τις μικρές λιμνούλες και αυτό ίσως να 

οφείλεται στο ότι η κάθε λίμνη χωριστά είναι μικρή σε μέγεθος και δεν μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο 

αριθμό ζευγαριών (τουλάχιστον όταν διεξήχθει η έρευνα). 

Fulica atra, Φαλαρίδα, Linnaeus, 1758 

Για τη φαλαρίδα όπως και για τα άλλα είδη της μελέτης υπάρχουν λίγες μελέτες για την πυκνότητα 

των ζευγαριών. Σύμφωνα με τους Darakchiev Α. et al, (1982) η πυκνότητα αναπαραγωγής σε μικρές 

τεχνητές λίμνες κοντά στο Πλόβντιβ (Βουλγαρία) κυμαίνονταν μεταξύ 19-253 ζευγάρια ανά km2. Μία 

άλλη μελέτη των Kamburova Ν. και Michev Τ. (2003) έδειξε μεγαλύτερη πυκνότητα σε ένα 

προστατευόμενο βιότοπο της Βουλγαρίας. Την πρώτη χρονιά η πυκνότητα των ζευγαριών ήταν 

μεγαλύτερη από τη δεύτερη (170 ζευγάρια/km2 και 67 ζευγάρια/km2 αντίστοιχα) και αυτή η διαφορά 

αποδόθηκε στη διακύμανση της στάθμης του νερού. Η διαφορά στην πυκνότητα των ζευγαριών στις 

δύο μελέτες αποδίδεται στο ότι οι μικρές λιμνούλες είναι τεχνητοί υγρότοποι με μικρή έκταση.  

Σε μία άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία (Delic Α, 1991) η πυκνότητα των 

ζευγαριών ήταν πολύ μικρή (μόλις 21,6 ζευγάρια ανά km2), πράγμα που αποδόθηκε σε ανθρωπογενείς 

παράγοντες. Σε μία άλλη μελέτη, του Melde Μ. (1962) η πληθυσμιακή πυκνότητα ήταν 29 ζεύγη/km2. 

Παρά το γεγονός ότι οι επικράτειες ήταν σε φυσικές λίμνες καταγράφηκε μικρή πυκνότητα σε μεγάλη 

έκταση. Σύμφωνα με τον ερευνητή αυτό οφείλεται στο ότι αν και οι λίμνες σε αυτήν την περιοχή έχουν 

μεγάλη πυκνότητα παράκτιας υπερυδατικής βλάστησης, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν το είδος 

αρχίζει να αναπαράγεται, οι περισσότερες από τις λίμνες ψύχονται. Στην παρούσα εργασία η 

πυκνότητα των ζευγαριών είναι αρκετά μεγάλη 106,7 ζευγάρια/km2  (στο σύνολο του διαθέσιμου 

ενδιαιτήματος), δείχνοντας ότι η λίμνη Αγυιάς παρά το μικρό της μέγεθος μπορεί να φιλοξενήσει 

μεγάλη πυκνότητα ζευγαριών. 

 

 

5.6 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 
Η λίμνη της Αγυιάς οδεύει προς τη φυσιολογική πορεία γήρανσης, όπως κάθε λίμνη. Όμως η 

Δεύτερη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια του προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» (Λυμπεράκης Π. και συνεργάτες, 2016) έδειξε πως οι 

ρυθμοί συρρίκνωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Ήδη τα Typha 

domingensis και Phragmites australis έχουν επεκταθεί στα ρηχά νερά σε αρκετό τμήμα της λίμνης. Αν 

συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, θα μειωθεί το ελεύθερο νερό της λίμνης, δηλαδή η υδρόβια βλάστηση 
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και θα εκτοπιστεί από τα παραπάνω υπερυδατικά φυτικά είδη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 

επηρεαστεί η οικολογία των υδροβίων πουλιών. 

Υπάρχουν παραδείγματα στον Ελλαδικό χώρο που συρρικνώθηκαν λίμνες εξαιτίας των 

ανθρωπογενών παραγόντων, όπως είναι η ρίψη μπαζών και εισροή φερτών υλικών με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η υδρόβια ορνιθοπανίδα. Για παράδειγμα, ο λιμναίος χώρος της λίμνης Καστοριάς έχει 

συρρικνωθεί ιδιαίτερα ως προς την έκταση, το μέσο βάθος και τον όγκο της λίμνης (Δαμιανός Π. και 

συνεργάτες,2015). Η περίπτωση δε της λίμνης Παμβώτιδας είναι χαρακτηριστική. Η έκτασή της έχει 

συρρικνωθεί εξαιτίας των μπαζωμάτων και των έντονων πιέσεων της οικιστικής ανάπτυξης εντός των 

παραλίμνιων ενδιαιτημάτων της, ιδίως στο νότιο τμήμα της και πλησίον του δρόμου Ιωαννίνων - 

Περάματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των ρηχών εκτάσεων της λίμνης, των παροδικά 

πλημμυρισμένων υγρών λιβαδιών και της παρόχθιας βλάστησης. Επιπρόσθετα η αποξήρανση της 

λίμνης της Λαψίστας, η οποία επικοινωνούσε με την Παμβώτιδα, συνέβαλε μεταξύ άλλων στην 

αρνητική επίδραση στην ορνιθοπανίδα (Ιατρού, Α και συνεργάτες, 2003).  

Όσον αφορά τη λίμνη Αγυιά ας προσεγγίσουμε την κάθε ομάδα μελέτης ξεχωριστά. 

 

Α) ΔΙΑΧΕΙΜΑΖΟΝΤΑ ΕΙΔΗ 

Η παρούσα μελέτη δείχνει πως οι Βουτόπαπιες (Aythyini) χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της 

ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης Αγυιάς προς αναζήτηση της τροφής τους, ενώ οι Αφρόπαπιες 

(Anatini) περιορίζονται σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι με την ολοένα συρρίκνωση της έκτασης, τη 

μείωση του μέσου βάθους και την επέκταση των καλαμιών τα είδη που φαίνεται ότι θα επηρεαστούν 

είναι οι Βουτόπαπιες. Αυτό δικαιολογείται από το ότι οι Βουτόπαπιες χρειάζονται ανοιχτές εκτάσεις 

και βάθη για να συλλέγουν την τροφή τους. Αντίθετα, οι Αφρόπαπιες φαίνεται πως δε θα επηρεαστούν 

τόσο πολύ, διότι συλλέγουν την τροφή τους από την επιφάνεια του νερού και από τα ρηχά βάθη. Όμως, 

αν η λίμνη Αγυιάς μεταβληθεί σε ελώδη περιοχή με κύρια βλάστηση τους καλαμιώνες, σίγουρα θα 

υπάρξουν επιδράσεις και στις Αφρόπαπιες. 

Στην παρούσα μελέτη επίσης το υλικό των μεσοχειμωνιάτικων καταγραφών δείχνει ότι η λίμνη 

Αγυιάς είναι ένας πολύ σημαντικός υγρότοπος που φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς για τα είδη A. 

strepera, A. clypeata και A.fuligula κατά την περίοδο της διαχείμασης. Αυτό σημαίνει ότι σαν 

υγροτοπικό σύστημα προσφέρει κατάλληλα ενδιαιτήματα που χρειάζονται τα είδη κατά την περίοδο 

της διαχείμασής τους. Όταν μεταβληθεί η κατάσταση στη λίμνη Αγυιάς θα υπάρξει επίδραση στους 

πληθυσμούς των προαναφερθέντων ειδών. 

 

Β) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σημασία των ενδιαιτημάτων της λίμνης Αγυιάς για τα 

αναπαραγόμενα υδρόβια πουλιά και να συζητηθεί η πορεία τους στο μέλλον σχεδιάστηκε ο παρακάτω 

χάρτης, όπου οι επικράτειες και των τριών ειδών συσχετίζονται με την λιμναία επιφάνεια της λίμνης, 

όπως αυτή ορίστηκε στο υποκεφάλαιο 4.2. 
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Χάρτης 5.3. Επικαλύψεις επικρατειών στη λιμναία έκταση της λίμνης. 

 

Όπως δείχνει ο χάρτης σχεδόν το σύνολο της έκτασης χρησιμοποιείται ως επικράτεια με ελάχιστα 

τμήματα, κυρίως βαθιά νερά στο κέντρο της λίμνης να μένουν κενά (14,16%). Όταν υπάρχει 

αλληλεπικάλυψη δύο ειδών η έκταση των ενδιαιτημάτων είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αντίστοιχες 

των άλλων επικαλύψεων (40,62 %). Από την άλλη, σημαντική έκταση  αποτελεί ενδιαίτημα του ενός 

είδους μαζί (31,21 %). Όταν υπάρχει επικράτεια τριών ειδών το ποσοστό είναι μικρότερο (14,02%) 

Πίνακας Π.Δ.13 στο Παράρτημα Δ). 

 
Διάγραμμα 5.2. Ποσοστιαία έκταση (%) των επικρατειών στη λιμναία έκταση της λίμνης. 

Το ελεύθερο νερό, δηλαδή η υδρόβια βλάστηση, είναι βασικά χώρος τροφοληψίας  για δύο είδη, τη 

Φαλαρίδα και το Νανοβουτηχτάρι, ενώ η Νερόκοτα τρέφεται κυρίως εκτός νερού. Αν συνεχιστεί η 

ελάττωση της επιφάνειας με ελεύθερο νερό (καθώς η λίμνη ρηχαίνει και τα υπερυδατικά είδη 

14,16% 

31,21% 
40,62% 

14,02% Χωρίς επικράτειες 

Επικράτεια ενός 
είδους 
Επικράτεια δύο 
ειδών 
Επικράτεια τριών 
ειδών 
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βλάστησης παίρνουν τη θέση της) θα μειωθεί ο χώρος τροφοληψίας για τα δύο είδη. Αυτό λογικά θα 

έχει σημαντική συνέπεια στον αριθμό επικρατειών, αρχικά και κυρίως για το Νανοβουτηχτάρι και 

αργότερα για τη Φαλαρίδα. Η Φαλαρίδα θα μπορούσε σε αρχικό χρόνο να ευνοηθεί από την επέκταση 

της έκτασης με ρηχό νερό (Τypha domingensis, Phragmites australis) καθώς το ενδιαίτημα 

χρησιμοποιείται τόσο για τροφοληψία όσο και για φωλεoποίηση,  αλλά σταδιακά η έλλειψη ελεύθερου 

νερού θα την περιορίσει. Οι Nερόκοτες αντίθετα  θα συνεχίσουν να ευοούνται. 

Τα τρία αυτά είδη μπορεί να είναι κοινά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όμως στο επίπεδο της 

Κρήτης φαίνεται μόνο η Αγυιά να κρατάει σταθερούς αριθμούς και μόνιμους. Οι υπόλοιποι φυσικοί 

υγρότοποι έχουν μικρότερους πληθυσμούς ενώ οι τεχνητοί μεταβαλλόμενους ανάλογα τις αβιοτικές 

συνθήκες και (κυρίως) τη μορφή διαχείρισης από τον άνθρωπο. 

Γενικά, με γνώμονα τη διατήρηση των πληθυσμών των υδροβίων πουλιών, καθώς αποτελούν 

χρήσιμες παραμέτρους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποφυγή άλλων συνεπειών 

κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των φερτών υλικών και της συρρίκνωσης της 

λίμνης με κατάλληλο διαχειριστικό τρόπο (περιορισμένες εποχιακές απολήψεις  από τον πυθμένα) 

όπως υποδεικνύει η τρέχουσα μελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Η βυθομέτρηση έδειξε ότι η λίμνη Αγυιάς είναι μία αβαθής λίμνη. 

 Το βάθος της λίμνης Αγυιάς έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. 

 Η λίμνη Αγυιάς έχει ποικιλία ενδιατημάτων και ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης είναι η υδρόβια. 

 Οι φυτικές διαπλάσεις των καλαμιών έχουν συμβάλει στη μείωση της συνολικής έκτασης της 

λίμνης. 

 Ο υγρότοπος της λίμνης Αγυιάς, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της ημερήσιας 

δραστηριότητας, χρησιμοποιείται από τα πτηνά ως περιοχή τροφοληψίας και ανάπαυσης κατά 

τη διαχείμαση. 

 Για το σύνολο των επτά ειδών οι συμπεριφορές της τροφοληψίας και ανάπαυσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας δραστηριότητας 

κατά την περίοδο των παρατηρήσεων. 

 Οι Βουτόπαπιες (Aythyini) χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της ελεύθερης επιφάνειας της 

λίμνης Αγυιάς προς αναζήτηση της τροφής τους, ενώ οι Αφρόπαπιες (Anatini) περιορίζονται σε 

συγκεκριμένα σημεία. 

 Ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για τα διαχειμάζοντα υπό μελέτη είδη είναι ο κολπίσκος στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης, όπου παρατηρήθηκαν όλα σχεδόν τα είδη (εκτός από την 

βαλτόπαπια) να αναπαύονται. Το συγκεκριμένο μέρος αποτελεί παρατηρητήριο για τα πουλιά 

ώστε να έχουν καλό πεδίο ορατότητας της λίμνης και παράλληλα να προφυλάσσονται από 

τυχόν οχλήσεις (πχ αρπακτικά είδη). 

 Τα πουλιά στο σύνολό τους ήταν απασχολημένα τις πρωινές και απογευματινές ώρες για 

τροφοληψία, ενώ αντίθετα το μεσημέρι τα περισσότερα είδη αναπαύονταν. 

 Οι κυρίαρχες συμπεριφορές της μελέτης της ημερήσιας δραστηριότητας ήταν της ανάπαυσης 

και της τροφοληψίας, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της για όλη την περίοδο των 

καταγραφών. Γενικά, οι Αφρόπαπιες διέθεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας 

δραστηριότητάς τους για ανάπαυση, ενώ αντίθετα οι Βουτόπαπιες για τροφοληψία. 

 Οι βουτόπαπιες προτιμούν τη ελεύθερη επιφάνεια του νερού ενώ οι αφρόπαπιες να βρίσκονται 

κοντά σε ρηχά νερά κοντά στην όχθη.  

 Οι μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές κατά την περίοδο 1996-2015 δείχνουν ότι η λίμνη Αγυιάς 

φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς για τα είδη A. strepera, A.clypeata και Aythya fuligula. 

 Οι μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές της περιόδου 2006-2015 δείχνουν ότι ο βιότοπος της λίμνης 

Αγυιάς φιλοξενεί μία μεγάλη ποικιλία ειδών της οικογένειας Anatidae σε σχέση με τους 

νεότερους τεχνητούς υγροτόπους σύγκρισης, έχοντας το μεγαλύτερο μέσο αριθμό ειδών της 

οικογενένειας Anatidae, καθώς επίσης και ένα καλό μέσο αριθμό ατόμων ειδών. 

 Στο σύνολο των επικρατειών οι σημαντικότεροι τύποι βλάστησης και για τα τρία είδη είναι η 

Υδρόβια βλάστηση και τα κυρίαρχα Phragmites australis και Typha domingensis. 

 Στο σύνολο της έκτασης του διαθέσιμου ενδιαιτήματος της λίμνης οι σημαντικότεροι τύποι 

βλάστησης και για τα τρία είδη είναι η Υδρόβια βλάστηση και τα Κυρίαρχα Typha domingensis, 

Persicaria decipiens, Schoenoplectus lacustris. 

 Τα πιο σημαντικά ενδιαιτήματα φωλεοποίησης με βάση τη βλάστηση για το Νανοβουτηχτάρι 

και τη Φαλαρίδα είναι το ψαθί Typha domingensis και το καλάμι Phragmites australis. Για την 

Νερόκοτα κυρίως το καλάμι Phragmites australis και λιγότερο το Typha domingensis  

 Το σύνολο της καθαρής λιμναίας έκτασης της λίμνης Αγυιάς χρησιμοποιήθηκε στο μεγαλύτερο 

μέρος της ως επικράτεια (εκτός ελαχίστων τμημάτων, κυρίως τα βαθιά νερά στο κέντρο της 

λίμνης). 
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  Από τη μελέτη της αναπαραγωγής διαφαίνεται πως υπάρχει καλύτερη απόκριση 

ενδιαιτήματος από τα υπό μελέτη υδρόβια είδη στην Αγυιά, σε σχέση με τους άλλους 

υγροτόπους της Κρήτης, παρά το μικρό της μέγεθος. 

 

Γενικά συμπεράσματα-προτάσεις 

 Όλες οι επιμέρους μελέτες της παρούσας εργασίας δείχνουν πως η λίμνη Αγυιάς ευνοεί τη 

σταθερή παρουσία των υδροβίων χειμωνιάτικων ειδών και φιλοξενεί σημαντική πυκνότητα 

φωλεοποίησης συγκριτικά με τους νεότερους υγροτόπους της Κρήτης. 

 Χρειάζονται μέτρα προστασίας για τη λίμνη Αγυιάς, κυρίως στα τέλη του χειμώνα και την 

αναπαραγωγική περίοδο, έτσι ώστε και να μην υπάρχουν οχλήσεις των ειδών που ετοιμάζονται 

για την εαρινή μετανάστευση και αναπαραγωγή αντίστοιχα. 

 Κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθεί η στάθμη της λίμνης σε σταθερά επίπεδα, ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο της διαχείμασης και αναπαραγωγής των υδροβίων πτηνών. Γι’ αυτό προτείνεται η 

στάθμη του νερού να μην πέφτει κάτω από +37m. 

 Προτείνεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των φερτών υλικών και της συρρίκνωσης της 

λίμνης με κατάλληλο διαχειριστικό τρόπο (περιορισμένες εποχιακές απολήψεις από τον 

πυθμένα) όπως υποδεικνύει η Δεύτερη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια του 

προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» 

(Λυμπεράκης Π. και συνεργάτες, 2016). 

 Προτείνεται να γίνουν κατάλληλα έργα που θα αυξήσουν τις όχθες που είναι ωφέλιμες για την 

ορνιθοπανίδα, όπως η απομάκρυνση καλαμιών Arundo donax τα οποία δε χρησιμοποιούνται 

από την ορνιθοπανίδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Πίνακας Π.Α.1. Βυθομέτρηση της λίμνης Αγυιάς (14/11/2014). 

Σημείο Bάθος (m) Διορθωμένο βάθος (m) Πυθμένας 

1 2 1,97 σκληρή ιλύς 

2 1,98 1,95 σκληρή ιλύς 

3 1,15 1,12 σκληρή ιλύς 

4 1,6 1,57 σκληρή ιλύς 

5 1,35 1,32 σκληρή ιλύς 

6 1,65 1,62 σκληρή ιλύς 

7 1,5 1,47 σκληρή ιλύς 

8 1,22 1,19 σκληρή ιλύς 

9 1 0,97 σκληρή ιλύς 

10 1,95 1,92 λίγο πιο μαλακός 

11 1,15 1,12 προς μαλακός 

12 1 0,97 ενδιάμεση κατάσταση 

13 1,4 1,37 ενδιάμεση κατάσταση 

14 2,88 2,85 μαλακός 

15 2,8 2,77 ενδιάμεση κατάσταση 

16 2,2 2,17 ενδιάμεση κατάσταση 

17 2,3 2,27 μαλακός 

18 2,23 2,2 μαλακός 

19 2,5 2,47 μαλακός 

20 1,23 1,2 μαλακός 

21 1,03 1 μαλακός 

22 1,53 1,5 μαλακός 

23 1,25 1,22 πολύ μαλακός 

24 1 0,97 μαλακός 

25 1,5 1,47 ύπαρξη λίγων πετρών 

26 1,7 1,67 μαλακός 

27 1,8 1,77 μαλακός 

28 2 1,97 μαλακός 

29 1,7 1,67 πολύ μαλακός 

30 1,43 1,4 μαλακός 

31 1,85 1,82 πολύ μαλακός 

32 2,43 2,4 ενδιάμεση κατάσταση 

33 2,5 2,47 σχετικά σκληρός 

34 2 1,97 μαλακός 

35 1,8 1,77 μαλακός 

36 1,65 1,62 μαλακός 

37 1,65 1,62 πάρα πολύ μαλακός 

38 1,92 1,89 μαλακός 

39 1,77 1,74 μαλακός 

40 2,05 2,02 μαλακός 

41 1,85 1,82 μαλακός 
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Σημείο Bάθος (m) Διορθωμένο βάθος (m) Πυθμένας 

42 1,51 1,48 ενδεχόμενη ύπαρξη πέτρας 

43 1,43 1,4 μαλακός 

44 1,4 1,37 μαλακός 

45 1,5 1,47 μαλακός 

46 2 1,97 μαλακός 

47 2,05 2,02 μαλακός 

48 1,85 1,82 μαλακός 

49 2,05 2,02 μαλακός 

50 1,63 1,6 ενδιάμεση κατάσταση 

51 1,7 1,67 ενδιάμεση κατάσταση 

52 1,85 1,82 ενδιάμεση κατάσταση 

53 1,7 1,67 προς μαλακός 

54 1,8 1,77 μαλακός 

55 1,6 1,57 μαλακός 

56 1,6 1,57 μαλακός 

57 1,6 1,57 μαλακός 

58 1,82 1,79 μαλακός 

59 1,8 1,77 ιδιαίτερα μαλακός 

60 1,9 1,87 μαλακός 

61 1,63 1,6 μαλακός 

62 1,73 1,7 μαλακός 

63 1,43 1,4 μαλακός 

64 2,3 2 μαλακός 

65 2 1,97 μαλακός 

66 2,15 2,12 μαλακός 

67 2,08 2,05 μαλακός 

68 2,15 2,12 μαλακός 

69 3,08 3,05 μαλακός 

70 2,1 2,07 μαλακός 

71 2,53 2,5 μαλακός 

72 2,05 2,02 μαλακός 

73 2,23 2,2 μαλακός 

74 3,03 3 μαλακός 

75 2,93 2,9 μαλακός 

76 2,43 2,4 μαλακός 

77 2,05 2,02 μαλακός 

78 2,88 2,85 μαλακός 

79 1,66 1,63 μαλακός 

80 2,28 2,25 μαλακός 

81 2,33 2,3 μαλακός 

82 2,23 2,2 ενδιάμεση κατάσταση 

83 2,13 2,1 μαλακός 

84 2,18 2,15 μαλακός 
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Σημείο Bάθος (m) Διορθωμένο βάθος (m) Πυθμένας 

85 1,9 1,87 μαλακός 

86 2 1,97 μαλακός 

87 2,15 2,12 μαλακός 

88 2,33 2,3 μαλακός 

89 1,97 1,94 μαλακός 

90 3,3 3,27 μαλακός 

91 3,3 3,27 μαλακός 

92 2,4 2,37 μαλακός 

93 1,9 1,87 μαλακός 

94 2 1,97 μαλακός 

95 1,8 1,77 μαλακός 

96 3,9 3,87 μαλακός 

97 1,13 1,1 ενδιάμεση κατάσταση 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Πίνακας Π.Β.1. Είδη που χρησιμοποιήθηκαν στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές. 

Α/Α Eίδος Ελληνική ονομασία 

1 Cygnus olor (Κοινός) Κύκνος 

2 Cygnus cygnus Αγριόκυκνος 

3 Anser albifrons Ασπρομέτωπη Χήνα 

4 Anser anser Σταχτόχηνα 

5 Branta ruficollis Κοκκινόχηνα 

6 Tadorna tadorna Βαρβάρα 

7 Tadorna ferruginea Καστανόπαπια 

8  

 

Anatini 

Anas penelope (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι 

9 Anas strepera Καπακλής 

10 Anas crecca (Ευρασιατικό) Κιρκίρι 

11 Anas acuta Ψαλίδα (του Βορρά) 

12 Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη Πάπια 

13 Anas querquedula (Ευρωπαιϊκ) Σαρσέλα 

14 Anas clypeata (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια 

15  

Aythyini 

Netta rufina (Ευρασιατικό) Φερεντίνι 

16 Aythya ferina Γκισάρι 

17 Aythya nyroca (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια 

18 Aythya fuligula Μαυροκέφαλη Πάπια 

19 Mergus serrator Θαλασσοπρίστης 

20 Mergellus albellus Νανοπρίστης 
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Πίνακας Π.Β.2. Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές για όλα τα είδη σε όλους τους υγροτόπους της Κρήτης. 

Είδος/Έτος 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cygnus olor 2 5 1 
   

260 5 1 
 

6 
 

4 18 1 0 
  

4 0 

Cygnus cygnus 
      

3 
   

1 
        

1 

Anser albifrons 
  

9 
   

5 
     

1 
   

1 
 

1 1 

Anser anser 
      

11 
   

1 
        

0 

Branta ruficollis 
 

1 
    

1 
            

0 

Tadorna tadorna 
 

1 
  

20 1 2 
 

1 
 

11 
 

13 2 
  

4 1 3 3 

Tadorna ferruginea 
                

1 
  

0 

Anas penelope 42 47 94 69 23 24 72 71 97 126 65 63 42 21 14 9 15 16 33 18 

Anas strepera 8 9 3 18 10 6 28 20 15 5 14 16 2 11 7 12 25 21 19 5 

Anas crecca 721 446 730 919 907 840 932 836 1119 1481 965 864 674 257 541 406 901 555 569 344 

Anas acuta 27 21 57 61 41 75 48 108 42 166 45 38 15 20 16 20 22 19 14 11 

Anas platyrhynchos 168 131 176 133 272 136 485 309 362 730 452 371 228 288 161 157 383 315 875 608 

Anas querquedula 
   

1 
  

3 1 
  

1 
        

1 

Anas clypeata 15 32 23 25 20 42 146 62 80 52 41 24 50 30 26 37 49 73 44 16 

Netta rufina 
  

1 2 
  

4 1 1 
 

5 
 

10 
 

9 1 
  

3 0 

Aythya ferina 399 600 875 1369 319 511 204 1449 753 597 179 272 202 282 233 488 617 236 188 306 

Aythya nyroca 18 23 38 50 33 18 38 39 26 57 72 36 46 26 70 134 111 31 167 156 

Aythya fuligula 9 18 32 23 19 46 65 54 150 45 13 18 10 14 25 21 23 13 36 72 

Mergus serrator 
 

1 
             

1 1 
  

0 

Mergellus albellus 
      

1 
   

2 
       

1 0 
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Πίνακας Π.Β.3. Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές για τα υπό μελέτη είδη της περιόδου 1996-2015. 

 Anas strepera Anas platyrhynchos Anas clypeata Anas crecca 

Έτος 
Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

1996 8 0 8 40 128 168 10 5 15 66 655 721 

1997 4 5 9 30 101 131 21 11 32 65 381 446 

1998 1 2 3 45 131 176 21 2 23 91 639 730 

1999 10 8 18 15 118 133 22 3 25 35 884 919 

2000 10 0 10 52 220 272 18 2 20 43 864 907 

2001 5 1 6 30 106 136 21 21 42 42 798 840 

2002 18 10 28 135 350 485 61 85 146 110 822 932 

2003 20 0 20 72 237 309 50 12 62 120 716 836 

2004 15 0 15 47 315 362 59 21 80 105 1014 1119 

2005 4 1 5 33 697 730 43 9 52 61 1420 1481 

2006 11 3 14 25 427 452 35 6 41 80 885 965 

2007 12 4 16 40 331 371 18 6 24 68 796 864 

2008 2 0 2 35 193 228 47 3 50 28 646 674 

2009 11 0 11 38 250 288 9 21 30 10 247 257 

2010 7 0 7 11 150 161 12 14 26 38 503 541 

2011 12 0 12 4 153 157 10 27 37 7 399 406 

2012 25 0 25 8 375 383 18 31 49 1 904 905 

2013 20 1 21 4 311 315 18 55 73 18 537 555 

2014 18 1 19 4 871 875 13 31 44 10 559 569 

2015 3 2 5 21 587 608 6 10 16 38 306 344 

Σύνολο 216 38 254 689 6051 6740 512 375 887 1036 13975 15011 

Μέσος 
όρος 

10,8 1,9 12,7 34,5 302,6 337,0 25,6 18,8 44,4 51,8 698,8 750,6 

Τυπική 
απόκλιση 

6,80 2,9 7,4 29,8 208,8 207,5 17,2 20,5 30,0 35,9 274,7 289,8 
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Πίνακας Π.Β.3 (συνέχεια). Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές για τα υπό μελέτη είδη της περιόδου 1996-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aythya ferina Aythya nyroca Aythya fuligula 

Έτος 
Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

1996 37 362 399 14 4 18 0 9 9 

1997 42 558 600 16 7 23 0 18 18 

1998 28 847 875 24 14 38 7 25 32 

1999 54 1315 1369 20 30 50 2 21 23 

2000 48 271 319 24 9 33 1 18 19 

2001 48 463 511 10 8 18 2 44 46 

2002 100 104 204 27 11 38 9 56 65 

2003 75 1374 1449 21 18 39 3 51 54 

2004 217 536 753 16 10 26 7 143 150 

2005 87 510 597 2 55 57 2 43 45 

2006 90 89 179 12 60 72 10 3 13 

2007 69 203 272 2 34 36 13 5 18 

2008 28 174 202 29 17 46 7 3 10 

2009 22 260 282 21 5 26 13 1 14 

2010 36 197 233 13 57 70 22 3 25 

2011 42 446 488 8 126 134 15 6 21 

2012 20 597 617 5 106 111 11 12 23 

2013 22 214 236 5 26 31 10 3 13 

2014 18 170 188 0 167 167 12 24 36 

2015 21 285 306 2 154 156 18 54 72 

Σύνολο 1104 8975 10079 271 918 1189 164 542 706 

Μέσος 
όρος 

55,2 448,8 504,0 13,6 45,9 59,5 8,2 27,1 35,3 

Τυπική 
απόκλιση 

45,7 362,2 369,3 9,1 51,5 45,9 6,2 33,1 32,6 
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Πίνακας Π.Β.4. Μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές σε επίπεδο φυλής (Anatini και Aythyini) και οικογένειας (Anatidae)  της περιόδου 1996-2015. 

 Αφρόπαπιες (Anatini) Βουτόπαπιες (Aythyini) Νησσίδες (Anatidae) 

Έτος 
Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

Αριθμός 
Αγυιάς 

Υπόλοιποι 
Υγρότοποι 

Συνολικός 
αριθμός 
Κρήτης 

1996 147 834 981 51 375 426 200 1209 1409 

1997 135 551 686 58 583 641 198 1137 1335 

1998 187 896 1083 59 887 946 255 1784 2039 

1999 111 1115 1226 76 1368 1444 187 2483 2670 

2000 136 1137 1273 73 298 371 209 1455 1664 

2001 107 1016 1123 60 515 575 167 1532 1699 

2002 345 1369 1714 137 174 311 482 1826 2308 

2003 287 1120 1407 100 1443 1543 388 2567 2955 

2004 299 1416 1715 240 690 930 540 2107 2647 

2005 196 2364 2560 91 608 699 287 2972 3259 

2006 186 1397 1583 117 152 269 305 1568 1873 

2007 176 1200 1376 84 242 326 260 1442 1702 

2008 128 883 1011 64 204 268 192 1105 1297 

2009 82 545 627 56 266 322 138 831 969 

2010 78 687 765 71 266 337 149 954 1103 

2011 40 601 641 65 579 644 105 1181 1286 

2012 62 1333 1395 36 715 751 98 2055 2153 

2013 74 925 999 37 243 280 111 1169 1280 

2014 63 1491 1554 30 364 394 93 1864 1957 

2015 70 933 1003 41 493 534 111 1431 1542 

Σύνολο 2909 21813 24722 1546 10465 12011 4475 32672 37147 

Μέσος 
όρος 

145,5 1090,7 1236,1 77,3 523,3 600,6 223,8 1633,6 1857,4 

Τυπική 
απόκλιση 

85,1 418,6 460,0 46,9 364,3 371,6 125,4 573,8 639,9 
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Πίνακας Π.Β.5. Μέσοι όροι των ειδών Anatidae στους υπό σύγκριση υγροτόπους της περιόδου 

διάστημα 2006-2015. 

 Έτος/Υγρότοπος 

Λίμνη 

Αγυιάς 

Φράγμα 

Μπραμιανών 

Φράγμα 

Φανερωμένης 

Φράγμα 

Ινίου 

2006 11 5 9 6 

2007 9 5 7 3 

2008 8 5 10 3 

2009 9 5 6 5 

2010 8 5 8 4 

2011 8 5 7 6 

2012 8 6 8 3 

2013 9 4 5 5 

2014 8 6 5 6 

2015 8 6 6 7 

ΜΟ (δεκαετίας) ειδών 

Αnatidae 8,6 5,2 7,1 4,8 

 

 

Πίνακας Π.Β.5 (συνέχεια). Μέσοι όροι των ειδών Anatidae στους υπό σύγκριση υγροτόπους της 

περιόδου 2006-2015. 

Έτος/Υγρότοπος 

Λίμνη 

Κουρνά 

Λίμνη 

Γεωργιούπολης 

Υπόλοιποι 

υγρότοποι 

Σύνολο 

υγροτόπων 

2006 1 1 13 16 

2007 4 3 8 9 

2008 1 1 9 13 

2009 2 2 8 11 

2010 1 0 6 11 

2011 0 1 8 11 

2012 1 3 10 13 

2013 0 1 8 10 

2014 4 5 13 14 

2015 0 2 10 13 

ΜΟ (δεκαετίας) ειδών 

Αnatidae 1,4 1,9 9,3 12,1 
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Πίνακας Π.Β.6. Μέσοι όροι των ατόμων Anatidae στους υπό σύγκριση υγροτόπους της περιόδου 

2006-2015. 

  Έτος/Υγρότοπος 

Λίμνη 

Αγυιάς 

Φράγμα 

Μπραμιανών 

Φράγμα 

Φανερωμένης 

Φράγμα 

Ινίου 

2006 305 1025 130 183 

2007 260 814 232 100 

2008 192 509 256 34 

2009 138 335 288 41 

2010 149 362 257 109 

2011 105 466 567 26 

2012 98 835 711 149 

2013 111 598 255 114 

2014 94 489 138 119 

2015 111 187 114 76 

ΜΟ (δεκαετίας) 

ατόμων Αnatidae 156,3 562 294,8 95,1 

 

Πίνακας Π.Β.6 (συνέχεια). Μέσοι όροι των ατόμων Anatidae στους υπό σύγκριση υγροτόπους της 

περιόδου 2006-2015. 

Έτος/Υγρότοπος 

Λίμνη 

Κουρνά 

Λίμνη 

Γεωργιούπολης 

Υπόλοιποι 

υγρότοποι 

Σύνολο 

υγροτόπων 

2006 3 4 223 1873 

2007 21 5 270 1702 

2008 5 5 298 1299 

2009 7 2 158 969 

2010 33 5 188 1103 

2011 0 2 123 1289 

2012 1 7 353 2154 

2013 0 2 201 1281 

2014 12 35 1070 1957 

2015 0 3 1051 1542 

ΜΟ (δεκαετίας) ατόμων 

Αnatidae 8,2 7 393,5 1516,9 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Πίνακας Π.Γ.1. Ανατολή και δύση ηλίου για την περίοδο των μετρήσεων της  ημερήσιας 

δραστηριότητας (για τις συντεταγμένες 35ο 28’  Ν, 23ο 56’, suncalc.net)  

Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Δύση ηλίου 

30/1/2015 07:27 17:50 

31/1/2015 07:26 17:51 

1/2/2015 07:25 17:52 

2/2/2015 07:24 17:53 

3/2/2015 07:24 17:54 
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Πίνακας Π.Γ.2. Μετεωρολογικά δεδομένα από προσωπικές καταγραφές και το σταθμό του Αλικιανού για τις ημέρες και διαστήματα των 

καταγραφών (Πηγή: http://penteli.meteo.gr/stations/alikianos/). 

Ημέρα και διάστημα Διάστημα ημέρας Θερμοκρασία Βροχή Ταχύτητα ανέμου Νεφοκάλυψη Oρατότητα Σκόνη Διεύθυνση αέρα 
30/1/2015 7:30-08:00 πρωί 12,7 0 8 12,50% 3 OXI SW 
30/1/2015 8:00-8:30 πρωί 13,1 0 8,9 12,50% 3 OXI SW 

30/1/2015 08:30-09:00 πρωί 13,8 0 10,9 12,50% 3 OXI SW 
30/1/2015 9:00-9:30 πρωί 14,3 0 13,7 37,50% 3 OXI WSW 

30/1/2015 11:30-12:00 μεσημέρι 14,6 0,2 15,7 62,50% 2 OXI WSW 
30/1/2015 12:00-12:30 μεσημέρι 14,8 0,2 14,1 100,00% 2 OXI WSW 
30/1/2015 12:30-13:00 μεσημέρι 14,6 0 13,3 75,00% 2 OXI WSW 
30/1/2015 13:00-13:30 μεσημέρι 15,1 0 12,9 62,50% 2 OXI WSW 
30/1/2015 15:30:16:00 απόγευμα 15 0 15,7 87,50% 2 OXI WSW 
30/1/2015 16:00-16:30 απόγευμα 14,5 0 17,3 75,00% 2 OXI WSW 
30/1/2015 16:30-17:00 απόγευμα 14,6 0 14,1 75,00% 2 OXI WSW 
30/1/2015 17:00-17:30 απόγευμα 14,5 0 14,5 75,00% 2 OXI WSW 
31/1/2015 7:30-08:00 πρωί 16,5 0 16,9 100,00% 2 OXI WSW 
31/1/2015 8:00-8:30 πρωί 16,7 0 17,7 100,00% 2 OXI WSW 

31/1/2015 08:30-09:00 πρωί 17,1 0 20,1 87,50% 2 OXI WSW 
31/1/2015 9:00-9:30 πρωί 17,4 0 22,1 87,50% 2 OXI WSW 

31/1/2015 11:30-12:00 μεσημέρι 18,8 0 19,3 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 12:00-12:30 μεσημέρι 18,7 0 22,9 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 12:30-13:00 μεσημέρι 18,9 0 26,1 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 13:00-13:30 μεσημέρι 19,3 0 25,3 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 15:30:16:00 απόγευμα 19,2 0 18,9 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015  16:00-16:30 απόγευμα 19,3 0 21,7 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 16:30-17:00 απόγευμα 19,1 0 19,3 0,00% 3 OXI WSW 
31/1/2015 17:00-17:30 απόγευμα 18,8 0 16,9 0,00% 3 OXI WSW 

1/2/2015 7:30-08:00 πρωί 19,4 0 17,7 0,00% 2 ΝΑΙ WSW 
1/2/2015 8:00-8:30 πρωί 19,5 0 17,7 0,00% 2 ΝΑΙ SW 

1/2/2015 08:30-09:00 πρωί 19,7 0 20,1 0,00% 2 ΝΑΙ SW 
1/2/2015 9:00-9:30 πρωί 19,8 0 19,7 0,00% 2 ΝΑΙ SW 

1/2/2015 11:30-12:00 μεσημέρι 20,5 0 22,5 0,00% 1 ΝΑΙ SW 
1/2/2015 12:00-12:30 μεσημέρι 20,7 0 25 0,00% 1 ΝΑΙ SW 
1/2/2015 12:30-13:00 μεσημέρι 20,9 0 27,4 0,00% 1 ΝΑΙ SW 
1/2/2015 13:00-13:30 μεσημέρι 20,8 0 27,8 0,00% 1 ΝΑΙ WSW 
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Ημέρα και διάστημα Διάστημα ημέρας Θερμοκρασία Βροχή Ταχύτητα ανέμου Νεφοκάλυψη Oρατότητα Σκόνη Διεύθυνση αέρα 
1/2/2015 15:30:16:00 απόγευμα 20,6 0 24,5 0,00% 1 ΝΑΙ WSW 
1/2/2015  16:00-16:30 απόγευμα 20,3 0 25 0,00% 1 ΝΑΙ WSW 
1/2/2015 16:30-17:00 απόγευμα 20,3 0 19,7 0,00% 1 ΝΑΙ WSW 
1/2/2015 17:00-17:30 απόγευμα 19,8 0 22,1 0,00% 1 ΝΑΙ WSW 
2/2/2015 7:30-08:00 πρωί 15,8 0 8,4 0,00% 2 ΝΑΙ SW 
2/2/2015 8:00-8:30 πρωί 15,9 0 8,5 50,00% 2 ΝΑΙ WSW 

2/2/2015 08:30-09:00 πρωί 16,2 0 11,3 50,00% 2 ΝΑΙ WSW 
2/2/2015 9:00-9:30 πρωί 16,5 0 16,9 50,00% 2 ΝΑΙ WSW 

2/2/2015 11:30-12:00 μεσημέρι 17,3 0 21,7 37,50% 3 ΌΧΙ WSW 
2/2/2015 12:00-12:30 μεσημέρι 17,1 0 19,3 37,50% 3 ΌΧΙ WSW 
2/2/2015 12:30-13:00 μεσημέρι 16,9 0 20,1 37,50% 3 ΌΧΙ WSW 
2/2/2015 13:00-13:30 μεσημέρι 16,7 0 20,9 50,00% 3 ΌΧΙ W 
2/2/2015 15:30:16:00 απόγευμα 13,2 1,2 19,7 75,00% 2 ΌΧΙ W 
2/2/2015  16:00-16:30 απόγευμα 13,6 0 16,9 25,00% 2 ΌΧΙ W 
2/2/2015 16:30-17:00 απόγευμα 13,5 0 16,1 25,00% 2 ΌΧΙ W 
2/2/2015 17:00-17:30 απόγευμα 13,7 0 19,7 25,00% 2 ΌΧΙ W 
2/2/2015 7:30-08:00 πρωί 11,2 1 14,1 87,50% 2 ΌΧΙ WSW 
3/2/2015 8:00-8:30 πρωί 10,6 0,8 9,3 75,00% 2 ΌΧΙ W 

3/2/2015 08:30-09:00 πρωί 10,8 0,4 8,9 100,00% 2 ΌΧΙ W 
3/2/2015 9:00-9:30 πρωί 10,7 0,2 3,2 87,50% 2 ΌΧΙ SW 

3/2/2015 11:30-12:00 μεσημέρι 14,6 0 21,7 12,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 12:00-12:30 μεσημέρι 15 0 22,9 37,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 12:30-13:00 μεσημέρι 15,3 0 21,3 37,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 13:00-13:30 μεσημέρι 15,4 0 21,7 37,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 15:30:16:00 απόγευμα 14,7 0 11,3 37,50% 3 ΌΧΙ WNW 
3/2/2015  16:00-16:30 απόγευμα 14,8 0 11,7 37,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 16:30-17:00 απόγευμα 14,2 0 7,6 37,50% 3 ΌΧΙ W 
3/2/2015 17:00-17:30 απόγευμα 13,9 0 6,8 37,50% 3 ΌΧΙ W 
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Πίνακας Π.Γ.3. Το ποσοστό της ημερήσιας συμπεριφοράς για τα έξι είδη των Anatidae. Στον πίνακα 

καταγράφεται η κατανομή των διαφόρων ημερήσιων συμπεριφορών ανάλογα με το είδος και το 

σύνολο της περιόδου δειγματοληψίας. 

 Αφρόπαπιες Βουτόπαπιες 

Συμπεριφορά 
Anas 

strepera 

Anas 

platyrhynchos 

Anas 

clypeata 

Anas 

crecca 

Αythya 

ferina 

Aythya 

fuligula 

Τροφοληψία 2,66% 0,20% 8,15% 0,54% 80,98% 96,82% 

Ανάπαυση 20,19% 0,81% 29,22% 90,16% 12,58% 0,46% 

Κίνηση 6,57% 0,33% 8,96% 8,18% 0,85% 0,93% 

Συναγερμός 1,11% 0,00% 0,90% 0,31% 0,37% 0,03% 

Περιποίηση 4,65% 0,16% 10,17% 0,21% 5,19% 1,71% 

Κοινωνικά 0,22% 0,05% 1,69% 0,59% 0,03% 0,05% 

Άγνωστο 64,60% 98,45% 40,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Πίνακας Π.Γ.4. Το ποσοστό της ημερήσιας συμπεριφοράς για τα έξι είδη των Anatidae. Στον πίνακα 

καταγράφεται η κατανομή των διαφόρων ημερήσιων συμπεριφορών ανάλογα με το είδος και την κάθε 

ημέρα στο  σύνολο της περιόδου δειγματοληψίας. 

Anas strepera 

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 0,93% 3,61% 1,81% 6,94% 0,00% 

Ανάπαυση 3,24% 31,99% 27,27% 27,31% 11,11% 

Κίνηση 7,41% 0,00% 8,33% 3,24% 13,89% 

Συναγερμός 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 2,31% 7,18% 6,81% 4,17% 2,78% 

Κοινωνικά 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 86,11% 50,56% 55,79% 58,33% 72,22% 

 

 Anas platyrhynchos

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 0,20% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 

Ανάπαυση 3,84% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 

Κίνηση 1,39% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 

Συναγερμός 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 0,66% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 

Κοινωνικά 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 93,65% 99,80% 98,81% 100,00% 100,00% 

 

Anas clypeata 

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 4,58% 7,29% 2,15% 13,89% 12,85% 

Ανάπαυση 22,08% 46,53% 39,65% 22,92% 14,93% 
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Anas clypeata 

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Κίνηση 11,04% 11,11% 5,97% 10,76% 5,90% 

Συναγερμός 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 3,13% 

Περιποίηση 2,92% 7,64% 13,19% 17,71% 9,38% 

Κοινωνικά 0,00% 0,69% 0,83% 5,90% 1,04% 

Άγνωστο 59,38% 25,35% 38,19% 28,82% 52,78% 

 

Anas crecca 

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 0,15% 1,64% 0,91% 0,00% 0,00% 

Ανάπαυση 99,63% 96,38% 58,58% 96,20% 100,00% 

Κίνηση 0,00% 1,86% 35,83% 3,22% 0,00% 

Συναγερμός 0,18% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 0,04% 0,11% 0,33% 0,58% 0,00% 

Κοινωνικά 0,00% 0,00% 2,95% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 Aythya ferina

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 86,87% 74,54% 76,50% 80,86% 86,11% 

Ανάπαυση 9,95% 15,97% 15,28% 12,65% 9,03% 

Κίνηση 1,50% 1,16% 1,00% 0,46% 0,15% 

Συναγερμός 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,46% 

Περιποίηση 1,68% 6,94% 7,07% 6,02% 4,24% 

Κοινωνικά 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Aythya fuligula 

Συμπεριφορά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 4η ημέρα 5η ημέρα 

Τροφοληψία 96,99% 96,76% 96,53% 95,83% 97,99% 

Ανάπαυση 0,08% 0,31% 1,16% 0,46% 0,31% 

Κίνηση 1,85% 0,85% 0,23% 0,85% 0,85% 

Συναγερμός 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 1,08% 1,93% 1,85% 2,85% 0,85% 

Κοινωνικά 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Πίνακας Π.Γ.5. Το ποσοστό της ημερήσιας συμπεριφοράς για τα έξι είδη των Anatidae. Στον πίνακα 

καταγράφεται η κατανομή των διαφόρων ημερήσιων συμπεριφορών ανάλογα με το είδος και το 

διάστημα της ημέρας στο σύνολο της περιόδου δειγματοληψίας. 

Α
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 Anas strepera Anas platyrhynchos 

Συμπεριφορά Πρωί  Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί  Μεσημέρι Απόγευμα 

Τροφοληψία 3,06% 2,17% 2,75% 0,48% 0,12% 0,00% 

Ανάπαυση 6,94% 46,69% 6,92% 0,00% 2,42% 0,00% 

Κίνηση 6,11% 3,61% 10,00% 0,16% 0,79% 0,04% 

Συναγερμός 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 3,89% 5,97% 4,08% 0,08% 0,36% 0,04% 

Κοινωνικά 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 

Άγνωστο 76,67% 40,89% 76,25% 99,29% 96,15% 99,92% 

 Anas clypeata Anas crecca 

Συμπεριφορά Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 

Τροφοληψία 5,25% 5,42% 13,79% 0,09% 1,18% 0,35% 

Ανάπαυση 23,58% 45,83% 18,25% 98,09% 79,21% 93,18% 

Κίνηση 8,92% 3,75% 14,21% 1,62% 16,69% 6,24% 

Συναγερμός 0,83% 1,88% 0,00% 0,11% 0,83% 0,00% 

Περιποίηση 10,25% 4,38% 15,88% 0,09% 0,42% 0,13% 

Κοινωνικά 1,33% 0,42% 3,33% 0,00% 1,67% 0,11% 

Άγνωστο 49,83% 38,33% 34,54% 0,00% 0,00% 0,00% 
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  Aythya ferina Aythya fuligula 

 Συμπεριφορά Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 

Τροφοληψία 70,39% 92,31% 80,22% 95,32% 96,85% 98,29% 

Ανάπαυση 21,99% 3,10% 12,64% 0,93% 0,28% 0,19% 

Κίνηση 0,81% 0,56% 1,20% 1,85% 0,51% 0,42% 

Συναγερμός 1,11% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 

Περιποίηση 5,61% 4,03% 5,94% 1,67% 2,36% 1,11% 

Κοινωνικά 0,09% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 

Άγνωστο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Πίνακας Π.Γ.6. Τα αποτελέσματα του μοντέλου της παλινδρόμησης για την ημερήσια συμπεριφορά 
για τα τρία είδη Anas clypeata, Anas crecca και Aythya ferina. 
 

Είδος  Συμπεριφορά Περιβαλλοντικές παράμετροι Β S.E. B R2 F p-value 

Anas clypeata Τροφοληψία διάστημα ημέρας 0,281 0,1 
0,672 8,212 0,012 

    ταχύτητα του ανέμου -0,053 0,014 

  Κίνηση ταχύτητα του ανέμου -0,738 0,333 0,219 4,922 0,045 

  Περιποίηση διάστημα ημέρας 5,13 2 

0,674 7,565 0,005     ορατότητα 13,685 3,22 

    σκόνη 12,135 5,037 

Anas crecca Κίνηση νεφοκάλυψη -1,885 0,644 0,682 8,5653 0,043 

Aythya ferina Τροφοληψία θερμοκρασία 1,886 1,011 

0,685 7,968 0,004     ορατότητα -21,418 4,506 

    σκόνη -32,997 8,318 

  Ανάπαυση θερμοκρασία -1,439 0,753 

0,742 10,538 0,001     ορατότητα 18,506 3,357 

    σκόνη 27,65 6,197 
 Ο πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία των συντελεστών της παλινδρόμησης που έχουν p<0,05.  Όπου επίπεδο σημαντικότητας α=0,05.

Β=συντελεστής παλινδρόμησης, S.E. Β = το σταθερό σφάλμα του συντελεστή. R2=συντελεστής καλής προσαρμογής του μοντέλου. 

 

Πίνακας Π.Γ.7. Αποτελέσματα του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης του SPEARMAN ανάμεσα 

στις επιμέρους συμπεριφορές και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Είδος Συμπεριφορά 
Περιβαλλοντικές 

παράμετροι R 

Anas clypeata Τροφοληψία Ταχύτητα ανέμου -0,630* 

  Κίνηση  Ορατότητα 0,523* 

  Περιποίηση Ορατότητα 0,649** 

Aythya ferina Τροφοληψία Ορατότητα -0,657** 

 Ανάπαυση Ορατότητα 0,631* 
Όπου * ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (p<0,05) και ** ο 

συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (p<0,01). Ο πίνακας παρουσιάζει 

μόνο τα στοιχεία των συντελεστών που είναι στατιστικά σημαντικά.  

 

Πίνακας Π.Γ.8. Αποτελέσματα του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης του SPEARMAN ανάμεσα 

στις επιμέρους συμπεριφορές. 

Είδος Συμπεριφορά 1 Συμπεριφορά 2 R 

Anas clypeata Ανάπαυση Άγνωστη συμπεριφορά -0,594* 

Anas crecca Ανάπαυση Κίνηση -0,943** 

Aythya ferina Τροφοληψία Ανάπαυση -0,927** 

  Τροφοληψία Περιποίηση -0,637* 

 Ανάπαυση Περιποίηση  0,515* 

Aythya fuligula Τροφοληψία Κίνηση -0,668* 
Όπου * ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (p<0,05) και ** ο 

συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (p<0,01). Ο πίνακας παρουσιάζει 

μόνο τα στοιχεία των συντελεστών που είναι στατιστικά σημαντικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

Πίνακας Π.Δ.1. Χαρακτηριστικά των επικρατειών με βάσει την παρουσία νεοσσών και τα ενδιαιτήματα φωλεοποίησης του Tachybaptus ruficollis 

στη λίμνη Αγυιάς. 

Tachybaptus ruficollis 

 
pair brood chicks babies young juvenilles Kυρίαρχα είδη ενδιαιτήματος 

T1 + + 31 - 32 - Typha domingensis   
T2 + ? - - - - Typha domingensis 
T3 + ? - - - - Typha domingensis, Phragmites australis 
T4 + ? - - - - Phragmites australis 
T5 p ? - - - - Typha domingensis, Phragmites australis 
T6 + ? 12 - - - Phragmites australis, Salix alba 
T7 p ? - - - - Phragmites australis 
T8 + ? - - - 12 Phragmites australis. Typha domingensis 
T9 p ? - - - - Phragmites australis, Persicaria decipiens 
T10 + ? - 21 - - Τypha domingensis 

1: καταγραφή στις 17/6/2015/ 2: καταγραφή στις 16/7/2015. 

Πίνακας Π.Δ.2. Χαρακτηριστικά των επικρατειών με βάσει την παρουσία νεοσσών και τα ενδιαιτήματα φωλεοποίησης  του Gallinula chloropus στη 

λίμνη Αγυιάς. 

Gallinula chloropus 

 
pair brood chicks babies young juvenilles Κυρίαρχα είδη ενδιαιτήματος 

G1 + + 11 - 22 - 

Typha domingensis, Phragmites australis, 

Persicaria decipiens, Ficus carica 

G2 + + - - 22 - Typha domingnsis, Phragmites australis 

G3 - ? - - - - Phragmites australis 

G4 + + - - - 12 Phragmites australis 

G5 + + 51 - - - 
Schoenplectus lacustris, Persicaria decipiens, Typha 

domingensis, Arundo donax,  

1: καταγραφή στις 17/6/2015/ 2: καταγραφή στις 16/7/2015. 
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Πίνακας Π.Δ.3. Χαρακτηριστικά των επικρατειών με βάσει την παρουσία νεοσσών και τα ενδιαιτήματα φωλεοποίησης του Fulica atra στη λίμνη 

Αγυιάς. 

Fulica atra 

 
pair brood chicks babies young juvenilles Κυριάρχα είδη ενδιαιτήματος 

F1 + + 
62 (2η 
γέννα) 31 32 - Typha domingensis  

F2 + + 41/ - 62 - Typha domingensis, Phragmites australis 

F3 + + 1+2 - - - Salix spp. (κάτω από ιτιά) 

F4 + + 41 - 42 - Typha domingensis ? 

F5 ? ? - - - - Typha domingensis, Phragmites australis 

F6 + + 12 - - - Schoenoplectus lacustris 

F7 ? ? - - - - Phragmites australis 

F8 + + 32 - - - Typha domingensis, Phragmites australis, Persicaria decipiens 

F9 + + 42 - - - Salix spp.,Typha domingensis, Phragmites australis 

F10 + + 32 - - - Phragmites australis, Arundo donax 

F11 + + 42 - - - Phragmites australis 

F12 + + 41 - 42 - Τypha domingensis 

F13 + + 61 62 - - Typha domingensis, Phragmites australis 

F14 + + 
11/12(2η 
γέννα) 21 22 - Typha domingensis, Phragmites australis  

F15 + + 41 - 22 - Typha domingensis 

F16 + + 51 52 - - Τypha domingensis, Phragmites australis, Persicaria decipiens 

1: καταγραφή στις 17/6/2015/ 2: καταγραφή στις 16/7/2015. 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  
p: πιθανόν 
?: άγνωστο 
Κόκκινο χρώμα: ενδιαίτημα φωλεοποίησης (nest habitat) 
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Πίνακας Π.Δ.4. Δεδομένα των επικρατειών του Tachybaptus ruficollis στη λίμνη Αγυιάς. 

Eπικράτεια 
Μέσο 
βάθος 

Μήκος 
ακτογραμμής 

Τύπος βλάστησης 
Συνολική 

χρησιμοποιούμενη 
έκταση 

Υδρόβια 
βλάστηση 

Κυρίαρχο 
Typha 

domingensis 

Κυρίαρχο 
Phragmites 

australis 

Κυρίαρχο 
Persicaria 
decipiens 

Κυρίαρχο 
Schoenoplect
us lacustris 

Κυρίαρχο 
Arundo 
donax 

Ξυλώδης 
βλάστηση 

Μονάδες m m m² m² m² m² m² m² m² m² 

T1 1,93 165,73 9611,26 113,67 0,00 127,56 0,00 80,28 118,30 10051,07 

T2 2,06 193,94 7793,18 532,15 91,36 173,18 55,06 0,00 16,38 8661,30 

T3 1,93 140,67 8420,14 0,00 273,06 0,00 65,58 0,00 424,92 9183,70 

T4 1,62 123,48 5729,91 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 1500,49 7230,57 

T5 1,48 223,43 3164,01 221,95 765,05 637,59 211,83 781,39 1,42 5783,23 

T6 2,25 150,71 3106,93 30,84 762,64 0,00 41,77 1,18 126,18 4069,53 

T7 1,44 212,14 7053,73 1576,81 907,67 0,00 0,00 68,12 0,00 9606,33 

T8 1,46 216,42 2773,71 463,14 973,36 444,57 0,00 101,74 0,00 4756,53 

T9 1,32 124,28 3831,14 204,30 407,01 554,93 0,00 0,00 0,00 4997,39 

T10 1,57 164,28 7148,24 1877,67 415,13 365,24 0,00 298,48 0,00 10104,77 

Σύνολο επικρατειών - 1715,08 58632,24 5020,53 4595,45 2303,08 374,25 1331,19 2187,69 74444,42 
Μέσος όρος 
επικρατειών 1,71 171,51 5863,22 502,05 459,54 230,31 37,42 133,12 218,77 7444,44 

Tυπική απόκλιση 0,31 37,82 2493,41 674,45 372,28 249,75 66,62 245,83 469,47 2367,83 

Μέγιστο(Max) 2,25 223,43 9611,26 1877,67 973,36 637,59 211,83 781,39 1500,49 10104,77 

Ελάχιστο (min) 1,32 123,48 2773,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4069,53 

Σύνολο λίμνης 
 

2940,71 75113,31 6438,58 24182,31 3308,19 615,34 21542,52 21004,03 152204,27 
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Πίνακας Π.Δ.5. Δεδομένα των επικρατειών του Gallinula chloropus στη λίμνη Αγυιάς.  

Eπικράτεια 
Μέσο 
βάθος 

Μήκος 
ακτογραμμής 

Τύπος βλάστησης 

Συνολική 
χρησιμοποιούμενη 

έκταση 
Υδρόβια 

βλάστηση 

Κυρίαρχο 
Typha 

domingensis 

Κυρίαρχο 
Phragmites 

australis 

Κυρίαρχο 
Persicaria 
decipiens 

Κυρίαρχο 
Schoenoplectus 

lacustris 

Κυρίαρχο 
Arundo 
donax 

Ξυλώδης 
βλάστηση 

Μονάδες m m m² m² m² m² m² m² m² m² 

G1 2,11 73,65 1873,91 111,76 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 1989,89 

G2 1,57 55,62 2132,18 0,00 32,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,95 

G3 1,48 153,96 3130,30 122,50 392,37 810,56 157,20 216,02 0,00 4828,94 

G4 1,47 346,98 2358,46 1631,53 1697,01 0,00 0,00 129,13 89,53 5905,65 

G5 1,30 155,33 639,16 167,96 34,32 664,77 195,59 698,00 0,00 2399,80 

Σύνολο επικρατειών - 785,54 10134,00 2033,75 2156,46 1479,55 352,79 1043,15 89,53 17289,23 
Μέσος όρος 
επικρατειών 1,59 157,11 2026,80 406,75 431,29 295,91 70,56 208,63 17,91 3457,85 

Tυπική απόκλιση 0,31 115,47 906,60 687,45 725,60 406,55 97,56 288,49 40,04 1790,08 

Μέγιστο(Max) 2,11 346,98 3130,30 1631,53 1697,01 810,56 195,59 698,00 89,53 5905,65 

Ελάχιστο (min) 1,30 55,62 639,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1989,89 

Σύνολο λίμνης 
 

2940,71 75113,31 6438,58 24182,31 3308,19 615,34 21542,52 21004,03 152204,27 
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Πίνακας Π.Δ.6. Δεδομένα των επικρατειών του Fulica atra στη λίμνη Αγυιάς. 

Eπικράτεια 
Μέσο 
βάθος 

Μήκος 
ακτογραμμής 

Τύπος βλάστησης 

Συνολική 
χρησιμοποιούμενη 

έκταση 
Υδρόβια 

βλάστηση 

Κυρίαρχο 
Typha 

domingensis 

Κυρίαρχο 
Phragmites 

australis 

Κυρίαρχο 
Persicaria 
decipiens 

Κυρίαρχο 
Schoenoplectus 

lacustris 

Κυρίαρχο 
Arundo 
donax 

Ξυλώδης 
βλάστηση 

Μονάδες m m m² m² m² m² m² m² m² m² 

F1 1,99 85,65 3641,45 147,07 0,00 104,33 0,00 0,00 0,00 3892,85 

F2 1,73 76,12 5328,31 12,56 0,00 27,57 0,00 72,76 10,19 5451,39 

F3 2,18 61,21 4103,27 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00 217,72 4388,95 

F4 1,66 212,90 2292,62 536,61 23,72 91,81 0,00 0,00 64,34 3009,10 

F5 1,78 20,47 2672,58 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 2673,17 

F6 1,39 82,84 1754,09 0,00 0,00 0,00 65,58 0,00 335,48 2155,16 

F7 1,38 61,13 2264,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,03 2578,61 

F8 1,34 273,24 1389,85 0,00 2111,07 1087,44 68,27 307,35 0,00 4963,97 

F9 2,12 149,23 3457,86 292,11 164,66 34,54 233,55 233,06 474,93 4890,71 

F10 2,03 235,81 635,49 0,00 1632,48 0,00 0,00 205,40 30,14 2503,50 

F11 1,76 221,57 2482,25 1016,49 897,19 0,00 0,00 129,13 12,96 4538,01 

F12 1,30 150,11 4152,13 1123,65 613,88 11,29 0,00 0,00 0,00 5900,94 

F13 1,35 87,75 2027,49 11,76 256,52 876,40 0,00 0,00 0,00 3172,18 

F14 1,40 88,75 2618,54 313,37 114,62 102,29 0,00 0,00 0,00 3148,83 

F15 1,37 72,29 1876,07 1129,10 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3343,27 

F16 1,66 153,88 3619,91 629,74 1,98 517,92 193,47 483,19 0,00 5446,21 

Σύνολο επικρατειών - 2032,94 44316,49 5280,43 6154,21 2854,17 560,88 1430,88 1459,79 62056,86 
Μέσος όρος 
επικρατειών 1,65 127,06 2769,78 330,03 384,64 178,39 35,05 89,43 91,24 3878,55 

Tυπική απόκλιση 0,30 74,64 1200,83 426,04 640,69 340,74 73,61 145,70 154,11 1210,98 

Mέγιστο (Max) 2,18 273,24 5328,31 1129,10 2111,07 1087,44 233,55 483,19 474,93 5900,94 

Ελάχιστο(Min) 1,30 20,47 635,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2155,16 

Σύνολο λίμνης 
 

2940,71 75113,31 6438,58 24182,31 3308,19 615,34 21542,52 21004,03 152204,27 
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Διάγραμμα Π.Δ.1. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος 

της λίμνης. 

 

 
Διάγραμμα Π.Δ.2. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος 

της λίμνης. 

 

 
Διάγραμμα Π.Δ.3. Ποσοστά(%) χρήσης ανά τύπο βλάστησης στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος 

της λίμνης. 
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Πίνακας Π.Δ.7. Επικράτειες του φράγματος του Αποσελέμη. 

 

Tachybaptus 
ruficollis 

Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

T1 χύμα ? - 

T2 χύμα ? - 

T3 ξερό υλικό  + - 

T4 ξερό υλικό  + + 

T5 ξερό υλικό  + + 

T6 ξερό υλικό  + + 

T7 ξερό υλικό  + + 

T8 ξερό υλικό  + + 

T9 ξερό υλικό  + + 

T10 ξερό υλικό  + + 

T11 ξερό δέντρο + - 

T12 βάτα + - 

T13 ξερό υλικό + - 

T14 ξερό υλικό + + 

T15 βάτα + - 

T16 χύμα ? - 

T17 χύμα ? - 

T18 συκιά + - 

T19 ξερό υλικό + - 

T20 βάτα + - 

T21 λυγαριά + - 

T22 πλάτανος + - 

T23 Phragmites australis + - 

T24 Phragmites australis + + 

T25 χύμα ? - 

T26 χύμα ? - 

T27 βελανιδιά + + 

T28 ξερό υλικό + + 

T29 καλάμια (Phragmites?) + + 

T30 χύμα ? - 

T31 χύμα ? - 

T32 χύμα ? - 

T33 ξερό υλικό + + 

T34 ξερό υλικό + + 

T35 ξερό υλικό + - 

T36 ελιά + - 

T37 χύμα ? - 

T38 χύμα ? - 

T39 βελανιδιά + - 
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Gallinula 
chloropus 

Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

G1 χύμα ? - 

G2 χύμα ? + 

G3 καλάμια (Typha domingensis?) + - 

G4 ξερό υλικό + + 

G5 χύμα ? - 

Fulica atra Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

F1 χύμα ? - 

F2 χύμα ? - 

F3 ελιά + - 

F4 κόκκινα φυτά + - 

F5 χαρουπιά + - 

F6 ελιά + - 

F7 χύμα ? - 

F8 χύμα ? - 

F9 ελιά  + + 

F10 καλάμια (Typha domingensis?) + + 

F11 ξερό υλικό ελιάς + + 

F12 ξερό υλικό ελιάς + + 

F13 ξερό υλικό ελιάς + + 

F14 ξερό υλικό ελιάς + + 

F15 ξερό υλικό + - 

F16 βελανιδιά + - 

F17 συκιά + + 

F18 ξερό υλικό + + 

F19 βελανιδιά + - 

F20 ελιά + + 

F21 πλάτανος + + 

F22 ξερό υλικό ελιάς + - 

F23 βάτα + - 

F24 ξερό υλικό + - 

F25 ξερό υλικό + - 

F26 βάτα + + 

F27 βελανιδιά + - 

F28 βελανιδιά + - 

F29 χύμα ? - 

F30 χύμα ? - 

F31 συκιά + + 

F32 βάτα + + 

F33 βελανιδιά + + 

F34 χύμα ? - 

F35 βελανιδιά + + 

F36 χύμα ? - 
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Fulica atra Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

F37 χύμα ? - 

F38 λυγαριά + + 

F39 λυγαριά + + 

F40 ξερό υλικό + + 

F41 βάτα + + 

F42 βάτα + + 

F43 Phragmites australis + + 

F44 Phragmites australis + + 

F45 Phragmites australis + + 

F46 βάτα + + 

F47 συκιά + + 

F48 καλάμια (Typha domingensis) + + 

F49 βελανιδιά + + 

F50 ξερό υλικό + + 

F51 βάτα + + 

F52 αμπέλι + + 

F53 μουρνιά + + 

F54 χύμα ? - 

F55 χύμα ? - 

F56 χύμα ? - 

F57 ελιά + + 

F58 ιτιά + + 

F59 βελανιδιά και ξερό υλικό + + 

F60 χύμα ? - 

F61 ελιά + - 

F62 spartium, ξερό υλικό + + 
 

 

Πίνακας Π.Δ.8. Επικράτειες του φράγματος των Ποταμών. 

Tachybaptus 
ruficollis 

Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

T1 πλάτανος + - 

T2 μακκία βλάστηση + + 

T3 
αλμυρίκι και ξερή μακκία 
βλάστηση + + 

T4 μακκία βλάστηση + - 

T5 πλάτανος + + 

T6 πλάτανος + - 

T7 ξερό υλικό ? - 

T8 ξερό υλικό ? - 

T9 ξερό υλικό ? - 
Gallinula 
chloropus 

Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

G1 πλάτανος + - 
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G2 χύμα ? - 

G3 μακκία βλάστηση πιθανόν - 

Fulica atra Ενδιαίτημα φωλεοποίησης 
Ύπαρξη 

ωοτοκίας 
Παρουσία 
Νεοσσών 

F1 ξερό υλικό + + 

F2 μακκία βλάστηση + + 

F3 πλάτανος ? - 

F4 ξερό υλικό + - 

F5 πλάτανος + + 

F6 χύμα ? - 

F7 καλάμι + + 

F8 πλάτανος + - 

F9 πλάτανος + + 

F10 πλάτανος + + 

F11 πλάτανος + + 

F12 ξερό υλικό + + 

F13 ξερή μακκία + + 

F14 ξερό υλικό + + 

F15 ξερή μακκία + + 

F16 ξερή μακκία + + 

F17 καλάμι + + 

F18 ξερή μακκία + + 

F19 ξερή μακκία + + 

F20 ξερό υλικό + - 

F21 ξερό υλικό + - 

F22 ξερό υλικό + + 

F23 ιτιά + + 

F24 πλάτανος + + 

F25 μακκία βλάστηση + + 

F26 κουμαριά + + 

F27 χύμα ? - 

F28 ξερό υλικό + - 

F29 ξερό δέντρο + - 

F30 ξερό υλικό + - 

F31 αλμυρίκι + + 

F32 ξερά κλαδιά + - 

F33 ξερά κλαδιά + + 

F34 ξερό δέντρο + + 

F35 μυρτιά + + 

F35  ξερό υλικό + + 

F36 ξερό υλικό + - 

F37 ξερό υλικό + + 

F38 ξερό υλικό + + 

F39 ξερό υλικό + + 

F40 ξερό υλικό + + 
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Δεδομένα για την εφαρμογή του G test. 

Πίνακας Π.Δ.9. Διερεύνηση ενδοειδικών διαφορών του κάθε είδους ως προς την επιλογή 

ενδιαιτήματος με βάση τη βλάστηση (σε κάθε είδος τα ποσοστά προκύπτουν από την αναγωγή του 

κάθε τύπου βλάστησης, της κάθε επικράτειας, στο σύνολο του κάθε τύπου βλάστησης της λίμνης 

Αγυιάς).  

 
Τύπος βλάστησης (%) 

 

Υδρόβια 
βλάστηση 

Κυρίαρχο 
Typha 

domingensis 

Κυρίαρχο 
Phragmites 

australis 

Κυρίαρχο 
Persicaria 
decipiens 

Κυρίαρχο 
Schoenoplectus 

lacustris 

Κυρίαρρχο 
Arundo 
donax 

Ξυλώδης 
βλάστηση 

Μονάδες m² m² m² m² m² m² m² 

T1 95,62 1,13 0,00 1,27 0,00 0,80 1,18 

T2 89,98 6,14 1,05 2,00 0,64 0,00 0,19 

T3 91,69 0,00 2,97 0,00 0,71 0,00 4,63 

T4 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 

T5 54,71 3,84 13,23 11,02 3,66 13,51 0,02 

T6 76,35 0,76 18,74 0,00 1,03 0,03 3,10 

T7 73,43 16,41 9,45 0,00 0,00 0,71 0,00 

T8 58,31 9,74 20,46 9,35 0,00 2,14 0,00 

T9 76,66 4,09 8,14 11,10 0,00 0,00 0,00 

T10 70,74 18,58 4,11 3,61 0,00 2,95 0,00 

F1 93,54 3,78 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 

F2 97,74 0,23 0,00 0,51 0,00 1,33 0,19 

F3 93,49 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 

F4 76,19 17,83 0,79 3,05 0,00 0,00 2,14 

F5 99,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

F6 81,39 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 15,57 

F7 87,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 

F8 28,00 0,00 42,53 21,91 1,38 6,19 0,00 

F9 70,70 5,97 3,37 0,71 4,78 4,77 9,71 

F10 25,38 0,00 65,21 0,00 0,00 8,20 1,20 

F11 54,70 22,40 19,77 0,00 0,00 2,85 0,29 

F12 70,36 19,04 10,40 0,19 0,00 0,00 0,00 

F13 63,91 0,37 8,09 27,63 0,00 0,00 0,00 

F14 83,16 9,95 3,64 3,25 0,00 0,00 0,00 

F15 56,11 33,77 10,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

F16 66,47 11,56 0,04 9,51 3,55 8,87 0,00 
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Πίνακας Π.Δ.10. Εκτίμηση ύπαρξης τυχαίας ή μη επιλογής του κάθε είδους ως προς το συνολικά 

διαθέσιμο ενδιαίτημα με βάση τους τύπους βλάστησης της λίμνης. (σε κάθε είδος τα ποσοστά είναι οι 

μέσοι όροι των επικρατειών για κάθε τύπο βλάστησης, ανηγμένα στη μέση επικράτεια του κάθε 

είδους). 

Τύπος βλάστησης (%) 
Λίμνη 

Αγυιάς 
Επικρατειών T. 

ruficollis 
Επικρατειών F. 

atra 

Υδρόβια βλάστηση  49,35 78,76 71,41 

Κυρίαρχο Typha dominensis 4,23 6,74 8,51 

Κυρίαρχο Phragmites australis 15,89 6,17 9,92 

Κυρίαρχο Persicaria decipiens 2,17 3,09 4,60 

Κυρίαρχο Schoenoplectus lacustris 0,40 0,50 0,90 

Κυρίαρχο Arundo donax 14,15 1,79 2,31 

Ξυλώδης βλάστηση 13,80 2,94 2,35 
 

Πίνακας Π.Δ.11. Πυκνότητα ζευγαριών ανάμεσα στους βιότοπους μελέτης της αναπαραγωγής σε 

σχέση με το εμβαδόν ελεύθερης επιφάνειας νερού (km2). 

 

Λίμνη Αγυιάς 
Φραγμολίμνη 

Αποσελέμη 
Φραγμολίμνη 

Ποταμών 
Εμβαδόν ελεύθερης επιφάνειας νερού 
(km2) 

0,085 1,216 1,182 

Αριθμός ζευγαριών F. atra 16 62 40 

Aριθμός ζευγαριών T. ruficollis 10 39 9 

Αριθμός ζευγαριών G.chloropus 5 5 3 

Πυκνότητα ζευγαριών F. atra 188,5 51,0 33,8 

Πυκνότητα ζευγαριών T. ruficollis 117,8 32,1 7,6 

Πυκνότητα ζευγαριών G.chloropus 58,9 4,1 2,5 

 

Πίνακας Π.Δ.12. Πυκνότητα ζευγαριών ανάμεσα στους βιότοπους μελέτης της αναπαραγωγής σε 

σχέση με το μήκος ακτογραμμής(km). 

 
Λίμνη Αγυιάς 

Φραγμολίμνη 
Αποσελέμη 

Φραγμολίμνη 
Ποταμών 

Μήκος ακτογραμμής (km) 2,705 11,940 11,663 

Αριθμός ζευγαριών F. atra 16 62 40 

Aριθμός ζευγαριών T. ruficollis 10 39 9 

Αριθμός ζευγαριών G.chloropus 5 5 3 

Πυκνότητα ζευγαριών F. atra 3,7 3,3 0,8 

Πυκνότητα ζευγαριών T. ruficollis 1,8 0,4 0,3 

Πυκνότητα ζευγαριών G. chloropus 5,9 5,2 3,4 

 

Πίνακας Π.Δ.13. Αριθμός επικρατειών στην ωφέλιμη επιφάνεια της λίμνης Αγυιάς. 

Αριθμός επικρατειών στην ωφέλιμη επιφάνεια Έκταση(m2) 
Χωρίς επικράτειες0 12032,59 
Επικράτεια ενός είδους 26528,71 
Επικράτεια δύο ειδών 34525,31 
Επικράτεια τριών ειδών 11914,16 
ΣΥΝΟΛΟ 85.000,76 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

GPS code Bάθος Φωτογραφία Πυθμένας Βλάστηση Παρατηρήσεις 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ANATIDAE ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ημερομηνία:  Θέση:          Nότια                                Δυτικά 

          Διάστημα ημέρας:  Καιρός:  

Ποσοστό νεφοκάλυψης: Βροχή : Ναι Όχι Άλλο 

Άνεμος:  Διεύθυνση Ένταση Κυματισμός: Χαμηλός Μέσος Υψηλός 

Θερμοκρασία: Επίπεδο στάθμης: 

      

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Αριθμός ατόμων γκρουπ                               

Αριθμός ατόμων στο νερό                               

Αριθμός ατόμων στην όχθη                               

Αριθμός αρσενικών                               

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ                               

Τροφοληψία βουτιά                               

Τροφοληψία επιφάνεια                               

Τροφοληψίας ενδιάμεσο                               

Τροφοληψία όχθη                               

ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ                               

Ανάπαυση ύπνος                               

Ανάπαυση ξεκούραση                               

ΑΝΑΠΑΥΣΗ                               

Κίνηση κολύμπι                               

Κίνηση πέταγμα                               

ΚΙΝΗΣΗ                               

Συναγερμός                               

Περιποίηση                               

Κοινωνικά καυγάδες                               

Κοινωνικά ερωτικά                               

Κοινωνικά                               

Άγνωστο                               

                               

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΣΗΣ      

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΤΟΠΟΥ      
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Όνομα βιότοπου: Λίμνη Αγυιάς, Φράγμα Ποταμών, Φράγμα Αποσελέμη, Λίμνη Κουρνά 

Ειδος (Tachybaptus ruficollis, Gallinula chloropus, Fulica atra) 

 

pair egss chicks babies young juveniles 

Κυρίαρχα 

ενδιαιτήματα 

Παρατηρήσεις 
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Anas trepera (Καπακλής) Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη 

Πάπια) 

Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια) 

Aythya nyroca (Βαλτόπαπια) Aythya ferina (Γκισάρι) 

Anas crecca (Κιρκίρι) 
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Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη 

Πάπια) 

Ay(Καπακλής) 

Gallinula chloropus (Νερόκοτα) 

Tachybaptus ruficollis 

(Νανοβουτηχτάρι) 

Fulica atra (Φαλαρίδα) 


