οΑΜΜΟθΙΝΕΣ
Οικό10nοs

BiveS

Ο, σμμοθίνεs ή

είναι μικροί λόφοι

ΟΩό όμμα που συvήθωs 6ρίoXOVΙΙ!1 mIs

ΠOρόKIIΕS ΩεριoxΈS. ΔΩμlουΡΥούνιοl(]Ωό

115 διεpγOσίΕS ms δlόΒρωσns και ms orιό
θεσΩ!> ms όμμαυ mnv παρόκυο zώνn.

δρα κοl με έλΠεlψη Ορεπιικών σημεία.

oxΈS όπου κυριαρχαύν ια Βούρλα. Πράκειιοl

Λόγω ιου μικρού πλάιουs ιων αμμοθl

για επίπεδεs εκιάσεls που εππρεόΖοVlαl απά

ιύπου Βλάσιπσπs κοl σιπν Ισμαρίδα οι ουν

νών, συχνά ια είδη ιous αναμειγνύονιαl.

lπν υπόγεια σιόθμιι ωυ θαλασσινού νερού.

BiIKtS

είνοl

Παρουσία σιην περιοχή

μέροs

Ins έχεllέιαlα

οΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ θΙΝΕΣ ΚΑΙ

Γύρω από

ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ

ΕνιΟΙΙ,Ζεωl σε ΙJρXειό ιμήμσιο

{nS

ΦΏτο

ιιάιερα συνεχίΖει να καλύπιεl μεγάλεs εκιά

Φοτο

μέχρι και πίσω απά

pims

iis OuvBiIKtS παυ

γΡομμns ΟΩόω Φονόρl ws κοι σνσωλl

γπά

κόιερο ιου φιη.ούριι (Λίσσου) ηοωμού.

ωπο, μάνο φυιά ανθεκιικά σε υψπλέs lιμέs
αλαιάιπιαs και σε

Χαρακτηρισllκά 8λάσιnσns
{ων σμμοθινών,
σφωμα,

ouvBiIxeS

ιδισίιερσ δύσκολε!>

γιο {Ων ονόΩωξπ {ων φυιών. Σιπν Ωερι
οχή {]!1(]Vιούν

μοθινών: σΙ

2 ενόιnιεs ΒλόσυΊσΩ!> σμ

n Νηρόφιλπ

(Cakίletea)nou

είναι ΩΙΟ Ωοκνή ΚΟ, ευνοείιοl οπό {Ων
οργανική ύλΩ Ωου μειοφέρει

κο! Β)

φανίΖαVlαl

είναι Ωροσσρμσσμένσ

υιο χαλαρό, όνυδρσ κο, σμμώδεs υΩό

n θόλοοσσ

n ΑμμόφlλΩ (Ammophίfete8)noυ

είναι πιο αραιή και απανιά αε πι(] άνυ-

επικραιούν σιαν αlκά

blopKiliS

μειοΒολλόμενπ

σιάθμπ νερού μπορούν να επlΒlώσαυν. Εμ

Το φυΊ6 Ωου σΧΩμσlίΖουν ΙΠ Βr1όmnσn

13: ArΊμυρίKI (Tamarίx sp.I.
Φ!ιτο 14: AγploμorΊάχo (MBIνB sy/vesuIs).
Φ!ιτο

άπωs

10

enions,

Τριφύλλι

(Medicsgo

είδιι ψυχανθών φυιών

(frifo!ium sp.),

Μπδlκή

11: ΓαrΊoνάyκαθo (Erγngiummarίtίmuml.

Φοτο

12: γηέρlκο

o/ympIr:υml.

ιο OrΊυμηloKά (Hγperίr:um

μώνων και διόοπαρια θάμνουs (Βούρλα) και

αλάιων.

δένφο. Το έδαφοs είναι αργιλώδεs, σιεγνά
κοl

Χαρακιηρισιικά 8ιlάσιnσns
φυlοκοινωνία

έχει

κυρίαρχο

φυιά lπν

(Ss/icornis europses).

Όιαν

αλαιάιιιια είναι μεγάλιι, ιο άιομα

Ins

xmpIs όλαιο.

Δυοιυχώs, καιαλαμΒάνεl πλέον μια μικρή,
μάνο έκιοοπ δυιικό

υψπλή σιάθμιι ιων υιιάγειων υδάιων.
Συνήθωs ΒρίσκοVlοl πίοω από

BiveS npOS ιιιν

καινό

ms iopopibos.

οΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ

Φοτο

αλαιούχα, απαVlώVlαl και περlαρlσμένοl

BopviliveS

με Αλμυρίκια (Tsmsrίx

sp).

nΑΛΜΥΡΟΒΑΛΤΟΙ

ξιιράιερων

οία για

έκιοοπ

mv περιαχή, αφαύ είναι n μαναδlκή
ms nePIOXiIS μελέιns ιιου (ί) δεν

Φωο

15, 16: Βούρλο (Juncus ar:υtυs).
17: ΛεΒάνιο ms θάrΊοσσοs (Limonium sp.).
18: θorΊoσσόBσυρλo (Juncus maritimus).

σε

οΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΕΛΗ

πραφυλαγμένεs

(Phragmites austra/is).

Χαρακιηρισlικά

8ιlάσιnσns

οΚΑΛΑΜΙΩΝΕΣ

Πρόκειιαl για ξυλώδιι υδροχα
ρή Βλάσιιισιι ιιου α ανώροφοs

Οικό(οποs

plKpiIS κινnιικόmιαs

νερά με αυξομειαύμενο

Βάθοs σε υγρά αργιλώδιι
υλικά σε σχέσιι με

(nlo

mv άμμο)

λειιιάκοκκο

εδάφπ.

Φοτο
Φοτο

αλάιων lάσο

23: Νερόκρινσ (/rIs pseudacorυs).
24: Λευκόίσ (leur:ojum aestivum).

καλύπιειοl πλήρωs από Βλάσιιισπ (lιιέs ή

010 έδαφαs.
Φοτο

Οlκόιοποs

Αυιόs ο lύπαs Βλάσιπσπs εκιείνειοl περιμε

Φοτο

Οι αλμυράΒαλιοl ή ιο αλίπεδα είναι ιιερl-

φlκά lων λιμνοθαλασσών σο δαχιυλίδl, κυ-

trIr:hophiI/us).

αναρριχώμενα φυιά. Ο υnοάραφαs
αποιελείιαl απο ξυλώδεls θάμνουs.
ΑξίΖει να σιιμειωθεί

n παραυσία

Παρουσία σιην περιοχή

δίπλα σια παροποιόμιο

σΒόΖΠ (δυιικό ιου δόοαυs).

ms

περιμεφιχά

Ins

λίμνπs

Iopopibos

Moos

ιου Βο

αλλά

και οιο κανάλι σύνδεσπs με iπ θάλασσα,
λίγο πολύ άμωs, εμφανίΖειαl οε άλουs ιous

υγροιάπουs

ms nePIOXiIS.

Χαρακιπρισιlκά 8ιlάσιnσns

Τα παραποιάμια δόοπ και συσιάδεs Ins ιιερl

oxiIs αναlηύσοοVlοl

οε εδάφπ χαλlκώδιι και

21: Φοκή του νερού (Lemna mInor).
22 ΝερογκούilΟ roυ νερού (Ranunr:υ/us

άφθανα νερά.

κολάμια). (ίί) είναι ακαλλlέργιιlιι, ΟίΟ δεν δέ

Παρουσία σιην περιοχή

χειοl όμεοπ επίδραοπ απά ιιιν αλαιόιιιια και

Πρόκειιαl για ιιι Βλάσιπσπ που αναπιύσσειοl

(ίν) εμφανίΖει μεγάλπ Χλωριδlκή ιιαlκιλάιιιια
Κοl μεγάλιι εναλλαγή μlκραενδιαιmμάιων.

KupimS 010 παροποιόμιο Moos που σχιιμα
omv εκΒολή ιου Ποιομού ΒασΒόΖΙΙ

lίΖειαl

Φaτo

27: ΠερlκοκrΊάδο

fCγnanr:hum

acutum).
Φ!ιτο 28: θηλυκά άνθη Ασημόλευ
KOS (Popu/us a/baj.
Φaτo 29: Λευκοιtιό f5a!ix

a/ba), ορσενlκό
Φοτο

όνθη.

29: AUKiOKOS

(Humu/us
Ιupu/us).

λει

(Typhs 8ngustifo!i8).

Αυιόs ο Iύnos Βλάσιnσns εμφανίΖειοl χυρί

επίπεδα με άφθανα θρεπιικά συσιαίlKά και

Παρουσία σιην περιοχή

αποιελείιαl από δένφο αλλά και

μώνα με Ψαθιά

Οικό(οποs

θαλασσών. Παλύ υγρό αμμώδιι εδάφπ με

OUYKtVlpilioelS

Κσλάμl

και ιου

ΦlλlOύριι.

(Tγpha angustifolίa).

οΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΣΒΟΖΗ

φο. Το Βάθαs ιου νερού είναι παλύ σπμα-

Έλπ δίπλα σια υφάλμυρα νερό lων λιμνο

επιφανεlοκό όσο και πιο Βαθειά

26:

KOίlΕS

θέσεls,

1 tms 2 μέ

Οικόιοποs

πολύ υΨIIλΈS

ΦΟΤΟ

Βοσ6άΖΙΙ

συσιάδεs με Ψαθί

Χαρακιηρισιικά 8ιlάσιnσns
ΕμφανίΖειαl

25: Ψοθιά

παράλ

iis

(Phrsgmites sustrsfis), KOBiliS και μεlKIΈS
(Typhs sngustifo/is).

λίμνιι Ισμαρίδα.

όπου ιο νερά έχουν Βάθοs οπό

ΦΟΤΟ

με

μlκρέs

Αποιελείιαl οπό αμιγείs συσιόδεs καλαμιού

Ουοιασιικά ο αlκάιοποs αναπιύσσειοl σιπν
Φωο

σIlS ίδlΕS

χαl

Οlκόιοποs

Phrsgmites 8ustrsfis

(Juncus sp.). Μέσα

υγρών

ουνθιικών. Έχει lδιαίιεριι οlκολογιχή οιιμα

IIS αμμα

ενδαχώρο.

καλάμι

μειαξύ

lου

Οι καλαμιώνεs οναιιlύσσαVlοl σε σιάσιμα ή

Παρουσία σιπν περιοχή

εναλλαγή

από lην

(6/aur:ium

Havuml.

ναι υγρά και έχουν υψπλΈS OUYKενIpilioelS

ύψουs ποώδιι φυιά "ροσαρμοομένα οιπν

άμεσα

περlοχέs, όπαυ lα εδάφπ είναι ελαφρώs

Φοτο

που πλπμμυρίΖαυν επαχικά και ια εδάφπ εί

πονέμορφο κόκκινο χαλΙ Το είδπ ιου οlκα

εξαριώνιαl

και Βούρλα

Ποηορούνο

περlλομΒάνεl

εποχιακά έλιι και λιμνούλεs, κπλίδεs καλα

ιόπου ονήκουν όλα σια αλόφυια.

εVlούlοls

είδπ (μανOεu'Ί φυιά παυ θυμίΖουν σιάχυα)

10: Κίφινη

γλυκαύ νεραύ.

Πρόκειιοl για lύπο Βλάσιπαπs με μοοαίαυ

σε μίξn με άλλα ψπλά αγρωσιιδόμαρφα

Φοτο

παραυσία

opOIOyeviIS KoBiliS

Χαρακιπρισιικά 8ιlάσιnσns

Σιον οικάιοιιο εμφανίΖαVlαl είδπ όπωs

maritimuml_

Δεν είναι

Arthrocnemum θυroΡΒθΒ καθίσιαvlαl ένια

10

(Panr:ratίum

λιιλα

να κόκκινο με οποιέλεσμα να Βλέπουμε ένα

νερό,

Χαρακιηρισllκά 8ιlάσιnσns

ms θάrΊαασσs

οπο lπν έVιανπ

σε

συσιόδεs

Ο OUYXtKpιptvOS οlκάιοποs χαρακιπρίΖειαl

μέρπ

010 υφάλμυρο
ms nePIOXiIS, σε

και

Πρόχειιοl γιο περlαχέs που ον και δεν

Βολών ιου ιιοιαμού Φιλιούριι.

Κρίνα

αλλά απανιά

καλύπωνιαl

ΕVιοπίΖειοl αναιολlκά και δυllκά ιων εκ

9:

Πlελέο:Ελοs και
νερά

Αρμυρήθρο

Παρουσία σιην περιοχή

Φοτο

σιlS λιμνοθάλασσεs

ιων λψνοθαλασσών

π

επιφανειακό

Ιομαρίδα,

Βάθοs.

Οικόιοποs

Αλυκή. Γενικά, δίπλα

Η

sρ.)κ.ά.

Οlκόιοποs
από

"'ο
Λίμνιι

επειδή ιο μεγαλύιερα

οΥΓΡΟ ΛΙΒΑΔΙ

19: Αρμυρήθρο (5a/icomia ΒυroΡΒθΒ).
20: Αλμυρίδο (5a/so/a ka/il.

iis θίνεs.

Χαρακιηρισιικά 8ιlάσιnσns

σκ{Ο

IbOVIKtS,

λίμνπ Ισμαρίδα έχει ελαχισιο

παιπθεί οε σχέσπ με ω πορελθόν, αλλό νο

oelS

ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Παρουσία σιην περιοχή

m

Vιικό για ιιιν εξάπλωσιι ιου συγκεκριμέναυ
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