ΕΙΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

f!1ΙΜΝΟΦΙΛΑ

μί ολλό συχνό πσίρνουν ένο κόκκινΟ-ΡΟΖ

Το είδη που υπάρχουν σιπν περιοχή είναι

10.

Κάποια οπό ουιό απαντούν και οε σπ

μεΙο των ποταμών με χαμηλή ροή ή στάσι
μο νερό, αλλά πιο oΎVnBcs είναι να Ζουν
στη λίμνη. Κάποιο κινούντοl στο επίπεδο
του πυθμένα

Ins

λΙμνns, ενώ άλλο κινοίι

νιοι οε υψηλότερο σφώμαιο.

m:JΑι1όιο ή Γει1όριοα ~
(Alhurnus vistonicus) 15-16 cm

χρώμο. Η ονοπορογωγή ιου είδοus συνδέ
ειοl σιενό με ιο δίθυρο (μύδιο) ιου γλυκού
σιοσίο ιων οΒγών κοl ιου γόνου ιου.

rmΚοκκινοφ1έρα
(Scardinius

~

8rγ1hrophtha/mus) -30

c

I.181@ISI
πλευρικό

σώμο,

μεγόλο

λέπlσ με OσπμένIΕS OvtOVOKiIίIacIS, ενώ π

!nS

Ins lομαρiδοs κοι ιου Φιλιοίι
σώμα Ins είναι σφσκlοειδέs, ενώ

BiuτwvibOS,
ρπ. Το

10 πιερύγιο είναι όλο uσλώδοllS χρώμο
105 με καφετί OKIIyCS. Διαβιεί (Πα νερό !nS
ιΊίμνns, όμωs σιο μέσο Ins όνοιεns μειο
νσστεύει στο ρέοντα νερό ΤΟll ΒοσβόΖΠ γιο
να ονοπσρσχθεί.

f'ί!JrΡlβόδl(cγΡrίnus~

κοιλιό είνοl σχεδόν όσπρπ κοl (σιο ενήλl
κσ) ιο πιερύγιο είναι ποριοκαλί ή κόκκινο,
ειδικό ιο κοιλιακό κοl ιο εδρικό. Είδοs λl
μνόφιλο, μπορεί νο Βρεθεί κοl σε σπμείο
ιου ΒοσΒόΖΠ με χομπλή ροή, ειδικό σ'
ουιό με σρκειή πορουσίσ υδόιινπs Βλό

mnans μέσο

Ξενικό κυπρινοεlδέs

fimΤούρνα {Esox~
/uciuS)-120c~

Διακρί

νεται οπό ιο μεγόλο ιου λέπlο, ιο συμπιε
σμένο πλευρικό κοl ψπλό σώμο, ολλό κοl
οπό ιο χομπλά ιοποθειπμένο κεφόλl, ενώ
έχει δυο Ζεύγπ «μουσιόκιο"

σιπ γωνίο

ιου σιόμοιόs ιου. Το χρώμο ιου ποικίλει
οπό όιομο οε όιομο οπό ιο οοπμί

ms

ιο

χόλκινο. Μέχρι πρόοφοιο, οποιελούσε ιο
σπμονtlκόιερο

είδοs ολιείοs

tns

λίμνπs,

όμωs πλέον οπονίΖεl.

rmΜοuρμοuρί10U
~
(Rhodeus amarus) Β c~

Ζει μόνο σιο ρέονιο νερό

δονίοs κοl

tns

tns Μοκε

~

(Squalίuso"Bus)~

λιμνοθόλοσσεs

UlIS

ραχισίο περιοχή, οσπμένlο

πλευρΈS και

ροχιοία πιερύγιο που μοlόΖουν με ογκαθόκισ

πιερύγιο με μορφή δίοκου που είνοl κολλώδεs

όσπρο σιπν κοιλlοκή περιοχή. Όλο ισ πιερύγια

κοl βρίσκονιοl σιο μέσο ιου σώμσιοs περίπου,

κοl βρίσκειοl οε πορόλλπλπ θέσπ με ιο οώμο.

σχέσπ με ιο σκούρο πρόαινο-γκρι χρώμο ιου

είνοl διάφονο. Ζει κυρίωs σιο ποιόμιο κοl σε

κοθώs κοl οπό ιπν έλλειψπ λεπιών. Έχει σιο

Έχουν δυο ροχιοία mcpίIylo. Όλα ιο πιερύγιο

υπόλοιπου σώμοιοs. Χαρακιπρισιlκό είναι ιο

όλο ιο τμήμοιό ιous, σλλό προιιμόεl σπμείο με

πίσω μέροs ιου σώμοιοs, ένο μεγόλο ροχιαίο

είνοl σιρογγυλεμένο. Πολλό είδπ

δυο Ζεύγπ «μουσιόκιο" που έχει σιο σιόμο

Cvιoνπ ροή νερού.

κοl ένα μεγόλο εδρικό, ιο ουρσίο μοlόΖεl με

vclOS Ζουν

rns.

Απονιό σε ρέμαιο και ποιόμιο, με μeιρlO

ή δυνοιή ροή κοl ομμώδπ ή υλώδπ υποσιρώ
μοτο.

ΜΕΤΑΒΑΤιΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Τα ψάριο ιων μειοΒοtlκών υδόΊων

mθρακο8ελονίτσα

,...........

(Cobitis strunlίca8) 11 cm

οχήs Ιλιμνοθσλοσσών,

κοναλιών

tns

περl

σύνδεσπs

lσμορίδαs με ιπ θόλασαο, εκΒολών Λίασου),

24. ΔlαχωρίΖονιοl αε 2 μεγόλεs ομό
tous μόνιμουs KOΙOIKOUS, ουιό δπλοδή
τα είδπ που περνούν όλο ιο κύκλο Ζωήs tous
σιο υφάλμυρο νερό (9 είδπ!, και ΙOItS μειονό
είνοl
δεs,

Πορόμοιο εεόπλωσπ με ιη Μπριόνο ολλό πιο
απόνιο. Το σώμο

tns

θυμίΖει μικρό κύλινδρο,

μΠεζ

tns όμμου κοl έχει

οπό ιο κεφόλl

tns μέροs

κρύΒειοl μέσα σιο

σιεs το οποίο περνούν ένο μέροs ιου ειήσιου
κύκλου Ζωήs ιous σια υφόλμυρο

!15

είδπ).

γπόρχεl κοl μιο ιρππ κοιπγορία, π οποία δεν
ανολύειοl

περοlιέρω

σιον οδπγό, οσιή ιων

ιυχοίων επισκεπτών, που είνοl είδπ θολασαl
νό, το οποία εlσέρχονιοl ιυχοία σια μειοΒσtlκό
ύδοτα, χωρίs νο ιο αποιιεί ο KίIKiIOS Ζωήs

tous.

βενιόλιο, όλο

Ι

1.IClbιl

είνΟl,επιμΠ,κυμένο, μolό~εl με σωλπνό,ΚI, εν~
ΔlοθέΊουν μόνο τα μονό πτερύγισ Ιραχl

οίο, εδρικό, ουροίο). Γενικό σκουρόχρωμσ, με
σε μoύρεs οποχρώσεls. Μπορεί νο εlσέρχο
iIIμvoBίIiIGaocs για οναπορογωγή ή

S. acusδlοκρίνειοl
KCS ροΒδώσεls.

οπό

(Sa/aria pavo) 14 cm
Ενδπμlκό

tns

Βολκανlκήs Χερσονήαου. Συ

Μικρό ψόρl ιων λιμνοθαλοσοών με ΟιΡοκιο

νήθωs πάνω από ιπν πλευρική γρομμή είνοl

εlδΈS σώμο, ιο οποίο χορακιπρίΖεταl από ιπν

μπλέγμοιos, συνήθωs σιο πιο ορεινό σπ

γΚΡΙΖωπό,

παρουσία δονιιών

μείο ιous έεω οπό ιην ΟΡIΖόμενπ περιοχή.

κόιω οπό οσιήν. Το κόιω

Είνοl, όμωs, ορκειό πιθονό, νο Βρίσκονιοl

UlIS yνίIBous,

~ΙAΔPOMA ΕΙΔΗ

mΣαρδελαμάιιu ~
ή Φρίσσα ή Κέππα

Ι

{A/osa fallax)-60 cm

ι.18ICIi!I-Ιιι:.ιι,~~1

Είδοs σπμονιlκό, λόγω ιου lδιαπερου βιολογικού ιου
κύκλου, που ιο καθισιό ευόλωιο κοl γι' ουιό οπαιιού
νιοι lδιοίιερο μέιΡα γιο ιπν προσιασία ιου. Όπωs κοl
όλα ιο ονόδρομο είδπ, π Σορδελομόνο, Ζει σιπ θόλοσ
σο ολλό μειανοσιείιεl σε εσωιερικό, γλυκό νερό για να

λευ

~

l.ι.18ICIi!I-Ιιι:.ιι

tns nopouaIos φρογμόιων ή όλλων εμποδίων. Το
tns είνοl μοκρύ και συμπιεσμένο πλευρικό, ιο ροχl-

Η ρόχπ κοl οι
κοιλιό

cIvOI

niIcupcs

έχουν γολανό-γκρι χρώμα, ενώ π

γκρι-λευκή. ΣKOύρΕS KπλίδΕS είνοl ευθυγρομμl

σμένεs κοιό μήκοs των niIcup;;mij''• • • • •

8OJ
1.1.18 '"'"e l...ll
!!Ix,~, (Αα,υΠIΒΒα,υΠIΒΙ:'.13',m
& &

Ι

Ι

Ι
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Άφθονο σιπν περιοχή, ια κεφαλοειδή είνοl οπό

Η! χοροκιπρισιlκόιερσ είδπ ψοριών σε όλεs

tlS

λιμνοθόλοσσεs ιου ΕΠ ΑΜΑθ. Αριθμούν

6

Το χέλι έχει οπό

tous

πιο

(Chefon
/abrosusJ, Μιιξινόρl (Uza aurataJ, Μαυρό
κι (LίzB ramada), rίImpos (LίzB salίens) κοl
ο κοινόs Κέφολοs (MugI1 cepha/usJ, όλο με

μέσω ιων ποιόμιων οδών σm θόλοσαο (καιόδρομο), με

σιπ θόλασσο. Aιnό είνοl: Χειλονόρl

σπμαVΙIKή εμπορική
λο μέροs

ms

Ζωήs

080. Ενώ περνούν μεγό
tOItS σιιs λιμνoθόλoσσεs,

npos τπ θόλοσσσ γιο ονοπορσ
1-2 εκ.) σιπ συνέχεlο
UlIS λιμνοθόλοσσεs. Το ιελευιοίο

ιελlκό προορισμό ιπ θόλοσσο ιων Σαργοαών (κονιό
σιπν Κοροi"8lκή). Εκεί οφού ονοποροχθούν, ιο ενήλικα
όιομο πεθαίνουν, ενώ ιο νεορό εεκινούν ένα μακρύ
ι08δl

npos

ιο εσωιερικό νερό όλπs σχεδόν

μειανοσιεύουν

Το ραχιαίο πιερύγιο, που έχει μέΊρlο ύψοs,

γωγή. Το lχθύδιο Ιμήκουs

είνοl επιμπκυμένο μέχρι που ενώνειοl με

επlσιρέφουν

ιο ουροίο και ιο εδρlκό.Έχεl δέρμο πολύ

νονιοl σπμείσ

π ροή εί

δώσει κοl ιο όνομο ιου. Αν και προιιμόεl ιο

έχει

KόθειΕS γραμμΈS, ενώ ιο θπ

ενώ ιο ροχιοίο πιερύγιο εεκινόεl οπό ιο κεφό

σπό oιnό είνοl Oνf!εΚΙIKό σιο γλυκό νερό με

KoiIίImctol

σπ με ιο μικρό ιου, ουμπlεσμένο πλευρικό,

νοl σπμσVΙΙKή. Αρκειό από αυιό οποιιούν

ορμΠtlκό απμείο ιων ποταμών, με πειρώδεs

λυκό λιγόιερεs κοl πολύ πιο λεπιΈS. Το χρώμα

λl, φιόνεl ωs ιπν ουρό και πορουσlόΖεl ένσ χο

oπotέλεσμα να εμφανίΖονιαl ωs κοl τπν lσμσρί

ιου έχει προσδώσει ιπ δl

σώμο. Η ράχη είνοl γΚΡIΖοπρόσινπ, ενώ π

νερό με υψπλή συγKCvιρωσπ

υπόσιρωμο, μπορεί νο εμφονισιεί κοl σιο πιο

ιου είνοl καφέ-πρόσlνο σιο OpaCVIKίI, ενώ το

μήλωμσ σιπ μέσπ ιου σώμοιοs. Το σώμο

δο. Όλσ έχουν ιο κλασικό 0ΙPOKΙOεlδΈS σχήμο

όσπμπ ικονόιπιο νο

κοιλιό ιου κπρινωπή. Το πλοϊνό είνοl οσπ-

ολλό κοl χομπλήs σχειlκό θερμοκροσίοs.

πεδινό τμήμοιό ιous.

θπλυκό είνοl λίγο πιο ανοιχιόχρωμο.

κολύπιειοl από μια γλισιερή Βλέννο.

KOI

εεφεύγεl.

tous όπου

οευγόνου

10-12 κοφέ

npos

ιπν ουρό. Δεν έχει λέπlο,

tns

χρόνισ έχει εμφονισιεί και ένο εενlκό είδοs ο
ΣΟΖονοκέφολοs

(Liza haematocheila). Κόποιο

ορκειό μεγόλο μέγεθοs (ιο ενήλικο είνοl

tns

Ευρώππs. Έχει μοκρύ σώμα που θυμίΖει φίδι.

οσυνήθισιο

κονιό σιο εδρικό). Το ορσενlκό

KίIKiIOUS Ζωήs. Τα

ενήλικα όιομα, όιον είναι νο ανοποροχθούν, κοιεΒαίνουν

χορακτπρισιlκό σκλπρό σιρώμο, που ιου έχει

ιου έχει ένο

IblOhcpOUs

!8)

είδπ που Ζουν ιόσο σε υφόλμυρο νερό όσο κοl

προσινωπό, με KίIBttcS μπλε γρομμέs που γί

xcIiIos

χρώμο

ροχιοία mcpίIylo.

κοl σιρογγυλεμένο πιερύγιο (ιο KOliIlOKίI είνσl

κοl σισ πεδινό τμήμοιό

υπόλευκο

KOI δυο

Έχει πλευρικό συμπιεσμένο σώμο, μπεΖ-κοφέ

iIcnlo σε σχέ

έχει ένο

σε κόποιο

μεγόλο λέπια

Διοκρίνειοl οπό ιο ευδlόκΡlΙΟ

ενώ

tlS 4-6 KόθειΕS

φιό

οίο mcpίIylo είνοl ίσιο κοl ιο κοιλιακό είναι ορκειό κυρτό.

~

ιο σωμο εινοl σκεποσμενο με σKλπρΕS πλο-

UlIS

χρώμα

σώμα

Πολύ λεπιό κυλινδρικό ψόρια Το σιόμσ ιous ιmιKEΦAΛOEIΔH (Mugίlidaa) 30-70 cm

KCS.

70 εκ.

είδπ). Γενικό έχουν Cvιoνo οσπμί

λόγω

IiillTANAi~

κσl νσ περνούν όλο ιον κύκλο Ζωήs ιου εκεί.

5-5,5 cm

Δύο οπό oιnό ονή

Potamoschistus κοl μΟΖί
με Knipowitschia caucasica είνοl πολύ μικρό
σε μέγεθοs, ενώ υπόρχεl κοl ιο Zosterissesor
ophiocephalusnou είνοισοφώs μεγολύιερο.

να

οναποροχθεί. Aιnή π διοδlκοσίο ιπν KOBlmίI ευόλωιπ,

(Sygnathus abastar) -20 cm
Σακοράφα (Sygnathus acus) -20 cm

Το

lαχαριάs

-42 cm

•

4 είδπ.

κουν σιο γένos των

έχουν πρόσινπ ίριδο.

ΙΖΙΙΤαινιοσακοράφα

tns OIKOYC-

οε υφόλμυρο νερό κοl γΙ' oιnό σιπν

περιοχή οπονιούν

διόφανο, ενώ ιο χρώ

που σχπμοτίΖουν κπλίδεs. Τσ μεγάλο ιου μόtlσ

νιαl

cnΓοuροuνομύ1ns
~ r;m faschiatus){Aphanius
(Chondrostoma vardaransa)

tous είνοl

μο ιου σώμοιοs είναι μΠεζ με κοφέ σιίγμσισ

ImΛειρασαλrάρu

ποιομούs ιου συ

KOI-

σε ύψοs. Η κοιλιό είνοl πιο ονοιχιόχρωμπ σε

oμμώδεs υπόσιρωμο.

mous δυο

οπό ιο ενωμένα

ιπν ουρό συμπlέΖειοl πλευρικό κοl μειώνειοl

γομψό δόνιια. α χρωμοιισμόs ιου συνή

Σιπν περιοχή υπόρχουν β είδπ που συνο

είδπ ψοριών ιου ολμυρού νερού με πόνω από

πε

iIlOKίI mcpίIylo, που έχουν δπμιουργήσεl ένο

Κοτό τπ διόρκειο

~EOΦΙΛA

tns

2000 είδπ. XαΡOKσιρίzovιol

σιον πυθμένο, συνήθωs ιρεχούμενων νερών.

νιιούνιοl μόνο

UlIS

ριοχήs, θεωρείιοl σπόνιο είδοs. ΧορακτπρίΖε

ενώ και ιο σιόμσ είνοl μοκρύ με σειρΈS

θεωρεποl ιο κορυ

Είνοl, ίσωs, π μεγολύιερπ οlκογένεlο απ' όλο το

6

εκ.

30

μπορεί

σουν κοl τα

ιοl οπό ιο μικρό ιου μέγεθοs, οπό ιο δυο μικρό

επίσπs επίμπκεs κοl 0ΙΡOKΙOεlδΈS σώμο,

YKpIZCS.

1.1.181CI

χολωτή ουρό. ΓΚΡIΖοπρόσlνο χρωμοιισμό σιπ

τελούμενεs οπό κοφέ-μαύρεs BoίIiIcs. Κινείιοl

φσίο ΟΡΠΟΚtικό ιου γλυκού νερού.

~

Μόνιμοs KίItOIKOS

ενώ

λέπlο, 0ΙΡOKΙOεlδΈS σχειlκό ποχύ σώμο και δl

ωs τπν ουρό δυο nopίIiIiIniIcs λωρίδεs οπο

KlιρlνωπΈS ή

I

πόνω από

σχε

κιλό βόροs. Αρκειό μοκρύ

κοl πρόσινos-μούροs σιπ ρόχπ με Boύλεs

(G.BS'IB;,I·:lrmnumSI.lO,m

ImΓΩΒΙΟΙ.5,m ω/Ι.
Ι
ιι:.ιl

npos

θρόκπs. Το σώμα

κοl συμπιεσμένο κεφόλl σε σχέσπ με ιο

θωs είνοl όσπροs-κιιρινωπόs σιπν κοιλιό

έχει μεγόλα

......

tns είναι

tns είνοl

20

Το Τυλινόρl ή Ποιαμοκέφολοs

I1JJΑΥκαθερό

ιικό κυλινδρικό πίαω οπό ιο κεφάλι, ενώ

ιο ουριοίο πτερύγιο δεν έχει διχόλα. Το χρώμα
Φιόνεl ιο

Ins nCpioxίIs.

EIbos που

σιπν οποίο ονοπσρόγειοl.

carρio)40-110 cm~

I. 181@ISI

{Barbus slrumicaB)32 ~

νερού KOθΏS ιο χρπσιμοποιεί γιο ιπν προ

Συμπιεσμένο

Κυπρινοεlδέs, ενδημικό των λεκανών

~ ΙΙΙΤυλινάρι

l:iIIθρακική Μπριάνα

παχύ, χρώμαιοs πρόαινο σκούρο σιπ
ρόχπ, πιο ονοlκιό σιπν κοιλιό, ενώ

από Βλέννο

που

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

OOI'W ""''''''ΙΣΙΙΣ4lΛΤΑ ΝΕΠΟΥ

ΦυΌκό υλικό· Υδρόβια Bnδσιnon

ΒΙΣΤΙΙΜΔΑΣ lDW'I4AI

~4lΛΤANEΠOY

Μικροοργονιομοί
Koρoβiδεs· Καβούρια
KOΡKIVoeιbι'ι
Υδρόβιο Μομα
ΕΝΔΗΜΙΣΜΟΣ

.....

Μικρό ψόριο

•

Μικρό αμφίβια

@

Σύνολο Διοτροφήs· Παμφόγο

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟ ΧΑΡΤΗ

•

θόλοσοο
AIμvoeMooots

www.p.maa.gr

f:ιιf Ενδnμlκό ΑuτόχθοVQ
Ξενικό Αλότοnο

S

•
θ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΡΤΗ
Χωματόδραμαl

NIIvts
Ποιόμια

-

Κανόλια

-

Δρόμαl
Δίαuλοs
Πατόμια

loIIopibos
• Κανόλια
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