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ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών των τμημάτων Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με διακριτό τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές 
Καλλιέργειες».

Σκοπός της εργασίας είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων δειγματοληψιών, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014 - 2015, με στόχο τη συνολική 
καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών που ευδοκιμούν στις υδάτινες 
περιοχές της Ηπείρου, της βόρειας Πελοποννήσου και της Θράκης καθώς και 
πληροφορίες για την γεωγραφική εξάπλωσή τους, τις συνθήκες οι οποίες ευνοούν 
την εξάπλωση και ανάπτυξή τους καθώς και τις πιθανές απειλές που υφίστανται τα 
είδη από το περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Τα Παραρτήματα I και II καθώς και οι χάρτες των οικοπεριοχών που συνοδεύουν 
την παρούσα εργασία έχουν επιμεληθεί και συνταχθεί με τρόπο ώστε να 
μπορέσουν να αποτελέσουν γεωγραφικό οδηγό και οδηγό ιχθυοπανίδας 
(Εγχειρίδιο) για μελλοντικούς ερευνητές - μελετητές, δίδοντάς τους συγκεκριμένες 
πληροφορίες για κάθε είδος ανά περιοχή, προκειμένου να μελετήσουν τις 
οικοπεριοχές και τα συναντώμενα είδη στοχευμένα, ανάλογα με το αντικείμενο 
μελέτης τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2014 - 2015 
από το ΕΛΚΕΘΕ και από το Εργαστήριο Ζωολογίας του τμήματος «Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγιναν σε 
εσωτερικά ύδατα των περιοχών (ποτάμια, λίμνες και υγροτόπους).

Στο πρωτόκολλο δειγματοληψιών (ηλεκτρονικό παράρτημα I) καταγράφουμε 
πληροφορίες για την περιοχή όπου έγιναν οι δειγματοληψίες, με ποια μέθοδο 
έγιναν, για τις καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι δειγματοληψίες, 
ποια ήταν η ομάδα των επιστημόνων, τη χρονική διάρκεια της κάθε 
δειγματοληψίας, τη μορφολογία του εδάφους καθώς και το βάθος του νερού, το 
υπόστρωμα και την βλάστηση που είχε η κάθε υδάτινη περιοχή και τις 
φυσικοχημικές παραμέτρους που επικρατούν.

Ταξινομήθηκαν όλα τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών (ηλεκτρονικό 
παράρτημα II), με τρόπο ώστε να μπορέσουμε να μελετήσουμε το πλήθος των 
ειδών που ευδοκιμούν στις οικοπεριοχές της Ελλάδας, την κατάταξή τους στις 
αντίστοιχες οικογένειες, την συχνότητα εμφάνισης του κάθε είδους και τον κύκλο 
ζωής τους, παρατηρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της 
παρούσας εργασίας.

Μετά από αυτοψία στις περιοχές όπου έγιναν οι δειγματοληψίες, γίνεται 
καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε περιοχή για να διαπιστωθεί 
εάν δέχονται πιέσεις ή απειλές τα είδη των ψαριών από φυσικούς ή ανθρωπογενείς 
παράγοντες.



Εικ.1 - Χάρτης Ελλάδος με τα σημεία των δειγματοληψιών.
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Εικ.2 -Χάρτης Δυτικής Ελλάδας με τα σημεία δειγματοληψιών
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Εικ.4 - Χάρτης Στερεάς Ελλάδας/Πελοποννήσου με τα σημεία 
δειγματοληψιών
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Εικ.5 - Χάρτης Θράκης με τα σημεία δειγματοληψιών

Σελίδα 13 από 118



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 

Οικοπεριοχές της Ελλάδας
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1. Οικοπεριοχή Ιονίου

2. Οικοπεριοχή Αιγαίου (και Θράκης)

3. Οικοπεριοχή Αδριατικής

4. Οικοπεριοχή Ατιικοβοιωτίας
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Περιγραφή οικοπεριοχών

Οικοπεριοχή Ιονίου

Η οικοπεριοχή του Ιονίου εκτείνεται από τη Δυτική Ελλάδα έως την Πελοπόννησο 
και περιλαμβάνει πολλά ακρωτήρια, φαράγγια, μικρές λίμνες και μικρού μεγέθους 
αποστραγγίσεις. Στην οικοπεριοχή του Ιονίου υπάρχουν οι ποταμοί Καλαμάς, 
Αχέροντας, Λούρος, Άραχθος, Αχελώος, Αλφειός και Ευρώτας καθώς και οι μεγάλες 
λίμνες της Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Παμβώτιδας και της Αμβρακίας. Έχει υψηλά 
επίπεδα ετερογένειας και ενδημισμού κάτι που υποδηλώνει ότι τα βουνά της 
Πίνδου αποτελούν βιοτικό όριο που χωρίζει και απομονώνει την περιοχή από την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Τα σύνθετα γεωλογικά φαινόμενα και η ύπαρξη αρκετών 
παλαιών λιμνών σε αρκετές περιοχές συνέβαλαν επίσης στη απομόνωση και τον 
υψηλό ενδημισμό της οικοπεριοχής του Ιονίου, με πολλά είδη ψαριών με παλαιά 
γενεαλογική καταγωγή να επιβιώνουν σ αυτή τη περιοχή (Εοοηοιηου θΐ θΐ., 2007).

Η οικοπεριοχή του Ιονίου περιέχει περίπου 34 είδη, με τα περισσότερα είδη να 
βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του Αχελώου, που φιλοξενεί επίσης και τα πιο 
απειλούμενα είδη (5γτήϊΙί & 03Γ\λ/3ΙΙ 2006). Περισσότερα από τα μισά ειδή ανήκουν 
στην τάξη ογρπηοίοπτίθδ που αντιπροσωπεύεται από τα γένη ΟχγηοθΓΠ3ςίΐθίΙυ5, 
Οο&ίΐίδ, Β3Γ6υ5, ΡδθυάορΙιοχίηυδ, ΚυΐΐΙυ$, 5θ3Γάΐηΐυ5, 5ςυ3ΐίυ$, και ΤθΙθ$ϊθ5. Επίσης 
περιλαμβάνονται και κάποια είδη κυρίως εξαφανισμένα που είναι όμως τυπικά σε 
άλλες οικοπεριοχές της Βαλκανίου όπως τα γένη θΊ3ΐθ3ΐ6υΓηυ$, ΟΗοηςΙϊΌδΐοητο, 
Β3Γ&3ΐυΐ3, <3ο6ΐο, Αΐ6υιηυ5, ΑΐόυπΊοϊοΙθδ, Ρήοχΐπυδ, (ΖοΐΐυΒ, και Κήοάθυε (5Ι<ουΙίΙ<ΐςΠ$ 
θΐ 31. 2009).
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Οικοπεριοχή Θράκης

Η οικοπεριοχή της Θράκης καλύπτει τον κόμβο της Ευρώπης με την Ασία, την 
Ευρωπαϊκή Τουρκία και την Ανατολική Ελλάδα. Η οικοπεριοχή περιβάλλεται από τα 
βουνά της Βαλκανίου στα βόρεια, το φράγμα του Στρυμόνα ποταμού στα δυτικά, το 
Αιγαίο πέλαγος και την Θάλασσα του Μαρμαρά στα νότια και την Μικρά Ασία στα 
ανατολικά. Οι κύριες λεκάνες απορροής που περιλαμβάνονται στην οικοπεριοχή 
είναι του Στρυμόνα, του Έβρου και του Νέστου στην Ευρωπαϊκή πλευρά.

Η οικοπεριοχή περιλαμβάνει περίπου 80 είδη και 19 οικογένειες. Τα περισσότερα 
είδη ανήκουν στην οικογένεια Ογρπηΐάθθ και ακολουθούν οι Οο&ηάθθ, ΟΙυρθΐεΙθθ, 
εοβίΐιςίθθ και ΑαρθηδθποΙθθ

Οικοπεριοχή νότιας Αδριατικής

Η οικοπεριοχή της νότιας Αδριατικής αποτελείται από την Αδριατική στο ύφος της 
Αλβανίας και του Μαυροβουνίου, από τον ποταμό Ρπη έως τον ποταμό Αώο στην 
Ελλάδα. Διαχωρίστηκε από την οικοπεριοχή του Ιονίου όταν έγινε το επιστημονικό 
άρθρο ΤθΓΐΐθΓγ 3ηά ΟυθΐθΐΎΙΒΓγ (ΡθΠ550Γ3ΐί5 & ΟοπϊδροΓίΒΐΐδ, 2003). Οι δύο 
οικοπεριοχές παρουσιάζουν διαφορές στην ιχθυοπανίδα και αντίθετο μοτίβο στην 
ποικιλία των ειδών και στον ενδημισμό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° 

Μέθοδος Δειγματοληψίας

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας που 
αποτελεί την πλέον διαδεδομένη τεχνική για ιχθυολογικές δειγματοληψίες σε 
ποτάμια και λίμνες και σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται από το 
0ΕΝ,(2003) (\Λ/3ΐθΓ0|υ3ΐΐΐγ - $3ΐτιρΙΐη§οίίΊ$ή\Λ/ΐΐΗθΙθ€ΐπα1:γ. ΕυΓορθ3Π5ΐ3ποΐ3ΓςΙ - ΕΝ 
14011: 2003. Βτυ55θΐ5: Ευτορθθπ Οοπίιτιϊϊϊθθ ίθΓ $ΐ3ηοΐ3Γ άίζθΐΐοπ, 18 ρρ). Πρόκειται 
για μία φορητή συσκευή που αποτελείται από μία μπαταρία, ένα μετατροπέα, μία 
άνοδο και μία κάθοδο. Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι το ηλεκτρικό πεδίο 
στην άνοδο προσελκύει τα ψάρια και τα αναισθητοποιεί χωρίς όμως να τα 
θανατώνει, κάνοντας έτσι εύκολη την συλλογή τους. Επισημαινεται όμως, ότι η 
υπερβολική έκθεση του ψαριού στο ρεύμα μπορεί να αποβεί μοιραία.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος ψαρέματος με απόχες 
καθώς δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου ηλεκτραλιείας.

Η μέθοδος της ηλεκτραλιείας δίνει την δυνατότητα συλλογής ενός μεγάλου 
ποσοστού των ψαριών που βρίσκονται στον χώρο της δειγματοληψίας. Το ρεύμα 
δημιουργεί τέσσερις ζώνες με διαφορετικές αντιδράσεις. Η πρώτη είναι η ζώνη μη 
αντίδρασης, όπου το ψάρι δεν επηρεάζεται λόγο μεγάλης απόστασης. Η δεύτερη 
είναι η ζώνη αποφυγής, όπου το ψάρι αισθάνεται την επίδραση του ηλεκτρικού 
ρεύματος, αλλά κατορθώνει να φύγει λόγω απόστασης. Η Τρίτη είναι η ζώνη 
προσέλκυσης (§3ΐν3ηο-ΐ3Χΐ$), όπου το ψάρι υφίσταταιτην επίδραση του ηλεκτρικού 
ρεύματος και αναγκάζεται να πάει προς την άνοδο. Τέλος, η τέταρτη ζώνη είναι η 
ζώνη νάρκωσης (§3ΐν3ηο-η3Γ(:ο5ί5), όπου το ψάρι αναισθητοποιείται από το 
ηλεκτρικό ρεύμα για λίγα δευτερόλεπτα, κάνοντας εύκολη την συλλογή του. Το 
εύρος κάθε ζώνης εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής, την αγωγιμότητα του 
νερού, το μέγεθος της ανόδου και του ψαριού και το βάθος του νερού.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα ποταμών και λιμνών με βάθος 
έως 1,5γπ, η έκταση αλιείας ήταν αρκετά μεγάλη (τουλάχιστον ΙΟΟγτί) έτσι ώστε να 
καλυφθούν επαρκώς όλα τα ενδιαιτήματα του τόπου δειγματοληψίας.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από δύο ή και τρία άτομα. Ένας 
χρησιμοποιούσε την άνοδο (οδηγός) και ένα δεύτερο άτομο με μία απόχη 
συλλάμβανε όσα ψάρια διέφευγαν από τον χειριστή ενώ ένας τρίτος έκανε 
καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων. Η κίνηση των αλιέων γίνεται με μαιανδρική 
φορά έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος στην επιφάνεια 
δειγματοληψίας.
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Εικ. 6 -Δειγματοληψία με φορητή συσκευή ηλεκτραλιείας. (Καλαμάς, 2015)
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Εικ.7 Δειγματοληψία με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας με συμμετοχή τριών ατόμων.

Εικ. 8 Δειγματοληψία με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας, φορητή συσκευή 
ηλεκτραλιείας.
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Στις δειγματοληψίες καταγράφηκαν 73 είδη ιχθύων σε τρεις οικοπεριοχές της 
Ελλάδας, την οικοτιεριοχή του Ιονίου, την οικοπεριοχή της Θράκης και την 
οικοπεριοχή της Νότιας Αδριατικής. Από τα 73 είδη ιχθύων που καταγράφηκαν τα 
13 περιέχονται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας 
(ΕοοηοιτιιοΝδ, 2009).

Τα περισσότερα είδη που βρέθηκαν είναι ενδημικά ή σχεδόν ενδημικά στον 
ελλαδικό χώρο και μόνο έξι (6) είναι αλλοδαπά. Αυτό μας δίνει μία πρώτη ιδέα για 
τον μεγάλο ενδημισμό που παρουσιάζουν τα ελληνικά εσωτερικά ύδατα.

Η οικογένεια ΟγρπηίεΙθθ φαίνεται να κυριαρχεί στα ελληνικά εσωτερικά ύδατα 
καθώς καταγράφηκαν 34 διαφορετικά είδη της οικογένειας με το είδος Βαώυε 
ρ6ΐοροηηβ5Ϊυ5 να συναντάται πιο συχνά από κάθε άλλο και να ακολουθεί το είδος 
ΤβΙε5ΐ65 ρΙευΓούίρυηεΐαΐυΒ που ανήκει επίσης στην οικογένεια των κυπρινοειδών. 
Ακολουθούν η οικογένεια των Μυ§ίΙϊά3θ με 5 είδη, πρόκειται όμως για ευρύαλα, 
θαλασσινά είδη που εισβάλουν στα εσωτερικά ύδατα, συνήθως σε λιμνοθάλασσες. 
Ακολουθούν η οικογένεια των $3ΐιτιοη'ιοΐ3θ με 5 είδη επίσης και οι οικογένειες των 
εοβϋάΒθ και Οο&'ιϊιοΙβθ με μόλις 4 είδη εκάστη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° 

Περιγραφή των οικογενειών και 

των συμπεριλαμβανομένων ειδών τους

1. ΡθΓΠΪΐγ ΟΥΡΚΙΝΙϋΑΕ

Μία μεγάλη, ποικίλη και ευρέως κατανεμημένη οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων 
πάνω από 2.400 ειδών στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια και 
Κεντρική Αμερική. Τα κυπρινοειδή κατοικούν κυρίως σε γλυκά ή υφάλμυρα νερά. 
Έχουν δύο σειρές από ζεύγη πτερυγίων, τρία μη ζευγαρωμένα πτερύγια, σαγόνι 
χωρίς δόντια και δυνατά φαρυγγικά δόντια. Υπάρχει μόνο ένα ραχιαίο πτερύγιο και 
ορισμένα είδη φέρουν μύστακες. Πολλά είδη έχουν εμφανή λέπια, άλλα έχουν 
λεπτά λέπια και πολλά εμφανίζονται χωρίς καθόλου λέπια.

Ο αριθμός των φαρυγγικών δοντιών, ο αριθμός των ακτινών στο ραχιαίο και στο 
εδρικό πτερύγιο, η παρουσία και ο αριθμός των μύστακων και ο αριθμός των 
λεπιών κατά μήκος της πλευρικής γραμμής είναι χρήσιμοι διαγνωστικοί χαρακτήρες 
για την αναγνώριση των ειδών.

Στην Ελλάδα βρίσκονται εβδομήντα εννέα (79) είδη από τα οποία τα εννέα (9) είναι 
αλλοδαπά.
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εαΓα55ίυ5 φ&βΓιο (ΒΙοοή, 1782) 

Πεταλούδα

(ρΙιοΐο§Γ3ρΗ βγ 6 ϊ ΙΙθ$ 53η Μ3Γΐίη, ΒςυΒΝΒάίοθ.εοιη)

Το είδος είναι αλλοδαπό στην Ελλάδα με ορισμένες αρχές να θεωρούν ότι εισήχθη 
από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ άλλοι ότι εισήχθη από την Ασία. 
Σήμερα η πεταλούδα ανήκει στα 10 πιο διαδεδομένα εισαγόμενα ψάρια στην 
Ελλάδα. Συχνά εισάγετε ακούσια μαζί με νεαρά άτομα του είδους ΟγρήηυΒ εαφίο, 
καθώς οι ομοιότητες τους είναι πάρα πολλές και εύκολα μπορεί να 
παραπλανήσουν.

Είναι εξαιρετικά επεμβατικό είδος, διότι είναι σε θέση να επιβιώνει σε δυσμενείς 
συνθήκες, όπως μολυσμένα ευτροφικά νερά και να αναπαράγεται με γυνογένεση. 
Σε πολλές χώρες θεωρείται ως ένα σοβαρό παρασιτικό είδος που συχνά επηρεάζει 
αρνητικά τα φυσικά λιμναία οικοσυστήματα και την αλιεία εσωτερικών υδάτων 
(ΡθγοΜΙο ν 5 θΐ θΐ., 2012).

Το είδος κατοικεί σε στάσιμα νερά ή σε υδάτινα σώματα με αργή ροή, όπως λίμνες 
και γενικά όλων των ειδών υδάτινοι ταμιευτήρες, σε κανάλια και σε τάφρους.

Η πεταλούδα μπορεί να φθάσει τα 40 ογπ (ΤΙ).
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ΡΒβυάοΓαεύοΓα ρατνα (ΤθηηηΊΪηοΙ< 3πά 5ο(ίΙθ§θΙ, 1846) 

Ψευδοράσμτιορα

(ρήοΐο§Γ3ρΙη 5γ \Λ/ΐΙφθθΙΪ3.θΓ§)

Το είδος είναι αλλοδαπό και εισήχθη από την Ασία τυχαία μέσω της χρήσης του ως 
δόλωμα ή μέσω εμπλουτισμών (Ζθηθΐοδ θΐ 31. 2009). Εξαπλώνεται ταχέως σε λίμνες 
και ποτάμια του ελλαδικού χώρου. Ένα εξαιρετικά διεισδυτικό και επιβλαβές είδος, 
που ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη.

Η Ψευδοράσμπορα κατοικεί ως επί των πλείστων σε ποτάμια, κανάλια και λίμνες. 
Επίσης μπορούμε να βρούμε το είδος και σε ρέματα με αργή ροή και περιστασιακά 
σε ορεινές περιοχές, όπως ο άνω ρους του ποταμού Αλιάκμονα, κοντά στα Γρεβενά, 
στο ρέμα του Αγίου Γερμανού και στις Λίμνες των Πρεσπών.

Το είδος φθάνει τα 16 οη (Τι) (δεδομένα ΗΟΜΚ).
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ΑΙ&υηιυε νΪ5ίοηίευ5(ΡτθγΗοί & ΚοΐΐθΙθΐ, 2007) 

Αλάια, νΐ5ΐοηί$ 5ήβηπ3]3

(Ρ (Ί0 ΐ0§Γ3ρ 1ι ίΓΟΓΠ Κ ο Ιΐθ Ιθ ί Μ . 3πς| Ρ τθ γ Ιιο ί 2 0 0 7 . Η θπ ά ϋο οΙί ο ί  Ε ιίΓο ρ θβ η  ίΓθ5ΐι\Λ/3ΐ:θΓ ίΐ5ΐΐθ$. Κ ο ΐΐθ ΐ3 ΐ,  

ΟΟΓΠΟί, $ννίΐΖΘΓΐ3ηά 3ΙΊθΙ ΡΓθ γΙΐο ί, Β θ γ ΙΪΠ, 6 θ Π Π 3 η γ  (ΓΠΟΟίΐίίθΟί)

Το είδος είναι ενδημικό στη λεκάνη απορροής της λίμνης Βιστωνίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ποταμών Κόσσινθος και Κομψάτου. Οι πληθυσμοί από 
τις γειτονικές λεκάνες απορροής των ποταμών Φιλιούρη και Βοσβοζή ίσως να 
ανήκουν σ' αυτό το είδος.

Είναι είδος λιμναίο που μεταναστεύει στον άνω ρου των ρεμάτων και των 
παραποτάμων, με δυνατά ρεύματα, για να αναπαραχθεί. Τα φράγματα εμποδίζουν 
την ανοδική μετανάστευσή του και θέτουν σε κίνδυνο τον τοπικό πληθυσμό. Στη 
λεκάνη απορροής της λίμνης Βιστωνίδας, οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί σημαντικά 
κυρίως λόγω ανθρωπογενών αλλαγών στην αλατότητα της λίμνης και επιπλέον 
απειλείται από τα σχεδιαζόμενα φράγματα και την άντληση νερού.

Η Αλάια φθάνει τα 25 ογπ (ΤΙ_).
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Βατί) 1/5 ρΓ65ρβΠ 5ί5 (Κ3Γ3Γη9Π, 1924) 

Μπριάνατων Πρεσπών, Ργθ$ρθ ΒθτΙαβΙ

(ρ Ιΐ0 ΐ0 £ Γ 3 ρ ΐΊ ίΐΌΐτι □ θ ρ β ιΊΓ η θ η ΐ ο ί  ΒΐοΙο§ΐο3ΐ Α ρ ρ Ιϊε β Ιίο η  3ηοΙ Τ θ ς Ιιη ο !ο § γ , υ η ίνο Γδ ϊΐγ  ο ί  Ιοβηη'ιηΒ)

Το είδος είναι ενδημικό στις λίμνες των Πρεσπών και των παραποτάμων τους. 
Παλαιότερα ο πληθυσμός περιοριζόταν στις προαναφερθείσες περιοχές, πλέον 
όμως θεωρείται ότι έχει μία ευρύτερη κατανομή στα ποτάμια της νότιας Αλβανίας 
και στη βορειοδυτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Αώου. Εντός 
της λεκάνης απορροής των Πρεσπών, υπάρχουν ενδείξεις για μείωση του 
πληθυσμού Β. ΡΓθ5ρθη$ΐ$, διότι τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για αναπαραγωγή 
έχουν υποβαθμιστεί από ανθρωπογενείς αλλαγές (03ί$3άθΓ3ΐ<Ϊ5 θΐ 31., 1996).

Η Μπριάνα των Πρεσπών είναι ένα λιθόφιλο είδος που αναπαράγεται σε βραχώδη, 
πετρώδη και χαλικώδη υποστρώματα. Τρέφονται κυρίως με αμφίποδα (63ΐηηΓΐ3Γυ$ 
$ρ.).

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 30 ατι (ΤΙ).
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νίηηϊ)α ινβΙαηορΒ (Ηθο^θΙ, 1837) 

Μαλαμίδα, ΜθΙβιίίϊοΙθ

(ρΡΐΟ ΐΟ §Γ3ρ Ιΐ ίΓΟΓΠ ΝΑ/ΐ 1<ϊρθό13 .ΟΓ§)

Το είδος είναι ενδημικό στους μεγάλους ποταμούς των Βαλκανίων που ρέουν από 
τη Βόρεια Ελλάδα στο Αιγαίο πέλαγος. Βρίσκονται επίσης σε λίμνες, τεχνητές και 
φυσικές, και σε άλλες πεδινές κοίτες νερού.

Η περιοχή εμφάνισης της Μαλαμίδας εκτείνεται από τον Πηνειό ποταμό (Θεσσαλία) 
έως την λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, δεν καταγράφεται όμως 
παρουσίαστον ποταμό Νέστο και στην λεκάνη απορροής της Βιστωνίδας.

Ζει σε βαθιά ποτάμια, σε παραποτάμους μεγαλύτερων ροών, σε τεχνητές λίμνες και 
άλλα πεδινά υδάτινα σώματα, συνήθως με σχετικά μέτριο έως χαμηλό ρεύμα. 
Αναπαράγεται σε ποταμούς, στις περιοχές όπου υπάρχουν πέτρες. Το είδος είναι 
παμφάγο και τρέφεται στην επιφάνεια ή στη στήλη του νερού.

Η Μαλαμίδα φθάνει τα 35 οιτι (ΤΙ).
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ΑΐύυΓηοΐάβΒ ΜρυηεΐαΐυΒ (ΒΙο<:Ιί, 1782) 

Ευρωπαϊκό Τσιρωνάκι, ΕϋΓορθθη δρ'ιιΐιη

(ρΙΐθΙθ§Γ3ρΗ ίΓΟΠΊ ρίηΙθΓθδΐχοΓη)

Το είδος είναι αυτόχθον. Κυπρινοειδή του γένους ΑΙ&ιίΓηοϊεΙθδ υπάρχουν στον Αώο, 
στον Αλιάκμονα, στο Μαυρονέρι, στον Αξιό, στον Λουδία, στον Στρυμόνα και στον 
Νέστο, καθώς και στον Πηνειό (Θεσσαλίας) και τον Σπερχειό ποταμό. Οι 
περισσότεροι από αυτούς τους πληθυσμούς αποδίδονται σε Α!ίουΓηοίάβ5 

ύίρυηοίαΐυΞ (ΚοΉθΙβϊ & ΡΓθγΙιοί, 2007), ωστόσο, με βάση τις πρόσφατες γενετικές 
μελέτες ορισμένοι από αυτούς τους πληθυσμούς αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
είδος.

Όλα κατοικούν σε ρυάκια και ποτάμια με γρήγορη ροή, συχνά σε ημιορεινές και 
ορεινές περιοχές, κάποιες φορές και σε πεδινές περιοχές με δροσερό νερό. Το 
ευρωπαϊκό Τσιρωνάκι φθάνει τα ΙΘογγι Τ Ι (ΗΟΜΚοΙβϊθ ).
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ΑΙύυΓηιΐ5 αΙύυηιυΒ (ϋηη3θυ5, 1758) 

Ευρωπαϊκό Σίρκο, Ευτορθβη &Ιθ3ΐ<

(ρΐΊΟΐΟβΓθρή ίΓΟΓη ζίρεοάθζοο.εοιη)

Το είδος είναι αυτόχθον. Στην Ελλάδα περιορίζεται στη λεκάνη απορροής του Έβρου 
ποταμού, όπου είναι πολύ διαδεδομένο. Φέρεται να είναι εγγενή στο παρελθόν και 
στην λεκάνη απορροής του Νέστου ποταμού (ϋΓθΠ5ΐ<γ, 1930), προς το παρών όμως, 
οι άγριοι πληθυσμοί που ζούνε σε τεχνητές λίμνες του Νέστου ποταμού και έχουν 
παρατηρηθεί μετατοπίζονται προς άγνωστη προέλευση (ΖΐνΚον, 1987? ΑροδΐοΙου, 
2005?. ΑροδίοΙου θΐ 31, 2010). Είναι κοινό είδος σε κοπάδια των μεγάλων λιμνών και 
ποταμών. Οι πληθυσμοί μεταναστεύουν κόντρα στο ρεύμα του ποταμού για να 
γεννήσουν τα αυγά τους.

Το ευρωπαϊκό Σίρκο μπορεί να φτάσει τα 18ειη(Τί).
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Βαώυ5 ύαΙεαηίευ5 (ΚοΐΙίΙς ΤδίβθηορουΙοδ, Κέύ & Β θ γ γ θ 6 ϊ, 2002) 

Βαλκανική Μπριάνα, ΐ3Γ§θ5ροΐ &3γ6θΙ

Το είδος είναι ενδημικό στην Βαλκανική χερσόνησο. Συναντάται στον Γαλλικό 
ποταμό, τον Αξιό ποταμό, και τον Αλιάκμονα, καθώς και στα ρεύματα που ρέουν 
μέσα στον βόρειο Θερμαϊκό κόλπο, συμπεριλαμβανομένου και το ρεύματος 
Μαυρονερίου. Επίσης, έχει βρεθεί στην λίμνη Βεγορίτιδα και στην λεκάνη 
απορροής της Δοϊράνης.

Συνήθως προτιμά ορεινά και ημιορεινά ρεύματα και ποτάμια με γρήγορη έως 
μέτρια ροή και χαλίκι για υπόστρωμα. Το είδος κινείται κόντρα στο ρεύμα του 
ποταμού για να εναποθέσει τα αυγά του.

Σε κάποια ποτάμια έφτασε στο σημείο να απαλειφθεί από την υπερεκμετάλλευση 
των επιφανειακών υδάτων και τα φράγματα, όπως για παράδειγμα στο ρεύμα του 
Ανθεμούντα, κοντά στην Θεσσαλονίκη.

Το είδος φτάνει τα 24 εηι(ΤΙ_).
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Βατύυ5 ρ 6 ΐο ρ ο η η 6 5 ίυ 5  (\/3ΐθηαθηηθ5, 1842) 

Πελοτιοννησιακή Μτιριάνα, ΡθΙοροηηθδθ βθίτβθΙΙ

(ρ Η ο Ιο § Γ3 ρ Η  ϊγοηη ϋ θ ρ Β Γΐπ Ίθ η ί ο ί  Β ίο Ιο§ΐε3ΐ Α ρρΓιεΒίϊο η  3ηά Τθ ο Η η ο Ιο β γ, ΙΙη ΐν θ Γδ ίΙγ  ο ί  ΙοΒηηίηβ)

Είναι ενδημικό είδος και βρίσκεται στην Δυτική Ελλάδα, από τον Καλαμά έως νότια 
στον ποταμό Πάμισο στην Πελοπόννησο. Στο παρελθόν υπήρχε πληθυσμός και στον 
Λούρο ποταμό αλλά προς το παρών απουσιάζει (ΕοοηοΓηίο1Ϊ5, 19917 Βιθηεο, 1998). 
Επίσης έχει βρεθεί και νότια της Αλβανίας με δυνητική παρουσία στον ποταμό 
Ρ3νΙΙθ (Μ3Γΐ<θν3 θΐ 31., 2010).

Είναι ρεόφιλο είδος, δηλαδή είδος που προτιμά νερά με ροή, όμως είναι και 
ανθεκτικό σε συνθήκες με εξαιρετικά χαμηλή ροή. Η πελοποννησιακή Μπριάνα 
κατοικεί σε ποτάμια και ρυάκια με χαλίκι και βραχώδη υποστρώματα.

Σε ορισμένα μικρότερα ρέματα και παραποτάμους, οι πληθυσμοί απειλούνται από 
υδροληψία και ανθρωπογενείς παράγοντες που εμποδίζουν την μετανάστευση.

Συνήθως φτάνει τα 19ογπ (Τι), κατ' εξαίρεση έχει καταγραφεί να φτάνει τα 30 επί 
(ΤΙ) (ΗΟΜΚοΐΒίΒ).
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Βοτί>υ5 ςίΓυηιΐεαε (ΚθΓθηηβη, 1955) 

Μπριάνα του Στρυμόνα, δΐΓυΓηΐεθ 6θγ6θΙΙ

( ρ ΐ Ί Ο ΐ Ο § Γ 3 ρ Η  ί Γ Ο Γ Π  3 0 ) υ 3 ί θ Ι< . β Γ )

Είναι ενδημικό είδος της ανατολικής Βαλκανικής χερσονήσου. Εκτείνεται στην 
Βόρεια Ελλάδα από τα ρεύματα της Χαλκιδικής χερσονήσου έως το Νέστο ποταμό. 
Επίσης έχει βρεθεί σε ρέματα της λίμνης Κορώνειας και Κερκίνης και στην λεκάνη 
απορροής της λίμνης Βόλβης. Η Μπριάνα του Στρυμόνα κατοικεί κυρίως σε ρέματα 
και σε ποτάμια με χαλίκι για υπόστρωμα, αλλά μπορεί να ζήσει και στην παράκτια 
ζώνη των λιμνών και σε τεχνητές λίμνες.

Μπορεί να φτάσει τα 30εηη (ΤΙ_)(ΗΟΜΚ άζΐΰ).
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Βατύυ5 εγεΙοΙερίΒ (Ηθο^θΙ, 1837) 

Θρακική μπριάνα, ΤϊΐΓθαθη &3Γ&ΘΙΙ

(ρήοίο§Γ3ρίι 6γ 0§πΐ3η ΤοοΙοΓον, ΓηΙΐΓη.0Γ§)

Είναι ενδημικό είδος και βρέθηκε στην Θράκη, από τη λεκάνη απορροής της λίμνης 
Βιστωνίδας και προς τα ανατολικά. Ακόμα βρίσκεται και στις γειτονικές λεκάνες 
απορροής της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Η θρακική Μπριάνα είναι ένα αρκετά 
διαδεδομένο ρεόφιλο είδος που ζει κυρίως σε ρέματα με υπόστρωμα από χαλίκι.

Το είδος φθάνει τα 30ογπ (Τ1_).
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εαΓα55ίυ5 σι/Γσίι/5 (ϋηηθθυδ, 1758) 

Κοινό χρυσόψαρο, Οοιτιιτιοη ο̂ΐοΐίίδΐι

Το είδος είναι αυτόχθον στην Κεντρική και Ανατολική Ασία, εισήχθη ως 
διακοσμητικό ψάρι για ενυδρεία και λίμνες. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από το 
ευρέως διαδεδομένο €αία55ίυ5 βϊύεΐίο και συχνά συγχέεται με αυτό (ΚγΙΙ<ον3 θΐ 31.,
2013). Έχει καθιερωθεί σε αρκετά φυσικά και τεχνητά υδατικά οικοσυστήματα στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Κουρνά που βρίσκεται στην Κρήτη, στην 
τεχνητή λίμνη της Πέζι που βρίσκεται στην Ικαρία και στο ρεύμα του Λαδοπόταμου 
που βρίσκεται στο Άγιο Όρος.

Το κοινό χρυσόψαρο ζει σε ποτάμια, σε λίμνες και σε μικρές λίμνες με πολύ καλή 
βλάστηση. Ακόμα μπορεί να βρεθεί σε τάφρους με λιμνάζοντα νερά ή σε τάφρους 
με μικρή ροή.

Μπορεί να φτάσει τα 32ςιη (ΤΙ_).
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θΊ0ηάΓ05ΐ0ηΊα ναΓάαΓβηΒβ (Κ3Γ3ΠΊ3Π, 1928) 

Σύρτης, \/3Γά3Γη3δθ

(ρήοΐο§Γ3ρΙι ίροπι 0θρ3Π:ηΊθηΐ οί ΒίοΙο§ίθ3ΐ ΑρρΙίοΒΐίοη 3ηοΙ ΤθοΗηοΙοβγ, ϋηϊνθΓ$ίίγ οί Ιθ3ηη'ιη3)

Είναι ενδημικό είδος στα Νότια Βαλκάνια. Βρίσκεται στην Ελλάδα στους ποταμούς 
Πηνειό, Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιό, Στρυμόνα και Νέστο, καθώς και στην λεκάνη 
απορροής του ποταμού Έβρου. Ένας διακριτός πληθυσμός της οικογένειας Π35Θ 
συναντάται επίσης στον ποταμό Αώο, αλλά η ταξινόμησή του είναι άλυτη.

Το είδος ζει σε τμήματα ποταμών με μεγάλη ροή και με πετρώδες ή βραχώδες 
υπόστρωμα.

Ο Σύρτης μπορεί να φτάσει τα 50οη(ΤΙ).
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€γρηηυ5 εατρίο (ϋηηΒθυδ, 1758) 

Κυπρίνος, Ευτορθθη οθφ

(ρΜοίο§Γ3ρΙι ίΓοηι ΟθρΒίΊιηθηΙ: οί ΒϊοΙοδίοθΙ ΑρρΙϊεθΙϊοη 3ηά ΤθεΗηοΙο§γ, υηΐνθΓδΐΙγ οί Ιο3ηηίη3)

Το είδος είναι αυτόχθον. Έχει ευρεία εξάπλωση στην Ευρασία. Θεωρείται αυτόχθον 
ατιό την Μαύρη Θάλασσα έως την λεκάνη απορροής της λίμνης ΑγβΙ. Ευρέως 
εισήχθη σε όλη την Ευρώπη από την ελληνορωμαϊκή εποχή (ΒδΙοη, 1995). 
Θεωρητικά είναι αυτόχθονα στην βορειοανατολική Ελλάδα (στις οικοπεριοχές της 
Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας) λόγω της βιογεωγραφικής συγγένειας 
που έχουν με τον ποταμό Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα. Υπήρξαν πολλές 
εισαγωγές και πολλά είδη που παράγονται από τον άνθρωπο, εξημερωμένα, έχουν 
εγκαθιδρύσει πληθυσμούς στη φύση σε μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε 
ορισμένα νησιά. Είναι αμφίβολο αν η «άγρια μορφή» (που σχετίζονται με τις 
«$3Ζ3π» μορφές του Δούναβη) σώζεται στην ελληνική επικράτεια. Οι πληθυσμοί 
κυπρίνου εκτός του υποτιθέμενου ντόπιου εύρους τους θα πρέπει να θεωρούνται 
ως μεταφερόμενοι.

Σήμερα είναι ευρέως εκτρεφόμενα σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Ακόμα 
χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό φυσικών η τεχνητών υδάτινων 
οικοσυστημάτων, δεδομένου ότι είναι από τα πιο σημαντικά ψάρια του γλυκού 
νερού διότι αποτελούν άριστη τροφή για τον άνθρωπο.

Το είδος ζει σε νερά με αργή ροή, όπως λίμνες, κανάλια και ποτάμια με πλούσια 
βλάστηση. Φτάνει έως τα 110 οιτι (ΤΙ).
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6ο6/ο &υ/0απα/5 (ϋΓθηδΚγ, 1926) 

Βουλγαροκωβιός, Αθ§Θ3π §υά§θοη

(ΡΐΊΟΐΟ§Γ3ρΐΊ ίΓΟΓΠ ΚΟΐΐθΙθί Μ. 3ΠθΙ ΡΓθγΙΐοί 2007. Η3ηά6θθΙ< οί ΕυΓ0ρθ3Π ίΓΘ5ΐ"Ι\Λ/3ΪΘΓ Γίδήθδ. Κθΐΐθΐ3ΐ, 
Οογπο Ι, 5ννϊΙζθΓΐ3ηοΙ 3 η οί ΡΓθγβοί, ΒθγΙϊπ, 6θπτΐ3ηγ (ιηοάΐίΐθοί)

Είναι ενδημικό είδος στην Ελλάδα, από τον Αλιάκμονα ποταμό μέχρι τον Έβρο 
ποταμό. Αυτό το ευρέως διαδεδομένο είδος κατοικεί σε ποταμούς και ρέματα με 
μέτρια ροή και υπόστρωμα που αποτελείται από άμμο, χαλίκι και ογκόλιθους.

Φθάνει τα 13οη (ΤΙ_) (ΗΟΜΚοΙθΙβ).

6οΜο 5/ίθβίσΓβη5/5(Κ3Γ3ηη3η; 1937) 

Κωβιός της Σκόδρας, $Ιοά3Γ §ιιοΙ§θοη

(ρΐΊ0ΐ0§Γ3ρή ίΐΌΐτι Οθρ3ΓΐΓΠθπΙ οί Βίο!ο§Κ3ΐ Α ρ ρ Ι^ Ιΐο η  3ηά ΤθεΙιηοΙοβν, ϋηίνθΓδΐΐγ οί Ιθ3ηηΐη3)

Το είδος είναι ενδημικό με παρουσία σε αρκετούς ποταμούς της Αλβανίας και του 
Μαυροβουνίου, όπως η λίμνη δΙοςΙθΓ. Στην Ελλάδα βρίσκεται στον ποταμό Αώο σε 
πολύ περιορισμένη έκταση στο μέσο του ποταμού, από την Κόνιτσα μέχρι τα 
αλβανικά σύνορα.

Κατοικεί σε ποταμούς και ρέματα με μέτρια ροή και υπόστρωμα που αποτελείται 
από άμμο, χαλίκι και ογκόλιθους.

Μπορεί να φτάσει τα 12θΓη (ΤΙ) (ΗΟΜΚεΙθΐθ).
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ίβυεαερΐυΒ άεΐΐηεαίυε (ΗθοΙίθΙ, 1843) 

Μικροσίρκο, ΕυΓορθθη $υη&Ιθ3ΐ<

(ρΗοΐοβΓθρΗ 6γ νΐδϋϊΓηίΓ ΜοΐγοΙο, βϊοϋβ.εζ)

Αυτόχθον είδος της Βόρειας Ελλάδας, εκτείνεται ατιό τον Ρήχειο και τον Στρυμόνα 
ποταμό έως τον Έβρο ποταμό. Πρόσφατα το είδος βρέθηκε σε ένα μικρό πεδινό 
παραπόταμο του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλίας), ο οποίος είναι εκτός του γνωστού 
βιογεωγραφικού εύρους (ΗΟνίΚ ο)3ΐ3). Αν και η κοιλάδα του ποταμού Έβρου είναι 
σήμερα το προπύργιο του είδους στην Ελλάδα, σπάνια καταγράφονται και μπορούν 
εύκολα να μπερδευτούν με νεαρά άτομα του είδους ΑΙβυπιυδ. Περιορίζονται και 
είναι ευάλωτα στην καταστροφή των οικοτόπων.

Είναι ένα είδος που προτιμά τις πλημμυρισμένες λίμνες. Το Μικροσίρκο ζει σε 
τμήματα ποταμών με αργή ροή, ρυάκια, κανάλια, λίμνες και υγροτόπους.

Φθάνει τα 9οιη (ΤΙ).
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ίβυά5ευ5 α$ρίυ$ (ϋηπθθυδ, 1758) 

Αστιρογρίβαδο, Αδρ

Αυτόχθον είδος που κατοικεί στους ποταμούς Έβρο και Στρυμόνα, καθώς και στην 
λίμνη Κερκίνη. Είχε παρουσία επίσης στην λίμνη Βόλβη ως τα τέλη του '70, αλλά 
τώρα θεωρείται πολύ σπάνια ή και πιθανώς εξαλειμμένη (Βοβοπ & ΡδθΙΐορουΙου, 
2012). Το είδος παλαιότερα απεδίδετο στο γένος Α5ρΐυ5, πρόσφατες γενετικές 
μελέτες όμως μετέφεραν αυτό το είδος στο γένος ίθυάζευε  (Ρθγθθ θϊ β \., 2010; 

6θ'ι§θγ θΐ 31., 2014).

Το Ασπρογρίβαδο είναι αρπακτικό ψάρι που απαιτεί πεδινές λίμνες και ποτάμια με 
ανοιχτά νερά. Μεταναστεύει κόντρα στο ρεύμα για να αναπαραχθεί.

Το είδος μπορεί να φθάσειτα 120οΐ7ΐ (Τι).
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ίυαοϋαί&υΒ αΙύαηίευΒ (5ΐθίηοΐ3οίΊηθΓ, 1870) 

Στρωσίδι, ΑΙβ3ηϊ3η β3ΓβθΙΙ

Το είδος είναι ενδημικό στην Δυτική Ελλάδα, από την λεκάνη απορροής του 
ποταμού Καλαμά στο βορρά ως τον ποταμό Πηνειό στην Πελοπόννησο. Παρά το 
όνομά του, το είδος δεν βρίσκεται στο αλβανικό έδαφος.Το είδος αφθονεί στις 
λίμνες Τριχωνίδα, Αμβρακία, Ζηρού, Πλαστήρα και Κρεμαστού. Ορισμένοι 
πληθυσμοί έχουν μειωθεί, όπως στην λίμνη Παμβώτιδα και σε ορισμένα ποτάμια 
όπως τα άνω τμήματα του Αχελώου.

Είναι είδος που κατοικεί σε ποτάμια και λίμνες. Το Στρωσίδι ζει και σε βαλτώδεις 
λίμνες αλλά και σε υδάτινα σώματα με γρήγ°ΡΠ ροή, με λασπώδη και αμμώδη 
βυθό. Οι πληθυσμοί που ζούνε στις λίμνες μετακινούνται σε παραπόταμους για να 
αναπαραχθούν ενώ οι πληθυσμοί που ζούνε στα ποτάμια κινούνται κόντρα στο 
ρεύμα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης αναπαραγωγικής μετανάστευσης. Αυτές οι 
μεταναστεύσεις συχνά εμποδίζονται από μικρά ή μεγάλα φράγματα.

Το Στρωσίδι μπορεί να φθάσει τα 60ογτι (ΤΙ).
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ΡαϋΗγϋΗϊΙοη ρίείυηι (ΗθοΙ<θΙ &  Κπθγ, 1858) 

Χειλάς, ΟήπεΙηηοΓ3ηθε

(ρήοΐο§Γ3ρΙι ίΓΟΓΠ ϋθρΒΓΐηίθηΐ οί ΒϊοΙο§ΐθ3ΐ ΑρρΓιοθίΐοη 3ποΙ ΤθοΙιηοΙοδγ, υηΐνθΓδΐΙγ οί Ιθ3ηηίη3)

Το είδος είναι ενδημικό. Εντοπισμένο σε εξαιρετικά περιορισμένο εύρος στην 
Ελλάδα, βρίσκεται μόνο στα μέσα του Αώου ποταμού, ειδικά στον κάμπο της 
Κόνιτσας. Ζει σε ποτάμια με αργή ροή, σε κανάλια και σε στάσιμα νερά.

Μπορεί να φθάσειτα 19ογπ (Τ1_).

ΡβΙα5$υ5 ΒίγΐΊίρΗαΙΐευε (νθΐθποΐθηηθδ, 1844) 

Στυμφαλικός κελασγός, 5ΐγιηρή3Γΐ3 ιηίηηονν

{ρΙΐθίθ§Γ3ρΙΐ ίΓΟΓΠ \Α/Ϊ 1<ϊρβάί3.0Γβ)

Το είδος είναι ενδημικό στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία, Αλιάκμονα, 
Μαυρονέρι και Πηνειό (Θεσσαλίας). Βρίσκεται επίσης στις λίμνες Δοϊράνη, 
Βεγορίτιδα και Άγρα. Πρόσφατα καταγράφηκε πληθυσμός στο ρέμα Μποδγάνος 
(λίμνη Κορώνεια) όπου πιθανώς εισήχθη, δεδομένου ότι είναι εκτός του γνωστού 
εύρους διαβίωσης (Βοβοιϊ θΐ θΙ., 2014).

Ο Στυμφαλικός πελασγός ζει σε ελώδεις περιοχές, λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάτινα 
ρεύματα, κυρίως στα πεδινά.

Μπορεί να φθάσει τα ΙΘοπί (ΤΙ_).
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ΡβΙα$9υ5 ΐΗ€5ρίθΰευ5 (δΐθρήβηίοΐίδ, 1939) 

Θεσπρωτικός πελασγός, ΤήθδρΓΟΐϊβη ιηΐηηονν

(ρήο ΐοβΓΒρΗ  ίΓοπι ϋθρΗ Γϊιηθη ΐ ο ί  ΒίοΙοβ'ιεθΙ Α ρρϋοΒΐίοη  3 ηοΙ Τθ(:ΗηοΙο§γ, ϋη ίνθΓ5ίΐγ ο ί Ιθ 3 ηηϊη 3 )

Το είδος είναι ενδημικό και η περιοχή εμφάνισής του εκτείνεται από τον ποταμό 
Καλαμά μέχρι τη λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου. Συναντάται και στα 
νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα. Επίσης το είδος έχει βρεθεί και στην νότια Αλβανία.

Ο Θεσπρωτικός πελασγός ζει σε πηγές, ρέματα και σε διάφορες μικρές λιμνούλες. 
Συναντώνται συνήθως σε ρηχά νερά με αργή ροή και πυκνή βλάστηση.

Το είδος φθάνει τα 6<:ηΊ (ΤΙ_).

Ρ6ΐΓθΙβυά5ευ5 ύθΓγ5ΐΗβηίευ$ (ΚθδδΙθΓ, 1859) 

Τσαϊλάκι, Βΐ3θΙ<5θ3 οΐιυβ

I1  ̂ ^ 7

(ρ ^ 0 ΐ 0 βΓ3 ρή 6γ Ο ΐθΙ V. , Ϊ Ι ΐ Ϊ0 ί3 ϋ η 3 .0 Γ§)

Το είδος είναι αυτόχθον και η περιοχή εμφάνισής του εκτείνεται στην Ελλάδα από 
τον Έβρο ποταμό έως τον Στρυμόνα ποταμό. Επίσης κατοικεί στην λίμνη Βόλβη και 
στο ρέμα του Ρήχιου.

Το Τσαϊλάκι ζει σε υγροτόπους, λίμνες, ποτάμια με χαμηλό υψόμετρο και στον κάτω 
ρου ορεινών ποταμών με αργή ροή, συνήθως με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα Ιθοιη (Τι).
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ΚΗοάβυΒ αηηαΓυΒ (ΒΙοοΙί, 1782) 

Μουρμουρίτσα, ΕιίΓορθβη 6ίΐΐθΗίη£

(ρ Η ο Ιο § Γ3 ρΗ ίΓΟΓΠ ίΐΐίοίθυΠ3-ΟΓ§)

Το είδος είναι αυτόχθον και η περιοχή εμφάνισής του εκτείνεται στην Ελλάδα από 
το Στρυμόνα ποταμό μέχρι τον Έβρο ποταμό. Η Μουρμουρίτσα ζει σε στάσιμα 
ύδατα η ύδατα με μικρή ροή, με πυκνή βλάστηση και αμμώδες υπόστρωμα. 
Εξαρτάται από την παρουσία μυδιών των γλυκών νερών για την αναπαραγωγή του.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα ΙΟογπ (Τι).

ΚυϋΙυΒ ραηοεί (Βο§υΐ5ΐογ3 & ΙΙίβοΙου, 2006) 

Δρομίτσα, ΑοΗθ1οο$ γοθοΙί

(ρΐΊΟΐΟ§Γ3ρΙΐ ίΓΟΓΠ 0θρ3ΓΪΓΠθη1: οί Βίθ1θ§ΐθ3ΐ ΑρρΙΪΟΒΪΪΟΠ 3Π0ί Τθ<±ΠθΙθ£ν, υπίνθΓΒϊΐν οί )03ηηίΠ3)

Είναι ενδημικό είδος, λιμναίο, αφθονεί στις λίμνες Τριχωνίδα, Αμβρακία, Λυσιμαχία 
και Οζερού, καθώς και στις αποστραγγίσεις του ποταμού Αχελώου. Εισήχθη τα 
τελευταία χρόνια στις λίμνες Παμβώτιδα και Τάκα (ΗΟΜΜβϊθ ).

Η Δρομίτσα φθάνει έως τα 26001 (ΤΙ_).
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ΚυϋΙυε ΓυΰΙυε (ϋηηθθϋδ, 1758) 

Τσιρώνι, Οοηιηηοη γοθοΙι

(ρΗοΐο§Γ3ρ!ι βγ ΑΙβΐΓάθδ, \Λ/ΐΙ<ίρθεΙί3.οΐ'§)

Το είδος είναι αυτόχθον και διανέμεται ευρέως στην Ευρώπη, βόρεια των 
Πυρηναίων και των Άλπεων καθώς και τη Βόρεια Ασία. Στην Ελλάδα είναι αυτόχθον 
και υπάρχει από τον Πηνειό ποταμό στη Θεσσαλία έως την λεκάνη απορροής του 
Έβρου ποταμού. Επίσης βρέθηκε στις λίμνες της Καστοριάς, της Δοϊράνης, στη λίμνη 
Βόλβη και Βεγορίτιδα.

Η ταξινόμηση του γοβοΙί πληθυσμού εξετάζεται επί του παρόντος και στην ελληνική 
επικράτεια, μπορεί να περιλαμβάνει δύο είδη, ΗυΐιΊυ5 ΓυΐίΙυ5 και /?. ΙιεεΚεΙίΊ.

Το Τσιρώνι κατοικεί σε μία ποικιλία οικοτόπων, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
συστατικά, ποτάμια μεγάλου η μεσαίου μεγέθους, σε τεχνητές λίμνες και σε 
στάσιμα νερά, αλλά στην Ελλάδα κυρίως έχει βρεθεί σε πεδινές περιοχές.

Το είδος μπορεί να φτάσει τα 50ςιπ (ΤΙ).
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/?1/£/7ι/5 ρΓ€5ρ6Π5Ϊ5 (Κ3Γ3ΙΎΙ3ΙΊ, 1924) 

Πλατίκα Πρέσπας, ΡΓθδρβ γό3οΙί

(Ρ(ιοίο§Γ3ρή ίΓοηι ΚοίΐθΙθΐ Μ. θποΙ .1. ΡΓβγίιοί 2007. Η3ηά6οο!< οί Ευτορθ3η 1τθ$Ιινν3ΐθΓ ίϊ$[ΐθ$. ΚοΐΐθΙβΐ, 
Οογπο Ι, 5\Λ/ίΐζβΓΐ3ηά 3ηο1 ΡΓθγΗοί, ΒθγΙϊπ, (Ξθππβπυ  (ΓηοεΙίίΐθοΙ)

Το είδος είναι ενδημικό στις λίμνες των Πρεσπών, όπου και είναι ένα από τα πιο 
άφθονα φάρια. Η Πλατίκα Πρέσπας ζει σε διάφορα ενδιαιτήματα κοντά στις 
ακρολίμνιες περιοχές. Αναπαράγεται σε ρηχά και βαλτώδη νερά.

Το είδος παλαιότερα ανήκε στο είδος οήπάθηυδ αλλά σύμφωνα με (6 θ 'ι§θγ θΐ 31.
2014) βρέθηκε μία πολύ στενή γενετική συγγένεια μεταξύ των /?. ρΓ65ρβη$ί$ και /?. 
οίιήάαηυ5. Γίνεται όμως αναφορά για σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
απλοτύπων του /?. ρΓβ5ρ6η$ί5 και /?. οΗήάαηυΞ (Τ$ουιη3ηί θΐ θΙ., 2014). Εμείς 
αντιμετωπίζουμε το είδος /?. ρΓβ5ρβη$ί5  ως έγκυρο.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 25 ογπ (Τ1_).
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5ηυαϋυ5 ΟΓρΗευΒ (ΚοΐΐθΙθΐ & ΕοοηοιηίοΜδ, 2006) 

Ποταμοκέφαλος Θράκης, Μθπϊζθ οΐιιώ

(ρ ή θ Ιθ § Γ 3 ρ Η  ίΓΟΓΠ ϊ ΐ Ιΐθ ί3 υ η 3 .0 Γ§ )

Το είδος είναι ενδημικό στη Βόρεια Ελλάδα από τη λίμνη Βόλβη έως και τον Έβρο 
ποταμό στη Θράκη. Επίσης βρίσκεται και στο νησί Θάσος, όπου πιθανότατα 
εισήχθη. Ο Ποταμοκέφαλος Θράκης ζει σε μία ποικιλία οικοτόπων, ως επί το 
πλείστων σε μικρά ποτάμια και μεγάλα ρεύματα με μέτρια ροή. Μπορεί επίσης να 
ευδοκιμήσει και σε λίμνες φυσικές ή τεχνητές.

Το είδος φθάνει τα 60ατ» (ΤΙ).

5ηυαΙίυ5 ραηινοίίϋυΒ (ΒΐθρήθηϊεΙΐδ, 1939) 

Ποταμοκέφαλος Παμβώτιδας, Ρ3Γπνοΐί$ εήιώ

(ρ ή ο ΐο § Γ3 ρ ή  ίροπΊ 0 θ ρ 3 Π ιτ> θ η ΐ ο ΐ  ΒϊοΙο§ϊο3Ι Α ρρ Ιϊο β ΐΐο π  3Π<3 Τθ (±ιη ο Ιο § γ, ϋ π ίν θ Γ5ίΙγ  ο ί  Ιθ 3ηηϊΠ 3)

Το είδος είναι ενδημικό στη λίμνη Παμβώτιδα, καθώς και στους ποταμούς Καλαμά, 
Αχέροντα, Λούρο και στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου. Πιθανώς να 
έχει παρουσία και στην λεκάνη απορροής της λίμνης Βουθρωτού. Ο 
Ποταμοκέφαλος Παμβώτιδας ζει σε ρεύματα με ροή και καθαρά νερά.

Το είδος φθάνει τα 30ειη (ΤΙ).
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5ηυαΙίυ5 ρβΙοροηεηΒΐΒ (\/8ΐθηαθηηθ$, 1844) 

Ποταμοκέφαλος Πελοποννήσου, ΡθΙοροηπθδθ εΙιυ&

Το είδος είναι ενδημικό της Πελοτιοννήσου, με εξαίρεση των λεκανών απορροής 
όπου είναι παρόντες οι πληθυσμοί 5ηυαΙΐυ5 ΓηοΓθοϋουΒ και 5ηυοΙΐυ5 1<βαάΐευ5. Οι 
πληθυσμοί ποταμοκέφαλων των ποταμών Αχελώου, Ευηνου, Μόρνου και Πηνειού 
προηγουμένως είχαν ορισθεί σαν 5ηυοϋυ5 $ρ. ΕνΐηοΞ, ενώ τώρα έχουν ορισθεί σαν 
5ηιιοϋυΒ ρβ/οροηβ/75/5, δεδομένου ότι είναι σχεδόν πανομοιότητα μορφολογικά. 
Παρά το γεγονός ότι καταγράφεται στην λεκάνη απορροής της Νέδα (5ΐθρΙΐ3ηϊοΙϊ$, 
1971), προς το παρών απουσιάζει από εκεί. Επίσης, εισάγεται στο ρέμα Δαφνώνα 
στον Πάρνωνα στη νότια Πελοπόννησο (Κ0υΐ5ίΙ<05 θΐ 31., 2012).

Ο Ποταμοκέφαλος Πελοποννήσου είναι ένα αρκετά διαδεδομένο είδος στην 
Πελοπόννησο, που κατοικεί σε μία ευρεία γκάμα από ρέματα, ποτάμια και κανάλια 
με αργή έως γρήγορη ροή. Επίσης μπορεί να βρεθεί και σε τεχνητές λίμνες.

Το είδος μπορεί να φτάσει τα 30ςιη (ΤΙ).
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5ηυαΙίυ5 ναΓάαΓ6Π5Ϊ5 (Κβγθιγϊθιί, 1928) 

Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας, Χ/βγοΙβγ εΐΊΐώ

Ο Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας είναι ενδημικός και ευρέως διαδεδομένος στους 
ποταμούς Σπερχειό, Πηνειό (Θεσσαλίας), Μαυρονέρι, Αξιό, Γαλλικό και Αλιάκμονα, 
καθώς και στις λίμνες Δοϊράνη, Βεγορίτιδα και της Καστοριάς. Ο πληθυσμός των 
Ποταμοκέφαλων της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας (ρέματα Κήρινθος, Κηρέα και 
Νηλέα) ενδεχομένως να ανήκουν σε αυτό το είδος, ωστόσο είναι σε εκκρεμότητα η 
κατάταξή του και χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Ο Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας ζει σε ποτάμια και ρυάκια συνήθως με μέτρια ροή, 
ακόμα συχνά βρίσκεται σε τεχνητές λίμνες και κάποιες φορές σε λίμνες και έλη.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 60οπί (ΤΙ_) (Ι-^ΜΚ οΙθϊβ).
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5 η υ α Ιΐυ 5  5ρ . Α ο ο β

Ποταμοκέφαλος Αώου, Αοοδ οΐπυ̂

(ρΙιοΐοβΓΒρΗ ίΓοιη ΟθρθΓΐΓΠθηί οί ΒϊοΙο§ΐθ3ΐ ΑρρΓιοΗΐϊοη 3ηοΙ ΤθεΙιηοΙο^γ, ϋηΐνθΓδίΙγ οί Ιθ3ηηϊη3)

Το είδος είναι ενδημικό στη λεκάνη απορροής του Αώου, είναι ανώνυμο και 
περιορίζεται στην Ελλάδα. Κατοικεί σε ποτάμια και ρέματα με αρ\/ά έως μέτρια 
ρέοντα ύδατα και είναι κοινό σε διάφορα ενδιαιτήματα ρεμάτων με υψόμετρο έως 
900 μέτρα.

Ο Ποταμοκέφαλος Αώου φθάνει έως τα 3 5 ογπ  (ΤΙ.).

Τθΐ65ί€5 ρΙευίθΜρυηεΙαΙυ$ (δΐθρήθηΐάΪΒ, 1939) 

Λιάρα, ΕριΥοδ η'ίίΐθ άθοθ

(ρΗθΙθ£Γ3 ρΐΊ ίΓΟΓΠ 0θρ3ΓΪΓΠθηΐ ο ί ΒϊθΙθ§ίθ3ΐ ΑρρΙΚΒίΐΟΠ 3ΠθΙ Τθ<:ΗηθΙθ§γ, υηϊνθΓδϊΐγ ο ί Ιθ3ηηΐη3)

Είναι ρεόφιλο κυπρινοειδές, ενδημικό, που κατοικεί σε πολλά ποτάμια και ρέματα 
της Δυτικής Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Κέρκυρας) και τη βορειοδυτική 
Πελοπόννησο. Επίσης έχει παρουσία στη λεκάνη απορροής της λίμνης Βουθρωτού 
(Νότια Αλβανία). Ζει σε ρέματα με μέτρια έως ταχεία ροή και έχει καταγραφεί 
συχνά σε ορεινές περιοχές, μέχρι και ΙΟΟΟιη υψόμετρο (όπως στον Αχελώο 
ποταμό). Η Λιάρα είναι επίσης τοπικά άφθονη σε πεδινά ανοιξιάτικα ρέματα με 
κρύα νερά. Στα τέλη του χειμώνα, αναλαμβάνει να αναπαραχθεί μεταναστεύοντας 
ανάποδα στο ρεύμα σε ρέματα με κρύα νερά (Β 3 γ 6'ιθ ν  θ ΐ  31., 2007).

Το είδος φθάνει τα 22αη (ΤΙ_).
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ΤΓορίάορΗοχίηεΙΙυΒ ΗεΙΙεηίαΐΒ (5ΐθρΙΐ3ηίεϋδ, 1971) 

Γουρνάρα, ΗθΙΙθιίϊο Γηΐηηονν γοβοΙί

(Ρ1ιοΐο §Γ3ρή  ίΐΌΓΠ Κ ο ΐΐθ ΐ3 ΐ Μ. 3ηο1 ϋ. ΡΓθ γΗ οί 2 0 0 7 . Η 3ηά6οοΙ< ο ί  Ευ ΐΌ ρ θ 3 η  ίΓθδή\Λ/3ΐθΓ ίίδΐΐθδ. Κ ο ϊ Ι θ Ιβ Ι ,  

Οο γ π ο Ι, 5\Λ/ίΐζθΓΐ3ηο1 3ηοΙ ΡΓβγΗ οί, Β θ γ Ιϊπ , 6θ η τ» 3η γ (Γηοοϋίϊβεί)

Το είδος είναι ενδημικό στις λεκάνες απορροής των ποταμών Πηνειός 
(Πελοπόννησος) και Αχελώου, όπως επίσης κοινή είναι η παρουσία του και στις 
λίμνες της λεκάνης απορροής του Αχελώου. Πρόσφατα βρέθηκε στον ποταμό 
Βέργα, που βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του Κοτύχι στην Πελοπόννησο (ΗΓΜΚ 
άθΐθ). Ζει σε λίμνες, σε τεχνητές λίμνες και σε πεδινά υδάτινα σώματα με μικρή ροή, 
σχηματίζοντας κοπάδια στα ανοιχτά νερά.

Η Γουρνάρα μπορεί να φτάσει τα 12εηα (ΤΙ).
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2. ΡβηηΐΙγ ΟΟΒΙΤΙΟΑΕ

Μία οικογένεια μικρού μεγέθους ιχθύων με μία μοναδική μορφή επιμήκους 
σώματος. Συναντιόνται σε όλη την Ευρασία και την Βορειοδυτική Αφρική. Κυρίως 
κατοικούν σε παραποτάμια οικοσυστήματα. Το κοινό όνομα της οικογένειας είναι 
«βελονίτσα» λόγω της παρουσίας μιας στητής ακτίνας κάτω από το μάτι. Έχουν 
μικρό στόμα και είναι τοποθετημένο χαμηλά, επίσης διαθέτουν τρία έως έξι ζεύγη 
μύστακων. Το πρότυπο χρώσης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την 
ταυτοποίηση των ειδών. Έντεκα είδη έχουν παρουσία στη Ελλάδα.
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€οΜίΪ5 ΗβΙΙβηίαα (ΕεοηοιηίοΠδ & ΝθΙβθηΐ, 1997) 

Λούρο βέλον ίτσα, Ι_ο ι ι γ ο $ 5ρίηθά ίοβεή

%&Ττ.:

(ΡΗθΙθ§Γ3ρΙπ  ίΓΟΓΠ Κ ο ΐίθ Ιβ ΐ Μ . 3ΠθΙ ί.  Ρ Γθ γ Ιΐο ί 2 0 0 7 . Η3ηάΐ300ΐ< ο ί  Ευ Γ0ρθ 3Π  ίΓ65ΐΐνν3ίθΓ ίΪ5ΐΊΘ5. Κ ο ΐίθ ΐΒ ΐ,  

(Ιο ιτιο Ι, 5\Λ/ϊ1:ζθΓΐ3ηοΙ 3ηοΙ ΡΓθγϊιο ί, ΒθΐΊΐη , ΰ θ π τ ο η γ  (ιηοοϋίϊθοΙ)

Το είδος είναι ενδημικό στις λεκάνες απορροής των ποταμών Λούρου και Καλαμά, 
επίσης εισήχθη, άγνωστο πως, στη λίμνη Παμβώτιδα (Ι_θοιί3ιόΙο5 θϊ θΙ., 2008). 
Προτιμά ενδιαιτήματα με αμμώδη έως λασπώδη υποστρώματα και πλούσια 
υδρόβια βλάστηση και νερά που είναι στάσιμα έως μέτριας ροής. Η 
Λουροβελονίτσα τρέφεται κυρίως με υπολείμματα και μικρά ασπόνδυλα. Το είδος 
απειλείται από τα δημόσια έργα που καταστρέφουν τα ενδιαιτήματά τους και από 
την ρύπανση των υδάτων και του υποστρώματος.

Η Λουροβελονίτσα μπορεί να φθάσειτα 11 οιη (ΤΙ).
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εοί>ίΰ5 οΗηάαηα (ΚθΓΒΐηβη, 1928) 

Αχριδοβέλονίτσα, ΟΜπά δρίηβοΐ Ιο3οΗ

(ρΜ οΐο§Γ3ρή 6γ I .  Ρ ϊβ Ιθ Κ, ΐΐίΐο ί3 υ η 3 .θ Γ§ )

Το είδος είναι ενδημικό και βρέθηκε στην Ελλάδα μόνο στην λεκάνη απορροής του 
ποταμού Αώου, όπου περιορίζεται σε πολύ λίγες περιοχές μέσα στα κανάλια και 
τους ανοιξιάτικους υγροτόπους που τροφοδοτούνται από τις πηγές του οροπεδίου 
της Κόνιτσας (ΤθεΗοδ, 2003; ΗΟΜΚ οΙβ ϊβ ). Από τη σχέση συνολικού πληθυσμού και 
κατανομή στην ελληνική επικράτεια, είναι ένα από τα πιο σπάνια είδη και είναι 
ευάλωτα σε ανθρωπογενείς παράγοντες.

Η Αχριδοβελονίτσα φθάνει τα 9 ογτί (ΤΙ.)
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ΟοΜΐίΒ 5ίη//Τϊ/οσβ(Κ3Γ3ΓΠ3η, 1955) 

Θρακοβελονίτσα, 5ίΓυιτΐ3 δρίηθά Ιθ3ΰΙι

(ρ Η ο Ιο § Γ3 ρ Ιι 6 γ  Α. 5θάίν3, ϊΐ1:ΐοί:3υ η 3.θ Γ§ )

Το είδος είναι ενδημικό και είναι ευρέως διαδεδομένο, κυμαίνεται ατιό τη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Στρυμόνα έως την λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, 
συμπεριλαμβανομένων και των λιμνών Βόλβη και Κορώνεια.

Η Θρακοβελονίτσα είναι ένα κοινό είδος, που κατοικεί σε διάφορους υγροτόπους, 
λίμνες, πηγές και ποταμούς, με αμμώδες η λασπώδες υπόστρωμα.

Το είδος φθάνει τα 13θΓη (ΤΙ).

(Το&/ί/5 ίηεΗοηΐεα (5ΐβρή3ηΐάΪ5, 1974) 

Τριχωνοβελονίτσα, Τπεήοπΐδ δρίπθοΙ Ιθ3εή

(ρΙΐθΙθβΓ3ρΗ ίΓΟΙΊΊ ϋθρ3ΓΪΙΎΙΘΠ1: Οί ΒίθΙθ§ίθ3ΐ ΑρρΙίΟΒΐϊΟΠ 3πά ΤθοίιηοΙο§γ, υπϊνθΓδΐίγ οί Ι03ηπίη3)

Είναι τοπικό ενδημικό είδος, περιορίζεται στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, 
Αμβρακία και Οζερού, όπως επίσης και στον ποταμό Αχελώο και τα συναφή κανάλια 
και υγροτόπους.

Η Τριχωνοβελονίτσα ζει σε νερά με αργή ροή και αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα. 

Το είδος μπορεί να φθάσει τα Ι Ι ο γπ  (Τ1_).

Σελίδα 53 από 118



<Το&/ί/5 ΐηεΗοηίεα (5ΐ6ρΙΐ3ηίο1ϊ5, 1974) 

Τριχωνοβελονίτσα, ΤπεΙιοηΐδ δρίηθεΙ ΙοθοΗ

(ρ Η ο ίο § Γ3ρΗ ίΓΟΓη Ο θ ρ Η Γΐη Ίθ η ΐ ο ί  ΒϊοΙο§ϊ€3ΐ Α ρ ρ Ιϊεθ ΐϊο η  3ηεΙ Τθ εΝ η ο Ιο β γ, υηϊνθΓδίΙγ ο ί ΙοΒπηΐηθ)

Είναι τοπικό ενδημικό είδος, περιορίζεται στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, 
Αμβρακία και Οζερού, όπως επίσης και στον ποταμό Αχελώο και τα συναφή κανάλια 
και υγροτόπους.

Η Τριχωνοβελονίτσα ζει σε νερά με αργή ροή και αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα. 

Το είδος μπορεί να φθάσει τα Ι Ι ογγι (ΤΙ_).
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3. ΡβΓηίΙγ ΟΟΒΙΙΟΑΕ

Οι Γωβιοί είναι διαδεδομένοι σε όλο τον κόσμο, αλλά τα περισσότερα είδη 
βρίσκονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Βρίσκονται κυρίως στη θάλασσα 
ή σε υφάλμυρα νερά, αλλά και τα είδη που ζούνε σε γλυκά νερά είναι επίσης 
πολλά.

Χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι η θέση των θωρακικών πτερυγίων, 
συντήκονται και σχηματίζουν ένα συγκολλητικό δίσκο. Οι Γωβιοί έχουν δύο ραχιαία 
πτερύγια και ένα τεράστιο κεφάλι με μικρό ρύγχος και ελαφρώς προεξέχοντα 
μάγουλα. Συνήθως γεννάνε τα αυγά τους σε φωλιές που φρουρούνται από τα 
αρσενικά άτομα. Εννέα είδη του γλυκού νερού υπάρχουν στην Ελλάδα (το ένα 
υποτίθεται ότι είναι αλλοδαπό).
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Κηίρο\Λ/ίΐ5εΗία ινΐΙΙβη (ΑΗηβΙΐ & Βιθποο, 1990) 

Αχερονογωβιός, ΑεήθΓοη 5ρπη§ 6ο6γ

(Ρ Κ 0 Ϊ0 § Γ 3 ρ ΐΊ ΪΤΟΙΤΙ ΚΟ ίΐθΐΗ ΐ Μ. 3ΙΊθΙ }. Ρ Γθ γΙΐο ί 2 0 0 7 . Η3ΠθΙ6θθΙ< ο ί ΕυΓΟρθΒΠ ίΓΘ5(Ί\Λ/3Ϊ6Γ ίϊδίΐθδ. Κ0ΐ1θΐ3ΐ, 

(Ζο γπ ο Ι, 5ννΐΐζθΓΐ3ηοΙ βηά ΡΓθ γΙιο ί, Β θγΙϊπ , (3θΓΓΠ3ηγ (ιηοοΙΐίϊθοΙ)

Το είδος είναι ενδημικό στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αχέροντα και πιο 
συγκεκριμένα, στις καρστικές πηγές βορειοδυτικά του χωριού Αμμουδιά. Αυτός ο 
νάνο γωβιός κατοικεί σε καθαρά πηγαία νερά, με μικρή ροή και πλούσια βλάστηση. 
Συχνά βρίσκονται σε ελαφρώς υφάλμυρα νερά σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και 
αλυκές. Ο Αχερονογωβιός παραμένει κρυμμένος, κυρίως ανάμεσα στην υδρόβια 
βλάστηση, εξαιτίας της έντονης θήρευσής του από τα χέλια, που είναι και ο βασικός 
λόγος απειλής του είδους.

Το είδος φθάνει τα 3ειη (ΤΙ_).
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ΕΰοηοπιίάίεΗίΗγΒ ργςιιτιαβυΒ (ΗοΙΙγ, 1929) 

Λουρογωβιός, \Α/θ $ϊθ γ π  Ο γθ θ ο θ  βοόγ

Το είδος είναι ενδημικό στη Δυτική Ελλάδα. Έχει βρεθεί στους ποταμούς Καλαμά, 
Λούρο, Άραχθο και Αχελώο, καθώς και στις λίμνες Παμβώτιδα, Τριχωνίδα, 
Λυσιμαχία, Οζερού και Ζηρού, στις πηγές Βλυχού και Χιλιαδού και στο δέλτα του 
Μόρνου. Πρόσφατα εισήχθη στον ποταμό Κηφισσό (Βοιωτία), στην λίμνη Υλίκη και 
στην λίμνη Τάκα στην Πελοπόννησο (ΗΟΜΚ είθΐθ).

Είναι κυρίως βενθικό είδος, κατοικεί σε στάσιμα η ρέοντα ρηχά νερά με πλούσια 
βλάστηση και τρέφεται κυρίως με βενθικά ασπόνδυλα και καρκινοειδή. Στην λίμνη 
Τριχωνίδα, το είδος έχει ετήσιο κύκλο ζωής με μία μόνο περίοδο αναπαραγωγής την 
άνοιξη και πεθαίνει λίγο μετά την αναπαραγωγή. Σε άλλα υδάτινα οικοσυστήματα 
(ποταμό Λούρο και πηγές Αγίου Δημητρίου στο δέλτα του Αχελώου), μερικά άτομα 
επιτυγχάνουν να φθάσουν την ηλικία των δύο ετών και παρατηρείται 
αναπαραγωγική δραστηριότητα και το φθινόπωρο.

Ο Λουρογωβιός φθάνει μέχρι τα 6 ο γπ  (ΤΙ_).
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ΕεοηοηιίάίϋΗίΗγΒ ίηεΗοηΐ5 (Εοοηοητποϋ$ & Μ'ιΙΙθγ, 1990) 

Νανονωβιός, ΤπεΙιοηΐδ εΙ\Λ/3Γί §ο6γ

Το είδος είναι ενδημικό στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία και στη λεκάνη 
απορροής του Αχελώου. Ο Νανονωβιός είναι το μικρότερο ψάρι του γλυκού νερού 
στην Ευρώπη. Ζει κυρίως στην υποπαραλιακή ζώνη και στην στήλη του νερού και 
τρέφονται κυρίως με πλαγκτόν. Η παρουσία του είναι τοπικά άφθονη σε περιοχές 
με πυκνή υδρόβια βλάστηση όπου σχηματίζει μικρά κοπάδια κοντά στον βυθό.

Είναι ένα διμορφικό είδος και παρουσιάζει γονική συμπεριφορά, με το αρσενικό να 
κατασκευάζει φωλιές στις κοιλότητες των καλαμιών, φυλάγοντας τα αυγά μέχρι να 
εκκολαφθούν.

Το είδος έχει ετήσιο κύκλο ζωής και φθάνει στο μέγιστο περίπου 3οιη (Τι).
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Κηίρο\Λ/ίΐ5εΗία εανεαεΐεα (Βθγ£, 1916) 

Ποντογωβιός, θ3υο35Ϊ3η ά\Λ/3Γί §ο6γ

(ΡΐΊΟ ίΟ βΓθρΙΐ ΙΤΟΠΊ Κ 0 ΐΐθ ΐ9 ΐ  Μ . 9ηά ϋ. ΡΓθγΙΐΟ ί 2007. Η3ηάβθθΙ< Οί Ευ Γ0ρθ 3Π  ίΓ6$Η\Λ/9ίθΓ ίίδΗθδ. Κ θ ΐΐθ ΐ3 ΐ,  

ΟχηοΙ, 5\Λ/'ιΐζθΓΐ3ηο1 3ηϋ ΡΓθγΙιοί, ΒειΤιη, (3θΓηη3ηγ (ηιοάΐίίθοί)

Το είδος είναι αυτόχθον και κατοικεί στους υγροτόπους κατά μήκος της λεκάνης 
απορροής του Αιγαίου στην Μακεδονία και την Θράκη (ποταμοί Μαυρονερίου, 
Αλκιάκμονα, Αξιου, Γαλλικού, Στρυμόνα, Νέστου, Φιλιουρή και Έβρου, και στις 
λίμνες Βιστωνίδα και Βόλβη). Επίσης έχει παρουσία σε ορισμένα νησιά (Εύβοια, 
Λέσβος).

Ο Ποντογωβιός είναι ευρύαλο είδος, κατοικεί σε γλυκά έως υπεράλμυρα νερά, 
συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των καναλιών και των παράκτιων 
λιμνοθαλασσών, συχνά σε ρηχά, χορταριασμένα νερά με λασπώδη και αμμώδη 
υποστρώματα.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 5οτι (ΤΙ).

Σελίδα 59 από 118



4. ΡθΓπίϊγ ΝΕΜΑ€ΗΕΙΙ_10ΑΕ

Τα μέλη της οικογένειας αυτής διανέμονται ευρέως στην Ασία, την Ευρώπη και 
μέρη της Αφρικής. Το σώμα τους έχει επίμηκες σχήμα και το στόμα τους είναι στο 
κάτω μέρος και είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο για βενθική διαβίωση. Έχουν τρία 
ζεύγη από στοματικούς μύστακες.

Τέσσερα είδη έχουν παρουσία στην Ελλάδα.
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ΟχγηοβιηαεΗβϋυ$ ρίηάυΒ (ΕοοηοΓηιεΝδ, 2005) 

Πινδοβίνος, ΡίηοΙυδ 5ΐοηθ 1θ3θή

(ρ Ιιο ΐοβΓΒρ ή  ίτοηη Οθρ3Γΐιτΐθηί ο ί ΒΐοΙο§ϊ03ΐ ΑρρΙΐθ3ΐΐοη θποΙ Τθ(;ΗηοΙθ£γ, υηΐνβΓ5ίΐγ ο ί  ΙοΒπηιηβ)

Το είδος είναι ενδημικό στη Βαλκανική χερσόνησο και έχει περιγράφει αρχικά στον 
άνω ρου του ποταμού Αώου, αλλά επίσης ανακαλύφθηκε και σε διάφορα ποτάμια 
την νότιας Αλβανίας (53η03 θΐ 3ΐν 2008).

Είναι ρεόφυλο είδος και κατοικεί σε ρέματα με μεγάλη ροή νερού και με 
υπόστρωμα χαλικώδες έως πετρώδες. Ο Πινδογωβιός απειλείται κυρίως από την 
ρύπανση των υδάτων και τα δημόσια έργα καθώς καταστρέφουν τα ενδιαιτήματά 
τους.

Το είδος μπορεί να φθάσειτα 7.5 απ (Τί).
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ΟχγηοβηιαεΗβίΙυΒ ύυΓβ$Μ (ϋΓθηδ^γ, 1928) 

Πετροχείλι, Β ϊ γ ι ι γ γ ο  δΐοηθ ΙοβοΗ

(ρΗοΐο§Γ3ρΗ Ι3γ ΑΙθπ3 5θάΐν3, ϊίΐΐοί3υη3.θΓ§)

Είναι ενδημικό είδος, κοινό στα κεντρικά Βαλκάνια (Ελλάδα, Βουλγαρία και ΠΓΔΜ). 
Στην Ελλάδα βρίσκεται από την λεκάνη απορροής του ποταμού Αξιού έως την 
λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου, επίσης στην λεκάνη απορροής της λίμνης 
Βιστωνίδας και σε ρέματα του Νευροκοπίου που δεν καταλήγουν στη θάλασσα.

Το Πετροχείλι είναι ένα μικρό, βενθικό είδος που ζει σε νερά με ταχεία ροή 
(συνήθως βρίσκονται σε μέρη με κυμάτισμά των ποταμών) και με πετρώδες η 
χαλικώδες υπόστρωμα. Το είδος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στο σύστημα του 
Αξιού/Βαρδάρη το 1999 και έχει υποτεθεί ότι μπορεί η εισαγωγή του να έγινε από 
τον άνθρωπο ($θεΙΐν3 θΐ 31, 2008β?. 2010).

Το είδος φθάνει έως τα Ι Ι ογπ (Τι).
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5. ΡβιηίΙγ ΕδΟΟϋΑΕ

Μια οικογένεια αρπακτικών φαριών που περιορίζεται στο βόρειο ημισφαίριο. 
Έχουν υδροδυναμικό σώμα, μυτερό κεφάλι, ρόγχος που μοιάζει με πάπια και 
κοφτερά δόντια. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο είναι τοποθετημένα στο πίσω 
μέρος του σώματος.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα είδος.
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Ε$οχ /ααι/5(ϋηη3θϋδ, 1758) 

Τούρνα, ΝθΓΐήθΓηρϊΙ<θ

(ρΗοΙο§Γ3ρΐΊ 6γ Τοιπθ^  ζοοαίΊθί.εοπη)

Το είδος είναι αυτόχθον και έχει βρεθεί σε λίμνες και μεγάλα ποτάμια την Βόρειας 
Ελλάδας. Παλαιότερα είχε παρουσία και νότια έως τον θεσσαλικό ποταμό Πηνειό 
και σε κανάλια όπως της αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας, κοντά στον Δομοκό. Οι 
πληθυσμοί Τούρνας έχουν μετατοπιστεί σε λίμνες, σε ορισμένες όμως, όπως οι 
Πρέσπες, δεν εδραιώθηκαν. Συνήθως κατοικεί σε πεδινά υδάτινα οικοσυστήματα με 
πλούσια βλάστηση.

Το είδος μπορεί να φθάσειτα 150ογπ (Τι).
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6. Ρθίτπΐγ ν Α ΙΕ Ν Ο Ι ΙΟ Α Ε

Οι οικογένεια σχετίζεται με τα κυπρινόδοντα και τα Ι<ΐΙΙΐίΐ5ΐΊ με μόνο τρία είδη και 
περιορίζονται στην νοτιοανατολική Ισπανία και τα νοτιοδυτικά Βαλκάνια. 
Μορφολογικά είναι παρόμοια με την οικογένεια των ΟγρπηοοΙοηΐΐςΙθθ, είναι 
μικρόσωμα φάρια με πεπλατυσμένο κεφάλι και ένα μικρό στόμα που κατευθύνεται 
προς τα πάνω. Το ουραίο πτερύγιο είναι στρογγυλεμένο η ευθύ. Το ραχιαίο και το 
εδρικό πτερύγιο είναι ευθυγραμμισμένα κατά μήκος ενός ραχιαίο-κοιλιακού άξονα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη της οικογένειας.
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ναΐβηάα ΙείουηΊβυχί (53υν3§θ, 1880) 

Ζουρνάς, Ζουτηβδ, <3τββΙ< νβίθηαβ

(ρΐΊΟΐΟ@Γ3ρΙΐ βγ Α. Η3ΓΐΙ, ΐΐΐϊθί3υη3.0Γ§)

Το είδος είναι ενδημικό της δυτικής ακτής της Ελλάδας και της παρακείμενης 
λεκάνης απορροής της λίμνης Βουθρωτού στη νότια Αλβανία. Ζει σε πηγαίους 
υγροτόπους και ποτάμια με αργή ροή, καθαρά νερά και πλούσια υδρόβια 
βλάστηση, σπάνια βρίσκεται σε παράκτιες υφάλμυρες λιμνοθάλασσες με πλούσια 
βλάστηση.

Το είδος απειλείται από την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων (ανθρώπινα έργα, 
αποξηράνσεις, ρύπανση), αλλά και από την επιθετικότητα του εισαχθέντος είδους 
Οαηιύυεΐα (ιοϋ)ΓθθΙ<ί (Κ3ΐο§ί3πηΐ θΐ βΙ., 2012, 2014). Ο Ζουρνάς γεννά στα τέλη της 
Ανοιξης, και μία δεύτερη περίοδο, ενδεχομένως το φθινόπωρο.

Το είδος φθάνει τα 7 ειτι (Τ Ι) .
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7. ΡθιηίΙγ δΑΙΜΟΝΙϋΑΕ

Τα σολομοειδή είναι αυτόχθονα στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά ευρέως εισήχθησαν 
από τον άνθρωπο σε κρύα νερά όλου του κόσμου για τις ανάγκες της ερασιτεχνικής 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η οικογένεια των σολομοειδών είναι μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους με πιτσιλωτό 
σώμα, ένα λιπώδη πτερύγιο και με μία απλή σειρά από κοφτερά δόντια στο στόμα. 
Είναι αρπακτικά φάρια, τρέφονται με μικρά καρκινοειδή, υδρόβια έντομα και άλλα 
μικρότερα φάρια.

Πολλά είδη είναι ανάδρομα πηγαίνοντας στα γλυκά νερά για να αναπαραχθούν, 
ωστόςτο, δεν υπάρχουν ανάδρομα είδη στην Μεσόγειο.

Η φυλογονία και η ταξινόμηση τους, ειδικά στο γένος δβΐιτιο, παραμένει 
αμφιλεγόμενη. Μοριακές μελέτες έχουν υποδείξει μία περίπλοκα δομημένη 
γενετική ποικίλομορφία, με πολλούς πληθυσμούς πέστροφας των Βαλκανίων να 
εμφανίζουν ένα μείγμα από ευρέως διαδεδομένο απλότυπο (ΒβιτιβΐεΗθζ, 2001; 
Αρο$ΐοΓιοΓι$ θΐ 31., 20083,1); 2011; ΚοΗουΐ θΐ θΙ., 2013; (3θ ϊ§θγ θΐ 31., 2014; ΡυδΐονιΉ θΐ
31., 2014).

Περίπου 30 ευρωπαϊκά είδη $3Ιγπο έχουν αναγνωριστεί (ΚοΐΐθΙβΙ & ΡΓθγΙιοί (2007), 
εκ των οποίων πέντε είναι αυτόχθονα στην ελληνική επικράτεια. Πέντε ακόμα 
σολομοειδή έχουν αναφερθεί ότι εισήχθησαν στην Ελλάδα.

Σελίδα 67 από 118



5αΙη\ο ρβήΒίβηουε (Κ3Γ3ΐη3η, 1924) 

Πέστροφα των Πρεσπών, ΡΓθδρθ ΤγοιιΙ

(ρ Η 0 Ϊ0 § Γ 3 ρ Η  ίΓΟΓΤΊ 5ρρ .§Γ)

Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας, έχει επίσης παρουσία σε τρία 
ποτάμια της ΠΓΔΜ (ΒΓ3]αη5ΐ<3 , Κγ3Π5Ι<3 και στο ρυάκι 1θν3 ΚθΙο ) που εκβάλουν 
στην λίμνη. Στην Ελλάδα ζει και αναπαράγεται στον ποταμό Άγιο Γερμανό. Το είδος 
αναπαράγεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, σε περιοχές με μικρό βάθος με 
άμμο και χαλίκια.

Η Πέστροφα των Πρεσπών τρέφεται με προνύμφες εντόμων, έντομα, μαλάκια, 
σκουλήκια, καρκινοειδή και μικρά ψάρια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει 
παρατηρηθεί και κανιβαλισμός.

Αυτό το σολομοειδές απειλείται ιδιαίτερα από ανθρωπογενείς αλλαγές του 
ενδιαιτήματος του (ΟπνθΙίΐ θΐ 31., 2009). Κύρια απειλή είναι η απόληψη υδάτων για 
άρδευση, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η συνέχεια του ποταμού Αγίου Γερμανού 
όπου και ζει.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 47 ογπ (Τί).
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ΒαΙιτιο/αηοίάθΒ (Κθγθιίίθιί, 1938) 

Ιονική Πέστροφα, \Λ/θ$ΐ ΒθΙΙοιί ΤΓουΐ

(ρΗοίο§Γ3ρΙι ϊγο π ί ΟβρθΓίΐΎίθηΐ οί ΒΐοΙο§ΐθ3ΐ ΑρρϋοΒίϊοη 3ηοΙ ΤθοΙιηοΙο^γ, υηΐνθΓδΐΐγ οί Ιθ3ηηΐη3)

Το είδος είναι ενδημικό των Δυτικών Βαλκανίων. Στην Ελλάδα έχει παρουσία στους 
ποταμούς Αώο, Καλαμά, Άραχθο, Αχελώο, Εύηνο, Μόρνο και Αλφειό (ΚοΐΐθΙθΐ & 
ΡίθγΗοί2007, Εοοηοιτιου θΐ θΙ. 2007).

Το είδος είναι αρπακτικό, τρέφεται με έντομα και προνύμφες εντόμων καθώς και με 
καρκινοειδή, αμφίβια και μικρά ψάρια. Αναπαράγεται σε φυσικά ρυάκια με 
αμμοχαλικώδες υπόστρωμα τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο.

Μερικοί απομονωμένοι πληθυσμοί έχουν μειωθεί δραματικά, όπως σε 
παραπόταμους του ποταμού Αλφειού και θα πρέπει να θεωρείται το είδος «άκρως 
απειλούμενο». Επίσης έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των πληθυσμών και 
στους ποταμούς Άραχθο και Αχελώο, όπως και σε παραποτάμους των άλλων 
ποταμών που διαβιεί το είδος (Εοοηοιτιου θΐ ζ\. 2007). Οι ιθαγενείς πληθυσμοί 
απειλούνται από την παράνομη υπεραλίευση και τα εμπόδια που συναντούν στην 
μετανάστευση τους, όπως φράγματα, γέφυρες και έργα ορεινής υδρονομίας. 
Ακόμα, μεγάλο πρόβλημα είναι η γενετική μόλυνση, καθώς το είδος 
διασταυρώνεται με άλλα συγγενικά είδη που εισάγονται στους ποταμούς από τον 
άνθρωπο ή διαφεύγουν από ιχθυοκαλλιέργειες.

Η Ιονική πέστροφα ζει σε ορεινά ρεύματα με κρύα, καθαρά νερά, δυνατή ροή και 
συχνά με μικρούς καταρράκτες.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 50 ειη (ΤΙ).
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5αΙηιο ρείαςοηκυε (Κθγθγπθπ, 1938) 

Πέστροφα Πελαγονίας, ΡθΙ3§05 ΪΓο υ ΐ

(ρήοΐο§Γ3ρΚ ίηοΓη ϋθρΒΓίΓηθηί οί Βΐ0ΐ0§ί03ΐ ΑρρΙίοθΐίοη 3ηεΙ ΤθοήηοΙο^γ, υηίνΘΓδϊίγ οί Ιθ3ηηϊη3)

Το είδος είναι ενδημικό στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού. 
Όπως και στα άλλα είδη άγριας πέστροφας, οι πληθυσμοί εμφανίζονται μόνο σε 
επιλεγμένες θέσεις στους ποταμούς. Ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.

Η Πέστροφα της Πελαγονίας, όπως και όλα τα σολομοειδή προτιμά καθαρά και 
κρύα νερά, με δυνατή ροή.Το είδος είναι αρπακτικό και τρέφεται με άλλα ψάρια, 
αμφίβια, ερπετά, μεγάλα ασπόνδυλα και με έντομα που πνίγονται στο νερό. Η 
αναπαραγωγή του πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, σε 
περιοχές του ποταμού με μικρή ροή και πυθμένα αμμοχαλικώδη.

Οι ιθαγενείς πληθυσμοί απειλούνται σοβαρά από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως 
τα δημόσια έργα, που καταστρέφουν τα ενδιαιτήματά τους καθώς και από την 
παράνομη αλιεία που γίνεται κυρίως την περίοδο τις αναπαραγωγής.

Η Πέστροφα της Πελαγονίας μπορεί να φθάσει τα 35ογπ (ΤΙ).
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5α IΓη ο ΙουΓθβη5Ϊ5 (ΟθΙΙϊη§, 2003) 

Πέστροφα Λούρου, Ιουτο5 Τγοιιϊ

(ρ(ηοΐο§Γ3ρΡι ίΓοιη ΐΐ1;ί0ί3υη3.0Γ§)

Το είδος είναι ενδημικό του ποταμού Λούρου και πιο συγκεκριμένα περιορίζεται 
στον άνω ρου του ποταμού Λούρου (ΟθΙΝη ,̂ 2010). Η κατάσταση του θα πρέπει να 
θεωρείται «άκρως απειλούμενο» λόγω της αριθμητικής σπανιότητάς του και της 
εξαιρετικά περιορισμένης διανομής του. Όπως και στα άλλα είδη άγριας 
πέστροφας, οι πληθυσμοί εμφανίζονται μόνο σε επιλεγμένες θέσεις στους 
ποταμούς.

Η Πέστροφα Λούρου, όπως και όλα τα σολομοειδή προτιμά καθαρά και κρύα νερά, 
με δυνατή ροή. Το είδος είναι αρπακτικό και τρέφεται με άλλα ψάρια, αμφίβια, 
ερπετά, μεγάλα ασπόνδυλα και με έντομα που πνίγονται στο νερό. Η αναπαραγωγή 
του πραγματοποιείται τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, σε περιοχές του 
ποταμού με μικρή ροή και πυθμένα αμμοχαλικώδη.

Οι πληθυσμοί απειλούνται σοβαρά από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως τα 
δημόσια έργα, που καταστρέφουν τα ενδιαιτήματά τους καθώς και από την 
παράνομη αλιεία που γίνεται κυρίως την περίοδο τις αναπαραγωγής.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 32 οη (Τι).
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ΟηεοΓΗγηεΗυε πιγΙ<ί55 (ννθΙβθυηΊ, 1792) 

Ιριδίζουσα πέστροφα, Κθϊη&ονν ΐΓουΐ

(ρ (ιο1;ο§Γ3ρΗ βγ Νθ\λ/ ΥογΙ< 513ϊ θ  Ο θ ρ θ Π η ίθ η ί  ο ί  Εην'ίΓοηηηθηΙθΙ Οοηδθη/βΐίοη, ϋου!<ο Ιθ Η ιη υ δ Ιο ΙΙίο ,  

Ι_3υπ ΙΙγ Ιίο , Ρθϊγϊ δδνοΐθ (ϋ υ(1θ ηη ΐ33η  γηηρ3ΐΪ5ΐ:όΙ<θ5ΐαΐ5)

Το είδος είναι ιθαγενές και εισήχθη ευρέως στην Ελλάδα σε ρέματα και λίμνες 
(λίμνη Πρέσπα, ποταμούς Αλιάκμονα, Λούρο, Νέστο κ.α.) για εμπορικούς σκοπούς 
και για ερασιτεχνική αλιεία. Είναι αυτόχθον από τις λεκάνες απορροής του Βόρειου 
Ειρηνικού της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Είναι ευρέως εκτρεφόμενα σε 
ιχθυοτροφεία απ' όπου διαφεύγουν συχνά. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις 
αναπαραγωγής στην άγρια φύση αλλά αυτό είναι πιθανόν πολύ σπάνιο (Β3γ6ιθπ θΐ
31., 2013; ΗΟΜΚ ά3ΐ3).

Η ίριδίζουσα Πέστροφα ζει σε δροσερά νερά ποταμών και λιμνών. Στην Ελλάδα 
μένει μόνο στα εσωτερικά ύδατα και δεν πηγαίνει στην θάλασσα.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 120ειη (ΤΙ_).
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8. ΡθΓηΜγ ΜϋβΙίΙϋΑΕ

Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει ευρύαλα είδη, που υπάρχουν στις θαλάσσιες 
παράκτιες περιοχές, σε λιμνοθάλασσες και πεδινά εσωτερικά ύδατα, συχνά και σε 
μεγάλες αποστάσεις από τις εκβολές. Είναι πελαγικά ψάρια, που ζουν σε κοπάδια, 
συχνά κοντά στην επιφάνεια. Τα μάτια συχνά καλύπτονται εν μέρη από λιπώδη ιστό 
"θγθίοΙοΓ. Έχουν δύο κοντά ραχιαία πτερύγια, καλά διαχωρισμένα, το πρώτο με 
τέσσερα λεπτά αγκάθια και το δεύτερο με εννέα έως δέκα μαλακές ακτίνες.

Επτά είδη (1 ιθαγενές) υπάρχουν στα ελληνικά εσωτερικά ύδατα.
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ΟΊβΙοη Ια&Γθ5υ5 (ΚΪ550, 1827) 

Χειλονάρι, ΤΗΐεΜΐρ §γθυ ΓηυΙΙθΐ

(ρΙΐ0ΐ0βΓ3ρΗ 6γ Αηάγ Κ3ρ5οη, ΐΊ5ΐΊΐ:3ηΙ<53ηοΙροη€ΐ5.(:ο.υΙ<)

Το είδος είναι θαλάσσιο και αυτόχθον, βρίσκεται στην Μεσόγειο, στη Μαύρη 
θάλασσα και στον Ανατολικό Ατλαντικό, μπαίνει επίσης και σε λιμνοθάλασσες και 
περιστασιακά σε γλυκά ύδατα.

Το Χειλονάρι μπορεί να φθάσει τα 85 οιτι (51).

ΟΗβΙοη σι/Γ0ίσ(Κΐ550,1810) 

Μυξινάρι, (ΞίοΙοΙθη §Γθγ ΓηυΙΙθΐ

(ρΙΐΟΐΟ§Γ3ρΐΊ ίΓΟΠΊ 3ρ(ΊΟΐΟΓη3Πηθ.ΟΟΙΤ»)

Ένα θαλάσσιο, ευρύαλο είδος που είναι αυτόχθον της Μεσογείου, της Μαύρης 
Θάλασσας και του Ανατολικού Ατλαντικού. Εισέρχεται σε εκβολές ποταμών και σε 
λιμνοθάλασσες και συχνά και σε γλυκά ύδατα. Το είδος παλαιότερα ανήκε στο 
γένος ίίζθ όμως οι (ϋυΓΒΠοΙ θΐ 31. 2012) και (ΡοΙγ3ΐ<ον3 θΐ 31. 2013) πρότειναν την 
αλλαγή του στο γένος ΟΙίθΙοπ , κάτι που εγκρίθηκε και αργότερα από (<3θι§θγ θΐ 31. 
2014).

Το Μυξινάρι μπορεί να φθάσει τα 60 οιύι (ΤΙ_).
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ΜυςιίΙ ϋβρΗαΙυΒ (ϋηηθθΐΐδ, 1758) 

Κέφαλος, Βΐτΐρβά §Γθγ ιηυΙΙθΐ

(ρΗοΐο§Γ3ρΗ 6γ ΡΙΥιΙΓιρβ Βθθγθζ, η35.θΐ\υ$§$.§ον)

Το είδος είναι θαλάσσιο και το συναντάμε στα παράκτια ύδατα των τροπικών και 
στις εύκρατες θάλασσες. Είναι αυτόχθον και αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα.

Συναντάται σε μεταβατικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων 
εκβολών των ποταμών και των λιμνοθαλασσών. Εισέρχεται συχνά στα χαμηλότερα 
τμήματα των ποταμών και των ρεμάτων.

Αν και, όπως όλοι οι εγγενής γκρι κέφαλοι δεν αναπαράγονται σε γλυκά νερά, 
κάποιες φορές μεγάλα ενήλικα φάρια βρέθηκαν σε ποτάμια και λίμνες ακόμα και 
σε δεκάδες χιλιόμετρα απόσταση από την θάλασσα.

Ο κέφαλος μπορεί να φθάσει τα 105 οιτι (ΤΙ_).
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ΟιεΙοη τανηοάο (Κΐ$$ο, 1827)

Μαυράκι, ΤήίηΙίρρθά £Γθγ ιηυΙΙθΐ

(ρήοίο§Γ3ρΙι ίτο ιη  ννοιΊοΙΙϊΐθθχρθοΐθηογ.οοηη)

Είναι θαλάσσιο, ευρύαλο και ευρέως διαδεδομένο είδος που είναι αυτόχθον στη 
Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αζοφική και στον Ανατολικό Ατλαντικό 
Ωκεανό. Συχνά εισέρχεται σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες και ποτάμια. Το 
είδος κάνει μία από τις πιο συχνές μεταναστεύσεις του γένους ιηυ̂ ΐΐΐεΐ όπου συχνά 
εισέρχονται σε ποτάμια με χαμηλό υψόμετρο και ταξιδεύουν τουλάχιστον 501<ιη 
από την εκβολή του ποταμού.

Το είδος παλαιότερα ανήκε στο γένος Ι'ιζβ όμως οι (ΟυΓθηά θΐ θΙ. 2012) και 
(ΡοΙγ3ΐ<ον3 θί 31. 2013) πρότειναν την αλλαγή του στο γένος ΟΗθΙοπ , κάτι που 
εγκρίθηκε και αργότερα από (6θι§θγ θΐ 31. 2014).

Το Μαυράκι φθάνει τα 70 ειτ» (ΤΙ).
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εΗβΙοη 5αΙίβη$ (Κί$$ο, 1810)

Γάστρος, $Ιΐ3φηο5θ §Γθγ ιηυΙΙθΐ

(ρ ή Ο ίΟ β ΓΒρ ίΊ ίΓΟΙΤΊ Μ ϋ φ θ ά ΐΒ .Ο Γ β )

Είναι θαλάσσιο, ευρύαλο και ευρέως διαδεδομένο είδος που είναι αυτόχθον στη 
Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Γάστρος 
εισέρχεται συχνά σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες και μερικές φορές στον 
κάτω ρου των ποταμών και των ρεμάτων.

Το είδος παλαιότερα ανήκε στο γένος Ι_ΐζ3 όμως οι (ϋυΓθηοΙ θΐ θΐ. 2012) και 
(ΡοΙγ3ΐ<ον3 θΐ 31. 2013) πρότειναν την αλλαγή του στο γένος ΟίθΙοιί , κάτι που 
εγκρίθηκε και αργότερα από (6θι§θγ θϊ 31. 2014).

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 53 αη (ΤΙ).
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9. ΡοηπιΠγ ΑΤΗΕΚΙΝΙϋΑΕ

Η ΑΐΗθπηίςΐ36 είναι μία παγκόσμια οικογένεια ευρύαλων που κατοικούν και σε 
θάλασσα και σε υφάλμυρα νερά, σε τροπικές και εύκρατες περιοχές. Ορισμένοι 
πληθυσμοί έχουν αναφερθεί από τα εσωτερικά ύδατα.

Είναι σχετικά μικρά, το σώμα τους είναι ασημί και επίμηκες με μία διαμήκη λωρίδα 
στο πλάι, συχνά επισημαίνεται από μία σκούρα γραμμή και δύο ευρέως 
διαχωριζόμενα ραχιαία πτερύγια.

Ένα είδος {ΑΐΗβήηο ύογβή) έχει καθιερωθεί εξ ολοκλήρου σε εσωτερικά ύδατα και 
είναι διαδεδομένο σε μεταβατικά ύδατα και τα κατώτερα τμήματα μερικών δέλτα 
των ποταμών στην Ελλάδα.
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ΑίΗβηηα ύογβή (Κί$$ο, 1810 ) 

Αθερίνα, Βί§-5θ3ΐθθ1 59ΙΊ0Ι $ιτιθΙ1:

(ρ β ο ΐο § Γ3 ρ Η  β γ  Κ ο β θ ΐΊο  ΡϊΙΙοη, ςο ΐ3 ρ θ 5 εθ .χο ο Γη .ΐΐ)

Θαλάσσιο είδος, αυτόχθον της Μεσογείου όπου είναι και ευρέως διαδεδομένο. Το 
συναντάμε στις λεκάνες απορροής της Μαύρης και Κασπίας θάλασσας και στον 
Ανατολικό Ατλαντικό. Συχνά υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς στον κάτω ρου των 
ποταμών, των παράκτιων πλημμυρισμένων υγροτόπων και σε λιμνοθάλασσες. 
Σημαντικοί πληθυσμοί Αθερίνας υπάρχουν περίκλειστοι στην λίμνη Τριχωνίδα, την 
λίμνη Αλμυρού με πηγαίο νερό (Ηράκλειο, Κρήτη) και τη λίμνη Κουρνά (Ρέθυμνο, 
Κρήτη).

Το είδος φθάνει τα 15 ατ> (Τ1_).
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10. ΡθΓΠΐΙγ ΡΟΕαυίϋΑΕ

Αυτή η οικογένεια είναι διαδεδομένη σε γλυκά και υφάλμυρα νερά της Αμερικής 
και της Αφρικής. Τα αμερικανικά είδη είναι ζωοτόκα, ενώ τα αφρικανικά είναι 
ωοτόκα. Έχουν ένα μοναδικό αρσενικό αναπαραγωγικό όργανο, το §οηορο(ϋιΐΓη, 
μπορεί να υπάρχει μπορεί και όχι. Πολλά είδη εκτρέφονται σαν διακοσμητικά 
φάρια.

Δύο ιθαγενή είδη υπάρχουν στην Ελλάδα.
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ΟαπΊ&υΒία ΗοΙύίΟοΜ (ΟιγθγοΙ, 1859) 

Κουνουτιόψαρο, Ε3$ϊθπί ηηο5€|υίΐοίΐ$Η

(ρΚοΐο§Γ3ρΜ Ιτοηη ΟθρΒΓΐηηθηΙ: οί ΒΐοΙο^οΙ ΑρρΙϊοΒΐΐοη βηοΙ ΤθοΙπηοΙοδγ, υηΐνθΓδίίγ οί Ιθ3ηηίΠ3)

Το είδος είναι ενδημικό της Βόρειας Αμερικής. Εισήχθη στην Ελλάδα για την 
καταπολέμηση του προβλήματος των κουνουπιών, καθώς θεωρείται ότι 
καταναλώνει τις προνύμφες τους. Είναι το πιο διαδεδομένο ξενικό είδος στα 
εσωτερικά ύδατα της Ελλάδος.

Ζει σε νερά με αργή ροή, κυρίως σε πεδινές περιοχές, αλλά έχει βρεθεί σε μικρούς 
πληθυσμούς και σε πιο ορεινές περιοχές (π .χ. Αλιάκμονα ποταμό κοντά στα 
Γρεβενά, ί-ΚΜΚ άζΐζ). Μπορεί ακόμα να επιβιώσει σε μολυσμένα νερά και μερικές 
φορές σε νερά με υφάλμυρες συνθήκες.

Τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, αυγά και λάβρες φαριών, κυρίως του είδους ναΙβηάα 
ΙθίουΓηβυχΐ, το οποίο ανταγωνίζεται και τροφικά καθώς έχει αποδειχθεί ότι η δίαιτά 
τους εμφανίζει επικάλυψη (Κ3ΐο§ΐ3ηηΐ θί 3ΐ. 2014).

Το κουνουπόψαρο μπορεί να φθάσειτα 8 οπί (ΤΙ).
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11. Ρ3Γπϋγ ΟΕΝΤΚΑΚΟΗΙΟΑΕ

Τα ηλιόψαρα είναι εγγενή σε γλυκά και υφάλμυρα νερά της Βόρειας Αμερικής. 
Εισήχθησαν ευρέως στην Ευρώπη.

Διακρίνονται από το πλευρικά συμπιεσμένο σώμα τους. Τα δύο ραχιαία πτερύγια 
συχνά ενώνονται, το πυελικό πτερύγιο βρίσκεται πολύ μπροστά και έχει 
τουλάχιστον τρεις ακτίνες στο εδρικό πτερύγιο και πέντε έως δεκατρείς ακτίνες στο 
πρόσθιο μέρος του ραχιαίου πτερυγίου.

Στην Ελλάδα έχουν παρουσία δύο είδη.
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ίεροινίΒ ψύύοβυε (ϋηηβθυε, 1758) 
Ηλιόψαρο, ΡυιτιρΙ<ίη $θθά

(ρΙιοΐο§Γ3ρή ϊγογπ ϋ6ρ3Γΐιηθηί ο ί ΒίοΙο§ϊθ3ΐ ΑρρΙΐοΒΐίοη 3ηά Τθ<:ήηοΙο§γ, υηϊνθΓδίΐγ οί Ιθ3ηηίη3)

Το είδος είναι ενδημικό της Βόρειας Αμερικής. Στην Ελλάδα είναι ευρέως 
διαδεδομένο σε τιολλές λίμνες και ποτάμια, όπως οι λίμνες Πρεσπών, Κερκίνης, 
Βόλβης, Κάρλα και Τάκα, στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα, και στους ποταμούς Έβρο, 
Στρυμόνα, Νέστο, Αξιό, Πηνειό (Θεσσαλίας) και σε πολλούς άλλους. Η εισαγωγή του 
θεωρείται ότι έγινε τυχαία ή εσκεμμένα, απελευθερώνοντάς το από ενυδρεία όπου 
χρησιμοποιείται σαν διακοσμητικό ψάρι (Βθγ^'ιθπ θΐ β \. 2015).

Είναι εξαιρετικά επεμβατικό και επιβλαβές ξενικό είδος που καταβροχθίζει αυγά και 
μικρά εγγενή ψάρια και μπορεί ο πληθυσμός του να διογκωθεί σε μεγάλες 
πυκνότητες.

Το Ηλιόψαρο προτιμά εύτροφες λίμνες, υδροταμιευτήρες, ποτάμια χαμηλής ροής, 
κανάλια και ρέματα (Β 3 γ 6 ιθ π  61 θ Ι. 2015).

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 40 ειπ (ΤΙ_).
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12. ΡθιηΐΙγ ΑΝΟυΐίϋΟΑΕ

Κατάδρομα ψάρια, περνάνε την νεανική και την ενήλικη ζωή σε γλυκό ή υφάλμυρο 
νερό, με τους ενήλικες να επιστρέφουν στη θάλασσα για αναπαραγωγή.

Τα μέλη της οικογένειας αυτής έχουν επίμηκες, φιδόμορφο σώμα με ένα συνεχή 
ραχιαίο,ου ραίο και εδρικό πτερύγιο. Το πυελικό πτερύγιο απουσιάζει.

Ένα μόνο αυτόχθον είδος βρίσκεται στην Ελλάδα.
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ΑηςιυίΙΙα αηςυΗΙα (Ιίηηθθυδ, 1758)

Ευρωπαϊκό Χέλι, ΕυτορθΒη θ θ Ι

(ρΙιο1;ο§Γ3ρΐΊ βγ ΙιώοίηϊΓ ΗΙδδθΙς ήΐ35θΙ<.οοιτι)

Το είδος είναι αυτόχθονο. Στο παρελθόν ήταν ευρέως κατανεμημένο σε όλη την 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων πολλών εσωτερικών υδάτων των ελληνικών 
νησιών. Βρέθηκαν σε λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, υγροτόπους, ποτάμια και 
μικρά ρυάκια, φτάνοντας συχνά σε υψηλά υψόμετρα. Είναι το πιο αξιοσημείωτο 
από τα μεταναστευτικά ψάρια.

Κατοικεί στα εσωτερικά ύδατα και στην συνέχεια μεταναστεύει στην θάλασσα των 
Σαργασσών για να αναπαραχθεί.

Τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για το είδος στα ελληνικά εσωτερικά ύδατα έχουν 
μειωθεί δραματικά στις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της κατασκευής 
φραγμάτων και άλλων υδραυλικών έργων, που εμποδίζουν την μετανάστευση των 
ψαριών. Επίσης, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία για πτωτικές τάσεις στις αφίξεις 
των χελιών από τα εσωτερικά ύδατα, η οποία οφείλεται είτε σε ανθρωπογενείς 
επιδράσεις είτε στη μείωση εισαγωγής των νεαρών χελιών (υαλόχελα) από τη 
θάλασσα.

Μπορεί να φτάσει τα 133ειη(ΤΙ_).
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13. Ρ3 ΐτιΐΙγ ΡΕΤΚΟΜΥΖΟΝΤΙϋΑΕ

Η οικογένεια ΡθΐΓοηιγζοηΐίςΙθθ είναι είδος χελόμορφο, σπονδυλωτό με χόνδρινο 
σκελετό, χωρίς λέπια και χωρίς στόμα, έχουν μόνο ένα ρουθούνι στην κορυφή της 
κεφαλής, με πέντε έως επτά βραγχιακές οπές και στοματικό δίσκο που έχει μέσα 
του σε κυκλική διάταξη δόντια, όπου χρησιμοποιείται από την οικογένεια ως ένα 
εργαλείο για τον τροφοδοσία και την προσέγγιση του στερεού υποστρώματος.

Κατοικούν σε γλυκά αλλά και σε αλμυρά ύδατα, και ορισμένα είδη είναι ανάδρομα. 
Εμφανίζουν ένα πολύπλοκο κύκλο ζωής, αρχίζοντας την ζωή τους ως λάβρες 
(θίπηηοοοθΐθδ) και μεταμορφώνονται σε ενήλικες μετά από μία μακρά περίοδο που 
περνούν ως λάβρες, η οποία κρατάει αρκετά χρόνια.

Όλα τα είδη είναι "5θΐτΐθΙρ3Γου5", δηλαδή θα αναπαραχθούν μία φορά στη ζωή τους 
και στη συνέχεια θα πεθάνουν. Κάποια είδη είναι παρασιτικά και άλλα είναι 
κυνηγοί. Τα μη παρασιτικά είδη ζούνε σε γλυκά νερά και έχουν ένα πολύ σύντομο 
αναπαραγωγικό στάδιο, κατά την διάρκεια του οποίου δεν τρέφονται.

Τρία μη παρασιτικά είδη που ζουν εξ ολοκλήρου σε γλυκά ύδατα και ένα ανάδρομο 
παρασιτικό που μεταναστεύει στη θάλασσα μετά την μεταμόρφωση του, μέχρι 
στιγμής έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα.
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εοΒρίοηηγζοη ςίΓαβευε (Κθηθυά & ΕεοηοιηΐοΠΒ, 2010) 

Γκαβόχελο Ηπείρου, Ερΐτυπ 6γοοΙ< ΙθίτφΓθγ

{ρ ή θ Ιθ § Γ3 ρ Ιΐ ίΐΌΙΤ) ίΪ5ΐΐ63$θ.5θ)

Το είδος είναι ενδημικό στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Περιορίζεται 
σε ρέματα με πηγαία νερά και κανάλια στην πεδιάδα της Άρτας, κοντά στην 
Φιλιππιάδα. Μη παρασιτικό είδος, με ένα πολύ περιορισμένο γεω γραφικό εύρος, 
στενές απαιτήσεις ενδιαιτήματος.

Είναι εν δυνάμει απειλούμενο σε οποιαδήποτε αλλαγή στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα του ήδη περιορισμένου βιότοπού του.

Το είδος παλαιότερα ανήκε στο γένος Ευάοηΐοιπγζοη αλλά πρόσφατες γενετικές 
μελέτες το μετέφεραν στο γένος Οθδρΐοηηγζοη (Ι3η§ θΐ 31, 20097.. 6θι§θγ θΐ 31, 
2014).

Το μέγιστο μέγεθος επιτυγχάνεται στα ενήλικα στα 15.8οηπ (ΤΙ).
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14. ΡβηηϊΙγ ΟΥΡΚΙΝΟΟΟΝΤΙΟΑΕ

Η οικογένεια είναι διαδεδομένη σε όλες τις εύκρατες και τροπικές περιοχές του 
κόσμου, με εξαίρεση την Αυστραλία. Η πλειοφηφία των ειδών ζουν σε γλυκά ή 
υφάλμυρα νερά και μόνο λίγα έχουν παρουσία σε παράκτια θαλάσσια 
περιβάλλοντα. Η οικογένεια περιλαμβάνει ως επί το πλείστων πολύ μικρά ψάρια 
που έχουν ένα πεπλατυσμένο κεφάλι, με ένα μικρό στόμα που κατευθύνεται προς 
τα πάνω.

Στην Ελλάδα ζούνε δύο είδη.
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ΑρΗαηίυ5[α5άαίυ5 (\/0ΐθηαθηηθ5, 1821) 

Ζαχαρίας, ΜθοΠΐθΐΎΒΠθβη ΐοοΐήοΒφ

(ρΜοΐο§Γ3ρή 6γ 5ΐθί3ηο ν3ΐοΙθ53ΐία, ίΐίί0ί3υη3.0Γ§)

Το είδος είναι ευρύαλο, βρίσκεται συνήθως σε υφάλμυρα έως υπεράλμυρα νερά 
μέσα σε μεγάλους παράκτιους υγροτόπους σχεδόν όλων των χωρών της Μεσογείου 
με εξαίρεση την Ιβηρική Χερσόνησο. Είναι αυτόχθον και στην Ελλάδα και αρκετά 
διαδεδομένο, ιδιαίτερα κατά μήκος των δυτικών ακτών της. Παρά την ανοχή του 
στην αλατότητα δεν μετατοπίζεται τόσο συχνά και ορισμένοι απομονωμένοι 
πληθυσμοί απειλούνται με εξολόθρευση σε τοπική κλίμακα.

Ο Ζαχαρίας ζει σε νερά που είναι στάσιμα ή έχουν αργή ροή, κυρίως σε παράκτιες 
λιμνοθάλασσες. Μερικές φορές βρέθηκαν σε εκβολές ποταμών όπου ζει κατά 
καιρούς σε γλυκά ύδατα.

Το είδος μπορεί να φθάσειτα 7.2οτ» (ΤΙ_).
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15. ΡθιηΐΙγ ΜΟΚΟΝΙϋΑΕ

Η οικογένεια αυτή ζει κυρίως στην θάλασσα, αλλά πολλά είδη έχουν αναφερθεί ότι 
εισήχθησαν σε υφάλμυρα νερά και ποτάμια. Είναι πολύ διαδεδομένη στον 
Ατλαντικό Ωκεανό, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι η παρουσία δύο χωρισμένων 
ραχιαίων πτερυγίων και 2 ακτίνες πάνω από τα βράγχια. Όλα τα είδη έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία.

Δύο είδη υπάρχουν στην Ελλάδα.
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ΩκβηΐΓακΗυΒ Ιαύίαχ (ϋηηβθυδ, 1758) 

Λαβράκι, Ευτορθθη $Θ3&3$$

(ρ Η ο ΐο § Γ3 ρ ΐΊ 6γ Ν. δ ίο ΐΐι, ϋ ΐο ρ ΐχ .ς ο Γη )

Το είδος είναι ιθαγενές, και είναι ευρέως διαδεδομένο στην Μεσόγειο και στον 
ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό. Συχνά εισέρχεται σε λιμνοθάλασσες, σε εκβολές 
ποταμών καθώς και σε πεδινές εκτάσεις ποταμών.

Το Λαβράκι μπορεί να φθάσει έως τα 103 ειτη (ΤΙ_).
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16. ΡθιηίΙγ ΡΕΚΟΟΑΕ

Η οικογένεια ΡθΓ5ΐεΐ3θ είναι μία οικογένεια αρπακτικών φαριών που βρίσκονται σε 
γλυκά και υφάλμυρα νερά του Βορείου Ημισφαιρίου.

Χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας ακτίνας πάνω από τα βράγχια, τα δύο 
ραχιαία πτερύγια που είναι ξεχωριστά η ενώνονται ελάχιστα και μία ή δύο ακτίνες 
στο εδρικό πτερύγιο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία είδη εκ των οποίων το ένα είναι αλλοδαπό.
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ΡβκαβυνίαϋϋΒ (ϋηη3θυ$, 1758) 

Περκί, ΕϋΓορθ3η ρθίτΙι

(ρΙιοΐο^ΓθρίΊ βγ 6υηΐΜθΓ δοΙιηηίάΒ, ίϊδΙιοίΒυδΙχθΠθ.ηθΐ.Βΐι)

Το είδος είναι αυτόχθον και είναι ευρέως διαδεδομένο στη βόρεια και 
βορειοανατολική Ελλάδα, από την λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα έως την λεκάνη 
απορροής του Έβρου. Ζει σε ένα μεγάλο εύρος οικοτόπων ποταμών, λιμνών, 
τεχνητών λιμνών και καναλιών.

Το Περκί μπορεί να φθάσει τα 68οηι (ΤΙ).
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5αηάβί Ιυάορβκα (ϋηηθθυδ, 1758) 

Ποταμολαύρακο, ΡίΙ<θ ρθίτή

(ρΗοίΟΕΓθρΗ 6γ ΖθΙί3ΙΊ δθΙΙθΐ, ΙΐΙί0ί3ϋη3.0Γ§)

Τοείδος είναι αυτόχθον και ευρέως διαδεδομένο σε κόλλες ευρωπαϊκές λίμνες και 
μεγάλους ποταμούς. Στην Ελλάδα το συναντάμε στον ποταμό Έβρο, ενώ στον 
ποταμό Στρυμόνα εισάγεται, πιθανώς μέσω διασυνοριακών υδάτων από την 
Βουλγαρία (ΟπνβΙΓι θΐ θΙ., 1995).

Το Ποταμολαύρακο κατοικεί σε μεγάλα, θολά ποτάμια και σε ευτροφικές λίμνες. 
Περιστασιακά μπαίνει σε υφάλμυρα νερά στις εκβολές των ποταμών.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 115 επί (ΤΙ_).
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17. ΡθΓηϊΙγ ΒΙΕΝΝΙΙϋΑΕ

Οι Σαλιάρες είναι μικρά βενθικά ψάρια, κυρίως θαλάσσια και είναι ευρέως 
κατανεμημένα σε τροπικές και εύκρατες θάλασσες. Μόνο λίγα είδη της οικογένειας 
είναι ευρύαλα ή ζουν μόνιμα σε γλυκά ύδατα.

Έχουν επίμηκες σώμα, χωρίς λέπια, μακρύ ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, το πυελικό 
πτερύγιο είναι τοποθετημένο προσθίως από τα θωρακικά.

Μόνο δύο είδη καταγράφονται τακτικά στα γλυκά νερά της Ελλάδας.
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5αΙαηα βΓοηο/τ)/ί//5/(Κοΐΐθΐ3ΐ/ 2004) 

Τριχωνοσαλιάρα, ΤΓϊοήοηϊδ βΙθηηγ

(ΡΗοίο§Γ3ρΐΊ ίΓΟΓΠ ΚοίΐθΙθΐ Μ. 3ηό 3. ΡΓθγΗοί 2007. Η3ηοΙ6οοΙ< οί Ευτορεβη ίΓθ5ΐινν3ΐθΓ ίίδΗθδ. ΚοΐΐθΙβί, 
Οο ιίίο Ι, 5\Λ/ίΐζθΓΐ3πεΙ 3ηά ΡΓθγΗοί, ΒθγΙϊπ , <3θπη3ηγ (ιηοοϋίίθοΙ)

Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης Τριχωνίδας και πιθανόν να έχει παρουσία και σε 
άλλα υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής του Αχελώου (ΚοΐΐθΙθΐ, 2004; και 
6θϊ§θγ θΐ βΙ., 2014). Είναι βενθικό είδος που συναντάται άφθονο στην λίμνη 
Τριχωνίδα.

Η Τριχωνοσαλιάρα προτιμά αμμώδη και χαλικώδη υποστρώματα με μεγάλες πέτρες 
κοντά στη παραλίμνια περιοχή, συχνά με πυκνή βλάστηση.

Το είδος μπορεί να φθάσει τα 12 ογπ (ΤΙ).
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5αΙαηα /ΙυνϊαΰΙίΒ (Α$$ο, 1801) 

Ποταμοσαλιάρα, Ργθ5Ιί\λ/3ϊ:θγ βΙθηηγ

(ρήοίο§Γ3ρ(ι ΐτοηι ΟθρθΓΐιπθηΙ: οί ΒίοΙοβΐεθΙ ΑρρΙϊοΒίϊοη 3ηά ΤθθΙηηοΙο§γ, υηίνθΓδΐΐγ οί Ιθ3ηηϊη3)

Το είδος είναι αυτόχθον στην Μεσόγειο. Στην Ελλάδα είναι ευρέως διαδεδομένο και 
εμφανίζεται σε πολλά ποτάμια της ηπειρωτικής χώρας. Επίσης, βρίσκεται σε 
φυσικές και τεχνητές λίμνες, όπως οι λίμνες Δοϊράνη, Κορώνεια, Βόλβη και 
Βιστωνίδα. Παρά το γεγονός ότι το είδος δεν ζει, ούτε αναπαράγεται σε θαλάσσια 
ύδατα, μπορεί να ανεχθεί συνθήκες με αυξημένη αλατότητα. Οι πληθυσμοί που 
βρίσκονται στην λεκάνη απορροή του Αχελώου μπορεί να ανήκουν στο είδος 5. 
ΕεοηοπΊΐεΙίΞί που έχει περιγράφει από την υπολεκάνη απορροής της Τριχωνίδας. 
Ακόμα το είδος βρέθηκε και σε κάποια απομονωμένα υδάτινα σώματα της Κρήτης, 
της Κέρκυρας, της Εύβοιας και της Ικαρίας.

Ορισμένοι πληθυσμοί μπορεί πρόσφατα να εξαλείφθηκαν λόγω της υποβάθμισης 
των ενδιαιτημάτων τους (π.χ. Σελινούντα, Πελοπόννησος).

Η Ποταμοσαλιάρα είναι ευάλωτη σε ανθρωπογενείς πιέσεις, ιδιαίτερα σε μικρές 
λεκάνες απορροής. Ζει σε λίμνες και ρυάκια με μέτρια έως ταχεία ροή και με 
πετρώδες υπόστρωμα.

Το είδος μπορεί να φθάσειτα 17 αη (ΤΙ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους σταθμούς που προαναφέρονται
στο Παράρτημα I, αναλύοντας τα αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται στο
Παράρτημα II, παρατηρούμε ότι:

• το είδος Βοώυε ρεΙοροηηεεΐυΒ εμφανίζεται στους περισσότερους σταθμούς (72) 
και ακολουθούν τα είδη ΤεΙεεΐεε ρΙευΓούίρυηεΐαΐυΒ (61) και $ηυαΙΐυ5 <:/. 
ΡβΙοροηηεη5ί5 (49), ενώ τα πιο σπάνια εμφανιζόμενα είδη είναι τα είδη 5αΐινο 
5ρ. ίθίΐΓθ5, 5σΙιτιο ρεπεΐεπευε, Ευάοηΐοηιγζοη ςίαεει/5, ΡεΙσεςιυΒ 5ΐγΐΎΐρΗαϋαΐ5, 
Κηίρο\Λ/ί{5ε(ν'α ς/. ΜίΙΙεη, ΡεΙοεςυβ ερρ., εούίΐι'5 ίήεΗοηίεο, ΕεοηοιτιίάιεΗΐΗγ 
5ί:ήεΗοηΪ5, 5αΙοήα 5ρ., εούίΐΪΒ οΗήόαηα, ΑερϊυΒ αερίυΞ, 5οίβα 5θΙεα, Ξαηάβτ 
ΙυοΐσρεΓοα, ΡαΓαύΙεηηΐυε Βοηςυϊηοίεηΐί75, με εμφάνιση σε μόλις έναν (1) σταθμό 
δειγματοληψίας.

• Ως προς τον πλήθος των ψαριών ανά σταθμό δειγματοληψίας παρατηρούμε ότι 
το πολυπληθέστερο είδος είναι ο ΡοιπαΐΟΒεΗίΒΐυΒ ιηαηΎΐΟΓσΐυΒ με μέσον όρο 
ψαριών (Μ.Ο.) 165,944 και ακολουθούν τα είδη Βαώυ$ ρείοροηηεεΐυε με Μ.Ο. 
81,388, ΤεΙε5ΐε5 ρΙευΓοόΐρυηείοΐυΞ με Μ.Ο. 63,229 και 5ηυαΙΐυ5 ο/. ΡεΙοροηπεπεΐε 
με Μ.Ο. 60,224. Τον μικρότερο Μ.Ο. ψαριών ανά σταθμό δειγματοληψίας 
παρουσιάζει το είδος 5οηάεί Ιυάορείεο με Μ.Ο. 1 και μηδενική παρουσία το 
είδος ΚυΐΐΙυΒ οΗπεΙοπυε

• Η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη της ιχθυοπανίδας είναι η 
ανθρώπινη παρέμβαση με την κατασκευή των δημοσίων έργων (γέφυρες, 
φράγματα, στραγγιστικά), η απόληψη νερού από τις υδάτινες περιοχές, 
ενέργειες που καταστρέφουν τα ενδιαιτήματα και εμποδίζουν την 
μετανάστευση των ειδών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους ή ακόμα και 
την επιστροφή τους στα κατάλληλα ενδιαιτήματα (π.χ. το Ευρωπαϊκό Χέλι)

• Απειλή επίσης αντιμετωπίζουν τα είδη από άλλα επεμβατικά και επιβλαβή 
ξενικά είδη που καταβροχθίζουν αυγά και μικρά ψάρια και μπορεί ο πληθυσμός 
τους να διογκωθεί σε μεγάλες πυκνότητες καθώς και από είδη των οποίων οι 
διατροφικές συνήθειες ταυτίζονται.
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3-48.

Β β γ Η ιθ π , Κ δΐουηηΗουεΙί, Μ  .ΤΗ ΚβΙοβίΒηηΐ, Ε ΙθοηβΓά οδ , I 2007 . 

δρβννηΐηβ ίθβΙιΐΓθδ 3ηοΙ β3Γΐγ Γη θφ Η ο Ιο§ γ  ο ί ΤθΙθδΙβδ ρ ΙθίίΓοΗίριιηςίβΙυδ 
(δΙβρΗβηίάίδ, 1939). X II ΕιίΓορθβη ΟοηβΓθδδ ο ί ΙεΗ ΐΗγοΙοβγ, 03νΐ3 ΐ 
(Ο υβΓονη ΐΚ ), Ογ ο θ ϊ Ιθ, ρ . 63 .

ΒβγΗϊθγϊ, Κ δ ΙουΓη&ουεϋ, Μ  .ΤΗ ., <3Ϊ3ΐ<ουΐΓηϊ, 5 ., Κ3ρ3ΐ<οδ, I ., δΙ<ουΙϊΙ<ϊ(ϋδ, Ν 
., Κ3ΐο§ί3ηηϊ, Ε 2013 . ΤΗθ ίίδΗ ί3υη3 ο ί ΙΗ θ  ϊηΙβηεΙ ν\/3ΐθΓδ ο ί ΟγθΙθ ΙδΙβηά . 
ρ . 271-274 . Ιη : 151Η ΡβηΗθΙΙβηίο Ι<:ΗΐΗγοΙο§ίε3ΐ 0οη§Γθδδ, ΤΗβδδ3 ΐοηίΙ<ί, 10- 
13 Ο ο ίοββΓ 2013 (ίη 0Γ6εΙ< ννίΐΗ Εη§ΙίδΗ 3Η δΐΓ30 ΐ).

ΒβγΗ ιθν Κ., Ζο§3Πδ δ., Κ3ΐο§ί3ηηΐ Ε., δίουΓηΗουάί Μ . ΤΗ, ΟΗβΙζΐηίΙω ΐΒου Υ., 
6Ϊ3ΐ<ουηιί δ., Κ3ρ3ΐ<οδ Υ., ΚθΓηηΐ3ΐ3δ ϋ ., ΚουΙδίΙ<θδ Ν., ΤβοΗοδ, V ., Ν/βΓάβΙοδ 

I .  &  Εεο η ο η ιο υ  Α .Ν ., 2015. ΡΓθδΗννβΙθΓ ΡίδΗεδ θηεΙ ΐ 3 ΐηρΓθγ$ ο ί 
Ο Γθθοβ.Μ οηοβΓΒρΗ δ οη Μ βπ π θ δα εη εεδ  Νο. 8, ρ. 33-111.

ΒβιτηβΙεΗθζ, I 2 0 0 1 .  ΤΗθ β νο Ιυ Ιίο η 3 Γγ  ΗίδΐΟΓγ ο ί ΗΓοννη ΐΓ ο υ Ι (δ3ΐηιο ΐΓυ « 3  

I .) ίηίθΓΓθϋΙ ίΓοηι ρΗγΙοβθΟβΓβρΗίε, ηβδίβοΐ οίβείθ, βηά ΓηίδηπΒίοΗ ΒηβΙγδβδ ο ί 
ΓηϊΙοεΗοηϋπ βΙ ϋ Ν Α  ν3ΓΪ3ΐΐοη  . Ενο Ιυ ΐΐοη , 55: 351-379.

Βίβηοο, Ρ  .6  1998 . ϋίνθΓδίΐγ ο ί Β3ΓΗΐη3θ ίϊδΗθδ ίη δουίΗβΓη Ευτορβ ννίΐΗ
άβδατίρΐιοη ο ί 3 πθ\λ/ §θηυδ 3ηά 3 ηθνν δρβείθδ (0γρπηίςΐ3θ) . Ιΐ3 ΐΐ3 η ^ου^η^I 
ο ίΖ ο ο Ιο § γ , 6 5 :1 2 5 -1 3 6 .
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Βοβ οπ , Ρ  X  Ρδβ Ιΐορου Ιο ιι, Ο ι .0  2012  . 6υίο1θ ίο  ΐή θ  ίίδήθδ ο ί ΐΚβ
ννβΐίθηοΐ Ν β ΐίοηβ Ι Ρ 3γΙ< ο ί Ι 3 ΐ<θδ Κογοπϊβ 3πά \/οΙνί 3ηά Μ 3 ΐ<θάοηί3η ΤθΓηρβ. 

Μ 3η 3§θΓηθηΐ ΒοοΙγ ο ί  Ι 3 ΐ<θδ Κογοπιβ 3ηοΙ ν ο Ιν ί, Ι3ηβ30ΐ3δ, 79 ρρ  . (1η (3γθθΙ<) . 

Βοβ οπ , ϋ  .0 ., ΚοΓΠΒηίοΚδ-ΚγΝΒΐίκϋδ, 6  ., ΝΐίδΙίοΙου, ΟΗ ., Ρθΐπ Ια , Ο  ., Ρ 3ΐδί3 , Α  

2014 . Κ 3η§θ θχρβηδίοη ο ί ΡβεΗγεΗίΙοη ΓηβεθεΙοηίευΓη (Ρίδεθδ: 0γρπηίεΐ3θ), 
ίη ηοΓίήθΓη (ΒΓθθεθ (δου ΐή  Β β ΙΙο η  Ρβηίηδυ Ιβ ) .Α εΐ3 Ιε ΐή γο Ιο§ ίε3 β ί Ρίδεβίοπβ, 
44 (4 ): 319-321.

03ΐδ3ε1θΓ3ΐ<ίδ, 6  ., Μ 3 ΐ3 ΐ<ου, Μ  Ο ίνθ ΙΙί, Α  .} ., 1996 . Τή θ  ΡΓθδρβ Β 3γ6θΙ ίη 
ίΗθ ΡΓθδρβ Ββδίη, ΝοΓίΗνν/θδίθΓη βΓθβεθ : Α η  Α εΐίοη  Ρ Ιβη  .ΤουΓ εΐυ \/3 ΐ3ΐ  

ΡυβΙίεβίίοηδ , ΑΜθδ, 79 ρρ .

ΟπνβΙΙί, Α  .} 1995 . Αγθ ίίδή ίηΐΓοεΙυεΐίοηδ 3 ϊΗγθβϊ Ιο  θηείθίτηίε ίΓθδΚ\Λ/3ΐθΓ
ίϊδΗθδ ίη ΙΗ θ  ηοΓίΗθΓΠ Μ θεΙίίθΓΓ3 ηβ 3η Γθ§ίοη? Βίο Ιοβίεβ Ι 0οηδθη/3 ίίοη , 72: 

311-319 .

ΟπνθΙΠ, Α  .̂  ., Κουίδθπ , Ε ., ΡβίΚονδΙα, $ ., 2009 . ΡΓθδρβ ΊΥ ο υ ΐ 53 Ιγπο 
ρβπδίθπευδ (ΚθΓθ ίτοη  1938): Α εΐίοη  ρΙθη ίοΓ 3 ίΗΓθβίθηθά  δρβείθδ .δοείθΐγ 
ίοΓ ίή θ  ΡΓΟ ΐθεΐίοη ο ί ΡΓθδρβ, Α§ίοδ 6θπτη3ηοδ, Ο γθθοθ , 27 ρρ .

ΟθΙΙίη§, Β  ., 2010 . ϋίνθΓδίΐγ ο ί ννθδΐθΓη 3ηοΙ δουΐΗθΓη Β β Ι Ιο η  ΐΓουΐδ, ννίΐΗ 
ΐή θ  είθδεπρΐίοη ο ί  3 πθ\λ/ δρβεΐθδ ίΓοηη ΐΗβ ΙουΓΟδ ΚίνθΓ, Ο Γθβεβ (ΤβΙθΟδΐθί: 
5 3 ΐηιοηΐοΐ3θ) .ΙεΗ ίήγο Ιοβ ίεβ Ι Εχρ ΙοΓβΐίοη  ο ί ΡΓθδήνν3ίθΓδ, 21 (4 ): 331-344 . 

ϋΓθηδΙίγ, Ρ  ., 1930 . Ζιιγ Κθηηΐηίδ άβΓ 5ϋδ\Λ/3δδθΓί3υ η 3 Β υ Ι§ 3Πθη .ΖοοΙο§ίδεΗθ 

^Η Γβ ϋεΗ θΓ , 5γδΙθπΐ3 ίίΙ<, 59: 663-680 .

ΟιΐΓβηά , }  .ϋ  ., 5Ηθπ, Κ .Ν ΟΗθη, Μ  . 1 ^ιηβηεΐΓθ , Β  .\Ν  ., Β Ιθ Ι, Η ϋ ίορ , Κ 
ΝίΓεΗίο, Μ  6 3 Γεί3 άθ Ιθ ό η , Ρ ., \Λ/ΗίΐίίθΙεΙ, Α  .Κ 0 ή3η§, 0 .\Λ/ ., 2012 . 
$γδΐθΓη3ίίεδ ο ί ίή θ  §Γθγ ΓηυΙΙβΐδ (ΤθΙθΟδΐθί: Μυ§ίΙίίθΓΐτΐθδ: Μ υβίΙίάβθ): 
ΓηοΙθευΙβΓ ρήγ Ιο§βηθΐίε  θνίύθηεε ε1ΐ 3 ΐ1θη§θδ ίννο εβηΐυπ βδ ο ί η Ίθφ ή ο Ιο§γ-  
6 3δθά ΐ 3Χοηοη ιγ  .Μ ο Ιθ ευ Ιβ Γ  ΡήγΙο§θηθίίεδ  3 η ό  Ε νο Ιυ ΐίοη , 1: 73-92 . 

ΕεοηοΓηιοΙίδ, Ρ  .5 1991 . ΟΗβεΚ Ιίδ ΐ ο ί ΡΓθδΚννβΐθΓ ΡίδΗθδ ο ί 6 Γθθεβ: Κθεθηΐ
δίβΐυδ ο ί ΐΗΓθ3ΐδ 3 ηά ρΓΟΐθεΐίοη .ΗθΙΙθηίε δοείθΐγ ίοΓ ΙΗ θ  ΡΓΟ ίθεΙίοη  ο ί 

Ν β Ιυτθ , δρθεΐβΙ Ρυ β Ιίεβ ΐίοη , Α ΐΙίθηδ, 48 ρρ .

ΕεοηοιηιεΠδ, Ρ  .5 2009 . ΡίδΗβδ ο ί Ιη Ιβηά  \Λ/3 ίθΓδ . ρ . 86-159 . Ιη : ΡθεΙ ϋβ ΐθ
ΒοοΙ< ο ί ΤΗΓθ3ίθηθά  Αηίηπ3 ΐδ ο ί ΟΓθθθεθ . 1_6§3 ΐ<ίδ, Α  Μ βΓββου , Ρ . (Εάδ) 

.Η θ ΙΙθηίε Ζοο Ιοβίεβ Ι δοείθΐγ, Α ΐΗθηδ .

Ε εοη οη ιου , Α  .Ν ΟίβΙίουηΉ, 5 Ν/βΓάβΙοδ, I  ν Β β γ ^ θ ν , Κ δ ΐο υ ιη β ο υ ύ ί, Μ  
Ζθβ 3Γίδ# 5 20073 . Τήθ ίΓθδΠννβΐθΓ ίεή ΐή γο ί3υ η 3 ο ί ΟΓθθεβ - 3η υράβίθ

^3δθεΙ οη  3 ΙιγείΓΟδΓβρΚίε &3δίη δυΓνθγ .Μ θεΙίΐθΓΓβηθβη Μ β π η θ  δείθηεε, 8 (1 ): 

91-166.
Εεοη οη ιου , Α  .Ν  Ζ ο ^ π δ , 5 ΟήβίζίηίΚοΙβου, Υ Τβεήοδ, V  (ΞίΒΚουΓηί, 5 
ΚοΓηηΐΒΐβδ, ϋ  ΚουΐδίΚοδ, Ν νβτείβίοδ, I ΒΙβδθΙ, Κ ΟυδδΙίη§, I I  20076 . 
ϋθ νθ Ιορ Γη θ η ΐ ο ί  3η ίεΗΐΗγοΙοςίεβΙ ηιυ ΙΐίΓηθίπε ίηοίθχ ίοΓ θεοΙοβίεβΙ δίβίιΐδ 
Βδδβδδητίθηί ο ί (5γθθΙ< ηηουηΐ3 ίη δΐΓθ3Γηδ 3ηεΙ τίνθΓδ .Η θ ΙΙθηίε Οθπϊθγ ίοΓ 
Μ 3γϊπθ ΚθδθβΓεΗ -  Ιη δ ΐίΐυ ίθ  ο ί ΙηΙβηεΙ \Λ/3ΐθΓδ / ΗθΙΙθηίε Μ ίηίδίΓγ ίοΓ 

ϋθ νθ ίο ρ η ίθ η ΐ . ΤθεΚηίεβΙ Κ θ ρ ο ι%  166 ρρ  . ΑρρβηεΙίεθδ: 189 ρρ . (ίη 6 γθθΙ<) .

Σελίδα 100 από 118
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ΕεοΙο§γ ΡθδουΓεβδ, 14 (6): 1210-1221.
Κ3ΐο§ί3ηηί, Ε 6'ΐ3ΐ<ουη(Ή, δ ., 0Η3ΐζΐηίΙ<οΐ3ου, Υ 2012 . ΐΓηρβεΐδ οί ΙΗθ 
ίην3δίν6 ΓηοδςυϊΙο ίΐδή 63ηι6υδΐ3 ΗοΙ6γοοΙ<ϊ οη ΙΗθ 6γθθΙ< η3ΐΐνθ ν3ΐβηοΪ3 
ΙθΐουΓηθυχϊ .ρ . 111. XIV ΕιίΓορθβη ΟοηβΓθδδ οί ΙεήΙήγοΙοβγ, ϋθ§β, ΒθΙβίυηι, 
3-8 ]υΙγ 2012 . ΙΙηΐνθΓδίΙθ άβ ϋθ£θ, ϋβ§θ, ΒθΙδίυηι.
Κοήοιιί,  ̂ ., δθεΙίν3, Α ΑροδΙοΙου, Α δίθίβηον, Τ Ι\/ΐ3πέ, δ 63ίί3ΓθβΙυ, 
Μ δίθεήΐβ, V 2013 . <3θηθΐίε ςΙίνθΓδίΐγ 3ηά ρήγΙο§θηβΙίε οπ§ίη οί 6γο\λ/π 
ίΓΟϋΐ 531 γπο Ιπιΐΐ3 ροριιΐ3ΐίοηδ ίη θβδίθΐη ΒβΙΙοηδ .ΒίοΙο§ΐ3, δεοΐίοη 
ΖοοΙοξγ, 68 (6): 1229-1237 .
ΚοΙ Ι θΙβ Ι, Μ 2004 . δ3ΐ3Ν3 θεοηοητικϋδί, 3 ηθνν δρβεϊθδ οί ίΓθδΗ\Λ/3ΐβΓ ίίδΗ 
ίΓοηη ΐ3ΐ<6ΤΓίοΐΊοηΐδ, βΓββεβ, ννϊΐΚ» εοιτηηίΊθηΐδ οη ν3Ν3ίΐοη ϊη δ. ί1υνΐ3ΐίϋδ 
(ΤθΙβοδίθί: Βΐθηηϋά3θ) .Κθνυθ διιΐδδθ άθ ΖοοΙο§ΐθ, 111: 121-137 .
ΚοΐΙθΐ3ί, Μ ΡΓβγΗοί,  ̂ 2007 . Η3ηά6οοΙ< οί ΕυΓορθ3η ίΓθδή\Λ/3ΐθΓ ίΐδΗθδ
.ΚοίΙθΙθΙ, ΟογποΙ, δ\Λ/ίΙζθΓΐ3ηά 3ηά ΡΓβγΗοί, ΒθίτΠη, Οβητηβηγ, 646 ρρ . 
Κουΐδίΐίοδ, Ν Ζο§3Π5, δ ν3Γά3ΐ<3δ, IΤ3εΗθδ ,  V Κ3ΐθ£Ϊ3ηηί, Ε δ3ηοΐ3, 
Κ Οΐ3ΐζΐηίΙ«>ΐ3θυ, Υ 6ΐ3ΐ<ουιτπ, δ Εεοηοηιϊάΐδ, Ρ .δ ., Εεοηοηπου, Α .Ν 
2012 . ΚθεθηΙ εοηΙηΗυΐίοηδ Ιο ΙΗθ άίδΙπΗιιΐίοη οί ΐΗβ ίΓθδΗ\Λ/3ΐβΓ 
ϊεΚΐήγοί3υη3 ϊη βΓθθεθ . ΜθάΐΐθΓΓ3η63η Μβπηβ δεΐθηεθ, 13 (2): 268-277. 
Ι3η§, Ν Κοθ7 Κ .} Κβη3υά, 0 .Β <3ΗΙ, Η .δ ΡοΙΙθγ, I X  ΡΓθγήοί, } 
ΝβδθΙο, Α .Μ (ΙοεΙΐΓ3η, Ρ Ρθγθζ, Η .Ε Η3Ι3ΪΙ, Ε .Μ Κυίΐ3]ύ3, Β .Κ 
ΝθθΙγ, ϋ .Α ΚθδήθΐηίΙ^ον, Υ δβΙηϊΚον, V δίοιιιτώουάι, Μ .Τ ΜβγοΙθη, Ρ 
.1 ν 2009 . ΝονθΙ Γθΐ3ΐίοηδΗίρδ 3ηιοηβ ΐΒΓηρΓβγ (ΡθίΓοηιγζοηΙΐίοΓηΐθδ) 
Γθνθ3ΐβοΙ 1)γ 3 ΐ3χοηοηιίε3ΐΙγ εοΓηρΓθΗθηδΐνβ ΓηοΙβευΙβΓ ά3ΐ3 δθΐ . Αηΐθπε3η 
ΡίδΗθΠθδ δοείθΐγ δγΓηροδΐυΓΠ, 72: 41-55 .
ΙθοηβΓάοδ, I .ϋ Κβ^βΙοιι, I ΤδουηίΒηί, Μ ., ΕεοηοιτΓιά'ΐδ, Ρ .5 ν 2008 . ΡίδΗ 
ίβυηβ ϊη 3 ΡΓΟΐβεΙθά 6γθθΙ< ΙβΙ<6: ϋϊοοΙίνεΓδίΙγ, ίηΐιτοΰυεεύ ίίδή δρεείβδ ονβΓ 3 

80-γθ3Γ ρβποεΙ 3ηά ΙΗθιγ ίηιρ3ε1δ οη ΐΗθ θεοδγδίβηι .ΕεοΙο§γ οί ΡΓβδήννβΙθΓ 
ΡίδΗ, 17:165-173 .
ΜβΓίίον^ δ ν δΒηεΐΒ, Κ ., ΟΓΪνθΙΙΐ, Α ν δΗυηιΙο, δ \Λ/Νδοη, I .Ρ νιιΜέ, ϋ 
ΒβΓΓθϋί, Ρ ΚοΐΙιΊί, Ρ 2010 . ΝυεΙθ3Γ 3ηοΙ ΓηϊίοεΗοηάΓΪ3ΐ ϋΝΑ δβςυβηεθ 
εΐ3ΐ3 ΓβνββΙ ΙΙίθ βνοΙυΙίοπ3Γγ ΗίδΙοΓγ οί ΒβΓ^υδ (ΟγρΓίηϊάβθ) ΐη ίΗθ 3ηείβηΙ 
Ι3ΐ<θ δγδΐβΓΠδ οί ΙΗθ ΒβΙΙοηδ .ΜοΙβευΐ3Γ ΡΗγΙο§θηθΐίεδ 3ηά ΕνοΙυΙίοη, 55 (2): 
488-500.
ΡθΓάϋοπδ, 0 ΕΓ§οΐ3νου, Α (5ουν3, Ε Ν3ΐ1ΐ3η3>Ι'ιοΙθδ, 0 ν 
ΟήβηίζΒΓορουΙοδ, Α Ρβδεήοδ, I 2012 . 03Γ3δδίυδ §ί6θΜο ΐη 0Γ66εε: ΙΗθ
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ςΙοΓηίηθηί η3ΐυΓ3ϋδθά ίην3ά6Γ οί ίΓθδΗ\Λ/3ί€Γδ .Κβνίβ\Λ/δ ίη ΡίδΗ Βίο1ο§γ 3ηςΙ 
ΡίδΗθΠθδ, 22:17-27.
Ρθγθβ, δ ΒόΗηιβ, Μ Ζυρβηείέ, Ρ ., ΡΓθγΗοί, ] $3ηεΐ3 Κ ΟζυΙυ£, Μ 
ΑβάοΙί, Α ., Ροβάπο, I ., 2010 . ΡήγΙοβθηθΐίε Γθΐ3ίίοηδήίρδ β π 6 
6ΐο§θο§Γ3ρΗίθ3ΐ ρβίΐθΓηδ ίη ΟίΓευηι-ΜβεΙίίθΓΓβηθΒη δυβίΌΓηΐΙγ Ιβυείδείηβε 
(ΤβΙθθδΙθί,0γρπηίεΐ3θ) ίηίθίτβοΐ ίΐΌΐη βοίή ηιίΐοεΗοηοΙπβΙ 3ηά ηυεΙθβΓ εΐβίβ 
.ΕνοΙυΙίοηβΓγ ΒίοΙο§γ, 10: 265 .

ΡθΠ55θΓ3ΐί5, 0. & Ν. 0οηϊ$ρο1ΐ3ίΐ$, 2003. ΤΗθ ίιτιρβείδ οί 5θ3ΐθνθΙ εΗβηββδ 
άυπη§ Ι3ίβ5ΐ Ρίθίδίοεβηθ &ηά ΗοΙοεβηβ ΙΪΓηβδ οη ΙΗθ ηιοφΗοΙοβγ οί ΙΗθ 
Ιοηίβη 3ηά Αθ§θ3η δθ3δ (5Ε ΑΙρίηβ Ειιτορβ).

ΡοΙγ3ΐ<ον3, Ν ., Βουΐίη, Α ., ΒΓγΙ<ον, V ., 2013 . Β3Γεο€ϋη§ 3ηεΙ ρΗγΙο§θηβΙίε 
ίηίθΓβηεβδ ίη ηίηβ Μυ§ίΙίεΙ δρβείθδ (Ρίδεβδ, Μυ§ίΙίίοιτΓηθδ). .ΙουπίΒΐ οί ΑηίΓηβΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ
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: Η ν « Ι « 1 · Ι Ι ο η ε ί ί ί υ ά θ

1 Κ θ ν θ η ί  115 1 Κθ ΐ3 ΙΤ Ι35 Κ 3 Ι3 ΓΠ 3 5 20,507317 39,655086
2 Ρ β η ίβ  ΕΚ Κ ΙΪ5 ΪΘ 5  άδ 2 Κ3ΐ3ΙΎ13δ Κ 3 ΐ3 Π Ί3 δ 20,453167 39,579844
3 Α ρ  0 6 0 Γ 9 Ϊ0 3  Β ΐϊά α β  (1δ 3 Κ 3 Ι3 ΙΤ Ι3 5 Κ 3 Ι3 ΓΠ 3 5 20,350927 39,534931
4 Μ 3 ν Γο η θ Γί ύ δ 4 Κ3Ι3ΙΎ135 Κ3Ι31Ύ135 20,320775 39,66665
5 ϋ 3 ΓΠ  Κ 3 9 Ϊ0 5 Κ 3 Ι3 ΓΠ 3 5 Κ3Ι3Π Π35 20,270144 39,577719
6 ϋ Γ β ρ β η ο 6 Κ 3 Ι3 Π Ί3 5 Κ 3 Ι3 ΙΠ 3 5 20,207544 39,516275
7 Ρ ν Γ δ ο ς ίΒ π η ί υ ρ 7 δ 3 Γ 3 Π ί3 ρ 0 Γ 0 δ Α ο ο δ 20,823733 40,222603
8 Κ ο η ΐίδ 3 _ Β π ο ΐ9 θ 8 Α ο ο δ Α Ο Ο δ 20,74495 40,036625
9 ϋ ΐδ ΐΓ 3 ίο  Β π ο ΐ9 θ  οίδ 9 Α ο ο δ Α ο ο δ 21,012408 40,030514
10 \/ ο ν ο ϋ δ 3 10 Α ο ο δ Α ο ο δ 21,04895 39,937244
11 Α π δ Ιΐ Β π (ΐ9 β  ϋδ 11 Ν /οίςΙοιηΒΐίδ Α ο ο δ 20,687364 39,944247
12 Κ δ ΐΓο Ιο ίο δ 12 Μ 3 ν Γ ο ρ ο ΐ3 ΐη ο δ Α ο Ηθ γ ο π 20,507647 39,415236
13 Ο ΙίΚί ϋδ 13 Α ο Ιίθ Γ ο η Α ο Μθ ιό π 20,620797 39,328492
14 Α ηη ιη ουο ϋβ  η οΓίΗ 14 Α ο Ιί θ ι ό ι ί Α ο Ιί θ ι ό π 20,480389 39,248058
15 Μ 3 ΐ3 ΙΠ 3 ί3  θΙδ 15 Μ ο τη ο δ Μ ο τπ ο δ 21,857747 38,384494
16 Κ β Γθ δ ί ϋδ 16 ΜΟΓΠΟδ Μ ο Γη ο δ 21,998436 38,507531
17 Τπνίόϊο 17 Μ οίΤΙΟδ Μ ο Γπ ο δ 22,188567 38,5981
18 Μ ο υ δ ο υ η ίΙδ β 18 Μ ο Γπ ο δ Μ ο Γη ο δ 22,215428 38,690044
19 Κ 3 ίο _ Ο ΙΐΓ ν δ δ ο ν ϊ Ιδ 3  ϋδ 19 Ε ν ϊη ο δ Ε ν ίη ο δ 21,729878 38,573978
20 Κ β ΐο  Μ ρ Θ Γΐη ρ 3 ΐί οίδ 20 Ε ν ϊη ο δ Ε ν ίη ο δ 21,629333 38,421764
21 Ε ν ίη ο δ  θ δ ΐϋ 3 Γίθ δ 21 Ε ν ίη ο δ Ε ν ίη ο δ

22 Α Γ 3 0 ίΐί ΐ Ί0 δ  θ δ ί 22 Α ΓΒ Ο Η ΐΙΐΟ δ Α Γ 3 0 Ι Ί Ϊ Ι Ί0 5 20,998914 39,021842
23 Κποπ6Γΐ_υρ 23 Α Γ3 0 Ι ί 11ί 0 5 Α ΓΒ Ο ΐΐΐΐΊΟ δ 21,0505 39,365025
24 Ρ Ι3 Κ 3 24 Α γ 3 ο Μ1;Ιί ο 5 Αγ3οΙί ΙΙίο5 21,030286 39,460639
25 Β 3 ΐη ίο υ π Ί3 _ Β π ο ΐ9 β _ υ δ 25 Ζ 3 β 0 ΓίΐϊΙ< 0 5 Αγ3οΗ1:Ιίο5 20,995983 39,696464
26 Μ ίΙΐοΐ3θ1θδ υδ 26 V  3 Γ0 3 5 Αγ3ο1ί11ίο$ 20,9607638 39,7687083
27 Ν/οίοηοδί άδ 27 Μ θΐ50νί1;ΐΙ<05 Αγ3<:Η1:Ιίο$ 21,104722 39,76528
28 Κ β π θ δ 28 Ζ 3 §0Γίίί1<05 Α Γ3 0 Ι ί Ι Ι ί 0 5 20,935833 39,742222
29 Μ θ δ 0 0 ΐΐ0 Γ 3 29 Α ο Ιίθ Ιο ο δ Α ο Ιι θ Ιο ο 5 21,312222 39,47639
30 Μ θ Ιβ ηυο ίΓο η 30 Α ε Η θ Ιο ο δ Α ο [ί θ Ιο ο 5 21,411944 39,26167
31 Μ β δ ο ρ γ Γ 9 θ δ 31 Α ο1ί θ Ιο ο 5 Α (:Ιί θ Ιο ο 5 21,345833 39,21056
32 Ν θ 3  Μ 3 ΐβ δ Ϊ30ΐ3 32 ΑοΙίθ Ιοο5 ΑεΙίθΙοοδ 21,3525 38,89528
33 Α σ Ιίθ ΙΟ Ο δ  6 δ ίϋ 3 Γ ίθ δ 33 ΑεΗθΙοο5 ΑοήθΙοοδ
34 Μουδΐοίΐίδ3 34 ΙΟ ϋ ΓΟ δ 1_0ϋΓ05 20,843614 39,41713
35 ΚουΚΙθδί υδ 35 ΙουΐΌδ Ιο υ τ ο δ 20,886733 39,367794
36 Α 9 _ Ο θ θ Γ 9 ίθ δ  υδ 36 Ιουτοδ Ιουτοδ 20,849358 39,269358
37 Ρΐ3βθϋΓ3 37 ί 0 ϋ Γ 0 5 ΐ 0 ϋ Γ 0 5 20,772317 39,062297
38 5 ίΓ 0 9 υ Ιΐ 38 1_0ϋΓ05 ΙΟ ϋ ΓΟ δ 20,8424 39,093056
39 Κ3ΓΠρϊ 39 1_ΟϋΙΌ5 ί ο υ τ ο δ 20,904167 39,215278
40 Α9_Θθπτΐ3ηο3 υδ 40 513 Γ3 5 Ϊ3 Γ 3 21,164672 40,845508
41 ΜΐΙθοηβδ άδ 41 5Ϊ3Γ3 5Ϊ3Γ3 21,113922 40,828375
42 Ιουωδ νϊΙ υδ 42 1_0ϋΓ05 ίουτοδ 20,765278 39,175
43 Α ί(Ί3Π Π 3η 43 ΜουΙδΒΓΐίΐΚο Α ο Ιίθ Ιο ο δ 21,2489306 39,5149056
44 Ρ Ι3 Κ 3 44 Α Γ3 0 ΐΐίΐΊΟ 5 ΑΓΒοΗίΙιοδ
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45 ϋθΓΪ3η 45 ΟουΓ3 ΑεΙίθΙοοδ 21,2472583 39,4282917
46 Κ3Ι3Γ 46 Κ3ΐ3ΓγΐΐΙ<05 ΑΓ30ΐΐΐΐΊ0δ 21,1097528 39,5618583
47 ΜίοΙι 47 ΑΓ30Ιί ΪΙί 05 ΑΓ30ΐΐΐΐΊ0δ 21,0580833 39,5396
48 Μβΐδονο 48 ΜθίδονίίίΚοδ ΑΓ30ΐΐίΐΊ0δ 21,1982778 39,7374056
49 ΑηΙΙι 49 Α5ρΓ0ρ0ΐ3Γη05 ΑοήθΙοοδ 21,121371 39,392982
50 ϋΙΑΚΟΡΤΟ 50 ν01ΙΓ3ϋ<0$ ν0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,189058 38,203128
51 ϋΟυΜΕΝΑ 51 ν0ϋΓ3ΪΙ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,16276 38,0987
52 ΚΑΙΑνΡΙΤΑ 52 \/0υΓ9ίΙ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,125332 38,044417
53 ΚΡΑΤΗ 18 53 ΚΓ3ΪΙί Ι5 ΚΓ3ΐήΪ5 22,3228 38,164734
54 Κ Ρ Α Τ Η  1 δ  ϋΡ 54 ΚΓΒίΐΉδ ΚΓ3ίΙΐΪ5 22,26225 38,015358
55 Κ Ρ ΙΟ δ 55 ΚΠ05 Κιϊο$ 22,358504 38,139789
56 ΜΕϋδδΙΑ 56 5θΙΐηουηΐ3δ 5θΙϊηουηΐ35 22,03963 38,181749
57 δΕϋΝΟυδ 57 $θΙϊηουηΐ35 5θΙίηουηΐ35 22,1106 38,227969
58 Τδίνιοδ 58 ΚΓ3ΪΗΪ5 ΚΓ3ΐΐΊΪ5 22,239216 38,069176
59 νουκΑ ΐκοδ 59 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 \/0υΓ3Ϊΐ<05 22,183412 38,169734
60 Α Ρ Θ ΙΡ Ι 60 ΑοΙίθΙοοδ ΑοΗθΙοοδ 21,387924 39,166525
61 ΕνίΝΟδ ϋ\Λ/ 61 Ενΐηοδ Ενΐηοδ 21,635826 38,434347
62 ΜΟΡΝΟδ ϋνν 62 Μοτηοδ Μ ο γ π ο $ 21,860563 38,387793
63 Μ Υ Τ ΙΚ Α δ  Ό \Ν 63 ΜγΐίΙ<35 ΜγΐίΙοδ 20,966451 38,707925
64 ΡΑΝΑΟΙΑ 64 ΑεΙίθΙοοδ Α(:Ιίθ Ιο ο 5 21,411342 39,261256
65 ΡΑΝΑΙΤΟί. 65 ΕΐΊΤΐίΐ535 ΑεΗθΙοοδ 21,43428 38,587319
66 40ΡΟΡΟ6 ϋ\Λ/ 66 $ 3 Γ 3 η Ϊ3 ρ 0 Γ Ό 5 Α005 20,720715 40,110175
67 Α Ρ Τ Α 67 ΑΓΘΟΪΊΐΐΊΟδ ΑΓ3εΐΊΐΗθ5 20,99293 39,166139
68 ΟΕΡ. ΒΑΙϋυΜ Α 68 ΑΓ30ΙΊΪΙΊ05 Α γ3οΙί ϊ Ιίο 5 20,99671 39,695871
69 ΟΕΡ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟϋ 69 (ϋοπΎΐοδ Κ3Ι3ΠΊ35 20,611618 39,807085
70 ΟΙΙΚΙ 70 ΑθΐΊΘΓθηΪ35 ΑθΐΊΘΓθηΪ35 20,608952 39,323321
71 ΟΡΙΒΟνΟ 71 Κ3Ι3ΙΤΙ35 Κ3Ι3ΙΤ135 20,52044 39,65858
72 \/455 72 Α005 Α005 20,7585 40,02945
73 νΑΚϋΑδ 73 Ν/3Γ0Ι35 ΑΓ30Ιί ΙΙί 05 20,960755 39,768676
74 νοίϋ ϋΡ 74 νοίεΙοηΊ3ΐί5 Α005 20,786519 39,8616528
75 νΟΤΟΝΟδΙ 75 Μθΐ50νΐΐί1<05 ΑΓ3εΐΊΐΐΊ05 21,09993 39,7649472
76 νΡΑΖΙΤ 76 Α005 Α005 21,05511 39,9165472
77 ϋΙΑΚΟΡΤΟ 77 ν0ϋΓ3ΪΙ<05 \/0ϋΓ3ίΙ<05 22,189058 38,203128
78 ϋΟϋΜΕΝΑ 78 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,16276 38,0987
79 ΚΑΙΑνΡΙΤΑ 79 ν0ϋΓ3ΪΙ<05 ν0υΓ3ίΙ<05 22,125332 38,044417
80 ΚΡΑΤΗ 1 δ 80 ΚΓ3ΐΙιΐ$ ΚΓ3ΪΐΐΪ5 22,3228 38,164734
81 κκατη ι δ υρ 81 ΚΓ3ΪΙί Ϊ5 ΚΓ3ίΙΐΪ5 22,26225 38,015358
82 ΚΡΙΟδ 82 ΚΓΪ05 Κγ Ϊ05 22,358504 38,139789
83 ΜΕϋδδΙΑ 83 δβΙΐηουηΐ35 5θΙϊηουηΐ35 22,03963 38,181749
84 δΕΙΙΝΟ ϋδ 84 $βΙίηοϋηί35 5θΠηουηΐ35 22,1106 38,227969
85 τδΐνι_θδ 85 Κ Γ3 ίΗ Ϊ5 Κ γ 3 ϊ !ή $ 22,239216 38,069176
86 νουΡΑΐκοδ 86 \/0υΓ3ΪΙ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,183412 38,169734
87 ΑΡΟΙΡΙ 87 ΑεΙΐθΐ005 ΑεΗθΙοο$ 21,387924 39,166525
88 ΕΧ/ΙΝΟδ ϋ\Ν 88 Ενΐηοδ Ενΐηοδ 21,635826 38,434347
89 ΜΟΡΝΟδ ϋ\Ν 89 Μ 0 Π Ί0 5 Μ 0 Γ Π 0 5 21,860563 38,387793
90 ΜΥΤΙΚΑδ ϋνν 90 ΜγίΐΙοδ ΜγΐϊΙοδ 20,966451 38,707925
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ΡΑΝΑΘΙΑ
ΡΑΝΑΙΤΟΙ
40ΡΟΚΟ3 ϋνν
ΑΡΤΑ
ΘΕΡ. ΒΑίΟυΜΑ
ΘΕΡ. ΜΑΖΑΚΑΚΙΟϋ
ουκι
ΟΚΙΒΟνΟ
ν455
νΑΡϋΑ5
νοίϋ υρ

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

ΑεήθΙοοδ
Εηηΐΐ535

5 3 Γ 3 Π Ϊ3 Ρ 0 Γ 0 5

ΑΓ30[ίΪΗ05
Α Γ 3 0 Ι ί ΪΗ 0 5

6 0 Π Ύ )0 5

ΑεΗθΓοη1;35
Κ3Ι3ΙΠ35

Α 0 0 5

νθΐθΙθΓΤΊ3ΐΪ5

Α ο Ιί θ Ιο ο β

Α ο Ιί θ Ιο ο 5

Α005
ΑΓ30ΙίΙΙί05
Α Γ 3 ς ί ΐ ΐ ΐ Ί0 5

Κ313 ΓΠ 35

ΑεΗθΓοηΐΒδ
Κ 3 Ι3 Π Ί3 5

Α005
Α γ 3 ο Ιί ϊ Ιί ο 5

Α005

21,411342
21,43428
20,720715
20,99293
20,99671
20,611618
20,608952
20,52044
20,7585

20,960755
20,786519

39,261256
38,587319
40,110175
39,166139
39,695871
39,807085
39,323321
39,65858
40,02945
39,768676
39,8616528

νΟΤΟΝΟδΙ
νΚΑΖΙΤ

102 Μθΐ5θνΐΐίΙ<θδ Α Γ 3 ε ΐ Ί ΐ ΐ Ί0 5 21,09993 39,7649472
103 Αοο$ Α005 21,05511 39,9165472

ϋΙΑΚΟΡΤΟ 104 \/0ϋΓ3Ϊΐ<0$ \/0υΓ3Ϊΐ<05 22,1834167 38,1697139
ΚΑΤΟ ΖΑΟΗΙΟΚΟυ 105 \/0υΓ3Ϊΐ<05 \/0υΓ3Ϊΐ<05 22,1646639 38,0940806
ΚΑΙ_ΑνΡΥΤΑ 106 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,1271778 38,045575
Τ5Ι\/105 107 Κ Γ 3 ΪΙ ί Ϊ5 ΚΓ3ΪήΪ5 22,2388 38,0688167
ζΑκουοΗίΑ ονν 108 Κ Γ3 ΐΜ $ ΚΓ3ΪΙί Ϊ5 22,2634417 38,0144528
ΚΙ_Ε ΙΤΟ ΚΙ Α 109 Χ θ ΓΟ  ΓΘΓΠ3 Α Γ 0 3 Ι Ί Ι0 5 22,12555 37,8895778
ϋΙΑΚΟΡΤΟ 110 \/0υΓ3Ϊΐ<05 ν 0 ϋ Γ 3 Ϊΐ< 0 5 22,19269444 38,179225
ΚΑΤΟ ΖΑ€ΗΙ_ΟΚΟϋ 111 \/0υΓ3ίΙ<05 ν0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,16431111 38,0960667
ΚΑΙΑνΚΥΤΑ 112 \/0υΓ3Ϊΐ<05 \/0ϋΓ3Ϊΐ<05 22,14356667 38,0540083
νουκΑΐκοδ υ5 113 ν0ϋΓ3Ϊ!<05 \/0υ Γ3ΪΙ<05 22,06019444 38,0094528
ΖΑΒΟυΟΗΙΑ 114 Κ Γ3 ίΗ Ϊ5 Κ Γ 3 ΪΙ ί Ϊ5 22,26472222 38,0130556
Τ5Ι\/ί05 115 ΚΓ31ΗΪ5 ΚΓΒίΐΊΪδ 22,23861111 38,0688889
ΑΚ0ΑΝΙ08 ϋνν 116 Α Γ 0 3 Ι Ί Ι0 5 Α Γ 0 3 Π Ϊ0 5 22,16027778 37,8377778
ΑΚ0ΑΝΙ05 ϋ5 117 Α Γ 0 3 Π Ι0 5 Α Γ 0 3 Π Ϊ0 5 22,15222222 37,9252778
ΑΝΑΚΟΙΙ 118 Α Π 3ΐ<θ ΙΪ $ ρ Π Π § 5 ΑοΙΐθΓοηΐ35 20,544722 39,287777
ΚΑ6Ι0 ϋ\Λ/ 119 Κ3Ι3ΙΠ35 Κ3Ι3ΠΊ35 20,222499 39,581944
ΜΙΙΟΚΚΟΚΙΑ 120 Ι< 3 ΙΊΘ Ϊ3  1_31<6 Α ε ΐΊΘ Γ 0 η Ϊ3 5 20,40256 39,37985
ΚΑΙΤ5Α 121 Ρ Γ ο η ΐ3 η ΐ  1_31<0 ΑοΙΐθΓοη1:35 20,43222 39,44248
ΚδΙΚΟΙΟΡΟδ 122 Μ 3 ϋ Γ 0 ρ 0 Ϊ3 Γ Π 0 5 ΑςΙΐθΓοηΐ35 20,507647 39,415236
5ΚΑΝϋΑΙ_0
(31ΥΚΙ

123 Ι\ / ΐ3 ν Γ 0 ρ 0 Ϊ3 Π Ί0 5 ΑοΙΐθΓοηΐ35 20,55278 39,36743
124 ΑεΙΐθΓοηΐ35 ΑεΐΊθΓ0ΐηΐ35 20,620797 39,28492

ΤΗΕΜΕΙΟ 125 ΑεΙίθΓοηΐΒδ Α θ ΐΊΘ Γ θ η Ϊ3 5 20,53328 39,25601
ΑΜΜΟϋϋΙΑ 126 Α<±θΓοηΐ:35 ΑείΊθΓοηΐΒδ 20,4797111 39,2449639
ΚΑ5ΤΚΙ
ΚΑ\/ΕΝΙ 11$
ΡΕΝΤΕ ΕΚΚΙΙ5ΙΕ5

127 Αο1ΐθΓοηΐ35 ΑεΙΐθΓοηΐ35 20,5722222 39,2502028
128 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΙΠ35 20,507317 39,655086
129 Κ3Ι3ΙΎ135 Κ3Ι3ΙΠ35 20,4533 39,5801694

ΒΚΙΡ6Ε Α6 0Ε0Κ6Ι05 05 130 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,3529583 39,5330722
ΕίΕΑ υ$ 131 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,357094 39,571325
ΡΑΝΕΚΟΜΕΝΙ 132 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΠΊ35 20,3240527 39,6249611
ΜΑνΚΟΝΕΚΙ_Ρ5
ΚΑ6Ι0__________
5Α(3ΙΑΡΑ_______
ΚΕ5ΤΚΙΝΙ

133
134
135
136

Κ3Ι3Π135

Κ3Ι3ΙΤΊ35

Κ3Ι3ΓΠ35

Κ3Ι3ΠΊ35

Κ3Ι3ΠΊ35

Κ3Ι3ΙΠ35
Κ3Ι3ΓΠ35

Κ3Ι3ΓΤ135

20,3204583
20,2586611
20,1811444
20,165594

39,6666333
39,5769917
39,6265056
39,550375
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137 ϋΚΕΡΑΝΟ 137 Κ8Ι3ΠΊ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,207544 39,516275
138 ΤΥΚΙΑ 138 ΤγΠ35 ΚίνθΓ Κ3Ι3ΓΠ35 20,69042 39,53431
139 5ΕΝΙΚΟ_υ$ 139 ΤγΐΊ35 ΚίνθΓ Κ3Ι3ΓΠ35 20,6555888 39,5502056
140 ΚΑίΟϋΙΚΙ_5 140 ΚθΙοοΙΜ Ι_3ΐ<θ ΑοΙΊθΓοηΐθΒ 20,47258 39,29736
141 ΚΑΙΟϋΙΚΙ_Ν 141 ΚθΙοςϋΜ 1_3Ι<θ ΑοΐΊθΓοη1:35 20,4459361 39,3181083
142 ΡΑΚΑΜΥΤΗΙΑ 142

υιηηοροιιΐθ 
1_31<θ Κ3Ι3ΠΊ35 20,461694 39,480175

143 ΜΙίΟΚΚΟΚΙΑ 143 Κ3ΙΊΘΪ3 ΙθΚθ ΑςΗθΓοηΐΒδ 20,40256 39,37985
144 ΚΑΙΤ5Α 144 ΡΓοηίθπΐ 1_3ΐ<β ΑεΗθΓοηΐ35 20,43222 39,44248
145 Κ5ΙΚ010Ε05 145 Μ3υΓ0ρ0ΐ3ΙΠ05 Αο1ΐθΓοηΐ35 20,507647 39,415236
146 5ΚΑΝϋΑΙ_0 146 Μ3νΓ0ρ0Ϊ3ΙΠ05 ΑθίΐθΓθηΐ35 20,55278 39,36743
147 ΟίΥΚΙ 147 ΑεΗθΓοηΙθδ ΑοΙΐθΓοηΐ35 20,620797 39,28492
148 ΤΗΕΜΕΙΟ 148 ΑοΗθγοπ135 ΑοΙίθΓοηΐΒδ 20,53328 39,25601
149 ΑΜΜΟΙΙϋΙΑ 149 Α<:ΙΐθΓοηΐ35 ΑοΙΐθΓοηΐ35 20,4797111 39,2449639
150 ΡΕΝΤΕ ΕΚΚΙΙ5ΙΕ5 ϋ$ 150 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΓΤ135 20,4533 39,5801694
151 ΒΚΙ06Ε Α6 6Ε0Κ6Ι05 ϋ5 151 Κ3Ι3ΓΓΊ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,3529583 39,5330722
152 ΜΑνΚΟΝΕΚΙ ϋ5 152 «3Ι3ΙΎ135 Κ3Ι3ΓΤΊ35 20,3204583 39,6666333
153 ΚΑ6Ι0 153 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΠΊ35 20,2586611 39,5769917
154 5Α6ΙΑΟΑ 154 Κ3Ι3ΓΏ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,1811444 39,6265056
155 ΚΕ5ΤΚΙΝΙ 155 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΙΎΊ35 20,165594 39,550375
156 ϋΚΕΡΑΝΟ 156 Κθ 13 ΓΠ 35 Κ3Ι3ΠΊ35 20,207544 39,516275
157 ΤΥΚΙΑ 157 ΤγΠ3$ ΚίνθΓ Κ3Ι3ΓΠ35 20,69042 39,53431
158 ΚΑΙΟϋΙΚΙ 5 158 ΚβΙοεΙΜ Ι_3ΐ<θ ΑεΙΊθΓοηΐΒδ 20,47258 39,29736

159 ΡΑΚΑΜΥΤΗΙΑ 159
ΙίιηηορουΙθ

1_3ΐ<θ Κ3Ι3ΙΠ35 20,461694 39,480175
160 ΑΚ6ΙΚΙ 160 ΑοΙίθ Ιοο5 Κ. 1 ΑοΙίθΙοοβ 21,387924 39,166525
161 ΜΥΤΙΚΑ5 ϋ\Λ/ 161 Μγίΐΐοδ ΚθΓΠ3 ΜγΐίΙ<35 20,966451 38,707925
162 5ΕΙΙΝΟΙΙ5 162 5θΙίηου$ γ. 5θΙϊηουηΐ35 22,106452 38,227975
163 Μ0ΚΝ05 ϋνν 163 Μ0ΓΠ05 γ. 2 Μοτηοδ 21,068563 38,387793
164 6ΕΡ ΒΑΙϋΙΙΜΑ 164 ΑΓ3<:Ιί1:Ιί05 Γ ΑΓ3εΙι1;Ηθ5 20,99761 39,695871
165 ΚΕΚΕΝΤΖΑ ΟΑΝΑΙ 165 ΑεΐΊθΓοηΐ35 ΑοήβΓοηΐ35 20,49089 39,21441
166 5Α6ΙΑΟΑ $0υΤΗ 166 Κ3Ι9ΙΠ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,18757 39,62215
167 5ΑΟΑΟΑ ΟΑΝΑί 167 Κθΐ3ΓΠ3$ Κ3Ι3ΓΠ35 20,19066 39,61876
168 ΚΑΙΑΜΑ5 Ε5ΤυΑΚΙΕ5 168 Κ3Ι3ΠΊ35 Κ3Ι3ΓΤ135 20,19302 39,59708
169 ΚΑΙΑΜΑ5 Ε5ΤΙΙΑΚΙΕ5 2 169 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΓΠ35 20,20368 39,58879
170 ΚΑΙΑΜΑ5 Ε5ΤΙΙΑΚΙΕ5 3 170 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3ΐ3ΙΓ)35 20,21634 39,59039
171 ΚΑΙΑΜΑ5 Ε$ΤϋΑΚΙΕ5 4 171 Κ313ΓΠ35 Κ3Ι3ΙΎ135 20,21478 39,56566
172 ϋΚΕΡΑΝΟ ΝΟΚΤΗ 172 Κ3Ι3ΓΠ35 Κ3Ι3ΙΠ35 20,19695 39,56002
173 ΚΑ5ΤΚΙ 173 ΑοΙΐθΓοηΐ35 ΑοΙίΘΓΟΠΪΒΒ 20,57222 39,2502
174 ΚΕΚΕΝΤΖΑ ίΑΚΕ 174 ΑείΊθΓοηΐθδ ΑεΗθΓοηΐ35 20,48533 39,22848
175 ΜΕ50\/0υΝΙ ΙΑΚΕ 175 (30ΓΓΠ05 Κ3ΐ3ΙΤ13δ 20,6096722 39,9200083
176 ΚΙΑΟΗΟνΟ 176 00ΓΓΠ05 Κ3Ι3ΙΊΊ35 20,5785083 39,7996833
177 ΖΑΚΑνίΝΑ 177 (30ΓΙΊΊ05 Κ3Ι3ΙΤΙ35 20,5133527 39,9028111
178 ΡΙΑΤΑΝΙΑ5 178 Τ ΓίεΗοηίεΐ3 ΑείίθΙοοδ 21,531058 39,603025
179 ΡΑΝΑΙΤΟίΙΟ 179 ΤπεΙιοηίοΙβ ΑεΙίθΙοοδ 21,4672222 38,5888889
180 ΚΑΡδΟΚΚΑΟΗΙ 180 ΤπείΊοηΐοΐΒ ΑεΙίθΙοοδ 21,6097222 38,5086111
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181 0ΖΕΚ05 181 ΟΖΘΓΌ5 ΑοΙίθ Ιοο5 21,2361111 38,6366667
182 ΑΜνΚΑΚΙΑ 182 ΑηινΓ3ΐ<Ϊ3 ΑεΗβΙοοδ 21,1977777 38,7236111
183 ΚΟΝΙΤ5Α 183 Α005 Α005 20,71408888 40,1776611
184 ΤΗΕΜΕΙΟ 184 ΚοΚγίοδ ΑεΙΐ0Γοηΐ35 20,53345 39,2560194
185 61ΥΚΙ 185 ΑεΙίθΓοηΐΒΕ ΑεΙΐθΓοηΐ35 20,6131583 39,32675
186 ΟΗΟΟΗΙΑ 186 ΑεΗθΓοηΐθδ ΑεΙΐθΓοηΐ35 20,5687194 39,2184611
187 ΙΙΜΝΟΡΟϋίΑ 187 ϋηηηορουΐΒ ΑοΙΐθΓοηΐ35 20,46414722 39,4799417
188 ΜΕΤ5θνθ 188 Μβΐ50νϊΐϊ1<05 ΑΓ3θΗΐ;ήθ5 21,1861944 39,7387694
189 ΑΝΤΗΟΙΙ5Α 189 Α5ρΓ0ρ0ΐ3ΠΠ05 ΑεήθΙοοδ 21,2048333 39,6572417
190 ΟΗΑΙΚΙΟΡΟυΐΟ 190 19,905233 39,606844
191 ΚΟΚΑ 191 19,915194 39,6012306
192 ΙΙΜΝ_ΚΟΚΙ5ΙΟΝ 192 19,879702 39,455175
193 ΜΕ550Ν6Ι 193 ΚβΓΚΪΓΒ ΚθΓΐ<ίΓ3 19,911925 39,476819
194 ΟΚΕνΕΝΙΤΙ 194 \/3Γ^95 Αγ3οΙί 1:Ηο5 21,008333 39,826666
195 ΚΑΙΟΥΤΑ5 195 Ζ3§0ΠΐίΙ<05 Αγ30Ηϊ Η05 20,853611 39,788333
196 5ΗΕΙΤΕΚ 196 Α005 Α005 21,052761 39,920836
197 νονου5Α 197 Α005 Α005 21,04895 39,937244
198 ΟΙ5ΤΚΑΤΟ 198 Α005 Α005 21,012408 40,030514
199 ΡΑΙΙΟδΕΙΙ 199 Α005 Α005 20,888822 40,023269
200 ΚΟΝΙΤ5Α 200 Α005 Α005 20,74495 40,036625
201 5ΤΟΜΙΟ 201 Α005 Α005 20,763478 40,027686
202 Α6_ΡΑΚΑ5ΚΕϋΟΙ 202 νουτΙ<ορο1:3ΐηο5 $3Γ3ΠΪ3ρ0Γ05 20,915 40,133055
203 ΚΙΕΙϋΟΝΙΑ 203 νοϊοΙοίτοΐΐδ Α005 20,658639 39,972942
204 ΚΙΡΟΙ 204 V 0 ϊοίο ΓΠ 3ΪΪ5 νθΐάθΓΠ3ΐί5 20,786388 39,861388
205 δΚΑΜΝΕίΙ 205 νΐΙ<05 νοίεΙθΓη3ΐ;Ϊ5 20,904722 39,915555
206 ΜΙΙΕΑ 206 \/θη6ΐΐΙ<05 \/6η θ ΐίΙ<05 21,250277 39,880555
207 ΖΑΚΑ5 207 \/θ η θ ΐϊΙ<05 νθΠθΐίΙ<05 21,28898 40,038497
208 ΤΚΙΚΟΜΟ 208 \/θηθΐίΙ<05 \/θηθΐίΙ<05 21,301541 39,982116
209 ΑνϋΕίίΑ 209 \/θηθΙίΙ<05 ΑΙΐ3ΐ<ηιοη35 21,13 40,0071556
210 ΤΚΙΚΟΜΟ 210 \/θηθ1;ίΙ<05 ΑΙί3ΐ<ηΊοη35 21,3410583 39,9803083
211 Τ5ΕΡΕ10\/0 211 νθϊθ)θΓΠ3ΐί5 Α005 20,8422917 39,8941306
212 ΡΟϋΚΝΙΑ 212 νουι^οροΐΒ ΐηοδ 53Γ9Πΐ3ρ0Γ05 20,8408556 40,1399889
213 ΑΚΚΟυϋΟΚΕΜΑ 213 ΑΓ^ουοΙοΓθίτο Α005 21,1280278 39,8959111
214 3ΗΕΙΤΕΚ 214 Α005 Α005 21,0548194 39,9239556
215 ΑΜΡΕ105 215 V 3 ΓθΙ 3 5 ΑΓ30ΙΊΪΗ05 20,9548861 39,779475
216 ΚΙΡΟΙ 216 νοΐοΙοιηΒΙϊδ Α005 20,786625 39,8628111
217 ΜΟΝΙ δΤΟΜΙΟυ 217 Α005 Α005 20,7600556 40,0288389
218 ΚΟ Ν ΙΤ5Α_Ρ ίΑΤΕ ΑΙ) 218 Α005 Α005 20,7256083 40,0349083
219 ΜΟΝΙ δΤΟΜΙΟυ 219 Α005 Α005 20,7600556 40,0288389
220 5ΗΕΙΤΕΚ 220 Α005 Α005 21,0548194 39,9239556
221 ΑΜΡΕ105 221 V 3 Γθ13 5 ΑΓ3θΗΐΙΐ05 20,9548861 39,779475
222 ΚΙΡΟΙ 222 \/θΙθΙθΓΥ13ΐ'ΐ5 Α005 20,786625 39,8628111
223 Α005 ίΑΚΕ 1 223 Α005 Α005 21,12709 39,82344
224 Α005 ίΑΚΕ 2 224 Α005 Α005 21,10604 39,84313
225 Α005 ΙΑΚΕ 3 225 Α005 Α005 21,14726 39,82315
226 ΜΕΤ50Β0 226 Μθΐ50νΐΐΐΙ<05 ΑΓ3ς(ΊΪίΐ05 21,1982778 39,7374056
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227 ΚΑΙΑΚ 227 Κ3ΐ3ΓγΐΐΙ<05 ΑΓβοΙιΐΐΊΟδ 21,1097528 39,5618583
228 ΡΚΑ5Τ 228 ΑΓ3θήίΗθ5 ΑΓ30Ιί ϊ Ιί 05 21,0337694 39,4506028
229 ϋΟΚΙΑΝ 229 ΑοήθΙοοδ ΑοήθΙοοδ 21,295208 39,501319
230 ΑΝΤΗ 230 Α5ρΓ0ρ0ΐ3ΓΠ0δ ΑςΗθΙοοδ 21,204169 39,657403
231 ΚΑΤΑΡ 231 ΑεΗθΙοοδ ΑεΗθΙοοδ 21,2175861 39,6357194
232 ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ 232 ΕνΐΌ$ Εντοδ 26,12307 40,826756
233 ΚΕΜΑΤΚΑΙΑΝΟΙΙΡΟΙΙ5 233 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,025324 40,843205
234 ΜΟΝΟΙΙΜΝΙ ΜΡΟϋΚΑ 234 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,038891 40,775055
235 ΜΟΝΟϋΜΝΙ Ε50ΤΕΚΙΚ0 235 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,036293 40,7758
236 ΟΚΑΝΑ Ε50ΤΕΚΙΚΑ 236 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,023992 40,827336
237 ϋΚΑΝΑ ΜΡΟυΚΑ 237 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,013039 40,812877
238 ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 238 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,12307 40,826756
239 ΤΚΑΙΑΝΟΙΙΡΟΙΙ5 239 ΕνΓΟδ ΕνΓΟδ 26,025324 40,843205
240 ΜΟΝΟϋΜΝΙ ΜΡΟΥΚΑ 240 ΜοηοΙϊηιηΐ ΕνΓΟδ 26,013039 40,812877
241 ϋΚΑΝΑ ΜΡΟυΚΑ ΕΧΟ 241 ϋΓ3Π3 ΕνΓΟδ 26,013039 40,812877
242 ϋΚΑΝΑ ΕδΟΤΕΚΙΚΟ 2 242 0Γ3Π3 ΕνΓΟδ 26,023992 40,827336
243 ΙΙΙΟΡΕΤΚΑ 243 ΚθΠΊ3 ΠϊορθΐΓΒδ Νθδΐοδ 24,801307 40,941055
244 ΝΕ5Τ05 υ$Α 244 Νθδΐοδ Νβδΐοδ 24,795497 40,879131
245 ΤΟΧΟΤΕ5 ΌΑΜ 245 Νθδΐοδ Νθδΐοδ 24,771753 41,084956
246 ΙΑ5ΡΙΑ5 246 1_3δρΪ3δ Ι3δρΐ3δ 24,905913 40,960279
247 ΝΕ5Τ05-ΤΑΝ/ 247 Νθδΐοδ Νθδΐοδ 24,743485 40,990943

248 ΡΟΝΤΟίΐνΑΰΟ 248
ΐΓΓΐ§3ΐΐοη
ςίίΒηηθΙ Νθδΐοδ 24,583825 40,945903

249 ΙΙ5505-ΜΑ\/Κ0Μ 249 ϋδδΟδ Ιΐδδοδ 25,374011 40,983836
250 νθΖνθΖΙ5-ΡΑ6 250 Ν/οζνοζΐδ νοζνοζΐδ 25,323606 41,02261
251 Κ0ΜΡ5ΑΤ05-Μ05ΑΚ 251 Κ0ΓΠρδ3Ϊ0δ Κ0ΙΎΐρδ3Ϊ0δ 25,1992 41,088619
252 ΑΝΑ5ΤΑ$ΙΟϋΡΟίΙ 252 ΚοδδγηΐΜοδ ΚοδδγηΐΗοδ 25,077968 41,102729
253 ΤΚΑ\/0$ 253 ΤΓ3νθδ Τ Γ3νθδ 25,188558 41,026414
254 ΤΚΑΝ/05-61ΥΚ0ΝΕΚΙ 254 ΤΓ3νθδ ΤΓ3νθδ 25,188558 41,026414
255 Κ0ΜΡ5ΑΤ05-Μ05 255 Κοηιρδ3ΐθδ Κοιηρδ3ΐοδ 25,1992 41,088619
256 115505 256 ϋδδΟδ ϋδδΟδ 25,374011 40,983836
257 ΡΑ60ϋΚΙΑΛ/0Ζν0ΖΙ5 257 νοζνοζΐδ νοζνοζΐδ 25,323606 41,02261
258 ΙΑ5ΡΙΑ5 ϋΑΜ 258 ΐ3δρΪ3δ Ι3δρί3δ 24,916336 40,947025
259 Ι.Α5ΡΙΑ5-6ΕΡ 259 Ι3δρΐ3δ Ι3δρΐ3δ 24,896933 40,969789
260 ΝΕ5Τ05-Ρ0Ν υ5Α 260 Νθδΐοδ Νβδΐοδ 24,795497 40,879131
261 ΝΕ5-ΤΑν 261 Νθδίοδ Νθδΐοδ 24,742131 40,990901

262 ΡΟΝΤΟίΐνΑΟΟ-6ΕΡ 262 Νθδΐοδ
ΑγοΙθ ϊϊϊΙ<ο

Ιοηβϋ 24,58367 40,94583
263 νοζνοζίδ-ΡΑβουκίΑ 263 νοζνοζΐδ νοζνοζΐδ 25,323739 41,022703
264 1.15505 ΜΑΧ/ΠΟ 264 ϋδδΟδ ϋδδΟδ 25,419294 41,018007
265 Κ055ΥΝΤΗ05 ΚΑΤΑΝΤΙ 265 ΚοδδγηΐΙιοδ ΚοδδγηίΜοδ 25,026292 41,101806
266 Κ0ΜΡ5ΑΤ05 266 Κ0ΓΠρδ3Ϊ0δ Κοητ>ρδ3ΐοδ 25,199469 41,088694
267 ΡΤΕΙΕΑ ΜΡΟί)ΚΑ 267 νΐδΐοηΐάθδ ΡΐθΙθ3 25,256868 40,934712
268 ΚΕΚΑΜΟΤΙ ΜΡΟυΚΑ 268 1<ΘΓ3ΓηθΙΐ Νθδΐοδ 24,706148 40,866339
269 ΜΟΝΑ5ΤΙΚΑΚΙ 269 ΜθΠ3δΐΪΓ3ΐ<ΐ Νθδΐοδ 24,758345 40,860258
270 \/Α50ΝΑ ΜΡΟυΚΑ 270 \/3δοη3 Νθδΐοδ 24,558289 40,943932
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271 ΑΚΟΟ-ΜΡΟϋΚΑ 271 Αγο§ϊ νϊΒΐοηίάΒ 25,189168 40,943629
272 ΙΑΡΚΙ 272 Ι3ίη νΐδΙοηϊοΐΒ 25,025969 40,983619
273 ΡΤΕΙΕΑ ΜΡΟϋΚΑ 273 ΡΙθΙθθ νί5ίοηίοΐ3 25,256868 40,934712
274 ΚΕΚΑΜΟΤΙ-6ΕΡ 274 ΚθΓ3Γΐ10ΐί Νθ5ΐ05 24,706212 40,866276
275 Α6ΙΑ5ΜΑ-ΜΡ011ΚΑ 275 Α§Ϊ35ΓΠ3 Νθ$ΐ05 24,577645 40,916427
276 νΑ550\/Α-ΜΡ0υΚΑ 276 \/3550ν3 ΝΘ5Ϊ05 24,558121 40,943899
277 ΡΤΕΙΕΑ_ΜΡθυΚΑ 277 ΡίθΙθ3 νϊ5ΐοηίοΐ3 25,25592 40,93531
278 ΙΑΡΚΙ-ΑΝΑΤΟΙΙΚΑ 278 Ι3ίπ νί5Ϊ0ηΪ€ΐ3 25,025969 40,983619
279 ΡΑΝΑΚΙ 279 Ρ3Π3ΓΪ νΐ5ΐ;οηϊά3 25,1549 40,954291
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΙΧΘΥΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
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Οικογένεια/Εί
δος

Κοινή
Ονομασία Σταθμοί

Σύνολο
σταθμών

1_υυο63Γ&υ$
3ΐ&3ηϊου5

Στρωσίδι

1-2-10-19-20-24-28-31-32-44-60-61-
62-64-65-68-72-87-88-89-91-92-94-
95-98-102-132-133-160-177-178-179-
180-215

34

53ΐ(ΠΟ Ϊ3Νθίύ65
Ιονική

Πέστροφα

1-11-18-27-43-45-46-47-48-49-72-74-
75-76-91-99-100-102-103-116-126-
183-188-189-194-196-199-201-203-
213-214-215-218-219-220-221-226-
227-229-230-231

41

5θ|υ3ΐίυ$ εί. 
ρεΙοροηηβη5ί5

Ποταμοκέφαλος
Πελοποννήσου

1-3-4-5-12-13-23-24-25-26-28-44-50-
56-57-58-60-62-64-65-67-68-69-72-
77-78-79-83-84-85-87-89-91-92-94-
95-97-98-100-107-111-112-115-116-
164-185-215-221-228

49

ΤθΙβδΙθδ
ρΙθυΓοϋΐρυηείΒΐυδ Λιάρα

1-3-4-5-8-9-10-13-19-20-23-24-25-26-
28-29-30-31-32-35-40-44-47-64-67-
68-69-70-72-76-91-94-95-96-97-98-
100-109-116-118-119-125-126-132-
138-147-148-151-152-157-160-164-
177-184-185-194-195-215-221-228-
231

61

Β3Γ&145
ρθΙοροηηθ5Ϊυ5

Πελοποννησιακ 
ή Μπριάνα

4-12-3-15-16-17-18-19-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-44-47-50-51-56-59-
60-61-62-64-65-68-69-70-72-74-76-
77-78-83-86-87-88-89-91-92-95-96-
97-98-100-102-104-105-109-110-111-
112-116-122-126-132-139-152-157-
160-163-164-185-194-215-221-227-
228-231

72

ΡυίϊΙϋ5 οΗπά3ηυ5 Πλατίκα
Πρέσπας

7-8-10 3

δςυβΓιυδ $ρ. Ενΐηοδ 15-16-17-18-19-20-29-30-31-32-61-
88-160-163 14

Αη§υϊΙΐ3 3η§υϊΙΐ3 Ευρωπαϊκό Χέλι

8-13-14-19-50-59-61-62-67-69-82-83-
86-88-89-95-99-104-110-118-147-149-
178-179-183-184-185-218-219-248-
262

31

ν3ΐθηεί3
Ιεΐουτηθυχί Ζουρνάς 14-37-149-165 4

Αρήβηίιΐδ Ϊ35ά3ΐυ5 Ζαχαρίας 6-22-38-154-155-156-172-190-191-
192-236-241-242-267-273-277-278

17

Β3Γ6υ5 ΡΓΘ5ΡΘΠ5Ϊ5 Μπριάνα των 
Πρεσπών

7-8-9-42-66-71-75-93-99-103-183-
196-198-199-200-201-205-211-212-
214-217-218-219-220-223-224-225

27
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Οοϋίΐίς ΗθΙΙβηΐοΒ Λουροβελονίτσ
α

2-39-168 3

ΕεοηοΓηίάΐεΗΐΗγδ
ργ§ιη3θυ5 Λουρογωβιός 3-36-37-38-39-40-126-151-168-184 10

δςιΐΒΐίιΐδ$ρ. Αοοδ Ποταμοκέφαλος
Αώου

8-93-99-103-183-199-200-201-218-
219-220-223-224-225

14

5ςυ3ϋυ5
ρΒΓηνοΙίευδ

Ποταμοκέφαλος
Παμβώτιδας

35-36-70-118-119-122-124-126-132-
138-147-151-152-157

14

531 ηιο 5ρ. Ιουτοδ Πέστροφα
Λούρου

34 1

ΟηεοΓΗγηεΗυδ
ηηγΙ<ί55

Ιριδιζουσα
Πέστροφα 34-81-85-114-115 5

Ρθΐ35§υ5
ΐΗθδρΓΟίΐευδ

Θεσπρωτικός
Πεάσγός 35-94-118-142-148-159-184-187 8

Ββ ΙπΊΟ ρ6ΓΪ$ΐ6Π0υ5 Πέστροφα των 
Πρεσπών

41 1

635ΪΘΓ05ΪΘΙΙ5
§γΐΎΐηοιιπΐ5 Αγκαθερό 39-118-148-168-184-186 6

ΕιιεΙοηΐοηιγζοη
£Γ36εΐ15

Γ καβόχελο 
Ηπείρου 39 1

ΤΓορίάορήοχΐηθΙΙυδ
ΗθΙΙθηϊουε

Γ ουρνάρα 32-179 2

$3ΐ3Π3 ί1υνί3ΐΐ1ΐ5 Ποταμοσαλιάρα 50-62-88-89-258-260-262 7
Μυ§ίϋά3θ 62-77-89-240-242-244 6

ΟίεεηϋΈΓεΙιυς
Ι3&Γ3Χ Λαβράκι 62-277 2

Οχγηοθηΐ3θήθίΙϋ5
ρϊηάυδ Πινδοβίνος 66-93-183-218 4

Αΐ^υτηοίάθδ
βϊρυηοΐΒίυδ

Ευρωπαϊκό
Τσιρωνάκι

66-71-75-93-99-103-183-196-198-199-
200-201-207-208-210-214-217-218-
219-220-245-260-261

23

Ρθΐ35§ϋ5
5ΐγιηρΙΐ3ΐΐου5

Στυμφαλικός
Πελασγός 89 1

Ρ3εΗγεΜΙοη
ρίεΐυιη Χειλάς 99-219 2

ΟΙιοηοΐΓθ5ΐοηΐ3
ν3Γά3Γ6Π5ε

Σύρτης 8-66-99-207-219-260 6

6ο6ίο εί.
5ΐ<3θΐ3Γθη5Ϊ5

Κωβιόςτης
Σκόνδρας 99-219 2

ΟβΙΊΙ 1)11813 
ΙΐΟΐ&ΓΌΟΚΪ Κουνουπόψαρο

118-120-126-140-142-143-144-149-
154-155-156-158-159-165-166-167-
168-174-181-182-184-186-187-190-
191-192-232-238-240-243-248-250-
252-257-258-259-261-262-267-269

40

03Γ355ίυ5 εί.
£Ϊ&θΙϊθ Πεταλούδα 121-125-140-144-158-175-182 7

Ογρπηυδ οπτρίο Κυπρίνος 140-158-175-176-250-254 6

Κηίρθννίΐ8θ(ΐΪ3 οί. 
γπϊΙΙθγ'ι Αχερωνογωβιός 167 1
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Ογρπηίάββ βρρ. 176-177 2
δ3ΐ3ΙΊ3

ΘΟοηοΓΠΪάΐδΐ
Τριχωνοσαλιάρ

α
178-180 2

ΚυΙίΙυδ ρβηοδί Δρομίτσα 178-179-180-181 4
Ρθΐ359υ5 5ρρ. 177 1

ΟοβιΊϊε ΐΓίοΙιοηΐθ3 Τριχωνοβελονίτ
σα

179 1

ΕοοηοηιΐοίίοΗΙΐΊγδ
(ηοΗοηίδ

Νανογωβιός 179 1

83Ι3Π3 8ρ. 182 1

ΟοβΐΙϊδ οΙιπεΐ3η3
Αχριδοβελονίτσ

α
183 1

Β3Ι*1)ΙΙ5
(}3ΐθ3ηίευ5

Βαλκανική
Μπριάνα

206-207-208-209-210 5

ΒςυβΙίιΐδ
ν3Γ(Ϊ3Γβη3Ϊδ

Ποταμοκέφαλος
Μακεδονίας

207-208-210 3

83ΙΓΤΊΟ
ρ6ΐ39οηϊειΐ8

Πέστροφα
Πελαγωνίας

206-208 2

1—βρΟΙΊΓΙΪ3 9·^^Οδυ8 Ηλιόφαρο 223-224-225-238-239 5
ΑΙβυτηυδ
βΐϋυτηυδ

Ευρωπαϊκό
Σίρκο

232-238-239 3

ΡθΓ03 ίΙυνΐ'3ΐΐΙΪ5 Περκί 232-238 2
Αδρίυδ βδρϊυδ Ασπρογρίβαδο 232 1
ΚυϋΙυδ ΓυίΐΙυδ Τσιρώνι 232-238-239 3

Ροηΐ3ΐθ8θΗί8ΐυδ
ΓΠ3ΓΓηθΓ3ΐΐΙ5 Μαραμογωβιός

232-234-235-236-237-240-241-267-
270-271-272-273-274-275-276-277-
278-279

18

03Γ3δ8Ϊυδ 3ϋΓ3ΐυ5 Κοινό
Χρυσόψαρο

232-238-239-250-252-253-254-257-
258-259

10

Κ Ιιούβυδ 3ΐτΐ3Γυδ Μουρμουρίτσα 232-233-238-239-244-245-247-249-
250-252-253-255-256-260-261-264

16

8ςυ3ΐίυδ Οφίίθυδ Ποταμοκέφαλος
Θράκης

233-238-239-247-249-250-252-253-
254-255-256-257-258-260-261-264-
266

17

Οοβϊΐϊδ 5ΐΓυηηϊθ3β Ποταμοβελονίτ
σα

233-239-244-245-247-248-249-250-
252-253-255-256-257-260-262-266

16

ΑΙΗβπηβ ϋογβη Αθερίνα
234-235-236-237-240-241-267-268-
269-270-271-272-273-274-275-276-
277-278-279

19

1-ΪΖ3 53ΙΪΘΠ5 Γάστρος 234-237-268-273-275 5
Ι-Ϊ23 Γ3ΓΠ3ϋ3 Μαυράκι 234-235-236-237-258-274-279 7

Μ 119Π οβρϊΐ3ΐυδ Κέφαλος 235-258-262-279 4
ΟΜβΙοη Ιβ Ικοδυδ Χειλονάρι 235-270-275-276-278-279 6

Κηίροννίϊδοήίβ
03ϋ038Ϊ03 Ποντογωβιός 236-238-242-253-268-274-276-277-

278-279 10

8γη9η3ίΙιυ8
3Ρ35Ϊ0Γ

Ταινιοσακοράφ
α

236-241-242-267-270-273-274-278-
279 9

8θΙθ3 5θΙθ3 Γλώσσα 1 237 1
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§3ηύβΓ ΙυεϊορβΓ03 Ποταμολαύρακ
0

238 1

ν'ΐΓΠΐ33 ΠΊβΙβηορδ Μαλαμίδα 238-239 2
ΡδβυάθΓ38ϋθΓ3

Ρ3Π/3
Ψευδοράσμτιορ

α
32-238-239-258 4

Β3Γ&ΙΙ5 81ΓΙΙΠΉ036 Μπριάνα του 
Στρυμόνα

243-244-245-247-248-252-260-261-
262

9

Οχγηο6ΓΠ3εΙιβΐΙυ3
βυΓθδοϊιϊ Πετροχείλι 245-253-255-256-261 5

Εδοχ  Ιυοϊϋδ Τούρνα 248 1
Ι_θυ035ρίϋ5
ύβΙίηβ3ΐιΐ8 Μικροσίρκο 248-258-261 3

ΑΙβυπιυδ
νίδίοηϊουδ Αλάια 249-250-253-255-256-257 6

ΡθίΓοΙθυοϊδουδ
ϋοΓγδΙΜβηίουδ Τσαϊλάκι 249-257 2

Οοβΐο ϋυΐ93ΓΪουδ Βουργαροκωβιό
ς

249-250-252-253-255-256-257-259 8

Ββτβυδ ογοίοίβρίδ Θρακική
Μπριάνα

250-252-253-255-256-257 6

Ι_ΪΖ3 3ϋΓ3ί3 Μυξινάρι 260-275-279 3

ΜυΙΙυδ β3Γ&3ΐυδ
63Γβ3ΐυδ Κουτσομούρα 270-276 2

Ρ3Γ3ΐ3ΐβηηίυ8
δ3η9υϊηοΙθηΐυδ Στικτοσαλιάρα 267 1

ϋϊρίοϋυδ
3ηηυΐ3ήδ Σπάρος 270-276 2

ΖοδίθΓΪδθδδΟΓ
ορΜϊοοθρ^3ΐυδ Πρασινογωβιός 270-274-275-276

4
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