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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ιίκλε Κνξώλεηα είλαη έλαο πγξόηνπνο δηεζλνύο ζεκαζίαο πνπ θηινμελεί θάζε ρξόλν 

δεθάδεο είδε πηελώλ θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ψζηόζν ε 

ιίκλε ηα ηειεπηαία έηε αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ξύπαλζεο θαη έιιεηςεο λεξνύ. 

Καηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην ηνπ 2004 νη θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο 

θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαζώο θαη ε έληνλε απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηεο 

ιίκλεο ζε ζρέζε κε ηε κηθξή θιήζε ηεο όρζεο δεκηνύξγεζαλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θισζηξηδίνπ ηεο αιιαληίαζεο (Clostridium botulinum). Αθνινύζεζε ε 

ζαλάησζε δεθάδσλ ρηιηάδσλ πηελώλ πνπ πξνζβιήζεθαλ από ηελ ηνμίλε ηνπ θισζηξηδίνπ. 

Παξάιιεια ρηιηάδεο ςάξηα μεβξάζηεθαλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ρσξίο λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα 

αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Τν θαηλόκελν ζηαδηαθά έπαςε λα πθίζηαηαη από ηε ζηηγκή πνπ 

πςώζεθε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο θαη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία αέξα θαη λεξνύ. Τν 

Σεπηέκβξην ηνπ 2007 επαλαιήθζεθε παξόκνην θαηλόκελν θαη εθαηνληάδεο πνπιηά έπεζαλ 

ζύκαηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο. 
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ABSTRACT 

 

Lake Koronia is situated in the Region of Central Macedonia, northern Hellas and is part of a 

National Wetland Park, which is considered as a valuable place for large populations of 

resident and migratory birds. It is a Ramsar site that is also covered by the Directives 79/409 

EEC and 92/43 EU. Human activities (industries, water pump, irrigation, soil fertilization 

etc.) are disrupting wetland life and disturb the ecological balance. An outbreak of type C 

botulism in waterbirds was investigated at Lake Koronia from August to October 2004. The 

outbreak was associated with the falling water level, alkaline pH and extensive decomposition 

of plant material and dead invertebrates. More than 35.000 birds (41 species – mainly 

waterfowl and shorebirds) died from avian botulism – type C. Also thousands of fishes were 

found dead, while the death causes were not determined. The situation started to be improved 

after the augmentation of the water level and the decrease of air and water temperature. The 

phenomenon was repeated on September of 2007, where hundreds of birds were found dead.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αιιαληίαζε ησλ πηελώλ είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από ην βαθηήξην 

Clostridium botulinum θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο θύξηα αηηία ζαλάηνπ ησλ πδξόβησλ πηελώλ 

από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ζε πνιιέο επείξνπο [1, 2]. Τν Clostridium botulinum 

έρεη ηαμηλνκεζεί ζε πέληε ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπξνηνμηλώλ πνπ 

παξάγεη [3]. Απηέο νη λεπξνηνμίλεο πξνθαινύλ ζηαδηαθή παξάιπζε ησλ κπώλ αξρίδνληαο από 

ηα πόδηα θαη ηα θηεξά, πξνρσξώληαο πξνο ην ιαηκό θαη ηειηθά πξνζβάιινληαο ηνπο κύεο πνπ 

είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αλαπλνή [2, 3, 4]. 

Ζ αιιαληίαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πγξνηόπνπ. Οη αβαζείο όρζεο είλαη νη 

θαηεμνρήλ ζέζεηο πνπ παξάγεηαη ε ηνμίλε [1]. Από ην 1934 ν Gunderson [1] έδεημε πσο ε 

λεθξή νξγαληθή ύιε, ην αβαζέο ηνπ λεξνύ, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ην αιθαιηθό 

πεξηβάιινλ απνηεινύλ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο ηεο αιιαληίαζεο. 

Ο Bell [5] απέδεημε όηη ην βαθηήξην ηεο αιιαληίαζεο αλαπηύζζεηαη ζε πηώκαηα αζπόλδπισλ 

ηα νπνία πέζαλαλ ιόγσ απνμήξαλζεο κηαο πεξηνρήο ή θαη πιεκκπξίζκαηνο κε αβαζέο λεξό. 

Ζ ηνμίλε πνπ παξάγεηαη πεξλά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη πξνζβάιιεη ηα πηελά. 

Δπηπξόζζεηα, ζηα απνζπληηζέκελα πηελά θαη ςάξηα αλαπηύζζνληαη ρηιηάδεο αλζεθηηθέο 

πξνλύκθεο κπγώλ πνπ ζπζζσξεύνπλ ηελ ηνμίλε ηεο αιιαληίαζεο θαη ηε κεηαθέξνπλ ζε άιια 

πηελά [1, 3]. Γελ είλαη αζύλεζεο ην θαηλόκελν λα βξίζθνληαη ηξία ή ηέζζεξα πξόζθαηα 

ζαλαησκέλα πηελά ζε απόζηαζε ιίγσλ κέηξσλ από έλα πηώκα γεκάην πξνλύκθεο [3].  

Ζ ζεξαπεία ησλ πηελώλ είλαη εθηθηή, όηαλ ε ηνμίλε δελ έρεη παξαιύζεη ηνπο κύεο πνπ 

ειέγρνπλ ηελ αλαπλνή. Τόηε ηα πηελά ζα πξέπεη λα ζπιιεθζνύλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

θισβνύο όπνπ ζα ηνπο παξέρεηαη θαζαξό λεξό θαη ηξνθή, επίζεο κπνξεί λα γίλεη έλεζε 

αληηηνμίλεο [1]. Τερληθέο κε κεγαιύηεξν όθεινο είλαη ε θαύζε ησλ λεθξώλ πηελώλ θαη ε 

εθδίσμε ησλ πηελώλ από ηηο όρζεο ηνπ πγξνηόπνπ κε ηε βνήζεηα αεξνζθαθώλ, πεγώλ θξόηνπ 

(θαλνλάθηα) ή ειεγρόκελεο θαύζεηο ησλ θαιακηώλσλ [1]. Ο απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο γηα 

ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιαληίαζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πγξνηόπνπ ώζηε λα κελ 

δεκηνπξγνύληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βαθηεξηδίνπ Clostridium 

botulinum [1, 3]. 

Σηελ έξεπλα απηή αλαθέξνληαη νη επηπηώζεηο ηεο αιιαληίαζεο ζηελ πηελνπαλίδα ηεο 

Κνξώλεηαο θαη νη ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ. 

       

 

3. ΜΔΘΟΓOI 

 

3.1 Περιοτή έρεσνας 

Ζ ιίκλε Κνξώλεηα βξίζθεηαη ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο, (40º 40’ 58’’ Β, 23º 09’ 33’’ Α) 

θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Υγξνηόπσλ ησλ Ληκλώλ Κνξώλεηαο – Βόιβεο θαη 

Μαθεδνληθώλ Τεκπώλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 16388 ha (ΦΔΚ 248/Γ/2004). Οη Λίκλεο Βόιβε 

θαη Κνξώλεηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πγξόηνπνη δηεζλνύο ζεκαζίαο RAMSAR (3GR005), 

σο Τόπνο Κνηλνηηθήο Σεκαζίαο (GR 1220001) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ, θαη σο 

Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο (GR 1220009) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 79/409/ 

ΔΟΚ. Ψζηόζν αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (βηνκεραλίεο, άληιεζε λεξνύ, άξδεπζε, εθαξκνγή 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηηο πέξημ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θ.α.) απνζηαζεξνπνηνύλ ηελ 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο ιίκλεο [6, 7, 8]. 

Σπγθεθξηκέλα θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ε Κνξώλεηα έρεη ππνζηεί δξακαηηθή κείσζε 

ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ πνπ ζπλνδεύηεθε ηόζν από κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο όζν θαη 

κείσζε ηνπ βάζνπο ηεο. Τε δεθαεηία ηνπ 1970 ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαηαιάκβαλε εκβαδό 

46,2 km² θαη ην κέγηζην βάζνο ήηαλ 8 m. Τν 1995 ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαηαιάκβαλε 

εκβαδό 30 km² θαη ην κέγηζην βάζνο ήηαλ 1 m, ελώ ην 2002 ε ιίκλε απνμεξάλζεθε ζρεδόλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82


νινθιεξσηηθά. Σηηο αξρέο ηνπ 2003 ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ άξρηζε λα απμάλεη θαη ην 2004 to 

βάζνο έθηαζε ηα 0,9 m. [9]. 

Οη θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ην 2004 θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αιιαληίαζεο ήηαλ νη εμήο: ζεξκνθξαζία λεξνύ 20,9 º C, pH 8,2, ε αιαηόηεηα 

5,3 ‰, ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ήηαλ 9,9 mg L
-1

  

ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ αθξηβώο πάλσ από ηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο ήηαλ 

7,9 mg L
-1 

 [9]. 

 

3.2 Απογραθή ηης θανάηωζης ηων πηηνών και ηετνικές ποσ εθαρμόζηηκαν 

Μαδηθνί ζάλαηνη πηελώλ παξαηεξήζεθαλ από ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Κπλεγεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην 

ηνπ έηνπο 2004 θαη θαηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην ηνπ έηνπο 2007. Ζ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ 

θαηαγξάθεθε θαη απνηππώζεθε ε πθηζηάκελε θάζε θνξά θαηάζηαζε.  

Τν 2004 επειέγεζαλ έμη δεηγκαηνιεπηηθέο ισξίδεο κήθνπο 1000 πεξίπνπ κέηξσλ ε θάζε 

κία θαη πιάηνπο 50 έσο 200 m. Οη ισξίδεο απηέο είραλ θαηεύζπλζε παξάιιειε κε ηελ όρζε 

ηεο ιίκλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ (θάζε πέληε εκέξεο πεξίπνπ) θαηαγξάθνληαλ 

ην είδνο θάζε λεθξνύ ή εκηζαλνύο πηελνύ, ζεκεηώλνληαλ ην ζεκείν πνπ εληνπίζηεθε ην 

εκηζαλέο ή λεθξό πνπιί θαη παξαθνινπζήζεθε ε εμέιημή ηνπ (ζάλαηνο, θαηαλάισζε από 

άξπαγεο, απνζύλζεζε θιπ.). 

  Δθηόο από ηελ απνγξαθή νη ζπγγξαθείο πξόηεηλαλ θαη εθάξκνζαλ κέηξα πεξηνξηζκνύ 

ηνπ θαηλνκέλνπ (θαλνλάθηα θξόηνπ, θαύζε λεθξώλ πηελώλ). Δπίζεο δείγκαηα εκηζαλώλ θαη 

λεθξώλ πηελώλ εζηάιεζαλ γηα εμέηαζε ζην Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ. 

Τν Σεπηέκβξην ηνπ 2007 κεηά ηηο πξώηεο ελδείμεηο ζαλάησλ πηελώλ επηιέρζεθαλ ηέζζεξηο 

δεηγκαηνιεπηηθέο ισξίδεο κήθνπο 1000 πεξίπνπ κέηξσλ θαη πιάηνπο 100 έσο 600 m. 

Δπηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε δεύηεξε κέξα γηα δεθαπέληε κέξεο. Λόγσ δύζθνιεο 

πξόζβαζεο νη ισξίδεο απείραλ ζε θάπνηα ζεκεία έσο 200 m καθξηά από ην λεξό. Ζ ππόινηπε 

δηαδηθαζία ήηαλ αλάινγε κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ην 2004. Δπηπξόζζεηα, δείγκα 

εκηζαλνύο πηελνύ (Tatorna tadorna) εζηάιε ζην Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ γηα 

πξνζδηνξηζκό ηεο αηηίαο.  

 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

 

4.1 Ζ απογραθή ηης θανάηωζης ηων πηηνών ζηην Κορώνεια 

Τν 2004 ζηα εκηζαλή πηελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ιίκλε δηαπηζηώζεθαλ ζπκπηώκαηα 

αιιαληίαζεο (παξάιπζε ησλ πηεξύγσλ, ησλ πνδηώλ θαη ηνπ ιαηκνύ). Μεξηθά από ηα εκηζαλή 

ζηάιζεθαλ ζην Ηλζηηηνύην Λνηκσδώλ & Παξαζηηηθώλ Ννζεκάησλ Θεζ/λίθεο όπνπ 

δηαπηζηώζεθε όηη έπαζραλ από αιιαληίαζε ηύπνπ C. H απνγξαθή (Πίλαθαο 1) έδεημε πσο ην 

2004 πξνζβιήζεθαλ 41 είδε πηελώλ, θπξίσο πάπηεο, παξπδάηηα, γιάξνη θαη 

αξγπξνπειεθάλνη. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζαλαησκέλσλ πηελώλ εθηηκάηαη ζε πεξηζζόηεξα 

από 35.000 άηνκα. Παξάιιεια ρηιηάδεο ςάξηα μεβξάζηεθαλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ρσξίο λα 

πξνζδηνξηζηνύλ ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Τν θαηλόκελν ζηαδηαθά έπαςε λα πθίζηαηαη από 

ηε ζηηγκή πνπ πςώζεθε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο θαη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία αέξα 

θαη λεξνύ. 

Τν 2007 θαηαγξάθεθαλ παξόκνηα ζπκπηώκαηα παξάιπζεο θαη ζαλάησζεο ζε 14 είδε, 

θαη εθηηκάηαη πσο ζαλαηώζεθαλ πεξηζζόηεξα από 2500 πηελά. Τν 2007 αλ θαη ζηάιζεθε 

δείγκα ζην αλσηέξσ Ηλζηηηνύην δελ πξνζδηνξίζηεθε ε αηηία πάζεζεο.  

Ζ πξώηε δηαπηζησκέλε εκθάληζε ζαλάησλ πηελώλ από ηελ αιιαληίαζε ήηαλ ην 1980 ζηε 

ιίκλε Κεξθίλε [2]. Τν 1993 εκθαλίζηεθε αλάινγν θαηλόκελν ζαλάησζεο πηελώλ ζηε ιίκλε 

Κνξώλεηα όπνπ 3000 πεξίπνπ λεθξά πηελά βξέζεθαλ από κέιε ηεο Διιεληθήο 



Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο ρσξίο όκσο λα επηβεβαησζεί κε ηνμηθνινγηθή εμέηαζε όηη ε αηηία 

ζαλάηνπ ήηαλ ε αιιαληίαζε (Ησάλλεο Τζνπγθξάθεο, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).  

Ζ εκθάληζε ηεο αιιαληίαζεο ησλ πηελώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνύ, ην βαζηθό pH θαη ηελ εθηεηακέλε απνζύλζεζε ησλ θπηηθώλ πιηθώλ θαη ησλ λεθξώλ 

αζπόλδπισλ [9]. Οη ζπλζήθεο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα όηαλ ε ιίκλε θηινμελεί ηνπο 

κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο εηδώλ πδξόβησλ θαη παξπδάηησλ πηελώλ, δειαδή ην Σεπηέκβξην 

θαη Οθηώβξην θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε [10]. Δπνκέλσο, ζηε ιίκλε εκθαλίδεηαη ην 

θαηλόκελν ηεο «νηθνινγηθήο παγίδαο» όπνπ αλζξώπηλεο ελέξγεηεο αιιάδνπλ ηηο ζπλζήθεο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαπαηώληαη ηα πηελά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο [11].  

 

Πίλαθαο 1. Καηάινγνο εηδώλ πνπ βξέζεθαλ λεθξά κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνμίλεο ηεο 

αιιαληίαζεο (Clostridium botulinum) 2004 θαη ην 2007. 

 Δίδος Αριθμός 

 Δπιζηημονικό όνομα Κοινό όνομα 2004 2007 

1 Acrocephalus arudinaceus Τζηρινπνηακίδα +  

2 Anas acuta Σνπβιόπαπηα ++  

3 Anas clypeata  Φνπιηαξόπαπηα +++  

4 Anas crecca  Κηξθίξη +++ ++ 

5 Anas penelope Σθπξηρηάξη ++  

6 Anas platyrhyncos  Πξαζηλνθέθαιε +++ ++ 

7 Anas strepera  Καπαθιήο ++  

8 Ardea cinerea  Σηαρηνηζηθληάο ++  

9 Ardeola raloides Κξππηνηζηθληάο  + 

10 Aythya ferrina  Κπλεγόπαπηα +  

11 Aythya nyrroca  Βαιηόπαπηα +  

12 Calidris alba  Λεπθνζθαιίδξα +  

13 Calidris alpina Λαζπνζθαιίδξα + + 

14 Calidris minuta  Ναλνζθαιίδξα +  

15 Cettia cetti Χεπηαεδόλη +  

16 Charadrius dubius Πνηακνζθπξηρηήο ++  

17 Chlidonias niger  Μαπξνγιάξνλν ++  

18 Egretta alba  Αξγπξνηζηθληάο +  

19 Egretta garzetta  Λεπθνηζηθληάο ++  

20 Falco tinunculus Βξαρηθηξθίλεδν +  

21 Fulica atra  Φαιαξίδα ++  

22 Gallinago gallinago  Μπεθαηζίλη ++  

23 Gallinula chloropus Νεξνπνπιάδα + + 

24 Himantopous himantopus  Καιακνθαλάο + + 

25 Hirundo rustica Σηαβινρειίδνλν  + 

26 Larus cachinans  Αζεκόγιαξνο +++ + 

27 Larus minutus  Ναλόγιαξνο +  

28 Larus rindibundus  Καζηαλνθέθαινο γιάξνο +++ ++ 

29 Pelecanus crispus  Αξγπξνπειεθάλνο 238  

30 Phoenicopterus ruber Φνηληθόπηεξν 1 +++ 

31 Platalea leucorodia  Φνπιηαξνκύηα +  

32 Phillomachus pugnax  Χεπηνκαρεηήο +  

33 Recurvirostra avocetta  Αβνθέηα ++ ++ 

34 Sterna caspia  Καξαηδάο +  

35 Sterna hirundo Πνηακνγιάξνλν +  



36 Sturnus vulgaris  Χαξόλη +  

37 Tatorna tadorna Βαξβάξα ++ ++ 

38 Tringa erythropus  Μαπξόηξπγγαο +  

39 Tringa glareola  Λαζπόηξπγγαο + + 

40 Tringa ochropus  Γαζόηξπγγαο +  

41 Tringa stagnatilis  Βαιηόηξπγγαο + + 

42 Turdus merula Κόηζπθαο +  

43 Turdus philomelos Κειαεδόηζηρια +  

+    άηνκα 

++  δεθάδεο 

+++ εθαηνληάδεο 

 

4.2 Ζ ανηιμεηώπιζη ηοσ θαινομένοσ 

Ζ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο θαη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 

εμαζθάιηζε ηελ απαξαίηεηε πιηθή βνήζεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ην 2004. 

Ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ λεθξώλ πηελώλ ε Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ελεκέξσζε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. 

Γείγκαηα λεθξώλ πηελώλ ζηάιζεθαλ γηα αλαιύζεηο κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αηηίαο 

ζαλάηνπ ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ρηιηάδεο λεθξά πηελά ζπιιέρζεθαλ θαη θάεθαλ ζε κηα 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ 40 θαλνλάθηα θξόηνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία ηεο όρζεο γηα ηελ εθδίσμε ησλ πηελώλ [1, 3]. Δθηόο ησλ παξαπάλσ νη 

θάηνηθνη ησλ γύξσ πεξηνρώλ ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα κέζα πξνθύιαμεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ από ηνπο Οκνζπνλδηαθνύο Θεξνθύιαθεο ηεο Κπλεγεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Άιιεο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλώκεο όπσο 

ζπλαληήζεηο, ζπλεληεύμεηο ηύπνπ θαη ελεκεξσηηθέο εθδόζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα 

αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία ηεο θξίζεο [12]. Δθηηκάηαη όηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο πεξηόξηζαλ ηε 

ζαλάησζε ησλ πδξνβίσλ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη βνήζεζαλ ζηελ έγθαηξε θαη 

έγθπξε ελεκέξσζε. 

 

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αλζξώπηλεο ελέξγεηεο θαηέζηεζαλ ηε ιίκλε Κνξώλεηα ζε νηθνινγηθή παγίδα όπνπ 

πξνζειθύεη θαη ζαλαηώλεη δεθάδεο ρηιηάδεο πηελά άιινηε ιόγσ ηεο αιιαληίαζεο θαη άιινηε 

από άγλσζηε αηηία. Τν θαηλόκελν ησλ καδηθώλ ζαλάησλ πηελώλ επαλαιακβάλεηαη, νπόηε 

απαηηείηαη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε 

παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα 

θαηά ηνπο θξίζηκνπο κήλεο ηνπ Απγνύζηνπ, Σεπηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ 

εληνπηζηνύλ λεθξά πηελά πξέπεη λα επηδηώθεηαη ην γξεγνξόηεξν ε απνκάθξπλζή ηνπο κε 

θαύζε θαη ε εθδίσμε ησλ δσληαλώλ κε θαλνλάθηα θξόηνπ, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην θαηλόκελν 

ζηελ έλαξμή ηεο εθδήισζεο. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ηνπ θαηλνκέλνπ  

απνηειεί αληηθείκελν ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο.    
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