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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Η λίµνη ∆οϊράνη, βρίσκεται στα σύνορα της Ελλάδας και της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, και αποτελεί κατάλοιπο της µεγάλης και αρχαίας λίµνης Παιονίας. 

Τα δύο τρίτα της λίµνης ανήκουν στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ τα 2/3 της 

λεκάνης απορροής ανήκουν στην Ελλάδα. 

 Η ∆οϊράνη είναι ένας αξιόλογος φυσικός πόρος για τις κοινότητες γύρω από 

τη λίµνη.   

 Κύριος σκοπός αυτής της µελέτης είναι η περιγραφή των βιοτικών και 

αβιοτικών γνωρισµάτων της ∆οϊράνης, µε τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιµων 

στοιχείων και πληροφοριών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη κοινή 

έκθεση που έχει συνταχθεί για όλη τη λίµνη. Η σηµασία της βρίσκεται όχι µόνο στις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο κείµενο, αλλά κυρίως στην προοπτική που 

προσφέρει για επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών.   

 Η µελέτη περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. Όλα τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία 

παρουσιάζονται στα δύο πρώτα κεφάλαια. Τα κοινωνικοοικονοµικά γνωρίσµατα της 

περιοχής µελέτης περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο.   

Η µελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Αξιολόγηση των υγροτοπικών 

λειτουργιών και αξιών της διασυνοριακής Λίµνης ∆οϊράνης". Το έργο 

χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών – Υπηρεσία ∆ιεθνούς 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) και εκπονείται από το Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και τη "Society 

for the Investigation and Conservation of Biodiversity and Sustainable Development 

of Natural Ecosystems (BIOECO)" που εδρεύει στα Σκόπια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Θέση – Όρια – Εµβαδόν 

 
Η λίµνη ∆οϊράνη βρίσκεται στη Βαλκανική χερσόνησο (41°23’ Β 22°45’ Α). 

Αποτελεί κατάλοιπο της αρχαίας λίµνης Παιονίας που σχηµατίσθηκε από ισχυρές 

σεισµικές διεργασίες και καταλάµβανε έκταση 13.000 ha (Γεράκης και Κουτράκης 

1996). 

 Η ∆οϊράνη και η λεκάνη απορροής της χωρίζονται από τα διεθνή σύνορα 

µεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Τα εθνικά σύνορα διασχίζουν 

τη λίµνη µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο και συνεχίζουν κατά µήκος µιας 

µικρής κοίτης στα ανατολικά του χωριού Nikolich προς το βουνό Μπέλες. Φθάνουν 

έως το βουνό Μπέλες σε υψόµετρο 1.474 m1 ή 1.447 m2 msl, όπου στο σηµείο αυτό, 

και το όριο της λεκάνης απορροής ακολουθεί την κορυφογραµµή του βουνού προς τα 

ανατολικά (1.874 m1 ή 1.820 m2 msl). Στη συνέχεια το όριο της λεκάνης απορροής 

περνά κάτω από τη βουνοπλαγιά προς τα νότια και νοτιοανατολικά, όπου το 

χαµηλότερο σηµείο της φθάνει τα όρια της λεκάνης του ποταµού Στρυµόνα. Κατόπιν 

συνεχίζει κατά µήκος της ανατολικής κορυφής του βουνού Κρούσσια, γυρίζει προς τα 

νοτιοανατολικά και φθάνει στον ποταµό ∆οϊράνη που αποτελεί την έξοδο της λίµνης. 

Συνεχίζοντας προς τα πάνω, το όριο της λεκάνης απορροής γίνεται παράλληλο µε τη 

δυτική ακτή της λίµνης και προχωρά στη συνέχεια γύρω από τα χωριά Star και Nov 

Doiran και ανέρχεται σε υψόµετρο 720 m msl2. Από το σηµείο αυτό, το όριο 

συνεχίζει προς βορρά και ακολουθεί  τα σύνορα της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και της 

Ελλάδας.  

 

 

 
1 Σύµφωνα µε τον παλιρροϊακό µετρητή στο λιµάνι του Πειραιά (PH)  

2 Σύµφωνα µε το σηµείο αναφοράς και τα πρότυπα µέτρησης της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες αφορούν το 

παλαιό Γιουγκοσλαβικό σηµείο αναφοράς στην Pula, Κροατία (PC).    

Αυτό το σύστηµα είναι διαφορετικό από το σύστηµα που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα. Η σύντµηση, "msl," 

υποδηλώνει µέση στάθµη θάλασσας.  
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Η ∆οϊράνη καταλαµβάνει έκταση 39,9 km2 περίπου (ή 42,0 km2  σύµφωνα 

µε την Πρώην Γιουγκοσλαβία), εκ των οποίων τα 3/5 ανήκουν στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβία και τα 2/5 περίπου ανήκουν στην Ελλάδα (Χάρτης 1). Ο 

υδροκρίτης της ∆οϊράνης καταλαµβάνει έκταση 276,3 km2 περίπου (ή 271,8 km2 

σύµφωνα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβία). Ως περιοχή µελέτης λαµβάνεται η 

λεκάνη απορροής της λίµνης (Χάρτης 1). 

 
 

1.1. Φυσική διαµόρφωση 
 

Η ∆οϊράνη περικλείεται από το όρος Μπέλες προς Βορρά και από το όρος 

Κρούσσια προς νοτιοανατολικά. Η λίµνη διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια της 

πρόσφατης τεκτονικής ρήξης της Τεταρτογενούς περιόδου, που επηρέασε τα 

αδιαπέρατα πετρώµατα του ορεινού όγκου της Περιροδοπικής και 

Σερβοµακεδονικής.  

Η µοναδική φυσική διέξοδο της ∆οϊράνης είναι ο ποταµός ∆οϊράνης, που 

βρίσκεται στο νότιο τµήµα της λίµνης και ανήκει στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εκροή 

είναι δυνατή, όταν η στάθµη του νερού της λίµνης είναι υψηλή. Ο ποταµός 

εγκιβωτίσθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, προκειµένου να προστατευτεί η 

περιοχή κατά τη διάρκεια πληµµυρών. Τη δεκαετία του '50, το κύριο πρόβληµα ήταν 

ο έλεγχος της υψηλής στάθµης του νερού και η προστασία την παράκτιων περιοχών 

από τις πληµµύρες.  

Κατά τη δεκαετία 1960-1970, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νερού (ΙΑΝ - Water 

Development Institute) της Πρώην Γιουγκοσλαβίας εξέτασε τη µορφολογία της 

λεκάνης απορροής της λίµνης. Το 1991, από την πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

πραγµατοποιήθηκε στη λίµνη βυθοµετρική έρευνα µε ηχοβολιστικό µηχάνηµα και 

µια ταχυµετρική έρευνα στην ακτή, τα αποτελέσµατα των οποίων δηµοσιεύθηκαν 

από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νερού (1993). Οι πληροφορίες από τις έρευνες, σε 

συνδυασµό µε στοιχεία από το ελληνικό τµήµα χρησιµοποιήθηκαν για τη 

ψηφιοποίηση από το Υπουργείο Γεωργίας, ∆ασονοµίας και ∆ιαχείρισης Νερού 

(Durnev και Lazarevski 2001). Με βάσει την έρευνα αυτή, σηµειώνονται τα 

ακόλουθα:  

• Ένα σχετικά µικρό τµήµα της λεκάνης απορροής, περίπου 50 km2 ή 18 %, είναι 

πάνω από το υψόµετρο των 500 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας).  
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• Η επιφάνεια της λίµνης δεν αυξάνεται αξιόλογα στα χαµηλότερα υψόµετρα. Αυτό 

δείχνει ότι το χαρακτηριστικό γνώρισµα στα υψηλά υψόµετρα είναι οι απότοµες 

κλίσεις, οι οποίες δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αποξήρανση των 

επιφανειακών υδάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη νότια πλευρά του όρους 

Μπέλες. 

Στο τµήµα της λεκάνης απορροής κάτω από το υψόµετρο των 500 m 

δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την αργή απορροή του επιφανειακού νερού 

και την αυξηµένη διήθηση στο έδαφος, όπου βέβαια το επιτρέπει η υδρογεωλογική 

σύνθεση.  

Η λίµνη είναι πολύ ρηχή, µε το κατώτατο σηµείο του πυθµένα να τοποθετείται 

στην ισοϋψή των 138,0 m msl. Το σηµερινό βάθος της είναι 3-4 m, σε αντίθεση µε το 

βάθος των 10 m που είχε η λίµνη παλαιότερα. Αυτό το µικρό βάθος της αυξάνει τον 

άµεσο κίνδυνο για τη ζωή στη λίµνη.   

 

 

1.3. Νοµικό καθεστώς προστασίας 

 
Η ∆οϊράνη βρίσκεται υπό την προστασία διεθνούς και εθνικού νοµικού 

καθεστώτος. Έχει χαρακτηρισθεί ως “Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας 

(Important Bird Area, IBA)” στην Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβία (κωδικοί 

GR023 και ΜΚ010).Στην Ελλάδα έχει προταθεί να περιληφθεί Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

“Φύση 2000”, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protected Area-SPA) 

(GR1230003) (Dafis et al. 1996). Το 2002, η ∆οϊράνη, ως Περιοχή Ειδικού 

Ενδιαφέροντος ∆ιατήρησης (ASCI), περιλήφθηκε στο Εθνικό Σµαραγδένιο ∆ίκτυο 

στην Πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Η ∆oϊράνη υπόκειται σε συµφωνίες µεταξύ των δύο χωρών. Το 1956 

συντάχθηκε συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, η οποία 

δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη ρύθµιση της µέγιστης στάθµης νερού της λίµνης για την 

προστασία των γύρω περιοχών από πληµµύρες. Στη συµφωνία αυτή, η στάθµη του 

νερού της λίµνης θα πρέπει να διατηρείται µεταξύ 146 και 144,8 m msl (σηµείο 

αναφοράς του Πειραιά) ή 146,14 και 147,34 m msl (σηµείο αναφοράς Κροατίας).  

Στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, η ∆oϊράνη χαρακτηρίστηκε ως φυσική 

σπανιότητα µε βάσει απόφασης (Αριθ. 06-691/1) που εκδόθηκε από το Εθνικό 

Ίδρυµα Πολιτιστικών Μνηµείων, στα Σκόπια, στις 21 Ιουλίου 1970. Επιπρόσθετα, το 
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1977, ο Νόµος για την προστασία των λιµνών Οχρίδας, Μεγάλης Πρέσπας και 

∆oϊράνης ("Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης SRM" Αριθ. 45/77) καθιέρωσε τη 

∆oϊράνη ως “Μνηµείο της Φύσης”. Σύµφωνα µε τον Νόµο αυτό και εξαιτίας των 

ιδιαίτερων γνωρισµάτων και της φυσικής οµορφιάς; γεωλογικές, γεωµορφολογικές, 

υδρολογικές, υδροβιολογικές και άλλες επιστηµονικές αξίες; καθώς και της 

πολιτιστικής, αισθητικής, εκπαιδευτικής, φαρµακευτικής, αναψυχικής, τουριστικής 

και άλλης οικονοµικής σηµασίας; οι λίµνες Οχρίδα, Μεγάλη Πρέσπα και ∆οϊράνη, οι 

ακτές, οι πηγές και οι χείµαρροι ανακηρύχθηκαν ως “Mνηµεία της Φύσης” ιδιαίτερα 

σηµαντικά για την κοινωνία και βρίσκονται υπό ειδική προστασία. 

Αυτές οι νοµικές ρυθµίσεις για την προστασία των τριών λιµνών 

περιλαµβάνουν τη διατήρησή τους στο κράτος που ανήκουν, τη δηµιουργία 

ευνοϊκότερων συνθηκών για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ειδών που ζούν στις 

λίµνες αυτές, την πρόληψη των δραστηριοτήτων που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις 

στη φυσική οµορφιά και τον έλεγχο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν τις λίµνες, προκειµένου να ληφθούν µέτρα για την αειφόρο ανάπτυξή 

τους. Ο Νόµος σχετικά µε την προστασία των λιµνών Οχρίδας, Μεγάλης Πρέσπας 

και ∆οϊράνης ρυθµίζει επίσης το καθεστώς προστασίας των λιµνών, προσδιορίζει τον 

µέγιστο όγκο νερού της λίµνης (µε σκοπό τη διατήρησή τους και την ισορροπία των 

οικοσυστηµάτων τους), ελέγχει τη χρήση του νερού µε βάσει επιστηµονικά επίπεδα 

αναφοράς, υιοθετεί ειδικά προγράµµατα για την προστασία των λιµνών, ρυθµίζει τα 

χρηµατοδοτικά µέσα για την προστασία των λιµνών και ρυθµίζει τα χωρικά και 

αστικά σχέδια, ώστε να είναι σύµφωνα µε τον Νόµο και την καθιέρωση του 

Συµβουλίου για την προστασία των λιµνών Οχρίδας, Μεγάλης Πρέσπας και ∆oϊράνης 

(διαλύθηκε το 1988 µε βάση τροποποιήσεις και συµπληρώµατα του Νόµου).  

Βάσει του άρθρου 5 του σχετικού Νόµου για την προστασία των τριών λιµνών, 

εγκρίθηκε πρόγραµµα για την προστασία των λιµνών, το 1987. Το πρόγραµµα 

διευκρινίζει τα µέτρα και τις δραστηριότητες που λαµβάνονται για την προστασία 

των λιµνών, την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, την πανίδα και τη 

χλωρίδα, την απαραίτητη επιστηµονική έρευνα καθώς και εκθέσεις και 

χρηµατοδοτήσεις. Τα Συµβούλια των ∆ήµων, ως ιδιοκτήτες αυτών των Μνηµείων της 

Φύσης, έχουν την ευθύνη να επιλύσουν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διάθεση 

των αστικών στερεών αποβλήτων, τη χρήση των σκαφών, τη µεταφορά επιβλαβών 

υλικών κοντά στις λίµνες, τη συµµόρφωση των αστικών περιοχών κατά µήκος της 

ακτογραµµής µε τις βασικές αρχές προστασίας, την ανάπτυξη συστηµάτων για την 
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προστασία των λιµνών από τα απόβλητα και την καθιέρωση συστηµάτων 

παρακολούθησης της ποιότητας του νερού των λιµνών.  

Υπάρχουν πολυάριθµοι νόµοι σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έως σήµερα, καµία άλλη ειδικά προστατευόµενη ζώνη κοντά στη λίµνη δεν έχει 

καθιερωθεί. Προς το παρόν, η περιβαλλοντική νοµοθεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβίας 

(Σκόπια) αναθεωρείται και λαµβάνονται µέτρα για να εναρµονισθεί µε τις Οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εκτός από τα υπάρχοντα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος, έχουν προταθεί 

επιπλέον επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για τη ∆oϊράνη, οι οποίες θα βοηθήσουν 

στην προστασία της λίµνης. Αυτές είναι:  

• Μελέτη του ισοζυγίου του νερού της λίµνης, που θα περιλαµβάνει τον 

υδροκρίτη, τις χρήσεις του νερού και τον µέγιστο όγκο νερού της λίµνης. 

• Μελέτη για την κατάσταση της φυτοκάλυψης της λεκάνης απορροής της λίµνης 

και την παρουσία ιζηµάτων και φορτίων ρύπανσης από περιοχές που έχουν 

διαβρωθεί. 

• Μελέτη για την εφαρµογή αγροχηµικών στη λεκάνη απορροής της λίµνης και 

των επιδράσεων τους στα βιολογικά, χηµικά και βιοχηµικά γνωρίσµατα του 

νερού της λίµνης.  

• Μελέτη για τις επιπτώσεις από τα όµβρια ύδατα, τα βιοµηχανικά απόβλητα και 

άλλες εισροές που καταλήγουν στη λίµνη.  

 

 

 

 

 

 


