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2.2. Βιοτικά γνωρίσµατα 
 

Η βιοποικιλότητα στη λεκάνη απορροής της ∆οϊράνης αποτελείται κυρίως από 

Μεσογειακά στοιχεία, αν και τα Βόρεια Ευρωπαϊκά και Ανατολικά (Aralo της Κασπίας) 

στοιχεία είναι επίσης παρόντα σε µικρότερες αναλογίες. Τα Μεσογειακά και Βόρεια στοιχεία 

καταλαµβάνουν τις επίπεδες και λοφώδεις περιοχές κατά µήκος της λεκάνης, καθώς επίσης 

και µέσα στην ίδια τη λίµνη, ενώ τα βόρεια στοιχεία απαντούν στο όρος Μπέλες. Αυτή η 

χωροδιάταξη είναι ιδιαίτερα εµφανής τα τελευταία 10.000 έτη.  

Σε µεγάλο βαθµό, ο κύριος λόγος για τις αλλαγές του κλίµατος στο βόρειο ηµισφαίριο 

κατά τη διάρκεια της Τριτογενούς περιόδου ήταν η µετακίνηση των ηπείρων προς τον 

Βορρά, η οποία διευκόλυνε επίσης την ορογένεση. Στην αρχή της Πλειστόκαινου (ακόµη και 

µέσα στη βαλκανική χερσόνησο), όλα τα τροπικά στοιχεία καταστράφηκαν. Ως συνέπεια 

αυτής της τεράστιας µείωσης του αριθµού των ειδών, η χλωρίδα µέσα στα ιζήµατα 

εκπροσωπείται από 6.000 είδη ενώ, στα ιζήµατα του ανώτερου Πλειστόκαινου, ο αριθµός 

ειδών είχε µειωθεί σε 1.000. Ωστόσο, η Πλειστόκαινος δεν ήταν µια περίοδος κλιµατικής 

οµοιοµορφίας. Αποτελείται από τις πιο κρύες, παγετώδεις (Gunz, Mindel, Riss, Wurm) και 

θερµότερες, µεσοπαγετωνικές (Gunz/Mindel, Mindel/Riss και Riss/Wurm) φάσεις. Στην 

παγετώδη φάση Mindel (480.000-425.000 έτη B.P.), µια µαζική µετανάστευση ειδών της 

τότε υπάρχουσας θερµοφιλικής χλωρίδας και πανίδας από τις Βόρειες, Μέσες και 

Ανατολικο-ευρωπαϊκές ζώνες, καθώς επίσης και από τη Σιβηρία, κατευθύνθηκε προς τα 

νότια τµήµατα της Βαλκανικής χερσονήσου και της Νοτιοδυτικής Ασίας. Εκείνη την 

περίοδο, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια των επόµενων φάσεων παγετώνων– ειδικά η 

παγετώδης φάση Wurm (120.000 – 10.000 έτη B.P.) – η µέση ετήσια θερµοκρασία ήταν 8-

12° C χαµηλότερα από ότι είναι σήµερα.  

Κατά τη διάρκεια της φάσης των παγετώνων Wurm, η λεκάνη της ∆οϊράνης 

κατοικήθηκε από είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντούν αυτή την περίοδο στη Μέση και 

Βόρεια Ευρώπη. Στη postglacial φάση (10.000 έτη B.P. έως σήµερα), µε την ύψωση της 

θερµοκρασίας, οι οργανισµοί που κατοικούσαν στα πεδινά της λεκάνης της ∆οϊράνης 

άρχισαν να κινούνται προς τις υψηλότερες περιοχές, δεδοµένου ότι αυτή η τάση θέρµανσης 

εκφράστηκε αρχικά σε χαµηλότερα υψόµετρα µέσα στη λεκάνη και πλησιάζουν στη 

συνέχεια την ίδια τη λίµνη. Ως αποτέλεσµα της µετανάστευσης των βόρειων στοιχείων 
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χλωρίδας και πανίδας στις υψηλότερες περιοχές των βουνών, το χαµηλότερο τµήµα της 

λεκάνης είχε αραιή αποίκηση. Συνεπώς, τα θερµότερα Μεσογειακά είδη άρχισαν να 

επικρατούν στην περιοχή. Αυτό εµφανίστηκε επίσης και µέσα στην ίδια τη λίµνη, αλλά σε 

µικρότερο βαθµό. Η Μεσογειακή χλωρίδα και πανίδα της ∆οϊράνης και της παρακείµενης 

λεκάνης της είναι προέλευσης Αιγαίου-Μεσογείου και ποντο-Μεσογείου. Αυτά τα στοιχεία 

αποικίζουν προς βορρά και εκτείνονται ως τον ποταµό Αξιό, την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης 

και σε µικρότερο βαθµό µέσω του ποταµού Στρυµόνα.  

Εκτός από τα Μεσογειακά, Βόρεια και Ανατολικά στοιχεία χλωρίδας και πανίδας, 

στη ∆οϊράνη και τη λεκάνη της απαντούν συγκεκριµένα taxa (δηλ., ενδηµική χλωρίδα 

και πανίδα). Τέτοια taxa προήλθαν εν µέρει από τα υπόλοιπα είδη που προήλθαν από 

παλιότερα κατάλοιπα χλωρίδας και πανίδας και εν µέρει µέσω της προσαρµογής στις 

συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες. Από την άποψη των αριθµών των ειδών, δεν είναι τόσο 

άφθονοι όσο αυτοί στις λίµνες Πρέσπα ή Οχρίδα, οι οποίες είναι πολύ βαθύτερες από τη 

∆οϊράνη. 

 

 

2.2.1. Βλάστηση - Οικότοποι 

 

Η µακροφυτική βλάστηση της λίµνης, που περιλαµβάνει υδρόβια και ελώδη taxa δεν είναι 

ιδιαίτερα ποικίλη. Ο Micevski (1963) απαριθµεί συνολικά 46 είδη βλάστησης, υδρόβια και 

ελώδη, από τα οποία 30 περίπου περιλαµβάνονται στις 5 υδρόβιες και στις 2 ελώδεις κοινότητες. 

Οι υδρόβιες κοινότητες αποτελούνται από το assn. Lemneto-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 

1954; sub-assn. salvinietosum natantis W. Koch 1954; assn. Myriophylleto-Nupharetum W. 

Koch 1926; assn. Potameto-Najadetum Horvatic & Micevski 1958; assn. Potameto-

Vallisnerietum Braun-Blanquet 1931, sub-assn. potametosum perfoliati Horvatic & Micevski 

1958; και assn. Hydrocharideto-Nymphoidetum peltatae Slavnic 1956. Οι ελώδεις κοινότητες 

χαρακτηρίζονται από το assn. Scirpeto-Phragmitetum W. Koch 1926, και assn. Cyperetum longi 

Micevski 1957. Τα υπόλοιπα 16 είδη που απαντούν είναι συνοδευτικά στοιχεία της χλωρίδας. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 92/43/EΕ “για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” και το Eρµηνευτικό 

εγχειρίδιο των οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996), στη ∆οϊράνη και τη γύρω 
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περιοχή της απαντούν οι ακόλουθοι τύποι οικοτόπων:  

1. Κωδικός 3130 –Ολιγοτροφικά έως µεσοτροφικά µόνιµα ύδατα µε τη βλάστηση των 

Littorelletea uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea τύπο. 

2. Κωδικός 3150 –Φυσικές εύτροφες λίµνες µε Magnopotamion ή Hydrocharition - τύπο 

βλάστησης.  

3. Κωδικός 6420 –Μεσογειακά ψηλά υγρά λιβάδια του τύπου Molinio-Holoschoenion.  

4. Κωδικός 91F0 – Παρόχθιο µεικτό δάσος από Quercus robur, Ulmus laevis και Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά µήκος µεγάλων ποταµών 

(Ulmenion minoris). 

5. Κωδικός 92A0 – Στοές Salix alba και Populus alba.  

Ο τύπος οικοτόπου 3150 του Παραρτήµατος Ι, της Οδηγίας 92/43/ΕΕ είναι σε 

αφθονία και οι εκτεταµένοι καλαµώνες από Phragmites lacustris, Scripus lacustris και 

Typha angustifolia, Typha Latifolia, Sparganium neglectum κ.λπ. σχηµατίζουν έναν 

κοινό οικότοπο. Ζώνες (10-15 m) από νεκρά κοχύλια του γλυκού νερού Dreissenia 

polymorpha είναι διακριτές µε διάσπαρτη βλάστηση ανάµεσα τους. Τµήµατα της λίµνης 

που έχουν αποξηρανθεί στις ζώνες αυτές µετατρέπονται σε υγρολίβαδα. Τα 

τροπικά/υποτροπικά είδη Paspalum distichum ssp. paspalodes επεκτείνονται και 

διαµορφώνουν µεγάλους πράσινους τάπητες στο υγρό έδαφος κοντά στην ακτή.  

Η υφιστάµενη κατάσταση της παράκτιας ζώνης χαρακτηρίζεται από αξιόλογη 

µείωση όλων των κοινοτήτων της µακροφυτικής βλάστησης, στην οποία είναι εµφανής 

όχι µόνο η µείωση στη συχνότητα, αλλά και στην αφθονία των µεµονωµένων ειδών 

χλωρίδας. Το πιο αξιοσηµείωτο είναι η απουσία των πλούσιων λιβαδιών Vallisneria 

spiralis, Ceratophyllum demersum και άλλης υπερυδατικής βλάστησης (Matevski και 

Micevski 2001). 

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο της βλάστησης από την ελληνική πλευρά είναι το 

∆άσος των Mουριών, που χαρακτηρίσθηκε ως "∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης" (ΦΕΚ 

121/79). Μικρό τµήµα της λίµνης (200 ha) µαζί µε το ∆άσος έχουν προταθεί να 

περιληφθούν στον εθνικό κατάλογο των προτεινόµενων περιοχών για ένταξη στο ∆ίκτυο 

“Φύση 2000” (GR1230002) και αποτελούν σηµαντικό οικότοπο για την πανίδα της 

περιοχής. Γύρω από το δάσος, οι κύριες χρήσεις γης είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. 

 Στην περιοχή της λεκάνης απορροής της ∆οϊράνης απαντούν οι ακόλουθες φυτικές 
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ενώσεις: Coccifero-Carpinetum orientalis, Carpinetum orientalis, Quercetum confertae-

cerris, Orno-Quercetum petraeae, Fagetum submontanum, Juglando-Platanetum 

orientalis, Carpinetum orientalis-Quercetum coccifera, Carpinetum orientalis-

Philyrietosum mediae, Carpinetum orientalis-Quercetosum confertae, Carpinetum 

orientalis-Quercetum sessiliflorae. 

 

 

2.2.2. Χλωρίδα 

 

Πολύ συχνά απαντούν υπερυδατικά φυτά που περιλαµβάνουν τα Ceratophyllum 

demersum, Najas marina, N. minor, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum, 

Vallisneria spiralis κ.λπ.. Το είδος Najas minor περιορίζεται στη νότια ακτή της λίµνης, ενώ το 

Myriophyllum  spicatum είναι παρόν σχεδόν σε όλες τις κοινότητες (πολύ συχνά σε βάθος 40 

cm). Το Ceratophyllum demersum είναι το αφθονότερο σε βάθος µεγαλύτερο από 40 cm.   

Τα είδη Najas marina και Potamogeton perfoliatus απαντούν στα χαµηλότερα και 

βαθύτερα τµήµατα της λίµνης, µε τη µόνη διαφορά ότι το N. marina φθάνει σε βάθος 3 m, ενώ 

το P. perfoliatus φθάνει ακόµα βαθύτερα. 

Tα είδη Centaurea rifidula, Verbascum doiranense, Verbascum burgeffii και 

Astragalus thracicus doiranensis καταγράφηκαν σε τοποθεσίες που είναι εντός ή κοντά 

στη λεκάνη της ∆οϊράνης. Επιπλέον, το Marsilea quadrifolia, ένα είδος του 

παραρτήµατος II της Οδηγίας 92/43/EOK, απαντά επίσης στη λεκάνη της ∆οϊράνης. 

Έως το 1988, η χλωρίδα της λίµνης ∆οϊράνης αποτελούνταν από 257 taxa 

φυτοπλαγκτού και περίφυτου. Η οργανική ουσία του οικοσυστήµατος της λίµνης 

παράγεται αρχικά από το φυτοπλαγκτόν και χρησιµεύει ως πρώτη ύλη για την οργανική 

σύνθεση από άλλους οργανισµούς. Κατά συνέπεια, το φυτοπλαγκτόν είναι το αρχικό 

συστατικό στη τροφική αλυσίδα της λίµνης. Η ∆οϊράνη επίσης φιλοξενεί µια πολύ 

πλούσια και διαφορετική κοινότητα περίφυτου (Stojanovski 1991, Stojanovski κ.ά. 

1996).  

 Η µείωση της στάθµης του νερού της λίµνης και οι αλλαγές που ακολούθησαν στις 

οικολογικές παραµέτρους οδήγησαν σε µείωση της ποιότητας των ειδών. Όταν ο 

ανταγωνισµός µειώνεται λόγω τέτοιων συνθηκών, µεγάλοι αριθµοί από άλλα taxa αρχίζουν να 
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εµφανίζονται, όπως συνέβη το 1996, όταν πήρε η λίµνη ένα έντονο κόκκινο χρώµα λόγω της 

παρουσίας του Ceratium hirundinella, µια µορφή που είναι γνωστή για την υψηλή παραγωγή 

ιχθυοτοξινών. Ως αποτέλεσµα των γρήγορων αλλαγών µέσα στο οικοσύστηµα της λίµνης, οι 

Stojanovski κ. ά. (1996) έχουν αναφέρει την αύξηση στην παρουσία του είδους Spyrogira sp. 

 Κατά τη διάρκεια πρόσφατων ερευνών που έγιναν από τους Levkov & Stojanovski 

(2002) καταγράφηκαν 139 taxa διατόµων. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην 

οµάδα των ιδιαίτερα ανεκτικών ειδών, τα οποία είναι ενδείκτες εύτροφων και υπερ-

εύτροφων υδάτινων συστηµάτων.  

 Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1996 από το Τµήµα Βιολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Βοτανικής του 

Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης και αφορούσε την ολική περιεκτικότητα σε φωσφόρο 

και τη µάζα του φυτοπλαγκτού, η λίµνη χαρακτηρίσθηκε ως εύτροφη σε αντίθεση µε 

προηγούµενες ερευνητικές εργασίες, όπου η λίµνη χαρακτηριζόταν ως ολιγότροφη ή 

µεσότροφη (Μουρκίδης 1985). Τα Cholorphyceae, Diatomeae και Cynophyceae 

περιλαµβάνουν περισσότερα από 119 taxa που καταγράφηκαν στη λίµνη (Temponeras 

κ.ά. 2000). Το είδος Ceratium monoceras αποτελεί νέα καταγραφή στη λίµνη. 

Τα είδη των κυανοβακτηρίων Aphanizomenon που είναι πιθανόν τοξικά αποτελούν 

αιτία µεγάλης ανησυχίας για την ποιότητα του νερού της λίµνης. Κατά τη διάρκεια 

έρευνας 2 µηνών (Ιούλιος - Αύγουστος 1999) σε 21 λίµνες της Ελλάδας, ανιχνεύθηκε το 

τοξικό κυανοβακτήριο Aphanizomenon flos – aquae, µε την υψηλότερη βιοµάζα στη 

∆οϊράνη. Το κυανοβακτήριο αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δηµόσια υγεία και την 

πανίδα της λίµνης. 

 Η σύνθεση των διατόµων ανταποκρίνεται άµεσα στις περιβαλλοντικές αλλαγές, και 

µπορούν να διακριθούν 5 διαφορετικές συναθροίσεις διατόµων κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών στη λίµνη:  

1. Η περίοδος πριν από το 1988 χαρακτηρίστηκε από µια εξαιρετική σύνθεση διατόµων. 

Το διάτοµο και άλλες ενώσεις φυκών κυριαρχήθηκαν κυρίως από τους β- 

µεσοσαπρόφυτους ενδείκτες. 

2. Η περίοδος 1989-1995 άρχισε µε την οικολογική διαδοχή ειδών διατόµων. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, τα β- µεσοσαπρόφυτα είδη αντικαταστάθηκαν µε πιο 

ανεκτικά είδη που ανήκουν στη κατηγορία a-p σαπρόφυτα. 
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3. Η περίοδος 1996-1998 χαρακτηρίστηκε από πλήρεις αλλαγές στη σύνθεση των 

διατόµων και την αφθονία των ειδών. Καταγράφηκε η παρουσία 30 νέων ειδών, τα οποία 

ήταν άγνωστα για το οικοσύστηµα της λίµνης. Τα πρόσφατα καταγεγραµµένα διάτοµα 

ανήκουν σε µια οµάδα ειδών, ιδιαίτερα ανεκτικών στον ευτροφισµό, καθώς επίσης και σε 

υψηλό περιεχόµενο διαλυµένων αλάτων (αλόφυτα είδη). Κατά τη διάρκεια της ίδιας 

περιόδου, παρατηρήθηκε αύξηση στη συγκέντρωση του φωσφόρου και του αζώτου στη 

∆οϊράνη.  

4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2000, άνθιση φυκών κυριάρχησε από είδη 

Microcystys και εµφανίστηκε για παρατεταµένη περίοδο. Οι πλαγκτονικές ενώσεις ήταν 

κακής ποιότητας, µε είδη που ανήκουν κυρίως στα κυανόφυτα. Η χαµηλή στάθµη του 

νερού και η παρουσία ενός πολύ µεγάλου ποσοστού οργανικών ιζηµάτων οδήγησαν στη 

µόλυνση όλων των κοινοτήτων των φυκών µε είδη συνήθως που κατοικούν στο 

κατώτατο σηµείο και στη µόλυνση του ίδιου του κατώτατου σηµείου µε τους σκελετούς 

των νεκρών διατόµων από άλλες κοινότητες. ∆ιάφορα είδη καταγράφηκαν πρόσφατα στη 

χλωρίδα της ∆οϊράνης, όπως για παράδειγµα το Nitzschia closterium και N. lorenziana 

var. subtilis.  

5. Το κύριο γνώρισµα κατά τη θερινή περίοδο του 2001 ήταν η υπεραφθονία των ειδών 

του γένους Nitzschia, είδη που είναι γνωστά ως ανεκτικά στον ευτροφισµό (υπερ-

ευτροφικοί ενδείκτες) καθώς επίσης και στη ρύπανση. Όλα τα άλλα καταγεγραµµένα 

είδη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν πολύ µικρούς πληθυσµούς. 

 

 

2.2.3. Πανίδα 

 

Η ποικιλότητα της πανίδας της λίµνης ∆οϊράνης και της λεκάνης απορροής της 

είναι σύνθετη.  

Έχουν ερευνηθεί οι εκπρόσωποι των πρωτόζωων (πρωτόζωα/µονοκύτταροι 

οργανισµοί). Η Popovska-Stankovic (1954, 1990) ερεύνησε την ελεύθερη διαβίωση των 

πρωτοζώων και κατέγραψε την παρουσία δύο βλεφαριδωτών ειδών, Tintinnidium 

fluviatile και Tintinopsis lacustris, εντός της κοινότητας του ζωοπλαγκτού. Το πρώτο εκ 

των δύο δεν υπάρχει πλέον στη ∆οϊράνη. Σε πρόσφατη έρευνα, η Popovska-Stankovic 
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(1999, 2001) προσδιόρισε την παρουσία των εκπροσώπων του γένους Diflugia 

(Sarcodina: Testacea). Αυτές είναι αµοιβάδες, χαρακτηριστικοί κάτοικοι των ελών, είναι 

σε θέση να προσαρµόσουν τη ζωή τους στις αναερόβιες συνθήκες για µια περίοδο του 

έτους, και αποτελούν ένδειξη της κατάστασης της λίµνης. Τα υπόλοιπα καταγεγραµµένα 

είδη ανήκουν στα γένη Epistylus και Vorticella (Ciliophora: Peritrichia), και είναι µορφές 

που συµβιώνουν και ανήκουν στα Κωπήποδα Eudiaptomus gracilis (Καρκινοειδή: 

Κωπήποδα). Αυτό το είδος έχει αποικίσει τη λίµνη τα τελευταία 10 έτη. Τα µόνα γνωστά 

στοιχεία σχετικά µε τα παρασιτικά πρωτόζωα παρουσιάστηκαν από τον Hristovski 

(1999). Αναφέρθηκαν τα ακόλουθα τρία είδη: Myxobolus cyprini, Thelohanellus nikolskii 

και Trichodina sp.  

Tο Φύλο Porifera (σπόγγοι) στη ∆οϊράνη εκπροσωπείται από την οικογένεια 

Spongillidae (Incalcaria: Cornacuspongida). Όσον αφορά τη ∆οϊράνη, ο Hadzisce (1953) 

ανέφερε την παρουσία τριών ειδών, περιλαµβανοµένου και του ενδηµικού σπόγγου 

Spongilla carteri dojranensis. 

Όσον αφορά το Φύλο Plathylminthes, οι κλάσεις Turbellaria και Cestoda έχουν και 

οι δύο αναφερθεί στη λίµνη. Ο Krstanovski (1994) σε µια έρευνα στις τρείς µεγάλες 

λίµνες, Οχρίδα, Μεγάλη Πρέσπα και ∆oϊράνη, κατέγραψε στη ∆οϊράνη την παρουσία 

επτά ειδών της Τάξης Tricladida. Στη λίµνη ∆οϊράνη, η Τάξη Tricladida είναι 

χαρακτηριστικά αραιή ειδικά όταν συγκρίνεται µε την Oχρίδα, που έχει συνολικά 23 

καταγεγραµµένα είδη (17 εκ των οποίων είναι ενδηµικά), ή µε τη λίµνη Baikal, όπου 

τουλάχιστον 80 ενδηµικά είδη έχουν καταγραφεί. Ο Hristovski (1999) κατέγραψε την 

παρουσία δύο ειδών της Κλάσης Cestoda που είναι παράσιτα των ψαριών της ∆oϊράνης.  

Στοιχεία για το Φύλο Rotifera στη ∆οϊράνη είναι αρκετά ικανοποιητικά. Η 

Popovska-Stankovic (1954, 1990) προσδιόρισε 52 taxa εντός της κοινότητας του 

πλαγκτού της λίµνης. Σε τελευταίες έρευνες (Petkovski και Popovska 1999, Kostovski 

2001, και Popovska-Stankovic 2001) παρουσιάστηκε µείωση στη σύνθεσής τους. Από τα 

20 taxa που καταγράφηκαν, τα 4 ήταν καινούργια στη λίµνη ∆οϊράνη. 

Το Φύλο Nematoda (Νηµατοειδή) ελάχιστα έχουν ερευνηθεί. Ο Hristovski (1999) 

κατέγραψε δύο παρασιτικά είδη (Philometria ovata και Cammalanus lacustris), που 

παρασιτούν στα είδη Τσιρώνι και η Πέρκα, αντίστοιχα. 

Το Φύλο Mollusca (Μαλάκια) στη ∆οϊράνη αποτελείται από είδη τόσο της Κλάσης 
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Gastropoda (Γαστερόποδα) όσο και της Κλάσης Bivalvia (∆ίθυρα). Τα υδρόβια γαστερόποδα 

αποτελούνται από 21 είδη, περιλαµβανοµένου του ενδηµικού στη ∆οϊράνη σαλιγκαριού, 

Graecanatolica macedonica (Roding 1966; Sapkarev 1975, Stankovic 1985, 1991, 2001 και 

Griffiths κ.ά. 2002). Σύµφωνα µε τους Stankovic (1951), Roding (1966), Angelov (1971), 

Sapkarev (1991) και Griffiths κ.ά. (2002), η Κλάση Bivalvia εκπροσωπείται από 5 είδη, 

κυριότερο εκ των οποίων είναι το Dreissena polymorpha, του οποίου τα νεκρά όστρακα 

απαντούν σε µεγάλες ποσότητες κατά µήκος της ακτής της λίµνης.  

Από το Φύλο Annelida στη λίµνη ∆οϊράνη, έχουν µελετηθεί οι εκπρόσωποι των 

Κλάσεων Oligochaeta και Hirudinea. Επίσης, µελετάται το Branchiobdelidae που 

σύµφωνα µε µερικούς ερευνητές, είναι η µόνη οικογένεια της Κλάσης Oligochaeta, ενώ 

άλλοι τη θεωρούν ως ξεχωριστή ταξινοµική οµάδα. Ο Georgevitch (1955) µελέτησε τα 

Branchiobdelidae που εµφανίστηκαν ως εξωτερικοί συµβιωτικοί οργανισµοί της 

ποτάµιας καραβίδας των Βαλκανίων Astacus astacus balcanicus, και αναγνώρισε 15 

είδη, 14 εκ των οποίων ήταν καινούργια στην επιστήµη και επίσης ενδηµικά στη 

∆οϊράνη. Σύµφωνα µε τους Petkovski κ.ά. (2003), µόνο 4 είδη branchiobdelid έχουν γίνει 

αποδεκτά ως ενδηµικά της ∆οϊράνης (παράγραφος 2.2.3.1.1.). Η µείωση του πληθυσµού 

των ποτάµιων καραβίδων στη λίµνη είχε επιπτώσεις στην επιβίωση 4 branchiobdelid 

ενδηµικών της ∆οϊράνης. Σύµφωνα µε τους Hrabe (1958), Sapkarev (1975α, 1975b, 

1980, κ.ά. 1991) και Griffiths κ.ά. (2002), η Κλάση Oligochaeta στη λίµνη 

εκπροσωπείται από 22 είδη, περιλαµβανοµένου του ενδηµικού είδους της ∆οϊράνης, 

Isochaeta dojranensis. Η Κλάση Hirudinea (βδέλες) στη ∆oϊράνη εκπροσωπείται από 10 

είδη (Sapkarev κ.ά. 1991, Sapkarev 1999). 

Το Φύλο Arthropoda (Αρθρόποδα) είναι η πιο πολυάριθµη ταξινοµική οµάδα µέσα 

στο ζωικό βασίλειο εποµένως, και στην ίδια τη λίµνη, καθώς επίσης και στη λεκάνη 

απορροής της, και εκπροσωπείται από υψηλό αριθµό ειδών. 

Το Υπόφυλο Crustacea εκπροσωπείται ευρέως στα νερά της λίµνης. Η Κλάση 

Branchiopoda εκπροσωπείται από την Τάξη Cladocera, µε συνολικό αριθµό 25 ειδών, 

κυρίως πλαγκτονικές µορφές (Popovska-Stankovic 1954, 1990, 2001, Petkovski 1998, 

Petkovski κ.ά. 1999, 2001, και Griffiths κ.ά. 2002). Πρόσφατες έρευνες (Petkovski κ.ά. 

1999, 2001) έχουν καθορίσει ότι µόνο 9 από τα αρχικά 25 είδη υπάρχουν ακόµη στη 

λίµνη.  
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Έως τη δεκαετία του '90, η Κλάση Copepoda (Κωπήποδα) στη λίµνη 

εκπροσωπείται από τρεις Τάξεις Κωπήποδων του γλυκού νερού (Calanoida, Cyclopoida 

και Harpacticoida), µε συνολικά 17 είδη, µεταξύ των οποίων το ενδηµικό Microcyclops 

varicans dojranensis (Petkovski 1954, 1983, 1991, 1999, Popovska- Stankovic 1954, 

1990, 2001, Petkovski κ.ά. 1999, 2001, και Griffiths κ.ά. 2002). Η υφιστάµενη κατάσταση 

των Κωπήποδων της λίµνης (Petkovski κ.ά. 2001, 2003) δείχνει ότι έχουν περιορισθεί 

στα 8 είδη.  

Η Κλάση Ostracoda ερευνάται αρκετά στη ∆oϊράνη. Σύµφωνα µε τους Klie (1941) και 

Petkovski (1958, 1959, 1960, 1969, 1991, 1998, 1999, 2001, 2003), ο συνολικός αριθµός 

ειδών Ostracoda στη ∆oϊράνη είναι 8, εκ των οποίων τα 4 είναι ενδηµικά στη ∆oϊράνη. Η 

παρούσα κατάσταση των Ostracoda της λίµνης δεν απειλείται.   

Η Κλάση Branchiura είναι µια µικρή ταξινοµική οµάδα παρασίτων των ψαριών του 

γλυκού νερού, συνήθως του κυπρίνου (Cyprinus carpio), και άλλων συγγενικών ειδών. 

Σύµφωνα µε τους Τ. Petkovski (1999, 2001), Popovska-Stankovic (2001) και Griffiths κ.ά. 

(2002), το είδος Argulus foliaceus, έχει καταγραφεί ως εκτοπαράσιτο του κυπρίνου της 

∆oϊράνης, αλλά είναι επίσης ικανό να κολυµπήσει και ανεξάρτητα και εποµένως έχει 

καταγραφεί στην κοινότητα του ζωοπλαγκτού. 

Η Κλάση Malacostraca εκπροσωπείται στη λίµνη από τις Τάξεις Amphipoda 

(Aµφίποδα), Isopoda (Ισόποδα) και Decapoda (∆εκάποδα), µε συνολικά 8 είδη (Karaman 

1974, Sket 1967, Karaman 1976, Sapkarev 1975a, 1975b, 1980, Petkovski 1991, 1999, 

και Petkovski κ.ά. 2001). Ta είδη του Υποφύλου Crustacea στη λίµνη είναι λίγα, αλλά η 

αφθονία τους ήταν αξιόλογη στο υδάτινο οικοσύστηµα. Προσφάτως παρατηρήθηκε 

µείωση του πληθυσµού ορισµένων ειδών. Η Τάξη Aµφίποδα εκπροσωπείται από 3 είδη, 

εκ των οποίων το Orchestia cavicama και Gammarus roeselii triacanthus ήταν πολύ 

άφθονα στην παράκτια ζώνη της λίµνης και σε βάθη έως 3 m. Σε πρόσφατες έρευνες, η 

παρουσία τους καταγράφηκε µόνο σποραδικά (Petkovski κ.ά. 1999, 2001 και Griffiths 

κ.ά. 2002). Το ενδηµικό είδος Niphargus pancici dojranensis δεν συνδέεται άµεσα µε το 

νερό της λίµνης. Απαντά κατά την Άνοιξη στην περιοχή του ρέµατος Deribash πάνω από 

το Star Doiran. Η Τάξη Ισόποδα εκπροσωπείται από 2 είδη, εκ των οποίων το Asellus 

aquaticus balcanicus, εκπροσωπείται ακόµα στα νερά της λίµνης. Το δεύτερο είδος 

Ισόποδων, Stenasellus skopljensis meridionalis, ζεί στα ρέµατα που εισρέουν στη λίµνη. 
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Από την Τάξη ∆εκάποδα, 3 είδη έχουν καταγραφεί στη λίµνη. Το Atyaephyra desmaresti 

stankoi, που ήταν άφθονο σε όλη τη βλάστηση της παράκτιας ζώνης της λίµνης (έφθανε 

σε αφθονία έως 100 άτοµα/m2 κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από το 1989), απαντά 

τώρα µόνο σποραδικά. Η κατάσταση µε τα άλλα δύο είδη είναι παρόµοια. Τα είδη 

Astacus astacus balcanicus και Potamon ibericum ήταν άφθονα στην παράκτια ζώνη και 

στα ρέµατα που εισρέουν στη λίµνη. 

Το Υπόφυλο Tracheata είναι το πιό πολυάριθµο είδος αρθρόποδων. Ενώ η Κλάση 

Myriapoda (Μυριόποδα) δεν θα συζητηθεί στην έκθεση αυτή. Η Κλάση Insecta (Έντοµα) 

της οποίας εκπρόσωποι απαντούν σε κάθε τµήµα του κύκλου ζωής, συνδέονται άµεσα µε 

το οικοσύστηµα της λίµνης ή, εάν δεν συνδέονται άµεσα, παίζουν αξιόλογο ρόλο στη 

σύνθεση της ποικιλότητας της πανίδας στη λεκάνη της ∆oϊράνης. 

Η Τάξη Odonata ερευνήθηκε καλά στη λίµνη. Ο Karaman (1981) κατέγραψε 39 

είδη στη λίµνη ∆oϊράνη. Οι Peters & Hackethal (1986) έχουν επεκτείνει τον κατάλογο µε 

3 νέα είδη, οπότε ο αριθµός των ειδών που έχουν καταγραφεί φθάνει τα 42. Αυτά 

αποτελούν το 80 % του συνολικού αριθµού ειδών Odonata της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

η οποία αποτελείται από 52 είδη. Το είδος Lindenia tetraphylla περιλαµβάνεται στα 

Παραρτήµατα ΙΙ και IV της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/EΟΚ. 

Η Τάξη Plecoptera ερευνήθηκε στη λεκάνη απορροής της ∆oϊράνης. Για τη λεκάνη 

της ∆οϊράνης, ο Ikonomov (1983, 1986) προσδιόρισε 6 είδη στα ρέµατα που ρέουν στη 

∆oϊράνη. Το είδος Rhabdiopteryx doiranensis είναι ενδηµικό της περιοχής και απαντά 

µόνο στο ρέµα που εισρέει στη ∆οϊράνη κοντά στο Acikot. Το είδος Brachyptera 

macedonica, που περιγράφεται στην ίδια περιοχή και που βρίσκεται επίσης στους 

ποταµούς, Stara Reka (στη λεκάνη της ∆οϊράνης) και Gradiska Reka (στο όρος, 

Gradeska Planina), είναι ενδηµικά είδη. Το υποείδος Capnioneura balcanica macedonica, 

ένα άλλο ενδηµικό, που καταγράφηκε επίσης στο ίδιο ρέµα κοντά στο Acikot και βρίσκεται 

επίσης στους ποταµούς Stara Reka και Gradiska Reka.  

Σύµφωνα µε τον Gunther (1980), η Τάξη Psocoptera στη λεκάνη της ∆oϊράνης αποτελείται 

από 16 αναγνωρισµένα είδη, τα οποία αποτελούν το 33 % της Τάξης Psocoptera της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Το µοναδικό ενδηµικό είδος αυτής της ταξινοµικής οµάδας, Liposcelis 

macedonicus, είναι ενδηµικό της ∆oϊράνης και στην αρχή καταγράφηκε γύρω από το Achikot. 

Η Τάξη Λεπιδόπτερα είναι µια από τις πιο µελετηµένες οµάδες εντόµων στην 
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Πρώην Γιουγκοσλαβία, µε τεράστια αφθονία ειδών. Στη λεκάνη της ∆οϊράνης, ο Thurner 

(1964) κατέγραψε 103 είδη από την οικογένεια Noctuidae, περιλαµβανοµένου και του 

ενδηµικού Cosmia rhodopsis, και των δύο υποτροπικών ειδών, Scotia spinifera και 

Mythimna vitellina. Ο Daniel (1964), κατά τη µελέτη του για τις Οικογένειες των 

Bombycidae και Sphingidae της λεκάνης της ∆οϊράνης, αναγνώρισε 56 είδη, 

περιλαµβανοµένων και 4 ενδηµικών Τάξεων της ∆οϊράνης: Zygaena purpuralis 

Doiranica, Zygaena carniolica paeonica, Zygaena ramburi europensis και Cosmotriche 

potatoria. Η οικογένεια Geometridae στη λεκάνη της ∆οϊράνης εκπροσωπείται από 89 

είδη (Pinker 1968). Το Tribus Microlepidoptera είναι πολυάριθµοι στη λεκάνη της 

∆oϊράνης και αποτελείται από 192 είδη (Klimesch 1968), περιλαµβανοµένων και των 

ενδηµικών ειδών στη ∆οϊράνη, Cnephasia klimeschi. Τέλος, οι Thurner (1964) και 

Schaider & Jaksic (1989) ερεύνησαν τις Οικογένειες Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, 

Lycaenidae και Nymphalidae στη λεκάνη της ∆οϊράνης, αναγνώρισαν 86 είδη, που 

αποτελούν το 43 % της ηµερήσιας πανίδας Λεπιδόπτερων της χώρας. Ο συνολικός 

αριθµός ειδών που καταγράφθηκαν (526) από την Τάξη Λεπιδόπτερα παρουσιάζει 

τεράστια ποικιλότητα. Το είδος Lycaena dispar περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα ΙΙ και 

IV της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/EΟΚ. 

Η Τάξη ∆ίπτερα στη λίµνη ∆oϊράνη αποτελείται από τους εκπροσώπους της Οικογένειας 

Chironomidae. Σύµφωνα µε τους Angelovski & Sapkarev (1983), 51 είδη της Οικογένειας 

Chironomidae έχουν καταγραφεί στη λίµνη και αποτελούν το 55 % της συνολικού αριθµού 

ειδών της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Οικογένεια Chironomidae διαδραµατίζει έναν αξιόλογο 

ρόλο στη βενθική κοινότητα της ∆oϊράνης. 

Η Τάξη Coleoptera (Κολεόπτερα) έχουν ελάχιστα ερευνηθεί στη ∆oϊράνη. Ο 

Gueorgiev (1960), στη µελέτη του για τα υδρόβια Κολεόπτερα των Οικογενειών 

Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae και Hygrobiidae της Γιουγκοσλαβίας, έδωσε ιδιαίτερη 

προσοχή στην Πρώην Γιουγκοσλαβία. Στη ∆oϊράνη κατέγραψε 5 είδη σε δύο τοποθεσίες 

στη λίµνη.  

Το Φύλο Chordata της λεκάνης της ∆οϊράνης εκπροσωπείται από το Υποφύλο 

Vertebrata (Σπονδυλωτά). Λόγω του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητάς τους στη 

σύνθεση, την αφθονία και την ποικιλοµορφία των γνωρισµάτων, τα σπονδυλωτά 

εκπροσωπούν την κυριότερη οµάδα στο Ζωϊκό Βασίλειο. 



 69

Η συστηµατική κατάταξη της Ιχθυοπανίδας (Pisces) στη ∆οϊράνη δεν έχει 

καθοριστεί ακόµα πλήρως, αν και αυτό το θέµα έχει εξεταστεί από πολλούς ερευνητές 

(Karaman 1924, 1928, 1955, Apostolski κ.ά. 1956, Dimovski & Grupce 1975, Grupce & 

Dimovski 1973, 1982, 1984, Naumovski 1991, 1995, και Economidis & Nolbant 1996). 

Υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των προαναφερθέντων ερευνητών όσον αφορά την 

ταξινοµική θέση ορισµένων ειδών, το οποίο επιβάλλει την ανάγκη για µια γενική 

αναθεώρηση µε την εφαρµογή νέων και σύγχρονων µεθόδων ταξινοµικής ανάλυσης 

(Georgiev 1998). Ο κατάλογος των ψαριών στη λίµνη ∆οϊράνη θα παρουσιαστεί µε βάσει τα 

στοιχεία που συντάσσονται από τους ανωτέρω ερευνητές, καθώς επίσης και από τον επίσηµο 

κατάλογο ειδών που παρουσιάζονται στον Κόκκινο Κατάλογο των Σπονδυλωτών της 

Ευρώπης. Αυτός ο κατάλογος περιλαµβάνει τα ακόλουθα είδη: Τσιρώνι - Rutilus rutilus 

Linnaeus, 1758, Κυπρίνος - Cyprinus carpio Linnaeus 1758, Μικροσίρκο - Leucaspius 

delineatus Heckel 1843, Κοκκινοφτέρα - Scardinius erythrophtalmus Linnaeus 1758, 

Γλήνι - Tinca tinca Linnaeus 1758, Σίρκο - Alburnus alburnus Linnaeus 1758, bitterling - 

Rhodeus amarus Bloch 1782, Μαυροτσιρώνι - Pachychilon macedonicum Steindachner 

1892, Γυφτόψαρο - Gobio gobio Linnaeus 1758, Χαµοσούρτης - Barbus peloponensis 

Valencienes 1842, Χρυσόψαρο - Carassius gibelio Bloch 1782, Βελονίτσα - Cobitis 

vardarensis Karaman 1928, Γουλιανός - Silurus glanis Linnaeus 1758, Χέλι - Anguilla 

anguilla Linnaeus 1758, Πέρκα - Perca fluviatilis Linnaeus 1758, Ποταµοσαλιάρα - 

Salaria fluviatilis Asso, 1801, και Doiran loach - Sabanejewia doiranica Economidis & 

Nolbant 1996. Επιπλέον, 3 είδη ψαριών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II της Οδηγίας 

92/43/EΟΚ (Barbus plebejus, Sabanjewia aurata και Cobitis taenis), 2 ακόµη 

(Pachychilon macedonicus και Gobio gobio balcanicus) στο Κόκκινο Βιβλίο των 

Σπονδυλόζωων της Ελλάδας και 1 (Salaria fluviatilis) στο Παράρτηµα III της Σύµβασης 

της Βέρνης. 

Στο οικοσύστηµα της ∆οϊράνης, η Κλάση Amphibia (Αµφίβια) αποτελείται από 10 

είδη (Sidorovska κ.ά. 2001, Dzukic κ.ά. 2001, Sidorovska κ.ά. 2003 και Sidorovska κ.ά. 

αδηµοσίευτα στοιχεία.). Τα είδη Rana balcanica και Triturus karelinii, καθώς επίσης και 

τα υποείδη Pelobates syriacus balcanicus, Bombina variegata scabra και Triturus 

vulgaris graecus, είναι βαλκανικά ενδηµικά. Ο ελληνικός βάτραχος των ελών (Rana 

balcanica), έχει τον αφθονότερο πληθυσµό του στη λίµνη. Ο βαλκανικός βάτραχος 
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Πηλοβάτης (Pelobates syriacus balcanicus) περιγράφηκε από ένα δείγµα που 

συλλέχθηκε από την ακτή της ∆oϊράνης. Επίσης, το είδος Tristurus cristatus 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EOK και το Pelobates syriacus, 

στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 67/81.  

Υπάρχουν 23 είδη ερπετών στη λεκάνη της ∆oϊράνης (Petkovski κ.ά. 1999, 

2000/2001, 2001). 4 είδη σχετίζονται άµεσα µε το νερό της λίµνης ενώ, στην ευρύτερη 

περιοχή της λεκάνης της ∆οϊράνης, υπάρχουν άλλα 19 είδη. Τα υποείδη Emys orbicularis 

hellenica, Cyrtodactylus kotschyi skopjensis, Ablepharus kitaibelii stepaneki και Podarcis 

erhardii riveti είναι βαλκανικά ενδηµικά. Το είδος φιδιού Ερηµόφιδο (Eryx jaculus turcicus), 

καταγράφηκε αρχικά στη βαλκανική χερσόνησο σε µια θέση στη λεκάνη της ∆oϊράνης. 

Αυτό το είδος είναι ο µόνος ευρωπαϊκός εκπρόσωπος της µεγάλης οικογένειας των boas. 

Επίσης, υπάρχουν τα είδη Emys orbicularis που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/EOK, και Lacerta viridis και Podarcis taurica του Παραρτήµατος ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 67/81. 

Υπάρχουν 87 είδη πουλιών στη λεκάνη της ∆oϊράνης (Dangel 1973, Dimovski και 

Matvejev 1955, Matvejev και Vasic 1973, Micevski 1991, και Sere και Ivanovski, 

προσωπική επικοινωνία). Υπάρχουν περίπου 36 είδη στην περιοχή που περιλαµβάνονται 

στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης. 15 από αυτά τα είδη 

περιλαµβάνονται επίσης στην Οδηγία 79/409/EΟΚ. Η παρουσία των παγκοσµίως 

απειλούµενων ειδών λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) και αργυροπελεκάνου 

(Pelecanus crispus) ενισχύει τη σπουδαιότητα της περιοχής. Τα αφθονότερα υδρόβια 

είδη είναι η φαλαρίδα (Fulica atra) και το γκισάρι (Aythia farina).  

Σύµφωνα µε τους Petrov 1992, Krystufek κ.ά.1992, Petkovski και Krystufek 1998, 

Krystufek και Petkovski 1999, και Petkovski κ.ά. 2001, υπάρχουν 53 είδη θηλαστικών 

στη λεκάνη της ∆οϊράνης, ή 64 % του συνολικού αριθµού των θηλαστικών (Πρώην 

Γιουγκοσλαβία). Από αυτούς, µόνο µερικά είδη σχετίζονται άµεσα µε το νερό της 

λίµνης. Το πιο κοινό θηλαστικό είναι η νυφίτσα (Mustela nivalis) που περιλαµβάνεται 

στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης και στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/81.  

Τα Σπονδυλωτά είδη ειδικού ενδιαφέροντος (δηλ., εκείνα τα είδη που 

απαριθµούνται στον Κόκκινο Κατάλογο των Σπονδυλωτών της Ευρώπης, στα 

Παραρτήµατα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/EOK, της Οδηγίας 79/409/EOK και του 
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Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης) παρουσιάζονται χωριστά στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ αυτής της έκθεσης. 

 

 

2.2.3.1. Ενδηµικά taxa στη ∆οϊράνη και στη γύρω περιοχή  

 

Η ∆oϊράνη και η λεκάνη απορροής της χαρακτηρίζονται από µεγάλο αριθµό ειδών 

πανίδας και κυρίως από ενδηµικά είδη. Η εξαφάνιση αυτών των taxa από την περιοχή θα 

σήµαινε την αµετάκλητη εξαφάνισή τους από όλον τον πλανήτη.  

 

2.2.3.1.1. Ενδηµικά taxa της ∆οϊράνης 

1. Spongilla carteri dojranensis Hadzisce, 1953 

2. Graecanatolica macedonica Radoman & Stankovic, 1978 

3. Branchiobdella capito Georgevitch, 1955 

4. Cambarincola dojranensis Georgevitch, 1955 

5. Pterodrilus prion Georgevitch, 1955 

6. Xironodrilus crassus Georgevitch, 1955 

7. Isochaeta dojranensis Hrabe, 1958 

8. Microcyclops varicans dojranensis Petkovski, 1954 

9. Physocypria inversa Klie, 1941 

10. Candona paionica Petkovski, 1958 

11. Candona angulata meridionalis Petkovski, 1958 

12. Limnocytere inopinata Baird,1843 amended Petkovski, 1959 

13. Niphargus pancici dojranensis Karaman, 1960 

14. Rhabdiopteryx doiranensis Ikonomov, 1983 

15. Sabanejewia doiranica Economidis & Nalbant, 1996 

 

Σύµφωνα µε τον κατάλογο αυτόν, είναι σαφές ότι η ∆οϊράνη φιλοξενεί διάφορα 

ενδηµικά taxa – αν και είναι λίγα σε σύγκριση µε τη λίµνη Oχρίδα.  

Ο Hadzisce (1953) αρχικά περιέγραψε νέα υποείδη σπόγγου του γλυκού νερού, 
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Spongilla carteri dojranensis. Το υποείδος dojranensis δεν έχει καταγραφεί σε άλλο 

οικοσύστηµα του γλυκού νερού. Αυτό το σφουγγάρι συνδέεται στενά µε τη ρηχή 

παράκτια ζώνη που έχει υποστεί δραστικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δύο δεκαετιών. Ωστόσο, υπάρχει ακόµα στη λίµνη, αφού έχει προσαρµοστεί στις 

συνθήκες του οικοσυστήµατος της λίµνης.  

Οι Radoman & Stankovic (1978) περιέγραψαν ένα νέο είδος γαστερόποδου στη 

λίµνη, το Graecanatolica macedonica. Ο Stankovic (1987) κατέγραψε µια αφθονία 

25.000 ατόµων/m² σε ορισµένες θέσεις µέσα στην παράκτια ζώνη. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

πρόσφατη έρευνα (Petkovski κ.ά. 1999, 2001), µόνο 11 άτοµα/m² έχουν καταγραφεί, το 

οποίο δείχνει ότι ο πληθυσµός αυτού του είδους έχει µειωθεί πολύ. 

Αν και ο Georgevitch (1955) περιέγραψε 14 νέα είδη Branchiobdelidae που 

εµφανίζονται ως εκτοπαράσιτα της ποτάµιας καραβίδας (Astacus astacus balcanicus), ο 

Petkovski κ.ά. (2003) αναγνώρισε µόνο 4 από αυτά ως ενδηµικά της ∆οϊράνης 

(Branchiobdella capito, Cambarincola dojranensis, Pterodrilus prion και Xironodrilus 

crassus). Τα άλλα 10 είδη θεωρούνται συνώνυµα. 

Ο Hrabe (1958), ερευνώντας τα Oligochaeta της ∆οϊράνης, περιέγραψε ένα νέο 

είδος µε το όνοµα, Isochaeta dojranensis, το οποίο έγινε αποδεκτό ως ενδηµικό της 

∆οϊράνης. Ερευνώντας τα Oligochaeta της ∆οϊράνης, ο Sapkarev (1975α, 1975b, 1980, 

1991) επισήµανε ότι η αφθονία και η συχνότητα αυτού του ενδηµικού είδους µειώνονται 

συνεχώς. Κατά τη δεκαετία του '70, η αφθονία ήταν 88 άτοµα/m² στην παράκτια ζώνη 

και 44/m² στη βενθική ζώνη έως τη δεκαετία του '80, ο αριθµός µειώθηκε σε 44 

άτοµα/m² στην παράκτια και 22/m² στη βενθική ζώνη. Σε πρόσφατες έρευνες (Petkovski 

κ.ά. 1999, 2001, και Griffiths κ.ά. 2002) καταγράφηκαν µόνο 11 άτοµα/m². 

Ο Petkovski (1954), στη µελέτη του για την Κλάση Copepoda της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, περιέγραψε το υποείδος Microcyclops varicans dojranensis στα νερά 

της ακτής της λίµνης. Έως τώρα, αυτό δεν είχε βρεθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία 

εποµένως, γίνεται αποδεκτό ως ενδηµικό της ∆οϊράνης.  

Ο Klie (1941), στη µελέτη του για τα οστρακοειδή του γλυκού νερού της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιέγραψε ένα νέο είδος στη ∆οϊράνη, το Physocypria 

inversa, το οποίο θεωρείται ενδηµικό σε αυτή. Ο Petkovski (1958) περιέγραψε δύο νέα 

οστρακοειδή στη βενθική ζώνη της λίµνης το Candona paionica και Candona angulata 
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meridionalis, τα οποία γίνονται αποδεκτά επίσης ως ενδηµικά taxa της ∆οϊράνης.  

Ο Karaman (1960), στο άρθρο του για τους εκπροσώπους του γένους, Niphargus 

(Κωπήποδα), περιέγραψε το υποείδος, Niphargus pancici dojranensis που είναι 

περιορισµένο στα ρέµατα Deribash πάνω από το Star Doiran. Το 1974, επιβεβαίωσε ότι 

αυτό το υποείδος είναι ενδηµικό της ∆οϊράνης. 

Από ένα ρέµα που εισρέει στη λίµνη ∆οϊράνη κοντά στο Achikot, ο Ikonomov 

(1983) περιέγραψε ένα νέο είδος, το Rhabdiopteryx doiranensis. Ο ίδιος ερευνητής το 

1986 επιβεβαίωσε ότι το είδος αυτό είναι ενδηµικό της ∆οϊράνης. 

Οι Economidis και Nalbant (1996) περιέγραψαν ένα νέο είδος ψαριού, το 

Sabanejewia doiranica, το οποίο είναι περιορισµένο στη ∆οϊράνη. 

 

 

2.2.3.1.2. Ενδηµικά taxa στη λεκάνη απορροής της ∆οϊράνης 

 

1. Liposcelis macedonicus Gunther, 1980 

2. Zygaena purpuralis doiranica Daniel, 1964 

3. Zygaena carniolica paeonica Burgeff, 1914 

4. Zygaena ramburi europensis Daniel, 1964 

5. Cosmotriche potatoria Mace, 1920 

6. Cnephasia klimeschi Razowski, 1958 

Αυτά τα ενδηµικά taxa δεν συνδέονται άµεσα µε το οικοσύστηµα της λίµνης, αλλά 

απαντούν στη λεκάνη απορροής της λίµνης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν αυτά 

τα είδη παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.2.3. 

 

 

2.2.3.2. Tο ζωοπλαγκτόν της ∆οϊράνης 

 

Πριν από τη δεκαετία του '90, 94 ζωοπλαγκτονικά taxa από Πρωτόζωα (2), 

Rotifera (52), Cladocera (24), Κωπόποδα (14), και ένα από κάθε Μαλάκιο και Έντοµα 

προσδιορίστηκαν στις παράκτιες και πελαγικές ζώνες της λίµνης (Doflein 1921, 
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Popovska-Stankovic 1954, 1958, 1990, Karvounaris 1973, και Petkovski 1998, 1999, 

2001). Από οικολογική άποψη, το ζωοπλαγκτόν είναι ένα πολύ σηµαντικό συστατικό της 

τροφικής αλυσίδας της λίµνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον θεωρώντας ότι είναι 

επίσης ένα από τρία κύρια συστατικά τις διατροφής των οικονοµικά σηµαντικών ειδών 

ψαριών της λίµνης: Alburnus alburnus, Cyprinus carpio, Rutilus rutilus και Perca 

fluviatilis (Popovska-Stankovic 1968, 1971, 1977).  

Καθόλη τη δεκαετία του '90 (Popovska-Stankovic 1990), η πυκνότητα του ζωοπλαγκτού 

στην παράκτια ζώνη κατά τη διάρκεια της άνοιξης κυµάνθηκε από 240.000 έως 800.000 

άτοµα/m3 νερού, ενώ το φθινόπωρο, η µέγιστη τιµή κυµάνθηκε από 80.000 έως 100.000 

άτοµα/m3. Την άνοιξη στην πελαγική ζώνη της λίµνης κυµάνθηκε µεταξύ 340.000 και 

380.000 άτοµα/m3, ενώ το φθινόπωρο, παρατηρήθηκαν µεταξύ 360.000 και 420.000 

άτοµα/m3. 

Σύµφωνα µε τον Petkovski κ.ά. (1999, 2001), έως τη δεκαετία του '90, η πυκνότητα 

του ζωοπλαγκτού µέσα στην παράκτια ζώνη κατά τη διάρκεια της άνοιξης είχε µειωθεί 

από 14.000 έως 17.000 άτοµα/m3, ενώ το φθινόπωρο ήταν µεταξύ 9.000 και 12.000 

άτοµα/m3. Την άνοιξη στην πελαγική ζώνη ήταν από 46.000 έως 52.000 άτοµα/m3, και 

το φθινόπωρο, µεταξύ 54.000 και 57.000 άτοµα/m3.  

Μια γρήγορη σύγκριση δείχνει ότι, ποσοτικά, το ζωοπλαγκτόν στην πελαγική ζώνη 

έχει µειωθεί κατά προσέγγιση στο 1/7 της προηγούµενης αφθονίας του, ενώ στην 

παράκτια ζώνη, οι αριθµοί σήµερα είναι το 1/10 έως 1/20 των προηγούµενων τιµών τους. 

 

 
2.2.3.3. Tο βένθος της ∆οϊράνης 

 

Οι πιο κατάλληλοι βιολογικοί ενδείκτες του οικοσυστήµατος του γλυκού νερού 

είναι οι διακυµάνσεις της πανίδας του πυθµένα της λίµνης που πραγµατοποιούνται κατά 

τη διάρκεια του χρόνου. Η πανίδα της ∆οϊράνης έχει δείξει αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές 

περιλαµβάνουν µειώσεις της αφθονίας των oligochaetes, από 2.000 σε 202 άτοµα/m2 

(Sapkarev 1975α, 1975b, 1980, 1991, Petkovski κ.ά. 1999, Griffiths κ.ά. 2002), και των 

Chironomidae, από 2.000 σε 200 άτοµα/m2. Οι πληθυσµοί των Νηµατοειδών, αφετέρου, 

έχουν διατηρήσει ένα σχετικά σταθερό επίπεδο.  

Η µόνη οµάδα που έχει ωφεληθεί από τη µεταβολή της στάθµης της λίµνης είναι τα 
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Oστρακοειδή, µε µια µέση αύξηση από 100 άτοµα/m2 σε 900 άτοµα/m2.  

Εξετάζοντας, το παρελθόν, τα oστρακοειδή ήταν µόνο το δευτερεύον συστατικό του 

ζωοβένθους, και αυτή η αλλαγή είναι πολύ σηµαντική. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-1999 (Petkovski κ.ά. 1999, Griffiths κ.ά. 2002), η 

µέση πυκνότητα νυµφών για ολόκληρη την κοινότητα της Τάξης Nηµατοειδή ήταν 427 

άτοµα/m2. 

 

 

 


