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ΓΕΝΙΚΑ 
Κατόπιν πρόσκλησης συλλόγων και κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων Προμάχων 

και Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας και με την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια τους, 

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε πειραματική αλιεία στο υδατόρεμμα 

Πορόϊ, κοντά στο χωριό Γαρέφειο του Δήμου Αλμωπίας.  

Η ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από τον Δρ. Γεώργιο Μίνο, Βιολόγο – Ιχθυολόγο, 

BSc, PhD, Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ και Διευθυντή του ερευνητικού 

Εργαστηρίου Βιολογίας & Ιστολογίας, Μικροσκοπίας & Ανάλυσης Εικόνας, Συστηματικής & 

Βιομετρίας και τον Παναγιώτη Μουρούτη, Ιχθυολόγο Τ.Ε. BSc, MSc. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η παρουσία ιχθύων στην περιοχή και να 

προσδιοριστούν τα είδη που απαντώνται. Η περιοχή των υδατορεμμάτων που 

τροφοδοτούνται με νερά από τα ορεινά του όρους Βόρας μέχρι την πεδιάδα δεν έχει 

μελετηθεί ως προς την ιχθυοπανίδα της, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις 

μελέτες που έχουν εκπονηθεί.   

Το υδατόρεμα Πορόϊ (ή Ξηρόρεμα) έχει δύσκολη πρόσβαση και απαιτείται ειδικό 

όχημα (Εικ. 1) για την προσέγγιση του έως ένα σημείο όπου στη συνέχεια η προσέγγιση 

γίνεται με τα πόδια. 

     
Εικόνα 1. Πρόσβαση στον ποταμοχείμαρο Πορόϊ. 

 

Η κοίτη του υδατορέματος Πορόϊ είναι βραχώδης-πετρώδης που στα ανάντη 

σχηματίζονται μικρές λιμνούλες με ιλυώδη πυθμένα (Εικ. 2, 3). Κατά μήκος του έχουν 

κατασκευαστεί αναβαθμίδες, συνήθως χαμηλές (1-2 μ ύψος) ενώ ορισμένες φτάνουν μέχρι 

τα 8 μ ύψος (Εικ. 2, 3). Τα νερά κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας δεν ήταν ορμητικά. 
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Χαμηλότερα, το νερό λιγοστεύει, η κοίτη γίνεται φαρδιά, αμμοϊλυώδης με πέτρες και μικρή 

κλίση. 

Η πειραματική δειγματοληψία για την παρουσία ιχθύων έγινε ανάμεσα στις 

αναβαθμίδες (υδατοφράκτες) όπου σχηματίζονται μικρές λίμνες (Εικ. 3). 

      
Εικόνα 2. Άποψη ανάντη και κατάντη της περιοχής δειγματοληψίας του ποταμοχείμαρου 

Πορόϊ. 

 

  
Εικόνα 3. Περιοχή δειγματοληψίας στον άνω προσβάσιμο υδατοφράχτη του 

ποταμοχείμαρου Πορόϊ. 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ (ή Ξηρόρεμα) την 

22/11/2018 κατά τις μεσημβρινές ώρες, από 12:00 έως τις 13:30. Η περιοχή δειγματοληψίας 

ήταν σε υψόμετρο 254 μ. με τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες σε WGS84: Πλάτος 

(LAT) ήταν 41.05014617 (41° 3' 0.525"), Μήκος (LONG) ήταν 22.05764542 (22° 3' 27.522").  

Χρησιμοποιήθηκαν οι συσκευές και τα όργανα του εργαστηρίου Βιολογίας & 

Ιστολογίας, Μικροσκοπίας & Ανάλυσης Εικόνας, Συστηματικής & Βιομετρίας του Τμήματος 

Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
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Εκτιμήθηκε η θερμοκρασία του νερού και η αγωγιμότητα με τη χρήση της συσκευής 

Thermo Russel RL105 και το διαλυμένο οξυγόνο με τη χρήση της συσκευής WTW OXI 3210. 

Για την διενέργεια της αλιείας χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ηλεκτραλιείας SAFARI 

RESEARCHER 550D (Εικ. 4, 5, 6).  

  

Εικόνα 4. Ηλεκτραλιεία στον άνω προσβάσιμο υδατοφράχτη του ποταμοχείμαρου Πορόϊ 

στην περιοχή απορροής στο επόμενο επίπεδο. 

 

  

Εικόνα 5. Ηλεκτραλιεία στον κάνω προσβάσιμο υδατοφράχτη του ποταμοχείμαρου Πορόϊ 

στην περιοχή απορροής στο επόμενο επίπεδο. 

 

  

Εικόνα 6. Ηλεκτραλιεία σε τμήματα του ποταμοχείμαρου Πορόϊ όπου το νερό έχει μικρότερη 

ροή και ικανοποιητικό βάθος (0,5-1 m). 
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Τα δείγματα ιχθύων, αμέσως μετά την συλλογή τους, τοποθετήθηκαν προς διατήρηση 

σε διάλυμα φορμόλης 10% και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Βιολογίας & Ιστολογίας, 

Μικροσκοπίας & Ανάλυσης Εικόνας, Συστηματικής & Βιομετρίας του Τμήματος Νοσηλευτικής 

του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.   

Στο εργαστήριο, αρχικά τα άτομα διαχωρίστηκαν στα διάφορα είδη με την χρήση 

διχοτομικών κλειδών (Kottelat & Freyhof, 2007). Στη συνέχεια ελήφθησαν από κάθε άτομο 

ορισμένα μορφομετρικά (ολικό μήκος, σταθερό μήκος, μεσουραίο μήκος) στοιχεία (mm) και 

μεριστικά στοιχεία (αριθμός ακτίνων ραχιαίου και εδρικού πτερυγίου, αριθμός λεπιών στην 

πλευρική γραμμή) και το ολικό βάρος (gr). Τέλος, σε ορισμένα άτομα πραγματοποιήθηκε 

ανατομία με σκοπό την μελέτη την γεννητικής ωριμότητας.  

Για το κάθε είδος που μελετήθηκε, εκτιμήθηκε η σχέση W=a*TL
b 

που συνδέει το 

σωματικό μήκος (TL) με το βάρος (W) του. Η γνώση της σχέσης μήκους-βάρους είναι πολύ 

σημαντική γιατί: α) δίνει απαραίτητες πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του ψαριού, β) 

επιτρέπει τη δυνατότητα σύγκρισης των στρατηγικών ζωής ενός είδους σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές, γ) δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των εξισώσεων που περιγράφουν 

την αύξηση σε μήκος σε εξισώσεις που περιγράφουν την αύξηση σε βάρος και δ) δίνει τη 

δυνατότητα να εκτιμηθεί η βιομάζα ενός είδους στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμος μόνο 

ο συνολικός αριθμός των ατόμων και το μήκος τους. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νερού. 

Η θερμοκρασία του νερού ήταν 21 
o
C που θεωρείται υψηλή για νερά ορεινού 

υδατορέματος. Πιθανολογείται ότι τα νερά του ρέματος κατακρατώνται για να 

χρησιμοποιηθούν από μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ανάντη της περιοχής 

δειγματοληψίας και με αυτή την διαδικασία παραμένουν στάσιμα και εκτεθειμένα στον ήλιο 

με αποτέλεσμα να θερμαίνονται.  

Η αγωγιμότητα του νερού ήταν 303 μS/cm και τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) ήταν 

284mg/l, χαρακτηρίζοντας το ως πολύ καλής ποιότητας νερό από πλευράς σκληρότητας 

(μαλακό νερό). Ενδεικτικά, το εμφιαλωμένο νερό έχει τιμές αγωγιμότητας από 350 έως 450 

μS/cm, τα νερά στα Ελληνικά ποτάμια από 400 έως 800 μS/cm. Παράλληλα, οι αποδεκτές 

τιμές πόσιμου νερού είναι τα 340 μS/cm (με όριο τα 2.500 μS/cm στους 20
ο 

C),  
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Η περιεκτικότητα του νερού σε διαλυμένο οξυγόνο ήταν αρκετά υψηλή 10,4 mg/l, 

φτάνοντας σε επίπεδα κορεσμού σε σημεία που υπήρχε πτώση νερού από ανώτερη σε 

κατώτερη βαθμίδα (υδατοφράκτη). Οι ανωτέρω συνθήκες είναι ιδανικές για διαβίωση 

ιχθύων ρέοντων γλυκών νερών.  

 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας ήταν ιδανικές, με 

ατμοσφαιρική θερμοκρασία 27 
o
C και ηλιοφάνεια με μερική νεφοκάλυψη. Παράλληλα η 

έντονη παρόχθια βλάστηση (κυρίως πλατάνια) παρείχε σκιά και δροσιά στα μέλη του 

συνεργείου που διενεργούσε την δειγματοληψία. 

 

Ιχθυοπανίδα 

Η περιοχή δειγματοληψίας (υδατόρεμα Πορόϊ) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι 

εμφανίζει μεγάλη βιοποικιλότητα καθώς συλλέχθηκαν μόνο δύο διαφορετικά είδη ιχθύων, 

το Θεσσαλικό Τσιρωνάκι, Alburnoides thessalicus και η Βαλκανική Μπριάνα, Barbus 

balcanicus. Όμως, οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

εξελικτική άποψη καθώς μπορούν να θεωρηθούν ως αποκλεισμένοι γενετικά. Ακολούθως, 

παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για το κάθε είδος ιχθύος.  

 

 

1. Alburnoides thessalicus Stephanidis, 1950 

Ελ: Θεσσαλικό Τσιρωνάκι, En: Thessalian spirlin (Εικ. 7) 

 
Εικόνα 7. Μορφολογία του Θεσσαλικού τσιρωνάκι, Alburnoides thessalicus  (97 mm TL) που 

αλιεύτηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Ανήκει στην οικογένεια Cyprinidae. 

Ετυμολογία: Alburnoides: Από την πόλη Al Bura, από όπου ήταν γνωστό το είδος ιχθύος + 

oides = στα Αρχαία Ελληνικά σημαίνει παρόμοιο. 

Ιχθύς γλυκού νερού, βενθοπελαγικό, υποτροπικό. 
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Απαντάται στην Ευρώπη: Ποταμοί Πηνειός και Αλιάκμωνας στην Ελλάδα. Θεωρείται ότι τα 

δείγματα της λεκάνης Αξιού στην Ελλάδα όσο και στην ΠΓΔΜ ανήκουν επίσης στο είδος 

Alburnoides thessalicus. 

Φτάνει σε μέγιστο μήκος τα 81 mm (SL) τα αρσενικά και 91 mm (SL) τα θηλυκά. 

Περιγραφή: Μαλακές ακτίνες ραχιαίου πτερυγίου (σύνολο): 10-12. Μαλακές ακτίνες 

εδρικού πτερυγίου: 14-17. Το Alburnoides thessalicus διακρίνεται από τα άλλα είδη από τον 

ακόλουθο συνδυασμό χαρακτήρων: σώμα πιεσμένο πλευρικά και σχετικά παχύ. Το ρύγχος 

είναι σταθερό, ελαφρώς στρογγυλεμένο. Μήκος ρύγχους περίπου ίσο με τη διάμετρο των 

ματιών. Το στόμα είναι λοξό, σχεδόν τερματικό. Το σχίσιμο του στόματος σε πλάγια όψη 

ελαφρώς κεκλιμένο στο οπίσθιο τμήμα του. Εδρικό πτερύγιο συνήθως με 12 1/2 

διακλαδισμένες ακτίνες. Πλευρική γραμμή με 44-50 + 0-2 πορώδη λέπια. Συνήθως 9-10 

λέπια μεταξύ της πλευρικής γραμμής και της έκφυσης του ραχιαίου πτερυγίου και 4 λέπια 

μεταξύ της πλευρικής γραμμής και της μέσης γραμμής της κοιλιάς. 24-28 προ-ραχιαία λέπια. 

Ουραίο πτερύγιο σαφώς διχαλωτό με λοβούς μέτρια μυτερούς. 

Βιολογία: Απαντάται σε ποικίλα ρέματα και ποτάμια με ταχέως ρέοντα νερά και βυθό με 

βότσαλο και χαλίκι. Συνήθως βρίσκονται σε ορεινές περιοχές σε δροσερά νερά.  Στον ποταμό 

Πηνειό αναπαράγεται στα μέσα της Άνοιξης. Συχνά αλιεύεται με τα ακόλουθα είδη: Squalius 

vardarensis, Barbus sperchiensis, Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 

2002, Chondrostoma vardarense Karaman, 1928, Gobio bulgaricus Drensky, 1926 και το 

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922). 

Σχέση μήκους – βάρους: Η σχέση ολικού μήκους (TL) – βάρους (W) που εκτιμήθηκε για 127 

άτομα δίνεται στο διάγραμμα 1 και ήταν W = 0,000005*TL
3,191

. Ο συντελεστής συσχέτισης R
2
 

της σχέσης μήκους-βάρους ήταν πάρα πολύ υψηλός (R
2
=0,99), υποδηλώνοντας υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ των δύο παραμέτρων (TL-W). Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των 

παραμέτρων (b=3,191 και S.E.b=0,0236) της ανωτέρω εκθετικής εξίσωσης που συνδέει το 

μήκος με το βάρος, ελέγχθηκε με τη χρήση t-test εάν παρατηρείται ισομετρική αύξηση (b=3) 

του είδους στην συγκεκριμένη περιοχή. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test προέκυψε 

ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=8,106, P<0,05) με αποτέλεσμα να 

απορρίπτεται η ισομετρική αύξηση και να προκύπτει θετική αλλομετρική αύξηση (b>3). Τιμές 

του συντελεστή b μεγαλύτερες ή μικρότερες από 3 δηλώνουν ότι το ψάρι αυξάνει 

αλλομετρικά, δηλαδή ανομοιόμορφα προς τις τρεις σωματικές του διαστάσεις. 
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Συγκεκριμένα, τιμή μεγαλύτερη από 3 δηλώνει ότι το ψάρι γίνεται βαρύτερο για το μήκος 

του όσο αυξάνει σε μήκος (υπεραλλομετρία ή θετική αλλομετρική αύξηση). 

y = 5E-06x3,1912

R2 = 0,9932
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Διάγραμμα 1. Σχέση ολικού μήκους (TL, mm) και ολικού βάρους (W, g.) του είδους 

Alburnoides thessalicus, Θεσσαλικό τσιρωνάκι που αλιεύτηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Κατανομή μήκους: Συλλέχθηκαν συνολικά 127 άτομα του είδους Alburnoides thessalicus, 

Θεσσαλικό τσιρωνάκι. Η μέση τιμή (Mean±S.E.) του ολικού μήκους (TL, mm) ήταν 36,62±1,55 

mm, μεγαλύτερη τιμή τα 89 mm και μικρότερη τα 20 mm. Η κατανομή συχνοτήτων του 

ολικού μήκους δίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 2.  
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Διάγραμμα 2. Κατανομή του ολικού μήκους (TL, mm) του δείγματος του είδους Alburnoides 

thessalicus, Θεσσαλικό τσιρωνάκι που αλιεύτηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές κατανομές ολικού μήκους ατόμων. Τα μικρού μεγέθους 

άτομα (20-40 mm, n=105) με μέσο ολικό μήκος (Μean±SE) 29,03±0,45 και τα μεγαλύτερου 

μεγέθους άτομα (55-89 mm, n=22) με μέσο ολικό μήκος 72,86±1,64. Είναι ελάχιστα (1) τα 
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άτομα που παρατηρούνται από τα 40 έως τα 65 mm (TL) προξενώντας απορία για την 

απουσία της συγκεκριμένης κλάσης μεγέθους. Κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας 

παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερου μεγέθους άτομα (>65 mm) συναθροίζονταν σε περιοχές 

κοντά σε μεγάλους βράχους με χαμηλή έως πολύ μικρή ροή νερού και ικανοποιητικό βάθος 

(≥0,5 μ).     

Επίσης, η μέση τιμή του μεσουραίου μήκους (FL, mm) ήταν 56±3,08 mm, μεγαλύτερη τιμή τα 

82 mm και μικρότερη τα 28 mm. Η μέση τιμή του σταθερού μήκους (SL, mm) ήταν 

50,81±2,86 mm, μεγαλύτερη τιμή τα 76 mm και μικρότερη τα 25 mm.  

Γεννητική ωριμότητα – Αναπαραγωγή: Πραγματοποιήθηκε ανατομία ενδεικτικά σε 

ορισμένα μεγάλου μεγέθους (>75 mm TL)  άτομα και προέκυψες ότι ήταν γεννητικά ώριμα 

και έφεραν ευμεγέθη αβγά. Το συγκεκριμένο γεγονός υποδεικνύει πιθανή αναπαραγωγή του 

είδους στην περιοχή που καθιστά το είδος ικανό να διαιωνίζεται χωρίς να εξαρτάται από την 

μετανάστευση ενηλίκων ατόμων από πληθυσμούς από άλλα μέρη του υδατορέματος. Η 

παρουσία μεγάλου αριθμού μικρού μεγέθους (20-40 mm TL) ατόμων, που κυριαρχούν στο 

δείγμα με ποσοστό 83%, είναι ένδειξη ενός πληθυσμού που πρόσφατα (αρχές με μέσα 

καλοκαιριού) αναπαράχθηκε.  

 

 

 

2. Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 

Ελ: Βαλκανική Μπριάνα, En: Danube Barbel (Εικ. 8) 

 
Εικόνα 8. Μορφολογία της μπριάνας, Barbus balcanicus (115 mm TL) που αλιεύτηκε στο 

υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Ανήκει στην οικογένεια Cyprinidae. 

Ετυμολογία: Barbus: Λατινική λέξη λόγω των μυστάκων που φέρει. 

Απαντάται σε γλυκά νερά στη εύκρατη ζώνη, βενθοπελαγικό είδος. 
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Γεωγραφική Εξάπλωση: Ευρώπη: Λεκάνη Αδριατικής: Ιταλία και Σλοβενία. Πιθανώς 

μεγαλύτερη εξάπλωση στον άνω λεκάνη του Δούναβη. Λεκάνη Αιγαίου: Γαλλικός, Αξιός, 

Λουδίας, Αλιάκμονας. 

Περιγραφή: Η τελευταία ακτίνα αδύναμη, μη οδοντωτή οπίσθια. Το κάτω χείλος είναι παχύ 

με ένα κοντό μεσαίο λοβό. Πλευρική γραμμή με 49 έως 57 + 3-4 λέπια. Συνήθως 9-12 σειρές 

λεπιών μεταξύ της πλευρικής γραμμής και της ράχης. 8-10 σειρές λεπιών μεταξύ της 

πλευρικής γραμμής και της έκφυσης των κοιλιακών πτερυγίων. Το πάνω μέρος της κεφαλής 

με εμφανή μαύρα στίγματα ή κηλίδες. Πλευρικά της κεφαλής και στο προεπικάλυμα με 

σκούρες κηλίδες. Σκοτεινές χρωστικές σε ακτίνες σχηματίζουν 1-2 σκούρες ζώνες. Σώμα  με 

σκούρες κουκίδες και κηλίδες πολύ πιο σκούρες από το φόντο. Ουραίο πτερύγιο με 

επιμήκεις κηλίδες μεγαλύτερες από τη διάμετρο της κόρης. Ορισμένοι ιχθυοπληθυσμοί από 

τον Γαλλικό, Αλιάκμονα και Αξιό ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν γόνιμα υβρίδια με το είδος 

Barbus strumicae ή διαφορετικό είδος με μεγαλύτερο ραχιαίο πτερύγιο με ελαφρώς κοίλο 

περιθώριο, οι τελευταίες απλές ραχιαίες ακτίνες που είναι κοκκώδεις οπίσθια κατά μήκος 

ενός τμήματος του μήκους τους, μακρύτερο εδρικό πτερύγιο και αιχμηροί ουραίοι λοβοί. 

Βιολογία: Τα ενήλικα άτομα απαντώνται σε γρήγορα έως μέτρια ρέοντα ύδατα, ορεινά 

ρέματα και μικρά ποτάμια με βυθό από χαλίκι. Φτάνουν σε μήκος τα 175 mm. 

Σχέση μήκους – βάρους: Η σχέση ολικού μήκους (TL) – βάρους (W) που εκτιμήθηκε για 57 

άτομα δίνεται στο διάγραμμα 3 και ήταν της μορφής W = 0,00001*TL
3,0311

, με τον 

συντελεστής συσχέτισης R
2
 της σχέσης να είναι πάρα πολύ υψηλός (R

2
=0,99) υποδηλώνοντας 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο παραμέτρων (TL-W). Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των 

παραμέτρων (b=3,0311 και S.E.b=0,0247) της ανωτέρω εκθετικής εξίσωσης που συνδέει το 

μήκος με το βάρος, ελέγχθηκε με τη χρήση t-test εάν παρατηρείται ισομετρική αύξηση (b=3) 

του είδους στην συγκεκριμένη περιοχή. Όταν ο συντελεστής b είναι ίσος με 3, τότε το ψάρι 

αυξάνει ισομετρικά (ισομετρία ή ισομετρική αύξηση), δηλαδή ομοιόμορφα προς τις τρεις 

σωματικές του διαστάσεις. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test προέκυψε ότι δεν 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=1,262, P>0,05) με αποτέλεσμα να γίνεται 

αποδεκτή η ισομετρική αύξηση (b=3).  
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Διάγραμμα 3. Σχέση ολικού μήκους (TL, mm) και ολικού βάρους (W, g.) του είδους Barbus 

balcanicus, μπριάνα, που αλιεύτηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Κατανομή μήκους: Συλλέχθηκαν συνολικά 57 άτομα του είδους Barbus balcanicus, μπριάνα. 

Η μέση τιμή (Mean±SE) του ολικού μήκους (TL, mm) ήταν 68,79±3,77 mm, με μεγαλύτερη 

τιμή τα 139 mm και μικρότερη τα 25 mm. Η κατανομή συχνοτήτων του ολικού μήκους 

δίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 4. Η κατανομή των κλάσεων του μήκους προσομοιάζει 

στην κωδωνοειδή κατανομή.  
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Διάγραμμα 4. Κατανομή του ολικού μήκους (TL, mm) του δείγματος του είδους Barbus 

balcanicus, μπριάνα, που αλιεύτηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ.  

 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μορφομετρικά γνωρίσματα που ελήφθησαν προέκυψε ότι η μέση 

τιμή του μεσουραίου μήκους (FL, mm) ήταν 68,93±3,56 mm, μεγαλύτερη τιμή τα 131 mm και 
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μικρότερη τα 23 mm. Η μέση τιμή του σταθερού μήκους (SL, mm) ήταν 58,32±3,31 mm, 

μεγαλύτερη τιμή τα 120 mm και μικρότερη τα 20 mm.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

• Παρατηρήθηκαν δύο διαφορετικά είδη ιχθύων στην περιοχή δειγματοληψίας (υδατόρεμα 

Πορόϊ), το Θεσσαλικό Τσιρωνάκι, Alburnoides thessalicus και η Βαλκανική Μπριάνα, 

Barbus balcanicus. Οι πληθυσμοί φαίνεται να διατηρούνται σε καλή κατάσταση στην 

συγκεκριμένη περιοχή, μιας και αναπαράγονται επιτυχώς (παρουσία γεννητικά ώριμων 

ατόμων και αρκετών νεαρών ατόμων) και πλησιάζουν το μέγιστο καταγεγραμμένο 

μέγεθος που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για το κάθε είδος. Είναι πιθανή η γεωγραφική 

και γενετική απομόνωση των συγκεκριμένων πληθυσμών, αλλά απαιτείται 

εμπεριστατωμένη γενετική μελέτη.    

• Από τα είδη ιχθύων που αλιεύτηκαν στο υδατόρεμα Πορόϊ, εκτιμήθηκε ισομετρία ή 

ισομετρική αύξηση για το είδος Barbus balcanicus, μπριάνα, δηλαδή το ψάρι αυξάνει με 

τον ίδιο ρυθμό και στις τρεις σωματικές του διαστάσεις. Για το Θεσσαλικό Τσιρωνάκι, 

Alburnoides thessalicus, εκτιμήθηκε ότι το ψάρι αυξάνει αλλομετρικά δηλαδή 

ανομοιόμορφα προς τις τρεις σωματικές του διαστάσεις και συγκεκριμένα θετική 

αλλομετρική αύξηση όπου το ψάρι γίνεται βαρύτερο για το μήκος του όσο αυξάνει σε 

μήκος.  

• Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του όρους Βόρας πριν μια 

εικοσαετία (Μαντζαβέλας, 1996), δεν αναφέρει κανένα από τα συγκεκριμένα είδη ιχθύων 

(Barbus balcanicus και Alburnoides thessalicus) ότι απαντώται στην περιοχή. 

• Το υδατόρεμα Πορόϊ που μελετήθηκε παρατηρήθηκε ότι διατηρεί, ακόμη και στο τέλος 

του καλοκαριού – αρχές φθινοπώρου, ικανοποιητική (αλλά χαμηλή ροή νερού) ικανή για 

την επιβίωση ιχθύων. Η ποσότητα του νερού δεν είναι όμως αρκετή και δεν διατηρούνται 

οι φυσικές λίμνες στα διάφορα επίπεδα των υδατοφραγμών με αποτέλεσμα να οδηγεί 

πολλές από αυτές να στερεύουν απειλώντας την επιβίωση των εναπομεινάντων 

ιχθυοπληθυσμών.  

• Λόγω του περιορισμένου χρόνου παραμονής στην περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να 

πραγματοποιηθεί δειγματοληψία σε ορεινά υδατορέματα (π.χ. του Κόζιακα) για την 

εξακρίβωση της παρουσίας άγριας πέστροφας.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται να ενισχυθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Nα χρηματοδοτηθεί μια συνολική μελέτη (τουλάχιστον ετήσια διάρκειας) των 

ιχθυοπληθυσμών του όρους Βόρας, από τις πηγές στις κορυφές μέχρι τα ρέματα στους 

πρόποδες. Από την μελέτη της βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο ιχθυοπληθυσμός της 

περιοχής είναι ελλιπώς μελετημένος. Οι αναφορές για τα είδη που υπάρχουν σε 

παλαιότερη μελέτη εικοσαετίας (Μαντζαβέλας, 1996) είναι ελλιπείς και παρωχημένες. Στα 

πλαίσια της παραπάνω μελέτης προτείνεται να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και σε 

ορεινά ρέματα για τον έλεγχο παρουσίας ορεινής άγριας πέστροφας. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας πιθανό να ενισχύσουν την άποψη ότι η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ιδιαίτερης σημασίας για τους ντόπιους ιχθυοπληθυσμούς. Η απομόνωσή της μπορεί να 

αποδείξει ότι πιθανόν να πρόκειται και για μοναδικούς πληθυσμούς. 

 

Προτείνονται τα ακόλουθα παρεμβατικά έργα:  

• Ενίσχυση των υπαρχόντων καθώς και η δημιουργία νέων υδατοφραγμών με λίθους για 

την διατήρηση μιας σχετικής στάθμης νερού για να είναι σε θέση να συγκρατήσουν και να 

διατηρήσουν τους ντόπιους ιχθυοπληθυσμούς. 

• Κατασκευή μικρών λιμνών με εκβαθύνσεις μέσα στις κοίτες των ρεμάτων με σκοπό να 

μπορούν να συγκρατούν τους ιχθυοπληθυσμούς και να διαβιούν σε περιόδους ξηρασίας. 

Επίσης να επανατροφοδοτούνται τα ρέματα όταν υπάρχει ικανοποιητική ροή νερού.  

• Κατασκευή ειδικών διοδίων στα σημεία των φραγμών για την διευκόλυνση της κίνησης 

της ιχθυοπανίδας ανάντη. 

• Οι διαχειριστές του νερού (μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια) θα πρέπει να δεσμευτούν 

για να εξασφαλίζουν στα υδατορέματα ικανοποιητική παροχή νερού (80 m
3
/h) καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η παροχή νερού που 

παρατηρήθηκε στο υδατόρεμα Πορόϊ είναι ελάχιστη και αυτή μάλιστα προκύπτει όχι από 

συνειδητή ενέργεια των διαχειριστών αλλά ακούσια από διαφυγές από το φράγμα του 

υδροηλεκτρικού σταθμού.   
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Νίκο Ευθυμίου από την Ελληνική Εταιρία 

Γεωθερμίας, για την βοήθεια που μας παρείχε στις μετακινήσεις μας για την πρόσβαση στις 

δυσπρόσιτες περιοχές δειγματοληψίας, την άψογη συνεργασία, φιλοξενία και ξενάγηση στην 

περιοχή που τόσο αγαπά. Την Ελισάβετ Τατίογλου από την Voras Mountain Action και τον 

Ανδρέα Κόγιο κάτοικο Γαρεφείου, για την βοήθεια που μας παρείχαν κατά την διάρκεια της 

δειγματοληψίας. Τον Αρχιμανδρίτη Πάτερ Μάρκο, για την έμπρακτη βοήθεια που μας 

παρείχε στις μετακινήσεις μας για την πρόσβαση στις δυσπρόσιτες περιοχές δειγματοληψίας 

και την μεταφορά του επιστημονικού εξοπλισμού.  Επίσης τους κ. Μυλωνά Δημήτριο, Ιωάννη 

Χ. Νάνο και Δημήτριο Σαλαμάνη, μέλη της ομάδας εθελοντών Πρόμαχων για την βοήθεια 

στην προσπάθεια. 

Δεν υπήρχε καμία οικονομική απολαβή ή κάλυψη των εξόδων της παρούσας έρευνας  

από κάποιο φορέα και η παρούσα εργασία υποστηρίχτηκε οικονομικά από τα ίδια τα μέλη 

της ερευνητικής ομάδας στα πλαίσια της επιστημονικής τους περιέργειας και της κοινωνικής 

προσφοράς τους.  
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