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Η Λίμνη της Αγυιάς, με το πινέλο του μαθητή και μέλους της ομάδας μας, 
Κωνσταντίνου Βενιανάκη 2 



Ξεκινήσαμε την εξερεύνηση του 
«Υδρόβιου παράδεισου» της Λίμνης 
της Αγυιάς πέρυσι υπό την 
καθοδήγηση των καθηγητριών: 
Σοφίας Δασκαλάκη &  
Σοφίας Τριανταφύλλου   

………και συνεχίσαμε φέτος,  
με μικρές αλλαγές στην σύνθεση της 
ομάδας, υπό την καθοδήγηση των 
καθηγητριών: 
Σοφίας Δασκαλάκη &  
Ιωάννας Πάσχου 

Περιβαλλοντική ομάδα σχολ. έτους 2012-13  Περιβαλλοντική ομάδα σχολ. έτους 2013-14  
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Η λίμνη της Αγυιάς βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων και 

σε απόσταση 0,5 χιλιόμετρα από τον  ομώνυμο οικισμό (Αγυιά).  
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Αποτελείται από 450  στρέμματα προστατευόμενης περιοχής.  
Η ονομασία προέρχεται, μάλλον, από την αραβική λέξη άια = νερό   
που οφείλεται στις πλούσιες πηγές που αναβλύζουν στην περιοχή.  
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Η λίμνη από ψηλά μαζί με την περιφέρειά της 
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Δορυφορική φωτογραφία της Λίμνης Αγιάς 
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Πρόκειται για μια τεχνητή κατασκευή που δημιουργήθηκε το 1927-1928 στην 
υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κερίτη. Υπήρχε ανέκαθεν στην περιοχή αυτή η 
λίμνη, όπως μας πληροφορούν οι παλαιότεροι χάρτες, όμως έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο η κατασκευή του τεχνητού φράγματος στη διαμόρφωση της λίμνης και του 
υγρότοπου. 
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Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό από πηγές που βρίσκονται στις όχθες και τον πυθμένα 
της και με θρεπτικά υλικά από τον παραπόταμο του Κερίτη.  
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Η λίμνη φτιάχτηκε για να 
εξυπηρετήσει με νερό τις ανάγκες 
του πρώτου υδροηλεκτρικού 
εργοστασίου της Κρήτης και ένα 
από τα πρώτα της Ελλάδας, το 
οποίο εγκαινιάστηκε το 1929 από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

10 



Η Λίμνη της Αγιάς είναι ένα σύνθετο υγροτοπικό σύστημα που αποτελεί μέρος 
ενός μεγαλύτερου, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ποταμός Πλατανιάς. 

Τρία είναι τα στοιχεία που συνδέονται οργανικά με την λίμνη: 

Υπάρχει μια περιμετρική ζώνη (50μ.), όπου γύρω από αυτήν ζουν και 
αναπτύσσονται διαφόρων ειδών ζώα και πουλιά 

τα δύο κανάλια που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά της λίμνης, έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τα πουλιά της λίμνης γιατί φωλιάζουν εκεί 

οι πηγές που βρίσκονται περιμετρικά στη λίμνη, φιλοξενούν αρκετά είδη 
πανίδας και χλωρίδας, όπως είναι η πηγή «Κολύμπα», η οποία 
χαρακτηρίζεται από τη ξεχωριστή βιοποικιλότητά της.   
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Η λίμνη της Αγυιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους στην 
Κρήτη γιατί  είναι μια περιοχή φιλοξενίας ενός μεγάλου αριθμού σε είδη πανίδας 
και χλωρίδας. 

Προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες καθώς ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 
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Η λίμνη αποτελεί την 
καταλληλότερη περιοχή 
παρατήρησης υδρόβιων και 
υδροβατικών πουλιών στη 
δυτική Κρήτη.  

Ιδιαίτερα καλή περιοχή για 
μεταναστευτικά αλλά επίσης 
προσφέρει ενδιαιτήματα 
αναπαραγωγής μέσα στις 
καλαμιές.  

Το χειμώνα κρατάει αξιόλογο 
πληθυσμό από αγριόπαπιες και 
φαλαρίδες και θεωρείται η 
σημαντικότερη περιοχή 
διαχείμασης της απειλούμενης 
με εξαφάνιση βαλτόπαπιας στην 
Ελλάδα.  
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Βαλτόπαπια (Aythia nyroca) 

Είναι μία σχετικά μικρή πάπια 
(περίπου 40 cm) με ομοιόχρωμη 
σκούρη κοκκινο-κάστανη εμφάνιση 
και έχει σαν μοναδική εξαίρεση το 
λευκό πίσω μέρος του σώματος 
και την ουρά. 
Ανήκει στον κατάλογο των 
Παγκόσμια Απειλούμενων Ειδών. 
Βρέθηκε να διαχειμάζει στη λίμνη 
της Αγυιάς (10-36 άτομα). 
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 Φαλαρίδα (Fulica atra) 

Η Φαλαρίδα έχει μήκος 36-42 cm και 
είναι κυρίως μαύρη εκτός μιας 
μετωπιαίας λευκής ασπίδας. Τα 
μάτια της έχουν χαρακτηριστικό 
κόκκινο χρώμα.  
Αναπαράγεται σε ανοιχτούς 
υγροτόπους, με πυκνή βλάστηση, 
στις όχθες και στα ποτάμια με 
παρόχθια βλάστηση. Φωλιάζει 
κυρίως σε καλαμιώνες και 
υπερασπίζεται έντονα την περιοχή 
γύρω από τη φωλιά της. 
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Ο κατάλογος των 
καταγεγραμμένων ειδών 
πουλιών ξεπερνάει τα 200 
σε αριθμό.  
Μεταξύ των 
μεταναστευτικών 
ξεχωρίζουν:  
Αλκυόνη, 
Μαυροπετρίτης,  
Λευκοτσικνιάς, 
Χαλκόκοτα, 
σαρσέλα,  
μικροπουλάδα,  
σταχτοπουλάδα,  
νανοπουλάδα,  
καλαμίκιρκος,  
μικροτσικνιάς,  
νυχτοκόρακας,  
οχθοχελίδονο,  
μαχητής,  
κραυγαετός και  
φιδαετός (σπανιότερα) 
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Αλκυόνη (Alcedo atthis) 

Η Αλκυόνη (κοινώς ψαροπούλι ή 
θαλασσοπούλι) είναι θαλάσσιο 
αποδημητικό πτηνό. Το σώμα της είναι 
ασυνήθιστα μικρό (έως 18 εκ.) και φέρει 
κοντά και λεπτά πόδια. Το κεφάλι της 
είναι δυσανάλογα μεγάλο, σε σχέση με το 
σώμα, με ισχυρό ράμφος που είναι οξύ 
στην άκρη.  
Το φτέρωμά της παρουσιάζει ποικιλία 
χρωμάτων. Παρατηρείται σημαντικός 
πληθυσμός στην λίμνη της Αγυιάς το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα. 
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Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 

Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα σκουρόχρωμο, 
μεσαίου μεγέθους μεταναστευτικό γεράκι με 
μακριές φτερούγες. Έχει άνοιγμα φτερών 
84-103 εκ. και μήκος σώματος 36-40 εκ. 
Απαντάται σε δύο χρωματικές φάσεις, μία 
σκουρόχρωμη (σκούρα γκρίζα) και μία 
συνηθέστερη ανοιχτόχρωμη 
Η Ελλάδα θεωρείται ως η πιο σημαντική 
χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωση του 
Μαυροπετρίτη. 
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Μικροπουλάδα (Porzana parva)  

Η Μικροπουλάδα είναι μεταναστευτικό πτηνό, 
έχει μήκος 17-19 εκ. και το χρώμα της είναι 
καστανό πάνω και γκριζομπλέ κάτω. Ζει και 
αναπαράγεται σε υγροτόπους, όχθες λιμνών και 
ποταμών.  
Φωλιάζει σε έδαφος με πυκνή βλάστηση κοντά σε 
νερό. 
Παρατηρείται  αρκετό πλήθος την άνοιξη στη 
λίμνη. 
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Λευκοτσικνιάς (Λευκός ερωδιός) 

Ο Λευκοτσικνιάς είναι 
αποδημητικό κυρίως πουλί, 
είναι ερωδιός μεσαίου 
μεγέθους με κατάλευκη όψη. 
Ξεχωρίζει από τα μαύρα πόδια 
του με τα κίτρινα δάχτυλα και 
το μαύρο μακρύ, λεπτό ράμφος 
του. Την άνοιξη τα δάχτυλα 
των ποδιών του γίνονται 
ακόμη πιο κίτρινα. Φωλιάζει 
κατά αποικίες πάνω σε 
θάμνους και δέντρα.  
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Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) 

Η Χαλκόκοτα είναι μεταναστευτικό πτηνό και 
θεωρείται προστατευόμενο είδος που 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. Έχει σκούρο 
καστανοκόκκινο φτέρωμα, διαθέτει μακρύ 
ράμφος κυρτό προς τα κάτω και το μέγεθος 
της φτάνει τα 56 εκατοστά.  Φωλιάζει 
σε υγροβιότοπους γλυκού νερού με πυκνή 
υδροχαρή βλάστηση. Έχει παρατηρηθεί στη 
λίμνη τόσο στην εαρινή όσο και στην 
φθινοπωρινή μετανάστευση. 
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Μεταξύ των διαχειμαζόντων 
περιλαμβάνονται: 
ο σταυραετός,  
ο καπακλής,  
το μαυροβουτηχτάρι  
 
Μεταξύ των 
αναπαραγόμενων αξίζει να 
αναφερθούν: 
το νανοβουτηχτάρι 
η φαλαρίδα,  
το γυδόβυζι και  
ο μυγοχάφτης 
 

 
Φαλαρίδες και Υδρόβια πουλιά το χειμώνα 

Φαλαρίδα 
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Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)  

Το Νανοβουτηχτάρι είναι υδρόβιο 
πτηνό με μήκος από 23-29 εκ. Ο 
χρωματισμός του αλλάζει ανάλογα 
με τις εποχές του έτους όπως σε 
όλα τα βουτηχτάρια. Το καλοκαίρι 
έχει βαθυκάστανο χρώμα και λαιμό 
έντονα πυρόξανθο. Το χειμώνα 
γίνεται πιο ανοιχτόχρωμα για 
καλύτερη προσαρμογή στους 
γκρίζους χρωματισμούς της 
εποχής. Τρέφεται με έντομα, 
νύμφες εντόμων, μικρά ψάρια, 
βατράχια και γυρίνους. 
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Στον υγρότοπο της λίμνης υπάρχουν 
μεγάλοι πληθυσμοί 

Λιμνοβατράχων,  

Δεντροβατράχων, 

Φρύνων και  

Νεροχελώνων. 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μεγάλη αύξηση του επικίνδυνου για 
την πανίδα της λίμνης Αμερικάνικου 
βουβαλοβατράχου 

 

 

 

 

Βουβαλοβάτραχοι 

Νεροχελώνα 
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Βάτραχος της Κρήτης ή Λιμνοβάτραχος της Κρήτης 
(Pelophylax cretensis). 

Ενδημικό είδος της Κρήτης, το μήκος 
του φτάνει μέχρι και 8cm. Ημερόβιος, 
συναντάται σε έλη, λίμνες, ρεματιές και 
στάσιμα νερά. Ζευγαρώνει την άνοιξη και 
τα θηλυκά γεννούν αβγά σε αρκετές 
συστάδες μερικών εκατοντάδων μέσα 
στο νερό. Ο Κρητικός Βάτραχος έχει 
εξαφανιστεί από την λίμνη Αγίας, λόγω 
εισαγωγής του Αμερικανικού Γιγάντιου 
Βατράχου από τον άνθρωπο. 

26 



Νεροχελώνα (Mauremys rivulata) 

Η νεροχελώνα είναι ένα κοινό είδος 
χερσαίας χελώνας. Το μήκος του χελύου 
(καβουκιού) της φτάνει μέχρι τα 30cm, 
σπάνια περισσότερο. Τα θηλυκά είναι 
μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Συναντάται 
σε ποικίλης μορφής υγροτόπους έως και 
τα 800m υψόμετρο. Δειλή χελώνα, 
τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα αλλά και 
με ψάρια, αμφίβια, μικρά φίδια, πτώματα 
και φυτά. Τα θηλυκά γεννούν 4-6 αυγά 
σε τρύπες που σκάβουν σε μαλακό 
χώμα.  
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Επίσης στη λίμνη συναντάμε 
το σπιτικό σαμιαμίδι, 
τρανόσαυρα,  
λιακόνι,  
δενδρογαλιά,  
νερόφιδο, 
όχεντρα, 
άρκαλο, 
λευκονυχτερίδα, 
νανονυχτερίδα,  
νυφίτσα (καλιγιαννού),  
κουνάβι (ζουρίδα),  
σκαντζόχοιρο,  
λαγό, 
δασοποντικό,  
ποντικό,  
αρουραίο. 
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Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σαύρα 
με άκρα της χώρας μας. Μήκος 
σώματος έως και 16cm με ουρά 
διπλάσια του. Είναι ημερόβια και 
κυρίως εδαφόβια σαύρα. Τρέφεται με 
ασπόνδυλα αλλά και με μικρότερα 
ερπετά. Τα θηλυκά γεννούν 6-20 
αυγά. Πρόκειται για εντελώς 
ακίνδυνο ερπετό, όπως και όλες οι 
σαύρες της χώρας μας. 
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Σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus) 

Το μήκος του είναι συνήθως 10cm 
μαζί με την ουρά. Είναι νυκτόβιο και 
ευκίνητο ερπετό του οποίου τα 
δάχτυλα λειτουργούν σαν βεντούζες 
αλλά φέρουν και νύχια. Το δέρμα του 
είναι ημιδιαφανές ενώ τα χρώματά 
του είναι σκουρότερα κατά την 
διάρκεια της ημέρας. Τρέφεται με 
μικρά αρθρόποδα και συνήθως 
παραμονεύει για έντομα. Πρόκειται 
για ερπετό από τα ελάχιστα που 
παράγουν ήχους.  
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Νερόφιδο (Natrix tessellata) 

Είναι ημι-υδρόβιο φίδι του γλυκού νερού. 
Τρέφεται με μικρά ψάρια, σκουλήκια, και 
βατράχια. Το δάγκωμά του δεν είναι 
δηλητηριώδες. Συναντάται στα ρέματα της 
περιοχής καθώς και στις υδατοδεξαμενές. 
Προτιμάει θέσεις με πυκνή βλάστηση ώστε 
να μπορεί να κρύβεται. Το χρώμα του είναι 
σκούρο πράσινο και φέρει στη ράχη μικρές 
μαύρες κηλίδες. Ολικό μήκος συνήθως έως 
80cm, πολύ σπάνια έως και 130cm. Τα 
θηλυκά είναι μεγαλύτερα. 
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Η λίμνη φιλοξενεί υδροχαρείς φυτοκοινωνίες οι οποίες αποτελούν 
την χλωρίδα της.  
Την άνοιξη μπορούμε να δούμε την ανθισμένη υδρόβια 
αγριονεραγκούλα ενώ περιφερειακά υπάρχουν μεγάλες συστάδες με 
αγριοκαλαμιές και καλάμια. Γύρω από τη λίμνη παρατηρούμε την 
τυπική παρυδάτια βλάστηση με Μυρτιές, Πικροδάφνες, Βάτα, Ιτιές, 
λυγαριές, άγριες τριανταφυλλιές,  πλατάνια, διάφορα είδη βούρλων, 
κύπειρους, σπαργάνια, νεροκάρδαμο, αγριομέντα, φλισκούνι, 
βερόνικα, γουρουνόχορτο και στα πιο υγρά σημεία  Ιπουρίδες.  
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Αγριονεραγκούλα (Ranunculus trichophyllus) 
Ιππουρίδα  

(Equisetum telmateia) 

Πλάτανος Πικροδάφνη 
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Η μεγάλη οικολογική αξία της λίμνης έγκειται και στην πολλαπλή χρήση που έχει. 

 

1. Εμπλουτισμός υδροφορέα 
2. Εκφόρτιση υπόγειων νερών 
3. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων 
4. Ενδιαίτημα- κατοικία αγρίων ειδών 
     ζωών και φυτών 
5. Αναψυχή 
6. Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών 
    άγριων ζώων και φυτών 
7. Αρδευτική 
8. Υδρευτική 
    Το νερό της Αγυιάς και είναι πολύ 
    καλής ποιότητας και η μόνη  
    επεξεργασία πού υφίσταται είναι η  
    απολύμανση  
9. Μεγάλη βιολογική ποικιλία 

 

ΑΞΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 
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Από την παρουσίαση του προγράμματος στο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2014,  
στο Κ.Α.Μ στις 7-5-2014 



 Άρδευση 

 Φύτευση δασών 

 Διάφορες αστικές, βιοτεχνικές και 
συναφείς δραστηριότητες 

 Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές 

 Οδικό δίκτυο 

 Διάφορες δραστηριότητες αθλητισμού, 
αναψυχής και τουρισμού 

 Κατασκευές τροποποίησης των διαδρομών 
των εσωτερικών υδάτων 

 Εντατικές καλλιέργειες 

 Δενδρώδεις καλλιέργειες 

 Βιομηχανικές/Εμπορικές περιοχές 

 Αγροτικές κατασκευές 
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Η καταστροφική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και οι αυθαίρετες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες είχαν αποτέλεσμα την οικολογική 
υποβάθμιση της Λίμνης της Αγιάς, ενός από τους σημαντικότερους 
υγρότοπους της Κρήτης. 

Η λίμνη της Αγιάς χωρίς νερό (Σεπτέμβριος 2010)  37 



1. Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών 
υδάτων κυρίως λόγω γεωργικών απορροών (συγκέντρωση 
νιτρικών και φωσφορικών ιόντων) 

2. Η λίμνη της Αγυιάς αντιμετωπίζει πρόβλημα υπεράντλησης 
το καλοκαίρι, εξαιτίας κάποιων λαθεμένων αγροτικών 
πρακτικών 

3. Τα μπαζώματα και άλλες αυθαίρετες δραστηριότητες στις 
όχθες του υγροτόπου απειλούν με άμεση καταστροφή, με 
όχι μόνο περιβαλλοντικές συνέπειες αλλά και οικονομικές 

4. Το παράνομο κυνήγι    

Αίτια που συμβάλλουν στην οικολογική καταστροφή του 
υδροβιότοπου: 
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5. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η 
εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού 
νέων ειδών, τα οποία αποτελούν 
κίνδυνο για τη διατάραξη της φυτικής 
και ζωικής ποικιλομορφίας.  
Μεγάλη ανατροπή στην ισορροπία της 
υδρόβιας ζωής ήταν η εισαγωγή από 
την Αμερική  του βουβαλοβάτραχου 
στη λίμνη. Επιχειρηματίας, έχοντας 
αποτύχει στην εκτροφή του 
βουβαλοβάτραχου, ξεφορτώνεται τα 
συμπαθή αμφίβια στη λίμνη της Αγιάς 
με αποτέλεσμα το γρήγορο 
πολλαπλασιασμό του πληθυσμού του 
σε βάρος των υπόλοιπων υδρόβιων. 
Όντας πιο μεγάλος και επιθετικός 
δεν διστάζει να επιτεθεί στα ντόπια 
βατράχια, μειώνοντας σημαντικά τον 
αριθμό τους. 

 
Η δεύτερη εισβολή στη λίμνη είναι το 
ζιζάνιο “Papsalum distichum”, 
άγνωστο το πώς βρέθηκε  εκεί, 
βρίσκει πρόσφορο “έδαφος” 
ανάπτυξης σε βάρος της φυσικής 
χλωρίδας της λίμνης. Τους θερινούς 
μήνες καλύπτει όλη σχεδόν την 
υδάτινη επιφάνεια της λίμνης.  
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Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας 
μας επισκεφτήκαμε την Λίμνη της Αγιάς, 
περπατήσαμε στις όχθες της, παρατηρήσαμε 
την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, 
μετρήσαμε το PH του νερού της λίμνης, 
ζωγραφίσαμε, παίξαμε παιχνίδια, γελάσαμε, 
χορέψαμε και γενικά περάσαμε όμορφα……..  
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Επίσης φτιάξαμε ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά 
με την λίμνη της Αγυιάς 
που απευθύνεται στους 
συμμαθητές μας, τους 
καθηγητές και τους 
κατοίκους της περιοχής.  
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Στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας μας 
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Πιστεύετε ότι η λίμνη ελκύει τον τουρισμό; 
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Και τέλος επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Ανωγείων…… 
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Συμμετέχουν οι μαθητές: 
 

Αγγελάκη Αικατερίνη 

Ανδρουλάκης Ευτύχης 

Αργυράκη Ιωάννα 

Βενιανάκης Κων/νος 

Βλάμη Παναγιώτα 

Γναφάκη  Βέρα 

Καψωμένου Μαργαρίτα 

Μαρινάκης Θωμάς 

Μαρκαντωνάκη Δήμητρα 

Μήτρου Αντώνης 

Σπερελάκης Βασίλης 
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Σας 
ευχαριστούμε 

Τέλος 


