
ΜΙΚΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑΣ 

 

Η Μικρή Πρέσπα (αρχαία ονομασία: Μικρή Βρυγηίς) είναι μακρόστενη λίμνη, 
με το μέγιστο μήκος της να φθάνει τα 13,6 χιλιόμετρα και το νοτιότερο άκρο 
της να καταλήγει στην Αλβανία. Η επιφάνεια της είναι 48,5 τ.χλμ., από τα 
οποία τα 5 τ.χλμ. βρίσκονται στην Αλβανία. Το βαθύτερο σημείο της είναι 8,4 
μέτρα, ενώ το μέσο βάθος της είναι 4 μ. 

Τα νερά της υπερχειλίζουν, μέσω του ρέματος "Κούλα", στην ομώνυμη 
παραλία "Κούλα" της Μεγάλης Πρέσπας. Επίσης εκφορτίζονται με υπόγεια 
ροή μέσω του προσχωσιγενούς ισθμού που χωρίζει την Μικρή από την 
Μεγάλη Πρέσπα. Το ανώτατο υψόμετρο στάθμης λίμνης έχει οριστεί το 
850,60 μ. και μπορεί να ρυθμίζεται από τον κατασκευασμένο θυροφράγμα.  

             

 

Ο παράδεισος των πουλιών 
 

Οι Πρέσπες είναι ο παράδεισος των πουλιών. Η απομόνωση του χώρου , οι 
ήπιες δραστηριότητες των λιγοστών κατοίκων της περιοχής, η 
αποτελεσματική προστασία και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που ζουν 
στις Πρέσπες έχουν δώσει τη δυνατότητα να γίνει η περιοχή το σημείο 
συνάντησης των ερωδιών, το κορμοράνων και βέβαια των αργυροπελεκάνων 
που συγκεντρώνονται εδώ για να γεννήσουν τα μικρά τους στα μέσα της 
Άνοιξης και να ξαναφύγουν στις αρχές του φθινοπώρου για το μακρύ, 
εξαντλητικό και επικίνδυνο ταξίδι που θα τους φέρει στο Ισραήλ όπου θα 
περάσουν τον χειμώνα. Τα πουλιά ζουν σε μικτές φωλιές στην περιοχή 



Βρωμολίμνι στην Μικρή Πρέσπα. Το σημείο αυτό απομονώνεται από την 
ξηρά με πυκνά καλάμια που προστατεύουν τις φωλιές από επιθέσεις άλλων 
ζώων όπως των αλεπούδων. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει και να 
φωτογραφίσει τις εκπληκτικές πτήσεις τους, ειδικά των αργυροπελεκάνων, 
από και προς την λίμνη. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κατάμαυροι 
κορμοράνοι. Στις Πρέσπες βέβαια δεν υπάρχουν μόνο τα πουλιά. Ένα πολύ 
ζωντανό και πολυάσχολο οικοσύστημα μπορεί να σας δώσει ευκαιρίες για 
πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις αρκεί να πάτε προετοιμασμένοι και 
έτοιμοι.  
 

ΠΗΓΕΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρή_Πρέσπα 

http://1gym-triandr.thess.sch.gr/activ_gr.files/LIMNH/mikri.htm 

 

 

Την εργασία υλοποίησαν οι μαθητές Θωμάς Τσαδήμας , Δαμιανός Τσεργάς, 
Γιάννης Σουίνκελς, Νεκτάριος Χαντζηπαναγιωτίδης του τμήματος Α3 του 15ου 
Γυμνασίου Λάρισας στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος. 
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