
      
       



•  Ο Δήμος Αιγιάλειας αποτελεί επίσημα από  τις 07 Νοεμβρίου 2015 μέλος του 
διευρυμένου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.  
 
•  Διαθέτει στην ορεινή Ακράτα,  τη λίμνη Τσιβλού, που βρίσκεται εντός των 
ορίων του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουρραϊκού, η οποία συνθέτει ένα τοπίο 
σπάνιας ομορφιάς με οικολογικό, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον και αποτελεί 
προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο Natura  2000. 
 
 
 



ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ 

Αποτελεί μια από τις λίγες φυσικές ορεινές λίμνες της Ελλάδας, που βρίσκεται στο βάθος 
μιας κοιλότητας, περιτριγυρισμένη από πυκνά δάση σε υψόμετρο 720m. Η γέννηση του 
Τσιβλού είναι συνδεδεμένη με εντυπωσιακά και εξαιρετικά βίαια γεωλογικά φαινόμενα 
που συνέβησαν το 1913 και 1914. 

Η λίμνη του Τσιβλού βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας, περίπου 25 
χιλιόμετρα από την πόλη της Ακράτας. 

Στη  μεγάλη  κατολίσθηση,  το  1913,  τεράστιοι   όγκοι χωμάτων κάλυψαν την κοίτη του 
ποταμού  Κράθη,  αφανίζοντας  το γραφικό χωριό της Συλίβαινας και καταπλακώνοντας 
ένα μέρος  από  το  γειτονικό  οικισμό  του  Τσιβλού (από όπου πήρε και το όνομά της η 
λίμνη). Η λίμνη δημιουργήθηκε από τα νερά που συγκεντρώθηκαν πίσω από τους 
όγκους των χωμάτων. 

Η λίμνη του Τσιβλού έχει αναδειχτεί ως ιδανικό μέρος για αναψυχή, προσελκύοντας 
πολλές χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, θα πρέπει ο κάθε επισκέπτης να 
προβληματίζεται πώς θα συνδράμει στην ορθολογική χρήση, προστασία και διατήρησή 
της. 
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Ο ΤΣΙΒΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Η συνολική υδάτινη έκταση της λίμνης είναι 
περίπου 83 στρέμματα, 180 στρέμματα η 
λεκάνη απορροής της και η ακτογραμμή της 
1800m. Το σχήμα της είναι ακανόνιστο και το 
βαθύτερο σημείο της είναι 75 μέτρα. Δέχεται 
τα νερά από τους χειμάρρους που 
κατεβαίνουν από τον Χελμό κυρίως την άνοιξη  
ή με το λιώσιμο του χιονιού.  
Η περιοχή γύρω από την λίμνη καλύπτεται 
από δασική (χαλέπιο πεύκη, μαύρη πεύκη, 
ελάτη) και γεωργική γη, εκμεταλλευόμενη 
κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής.  

 
 
Χρησιμοποιείται επίσης και ως τόπος βοσκής. 
 
Η λίμνη αποτελεί δημοφιλή προορισμό  για αναψυχή. Τους καλοκαιρινούς μήνες 
προσφέρεται για κολύμπι με θέα το καταπράσινο τοπίο και τις κορυφές του Χελμού και 
τον υπόλοιπο καιρό για περίπατο ή βόλτα με ποδήλατο στα μονοπάτια.  
 

  



O Τσιβλός βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου 
Χελμού – Βουραϊκού. Ανήκει στην Ζώνη Β3: «Περιοχή προστασίας 
λίμνης Τσιβλού» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 40390/01-10-2009 (Φ.Ε.Κ. 
Δ΄ 446/02-10-2009): «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του 
ορεινού όγκου Χελμού - Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου». O 
Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού είναι αρμόδιος για την 
διατήρηση, την προστασία και την διαχείριση της περιοχής. 
Η οικολογική αξία της περιοχής όσον αφορά το χλωριδικό της 
πλούτο είναι πολύ μεγάλη.  
 
 

 ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-
Βουραϊκου μεταξύ άλλων, εντοπίζονται θέσεις 
γεωλογικού ενδιαφέροντος. Αποτελεί μέλος του 
Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου 
αναγνωρισμένο από την Unesco. Η λίμνη Τσιβλού 
προτείνεται προς ένταξη στο πλαίσιο προστασίας 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς μαζί με 
άλλους 11 γεωλογικούς και μορφολογικούς 
σχηματισμούς ιδιαίτερης αξίας.  



ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΒΛΟ 

Τα ψάρια της λίμνης 
 
• Κέφαλος γλυκού νερού, αυτόχθον είδος στον Τσιβλό 
 
• Κυπρίνος,                          έχει εισαχθεί στη λίμνη από τον άνθρωπο 
 

• Κουνουπόψαρο, έχει εισαχθεί στη λίμνη από τον άνθρωπο, Ντάσκα, 
Ιριδίζουσα Πέστροφα  
 
Πανίδα της Λίμνης 
Σημαντικό θηλαστικό της περιοχής, αποτελεί η Βίδρα, 
Δενδροβάτραχος, Πράσινος και Μεγάλος Φρύνος,  
Δενδρογαλιά, Σαλαμάνδρα, Μεσογειακή και Κρασπεδωτή  
Χελώνα, Τρανόσαυρα, Πελοποννησιακή Γουστέρα,  
Λιμνοβάτραχος, Λιμνόφιδο, Ελληνικός Βάτραχος 
 
Υδρόβια Πουλιά 
Αλκυόνα, Σταχτοτσικινιάς, Νανοβουτηχτάρι, Λευκοσουσου- 
Ράδα, 
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 



•Τη διαχείριση προστατευόμενων 
περιοχών και την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικά ορθής συμπεριφο-
ράς  σε αυτές 

• Τη διαχείριση του γλυκού νερού και 
την αξία του υγροβιότοπου της λίμνης 
Τσιβλού καθώς και του δασικού 
οικοσυστήματος της ευρύτερης 
περιοχής 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ακράτας - 
Κλειτορίας υλοποιεί σεμινάρια 
και προγράμματα Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης στη Λίμνη 
Τσιβλού που αφορούν μεταξύ 
άλλων: 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ 

Σε ότι αφορά τα σχέδια αξιοποίησης και διαχείρισης της λίμνης και των παραλίμνιων 
περιοχών του Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που 
περιγράφονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού, 
σχετικά με τις δράσεις διαχείρισης – αποκατάστασης υποβαθμισμένων εκτάσεων, 
προτείνεται:  
«Η σύνταξη αναλυτικών σχεδίων αποκατάστασης και διαχείρισης που θα 
προδιαγράψουν συγκεκριμένες δράσεις - παρεμβάσεις με βάση τη διεθνή και ελληνική 
εμπειρία (π.χ. έλεγχος των υδρολογικών παραμέτρων, ενίσχυση της υπερυδατικής και 
υδρόβιας βλάστησης, δημιουργία ενδιαιτήματος για την ορνιθοπανίδα, κ.λπ) για τις 
λίμνες Τσιβλού και Δόξας, τον εποχιακό υγρότοπο Καλαβρύτων και για τους ποταμούς 
Αροάνιο και Κράθη», δράση που προτείνεται να υλοποιηθεί στο μέλλον.  
 
 
«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού και ανάδειξη 
γεωποικιλότητας της περιοχής», στο πλαίσιο της Πράξης: «Προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουρραϊκού», του επιχειρησιακού 
προγράμματος: «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», του άξονα 
προτεραιότητας 09: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 



Τα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή της λίμνης οφείλονται ως είναι φυσικό, στις 
ανθρώπινες παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
προκύπτουν είναι: 
•Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που προκαλείται από την 
απόρριψη στερεών αποβλήτων (απορρίμματα) που σχετίζεται με τον τουριστικό 
χαρακτήρα της περιοχής με συνεπακόλουθο και την από αισθητικής άποψης 
επιβάρυνση της περιοχής.  
•Σε μικρότερο βαθμό προβλήματα δημιουργούν οι γεωργικές καλλιέργειες πέριξ της 
λίμνης, λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και οι πιέσεις λόγω βόσκησης 
που ασκούνται σε αυτήν. Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας θα 
περιόριζε τις ασκούμενες πιέσεις.  
•Η όχληση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και ιδιαίτερα η ανάπτυξη περιστασιακά 
οχλουσών δραστηριοτήτων (jet ski κλπ.) Επίσης το ερασιτεχνικό ψάρεμα γνωρίζει 
μεγάλη έξαρση με νόμιμες και παράνομες μεθόδους οδηγώντας στην υπεραλίευση. 
•Μικρότερης κλίμακας προβλήματα δημιουργούνται από τη λαθροθηρία και τη 
λαθροϋλοτομία. 
•Τέλος, η Λίμνη Τσιβλού έχει κομβική θέση στην αντιπυρική προστασία της περιοχής 
καθώς βρίσκεται στη συμβολή των πεδινών δασών χαλεπίου πεύκης με τα ορεινά 
δάση ελάτης και μαυρόπευκου.  
 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ  
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