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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δήµος της Βουλιαγµένης βρίσκεται ανάµεσα στους δήµους Βούλας, Βάρης και Βάρκιζας και
έχει άµεση σχέση µε την παράκτια ζώνη της νότιας Αττικής.Η λεωφόρος Ποσειδώνος αποτελεί το δυτικό
όριο του δήµου,ενώ στα ανατολικά του το όριο του δηµιουργείται από µία µεγάλη δασική έκταση.
Μέσα σε αυτά τα όρια, στο νότιο άκρο του δήµου βρίσκεται και η λίµνη της Βουλιαγµένης. Η
λίµνη δεν βρίσκεται µέσα στον αστικό ιστό της περιοχής αλλά είναι πιο αποµονωµένη. Αυτό συµβαίνει
επειδή βρίσκεται µεσα σε ζώνη προστασίας αλλά και εξαιτίας του βραχώδους χαρακτήρα της περιοχής
που δεν επιτρέπει τη δόµηση.
Σε σχέση τώρα µε τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής η λίµνη της Βουλιαγµένης
βρίσκεται περίπου 21 χλµ. νότια της Αθήνας, στο νότιο τµήµα του Υµηττού. Η λίµνη µε τα ιδιαίτερα
φυσικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει ο χώρος της και τη φυσική τοποθεσία που βρίσκεται, έχει
αναγνωριστεί σαν σηµαντικό µνηµείο της φύσης. Σήµερα έχει δηµιουργηθεί εκεί ένας χώρος πρασίνου
στη θέση κάποιων παλιών κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ διατηρείται και ένα αναψυκτήριο από τα
χρόνια του µεσοπολέµου.
Λόγω του φυσικού κάλλους του τοπίου και τη σύνθεση του νερού, η λίµνη αποτελεί ένα σηµείο
υπερτοπικής σηµασίας, όχι µόνο για τους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και για όλης της Ελλάδας.
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2.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Από κανέναν από τους αρχαίους συγγραφείς δεν αναφέρεται η ύπαρξη της λίµνης, ούτε και από
τον Παυσανία, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και περιέγραψε την χερσόνησο της Βουλιαγµένης.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δολίνη (κλειστή λεκάνη, συνήθως καρστική που έχει δηλαδή
δηµιουργηθεί από τη διαβρωτική δράση του νερού και το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από το βάθος της)
δεν είχε πάντα την σηµερινή της µορφή, αλλά στη θέση της υπήρχε ένα τµήµα του σπηλαίου το οποίο
λόγω των µεγάλων διαστάσεων της αίθουσας, του βάρους του υπερκείµενου πετρώµατος, της
διάβρωσης που προκάλεσαν τα άφθονα νερά µε υψηλή θερµοκρασία που έρεαν στο εσωτερικό του, και
πιθανότατα λόγω τεκτονικών και σεισµικών κινήσεων, έπεσε. Η κατακρίµνηση της οροφής συνέβη πολύ
πρόσφατα και µάλλον κατά τα χριστιανικά χρόνια.
Συνοψίζοντας την παλαιογραφία του σπηλαίου:
- Αρχικά, φύκη αναπτύσσονται µέσα στο νερό µε τη βοήθεια του λιγοστού φωτός που φτάνει,
µέσω των διακλάσεων των πετρωµάτων, σε εκείνα τα βάθη.
- Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου η στάθµη της θάλασσας
κατεβαίνει, µε αποτέλεσµα τα φύκη να βρεθούν έξω από το νερό και να σχηµατιστεί τραβερτίνης.
- Τέλος, στη διάρκεια της µεσοπαγετώδους περιόδου, που διαρκεί µέχρι σήµερα, η στάθµη της
θάλασσας ανεβαίνει και ο τραβερτίνης κατακλύζεται από το νερό.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3.1.

Εσωτερική περιγραφή του σπηλαίου της λίµνης

Οι πρώτες υποβρύχιες έρευνες, σε συνδυασµό µε τις επιφανειακές, οδήγησαν στην ανακάλυψη
ενός εκτεταµένου υποβρύχιου σπηλαίου. Η υποβρύχια αίθουσα είναι χωρητικότητας 1.200.000 κ.µ.
περίπου και αποτελεί τη µεγαλύτερη πνιγµένη αίθουσα στην Ευρώπη και µία από της µεγαλύτερες στον
κόσµο.
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3.2.

Περιγραφή Φυσικού τοπίου

Το πρώτο που παρατηρεί κανείς στο χώρο είναι τα κατακόρυφα βράχια, που είναι σαν να τα έχει
κόψει κάποιος µε µαχαίρι. Η µέγιστη διαφορά υψοµέτρου µεταξύ λίµνης και περιβάλλοντος χώρου είναι
53.99 µέτρα.
Σήµερα µεγάλο µέρος της βλάστησης αποτελεί το πευκοδάσος µε υπόροφα καλλωπιστικά είδη,
το οποίο και έχει διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτο. Συγκεκριµένα συναντάµε φρύγανα µε αγριελιές, σχίνα,
αρµυρίκια, δενδρολίβανα και κέδρους. Επίσης στο χώρο της λίµνης και σε άµεση συνάρτηση µε το
δοµηµένο περιβάλλον συναντάµε παρτέρια µε καλλωπιστικά φυτά και θάµνους, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρείται και µία συνέχεια της φυσικής βλάστησης µε πεύκα και διαµορφώσεις από θάµνους και
χλόη. Στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχούν φρύγανα και φυσικά πεύκα.
Στα 2000 χρόνια ζωής της λίµνης, πλήθος οργανισµοί αναπτύχθηκαν και βρήκαν καταφύγιο στα
νερά της. Ανάµεσά τους περίπου 15 είδη φυκιών που κρέµονται από τα βράχια.
Στα νερά της λίµνης σχηµατίζονται, επίσης, πυκνοί πληθυσµοί από το ψάρι του γένους Poecilia,
µετατρέποντας τη λίµνη σε ένα τεράστιο ενυδρείο. Ελευθερωµένο στη φύση από τον άνθρωπο - είτε για
οµορφιά είτε για να περιορίζει την ανάπτυξη των φυκιών µε τα οποία τρέφεται – προσαρµόστηκε εύκολα
στο ιδιαίτερο περιβάλλον της λίµνης.
Χαρακτηριστικό φυτό των νερών της λίµνης είναι η ανεµώνη Paremonia vouliagmeniensis, που
πήρε το όνοµά της από την ίδια, επειδή βρέθηκε εκεί για πρώτη φορά το 1987 και τρέφεται µε διαλυµένες
ουσίες, συµβάλλοντας στον καθαρισµό του νερού.
Το νερό της λίµνης αναβλύζει από πηγές βάθους 50 και 100 µέτρων. Η θερµοκρασία του
κυµαίνεται από 21 ο C εώς 25ο C. Πλησιάζοντας στην είσοδο του σπηλαίου, η θερµοκρασία ανεβαίνει κι
άλλο, ενώ κάτω από τα 16 µέτρα αυξάνεται κατα 4 εως 5 βαθµούς, για να σταθεροποιηθεί σε
µεγαλύτερα βάθη στους 26 εως 27 ο C. Το νερό είναι υφάλµυρο και λόγω των συστατικών του, έχει
θεραπευτικές ιδιότητες. Προσφέρει ανακούφιση σε κάθε είδους αρθρίτιδες, σε δερµατικές και
γυναικολογικές παθήσεις, σε οσφυαλγίες και ισχυαλγίες. Τα συστικά του νερού είναι: Κάλιο, Νάτριο,
Λίθιο, Αµµώνιο, Ασβέστιο, Σίδηρος, Χλώριο, Ιώδιο και µικρή ραδιενέργεια.
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3.3.

Περιγραφή Επεµβάσεων

Σε γενικές γραµµές οι επεµβάσεις που έχουν γίνει - είτε αυτό αφορά την βλάστηση, είτε το
δοµηµένο περιβάλλον - είναι αρκετά διακριτικές και δεν αλλοιώνουν πολύ το τοπίο. Συγκεκριµένα:
- Κτιριακοί Όγκοι : κατά τη θερινή περίοδο λειτουργεί υδροθεραπευτήριο θερµών λουτρών και
φυσιοθεραπευτήριο τα οποία συνδέονται άµεσα µε τις ιαµατικές ιδιότητες των νερών της λίµνης. Επίσης
για την ψυχαγωγία των επισκεπτών λειτουργεί µία καφετέρια-αναψυκτήριο που προσφέρει θέα στο
ιδιαίτερης οµορφιάς φυσικό τοπίο.
- Επιστρώσεις : αυτές αφορούν τις καλυµµένες επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθµευσης
αυτοκινήτων καθώς και αυτές των επισκεπτών και λουοµένων.
- Παρτέρια µε καλλωπιστικά φυτά και θάµνους : η προ-υπάρχουσα βλάστηση του πευκοδάσους
γύρω από την λίµνη έχει διατηρηθεί, ενώ γύρω από τις νέες επεµβάσεις έχουν δηµιουργηθεί χώροι
χαµηλού πρασίνου.
- Μπάζωµα τρίτης λίµνης : η Τρίτη λίµνη υπήρχε παλαιότερα στο νοτιοδυτικό άκρο της δολίνης η
οποία ήταν κατάλληλη για λασπόλουτρα και όµως τώρα πια ο δήµος Βουλιαγµένης σκοπεύει να φέρει
στην φυσική της κατάσταση. Τα οικοδοµήµατα εκτείνονται πάνω από το σπήλαιο της τρίτης λίµνης και
πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξαιτίας της ακαταλληλότητας του εδάφους που έχει ήδη διαβρωθεί
σηµαντικά από τα παλαιότερα χρόνια και της συνεχιζόµενης οικοδοµικής ανάπτυξης της επίµαχης
περιοχής.
4.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

4.1.

Σε τοπικό επίπεδο
Η ύπαρξη ελεύθερων χώρων µέσα στην πόλη είναι ζωτικής σηµασίας για τους κατοίκους της. Η
λίµνη της Βουλιαγµένης, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους µεγάλους χώρους πρασίνου βοηθάει στην
ισσοροπία των αναλογιών των στοιχείων της ατµόσφαιρας. Συγκεκριµένα σε επίπεδο µικροκλίµατος η
πυκνή βλάστηση και οι µεγάλες επιφάνειες νερού της λίµνης συντελούν:
-στη προστασία από τους ανέµους κατά τη διάρκεια του χειµώνα
-στη µείωση της θερµοκρασίας του αέρα και των επιφανειών (η θερµοκρασία µεταβάλλεται σε
σχέση µε τη δενδροφύτευση εώς και 1,5ο C, ενώ η µέγιστη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της λίµνης και
του περιβάλλοντα αστικού χώρου φθάνει εώς και 3 ο C)
-στην αύξηση της σχετικής υγρασία του αέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
-στην καλύτερη ποιότητα φυσικού φωτισµού
-στη διάχυση δροσερού αέρα προς τους κατοικήσιµους χώρους
-στη µείωση της ενόχλησης από θορύβους (πράγµατι ενώ η λίµνη βρίσκεται σε άµεση σχέση µε
την παραλιακή λεωφόρο, η βλάστηση λειτουργεί σαν πέτασµα προσφέροντας ηχοµόνωση).
-στη συγκράτηση της σκόνης
Εκτός από τα παραπάνω συµβάλει σηµαντικά στην βελτίωση της εικόνας της περιοχής και
προσφέρει δυνατότητες αναψυχής στους κατοίκους µέσω των εγκαταστάσεων που έχει στο χώρο της.
4.2.

Σε υπερτοπικό επίπεδο
Η λίµνη χάρη στην ιδιαιτερότητα των συστατικών του νερού της και του ιδιαίτερου φυσικού της
τοπίου αποτελεί χώρο συγκέντρωσης των κατοίκων, όχι µόνο της Βουλιαγµένης, αλλά και όλοκληρου
του λεκανοπεδίου. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η λίµνη προσελκύει πολλές κατηγορίες ατόµων
όλων των ηλικιών και µε διάφορους λόγους επίσκεψης (αναψυχή, θεραπευτικοί λόγοι, καταδύσεις,
αθλητικές δραστηριότητες). Η ένταση βέβαια των επισκεπτών διαφέρει ανάλογα µε την εποχή. Για
παράδειγµα την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται µεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών που φθάνει
τους 1.000 καθηµερινά σε αντίθεση µε τον χειµώνα που ο αριθµός περιορίζεται σηµαντικά.
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