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Γεωγραφική θέσηΓεωγραφική θέση





Μεγάλες λίμνες Μεγάλες λίμνες Μεγάλες λίμνες Μεγάλες λίμνες 



Η λίμνη  Σουπίριορ (Ανωτέρα) βρίσκεται ψηλότερα από τις Η λίμνη  Σουπίριορ (Ανωτέρα) βρίσκεται ψηλότερα από τις 
άλλες Μεγάλες λίμνες και είναι  η μεγαλύτερη. Τα νερά της άλλες Μεγάλες λίμνες και είναι  η μεγαλύτερη. Τα νερά της 
κινούνται προς τις άλλες μέσω των ποταμών που  τις κινούνται προς τις άλλες μέσω των ποταμών που  τις 
ενώνουν. Τέλος  με  τον  ποταμό  του  Αγίου  Λαυρεντίου ενώνουν. Τέλος  με  τον  ποταμό  του  Αγίου  Λαυρεντίου 

καταλήγουν  στον  Ατλαντικό.καταλήγουν  στον  Ατλαντικό.



Η  διαδρομή από την άκρη της λίμνης Σουπίριορ  μέχρι τον Ατλαντικό  είναι περίπου Η  διαδρομή από την άκρη της λίμνης Σουπίριορ  μέχρι τον Ατλαντικό  είναι περίπου 
ίση  με  την  απόσταση  Λευκωσίας – Λονδίνου  ή  Θεσσαλονίκης - Βόρειας Σουηδίας.ίση  με  την  απόσταση  Λευκωσίας – Λονδίνου  ή  Θεσσαλονίκης - Βόρειας Σουηδίας.



Δημιουργία της λίμνηςΔημιουργία της λίμνης



      20.000 20.000   χρόνιαχρόνια   πριν  πριν   ήτανήταν   η η   τελευταία τελευταία   εποχή εποχή   των των   παγετώνων. παγετώνων.



11.000 χρόνια πριν: Αρχή της 11.000 χρόνια πριν: Αρχή της 
τήξης των πάγων. Το νερό που τήξης των πάγων. Το νερό που 

δεν κατέληξε στη θάλασσα δεν κατέληξε στη θάλασσα 
συγκεντρώθηκε στα βαθύτερα συγκεντρώθηκε στα βαθύτερα 
τμήματα της επιφάνειας της τμήματα της επιφάνειας της 

Βόρειας Αμερικής και Βόρειας Αμερικής και 
δημιούργησε τις μεγάλες δημιούργησε τις μεγάλες 

λίμνες.λίμνες.



Χαρακτηριστικά  της  Χαρακτηριστικά  της  
λίμνηςλίμνης



Μερικά στοιχεία για τη λίμνηΜερικά στοιχεία για τη λίμνη  
• Μέγιστο Μήκος: Μέγιστο Μήκος: 563 χλμ (Θεσ/νίκη-Κρήτη)563 χλμ (Θεσ/νίκη-Κρήτη)
• Μέγιστο Πλάτος: Μέγιστο Πλάτος: 257 χλμ (Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη) 257 χλμ (Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη) 
• Έκταση : Έκταση : 82.100  τ. χλμ 82.100  τ. χλμ 
• Σουπίριορ Σουπίριορ = Μακεδονία + Ήπειρος + Θεσσαλία + Στερεά Ελλάδα= Μακεδονία + Ήπειρος + Θεσσαλία + Στερεά Ελλάδα
• Μέσο Βάθος: Μέσο Βάθος: 147 μέτρα 147 μέτρα 
• Μέγιστο Βάθος: Μέγιστο Βάθος: 406 μέτρα406 μέτρα

• Ανανέωση νερού Ανανέωση νερού της λίμνης: Κάθε 191 της λίμνης: Κάθε 191 
χρόνιαχρόνια



Σύγκριση των μεγαλύτερων λιμνών με Σύγκριση των μεγαλύτερων λιμνών με 
γλυκό νερό.γλυκό νερό.



Πάνω από Πάνω από 200200 ποτάμια εκβάλλουν στην λίμνη  ποτάμια εκβάλλουν στην λίμνη 
Σουπίριορ αλλά και  ένα ποτάμι το Σουπίριορ αλλά και  ένα ποτάμι το Σεντ ΜέριΣεντ Μέρι ξεκινά  ξεκινά 
από την Σουπίριορ και την ενώνει με τη λίμνη από την Σουπίριορ και την ενώνει με τη λίμνη 
Χιούρον.Χιούρον.





ΚλίμαΚλίμα



ΚλίμαΚλίμα
  Η τεράστια υδάτινη επιφάνεια και μάζα της λίμνης μετριάζει Η τεράστια υδάτινη επιφάνεια και μάζα της λίμνης μετριάζει 
την επίδραση  των εποχών στην γύρω περιοχή. Έτσι τα την επίδραση  των εποχών στην γύρω περιοχή. Έτσι τα 
καλοκαίρια είναι πιο δροσερά και οι χειμώνες πιο ήπιοι σε σχέση καλοκαίρια είναι πιο δροσερά και οι χειμώνες πιο ήπιοι σε σχέση 
με τις περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά.  Έτσι το κλίμα δεν με τις περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά.  Έτσι το κλίμα δεν 
είναι τυπικά Ηπειρωτικό όπως θα περίμενε κανείς από το είναι τυπικά Ηπειρωτικό όπως θα περίμενε κανείς από το 
γεωγραφικό πλάτος και τη θέση της λίμνης. Θα μπορούσε να γεωγραφικό πλάτος και τη θέση της λίμνης. Θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί Υγρό Ηπειρωτικό ή Μεταβατικό προς το Ωκεάνιο. χαρακτηρισθεί Υγρό Ηπειρωτικό ή Μεταβατικό προς το Ωκεάνιο. 
Κάποιες φορές όμως το χειμώνα οι αρκτικοί σφοδροί άνεμοι από Κάποιες φορές όμως το χειμώνα οι αρκτικοί σφοδροί άνεμοι από 
το Βόρειο Καναδά προκαλούν ξαφνικές καταιγίδες και το το Βόρειο Καναδά προκαλούν ξαφνικές καταιγίδες και το 
φαινόμενο της χιονόπτωσης από την επίδραση της λίμνηςφαινόμενο της χιονόπτωσης από την επίδραση της λίμνης..



ΚλίμαΚλίμα
Το κλίμα είναι αντίστοιχο με αυτό των δυτικών περιοχών της Το κλίμα είναι αντίστοιχο με αυτό των δυτικών περιοχών της 
Ρωσίας της Πολωνίας, των Βαλτικών χωρών και της Βόρειας Ρωσίας της Πολωνίας, των Βαλτικών χωρών και της Βόρειας 
Ιαπωνίας.Ιαπωνίας.

  

Κλιματόγραμμα από την δυτική ακτή της λίμνηςΚλιματόγραμμα από την δυτική ακτή της λίμνης. Παρατηρούμε μεγάλες . Παρατηρούμε μεγάλες 
διαφορές  θερμοκρασίας  (διαφορές  θερμοκρασίας  (224 4 o o C) C)  μεταξύ  Χειμώνα  και  Καλοκαιριού.  μεταξύ  Χειμώνα  και  Καλοκαιριού. 

Οι  περισσότερες  βροχές  πέφτουν  το  καλοκαίρι.Οι  περισσότερες  βροχές  πέφτουν  το  καλοκαίρι.



ΚλίμαΚλίμα



Η λίμνη και οι άνθρωποιΗ λίμνη και οι άνθρωποι



Εμπορικά Εμπορικά   πλοία πλοία   στη στη   λίμνηλίμνη



Εμπορικά Εμπορικά   πλοίαπλοία   στη  στη   λίμνηλίμνη



Εμπορικά Εμπορικά   πλοία πλοία   στη στη   λίμνηλίμνη



Εμπορικά Εμπορικά   πλοία πλοία   στη στη   λίμνηλίμνη
Κάποια από τα πλοία, τα λεγόμενα Κάποια από τα πλοία, τα λεγόμενα seawaymaxseawaymax,,    έχουν τις έχουν τις 
κατάλληλες διαστάσεις για να διασχίσουν τους υδατοφράκτες κατάλληλες διαστάσεις για να διασχίσουν τους υδατοφράκτες 
του Αγίου Λαυρεντίου και να βγουν στον Ατλαντικό. Το ταξίδι του Αγίου Λαυρεντίου και να βγουν στον Ατλαντικό. Το ταξίδι 
από το δυτικό άκρο της λίμνης μέχρι τον ωκεανό διαρκεί μια από το δυτικό άκρο της λίμνης μέχρι τον ωκεανό διαρκεί μια 
περίπου εβδομάδα.περίπου εβδομάδα.
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Εμπορικά Εμπορικά   πλοία πλοία   στη στη   λίμνηλίμνη
Κάποια από τα πλοία, τα λεγόμενα Κάποια από τα πλοία, τα λεγόμενα seawaymaxseawaymax,,    έχουν τις έχουν τις 
κατάλληλες διαστάσεις για να διασχίσουν τους υδατοφράκτες κατάλληλες διαστάσεις για να διασχίσουν τους υδατοφράκτες 
του Αγίου Λαυρεντίου και να βγουν στον Ατλαντικό. Το ταξίδι του Αγίου Λαυρεντίου και να βγουν στον Ατλαντικό. Το ταξίδι 
από το δυτικό άκρο της λίμνης μέχρι τον ωκεανό διαρκεί μια από το δυτικό άκρο της λίμνης μέχρι τον ωκεανό διαρκεί μια 
περίπου εβδομάδα.περίπου εβδομάδα.
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Εμπορικά Εμπορικά   πλοία πλοία   στη στη   λίμνηλίμνη

Το 200 μέτρων  Το 200 μέτρων  
ποντοπόρο φορτηγό ποντοπόρο φορτηγό 

πλοίο πλοίο Federal Danube Federal Danube 
μπαίνει στο λιμάνι του μπαίνει στο λιμάνι του 

Duluth Duluth στη Δυτική στη Δυτική 
Σουπίριορ προερχόμενο Σουπίριορ προερχόμενο 

από τον Ατλαντικό.από τον Ατλαντικό.  





Η λίμνηΗ λίμνη  παγωμένηπαγωμένη  το χειμώνατο χειμώνα  



Παγοθραυστικό ελευθερώνει Παγοθραυστικό ελευθερώνει εμπορικά    εμπορικά    
        πλοία στην παγωμένη λίμνη πλοία στην παγωμένη λίμνη 



Οχηματαγωγό Οχηματαγωγό πορθμείοπορθμείο  (φέρι μποτ)(φέρι μποτ)



  Αλιευτικό σκάφος στη λίμνηΑλιευτικό σκάφος στη λίμνη



Τουριστικό πλοιάριο στη λίμνηΤουριστικό πλοιάριο στη λίμνη



Τουριστικό ιστιοφόρο στη λίμνηΤουριστικό ιστιοφόρο στη λίμνη



Αθλητικές δραστηριότητες μεΑθλητικές δραστηριότητες με
 καγιάκ στη λίμνη Σουπίριορ καγιάκ στη λίμνη Σουπίριορ



                    Καταιγίδα στην λίμνηΚαταιγίδα στην λίμνη



Ναυάγιο στη λίμνη το 1975Ναυάγιο στη λίμνη το 1975



Τουριστικό σκάφος πάνω από  ένα ναυάγιοΤουριστικό σκάφος πάνω από  ένα ναυάγιο  



Στη λίμνη Σουπίριορ υπάρχουν πάνω από 400 νησιά!Στη λίμνη Σουπίριορ υπάρχουν πάνω από 400 νησιά!
Δύο μόνο όμως από αυτά έχουν μόνιμους κατοίκουςΔύο μόνο όμως από αυτά έχουν μόνιμους κατοίκους



Το μεγαλύτερο νησί  λέγεται Ρόαγιαλ. Το μεγαλύτερο νησί  λέγεται Ρόαγιαλ. To To μήκος μήκος 
του είναι 71 χιλιόμετρα. Δεν έχει όμως μόνιμους του είναι 71 χιλιόμετρα. Δεν έχει όμως μόνιμους 
κατοίκους.  Είναι Εθνικό Πάρκο. Στο νησί κατοίκους.  Είναι Εθνικό Πάρκο. Στο νησί 
υπάρχουν λίμνες που έχουν και αυτές νησιά. Νησί υπάρχουν λίμνες που έχουν και αυτές νησιά. Νησί 
σε λίμνη που βρίσκεται σε νησί σε λίμνη που βρίσκεται σε νησί   λίμνης δηλαδή…λίμνης δηλαδή…



Η Η ρύπανσηρύπανση στη λίμνη Σουπίριορ στη λίμνη Σουπίριορ
Στις όχθες της λίμνης δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες Στις όχθες της λίμνης δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες 
πόλεις και εργοστάσια γι΄αυτό και τα νερά της είναι πόλεις και εργοστάσια γι΄αυτό και τα νερά της είναι 
σχετικά καθαρά. Μόνο 700.000  άνθρωποι κατοικούν σχετικά καθαρά. Μόνο 700.000  άνθρωποι κατοικούν 
γύρω από τη λίμνη.  Συγκριτικά την  περιοχή της γύρω από τη λίμνη.  Συγκριτικά την  περιοχή της 
γειτονικής λίμνης Μίσιγκαν κατοικούν 14 εκατομμύρια γειτονικής λίμνης Μίσιγκαν κατοικούν 14 εκατομμύρια 
άνθρωποι !άνθρωποι !



Η ρύπανση στη λίμνη Σουπίριορ όμως υπάρχει.Η ρύπανση στη λίμνη Σουπίριορ όμως υπάρχει.



Το οικοσύστημα της Το οικοσύστημα της 
λίμνηςλίμνης

  





Η λίμνη χαρακτηρίζεται  ως ολιγοτροφικήΗ λίμνη χαρακτηρίζεται  ως ολιγοτροφική
Δηλαδή εμφανίζει χαμηλές ποσότητες Δηλαδή εμφανίζει χαμηλές ποσότητες βιομάζας*βιομάζας* και παρουσιάζει μικρές  και παρουσιάζει μικρές 
συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών. Τα νερά της είναι διαυγή και συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών. Τα νερά της είναι διαυγή και 
κρυστάλλινα και δεν παρουσιάζουν έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου. κρυστάλλινα και δεν παρουσιάζουν έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου. 

            Μπορούμε να δούμε σε βάθος περίπου 25 μέτρων από την επιφάνεια.Μπορούμε να δούμε σε βάθος περίπου 25 μέτρων από την επιφάνεια.

* * Το σύνολο της ύλης από τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που     Το σύνολο της ύλης από τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που     
    υπάρχουν  μέσα  στην λίμνη    υπάρχουν  μέσα  στην λίμνη..



  Άλκη στις όχθες της λίμνηςΆλκη στις όχθες της λίμνης



Λευκοκέφαλος Λευκοκέφαλος   θαλασσαετόςθαλασσαετός
      ψαρεύει       ψαρεύει   στηστη   λίμνη. λίμνη.



Πελεκάνοι Πελεκάνοι   καικαι   Κορμοράνοι Κορμοράνοι   στη λίμνη  στη λίμνη   
Σουπίριορ. Στις όχθες πυκνά δάση κωνοφόρων.Σουπίριορ. Στις όχθες πυκνά δάση κωνοφόρων.



88 τουλάχιστον είδη  88 τουλάχιστον είδη  
ψαριών υπάρχουνψαριών υπάρχουν

στα νερά της λίμνης στα νερά της λίμνης 

ΣουπίριορΣουπίριορ



ΠροβλήματαΠροβλήματα
Στη λίμνη έχουν εισβάλλει (με τη βοήθεια του ανθρώπου)  ξένα είδη Στη λίμνη έχουν εισβάλλει (με τη βοήθεια του ανθρώπου)  ξένα είδη 
ψαριών που προκαλούν προβλήματα στα ντόπια είδη. Το πιο ψαριών που προκαλούν προβλήματα στα ντόπια είδη. Το πιο 
χαρακτηριστικό είναι ή μύραινα ή λάμπραινα που μοιάζει με χέλι και  χαρακτηριστικό είναι ή μύραινα ή λάμπραινα που μοιάζει με χέλι και  
απομυζά το αίμα των άλλων ψαριών.  απομυζά το αίμα των άλλων ψαριών.  

Οι αμερικανοί και οι καναδοί ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για το Οι αμερικανοί και οι καναδοί ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για το 
περιορισμό αυτών των ειδών.περιορισμό αυτών των ειδών.    







ΠηγέςΠηγές

• http://www.seagrant.umn.edu/superior/factshttp://www.seagrant.umn.edu/superior/facts

• http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/superihttp://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/superi
or/superior.htmlor/superior.html

• https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Superiorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Superior

• https://www.epa.gov/greatlakes/lake-superiorhttps://www.epa.gov/greatlakes/lake-superior

• http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/gl_tour.htmlhttp://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/gl_tour.html

• http://www.seagrant.umn.edu/superior/processeshttp://www.seagrant.umn.edu/superior/processes

• http://www.seagrant.umn.edu/fisheries/superior_fishttp://www.seagrant.umn.edu/fisheries/superior_fis
h_speciesh_species



Σας ευχαριστώΣας ευχαριστώ
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