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Η περιοχή της λίμνης όπως φαίνεται από το Χελμό

Λίμνη Τσιβλού, Άνοιξη. Γενική άποψη με υψηλή στάθμη νερών
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Νεκρά δέντρα μέσα στη λίμνη
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Η περιοχή της λίμνης όπως φαίνεται από νοτιοδυτικά. Φαίνονται
η διαδρομή του ποταμού Κράθη και οι παλιές τοποθεσίες όπου
βρισκόταν το χωριό της Συλίβαινας και ο οικισμός του Τσιβλού. Με την
μεγάλη κατολίσθηση του 1913, η περιοχή της Συλίβαινας γκρεμίστηκε
μέχρι τον Κράθη, κλείνοντας την κοιλάδα στο σημείο που φαίνεται με
τη διακεκομμένη γραμμή.
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Ζώνες βλάστησης στη νότια πλευρά: φυλλοβόλα κοντά στη λίμνη και
αειθαλή κωνοφόρα (πιο σκούρα πράσινα) ψηλότερα

Η ανατολική όχθη της λίμνης με τα πλατάνια, χειμώνα
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Η ανατολική όχθη με πεύκα και πλατάνια, φθινόπωρο

Έλατο ανάμεσα στα πλατάνια, φθινόπωρο

Κισσοί πάνω σε νεκρά δέντρα.
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Η νοτιοανατολική όχθη το φθινόπωρο
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Πευκάκια καλυμμένα από το νερό στο μέγιστο της στάθμης,
Μάιος 2003

Η ανατολική όχθη το φθινόπωρο με πολύ χαμηλή στάθμη νερών
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Χειμερινό στιγμιότυπο από το γύρο της λίμνης

Γύρος της λίμνης το φθινόπωρο.
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Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη βοήθεια των άλλων

Μαθητές δημοτικού σε καλοκαιρινές συνθήκες, Ιούνιος 2006
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Η τελική παρουσίαση του προγράμματος στη λίμνη,
κάτω από ένα πλατάνι

Ανοιξιάτικος γύρος της λίμνης
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εργασίας στα
παγκάκια

Η αναμνηστική φωτογραφία της σχολικής περιπέτειας
στη Λίμνη Τσιβλού

