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Το πρόγραµµα δεν θα έφτανε στο επίπεδο που έφτασε, χωρίς την ένθερ-

µη συµµετοχή των µαθητών και, ιδιαίτερα: Tη συστηµατική δουλειά της Βε-

ρονίκης Λάππα, το υψηλό επίπεδο συζητήσεων της Mυρσίνης Kουρτζή, τις

πολύτιµες γνώσεις του καθηγητή Γιώργου Χείρα (ειδικού σε θέµατα ερπετο-

πανίδας), την οργανωτική παρουσία της καθηγήτριας Σαντίνας Χαλαβαζή,

καθώς και την επιµονή τους να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα παρά τη µεγάλη

γραφειοκρατία και τις πολλές αντιξοότητες. Από τους εξωτερικούς συνερ-

γάτες, ο γραφίστας και φωτογράφος, Κυριάκος Συκάς πέρα από την ακούρα-

στη τεχνική επιµέλεια της έκδοσης, µας προµήθευσε µέχρι και τον υπολογι-

στή για να γραφεί το βιβλίο! Τέλος, τον τυπικό συντονισµό και την ευθύνη

του προγράµµατος είχε ο Nίκος Bερβέρης, που άντλησε γνώσεις και όρεξη

για περαιτέρω ενασχόληση, µε ένα θέµα πολύ πλατύ, σηµαντικό αλλά και

χρονοβόρο.
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Υγρότοπος

Απλά, ένας υγρός τόπος. Καλύτερα, ένας υγρός βιότοπος. ∆ηλαδή ένας υγρός τόπος γε-

µάτος ζωή. Με ζωντανούς οργανισµούς µεγάλου µεγέθους, όπως τα βουβάλια, ο άν-

θρωπος, τα φοινικόπτερα, οι καλαµιές και τα ψηλά µέχρι τον ουρανό δέντρα, αλλά και µέχρι τους

µικροσκοπικούς οργανισµούς, τους µύκητες, τα βακτήρια, τα φύκη και το πλαγκτόν. Ένας απροσ-

δόκητα πολυπληθής κόσµος που περιστρέφεται γύρω από το νερό και τους υπέροχους νόµους

της ζωής. Για τα µεγέθη, αρκεί να σκεφτεί κανείς πώς, µια χούφτα γόνιµου χώµατος (χωρίς φυ-

τοφάρµακα) έχει τόσους µικροοργανισµούς µέσα, όσοι είναι και οι άνθρωποι στον πλανήτη! Για

να πάρουµε µια µικρή ιδέα αυτού του πλούτου της ζωής, δεν έχουµε παρά να αφήσουµε µιά µέρα

το αυτοκίνητο και, πηγαίνοντας µιά βόλτα µε τα πόδια, να προσέξουµε στις άκρες των δρόµων.

Ακόµα και σε άγονα σχετικά µέρη θα εκπλαγούµε από το µεγάλο πλήθος των φυτών που θα συ-

ναντήσουµε και µάλιστα σε πολύ µικρή έκταση. Φυτά που κανένας δεν τα έσπειρε, κανένας δεν

τα φύτεψε, κανένας δεν τα πότισε, κανένας δεν τα περιποιήθηκε, παρά µάλλον τα τσαλαπάτησαν

τα ξερίζωσαν, “τους έβγαλαν το λάδι”.

Στό βιβλίο µας αυτό θα µιλήσουµε για εκείνα από τα οικοσυστήµατα που µε τη σύγχρονη ορο-

λογία ονοµάζουµε υγροτόπους.

Η κουβέντα µας θα γίνει µέσα από ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 2004,

στο Τ.Ε.Ε. της Αγιάσου Λέσβου - ένα ορεινό χωριό 2000 κατοίκων, µοναδικής φυσικής οµορφιάς

και αλλιώτικων ανθρώπων. Σίγουρα το θέµα µας που αφορά τους Mικρούς Nησιωτικούς Yγρότο-

πους και τις Aνθρώπινες Eπεµβάσεις σ’ αυτούς, δεν φαίνεται να έχει σχέση µε την Αγιάσο. Η µό-

νη σχέση εκτός από τις πολλές πηγές µε νερά (που όµως δεν θα µας απασχολήσουν), είναι η “Με-

γάλη Λίµνος” και η “Μικρή Λίµνος”. Η πρώτη είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα λίµνης που αποξη-

ράνθηκε και η έκτασή της δόθηκε για καλλιέργειες και βόσκηση. 

Μα τότε γιατί να ξεκινήσουµε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αγιάσο µε

θέµα τους υγρότοπους;  Σίγουρα για να γνωρίσουν οι µαθητές και κάτι διαφορετικό. Η πραγµατι-

κή όµως αιτία είναι οι έντονες επεµβάσεις (οικοδόµηση - δηµόσια έργα - µπαζώµατα - ρυπάνσεις)

που συµβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστηµα στους υγρότοπους του νησιού µας, καθώς και

ανάλογα φαινόµενα που συµβαίνουν στον Ελλαδικό  χώρο.

Παράλληλα µε το βιβλίο έγινε ένα CD - ROM µε το ίδιο θέµα. Tο περιεχόµενο του CD προ-

γραµµατίζεται να ενταχθεί στην ιστοσελίδα του TEE Aγιάσου. Τα πονήµατα αυτά περιέχουν στοι-

χεία και γνώσεις χρήσιµα για κάποιον που ξεκινά συστηµατική µελέτη των υγρότοπων, αλλά και

για όποιον απλά ενδιαφέρεται να γνωρίσει τους υγρότοπους. Έγινε σε διάστηµα περίπου τριών

µηνών, µε αµέτρητα ξενύχτια, και πολύ µουσική στο Computer. 

Eλπίζουµε να το βρείτε ενδιαφέρον.

3



Αρχικά έγιναν συζητήσεις µε

µαθητές και δασκάλους του

ΤΕΕ και επιλέχθηκε το θέµα

‘Μικροί Νησιώτικοι Παράκτιοι

Υγρότοποι & Aνθρώπινες Επεµβάσεις σ΄

αυτούς’. Η πρόταση  έγινε από δύο καθη-

γητές και τελικά υπήρξε οµοφωνία. Για να

υλοποιηθεί όµως αυτό το πρόγραµµα πέρα

από τη γενικότερη επιθυµία µας, έπρεπε

να αντιµετοπίστούν µικρές και µεγάλες

αντιξοότητες: Από τις πολύ άσχηµες φε-

τεινές καιρικές συνθήκες, και το µικρό

χρονικό διάστηµα που είχαµε για να διεκ-

περαιώσουµε το πρόγραµµα.  

Στό σχολείο µας (ΤΕΕ Αγιάσου τµήµα

Αγγειοπλαστικής - Ξυλογλυπτικής) υπήρ-

χαν µαθητές διαφόρων ηλικιών από 15 µέ-

χρι 54 χρονών, από πτυχιούχους Πανεπι-

στηµίου ή και κατόχους διδακτορικών µέ-

χρι µαθητές µε αδυναµίες στα µαθήµατα.

Από µαθητές µε πολλά ενδιαφέροντα µέ-

χρι και γενικά αδιάφορους. Αυτό το ετερό-

κλητο πλήθος λειτούργησε ικανοποιητικά

µε 2-3 µαθητές να παίρνουν πάνω τους

το κύριο βάρος του προγράµµατος. 

Ένα άλλο βασικό πρόβληµα

που αντιµετωπίσαµε ήταν ότι η

πλειοψηφία των µαθητών ήταν

από άλλα χωριά, διάσπαρτα πά-

νω στη Λέσβο και ότι η µετακί-

νησή τους γινόταν καθηµερινά

µε ταξί ή λεωφορεία. Τεράστιο

πρόβληµα, που απαιτούσε µεγά-

λες θυσίες απ’ όλους.

Η πρώτη συνάντηση της περιβαλλο-

ντικής Οµάδας γίνεται στο Εργαστήρι Αγ-

γειοπλαστικής. Αναφερόµαστε στα θέµα-

τα των υγροτόπων, στην οικολογία, τη ση-

µασία τους, τον ανθρώπινο παράγοντα

κλπ. Γίνεται επίσης παρουσίαση κάποιων

βιβλίων & περιοδικών αναφορικά µε τους

υγροβιότοπους και τα συναφή θέµατα από

τις προσωπικές βιβλιοθήκες των καθηγη-

τών και κάποια βιβλία δανεισµένα από τη

βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου Αιγαίου.

Την πρώτη αυτή µέρα υπήρχαν λίγοι σχετι-

κά µαθητές, λόγω των χιονοπτώσεων.

Στην επόµενη συνάντησή µας γίνεται

συζήτηση µε µαθητές από τη Β΄ & Γ΄ τάξη

για 4-5 ώρες και µετα το περας των µαθη-

µάτων. Μπορείτε να καταλάβετε την κού-

ραση όλων µας. Παρ’ όλαυτά γίνεται Ανά-

λυση των Υγροτοπικών Συστηµάτων και

πρόχειρος σχεδιασµός της πορείας µας.

Επίδειξη βιβλίων σχετικών µε θέµατα οικο-

λογίας, ανάθεση εργασιών και χωρισµός

σε οµάδες: Α) Οµάδα φωτογράφισης (Υπε-

ύθυνος Γ. Χείρας). Β) Οµάδα καταγραφής

στοιχείων – δραστηριοτήτων στους χώ-

ρους γύρω από επιλεγµένους υγροτόπους

– χαρτογράφηση (Υπεύθυνος Ν. Βερβέ-

ρης). Γ) Οµάδα χειρισµού Computer & σύγ-

χρονης τεχνολογίας (Υπεύθυνος Ν. Μαµ-

µής). ∆) Εικαστικά θέµατα (Υπεύθυνη κ. Σ.

Χαλαβαζή).

Συνάντηση για 8 περίπου ώρες (!) στο

ΤΕΕ Αγιάσου. Έγινε προβολή ταινίας, µε

θέµα τις χελώνες Careta careta στην οποία

αναπτυσσόταν ο προβληµατισµός γύρω

απ’ το κοινωνικό πρόβληµα της προστασί-

ας του περιβάλλοντος. Επακολούθησε σύ-

ντοµη συζήτηση και σκιαγραφήθηκε ο πρό-

λογος της εργασίας µας. Επιπλέον δη-

µιουργήθηκε ανοιχτή δανειστική βιβλιοθή-

κη. Ακολουθεί µια αναλυτική αναφορά στα

ερπετά και στον τρόπο ζωής τους από τον

Γ. Χείρα. Πραγµατικά, η εξαίσια ανάπτυξη

πέρα από τις γνώσεις που µας έδωσε, µας

δηµιούργησε έντονους προβληµατισµούς

για τον άγνωστο κόσµο των ερπετών και

τον καθοριστικό ρόλο στα θέµατα επιβίω-

σης του πλανήτη.

Γίνεται η εκδροµή - επίσκεψη στους

υγροτόπους της διαδροµής Αγιάσου - Ερε-

σού. Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο για να

γνωρίσουν οι µαθητές, αλλά και κάποιοι

από τους συµµετέχοντες καθηγητές, από

κοντά τα υγροτοπικά συστήµατα αλλά και

τις ανθρώπινες επεµβάσεις σ’ αυτά.

Γενικά η εκδροµή θεωρήθηκε ευχάρι-
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στη και στο µέτρο του δυνατού, επιτυχη-

µένη.

Στα ενδιάµεσα διαστήµατα, υπήρχαν

συζητήσεις και αναπτύξεις των θεµάτων

από δύο κυρίως καθηγητές, είτε στα δια-

λείµµατα, είτε κατά τη διάρκεια του µαθή-

µατος. Επιπλέον όταν µας ζητήθηκε η θέ-

ση µας για ένα τοπικό “περιβαλλοντικό θέ-

µα”, αυτό της υποβάθµισης της περιοχής

των πηγών «Τσίγκου», τρέξαµε αµέσως

και προσπαθήσαµε µε τις µικρές µας δυνά-

µεις να πιέσουµε, όσο γινόταν, για την

αποτροπή περαιτέρω καταστροφής. 

∆υστυχώς, στις µέρες µας, η επαφή

των µαθητών µε το φυσικό περιβάλλον, γί-

νεται πρώτα µε τα ζητήµατα καταστροφής

του φυσικού περίγυρού µας από τις αν-

θρώπινες δραστηριότητες.

Ένας ενδιαφέρων τρόπος διδασκαλί-

ας εφαρµόστηκε στο µάθηµα των µαθηµα-

τικών. Συγκεκριµένα έγινε προσπάθεια

ώστε τα παραδείγµατα στα διάφορα κεφά-

λαια να έχουν άµεση σχέση µε το θέµα

του προγράµµατος µας. Έτσι στο µάθηµα

της Στατιστικής το κύριο παράδειγµα είχε

να κάνει µε τη στατιστική µελέτη των οικο-

συστηµάτων, στα µαθήµατα του ∆ιαφορι-

κού και Ολοκληρωτικού Λογισµού και στα

µαθήµατα της µελέτης συναρτήσεων, επι-

λέχθηκαν θέµατα Οικολογίας και Βιολογί-

ας, παρµένα κυρίως από το βιβλίο του E.

Batschelet “Introduction to Mathematics for

life Sciences”.

Τέλος έγινε συστηµατική

έρευνα στο Internet για τους

Υγροτόπους, από το οποίο αντλή-

σαµε τον κύριο όγκο των στοιχεί-

ων αυτής της εργασίας. Το ∆ιαδί-

κτυο λειτούργησε σαν µιά ανοικτή βι-

βλιοθήκη στην οποία όµως χρειαζόταν συ-

νεχής έλεγχος των προσφερόµενων γνώ-

σεων. Κάποιοι µαθητές αποδείχτηκαν ιδια-

ίτερα ικανοί στην πλοήγησή τους  στον κυ-

βερνοχώρο.

Ξανατονίζουµε ότι, ανασταλτικός πα-

ράγοντας για επιπρόσθετες συναντήσεις

ήταν οι έντονες φετινές χιονοπτώσεις και

ο αποκλεισµός πολλών µαθητών µακριά

απ’ το χώρο του σχολείου, οπότε κάναµε

πολλές έκτακτες συναντήσεις είτε στο κυ-

λικείο, είτε στο εργαστήρι αγγειοπλαστι-

κής, είτε στην αυλή, εκµεταλλευόµενοι

κάθε ώρα και λεπτό.

Από τους µαθητές συµµετείχαν οι:

Λευτέρης Αντωνάκας, Μαγδαληνή Βασί-

λα, Γιώργος Βουλγαρέλλης, Αφροδίτη

Βουρλή, Χαράλαµπος Γιαλούρης, Κωνστα-

ντίνος ∆εληγεωργίου, Χαράλαµπος Ζαχα-

ριάδης, Χρήστος Καβαρνός, Μυρσίνη

Κουρτζή, Βερονίκη Λάππα, Κατερίνα Λε-

βέντη, Στρατούλα Πολύµου, Παναγιώτης

Ταµβακέρας, Αργυρώ Τσαµπλάκου, Βίκη

Χατζηγιάννη, Τριανταφυλλιώ Χίου, Κούλα

Χιώτη.

Από τους καθηγητές οι: Σαντίνα Χα-

λαβαζή, Φωτεινή Τουρτουροπούλου, Γιώρ-

γος Χείρας, Νίκος Βερβέρης και ο Νίκος

Μαµµής που έστησε

το CD-ROM και το

ενέταξε στην

ιστοσελίδα του

σχολείου µας.
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HΕλλάδα είναι µια χώρα µε

έντονη γεωµορφολογική

ποικιλία. Tο 70% περίπου

της συνολικής έκτασης της

καλύπτεται από βουνά και ταυτόχρονα

διαθέτει µια ακτογραµµή µε τεράστιο µή-

κος και µεγάλο αριθµό νησιών και χερσο-

νήσων. Η ποικιλία αυτή επηρεάζει έντονα

το κλίµα της χώρας το οποίο διαφοροποιή-

ται έντονα, από το ηµίξερο, ηµιερηµικό

της ΝΑ Κρήτης έως το υγρόψυχρο

ηπειρωτικό της Ροδόπης. Αυτό το ψηφιδω-

τό των µικροκλιµατικών τύπων, αντιστοιχεί

σε µεγάλη ποικιλία  χλωρίδας και πανίδας,

καθώς και των οικοσυστηµάτων

που τις εµπεριέχουν. Η

πληθώρα αυτή των οικο-

συστηµάτων εµφανίζεται

ακόµη και σε µια µικρή σχετικά

επιφάνεια. Έτσι σε απόσταση 150

χλµ. από την Καβάλα ως την Κεντρική

Ροδόπη, απαντούν όλοι οι τύποι της

µεσογειακής, µεσοευρωπαϊκής και

βόρειας ζώνης βλάστησης.

Ένα από τα σηµαντικότερα είδη

οικοτόπων αποτελούν οι υγρότοποι.

Υγρότοποι
Ο όρος υγρότοπος ή υγροβιότοπος,

υποδηλώνει όλες τις µικρού βάθους συ-

γκεντρώσεις νερού, είτε αυτές είναι στά-

σιµες είτε ρέουσες, καθώς επίσης και τις

περιοχές των οποίων η στάθµη του υπό-

γειου νερού απέχει πολύ λίγο από την επι-

φάνεια του εδάφους που διατηρείται υγρό

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πολλοί θε-

ωρούν τους υγροτόπους ως τις ‘µεταβατι-

κές ζώνες’ µεταξύ των βαθιών νερών και

της χέρσου. Οι συνηθέστεροι τύπoι υγρο-

τόπων είναι οι ποταµοί, οι εκβολές των πο-

ταµών και τα δέλτα τους, οι λίµνες, οι λι-

µνοθάλασσες, οι πηγές, οι παρόχθιες πε-

ριοχές, οι τεχνητοί ταµιευτήρες νερού, οι

αλυκές, τα έλη, και οι τυρφώνες.

Ο πιο γνωστός επίσηµος ορισµός του

υγροτόπου, είναι αυτός που αναφέρεται

στο άρθρο 1 της βασικής σύµβασης που

ρυθµίζει παγκοσµίως τη διαχείριση των

υγροτόπων, τη Σύµβαση Ραµσάρ (1971):

«Σύµβαση για τους Υγροτόπους ∆ιεθνούς

Σηµασίας ως Ενδιαιτήµατος Υδροβίων

Πουλιών» (1971)».
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Ο ορισµός των υγροτόπων, της σύµβα-

σης Ramsar, διατυπώνεται κατά λέξη ως

εξής:

«Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές

περιοχές αποτελούµενες από έλη µε ποώ-

δη βλάστηση (marsh), από µη αποκλειστι-

κώς οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπό-

στρωµα (fen), από τυρφώδεις γαίες ή από

νερό. Οι περιοχές αυτές είναι µονίµως ή

προσωρινώς κατακλυζόµενες µε νερό, το

οποίο είναι στάσιµο ή ρέον, γλυκό, υφάλ-

µυρο ή αλµυρό, και περιλαµβάνουν επί-

σης εκείνες που καλύπτονται από θαλασ-

σινό νερό, το βάθος του οποίου κατά τη

ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι µέτρα». Κατά

την ίδια σύµβαση, στους υγροτόπους

µπορούν να περιλαµβάνονται και οι «πα-

ρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύ-

ουν µε υγροτόπους ή µε νησιά ή µε θα-

λάσσιες υδατοσυλλογές, που έχουν βά-

θος µεγαλύτερο από έξι µέτρα κατά τη

ρηχία, αλλά βρίσκονται µέσα στα όρια του

υγροτόπου, όπως αυτός καθορίζεται ανω-

τέρω».

Η Ελλάδα κύρωσε τη σύµβαση το

1974. Οι χώρες που υπογράφουν τη Σύµ-

βαση συµφωνούν ότι οι υγρότοποι αποτε-

λούν αναντικατάστατο φυσικό πόρο µε µε-

γάλη οικονοµική, πολιτιστική, και επιστη-

µονική αξία, καθώς επίσης αποτελούν αξία

αναψυχής, και ως εκ τούτου επιθυµούν να

αποτρέψουν απώλεια των υγροτόπων

αναλαµβάνοντας εθνική και διεθνή δράση.

Στις ΗΠΑ  (µε βάση τη νοµοθετική

πράξη για την ασφάλεια των τροφίµων του

1985) ως υγρότοποι ορίζονται οι «περιο-

χές που κυριαρχούνται από υδροµορφικά

εδάφη και είναι κατακλυσµένες ή κορε-

σµένες µε επιφανειακό ή υπόγειο νερό σε

συχνότητα και διάρκεια τέτοια, ώστε να

είναι ικανές να στηρίζουν υγροτοπική κα-

τά το πλείστον βλάστηση, η οποία είναι

προσαρµοσµένη σε συνθήκες κορεσµέ-

νου εδάφους». Σύµφωνα µε τον επιστηµο-

νικό αυτό ορισµό, κριτήρια αναγνώρισης

των υγροτόπων πρέπει να θεωρούνται η

υδρολογική κατάσταση, ο τύπος του εδά-

φους και ο τύπος της βλάστησης. Ο τρό-

πος εφαρµογής των κριτηρίων αυτών έχει

µεγάλη σηµασία από άποψη νοµικού πλαι-

σίου προστασίας των υγροτόπων .

Το 1991, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτό-

πων Υγροτόπων, γνωστό ως ΕΚΒΥ, ξεκίνη-

σε την απογραφή των ελληνικών υγροτό-

πων που ολοκληρώθηκε το 1994 και εκδό-

θηκε σε βιβλίο µε τον τίτλο «Απογραφή

Ελληνικών Υγροτόπων ως φυσικών πό-

ρων: Πρώτη προσέγγιση». 

Στο παραπάνω βιβλίο, περιλαµβάνο-

νται 378 καταχωρήσεις και περιγράφονται

οι υγρότοποι µε διάφορα φυσικά και τεχνι-

κά χαρακτηριστικά (και µε έκταση περί τα

2.000.000 στρέµµατα ), οι αξίες, οι χρή-

σεις, οι κίνδυνοι και το καθεστώς προστα-

σίας των. Πολλοί από αυτούς αποτελούν

µεγάλα συστήµατα µικρότερων υγροτό-

πων, όπως τα ∆έλτα Αξιού - Αλιάκµονα,

Νέστου και Έβρου και οι λιµνοθάλασσες

Μεσολογγίου και Αµβρακικού. Πριν από

δύο γενιές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκτα-

ση υγροτόπων! Οι έρευνες συνεχίζονται

σε συνεργασία µε ξένους επιστήµονες

(πρωτοβουλία MedWet) και από το 1999

έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια ηλεκτρονι-

κής καταγραφής των υγροτόπων και κατα-

χώρησής τους στην ηλεκτρονική βάση δε-

δοµένων MedWet. Παρακάτω αναφέρουµε

ονοµαστικά 11 από τους µεγαλύτερους

και προστατευόµενους από την συνθήκη

Ramsar υγρότοπους της Ελλάδας: ∆έλτα

του Έβρου, Λίµνη Μητρικού και σύµπλεγ-

µα λιµνών, Λίµνη Βιστωνίδα - Πόρτο Λά-

γος, ∆έλτα Νέστου, Τεχνητή λίµνη Κερκί-

νης, Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη, ∆έλτα

ποταµών Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, Αλυ-

κή Κίτρους, Λίµνη Μικρή Πρέσπα (επίσης

και Εθνικός ∆ρυµός), Αµβρακικός κόλπος,

Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, Λιµνοθά-

λασσα Κοτύχι και δάσος Στροφυλιάς.
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Από ο ικολογ ική

άποψη

Από οικολογικής άποψης οι υγρότοποι

χαρακτηρίζονται από αφθονία θρεπτικών

συστατικών και οργανικών υπολειµµάτων.

Ο συνδυασµός αφθονίας θρεπτικών συ-

στατικών και ηλιακού φωτός, προάγει

έντονα τη φυτική ανάπτυξη. Τα φυτά µε τη

σειρά τους παρέχουν τροφή και καταφύ-

γιο στην υδρόβια πανίδα, έτσι οι υγρότο-

ποι αποτελούν χώρο διαβίωσης, αναπαρα-

γωγής, ανάπτυξης για µεγάλο αριθµό ζωι-

κών ειδών, αλλά και ενδιάµεσο σταθµό πα-

ραµονής των µεταναστευτικών πουλιών.

Καθοριστική είναι η σηµασία των

υγροτόπων, για τα πουλιά. Πολλά είδη

συνδέονται µε αυτούς για λόγους αναπα-

ραγωγής, ενώ άλλα συχνάζουν εκεί συνε-

χώς ή κατά διαλείµµατα για τροφικούς λό-

γους. Έτσι, η επιβίωση µεγάλου µέρους

των ειδών, εξαρτάται από τη διατήρηση

των υγροτόπων. Μια ελάττωση του αριθ-

µού των υγροτόπων ή ακόµη µια διάσπαση

της αλυσίδας των σταθµεύσεων κατά µή-

κος των κύριων οδών αποδηµίας των που-

λιών, θα είχε βαρύτατες συνέπειες στις

συνήθειες, αλλά και τον αριθµό αυτών των

ειδών ή ακόµη και την εξαφάνισή τους.

Στους υγροτόπους οι οποίοι συνήθως

έχουν και πολύπλοκη δοµή, συναντά κα-

νείς µεγάλες ποικιλίες από είδη, όπως

υδρόβια ή υδρόφιλα φυτά, έντοµα, ψάρια,

αµφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. Τα

είδη αυτά παρουσιάζουν εξαιρετική αλλη-

λεξάρτηση, τόσο µεταξύ τους, όσο και σε

σχέση µε το ανόργανο περιβάλλον τους.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε ότι στην

Ελλάδα µόνο, τουλάχιστον 138 είδη που-

λιών εξαρτώνται µε κάποιο τρόπο από

τους υγρότοπους, ενώ κάποια συγκεκριµέ-

να είδη χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα

σε παγκόσµια κλίµακα. Οι υγρότοποι απο-

τελούν ζώνη διατήρησης πολύτιµων και

σπάνιων ειδών της πανίδας, όσο και της

χλωρίδας.  Καταλαβαίνει κανείς τη σηµα-

σία της διατήρησης των υγροτόπων, µιας

και όσοι δεν έχουν υποβαθµιστεί από την

ανθρώπινη δραστηριότητα, σφύζουν από

ζωή πολύτιµη για το περιβάλλον και τον

άνθρωπο.

Τελικά οι υγρότοποι αποτελούν: πόλο

έλξης, κοιτίδες ζωής, καταφύγιο της

άγριας πανίδας και χλωρίδας, ζώνες προ-

στασίας της άγριας ζωής.

Λειτουργ ίες

κα ι Αξίες 

των Υγροτόπων

Εµπλουτισµός 
των υπόγειων νερών
Εφόσον το έδαφος το επιτρέπει, τα

συγκεντρωµένα νερά σε έναν υγρότοπο

σιγά-σιγά διεισδύουν στο υπέδαφος και

εµπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφό-

ρους ορίζοντες. Το πόσο σηµαντική είναι

αυτή η λειτουργία έχει φανεί από τις απο-

ξηράνεις της λίµνης Κάρλας και των Τενα-

γών των Φιλίππων, που φτώχυναν δραµα-

τικά τους υπόγειους υδροφορείς.

Τροποποίηση 
πληµµυρικών 
φαινοµένων -  
Παγίδευση ιζηµάτων
Οι υγρότοποι λειτουργούν σαν αποθή-

κες νερού και µπορούν να µειώνουν έτσι

την ένταση των πληµµυρικών φαινοµένων,

λόγω κατακράτησης µέρους του νερού

των πληµµυρών, µείωσης της ροής του

από την υπάρχουσα βλάστηση και διοχέ-

τευσής του προς τους υπόγειους υδροφό-
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ρους ορίζοντες. Υλικά σωµατίδια που πα-

ρασύρονται από τα νερά της βροχής, ενα-

ποτίθενται στους πυθµένες των υγροτό-

πων σαν ιλύς.

Απορρόφηση 
∆ιοξειδίου 
του Aνθρακα.
Γενικά τα υδάτινα συστήµατα και κατά

συνέπεια και οι υγρότοποι, είναι οι σπου-

δαιότεροι ρυθµιστές της περιεκτικότητας

της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρα-

κα. Μέρος αυτού δεσµεύεται από τους

υδρόβιους αυτότροφους οργανισµούς και

από τα ιζήµατα.

Αποθήκευση 
και  ελευθέρωση 
θερµότητας.
Πάλι, όπως όλα τα υδάτινα συστήµα-

τα, έτσι και οι υγρότοποι, λόγω των θερµι-

κών ιδιοτήτων του νερού, αποτελούν ση-

µαντικούς ρυθµιστές της θερµοκρασίας

των παράκτιων περιοχών, διατηρώντας τις

ηµερήσιες και εποχιακές διακυµάνσεις της

θερµοκρασίας σε ήπια επίπεδα. 

∆έσµευση ηλιακής 
ακτινοβολίας 
και  στήριξη 
τροφικών αλυσίδων.
Οι διάφοροι αυτότροφοι οργανισµοί

(κυρίως υδρόβια φυτά και φυτοπλαγκτόν),

δεσµεύουν διοξείδιο του άνθρακα, ηλιακή

ακτινοβολία και θρεπτικά στοιχεία και τα

αποδίδουν ως οργανική ουσία (βιοµάζα).

Αυτή χρησιµοποιείται ποικιλοτρόπως από

τους ετερότροφους οργανισµούς. Κατά

συνέπεια, οι υγρότοποι αποτελούν πόλους

έλξης µεγάλου αριθµού ειδών της πανί-

δας. Πολλα είδη µένουν µόνιµα σε αυ-

τούς, άλλα τους επισκέπτονται για να

βρουν τροφή, άλλα τους χρησιµοποιούν

σαν τόπους ανάπαυσης κατά τα µετανα-

στευτικά τους ταξίδια, ή χώρους φωλεο-

ποίησης και αναπαραγωγής. Ανάλογα µε

το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους, οι

υγρότοποι στηρίζουν µακριές τροφικές

αλυσίδες που αποτελούν πολύπλοκα τρο-

φικά πλέγµατα. Οι υγρότοποι και γενικά,

τα αβαθή νερά, θεωρούνται ως µερικά από

τα παραγωγικότερα σε βιοµάζα οικοσυ-

στήµατα του πλανήτη.

Βιολογική 
ποικιλότητα
Τη βιολογική ποικιλότητα τη διακρί-

νουµε σε τρεις κατηγορίες: α) τη γενετική

ποικιλότητα, δηλ. ποικιλότητα γονιδίων

και χρωµατοσωµάτων, β) ποικιλότητα ει-

δών, δηλ. αριθµό ειδών ζώων και φυτών

και γ) οικολογική ποικιλότητα, δηλ. αριθµό

φυτοκοινοτήτων, ζωοκοινοτήτων (συνδυα-

σµοί ειδών ζώων ή φυτών που απαντούν

σε ένα οικοσύστηµα) και οικοσυστηµάτων.

Η σηµασία της βιοποικιλότητας, όχι µόνο

στους υγρότοπους αλλά σε κάθε οικοσύ-

στηµα, είναι τεράστια, διότι από αυτήν

εξαρτώνται πολλές οικολογικές διεργασί-

ες και συστήµατα που στηρίζουν τη ζωή

γενικά, αλλά και πολλές ανάγκες και δρα-

στηριότητες του ανθρώπου (τροφή, φάρ-

µακα, γενετικό υλικό, αναψυχή, κλπ). Η

βιοποικιλότητα διαταράσσεται από πολλά
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αίτια. Πολύ ευάλωτα είναι τα είδη που βρί-

σκονται στις κορυφές της τροφικής αλυσί-

δας, τα οποία ουσιαστικά «ελέγχουν»

τους πληθυσµούς των υπόλοιπων οργανι-

σµών που είναι πολυπληθέστεροι, για δύο

κυρίως λόγους: διότι ο αριθµός των ατό-

µων είναι εκ φύσεως µικρότερος, ειδικά

όσο πιο ψηλά βρίσκονται στην τροφική

αλυσίδα και λόγω του φαινοµένου της

«βιοσυσσώρευσης» τοξικών ουσιών έχουν

µεγαλύτερες πιθανότητες να δηλητηρια-

στούν θανάσιµα. Γενικά, η ορνιθοπανίδα

βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της τροφι-

κής αλυσίδας. Συνεπώς, η ποικιλία των ει-

δών της ορνιθοπανίδας αποτελεί «ενδεί-

κτη της κατάστασης ενός υγρότοπου», εί-

ναι δηλαδή ένδειξη υγείας ή υποβάθµισης

του οικοσυστήµατος. Γι αυτό και αποτε-

λούν και «σύµβολα» των υγροτόπων, πέρα

από την εντυπωσιακή εµφάνισή τους. Υπ’

όψιν βέβαια ότι δεν είναι σωστό να θεω-

ρούµε σπουδαιότερα κάποια είδη από κά-

ποια άλλα, γιατί όλα αποτελούν κρίκους

ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου και δυναµικού

συστήµατος, µε έντονη αλληλεξάρτηση.

Πάνω από 200 είδη πουλιών, συνδέονται

µε τους ελληνικούς υγρότοπους. Η ελλη-

νική επικράτεια αποτελεί επίσης «αερο-

διάδροµο» και χώρο ξεχειµωνιάσµατος

των µεταναστευτικών πουλιών που αναπα-

ράγονται στις Βόρειες Xώρες και όλα τα

δίκτυα των υγροτόπων έχουν τεράστια ση-

µασία για αυτά.

Αποθήκευση 
αρδευτικού νερού 
Ολες οι φυσικές υδατοσυλλογές χρη-

σιµοποιούνται για την άρδευση των χωρα-

φιών. Το νερό, είτε χρησιµοποιείται απευ-

θείας µε άντληση, είτε µέσω καναλιών, εί-

τε µε τη δηµιουργία φραγµάτων σε ποτά-

µια. ∆υστυχώς, στη χώρα µας γίνεται αλό-

γιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, µε

συνέπειες καταστροφικές: Είναι γνωστές

οι συνέπειες της υπεράντλησης νερών, εί-

τε απευθείας από τις λίµνες, είτε από τους

υδροφόρους ορίζοντες που τροφοδοτούν

αυτές: Υφαλµύρωση των υπόγειων νερών,

λόγω διείσδυσης θαλασσινού, πτώση

στάθµης των λιµνών και αύξηση της συ-

γκέντρωσης των τυχόν υπαρχόντων ρύ-

πων (τραγικό παράδειγµα η προστατευό-

µενη από τη συνθήκη Ramsar λίµνη Κορώ-

νεια.

Παραγωγή αλιευµάτων
Βόσκηση 
αγροτικών ζώων
Ανάλογα µε το µέγεθος και τα διάφο-

ρα οικολογικά χαρακτηριστικά τους, πολ-

λοί υγρότοποι µπορεί να είναι πλούσιοι σε

ιχθυοπανίδα. Πάντως, σε γενικές γραµ-

µές, αυτή περιορίζεται κυρίως για τοπική

κατανάλωση. Οποιεσδήποτε όµως προ-

σπάθειες εµπλουτισµού των υγροτόπων

µε γόνους ή δηµιουργίες υδατοκαλλιερ-

γειών (εκτροφή ψαριών ή οστρακόδερ-

µων) πρέπει να γίνονται µετά από έρευνες

για τυχόν επιπτώσεις και για αποφυγή µε-

ταφοράς γονιδίων ξένων στα υπάρχοντα

(δηµιουργία υβριδίων), και διότι ελλοχεύ-

ουν κίνδυνοι αλλοίωσης των υγροτοπικών

χαρακτηριστικών. Τα λιβάδια των υγροτό-

πων ήταν ανέκαθεν ιδανικοί χώροι για βό-

σκηση των αγροτικών ζώων. Χαρακτηρι-

στικό ζώο των υγροτοπικών βοσκότοπων

ήταν παλαιότερα το βουβάλι, το οποίο

όµως έχει περιοριστεί πλέον δραµατικά σε

ελάχιστα εναποµείναντα κοπάδια στον

Αξιό, Γαλλικό, Βόλβη, Πρέσπες, Κερκίνη,

Νέστο και Βιστωνίδα.

Οταν γίνεται υπερβόσκηση των λιβα-

διών, µειώνεται η αξία τους και απειλού-

νται τα διάφορα είδη που βρίσκουν κατα-

φύγιο και τροφή στη βλάστηση. Προκαλεί-

ται αποσταθεροποίηση των όχθων, διατά-

ραξη των χώρων ωοτοκίας των ψαριών,

θραύση των τροφικών αλυσίδων, κατα-

στροφή φωλιών ζώων που φωλιάζουν κο-

ντά στο έδαφος, κλπ. Αντιθέτως, και η

εγκατάλειψη τέτοιων βοσκότοπων που
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χρησιµοποιούνταν εδώ και αιώνες, εικάζε-

ται ότι µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώ-

σεις στην υπάρχουσα κατάσταση ενός

υγρότοπου.

Βελτίωση 
της ποιότητας του νερού
∆έσµευση 
∆ιοξειδίου του Άνθρακα
Με πολύπλοκες φυσικές διεργασίες, η

φυτική βλάστηση των υγροτόπων και τα

ιζήµατα, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην κα-

τακράτηση και αποµάκρυνση διαφόρων τύ-

πων ρύπων και λειτουργώντας έτσι σαν

φίλτρα, καθαρίζουν το νερό. Εννοείται

όµως ότι δεν πρέπει, λόγω τέτοιων ιδιοτή-

των, να ρίχνουµε λύµατα σε αυτούς. Σ' αυ-

τές τις ιδιότητες βασίζεται και ο βιολογι-

κός καθαρισµός µε τη δηµιουργία τεχνη-

τών υγροτόπων. Οι υγρότοποι, όπως προα-

ναφέρθηκε, δεσµεύουν διοξείδιο του άν-

θρακα. Αν και από ό,τι φαίνεται, οι ανθρω-

πογενείς εκποµπές σε συνδυασµό µε την

καταστροφή των δασών, έχουν ξεπεράσει

τις δυνατότητες δέσµευσής του από τα

διάφορα οικοσυστήµατα, δεν παύουν και

αυτοί να αποτελούν ένα «φρένο» στη δη-

µιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπί-

ου.

Αναψυχή 
Εκπαίδευση 
Έρευνα
Οι υγρότοποι προσφέρονται για µια

σειρά από δραστηριότητες αναψυχής,

όπως κολύµπι, βαρκάδα, πεζοπορία, ποδη-

λασία, παρατήρηση και φωτογράφηση ζώ-

ων και φυτών. Αποτελούν, στην κυριολε-

ξία, ένα ζωντανό µουσείο µε τεράστιο

ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, υπάρ-

χει ένα συνεχώς ανερχόµενο ενδιαφέρον

προς αυτή την κατεύθυνση µε την ανάπτυ-

ξη του Οικοτουρισµού. Επειδή όµως η ανα-

µενόµενη µεγάλη προσέλευση επισκε-

πτών ίσως αποβεί ζηµιογόνος για τα ευαί-

σθητα οικοσυστήµατα, χρειάζονται να λη-

φθούν ορισµένα µέτρα και να θεσπιστούν

ειδικοί κανονισµοί συµπεριφοράς των επι-

σκεπτών. Τέτοια µέτρα έχουν ήδη ληφθεί

σε ορισµένες τέτοιες περιοχές (Πρέσπες,

∆αδιά, κλπ)
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Κύκλος 
του νερού 

κα ι 
υγρότοποι

Υδρολογικός κύκλος ή αλλιώς ο

κύκλος του νερού, είναι η

διαρκής κυκλοφορία του νερού

απο την ατµόσφαιρα στη γη

και απο τη γη πίσω στην ατµόσφαιρα. H

ποσότητα του νερού που κυκλοφορεί πα-

ραµένει πάνω κάτω η ίδια αλλά µπορεί να

ακολουθήσει πολλά διαφορετικά µονοπά-

τια προς και απο τη γη. Το νερό πέφτει στο

έδαφος και εξαιτίας της βαρύτητας, τείνει

να συνεχίζει να κινείται προς το χαµηλό-

τερο σηµείο της περιοχής οπου πέφτει.

Eπίσης, το νερό µπορεί να εισχωρήσει στο

επιφανειακό έδαφος, να φιλτραριστεί µέ-

σα απο αυτό και τελικά να γίνει µέρος

ενός υπογείου υδρολογικού συστήµατος.

O ήλιος επίσης έχει το ρόλο του στον κύ-

κλο του νερού, µιας και είναι πηγή θερµό-

τητας που ζεσταίνει την επιφάνεια της Γης

και τα µόρια του νερού εξατµίζονται απο

γη και θάλασσα σαν υδρατµοί και ξαναγυ-

ρίζουν στην υψηλότερη ατµόσφαιρα. Tέ-

λος, κάποια φύτα συµµετέχουν στον κύ-

κλο µε το να εκλύουν υδρατµούς απο την

επιφάνεια του φυλλώµατος τους µέσω

διαπνοής.

O κύκλος του νερού, σε συνδυασµό µε

τη θέση της περιοχής, καθορίζει το βάθος

του νερού του υγροτόπου, τη ροή, διάρ-

κεια και συχνότητα της εκχύλισης ή του

κορεσµού, καθώς και την ποσότητα του

νερού. Mερικοί υγρότοποι είναι εποχιακά

υγροί. Aλλοι υγρότοποι παραµένουν υγροί

κάτα τη διάρκεια όλου του έτους (µόνιµα)

και αυτό γιατί βρίσκονται σε περιοχές

όπου υπάρχει υπόγειο νερό κοντά στην

επιφάνεια του εδάφους όλο το έτος, και

αυτό συµβαίνει γιατί συνδέονται µε µεγα-

λύτερες µάζες νερού. Tο νερό µπορεί να

εισέλθει  σ’ έναν υγροβιότοπο µέσα απο

έναν αριθµό υδρολογικών µονοπατιών που

συµπεριλαµβάνουν: Aπευθείας βροχόπτω-

ση, ροή επιφανειακού νερού απο πηγές,

ποτάµια κτλ., Aπο πηγές υπογείου νερού,

το νερό µπόρει να απλώνεται ακριβώς κά-

τω απο  την επιφάνεια του εδάφους, δια-

τηρώντας το έδαφος κορεσµένο σε νερό.

Eπίσης, το νερό υπερχειλίζει - πλυµµυρίζει

απο εξωτερικές πηγές νερού όπως ποτα-

µοί, λίµνες κτλ.. Άλλη αιτία θα µπορούσε

να θεωρηθεί η παλίρροια και τα ορµητικά

κύµµατα καταιγίδας σε παράκτιες περιο-

χές.  

Χάρη στην παλιρροϊκή δράση, διευκο-

λύνεται η κυκλοφορία των θρεπτικών στοι-

χείων και η αφαίρεση των καταλοίπων. Η

ικανότητα προσαρµογής που ανάπτυσεται

στα είδη, προκαλείται από την ποικιλία

των συνθηκών, που εξασφαλίζουν στα φυ-

τικά και ζωικά είδη την εκµετάλλευση

οποιουδήποτε τµήµατος του περιβάλλο-

ντος αυτού. Επιπρόσθετα έχουµε την εύ-

κολη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας

λόγω της χαµηλής στάθµης των υδάτων,

και τον συνεχή εµπλουτισµό µε θρεπτικά

συστατικά που προέρχονται από τις πληµ-

µύρες και την παλίρροια.

H ποσότητα και η κίνηση του νερού

µέσα στον υγρότοπο, επηρεάζει: 1) Tις

συνθήκες του ιδιαίτερου οικοτόπου πχ.

Τον τύπο του εδάφους και της βλάστησης

που βρίσκεται εκεί ,που µε τη σειρά τους

καθόριζουν τη διαφορετικότητα της

άγριας ζωής. 2) Tην ικανότητα ανακύκλω-

σης θρεπτικών, η οποία καθορίζει την πα-

ραγωγικότητα του υγροτόπου.
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Γενικά, οι υγρότοποι που εχουν σχη-

µατιστεί απο συνθήκες ροής και συχνής

υπερχείλισης πχ. Υγρότοποι που συνορέυ-

ουν µε ποταµούς και οι βαλτότοποι που

δηµιουργούνται εξ αιτίας της παλίρροιας,

µπορούν να συντηρήσουν πιο πολλά φυτά

και ζώα, απο τους υγροτόπους που τους

χαρακτηρίζουν στάσιµα νερά.

Eικόνες υπερχείλισης
Όµοια µ’ ένα σφουγγάρι, οι υγρότοποι

βοηθούν στη διανοµή της ποσότητας  του

νερού που κινείται µέσα στη µια περιοχή

όπου υπάρχουν υδατοϋπερχειλίσεις, µε το

να σύγκρατούν νερό κατά τη διάρκεια

υγρών περιόδων, και µερικές φορές, σιγά

σιγά να ελευθερώνουν νερό κατα τη διάρ-

κεια ξηρασίας. Γενικά, οι υγρότοποι, είτε

αποµονωµένοι, είτε ως µερος ενός εκτε-

νέστερου  συστήµατος, είναι υδρολογικά

σηµαντικές περιοχές κοντά σε περιοχές

όπου υπερχειλίζει το νερό (π.χ. καταρά-

κτες).

Υδροµορφικά 

εδάφη

Υδροµορφικά εδάφη, καλούνται τα

εδάφη τα οποία συνήθως βρίσκονται σε

περιοχές που γειτνιάζουν µε υδατοσυλλο-

γές (περιοδική κατάληψη και υψηλή στάθ-

µη υπόγειου νερού), είναι κακώς στραγγι-

ζόµενα και φέρουν, υπο φυσικές αδιατά-

ρακτες συνθήκες βλάστηση που είναι χα-

ρακτηριστική των υγροτόπων.

Tα λεγόµενα υδροµορφικά εδάφη,

αναπτύσσονται κάτω απο αναεροβικές

συνθήκες (µε χαµηλή ποσότητα οξυγό-

νου), που δηµιουργούνται απο µόνιµες ή

περιοδικές καταστάσεις κορεσµού. Kαθώς

το νερό γεµίζει το χώρο αέρος που υπάρ-

χει ανάµεσα στα µόρια του χώµατος, ο

βαθµός στον οποίο το οξυγόνο µπορεί να

εξαπλωθεί µέσα στο χώµα, µειώνεται. Aυ-

τή η έλλειψη οξυγόνου, εµποδίζει χαρα-

κτηριστικά φυτά και µικροοργανισµούς

του χώµατος να εκτελούν κανονικές αερο-

βικές εκπνέυσεις, διαδικασία τυπική στις

περισσότερες χέρσες περιοχές. Aυτές οι

αναεροβικές συνθήκες, συνήθως, συµβάλ-

λουν  θετικά στην ανάπτυξη υδροφυτικής

βλάστησης.

Σύσταση του εδάφους 

των υγροτόπων

Αναφορικά µε τη συστασή τους, τα

υδροµορφικά εδάφη µπορούν να ταξινο-

µηθούν α) σε οργανικά και β) σε µη οργα-

νικά (mineral). H παρουσία οργανικής ουσί-

ας (χούµους) επιδρά στις φυσικές και στις

χηµικές ιδιότητες του χώµατος. H οργανι-

κή ουσία δρα σαν σφουγγάρι απορροφώ-

ντας µεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι στο

«γυµνό» χώµα, πού περιέχει µικρή ποσό-

τητα απο οργανική ουσία, όταν βρέχει

επέρχεται διάβρωση. Tο οργάνικο χώµα,

απο την άλλη µεριά, λειτουργεί σαν φρέ-

νο, στη διαδικασία της διάβρωσης. 

Tο οργανικό χώµα τών υγροτόπων πε-

ριέχει πολλά απο µερικώς αποσυντιθεµέ-

να φυτά και ζωική ουσία, τα οποία δη-

µιουργούν µια χοντρή µαύρη ή καφέ στρώ-

ση στην επιφάνεια του εδάφους. Τα µη ορ-

γανικά χώµατα των υγροτόπων περιέχουν

σηµαντικά λιγότερη οργανική ουσία και

πιο πολύ άµµο, πήλο και άργιλο. Είναι γε-

νικότερα πιο ανοιχτού χρώµατος απ’ ό,τι

το οργανικό χώµα.

Πολλά βακτήρια ζώντας σε υδροµορ-

φικά εδάφη, αναπνέουν αναεροβικά.

Xρειάζονται πολύ λίγη ποσότητα οξυγό-

νου την οποία ‘µετακινούν’ απο άλλα συ-
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στατικά όπως το θείο. Σε αυτή την περί-

πτωση το θείο µετατρέπεται σε υδρογονω-

µένο σουλφίδιο (hydrogen sulfide), δη-

µιουργώντας τη χαρακτηριστική µυρωδιά

κλούβιου αυγού µερικών χωµάτων υγρο-

τόπων, ιδιαίτερα αυτών σε παράκτιες πε-

ριοχές. Tα µη ξυλώδη φυτά των υγροτό-

πων είναι κοινώς γνωστά ώς  υδροφιλικά

φυτά ή αλλιώς υδροφιλλίτες, προστα-

τεύουν την ορυκτή επιφάνεια του χώµα-

τος  απο τη διαβρωτική δύναµη του νερού.

Οι αλυκές
Η χλωρίδα και η πανίδα των αλυκών

αντιπροσωπεύεται από αντίστοιχα είδη

θαλάσσιας προέλευσης. Ανάλογα µε την

αλατότητα, οι ζωικοί οργανισµοί που απα-

ντούν είναι: 

α) Χαµηλή αλατότητα: ψάρια, αχιβά-

δες και λοιπά δίθυρα, γαρίδες

β) Μέση αλατότητα: Artemia salina,

κύστεις της Artemia

γ) Υψηλή αλατότητα: ∆ινοµαστιγωτό:

Dunaliella salina

Το σπουδαιότερο από τους απαντώµε-

νους ζωικούς οργανισµούς είναι η Artem-

ia, το οποίο όταν οι αλατότητες µειωθούν

πεθαίνει, αφού όµως προηγούµενα έχει

απελευθερώσει κύστεις. Οι κύστεις παρα-

µένουν στο βυθό ή τις όχθες και όταν οι

συνθήκες γίνουν ευνοϊκές, εκκολάπτονται

νεαρά άτοµα. Αυτή αποτελεί την κύρια

τροφή των πτηνών, η δε αξία µιας αλυκής

εξαρτάται από την παρουσία και αφθονία

αυτού του ζωικού είδους για την πτερωτή

πανίδα. Στη Μεσόγειο, ειδικότερα στα πα-

ράκτια υδάτινα συστήµατα, απαντούν 100

είδη πτηνών, ανήκοντα σε 18 οικογένειες,

µάλιστα, 500.000 περίπου άτοµα αυτών

διαχειµάζουν κατά τους χειµερινούς µή-

νες και περισσότερα από 50% αυτών, πα-

ραµένουν στις αλυκές. Η µακροχλωρίδα

της γύρω περιοχής αποτελείται από αλό-

φυτα.

Τα υπερύαλα οικοσυστήµατα, πέρα

από την καθ’ αυτό δική τους πανίδα, απο-

τελούν, κατά χρονικά διαστήµατα, ενδιά-

µεσους σταθµούς πρόσκαιρης παραµονής

των µεταναστευτικών πουλιών. Σ’ αυτό το

περιβάλλον, τα πουλιά συναντούν περιορι-

σµένη ποικιλία ζωικών ειδών, σε ψηλή

όµως πυκνότητα. Πράγµατι, τα λίγα είδη

που κατορθώνουν να ζουν σε τέτοιες

ακραίες φυσικές συνθήκες, έχουν το σο-

βαρό πλεονέκτηµα να µην διατρέχουν κίν-

δυνο για την ύπαρξή τους από διάφορους

θηρευτές και τροφικούς ανταγωνιστές.

Έτσι, αυτά εκµεταλλεύονται όλο το διαθέ-

σιµο χώρο στον οποίο πολλαπλασιάζονται

και πεθαίνουν, σχεδόν αποκλειστικά, από

φυσικό θάνατο.

Οι αλυκές σήµερα και πολύ περισσό-

τερο παλαιότερα, αποτελούν πηγή παρα-

γωγής του µαγειρικού αλατιού, ενώ σε άλ-

λες περιοχές, πηγή παραγωγής του µικρό-

σωµου καρκινοειδούς (Artemia salina), το

οποίο αποτελεί το αρχικό θήραµα του διαι-

τολογίου των εµπορικών ψαριών τσιπού-

ρας και λαβρακιού. 

Όταν µελετάται η αναβάθµιση ενός

υγροτόπου, οι κύριες λειτουργίες οι οποί-

ες θα πρέπει να παρακολουθούνται και να

εκτιµηθούν είναι: Ο εµπλουτισµός των

υπόγειων υδροφορέων, η παγίδευση ιζη-

µάτων, η απορρόφηση CO2, η αποθήκευση

και απελευθέρωση θερµότητας, η ανάπτυ-

ξη της βλάστησης – δέσµευση ηλιακής

ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών αλυσί-

δων, η ανάπτυξη ιχθυοπανίδας, η ανάπτυ-

ξη ορνιθοπανίδας και γενικά όλης της βιο-

λογικής ποικιλότητας και των οικοσυστη-

µάτων των υγροτόπων.
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Οιλειτουργίες των υγρο-

τόπων που αναφέρθη-

καν στα προηγούµενα

κεφάλαια, είναι στενά

αλληλένδετες µεταξύ τους. Οποιαδήποτε

κατάχρηση κάνει ο άνθρωπος σε µία από

αυτές, αυτόµατα επηρεάζει το οικοσύστη-

µα στο σύνολό του. Επίσης, οι υγρότοποι

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και µε άλλα

περιβάλλοντα οικοσυστήµατα, είτε µακρι-

νά, είτε κοντινά και µπορούν να επηρεα-

στούν άµεσα από οποιεσδήποτε µεταβο-

λές και επεµβάσεις σε αυτά. Από αυτό

βγαίνει και το λίαν ανησυχητικό συµπέρα-

σµα ότι δεν αρκούν µόνο οι οριοθετήσεις

προστατευµένων περιοχών, και η συνειδη-

τοποίηση από µέρους µας της σηµασίας

τους, γιατί η ρύπανση και οι µεγάλες

επεµβάσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Ήδη

έχουµε αναφερθεί σε µερικές απειλές για

τους υγροτόπους, που προέρχονται από

την αλόγιστη χρήση των πόρων. Παρακά-

τω θα αναφερθούµε λεπτοµερέστερα και

πιο συστηµατικά σε αυτές.

Επιπτώσεις 
από µεταβολές
στη ροή κα ι 

την ποσότητα 
των νερών

Σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογι-

κή Εταιρία, έργα όπως τα φράγµατα, οι εκ-

τροπές ποταµών, τα αντιπληµµυρικά και

αποστραγγιστικά έργα, το κυνήγι και η ρύ-

πανση, έχουν ποικίλες δυσάρεστες επι-

πτώσεις. Aναλυτικότερα:

Φράγµατα
Aπ’ τη µια: Κατά τη διάρκεια της τελευ-

ταίας δεκαετίας, οι αυξανόµενες απαιτή-

σεις σε νερό για ύδρευση και άρδευση, κα-

θώς και για την κάλυψη των αναγκών του

τουριστικού τοµέα, έχουν επιβάλλει τη δη-

µιουργία σηµαντικού αριθµού µεσαίου και

µικρού µεγέθους φραγµολιµνών και λιµνο-

δεξαµενών, που χρησιµοποιούνται προς το

παρόν αποκλειστικά για άρδευση ή προµή-

θεια πόσιµου ύδατος. Η πρακτική δηµιουρ-

γίας τεχνητών υδατοσυλλεκτών, εξαπλώ-

νεται στη Ελλάδα, καθώς και σε άλλες Με-

σογειακές χώρες, εξαιτίας των αναµενό-

µενων σοβαρών ελλειµµάτων νερού κατά

τις επόµενες δεκαετίες. Περισσότερες
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από 200 φραγµολίµνες και λιµνοδεξαµε-

νές έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται

στη φάση σχεδιασµού στην Ελλάδα. Για

σύγκριση, σύµφωνα µε την πρόσφατη

απογραφή των ελληνικών υγροτόπων, σε

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έχουν

καταγραφεί 400 υγρότοποι. Αν και αυτές

οι φραγµολίµνες και ακόµη λιγότερο οι λι-

µνοδεξαµενές, αποτελούν ένα σχετικά µι-

κρό τµήµα της συνολικής έκτασης των

υγροτόπων της Ελλάδας, η αριθµητική

αφθονία τους µπορεί να παίξει ένα σηµα-

ντικό ρόλο στο να µειώσει την αποµόνω-

ση µεταξύ του δικτύου των υγροτοπι-

κών ενδιαιτηµάτων και στο να προσφέ-

ρει κατάλληλες θέσεις - σταθµούς για

τη µετανάστευση των υδρόβιων που-

λιών. Ειδικά, για σχετικά άνυδρες πε-

ριοχές όπως η Κρήτη και τα νησιά του

Αιγαίου, η πρακτική της δηµιουργίας

τεχνητών υδατοσυλλεκτών, εάν σχε-

διαστεί σωστά, ώστε να διασφαλίζει και

την τέλεση σειράς υγροτοπικών λειτουρ-

γιών, αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία αντι-

στροφής των αρνητικών επιπτώσεων από

την ιστορική απώλεια και υποβάθµιση των

υγροτοπικών εκτάσεων. Eίναι λοιπόν δυ-

νατόν να αυξηθεί το δυναµικό στήριξης

της βιοποικιλότητας των συγκεκριµένων

περιοχών και να αποκατασταθεί η ποικιλό-

τητα των ενδιαιτηµάτων και του τοπίου ευ-

ρύτερων περιοχών. Θα βοηθήσει επίσης

στην υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης και

αειφορικής χρήσης των υδάτινων πόρων,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της νέας Κοινο-

τικής Οδηγίας Πλαίσιο για τους υδάτινους

πόρους (Κ.Ο. 2000/60). Η σηµαντική δυνα-

τότητα εφαρµογής των αποτελεσµάτων

του προγράµµατος σε άλλες περιοχές,

αναµένεται να επηρεάσει θετικά τους

υγροτόπους αρκετών Μεσογειακών χω-

ρών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται

και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Όµως: Η δηµιουργία µεγάλης κλίµακας

φραγµάτων και ταµιευτήρων, πρώτα από

όλα απαιτεί σηµαντικές καταστροφικές

επεµβάσεις στον χώρο, (ανεγέρσεις, υλο-

τοµήσεις, ανατινάξεις τεράστιων βράχι-

νων όγκων, διανοίξεις δρόµων, άντληση

και εκτροπή του υπάρχοντος νερού, κλπ.).

Ήδη από αυτή τη φάση, το τοπίο αλλάζει

δραµατικά. Στη συνέχεια, µετά την κατα-

σκευή του φράγµατος, το ποτάµι µε το ρέ-

ον νερό, µετατρέπεται σε βαθιά λίµνη µε

απότοµα πρανή, αλλάζοντας τελείως τα

οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής,

µε συνέπεια να εξαφανιστούν οι περισσό-

τεροι ζωικοί και φυτικοί οργανισµοί που

ήταν προσαρµοσµένοι στην προηγούµενη

κατάσταση. Ελαττώνεται η ποσότητα νε-

ρού και φερτών υλικών προς τα κατάντη,

µε συνέπεια να απειλούνται τα δελταϊκά

οικοσυστήµατα του ποταµού (διάβρωση

των ακτών και καταστροφή της βλάστη-

σης, αύξηση της αλατότητας των ελών, µε

καταστροφικές συνέπειες για την πανίδα).

Οι εποχιακές µεταβολές στη στάθµη του

νερού, µπορεί να καταστρέψουν τα πρανή

και τη γύρω βλάστηση και να εµποδίζουν
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τα διάφορα ζώα να τραφούν και να ανα-

παραχθούν. Τέτοια είναι η κατάσταση

στην τεχνητή λίµνη της Κερκίνης (παρόλο

που αρχικώς υπήρχαν θετικά αποτελέσµα-

τα στο οικοσύστηµα), όπου η ανύψωση

του φράγµατος που έγινε το 1982, καθώς

και οι εποχιακές αυξοµειώσεις της στάθ-

µης της λίµνης για τις αρδευτικές ανάγκες

της περιοχής, προκάλεσαν σηµαντικές ζη-

µιές στην υγροτοπική βλάστηση (ελάττω-

ση των ταπήτων των νούφαρων, συρρί-

κνωση του παραποτάµιου δάσους, εξαφά-

νιση των καλαµιώνων και των περιοχών µε

ρηχά νερά). 

Τα φράγµατα, λόγω του µεγάλου µή-

κους της σχηµατιζόµενης βαθιάς λίµνης,

αποκόβουν τις µετακινήσεις τόσο των

ψαριών κατά µήκος των ποταµών, όσο και

των χερσαίων ζώων κατά πλάτος του πο-

ταµού, χωρίζοντας στην κυριολεξία στα

δύο τους προηγούµενους ενιαίους βιότο-

πους. Τέτοιες επιπτώσεις αναµένεται να

έχουν τα ήδη περατωµένα φράγµατα του

Θησαυρού στη Ροδόπη, όσον αφορά τις

µετακινήσεις της αρκούδας και άλλων µε-

γάλων θηλαστικών, κόβοντας έτσι στα δύο

τον ενιαίο βιότοπό τους, αλλά και τα δύο

φράγµατα της εκτροπής του Αχελώου.

∆υστυχώς, στην χώρα µας, η ∆ΕΗ έχει κα-

τασκευάσει και συνεχίζει αλόγιστα και

απερίσκεπτα να κατασκευάζει µεγάλης

κλίµακας φράγµατα, αδιαφορώντας για τις

όποιες µελλοντικές συνέπειες στο φυσικό

και κοινωνικό περιβάλλον.

Εκτροπές 
Ποταµών

Οι εκτροπές ποταµών έχουν όλες τις

παραπάνω επιπτώσεις γιατί, ειδικά σε µε-

γάλα ποτάµια, απαιτείται η κατασκευή

πολλαπλών φραγµάτων, σηράγγων, κλπ

και µάλιστα αρκετά µεγεθυµένες µιας και

η ροή προς τα κατάντη, πλέον, περιορίζε-

ται δραµατικά. Η εκτροπή του Αχελώου

αναµένεται να έχει όλες τις παραπάνω

επιπτώσεις, καθώς και άλλες πολλές σε

πολιτιστικά και ιστορικά µνηµεία και τό-

πους που θα κατακλυστούν από τα νερά

των φραγµάτων.

Αντιπληµµυρ ικά 
έργα

Τα αντιπληµµυρικά έργα µε την ευθυ-

γράµµιση και τον εγκιβωτισµό της κοίτης

καταστρέφουν τις ζώνες κατάκλυσης του

ποταµού, τους µαιάνδρους κλπ. µε συνέ-

πεια την εξαφάνιση της παρόχθιας βλά-

στησης και της ποικιλοµορφίας της κοίτης,

όπου έβρισκαν καταφύγιο και τροφή πλη-

θώρα ζωικών ειδών. Με τον καιρό παρατη-

ρείται µια ανάκαµψη της βλάστησης, αλλά

αυτή είναι σαφώς φτωχότερη σε ποικιλό-

τητα.

Αποστραγγιστικά
έργα

Στην Ελλάδα, µέσω των αποστραγγι-

στικών έργων, έχει εξαφανιστεί το µεγα-

λύτερο µέρος των υγροτόπων και µέρος

τους έχει αποδοθεί σε καλλιέργειες, (κυρί-

ως το1922 για να δοθούν εκτάσεις στους

πρόσφυγες), κατά κανόνα εντατικές. Το

υπόλοιπο αποξηραµένο µέρος τους, έµει-

νε χέρσο, διότι λόγω υψηλής αλατότητας

ήταν ακατάλληλο για καλλιέργειες. Η

υγροτοπική χλωρίδα και πανίδα έχει πε-

ριοριστεί στα δίκτυα των αποστραγγιστι-

κών τάφρων, και αυτή υφίσταται πιέσεις

λόγω των φυτοφαρµάκων και των απαι-

τούµενων κατά περιόδους καθαρισµού
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των. Μερικά ανάλογα παραδείγµατα είναι

η λίµνη των Γιαννιτσών που υπήρχε στον

κάµπο νότια του όρους Πάικου, η λίµνη

Κάρλα στη Θεσσαλία, η Κωπαΐδα στη

Βοιωτία. 

Oικιστ ική 
ανάπτυξη κα ι

Τουρ ισµός
Yφαλµύρωση των υπόγειων υδροφό-

ρων λόγω υπεράντλησης, καταστροφή

χώρων φωλεοποίησης από τους λουόµε-

νους κλπ. Σαν παραδείγµατα θα αναφέ-

ρουµε τις περιοχές του Θερµαϊκού, της

Χαλκιδικής και των ακτών της Πιερίας. 

(Bλέπε και σελ. 27 Aνθρώπινες Eπεµβάσεις)

Γενικά, κάθε µεγαλεπίβολο ανθρώπινο

έργο, όπως τα φράγµατα, οι εκτροπές πο-

ταµών και η οικιστική ανάπτυξη, προκαλεί

πάντα µεγάλες και πολλές φορές απρό-

βλεπτες καταστροφές στο φυσικό περι-

βάλλον, που συχνά είναι µεγαλύτερες από

τις όποιες ωφέλειές του (που, δυστυχώς,

αυτές τις περισσότερες φορές είναι οικο-

νοµικής φύσεως). Χαρακτηριστικό παρά-

δειγµα είναι το φράγµα του Ασσουάν στον

Νείλο που τελικά οδήγησε σε περισσότε-

ρη ερηµοποίηση. Γιαυτό είναι προτιµότερο

να αποφεύγονται, και να προτιµούνται

εναλλακτικές προτάσεις και µικρότερης

κλίµακας έργα, όµως κάτι τέτοιο στους

σηµερινούς ρυθµούς ανάπτυξης µε τα δια-

πλεκόµενα συµφέροντα είναι δύσκολο. 

Πάντως, όπως και να έχει η κατάστα-

ση, και στην περίπτωση των φραγµάτων,

και στην περίπτωση της οικιστικής ανάπτυ-

ξης πρέπει να εκπονούνται πριν την έναρ-

ξη των εργασιών Μελέτες Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) συνολικές και

όχι επιµέρους, δηλαδή να λαµβάνονται

υπόψη και οι επιπτώσεις σε µεγάλες απο-

στάσεις από το έργο και να παρουσιάζο-

νται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα οι

διάφοροι αλληλεξαρτώµενοι παράγοντες

των οικοσυστηµάτων και όχι αυτές να πε-

ριορίζονται αποκλειστικά σε τοπικό επίπε-

δο. Κάτι τέτοιο συνέβη µε τις Μ.Π.Ε. της

εκτροπής του Αχελώου οι οποίες ήταν µό-

νο τοπικού χαρακτήρα και όχι συνολικές,

οπότε το έργο µπλοκαρίστηκε από το Eιδι-

κό ∆ικαστήριο. 

Το κυνήγ ι 
Το κυνήγι αποτελούσε παράγοντα δια-

τροφής εδώ και αιώνες. Τώρα όµως έχει

µετατραπεί σε «σπορ» και «δραστηριότη-

τα ψυχαγωγίας» από σηµαντικό αριθµό

κατοίκων των αστικών περιοχών που το

ασκούν µε αρκετά µαζικό τρόπο και µε

υπερσύγχρονα όπλα. Συνεπώς, αν κάποτε

δεν ήταν και τόσο επιβλαβής δραστηριό-

τητα, τώρα αποτελεί σηµαντικό παράγο-

ντα καταστροφής των υγροτόπων, ειδικά

όσον αφορά τους πληθυσµούς των ζώων.

∆εν θα αναφερθούµε στις καταστροφές

που προκαλεί η λαθροθηρία· αυτές είναι

αυτονόητες, ολέθριες και καταδικαστέες,

τουλάχιστον από τα επίσηµα όργανα των

κυνηγών. ∆εν πρέπει όµως να αγνοούµε

ότι η λαθροθηρία είναι άµεση συνέπεια της

ύπαρξης και διεξαγωγής αυτής της αµφι-

βόλου πλέον χρησιµότητας της δραστη-

ριότητας του κυνηγιού.

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις του κυ-

νηγιού, κυρίως στην ορνιθοπανίδα, είναι η

όχληση και η µολυβδίαση από τα σκάγια
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καθώς και από κάποιες συναφείς µε το κυ-

νήγι δραστηριότητες. Η παρουσία µεγά-

λου αριθµού κυνηγών σε έναν υγρότοπο,

σε συνδυασµό µε τον θόρυβο των πυροβο-

λισµών, διατηρούν τα πουλιά σε µια κατά-

σταση εγρήγορσης και πανικού, εµποδίζο-

ντάς τα να τραφούν. Το κυνήγι, δυστυχώς,

παρόλους τους περιορισµούς, διεξάγεται

σε περιόδους κρίσιµες για τη φυσική κατά-

σταση των πουλιών. Ειδικά, µάλιστα, σε

περιόδους άφιξης από, ή εκκίνησης για µε-

τανάστευση, οι συνέπειες του κυνηγιού

µπορεί να αποβούν ολέθριες για τη ζωή

και την υγεία των πουλιών. Στη µεν άφιξη,

που ίσως να συµπίπτει µε παγωνιές, τα

πουλιά έχουν άµεση ανάγκη εύρεσης τρο-

φής, στις δε παραµονές εκκίνησης του

αποδηµητικού ταξιδιού, έχουν ανάγκη

διαρκούς ανάπαυσης και τροφής για να

συσσωρεύσουν το λίπος που θα τους δώ-

σει την απαιτούµενη ενέργεια. Και στις

δύο περιπτώσεις, αλλά και γενικά τη χει-

µερινή περίοδο που το βιοσύστηµά τους

βρίσκεται σε χαµηλό ενεργειακό επίπεδο,

οι όποιες δυσκολίες οµαλής διατροφής

προκαλούν θανάτους από εξάντληση και

προσβολή από παράσιτα. Η όχληση επηρε-

άζει εξίσου θηρεύσιµα και απαγορευµένα

είδη. Η θνησιµότητα ζώων από το κυνήγι

µπορεί να έχει επιπτώσεις στους πληθυ-

σµούς ορισµένων ειδών, ενώ µπορεί και να

σκοτώνονται και σπάνια είδη που απλώς

µοιάζουν µε κάποια θηρεύσιµα. Η µολυβδί-

αση είναι µια άλλη σηµαντική επίπτωση

του κυνηγιού. Τα σκάγια κατακάθονται στη

λάσπη, και πολλά από αυτά τα καταπίνουν

τα πουλιά καθώς αναζητούν τροφή σε αυ-

τή, ο µόλυβδος των σκαγιών µεταφέρεται

έτσι στους ιστούς τους και προκαλεί τοξι-

κά και θανατηφόρα συµπτώµατα. Με το

φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης, µπορεί

να πληγούν πολύ περισσότερο, είδη που

βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα της τροφι-

κής αλυσίδας (αρπακτικά πουλιά) Συνα-

φείς µε το κυνήγι δραστηριότητες είναι η

απελευθέρωση θηραµάτων και η καταπο-

λέµηση των επιβλαβών. Και οι δύο δραστη-

ριότητες, και ειδικά η τελευταία, έχουν ση-

µαντικές επιπτώσεις στους πληθυσµούς

των ειδών σε έναν υγρότοπο. Οι µεν απε-

λευθερώσεις θηραµάτων, µπορεί να προ-

καλέσουν γενετικές αλλοιώσεις και ανα-

παραγωγικά προβλήµατα τους υπάρχο-

ντες πληθυσµούς. Όσον αφορά τον όρο

«επιβλαβή», αυτός είναι σχετικός και υπο-

κειµενικός. Ζώα τα οποία προκαλούσαν

κάποιες ζηµιές σε ανθρώπινες ιδιοκτησίες,

καταδιώχθηκαν απηνώς και τώρα που

ελαττώθηκαν σηµαντικά οι πληθυσµοί

τους, έγινε φανερός ο ρόλος τους στα οι-

κοσυστήµατα. (πχ. αρπακτικά πουλιά).

Πολλοί ψαράδες και στη θάλασσα και στη

λίµνη. θεωρούν τα ψαροφάγα πουλιά

«ανταγωνιστές» τους και τα κυνηγούν, µε

αποτέλεσµα να εξοντώνονται και πολλά

σπάνια είδη (τυπικά τέτοια παραδείγµατα

είναι ο ψαραετός και ο θαλασσαετός).

Επίσης η καταπολέµηση των επιβλα-

βών γίνεται µε φόλες, µια πρακτική που

προκαλεί µαζικούς θανάτους κατά µήκος

της τροφικής αλυσίδας σε ένα οικοσύστη-

µα. Είναι µια απαγορευµένη πρακτική, αλ-

λά είναι ένα συχνό φαινόµενο που δύσκο-

λα ελέγχεται. ∆εν είναι δεοντολογικό να

προταθεί γενικά απαγόρευση του κυνη-
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γιού, για πολλούς λόγους. Απλώς, πρέπει

να γίνονται όλο και πιο αυστηρά τα µέτρα

περιορισµών (αριθµού θηραµάτων ανά κυ-

νηγό, απαγόρευση περισσότερων ειδών

για θήρευση, ελάττωση της περιόδου διε-

ξαγωγής του, αύξηση των απαγορευµέ-

νων για το κυνήγι περιοχών, κλπ.) και να

ελπίζουµε ότι οι επόµενες γενιές θα στρα-

φούν προς εναλλακτικότερους τρόπους

ψυχαγωγίας και επαφής µε τη φύση.

Ρύπανση
∆υστυχώς, γενικά τα υδάτινα συστή-

µατα θεωρούνται πάντα αποδέκτες κάθε

είδους λυµάτων και απορριµµάτων µε τις

γνωστές συνέπειες της ρύπανσης και υπο-

βάθµισής τους. Οι ρύποι είναι κυρίως βιο-

µηχανικά και αστικά απόβλητα, γεωργικά

λιπάσµατα και φυτοφάρµακα. Αυτά συνή-

θως περιέχουν τοξικές ουσίες και βαρέα

µέταλλα που περνούν στην τροφική αλυσί-

δα και, ανάλογα µε τις περιστάσεις, προ-

σβάλουν κυρίως τους ανώτερους θηρευ-

τές (βιοσυσσώρευση). Τα γεωργικά λιπά-

σµατα περιέχουν νιτρικές και φωσφορικές

ενώσεις, που αποτελούν θρεπτικά συστα-

τικά για µικροφύκη, τα οποία αναπαράγο-

νται έτσι ραγδαία στο νερό και προκαλούν

το επικίνδυνο φαινόµενο του «ευτροφι-

σµού». Αυτός προκαλεί αύξηση της θολε-

ρότητας (το νερό παίρνει ένα αδιαφανές

πράσινο χρώµα, είναι η λεγόµενη «άνθηση

του νερού»), δραµατική ελάττωση του δια-

λυµένου οξυγόνου, και σε µερικές περι-

πτώσεις έκλυση τοξινών (τοξικό φυτο-

πλαγκτόν). Με την ρύπανση µπορεί να µε-

ταβληθεί και η οξύτητα του νερού και να

επιδεινωθεί σε συνδυασµό µε την υπε-

ράντληση του νερού για άρδευση. Όλες

αυτές οι αλλαγές της φυσικοχηµικής κα-

τάστασης του νερού, µπορεί να προκαλέ-

σουν µαζικούς θανάτους ψαριών αλλά και

πουλιών. Τα λύµατα από βιοµηχανίες και

αστικά κέντρα (σηµειακές πηγές ρύπαν-

σης) µπορούν να περιορίσουν τις επιβλα-

βείς τους συνέπειες µε βιολογικό καθαρι-

σµό. Αντίθετα, η ρύπανση από µη σηµεια-

κές πηγές, όπως είναι η εντατική γεωργία,

είναι δύσκολο να περιορισθεί, παρά µόνο

µε µια ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της

(στροφή προς βιολογικές καλλιέργειες).
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Η Σύµβαση Ramsar,  
η πρωτοβουλία 
MedWet και  
το δίκτυο Natura 2000

Ησηµασία των υγροτό-

πων, όχι µόνο για τον

άνθρωπο, αλλά και για

τις ισορροπίες στο φυ-

σικό περιβάλλον του πλανήτη, οδήγησε

στη µελέτη τους και στη θέσπιση µέτρων

προστασίας τους σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η Σύµβαση 
Ramsar 

Η σύµβαση Ramsar (υπογράφτηκε

στην οµώνυµη πόλη του Ιράν το Φεβρουά-

ριο του 1971), είναι διεθνής και έχει υπο-

γραφτεί και από τη χώρα µας. Σύµφωνα µε

αυτήν, οι υγρότοποι χωρίζονται σε διε-

θνούς και εθνικής σηµασίας. Σαν διεθνούς

σηµασίας χαρακτηρίζεται ένας υγρότο-

πος: α) αν φιλοξενεί τουλάχιστον το 1%

του µεταναστευτικού πληθυσµού της βιο-

γεωγραφικής περιοχής, (όρος που χρησι-

µοποιείται από τους ορνιθολόγους οι οποί-

οι έχουν χωρίσει τη γη σε διάφορες ζώνες

για την ευκολότερη µελέτη της ορνιθοπα-

νίδας) ενός υδρόβιου είδους, φτάνει ο

αριθµός των πουλιών να µην είναι µικρότε-

ρος από 100 άτοµα, β) αν σταµατούν εκεί

τουλάχιστον 10.000 πάπιες ή φαλαρίδες

και γ) αν φιλοξενεί ένα σηµαντικό αριθµό

ζώων και φυτών που βρίσκονται σε κίνδυ-

νο. 

Σαν υγρότοπος εθνικής σηµασίας χα-

ρακτηρίζεται αυτός στον οποίο α) σταµα-

τούν εκεί τουλάχιστον 5.000 υδρόβια που-

λιά, β) σταµατούν εκεί τουλάχιστον το 1%

του ολικού πληθυσµού της χώρας από ένα

υδρόβιο είδος. Στην Ελλάδα υπάρχουν 11

υγρότοποι διεθνούς σηµασίας που έχουν

προαναφερθεί και πάνω από 100 εθνικής

σηµασίας. Από αυτούς, οι 8 διεθνούς ση-

µασίας και πάνω από 60 εθνικής, βρίσκο-

νται στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η πρωτοβουλ ία
MedWet

Η µεσογειακή επιτροπή για τους υγρό-

τοπους (MedWet) είναι µια πρωτοβουλία

εξελίχθηκε σαν µια προσπάθεια µακρο-

πρόθεσµης συνεργασίας ανάµεσα σε κυ-

βερνήσεις, διεθνείς συµβάσεις της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), περιβαλλοντικές

οργανώσεις, ιδρύµατα και οργανισµούς

καθώς και µεµονωµένα άτοµα για την προ-

στασία, µελέτη και διαχείριση υγροτόπων

της µεσογειακής λεκάνης και τελεί υπό

την αιγίδα της Σύµβασης Ramsar µε την

υποστήριξη της Ε.Ε. Το Νοέµβριο του

1996, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες

δράσης της επιτροπής που είναι οι κάτωθι: 

• Να γίνουν γνωστές οι λειτουργίες

και οι αξίες των υγροτόπων για τον άνθρω-

πο, τόσο σε εκείνους που παίρνουν τις

αποφάσεις, όσο και στο ευρύτερο κοινό. 

• Να προωθηθεί η ολοκληρωµένη δια-

χείριση σηµαντικών περιοχών
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• Nα ενδυναµωθούν οι θεσµοί διαχεί-

ρισης των υγροτόπων, ειδικά µέσω της κα-

τάρτισης.

• Να ενθαρρυνθεί µια ολοκληρωµένη

προσέγγιση των υγροτόπων, λαµβάνοντας

υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων των εµπλε-

κόµενων µερών. 

Στην πρώτη συνάντηση της επιτροπής

(Θεσ/νίκη, Μάρτιος 1998) προτάθηκε να

ενσωµατωθούν αυτές οι προτεραιότητες

σε επίπεδο Μεσογείου, σε εθνικό και σε

τοπικό επίπεδο. Στις αρχές της ∆ιακήρυ-

ξης της Βενετίας η επιτροπή τόνισε ότι:  οι

προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποι-

κιλότητας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις

ανάγκες των τοπικών πληθυσµών, µέσα

στο πλαίσιο της αειφορικής χρήσης των

φυσικών πόρων των υγροτόπων. Oι υγρό-

τοποι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη

ρύθµιση του υδατικού κύκλου στη λεκάνη

απορροής τους - µια πολύπλευρη προσέγ-

γιση διαχείρισης, που εµπλέκει όλους

τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανο-

µένων των τοπικών πληθυσµών, είναι ο κα-

λύτερος τρόπος για τη διατήρηση των

υγροτόπων και τη συνετή διαχείριση των

υγροτοπικών πόρων.

Το ∆ίκτυο 
Natura 2000

Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολ-

λών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης

και υποβάθµισης πολλών οικοσυστηµάτων

σε παγκόσµιο επίπεδο, οδήγησαν στη δια-

κήρυξη της ∆ιάσκεψης του Ρίο το 1992 και

στην έκδοση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη διατήρηση

της βιοποικιλότητας στον ευρωπαϊκό χώ-

ρο. Η Οδηγία εναρµονίσθηκε µε το εθνικό

δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση

33318/3028/1998. Σκοπός της Οδηγίας αυ-

τής είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

µέσω της προστασίας ορισµένων φυσικών

τύπων οικοτόπων (habitats) κοινοτικού εν-

διαφέροντος καθώς και η διατήρηση ορι-

σµένων ειδών φυτών και ζώων κοινοτικού

ενδιαφέροντος. 

Οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα εί-

δη φυτών και ζώων αναφέρονται στα Πα-

ραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αντίστοιχα.

Βασικό µέσο για την επίτευξη του σκοπού

της Οδηγίας αποτελεί η δηµιουργία ∆ικτύ-

ου Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και προ-

βλέπεται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21/2/1992 για την

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς

και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. µε

την ονοµασία “NATURA 2000”. To δίκτυο

θα τεθεί κάτω από καθεστώς ειδικής δια-

χείρισης που θα καθορίσει κάθε κράτος -

µέλος, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό-

τητές του και θα αποτελέσει στο µέλλον

το βασικό µέσο για τη διατήρηση της βιο-

ποικιλότητας και της γενικότερης προστα-

σίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η δηµιουργία του δικτύου “NATURA

2000”, που αποτελεί και υποχρέωση της

Ελλάδας, θα συµβάλλει στην καλύτερη και

αποτελεσµατικότερη προστασία των απει-

λούµενων ειδών και των ενδιαιτηµάτων

τους, συµβάλλοντας στην αποκατάσταση

και διατήρησή τους σε ένα ικανοποιητικό

επίπεδο. Η απογραφή και εκτίµηση της

βιοποικιλότητας σε εφαρµογή της Οδηγί-

ας, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1994 στην Ελ-

λάδα µε την υλοποίηση του έργου, µε τίτ-

λο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση

και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων

και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της

Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Η Ελλάδα

έχει προτείνει 268 περιοχές (Εθνικός Κα-

τάλογος), από τις οποίες 234 χαρακτηρί-
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ζονται ως «Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας»

σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 52

έχουν δηλωθεί ως «Ζώνες (Περιοχές) Ει-

δικής Προστασίας» της ορνιθοπανίδας

σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Για

κάθε περιοχή, το όριο της οποίας απεικονί-

ζεται σε τοπογραφικό χάρτη (1:100000),

έχει συνταχθεί Πληροφοριακό ∆ελτίο µε

τα απαραίτητα δεδοµένα σχετικά µε τους

τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού

ενδιαφέροντος που εµφανίζονται σε αυ-

τόν (έκταση, πληθυσµοί, κάλυψη γης, κα-

τηγορίες απειλών, αξιολόγηση κ.λπ.). Οι

τύποι οικοτόπων και τα είδη προτεραιότη-

τας που απαντούν σε αυτές τις περιοχές

θεωρούνται προστατευόµενα και η διατή-

ρησή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται σε

κάθε περίπτωση µέσω των προβλεπόµε-

νων έργων και δραστηριοτήτων που προ-

γραµµατίζονται µέσα σε αυτούς µέχρι την

οριστικοποίηση του δικτύου “NATURA

2000”.

Η κύρια πρόβλεψη της Οδηγίας που

έχει γενική ισχύ, είναι ότι το κράτος εξε-

τάζει κάθε δραστηριότητα και έργο που

ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις στην κατάσταση δια-

τήρησης των τύπων οικοτόπων και των ει-

δών εντός των ζωνών που θα ορισθούν ως

Ζώνες Ειδικής ∆ιατήρησης. Η Οδηγία κα-

θορίζει ότι κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε.

επιφορτίζεται µε τη διατήρηση των φυσι-

κών τύπων οικοτόπων και των ειδών µετά

των ενδιαιτηµάτων τους που αναφέρονται

στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, σε µια ικανοποιη-

τική κατάσταση διατήρησης. Για να το επι-

τύχει αυτό το κράτος, καταφεύγει στη θέ-

σπιση ειδικών µέτρων, εφόσον αυτό κρίνε-

ται αναγκαίο. Για κάθε περιοχή, η οποία

αποτελεί πάντοτε µια ειδική περίπτωση,

διερευνώνται οι οικολογικές απαιτήσεις

και µετά από διαβουλεύσεις µε τους τοπι-

κούς φορείς, καθορίζονται οι σκοποί δια-

χείρισης της περιοχής και προσδιορίζονται

τα µέτρα και τα µέσα τα οποία θα ισχύ-

σουν, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της

διαχείρισης, δηλαδή η διατήρηση των συ-

γκεκριµένων τύπων οικοτόπων και των ει-

δών που απαιτούνται στην περιοχή.

Αυτό το δίκτυο δεν αφορά βέβαια µό-

νο υγρότοπους, αλλά και όλες τις άλλες

µορφές οικοσυστηµάτων (ορεινά, δασικά,

θαλάσσια, νησιώτικα, κλπ) 

Ευαισθητοποίηση 
των πολιτών - Κέντρα 

πληροφόρησης υγροτόπων
Ως γνωστό, µόνο η νοµοθεσία, οι

έρευνες και οι προτάσεις δεν αρκούν για

την προστασία του φυσικού περιβάλ-

λοντος. Χρειάζεται και η ανάλογη

ευαισθητοποίηση των πολιτών, τόσο

αυτών που έχουν ευκαιριακή επαφή

µε αυτό, όσο και αυτών που ζουν κα-

θηµερινά δίπλα σε αυτό, ώστε να αρχί-

σουµε να τοποθετούµε την προστασία

του περιβάλλοντος στις άµεσες προ-

τεραιότητες των δραστηριοτήτων µας. 

Μέσω Κοινοτικών Προγραµµάτων

έχουν δηµιουργηθεί υποδοµές στους πε-

ρισσότερους υγρότοπους της συνθήκης

Ramsar (Κέντρα πληροφόρησης, παρατη-

ρητήρια, φυλάκια, κλπ) για την προώθηση

της προστασίας της φύσης, την ενηµέρω-

ση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις

λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων (Σα-

φέτη Α., 1998: 2).

Τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι στε-

λεχωµένα µε επιστηµονικό προσωπικό και

ξεναγούς και είναι κατάλληλα διαµορφω-

µένα και εξοπλισµένα ώστε να εξυπηρετο-

ύν τις ανάγκες της υλοποίησης των

στόχων τους. Αυτοί είναι κυρίως

η επαφή µε την τοπική κοινω-

νία µε σκοπό την από κοινού

αντιµετώπιση των περιβαλ-

λοντικών προβληµάτων, δί-

νοντας ταυτόχρονα στις πε-

ριοχές µια προοπτική ανά-

δειξης του σηµαντικού πλού-

του τους. 

Έτσι διοργανώνονται ηµερίδες

όπου συµµετέχουν διάφοροι τοπικοί

παράγοντες, γίνονται επισκέψεις,

ξεναγήσεις και προγράµµατα περι-

βαλλοντικής εκπαίδευσης από

σχολεία των γύρω περιοχών.

∆υστυχώς τα τελευταία χρό-

νια ο θεσµός των Κέντρων Πλη-

ροφόρησης περνάει κρίση λόγω

της κρατικής αδιαφορίας και λόγω

χρηµατοδοτικών προβληµάτων.
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Γιά τη µελέτη ή τη διαχείρηση

ενός υγροτόπου, ακολουθού-

νται σε γενικές γραµµές τα πα-

ρακάτω στάδια:

∆ιαδικασία µελέτης

▲ Αναγνώριση υγροτόπου

▲ Αναλυτική περιγραφή

▲ Χαρτογράφηση και καταγραφή 

των ειδών Xλωρίδας και Πανίδας 

▲ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ φύσης 

και ανθρώπου

▲ Λειτουργίες και αξίες φυσικών 

οικοσυστηµάτων

▲ Παρακολούθηση υγροτόπου 

(οικολογικών µεταβολών) 

▲ Υδρολογική µελέτη

▲ Αξιολόγηση της υπάρχουσας 

κατάστασης

Ενέργειες 
αναβάθµισης 

ενός 
υγροτόπου

▲ Σχεδιασµός διαχείρισης 

του υγροτόπου

▲ Επεµβάσεις αποκατάστασης 

υγροτόπου (ανάπλαση στη φυσική 

κατάσταση, αποµάκρυνση ξένων 

υλικών και δραστηριοτήτων,  

αποτροπή ρύπανσης και επιβολή  

πρακτικών στον ευρύτερο χώρο 

για την καλή λειτουργία του υγροτόπου)

▲ Αποµάκρυνση   

οχλουσών 

δραστηριοτήτων

▲ Πρακτικές καλ-

λιέργειας φυτών 

(οργανικής - βιο-

λογικής - γεωργί-

ας)  και εξασφά-

λισης ποιότητας

και ποσότητας

των νερών.

▲ Χρησιµοποίηση φυσικών συστηµάτων 

για την αντιµετώπιση 

της ρύπανσης του νερού

▲ Σχεδιασµός διαχείρισης παράκτιας 

ζώνης

▲ Σχεδιασµός και διεξαγωγή έργων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης

▲ Σχεδιασµός έργων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού

Aναγνώριση
υγροτόπου

Aναγνώριση υγροτόπου είναι η διε-

ρεύνηση στο πεδίο του κατά πόσο µια πε-

ριοχή, προς την πλευρά της χέρσου, έχει

εκείνον τον τύπο βλάστησης ώστε να

ανταποκρίνεται στον ορισµό του υγροτό-

που. H αναγνώρηση αναφέρεται σε περιο-

χές φυσικές ή ελαφρά διαταραγµένες.

Kαταρχή περιγράφονται ορισµένα κρι-

τήρια (νερό, έδαφος, βλάστηση) τα οποία

επιτρέπουν µια σχετικά ταχεία, αλλά και

επιστηµονικά αντικειµενική αναγνώριση

µιας περιοχής ως υγροτόπου, ιδίως προς

την πλευρά της χέρσου.

Mελετούνται:

α) H επιφανειακή κατάκλυση ή κορε-

σµός του εδάφους µε νερό, για χρονικό

διάστηµα τουλάχιστον 2 συνεχών εβδοµά-

δων κατα τη βλαστική περίοδο (Aπρίλιος –

Σεπτέµβριος) τουλάχιστον για 6 από τα 10

έτη παρατηρήσεων. Eµφανίζουν συνθήκες

κορεσµού των εδαφών (βάθος στάθµης

υπόγειου νερού µικρότερο των 30 cm) για

το παραπάνω χρονικό διάστηµα.
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β) H διαπίστωση στην εδαφική µάζα,

γνωρισµάτων υδροµορφικών εδαφών.

Tα κριτήρια για την αναγνώριση τέτοιων

εδαφών είναι:

Tυρφώδης στρώση στην επιφάνεια του

εδάφους παχύτερη των 40 cm.

Eµφάνιση κυανότεφρων, κυανοπράσινων,

ή και µε παρουσία ερυθροκίτρινων

εξανθήσεων Fe κυρίως κατα µήκος

των ριζών και σε βάθος µικρότερο των

30 cm.

Παρουσία συγκριµάτων Fe-Mn,

Στα αµµώδη εδάφη, παρουσία παχέως

στρώµατος (>10cm) οργανικής ουσίας

µε επιφανειακό χρώµα σκούρο σχε-

δόν µαύρο,  κλπ.

γ) H παρουσία φυτικών ειδών τα οποία

είναι χαρακτηριστικά υγροτοπικών συση-

µάτων, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του

συνολικού αριθµού των κυρίαρχων ειδών.

H καταγραφή στο πεδίο της βλάστησης,

γίνεται από Aπρίλιο µέχρι Σεπτέµβριο.

Στη συνέχεια γίνεται οριοθέτηση του

υγροτόπου από τις µή υγροτοπικές περιο-

χές. Προφανώς, κάτι τέτοιο γίνεται προ-

σεγγιστικά και ‘χονδροειδώς’.

Aκολουθεί η χαρτογράφηση ταξινοµι-

κών µονάδων, δηλαδή η αναγνώριση και

απεικόνιση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο

διακριτών υγροτοπικών µονάδων (πολυ-

γώνων).

Tέλος οριοθετούνται οι προστατευό-

µενες υγροτοπικές ζώνες µε βάση την πα-

νίδα και τη χλωρίδα, ενώ υπεισέρχονται

οι κοινωνικές παραµέτροι, η οικονοµία, ο

πολιτισµός κλπ..

Oυσιαστικά, η χαρτογράφηση γίνεται

σε χάρτες µικρής και µεγάλης κλίµα-

κας, για να έχουµε από απλή ενη-

µέρωση του πού βρίσκεται ο

υγρότοπος, µέχρι και την αναλυ-

τική του αναφορά. Συνήθως οι

χάρτες συνοδεύονται και από

ανάλογο φωτογραφικό ή ζωγρα-

φικό υλικό. 

Σε µια λεπτοµερέστερη αναλυ-

τική περιγραφή που ακολουθεί, ανα-

φέρονται η χλωρίδα και η πανίδα, το

κλίµα και οι ειδικότερες συνθήκες που

επικρατούν, χρησιµοποιόντας ταξινοµι-

κούς καταλόγους (βλέπε Παράρτηµα).

Γίνεται έτσι µιά προσπάθεια να εκτιµηθεί

ο αριθµός των ειδών. Στο στάδιο αυτό,

χρήσιµες είναι τεχνικές από τη Στατιστική.

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην

επίδραση του Aνθρώπινου Παράγοντα,

που είναι σε θέση να δηµιουργεί σοβαρές

επεµβάσεις, πολλές φορές µη αντιστρε-

πτές.

∆εν θα επεκταθούµε στην ανάλυση

των µεθόδων, γιατί κάτι τέτοιο ξεφεύγει

από τους σκοπούς του παρόντος.
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Γεωγραφικός 
παράγοντας

Ένα νησί αποτελλεί έναν τόπο

“γεωγραφικά αποµονωµένο”

από τον υπόλοιπο ηπειρωτικό

χώρο, εξ αιτίας της θάλασσας που το περι-

βάλλει. Γι’ αυτό το λόγο, στα νησιά εµφα-

νίζονται είδη µε διαφορετικά µορφολογικά

χαρακτηριστικά ή και είδη σπάνια, που

βρήκαν έδαφος κατάλληλο για την επιβίω-

σή τους. Η αποµόνωση ενός τόπου έχει να

κάνει: α) µε την απόστασή του από την

Ηπειρωτική Στεριά, β) µε την απόσταση

από άλλους βιότοπους που φιλοξενούν

παρόµοια είδη, γ) µε το ανάγλυφο του ευ-

ρύτερου χώρου, δ) µε την γειτνίαση µε πε-

ριοχές οπου υπάρχει συσσώρευση ειδών

εξ αιτίας κλιµατικών µεταβολλών που

έχουν τις ρίζες τους χιλιάδες ή και εκατο-

µύρια χρόνια πριν, ε) µε τη δυνατότητα

επανατροφοδότησης µε γεννετικό υλικό.

Γενικά, ένα οικοσύστηµα σε ένα νησί

µπορούµε να πούµε ότι είναι ‘σχετικά αυ-

τοτροφοδοτούµενο’ σε γεννετικό υλικό.

Βέβαια, ένα οικοσύστηµα όσο µικρό και

αποµονωµένο και να είναι, δεν παύει να

εντάσεται στις γενικότερες κλιµατικές ζώ-

νες και να έχει “επικοινωνία” µέσω των µε-

ταναστευτικών πουλιών ή των σπόρων

πού έρχονται µε τον αέρα και τη θάλασσα. 

Η Λέσβος που είναι ο χώρος αναφο-

ράς µας, αποτελεί (όπως και τα άλλα νη-

σιά του ανατολικού Αιγαίου ) σηµείο συνά-

ντησης τριών Ηπείρων και χώρο όπου συσ-

σωρεύτηκαν πολλά είδη εξ αιτίας ακραίων

κλιµατικών φαινοµένων, που εκτόπισαν τα

είδη από το βορά πρός το νότο, µέχρι τα

όρια της θάλασσας. Επιπλέον, σηµαντικό-

τατος παράγοντας είναι η παλαιογεωγρα-

φική ιστορία των νησιών του βορειοανατο-

λικού Αιγαίου, που ήταν ενωµένα µε την

Ασία σχετικά πρόσφατα (γυρω στα 10000

χρόνια). Τέλος, η δράση του ανθρώπου

αναφορικά µε τη Λέσβο, εντάσεται στα

χρόνια της νεολιθικής εποχής. Στον άν-

θρωπο πρέπει να αποδοθούν έτονα φαινό-

µενα αλλαγής του χώρου, τόσο από τη µε-

ταφορά ζώων και φυτών, όσο και µε την

έντονη αλλοίωση - τροποποίηση που επι-

φέρει στο περιβάλλον του. 

Ανθρώπινος 
παράγοντας

Oιανθρώπινες κοινωνίες ανα-

πτύσσονται, σχεδόν πάντα,

κοντά σε περιοχές µε υδάτι-

νες συγκεντρώσεις. Όσον αφορά τους

υγρότοπους, αυτοί, αν και αποτελούσαν

σηµαντική πηγή τροφής (κυνήγι, ψάρεµα,

κλπ), γενικά, θεωρούνταν τόποι ανοίκειοι,

γεµάτοι προκαταλήψεις (στοιχειωµένα µέ-

ρη) και κινδύνους (ελονοσία, κίνδυνοι

πνιγµών στον βούρκο, κλπ.), µε λίγα λόγια

θεωρούνταν άχρηστοι και επικίνδυνοι. Αυ-

τό οδήγησε στην χωρίς ενδοιασµούς απο-

ξήρανση των περισσοτέρων, µε την προο-

πτική να µετατραπούν σε καλλιεργήσιµες

εκτάσεις για τους ακτήµονες και τους πρό-

σφυγες του 1922 και, κατά συνέπεια,  στη

δραµατική συρρίκνωσή τους. Αρκετά µετά

τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και κάτω από

την επικείµενη απειλή οικολογικών κατα-

στροφών, άρχισε να γίνεται κατανοητή η

πολυδιάστατη σηµασία των υγροτόπων

στις ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες

και άρχισε να αλλάζει και η στάση απένα-

ντί τους, τόσο από τους κατοίκους των πό-

λεων, όσο και από τους ντόπιους.

Ο ανθρώπινος παράγοντας µπορεί να

χωριστεί σε δύο κατηγορίες:

α) Στους ντόπιους, που διαµένουν µό-

νιµα και β) στους τουρίστες που επισκέ-

πτονται τον τόπο εποχιακά. 

Οι δραστηριότητες των πρώτων ακο-

λουθούν τις γενικότερες κοινωνικές επιτα-
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γές αλλά και την παράδοση, ενώ σε µεγά-

λο βαθµό, προσδιορίζονται από την πολιτι-

κή της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ οι ίδιες

προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την κοι-

νωνική - ανθρώπινη εξέλιξη. Πολλά κοινω-

νιολογικά στοιχεία θα µπορούσαν να ανα-

φερθούν εδώ: Η αλληλεπίδραση του πα-

λιού κόσµου (που µε τη δράση του έχει πα-

γιωθεί στο χώρο) και του νέου (που ζητά

να καταλάβει το χώρο). Επιπλέον, πρέπει

να αξιολογούνται θέµατα καταβολών και

γνώσεων από το παρελθόν, που προσδιο-

ρίζουν και “ελέγχουν” τη δράση των αν-

θρώπων, θέµατα µόρφωσης, και εξωγενών

επιδράσεων (πχ. τηλεόραση). Σ’ αυτό το

σηµείο είναι άξια λόγου η γνώση της ευρύ-

τερης κοινωνίας, που επιβάλλεται ποικιλό-

τροπα (πχ. η αυθεντία του επιστήµονα -

γεωπόνου ή απ’ την άλλη µεριά, τα οικολο-

γικά κινήµατα, τόσο σαν θεωρία, όσο και

σαν πρακτική). 

Ο τουρισµός αλλάζει, τόσο τις εργα-

σιακές σχέσεις και δοµές, όσο και την

κουλτούρα µιας περιοχής. Φέρνει ανατρο-

πές στα ήθη και έθιµα (εισάγοντας νέες

συνήθειες) αλλά και στο δοµηµένο περι-

βάλλον, που η λειτουργία του είναι κι αυτή

εποχιακή. Βλέπουµε χτίσµατα “νεκρά” που

“ζωντανεύουν” για ένα µικρό χρονικό διά-

στηµα. Η ίδια η ύπαρξη του τουρισµού, δη-

µιουργεί ένταση στις πηγές των τροφίµων

και των υλικών και υπερµεγέθη εποχιακή

ανάπτυξη του εµπορίου και των τουριστι-

κών επαγγελµάτων. Ανατρέπει σίγουρα τις

οικονοµικές σχέσεις µε θετική ή και αρνη-

τική δράση.

Ένας ιδιαίτερης σηµασίας παράγο-

ντας πίεσης στα οικοσυστήµατα, είναι οι

χρήσεις των µηχανών: Αυτοκίνητα, µπουλ-

ντόζες και διάφορα άλλα µηχανήµατα, κα-

θώς και ο τεχνητός φωτισµός. 

Ο τεχνητός φωτισµός, αποτελλεί ένα

από τα µεγαλύτερα προβλήµατα,ελάχιστα

όµως γνωστό, λόγω του υψηλού πολιτικο-

κοινωνικού κόστους, όταν πρέπει να πε-

ριοριστεί (πχ. προστασία θαλάσσιας χελώ-

νας και προστασία πουλιών). Ο τεχνητός

φωτισµός αποτρέπει την πρόσβαση των

πουλιών, τα αποπροσανατολίζει, τα εξαντ-

λεί και τα εξοντώνει κατά χιλιάδες, κατα

τη µετανάστευση. Σε κάποιες περιπτώσεις

τα προσελκύει µαζί µε τους φυσικούς θη-

ρευτές τους. Ανατρέπεται έτσι η βιολογική

ισοροπία και αποδεκατίζονται πολλά είδη.

Αποτελλεί ένα σηµαντικότατο πρόβληµα

µιας που η ακτίνα της καταστροφικής του

δράσης, πολλές φορές, ξεπερνά τα 3 χι-

λιόµετρα, ερηµώνοντας ακόµα και προ-

στατευµένους υγροτόπους.

Γεννιούνται ερωτήµατα όπως: Πόσο

πληθυσµό αντέχει µιά περιοχή; Τι δραστη-

ριότητες προσδιορίζονται γι’ αυτόν; Ποιό

είναι το γενικότερο χωροταξικό σχέδιο για

µια περιοχή, και πώς αυτό εφαρµόζεται;

H σηµασία 
των µ ικρών
υγροτόπων

Η σηµασία των µικρών υγροτόπων µό-

λις πρόσφατα έγινε αντιληπτή.

Η ύπαρξή τους αγνοούνταν έως πρό-

σφατα, ακόµα και από τις αρµόδιες δηµό-

σιες υπηρεσίες. Πρόσφατες έρευνες όµως

έδειξαν ότι, πέρα από την οποιαδήποτε το-

πική σηµασία (ψάρεµα, αναψυχή, κλπ.),

ακόµα και αυτοί αποτελούν σηµαντικά κα-

ταφύγια των πουλιών κατά τη διάρκεια

των µετακινήσεών τους. Λειτουργούν σαν

προσωρινοί χώροι ανάπαυσης σε περιό-

δους µετακινήσεων λόγω βαρυχειµωνιάς

ή ξηρασίας, είτε λειτουργούν σαν προσω-

ρινά βοηθητικά καταφύγια στην ευρύτερη

περιφέρεια των µεγάλων υγροτόπων. ∆υ-

στυχώς, πολλοί από αυτούς δέχονται ποι-

κίλες ισχυρές ανθρωπογενείς πιέσεις και

απειλήθηκαν ή απειλούνται ακόµα µε ολο-
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κληρωτική καταστροφή λόγω σχεδίων

ανέγερσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών

µονάδων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε πολ-

λούς από αυτούς έχουν ανεπίσηµα παρα-

τηρηθεί σπάνια είδη πουλιών.

Η απώλεια και υποβάθµιση των υγρο-

τόπων, επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον

πολύ ευρύτερων περιοχών. Οι τοπικοί πλη-

θυσµοί αρκετών υγροτοπικών ειδών, όντας

συχνά µικροί και αποµονωµένοι, καθίστα-

νται ευπρόσβλητοι σε φαινόµενα τοπικής

εξαφάνισης λόγω τυχαίων δηµογραφικών

γεγονότων, όπως αρρώστιες ή γενετικός

εκφυλισµός, καθώς και φυσικών γεγονό-

των, όπως οι µεταβολές της υδροπεριό-

δου, η οικολογική διαδοχή της υγροτοπι-

κής βλάστησης ή η καταστροφή συγκεκρι-

µένων ενδιαιτηµάτων. Έτσι, η µακροχρό-

νια επιβίωση των µεταπληθυσµών των ορ-

γανισµών αυτών, εξαρτάται σε µεγάλο

βαθµό από τις δυνατότητες διασποράς

τους, µεταξύ του δικτύου των υγροτόπων,

ώστε να είναι εφικτός ο επαναποικισµός

εγκαταλειµµένων, ή πρόσφατα δηµιουργη-

µένων υγροτοπικών θέσεων. Έχει υπολο-

γιστεί ότι, οι πιθανότητες επιτυχούς δια-

σποράς για πολλές οµάδες οργανισµών,

µειώνονται εκθετικά µε την αύξηση της

µέσης απόστασης των υγροτόπων. Η πε-

ριορισµένη δυνατότητα διασποράς, είναι

χαρακτηριστικό πολλών υγροτοπικών ορ-

γανισµών, οι οποίοι, (επειδή είναι προσαρ-

µοσµένοι αποκλειστικά σε υδάτινα περι-

βάλλοντα), συναντούν σηµαντικές δυσκο-

λίες στο να διασχίζουν τις χερσαίες εκτά-

σεις που παρεµβάλλοναι µεταξύ των

υγροτόπων. 

Η διασπορά αρκετών υδροχαρών φυ-

τών ανάµεσα σε αποµονωµένους υγροτό-

πους, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη

διασπορά της υγροτοπικής πανίδας. Έτσι,

η απώλεια µικρών υγροτόπων αν και από

άποψη έκτασης µπορεί να φαίνεται ασή-

µαντη σε µια ευρύτερη περιοχή, επειδή

αυξάνει τις µέσες αποστάσεις µεταξύ των

εναποµεινάντων υγροτοπικών οικοσυστη-

µάτων, µπορεί δυνητικά να αυξήσει τις πι-

θανότητες εξαφάνισης υγροτοπικών ορ-

γανισµών, µέσω της µείωσης των δυνατο-

τήτων επικοινωνίας µεταξύ των τοπικών

πληθυσµών. Η απουσία πρόβλεψης για την

αποτελεσµατική προστασία των µικρών

υγροτόπων από την Εθνική και την Ευρω-

παϊκή νοµοθεσία, αυξάνει τους κινδύνους

για τα οικοσυστήµατα αυτά από µελλοντι-

κά αναπτυξιακά σχέδια, και έτσι υποσκά-

πτει την υγροτοπική βιοποικιλότητα ευρύ-

τερων περιοχών. Εκτός από τις άµεσες πε-

ριβαλλοντικές επιπτώσεις στα οικοσυστή-

µατα και την βιοποικιλότητα, η απώλεια

υγροτόπων επηρεάζει την ποικιλότητα του

νησιωτικού τοπίου και εποµένως την ποιό-

τητά του (καθιστώντας το περισσότερο

οµογενοποιηµένο) καθώς και την τοπική

πολιτιστική κληρονοµιά.

H αξία των µικρών 
υγροτόπων για τη 
βιοποικιλότητα
- το παράδειγµα των 
ερπετών και των αµφίβιων -
Oι µικροί υγρότοποι των νησιών µας,

εκτός από τη µεταξύ των απόσταση, επει-

ρεάζονται και από τη γεωγραφική αποµό-

νωση των ζωικών ειδών που ενδηµούν σ’

αυτούς. H ανάγκη της ζωής να προσαρµό-

ζεται και να επιβιώνει σε όλες τις συνθή-

κες, έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο αριθµό

ειδών σαν συνέπεια του µεγάλου νησιωτι-

κού χώρου. Σήµερα, σύµφωνα µε τη µορια-

κή γεννετική, καταγράφονται συνεχώς

καινούργια είδη που µπορεί εξωτερικά να

είναι ίδια, διαφοροποιούνται όµως βιολο-

γικά αλλά και στη συµπεριφορά τους. Xα-

ρακτηριστικό παράδειγµα η στεριανή χε-

λώνα Testudo marginata. Όταν παρατηρεί-

ται σε νησιωτικό οικοσύστηµα, έχει την τά-

ση να επεκτείνει τη δραστηριότητα της τη

χειµερινή περίοδο, όπου υπάρχει τροφή

και να απενεργοποιείται τους καλοκαιρι-

νούς µήνες. Όσο µεγαλύτερη δυσκολία

έχουν κάποια είδη στη µετακίνησή τους

και όσο ταχύτερος ο κύκλος αναπαραγω-

γής, τόσο περισσότερο επιρρεπή είναι στη

γεωγραφική και γεννετική αποµόνωση και

συµµετέχουν στην ενίσχυση της βιοποικι-

λότητας. Tέτοια ζώα είναι τα ερπετά και τα

αµφίβια. Στα νησιά µας κυριαρχούν οι σαύ-

ρες. O µορφολογικός χαρακτήρας των χε-

λωνών, παρότι ανήκουν στα ίδια είδη, αξί-

ζει ιδιαίτερη διερεύνηση καθώς παρουσιά-

ζουν έντονες διαφορές στη θωράκισή

τους στο µέγεθος, στην ηθολογία και

στους ετήσιους ρυθµούς των, όπως για

παράδειγµα η Testudo graeca της Σάµου

(µε τα  τεράστια µηριαία φήµατα), και τη

µεγάλη Testudo graeca ibera της Λέσβου.
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ΛΘ. ΑΛΥΚΗΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ
Κ.Y.: 411325000 Γ.Σ.: π: 26,1865 µ:39,1076

Y.Y.: 0m Ε.: 1500 (στρ) Τ.: 0,5 km του οικι-

σµού Σκάλα Πολυχίτου Τ.Y.: Λιµνοθάλασσα,

Αλυκή, Παράκτιο περιοδικώς κατακλυζόµενο

έλος- υφάλµυρου νερού.

Βλάστηση: α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση: Salicornia spp. Aρµυρίθρες, Aptho-

cnemum spp. Αρµύρες, β) Βλάστηση λειµώ-

νων: :Juncus acutus Βούρλο.

Πανίδα:Πτηνά: Egretta alba Αργυροτσικνίας,

Plegadis falcinellus, Χαλκόκοτα, Phoenicopte-

rus rubber Φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµό-

κιρκος, Himantopus himantopus Καλαµοκα-

νάς, Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Κτηνοτρο-

φική,Αλατοληπτική,Επιστηµονική, Αναψυ-

χής, Εκπαιδευτική.

Χρήσεις: Βόσκηση, Προµήθεια αλατιού, Του-

ρισµός.

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, Ίδρυση

νέων οικισµών ή επέκταση παλιών, Παράνο-

µο κυνήγι.

Ρύποι: Υγρά απόβλητα οικισµών, Μη σηµεια-

κή ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες. 

Υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προστασίας:

Απαγόρευση θήρας.

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes),Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες

και έρευνες, Προγράµµατα ευαισθητοποίη-

σης κοινής γνώµης.

BOYBAΡΗ
Κ.Y.: 411326000 Γ.Σ.: π: 26,2961 µ:39,1556

Y.Y.: 0 m Ε.: 500 (στρ) Τ.: 1 km B, BA της κοι-

νότητας Αχλαδερής Τ.Y.: Εκβολή

Βλάστηση: α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση:Salicornia spp. Αρµυρίθρες, Arthro-

cnemum glaucum Αρµύρες. 

Πανίδα: Εgretta alba Αργυροτσικνίας, Plega-

dis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenicopterus ru-

bber φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea Κα-

στανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµόκιρ-

κος, Himantopus himanyopus Καλαµοκανάς,

Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Επιστηµο-

νική, Αναψυχής, Εκπαιδευτικη.

Χρήσεις:Υδατοκαλλιέργεια

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου. 

Ρύποι: Απόβλητα στάβλων-εκτροφείων, Μη

σηµειακή ρύπανση από γεωργικές δραστη-

ριότητες.

Υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προστασίας:

Απαγόρευση θήρας.

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes), Οικολογικές µελέτες και έρευνες . 

ΛΘ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
Κ.Y.: 411328000 Γ.Σ.: π: 26,1614 µ: 39,1860

Y.Y.: 0 Ε.: 250 (στρ) Τ.: 0,1 km Β του οικι-

σµού Σκάλας Παρακοίλων Τ.Y.: Λιµνοθάλασ-

σα.

Βλάστηση: α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση: Salicornia spp. Αρµυρίθρες, Agro-

pyrum spp. Αρµύρες, β) Βλάστηση καλαµώ-

νων: Phragmites australis Αγριοκάλαµο, γ)

Βλάστηση θαµνώµων: Tamarix, spp. Αρµυρί-

κια.

Σε τµήµατα της περιµετρικής ζώνης του

υγροτόπου υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέρ-

γιες (ελιώνες) και φρύγανα. 

Πανίδα: Egretta alba Αργυροτσικνιάς, Plega-

dis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenicopterus ru-

bber Φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea Κα-

στανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµόκιρ-

κος, Himantopus himantopus Καλαµοκανάς,

Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. Σπουδαιό-

τερες σηµερινές αξίες: Επιστηµονική, Ανα-

ψυχής, Εκπαιδευτική Χρήσεις: Αναψυχή,

Τουρισµός.  Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώ-

σεις, Κατασκευή ή επέκταση οδικού δικτύου,

Ίδρυση νέων οικισµών ή επέκταση παλιών, 

Ρύποι: Στερεά απόβλητα οικισµών,Μη ση-

µειακή ρύπανση από γεωργικές δραστηριό-

τητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes), Οικολογικες µελέτες και έρευνες.

ΕΑ. ΑΛΥΚΟΥ∆Ι
Κ.Y.: 411327000 Γ.Σ.: π:26,2101 µ:39,1292

Y.Y.: 0 m Ε.: 100 (στρ) Τ.: 3 km Β∆ της Κοι-

νότητας Λισβορίου Τ.: Παράκτιο περιοδικώς

κατακλυζόµενο έλος αλµυρού – υφάλµυρου

νερού. 
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Υγρότοποι της Λέσβου

Y Π O M N H M A

Κ.Y.: Kωδικός Yγροτόπου
Γ.Σ.: Γεωγραφικές 

Συντεταγµένες
Y.Y.: Yψόµετρο 

Yγροτόπου
Ε.: Eµβαδόν 

σε στρέµµατα
Τ.: Tοποθεσία
Τ.Y.: Tύπος Yγροτόπου



Πανίδα: Πτηνά: Εgretta alba Αργυροτσικνίας,

Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenicopter-

us ruber φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµό-

κιρκος, Himantopus himanyopus Καλαµοκα-

νάς, Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. Σπου-

δαιότερες σηµερινές αξίες: Αναψυχής ,Εκ-

παιδευτική, Θηραµατική, Επιστηµονικη

Χρήσεις: Κυνήγι

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, Ίδρυση

νέων οικίσµων ή επέκταση παλίων, παράνο-

µο ή αλόγιστο κυνήγι

Ρύποι: Στερέα απόβλητα οικισµών, Μη ση-

µειακή ρύπανση από γεωργικές δραστηριό-

τητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Οικολογι-

κές µελέτες και έρευνες. 

ΕΛ. ΑΧΛΑ∆ΕΡΗΣ
Κ.Y.: 411330000 Γ.Σ.: π:26,2729 µ: 39,1489

Y.Y.: 1m Ε.: 20 (στρ)Τ.: 1 km B της κοινότη-

τας Αχλαδερής Τ.Y.: Παράκτιο µονίµως κα-

τακλυσµένο έλος αλµυρού – υφάλµυρου ,

Εκβολή

Βλάστηση: α) Βλάστηση λειµώνων: Juncus

spp. Βούρλα, β) Βλάστηση καλαµώνων: Phra-

gmites australis 

Πανίδα: Πανίδα: Egretta alba Αργυροτσικνί-

ας, Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenico-

pterus rubber φοινικόπτερο, Tadorna ferrugin-

ea Καστανόπαπια, Circus aeruginosus Καλα-

µόκιρκος, Himantopus himanyopus Καλαµο-

κανάς, Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Θηραµατι-

κή, Αναψυχής, Εκπαιδευτική, Κτηνοτροφική,

Επιστηµονική Χρήσεις: Βόσκηση, Κυνήγι

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Εγκατά-

σταση ή επέκταση στάβλων- εκτροφείων,

Εγκατάσταση ή επέκταση γεωργικών εκµε-

ταλλεύσεων Παράνοµο ή αλόγιστο κυνήγι 

Ρύποι: Υγρά απόβλητα βιοτεχνιών – µετα-

ποιητικών επιχειρήσεων, Μη σηµειακή ρύ-

πανση από γεωργικές δραστηριότητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes), Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέ-

τες, Οικολογικές µελέτες και έρευνες, Προ-

γράµµατα ευαισθητοποίησης κοινής γνώµης. 

ΛΘ. ΜΕΣΩΝ
Κ.Y.: 411329000 Γ.Σ.: π: 26,3079 µ: 39,1638

Y.Y.: 0m Ε.: 800 (στρ) Τ.: 6 km ΝΑ της κοινό-

τητας Αγ. Παρασκευής, στη διασταύρωση

της οδού προς την κοινότητα Αχλαδερής

Τ.Y.: Λιµνοθάλασσα,παράκτιο περιοδικώς

κατακλυζόµενο έλος αλµυρού-υφάλµυρου

νερού

Βλάστηση: α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση: Salicornia spp. Aρµυρίθρες, β)

Υδροφυτική βλάστηση: potamogeton spp.,

Ranunculus spp. Βατράχια, Vallisneria spp. 

Πανίδα: Πτηνά: Egretta alba Αργυροτσικνίας,

Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenicopter-

us rubber Φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµό-

κιρκος, Himantopus himantopus Καλαµοκα-

νάς, Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Κτηνοτρο-

φική, Θηραµατική, Επιστηµονική, Αναψυχής,

Εκπαιδευτική Πολιτιστική

Χρήσεις: Τουρισµός, Βόσκηση, Κυνήγι, Ανα-

ψυχή

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, Παράνοµο

ή αλόγιστο κυνήγι 

Ρύποι: Μη σηµειακή ρύπανση από γεωργικές

δραστηριότητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes),Οικολογικές µελέτες και έρευνες .

ΕΛ. ΚΕΡΑΜΙΟΥ
Κ.Y.: 411331000 Γ.Σ.: π: 26,1971 µ: 39,2072

Y.Y.: 2m Ε.: 1100 (στρ) Τ.: 0,1 km ∆ του οικι-

σµού Σκάλας Καλλονής Τ.Y.: Παράκτιο µονί-

µως κατακλυσµένο έλος αλµυρού - υφάλµυ-

ρου νερού, Εκβολή

Βλάστηση: α) Αλοφυτική - ηµιαλοφυτική

βλάστηση Salicornia spp. Αρµυρίθρες, Agrop-

yrum spp., Arthrocnemum spp. Αρµύρες,

Πανίδα: Πτηνά: Egretta alba Αργυροτσικνίας,

Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα, Phoenicopter-

us rubber Φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια, Circus aeruginosus Καλαµό-

κιρκος, Himantopus himanyopus Καλαµοκα-

νάς, Lanius nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Θηραµατι-

κή, Επιστηµονική, Αναψυχής, Εκπαιδευτική .

Χρήσεις: Κυνήγι,Τουρισµός

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, Ίδρυση

νέων οικισµών ή επέκταση παλιών, Εγκατά-

σταση ή επέκταση στάβλων – εκτροφείων,

Παράνοµο ή αλόγιστο κυνήγι,Ίδρυση νέων

τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση πα-

λιών.

Ρύποι: Στερεά απόβλητα οικισµών, Στερεά
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απόβλητα βιοτεχνιών - µεταποιητικών επιχει-

ρήσεων, Μη σηµειακή ρύπανση από γεωργι-

κές δραστηριότητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes),Οικολογικές µελέτες και έρευνες. 

ΝΤΙΠΙ ΛΑΡΣΟΣ 
Κ.Y.: 411332000 Γ.Σ.: π: 26,4621 µ: 39,1250

Y.Y.: 1m Ε.: 2800 (στρ) Τ.: 3 km Ν∆ της Κοι-

νότητας Ιππείου Τ.Y.: Παράκτιο µονίµως κα-

τακλυζόµενο έλος αλµυρού – υφάλµυρου νε-

ρού, Ποταµός µη συνεχούς ροής 

Βλάστηση: : α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση: Salicornia spp. Aρµυρίθρες, β)

Βλάστηση καλαµώνων: Phragmites australis

Αγριοκάλαµο, Τypha spp. Ψαθιά, γ) Παρυδά-

τια δενδρώδης βλάστηση: Salix spp. Ιτιές.

Πανίδα: Πτηνά: Phalacrocorax aristotelis Θα-

λασσοκόρακας, Ardea purpurea Πορφυροτσι-

κνιάς, Egretta alba Αργυροτσικνιάς,dircus ae-

ruginosus Καλαµόκιρκος.

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Κτηνοτρο-

φική, Θηραµατική, Επιστηµονική, Αναψυχής,

Εκπαιδευτική, Αρδευτική.

Χρήσεις: Τουρισµός, Βόσκηση, Κυνήγι, Άρ-

δευση.

Αίτια αλλοιώσεων: Στραγγίσεις, Επιχωµατώ-

σεις, Κατασκευή ή επέκταση οδικού δικτύου ,

Ίδρυση νέων οικισµών ή επέκταση παλιών,

Παράνοµο ή αλόγιστο κυνήγι, Ίδρυση νέων

τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση πα-

λιών, Κατασκευή υδραυλικών έργων (αρδευ-

τικά δίκτυα κλπ).

Ρύποι: Στερεά απόβλητα οικισµών, Υγρά

απόβλητα βιοτεχνιών – µεταποιητικών επι-

χειρήσεων, Μη σηµειακή ρύπανση από γεωρ-

γικές δραστηριότητες. Υγρά απόβλητα οικι-

σµών

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (CORINE Biotopes), Οικο-

λογικές µελέτες και έρευνες, Μελέτες οριο-

θέτησης - διαχείρισης, Χωροταξικές και ρυθ-

µιστικές µελέτες και έρευνες. 

EΛ. ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ
Κ.Y.: 411333000 Γ.Σ.: π: 26,4892 λ: 39,0551

Y.Y.: 2 m Ε.: 30 (στρ) Τ.: 1,5 km Α του οικι-

σµού Παλαιοκήπου στον παραλιακό δρόµο

Πηγαδάκια - Πέραµα. Τ.Y.: Παράκτιο µονίµως

κατακλυσµένο έλος αλµυρού- υφάλµυρου

νερού

Βλάστηση: Βλάστηση λειµώνων: Juncus spp.

Βούρλα

Πανίδα: Πτηνά: Phalacrocorax aristotelis Θα-

λασσοκόρακας, Ardea purpurea Πορφυροτσι-

κνιάς, Egretta alba Αργυροτσικνιάς, dircus

aeruginosus Καλαµόκιρκος.

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Θηραµατι-

κή, Επιστηµονική, Αναψυχής, Εκπαιδευτική

Χρήσεις: Τουρισµός, Αναψυχή, Κυνήγι.

Αίτια αλλοιώσεων: Στραγγισείς, Επιχωµατώ-

σεις, Κατασκευή ή επέκταση οδικού δικτύου,

Ίδρυση νέων οικισµών ή επέκταση παλιών,

Παράνοµο ή αλόγιστο κυνήγι, Επέκταση

αγροτικών καλλιεργειών.

Ρύποι: Στερεά απόβλητα οικισµών, Μη ση-

µειακή ρύπανση από γεωργικές δραστηριό-

τητες. 

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων ( CORINE Biotopes) Οικο-

λογικές µελέτες και έρευνες.

ΛΘ. ΑΛΥΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Κ.Y.: 411324000 Γ.Σ.: π:26,2976 µ:39,2123 

Y.Y.: 0 m Ε.: 3500 (στρ) Τ.: 2,5km Ν του οικι-

σµού Αγ. Παρασκευής Τ.Y.: Λιµνοθάλασσα,

Αλυκή.

Αβιοτικά γνωρίσµατα: Η αλυκή, περιβάλλε-

ται από ανάχωµα και στραγγιστική τάφρο,

µέσω της οποίας τα απορρέοντα ύδατα πα-

ροχετεύονται στη θάλασσα. 

Βιοτικά γνωρίσµατα: 

Βλάστηση: α) Αλοφυτική – ηµιαλοφυτική

βλάστηση, β) Βλάστηση λειµώνων: Juncus

acutus Βούρλο, γ) Bλάστηση καλαµώνων:

Phragmites australis Αγριοκάλαµο, Typha

spp. Ψαθιά 

Πανίδα: Πτηνά: egretta alba Αργυροτσικνίας,

ciconia nigra Μαυροπελαργός, Plegadis falci-

nellus Χαλκόκοτα, Phoenicopterus rubber

φοινικόπτερο, Tadorna ferruginea Καστανό-

παπια, Circus aeruginosus Καλαµόκιρκος, Hi-

mantopus himanyopus Καλαµοκανάς, VLani-

us nubicus Παρδαλοκεφάλας. 

Σπουδαιότερες σηµερινές αξίες: Αρδευτική ,

Κτηνοτροφική, Αλατοληπτικη, Πολιτιστική,

Αναψυχής, Εκπαιδευτική.

Χρήσεις: Άρδευση, Βόσκηση, Προµήθεια

αλατιού, Τουρισµός.

Αίτια αλλοιώσεων: Επιχωµατώσεις, Κατα-

σκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, Κατα-

σκευή υδραυλικών έργων (αρδευτικά δίκτυα

κλπ). Εγκατάσταση ή επέκταση στάβλων –

εκτροφείων,Παράνοµο κυνήγι.

Ρύποι: Υγρά απόβλητα οικισµών, Στερέα

απόβλητα οικισµών, Υγρά απόβλητα βιοτε-
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χνιών - µεταποιητικών επιχειρήσεων, Στερεά

απόβλητα βιοτεχνιών –µεταποιητικών επιχει-

ρήσεων, Απόβλητα στάβλων-εκτροφείων, Μη

σηµειακή ρύπανση από γεωργικές δραστη-

ριότητες. 

Υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προστασίας:

Απαγόρευση θήρας.

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: Αναφορά

σε διεθνείς – ευρωπαϊκούς καταλόγους βιο-

τόπων-υγροτόπων (Σηµαντική περιοχή για

την ορνιθοπανίδα ICBP – IWRB, CORINE Bio-

topes), Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέ-

τες, Οικολογικές µελέτες και έρευνες, Προ-

γράµµατα ευαισθητοποίησης κοινής γνώµης. 
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Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλονής
1. Εκβολές Μακαρά, 2. Περάντου - Αποθήκα (λιµνοθάλασσα), 3. Κούκουµος, 4. Λιµενάκι
Παρακοίλων, 5. Εκβολές Ταξιάρχη Παρακοίλων, 6. Έλος Παρακοίλων, 7. Εννιά καµάρες, 
8. Μετόχι Λειµώνος, 9. Σκάλα Καλονής, 10. Εκβολές Τσικνιά, 11. Αλυκές Καλονή, 
12. Εκβολές Μηλοποτάµου, 13. Μέσα, 14. Εκβολές Βούβαρη, 15. Μικροί υγρότοποι
Αχλαδερής, 16. Φαρµακιές, 17. Αλυκούδι, 18. Αλυκές Πολιχνίτου, 19. Υγρότοπος Νυφίδας
Παράκτιοι υγρότοποι Κόλπου Γέρας
20. Χαραµίδας, 21. Ντίπι Λάρσος, 22. Μικρός υγρότοπος Αγ.Θεράπων (Πηγαδάκι
Ευρειακής), 23. Ευρειακή, 24. Πέραµα
Λοιποί Υγρότοποι
25. Χρούσου, 26. Σκάλας Ερεσού, 27. Τσιχλιώντα, 28. Λίµενα, 29. Φανερωµένη, 
30. Λάψαρνα, 31. Παλαιόκαστρο, 32. Άναξος, 33.Τσόνια, 34. Αγιος Στέφανος, 35. Πεδή.
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Παραθέτουµε µια συγγεκριµένη
περίπτωση κοινωνικής αντί-
δρασης στο “βιασµό” ενός

υγροτόπου, στην οποία ο δράστης φαίνε-
ται να είναι η ίδια η πολιτεία!

(Τα στοιχεία έχουν παρθεί από το site:

www.geocities.com/protovoulia2004)

« (........ ....... ........)

Aπό «Πρωτοβουλία Πολιτών» 

(Ακολουθούν 200 υπογραφές Πολιτών) 

MYTIΛHNH 22/9/2003 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓON

“Aυτή τη στιγµή συντελείται µια µη

αναστρέψιµη καταστροφή του Υγροβιότο-

που στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου από τις

εργασίες κατασκευής γέφυρας.”

Iστορικό
Ο υγροβιότοπος µε την τοπωνυµία

«Ψαροποταµός» βρίσκεται στις εκβολές

του χειµάρρου Χαλάνδρα, (∆υτική Λέσβος

- Σκάλα Ερεσού) διαθέτει όλο το χρόνο

γλυκά και υφάλµυρα νερά γύρω από τα

οποία αναπτύσσεται πλούσια βλάστηση,

όπου διαβιούν δεκάδες είδη πουλιών και

ζώων. Η ενυδάτια πανίδα αποτελείται από

δύο προστατευόµενα είδη χελωνών (Mau-

remys caspica και Emys orbicularis), ως δε

επικρατέστερο είδος ψαριού, είναι το "πο-

ταµίσιο κεφάλι". Αναφορικά µε τα πουλιά,

αξίζει να αναφερθούν τα σπανιότατα: κρυ-

πτοτσικνιάς (ardeola ralloides), µαυροπε-

λαργός (Siconia nigrea), χαλκόκοτα (Pleg-

adis falcinellus). Καθώς και τα είδη, Ciconia

sp., Ardea ssp., Egretta garzetta, Nycticorax

nycticorax, Ixobrychus minutus, Himantopus

himantopus, Tringa sp., Calidris alba, Philo-

machus pugnax, Charadrius sp., Rallus aqu-

aticus, Motacila sp., Chlidonias sp., Merops

apiaster, Miliaria calandra, Emberiza sp.,

Luscinia megarhynchos, Cettia cetti, Acroc-

ephalus sp, Hippolais pallida, Muscicapa str-

iata, Cercotrichas galactotes, Passer sp.,

Sturnus roseus. 

H σηµασία του υγρότοπου (µέσα στο

υποβαθµισµένο λόγω της υπερβόσκησης

και της έντονης διάβρωσης έδαφος της
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H δράση 
των κοινωνικών οµάδων
- H περίπτωση της Eρεσού -

‘Xαλάνδρας’. Ένας µοναδι-
κός υγρότοπος σε άµεση
γειτνίαση µε οικισµό



γύρω περιοχής) είναι ιδιαίτερα µεγάλη,

λόγω της µοναδικότητάς του σε µια έκτα-

ση πολλών τετραγωνικών χιλιοµέτρων, και

της αποµόνωσής του από άλλους υγρότο-

πους της ∆υτ. Λέσβου ενώ παράλληλα,

αποτελεί πόλο έλξης των χιλιάδων οικο-

τουριστών που έρχονται στην περιοχή για

την παρατήρηση της πανίδας και για την

πανέµορφη παραλία. Ο υγροβιότοπος πε-

ριλαµβάνεται στις υπο ένταξη περιοχές

στο δίκτυο Natura 2000, γεγονός που τον

αξιολογεί σε πρωτεύουσας σηµασίας (κόκ-

κινη ζώνη). Αναγνωρίζοντας την αξία του

Ψαροπόταµου, ο ∆ήµος είχε τοποθετήσει

πινακίδες σε εµφανή σηµεία, µε την ανα-

φορά: «Υγροβιότοπος - προστατεύεται αυ-

στηρά».

Κατά τον χειµώνα, τα νερά που φέρνει

ο ποταµός εκβάλλονται στη θάλασσα, το

δε καλοκαίρι που δεν υπάρχει ροή, η άµ-

µος κλείνει την εκβολή και ταυτοχρόνως

διηθεί θαλασσινό νερό, µε αποτέλεσµα

την υφαλµυροποίηση των γλυκών νερών

της λεκάνης του υγρότοπου, δηµιουργώ-

ντας ιδανικό περιβάλλον για την ενυδάτια

ζωή.

Στις βόρειες παρυφές του υγροβιότο-

που, εκτείνεται το άνυδρο τµήµα της κοί-

της του Χαλάνδρα, όπου βρίσκεται και ο

τσιµεντένιος δρόµος - πόρος επικοίτιας

διέλευσης οχηµάτων που ενώνει τις δύο

όχθες. Σε περίοδο και ηµέρα αιχµής, ο

αριθµός των εξυπηρετούµενων αυτοκινή-

των από τον πόρο, δεν ξεπερνά τα 50 αυ-

τοκίνητα (κυρίως παραθεριστών). 

Oι ανθρώπινες 
επεµβάσεις

Σε αντίθεση κάθε λογικής θεώρησης,

η ∆ηµοτική Αρχή Ερεσού προχωρεί σε κα-

τασκευή γέφυρας, η οποία τέµνει τον

υγροβιότοπο, επεµβαίνοντας βάναυσα

στην όλη λειτουργία του, καθιστώντας το

µέλλον του αβέβαιο και οπωσδήποτε δρο-

µολογεί την υποβάθµιση των συνθηκών

διαβίωσης όλων των φιλοξενούµενων ει-

δών. Επόµενο της λειτουργίας µιας γέφυ-
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ρας στο συγκεκριµένο σηµείο, θα είναι η

σταδιακή εξάλειψη των ευαίσθητων ειδών,

η αποµάκρυνση πολλών ειδών αποδηµητι-

κών και ενδηµικών πουλιών και η απονέ-

κρωση ενός βιοτόπου που έσφυζε από

ζωή. 

Το έργο αυτό έρχεται σαν συνέχεια

τριών άλλων καταστροφικών επεµβάσεων

στο περιβάλλον της Ερεσού, ξεκινώντας

από τα έργα στην κατασκευή του Φράγµα-

τος στο Πιθάρι, στην εκχέρσωση και εγκι-

βωτισµό της κοίτης του χειµάρρου Χαλάν-

δρα, την καταστροφή των αµµοθινών σε

όλη την παρθένα έκταση της Παραλίας

Ερεσού µε τη φύτευση σε σειρές, χιλιά-

δων φοινίκων (ένα αισθητικό και περιβαλ-

λοντικό έγκληµα). 

Προσπαθήσαµε να ευαισθητοποιήσου-

µε τους εµπλεκόµενους στο έργο, παίρνο-

ντας σαν απάντηση αναλγησία και απειλές

Αναρωτιόµαστε για την αναγκαιότητα

και τη νοµιµότητα των έργων αυτών, που

κατασπαταλούν το δηµόσιο χρήµα και σε

τελική ανάλυση προσβάλλουν τη νοηµο-

σύνη κάθε σκεπτόµενου ανθρώπου.

Συµβαίνει µια κατάφωρη παραβίαση

ενός ολόκληρου πλέγµατος ελληνικών και

ευρωπαϊκών περι προστασίας της φύσης

νόµων, µε ποινικές ευθύνες για ηθικούς

και φυσικούς αυτουργούς. Aιτία η καταπά-

τηση του υδροβιοτόπου, το φονικό που

έγινε στις χελώνες, και την παρενόχληση

σε όλα τα ζωϊκά είδη, το σκέπασµα των

φωλιών µε µπάζα, το ξερίζωµα των δέ-

ντρων, το στραπατσάρισµα του καλαµιώ-

να.

Πώς ο Nόµος αντιδρά στην αυθαιρε-

σία, τί θα κάνουν οι εντεταλµένοι για το

σκοπό αυτό Πολιτειακοί Λειτουργοί; Yπάρ-

χει ελπίδα να δει ο κόσµος και το φυσικό

περιβάλλον που συνεχώς υποβαθµίζεται

καµιά ακτίνα φωτός;

Το ιστορικό της κατασκευής 
α) Ξεριζώθηκαν δέντρα και θαµνώδης

βλάστηση από τα αναχώµατα και τις

όχθες. 

β) Μπαζώθηκε η κοίτη µε φερτά υλικά

σε τουλάχιστον 20 µ. πλάτος. 

Φωλιές χελωνών και µοιραία τροµαγ-

µένες χελώνες, θάφτηκαν κάτω από τό-

νους µπάζων. 

Σηµειωτέον ότι πρόκειται για περίοδο

που τα αυγά των χελωνών εκκολάπτονται. 

γ) Έγινε κατακόρυφη εκσκαφική εργα-

σία επί των πρανών. 

Με την εκσκαφή αυτή (που πραγµατο-

ποιήθηκε από χειριστές µέρος των οποίων

δεν είχε την ανάλογη άδεια) έσπασαν σω-

λήνες αποβλήτων και τα λύµατα χύθηκαν

στον υγροβιότοπο. 

δ) Από το µπαζωµένο τµήµα, η βόρεια

και νότια κλιτύς κρατήθηκαν ως προστα-

τευτικά, και από το κεντρικό τµήµα αφαι-

ρέθηκε χώµα διαµορφώνοντας ένα γήπε-

δο ως τη στάθµη του νερού. 

Μέσα εκεί στάθµευαν τα µηχανήµατα

και αποθηκεύονταν κάνιστρα µε πετρελαι-

οειδή και ορυκτέλαια. 

ε) Η λάσπη από ξένα υλικά και τα πε-

τρελαιοειδή που έπεσαν στα νερά από την

τροφοδοσία υδραντλίας, άρχισαν να δη-

µιουργούν φαινόµενα φιλµ στην επιφά-
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Σχεδιάγραµµα που περι-
γράφει τη επέµβαση στον
υγρότοπο της Σκάλας Eρε-
σού

Mπαζώµατα και βάναυσες
επεµβάσεις στο λιµναίο
τµήµα του υγροτόπου



νεια και ορατό ευτροφισµό στη σύνθεση

του νερού. 

στ) Ανοίχτηκε αποστραγγιστικό κανά-

λι από το αµµώδες τµήµα του υδροβιοτό-

που προς τη θάλασσα, µε αποτέλεσµα το

χαµήλωµα της στάθµης στη λεκάνη διαβί-

ωσης των ενυδάτιων ειδών. 

ζ) Οι εργασίες θεµελίωσης µε τη µέθο-

δο πασάλων από οπλισµένο σκυρόδεµα,

ξεκίνησαν. Kατά την πρώτη µέρα της σκυ-

ροδέτησης συνέβη (όπως µας πληροφόρη-

σαν αυτόπτες µάρτυρες) το εξής ανεκδιή-

γητο: το µπετόν που έπεφτε στα ειδικά κα-

λούπια, για άγνωστο λόγο δεν έπηζε µε

αποτέλεσµα µε το άνοιγµα των καλουπιών

να χυθεί στον γύρω χώρο του υγροβιότο-

που. H επιχειρηθείσα θεµελίωση κλονίστη-

κε (αµµώδες έδαφος) και αναγκάστηκαν

να ξαναβγάλουν τα "πόδια" της γέφυρας

και να δροµολογήσουν µια νέα σκυροδέ-

τηση, υπό το φως των προβολέων, στο σα-

θρό υπόβαθρο. Kαταστάσεις ενδεικτικές

τόσο της "προσοχής" που δείχνουν οι υπε-

ύθυνοι του έργου, όσο και της σοβαρότη-

τας της κατάστασης. 

η) καλό θα ήταν να εξεταστεί ποια έγ-

γραφα κατατέθηκαν για την έγκριση του

έργου, πώς το εξέθεσαν, και πώς προέκυ-

ψε η τελική έγκριση. 

Eίναι χαρακτηριστικό ότι στην M.Π.E.

του 1998 δεν αναλύονται εναλλακτικά σε-

νάρια όπως θα έπρεπε και δεν συζητιέται

καν αν το έργο πρέπει να γίνει. 

H ανάγκη ήταν για µια µικρή ξύλινη

γέφυρα που θα εξυπηρετούσε πεζούς και

ποδήλατα µιας που για τα λιγοστά αυτοκί-

νητα υπάρχει άλλη γέφυρα λίγο πιο πάνω. 

H αντίθεσή µας στο έργο κατασκευής

γέφυρας στον υγροβιότοπο της Σκάλας

Eρεσού, εστιάζεται στα παρακάτω σηµεία. 

Aναφορικά 
µε τον Yγροβιότοπο 

1. H κατασκευαζόµενη γέφυρα θα δη-

µιουργήσει µόνιµη όχληση στην πανίδα

της περιοχής, εξαφανίσεις ειδών, καθώς

και περαιτέρω υποβάθµιση του υγροτό-

που. 

2. Ήδη κατά την φάση κατασκευής της

γέφυρας έχουµε πλήρη (!) εξαφάνιση των

ψαριών και των χελωνών, κάτι που αποτε-

λεί συνέχεια της εξαφάνισης της ορνιθο-

πανίδας, που συντελέστηκε κατά την εκ-

χέρσωση του χειµάρρου Xαλάνδρα και του

εγκιβωτισµού των όχθεων του, τον χρόνο

που µας πέρασε. 

3, H εµφανιζόµενη σαν µελέτη περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων (M.Π.E. 1998)

αναφέρεται σε στοιχεία για τον ευρύτερο

περιβάλλοντα χώρο του υγροβιότοπου, τα

οποία όµως έχουν αλλάξει µετά την προα-

ναφερθείσα εκχέρσωση του χειµάρρου,

κάτι που ανατρέπει την υπάρχουσα M.Π.E.

και την καθιστά άκυρη. 

4. Eπειδή έχουµε προστατευµένη πε-

ριοχή (Natura 2000), θα έπρεπε να υπάρ-

χουν ειδικότερες µελέτες για την πανίδα

και την χλωρίδα από ειδικούς επιστήµο-

νες. 

5. Έχουµε αλλαγή της µορφής και της

φυσιολογίας του Yγροτόπου. 

Aναφορικά µε τη γέφυρα 
6. Kατά την κατασκευή του έργου

εντοπίσαµε έλλειψη ειδικής σήµανσης,

ανειδίκευτους εργάτες (χειριστές βαρέων

µηχανηµάτων), ρύπανση και µόλυνση, που

παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς

όρους και την σχετική νοµοθεσία. 

7. Yπάρχουν βάσιµοι φόβοι ότι το έρ-

γο θα είναι επισφαλές λόγω του σαθρού

γεωλογικού υποβάθρου. Aναφορικά µ' αυ-

τό, οι εργολάβοι έχουν ήδη (όπως µας

πληροφόρησαν) αναγκαστεί να καταστρέ-

ψουν τη θεµελίωση που έκαναν το Σάββα-

το 11/10/2003, πετώντας όλη την ποσότη-

τα του µπετόν στον χώρο του υγροβιότο-

που. 
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Aπό την επίσκεψή µας στο
κακοποιηµένο τµήµα του
υγροτόπου

Aπό διαµαρτυρίες ξένων
τουριστών 



Aναγκαιότητα του έργου 
Eκφράζουµε την αντίθεσή µας ως

προς την αναγκαιότητα ύπαρξης γέφυρας

στο υπόψη σηµείο για τους παρακάτω λό-

γους 

8. Περίπου 800 µέτρα βορειότερα

υπάρχει ήδη γέφυρα η οποία µαζί µε τη

συντελεσθείσα διάνοιξη του δρόµου στο

δυτικό ανάχωµα του χειµάρρου, καθιστά

εντελώς περιττή τη νέα γέφυρα. 

9. Eίναι τουλάχιστον παράδοξο να

φτιάχνεται γέφυρα 10 µέτρων που στη συ-

νέχεια να καταλήγει σε στενό λιθόστρωτο

δρόµο που κατα τους καλοκαιρινούς µήνες

φράσεται µε πόρτα. 

10. Eίναι επίσης παράδοξο να φτιά-

χνεται µια τόσο µεγάλη γέφυρα για να

εξυπηρετήσει τα καµιά 50αριά αυτοκίνητα

την ηµέρα (το καλοκαίρι) και το 1 τρακτέρ

του χειµώνα που αφενός µεν εξυπηρετού-

νται από τον υπάρχοντα πόρο αφετέρου

σε µικρή απόσταση (800 µέτρα) υπάρχει

άλλη γέφυρα. Tο µόνο που θα µπορούσε

ίσως να φτιαχτεί θα ήταν µια ξύλινη γέφυ-

ρα για πεζούς και ποδήλατα πλήρως εναρ-

µονισµένη στο φυσικό περιβάλλον. 

11. Oι υποθέσεις που έχουν γίνει, ανα-

φορικά µε την κυκλοφορία, είναι τελείως

ψευδείς και εκτός πραγµατικότητας (οι µε-

λετητές µιλούν για κυκλοφορία 3000 περί-

που αυτοκινήτων απ' τα οποία τα 600 θα

είναι βαρέα οχήµατα !!! Σκεφτείται ότι από

την οικισµό της Σκάλας Eρεσού δεν χωρά-

ει ούτε ένα λεοφωρείο. Aπ’ την άλλη είναι

τερατώδες ακόµα και να σκεφτεί κάποιος

3000 αυτοκίνητα την ηµέρα να περνούν

πάνω από τον υγροβιότοπο) 

Oι επιπτώσεις 
H αντίθεσή µας µε το έργο γίνεται

ακόµα εντονότερη αν αναλογιστούµε τις

επιπτώσεις που αυτό θα έχει στο µέλλον

τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο

δοµηµένο περιβάλλον. 

12. Aκόµη και η M.Π.E. του 1998 µιλά-

ει για εξαφανίσεις έµβιων ειδών από την

περιοχή. 

13. Θα υπάρχει µιά συνεχής όχληση

τόσο από θόρυβο όσο και από ρυπαντικά

φορτία (αν υποθέσουµε σύµφωνα µε τα

στοιχεία της M.Π.E. του 1998) 

Οι δικές µας ενέργειες
Πληροφορηθήκαµε την πρόθεση του

∆ήµου Eρεσού για την κατασκευή γέφυ-

ρας ακριβώς δυο µέρες πριν οι µπουλντό-

ζες µπουν στον υγροβιότοπο το Σάββατο

20/9/2003. Aµέσως πήγαµε στη Σκάλα

Eρεσού και συζητήσαµε µε τους κατοί-

κους αλλά και µε τον δηµοτικό σύµβουλο

που είναι, όπως µας δήλωσε, πρόεδρος

στην επιτροπή περιβάλλοντος του ∆ήµου

Eρεσού. Aφού εκθέσαµε τους φόβους µας

για την γενικότερη περιβαλλοντική υπο-

βάθµιση που θα συµβεί, σε περίπτωση που

πραγµατοποιηθεί ένα τέτοιο έργο και µά-

λιστα στην ευαίσθητη εποχή της εκκόλα-

ψης των αυγών των χελωνών που διαβιο-

ύν εκεί, φύγαµε µε την ελπίδα ότι θα πρυ-

τανεύσει η λογική. ∆υστυχώς τη ∆ευτέρα

22/9/2003 οι µπουλντόζες άρχισαν το κα-

ταστροφικό τους έργο. 

H επόµενη αντιδρασή µας ήταν την

23η Σεπτεµβρίου να καταθέσουµε ερώτη-

µα προς την Eισαγγελία Πρωτοδικών Mυ-

τιλήνης. 

Έχουµε ενηµερώσει τα τοπικά MME 

Συνεχίζουµε να ενηµερώνουµε προ-

σωπικώς τους συµπολίτες µας και να συλ-

λέγουµε υπογραφές. 

Eπισκεπτόµαστε τακτικά τον τόπο και

καταγράφουµε φωτογραφικά. 

Eνηµερώνουµε οµάδες πολιτών σε

συναντήσεις. 

Συλλέγουµε στοιχεία αναφορικά µε τη

νοµιµότητα ή όχι του έργου.

Kαταθέσαµε ερώτηµα προς τον Συνή-

γορο του Πολίτη.

(......  .........  .......) »
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∆ιαπιστώνοντας 
‘ιδίοις όµµασι’ την ανθρώ-
πινη αυθαιρεσία και γιατί
όχι βαρβαρότητα
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1. Υ∆ΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Azolla filiculoides 11 -

Callitriche obtusangula 11 -
Ceratophyllum demersum 12 ~ -

Ceratophyllum submersum 12 -

Groelandia densa 12 -

Hydrocharis morsus-ranae 11 -

Lemna gibba Φακή 11 -

Lemna minor Φακή 11 -

Lemna trisulca 12 -

Myriofyllum spicatum 12 -
Myriofyllum verticillatum 12 -
Najas graccilima 12 -
Najas marina 12 -
Najas minor 12 -
Nymphaea alba Νούφαρο 11 -

Nuphar lutea Νούφαρο 11 -

Nymphoides peltata 11 -
Polygonum Amfibium 11 -
Posidonia oceanica 12 -
Potamogéton crispus 12 -
Potamogéton filiformis 12 -
Potamogéton gramineus 12 -
Potamogéton lucens 12 -
Potamogéton natans 12 -
Potamogéton nodosus 12 -
Potamogéton pectinatus 12 -
Potamogéton perfoliatus 12 -
Potamogéton pussilus 12 -
Potamogéton trichoides 12 -
Ranunculus aquatilis Βαρτάχι 11 -

Ranunculus fluitans Βατράχι 11 -

Ranunculus trichophyllus Βατράχι 11 -

Riccia fluitans Βρίο 11 -

Ricciocarpos natans Βρύο 11 -

Ruppia maritima 12 -
Salvivia natans Φτέρη 11 -

Spirodella polyrhiza 11 -
Trapa natans Νεροκάστανο 11 -

Urticularia minor 10 -
Urticularia vulgaris 12 -
Vallisneria spiralis 11 -
Wolffia arrhiza 11 -
Zannichelia palustris 12 -
Zostera noltii (nana) 12 -

2. ΥΠΕΡY∆ΑΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Aeluropus litoralis Χ

Agropyrum junceum 7 ΙΙ

Agrostis alba Σουσαµόχαρτο 5

Alisma gramineum Λάππα 10

Alisma plantago-aquatica Λάππα 10

Apium graveolens Σέλινο 10

Arthrocnemum fruticosum Αρµύρα Χ ΙΙΙ

Arthrocnemum glaucum Αρµύρα Χ ΙΙΙ

Arundo donax Καλάµι 8

Aster tripolium 9 ΙΙ

Atriplex hastata Άγριο σπανάκι 6 Ι

Atriplex rosea Βρωµόχαρτο 5 Ι

Bassia hirsuta 8 ΙΙ

Bupleurum tenuissium 5

Bupleurum tricopodum 5

Butomus umbellatus Ψαθί 10

Cacile maritima Αγριοκαρδαµούλα 6 =

Calamagristis epigeios Καλάµι Χ ~

Calystegia soldanella Περδουκλαρί 6

Carex distans 7 ~ ΙΙ
Carex divisa 7 ΙΙ

Carex vulpina 9 ~
Centaurea diffusa 5

Cirisium creticum 8

Crypsis aculeata Χ ΙΙ

Cuscuta australis 5

Cyperus fuscus 9

Cyperus longus 10

Cyperus rotundus 9

Eleocharis palustris 10

Elymus arenarius 6

Elymus giganteus 6

Epilobium hirsutum 8 =

Equisetum arvense 6 ~

Equisetum maximum 8

Euporbia paralias Γαλατσίδα 5

Geranium dissectum 5
Glyceria plicata 10
Halimione portulacoides 7 ΙΙΙ

Halocnemum strobilaceum 6 ΙΙ

Holcus lanatus 6

Holoschoenus vulgaris 10

Hordeum maritimum Κριθάρι 4

Hypochoeris radicata 5

Juncus acutus Βούρλο 8 –

Juncus articulatus Βούρλο 8 ~

Juncus Bufonius Βούρλο 7 Ι

Juncus gerardii Βούρλο 7 Ι

Juncus heldreichianus Βούρλο 7 Ι

Juncus maritimus Βούρλο 7 Ι

Juncus subulatus Βούρλο 8 Ι

Limonium bellidiflorum 6 = ΙΙΙ

Limonium gmelinii 6 = ΙΙΙ

Limonium vulgare 6 = ΙΙΙ

Lycopus europaeus Μαυρολάχανο9 =

Lythrum salicaria 8

Lythrum virgatum 8

Menta pulegium ∆υόσµος 7 =

Montia verna 9

Narcissus tazeta Χ

Nasturtium officinale 11

Oenanthe aquatica 10

Oenanthe fistulosa 9

Phragmites australis Αγριοκάλαµο10 ~

Picreus badius Χ

Picreus longus Χ

Plantago major 7 ~

Polygonan maritimum 8 ~

Polygonon monsp. Μπούµπουλο 8 ~

Psylurus aristatus ΙΙΙ

Puccinellia distans 6~ III

Puccinellia festuciformis 8 ΙΙΙ

Ranunculus muricatus 8 =

Ranunculus sardous 8 =

Ranunculus velutinus 8 =

Rumex conglomeratum 7

Rumex conglomeratus 7

Rumex crispus 6

Rumex hydrolapathum 10

Salicornia europaea Αρµυρίθρα 9 = III

Salicornia fruticosa Αρµυρίθρα 9 = III

Salicornia herbacea Αρµυρίθρα 9 = III

Salicornia radicans Αρµυρίθρα 9 = III

Scirpus lacustris Σύφα 8

Scirpus Litoralis Σύφα 8

Scirpus maritimus Σύφα 9

Scirpys tabernaemontani Σύφα 8

Sparganium erectum 10
Spergularia marina Αµµόχορτο 6 = III

Spergularia media Αµµόχορτο 7 ~ II

Spergularia salina Αµµόχορτο 6 = III

Statice angustifolia 6 ~ III

Statice sinuata 6 = III

Suaeda maritima 8 = III

Suaeda maritima Αρµυρίκι 8 = III

Suaeda splendens Αρµυρίκι 8 = III

Tragus racemosus Χ

Trifolium fragiferum Τριφύλι 7

Typha angustifolia Ψαθί 10

Typha domingensis Ψαθί 10

Typha latifolia Ψαθί 10

Veronica anagalis-aquatica 9 =

Veronica anagalloides 9

Xanthium spinosum Ασπράγκαθο 5

3. ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΘΑΜΝΩ∆ΩΝ

Aristocolia clematis Αµπελοκλάδι 4 ~

Nerium oleander Πικροδάφνη 4 ~

Periploca graeca Περικοκλαδα 7 =

Tamarix hampeana Αρµυρίκι Χ I

Tamarix parviflora Αρµυρίκι Χ II

Tamarix smyrnensis Αρµυρίκι Χ II

Αντιπροσωπευτικά είδη χλωρίδας των ελληνικών υγροτόπων
ΕΙ∆Η ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΥΤΩΝ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ  

Π A P A P T H M A



∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: X = Άγνωστης διαγνωστικής αξίας  1 = ∆είκτες πολύ ξηρών εδαφών, ικανά να επιβιώνουν σε ξηρές θέσεις και

περιορισµένα µόνο σε ξηρά εδάφη  2 = Μεταξύ 1 και 3  3 = ∆είκτες ξηρών εδαφών. Εµφανίζονται συχνότερα σε ξηρά εδάφη από ότι

σε νωπά. Απουσιάζουν σε υγρά εδάφη.  4 = Μεταξύ 3 και 5  5 = ∆είκτες νωπού εδάφους. Κέντρο βάρος της εξάπλωσής τους σε

µετρίως υγρά εδάφη ενώ απουσιάζουν από τα υγρά εδάφη ή τα συχνά ξηραινόµενα  6 = Μεταξύ 5 και 7  7 = ∆είκτες υγρών εδαφών.

Κέντρο βάρος εξάπλωσης υγρά αλλά όχι καθυγρα εδάφη  8 = Μεταξύ 7 και 9  9 = ∆είκτες κάθυγρων εδαφών. Κέντρο βάρος

εξάπλωσης σε συχνά κάθυγρα εδάφη  10 = ∆είκτες εωαλασσόµενων συνθηκών υγρασίας, υδρόφυτα τα οποία αντέχουν για

µακρυνές περιόδους χωρίς να καλύπτονται µε νερό.  11 = Υδρόφυτα τα οποία ριχώνουν στο έδαφος κάτω από το νερό ή επιπλέοντα

φυτά, τα οποία επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού.  12 = Υδρόφυτα τα οποία ζουν κάτω από την επιφάνεια του νερού, πάντα ή

σχεδόν διαρκώς βυθισµένα  ~ = ∆είκτες εναλλασσόµενων συνθηκών υγρασίας (π.χ. 3 ~: δείκτης εναλλασσόµενων συνθηκών

ξηρασίας, 7 ~: δείκτης εναλλασσόµενων συνθηκών υγρασίας, 9 ~: δείκτης εναλλασσόµενων συνθηκών κάθυγρου εδάφους.  = =

∆είκτης κατάκλυσης, εµφανίζονται σε περισσότερο ή λιγότερο κατά κανονικά διαστήµατα κατρακλιζόµενα εδάφη.  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ: - = αποφεύγονται τα άλατα  Ι = ανθεκτικά στο αλάτι αλλά εµφανίζονται απίσης σε φτωχά σε αλάτι εδάφη

από ότι σε αλατούχα.  ΙΙ = συνήθως δείκτες αλατούχων εδαφών αλλά εµφανίζονται επίσης σε φτωχά σε αλάτι εδάφη (επιλεκτικά

αλόδυτα facultative)  ΙΙΙ = πάντα σε αλατούχα εδάφη (υποχρεωτικά αλόφυτα)  
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GAVIIFORMES

Gaviidae

Κηλιδοβούτι Gavia stellata I

Λαµπροβούτι Gavia arctica I,B

Παγοβούτι Gavia immer A,I

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis I,B

Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus I,B

Κοκκινοβουτηχτάρι 

Podiceps grisegena In,I,B

Χειµωνοβουτηχτάρι Podiceps auritus I

Μαυροβουτηχτάρι 

Podiceps nigricollis K,I,B

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Αρτέµης Calonectris diomedia I,B

Μύχος Puffinus puffinus mauritanicus I

Mικρόµυχος Puffinus assimilis I

Puffinus yelkouan I,B

Hydrobatidae

Πετρίλος Hydrobates pelagicus R 

PELECANIFORMES

Sulidae

Σούλα Sula bassana A

Phalacrocoracidae

Κορµοράνος Phalacrocorax carbo I,B

Θαλασσοκόρακας 

Phalacrocorax aristotelis V,I,B

Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus E,I,B

Pelecanidae

Ροδοπελεκάνος 

Pelecanus onocrotalus E,I,B

Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus E 

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ηταυρος Botaurus stellaris In,I,B

Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus I,B

Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax I,B

Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides I,B

Γελαδάρης Bubulcus ibis Α,I,B

Μαυροτσικνιάς Egretta gularis Α 

Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta I,B

Αργυροτσικνιάς Egretta alba Ε,I,B

Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea I,B

Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea V,I,B

Ciconiidae

Μαυροπελαργός Ciconia nigra E,I,B

Πελαργός Ciconia ciconia I,B

Threskiornithidae 

Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus E,I,B

Χουλιαροµύτα Platalea leucorodia E,I,B

PHOENICOPTERIFORMES 

Phoenicopteridae

Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber R,I,B

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Κύκνος Cygnus olor I,II,B

Νανόκυκνος 

Cygnus columbianus bewickii A 

Αγριόκυκνος Cygnus cygnus K,I,B

Χωραφόχηνα Anser fabalis II

Anser brachyrhynchos II

Ασπροµέτωπη Anser albifrons I,II,III2,B

Νανόχηνα Anser erythropus E

Σταχτόχηνα Anser anser anser E,I,II,III2

∆αχτυλιδόχηνα Branta bernicla A,II2

Kατάλογος των πουλιών της Eλλάδας
Γιά την παρακάτω ταξινόµηση χρησηµοποιήθηκαν: α) Tο site της Oρνιθολογικής Eταιρείας, β) Oι οδηγίες της EOK, γ) Tο βιβλίο

του Richard Brooks / Birding in Lesbos.

YΠOMNHMA: I, II, III = Aντίστοιχες οδηγίες της EOK (µε τις σηµειούµενες υποπαραγράφους), B = Πουλιά της Λέσβου κατά Richard Br-

ooks. E=Κινδυνεύοντα, V=Τρωτά , R=Σπάνια, In=Απροσδιόριστα, Ex=Εκλιπόντα, K=Ανεπαρκώς Γνωστά, A= Τυχαία εµφανιζόµενα 

Vitex angus-castus Λυγαριά 5

4. ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Alnus glutinosa Σκλήθρο 9 =

Clematis vitalba Αµπελίνα 5

Fraxinus angustifolia Φράξος 7 =

Phoenix theophrastii Φοίνικας 7 = I

Platanus orientalis Πλάτανος 7 =

Populus alba Λεύκη 5 ~

Populus nigra Λεύκη 8 =

Salix alba Ιτιά 8 =

Salix fragilis Ιτιά 8 =

Salix triandra Ιτιά 8 =

Ulmus minor Φτελιά Χ ~

Ulmus laevis (efysa) 8 =

Ulmus glabra (scabra) 7 -
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Branta canadensis II1

Κοκκινόχηνα Branta ruficollis E 

Καστανόπαπια Tadorna ferruginea E,I,B

Βαρβάρα Tadorna tadorna V,I,B

Σφυριχτάρι Anas penelope I,II,III2,B

Καπακλής Anas strepera K,I,II,B

Κιρκίρι Anas crecca I,II,III2,B

Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos

I,II,III1,B

Ψαλίδα Anas acuta I,II,III2,B

Anas ferina I

Σαρσέλα Anas querquedula K,I,II,B

Χουλιαρόπαπια Anas clypeata I,II,III2,B

Αµερικάνικη Σαρσέλα Anas discors A

Στικτόπαπια Marmaronetta anguistirostrisE

Φερεντίνι Netta rufina R,I,II2

Γκισάρι Aythya ferina K,III2,B

Βαλτόπαπια Aythya nyroca V,I,B

Μαυροκέφαλη Aythya fuligula II,III2

Μαριλόπαπια Aythya marila II,III2

Πουπουλόπαπια Somateria mollisima A,I,II2

Χιονόπαπια Clangula hyemalis A,II

Μαυρόπαπια Melanitta nigra A,II

Βελουδόπαπια Melanitta fusca I,II2,B

Βουκεφάλα Bucephala clangula II

Νανοπρίστης Mergus albellus 

Σκουφοπρίστης Mergus serrator I,II,B

Χηνοπρίστης Mergus merganser E,II

Κεφαλούδι Oxyura leucocephala E

ACCIPITRIFORMES 

Accipitridae

Σφηκιάρης Pernis apivorus I,B

Ελανος Elanus caeruleus A

Τσίφτης Milvus migrans E,I,B

Ψαλιδιάρης Milvus milvus 

Θαλασσαετός Haliaaetus albicilla E,I,B

Γυπαετός Gypaetus barbatus E

Ασπροπάρης Neophron percnopterus I,B

Ορνιο Gyps fulvus 

Μαυρόγυπας Aegypius monachus E

Φιδαετός Circaetus gallicus I,B

Καλαµόκιρκος Circus aeruginosus V,I,B

Βαλτόκιρκος Circus cyaneus I,B

Στεπόκιρκος Circus macrourus I,B

Λιβαδόκιρκος Circus pygargus E,I,B

∆ιπλοσάϊνο Accipiter gentilis I,B

Τσιχλογέρακο Accipiter nisus I,B

Σαϊνι Accipiter brevipes I,B

Γερακίνα Buteo buteo buteo I,B

Αετογερακίνα Buteo rufinus R,I,B

Χιονογερακίνα Buteo lagopus A

Στεπαετός Aquila rapax A

Κραυγαετός Aquila pomarina V,I,B

Στικταετός Aquila clanga E,I,B

Βασιλαετός Aquila heliaca E,I,B

Χρυσαετός Aquila chrysaetos V,I,B

Σταυραετός Hieraaetus pennatus V,I,B

Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus V,I,B

Pandionidae

Ψαραετός Pandion haliaetus In,B

FALCONIFORMES 

Falconidae

Κιρκινέζι Falco naumanni V,I,B

Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus I,B

Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus I,B

Νανογέρακο Falco columbarius I,B

∆ενδρογέρακο Falco subbuteo I,B

Μαυροπετρίτης Falco eleonorae K,I,B

Χρυσογέρακο Falco biarmicus V,I,B

Στεπογέρακο Falco cherrug I n 

Πετρίτης Falco peregrinus K,I,B

Ερηµοπετρίτης Falco pelegrinoides A

GALLIFORMES

Tetraonidae

Αγριόκοτα Bonasia bonasia In,I,II2

Λυροπετεινός Tetrao tetrix I,II2

Αγριόκουρκος Tetrao urogallus R,II2

Phasianidae 

Bραχοπερδικα Alectoris barbara I,II,III1

Νησιώτικη πέρδικα Alectoris chukar I,B

Πετροπέρδικα Alectoris graeca II

Κοκκινοπέρδικα Alectoris rufa II,III1

Φρανκολίνος Francolinus francolinus Ex

Καµπίσια πέρδικα Perdix perdix V,II1,III1

Ορτύκι Coturnix coturnix K,I,II,B

Φασιανός Phasianus colchicus V,I,II,III1,B

GRUIFORMES 

Rallidae

Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus I,II,B

Στικτοπουλάδα Porzana porzana I,B

Μικροπουλάδα Porzana parva R,I,B

Νανοπουλάδα Porzana pusilla 

Ορτυκοµάνα Crex crex 

Bουνοχιονόκοτα Lagopus mutus II1

Bαλτοοχιονόκοτα Lagopus lagopus II1,III1

Νερόκοτα Gallinula chloropus I,II,B

Σουλτανοπουλάδα Porphyrio porphyrio Ex 

Φαλαρίδα Fulica atra I,II,B

Gruidae 

Γερανός Grus grus I,B

Νυφογερανός Anthropoides virgo A

Otitidae

Χαµωτίδα Tetrax tetrax Ex

Χλαµυδόγαλος Chlamydotis undulata A

Αγριόγαλος Otis tarda Ex

CHARADRIIFORMES 

Haematopodidae

Στρειδοφάγος 

Haematopus ostralegus K,I,II,B

Recurvirostridae 

Καλαµοκανάς 

Himantopus himantopus V,I,B

Αβοκέτα Recurvirostra avosetta V,I,B

Burhinidae 

Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus V,B

Glareolidae

Αµµοδρόµος Cursorius cursor A

Νεροχελίδονο Glareola pratincola V,B

Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο 

Glareola nordmanni A,B

Charadriidae

Ποταµοσφυριχτής Charadrius dubius I,B

Αµµοσφυριχτής Charadrius hiaticula I,B

Θαλασσοσφυριχτής 

Charadrius alexandrinus I,B

Ερηµοσφυριχτής 

Charadrius leschenaultii A,I,B

Αψινθοσφυριχτής Charadrius asiaticus A

Βουνοσφυριχτής Charadrius morinellus K

Βροχοπούλι Pluvialis apricaria I,II,B

Αργυροπούλι Pluvialis squatarola II,B

Αγκαθοκαληµάνα 

Hoplopterus spinosus E,I,B

Αγελοκαληµάνα Chettusia gregaria A,B

Λεύκουρος Chettusia laucura A

Καληµάνα Vanellus vanellus I,II,B

Vanellus gregaria I

Scolopacidae 

Χοντροσκαλίδρα Calidris canutus I,II,B

Λευκοσκαλίδρα Calidris alba I,B

Νανοσκαλίδρα Calidris minutus I,B

Σταχτοσκαλίδρα Calidris temminckii I,B

Σκαλίδρα του Baird Calidris bairdii A

∆ρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea I,B

Βραχοσκαλίδρα Calidris maritima A

Λασποσκαλίδρα Calidris alpina I,B

Μπεκατσινοσκαλίδρα 

Limicola falcinellus K,I,B

Μαχητής Philomachus pugnax I,II

Κουφοµπεκάτσινο 

Limnocryptes minimus I,B

Μπεκατσίνι Gallinago gallinago II,B

∆ιπλοµπεκάτσινο Gallinago media K,I,B

Μπεκάτσα Scolopax rusticola I,II,B

Λιµνοδρόµος Limnodromus scolopaceusA

Λιµόζα Limosa limosa I,II,B

Ακτοτούρλι Limosa lapponica II

Σιγλίγουρος Numenius phaeopus II,B

Λεπτοµύτα Numenius tenuirostris E,I

Τουρλίδα Numenius arquata I,II,B

Μαυρότρυγγας Tringa erythropus I,II,B

Κοκκινοσκέλης Tringa totanus I,II,B

Βαλτότρυγγας Tringa stagnatilis K,I,B

Πρασινοσκέλης Tringa nebularia I,II,B

Κιτρινοσκέλης Tringa flavipes A

∆ασότρυγγας Tringa ochropos I,B

Λασπότρυγγας Tringa glareola I,B

Τερεκότρυγγας Xenus cinereus I

Ποταµότρυγγας Actitis hypoleucos 

Χαλικοκυλιστής Arenaria interpres I,B

Σταχτής Κολυµπότρυγγας 

Phalaropus fulicarius A
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Κολυµπότρυγγας Phalaropus lobatus 

Phalaropus lobatus I 

Stercorariidae 

Ληστόγλαρος Stercorarius pomarinus A 

Στερκοράριος Stercorarius parasiticus

Πειρατής Stercorarius skua A

Laridae

Λευκόφθαλµος Γλάρος 

Larus leucopthalmus A

Ψαρόγλαρος Larus icthyaetus A

Αζτεκόγλαρος Larus atricilla 

Μαυροκέφαλος Γλάρος 

Larus melanocephalus V,I,B

Νανόγλαρος Larus minutus I,B

Καστανοκέφαλος Γλάρος 

Larus ridibundus I,II,B

Λεπτόραµφος Γλάρος Larus genei E,I,B

Αιγαιόγλαρος Larus audouinii EI,II,B

Θυελλόγλαρος Larus canus I,II,B

Μελανόγλαρος Larus fuscus I,II,B

Ασηµόγλαρος 

Larus cacchinans (argentatus;) II,B

Ισλανδόγλαρος Larus glaucoides A 

Γιγαντόγλαρος Larus marinus A,II

Ρίσσα Rissa tridactyla 

Sternidae

Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica E,I,B

Καρατζάς Sterna caspia K,I,B

Ταξιδογλάρονο Sterna bengalensis A

Χειµωνογλάρονο 

Sterna sandvicensis In,I,B

Ποταµόγλαρονο Sterna hirundo I,B

Χιονογλάρονο Sterna paradisaea A

Νανογλάρονο Sterna albifrons I,B

Μουστακογλάρονο 

Chlidonias hybridus V,I,B

Μαυρογλάρονο Chlidonias niger V,I,B

Αργυρογλάρονο 

Chlidonias leucopterus I,B

PTEROCLIDIFORMES

Pteroclidae

Περιστερόκοτα Pterocles alchata A,I

Περιστερόκοτα του Πάλλας 

Syrrhaptes paradoxus A

COLUMBIFORMES 

Columbidae

Αγριοπερίστερο Columba livia I,II,B

Columba trocaz I

Columba bolii I

Columba junoniae I

Φασσοπίστερο Columba oenas R,I

Φάσσα Columba palumbus I,II,III1,B

∆εκοχτούρα Streptopelia decaocto I,II,B

Τρυγόνι Streptopelia turtur I,II,B

Τρυγονοπερίστερο 

Streptopelia orientalis A

Φοινικοπερίστερο 

Streptopelia senegalensis A

CUCULIFORMES 

Cuculidae

Κισσόκουκος Clamator glandarius R,I,B

Κούκος Cuculus canorus I,B

STRIGIFORMES 

Tytonidae

Τυτώ Tyto alba I,B

Strigidae

Γκιώνης Otus scops I,B

Μπούφος Bubo bubo I,B

Σπουργιτόγλαυκα 

Glaucidium passerinum I

Κουκουβάγια Athene noctua I,B

Χουχουριστής Strix aluco I,B

Νανόµπουφος Asio otus I,B

Βαλτόµπουφος Asio flammeus I,B

Ελατόµπουφος (Χαροπούλι) 

Aegolius funereus R,I

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae

Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus I,B

APODIFORMES 

Apodidae

Kαφροσταχτάρα Apus cafer I

Σταχτάρα Apus apus I,B

Ωχροσταχτάρα Apus pallidus I,B

Σκεπαρνάς Apus melba I,B

CORACIIFORMES 

Alcedinidae

Αλκυόνα Alcedo atthis I,B

Κήρυλος Ceryle rudis A

Σµυρναλκυόνα Halcyon smyrnensis A

Meropidae

Πρασινοµέροπας 

Merops superciliosus A,I,B

Μελισσοφάγος Merops apiaster I,B

Coraciidae 

Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus V,I,B

Upupidae 

Τσαλαπετεινός Upupa epops I,B

PICIFORMES 

Picidae 

Σταυρολαίµης Jynx torquilla I,B

Σταχτοτσικλιτάρα Picus canus R,I

∆ρυοκολάπτης Picus viridis 

Μαυροτσικλιτάρα Dryocopus martius I

Παρδαλοτσικλιτάρα 

Dendrocopus major I,B

Βαλκανοτσικλιτάρα 

Dendrocopos syriacus I,B

Μεσοτσικλιτάρα Dendrocopos medius I,B

Λευκονώτης Dendrocopus leucotus R,I

Νανοτσικλιτάρα Dendrocopus minor 

Τριδάχτυλος Picoides tridactylus R,I

PASSERIFORMES 

Alaudidae 

Χερσόφιλος Chersophilus duponti A,I

Γαλιάντρα Melanocorypha calandra I,B

Λευκόφτερη Γαλιάντρα 

Melanocorypha leucoptera A

Μαυρογαλιάντρα 

Melanocorypha yeltoniensis A

Μικρογαλιάντρα 

Calandrella brachydactyla I,B

Κατσουλιέρης Galerida cristata I,B

Θέκλας Galerida theklae I

∆ενδροσταρήθρα Lullula arborea I,B

Σταρήθρα Alauda arvensis I,II,B

Χιονάδα Eremophila alpestris

Hirundinidae 

Οχθοχελίδονο Riparia riparia I,B

Βραχοχελίδονο Hirundo rupestris 

(Ptyonoprogne rupestris ;)

Χελιδόνι Hirundo rustica I,B

∆ενδροχελίδονο Hirundo daurica I

Σπιτοχελίδονο Delichon urbica I,B

Motacillidae

Γαϊδουροκελάδα 

Anthus novaeseelandiae A,I,B

Χαµοκελάδα Anthus campestris I,B

∆ενδροκελάδα Anthus trivialis I,B

Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis I,B

Κοκκινοκελάδα Anthus cervinus I,B

Νεροκελάδα Anthus spinoletta I,B

Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava I,B

Κιτροσουσουράδα Motacilla citreola A,I,B

Σταχτοσουσουράδα Motacilla cinerea I,B

Λευκοσουσουράδα Motacilla alba I,B

Bombycillidae 

Βοµβυκίλλα Bombycilla garrulus A

Cinclidae 

Νεροκότσυφας Cinclus cinclus 

Troglodytidae

Τρυποφράχτης Troglodytes troglodytes I,B

Prunelidae

Θαµνοψάλτης Prunella modularis I

Χιονοψάλτης Prunella collaris 

Turdidae

Κουφαηδόνι Cercotrichas galactotes I

Κοκκινολαίµης Erithacus rubecula I,B

Τσιχλαηδόνι Luscinia luscinia I,B

Αηδόνι Luscinia megarhynchos I,B

Γαλαζολαίµης Luscinia svecica I

Ασπρολαίµης Irania guttularis AI,B

Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros I,B

Κοκκινούρης Phoenicurus phoenicurus I,B

Κοκκινούρης του Moussier

Phoenicurus moussieri A
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Καστανολαίµης Saxicola rubetra I,B

Μαυρολαίµης Saxicola torquata I,B

Saxicola dacotiae I

Αµµοπετρόκλης Oenanthe isabellina R,I,B

Σταχτοπετρόκλης Oenanthe oenanthe I,B

Παρδαλοπετρόκλης 

Oenanthe pleschanka A,I,B

Ασπροκώλα Oenanthe hispanica I,B

Ερηµοπετρόκλης Oenanthe deserti A

Μαυροπετρόκλης Oenanthe leucura A,I

Πετροκότσυφας Monticola saxatilis I,B

Γαλαζοκότσυφας Monticola solitarius I,B

Χρυσότσιχλα Zoothera dauma A

Χιονότσιχλα Turdus torquatus R,I,B

Κότσυφας Turdus merula I,II,B

Μαυρόλαιµη Τσίχλα Turdus ruficollis A

Κεδρότσιχλα Turdus pilaris I,II,B

Τσίχλα Turdus philomelos I,II,B

Κοκκινότσιχλα Turdus iliacus I,II,B

Τσαρτσάρα Turdus viscivorus I,II,B

Sylviidae

Ψευταηδόνι Cettia cetti I,B

Κιστικόλη Cisticola juncidis K,I,B

Θαµνοτριλιστής Locustella naevia I,B

Ποταµοτριλιστής Locustella fluviatilis I,B

Καλαµοτριλιστής Locustella luscinioides

K,I,B

Μουστακοποταµίδα 

Acrocephalus melanopogon R,I

Νεροποταµίδα Acrocephalus paludicolaI,B

Βουρλοποταµίδα 

Acrocephalus schoenobaenus I,B

Βαλτοποταµίδα Acrocephalus palustris I

Καλαµοποταµίδα 

Acrocephalus scirpaceus I,B

Τσιχλοποταµίδα 

Acrocephalus arundinaceus I,B

Χωραφοποταµίδα Acrocephalus agricolaA

Ωχροστριτσίδα Hippolais pallida I,B

Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum I,B

Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina I,B

Σαρδοτσιροβάκος Sylvia sarda A,I

Προβηγκοτσιροβάκος Sylvia undata A,I

Ισπανοτσιροβάκος Sylvia conpicillata A

Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans I,B

Μαυροτσιροβάκος 

Sylvia melanocephala I,B

Μουστακοτσιροβάκος Sylvia rueppelli I,B

∆ενδροτσιροβάκος Sylvia hortensis I,B

Ψαλτοτσιροβάκος Sylvia nisoria I,B

Λαλοτσιροβάκος Sylvia curruca I,B

Θαµνοτσιροβάκος Sylvia communis I,B

Κηποτσιροβάκος Sylvia borin I,B

Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla I,B

Χιονοφυλλοσκόπος 

Phylloscopus borealis A

Βουνοφυλλοσκόπος 

Phylloscopus bonelli I,B

∆ασοφυλλοσκόπος 

Phylloscopus sibilatrix I,B

∆ενδροφυλλοσκόπος 

Phylloscopus collybita I,B

Θαµνοφυλλοσκόπος 

Phylloscopus trochilus I,B

Χρυσοβασιλίσκος Regulus regulus I,B

Βασιλίσκος Regulus ignicapillus I,B

Muscicapidae

Μυγοχάφτης Muscicapa striata I,B

Νανοµυγοχάφτης Ficedula parva I,B

∆ρυοµυγοχάφτης 

Ficedula semitorquata R,I

Κρικοµυγοχάφτης Ficedula albicollis I,B

Μαυροµυγοχάφτης Ficedula hypoleucaI,B

Timaliidae

Μουστακαλής Panurus biarmicus

Aegithalidae

Αιγίθαλος Aegithalos caudatus B

Paridae

Καστανοπαπαδίτσα Parus palustris

Κλειδωνάς Parus lugubris I,B

Βουνοπαπαδίτσα Parus montanus

Σκουφοπαπαδίτσα Parus cristatus

Ελατοπαπαδίτσα Parus ater I,B

Γαλαζοπαπαδίτσα Parus caeruleus I,B

Καλόγερος Parus major I,B

Sittidae

∆ενδροτσοπανάκος Sitta europaea I,B

Βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer I,B

Τουρκοτσοπανάκος Sitta krueperi R,I,B

Sitta neumayer I

Kορσικοτσοµπανάκος Sitta whiteheadi I

Tichodromadidae

Σβαρνίστρα Tichodroma muraria R

Certhiidae

Βουνοδενδροβάτης Certhia familiaris

Καµποδενδροβάτης 

Certhia brachydactyla I,B

Remizidae

Σακουλοπαπαδίτσα Remiz pendulinus

Oriolidae

Συκοφάγος Oriolus oriolus I,B

Laniidae

Αετοµάχος Lanius collurio I,B

Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor K,I,B

∆ιπλοκεφαλάς Lanius excubitor I,B

Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator I,B

Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus R,I,B

Corvidae

Κίσσα Garrulus glandarius I,B

Καρακάξα Pica pica

Καρυδοσπάστης Nucifraga caryocatactes

Κιτρινοκαλιακούδα Pyrrhocorax graculus

Κοκκινοκαλιακούδα 

Pyrrhocorax pyrrhocorax K,I

Κάργια Corvus monedula I,B

Χαβαρόνι Corvus frugilegus

Κουρούνα Corvus corone cornix I,B

Κόρακας Corvus corax I,B

Sturnidae

Ψαρόνι Sturnus vulgaris I,B

Μαυροψάρονο Sturnus unicolor A

Αγιοπούλι Sturnus roseus A,I,B

Passeridae

Σπουργίτης Passer domesticus I,B

Χωραφοσπουργίτης 

Passer hispaniolensis I,B

Μεσανατολικός σπουργίτης 

Passer moabiticus A

∆ενδροσπουργίτης Passer montanus I,B

Πετροσπουργίτης Petronia petronia I,B

Χιονόστρουθος Montifringilla nivalis

Fringillidae

Σπίνος Fringilla coelebs I,B

Fringilla teydea I

Χειµωνόσπινος Fringilla montifringilla I,B

Τουρκοσκαρθάκι Serinus pusillus A,I,B

Σκαρθάκι Serinus serinus I,B

Φλώρος Carduelis chloris I,B

Καρδερίνα Carduelis carduelis I,B

Λούγαρο Carduelis spinus I,B

Φανέτο Carduelis cannabina I,B

Carduelis flavirostris I,B

Σταυροµύτης Loxia curvirostra I,B

Loxia scotica I

Ερηµοπύρρουλας 

Bucanetes githagineus A

Ροδόσπιζα Carpodacus erythrinus A,I,B

Πύρρουλας Pyrrhula pyrrhula

Χοντροµύτης 

Coccothraustes coccothraustes I,B

Emberizidae

Χρυσοτσίχλονο Emberiza citrinella I,B

Σιρλοτσίχλονο Emberiza cirlus I,B

Βουνοτσίχλονο Emberiza cia I,B

Ελατοτσίχλονο Emberiza leucocephaos A

Σµυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea R

Βλάχος Emberiza hortulana I,B

Σκουρόβλαχος Emberiza caesia I,B

∆ασοτσίχλονο Emberiza rustica A

Νανοτσίχλονο Emberiza pusilla A

Σηµυδοτσίχλονο Emberiza aureola A

Καλαµοτσίχλονο Emberiza schoeniclusI,B

Αµπελουργός 

Emberiza melanocephala I,B

Τσιφτάς Miliaria calandra I,B
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(περιληπτικά)
Aπό τα πιό µεγάλα Πουλιά των υγρο-
τοπικών περιοχών είναι οι πάπιες, οι
πελεκάνοι, οι ερωδιοί, οι πελαργοί, οι
φαλαρίδες, τα φλαµίγκο, οι χουλιαρο-
µύτες, οι τρίγγες, οι κορµοράνοι, κλπ. 
Οι υγρότοποι είναι και βιότοποι µερι-
κών θηλαστικών, όπως η πολύ σπάνια
βίδρα και ο µυοκάστορας, καθώς και
πολλών . O Chamaeleo chamaeleon της
Σάµου. O Kυρτοδάκτυλος Cyrtopodion
Kotschyi. H Tarentola mauritanica της
Zακύνθου και Στρόφάδων.  Aµφίβιων:
O δεντροβάτραχος της Σάµου και ο
κοινός πράσινος βάτραχος που πρό-
σφατα «χωρίστηκε» σε πάρα πολλά εί-
δή µε «τάση» κάθε νησιώτικη περιοχή
να έχει το δικό του είδος.Πολλοί πλη-
θυσµοί από αυτά τα είδη είναι ενδηµι-
κοί, δηλ. υπάρχουν µόνο στην ελληνι-
κή επικράτεια, ή αποκλειστικά σε έναν
υγρότοπο, όπως το ψάρι Λιπαριά (Alo-
sa macedonica) που υπάρχει µόνο στη
Βόλβη. Πολλά παγκοσµίως απειλούµε-
να είδη πουλιών, είτε ξεχειµωνιάζουν
είτε φωλιάζουν στην Ελλάδα. Χαρα-
κτηριστικό τέτοιο πουλί είναι ο Αργυ-
ροπελεκάνος. Στην Ελλάδα (Πρέσπες,
Αµβρακικός) φωλιάζει περίπου το 13%
του παγκόσµιου πληθυσµού του είδους
που απαριθµεί περίπου 3.500 ζευγάρια.

Ψάρια:

Mugil cephalus Κέφαλος

Anguilla anguila Γριβάδι Χέλι

Cyprinus caprio Κυπρίνος

Alosa macedonica Λιπαριά   κλπ.

Αµφίβια - Yδρόβια

Rana girigensis (πρώην ridibunda) 

Βάτραχος

Hyla arborea ∆εντροβάτραχος

Pelobates syriacus Πηλοβάτης

Lutra lutra               Βίδρα

Eρπετά

Νεροχελώνες:

Emys orbicularis    Στικτή χελώνα 

της Λέσβου

Mauremis caspica

Xελώνες:

Testudo graeca

Testudo marginata

Φίδια:

Vipera xanthina

Colubridae - Natrix natrix

Colubridae - Natrix tessellata

Colubridae - Coluber caspius

Colubridae - Coluber jugularis

Colubridae - Coluber najiadum

Colubridae - Coluber numifer

Colubridae - Malpolon monspessulanus

Boidae - Eryx jaculus

Typhlopidae - Typhlops vermicularis

Σαυρόφιδα:

Anguidae - Ophisaurus apodus

Anguidae - Anguis fragilis

Blanus

Ophicops elegans

Σαυροειδή:

Lacerta trilineata

Agama stellio Κροκοδειλάκι µε το    

κόκκινο κεφάλι της Mυκόνου

Gekkonidae Hemidactilus turcicus

Σαµιαµίδι

Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi

Gekkonidae Tarentola mauritanica

Lacerta Anatolica

Gpodarcis milensis

Podarcis gaigeae

Algyroides moreoticus 

Chamaeleo chamaeleon

Maguia aurata

Chalcides ochelatus

Ablefarus citaibeli

Aσπόνδυλα 

Έντοµα

Οστρακόδερµα

......................................

XΛΩPI∆A
ΦYΣIOΓNΩMIKEΣ MONA∆EΣ BΛAΣTHΣHΣ KYPIAPXA EI∆H XΛΩPI∆AΣ EΠIΣTHMONIKO ONOMA KOINO ONOMA

Yδροφυτική βλάστηση
Bλάστηση εκπλυνόµενων κρασπέδων 

(Aµµονιτρόφιλη)

Bλάστηση αµµοθινών και αµµωδών ακτών

Aλοφυτική - ηµιαλοφυτική βλάστηση

Bλάστηση λειµώνων 

Bλάστηση υγρών λειβαδιών

Bλάστηση καλαµιώνων

Bλάστηση θαµνώνων

Παρόχθια θαµνώδης βλάστηση

Παρόχθια θαµνώδης βλάστηση

ΠANI∆A
KATHΓOPIA EΠIΣTHMONIKO ONOMA KOINO ONOMA ΠΛHΘYΣMOΣ KAΘEΣTΩΣ ΠPOΣTAΣIAΣ 
Iχθύες
Aµφίβια
Eρπετά
Πτηνά
Θηλαστικά

Πανίδα των υγροτόπων

X P H Σ I M O I  Π I N A K E Σ  K A T A  T H  M E Λ E T H  E N O Σ  Y Γ P O T O Π O Y
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Lacerta trilineata

Natrix natrix

Mauremis caspica
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Γ Ε Ν Ι Κ Α

Blue Print for a Green Planet, John Seymour - Herbert Girardet,

Prentice Hall

Σιωπηλή Άνοιξη, Ράκελ Κάρσον, Κάκτος - κλασικά

Η Αναγκαιότητα της σύνθεσης - η γοητεία των σχέσεων, Λ.

Βώκου - Γ. Παντής

Οικολογία, Πιέρ Σάµουελ, Νεφέλη - Βέργος

Οικολογία, Χελώνα

The one straw revolution, Masanobu Fukuoka,

Η επανάσταση Θεού Φύσης και Ανθρώπου, Masanobu Fukuoka,

Γ.&Κ.Παπαγεωργίου Ο.Ε.

Οδηγός οικολογίας, Πέτρος Βότσης, Σαββάλας (Περριέχει έναν

αρκετά πλήρη βιβλιογραφικό οδηγό)

Kριτήρια αναγνώρισης περιοχών ως υγροτόπων, Mαντζαβέλας,

κ.ά., EKBY

Oδηγία του Συµβουλίου (79/409/EOK) περί διατηρήσεως των

αγρίων πτηνών

Πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον, Eπιτροπή

των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων

Π Ο Υ Λ Ι Α

Τα πουλιά της Ελλάδας και της Ευρώπης, Roger Peterson ect.,

Χρυσός Τύπος

Πουλιά της Ελλάδας, Ελεύθερος Τύπος (1996)

Άγρια τετράποδα και φτερωτά, Σ. Τσιτσά, Α. Σπυρόπουλου - K.

Περατινού

Περιγραφικό λεξικό πουλιών της Ελλάδας, Ν. Απολοδήµου,

Λεξικό των ονοµάτων τών πουλιών της Ελλάδας,

Όλα τα πουλιά της Ελλάδας,, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Τά πουλλιά της Ελλάδας,, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Το πρώτο µου βιβλίο για πουλιά,, Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία

Σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας,, Ελλην.

Ορνιθολ. Εταιρεία

Birding in Lesbos, Richard Brooks, Brookside Publishing

Birds (of Britain & Western Europe) New Generation Guide,

Christofer perins, William Collins & sons

Ε Ρ Π Ε Τ Α

Reptiles & Amphibians (of Britain & Western Europe) Field

Guide, Arnold - Burton - Ovenden, Harper Collins Publishers

Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου, Αχιλλέας ∆ηµητρόπουλος,

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Θηλαστικά και ερπετά της Ελλάδας, Ελεύθερος Τύπος (1996)

∆ΙΑΦΟΡΑ

Insects (of Britain & Western Europe) Field Guide, Michael Chin-

ery, Harper Collins Publishers

Sea shore (of Britain & Europe) Field Guide, Peter Hayward ect.,

Harper Collins Publishers

Κοχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες, Delamate- Βαρδαλά-

Θεοδώρου,

Λεξικό της Γής, John Fardon, Ερευνητές

Λεξικό της Φύσης,  , Ερευνητές

Σύγχρονος παγκόσµιος Άτλαντας,, Χαρ. Φιλιππίδης και Υιός.

Φ Υ Τ Α

Θάµνοι και δέντρα στην Ελλάδα, Θεόδωρος Αραµπατζής,

Οικολογική κίνηση ∆ράµας - Τ.Ε.Ι . Καβάλας

∆έντρα και θάµνοι της Ελλάδας, Γιώργου Σφήκα, Efstathiadis

group

Τα φαρµακευτικά φυτά της Ελλάδας, Γιώργου Σφήκα, Efs-

tathiadis group

Τα φαρµακευτικά βότανα της Ελλάδας, Ανάσης, Μακρή

Βοτανοθεραπευτική, Ι. Πρινέα - Α. Σφαακιανάκη, Π. ∆ηµητράκου 

Οδηγός Βοτανοθεραπείας, David Hoffman, ∆ιόπτρα

Βοτανοθεραπεία,  Morris Mesenge, 

Κοµπόστ, Φουντής - Μαγιερ - Πανάγος,

Φυτοφάρµακα,,Υπουργείο Νέας Γεννιάς.

Επιστροφή στη Φύση, Αρχαγγελίδη, Βιοεκδοτική

Πανοραµικό λεξικό: Τα φυτά,, ΕΘΝΟΣ ( Παγκόσµια Συλλογή)

1995

Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Ι

Ελληνικοί Υγρότοποι, Γεράκη Κουτράκη,

Η οδηγία των οικοτόπων 92-43-ΕΟΚ και το δίκτυο NATURA 2000,

Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος - ∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού- Τµήµα

∆ιαχείρησης Φυσικού Περ/ντος

B I B Λ I O Γ P A Φ I A

Βιβλιογραφία από το Ιντερνέτ
http://www.minenv.gr (Υπάρχει αναλυτικός οδηγός περιβαλλοντικών οργανώσεων)

http://www.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html

http://www.ekke.gr/estia

http://www.ekby.gr

http://www.auth.gr/virtualsschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html

Μεσω του Google ή άλλου µηχανισµού έρευνας:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ

ΕΡΤ Περιβάλλον

W.W.F.

ΕΛΛΗΝΙΚΉ  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Υπάρχει κατάλογος των απειλούµενων πουλιών της Ελλάδας). 

Eπίσης και στις λέξεις ‘Yγότοπος’ και ‘Wetland’.
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Φυσικό Περιβάλλον 
Tο µοναδικό σχολείο
της γνώσης 
και της ζωής

A Π O  T I Σ  E Ξ O P M H Σ E I Σ  M A Σ  Σ T O Y Σ  
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Mauremis caspica από πηλό. Tα ζωντανά εξοντώνονται,
τα ψεύτικα γίνονται σουβενίρ

Y Γ P O T O Π O Y Σ







ΠANEΠIΣTHMIO

AIΓAIOY


