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1. ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
Αειφόρος διαχείριση: Η διαχείριση των οικοσυστηµάτων κατά τρόπο που να προσφέρουν σε συνε-
χή βάση το µέγιστο δυνατό όφελος στις σηµερινές γενιές, διατηρώντας την ικανότητά τους να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των µελλοντικών γενεών. 

Αλόφιλα είδη ή αλόφυτα: φυτά που έχουν την ικανότητα να φύονται σε εδάφη µε πολύ υψηλή περιε-
κτικότητα αλάτων.

Απειλούµενο είδος: είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η επιβίωσή του δεν είναι σίγουρη αν οι
επιβαρυντικοί παράγοντες συνεχίσουν να υπάρχουν. Λέγεται και κινδυνεύον είδος ή είδος που κιν-
δυνεύει (απειλείται) µε εξαφάνιση. 

Βιολογική συσσώρευση: είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ραδιενεργά στοιχεία, βαρέα µέταλλα, συν-
θετικές οργανικές ενώσεις και άλλες µη βιαδιασπώµενες ενώσεις µπορούν να ενσωµατωθούν, σε
διαφορετικούς βαθµούς από οποιονδήποτε οργανισµό. Με αυτόν τον τρόπο εισχωρούν στα τροφι-
κά δίκτυα των οικοσυστηµάτων, όπου κατά µήκος των τροφικών αλυσίδων δηµιουργούνται φαινό-
µενα βιολογικής συσσώρευσης των ρύπων. ∆ηλαδή οι οργανισµοί που έχουν απορροφήσει από το
περιβάλλον κάποια ρυπαντική ουσία, θα χρησιµεύσουν ως τροφή για άλλους οργανισµούς, οι οποί-
οι µε τη σειρά ρους θα συσσωρεύσουν τη ρυπαντική ουσία στο σώµα τους. Έτσι, από τα κατώτε-
ρα τροφικά επίπεδα η ρυπαντική ουσία µεταφέρεται µέσω της τροφικής αλυσίδας στα ανώτερα τρο-
φικά επίπεδα και η σταδιακή συσσώρευση της ουσίας είναι τόσο µεγαλύτερη όσο το τροφικό επί-
πεδο είναι υψηλότερο.

Βιοποικιλότητα: το σύνολο της ποικιλίας των µορφών ζωής σε έναν συγκεκριµένο χώρο. ∆ιακρίνο-
νται τρία επίπεδα βιοποικιλότητας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός ενιαίου συνόλου: α)
γενετική ποικιλότητα, η οποία εκφράζει το εύρος των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών ενός είδους,
β) ποικιλότητα ειδών, η οποία εκφράζεται µε τον αριθµό των ειδών φυτών και ζώων που απαντούν
σε µια συγκεκριµένη περιοχή γ) ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, βιοκοινωνιών ή ενδιαιτηµάτων που εκφρά-
ζεται µε τον αριθµό των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων και των σχετικών αβιοτικών παραγό-
ντων  που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή.  Ένα άλλο επίπεδο βιοιποικιλότητας θα µπο-
ρούσε να προσεγγιστεί µέσα από τη θεώρηση της ποικιλότητας των τοπίων, το οποίο εκφράζεται µε
τον αριθµό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εµφανίζονται σε µια περιοχή ή σε µια χώρα. 

Βιότοπος: α) ο χώρος µέσα στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα µέλη µιας βιοκοινωνίας. Χαρα-
κτηρίζεται από σχετική οµοιοµορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος, β) το αβιοτικό µέρος του
οικοσυστήµατος (έδαφος, νερό, κλίµα, κ.λπ.). 

Γεωργικά φάρµακα: οι φυσικές και συνθετικές χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την κατα-
πολέµηση των ασθενειών και ζιζανίων των φυτών και για τη ρύθµιση των φυτικών διεργασιών.
Συνώνυµος, αλλά όχι εξίσου δόκιµος όρος είναι ο όρος φυτοφάρµακα. 

Είδος: ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδες πληθυσµών,
µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενεές των απο-
γόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο. Τα άτοµα που προέρχονται από δια-
σταύρωση ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη είναι συνήθως στείρα.

Ενδηµικό είδος: Το είδος που ζει µόνο µέσα σε έναν οριοθετηµένο γεωγραφικό χώρο στον οποίο
και έχει δηµιουργηθεί. Κατά τη χρήση του όρου είναι απαραίτητο να ορίζεται ο χώρος π.χ. ενδη-
µικό της Κεφαλονιάς ή ενδηµικό της Ελλάδας.

Ενδιαίτηµα: ο τόπος όπου ζει ένα είδος, ένας πληθυσµός ή µια βιοκοινότητα και τα γνωρίσµατά
του, π.χ. µια αµµώδης ακτή.

Ευτροφισµός: η διεργασία του εµπλουτισµού (φυσικού ή ανθρωπογενούς) των νερών µε θρεπτικά συστα-
τικά (ιδιαίτερα νιτρικά, αµµωνιακά, φωσφορικά) που οδηγεί σε αυξηµένη παραγωγή φυτικής ύλης.

Ίζηµα: το προϊόν της καθίζησης στερεών ασύνδετων σωµατιδίων, που µεταφέρονται κυρίως µε το
νερό και τον άνεµο, στον πυθµένα θαλασσών και λιµνών και άλλων υποδοχέων. 



Λύµατα: κάθε υγρή εκροή που ρυπαίνει έναν χώρο. Τα λύµατα που προέρχονται από τις βιοµηχα-
νίες ονοµάζονται βιοµηχανικά, εκείνα που η προέλευσή  τους είναι οικιακή ή αστική ονοµάζονται
οικιακά ή αστικά.

Μακκία: τύπος πυκνής αείφυλλης θαµνώδους διάπλασης της περιοχής της Μεσογείου που αποτε-
λείται από κουµαριές, ρείκια, αγριελιές, αριές κ.ά. Η µακκία εξαπλώνεται σε πάρα πολλές παρα-
λιακές περιοχές της Ελλάδας και επεκτείνεται προς το εσωτερικό, φτάνοντας σε υψόµετρο 500-700
µ. συνήθως.

Μόλυνση: η ρύπανση που οφείλεται σε παθογόνους µικροοργανισµούς και αδόκιµα µερικές φορές
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της ρύπανσης.

Ξενικά είδη: τα είδη που δεν ανήκουν στο οικοσύστηµα και «εισάγονται» από άλλα οικοσυστήµατα.

Οικότοπος: τόπος µε ενιαίες συνθήκες, όπου ζουν συγκεκριµένα είδη µαζί, όπως µια λίµνη ή ένα δάσος.

Οικοσύστηµα: ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους βιοτικούς και τους αβιοτικούς παράγο-
ντες µιας περιοχής, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 

Οργανικό υλικό (ή οργανική ύλη, οργανική ουσία): υλικά φυτικής, ζωικής ή και χηµικής προέλευσης
που περιέχουν οργανικές ενώσεις

Πλαγκτόν: υδρόβιοι οργανισµοί (φυτικοί και ζωικοί), κυρίως µικροσκοπικοί που έχουν σχετικά µικρή
ικανότητα ενεργητικής µετακίνησης και µετακινούνται συνήθως µε τη δράση των κυµάτων και των
ρευµάτων.

Προσαρµογή: Η διεργασία ή η τελική κατάσταση των αλληλεπιδράσεων ενός οργανισµού µε το περι-
βάλλον του, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την ευδοκίµηση του οργανισµού στο περιβάλλον αυτό. 

Προστατευόµενο είδος: είδος για το οποίο έχει θεσπιστεί ειδικό καθεστώς προστασίας, επειδή απει-
λείται ο πληθυσµός του, σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο.

Πληθυσµός: ένα σύνολο ατόµων του ίδιου είδους που καταλαµβάνει µια καθορισµένη γεωγραφική
περιοχή και που παρουσιάζει αναπαραγωγική συνέχεια.

Ρύπανση: Κάθε δυσµενής διαφοροποίηση των φυσικών, χηµικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών του
αέρα, του νερού ή του εδάφους που µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της ισορροπίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Είναι βλαβερή για τον άνθρωπο και τους άλλους οργανισµούς και προκαλεί
φθορά στην υλική και πολιτιστική περιουσία των ανθρώπων.

Σπάνια είδη: είδη µε περιορισµένη παγκόσµια εξάπλωση.

Τοξική ουσία: Ουσία που µπορεί να απορροφηθεί από έναν οργανισµό και προκαλεί βλάβη µη ανα-
στρέψιµη ή ακόµη και το θάνατο.

Τροφική αλυσίδα: σχηµατική παράσταση της αλληλεξάρτησης των οργανισµών για τροφή µε µία
σειρά που ξεκινά από τα φυτά ή τους αποικοδοµητές και καταλήγει στα µεγάλα σαρκοφάγα.

Τροφικό πλέγµα: Η τροφική οργάνωση των πληθυσµών ενός συστήµατος µέσα από την οποία δια-
κινούνται ενέργεια και υλικά. ∆είχνει ποιος τρώει ποιον και τι καθώς και από ποιον τρώγεται. Τα
τροφικά πλέγµατα αποτελούνται από πολλές τροφικές αλυσίδες.

Τύρφη: ελαφρύ σπογγώδες οργανικό καύσιµο, προϊόν ατελούς αποσύνθεσης φυτικών υπολειµµάτων,
µε υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (ως 95%) και χαµηλή θερµαντική ικανότητα.

Τυρφώνας: τύπος υγρότοπου µε σπογγώδες,  ελάχιστα αποστραγγιζόµενο τυρφικό έδαφος, που απα-
ντά σε ψυχρές αλλά και σε τροπικές περιοχές  και έχει ιδιαίτερη βλάστηση.

Υδροφόρος ορίζοντας: πορώδες υπόγειο πέτρωµα το οποίο περιέχει νερό. Απαντά σε διάφορα βάθη
και έχει την ικανότητα να απορροφά νερό και να επιτρέπει την κίνησή του µέσα από τη µάζα του.

Φρύγανα: σχηµατισµός βλάστησης από ξηρόµορφα και ηµιθαµνώδη φυτά που φυτρώνουν σε
ξηρούς, άγονους και βραχώδεις τόπους, π.χ. θυµάρι, ρίγανη κ.ά.
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2. ΦΟΡΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Υπουργείο Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων

Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
Τηλ. 210 6917620, Fax:  210 6918487
∆ικτυακός τόπος: http://www.minenv.gr

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
Υπηρεσία Γενικής Γραµµατείας
Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι
Τηλ. 210 214.4056, Fax: 210 214.4159
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  grammateia@eydap.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.eydap.gr

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγρότοπων (ΕΚΒΥ)

14ο χιλιόµετρο Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη
Τηλ. 2310 473432, 2310 475604, Fax : 2310 471795
∆ικτυακός τόπος: http://www.ekby.gr

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Λεβίδου 13, Τ.Κ.145 62, Κηφισιά
Τηλ. 210 8015870, 210 8086405, Fax: 210 8080674
∆ικτυακός τόπος: http://www.gnhm.gr

Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Λεβίδου 13, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά
Τηλ: 210 8083289
∆ικτυακός τόπος: http://www.gnhm.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ

Όθωνος 100, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά
Τηλ. 210 8015870 

Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση-WWF Ελλάς 

Φιλελλήνων 26, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα 
Tηλ. 210 3314 893, Fax: 210 3247578 
∆ικτυακός τόπος: www.wwf.gr

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Τριπόδων 28, Τ.Κ.105 58, Αθήνα
Τηλ. 210 3225245, 210 3226693, Fax: 210 3225240
∆ικτυακός τόπος: http://www.ellinikietairia.gr

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης

Τριπόδων 28, Τ.Κ.105 58, Αθήνα
Τηλ. 210 3225245, Fax: 210 3225240
∆ικτυακός τόπος: http://www.ellinikietairia.gr



4

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Εµµανουήλ  Μπενάκη 53, Τ.Κ.106 81, Αθήνα
Τηλ: 210 3811271, Fax: 210 3811271
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  birdlife-gr@ath.forthet.gr
∆ικτυακός τόπος: ??????/

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Νίκης 24, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα
Τηλ. 210 3224944, Fax: 2103225285
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hspn@hol.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.eepf.gr

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τοµέας Αλιευτικής Αξιοποίησης
Τ.Κ. 166 04, Ελληνικό, Άγιος Κοσµάς
Τηλ. 210 9829239, Fax: 210 9833095, 210 9811713
∆ικτυακός τόπος: http://www.ncmr.gr

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τοµέας Έρευνας Περιβάλλοντος
Τ.Κ. 166 04, Ελληνικό, Άγιος Κοσµάς
Τηλ: 210 9829239, Fax: 210 9833095
∆ικτυακός τόπος: http://www.ncmr.gr

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
Τοµέας Υδατοκαλλιεργειών
Τ.Κ. 166 04, Ελληνικό, Άγιος Κοσµάς
Τηλ. 210 9822557, Fax: 210 9833095
∆ικτυακός τόπος: http://www.ncmr.gr

Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.) 
Τ.Κ. 3001, Νεοχώρι Μεσολογγίου 
Τηλ. 26310 288873, Fax: 26310 28807
∆ικτυακός τόπος: http//www.ethiage.gr, http://nagref.gr

Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Εβρου
Τηλ. 25510 61000, Fax: 25510 61020
Ηλεκτρονική διεύθυνση: evroswet@hol.gr

Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Νέστου
Κεραµωτή, Τ.Κ. 640 11, Καβάλα
Τηλ. 25910 51831
Ηλεκτρονική διεύθυνση: delta-nestos@kav.forthnet.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Λίµνης Βιστονίδας
Πόρτο Λάγος, Τ.Κ. 670 63, Ξάνθη
Τηλ. 25410 96646

Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης
Τηλ. 23270 28004, Fax: 23270 28005
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Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα-Αλυκές Κίτρους
Τηλ. 2310 794811, Fax. 2310792293
Ηλεκτρονική διεύθυνση: wicaxios@otenet.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης
Απολλωνία, Τ.Κ. 570 14
Τηλ. 23930 41004, Fax: 23930 41050

Κέντρο Πληροφόρησης Πρεσπών
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
Άγιος Γερµανός, Τ.Κ. 530 77, Πρέσπα
Τηλ. 23850 51211, Fax: 23850 51343
Ηλεκτρονική διεύθυνση: spp@line.gr

Κέντρο Πληροφόρησης και Έρευνας Αµβρακικού
Κόπραινα, Τ.Κ. 481 00, Άρτα 
Τηλ. 26810 69683

Κέντρο Πληροφόρησης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου
Σιδηροδροµικός Σταθµός Αιτωλικού, Τ.Θ. 111
Τηλ./ Fax: 26320 22110
Ηλεκτρονική διεύθυνση: icmel@mes.forthnet.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Κοτυχίου-∆άσους Στροφυλιάς
Τηλ. 26930 31651, Fax: 26930 31652

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης
∆αυγάτα, Τ.Κ. 281 00, Κεφαλονιά
Τηλ. 26710 84400
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): musfici@in.gr

Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς
Ίδρυµα Φωκά Κοσµετάτου
Π. Βαλλιάνου 1, 281 00 Αργοστόλι
Τηλ. 2671026595, Fax: 2671026595
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ipfc@otenet.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.focas-cosmetatos.gr
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3. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ 

ΑΠΑ∆Ο∆ΗΜΟΥ, Ν.  (1993). Περιγραφικό Λεξικό των Πουλιών της Ελλάδος. Αθήνα: ΜΓΦΙ

BAILEY, J. (1993). Πουλιά (µτφρ. Π. Παπακωνσταντίνου) Αθήνα: Ερευνητές

ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ, Π. (1989) Ο γύρος του Κουτάβου και άλλα διηγήµατα για παιδιά. Αθήνα: Εστία

ΒΑΣΑΛΑ, Π. (Επιµ.) (1987) Κούταβος, Η Λιµνοθάλασσα της Κεφαλονιάς, Πρόγραµµα Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης. Αργοστόλι 

BONETTI, A. (1999). Μια µέρα στη λιµνοθάλασσα. Αθήνα: Σύνολο

COLDREY, J. (1993). Όστρακα (µτφρ. Π. Παπακωνσταντίνου) Αθήνα: Ερευνητές

ΓΕΡΑΚΗ, Π.Α. & ΚΟΥΤΡΑΚΗ, Ε.Τ.  (1996). Ελληνικοί Υγρότοποι. Αθήνα: ΜΓΦΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (χ.χ.) Το πρώτο µου βιβλίο για τα πουλιά. Αθήνα: ICBP

& Ε.Ο.Ε.

∆ΕΜΠΟΝΟΣ, Α.-∆. (1999). Κούταβος. Το χρονικό ενός βάλτου. Αργοστόλι: ∆ήµος Αργοστολίου

ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ, ∆. & ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ, Β. (1999). Το ποτάµι, Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών ∆ραστηριοτήτων Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Κριτική.

ΚΑΤΣΑ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. (1996). Πρέσπα. Μια ιστορία για τη φύση και τον άνθρωπο. Άγιος Γερµανός:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

ΚΟΛΩΝΑΣ, Λ. (1994). Πόρος Κεφαλονιάς. Πάτρα: Κοινότητα Πόρου-Πολιτιστικό Τµήµα

ΜΠΑΛΑΡΝΤ, Κ. (1997). Τα φτερουγίσµατα (Fly Away Home). Βιντεοταινία και DVD

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. (1996). Τα πουλιά του Αιγαίου. Αθήνα: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

ΠΕΡΕΝ, Ζ.,  ΚΛΙΖΟ, Ζ. & ΝΤΕΜΠΕΡ, Μ. (2001). Ταξιδιάρικα πουλιά (Le people migrateur). Βιντεοται-

νία και DVD

ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Σ. Ε. & ΓΕΡΑΚΗΣ, Π.Α. (1991). Υγρότοποι της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ./Τµήµα Γεω-

πονίας, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, WWF, IUCN

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997). Γνωρίζοντας του Υγρότοπους. ∆άσος Στροφυλιάς. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι. Αθήνα.

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997). Γνωρίζοντας του Υγρότοπους. Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

∆έλτα Ποταµού Νέστου. Αθήνα.

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997). Γνωρίζοντας του Υγρότοπους. Εκβολές ποταµών Αξιού,- Λουδία- Αλιάκµονα, Αλυκή

Κίτρους. Αθήνα.

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997). Γνωρίζοντας του Υγρότοπους. Υγρότοποι ευρύτερης περιοχής Εύηνου-Μεσολογγί-

ου-Αιτωλικού-Αχελώου. Αθήνα.

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997). Γνωρίζοντας του Υγρότοπους. ∆έλτα Ποταµού Έβρου. Αθήνα.

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1998).  Αµβρακικός. Οικοτουριστικός οδηγός. Πρέβεζα.

CORNELL, J. (1994). Ας µοιραστούµε τη φύση µε τα παιδιά (µτφρ. Στ. ∆ηµητριάδου, Χρ. Αθανασίου,

Α. Παπαγιάννη, & Α. Κωτίτσας). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

WILKES, A. (1991). Το πρώτο βιβλίο οικολογίας. Αθήνα: Μαργαρίτα ΕΠΕ.  

ΠΕΤΡΟΣ, N. (1995) Καθρεφτίσµατα στην Κερκίνη. Αθήνα: Κοάν 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ (2000). CD-ROM: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Κέντρο ΓΑΙΑ) & ΕΚΒΥ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Βιντεοταινία) (2000): Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγρότοπων (ΕΚΒΥ)
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4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΡΑΜΣΑΡ

∆έλτα του Έβρου (Νοµός Έβρου)
Ο υγρότοπος βρίσκεται στην ανατολικότερη γωνιά της Ελλάδας, στις εκβολές του ποταµού Εβρου.
Περιλαµβάνει ένα ευρύ ∆έλτα µε λιµνοθάλασσες, αλµυρά έλη, µικρές νησίδες, αµµόλοφους καθώς
και υπολείµµατα παραποτάµιων δασών. Κατά τη Ρωµαϊκή εποχή στην ευρύτερη περιοχή ήταν χτισµένη
η Τραϊανούπολη, που πήρε το όνοµά της από τον ιδρυτή της Τραϊανό. Ο σηµερινός αρχαιολογικός
χώρος διαθέτει και τις οµώνυµες ιαµατικές πηγές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συν-
δυάσει την οµορφιά του τοπίου µε τον ιαµατικό τουρισµό. Η ιδανική θέση του ∆έλτα µεταξύ Ευρώπης,
Ασίας και Αφρικής, έχει ως αποτελέσµατα την εµφάνιση διαφόρων ειδών πουλιών τα οποία είτε δεν
απαντώνται καθόλου, είτε απαντώνται πολύ σπάνια στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο. Τουλάχιστον 304
είδη πουλιών έχουν καταµετρηθεί µέχρι σήµερα  σε σύνολο 421 ειδών που έχουν παρατηρηθεί σε
όλη την Ελλάδα. Εκτός από τα πουλιά, το ∆έλτα φηµίζεται για την πλούσια ιχθυοπανίδα που περιλαµ-
βάνει 45 είδη ψαριών γλυκού και αλµυρού νερού καθώς και για το σηµαντικό αριθµό αµφιβίων (7
είδη), ερπετών (21 είδη) και θηλαστικών (περισσότερα από 40 είδη). Η χλωρίδα του υγρότοπου περι-
λαµβάνει περισσότερα από 350 φυτικά είδη, κυρίως αλόφυτα. Η πολιτική διαχείρισης του υγρότοπου
του ∆έλτα εστιάζεται κυρίως στον έλεγχο της αλιείας και της βόσκησης καθώς και στον αυστηρό
έλεγχο του κυνηγιού στην περιοχή, ένα µέρος της οποίας έχει κηρυχθεί καταφύγιο άγριας ζωής. Το
2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης του ∆έλτα Έβρου.

Λίµνη Ισµαρίδα (Μητρικού) και Λιµνοθάλασσες Ροδόπης (Νοµός Ροδόπης) 
Η περιοχή αποτελείται από µια σειρά παράκτιων λιµνών οι οποίες σε συνδυασµό µε τις εκβολές
των ποταµών σχηµατίζουν ένα ενιαίο υγροτοπικό σύστηµα. Η λίµνη Ισµαρίδα (ή αλλιώς Μητρικού)
είναι η µοναδική σε ολόκληρη τη Θράκη µε γλυκό νερό. Είναι µια ρηχή λίµνη (µέσο βάθος ένα
µέτρο) µε  έκταση 3.400 στρέµµατα ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι οι πυκνοί
καλαµώνες. Στα δυτικά της Ισµαρίδας κατά µήκος της ακτής βρίσκονται οι λιµνοθάλασσες της Ροδό-
πης, οι οποίες από τα ανατολικά προς τα δυτικά είναι: Έλος, Πτελέα, Αλυκή (Μέση), Αρωγή (Καρα-
τζά) και Ξηρολίµνη (Φανάρι). Όλες έχουν αλµυρό νερό και συνολικά η έκτασή τους είναι 14 τετρα-
γωνικά χιλιόµετρα.  Οι λιµνοθάλασσες αποτελούν καταφύγια και βασικούς τόπους διαχείµασης σπα-
νίων πουλιών όπως ο αργυροπελεκάνος. Επίσης αποτελούν  και το βασικό σηµείο συγκέντρωσης
των φοινικόπτερων στην Ελλάδα, ενώ ο συνολικός αριθµός πουλιών όλων των ειδών που έχει κατα-
µετρηθεί φτάνει τα 10.000. Μόνο στην Ισµαρίδα έχουν καταγραφεί περίπου 200 διαφορετικά είδη
πουλιών πολλά από τα οποία δεν απαντώνται ούτε σε γειτονικά οικοσυστήµατα, διότι ότι µόνο η
Ισµαρίδα διαθέτει τους απαραίτητους για την αναπαραγωγή πυκνούς καλαµώνες. Οι κίνδυνοι που
έχουν επισηµανθεί είναι η ανεξέλεγκτη άντληση νερού για άρδευση και η ρύπανση από γεωργικά
απόβλητα που µεταφέρουν οι ποταµοί.

Λίµνη Βιστονίδα και Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος (Νοµοί Ροδόπης & Ξάνθης)
Η λίµνη Βιστονίδα βρίσκεται στα νότια σύνορα των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης και είναι προέκταση
του όρµου του Πόρτο Λάγος.   Έχει έκταση 45 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Είναι µια αβαθής λίµνη (µέσο
βάθος 2 - 2,5 µ.), το βόρειο τµήµα της οποίας έχει γλυκό νερό, από τα νερά των ποταµών Κόσυν-
θου (Ξανθιώτη), Κοµψάτου (Πολύανθου) και Τραύου (Ασπροπόταµου),  ενώ το νότιο που δέχεται την επί-
δραση της θάλασσας έχει νερό υφάλµυρο.  Η λίµνη περιβάλλεται από θαµνώνες αλµυρικιών και έλη
αλµυρού και γλυκού νερού. Νότια της λίµνης εκτείνεται η  λιµνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος (η ονο-
µασία  προέρχεται από την ενετική ονοµασία Porto Lago, που σηµαίνει «το λιµάνι της λίµνης»), που
συνδέεται µέσω φυσικού διαύλου µε τη θάλασσα και µέσω τριών στοµίων µε τη λίµνη Βιστονίδα. Η
περιοχή αναφέρεται στις µυθολογικές περιπέτειες του Ηρακλή ως ο τόπος της θρακικής φυλής των
Βιστόνων απ' όπου πήρε η λίµνη το όνοµά της. Βασιλιάς ήταν ο ∆ιοµήδης, τα ανθρωποφάγα άλογα
του οποίου πήρε ο Ηρακλής για να τα πάει στο βασιλιά των Μυκηνών Ευρυσθέα. Στις νεότερες
εποχές το Πόρτο Λάγος ήταν λιµάνι µε αξιόλογη κίνηση µέχρι και τον 18ο αιώνα.  Ως πόλη ήταν
µεγαλύτερη από την Καβάλα και υπήρχαν πρακτορεία όλων των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ναυτι-
λιακών εταιρειών καθώς και προξενεία της Γαλλίας και Αυστροουγγαρίας. Η βλάστηση του υγροτό-



που διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή. Στα παράλια του Πόρτο Λάγος υπάρχουν διάφορα αµµόφι-
λα είδη ενώ στις εκβολές των ποταµών φυτρώνουν λεύκες, ιτιές, φτελιές, φράξοι και πλατάνια. Η
πανίδα είναι γενικά πλούσια µε κυρίαρχη την ιχθυοπανίδα και την  ορνιθοπανίδα. Έχουν καταγρα-
φεί περίπου 61 διαφορετικά είδη ψαριών. Εµπορικά, τα σηµαντικότερα είδη είναι οι κέφαλοι και τα
χέλια, ενώ η περιοχή κατατάσσεται µεταξύ των πρώτων λιµνών και λιµνοθαλασσών της χώρας σε
ιχθυοπαραγωγή. Όσον αφορά τα πουλιά έχουν καταγραφεί 264 διαφορετικά είδη. Σηµαντικοί είναι
οι πληθυσµοί ερωδιών και αργυροπελεκάνων ενώ ο υγρότοπος αποτελεί σταθερό σηµείο στάσης
για ανάπαυση και τροφή µεγάλων µεταναστευτικών σµηνών.

∆έλτα Νέστου (Νοµοί Καβάλας και Ξάνθης)
Ο ποταµός Νέστος, πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της Βουλγαρίας και διανύοντας µια απόσταση
130 χ.λµ. καταλήγει στο Θρακικό πέλαγος. Το εκτεταµένο ∆έλτα του εκτείνεται από τη γέφυρα των
Τοξοτών µέχρι το σηµείο εκβολής του και καταλαµβάνει έκταση 550.000 στρεµµάτων. ∆ίπλα από
την ακτή βρίσκονται οι λιµνοθάλασσες του Νέστου, οι οποίες µε τη σειρά είναι η Βάσσοβα, το
Ερατεινό, το Αγίασµα, η Κεραµωτή, η Κοκάλα, το Χαϊδευτό, το Μοναστηράκι και τα Μάγγανα, µε
συνολική έκταση περίπου 12.000 στρέµµατα. Το βόρειο τµήµα του υγρότοπου διασχίζεται από τη
σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη και ο ταξιδιώτης µπορεί να θαυµάσει εξαι-
ρετικές εικόνες όλες τις εποχές του έτους. Η σηµαντικότερη ενιαία περιοχή του υγρότοπου είναι το
πυκνό δάσος µε υδρόφιλη βλάστηση το οποίο είναι γνωστό ως Κοτζά Ορµάν (Μεγάλο ∆άσος).
Μέχρι το 1930 το δάσος αυτό είχε έκταση µεγαλύτερη από 70.000 στρέµµατα και σχεδόν ήταν
αδιάβατο και παρθένο. Από το 1930 µέχρι το 1950 έγιναν εργασίες διευθέτησης του ποταµού κατά
τη διάρκεια των οποίων εκχερσώθηκε το µεγαλύτερο τµήµα του δάσους µε συνέπεια να χαθεί ένα
από τα εναποµείναντα παραποτάµια δάση της Ευρώπης. Σήµερα το Μεγάλο ∆άσος καλύπτει έκταση
4.500 στρέµµατα και  είναι το µεγαλύτερο παραποτάµιο δάσος της Ελλάδας.  Στο ∆έλτα του Νέστου
έχουν καταγραφεί 41 είδη ψαριών, 20 είδη ερπετών, 11 είδη αµφιβίων και 14 είδη θηλαστικών ενώ
από πλευράς ορνιθοπανίδας έχουν καταγραφεί συνολικά 261 είδη πουλιών. Η διατήρηση του υγρό-
τοπου είναι σηµαντικός στόχος για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Στη Χρυσούπολη ιδρύθηκε
από την τοπική περιβαλλοντική οργάνωση, το πρώτο µικρό µουσείο υγροτόπου στην Ελλάδα. Η ∆ασι-
κή Υπηρεσία κάνοντας αποφασιστικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση από τα µέσα της δεκαετίας
του '90 και µετά, περιέφραξε ολόκληρες περιοχές απαγορεύοντας κάθε χρήση. Αυτό το µέτρο άρχι-
σε σιγά-σιγά άρχισε να επαναφέρει το παραποτάµιο δάσος και κάποια είδη θηλαστικών τα οποία
είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή. Το 2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης
∆έλτα Νέστου-Βιστονίδας-Ισµαρίδας. 

Λίµνη Κερκίνη (Νοµός Σερρών)
Η Λίµνη Κερκίνη βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Σερρών, στο λεκανοπέδιο που σχη-
µατίζεται µεταξύ των βουνών Μπέλες, Κρούσια και Μαυροβούνι. Είναι τεχνητή λίµνη και σχηµατί-
στηκε µε την κατασκευή ενός φράγµατος για τη διευθέτηση των νερών του ποταµού Στρυµώνα και
την ύδρευση του κάµπου των Σερρών.  Ανάλογα µε τη ρύθµιση του φράγµατος, η έκταση της λίµνης
περιορίζεται στα 45-50.000 στρέµµατα το φθινόπωρο και το χειµώνα από 70.000 περίπου που είναι
την άνοιξη. Γύρω από τη λίµνη βρίσκονται τα χωριά Λιθότοπος, Χρυσοχώραφα, Λιµνοχώρι, Μεγα-
λοχώρι, Μανδράκι, Νεοχώρι, Λιβάδια και Κερκίνη. Στην Κερκίνη έχουν καταγραφεί 244 είδη που-
λιών, εκ των οποίων τα 70 θεωρούνται προστατευόµενα είδη σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η λίµνη αποτελεί σηµαντική πηγή διατροφής για τα σπάνια είδη αρπακτικών τα οποία
φωλιάζουν στα κοντινά δάση, ενώ στα τρεχούµενα νερά υπάρχει πληθυσµός άγριας πέστροφας. Ιδα-
νικό καταφύγιο για τα ψάρια της περιοχής αποτελεί ο σπάνιος για την Ευρώπη τάπητας από νού-
φαρα ο οποίος καλύπτει έκταση περίπου 5 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Το 2002, µε το Νόµο 3044
ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης Κερκίνης.
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Λίµνες Κορώνεια (Λαγκαδά) και Βόλβη (Νοµός Θεσσαλονίκης)
Οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια συγκαταλέγονται µεταξύ των πέντε µεγαλυτέρων λιµνών της Ελλάδας
(2η η Βόλβη και 4η η Κορώνεια) και βρίσκονται ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Η Κορώνεια είναι γνω-
στή και ως λίµνη του Λαγκαδά ή του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή των λιµνών βρίσκονται τα χωριά
Ρεντίνα, Μικρή και Μεγάλη Βόλβη, Σχολάρι, Νυµφόπετρα, Άγιος Βασίλειος και Λαγκαδάς. Η  Κορώ-
νεια, επικοινωνεί µε τη  Βόλβη µε κανάλια, ενώ η Βόλβη συνδέεται µε το Στρυµωνικό Κόλπο µέσω
του µικρού ποταµού Ρήχειου. Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική, ενώ η αλιεία ασκείται σχεδόν ολό-
κληρο το χρόνο εκτός από µια µικρή περίοδο την άνοιξη. Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι
η περιοχή της Βόλβης είναι µια από τις λίγες περιοχές που εκτρέφονται ακόµη βουβάλια. ∆ύο αξιό-
λογα δάση υπάρχουν στην περιοχή: το δάσος της Ρεντίνας, µε υπέροχα πλατάνια δεξιά και αριστε-
ρά από τον ποταµό Ρήχειο και το δάσος της Απολλωνίας δίπλα από τη λίµνη Βόλβη. Συνολικά στην
ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 336 είδη φυτών, 13 από τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά σπά-
νια. Μεταξύ των δύο λιµνών βρίσκονται δύο εντυπωσιακοί υπεραιωνόβιοι πλάτανοι, γεµάτοι από
φωλιές σταχτοτσικνιάδων και άλλων πουλιών, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν  σε  φυσικά µνηµεία.  Στις
δύο λίµνες ζουν 24 είδη ψαριών, ενώ έχουν καταγραφεί 19 είδη αµφιβίων και ερπετών και 34 είδη
θηλαστικών. Από πλευράς ορνιθοπανίδας, έχουν καταγραφεί πάνω από 200 είδη πουλιών. Ιδιαίτερα
τα στενά της Ρεντίνας είναι σηµαντικό πέρασµα για αρπακτικά όπως ο φιδαετός, ο χρυσαετός και
ο σταυραετός. Η µεγαλύτερη απειλή για το σηµαντικό αυτό υγρότοπο των δύο µεγάλων λιµνών είναι
η συνεχής µείωση της στάθµης τους, η οποία οφείλεται είτε στην παρατεταµένη ανοµβρία, είτε στην
ανεξέλεγκτη άντληση νερών από τις λίµνες για άρδευση της γύρω περιοχής. Το 2002, µε το Νόµο
3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης.

∆έλτα  Ποταµών Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα και Αλυκή Κίτρους 
(Νοµοί Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας και Πιερίας) 
Κατά µήκος του δυτικού τµήµατος του κόλπου της Θεσσαλονίκης και του Θερµαϊκού κόλπου ανα-
πτύσσεται ένα δίκτυο υγρότοπων που περιλαµβάνει τις εκβολές των ποταµών Γαλλικού και Λουδία, τα
∆έλτα των ποταµών Αξιού και Αλιάκµονα, εκτεταµένους ορυζώνες και αλοέλη, υπολείµµατα παραπο-
τάµιου δάσους κατά µήκος των ποταµών, νησίδες και αµµονησίδες, λιµνοθάλασσες και την Αλυκή
του Κίτρους (η δεύτερη σε παραγωγή αλυκή της Ελλάδας) που λειτουργεί σε τµήµα της λιµνοθά-
λασσας του Κίτρους. Ο Λουδίας, ο Αξιός και ο Γαλλικός αναφέρονται σε κείµενα της αρχαιότητας
από τον Όµηρο, τον Ευριπίδη και τον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος µάλιστα αναφέρει ότι περίπου ένα εκα-
τοµµύριο Πέρσες στρατιώτες του Ξέρξη στρατοπέδευσαν εκεί το 480 π.Χ. κάνοντας τον ποταµό Γαλ-
λικό να στερέψει καθώς δεν ήταν σε θέση να τους ξεδιψάσει. Στους "βάλτους" της ίδιας περιοχής,
διαδραµατίζονται οι περιπέτειες του Μακεδονικού Αγώνα, στα "Μυστικά του Βάλτου" της Πηνελόπης
∆έλτα. Στα ∆έλτα των ποταµών Αλιάκµονα και Αξιού συναντώνται κέφαλοι και λαβράκια και συνολι-
κά στους ποταµούς  Αλιάκµονα και Αξιό ζουν 33 και 36 είδη ψαριών αντίστοιχα. Στις αβαθείς
θαλάσσιες εκτάσεις που δηµιουργούνται βρίσκει χώρο αναπαραγωγής ο γόνος πολλών ψαριών του
Αιγαίου ενώ στην περιοχή παράγεται περίπου το 90% της συνολικής παραγωγής µυδιών στην Ελλά-
δα. Η Αλυκή Κίτρους είναι µια έκταση 2.540 στρεµµάτων από την οποία παράγονται ετησίως 15 -
20.000 τόνοι αλάτι. Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 215 είδη πουλιών, µε πιο χαρακτηριστικούς τους
ερωδιούς, οι οποίοι σχηµατίζουν εκεί µια από τις σηµαντικότερες αποικίες τους στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχουν  αργυροπελεκάνοι και λεπτοµύτες, είδη που  απειλούνται παγκοσµίως
µε εξαφάνιση. Η γειτνίαση του υγρότοπου µε το µεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και
η υπεράντληση νερών για την άρδευση της περιοχής (οι πεδιάδες της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας
και του Αξιού αρδεύονται µε νερά της περιοχής) είναι οι βασικές απειλές για τον υγρότοπο αυτό.
Το 2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης του ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα.  

Λίµνη Μικρή Πρέσπα (Νοµός Φλώρινας)
Ο υγρότοπος των Πρεσπών βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας στα σύνορα µε την Αλβα-
νία ανάµεσα σε ψηλά βουνά και σε υψόµετρο 853 µέτρων.  Οι λίµνες είναι δύο, η Μικρή και η
Μεγάλη Πρέσπα µε έκταση 48 και 288 τετραγωνικά χιλιόµετρα αντίστοιχα. Όµως από τις δύο
λίµνες, στην Ελλάδα ανήκουν τα 44 τετραγωνικά χιλιόµετρα της Μικρής και µόνο τα 37 τετραγω-
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νικά χιλιόµετρα της Μεγάλης Πρέσπας. Οι δύο λίµνες παλαιότερα ήταν ενωµένες αλλά τώρα χωρί-
ζονται από µια αµµώδη νησίδα και επικοινωνούν µόνο µε ένα στενό δίαυλο, ενώ το νερό κυλά
από τη Μικρή προς τη Μεγάλη Πρέσπα. Η όλη περιοχή αποτελεί τον Εθνικό ∆ρυµό των Πρεσπών
και περιλαµβάνει 12 χωριά µε περίπου 1200 κατοίκους. Από πλευράς χλωρίδας η περιοχή συντηρεί
τον εντυπωσιακό αριθµό των 1500 ειδών φυτών. Η ιχθυοπανίδα περιλαµβάνει 17 είδη ψαριών µετα-
ξύ των οποίων το ενδηµικό είδος ψαριού µπράνα και ένα είδος άγριας πέστροφας. Από άποψη
πανίδας επίσης περιλαµβάνονται 11 είδη αµφιβίων, 22 είδη ερπετών, 45 είδη θηλαστικών και πάνω
από 260 είδη πουλιών. Ο υγρότοπος των Πρεσπών είναι παγκοσµίως γνωστός για τις αποικίες των
αργυροπελεκάνων και των ροδοπελεκάνων, τα οποία είναι δύο από τα σπανιότερα πλέον πουλιά στη
γη. Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία των Πρεσπών είναι τα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία που
υπάρχουν διάσπαρτα στην περιοχή. Τα περισσότερα παραδοσιακά οικήµατα αλλά και οι ναοί βρί-
σκονται στα χωριά Ψαράδες (που βρίσκεται κοντύτερα προς τη Μεγάλη Πρέσπα), Άγιος Γερµανός
(που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μικρής Πρέσπας) και στο νησί του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή
Πρέσπα, στο οποίο βρίσκονται 5 ναοί άλλοι σε καλή κατάσταση και άλλοι ερειπωµένοι. Επίσης δια-
τηρούνται ακόµα µερικά στοιχεία παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως παλιές ψαράδικες βάρκες,
τεχνικές παρασκευής κάρβουνου καθώς και αεροξήρανσης ψαριών και λαχανικών. Το 1991 ιδρύθη-
κε η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε πρωτοβουλία των Φίλων των Πρεσπών και του WWF
International. Το 2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης Πρεσπών.  

Αµβρακικός Κόλπος (Νοµοί Άρτας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας)
Στο βόρειο τµήµα του Αµβρακικού κόλπου και ανάµεσα στα ∆έλτα των ποταµών Λούρου και Αρά-
χθου αναπτύσσεται ένα εκτεταµένο σύστηµα υγρότοπων. Περιλαµβάνει αρκετές λιµνοθάλασσες, από
τις οποίες µεγαλύτερες είναι η Ροδιά (µε έκταση 15.000 στρέµµατα, ένας από τους πιο παραγωγι-
κούς χελότοπους της Ελλάδας), το Τσουκαλιό (µε έκταση 17.000 στρέµµατα νότια της Ροδιάς, στο
δυτικό άκρο της οποίας εκβάλλει ο ποταµός Λούρος) και η Λογαρού (µε έκταση 28.000 στρέµµα-
τα στα ανατολικά του Τσουκαλιού, περιοχή πλούσια σε αλιεύµατα). Επίσης ο υγρότοπος περιλαµβά-
νει  λουρονησίδες µήκους πολλών χιλιοµέτρων, στα όρια των λιµνοθαλασσών µε τη θάλασσα, εκτε-
ταµένα αλοέλη και έλη γλυκού νερού, τον µεγαλύτερο ενιαίο καλαµώνα της Ελλάδας καθώς και
νησίδες και υπολείµµατα παραποτάµιων δασών κατά µήκος των ποταµών. Στην περιοχή υπάρχουν
ασβεστολιθικοί λόφοι καλυµµένοι από σκληρόφυλλους αειθαλείς θάµνους, που αποτελούν καταφύ-
γιο διαφόρων αρπακτικών πτηνών. Πάνω από 250 είδη πουλιών διαχειµάζουν ή σταθµεύουν, ενώ
τουλάχιστον 75 από αυτά είναι σπάνια ή απειλούµενα. Η ιχθυοπαραγωγική ικανότητα του Αµβρακι-
κού αν και µειωµένη σε σχέση µε το παρελθόν, είναι ακόµη υψηλή. Κέφαλοι, λαβράκια, τσιπούρες,
µεγάλου µεγέθους γαρίδες (γάµπαρες), γλώσσες, σουπιές και φυσικά χέλια, είναι τα βασικά είδη
ιχθυοπαραγωγής του Κόλπου, ενώ σηµαντικές είναι και οι µυδοκαλλιέργειες της περιοχής. Από τον
Αµβρακικό  περνούν συχνά δελφίνια και µεγάλες θαλάσσιες χελώνες Carreta Carreta. Ο Αµβρα-
κικός είναι ένας υγρότοπος ιδιαίτερης αξίας όχι µόνο για τα Ελληνικά αλλά και για τα διεθνή
δεδοµένα. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την περιοχή προέρχεται από τα ρυπογόνα συστατικά που
µεταφέρουν οι ποταµοί που εκβάλουν στην περιοχή καθώς και από τα κατάλοιπα από την επεξερ-
γασία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από τις µονάδες της ευρύτερης περιοχής. Το
2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγρότοπων Αµβρακικού Κόλπου.  

Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου - Αιτωλικού (Νοµός Αιτωλοακαρνανίας)
Στην περιοχή του Μεσολογγίου, ανάµεσα στις εκβολές των ποταµών Αχελώου και Εύηνου βρίσκεται
µια από τις µεγαλύτερες υγροτοπικές εκτάσεις της Ελλάδας. Το βασικό τµήµα περιλαµβάνει τρεις µεγά-
λες λιµνοθάλασσες: α) το νοτιότερο ρηχό, κεντρικό τµήµα που φθάνει µέχρι τη νησίδα πάνω στην
οποία είναι χτισµένη η πόλη Αιτωλικό και είναι γνωστή ως λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, β) το
βόρειο, βαθύτερο τµήµα που βρίσκεται στο επάνω τµήµα της νησίδας του Αιτωλικού και ονοµάζεται
λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού και, γ) το ανατολικό τµήµα, η λιµνοθάλασσα της Κλείσοβα. Η περιοχή
οφείλει τη σηµερινή της διαµόρφωση στην εκβολή των δύο µεγάλων ποταµών του Αχελώου και του
Εύηνου. Παλαιότερα υπήρχαν µεγάλες εκτάσεις παραποτάµιων δασών, αποµεινάρι των οποίων είναι το
600 στρεµµάτων ∆άσος του Φράξου στην περιοχή του Λεσινιού. Οι υγρότοποι του Μεσολογγίου απο-
τελούν µια από τις σηµαντικότερες περιοχές διαχείµασης πουλιών και µια από τις σηµαντικότερες στά-
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σεις ανάπαυσης και τροφής των µεταναστευτικών πουλιών. Κάθε χρόνο καταµετράται πληθυσµός 25.000-
35.000 πουλιών. Η περιοχή είναι εξαιρετικά γνωστή για την πλούσια ιχθυοπανίδα της, η οποία συνί-
σταται κυρίως σε πέντε είδη κεφάλων, λαβράκια, τσιπούρες, χέλια και γοβιούς της λιµνοθάλασσας. Ο
τρόπος αλιείας κυρίως γίνεται µε ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθετούνται στην έξοδο
της λιµνοθάλασσας προς τη θάλασσα. Τα αλιεύµατα της περιοχής φθάνουν τους 2.000 - 4.000 τόνους
ετησίως και αποτελούν  µια σηµαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τους κατοίκους της περιοχής. Μια
επίσης πολύ µεγάλη πηγή εσόδων για την περιοχή αποτελεί και η Αλυκή του Μεσολογγίου, η παρα-
γωγή της οποίας συνιστά περίπου το 65% της Ελληνικής αλατοπαραγωγής και καλύπτει το 50% των
αναγκών της χώρας σε αλάτι. Οι τεράστιοι λευκοί λόφοι του αλατιού αποτελούν καταφύγιο για πολλά
µεταναστευτικά κυρίως είδη πουλιών, τα οποία τρέφονται µε το µικροσκοπικό καρκινοειδές που ονο-
µάζεται αρτέµια και βρίσκεται µέσα στα πληµµυρισµένα αλατοπήγια ("τηγάνια" των αλυκών). Το 2002,
µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης  Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

Λιµνοθάλασσα Κοτύχι - ∆άσος Στροφυλιάς (Νοµοί Αχαΐας και Ηλείας) 
Η λιµνοθάλασσα Κοτύχι βρίσκεται στο νοµό Ηλείας, ενώ το παραθαλάσσιο δάσος της Στροφυλιάς,
είναι βορειότερα στο νοµό Αχαΐας. Πρόκειται για ένα δίκτυο λιµνοθαλασσών (Άραξος, Κοτύχι, Πρό-
κοπος), λιµνών, ελών (Λάµια, έλος γλυκού νερού) και δασών (δάσος της Στροφυλιάς) κατά µήκος
των βόρειοδυτικών  ακτών της Πελοποννήσου. Σηµαντική είναι η ιχθυοπανίδα της περιοχής. Η Λιµνο-
θάλασσα του Άραξου είναι γνωστή για τις ποσότητες τσιπούρας που παράγει. Ο Πρόκοπος αποτε-
λεί χώρο αλίευσης άφθονων ποσοτήτων κεφάλων και χελιών. Η Λάµια είναι επίσης σηµαντικός
χελότοπος, τα οποία όµως αλιεύονται µόνο στα περάσµατά τους προς τη θάλασσα. Τέλος, η λιµνο-
θάλασσα Κοτύχι µε τους επτά χείµαρρους που εκβάλουν σε αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό φυσικό
ιχθυοτροφείο. Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά µεγάλη σε ποικιλία. Στη λιµνοθάλασσα
Κοτύχι, διαχειµάζουν διάφορα είδη πάπιας τα οποία ξεπερνούν τα 5.000 άτοµα σε πληθυσµό, ενώ
µπορεί κανείς να βρει ερωδιούς και άλλα παρυδάτια πουλιά. Η λίµνη Πρόκοπου και το έλος της
Λάµιας χρησιµεύουν κυρίως ως στάση τροφής και ανάπαυσης για τα µεταναστευτικά πουλιά. Το
∆άσος της Στροφυλιάς, είναι το µεγαλύτερο παράκτιο δάσος της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύ-
τερα της Μεσογείου. Σε αρκετές θέσεις αναµιγνύεται µε τους υγρότοπους δηµιουργώντας εικόνες
σπάνιας οµορφιάς. Αποτελείται από τεράστιες κουκουναριές, πεύκα και θαµνοκυπάρισσα και καταλή-
γει σε µια εκτενή αµµώδη παραλία µε χαρακτηριστικά αµµόφιλα φυτά και µοναδικούς αµµοθινικούς
σχηµατισµούς. Το 2002, µε το Νόµο 3044 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

Σηµείωση: Το κείµενο «Ελληνικοί Υγρότοποι Ραµσάρ» στηρίχτηκε σε σχετικά στοιχεία και πληροφορίες από τους δικτυα-
κούς τόπους: του ΥΠΕΧΩ∆Ε (http://www.minenv.gr), της WWF (http://www.wwf.gr) και στη µελέτη «Ελληνικοί Υγρότοποι»
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων, Εκδόσεων της Εµπορικής Τρά-
πεζας της Ελλάδας.

Βασική Νοµοθεσία για τους υγρότοπους και γενικότερα για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τις προστατευόµενες περιοχές 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 
(Επίσηµη Εφηµερίδα L 103, 25.04.1979)

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαίου 1992, «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 206, 22.07.1992)

Ν. 191/1974. Κύρωση της Σύµβασης Ραµσάρ από την Ελλάδα (ΦΕΚ 350/Α/20 Νοεµβρίου 1974).

Ν. 2742/99  «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/7 Οκτωβρίου 1999)

Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, άρθρο 13: Ίδρυση 25φορέων διαχείρισης» (ΦΕΚ 197/Α/27 Αυγούστου 2002)  
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