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2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου                                Σχ. Έτος 2014-15 

           Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ομάδα: « Οι Ταχυδρόμοι του Περιβάλλοντος » 

Θέμα: « Με τα φτερά των υδρόβιων πουλιών » 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 

2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. 

4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ 

ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. 
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<<Ταχυδρόμοι του περιβάλλοντος>> 

2014-2015 

 

 

1. Καλοκύρη Χριστίνα 

2. Καραπάνου Μαριάννα 

3. Κουτσούμπα Στέλλα 

4. Κωνσταντινίδη Στέλλα 

5. Λιγοξυγκάκης Παναγιώτης 

6. Λίτσα Νεφέλη 

7. Μαλλιαράκη Ραφαέλα 

8. Παπουτσάκη Φωτεινή 

9. Κουκουναράκη Χριστίνα 

10. Ξαγοραράκη Ιωάννα 

11. Παπαηλιάκη Λητώ 

12. Μακατουνάκη Χρυσούλα 

13. Μαρτιμιανάκη Γεωργία 
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14. Ρογδάκη Γεωργία 

15. Σπινθάκη Μαρία 

16. Σχοιναράκη Εμμανουέλα 

17. Σωμαράκη Μιχαέλα 

18. Χουρδάκης Παντελής 

19. Τριγώνη Μαρία 

20. Κατσαραπίδης Θωμάς 

21. Νίχλος Μιχαήλ 

22. Παπαδάκης Δημήτρης 

23. Παπαδογιαννάκη Μαριλίτα 

24. Παπακαλιάτη Εμμανουέλα 

25. Ρωμανού Εύα 

26. Σηφάκη Κωνσταντίνα 

27. Σπιθάκης Γιώργος 

28. Στεργιάκη Μαρία 

29. Ταβερναράκη Νικολέτα 

30. Τσαγκαράκη Άντρια 

31. Χατζηδάκη Στέλλα 

32. Χοτζαπάλογλου Μαρία 

33. Ανδρουλάκη Σοφία 

34. Βαρουχάκης Μύρωνας 

35. Βασιλάκη Ειρήνη 



 5 

36. Βλαντή Ευαγγελία 

37. Βλαχάκης Ιωάννης 

38. Κοσμαδάκης Ζαχαρίας 

39. Μαρκοδημητράκης Μανόλης 

40. Μαρμαρά Μαρία 

41. Μαυρουδής Μανόλης 

42. Μοάτσος Πέτρος 

43. Μπολάκης Θωμάς 

44. Παπαηλία Χριστίνα 

45. Πυργιανάκη Γεωργία 

46. Σκουλούδη Ευγενία 

47. Παρασχόπουλος Σωτήρης 

48. Σαράντου Αγγελική 

49. Σταματέλου Αθηνά 

50. Σταυρακάκη Χαρά 

51. Στάπελφελντ Άννα 

52. Σφακιανάκη Εβελίνα 

53. Χαριτάκη Κατερίνα 

54. Παπαδογιαννάκη Κατερίνα 

55. Βαρβεράκη Ελεάνα 

56. Γραμματικάκης Νίκος 
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 ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

 

 

 

 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 

 

Τι είναι οι υδροβιότοποι 

     Υδροβιότοπος ή υγρότοπος ονομάζεται κάθε περιοχή που καλύπτεται 
εποχικά ή μόνιμα από ρηχά νερά, ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά 
το υπόστρωμά της είναι υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος. Το 
υπόστρωμα των υγροτόπων μπορεί να είναι έδαφος, άμμος, χαλίκια κ.λπ. 
 
Οι υγρότοποι έχουν ιδιαίτερη οικολογική σημασία, η οποία οφείλεται στην 
ποικιλότητα των ειδών και στις πυκνότητες των πληθυσμών που κατοικούν σε 
αυτούς, στη συνήθως υψηλή τους παραγωγικότητα και στα ιδιαίτερα 
ενδιαιτήματα που περικλείουν.  
  

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Σύμβασης Ραμσάρ, υγρότοποι είναι 
φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ξυλώδη βλάστηση, 
από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από 
τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές κατακλύζονται μονίμως ή 
προσωρινώς με νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή 
αλμυρό. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που καλύπτονται με θαλασσινό 
νερό, το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Κατά 
την ίδια σύμβαση, στους υγρότοπους μπορούν να ενταχθούν και οι παρόχθιες 
ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν με υγροτόπους ή με νησιά ή με 
θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες μεν από έξι μέτρα κατά τη 
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ρηχία, αλλά βρίσκονται μέσα στα όρια του υγροτόπου.  
  

 
 
 

Είδη Υγρότοπων  

Οι υγρότοποι διακρίνονται σε φυσικούς και τεχνητούς, ανάλογα με τον τρόπο 
δημιουργίας τους. Σύμφωνα με το Γραφείο Ραμσάρ, στους φυσικούς 
υγροτόπους μπορούν να συμπεριληφθούν περίπου 17 τύποι υγροτόπων και 
στους τεχνητούς περίπου 8. Ωστόσο, οι πιο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό, 
τύποι υγροτόπων είναι λιγότεροι σε αριθμό.  

Φυσικοί Υγρότοποι 

Στους φυσικούς υγροτόπους ανήκουν οι ποταμοί, οι εκβολές, τα δέλτα, 
οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, τα έλη και οι πηγές. Οι φυσικοί υγρότοποι 
δημιουργούνται χωρίς τη μεσολάβηση του ανθρώπου. 
 
       Ποταμοί : Οι ποταμοί ρέουν από βουνά ή πεδιάδες προς κάποια 
σταθερή συγκέντρωση υδάτων, όπως θάλασσες και λίμνες, μεταφέροντας 
νερό από πηγές ή από κατακρημνίσματα της ατμόσφαιρας (βροχή, χιόνι). 
Στην πορεία τους οι ποταμοί παρασύρουν με την ορμή τους υλικά, όπως 
χώμα, άμμο, πέτρες και θρύμματα φυτών, τα οποία ονομάζονται φερτά υλικά. 
Πολλές φορές τα νερά λιμνών ρέουν, συνήθως εποχικά, μέσω επιφανειακών 
διεξόδων σε ποταμούς, που καταλήγουν στη θάλασσα ή και σε άλλες λίμνες.  
Οι οργανισμοί που ζουν στους ποταμούς είναι προσαρμοσμένοι να αντέχουν 
στην επίδραση της συνεχούς ροής του νερού. Στις όχθες των ποταμών, όταν 
η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει, φύεται υδρόβια βλάστηση. Οι 
ποταμοί της Ελλάδας φθάνουν στους 91 περίπου. Οι περισσότεροι είναι 
μικροί και έχουν νερό μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, είτε η ροή τους 
μειώνεται κατά πολύ το θέρος.  

 
 
      Εκβολές : Η εκβολή ενός ποταμού είναι το χαμηλότερο τμήμα της κοίτης 
του, δηλαδή εκεί όπου τα νερά του καταλήγουν στη θάλασσα. Στις εκβολές, το 
γλυκό νερό των ποταμών αναμιγνύεται με το αλμυρό νερό της θάλασσας. 
Υπάρχουν τμήματα εκβολών που δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με τη 
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θάλασσα και άλλα που έχουν διαρκή ή εποχική επικοινωνία με αυτήν. Στις 
εκβολές, η ανάμιξη ποτάμιου (γλυκού) και θαλασσινού νερού ρυθμίζει τη 
διαβίωση των οργανισμών. Η αλατότητα του νερού παρουσιάζει ευρεία 
διακύμανση στον χώρο και στον χρόνο και περιοδικά μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από αυτή της θάλασσας λόγω της εξάτμισης. Η κατανομή της 
αλατότητας σε μία εκβολή επηρεάζεται, επίσης, από το σχήμα της εκβολής, 
τον βυθό της, τον άνεμο, την εξάτμιση του νερού στην επιφάνειά της, την 
παλίρροια και τη ροή του ποτάμιου νερού. 

 

 

 

 

 
     Δέλτα : Οι ποταμοί παρασύρουν και μεταφέρουν με τη ροή του νερού 
διάφορα υλικά, όπως χώμα, άμμο, πέτρες, χαλίκια και θρύμματα φυτών. Τα 
φερτά αυτά υλικά των ποταμών συσσωρεύονται στην περιοχή των εκβολών, 
όταν τα θαλάσσια ρεύματα δεν έχουν τη δύναμη να τα διασκορπίσουν. Με το 
πέρασμα του χρόνου σχηματίζονται στις εκβολές ζώνες ξηράς, από αμμώδες 
ή πηλώδες έδαφος, οι οποίες εισέρχονται στη θάλασσα και αποτελούν τα 
δέλτα των ποταμών. Το τελικό σχήμα που έχει κάθε φυσικό δέλτα οφείλεται 
στη δράση των δυνάμεων του ποταμού και των δυνάμεων της θάλασσας. 
Όλοι οι ποταμοί δε σχηματίζουν δέλτα στις εκβολές τους. Στα δέλτα υπάρχουν 
περιοχές που επικοινωνούν ελεύθερα με τη θάλασσα, περιοχές με 
περιορισμένη επικοινωνία, αλλά και άλλες απομονωμένες από τη θάλασσα. Η 
αλατότητα του νερού και του εδάφους στις περιοχές των δέλτα είναι 
κυμαινόμενη, ως αποτέλεσμα του διαφορετικού βαθμού αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στον ποταμό και στη θάλασσα. Η ποικιλία στη μορφολογία των 
δελταϊκών περιοχών και η διαφορετική αλατότητά τους, δημιουργούν μωσαϊκό 
τοπίων και οικοσυστημάτων. Λιμνοθάλασσες, μικρές λίμνες με υφάλμυρο ή 
γλυκό νερό, υγρά λιβάδια, αλοέλη, αλοφυτικοί θαμνώνες, παρόχθια δάση και 
θίνες, εναλλάσσονται προσφέροντας ποικιλομορφία στην περιοχή των δέλτα. 
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     Λίμνες : Λίμνες είναι οι συγκεντρώσεις νερού, οι οποίες καταλαμβάνουν 
μικρές ή μεγάλες λεκανοειδείς εκτάσεις στην επιφάνεια της Γης. 
Σχηματίσθηκαν από τεκτονικές ή ηφαιστειακές δυνάμεις ή από τη δράση των 
παγετώνων. Οι περισσότερες λίμνες έχουν γλυκό νερό. Υπάρχουν όμως 
μερικές με υφάλμυρο ή με αλμυρό νερό, όταν το γεωλογικό υπόβαθρο 
περιέχει πολλά διαλυτά άλατα. Επίσης, το γλυκό νερό ορισμένων λιμνών 
μπορεί σε έτη μεγάλης ανομβρίας και εξάτμισης να καταστεί προσωρινά 
υφάλμυρο. Υπάρχουν και παράκτιες λίμνες των οποίων το νερό είναι γλυκό 
κοντά στα στόμια των ρυακιών που τις τροφοδοτούν και βαθμιαία γίνεται 
υφάλμυρο, όσο μικραίνει η απόσταση προς την ακτή. Στη λεκάνη της 
Μεσογείου, η δημιουργία των λιμνών οφείλεται είτε στην ηφαιστειακή δράση 
(πιο συγκεκριμένα, στην πλήρωση με νερό των κώνων σβησμένων 
ηφαιστείων), είτε σε καρστικούς σχηματισμούς, που οφείλονται στη διάβρωση 
ασβεστολιθικών πετρωμάτων από το νερό. Οι λίμνες τροφοδοτούνται με νερό 
είτε από υπόγεια αναβλύζοντα νερά ή από ποταμούς, ρυάκια και χειμάρρους. 
Η φυσικοχημική σύσταση του νερού μιας λίμνης εξαρτάται στενά από τη 
σύσταση του νερού που εισέρχεται σε αυτή, αλλά και από πολλούς άλλους 
παράγοντες, όπως η σύσταση και η μορφολογία του πυθμένα κ.λπ. 
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      Λιμνοθάλασσα : Στις ακτές με ήπιο ανάγλυφο, που είναι προστατευμένες 
από τα έντονα θαλάσσια ρεύματα, οι ποταμοί μεταφέρουν και αποθέτουν 
στερεά υλικά (ιζήματα), εκατοντάδες μέτρα μέσα στη θάλασσα. Η δράση των 
κυμάτων δίνει στα αποτιθέμενα υλικά τη μορφή αναχωμάτων, τα οποία 
εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του θαλασσινού νερού. Ετσι, 
δημιουργούνται οι λιμνοθάλασσες, δηλαδή οι εκτάσεις ρηχών αλμυρών ή 
υφάλμυρων νερών, οι οποίες χωρίζονται από την ανοικτή θάλασσα με 
αμμολωρίδες και σωρούς από κροκάλες. Οι λιμνοθάλασσες επικοινωνούν με 
τη θάλασσα, μέσω φυσικών στενών διωρύγων. Η αλατότητα των νερών μιας 
λιμνοθάλασσας εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις, την εξάτμιση του 
επιφανειακού νερού, αλλά κυρίως από τον ρυθμό εισροής θαλασσινού νερού 
σε αυτή. Οι λιμνοθάλασσες περιβάλλονται συνήθως από αλοέλη, που 
τροφοδοτούνται από επιφανειακά ή υπόγεια αλμυρά νερά.  
 
     Έλη : Τα έλη είναι περιοχές περιοδικά ή μόνιμα κατακλυσμένες με ρηχά 
νερά. Τα έλη, ανάλογα με την αλατότητα του νερού, διακρίνονται σε αλμυρά, 
σε υφάλμυρα και σε έλη γλυκού νερού. Τα αλμυρά και τα υφάλμυρα έλη 
σχηματίζονται σε παράκτιες περιοχές, σχετικά προστατευμένες, από τη 
διαβρωτική επίδραση των κυμάτων της θάλασσας και του ανέμου, ώστε να 
επιτρέπεται η συγκέντρωση και συσσώρευση ιζημάτων. Η βλάστηση των 
αλμυρών και υφάλμυρων ελών συνίσταται από είδη ανθεκτικά στην υψηλή 
αλατότητα. Καθώς μεταβάλλεται η αλατότητα, μεταβάλλονται και τα είδη που 
κυριαρχούν, με αποτέλεσμα η βλάστηση να σχηματίζει διαφορετικές ζώνες, με 
διαφορετικά είδη σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές. Τα έλη του γλυκού νερού 
σχηματίζονται είτε σε παραλιακές περιοχές, που δεν επηρεάζονται από το 
θαλασσινό νερό ή σε εσωτερικές περιοχές, όπως παρόχθιες εκτάσεις λιμνών 
ή ποταμών. Xαρακτηριστικά είδη φυτών που απαντούν στα έλη γλυκού νερού 
είναι τα καλάμια, τα ψαθιά, τα βούρλα και τα επιπλέοντα υγροτοπικά φυτά, 

http://farm3.static.flickr.com/2631/4031776693_fa3060428c_z.jpg


 11 

όπως τα νούφαρα και οι ποταμογείτονες.  

 

 

 

 
         Πηγές : Κάθε τόπος από τον οποίο αναβλύζει ελεύθερα νερό από τους 
υπόγειους υδροφορείς ονομάζεται πηγή. Το εμβαδόν του τόπου αυτού μπορεί 
να είναι μικρότερο από 1 τετραγωνικό μέτρο, έως πολλά τετραγωνικά μέτρα. 
Πηγαίος υγρότοπος είναι όχι μόνο αυτή καθεαυτή η περιοχή από όπου 
αναβλύζει νερό, αλλά και η ευρύτερη τοποθεσία στην οποία απλώνονται τα 
νερά προτού ρεύσουν προς κάποιο ρυάκι. Το νερό των πηγών προέρχεται 
από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, όπως βροχή και χιόνι, τα επιφανειακά 
νερά θαλασσών, λιμνών και ποταμών. Απορροφάται από το έδαφος και 
κατεβαίνει σε μεγάλα βάθη, όπου συγκεντρώνεται σε υπόγεια δίκτυα στοών 
που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στα στρώματα των πετρωμάτων με τη 
δράση τεκτονικών γεγονότων. Κατά την κίνησή τους τα νερά αυτά έρχονται σε 
επαφή με πετρώματα και ορυκτά και εμπλουτίζονται με στερεές ανόργανες 
ουσίες και αέρια. Το αποθηκευμένο νερό ανεβαίνει και πάλι στην επιφάνεια 
όταν συναντήσει κάποια διέξοδο. 
Επίσης πολλές φορές τα νερά των πηγών τροφοδοτούν ρυάκια, ποταμούς και 
λίμνες και στηρίζουν τη δημιουργία και διατήρηση αυτών των υγροτόπων. Οι 
θερμές πηγές ή θερμοπηγές είναι κατηγορία πηγών που το νερό τους έχει 
θερμοκρασία υψηλότερη από εκείνη του περιβάλλοντος. Σε ηφαιστειογενείς 
περιοχές το νερό των υπόγειων υδροφορέων υπερθερμαίνεται και ωθείται 
στην επιφάνεια με τη μορφή ατμού ή νερού σε θερμοκρασία βρασμού ή λίγο 
χαμηλότερη. Η επαφή με τη λάβα αλλάζει τη σύνθεση του νερού, διότι το 
εμπλουτίζει με υδρόθειο, θειικά οξέα ή υψηλές συγκεντρώσεις πυριτίου. 
Πολλές θερμοπηγές δε σχετίζονται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Σε 
αυτές η υπόγεια κυκλοφορία του νερού φέρνει το νερό σε επαφή με τα 
χαμηλότερα στρώματα του υπεδάφους στα οποία η θερμοκρασία των 
πετρωμάτων είναι υψηλή. 
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 Τεχνητοί Υγρότοποι 
 
Τεχνητοί υγρότοποι είναι οι αλυκές, οι τεχνητές λίμνες και οι ορυζώνες. 
Οι τεχνητοί υγρότοποι δημιουργούνται πρώτιστα για να καλύψουν 
συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες του ανθρώπου. Στη συνέχεια όμως, 
πολλοί από αυτούς εξελίσσονται σε σπουδαία οικοσυστήματα. 
 
     Αλυκές : Λίγες χημικές ουσίες είναι τόσο χρήσιμες στη ζωή του ανθρώπου 
όσο το χλωριούχο νάτριο, το κοινό αλάτι. Ουσία χρήσιμη στη διατροφή 
ανθρώπου και αγροτικών ζώων, παμπάλαιο συντηρητικό τροφίμων και 
πρώτη ύλη για πολλές βιομηχανικές διεργασίες. Το αλάτι έχει χρησιμοποιηθεί 
σε ορισμένες περιοχές της Γης και ως νόμισμα. Τα πολύ παλιά χρόνια οι 
άνθρωποι προμηθεύονταν το αλάτι από ορυχεία ή το συνέλεγαν από πολύ 
ρηχές φυσικές παράκτιες λεκάνες, στις οποίες μέσω της έντονης εξάτμισης 
του θαλασσινού νερού κατά το θέρος προκαλούνταν εναπόθεση αλατιού. Οι 
αλυκές, στην ουσία, δεν είναι τίποτε άλλο από τεχνητές λεκάνες 
συμπύκνωσης του θαλασσινού νερού. Δημιουργούνται σε παράκτιες επίπεδες 
εκτάσεις με αργιλώδες έδαφος που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του πυθμένα. 
Το θαλασσινό νερό εισέρχεται στις αλυκές με άντληση από τη θάλασσα, 
διατρέχει την αλυκή -όπου αυξάνεται η αλατότητά του εξαιτίας της εξάτμισης- 
και καταλήγει πάλι στη θάλασσα.  
Οι αλυκές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκά ενδιαιτήματα για πολλά είδη 
πουλιών. Παρέχουν στα είδη που ζουν εκεί άφθονη τροφή, γιατί στους 
χώρους εξάτμισης του θαλασσινού νερού και συλλογής του αλατιού (τα 
λεγόμενα τηγάνια ή αλοπήγια), ζουν πολλά είδη αρθροπόδων και 
καρκινοειδών. Οι οργανισμοί που ζουν στις αλυκές έχουν αναπτύξει 
μηχανισμούς προσαρμογής στην αυξημένη αλατότητα. 
 
    Τεχνητές Λίμνες : Τεχνητές λέγονται οι λίμνες οι οποίες δημιουργήθηκαν 
από τον άνθρωπο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άρδευση, για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή για ύδρευση ή για συνδυασμό τέτοιων 
σκοπών. Υπάρχουν όμως και λίμνες που κατασκευάζονται για αναψυχή 
(παθητική ή και ενεργητική) ή για να προστατεύσουν τις χαμηλότερες εκτάσεις 
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από τις πλημμύρες. Οι περισσότερες από τις τεχνητές λίμνες κατασκευάζονται 
για τουλάχιστον δύο χρήσεις, συνηθέστερα για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και άρδευση. Οι περισσότερες τεχνητές λίμνες προήλθαν από την 
κατασκευή φραγμάτων σε ποταμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση αλλαγών 
στις φυσικές λειτουργίες των κατάντη φυσικών οικοσυστημάτων (παρόχθιων, 
εκβολικών, δελταϊκών, παράκτιων). Κύριο γνώρισμα των τεχνητών λιμνών 
είναι η μεγάλη αυξομείωση της στάθμης των νερών τους κατά τη διάρκεια του 
έτους, λόγω της χρησιμοποίησής τους από τον άνθρωπο.  

 

 
Ολες οι τεχνητές λίμνες, ακόμη και εκείνες που κατασκευάζονται μόνο για ένα-
δύο σκοπούς, αποκτούν με την πάροδο του χρόνου και άλλες αξίες. Για 
παράδειγμα, η Λίμνη Κερκίνη (που κατασκευάστηκε πάνω σε μια πολύ 
μικρότερη) είχε σκοπό αντιπλημμυρικό, δηλαδή προοριζόταν να συγκεντρώνει 
το νερό του ποταμού Στρυμόνα και κατόπιν να το αφήνει να ρέει αργά, ώστε 
να προστατεύονται οι χαμηλότερες εκτάσεις από πλημμύρες. Με τον καιρό 
όμως, η λίμνη αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται για άρδευση και για αλιεία ενώ 
παράλληλα εποικίσθηκε από πολλούς και μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων 
πουλιών. 
 
     Ορυζώνες : Το ρύζι είναι το κύριο δημητριακό για πολλές εκατοντάδες 
εκατομμύρια ανθρώπων και καλλιεργείται στις εύκρατες και τροπικές ζώνες 
της Γης. Μια σπουδαία διαφορά του από άλλα, επίσης ευρέως διαδεδομένα, 
δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος, σόργο) είναι ότι, κατά ένα μεγάλο 
μέρος του βιολογικού του κύκλου το έδαφος, στο οποίο καλλιεργείται, πρέπει 
να είναι κατακλυσμένο με νερό. Oι ορυζώνες είναι τεχνητοί υγρότοποι εποχικά 
κατακλυζόμενοι. Οι ορυζώνες βρίσκονται πολύ συχνά κοντά σε φυσικούς 
υγροτόπους ή αποτελούν μέρος υγροτοπικών συμπλεγμάτων (π.χ. σε δέλτα). 
Πολλοί ορυζώνες είναι, ουσιαστικά, τροποποιημένοι φυσικοί υγρότοποι. Από 
τη μια πλευρά, οι ορυζώνες θεωρούνται ανταγωνιστικοί προς τους φυσικούς 

http://farm3.static.flickr.com/2471/3679129785_379507d6ba_z.jpg
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υγροτόπους ως προς τον χώρο που καταλαμβάνουν και ως προς το γλυκό 
νερό που χρειάζονται. Επίσης, όταν οι χημικές ουσίες που απαιτούν οι 
ορυζώνες εφαρμόζονται χωρίς σύνεση, τότε προκαλούνται προβλήματα 
στους φυσικούς υγροτόπους. Από την άλλη πλευρά, οι ορυζώνες είναι 
δευτερεύοντα μεν, αλλά πολύτιμα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας και ιδίως 
ορνιθοπανίδας. Πολλά είδη υδρόβιων πουλιών επισκέπτονται τους ορυζώνες 
για τροφοληψία, πράγμα που εικάζεται ότι συμβάλλει θετικά και στην 
καλλιέργεια του ρυζιού.  
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

Οι υδροβιότοποι αποτελούν πραγματικά εργαστήρια της φύσης με εκπληκτική 

λειτουργικότητα, όπου όλοι οι οργανισμοί, από το φυτοπλαγκτόν και το 

ζωοπλαγκτόν μέχρι και τα ανώτερα θηλαστικά συμβιώνουν 

αλληλοεξαρτώμενα, σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Παράλληλα, οι 

υδροβιότοποι με τη μεγάλη ικανότητά τους να μετατρέπουν τη φωτεινή 

ενέργεια σε βιομάζα, αποτελούν - μαζί με τα τροπικά δάση - τα πιο παραγω-

γικά οικοσυστήματα της γης, προσφέροντας έτσι στον άνθρωπο 

ανυπολόγιστα φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το νερό, μετά τον αέρα, είναι το πιο πολύτιμο συστατικό της φύσης για τη ζωή 

και όλοι οι οργανισμοί εξαρτώνται από την παρουσία  του. Πώς όμως είναι 

κατανεμημένο το νερό πάνω στη γη; 

 

-     Το 97,38% βρίσκεται στους ωκεανούς. 

-     Το 2,01% στους πάγους των πόλων και των ψηλών κορυφών των 

βουνών. 

-     Το 0,58% στους υδροφόρους ορίζοντες του υπεδάφους. 

-     Το 0,02% στις λίμνες και τα ποτάμια. 

-     Το 0,01% στην ατμόσφαιρα. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 

 

  Η σχέση του ανθρώπου με τους υδροβιότοπους είναι τόσο πανάρχαια όσο 

και η ζωτική. Οι υδροβιότοποι ήταν και παραμένουν οικοσυστήματα που 

συμβάλλουν στη φυσική ισορροπία και στην οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο 

σε εθνική αλλά σε περιφερειακή  και παγκόσμια κλίμακα. 

Οι υγρότοποι είναι σήμερα τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα γιατί 
η σχέση ανθρώπου-υγροτόπων δεν βασίζεται πλέον στον αμοιβαίο σεβασμό. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες ανεξέλεγκτες αναπτυξιακές δραστηριότητες 
όπως μπαζώματα, εκχερσώσεις, διαμόρφωση των παραλιών, δημιουργία 
οικοπέδων, εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου από ιδιώτες, κ.α.  

Πόσες ακόμα εκκλήσεις θα πρέπει άραγε να γίνουν για να αναλάβει ο καθένας 
από εμάς τις ευθύνες του και να εφαρμόσει την υπάρχουσα νομοθεσία, να 
συμβάλει στην αειφορική διαχείριση των υγροτόπων και να αλλάξει 
συμπεριφορά ώστε φύση και άνθρωπος να συνυπάρξουν –ως οφείλουν– 
αρμονικά;  

Οι υγρότοποι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός τόπου και είναι ο καθρέφτης της υγείας του περιβάλλοντος 
μας. Συνεπώς, η διατήρηση και διαφύλαξη τους συνδέεται άμεσα με την 
ικανότητα της σύγχρονης κοινωνίας για επιβίωση και ευημερία.   

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

 

   Το νερό αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και καθαρμού. Λυτρωτικό και 
ζωοποιό, καθάριο και διαυγές, ήρεμο και ορμητικό χαρίζει στον άνθρωπο τη 
ζωή. Κι άλλοτε εμφανίζεται ως απειλή, εκδικητικό και θανατηφόρο, μαύρο και 
στάσιμο, ελλοχεύοντας κινδύνους. Αυτή η πολυμορφία του νερού έκανε τη 
λαϊκή φαντασία να πλάσει θεότητες και ιστορίες. Πολλές είναι οι αναφορές στη 
μυθολογία μας στις θεότητες των νερών, σε μυθικά όντα και τέρατα, που 
κατοικούν σε ποτάμια, πηγές, λίμνες και θάλασσες. 
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ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ 

 
        Η Λερναία Ύδρα, ήταν ένα ερπετό με εννέα φιδίσια κεφάλια, το οποίο 
ζούσε στη λίμνη Λέρνα. Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να βρει και να 
εξοντώσει το τέρας. Ο ήρωας, με τη βοήθεια του ανιψιού του Ιολάου, γιο του 
αδελφού του Ιφικλή, εντόπισαν το τέρας στην πηγή Αμυμώνη. Με ένα 
κοφτερό δρεπάνι ξεκίνησε να κόβει τα κεφάλια του τέρατος, όμως για κάθε 
ένα κεφάλι που έκοβε, φύτρωναν δύο νέα. Ο Ηρακλής τότε σκέφτηκε να καίει 
τη σάρκα του τέρατος αμέσως μετά το κόψιμο του κεφαλιού, προκειμένου να 
μη βγαίνουν καινούργια κεφάλια. Έτσι κι έγινε. Οι δύο άντρες κατάφεραν να 
κόψουν και τα εννέα κεφάλια του τέρατος, το τελευταίο κεφάλι όμως το οποίο 
βρισκόταν στη μέση του σώματος, ήταν αθάνατο. Έτσι όταν το έκοψε, ο 
Ηρακλής το έθαψε βαθιά μέσα στη γη και έβαλε ένα πελώριο λίθο επάνω του. 
Κατόπιν βούτηξε τα βέλη του στη χολή της Ύδρας, η οποία ήταν φαρμακερή. 
Ο συγκεκριμένος άθλος, λόγω της βοήθειας του Ιολάου, δεν αναγνωρίστηκε 
από το βασιλιά Ευρυσθέα.  

 

 

                                                  

 

http://nero3.wikidot.com/local--files/istor/giagia.jpg
http://nero3.wikidot.com/local--files/istor/nera7.jpg
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Από τη μυθολογία αντλούν στοιχεία και οι λαϊκές μας παραδόσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στο νερό και στα στοιχειά, που το συντροφεύουν. Νεράιδες, 
δράκοντες, θεριά και στοιχειά κατοικούν σε υδάτινους τόπους. 

 

ΝΕΡΑΙΔΕΣ 

 

 
 
 



 18 

              

 

 
  Λέγονται και Ανεράιδες ή Ανεράδες. Το όνομά τους προέρχεται από τις 
Νηρηίδες, τις θαλάσσιες νύμφες που ταυτίστηκαν με τις Νύμφες των πηγών. 
Εμφανίζονται στα σπήλαια, στις πηγές, κοντά στα πηγάδια, στα ποτάμια αλλά 
και στους αγρούς και στα αλώνια. 
Διακρίνονται επίσης σε τοπικές και ξενικές. Οι τοπικές είναι καλές και 
προστατεύουν τους συντοπίτες τους, ενώ οι ξενικές είναι επικίνδυνες. Οι 
όμορφες Νεράιδες με μακριά μαλλιά και λευκά φορέματα είναι καλόγνωμες,αν 
και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες. Οι άσχημες και μαυροντυμένες είναι 
πάντα κακές. 
Για τους Σαρακατσάνους οι λευκοντυμένες νεράιδες ζουν στις πηγές και τα 
ρέματα και το σούρουπο μπορεί κανείς να ακούσει τα γέλια τους. Οι 
μαυροφορεμένες κατοικούν στα σκοτεινά σημεία και τις χαράδρες των βουνών 
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  ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ 
 
 
 
    Οι δράκοντες είναι μυθικά τέρατα που κατέχουν τα νερά των πηγών 
(Δρακονέρια).Μύθοι για το δράκο που εμποδίζει τη χρήση του νερού και τον 
ήρωα που τον σκοτώνει υπάρχουν σε πολλούς λαούς και θρησκείες. Στη 
χριστιανική θρησκεία τέτοιος ήρωας είναι ο Άγιος Γεώργιος. 
Άλλες φορές τα στοιχειά των ποταμών παρουσιάζονται πολύ ευαίσθητα και 
ρομαντικά.Ένα δημοτικό τραγούδι αναφέρει: 
«Κόρη ξανθή τραγούδαγε σε πέτρινο γεφύρι 
και από το θλιβερό σκοπό, το θλιβερό τραγούδι, 
και το γεφύρι ράγισε και το ποτάμι στάθει και το στοιχειό του ποταμού στην 
άκρη επετάχθει 
κι ένας διαβάτης φώναξε από πέρα από τη ράχη. 
Αλλαξε κόρη τον ηχό και πες άλλο τραγούδι 
για να κινήσει ο ποταμός, να σμίξει το γεφύρι 
και το στοιχειό του ποταμού στον τόπο του να πάει». 

 

 

 

 

 

 

http://nero3.wikidot.com/trag
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Υγρότοποι της Κρήτης και σχετικές παραδόσεις   

 

                                                      

 

 

Γυρνώντας πίσω στα πολύ παλιά χρόνια βλέπουμε ότι οι υγρότοποι έχουν 
παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ανθρώπου, αφού 
αποτελούν ένα από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα της γης. 
Η πολιτιστική αξία ενός υγρότοπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη 
μυθολογία, ιστορία και λαογραφία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι πολιτισμοί 
στο παρελθόν αναπτύχθηκαν κοντά σε υγρότοπους (Μεσοποταμία, Αίγυπτος, 
Αρχαία Πέλλα). Σε όλους σχεδόν τους υγρότοπους συναντά κανείς ιστορικά 
μνημεία, ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας και πολιτισμού. 
 
Ανάλογες πληροφορίες υπάρχουν και για τους υγρότοπους της Κρήτης: 

 
ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΤΕ ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ… 
Στο οροπέδιο του Καθαρού στο νομό Λασιθίου υπήρχε κάποτε μια λίμνη. 
Στις ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή βρέθηκαν απολιθώματα από 
ελέφαντες και ιπποπόταμους μικρού μεγέθους. Τα απολιθώματα αυτά 
χρονολογούνται 450.000 χρόνια πριν. 
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Αυτά τα ζώα εξαφανίστηκαν σταδιακά καθώς δεν μπορούσαν πια να 
εξασφαλίσουν την τροφή τους. Αυτά τα θηλαστικά φιλοξενούσε τότε η λίμνη 
του Καθαρού και αποτέλεσε τόπο θανάτου για πολλά από αυτά. 
Πιστεύεται ότι έφτασαν στην Κρήτη από την Πελοπόννησο επιπλέοντας 
παρασυρμένα από τα θαλάσσια ρεύματα. Αφού πολλαπλασιάστηκαν 
ανεξέλεγκτα, εξάντλησαν όλους τους πόρους τροφής. Έτσι μειώθηκε το 
μέγεθός τους για να περιορίσουν την κατανάλωση τροφής και σταδιακά 
εξαφανίστηκαν. 
Ένας επιπρόσθετος λόγος που συνέβαλε στην εξαφάνισή τους ήταν το 
γεγονός ότι στην Κρήτη την ίδια περίοδο υπήρχαν οκτώ διαφορετικά είδη 
ελαφιών, τα οποία ήρθαν με τον ίδιο τρόπο με τους ιπποπόταμους και τους 
ελέφαντες. Αυτά τα ελάφια συνέβαλαν στην εξάντληση της τροφής. 
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ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 

Ένας μύθος για τη λίμνη Κουρνά αναφέρει ότι στη θέση της λίμνης βρισκόταν 
ένα χωριό. Κάποια μέρα ένας από τους χωρικούς πήρε την κόρη του για να 
πάνε στα χωράφια. Στο δρόμο κάθισαν να ξαποστάσουν και η κόρη άρχισε να 
χτενίζει τα μαλλιά της. Ο πατέρας της ενώ αρχικά την καμάρωνε, ξαφνικά 
θαμπώθηκε από την ομορφιά της, έχασε τα λογικά του, ξέχασε ότι ήταν κόρη 
του και την είδε ως μια άλλη γυναίκα. Η κόρη, στην απελπισία της, ζήτησε να 
πει τρία μονάχα λόγια που ήταν «Βούλα και Βουλολίμνα! Κι εγώ στοιχειό στην 
λίμνα!». Αμέσως ο τόπος βούλιαξε και έγινε η λίμνη. Μάλιστα οι κάτοικοι 
παλαιότερα πιστεύανε ότι όσοι έχουν «αλαφρό ίσκιο» (βλέπουν δηλαδή 
φαντάσματα) βλέπουν στη μέση της λίμνης απάνω σε ένα βράχο μια κόρη να 
κάθεται και να χτενίζει τα ολόχρυσα ξανθά μαλλιά της. 

                      

 

 
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ 

 
Η Βουλισμένη, η γραφική κυκλική λίμνη στο κέντρο της πόλης όπου βρίσκουν 
προστασία μικρά σκάφη, συνδέεται με το λιμάνι με ένα κανάλι που σκάφτηκε 
το 1870. Πολλοί μύθοι υπάρχουν για τη λίμνη, οι αρχαιότεροι από τους 
οποίους θέλουν τις θεές Αθηνά και Άρτεμη να λούζονται σε αυτή. 
Επίσης με τη λίμνη συνδέονται πολλοί αστικοί μύθοι, όπως ότι δεν υπάρχει 
πυθμένας και ότι η λίμνη συνδέεται με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ο 
τελευταίος μύθος στηρίζεται στο ότι κατά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου, 
τα νερά της λίμνης φούσκωσαν και πλημμύρισαν τις γύρω από αυτήν 
αποθήκες. 
Στον πυθμένα της λίμνης επίσης υπάρχει πολεμικό υλικό που εγκαταλείφθηκε 
από τους Γερμανούς στρατιώτες προτού αποχωρήσουν στο τέλος του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 

http://nero3.wikidot.com/local--files/istor/omorfh.bmp
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                      Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ 

 

 

Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΗ 
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                      Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ  

 

   

 

          

Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με 

ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες 

υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα 

ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, 

γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις εκτάσεις 

που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν 

υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Oυσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων 

περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη 

υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα 

ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%87%CE%AF%CE%B1
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Οι φυτικοί οργανισμοί των υγρότοπων ποικίλλουν πάρα πολύ ως προς το 

μέγεθος, το βιολογικό κύκλο και τις προσαρμογές που αναπτύσσουν για 

ανάπτυξη στο υγροτοπικό περιβάλλον. Στον ίδιο υγρότοπο συμβιώνουν 

πολλά διαφορετικά είδη φυτών π.χ. μόνιμα βυθισμένα, επιπλέοντα, βρύα, 

φυλλοβόλα δέντρα κ.ά. Η σημαντική βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει τα 

υγροτοπικά φυτά, και άρα το σημαντικό γονιδιακό απόθεμα που διαθέτουν, τα 

καθιστά αξιόλογο φυσικό πόρο. 

 

 Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ας μελετήσουμε τους υδροβιότοπους του νησιού μας..  

Υπολογίζεται ότι 242 είδη της κρητικής χλωρίδας απαντούνται στους 

υγρότοπους του νησιού σε λίγο ως πολύ υγρές θέσεις. Από αυτά τα 58 

αντιπροσωπεύουν την υδρόβια µακροφυτική χλωρίδα του νησιού σε ποσοστό 

3% του συνόλου των ειδών της Κρήτης που ανέρχονται σε 1700 περίπου 

είδη. 

 

Στους υγροτόπους του νησιού περίπου 19 είδη θεωρούνται επιγενή (Turland 

et al. 1993, Yannitsaros, 1992) εκ των οποίων το καλάµι, Arundo donax, 

κυριαρχεί στην θαµνώδη βλάστηση πολλών υγροτόπων (Πίνακας 6). To 

Arundo donax έχει εισαχθεί από την Κεντρική Ασία πριν από πολλά χρόνια 

καλλιεργήθηκε και εγκλιµατίστηκε στο νησί (Εικόνα 4). ∆εν υπάρχει στις 

νησίδες γύρω από την Κρήτη εκτός στη νησίδα Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) 

(Bohling and Scholz, 2003). Ακόµα πολλά είδη έχουν ξεφύγει από 

καλλιέργειες ή έχουν µεταφερθεί µε µπάζα. Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα 

είναι, ότι έχουν φυτευτεί σε σηµαντικούς υγρότοπους του νησιού στα πλαίσια 

της περιβαλλοντικής αποκατάστασηςª των υγροτόπων εξωτικά είδη, κυρίως 

δένδρα, ευκάλυπτοι και λεύκες τα οποία έχουν αποικίσει νέες περιοχές των 

υγροτόπων εις βάρος της αυτοφυούς χλωρίδας.        



 26 

                                                                                     

 

          

                                                                                                  

                                                                                                

Προστατευόμενα Υδρόβια και Παρυδάτια Πουλιά 

  
Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) 
Αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus spinosus) 
Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) 
Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) 
Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus) 
Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus) 
Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica) 
Φλαμίγκο (Phoenicopterus rube) 
Νανομουγκάνα (Ixobrychus minutus) 
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) 
Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) 
Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) 
Κηλιδοβούτι (Gavia stellata) 
Παγοβούτι (Gavia immer) 
Νανοβουτηχτάρα (Tachybaptus ruficollis) 
Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus) 
Γελαδάρης (Bubulcus ibis) 
Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis) 
Χιονόπαπια (Clangula hyemalis) 
Βελουδόπαπια (Melanita fusca) 
Νανοπρίστης (Mergus albellus) 
Χηνοπρίστης (Mergus merganser) 
Νανοπουλάδα (Porzana pusilla) 
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Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula) 
Αγελοκαλημάνα (Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)) 
Νανοσκαλίδρα (Calidris minutus) 
Σκαλίδρα του Baird (Calidris bairdii) 
Λιμνοδρόμος (Τρανολιμνόδρομος) (Limnodromus scolopaceus) 
Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres) 
Κοκκινοβουτηχτάρα (Podiceps ruficollis) 
Αλκυόνα (Alcedo atthis) 
Αιγόγλαρος (Larus audouinii) 
Νανόχηνα (Anser erythropus) 
Λαμπροβούτι (Gavia arctica) 
Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus) 
Νανόκυκνος (Cygnus columbianus bewickii) 
Δακτυλιδόχηνα (Branta bernicla) 
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) 
Σκουφοπρίστης (Mergus serrator) 
Μικροπουλάδα (Porzana parva) 
Χοντροσκαλίδρα (Calidris canutus) 
Βαλτότρυγας (Tringa stagnatilis) 
Κολυμπότρυγγας (Phalaropus lobatus) 
Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata) 
Νεροχελίδονο (Glareola pratincola) 
 

 
 
Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)  
Διπλομπεκάτσινο (Gallinago media) 
Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) 
Βαρβάρα (Tadorna tadorna) 
Κουδουνόπαπια (Bucephala clangula) 
Κεφαλούδι (Oxyura leukocephala) 
Βουβόκυκνος (Cygnus olor) 
Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus) 
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) 
Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) 
Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) 
Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Atchafalaya_Basin.jpg/800px-Atchafalaya_Basin.jpg


 28 

Σουλτανοπουλάδα (Porphyrio porphyrio) 
Σούλα (Sula bassanus) 
Φερεντίνι (Netta rufina) 
Μαριλόπαπια (Aythya marila) 
Λεύκουρος (Vanellus leucurus (Chettusia leucurus)) 
Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba) 
Ακτοτούρλι (Limosa lapponica) 
Τερεκότρυγγας (Xenus cinereus) 
Ποταμότρυγγας (Tringa hypoleukus) 
Κουφομπεκάτσινο (Lymnocryptes minimus) 
Τουρλίδα (Numenius arquata) 
Λεπτομύτα (Numenius tenuirostrus) 
Μαυρότρυγας (Tringa erythropus) 
Λασπότρυγας (Tringa glareola) 
Ψευτομαχητής (Philomachus pugnax) 
Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis) 
Πετρίλος (Hydrobates pelagicus) 
Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) 
Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) 
Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) 
Σαρσέλα αμερικάνικη (Anas discors) 
Πουπουλόπαπια (Somateria molilisima) 
Μαυρόπαπια (Melanita nigra) 
Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus) 
Μαυρονεροχελίδονο (Glareola nordmanni) 
Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina) 
Δασότρυγγας (Tringa ochropus) 
Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes) 
Οχθοτούρλι (Limosa limosa) 
Ασημόγλαρος (Larus argentatus) 
Τρανομουγκάνα (Botaurus stellaris) 
Στικτόπαπια (Marmaronetta anguistirostris) 
Στικτοπουλάδα (Porzana porzana) 
Μπεκατσινοσκαλίδρα (Limicola falcinellus) 
Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria) 
Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia) 
Σταχτόχηνα (Anser anser) 
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) 
Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) 
Νυκτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) 
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) 
Σταχτοβουτηχτάρα (Podiceps grisegena) 
Σταχτοσκαλίδρα (Calidris temmhikii) 
Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea) 
Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima) 
Σταχτύς Κολυμπότρυγγας (Phalaropus fulicarius) 
Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) 
Χωραφόχηνα (Anser fabalis) 
Αρτέμης (Calonestris diomedia) 
Μύχος (Puffinus puffinus 
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Υδρόβια & Παρυδάτια 
 
Η Φαλαρίδα, η Νερόκοτα, η Καλημάνα, το Μπεκατσίνι και το 
Κουφομπεκάτσινο είναι είδη που δίνουν την αίσθηση, με τις φωνές και τα 
πετάγματα τους, ότι ο υγροβιότοπος και οι παρακείμενες σε αυτόν εκτάσεις 
σφύζουν από ζωή. 
Η βιολογία των παραπάνω ειδών εμφανίζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, 
γιατί η παρουσία τους στους βιότοπους έχει έναν πολύ συγκεκριμένο 
οικολογικό ρόλο, εξάλλου είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη βιοποικιλότητα 
εμφανίζει ένα οικοσύστημα τόσο πιο σταθερό είναι. 
 
 
 
 
 
 
Χήνες (Χηνίναι) Anserinae 
Αποτελούν ξεχωριστή υποοικογένεια, την Anserinae (Χηνίναι) με μερικά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το ότι και τα δύο φύλα είναι όμοια μεταξύ τους 
και ο μεταξύ τους διαχωρισμός αδύνατος, εκτός και αν συλληφθούν και 
εξεταστούν από κοντά για την ύπαρξη πέους ή ωαγωγού. Είναι απόλυτα 
μονογαμικά και ζευγαρώνουν εφ όρου ζωής. Έχουν πόδια ισχυρά, 
τοποθετημένα στο μέσο του σώματος - σε αντίθεση με τις πάπιες που τα 
πόδια τους βρίσκονται πίσω- και αυτό τις διευκολύνει να κινούνται με άνεση 
στη στεριά όπου και τρέφονται.  
Οικογένεια: Χήνες 



 30 

 
 

Γένος Σταχτόχηνες 

Πουλιά, γένος: Σταχτόχηνες (Anser) Το γένος αυτό περιλαμβάνει όλες τις 
γκρίζες χήνες . 
To κάτω μέρος της ουράς και πίσω μέρος της κοιλιάς είναι λευκά και αυτό 
αποτελεί το κύριο γνώρισμα για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για χήνες, μαζί 
με το μέγεθος φυσικά, όταν τις παρατηρούμε από μεγάλη απόσταση να 
ξεκουράζονται στο νερό ή να στέκονται στις όχθες.  
Αλλάζουν φτέρωμα μία φορά το χρόνο μετά την ωοτοκία και επειδή χάνουν 
όλα τα φτερά τους ταυτόχρονα (ολική πτερόροια), γίνονται για 3 έως και 4 
εβδομάδες ανίκανα να πετάξουν. Μεταναστεύουν ακολουθώντας 
παραδοσιακούς αεροδιαδρόμους και σχηματίζουν μεγάλα κοπάδια σε 
σχηματισμό V, ή μία γραμμή (αν το σμήνος είναι μικρό).  
Τα είδη των χηνών που υπάρχουν στην Ευρώπη ανήκουν σε δύο γένη, στις 
λεγόμενες γκρίζες (Anser) και μαύρες (Branta) χήνες, που περιλαμβάνουν 
περί τα 15 είδη, τα οποία ζουν κυρίως σε ψυχρές περιοχές. 
 
Περιγραφή: Ο λαιμός της είναι μεγάλος σε μήκος και το ράμφος της είναι 
μέτριο. Επενδύεται με ευαίσθητο και μαλακό δέρμα, που έχει εγκάρσια 
ελάσματα, τα οποία σχηματίζουν ένα είδος φίλτρου. Τα τρία εμπρόσθια 
δάχτυλα των ποδιών των χηνών είναι συνδεδεμένα με νηκτική μεμβράνη. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα πουλιά να περπατούν με άνεση πάνω στο 
έδαφος. Τα πόδια τους γενικά είναι χαμηλά. Η διαφορά από την πάπια είναι 
ότι το πίσω δάχτυλο της χήνας μένει ελεύθερο. Παράλληλα, οι χήνες 
κολυμπούν με ευκολία και πετούν για πολλή ώρα, χωρίς να είναι γρήγορες. 
Η αναπαραγωγή γίνεται συνήθως σε όλη τη διάρκεια της ζωής της χήνας. 
Γεννά έναν μικρό αριθμό αυγών σε σύγκριση με τις πάπιες, Το θηλυκό 
κατασκευάζει τη φωλιά ανάμεσα σε καλάμια και αναλαμβάνει την επώαση των 
αυγών. Το αρσενικό επίσης επιμελείται τα μικρά. 
Τα πιο πολλά είδη στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Βόρεια Αμερική είναι 
αποδημητικά, όπως οι αγριόχηνες (χην ο τεφρόχρους). Συνήθως 
διαχειμάζουν στον απώτερο Νότο. Οι αγριόχηνες περνούν το καλοκαίρι στα 
έλη της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, όπου και αναπαράγονται. Το 
φθινόπωρο μεταναστεύουν σε λίμνες και ποτάμια της Νότιας Ευρώπης, εξ ου 
και απαντώνται την εποχή αυτή στην Ελλάδα. Η κατοικίδια χήνα είναι 
συγγενής της αγριόχηνας. 
 
 

http://www.poulia.info/2011/12/anser.html
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Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons). 
Η Ασπρομετωπόχηνα (anser albifrons) είναι από τις πιο κοινές χήνες που 
επισκέπτονται την Ελλάδα κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι σχετικά... 
 

  
 
Χωραφόχηνα (Anser fabalis) 
Έχει πιο σκουρόχρωμο λαιμό και κεφάλι από την σταχτόχηνα με 
πορτοκαλόμαυρο ράμφος και πορτοκαλί πόδια. Σε πτήση  
εμφανίζονται τα φτερά σκουρόχρωμα πάνω και κάτω. Μερικά άτομα μπορεί 
να έχουν λίγο λευκό στη βάση του ράμφους. 
Απαντάται στη χώρα μας σπάνια όταν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, σε 
μικρούς αριθμούς και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φωλιάζει 
στη Σκανδιναυϊα και βόρεια Ρωσία. Στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας και 
της Ανατολικής  
Μεσογείου εκτιμάται ότι ξεχειμωνιάζουν περίπου 4.500 άτομα, αλλά στην 
Ελλάδα από το 1980 έχουν γίνει μόνο 8 αναφορές ύπαρξης του είδους και 
κυμαίνονται από 3 μέχρι 69 άτομα (Jerrentrup & Handrinos 1987). 
Eίναι εξαιρετικά ντροπαλό και φοβιτσιάρικο πουλί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Αγριόπαπιες 

Πάπια Νήσσα, (Anas), είναι η κοινή ονομασία που έχουν πτηνά της 

οικογένειας των Νησσιδών (Anatidae), που ανήκουν στην τάξη των 

Χηνόμορφων. Αποτελούν υδρόβια κυρίως πτηνά, μικρότερα ως επί το 

πλείστον σε σύγκριση με τα συγγενικά τους πουλιά, τους κύκνους και τις 

χήνες.  

Πρόκειται για πουλιά με παχύ σώμα, κοντό λαιμό, πλατύ ράμφος και κοντά 

πόδια με ανεπτυγμένη νηκτική μεμβράνη ανάμεσα στα δάχτυλα. Η άκρη του 

ράμφους και της γλώσσας τους είναι εφοδιασμένη με μια σειρά από ελάσματα 

http://goo.gl/9oLJE
https://lh6.googleusercontent.com/_uK6_cblGHA0/TZ4MscAmxCI/AAAAAAAADsM/PmfH0kTsEII/s800/Anser-albifrons14.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_uK6_cblGHA0/TZ4MscAmxCI/AAAAAAAADsM/PmfH0kTsEII/s800/Anser-albifrons14.jpg
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τα οποία βοηθούν στην πρόσληψη της τροφής τους. Οι π. είναι μικρότερες σε 

μέγεθος και έχουν αρκετά κοντύτερο λαιμό και πόδια, σε σχέση με τους 

κοντινούς συγγενείς τους, τις χήνες και τους κύκνους, μαζί με τους οποίους 

συγκροτούν την οικογένεια των νησσιδών. Αλλάζουν κάθε χρόνο το φτέρωμά 

τους, ενώ τα ερετικά φτερά των πτερύγων τους αλλάζουν όλα μαζί με 

αποτέλεσμα να μην πετούν για μια περίοδο μεγαλύτερη του ενός μήνα, η 

οποία ακολουθεί την αναπαραγωγική τους περίοδο. Τα αρσενικά ορισμένων 

ειδών χαρακτηρίζονται από φανταχτερό φτέρωμα το οποίο το καλοκαίρι 

αποπίπτει, κάνοντας τα να μοιάζουν περισσότερο με τα θηλυκά. Πολλά είδη, 

ιδιαίτερα αυτά που αναπαράγονται στις εύκρατες και αρκτικές περιοχές του 

βόρειου ημισφαιρίου, είναι μεταναστευτικά, ενώ άλλα όχι.   

Υπάρχουν περίπου 75 είδη πάπιας, τα οποία ζουν σε όλες τις περιοχές του 

πλανήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πελαργόμορφα (Ciconiiformes) 

Τάξη παρυδάτιων καλοβατικών πτηνών. Σύμφωνα με το παραδοσιακό 

σύστημα κατάταξης η τάξη περιλαμβάνει πέντε οικογένειες: πελαργίδες 

(ciconiidae), ερωδιίδες (ardeidae), σκοπίδες (scopidae), θρεσκιορνιθίδες 

(threskiornithidae), μεταξύ των οποίων οι γνωστές ιβίδες και η πλαταλέα, και 

φαλαινοκεφαλίδες (balaenicipitidae). Πρόσφατες μελέτες των φυλογενετικών 

σχέσεων των πτηνών με βάση το DNA τους, οδήγησαν σε ένα διαφορετικό 

σύστημα κατάταξης στο οποίο περιλαμβάνονται στα π. 29 οικογένειες και 

περισσότερα από 1.000 είδη, μεταξύ των οποίων και οι γύπες της οικογένειας 

των καθαρτιδών (cathartidae), που ζουν στην Αμερική.  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Ερωδιοί (Ardeidae) 

Είναι πουλιά με μακριά πόδια και ράμφος που τους βοηθούν πολύ αφού ζούν, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε περιοχές με ρηχά νερά. Τα βρίσκουμε κοντά σε 

ποτάμια, λίμνες, έλη, δέλτα, θάλασσα, σε υγρά λιβάδια και υγρές καλλιέργειες. 

Είναι όλα σαρκοφάγα είδη με τα περισσότερα να τρέφονται κυρίως με ψάρια 

ενώ τα υπόλοιπα με έντομα, άλλα μέρη της δίαιτάς τους αποτελούνται από 

ασπόνδυλα, αμφίβια και μικρά ερπετά. Όταν κυνηγούν χρησιμοποιούν την 

πολύ καλή τους όραση και γρήγορη κίνηση του λαιμού τους. Κατά την πτήση 

εναλλάσουν το χτύπημα των φτερών με στιγμές αιώρησης. Κατά την πτήση 

έχουν τον λαιμό μαζεμένο σε σχήμα S και τα πόδια τεντωμένα. Με λίγες 

εξαιρέσεις ζούν και φωλιάζουν σε αποικίες, χρησιμοποιούν κυρίως τα δέντρα 

ή την πυκνή βλάστηση κοντά στο νερό. Δεν είναι λίγα τα είδη που ζούν και 

φωλιάζουν μαζί με άλλα είδη της ίδιας οικογένειας. Δημιουργούν μονογαμικά 

ζευγάρια την περίοδο της αναπαραγωγής και στην ανατροφή των μικρών 

συμμετέχουν και οι δύο γονείς. Τα είδη που ζούν στις εύκρατες περιοχές είναι 

μεταναστευτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο Κύκνος (Cygnus columbianus) 

Ο Κύκνος είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ομορφότερα υδρόβια πτηνά. Είναι 

ένα αρκετά μεγαλόσωμο πτηνό που ανήκει στην οικογένεια Anatidae, στην 

οποία βρίσκονται οι χήνες αλλά και οι πάπιες. Οι περισσότεροι κύκνοι 

κατατάσσονται μαζί με τις χήνες στην υποοικογένεια των Anserinae και 

σχηματίζουν το φύλο Cygnini, ενώ σε μερικές εξαιρέσεις κατατάσσονται στην 

υποοικογένεια Cygnae. Το θηλυκό και το 

αρσενικό έχουν σχεδόν την ίδια εμφάνιση. 
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 Πελεκανίδες (Pelecanidae) 

Η λέξη πελεκάνος, προέρχεται από την ελληνική λέξη πελεκυς «τσεκούρι», 

είναι ένα μεγάλο υδρόβιο πουλί με τη χαρακτηριστική μεγάλη θήκη στο λαιμό. 

Oι Πελεκάνοι είναι απο τα μεγαλύτερα υδρόβια πουλιά του πλανήτη. Tο 

άνοιγμα των φτερών τους ξεπερνά τα 3 μέτρα. Ξεχωρίζουν εύκολα απο το 

μεγάλο μέγεθος, το άσπρο χρώμα και το χαρακτηριστικό μακρύ κιτρινωπό 

ράμφος με τον δερμάτινο σάκο στην κάτω πλευρά. H Eλλάδα είναι η μοναδική 

χώρα στην Eυρωπαϊκή Eνωση που υπάρχουν πελεκάνοι: οι αργυροπελεκάνοι 

(Pelecanus crispus) και οι ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus). 

Mπορούμε να ξεχωρίσυμε τα δύο είδη κυρίως όταν πετάνε, μια και το κάτω 

μέρος της φτερούγας των ροδοπελεκάνων, τα πτητικά φτερά, είναι μαύρο, 

ενώ στους αργυρπελεκάνους είναι γκριζωπό . Γενικά τα δύο είδη μοιάζουν 

στην εμφάνιση και στις συνήθειες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φοινικόπτερο, Φοινικόπτερος ο ερυθρός (Phoenicopterus ruber) 

Περισσότερο γνωστό με το όνομα Φλαμίνγκο, το υδρόβιο αυτό πουλί 

μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στην υπέρκομψη, ψηλόλιγνη σιλουέτα του και το 

ρόδινο χρώμα των φτερών του. Λένε για τα Φοινικόπτερα πως όταν ένα 

κοπάδι πετάει ψηλά στον ουρανό, μοιάζει απαλό ροζ σύννεφο... Το 

συγκεκριμένο είδος , που φθάνει τα 127 εκατοστά, έχει την ευρύτερη 

εξάπλωση από όλα τα είδη της οικογένειας. 

Αποτελεί ένα νομάδα της Μεσογείου που  

μπορεί να περιπλανιέται χρόνια μέχρι να 

βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να 

φωλιάσει. 
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Χαραδριίδες (Charadriidae). 

Οι Χαραδριίδες είναι οικογένεια παρυδάτιων πουλιών που ανήκει στην τάξη 

των Χαραδριόμορφων (Charadriiformes). Τα περισσότερα από αυτά ζουν 

κοντά στα γλυκά ή στα παράκτια νερά των θαλασσών και τρέφονται κυρίως με 

διάφορα ασπόνδυλα όπως γαιοσκώληκες έντομα, και οστρακόδερμα 

ψάχνωντας στην λάσπες. Το μικρότερο είδος είναι το Charadrius collaris με 

μήκος σώματος 16 έως 18 εκατοστά και βάρος λίγο παραπάνω από 30 

γραμμάρια. Το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας είναι το Vanellus miles, με 

μήκος του σώματος περίπου 35 εκατοστά και βάρος 370 γραμμάρια. 

Βιολογικοί εχθροί είναι όλα τα αρπακτικά, οι γλάροι, τα κοράκια, οι νυφίτσες, οι 

αλεπούδες, άρπαγες όπως τα γεράκια, τα ξεφτέρια κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rallidae (Πουλάδες) 

Υδρόβια πουλιά, περιλαμβάνει γνωστά είδη όπως: Νερόκοτα, Φαλαρίδα, 

Νεροκοτσέλα, Ορτυκομάνα, Στικτοπουλάδα, Μικροπουλάδα, Nανοπουλάδα, 

Αφρικανική νερόκοτα. Τα πιο συνηθισμένα ενδιαιτήματα είναι οι βαλτότοποι ή 

τα πυκνά δάση. Είναι μια ομοιογενής οικογένεια μικρών και μεσαίου μεγέθους 

πτηνών κυρίως εδαφόβια. Το μήκος κυμαίνεται από 12 εκατοστά έως 63 

εκατοστά και το βάρος από 20 έως 3000 γραμμάρια. Στην οικογένεια ανήκουν 

131 - 165 είδη από τα οποία τουλάχιστον 22 είδη έχουν εξαφανιστεί ήδη από 

το 1500. Στην Ευρώπη αναπαράγονται 9 είδη. 

 

 

 

 

 

 

http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_3422.html
http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_5413.html
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Σκολοπακίδες (Scolopacidae) 

 

Οι Σκολόπακες είναι μία 

πολυπληθής και πολύμορφη 

οικογένεια παρυδάτιων πουλιών, με μακρύ ράμφος και μακριά 

πόδια συνήθως στις ακτές και τα έλη, αν και συχνά μερικά είδη όπως η 

μπεκάτσα (scolopax rustίcola) αναζητούν δάση ή και ανοιχτά μέρη. Η 

ονομασία της οικογένειας προέρχεται από τη λατινική λέξη iscolopsi που 

σημαίνει κάτι μυτερό, μακρύ, αγκαθώδες. Τρέφονται με σκουλήκια, μαλάκια, 

καρκινοειδή, μικρά ψάρια, έντομα και προνύμφες εντόμων, και εν μέρει 

φυτικής προέλευσης τροφή. 

Οι Σκολοπακίδες φωλιάζουν συνήθως μέσα σε κοιλότητες άμμου ή στη χλόη, 

όπου εναποθέτουν και τα 4 μεγάλα αβγά που γεννάνε. Οι νεοσσοί, από πολύ 

νωρίς, περπατάνε. Τρέφονται με έντομα και υδρόβια μικρά ζώα. Τα μακριά 

άλλωστε πόδια τους και το μακρύ επίσης ράμφος τους, τους επιτρέπουν να 

περπατάνε στα ρηχά νερά και να ψάχνουν για την τροφή τους μέσα στη 

λάσπη του πυθμένα. Συνήθως όμως δεν κολυμπάνε, παρά το γεγονός ότι 

μερικά είδη έχουν τα δάχτυλα τους ενωμένα με νηκτική μεμβράνη. Το 

φτέρωμά τους χαρακτηρίζεται από τις καφετιές και καστανές μικρές κηλίδες 

του, που αποτελούν στην πραγματικότητα χρωματική προσαρμογή με το 

περιβάλλον. Στην περίοδο της σύζευξης, τα θηλυκά αποκτούν «νυφική 

περιβολή» καθώς το φτέρωμά τους στο στήθος γίνεται κοκκινωπό ή καστανό. 

Αντίθετα με τα περισσότερα πουλιά, το θηλυκό πολλών Σ. εμφανίζει 

λαμπρότερους χρωματισμούς από το αρσενικό. Στις περιπτώσεις αυτές το 

θηλυκό είναι και πιο επιθετικό ερωτικά από το αρσενικό. Πολλά είδη Σ., που 

κατοικούν στις βόρειες περιοχές είναι μεταναστευτικά και το χειμώνα 

κατεβαίνουν σε πιο θερμές περιοχές. Μερικά απ’ αυτά φτάνουν ως τη Νότια 

Αφρική, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Τα είδη αυτά πετάνε σε μεγάλα σμήνη, 

που αποτελούνται είτε από ένα είδος Σ., είτε από διάφορα είδη αλλά του ίδιου 

πάντα μεγέθους. Τέλος, οι Σ. έχουν πολύ νόστιμο κρέας και γι’ αυτό και τα 

κυνηγούν, με άμεσο κίνδυνο, πολλά τους είδη να τείνουν να εξαφανιστούν. Οι 

Σκολοπακίδες είναι ελόβια πουλιά που ζουν και στην Ελλάδα. 
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 Ανωρραµφίδες (Recurvirostridae) 

 

Οικογένεια παρυδάτιων πτηνών που 

ανήκουν στην κατηγορία Charadrii. 

Χωρίζονται σε δύο διαφορετικές ομάδες: 

οι Αβοκέτες (ένα γένος) με ράμφος κυρτό προς τα πάνω, και οι 

Καλαμοκανάδες (Banded Stilt) (δύο γένη) με ευθέα ράμφη. 

Τρέφονται με μικρά υδρόβια ζώα όπως μαλάκια, γαρίδες, οστρακόδερμα, 

προνύμφες εντόμων, σκουλήκια, γυρίνους και μικρά ψάρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Φαλακροκορακίδες (Phalacrocoracidae) 
 

Οι Φαλακροκορακίδες είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους υδρόβια πτηνά τα 

οποία σχηματίζουν μεγάλες αποικίες στις ακτές των εύκρατων και τροπικών 

παραθαλάσσιων περιοχών όλου του κόσμου· ορισμένα είδη ή υποείδη 

συναντώνται και στις όχθες μεγάλων λιμνών ή ποταμών. Πολλές διαφορετικές 

ταξινομήσεις της οικογένειας έχουν προταθεί πρόσφατα και ο αριθμός των 

γενών αμφισβητείται, από 26 έως 43 είδη. Το επιστημονικό όνομα του γένους 

προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά, φαλακρός (phalakros, "φαλακρός") και 

κόραξ (korax, "κοράκι"). Η ονομασία «Κορμοράνος» προέρχεται από τη 

λατινική Corvus marinus, "κοράκι θάλασσα".  

Το φτέρωμά τους είναι συνήθως στιλπνό και μαύρο, ενίοτε ποικιλμένο με 
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γκρίζες ή λευκές αποχρώσεις. Ο λαιμός τους είναι μακρύς και ευλύγιστος, το 

ράμφος τους λεπτό και κυρτό, ενώ μπορεί να φέρουν στο πρόσωπο 

ζωηρόχρωμες περιοχές γυμνού δέρματος.  

Τα πουλιά αυτά βουτούν συχνά στο νερό για να συλλάβουν ψάρια, με τα 

οποία τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά. Αφού χορτάσουν, ξεκουράζονται για 

μικρό χρονικό διάστημα σε ένα σχετικά ψηλό και προσήλιο μέρος, όπου 

απλώνουν τις φτερούγες τους για να στεγνώσουν· αυτό συμβαίνει επειδή το 

φτέρωμα των Κορμοράνων δεν είναι αδιάβροχο, όπως το φτέρωμα άλλων 

υδρόβιων πουλιών. 

 Το πιο κοινό είδος της οικογένειας είναι το Phalacrocorax carbo, γνωστό και 

ως μεγάλος Κορμοράνος, ευρύτατα διαδεδομένο στην Ευρώπη, στη Βόρεια 

Αμερική και στην Ασία, και λιγότερο στην Αφρική και στην Ωκεανία.  
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       ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

 

 

 

Ο άνθρωπος αλλοίωνε τους υδροβιότοπους από τα πανάρχαια χρόνια.Κάθε 

αρδευτικό έργο προκαλεί διαταραχή στο περιβάλλον.Μεγάλα έργα-άρα και 

μεγάλες αλλοιώσεις στο περιβάλλον-έγιναν κυριώς στο 2ο αιώνα, κι αυτό γιατί 

υπήρχαν μεγαλύτερες ανάγκες αλλά και οι τεχνολογικές δυνατότητες. 

  

 Εξέτρεψε, διευθέτησε, μετατόπισε ή εγκιβώτισε κοίτες ποταμών για 

διάφορους σκοπούς. 

 Κατασκεύασε αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα. 

 Έκτισε φράγματα για άρδευση, ύδρευση και για υδροηλεκτρική 

ενέργεια. 

 Εκχέρσωσε περιοχές υγροτοπικής βλάστησης. 

 Υλοτόμησε όλα σχεδόν τα παρόχθια υδροχαρή δάση, αποψίλωσε 

λεκάνες απορροής και έκανε αεροδρόμια και μεγάλους δρόμους. 

 Κατασκεύασε εγγειοβελτιωτικά έργα, ξενοδοχεία και τουριστικές 

υποδομές χωρίς περιβαλλοντικό σχεδιασμό, παραθεριστικούς 

οικισμούς αυθαίρετα δομημένους ενώ η καταπάτηση εκτάσεων ανθεί 

έως σήμερα. 
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                           ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

Αν και σήμερα ο ρυθμός αποξηράνσεων έχει μειωθεί κατά πολύ, τα αίτια που 

απειλούν και υποβαθμίζουν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα εξακολουθούν να 

υπάρχουν.Σήμερα οι μεγάλοι υγρότοποι δεν κινδυνεύουν από ολικό 

αφανισμό, αφού όλοι προστατεύονται από το νόμο. Υπάρχουν, ωστόσο, 

αρκετές ακόμη ανθρώπινες δραστηριότητες που συνεχίζουν να απειλούν τους 

ελληνικούς υγρότοπους όπως: 

• Οι επιχωματώσεις (μπαζώματα) και οι εκχερσώσεις τμημάτων γύρω 

από τους υγρότοπους που καταστρέφουν τις καλύτερες περιοχές. 

• Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων που καταστρέφει 

παρόχθιες εκτάσεις. 

• Η απόρριψη αστικών , βιομηχανικών και αγροκτηνοτροφικών λυμάτων. 

• Η υπεράντληση των νερών (επιφανειακών ή υπόγειων) που 

αποξηραίνει τοπικά τους υγροτόπους και αλλάζει την υδρολογική ισορροπία 

(π.χ. η άντληση του γλυκού νερού προκαλεί αύξηση της αλατότητας στις 

παράκτιες λιμνοθάλασσες). 

• Οι αμμοληψίες που καταστρέφουν την κοίτη των ποταμών. 

• Ο ευτροφισμός που οφείλεται στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων 

στις καλλιέργειες (το νερό της βροχής "ξεπλένει" τις χερσαίες εκτάσεις της 

λεκάνης απορροής της λίμνης και στις περιπτώσεις που στην περιοχή γύρω 

από τη λίμνη συμπεριλαμβάνονται καλλιεργούμενες εκτάσεις, η συγκέντρωση 

των νιτρικών και των φωσφορικών αλάτων στο νερό της αυξάνεται σημαντικά. 

Εύλογα το παραπάνω φαινόμενο παρουσιάζεται εντονότερο στις ρηχές 

λίμνες. Αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και νιτρικών αλάτων 

επιταχύνουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι φυτοφάγοι οργανισμοί της λίμνης 
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δεν "προλαβαίνουν" να καταναλώσουν το πλεόνασμα της φυτικής βιομάζας 

και η αποικοδόμηση των αυξημένων οργανικών ουσιών προκαλεί την 

κατανάλωση με εντονότερους ρυθμούς του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου. 

Το παραπάνω φαινόμενο καλείται ευτροφισμός και οι διαταραχές που 

επιφέρει στα λιμναία οικοσυστήματα είναι ανάλογες με την έντασή του. 

Ανεπάρκεια οξυγόνου δυσχεραίνει την επιβίωση των υδρόβιων οργανισμών 

ενώ σε περιπτώσεις έντονου ευτροφισμού οι συνθήκες μπορεί να γίνουν 

απαγορευτικές για την ανάπτυξη ζωής. Η δυσάρεστη οσμή που παρατηρείται 

σε κάποιες λίμνες ή ακόμα και ο θάνατος ψαριών σε κάποιες περιπτώσεις 

οφείλονται στο παραπάνω φαινόμενο). 

• Η απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) . 

• Η διάνοιξη δρόμων γύρω από τις όχθες που καταστρέφει τα παρόχθια 

οικοσυστήματα. 

 

         

 

Επιπρόσθετα, άλλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι υδροβιότοποι είναι οι 

εξής: Η υπερβόσκηση , ο ευτροφισμός από υδατοκαλλιέργειες , η απορροή 

αγροχημικών φαρμάκων , η υπερθήρευση , η παράνομη και αυθαίρετη 

δόμηση , η υπεράντληση νερών , η παράνομη υλοτομία , η υπεραλίευση , η 

ξηρασία ,  οι πλημμύρες , οι πυρκαγιές , οι κατολισθήσεις , η αποξήρανση 

υγροτόπων με σκοπό τη μετατροπή τους σε γεωργική ή οικιστική γη , η 

κλιματική αλλαγή 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι η μη αποτελεσματική προστασία 

των υδροβιότοπων και η καθημερινή υποβάθμιση τους απειλεί με εξαφάνιση 

πολλά φυτά και ζώα θέτοντας σε κίνδυνο τη χλωρίδα και την πανίδα του 

τόπου μας. 
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                       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ: 

Σε διάφορους υδροβιότοπους-κυρίως στις λίμνες- το χειμώνα το τοπίο γίνεται 

ειδυλλιακό διότι εκατοντάδες διαφορετικά και σπάνια είδη πουλιών(φλαμίγκο, 

κύκνοι, αγριόπαπιες, ερωδιοί και βαρβάρες) ζουν εκεί. Όμως το τοπίο αυτό 

αλλοιώνεται ή ακόμα χειρότερα καταστρέφεται από την απερισκεψία ή την 

αδιαφορία του ανθρώπου και όλοι όσοι έχουν οικολογική συνείδηση πρέπει 

να λάβουν δραστικά μέτρα προστασίας. 

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται διάφορες εθελοντικές-οικολογικές 

οργανώσεις όπως η greenpeace και η WWF. 

Οι νόμοι για την προστασία των υγροτόπων είναι: 

 Σύμβαση Ραμσάρ  

 Σύμβαση CITES: σύμβαση διεθνόύς εμπορίας απειλούμενων ειδών της 

άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.  

 Σύμβαση της Βέρνης: διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 

περιβάλλοντος της Ευρώπης.  

 Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (Ρίο ντε Τζανέιρο)  

 Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ: διατήρηση των άγριων πουλιών  

 Κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ: για τη διατήρηση των φυσικών 

ενδιαιτημάτων και των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας. 
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                                        Σύμβαση Ραμσάρ 

Υδροβιότοποι, κατά το άρθρο 1(1) της σύμβασης Ραμσάρ, "…είναι εκτάσεις 

καλυπτόμενες φυσικά ή τεχνητά, μόνιμα ή εποχιακά από στάσιμα ή ρέοντα 

γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων 

που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 

6 μέτρα κατά την άμπωτη". 

Η μεγάλη οικολογική σημασία των υδροβιότοπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια 

με την υπογραφή της "Σύμβασης για τους Υδροβιότοπους Διεθνούς 

Σημασίας" στις 2.2.1971 στην πόλη RAMSAR της Περσίας. Η Σύμβαση 

Ramsar υπογράφηκε και από την Ελλάδα και επικυρώθηκε από το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο στις 21-12-1975. Σκοπός της συμφωνίας είναι η προστασία των 

υδροβιότοπων με διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά. Για την επίτευξη 

του στόχου αυτού, κάθε χώρα υποδεικνύει έναν κατάλογο υδροβιότοπων που 

πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα (11) περιοχές οι 

οποίες περιλήφθηκαν αρχικά στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών 

της Σύμβασης Ramsar. 
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1.Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς   

2.Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου  

3.Αμβρακικός Κόλπος 

4.Λίμνη Μικρή Πρέσπα 

5.Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους  

6.Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια  

7.Λίμνη Κερκίνη  

8.Δέλτα Νέστου 

9.Λίμνη Βιστωνίδα - Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος  

10.Λίμνη Ισμαρίδα & σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Θράκης 

11.Δέλτα Εβρου 
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Εκτός από τους παραπάνω υδροβιότοπους υπάρχουν και τουλάχιστον 20 

άλλοι εξαιρετικής σημασίας στη χώρα μας, όπως το δέλτα του Αχελώου και η 

λίμνη Βεγορίτιδα. 

Η προστασία των υδροβιότοπων και γενικά του περιβάλλοντος είναι υπόθεση 

όλων και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε εκστρατείες για τη σωτηρία τους. 

Όταν κάποιοι έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με το 

περιβάλλον τότε με τη σειρά τους θα είναι ικανοί να ευαισθητοποιήσουν τους 

νεότερους. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προστασία των υδροβιότοπων αποτελεί 

εθνική, κοινοτική και διεθνή υποχρέωση της χώρας μας.  
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                                       Τοπίο στον Αμβρακικό 

Α 

 

 
 

  

  

  

  
  

                         
                                Η λίμνη Kορώνεια 

 

 

                                           
                       

 
 

      

            

      

              

                                   Παράγκα ψαράδων στον Πρόκοπο 
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Η προστασία των υγροτόπων 
δεν αφορά μόνο την προστασία 
των σπάνιων ειδών πουλιών ή 
ζώων όπως πολλοί νομίζουν. 
Αφορά κυρίως την προστασία 
των υδατικών πόρων (επάρκεια 
νερού για ύδρευση και 
άρδευση, προστασία των 
υπόγειων και επιφανειακών 
νερών από τη ρύπανση και την 
αλάτωση). 

Από την επάρκεια και την 
ποιότητα νερού εξαρτώνται 
τόσο τα είδη των ζώων και των 
φυτών που είναι 
προσαρμοσμένα να ζουν μέσα 
ή κοντά στο νερό, όσο και η 
αλιευτική, η κτηνοτροφική και η 
γεωργική παραγωγή. 

 
Λιμνοθάλασσα Πάπα  

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. 
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Υγρότοποι: η αξία, οι κίνδυνοι, οι απώλειες 

 

 

  
 

 

Κάποιες από αυτές είναι φανερές και όλοι τις κατανοούν, άλλες είναι ελάχιστα 
γνωστές και παρά τη σημαντικότητά τους χρειάζεται ειδική προσπάθεια για να 
τις αντιληφθεί και να τις εκτιμήσει το ευρύ κοινό, κάποιες άλλες αγνοούνται 
πλήρως και υποεκτιμώνται σοβαρά ενώ κάποιες θεωρούνται δεδομένες, 
χωρίς καθόλου να είναι: 

-Το νερό από τουλάχιστον 40 υγρότοπους χρησιμοποιείται άμεσα για 
ύδρευση, τουλάχιστον 105 υγρότοποι χρησιμοποιούνται για άδρευση, σε 
πάνω από 100 εξασκείται βόσκηση αγροτικών ζώων και σε τουλάχιστον 80 
εξασκείται κυνήγι.  
-Οι προσχώσεις που δημιουργήθηκαν από τη δράση του νερού σχημάτισαν 
στους υγρότοπους τις πολύτιμες επίπεδες εκτάσεις που καλλιεργούνταν 
εντατικά για αιώνες. 
-Οι υγρότοποι είναι οι χώροι όπου για χιλιάδες χρόνια με τη δράση του νερού 
φτιάχνονται και διατηρούνται οι πανέμορφες και πολύτιμες παραλίες των 
νησιών.  
-Οι υγρότοποι είναι οι χώροι όπου τα υπόγεια γλυκά νερά «επικάθονται» 
πάνω στο θαλασσινό ορίζοντα και έτσι αποτρέπουν την αλμύρινση των 
παρακείμενων γεωργικών εδαφών τα οποία αλλιώς θα καταστρέφοντανν από 
τη διείσδυση του αλατιού.  

http://www.xoratoukaliterou.gr/site/media/k2/items/cache/d4ae67bb81032f6add66be1c1df07be9_XL.jpg
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-Μόνο –η κυρίως- στους υγρότοπους είναι που οι εδαφο-υδρολογικές 
συνθήκες επιτρέπουν στο νερό των βροχών να διεισδύει και να εμπλουτίζει 
τους υπόγειους υδροφορείς στους οποίους κυρίως στηρίζονται σήμερα οι 
νησιώτες για πόσιμο και αρδευτικό νερό.  
-Οι υγρότοποι αυξάνουν την ποικιλία, την ομορφιά και τη μωσαϊκότητα των 
τοπίων και τονίζουν τη γραφικότητά τους στηρίζοντας με τον τρόπο τους τον 
τουρισμό, τη σύγχρονη βασική οικονομική δραστηριότητα των νησιών. 
-Σε πολλούς γίνεται ακόμη αλοπηγία και παραγωγή αλατιού είτε με 
βιομηχανικό ή με παραδοσιακό τρόπο.  

 

 
Οι υγρότοποι των νησιών του Αιγαίου έχουν υπολογίσιμη 
μακροπρόθεσμη οικονομική σημασία.  

Η καταστροφή και η μετατροπή τους σε άλλες χρήσεις γης, όπως για 
παράδειγμα οικόπεδα για χτίσιμο, πράγματι αποφέρει βραχυπρόθεσμα 
οικονομικό κέρδος σε λίγους μόνο ιδιοκτήτες γης. Αντίθετα, ως σύνολο οι 
νησιωτικές κοινωνίες όχι μόνο θα απωλέσουν για πάντα τις παραπάνω 
φανερές ή αφανείς υπηρεσίες και δυνατότητες που προσφέρουν οι υγρότοποι, 
αλλά θα πληρώνουν για πολλές γενιές τις μεγάλες ζημιές και απώλειες που 
απορρέουν από την καταστροφή των υγροτόπων οι οποίες όμως 
εμφανίζονται αργότερα ή εκδηλώνονται με τρόπο που το κόστος των 
οικονομικών απωλειών δεν μετριέται εύκολα.  
Επίσης, οι υγρότοποι του Αιγαίου προσελκύουν ένα ολοένα αυξανόμενο 
αριθμό επισκεπτών που κυνηγούν, ψαρεύουν, παρατηρούν ή απλώς 
απολαμβάνουν τη φύση. Μερικά νησιά, όπως για παράδειγμα η Λέσβος, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Honey_Island_Swamp,_Louisiana_(paulmannix).jpg/800px-Honey_Island_Swamp,_Louisiana_(paulmannix).jpg
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έχουν ήδη γίνει προορισμός τουριστών που παρατηρούν πουλιά, κυρίως σε 
υγρότοπους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών είναι 
ακόμη δυο δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρονται οι υγρότοποι και 
έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν νόμοι που να αφορούν ειδικά την προστασία των 
υγροτόπων και βεβαίως ειδικότερα την προστασία των υγροτόπων των 
νησιών του Αιγαίου. Αντιθέτως, πάρα πολλοί νόμοι αφορούν και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την προστασία και τη συνετή διαχείριση των 
υγροτόπων, αλλά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αποτελεσματική 
ερμηνεία και εφαρμογή τους είναι πολλά, πολυεπίπεδα και ποικίλης φύσης 
(Παπαδημητρίου 1998). Ως αποτέλεσμα του θεσμικού ελλείμματος ή 
ανεπάρκειας οι υγρότοποι των νησιών υποβαθμίζονται ταχύτατα. Ιδιαίτερα οι 
μικροί υγρότοποι είναι σήμερα τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα 
στο Αιγαίο και ίσως αρκετοί από αυτούς εξαφανιστούν πριν καν προλάβει να 
θεσπιστεί κάποιο νομικό πλαίσιο προστασίας και γίνουν αποτελεσματικοί οι 
μηχανισμοί εφαρμογής του. 

Οι οριστικές απώλειες 

 
Πάνω από το 60% των υγροτοπικών εκτάσεων της Ελλάδας καταστράφηκε 
τον προηγούμενο αιώνα. Οι υγρότοποι που αποξηράνθηκαν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα μετατράπηκαν στη μεγάλη τους πλειονότητα (93,3%) σε 
καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κύρια αιτία για την αποξήρανση 25 υγροτόπων στα 
νησιά του Αιγαίου από το 1965 ως σήμερα, ήταν κατά 84,2% η ίδρυση νέων 
οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 

ΑΞΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

 
Η διαπίστωση των αξιών του υγροτόπου, δηλαδή οι υπηρεσίες και τα αγαθά 
που προσφέρουν στον άνθρωπο προκύπτουν από τις υγροτοπικές 
λειτουργίες . Οι αξίες των υγροτόπων δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά 
μια αλλαγή ή υποβάθμιση της μιας προκαλεί την αναβάθμιση ή υποβάθμιση 
της άλλης.  
  
 

 Βιολογική αξία 

Είναι αξία που προέχει των άλλων. Η βιοποικιλότητα των υγροτόπων 
αποτελεί αξιόλογο τμήμα της βιοποικιλότητας της γης. Πολλά είδη ζώων και 
φυτών που εξαρτώνται από τους υγροτόπους έχουν και άμεση οικονομική 
αξία.Μπορεί να διακριθεί, ανάλογα με το επίπεδο οργάνωσης της ζωής, σε 
γενετική ποκιλότητα, ποκιλότητα ειδών και οικολογική ποικιλότητα. Από αυτήν 
εξαρτώνται προγράμματα γενετικής βελτίωσης καλλιεργούμενων φυτών, 
αγροτικών ζώων και  μικροοργανισμών, μέρος της επιστημονικής προόδου, 
ιδίως στην ιατρική, πολλές τεχνολογικές καινοτομίες και η ομαλή λειτουργία 
πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων στους οποίους χρησιμοποιούνται 
ζωντανοί οργανισμοί. 
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 Υδρευτική αξία 

Οι υγρότοποι προσφέρουν πόσιμο νερό τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω 
του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων. Η αξια των υγροτόπων για 
πόσιμο νερό αποκτά όλο και  μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της εξάντλησης ή 
και αλάτωσης των υπογείων νερών. Πολλοί υγρότοποι σήμερα 
χρησιμοποιούνται για ύδρευση και πολλοί άλλοι θεωρούνται ως αποθήκες 
πόσιμου νερού για το  μέλλον. 
 
 
 

 Αρδευτική αξία 
O σημαντικότερος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η ανάπτυξη της 
γεωργίας. Σε ξηρές και ημίξερες περιοχές η αρδευόμενη γεωργία δίνει στον 
αγρότη δεκαπλάσιο ως εικοσαπλάσιο ακαθάριστο εισόδομα απ'ότι η ξηρική. 
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 Αλιευτική αξία 

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, η αλιεία όταν γίνεται με συνετό τρόπο 
εξασφαλίζει και την προστασία τους, γιατί αν υπάρχουν εμπορεύσιμοι 
ιχθυοπληθυσμοί τότε προϋποθέτει ότι το οικοσύστημα είναι υγιές με ψηλή 
ποιότητα νερών και υδρόβια βλάστηση, για επάρκεια χώρων αναπαραγωγής 
και χώρους για διαχείμαση. Πολλοί υγρότοποι, ιδίως υφάλμυρες 
λιμνοθάλασσες και οι λίμνες γλυκού νερού, έχουν τις προυποθέσεις για να 
αποκτήσουν ικανοποιητικούς πληθυσμούς εμπορεύσιμων ψαριών, δηλαδή 
επάρκεια χωρών αναπαραγωγής, προστατευόμενους χώρους για διαχείμαση, 
υψηλή πρωτογενή παραγωγή κ.ά. Με σωστή δαιχείρηση αυτών των 
πληθυσμών η παραγωγή αλιευμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλή 
 

 Κτηνοτροφική αξία 

Η υπερυδατική βλάστηση και τα υγρολίβαδα είναι σπουδαία πηγή τροφής. 
 

 

 Βελτιωτική της ποιότητας του νερού 

Οι υγρότοποι μπορούν όχι μόνο να παγιδεύουν φερτά υλικά και ρύπους, αλλά 
και να απαλλάσουν μερικώς το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες. Σ'αυτό, 
σπουδαίο ρόλο παίζει η υδρόβια βλάστηση των υγροτόπων. Οπωσδήποτε οι 
φυσικοί υγρότοποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δέκτες αποβλήτων. 
Μπορεί όμως να κατασκευάζονται τεχνητοί υγρότοποι με ειδικές τεχνικές, οι 
οποίοι να δρουν αποτελεσματικά φίλτρα καθαρισμού ρύπων. 
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  Αναψυχή 
Οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαίριες παθητικής αναψυχής (π.χ 
απόλαυση τοπίου, φωτογράφιση, παρατήρηση πουλιών και φυτών) και 
ενεργητικής αναψυχής (ερασιτεχνική αλιεία, αθλήματα συνδεόμενα με το υγρό 
στοιχείο). 
 
 

 Πολιτιστική 

Η πολιτιστική αξία ενός υγροτόπου εξαρτάται από τη σύνδεση του με τη 
μυθολογία, ιστορία και λαογραφία της γύρω περιοχής. Σε μερικούς 
υγρότοπους υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία. Παραδοσιακές οικονομικές 
δραστηριότητες όπως η εκτροφή σπάνιων φυλών ζώων, οι παλιές τεχνικές 
κατασκεύης σκαφών ψαρέματος και σπιτιών, άσκηση της αλιείας, 
χρησιμοποιήση καλαμιών, καλλιέργειας παρασκεύης τροφών, άλευσης 
δημητριακών και άντλησης νερού αυξάνουν την πολιτιστική αξία του 
υγρότοπου. 
 
 

 Κλιματική 

Οι ζημιές σε καλλιεργούμενα φυτά από καύσωνες και παγετούς είναι λιγότερο 
έντονες όταν αυτά καλλιεργούνται κοντά σε υγρότοπο. Η ευνοϊκή επίδραση 
μπορεί να φθάσει μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέτρα από αυτόν. 
 
 

 Επιστημονική και εκπαιδευτική 

Η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά 
των υδροβίων πουλιών, και οι ποικίλες χρήσεις καθιστούν τους υγρότοπους 
ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση. Λίγα συστήματα 
προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες για τη δοκιμή διεπιστημονικών 
προσεγγίσεων όπως τα υγροτοπικά.  
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Υδροβιότοποι και τέχνη 
 

     Το νερό αποτελεί πηγή έµπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες στη 
ζωγραφική και στη γλυπτική στη µμουσική στη λογοτεχνία στην αρχιτεκτονική 
κ.λπ. Είναι επίσης και πρώτη ύλη για τα έργα τους . Η μουσική ενός ρυακιού ή 
ενός χειµάρρου, ο ήχος της βροχής που πέφτει στο έδαφος ή περνά µέσα 
από το φύλλωµα ενός δένδρου έχει τη δική του αρµονία ,είναι η µουσική της 
φύσης που έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους . Διαπιστώνεται ότι το νερό 
µε τις µορφές, τα σχήματα χρώµατα και τις ιδιότητες του αποτέλεσε εργαλείο 
και έµπνευση για να βγάλει τα εσώψυχα του ο άνθρωπος.  
      Πολλές φορές µε αυτό έµαθε διασκέδασε, χάρηκε ερωτεύτηκε , πόνεσε και 
πέθανε ,κινδύνευσε, νοστάλγησε, ταλαιπωρήθηκε και χώρισε. Ήταν 
φυσιολογικό λοιπόν όλα αυτά να τα τραγουδήσει είτε για να τα υµνήσει είτε για 
να τα ξορκίσει είτε απλώς για να τα περιγράψει. Το νερό ενέπνευσε πολλούς 
ζωγράφους και γλύπτες πολλές φορές έχουν προσπαθήσει να αποτυπώσουν 
τις διάφορες µορφές του .Πολλοί καλλιτέχνες τόνισαν στα έργα τους την 
ιερότητα του νερού , τη σηµασία του ως πηγή ζωής, δύναµη αλλαγής ή και 
καταστροφής . Άλλοι όπως οι αρχιτέκτονες και αγγειοπλάστες το 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για τα έργα τους. Και άλλοι όπως οι στιχουργοί 
και οι συνθέτες προσπάθησαν να αποτυπώσουν µε λόγια η μουσική αυτό που 
ένιωθαν άκουγαν και έβλεπαν στο νερό .  
 
 
 
 

Θρύλοι-μύθοι, παραμύθια 
 

Οι υδροβιότοποι και γενικά οι λίμνες έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά και 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως 

πηγή έμπνευσης για πολλά πράγματα 

σχετικά με την τέχνη και τα γράμματα. 

παραδείγματος χάρη έχουν γίνει 

έμπνευση σε πολλούς ποιητές 

τραγουδιστές σύνθετες αλλά και 

συγγραφείς. Μερικά από τα παραμύθια 

που έχουν σαν κύριο θέμα τις λίμνες 

είναι: 

 Η λίμνη του Μούρα το οποίο είναι ένα από τα άγνωστα παιδικά παραμύθια 

από τους αρχαίους χρόνους και διηγείται μια ιστορία που μίλα για έναν άντρα 

και μια επιθυμία του. Ακόμα υπάρχει η μαγεμένη λίμνη που είναι και αυτό ένα 

από τα παραμύθια του λαού μας και αφορά έναν βασιλιά που στην αρχή 

φέρθηκε άσχημα και το παλάτι του μετατράπηκε σε λίμνη αλλά στο τέλος 
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έδειξε καλοσύνη και έγιναν όλα όπως πρώτα. Τέλος το πιο γνωστό και 

δημοφιλές είναι η λίμνη των κύκνων που σίγουρα όλοι την έχουν ακουστά. 

Έκτος όμως από τα παραμύθια υπάρχουν και διάφοροι μύθοι σχετικά με αυτό 

το θέμα. Όπως ο μύθος για την λίμνη του Ζήρου που έχει να κάνει με δυο 

αδελφές και την προέλευση του ονόματος της λίμνης. Επιπλέον υπάρχει ο 

θρύλος με τις λίμνες των Πρεσπών που λέει ότι με τις αλλαγές της στάθμης 

τους οι λίμνες εκφράζουν τις διαθέσεις τους. Δηλαδή, κάθε φορά που 

φουσκώνουν, η στάθμη τους ανεβαίνει 2-3 μέτρα, η διεθνής κατάσταση ή η 

τοπική “τυχαίνει” να είναι εξημμένη. επίσης γνωστός είναι και ο μύθος με τις 

δυο λίμνες με το όνομα Δρακολίμνες που η μια βρίσκεται η μια στο Σμόλικα 

και η άλλη στη Γκαμήλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφική 

 

Η πολιτιστική αξία ενός υδροβιότοπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του 
με τη μυθολογία, ιστορία και λαογραφία της γύρω περιοχής. Σε μερικούς 
υγροτόπους υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία. Ακόμα τα έργα τέχνης 
γοητεύτηκαν από την εικόνα του νερού και τις αντανακλάσεις των άλλων 
μορφών στην επιφάνεια του, ύμνησαν τη ζωογόνο δύναμή του καθώς και την 
ομορφιά που χαρίζει στη φύση. Οι θεοποιημένοι ποταμοί της αρχαιότητας 
υποδέχονταν τελετές μύησης και κάθαρσης κι έτσι με το πέρασμα των αιώνων 
έχουμε το μυστήριο της Βάπτισης. Μερικά χαρακτηριστικά έργα με θέμα το 
νερό είναι τα παρακάτω: 
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Το υγρό στοιχείο εμπνέει τους δημιουργούς όλων των 
εποχών. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

Ποίηση 

Ακόμα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ποιήματα που αναφέρονται στους 

υδροβιότοπους και γενικά στο νερό μερικά από αυτά είναι: 

 Θάλασσα πλατιά  

 Τα καραβάκια  

 Το ποτάμι 

 Η θάλασσα και τα ποτάμια 

 Άλλοτε η θάλασσα (Γεώργιος Δροσίνης) 

 Η λίμνη (Γιώργος Σαραντάρης) 

 Φωνή από την θάλασσα 
 

 Θάλασσα (Γιώργου Μανέτα) 

 

 

 

 

Για παράδειγμα… 

«...Και κείνο το κογχύλι σου, όπου θ' αντηχεί το Αιγαίο», γράφει ο 

Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημά του «Ηλικία της γλαυκής θάλασσας». 

(Πραγματικά όταν 

βάζουμε το αφτί μας στο 

στόμιο ενός κοχυλιού 

νομίζουμε ότι ακούμε τον 

ήχο της θάλασσας.)  
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Μουσική 

Ο ήχος του νερού συντροφεύει τον άνθρωπο. Το λεπτό κελάρυσμα και 

η βροντερή βοή του ερμηνεύτηκαν ως "ομιλίες" - γαλήνιες ή οργισμένες- της 

φύσης και των θεοτήτων που 

τη συμβόλισαν, σε διάφορες 

στιγμές του πολιτισμού.  

Ο άνθρωπος απόλαυσε την 

ηρεμία που προκαλεί ο ήχος 

του νερού, συγκινήθηκε κι 

εμπνεύστηκε από τη 

μεγαλειώδη αντήχηση του, 

τραγούδησε πάνω στους 

ήχους και προσπάθησε να 

τους μιμηθεί. 

Από τον καιρό του Ομήρου ως τις μέρες μας, οι άνθρωποι του λαού μας 

τραγούδησαν τις πηγές, τα ποτάμια και τα ρυάκια της πατρίδας μας, καθώς 

και τα όμορφα τοπία τους.  Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα, έχουν 

υμνήσει τα νερά, τις βρύσες, τα γεφύρια, όπου συχνά διαδραματίζονταν τα 

όσα θέλουν να αφηγηθούν. 

 

 

 

 
Ψαρόβαρκες στη 
Βιστωνίδα 

 

      

            

          
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ 

            

              

  

Στο παρελθόν δεν γνωρίζαμε αρκετά ούτε για τις πολλαπλές αξίες των 
υγροτόπων, αλλά ούτε και για τις στενές σχέσεις αλληλεξάρτησης που 
υπάρχουν ανάμεσα στις λειτουγίες των υγροτόπων. Τα αναπτυξιακά σχέδια 
που αφορούσαν υγροτοπικές περιοχές αποσκοπούσαν συνήθως στην 
εκμετάλλευση μιας μόνο αξίας του υγροτόπου αγνοώντας τη στενή σχέση 
που υπάρχει με τις άλλες αξίες. 
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Σήμερα ανακαλύπτουμε πως οι 
υγρότοποι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με σύνεση. Με 
τέτοιο δηλαδή τρόπο που θα 
αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό 
όφελος σε μας σήμερα, χωρίς να 
στερήσει από τις μελλοντικές 
γενιές τη δυνατότητα ν’ 
απολαύσουν εξίσου τα οφέλη 
που έχουν να τους παρέχουν οι 
υγρότοποι. 

Οι κύριες απειλές προέρχονται 
από την αποξήρανση (για 
απόδοση υγροτοπικών 
εκτάσεων σε χρήσεις όπως η 
γεωργία ή η οικιστική ανάπτυξη) 
αλλά και τη ρύπανση και την 
υπερεκμετάλλευσή τους. 

 
Η λίμνη Βόλβη 

 

  

Οι υγρότοποι επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε όλη 
τη λεκάνη απορροής τους. Ακόμη δηλαδή και εάν καταφέρουμε να 
διαχειριστούμε σωστά έναν υγρότοπο, αυτά που συμβαίνουν στη λεκάνη 
απορροής του θα εξακολουθήσουν να τον επηρεάζουν. 

 

 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΙΚΟΝΕΣ 

 
 
 
Ν.Λασιθίου 
 
 
 
Φραγμολίμνη Μπραμιανών  
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Πηγή και έλος Αλμυρού Αγ Νικολάου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                    Κόλπος και αλυκές Ελούντας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν .Ηρακλείου  
 
Καλαμιώνας Μαλλίων 
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Εκβολή ρύακα Καρτερού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Λίμνη και ποταμός Αλμυρός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκβολή Αποσελέμη 
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Ν. Ρεθύμνου 
  
Αγία Γαλήνη-εκβολή ποταμού πλατύ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           Εκβολή κουρταλιώτη (λίμνη Πρέβελη ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Εκβολή Γεροπόταμου  
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         Φραγμολίμνη Ποταμιών  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ν. Χανίων 
 
                                                               Λίμνη Κουρνά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Έλος Φραγκοκάστελου 
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                                                                             Κόλπος Σούδας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Λίμνη Αγιάς  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Εκβολή και έλος Ταυρωνίτη   
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                                   Φαλάσαρνα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                   Ελαφονήσι 
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              Χάρτης υγρότοπων Κρήτης 
 
1. Λίµνη φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας 
2. Έλος Αλµυρού Αγίου Νικολάου 
3. Κόλπος και αλυκές Ελούντας-χερσόνησος Σπιναλόγκας 
4. Καλαµιώνας Μαλίων 
5. Εκβολή Αποσελέµη-αλµυρόβαλτος-εποχιακά τέλµατα 
6. Εκβολές Καρτερού ποταµού 
7. Αλµυρός Ηρακλείου 
8. Λιµνοδεξαµενή (έλος) Λιβάδα Θραψανού 
9. Φράγµατα Παρτίρων και Αµουργελλών 
10. Λιµνοδεξαµενές Σκινιά και Καραβάδω 
11. Φράγµα Πλακιώτισσας και ποταµός Αναποδάρης 
12. Λίµνη ∆ιγενή και λιµνοδεξαµενή Γέργερης 
13. Φαιστός, Αγία Τριάδα και Γεροπόταµος 
14. Αγία Γαλήνη και εκβολή ποταµού Πλατύ 
15. Μονή Πρέβελη, εκβολή και κοιλάδα Μεγαλοπόταµου 
16. Εκβολή και πηγές Γεροπόταµου Ρεθύµνου 
17. Ποταµός Πετρές και φαράγγι 
18. Λίµνη Κουρνά 
19. Λίµνη και έλη Γεωργιούπολης 
20. Φραγκοκάστελλο 
21. Κόλπος Σούδας-Βλήτες 
22. Λίµνη Αγιάς 
23. Ποταµός, εκβολή και Παραλία Κερίτη 
24. Ποταµός Ταυρωνίτης 
25. Φαλάσαρνα 
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Όταν 

το τελευταίο δέντρο καεί, 

ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί 

και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, 

τότε ο άνθρωπος 

θα διαπιστώσει 

πως δεν μπορεί να τραφεί 

με χρήματα! 

 

 

 

 

Πηγές 

http://nero3.wikidot.com/moys 

http://nero3.wikidot.com/trag 

http://www.rizovouni.gr/mithos_gia_limni_zitou.html 

http://www.junior.gr/paramythia/param-6.html 

http://pantapaidia.gr/paidika-paramythia-h-limni-tou-mura/ 

http://2gym-chanion.chan.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/19-

2011-12-21-08-07-52/245--2013-14- 

http://www.about-ioannina.gr/Zagori_gr/legends.htm 

 

 

 

 

 

 

http://nero3.wikidot.com/moys
http://nero3.wikidot.com/trag
http://www.rizovouni.gr/mithos_gia_limni_zitou.html
http://www.junior.gr/paramythia/param-6.html
http://pantapaidia.gr/paidika-paramythia-h-limni-tou-mura/
http://2gym-chanion.chan.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/19-2011-12-21-08-07-52/245--2013-14-
http://2gym-chanion.chan.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/19-2011-12-21-08-07-52/245--2013-14-
http://www.about-ioannina.gr/Zagori_gr/legends.htm
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Οι δραστηριότητες της Περιβαλλοντικής Ομάδας 

 κατά το σχολικό έτος 2014-15 

 

Νοέμβριος 2014 

Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου και κλάδεμα 

των δέντρων. 
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Δεκέμβριος 2014 

Δημιουργία και διανομή χριστουγεννιάτικων καρτών σε φορείς της 

πόλης μας. 
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Φεβρουάριος 2015 

 Παρουσίαση των δράσεων της ομάδας μας στην ετήσια εκδήλωση 

του σχολείου στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτιος 2015 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας. 
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Απρίλιος 2015 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ιεράπετρας. 
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Μάιος  2015 

Δημιουργία αφίσας και ολοκλήρωση της εργασίας μας σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα παιδιά της ομάδας μας για την 

άψογη συνεργασία μας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Επίσης οφείλουμε ευχαριστίες από καρδιάς στη φίλη και 

συνάδελφο κ. Κατερίνα Τζιμογιάννη για τις πολύτιμες συμβουλές 

καθώς και για την εθελοντική της προσφορά στην ομάδα. 

 

 

 




