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Δηζαγσγή 

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνπο πγξόηνπνπο είλαη παλάξραηα, δσηηθή θαη αληηθαηηθή. 

Πνιινί αξραίνη ιανί (Αίγππηνο, Μεζνπνηακία) δεκηνύξγεζαλ ιακπξό πνιηηηζκό 

αληιώληαο πινύην θαη δύλακε από ηα πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα ησλ πεξηνρώλ ηνπο. 

Οη αξραίνη απηνί ιανί γλώξηδαλ ήδε πνιύ θαιά όηη νη πγξόηνπνη δελ είλαη άρξεζηεο 

πεξηνρέο ή επηθίλδπλεο αιιά αληίζεηα όηη πξόθεηηαη γηα νηθνζπζηήκαηα κε αλππνιόγηζηε 

θαη πνιιαπιά δσηηθή ζεκαζία γηα ηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν.  

Όκσο ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο, ε βαζηά ξηδσκέλε πξνθαηάιεςε όηη νη πγξόηνπνη είλαη 

άρξεζηεο πεξηνρέο πνπ είλαη γεκάηεο θνπλνύπηα θαη πξνθαινύλ πνιιέο αξξώζηηεο, 

έδξαζε θαηαιπηηθά ζε βάξνο ησ πγξνηόπσλ.  

Αξθεηνί από απηνύο έγηλαλ ζηόρνο «αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ», απνμεξάλζεθαλ ή 

ππνβαζκίζηεθαλ ζεκαληηθά. 

ηε πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηεο Ζιείαο, έρνπκε ηε ηύρε λα ππάξρεη ζηε πεξηνρή καο  έλαο 

ζεκαληηθόο θαη πνιύηηκνο πγξόηνπνο, ε ιηκλνζάιαζζα Κνηύρη, πνπ καδί κε ην 

παξαζαιάζζην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο θαη ηνπο ππόινηπνπο θνληηλνύο πγξόηνπνπο  

πξνζηαηεύνληαη από ηε πλζήθε Ρακζάξ. 

Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ ηεο πεξηνρήο κε ηνλ πγξόηνπν απηό θαη ε επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο γύξσ πεξηνρήο, είλαη αλαγθαία 

θαη απαξαίηεηε αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηα δεκνζηεύκαηα ησλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ 

«θαθνπνίεζε» ηεο πεξηνρήο. 

Ζ γλώζε είλαη δύλακε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη ε ελαζρόιεζε καζεηώλ ηεο 

πεξηνρήο κε ην ζέκα απηό, ζα κπνξνύζε λα εκπιέμεη θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζην δήηεκα 

ηεο πξνζεθηηθήο θαη ζπλεηήο δηαρείξηζεο πεξηνρώλ κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία, 

όπσο είλαη ην Κνηύρη. 

εκαληηθή βνήζεηα ζηελ πινπνίεζε ηεο ηειηθήο καο εξγαζίαο ήηαλ θαη ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό πνπ  καο έζηεηιε  ην ΚΠΔ Έδεζζαο αθνύ ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, ην ζρνιείν καο 

εληάρζεθε ζην Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Νεξό θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε» πνπ 

ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Έδεζζαο. 
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Σν πξώην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ζηάιζεθε ζην ζρνιείν καο ήηαλ 

αθηεξσκέλν ζηε ιίκλε Άγξα  θαη είρε ηίηιν: «Δμεξεπλώληαο ηε ιίκλε Άγξα» ελώ ην 

δεύηεξν κέξνο είρε ηίηιν: «Σν θάιεζκα ηεο ιίκλεο» θαη ήηαλ εθπαηδεπηηθόο νδεγόο γηα 

ηε ιίκλε Βεγνξίηηδα, βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο». 

Δπίζεο, ην ΚΠΔ Κόληηζαο, καδί κε ην ππόινηπν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, καο έζηεηιε γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο θαη 

κία έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε ηίηιν: «Τγξόηνπνη, κηα πνιύηηκε εζληθή 

θιεξνλνκηά» από ηελ νπνία αληιήζακε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πγξόηνπνπο ηεο 

ρώξαο καο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο, πινπνηήζακε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηνπο πγξόηνπνπο, νη νπνίεο ππήξραλ ζην παθέην εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ 

δεκηνύξγεζε ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ- ηξνθπιηάο θαη ην νπνίν δαλεηζηήθακε από ην  Γξαθείν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ν. Ζιείαο θαη είρε ηίηιν: « Γλσξηκία κε ηε Φύζε ηεο 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο». 

Γεκηνπξγήζακε θαη δύν κηθξά βίληεν γηα ηελ ην Κνηύρη, ην έλα κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα 

Ζκέξα Τγξνηόπσλ θαη ην δεύηεξν κε αθνξκή ηελ επίζθεςή καο ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ηα 

νπνία ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα: 

 ζην ηζηνιόγην (http://likioandravidas.blogspot.com/)  θαη  

ηε καζεηηθή εθεκεξίδα (http://blogs.sch.gr/lykandra/) ηνπ ζρνιείνπ καο 

 ζην wiki καο (http://194.63.219.79/wiki ) κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα 

αξθεηνύο πγξνηόπνπο ηεο Διιάδαο. 

ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΓΔ.Λ Αλδξαβίδαο (http://lyk-andrav.ilei.sch.gr/site/) ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε εξγαζία καο. 

Πνιιέο θσηνγξαθίεο από ηε ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ ππάξρνπλ ζηε ζπιινγή 

θσηνγξαθηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο (http://lyk-andrav.ilei.sch.gr/photos/) 

 

 

http://likioandravidas.blogspot.com/
http://blogs.sch.gr/lykandra/
http://194.63.219.79/wiki
http://lyk-andrav.ilei.sch.gr/site/
http://lyk-andrav.ilei.sch.gr/photos/
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ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ: Ρερά λεξά-Πεγή δσήο 

 

Ση είλαη πγξόηνπνη 

 

 

Δίλαη ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ελδηάκεζε δώλε αλάκεζα ζηε 

γε θαη ζην λεξό. Οη ηόπνη απηνί κπνξεί λα είλαη αβαζείο πδάηηλεο εθηάζεηο κε ηξερνύκελα 

ή ιηκλάδνληα λεξά (έιε), θαιακηώλεο θαη πεξηνρέο πνπ πιεκκπξίδνπλ ην ρεηκώλα θαη 

μεξαίλνληαη ην θαινθαίξη. 

ηνπο πγξόηνπνπο θαηαηάζζνληαη επίζεο, ηα πνηάκηα, ηα δέιηα ησλ πνηακώλ, νη 

ιηκλνζάιαζζεο θαζώο θαη παξόκνηεο ηδηαίηεξεο θπζηθέο ή ηερλεηέο δηακνξθώζεηο, 

παξαπνηάκηα δάζε θαη ζαιάζζηεο εθηάζεηο πνπ ην βάζνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 6 κέηξα. 

 

Πσο ιεηηνπξγνύλ νη πγξόηνπνη 

Ο άλζξσπνο, από ηελ αξρή ηεο ύπαξμήο ηνπ, εμαξηάηαη από ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ 

θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ε κόληκε ή επνρηθή ύπαξμε λεξνύ ζε απηά.  Κακία 

κνξθή δσήο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο ην λεξό. Ηδηαίηεξα, κεξηθά είδε θπηώλ θαη δώσλ 

εμαξηώληαη πεξηζζόηεξν άκεζα από όηη άιια: 

 Κάπνηα δνπλ ζπλέρεηα κέζα ζε απηνύο, όπσο ηα ςάξηα. 
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 Κάπνηα αλαπαξάγνληαη, αλαδεηνύλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη επηβηώλνπλ απνθιεηζηηθά 

ζε πδάηηλα πεξηβάιινληα. 

Δπνκέλσο, νη βηόηνπνη απηνί έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δσή ηνπ πιαλήηε καο. 

Όινη νη πγξόηνπνη θηινμελνύλ κεγάιε πνηθηιία εηδώλ πνπ δνπλ κέζα ζε απηνύο ή γύξσ 

ηνπο. Ζ ιεπηή ηζνξξνπία κε ηελ νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, κπνξεί εύθνια λα 

δηαηαξαρζεί αλ έζησ θαη έλα από απηά ηα είδε εθιείςεη. Μέζα ζην λεξό αλαπηύζζνληαη 

άπεηξνη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνηεινύλ ηε βαζηθή ηξνθή γηα κεγαιύηεξνπο 

νξγαληζκνύο.  

 

Δπίζεο, κέξνο ησλ απνηθνδνκνύκελσλ ππνιεηκκάησλ ρξεζηκεύεη σο πεγή ζξεπηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα πδξόβηα θπηά. Με ηε βνήζεηα ηεο θσηνζύλζεζεο, ηα πδξόβηα θπηά 

απειεπζεξώλνπλ ην νμπγόλν κέζα ζην λεξό, ην νπνίν ρξεζηκεύεη ζηα πδξόβηα δώα.  

Από ηελ άιιε κεξηά, ηα παξόρζηα θπηά, πξνζθέξνπλ άκεζα ηξνθή (ζπόξνπο, βιαζηνύο, 

θύιια, ξίδεο) ζηα δώα πνπ δνπλ ζηνπο πγξόηνπνπο. Σαπηόρξνλα πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία ζε κεγάιν αξηζκό δώσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπιιώκαηά ηνπο γηα λα 

θξύβνληαη ή λα ρηίδνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. 
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Οθέιε από ηνπο πγξόηνπνπο 

Α) Άκεζα θπζηθά νθέιε 

 πγθξαηνύλ ηα λεξά ησλ πιεκκπξώλ. 

 Ζ βιάζηεζε ησλ πγξνηόπσλ πξνζηαηεύεη ηηο αθηέο από ηε δηάβξσζε, 

απνξξνθώληαο ηνλ θπκαηηζκό. 

 Λεηηνπξγνύλ ζαλ θπζηθνί κεραληζκνί θαζαξηζκνύ ησλ λεξώλ, θηιηξάξνληαο θαη 

απνξξνθώληαο ρεκηθέο θαη άιιεο ξππαληηθέο νπζίεο όπσο γεσξγηθά θάξκαθα θαη 

βαξέα κέηαιια. ην ζεκείν απηό, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε επεξγεηηθή γηα ηνλ 

άλζξσπν ιεηηνπξγία ηεο παγίδεπζεο θαη εμνπδεηέξσζεο ησλ ξύπσλ έρεη όξηα, 

πέξαλ ησλ νπνίσλ ηα πδάηηλα απηά ζπζηήκαηα απνζηαζεξνπνηνύληαη. 

 Αλαπιεξώλνπλ ηνπο ππόγεηνπο πδξνθνξείο, ζηέιλνληαο λεξό από ηελ επηθάλεηα 

πξνο ηα ρακειόηεξα γεσινγηθά ζηξώκαηα. Ζ ηδηόηεηά ηνπο απηή γίλεηαη αθόκα πην 

πνιύηηκε ηα ηειεπηαία ρξόληα πνπ ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε απμάλεη ηελ 

εμάηκηζε θαη ηελ αιαηόηεηα ησλ λεξώλ. 

 Απνηεινύλ κεηά ηα ηξνπηθά δάζε ηα πην πινύζηα ζε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηα πην 

παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε. Απηό ηα θάλεη ζεκαληηθά, επεηδή 

πξνζιακβάλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζπκβάιινληαο ζηελ 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Απαιύλνπλ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη βειηηώλνπλ ην κηθξνθιίκα ζηελ 

πεξηνρή ηνπο, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο  ηνπ λεξνύ. 

 

 

Β)  Οηθνλνκηθά νθέιε 

 Δίλαη ζεκαληηθνί βηόηνπνη γηα πνιιά είδε 

αιηεπκάησλ. 

 Σα παξόρζηα δάζε απνηεινύλ πινύζηα πεγή 

παξαγσγήο μπιείαο. 
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Γ) Βηνινγηθά νθέιε 

 ηελ ππθλή βιάζηεζε ησλ πγξνηόπσλ αλαπαξάγνληαη πνιιά είδε πνπιηώλ, όπσο 

πάπηεο, θνξκνξάλνη, εξσδηνί 

θαη βξίζθνπλ ηξνθή 

θαηαθύγην πνιιά δώα.   

 Μεγάινο αξηζκόο πδξόβησλ 

πνπιηώλ δεη ή δηαρεηκάδεη 

ζηνπο πγξόηνπνπο θαη 

αξθεηά απνδεκεηηθά πνπιηά 

μεθνπξάδνληαη ζε απηνύο. 

 Πνιιά είδε ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε βξίζθνπλ 

θαηαθύγην ζηνπο πγξόηνπνπο. 

Γ) Κνηλσληθά νθέιε 

 Πξνζθέξνληαη γηα ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε ηεο θύζεο θαζώο θαη γηα 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε 

πεδνπνξία, ην ςάξεκα, ην 

θπλήγη ή ε θσηνγξαθία.   

 Απνηεινύλ ηόπνπο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

αξραηνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο. 
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Από ηη απεηινύληαη νη πγξόηνπνη 

Οη πγξόηνπνη  απεηινύληαη: 

1. Από γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο:  

 Απνμεξάλζεηο (ρσξίο πξνεγνύκελν ζρεδηαζκό), κε απνηέιεζκα ηε 

δηαηαξαρή ηεο ππόγεηαο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ. 

 Γεσηξήζεηο θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

 Τπεξάληιεζε λεξνύ. 

 Δηζξνέο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ κε ζπλέπεηα ηνλ επηξνθηζκό 

ησλ λεξώλ. 

1. Από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: 

 Καηαζθεπή θξαγκάησλ. 

 Ρύπαλζε από ηα βηνκεραληθά απόβιεηα. 

2. Από ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Ζ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θνληά ζηνπο 

πγξόηνπνπο, ελνριεί ηα δώα πνπ δνπλ ζε απηνύο θαη παξεκπνδίδεη ηηο 

πδξνηππηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

3. Από θπλεγεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

          Σν εμαληιεηηθό θαη παξάλνκν θπλήγη απνδπλακώλεη ην 

          νηθνζύζηεκα. 

4. Από θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

          Ζ ππεξβόζθεζε ησλ θνπαδηώλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

           δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ θαηαζηξνθή ζηηο θσιηέο ησλ 

           πδξόβησλ πηελώλ. 
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5. Από αιηεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

          Ζ ππεξαιίεπζε απνδπλακώλεη ηνλ πγξόηνπν κεηώλνληαο ηε 

          βηνπνηθηιόηεηα. 

6. Από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

           Κάπνηεο θνξέο ζηηο πεξηνρέο απηέο αλζεί ην εκπόξην εηδώλ 

           άγξηαο δσήο. 

7. Από ηελ εληεηλόκελε αζηηθνπνίεζε 

          Ζ έιιεηςε νξηνζέηεζεο ησλ πγξνηόπσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

                     θαηαπάηεζε θαη ηελ αιιαγή ρξήζεο ηνπο. Δπίζεο, ε αθαίξεζε 

                     ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ άκκνπ από ηηο όρζεο ησλ πνηακώλ, γηα  

                     ηελ θαηαζθεπή νηθνδνκεκάησλ, πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ  

                     πγξνηόπσλ θαη ηνπο θαηαζηξέθεη. 

8. Από ηελ απόξξηςε ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη νηθηαθώλ 

          ιπκάησλ. 
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ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΡΑΜΑΡ 

 

1. ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ 

 

 

Έλα επξύ δέιηα πνηακνύ κε κεγάιεο ιηκλνζάιαζζεο, αικπξνύο βαιηόηνπνπο, άκκν θαη 

ακκνζίλεο θαζώο θαη κε ππνιείκκαηα παξαπνηάκησλ δαζώλ. Φπζηθέο ή ηερλεηέο 

πεξηνρέο απνηεινύκελεο από έιε είλαη κνλίκσο ή πξνζσξηλά θαηαθιπδόκελεο κε λεξό, 

πνπ είλαη ζηάζηκν ή ξένλ, γιπθό, πθάικπξν ή αικπξό.   

Ζ επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Γέιηα ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο κεηαλάζηεπζεο ησλ 

πνπιηώλ θαη κε ην ήπην θιίκα ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ε κέρξη πξηλ από ιίγα ρξόληα 

απνκόλσζε θαη δπζθνιία πξνζπέιαζεο ζπληέιεζαλ ζηε κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα, πνπ 

ζήκεξα παξνπζηάδεη. 

ηελ πεξηνρή απαληώληαη όινη νη ηππηθνί ζρεκαηηζκνί θαη νη κνλάδεο βιάζηεζεο ελόο 

κεζνγεηαθνύ Γέιηα. Έρνπλ θαηαγξαθεί ηόζν ζ’ απηό, όζν θαη ζηε δώλε θαηά κήθνο ηνπ 

πνηακνύ, πεξηζζόηεξα από 350 θπηηθά είδε. 
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2. ΛΙΜΝΗ ΜΗΣΡΙΚΟΤ 

 

 

Δίλαη κία θπζηθή ξερή ιίκλε, βόξεηα ηεο Ρνδόπεο, ζε απόζηαζε 3 ρικ. από ηε ζάιαζζα. 

Δίλαη ε κνλαδηθή ζε νιόθιεξε ηε Θξάθε ε νπνία έρεη εμ' νινθιήξνπ γιπθό λεξό ελώ 

κεγάιν κέξνο απηήο θαιύπηεηαη από λνύθαξα θαη ζην βνξεηναλαηνιηθό κέξνο 

απιώλνληαη εθηεηακέλνη θαιακώλεο. 

ηελ πεξηνρή απαληνύλ 15 ελδεκηθά είδε θπηώλ θαη θσιηάδνπλ επίζεο 76 ζπάληα είδε 

πνπιηώλ θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο ηόπνο αλαπαξαγσγήο γηα ηα αγξηνπνύιηα θαη ηα 

παξπδάηηα θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή σο πεξηνρή ζηελ νπνία κεηαλαζηεύνπλ θαη 

δηαρεηκάδνπλ πάπηεο, ρήλεο, γιαξόληα θαη γιάξνη. 

 

3. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΔ ΣΗ ΜΔΗ 

 

Μία από ηηο πνιιέο ζξαθηθέο ιηκλνζάιαζζεο, λνηηνδπηηθά ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνύ 

Φηιηνπξή. Απνηειεί ζύκπιεγκα κε ιηκλνζάιαζζεο όπσο ε ιίκλε Καξαηδά(Αξσγή), 

Ξεξνιίκλε(Φαλνπξίνπ) θαη Έινο(Καξαηδαιί). 
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4. ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΩΝΙΓΑ 

 

 

Τθάικπξε ιίκλε πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνύο Ξάλζεο θαη Ρνδόπεο. ε ζπλδπαζκό κε 

άιιεο ιίκλεο θαη παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο, έρεη εληαρζεί ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο ζπλζήθεο Ramsar θαη έρεη αλαθεξπρζεί Πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Δηδηθά 

Πξνζηαηεπόκελε Μεζνγεηαθή Πεξηνρή. Ζ Βηζησλίδα πεξηβάιιεηαη από θαιακηώλεο. Γύξσ 

ηεο εθηείλνληαη δώλεο κε αξκπξίθηα, αιίπεδα, πγξά ιηβάδηα θαη παξαπνηάκηα δάζε. ηελ 

πεξηνρή ζπλαληά θαλείο ην πεξίεξγν θαηλόκελν ε κηζή ιίκλε λα απνηειείηαη από γιπθά 

λεξά θαη ε άιιε κηζή από πθάικπξα, πνπ αληίζηνηρα, πεξηβάιιεηαη από δηαθνξεηηθά είδε 

βάιησλ θαη λόηηα ππάξρνπλ δηάθνξεο ιηκλνζάιαζζεο. Μέξνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο απεηιείηαη από εγγεηνβειηησηηθά πξνγξάκκαηα ελώ ε κόιπλζε από ηε γύξσ 

αλζξώπηλε παξνπζία – βηνκεραλθή θαη νηθηαθή – πιήηηεη επίζεο ηελ πεξηνρή. Ζ 

Βηζησλίδα θηινμελεί αμηόινγε παλίδα. ηα είδε πνπ αλαπαξάγνληαη εδώ, εληάζζνληαη ε 

ιαγγόλα, ν λπρηνθόξαθαο, ν θξππηνηζηθληάο, ν ιεπθνηζηθληάο θαη ν ζηαρηνηζηθληάο, ε 

αβνθέηηα, ν θαιακνθαλάο θαη ε ραιθνθνπξνύλα. ηα είδε πνπ κεηαλαζηεύνληαο πεξλνύλ 

από εδώ, πεξηιακβάλνληαη ν ξνδνπειεθάλνο, ε ιεπηνκύηα θαη ε ραιθόθνηα. Πνιιά 

πδξόβηα πνπιηά παξαηεξνύληαη εδώ ην ρεηκώλα, όπσο ν θνξκνξάλνο, ε θαζηαλόρελα 

θαη ε λαλόρελα. 
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5. ΠΟΡΣΟ-ΛΑΓΟ 

 

 

Σν Πόξην Λάγνο βξίζθεηαη αθξηβώο ζηα όξηα ησλ λνκώλ Ρνδόπεο θαη Ξάλζεο, αθξηβώο 

ζηελ ζεκείν όπνπ ε Λίκλε Βηζησλίδα ελώλεηαη κε ην Θξαθηθό Πέιαγνο, ζε κηα ηνπνζεζία 

πνπ ζπλδπάδεη κε ηξόπν κνλαδηθό ην πξάζηλν ηνπ δάζνπο θαη ην γαιάδην ηεο ειιεληθήο 

ζάιαζζαο. Σν κηθξό γξαθηθό ρσξηό, πνπ είλαη ζπγρξόλσο παξαζαιάζζην θαη 

παξαιίκλην, ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ λνκνύ ζηα ζύλνξα ησλ λνκώλ Ξάλζεο θαη Ρνδόπεο, 

είλαη γλσζηό εδώ θαη ρξόληα ζηνπο νξληζνιόγνπο, σο εμαηξεηηθόο ηόπνο παξαηήξεζεο 

πνπιηώλ. Αλάκεζα ζε ιηκλνζάιαζζεο, ιηβάδηα, δάζνο θαη ηε ιίκλε Βηζησλίδα ν βηόηνπνο 

θηινμελεί κηα πινύζηα νξληζνπαλίδα. Αλάκεζα ζηα 302 είδε πηελώλ πνπ ππάξρνπλ, 

κεξηθά είλαη ν Λεπθνηζηθληάο, ηα Φνηληθόπεηξα, ε Λαγγόλα θ.α.. ην δαζάθη, ζηελ είζνδν 

ηνπ ρσξηνύ θαη ηνπ ιηκαληνύ ηνπ, πάλσ ζηα πεύθα θσιηάδνπλ ηξία είδε εξσδηώλ νη 

ηαρηνηζηθληάδεο, Λεπθνηζηθληάδεο θαη Κξππηνηζηθληάδεο όπνπ κπνξεί λα ηνπο 

παξαηεξήζεη θάπνηνο κε θηάιηα από ηα παξαηεξεηήξηα πνπ ππάξρνπλ ή από ηελ 

πξνθπκαία. 
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6. ΓΔΛΣΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΝΔΣΟΤ 

 

Ζ πεξηνρή απνηειείηαη από κηα ζεηξά πθάικπξσλ ιηκλνζαιαζζώλ θαη αξόζηκσλ 

θαιιηεξγεηώλ κε θαηαθεξκαηηζκέλα ηκήκαηα ειώλ γιπθνύ λεξνύ, ιεηκσλώλ, 

αικπξνβάιησλ θαη δάζνπο. ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλεηαη ε γεσξγία, 

ςάξεκα, δαζνπνλία θαη ηνπξηζκόο. εκαληηθή πεξηνρή γηα αλαπαξαγόκελα, δηαβαηηθά θαη 

δηαρεηκάδνληα πδξόβηα, αξπαθηηθά θαη ζηξνπζηόκνξθα πνπ ζπλαληώληαη ζε θαιακώλεο.  
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7. ΛΙΜΝΗ ΚΔΡΚΙΝΗ 

 

Δίλαη ελ κέξεη ηερλεηή ιίκλε,  κε κεγάιε παξαγσγηθόηεηα ςαξηώλ θαη κε κεγάινπο 

πιεζπζκνύο πδξόβησλ πνπιηώλ. 

 

8. ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑΓΑ 

Βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε αλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη γλσζηή 

θαη σο Κνξώλεηα ή ιίκλε ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ζπάλην ζύκπιεγκα 

νηθνζπζηεκάησλ κε πγξόθηια δάζε, ιίκλεο, πγξά ιηβάδηα, ιαζπνηόπηα, πνηάκηα, 

ζακλώλεο θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ ζπγθξνηνύλ έλαλ εληαίν πνιύ ζεκαληηθό 

πγξόηνπν. ηε ιίκλε ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο θιακίγθν, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο. Ο πγξόηνπνο απηόο, ηα ηειεπηαία ρξόληα απεηιείηαη ζνβαξά από ηηο 

αλεμέιεγθηεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

παξαηεηακέλε αλνκβξία δηαηάξαμαλ ηελ νηθνινγηθή ηνπ ηζνξξνπία. 
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9. ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ 

 

Ζ Βόιβε βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο ιεθάλεο ηεο Μπγδνλίαο θη είλαη ε δεύηεξε ζε 

κέγεζνο (κεηά ηελ Σξηρσλίδα) θπζηθή ιίκλε ηεο ρώξαο θαη έρεη βάζνο 20-23 κέηξα. ηε 

Βόιβε θηινμελείηαη έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο παξπδάηησλ θαη πδξόβησλ πνπιηώλ πνπ 

από ην παξαηεξεηήξην κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ηα ζαπκάζεη. Απνηειεί ηόπν δηαρείκαζεο 

πνιιώλ εηδώλ ηεο νξληζνπαλίδαο καο. 
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10. ΓΔΛΣΑ ΣΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΞΙΟΤ-ΛΟΤΓΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

 

Έλα πνιιαπιό νηθνζύζηεκα πνηάκησλ δέιηα κε εθηεηακέλνπο αικπξόβαιηνπο θαη 

ππνιείκκαηα παξαπνηάκησλ δαζώλ. ην δέιηα απηό ππάξρνπλ εθηεηακέλεο θαιιηέξγεηεο 

ξπδηνύ. 

11. ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΔΠΑ 

   

Βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 853κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη πεξηβάιιεηαη 

από ςειά βνπλά. ηε ιίκλε ππάξρνπλ εθηεηακέλνη θαιακηώλεο θαη πγξνιίβαδα, πνπ 

έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία σο ηόπνο αλαπαξαγσγήο πνπιηώλ όπσο πειεθάλνη θαη 

εξσδηνί. Δίλαη ν κόλνο ειιεληθόο πγξόηνπνο πνπ πξνζηαηεύεηαη επηπιένλ σο Δζληθόο 

Γξπκόο. 
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12. ΓΙΠΛΟ ΓΔΛΣΑ ΣΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΛΟΤΡΟΤ ΚΑΙ ΑΡΑΥΘΟΤ 

 

Ζ πεξηνρή όκσο είλαη έλα ζύλζεην νηθνζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από ην  δηπιό δέιηα  

ησλ πνηακώλ Λνύξνπ θαη Αξάρζνπ, έλα ζύζηεκα ιηκλνζαιαζζώλ πνπ ζπλίζηαηαη από 

ηξεηο κεγάιεο ιηκλνζάιαζζεο  (Ρνδηά, Σζνπθαιηό, Λνγαξνύ) θαη κεξηθέο κηθξόηεξεο, 

θαζώο θαη από κία ζαιάζζηα δώλε πνπ ηηο πεξηβάιιεη. 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιόηεηα νηθνηόπσλ. Ππθλέο θαη εθηεηακέλεο θνηλσλίεο 

θαιακώλσλ θαιύπηνπλ ην 10% ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη κπνξνύλ λα 

δηαθνξνπνηεζνύλ ζε έλα κεγάιν ηκήκα θαηά κήθνο ηνπ Λνύξνπ θαη ζε πνιιά κηθξόηεξα 

ζηα αλαηνιηθά. Ζ πεξηνρή απνηειεί έλα από ηα θαιύηεξα δηαηεξεκέλα νηθνζπζηήκαηα, 

ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Τπάξρνπλ όια ηα ζηνηρεία ελόο ηππηθνύ 

κεζνγεηαθνύ δέιηα. Ζ κεγάιε πεξηνρή ησλ θαιακώλσλ θαηά κήθνο ηνπ Λνύξνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζπλερόκελεο δώλεο θαιακώλσλ ζηελ Διιάδα 

θαη ην θπιινβόιν δάζνο ζηνλ ιόθν Μαπξνβνύλη σο ζρεηηθά ζπάλην ζηελ Διιάδα. 
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13. ΓΔΛΣΑ ΣΟΤ ΑΥΔΛΩΟΤ 

 

 

ηελ πεδηάδα ηνπ Μεζνινγγίνπ, ππάξρεη  έλα πνιύπινθν νηθνζύζηεκα πνπ απνηειεί 

έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πγξνηόπνπο ηεο ρώξαο. ηελ πεξηνρή θπξηαξρεί ε 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πγξνηόπσλ.ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεδηάδαο ζρεκαηίδεηαη ην Γέιηα ηνπ Δύελνπ θαη ζην 

δπηηθόηεξν ηκήκα ην Γέιηα ηνπ Αρειώνπ. Σκήκα ηεο πεξηνρήο απνηειεί Καηαθύγην 

Άγξηαο Εσήο. εκαληηθή πεξηνρή γηα αλαπαξαγόκελα, δηαβαηηθά θαη δηαρεηκάδνληα 

πδξόβηα θαη αξπαθηηθά.  
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14. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΔ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 

Ζ κεγαιύηεξε ιηκλνζάιαζζα από όινπο ηνπο ειιεληθνύο πγξόηνπνπο, κε εθηεηακέλνπο 

αικπξνύο βάιηνπο θαη αικπξέο ζηέπεο.O πδξνβηόηνπνο ηνπ Mεζνινγγίνπ-Aηησιηθνύ, 

καδί κε ην Γέιηα ηνπ Aρειώνπ θαη ηνπ Eύελνπ ή Φίδαξε, είλαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ηεο Mεζνγείνπ θη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο RAMSAR ηεο ρώξαο 

καο. Bξίζθεηαη ζην δπηηθόηεξν άθξν ηεο ηεξεάο  Eιιάδαο, ζην Nνκό Aηησιναθαξλαλίαο. 

Έρεη έθηαζε 250.000 ζηξέκκαηα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, από 

ηηο θεξηέο ύιεο ησλ δύν πνηακώλ. Oη πξνζρώζεηο ηνπο δεκηνύξγεζαλ έλα εθηεηακέλν 

ζύζηεκα αβαζώλ λεξώλ, κε ιηκλνζάιαζζεο, ιαζπνηόπηα, αικπξόβαιηνπο, θαιακηώλεο, 

ςαζνηόπηα, ινπξνλεζίδεο ή ακκνζίλεο.Oη ιηκλνζάιαζζεο ελαιιάζζνληαη κε ηα 

εθηεηακέλα ιαζπνηόπηα, ηνπο αικπξόβαιηνπο, ηα ζάιηζηλα, ηνπο θαιακηώλεο, ηα 

ςαζνηόπηα, ηηο ινπξνλεζίδεο, ηε κεζνγεηαθή καθία θαη ηα θπιινβόια δάζε από ηηηέο, 

ιεύθεο θαη Φξάμνπο. Δθηόο από ηελ θεληξηθή ιηκλνζάιαζζα ππάξρνπλ θαη άιιεο 

κηθξόηεξεο: βόξεηα ηνπ Αηησιηθνύ, αλαηνιηθά ηεο Κιείζνβαο, δπηηθά ηνπ Παιαηνπόηακνπ 

θαη νη Γνπξνπλνπνύιεο. 
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Πνπ βξίζθεηαη ε ιηκλνζάιαζζα Κνηύρη 

 

Ζ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Κνηπρίνπ – ηξνθπιηάο βξίζθεηαη ζην ΒΓ. ηκήκα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο πεξηθιείεηαη δπηηθά 

από ηνλ Κπιιήλην θόιπν, βόξεηα από ηνλ Παηξατθό θαη αλαηνιηθά νξηνζεηείηαη θπξίσο 

από ηελ Δζληθή νδό Παηξώλ – Πύξγνπ.  

Ζ ι/ζ Κνηπρίνπ είλαη ν κηθξόηεξνο από ηνπο πγξόηνπνπο πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηε 

πλζήθε Ρακζάξ θαη  ε κεγαιύηεξε ιηκλνζάιαζζα ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ έθηαζή ηεο 

είλαη πεξίπνπ 8000 ζηξέκκαηα. Δθηόο από ηε ιηκλνζάιαζζα, ππάξρεη κηα ιίκλε κε γιπθά 

λεξά, ε ιίκλε Πξόθνπνο, θαη ην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο, κηα παξάθηηα ισξίδα κε 

θνπθνπλαξηέο. Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινύλ έλα εληαίν νηθνζύζηεκα, πνπ θέξεη ηελ 

νλνκαζία: «Γάζνο ηξνθπιηάο- Ληκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ». Ζ πεξηνρή απνηειεί αμηόινγν 

νηθνζύζηεκα θαη ηαπηόρξνλα πόιν έιμεο ιόγσ αθξηβώο ηεο κνλαδηθόηεηαο θαη ηνπ 

θπζηθνύ θάιινπο πνπ πξνζθέξεη. Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία κνλαδηθά γηα ηελ πεξηνρή αιιά 

θαη γηα ηελ ρώξα, ην ζπάλην δάζνο θνπθνπλαξηάο, νη ακκνζίλεο, ηα πδάηηλα 

νηθνζπζηήκαηα, πνπ ζπλζέηνπλ κνλαδηθά θαη πνιύ κεγάιεο βηνπνηθηιόηεηαο βηνρώξνπο.  

Ζ ι/ζ Κνηπρίνπ είλαη κηα κηθξή πθάικπξε ιηκλνζάιαζζα δηαρσξηζκέλε από ηε ζάιαζζα 

κε ζίλεο θαη πεξηβαιιόκελε από θνκκάηηα αικπξνβάιησλ θαη γεσξγηθώλ εθηάζεσλ.  

Σξνθνδνηείηαη κε γιπθό λεξό από επηά ρείκαξξνπο, ηόζν θαηά ηελ πγξή όζν θαη θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν. 



 

26 

 

Αμία θαη νθέιε γηα ηελ πεξηνρή 

 Ζ πεξηνρή, αλ θαη παξαζαιάζζηα θαη πεδηλή ζηε κεγαιύηεξε ηεο έθηαζε, απνηειεί κηα 

από ηηο ιίγεο θπζηθέο εθηάζεηο 

πνπ παξακέλνπλ ζρεηηθά 

αλαιινίσηεο από ηνλ 

άλζξσπν, ηόζν ζηε ρώξα καο 

όζν θαη ζηελ ππόινηπε 

Δπξώπε, γλσζηή γηα ηε 

πινύζηα ηρζπνπαξαγσγή θαη 

ηελ άξηζηε πνηόηεηα ησλ 

αιηεπκάησλ ηνπ. Ζ ηρζπνπαλίδα 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο απνηειείηαη 

από ιαβξάθηα, θέθαινπο, 

ηζηπνύξεο θαη ρέιηα.  

Ο πγξόηνπνο απηόο, ιεηηνπξγεί σο θπζηθό ηρζπνηξνθείν θαη πνιινί θάηνηθνη ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο σθεινύληαη νηθνλνκηθά από ηελ πώιεζε ησλ αιηεπκάησλ. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε αιηεπηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

γίλεηαη από ηε εηαηξεία «Κνηύρη. Α.Δ». 

Ζ αιηεία γίλεηαη κε ηρζπνζπιιεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί  εθεί πνπ ελώλεηαη ε 

ιηκλνζάιαζζα κε ηε ζάιαζζα. 
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ηελ πεξηνρή απαληώληαη πεξίπνπ 60 είδε πηελώλ, 5 είδε ζειαζηηθώλ θαη 7 είδε 

ακθίβησλ εξπεηώλ, ελώ ηα παξάιηα Κνηπρίνπ απνηεινύλ ζεκαληηθό ηόπν αλαπαξαγσγήο 

ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο 

Καξέηα-Καξέηα. 

Σα ξερά λεξά ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο θαη νη 

θαιακώλεο πνπ 

αθζνλνύλ ζηελ 

πεξηνρή, πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία θαη 

απνηεινύλ θαηάιιεια 

ελδηαηηήκαηα γηα ηελ 

άγξηα δσή.  Πνιιά 

λεξόθηδα, βάηξαρνη θαη 

δηάθνξα είδε ςαξηώλ ησλ γιπθώλ θαη πθάικπξσλ λεξώλ βξίζθνπλ ηξνθή θαη ρώξν γηα 

θώιηαζκα. 

Από νξληζνινγηθήο πιεπξάο, ην Κνηύρη είλαη ν πην ζεκαληηθόο πγξόηνπνο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, γηαηί βξίζθεηαη αθξηβώο επάλσ ζην δπηηθό δηάδξνκν ηεο απνδεκίαο ησλ 

πνπιηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνδεκίαο εδώ κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο ζπάληα 

είδε πνπιηώλ, πνπ ζηακαηνύλ λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα ηξαθνύλ. Κάζε ρεηκώλα 

ζπγθεληξώλνληαη ζην Κνηύρη θαη δηαρεηκάδνπλ κεγάινη αξηζκνί από αγξηόπαπηεο 

δηαθόξσλ εηδώλ, όπσο  Πξαζηλνθέθαιεο, θπξηρηάξηα, Κηξθίξηα, Φαιαξίδεο θαη 

Κνξκνξάλνη. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ παξαηεξεζεί θαη πνιινί παλέκνξθνη θύθλνη. 

 Ζ ύπαξμε ηεο νξληζνπαλίδαο απνηειεί αμηόινγν παξάγνληα δηαηήξεζεο ησλ 

ηζνξξνπηώλ ησλ πιεζπζκώλ πνιιώλ άιισλ δσηθώλ θαη θπηηθώλ εηδώλ ελόο πγξνηόπνπ. 

πληειεί ζηελ αλαθύθισζε ηεο ύιεο κέζα ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο 

δώλεο θαη βνεζά ζηελ παξαγσγή θπηηθνύ θαη δσηθνύ πιαγθηνύ. 
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Από ηη απεηιείηαη ε ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, 

(γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, εμνξύμεηο) θαη ηαπηόρξνλα ππάξρεη κία ηάζε αλάπηπμεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηξηηνγελνύο 

ηνκέα (ηνπξηζκόο).  

Κπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο απνηειεί ν 

ηνκέαο ηεο γεσξγίαο κε έκθαζε ηηο 

εληαηηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο  

ζηηο νπνίεο γίλεηαη θάπνηεο θνξέο 

αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ.  Οη 

εθπιύζεηο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 

από ηε ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, κεηαθέξνληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη εληείλνπλ ην θαηλόκελν ηνπ 

επηξνθηζκνύ. πλέπεηα απηνύ είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηαιπκέλνπ  νμπγόλνπ θαη ν 

καδηθόο ζάλαηνο ςαξηώλ. Αθόκα θαη ε αλεμέιεγθηε ξίςε απνξξηκκάησλ θαη 

ππνιεηκκάησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, επηβαξύλεη ην επαίζζεην απηό νηθνζύζηεκα. 

Μία άιιε ζνβαξή απεηιή είλαη ε έληνλε θαη παξάλνκε ζήξα. Αλέθαζελ ην θπλήγη ζην 

Κνηύρη ήηαλ ππεξβνιηθό θαη κόλν ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηηο απαγνξεύζεηο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ν θίλδπλνο 

γηα ηελ νξληζνπαλίδα κεηώζεθε. 

Αιιά θαη ε εηζξνή ησλ λεξώλ ησλ  επηά ρεηκάξξσλ  πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιηκλνζάιαζζα,  

ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζή ηεο αθνύ κεηαθέξεη εθηόο ησλ άιισλ θαη πνιιά αδξαλή πιηθά 

πνπ πξνζρώλνπλ ηε ιηκλνζάιαζζα θαη επζύλνληαη γηα  ηε βαζκηαία ζπξξίθλσζή ηεο.  
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Πσο κπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηε ιηκλνζάιαζζα 

Κνηπρίνπ 

 

Καζεζηώο πξνζηαζίαο-Γηαρείξηζε 

 Ζ ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ καδί κε γεηηνληθνύο κηθξόηεξνπο πγξόηνπνπο θαη κε ην 

δάζνο ηεο ηξνθπιηάο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί από ην 1974 ζηνλ Καηάινγν 

Τγξνηόπσλ Γηεζλνύο εκαζίαο ηεο πλζήθεο Ρακζάξ θαη απνηειεί έλαλ από 

ηνπο 11 πγξόηνπνπο πνπ έρεη εληάμεη ε ρώξα καο ζηνλ Καηάινγν απηό.  

 Πνιιά από ηα πνπιηά πνπ παξαηεξνύληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα πξνζηαηεύνληαη 

από ηελ νδεγία 79/409 ηεο ΔΟΚ. 

 ην Λάππα Αραΐαο ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρήο Τγξνηόπσλ ηξνθπιηάο-Κνηπρίνπ θαη κπνξνύλ λα ην επηζθέπηνληαη 

νκάδεο καζεηώλ όισλ ησλ ηάμεσλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. 

  Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, νη ρεξζαίεο, νη πδάηηλεο θαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ, ηνπ δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο Δζληθό Πάξθν, πνπ ζα θέξεη ηελ νλνκαζία «Γάζνο 

ηξνθπιηάο- Ληκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ». Σν Δζληθό Πάξθν θαιύπηεη έθηαζε 48.000 

ζηξεκκάησλ θαη πεξηβάιιεηαη από πεξηθεξεηαθή δώλε πξνζηαζίαο ηνπ Πάξθνπ, 

έθηαζεο 88.000 ζηξεκκάησλ ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ζε νξηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξήζεηο. 
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           Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε πξνζηαζία ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ 

ηα Λεραηλά-Ζιείαο, από ην 1994, δξαζηεξηνπνηείηαη ε Έλσζε Πνιηηώλ γηα ηελ 

Οηθνινγία θαη ην Πεξηβάιινλ, ε νπνία αζρνιείηαη πνιιά ρξόληα κε ην Κνηύρη. 

Αξρηθά, αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΔΠΟΠ γηα ηελ πξνζηαηεπόκελε 

απηή πεξηνρή, όπσο εθθξάζηεθαλ από ηνλ θ. Γηνλύζε Κξάγθαξε, κέινπο ηεο έλσζεο,   

θαη βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΠΟΠ (http://www.epop.gr) αθνύ 

απνηεινύλ κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γύξσ από απηό ην ζέκα: 

1.πγθξόηεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πνιηηηθήο πξόηαζεο από ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ην πεξηβάιινλ κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 

2.πλεξγαία κε νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο. Δλεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε 

θαη ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 

3. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παξαξηήκαηνο Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο Κνηπρίνπ ζηα 

Λεραηλά κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

 

4. Οξγάλσζε θαηάιιεισλ ππνδνκώλ ζηνλ πγξνβηόηνπν (ρώξνο ηρζπνηξνθείνπ) γηα ηε 

ππνδνρή θαη θηινμελία εξεπλεηώλ, επηζθεπηώλ θαη ζρνιείσλ.(Αλαςπθηήξηα- 

παξαηεξεηήξηα-μελώλαο -μελαγήζεηο)  

 

5. Δθζπγρξνληζκόο ηεο Γεκνηηθνζπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο ζε ζύγρξνλε βάζε. Αλάπιαζε νηθηζκνύ ςαξάδσλ θαη βειηίσζε ησλ όξσλ εξγαζίαο 

θαη δηαβίσζήο ηνπο. Αλάπηπμε ζπλζεθώλ αιηείαο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 

αιηεπκάησλ κε παξάιιειε αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

απνιαβώλ.  

 

6. Μειέηε θαη έξγα ζπλνιηθήο πξνζηαζίαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο από ξύπαλζε, 

κπαδώκαηα , θαηαπαηήζεηο θαη ιαζξνζεξία. Απνκάθξπλζε ζθνππηδόηνπσλ θαη άιισλ 

http://www.epop.gr/
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ξππνγόλσλ θαη νρινπζώλ εγθαηαζηάζεσλ, εμπγίαλζε ρώξνπ. Λεηηνπξγία κόληκνπ 

επηζηεκνληθνύ εξγαζηεξίνπ.  

 

7.Πξνώζεζε κειέηεο θαη έξγνπ αμηνπνίεζεο Αιπθώλ Λεραηλώλ ζε Πεξηβαιινληηθό –

Δθπαηδεπηηθό Πάξθν κε ιεηηνπξγία Μνπζείνπ παξαδνζηαθήο παξαγσγήο αιαηηνύ.  

 

8.Δθδνζε ηνπ Π.Γ. γηα ην νηθνζύζηεκα- Οξγάλσζε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνύ Φνξέα κε 

ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο Πνιηηείαο.  

 

9.Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο εληόο ηεο 

Β΄ δώλεο πξνζηαζίαο. ηξνθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία κε αλάινγα 

πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγώλ.  

 

10. ύλδεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Κνηπρίνπ- ηξνθπιηάο κε άιινπο ελδηαθέξνληεο 

πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο(Υιεκνύηζη- Ζιηδα- Οιπκπία- Γάζνο Φνιόεο-ιίκλε Κατάθα θιπ) γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζε νινρξόληα βάζε. 
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Η επίζθεςή καο ζην Κνηύρη 

 

Σε Παξαζθεπή 12/03/10, επηά από ηα παηδηά ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ηνπ ΓΔ.Λ 

Αλδξαβίδαο, επηζθεθζήθακε ηε ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ. 

Ξεθηλήζακε από ην ζεκείν πνπ ελώλεηαη ε ιίκλε 

κε ηε ζάιαζζα θαη πεξπαηήζακε γηα αξθεηή 

ώξα θαηά κήθνο ηεο ιίκλεο. Έηζη είρακε ηελ 

επθαηξία λα δνύκε αξθεηά από ηα πνπιηά πνπ 

θσιηάδνπλ εθεί, όπσο ιεπθνηζηθληάδεο, πάπηεο 

θαη γιάξνπο. Γελ θαηαθέξακε λα ηξαβήμνπκε 

πνιιέο θσηνγξαθίεο ηνπο γηαηί όηαλ 

αληηιακβάλνληαλ ηελ παξνπζία καο πεηνύζαλ 

καθξηά. ην βάζνο ηεο ιίκλεο, δηαθξίλνληαλ πνιιέο 

πάπηεο πνπ θνιπκπνύζαλ ζηα ήξεκα λεξά ηεο. 

Παξαηεξήζακε ηε ρισξίδα ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο 

πνπ απνηεινύληαλ θπξίσο από ςαζηά θαη άιια 

ακκόθηια θπηά.   
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πλαληήζακε θαη δύν μύιηλα παξαηεξεηήξηα πνπιηώλ, πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ είραλ ζπληεξεζεί αξθεηά. Δπίζεο, ε 

παξνπζία ελόο μύιηλνπ θαηαθπγίνπ, ην νπνίν ήηαλ θαη απηό 

παξακειεκέλν, 

θαλέξσλε όηη θάπνηα 

ρξόληα πξηλ είρε γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο 

ηεο πεξηνρήο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο πνπ 

όκσο δελ είρε ζπλέρεηα.   

Λίγν αξγόηεξα θηάζακε θαη ζην ηρζπνηξνθείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην Κνηύρη. Έλαο από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζε απηό, καο εμήγεζε όηη είλαη έλα θπζηθό ηρζπνηξνθείν πνπ 

εθκεηαιιεύεηαη ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο θαη 

ηεο άκπσηεο γηα λα καδέςεη ηα ςάξηα από ηε 

ζάιαζζα θαη λα ηα θξαηήζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ κε ηε βνήζεηα ηρζπνζπιιεθηηθώλ κεραληζκώλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ.   

Σελ ώξα εθείλε, έθιεηλε ηηο πόξηεο πνπ 

νδεγνύζαλ  ηα ςάξηα ζηε ζάιαζζα ώζηε  απηά 

λα κελ δηαθύγνπλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ 

ηρζπνηξνθείνπ. Μαο είπε όηη από ηνπο κεγάινπο θέθαινπο βγάδνπλ πνιύ θαιήο 

πνηόηεηαο απγνηάξαρν πνπ όκσο δελ ην επεμεξγάδνληαη ζην Κνηύρη αιιά ην πνπιάλε 

ζην Μεζνιόγγη. 

Δίδακε θαη ηηο πξόρεηξεο  εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ςαξάδσλ ηνπ Κνηπρίνπ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ηρζπνηξνθείν θαζώο θαη 

πνιιέο ςαξόβαξθεο.  Σα θπζίγγηα από 

θπλεγεηηθά όπια καο ζύκηζαλ όηη παξά ηελ 

απαγόξεπζε, ην θπλήγη ζην Κνηύρη δελ έρεη 

ζηακαηήζεη.   
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Δπίζεο, ζε κεξηθά ζεκεία, θνληά ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο, ππήξραλ ζθνππίδηα πεηακέλα, 

δεκηνπξγώληαο παξαθσλία κε ην όκνξθν ηνπίν ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

πδεηήζακε όηη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γύξσ από ηε ζσζηή δηαρείξηζή  θαη πξνζηαζίαο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο αθνύ ε αζηπλόκεπζε δελ ζα είρε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα αλ όινη 

καο δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αμία ηεο γηα ην ηόπν καο. 
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πδεηώληαο κε ηνλ θ. Γηνλύζε Κξάγθαξε 

 

Σε Σξίηε 16/03/10, κε  ηελ  Πεξηβαιινληηθή Οκάδα ηνπ ΓΔ.Λ Αλδξαβίδαο, επηζθεθζήθακε 

ηνλ θ. Γηνλύζε Κξάγθαξε, ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο Έλσζεο Πνιηηώλ γηα ηελ Οηθνινγία 

θαη ην Πεξηβάιινλ, ζην ρώξν εξγαζία ηνπ ζηα Λεραηλά. Γλσξίδνληαο ηε καθξνρξόληα 

ελαζρόιεζή ηόζν ηεο ΔΠΟΠ όζν θαη ηνπ ηδίνπ πξνζσπηθά κε ηελ πξνζηαηεπόκελε απηή 

πεξηνρή ηεο ι/ζ Κνηπρίνπ, ζπδεηήζακε καδί ηνπ ζέκαηα ζρεηηθά κε απηή. 

Μαο είπε όηη ε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή εθηείλεηαη από ην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο  θαη 

θηάλεη σο ην Κνηύρη. Παιαηόηεξα Όκσο ε αλζξώπηλε παξέκβαζε δηέθνςε ηε ζπλέρεηα 

ζην νηθνζύζηεκα απηό, ην νπνίν είρε σο ραξαθηεξηζηηθό έλα είδνο θνπθνπλαξηάο, ηε 

ηξνθπιηά. ε απηό ην δέληξν νθείινπλ ην όλνκά ηνπο θαη ηα δύν δάζε κε ην όλνκα 

ηξνθπιηά, έλα θνληά ζην Λάππα Αραΐαο θαη έλα ζηνλ Κατάθα. 

ηε ζπλέρεηα, ζπδεηήζακε γηα ηε ι/ζ Κνηπρίνπ, ζηελ νπνία δπζηπρώο   δελ έρεη απνδνζεί 

ε αμία πνπ ηεο πξέπεη. Ο θ. Κξάγθαξεο ππνζηήξημε όηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ 

θάπνηεο παξεκβάζεηο, πνιύ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο, ώζηε ε ι/ζ λα αλαδεηρζεί θαη λα 

πξνζηαηεπηεί. Γηα παξάδεηγκα, κία ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα βνεζνύζε λα γίλεη 

επξύηεξα γλσζηή θαη λα αμηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν. Ζ ύπαξμε ρώξσλ αλαςπρήο πνπ ζα 

είραλ ζρεδηαζηεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ώζηε λα κε δηαηαξάμνπλ ην επαίζζεην απηό 
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νηθνζύζηεκα, ζα ήηαλ έλαο πόινο έιμεο γηα επηζθέπηεο από όιε ηελ Διιάδα, γηα 

θπζηνιαηξηθνύο ζπιιόγνπο, νκάδεο καζεηώλ, εξεπλεηέο θ.ι.π. 

Αλαθεξόκελνο ζηα νθέιε γηα ηελ πεξηνρή, καο είπε όηη ην Κνηύρη από πνιύ παιηά 

ζηήξηδε θαη εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεη νηθνλνκηθά αξθεηνύο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο, νη νπνίνη ςαξεύνπλ ζηε ιίκλε ή εξγάδνληαη ζην ηρζπνηξνθείν πνπ ππάξρεη 

εθεί. 

Έλα άιιν όθεινο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή είλαη ε ξύζκηζε ηνπο κηθξνθιίκαηνο εμαηηίαο 

ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ. 

Ο θ. Κξάγθαξεο αλαθέξζεθε θαη ζηηο απεηιέο πνπ δέρεηαη ε ιηκλνζάιαζζα από ηελ θαθή 

επηινγή θαιιηεξγεηώλ θαη ηελ αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε απηέο. 

Τπνζηήξημε όηη πξέπεη νη αγξόηεο ηεο πεξηνρήο λα ελεκεξσζνύλ ζσζηά γηα ηα είδε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ πνπ είλαη απνδνηηθά θαη δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, αθνύ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα απηό ζπλερώο κεηώλεηαη. Καηάιιειε ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεη θαη γηα 

ηε ζπλεηή  ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, αθνύ κέξνο ησλ ππνιεηκκάησλ 

απηώλ θαηαιήγνπλ ζηε ι/ζ κέζσ ησλ ρεηκάξξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε κε γιπθό 

λεξό. 

Δπίζεο, ηόληζε ηελ αλάγθε λα αμηνπνηεζνύλ νη παιηέο Αιπθέο ησλ Λεραηλώλ πνπ έρνπλ 

αξθεηά ρξόληα ηώξα εγθαηαιεηθζεί εληειώο. Σέινο, καο έδσζε θσηνγξαθίεο από ην 

Κνηύρη θαζώο θαη ελεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ είρε εθδώζεη ε ΔΠΟΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαη έηζη ηειείσζε ε ζπλάληεζε καδί ηνπ. 

Οη πνιύ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε γηα ην Κνηύρη, ζα αμηνπνηεζνύλ  από 

εκάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπκε αλαιάβεη ηε 

ζρνιηθή απηή ρξνληά θαη έρεη ζρέζε κε ηε ι/ζ Κνηύρη. 
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