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µέρος  α΄



Με δυο λόγια: 
- Το διαθέσιµο στον άνθρωπο γλυκό νερό είναι περιορισµένο. 
- Η κατανάλωση γλυκού νερού αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς. 
- Η έλλειψη γλυκού νερού εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό πρόβληµα.

1.1 Το Γλυκό νερό είναι λίγο

Ο άνθρωπος εξαρτάται άµεσα από το γλυκό νερό. Το γλυκό νερό είναι πόσιµο, χρειάζε-
ται για το πλύσιµο, το πότισµα και για πολλές ακόµη χρήσεις. Ωστόσο το γλυκό νερό
είναι πολύ λίγο σε σχέση µε το αλµυρό νερό. Από το σύνολο του νερού στον πλανήτη
µόλις το 3 % περίπου είναι γλυκό (Σχήµα 1).

Από αυτό το 3%, σχεδόν το 2,3% βρίσκεται µε τη µορφή πάγου στους πόλους και στις
κορυφές των βουνών, ενώ από το υπόλοιπο 0,7% το µεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται µέσα
στη γη. Το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το νερό µέσα στο έδαφος – ο λεγόµενος υδρο-
φόρος ορίζοντας – µπορεί να βρίσκεται λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια µέχρι και
πολλές εκατοντάδες µέτρα βάθος.

Το µεγαλύτερο µέρος από το υπόγειο νερό πρόκειται για «ορυκτό» νερό που συγκεντρώ-
θηκε πριν χιλιάδες χρόνια και σήµερα βρίσκεται σε δυσπρόσιτες υπόγειες δεξαµενές. Η
εκµετάλλευσή του έχει δύο σοβαρά µειονεκτήµατα: Πρώτον, το κόστος της άντλησης είναι
τεράστιο και δεύτερον, το νερό αυτό αποτελεί έναν µη ανανεώσιµο φυσικό πόρο που θα
εξαντληθεί σύντοµα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Λιβύης που αντλεί νερό
από το υπέδαφος της Σαχάρας και το µεταφέρει στην ακτή της Μεσογείου. Τα τεράστια
κοιτάσµατα, που τροφοδοτούν το πανάκριβο πρόγραµµα θα εξαντληθούν σε λίγες δεκαε-
τίες (Smith, 1997)

Σχήµα 1.
Από το σύνολο του  νερού που υπάρχει
στον πλανήτη Γη µόλις περίπου 3 % είναι
γλυκό.

1. γλυκό νερό:
πολύτιµο αγαθό σε ανεπάρκεια
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Ένα µικρό µόνο µέρος από το υπόγειο νερό είναι πραγµατικά προσιτό στον άνθρωπο και
αποτελεί ανανεώσιµο φυσικό πόρο, ο οποίος τροφοδοτείται από τα επιφανειακά νερά.
Τελικά  το γλυκό νερό που αποµένει για ανθρώπινη χρήση, δηλαδή το επιφανειακό (ποτά-
µια, λίµνες κλπ.), το νερό της ατµόσφαιρας και το προσιτό υπόγειο νερό, δεν αποτελεί
παρά το 0,003% του συνολικού νερού στον πλανήτη (ή αλλιώς µόλις το 1% του γλυκού
νερού) (Σχήµα 2). 

1.2 Το διαθέσιµο γλυκό νερό

Η κατανοµή του γλυκού νερού στον πλανήτη εξαρτάται από τον κύκλο του νερού. Μεγά-
λες ποσότητες νερού συνεχώς εξατµίζονται, ταξιδεύουν ως σύννεφα σε κάποιο άλλο
σηµείο του πλανήτη και καταλήγουν σε κάποιον παγετώνα, σε κάποια λίµνη, στη θάλασ-
σα, σε κάποιο ποτάµι ή εισέρχονται µέσα στο έδαφος. Παρά την τεχνολογική εξέλιξη ο
άνθρωπος δεν µπορεί να αλλάξει αυτή τη διαδικασία, ώστε να έχει περισσότερο νερό εκεί
όπου αυτός επιθυµεί. ∆εν µπορεί να προκαλέσει περισσότερες βροχές όπου και όταν
θέλει, δεν µπορεί να λιώσει τους πάγους και να µεταφέρει το νερό από εκεί. Η χρήση του
θαλασσινού νερού (αφαλάτωση) είναι τεχνολογικά εφικτή αλλά πολύ δαπανηρή σε ενέρ-
γεια και υποδοµές. Στην Ελλάδα, η αφαλάτωση µπορεί να δώσει λύση µόνο σε µικρή κλί-
µακα σε νησιωτικές περιοχές.

Στην Ελλάδα σχεδόν το 65% του νερού που χρησιµοποιείται προέρχεται από επιφανεια-
κές πηγές και το υπόλοιπο 35% προέρχεται από τα υπόγεια νερά. 

9

Σχήµα 2
Από το συνολικό νερό της γης περίπου 97% είναι αλµυρό και µόλις  3% γλυκό. Αν εξετάσουµε το
γλυκό νερό χωριστά, βλέπουµε ότι το 69% του γλυκού νερού βρίσκεται στους πάγους της Ανταρκτι-
κής και σε παγετώνες. Το υπόλοιπο 30% αποτελεί «ορυκτό» νερό που βρίσκεται µέσα στη Γη σε
δυσπρόσιτους υδροφορείς, το οποίο αποτελεί µη ανανεώσιµο πόρο. Τελικά, µόλις το 1% του γλυκού
νερού (ή, ακριβέστερα, το 0,003% του συνολικού νερού του πλανήτη) βρίσκεται στις λίµνες, στα ποτά-
µια, στην ατµόσφαιρα και σε  προσιτά σηµεία µέσα στο έδαφος, από όπου µπορεί άµεσα να το χρησι-
µοποιήσει ο άνθρωπος.



1.3 Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού.

Τα στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση νερού στην Ευρώπη (και που ισχύουν και για
την Ελλάδα) είναι εντυπωσιακά. Μέσα σε µόλις πενήντα χρόνια η κατανάλωση του νερού
αυξήθηκε κατά σχεδόν 600% (Σχήµα 3). 

Η αύξηση του πληθυσµού στην Ευρώπη ερµηνεύει µικρό µόνο µέρος της αύξησης στην
κατανάλωση του νερού. Στα τελευταία πενήντα χρόνια η αύξηση του πληθυσµού είναι
γύρω στο 40% (ο πληθυσµός της Ελλάδας στην απογραφή του 1951 ήταν περίπου
7.600.000 ενώ το 2001 ήταν 10.900.000). Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η αύξηση στην κατα-
νάλωση νερού τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι µέχρι και δεκαπέντε φορές µεγα-
λύτερη από ότι ήταν η αύξηση του πληθυσµού την ίδια περίοδο.

Η βασική αιτία για τη µεγάλη αύξηση στην κατανάλωση νερού βρίσκεται στην άνοδο του
βιοτικού επιπέδου. Η τεχνολογία (πλυντήρια κλπ.), η παροχή τρεχούµενου νερού σε όλα
τα σπίτια, οι συνήθειες (καθηµερινό µπάνιο κλπ.) της σηµερινής εποχής µας επιβάλλουν
συνεχώς να καταναλώνουµε περισσότερο νερό. Το γρασίδι (γκαζόν) στις πόλεις (που χρει-
άζεται συνεχώς πότισµα), οι πισίνες, οι τουριστικές εγκαταστάσεις και οι βιοµηχανίες
συνεχώς δηµιουργούν νέες ανάγκες για νερό. 

Σχήµα 3.
Στα τελευταία πενήντα χρόνια η κατανάλωση νερού στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 600%. Πρό-
κειται για µια τεράστια και ραγδαία αύξηση. Στην ίδια περίοδο ο πληθυσµός της Ευρώπης δεν έχει αυξη-
θεί περισσότερο από 40%. Εποµένως, η βασική αιτία για αυτή την αύξηση δεν είναι ότι είµαστε πληθυ-
σµιακά περισσότεροι. Εκείνο που βασικά έχει αλλάξει είναι το βιοτικό µας επίπεδο που µας κάνει µεγά-
λους καταναλωτές νερού (πηγή: ηλεκτρονικό περιοδικό WWF).
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1.4 Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού: το Νερό της Αθήνας

Η «αστική» χρήση του νερού µεγαλώνει µε ρυθµούς που είναι βέβαιο ότι δεν µπορούν να
συνεχιστούν. Ένα απλό παράδειγµα είναι η περίπτωση του νερού της Αθήνας.

Η Αθήνα (και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής) αναζητά συνεχώς νερό όλο και πιο
µακριά. Αρχίζοντας από το διπλανό Μαραθώνα, σήµερα έχει φτάσει να συγκεντρώνει
πλέον το νερό ακόµη και από τη ∆υτική Ελλάδα (Σχήµα 4). Τα περιθώρια όµως στενεύ-
ουν. ∆εν υπάρχουν άλλα µεγάλα και ανεκµετάλλευτα αποθέµατα νερού. Προφανώς δεν
µπορούµε να αναζητούµε συνεχώς νερό. Στις αστικές περιοχές γίνονται µεγάλες σπατάλες
νερού που θα µπορούσαµε να αποφύγουµε µε ορθή διαχείριση και οικονοµία .
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Σχήµα 4.
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η Αθήνα υδρευόταν από πηγές και πηγάδια γύρω από την πόλη. Γνωστοί ήταν οι «νερου-
λάδες» που κουβαλούσαν το νερό όπως ο περίφηµος µαραθωνοδρόµος Σπύρος Λούης. Οι ανάγκες όµως µεγάλωναν και
έτσι  κατασκευάστηκε το φράγµα στο Μαραθώνα που ολοκληρώθηκε το 1929. Η λύση αυτή στάθηκε επαρκής για 30 χρό-
νια. Το 1959 άρχισε η χρήση των νερών της λίµνης Υλίκης στη Βοιωτία. Από εκεί το νερό διανύει απόσταση 64 χιλιοµέ-
τρων για να φτάσει στην τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα και από εκεί στην Αθήνα. Αυτή η λύση κράτησε περίπου 20 χρό-
νια. Το 1979 εγκαινιάστηκε ο ταµιευτήρας του Μόρνου στη Φωκίδα. Το νερό, µέσω ενός καναλιού που διασχίζει τρεις
Νοµούς, φτάνει στην Αθήνα αφού διανύσει 192 χιλιόµετρα. Οι ανάγκες όµως της πρωτεύουσας συνεχώς µεγάλωναν.
Έτσι το 2001 άρχισε να λειτουργεί το φράγµα του ποταµού Εύηνου στην Αιτωλοακαρνανία. Από εκεί το νερό πηγαίνει
στο Μόρνο και συνεχίζει προς Αθήνα διασχίζοντας τέσσερις Νοµούς και συνολική απόσταση περίπου 220 χιλιοµέτρων.
Σύµφωνα µε επίσηµες ανακοινώσεις η λύση αυτή προβλέπεται να διαρκέσει µέχρι το 2030. Μετά θα πρέπει να βρεθούν
νέα αποθέµατα νερού. Είναι προφανές ότι το πρόβληµα της ύδρευσης δε θα λυθεί µε αναζήτηση νέων αποθεµάτων αλλά
µε σωστή διαχείριση και οικονοµία.



1.5 Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού:
Γεωργία - ο µεγαλύτερος καταναλωτής νερού 

Ο µεγαλύτερος καταναλωτής νερού στην Ελλάδα είναι η γεωργία. Κατά την περίοδο της
άρδευσης η γεωργία στην Ελλάδα απορροφά το 87% της συνολικής κατανάλωσης νερού.
Τα τελευταία χρόνια η γεωργική χρήση του νερού έχει αυξηθεί δραµατικά όπως συνέβη
και µε την αστική χρήση. Αυτό φαίνεται καθαρά και από την αύξηση των αρδευόµενων
γεωργικών εκτάσεων (Σχήµα 5)

Η εντυπωσιακή αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων στην Ελλάδα έγινε δυνατή, επειδή
καταφέραµε να εκµεταλλευτούµε σχεδόν όλα τα υπόγεια και επιφανειακά αποθέµατα του
γλυκού νερού:

- Τα υπόγεια αποθέµατα νερού έγιναν εκµεταλλεύσιµα µε τη ραγδαία εξάπλωση των
γεωτρήσεων. 

- Τα επιφανειακά αποθέµατα γλυκού νερού έγιναν εκµεταλλεύσιµα µε τα µεγάλα αρδευ-
τικά έργα που µετέφεραν γλυκό νερό από πηγές, ποτάµια, λίµνες και φράγµατα σε
περιοχές όπου αυτό ήταν ανύπαρκτο.

Η άρδευση των καλλιεργειών γίνεται µε τέσσερις τρόπους:
- Παραδοσιακός τρόπος:Το νερό φτάνει επιφανειακά στη ρίζα του φυτού µε αυλάκια ή

λάστιχα. Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται πλέον ελάχιστα στις εντατικές καλλιέργειες.
Οι απώλειες νερού είναι µεγάλες.

- Τεχνητή βροχή: Το νερό εκτοξεύεται στον αέρα και πέφτει µε τη µορφή βροχής πάνω
στα φυτά. Είναι ο κυριότερος τρόπος άρδευσης και ο πιο «εύκολος». Έχει ωστόσο
πολύ µεγάλες απώλειες καθώς το νερό εξατµίζεται εύκολα. Αν γίνεται σε ζεστές ώρες
της ηµέρας εξατµίζεται µέχρι και το 75% του νερού. Αν δηλαδή χρειαζόµασταν ένα
λίτρο νερού για κάθε φυτό, θα καταναλώσουµε τέσσερα, αφού θα εξατµιστούν τα τρία
λίτρα µέχρι να φτάσει τελικά το ένα στη ρίζα. 

Σχήµα 5
Η αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων στην Ελλάδα  από το 1930. Παρατηρούµε ότι στα τελευταία εβδοµήντα
χρόνια οι εκτάσεις αυτές έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί (πηγή ιστοσελίδα GWP).
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- Με τη µορφή σταγόνων: Το νερό µεταφέρεται µε µικρά λαστιχάκια στη ρίζα του κάθε
φυτού και πέφτει σε σταγόνες. Είναι αποτελεσµατικός και εξαιρετικά οικονοµικός
στην κατανάλωση νερού. Είναι ωστόσο σχετικά δαπανηρός αφού έχει µεγαλύτερο
κόστος εγκατάστασης.

- Υποεπιφανειακή άρδευση: το σύστηµα βρίσκεται στη ζώνη των ριζών. Νέα µέθοδος,
µε ελάχιστες απώλειες νερού, που δεν έχει επεκταθεί ακόµη στην Ελλάδα. 

Καθώς το µεγαλύτερο µέρος της άρδευσης γίνεται ακόµη µε τεχνητή βροχή, η γεωργία
ευθύνεται για µεγάλο µέρος της σπατάλης του νερού. Σε αυτό συντέλεσε και η αντικατά-
σταση των παραδοσιακών (ξερικών) καλλιεργειών µε νέες καλλιέργειες (όπως το βαµβά-
κι αντί για τα σιτηρά) ή νέες ποικιλίες, όπως τα καπνά «βιρτζίνια» αντί για τις παραδο-
σιακές ποικιλίες καπνού, που είναι πολύ πιο απαιτητικές σε νερό.

Τα τελευταία χρόνια, πιεζόµενοι από την έλλειψη νερού, πολλοί αγρότες αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν το πότισµα µε τεχνητή βροχή και να εφαρµόσουν το πότισµα µε σταγόνες.
∆υστυχώς, αυτές οι αλλαγές έγιναν πολύ αργά, όταν το διαθέσιµο νερό είχε σχεδόν εξα-
φανιστεί, όπως στη Θεσσαλία.

1.6 Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού: Η Λειψυδρία

Τα φαινόµενα που προσδιορίζουν τη λειψυδρία είναι σήµερα πολλά. Τα παλιά πηγάδια
που κάποτε συναντούσαν το υπόγειο νερό σε λίγα µέτρα από την επιφάνεια του εδάφους
τώρα είναι στεγνά. Οι γεωτρήσεις φτάνουν όλο και πιο βαθιά για να βρουν νερό (συχνά
ακούµε για 200, 300 ή 700 µέτρα βάθος). 

Σε ορισµένες παράκτιες περιοχές έχει συµβεί κάτι χειρότερο: αφού εξαντλήθηκε το υπό-
γειο γλυκό νερό, εισχώρησε υπόγειο αλµυρό νερό από τη θάλασσα. Σε ορισµένες περιο-
χές, όπως στα παράλια της Θράκης και στην Αργολίδα, αντλείται αλµυρό ή υφάλµυρο
νερό ακόµη και σε γεωτρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση πάνω από πέντε χιλιόµετρα
µακριά από την ακτή. 

Σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου η εξοικονόµηση νερού και η διαφύλαξη των
υδατικών πόρων αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Όλες οι χώρες αντιλαµβάνονται πλέον
ότι το πρόβληµα δεν είναι απλά «περιβαλλοντικό»: η ανεπάρκεια γλυκού νερού δηµιουρ-
γεί κοινωνικά προβλήµατα, εµποδίζει την ανάπτυξη, ενώ µπορεί ακόµη και να προκαλέ-
σει πολέµους. Όλοι σήµερα αναζητούν τρόπους για να διασφαλίσουν την επάρκεια του
γλυκού νερού.
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Με δυο λόγια: 
- Οι υγρότοποι εξασφαλίζουν γλυκό  νερό για τον άνθρωπο.  
- Οι υγρότοποι εµπλουτίζουν και ανανεώνουν τα υπoγεια

γλυκά νερά.
- Οι υγρότοποι προστατεύουν τις παράκτιες περιοχές

από την υφαλµύρωση, καθαρίζουν το νερό και
προστατεύουν από  τις πληµµύρες.

- Οι υγρότοποι πρέπει να διατηρούνται
στη φυσική τους κατάσταση.

2.1 Οι πολλαπλές λειτουργίες και αξίες των υγρότοπων

Οι Υγροβιότοποι ή Υγρότοποι έχουν πολλαπλές αξίες και λειτουργίες (για τις αξίες και τα
χαρακτηριστικά των υγρότοπων, βλ. Παράρτηµα Ι). Η βιολογική τους αξία – επειδή φιλο-
ξενούν µεγάλη ποικιλία από ζώα και φυτά – είναι σήµερα αρκετά γνωστή. Ωστόσο, κάτω
από τη σηµερινή πίεση για εξοικονόµηση νερού και ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων,
είναι αναγκαίο να αντιληφθούµε ότι οι υγρότοποι επιτελούν και άλλες σπουδαίες λειτουρ-
γίες όπως η εξασφάλιση γλυκού νερού για τον άνθρωπο .

2.2 Ο Εµπλουτισµός των υπόγειων νερών, καθαρισµός,
αντιπληµµυρική προστασία

Οι υγρότοποι συγκρατούν και αποθηκεύουν τα γλυκά νερά. Αυτή η απλή λειτουργία
συνεπάγεται ορισµένα πολύτιµα για τον άνθρωπο αγαθά. Αυτό το καταλαβαίνουµε καλύ-
τερα, αν δούµε τι συµβαίνει, όταν απουσιάζουν οι υγρότοποι.

Όταν δεν υπάρχει µέρος για να συγκεντρωθούν τα νερά της βροχής, ελάχιστο γλυκό νερό
εισχωρεί βαθιά στο έδαφος. Το περισσότερο φεύγει επιφανειακά και καταλήγει στη
θάλασσα. Συχνά µάλιστα προκαλούνται πληµµύρες, επειδή το νερό είναι πολύ και δεν
υπάρχει τρόπος εξασθένησης της ροής του. Σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο στο οποίο
βρίσκεται το υπόγειο νερό – ο υδροφόρος ορίζοντας – βρίσκεται βαθιά µέσα στο έδαφος
αφού δεν ανατροφοδοτείται   (Σχήµα 6). 

2. υγρότοποι:
απαραίτητοι για να υπάρχει

επάρκεια νερού
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Όταν υπάρχουν υγρότοποι, αυτοί συγκρατούν το νερό της βροχής δίνοντάς του χρόνο
ώστε να εισχωρήσει βαθιά στο έδαφος και να εµπλουτίσει τα υπόγεια νερά. Γι αυτό το
λόγο, εκεί,  ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται πολύ ψηλά, σχεδόν στην επιφάνεια του εδά-
φους. Έτσι υπάρχει επάρκεια νερού. Ταυτόχρονα, επειδή το νερό που κινείται επιφανει-
ακά είναι λίγο και µε εξασθενηµένη ροή, αποτρέπονται οι πληµµύρες (Σχήµα 7).

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η βλάστηση των υγρότοπων συγκρατεί και φιλ-
τράρει αποτελεσµατικά τις οργανικές ενώσεις που βρίσκονται µέσα στο νερό και προέρ-
χονται από γεωργικά και αστικά απόβλητα όπως τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα. Έτσι,
αποτρέπεται η ρύπανση των υπόγειων νερών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η βλάστηση
των υγρότοπων αποµακρύνει σχεδόν το 100% των επιβλαβών ουσιών. 15

Σχήµα 6:
Όταν απουσιάζουν οι υγρότοποι λίγο
µόνο από το νερό της βροχής εισχω-
ρεί βαθιά στο έδαφος. Το περισσότε-
ρο καταλήγει επιφανειακά προς τη
θάλασσα, ενώ µπορεί να προκαλέσει
και πληµµύρες. Ο Υδροφόρος ορίζο-
ντας βρίσκεται πολύ χαµηλά αφού
δεν ανατροφοδοτείται.

Σχήµα 7:
Οι υγρότοποι συγκεντρώνουν το
νερό της βροχής και έτσι αυτό
σιγά – σιγά εισχωρεί βαθιά στο
έδαφος και εµπλουτίζει τα υπό-
γεια νερά. Πολύ λίγο νερό χάνε-
ται επιφανειακά προς τη θάλασ-
σα και έτσι αποτρέπονται οι
πληµµύρες Ο υδροφόρος ορίζο-
ντας βρίσκεται ψηλά.



2.3 Προστασία από την υφαλµύρωση

Στις παράκτιες περιοχές οι υγρότοποι παίζουν έναν ακόµη σηµαντικό ρόλο. Επειδή δια-
τηρούν ψηλά τον υδροφόρο ορίζοντα κοντά στη θάλασσα, εµποδίζουν τη διείσδυση
θαλασσινού νερού (Σχήµα 8).Ακόµα και µικροί, εποχιακοί υγρότοποι µε υφάλµυρο νερό
µπορεί τοπικά να είναι πολύτιµοι για αυτό το λόγο.

Η απώλεια των παράκτιων υγρότοπων οδηγεί γρήγορα σε ανισορροπία µεταξύ υπόγειου
γλυκού και αλµυρού νερού. Σταδιακά το υπόγειο θαλασσινό νερό εισχωρεί προς τη στε-
ριά. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνεται και υπεράντληση του
υπόγειου νερού. Σήµερα είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου γεωτρήσεις
µακριά από τη θάλασσα αντλούν θαλασσινό νερό. Το πρόβληµα της υφαλµύρωσης παρά-
κτιων περιοχών είναι µεγάλο και πάντα συνδέεται µε την απώλεια ή την υποβάθµιση
παράκτιων υγρότοπων. (Σχήµα 9).

Σχήµα 8:
Οι παράκτιοι υγρότοποι κρατούν σε
ισορροπία τα υπόγεια γλυκά και αλµυ-
ρά νερά εµποδίζοντας τη διείσδυση
θαλασσινού νερού.

Σχήµα 9:
Όταν χαθεί ένας παράκτιος υγρότο-
πος ο υδροφόρος ορίζοντας του
γλυκού νερού χαµηλώνει ενώ της
θάλασσας παραµένει σταθερός.
Έτσι διαταράσσεται η ισορροπία
µεταξύ γλυκού και αλµυρού νερού
και το θαλασσινό νερό εισβάλει
υπόγεια προς τη στεριά. Σε τέτοιες
περιπτώσεις αντλείται αλµυρό ή
υφάλµυρο νερό ακόµη και από γεω-
τρήσεις που βρίσκονται µακριά από
τη θάλασσα.
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2.4 Σύνοψη

Tα υγροτοπικά συστήµατα, ακόµη και όταν είναι πολύ µικρά, συµβάλλουν στην καλή
διαχείριση του νερού. Πολλά από αυτά δεν προστατεύονται αφού, λόγω µεγέθους, θεω-
ρούµε ότι έχουν µικρότερη βιολογική αξία από ότι, για παράδειγµα, οι υγρότοποι «Ραµ-
σάρ». Για να αντιληφθούµε τη σπουδαιότητα και των µικρών υγρότοπων πρέπει να συνυ-
πολογίσουµε όλες τις αξίες και τις λειτουργίες που έχουν. 

Με τα να δίνουµε έµφαση στη διαχείριση του νερού, δεν υποτιµούµε καθόλου τη µεγάλη
αξία που έχουν οι υγρότοποι για την προστασία της βιοποικιλότητας, για την παραγωγι-
κότητά τους, για την εκπαίδευση και την αναψυχή. Σήµερα ωστόσο, µέσα από το σκληρό
αγώνα για την εξασφάλιση υδατικών πόρων, πρέπει να αναδείξουµε και να προστατεύ-
σουµε κάθε υγρότοπο για το ρόλο που παίζει για τον εµπλουτισµό και τον καθαρισµό των
υπόγειων νερών και την προστασία από την υφαλµύρωση και τις πληµµύρες.  
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Με δυο λόγια: 
- Η λίµνη του Τσιβλού είναι µια ασυνήθιστη, µικρή ,βαθιά, ορεινή

λίµνη. Σχηµατίστηκε µετά από µεγάλη κατολίσθηση που έφραξε
τον ποταµό Κράθη το 1913.

- Βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Ακράτας, στις παρυφές του
Χελµού. 

- Η λίµνη περιβάλλεται από πλούσια δάση και έτσι συνδυάζει τα
υγροτοπικά µε τα δασικά οικοσυστήµατα. 

- Η λίµνη είναι δηµοφιλής χώρος αναψυχής, αλλά χρειάζεται προ-
σεκτική διαχείριση για να µην υποβαθµιστεί ανεπανόρθωτα.

3.1 Η πρώτη επαφή

Η λίµνη του Τσιβλού βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του ∆ήµου Ακράτας, περίπου 25
χιλιόµετρα από την πόλη. Η πρόσβαση γίνεται ανηφορίζοντας τον επαρχιακό δρόµο
Ακράτας-Ζαρούχλας, έχοντας πίσω τη θέα του Κορινθιακού Κόλπου. Στη διαδροµή προ-
σπερνάµε τα χωριά Βούτσιµο και Καλαµιά που µοιάζουν να κρέµονται στις απέναντι όχθες
του ποταµού Κράθη, δίπλα στον «αφορισµένο κάµπο» (όπως λέγεται το χαµηλό οροπέδιο
στα δυτικά της πόλης). Στη συνέχεια περνάµε τον οικισµό του Πύργου και φτάνουµε στο
υψηλότερο σηµείο της διαδροµής ,στη Βαλιµή (υψόµετρο 970 µ.). Από εκεί ο δρόµος
αρχίζει να κατηφορίζει. 

Βρισκόµαστε σε υψόµετρο 700 περίπου µέτρων, 11 χιλιόµετρα πριν τη Ζαρούχλα, το
ορεινό κεφαλοχώρι της διαδροµής. Εκεί αντικρίζουµε τη λίµνη του Τσιβλού, µια από τις
λίγες φυσικές ορεινές λίµνες της Ελλάδας, που βρίσκεται στο βάθος µια κοιλότητας, περι-
τριγυρισµένη από πυκνά δάση. Η γέννηση του Τσιβλού είναι συνδεδεµένη µε εντυπωσια-
κά και εξαιρετικά βίαια γεωλογικά φαινόµενα που συνέβησαν το 1913 και 1914. 

Στη µεγάλη κατολίσθηση, το 1913, τεράστιοι όγκοι χωµάτων κάλυψαν την κοίτη του
ποταµού Κράθη, αφανίζοντας το γραφικό χωριό της Συλίβαινας και καταπλακώνοντας
ένα µέρος από το γειτονικό οικισµό του Τσιβλού (από όπου πήρε και το όνοµά της η
λίµνη). Η λίµνη δηµιουργήθηκε από τα νερά που συγκεντρώθηκαν πίσω από τους όγκους
των χωµάτων. Μολονότι είναι φυσική λίµνη, στην πραγµατικότητα µοιάζει περισσότερο
µε τις τεχνητές λίµνες που προήλθαν από ανθρώπινα φράγµατα. Είναι επίσης µια πολύ
νεαρή λίµνη, αφού δεν έχει συµπληρώσει ακόµη έναν αιώνα ζωής.

Η λίµνη του Τσιβλού έχει αναδειχτεί ως ιδανικό µέρος για αναψυχή, προσελκύοντας πολ-
λές χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, θα πρέπει ο κάθε επισκέπτης να προβληµα-
τίζεται πώς θα συνδράµει στην ορθολογική χρήση, προστασία και διατήρησή της.

3. η λίµνη του Τσιβλού
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3.2 Η γέννηση της λίµνης, Μάρτιος 1913. Η καταστροφή της Συλίβαινας 

Ο αρχικός τροφοδότης της λίµνης ήταν ο ποταµός Κράθης. Ο Κράθης πηγάζει από το
Χελµό. Μια από τις πηγές του είναι τα περίφηµα «Ύδατα Στυγός», όπου, σύµφωνα µε την
ελληνική µυθολογία, βρισκόταν µια από τις πύλες του Άδη. Στα ιερά νερά της Στύγας
ορκίζονταν οι Θεοί του Ολύµπου, ενώ σε αυτά τα νερά, σύµφωνα µε µία εκδοχή του
µύθου, «βάφτισε» η Θέτιδα το γιο της, τον Αχιλλέα, κρατώντας τον από τη φτέρνα. 

Άλλες πηγές του Κράθη βρίσκονται µέσα στο µεγάλο δάσος της Ζαρούχλας, που καλύπτει
χιλιάδες στρέµµατα µε Έλατα και Μαυρόπευκα. Καθώς ο Κράθης συνεχίζει να ρέει πιο
χαµηλά, συγκεντρώνει άφθονα νερά και σταδιακά γίνεται ένα «κανονικό» ποτάµι. 

Μέχρι το 1913, στο µέρος που βρίσκεται σήµερα η λίµνη, βρισκόταν µια ανοιχτή κοιλά-
δα που στη µέση της έρεε ήρεµα ο ποταµός. Στη δυτική πλευρά της κοιλάδας υπήρχε µια
ρεµατιά µε ένα µικρό παραπόταµο του Κράθη. Στη συµβολή των δύο ποταµών υπήρχε ο
µικρός γραφικός οικισµός του Τσιβλού. Στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας και αρκε-
τά ψηλά προς το βουνό Γερακάρι (ή Πηλαλίστρα), βρισκόταν το χωριό της Συλίβαινας.

Οι κάτοικοι της Συλίβαινας γνώριζαν ότι το χωριό τους βρισκόταν σε επισφαλές σηµείο.
Κάθε τόσο πραγµατοποιούνταν µικρές κατολισθήσεις και ακούγονταν παράξενοι υποχθό-
νιοι ήχοι (αρκετές ζηµιές προκαλούσε το λεγόµενο “Κακό Λαγκάδι” που ήταν κοντά στο
χωριό και κατέβαζε πολλά νερά όταν έβρεχε πολύ). Ο χειµώνας του 1912 – 13 ήταν βαρύς
µε πολλά χιόνια και βροχές – συνθήκες που ευνοούσαν µια µεγάλη κατολίσθηση. 

Το Μάρτιο του 1913, τα ύποπτα φαινόµενα (µικροσεισµοί, θόρυβοι) έγιναν εντονότερα
και συχνότερα. Οι κάτοικοι της Συλίβαινας πήραν τη σοφή απόφαση να εγκαταλείψουν
το χωριό. Την Κυριακή 24 Μαρτίου 1913 έγινε µια τεράστια κατολίσθηση όπου ολόκλη-
ρη η πλαγιά του βουνού κύλησε, µέσα σε ελάχιστα λεπτά, από τα 1650µ στα 600µ δια-
νύοντας διαδροµή µήκους πέντε χιλιοµέτρων και πλάτους 1000µ. Τα χώµατα κατέληξαν
στο βάθος της κοιλάδας του Κράθη, στο σηµείο που ήταν ο οικισµός του Τσιβλού. 

Ο όγκος των χωµάτων της κατολίσθησης έφραξε τόσο τον Κράθη όσο και τον παραπό-
ταµό του. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα φυσικό «φράγµα» και άρχισαν να σχηµατίζονται δύο
λίµνες: από τη µία µεριά συγκεντρώθηκαν τα νερά του Κράθη, δηµιουργώντας τη Λίµνη
του Κράθη και από την άλλη τα νερά του παραπόταµού του, δηµιουργώντας τη Λίµνη του
Τσιβλού. Τα νερά της Λίµνης του Τσιβλού άρχισαν να ανεβαίνουν και σιγά - σιγά κατέ-
κλυσαν αρκετά σπίτια και την πολύπαθη εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Τα νερά της
Λίµνης του Κράθη επεκτάθηκαν προς τα πάνω φτάνοντας, όπως λέγεται, µέχρι το χωριό
Αγρίδι σχεδόν δύο χιλιόµετρα ανηφορικά στο ποτάµη. 

Όσο για τη Συλίβαινα, αυτή σβήστηκε από το χάρτη. Ακόµη και σήµερα, αν κοιτάξει
κανείς ψηλά στο σηµείο όπου υπήρχε το χωριό, βλέπει ότι λείπει ένα µεγάλο τµήµα από
το βουνό, αφού οι απότοµες κλίσεις και το σαθρό έδαφος δεν άφησαν µέχρι σήµερα τη
βλάστηση να αναπτυχθεί. Αρκετοί κάτοικοι της Συλίβαινας εγκαταστάθηκαν στο µέρος
που µέχρι τότε διαχείµαζαν, κοντά στην Ακράτα, στο φερώνυµο χωριό Συλίβαινα. Λεπτο-
µέρειες και άλλα στιγµιότυπα από την καταστροφή της Συλίβαινας βρίσκονται στο
Παράρτηµα ΙΙ
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3.3 Η Συνέχεια…

Το καλοκαίρι του 1913 όλη η παραλιακή περιοχή της Ακράτας υπέφερε από έλλειψη
νερού αφού τα νερά του Κράθη, που χρησίµευαν για πότισµα, είχαν µείνει αποκλεισµένα
στο βουνό. Το φθινόπωρο ήρθε πολύ βροχερό και η Λίµνη του Κράθη συνέχιζε να µεγα-
λώνει, συγκεντρώνοντας όλο και µεγαλύτερο όγκο νερού. 

Οι κάτοικοι των περιοχών κάτω από το «φράγµα» άρχισαν να διαισθάνονται ότι πάνω από
τα κεφάλια τους υπήρχε µια «ωρολογιακή βόµβα». Τα χώµατα της κατολίσθησης ήταν
πολύ χαλαρά για να αντέξουν την τεράστια πίεση από τα νερά της Λίµνης του Κράθη που
ολοένα µεγάλωνε.  Οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν.

Τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου του 1914 το «φράγµα» υποχώρησε και η Λίµνη του Κράθη
άδειασε µέσα σε λίγα λεπτά. Το τεράστιο υδάτινο ρεύµα παρέσυρε και κατέστρεψε τα
πάντα στο πέρασµά του, συµπεριλαµβάνοντας και το παλιό, ιστορικό γεφύρι του Κράθη
κοντά στην Ακράτα µε τα επτά τόξα. Οι κορµοί των ελάτων, τα δοκάρια και τα έπιπλα των
σπιτιών της Συλίβαινας που µερικούς µήνες νωρίτερα βρίσκονταν ψηλά στο βουνό, τώρα
βρέθηκαν να ταξιδεύουν στα νερά του Κορινθιακού και κατέκλυσαν τις γειτονικές παρα-
λίες. Οι συνέπειες ήταν πολύ εµφανείς στις εκβολές, δίπλα στη σηµερινή παραλιακή
Ακράτα, όπου µεγάλες εκτάσεις καλύφθηκαν από ένα παχύ στρώµα αµµοχάλικου που
µεταφέρθηκε εκεί από τα ορµητικά νερά. 

Στη θέση που για δέκα µήνες ήταν ο βυθός της Λίµνης του Κράθη, έµειναν µικρές λίµνες
που σταδιακά γέµισαν µε τα φερτά υλικά του ποταµού. Σήµερα υπάρχει ένα όµορφο ορει-
νό υγρό λιβάδι όπου στη µέση κυλάει δαντελωτά το ποτάµι. Λίγο πιο κάτω, στο σηµείο
όπου υπήρχε το «φράγµα», φαίνεται ακόµη καθαρά το φαράγγι που δηµιούργησαν τα
νερά της λίµνης, όταν βίαια άνοιξαν δίοδο τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου 1914.

Αντίθετα από τη λίµνη του Κράθη, η Λίµνη του Τσιβλού παρέµεινε στη θέση της. Φαίνε-
ται πως ο όγκος των νερών που µαζεύτηκαν ήταν µικρός, για να µπορέσει να  σπάσει τον
τεράστιο όγκο από τα υλικά της κατολίσθησης – τα οποία εν τω µεταξύ έχουν δασωθεί και
σταθεροποιηθεί. Έτσι, η Λίµνη του Τσιβλού παραµένει να µας θυµίζει ένα από τα εντυ-
πωσιακότερα, µεγαλύτερα και πιο δραµατικά φαινόµενα κατολίσθησης που έγιναν στη
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Οι σκελετωµένοι κορµοί των πλατάνων και των µαυρόπευ-
κων που αναδύονται από τα νερά της, είναι µία ακόµη απόδειξη ότι εκεί κάποτε υπήρχε
µια βαθιά πυκνόφυτη ρεµατιά.

3.4 Ο Τσιβλός σήµερα 

Το αρχικό βάθος της λίµνης έφτανε τα 77µ και, παρά τις προσχώσεις και την αυξοµείω-
ση της στάθµης ανάλογα µε τη χρονιά, ο Τσιβλός παραµένει και σήµερα µια ιδιαίτερα
βαθιά λίµνη µε απότοµες όχθες. Τα νερά της τροφοδοτούνται από τουλάχιστον δύο πηγές
που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια και τρία ρέµατα που έρχονται από τα γύρω δάση.
Υπάρχουν υπόγειες εκροές προς τον Κράθη σε τουλάχιστον δύο σηµεία.

Η ακριβής γεωγραφική θέση της λίµνης είναι 38ο04΄56΄΄Β 11ο14΄56΄΄Α. Το υψόµετρο
είναι 780µ. Η έκταση της λίµνης είναι περίπου 83 στρέµµατα και η ακτογραµµή της
1.800µ. Ωστόσο η έκταση και η ακτογραµµή συνεχώς αυξοµειώνονται, καθώς η στάθµη
της λίµνης ανεβοκατεβαίνει ανάλογα µε την εποχή και το ύψος των βροχοπτώσεων κάθε
χρονιά. Μερικές χρονιές την άνοιξη, η στάθµη είναι πολύ υψηλή και άλλες χρονιές (όπως
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το 2001), το καλοκαίρι, πέφτει τόσο χαµηλά που φαίνονται τα ερείπια και τα δοκάρια των
σπιτιών του παλιού οικισµού.

Το εύρος των µεταβολών της στάθµης της λίµνης µπορεί να ξεπεράσει τα 10µ, δηµιουρ-
γώντας µια χαρακτηριστική ζώνη χωρίς βλάστηση κατά µήκος της όχθης. Είναι η ζώνη
που άλλοτε είναι πληµµυρισµένη, εµποδίζοντας την ανάπτυξη στεριανών φυτών και άλλο-
τε είναι στεγνή, αποτρέποντας και τα υδρόβια φυτά από το να ριζώσουν.

Χωρίς να έχει κλείσει τα εκατό της χρόνια, η λίµνη Τσιβλού είναι από τις νεαρότερες
λίµνες της Ευρώπης. Έτσι δεν έχει ακόµη αναπτύξει πλούσια υδρόβια βλάστηση. Έχει
µόνο µερικά καλάµια στα πιο ρηχά σηµεία, ενώ στο βυθό της επικρατεί µόνο ένα ιδιό-
µορφο υδρόφυτο.

Μέσα στα νερά της λίµνης εγκλωβίστηκαν και µερικοί κέφαλοι του γλυκού νερού που
υπήρχαν στο ποτάµι και αποτελούν το µόνο αύτοχθον ψάρι της λίµνης. Τα τελευταία
είκοσι χρόνια µε πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, και χωρίς µελέτη, έχουν εισαχθεί
κυπρίνοι, κουνουπόψαρα, µερικές πέστροφες και καραβίδες.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια τα δάση άρχισαν να αναπτύσσονται και να καλύπτουν τα
χώµατα της κατολίσθησης. Σήµερα γύρω από τη λίµνη επικρατούν δάση µε Μαυρόπευ-
κα, Έλατα και Χαλέπια Πεύκα. Η λίµνη βρίσκεται σε τέτοιο υψόµετρο όπου συναντιού-
νται οι δύο διαφορετικές ζώνες δασικής βλάστησης: η πεδινή µε το Χαλέπιο Πεύκο και η
ορεινή µε το Μαυρόπευκο. 

Καθώς το τοπίο γύρω από τη λίµνη σιγά – σιγά έβρισκε το φυσικό του χαρακτήρα, όλοι
άρχισαν να διαπιστώνουν ότι η λίµνη, ανεξάρτητα από το βίαιο τρόπο µε τον οποίο γεν-
νήθηκε, ήταν πλέον ένα πολύ όµορφο µέρος και έγινε δηµοφιλής χώρος για αναψυχή.
Λεπτοµέρειες για το φυσικό περιβάλλον και τα είδη πανίδας και χλωρίδας του Τσιβλού
µπορούν να βρεθούν στο Παράρτηµα ΙΙ.

3.5 Προστασία

Ο Τσιβλός βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Χελµού – Βουραϊκού. Βρί-
σκεται στη Ζώνη Β3 (Ειδικών Ρυθµίσεων) στην οποία Προστατεύεταιτο φυσικό περιβάλ-
λον και προωθούνται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η ήπια αναψυχή και η παρατήρη-
ση της φύσης. Ολόκληρη η προστατευόµενη περιοχή έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Natura – 2000 που περιλαµβάνει όλες τις περιοχές που είναι σηµαντικές για τη
διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεπτοµέρειες για το
∆ίκτυο Natura – 2000 και για τις προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα µπορούν να
βρεθούν στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

Σήµερα η Λίµνη του Τσιβλού (ή απλά ο Τσιβλός όπως το αναφέρουν οι ντόπιοι, εννοώ-
ντας µαζί τη λίµνη και το µικρό οικισµό) δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Γι’ αυτό
το λόγο είναι σηµαντικό να υπάρχει σωστός σχεδιασµός ώστε να µπορούν όλοι οι επισκέ-
πτες να απολαµβάνουν το φυσικό περιβάλλον χωρίς να το αλλοιώνουν. 

Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί η περιοχή του Τσιβλού αποτελεί σήµερα
ζήτηµα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Πρέπει να συνδυάζονται η ανάγκη αναψυ-
χής µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, το φυσικό περιβάλλον απο-
τελεί το σηµαντικότερο κεφάλαιο για την περιοχή.
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Σηµείωση: Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιµοποιήθηκαν στο Β’ Μέρος φαίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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4.1 Πού απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Ο Υγροβιότοπος της λίµνης Τσιβλού» εκπονείται από το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας και λειτουργεί ως:

i) Αυτόνοµο Ηµερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για µαθητικές ή άλλες οµάδες παι-
διών ή και ενηλίκων µε θέµα υγρότοπους, δάση, δραστηριότητες πεδίου κλπ.

ii) Υποστηρικτική δραστηριότητα σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
εκπονούν τα σχολεία και τα οποία έχουν θέµατα σχετικά µε νερό, υγρότοπους, δάση,
άγρια πανίδα και χλωρίδα, βιοποικιλότητα, προστατευόµενες περιοχές, οικοτουρισµό
κλπ.

iii) Ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στη µεθοδολογία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στο
περιβαλλοντικό µονοπάτι και τη µελέτη πεδίου.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες του προγράµµατος αποτελούν τον κορµό ειδικού προγράµ-
µατος κατάρτισης εκπαιδευτικών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης στη µεθοδολογία της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι και τη
Μελέτη Πεδίου.

4.2 Γενικοί Στόχοι

Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να:

i) Συµβαδίζει µε τις κατευθύνσεις και τους γενικότερους σκοπούς της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως αυτές καθορίζονται από το
ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστηµονική έρευνα στο χώρο της Π.Ε.

ii) Είναι συµβατό µε άµεσες εθνικές προτεραιότητες και δεσµεύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τη διαχείριση του γλυκού
νερού, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις
διεθνείς συµβάσεις µε τις οποίες έχει δεσµευτεί η Ελλάδα.

Έτσι, µε βάση τα όσα πραγµατεύεται η παρούσα έκδοση, το πρόγραµµα έχει τους παρα-
κάτω γενικούς στόχους:

1. Εισαγωγή στο ζήτηµα διαχείρισης του γλυκού νερού µε έµφαση στο θέµα  της λει-
ψυδρίας.

2. Εισαγωγή στο ζήτηµα της αξίας των µικρών υγρότοπων και των δασικών οικοσυ-
στηµάτων.

3. Εξοικείωση µε το ζήτηµα της διαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών.
4. Ανάπτυξη περιβαλλοντικά ορθής συµπεριφοράς σε προστατευόµενες περιοχές.
5. Σύνδεση της παραµονής στη φύση µε την αναψυχή.

4 το εκπαιδευτικό προγραµµα:
«ο υγρoβιότοπος

της λίµνης Τσιβλού»



ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·:
«Ô ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ∆ÛÈ‚ÏÔ‡»

4.3 Επιµέρους Στόχοι

Με βάση τους γενικούς στόχους, το πρόγραµµα για τη λίµνη του Τσιβλού δίνει ιδιαίτερο
βάρος σε επιµέρους στόχους έτσι ώστε οι µαθητές:

1. Να εκτιµήσουν τις πολλαπλές αξίες των υγρότοπων και ιδιαίτερα των µικρών υγρό-
τοπων µε έµφαση στην αξία που έχουν για την ορθολογική διαχείριση του γλυκού
νερού και για αναψυχή.

2. Να εξοικειωθούν µε τη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης µε βάση όσα παρατήρη-
σαν και να µπορούν να παρέµβουν σε θέµατα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλο-
ντος.

3. Να εξοικειωθούν µε την ανάλυση στοιχείων για να αναγνωρίσουν την υπάρχουσα
κατάσταση και να µην στηρίζονται σε γενικές εντυπώσεις και προκαταλήψεις.

4. Να κατανοήσουν τον ιδιόµορφο τρόπο σχηµατισµού της λίµνης του Τσιβλού. 
5. Να αναπτύξουν δεξιότητες πεδίου όπως χρήση χάρτη, ερµηνεία φυσικού περιβάλ-

λοντος, αναγνώριση οργανισµών και πραγµατοποίηση διάφορων µετρήσεων.
6. Να συσχετίσουν το θεωρητικό µέρος µε όσα οι ίδιοι διαπιστώνουν στο πεδίο.
7. Να εξοικειωθούν µε τη διάσχιση περιοχών και την παραµονή στη φύση χωρίς να

προκαλούν προβλήµατα.
8. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι σε στερεότυπες έννοιες και να οξύνουν την

παρατηρητικότητά τους.
9. Να εξοικειωθούν µε την οµαδική εργασία, το διάλογο και τη λήψη συλλογικών απο-

φάσεων και να αναπτύσσουν συλλογική ευθύνη για όσα πράττουν.
10. Να γνωρίσουν εν γένει την ορεινή περιοχή του ∆ήµου Ακράτας.

4.4 Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος

Το ηµερήσιο πρόγραµµα διαρκεί από τις 08:30 – 14:30. Υλοποιείται κατά τη διάρκεια
όλου του χρόνου, αν και ενδέχεται η πρόσβαση στο πεδίο να είναι δύσκολη, το χειµώνα,
λόγω χιονιού. 

Η δοµή του προγράµµατος είναι σε γενικές γραµµές η εξής:

Ι. 08:30 Υποδοχή µαθητών  στο χώρο του Κ.Π.Ε. Ακράτας.

ΙΙ. Σύντοµη γνωριµία µε τους µαθητές, επεξήγηση του ρόλου των Κ.Π.Ε.

ΙΙΙ. Θεωρητικό µέρος: µε χρήση πολυµέσων, για το γλυκό νερό και τους υγρότοπους
και για τον Τσιβλό, την ιστορία του, τα χαρακτηριστικά του και για τις δραστηριό-
τητες που θα ακολουθήσουν.

ΙV. 09:15 Μικρό διάλειµµα και κατόπιν αναχώρηση για τον Τσιβλό. Κατά τη διαδροµή
(περίπου 45 λεπτά) οι µαθητές ενηµερώνονται για το φυσικό περιβάλλον της περιο-
χής και τα χρόνια προβλήµατα που παρατηρούνται εύκολα σε ορισµένα σηµεία
(δασικές πυρκαγιές, διάβρωση, κατολισθήσεις). Επίσης γίνεται χωρισµός των
µαθητών σε Οµάδες Εργασίας, διανοµή φακέλων και φύλλων εργασίας και η τελι-
κή ετοιµασία των οµάδων για την εργασία πεδίου. 
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V. Άφιξη στον Τσιβλό. Πραγµατοποίηση του γύρου της λίµνης (διαδροµή περίπου
1700 µέτρων). ∆ραστηριότητες πεδίου µε βάση το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι και
τη Μελέτη Πεδίου (10:00 – 13:00). Γίνονται διάφορες στάσεις για συµπληρωµατι-
κές πληροφορίες και συµπλήρωση των Φύλλων Εργασίας.

VΙ. 13:00 – 13:45: Επιστροφή στους χώρους του Κ.Π.Ε. (σε περίπτωση ευνοϊκών
καιρικών συνθηκών η µαθητική οµάδα δεν επιστρέφει στο Κ.Π.Ε. και το υπό-
λοιπο του προγράµµατος ολοκληρώνεται στην περιοχή της λίµνης).

VΙΙ. 13:45 – 14:30: Ολοκλήρωση των εργασιών των οµάδων και παρουσίασή τους στο
σύνολο της µαθητικής οµάδας. Αξιολόγηση.
Συγκεκριµένα:

1. Ολοκλήρωση επεξεργασίας φύλλων εργασίας, εικαστικές δηµιουργίες, δρώµενα
και παιχνίδια ρόλων, προετοιµασία παρουσίασης.

2. Παρουσίαση των παραπάνω ανά οµάδα, συζήτηση και προβληµατισµός µε αφορ-
µή τις εντυπώσεις και τις προτάσεις των µαθητών που προκύπτουν από τα φύλλα
εργασίας.

3. Καταγραφή προτάσεων των παιδιών και αξιολόγηση από τους συνοδούς εκπαι-
δευτικούς και τους µαθητές. 

4. Συµπλήρωση φύλλων αξιολόγησης από τους µαθητές και τους συνοδούς εκπαι-
δευτικούς.



παράρτηµα 1



1. Τι είναι υγρότοπος

Υγρότοπους ή υγροβιότοπους λέµε τις περιοχές που καλύπτονται µόνιµα ή εποχιακά από
ρηχά νερά. Η επιστήµη, ωστόσο, προκειµένου να καλύψει όλες τις δυνατές περιπτώσεις,
δίνει πιο σύνθετους ορισµούς. Σε γενικές γραµµές, στην Ελλάδα ισχύουν τα εξής:

Υγρότοποι είναι όλα τα «κλειστά» νερά, δηλαδή λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, δέλτα ποτα-
µών και κλειστοί, ρηχοί ,θαλάσσιοι κόλποι. Οι τεχνητές λίµνες, οι ορυζώνες, τα εκτατικά
ιχθυοτροφεία και οι αλυκές είναι επίσης υγρότοποι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι
πιο «δηµοφιλείς» τύποι υγρότοπων. 

Υγρότοποι είναι όλες οι ρηχές παράκτιες ζώνες µε οµαλή κλίση βυθού και παραλίας
που συνήθως (όχι πάντα) βρίσκονται κοντά σε εκβολές ποταµών και ρεµάτων, δίπλα σε
λιµνοθάλασσες κλπ. Όταν τα νερά είναι πολύ ρηχά µε την άµπωτη αποκαλύπτονται εκτε-
ταµένα λασποτόπια και λωρίδες µε άµµο. 

Υγρότοποι είναι όλες οι περιοχές που πληµµυρίζουν κάθε χρόνο έστω και για µικρό διά-
στηµα (εποχιακές λίµνες που µένουν πληµµυρισµένες το χειµώνα και την άνοιξη, µικροί
αλµυρόβαλτοι που στεγνώνουν το καλοκαίρι, παρόχθια δάση που πληµµυρίζουν εποχια-
κά κλπ.).

Υγρότοποι είναι όλα τα τρεχούµενα νερά (ακόµη και τα κανάλια). Γενικά µιλώντας, στην
Ελλάδα, πρακτικά όλα τα γλυκά νερά είναι υγρότοποι.

Υγρότοποι είναι όλα τα µέρη όπου, µολονότι δεν βλέπουµε νερό, στην πραγµατικότητα
το έδαφος είναι (µόνιµα ή εποχιακά) κορεσµένο µε νερό µέχρι την επιφάνεια. Τέτοια
είναι τα υγρά λιβάδια, αλίπεδα, λασποτόπια κλπ. 

Στον Πίνακα Π1 βλέπουµε το σύστηµα ταξινόµησης υγρότοπων µε βάση το Γραφείο
Ραµσάρ. Στον Πίνακα Π2 βλέπουµε κάποια ανάλογη ταξινόµηση των ελληνικών υγρότο-
πων .

• γενικά στοιχεία
για τους υγρότοπους

1. Μόνιµα θαλάσσια ύδατα βάθους µικρό-
τερου των έξι µέτρων κατά την ρηχία.

2. Υποπαλιρροϊκές υδρόβιες στρωµνές
3. Κοραλλιογενείς ύφαλοι.
4. Βραχώδεις θαλάσσιες ακτές
5. Αµµώδεις χαλικώδεις και κροκαλώδεις

παραλίες
6. Εκβολικά ύδατα: τα µόνιµα ύδατα των

εκβολών και τα εκβολικά συστήµατα των
δέλτα.

7. ∆ιαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αµµώδη και
αλατούχα πεδία.

8. ∆ιαπαλιρροϊκά έλη.
9. ∆ιαπαλλιροϊκοί υγρότοποι.
10. Υφάλµυρες ως αλµυρές λιµνοθάλασσες

µε  µια ή περισσότερες( σχετικά στενές)
διόδους επικοινωνίας µε τη θάλασσα.

11. Αβαθείς λίµνες και έλη γλυκού νερού
της παράκτιας ζώνης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ  ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
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1. Ποταµοί και ρυάκια µε συνεχή ροή όλο
το έτος.

2. Ποταµοί και ρυάκια µε ασυνεχή ροή
(ρέουν µόνο ένα διάστηµα του έτους ,
κάθε έτος ή ανά µερικά έτη).

3. Εσωτερικά δέλτα (µόνιµα).
4. Ποτάµιες πληµµυρογενείς πεδιάδες .
5. Μόνιµες λίµνες γλυκού νερού (µεγαλύ-

τερες των 80 στρεµµάτων).
6. Εποχικές λίµνες γλυκού νερού (µεγαλύ-

τερες των 80 στρεµµάτων), λίµνες πληµ-
µυρογενών πεδιάδων.

7. Μόνιµες και εποχικές υφάλµυρες ,
αλµυρές ή αλκαλικές λίµνες , πληµµυρο-
γενή πεδία και έλη.

8. Μόνιµες λιµνούλες (ponds) γλυκού
νερού (µικρότερες των 80 στρεµµάτων)
και µόνιµα έλη γλυκού νερού µε υπερυ-
δατική βλάστηση των οποίων ο πυθµέ-
νας αποτελείται από ανόργανα υλικά.

9. Εποχικές  λιµνούλες (ponds) γλυκού
νερού (µικρότερες των 80 στρεµµά-

των)και εποχικά έλη γλυκού νερού των
οποίων ο πυθµένας αποτελείται από
ανόργανα υλικά.

10. Έλη µε θάµνους. Έλη γλυκού νερού στο
οποία κυριαρχεί θαµνώδης βλάστηση. Ο
πυθµένας αποτελείται από ανόργανα
υλικά.

11. ∆άσος µε έλος γλυκού νερού. Εποχικώς
κατακλυζόµενο δάσος, έλος µε αραιό
δενδρώνα. (wooden swamp). Ο πυθµέ-
νας αποτελείται από ανόργανα υλικά.

12. Τυρφώδεις γαίες (τυρφώνες), έλη µε
τυρφώδη πυθµένα αποκλειστικώς ή µη
αβροδίαιτα µε θάµνους ή χωρίς
θάµνους.

13. ∆ασωµένες τυρφώδεις γαίες (τυρφώ-
νες), δάσος σε έλος µε τυρφώδη πυθµέ-
να.

14. Αλπικοί υγρότοποι και υγρότοποι τούν-
δρας.

15. Πηγές γλυκού νερού, οάσεις.
16. Γεωθερµικοί υγρότοποι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Πίνακες 1-3.
Σύστηµα Ταξινόµησης τύπων υγρότοπων Γραφείου Ραµσάρ που εγκρίθηκε στην Τέταρτη Συνάντηση των Συµβαλλοµέ-
νων Μερών στο  Montreux το 1990
(Μετάφραση από Γεράκη κ.α. 1991)

1. Περιοχές αποθήκευσης νερού (ταµιευ-
τήρες) που δηµιουργούνται µε φράγµα-
τα ή άλλα εµπόδια της ροής νερού ή
εκσκαφές 

2. Λιµνούλες αγροκτηµάτων για άρδευση
φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα
καθώς και µικρές δεξαµενές (γενικά
µικρότερες των 80 στρεµµάτων).

3. Λιµνούλες υδατοκαλλιεργειών.

4. Υγρότοποι από εκµετάλλευση αλατιού:
τηγάνια αλυκών , αλυκές.

5. Υγρότοποι από εκσκαφές σε λατοµεία
και ορυχεία 

6. Υγρότοποι που δηµιουργούνται για επε-
ξεργασία λυµάτων.

7. Υγρότοποι αρδευόµενων γαιών (ορυζώ-
νες, διώρυγες, τάφροι).

8. Εποχικώς κατακλυζόµενες καλλιεργού-
µενες γαίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ



2. Οι  11 λειτουργίες και αξίες των υγρότοπων

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν γίνει λανθασµένες παρεµβάσεις που όχι µόνο κατέ-
στρεψαν πολλούς υγρότοπους, αλλά είχαν και αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις. Αυτό έγινε επειδή δεν κατανοούσαµε τις πολλαπλές αξίες και την πολυπλοκότη-
τα αυτών των οικοσυστηµάτων. Απλοποιώντας, όσο γίνεται, τα πράγµατα, µπορούµε να
αναγνωρίσουµε τις παρακάτω λειτουργίες – αξίες των υγροτόπων, όπως αυτές ορίζονται
από τη Σύµβαση Ραµσάρ:

1. Εµπλουτισµός των Υπόγειων Νερών. Το 97% του γλυκού νερού του πλανήτη
(εξαιρώντας αυτό που βρίσκεται µε τη µορφή πάγου) βρίσκεται µέσα στο έδαφος.
Οι υγρότοποι αποτελούν το σηµαντικότερο τρόπο ανανέωσης αυτού του νερού,
αφού κατακρατούν τα νερά της βροχής. Έτσι, αυτά σιγά – σιγά εµπλουτίζουν τον
υδροφόρο ορίζοντα και δε χάνονται κυλώντας επιφανειακά προς τη θάλασσα. 

2. Προστασία παράκτιων περιοχών από την υφαλµύρωση. Στις παράκτιες περιο-
χές οι υγρότοποι δηµιουργούν ένα προπέτασµα γλυκού νερού δίπλα στη θάλασσα.
Έτσι, προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα από τη διείσδυση θαλασσινού νερού.
Η υφαλµύρωση παράκτιων περιοχών, ακολουθεί σαν φαινόµενο την απώλεια
υγρότοπων.

3. Καθαρισµός νερού. Οι υγρότοποι διατηρούν συχνά πλούσια βλάστηση. Τα υδρό-
βια φυτά απορροφούν από το νερό µέταλλα, οργανικές και άλλες ουσίες που χρει-

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΝ % ΣΥΝΟΛ. ΜΗΚΟΣ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥ (ΣΤΡ) ΕΜΒΑ∆ΟΥ (ΚΜ)

∆ΕΛΤΑ 12 3,2 680,300 33,58 -

ΕΛΗ 75 19,8 58,326 2,88 -

ΛΙΜΝΕΣ 56 14,8 597,673 29,50 -

ΛΙΜΝΟ-
ΘΑΛΑΣΣΕΣ 60 15,9 287,665 14,20 -

ΠΗΓΕΣ 17 4,5 1331,000 0,06 -

ΕΚΒΟΛΕΣ 42 11,1 42,646 2,10 -

ΤΕΧΝΗΤΕΣ 
ΛΙΜΝΕΣ 25 6,6 358,235 17,68 -

ΠΟΤΑΜΟΙ 91 24,1 - - 4,268

ΣΥΝΟΛΟ 378 100,0 2,026,176 100,00 4,268

Πίνακας 4.
Τύπος , αριθµός, ανά τύπο και εµβαδόν των υγρότοπων της Ελλάδας 
(Ζαλίδης και Μαντζαβέλας 1994)
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άζονται. Έτσι, το νερό που κατακρατείται στους υγρότοπους καθαρίζεται. Έτσι
καθαρίζεται και το υπόγειο νερό που ανανεώνεται µέσα από τους υγρότοπους.

4. Έλεγχος Πληµµυρών. Οι υγρότοποι κατακρατούν το νερό της βροχής και έτσι
επιβραδύνουν τη ροή του και αποτρέπουν το σχηµατισµό ορµητικών, καταστροφι-
κών χειµάρρων. Πολλές καταστροφικές πληµµύρες σε κατοικηµένες περιοχές οφεί-
λονται στην απώλεια υγρότοπων και στο µπάζωµα ρεµάτων που κατακρατούσαν τα
νερά µέχρι να εκτονωθούν οµαλά τα ακραία, φυσικά φαινόµενα.

5. Σταθεροποίηση των ακτών και προστασία από καταιγίδες. Στις παράκτιες
περιοχές οι υγρότοποι προστατεύουν τις ακτές και τις ανθρώπινες περιουσίες από
τη δράση της θάλασσας. Στις τροπικές περιοχές, οι παράκτιοι υγρότοποι είναι ανε-
κτίµητοι για την προστασία από καταιγίδες, τυφώνες, παλιρροϊκά κύµατα.

6. Κατακράτηση Ιζηµάτων & Θρεπτικών Υλών. Άλλη µια σπουδαία αξία που,
ουσιαστικά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι υγρότοποι κατακρατούν και επιβραδύ-
νουν τα επιφανειακά νερά που αλλιώς θα κατέληγαν σύντοµα στη θάλασσα. Έτσι,
τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται διαλυµένα στο νερό κατακάθονται και σχη-
µατίζουν ιζήµατα. Αυτά µε τη σειρά τους γίνονται εύφορες πεδιάδες στις ζώνες
πληµµυρών των ποταµών, στα δέλτα κλπ. Αυτές είναι µερικές από τις πιο παραγω-
γικές καλλιεργήσιµες περιοχές του πλανήτη.

7. Περιορισµός των κλιµατικών αλλαγών. Οι υγρότοποι κρατούν αποθηκευµένες,
τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που είναι το σηµαντικότερο από τα
λεγόµενα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η καταστροφή των υγρότοπων
απελευθερώνει αυτές τις ποσότητες στην ατµόσφαιρα. Σε τοπικό επίπεδο, οι υγρό-
τοποι (λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητας του νερού που ζεσταίνεται και
ψύχεται  πολύ πιο αργά από ότι η στεριά και η ατµόσφαιρα) έχουν τη δυνατότητα
να περιορίζουν τις ακραίες κλιµατικές µεταβολές και να διατηρούν ευνοϊκό µικρο-
κλίµα χωρίς ακραίες θερµοκρασίες το χειµώνα και το καλοκαίρι.

8. Θησαυρός άγριας ζωής. Οι υγρότοποι είναι από τα πιο πλούσια σε ποικιλία οικο-
συστήµατα στον πλανήτη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αν και οι υγρότοποι
γλυκού νερού καλύπτουν µόλις το 1% της επιφάνειας της Γης, φιλοξενούν πάνω
από το 40% όλων των ειδών ζώων και φυτών του πλανήτη. Αυτό γίνεται εύκολα
αντιληπτό και στην Ελλάδα: η ποικιλία και οι αριθµοί των ζώων που συναντάµε
στους υγρότοπους δεν βρίσκονται πουθενά αλλού.

9. Υγροτοπικά προϊόντα. Οι υγρότοποι είναι πολύ παραγωγικά οικοσυστήµατα. Η
πιο σηµαντική τροφή στον κόσµο, το ρύζι, που στηρίζει τρία δισεκατοµµύρια
ανθρώπους, είναι ένα τυπικό υγροτοπικό προϊόν. Στην Ελλάδα, ένα µεγάλο µέρος
της αλιευτικής παραγωγής στηρίζεται σε ψάρια που περνούν ,έστω και µέρος της
ζωής τους, στους παράκτιους υγρότοπους. Η ποικιλία των υγροτοπικών προϊό-
ντων είναι ατελείωτη. Το θαλασσινό αλάτι, που παράγεται στις Αλυκές, είναι ένα
από αυτά.

10. Τουρισµός και Αναψυχή. Πουθενά αλλού δεν µπορούµε να βρούµε τέτοιο πλού-
το άγριας ζωής συγκεντρωµένο σε τόσο µικρή έκταση, όπως στους υγρότοπους.
Έτσι οι υγρότοποι είναι κορυφαίες περιοχές για αναψυχή και συχνά η τουριστική
αξιοποίηση µπορεί να φέρει µεγαλύτερα οφέλη από ότι η αλιεία ή η γεωργία. Η
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επαφή µε τη φύση και η ανάγκη για στιγµές χαλάρωσης είναι σήµερα στοιχεία
ζωτικής σηµασίας για τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Ακόµη και µικροί
υγρότοποι, όταν βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα, µπορεί να έχουν τεράστια κοι-
νωνική και εκπαιδευτική αξία. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πεδινές παράκτιες περιο-
χές, οι υγρότοποι είναι οι τελευταίοι, ελεύθεροι, φυσικοί χώροι που έχουν αποµεί-
νει – κάτι που έχει ανεκτίµητη αξία για τις µελλοντικές γενιές που δε θα έχουν εύκο-
λη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον.

11. Πολιτισµική Αξία. Πολλοί υγρότοποι έχουν σηµαντική ιστορική, αρχαιολογική ή
θρησκευτική αξία. Μπορεί έτσι να έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για τις τοπικές κοι-
νωνίες και να αποτελούν µέρος της πολιτισµικής κληρονοµιάς ενός έθνους. Στην
Ελλάδα είναι πολλά τα παραδείγµατα υγρότοπων που έχουν  εξέχουσα αξία στην
ελληνική ιστορία ή µυθολογία: Στυµφαλία, Πύλος, Αχέροντας, Μαραθώνας, Θερ-
µοπύλες, Καστοριά, Λέρνη, Αχελώος, Παµβώτιδα, Μεσολόγγι, Ευρώτας και τόσες
ακόµα. Σε αυτές τις περιοχές συναντάµε ένα µοναδικό συνδυασµό οικολογικής και
πολιτιστικής αξίας.

3. Στοιχεία για τα ποτάµια, τις λίµνες και τα δέλτα της Ελλάδας 

Όλα τα στοιχεία σε αυτό το κεφάλαιο προέρχονται από την έκδοση Υγρότοποι της Ελλά-
δος (Τσιούρης και Γεράκης 1991)

ΛΙΜΝΗ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(Km2)

Τριχωνίδα 96,5
Βόλβη 75,6
Βεγορίτιδα 72,5
Κορώνεια
ή Λαγκαδά
ή Αγ. Βασιλείου 47,9
Βιστωνίδα 45,6
Πρέσπα Μικρή 43,1
Πρέσπα Μεγάλη 38,3
Καστοριάς
ή Ορεστιάδα 28,5
Υλίκη 22,7

ΛΙΜΝΗ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(Km2)

Ιωαννίνων 
ή Παµβώτιδα 19,1
∆οϊράνη 15,0
Πετρών 14,2
Αµβρακία 13,6
Λυσιµαχία 13,2
Παραλίµνη 11,5
Χειµαδίτιδα 10,8
Οζερός 10,0
Βουλκαριά 9,1
Ισµαρίδα 5,0
Αλυκή Ροδόπης 3,5
Στυµφαλία 3,2

Πίνακας 5
Οι µεγαλύτερες φυσικές λίµνες της Ελλάδας
(ΕΣΥΕ  1987 µε βάση  παλαιότερα στοιχεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού).
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Πίνακας 6
Οι µεγαλύτεροι σε µήκος ποταµοί της Ελλάδας.
(ΕΣΥΕ  1987 µε βάση  παλαιότερα στοιχεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού).

ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(Km)

Αλιάκµονας 297
Αχελώος 220
Πηνειός
Θεσσαλίας 205
Έβρος 204
Νέστος 130
Στρυµόνας 118
Καλαµάς 115
Αλφειός 110
Άραχθος 110
Ευρώτας 82
Λούρος 80

ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΗΚΟΣ 
(Km)

Σπερχειός 80
Μέγδοβας
ή Ταυρωπός 78
Αξιός 76
Αώος 70
Γαλλικός
ή Εχέδωρος 70
Λάδωνας 70
Μόρνος 70
Πηνειός
Πελοποννήσου 70

Ποταµός που Τοποθεσία ∆ελταΐκή πεδιάδα Λεκάνη απορροής
σχηµατίζει δέλτα εκβολής (Km2) ποταµού (Km2)

Έβρος Ακτές Θράκης 188 52,500
Φυλλιούρης Ακτές Θράκης 58 1,941
Κοµψάτος(Πολύανθος) Λ. Βιστωνίδα 150 700,000
Κόσυνθος(Ξανθιώτικος) Λ. Βιστωνίδα 212 325,000
Νέστος Θρακικό Πέλαγος 434 10,760
Στρυµόνας Στρυµονικός Κόλπος  9 17,500
Χαβριάς Κόλπος Κασσάνδρας 20 432,000
Γαλλικός (Εχέδωρος) Θερµαϊκός Κόλπος  80 911,000
Αξιός Θερµαϊκός Κόλπος  393 23,750
Αλιάκµονας Θερµαϊκός Κόλπος  120 8,362
Πηνειός Θεσσαλίας ∆. Αιγαίο 69 16,125
Ξηριάς(Ξηροπόταµος) Στενά Ωρεών 41 309,000
Λίλας Ν. Ευβοϊκός Κόλπος 22 273,000
Σπερχειός Μαλιακός Κόλπος 196 3,700
Σκαρφιάς Μαλιακός Κόλπος 53 211,000
Ασωπός/Βοιωτ.Αττ. Ν. Ευβοϊκός Κόλπος 7 796,000
Ίναχος(Πανίτσα) Αργολικός Κόλπος 49 446,000

Πίνακας 7
Τα δέλτα των ποταµών που εκβάλλουν στις ακτές του Αιγαίου Πελάγους.



4. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΜΣΑΡ

Η διεθνής σύµβαση που αφορά υγρότοπους είναι η σύµβαση Ραµσάρ. Η Σύµβαση Ραµ-
σάρ υπογράφηκε το 1971 στην πόλη Ραµσάρ του Ιράν. Αποτελεί το γνωστότερο νοµικό
κείµενο για την προστασία των υγρότοπων. Οι χώρες που υπογράφουν τη Σύµβαση Ραµ-
σάρ συµφωνούν ότι οι υγρότοποι είναι αναντικατάστατος πόρος µε µεγάλη οικονοµική,
πολιτιστική  και επιστηµονική αξία, καθώς και αξία αναψυχής, και ως εκ τούτου επιθυ-
µούν να αποτρέψουν απώλειες υγρότοπων τώρα και στο µέλλον µε εθνική και διεθνή
δράση. Ένας συγκεκριµένος όρος της σύµβασης αναγράφει ότι κάθε συµβαλλόµενο κρά-
τος οφείλει να ορίσει τουλάχιστον  έναν υγρότοπο της επικράτειάς του ως διεθνή (µε βάση
τα κριτήρια που καθορίζει η σύµβαση), ώστε να περιληφθεί στον Κατάλογο Υγρότοπων
∆ιεθνούς Σηµασίας (που είναι γνωστές και απλώς ως κατάλογος Ραµσάρ).

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύµβαση Ραµσάρ στις 2-2-1971 και η οποία στη συνέχεια κυρώ-
θηκε µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 191/1974.

Η Ελλάδα έχει περιλάβει έντεκα υγρότοπους στο διεθνή κατάλογο των υγρότοπων Ραµ-
σάρ:

1. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι – ∆άσος Στροφυλιάς (Β∆ Πελοπόννησος, Νοµοί Αχαϊας -
Ηλείας).

2. Σύµπλεγµα υγρότοπων Μεσσολογγίου – Αιτωλικού – Εκβολών Αχελώου (∆υτική
Στερεά, Ν. Αιτωλοακαρνανίας).

3. Υγρότοποι Αµβρακικού κόλπου (Νότια Ήπειρος, Ν. Πρέβεζας, Άρτας και Αιτω-
λοακαρνανίας).

Ποταµός που Τοποθεσία ∆ελταΐκή πεδιάδα Λεκάνη απορροής
σχηµατίζει δέλτα εκβολής (Km2) ποταµού (Km2)

Καλαµάς Β. Ιόνιο 78 1,731
Αχέροντας Β. Ιόνιο 16 491,000
Λούρος Αµβρακικός Κόλπος 244 3,831
Άραχθος Αµβρακικός Κόλπος 109 2,500
Βουβός Αµβρακικός Κόλπος 13 181,000
Αχελώος Πατραϊκός Κόλπος 269 6,718
Εύηνος Πατραϊκός Κόλπος 90 1,080
Μόρνος Κορινθιακός Κόλπος 29 1,090
Ασωπός Κορινθίας Κορινθιακός Κόλπος 21 254,000
Βουραϊκός Κορινθιακός Κόλπος 7 228,000
Σελινούς Κορινθιακός Κόλπος 5 311,000
Πηνειός
Πελοποννήσου Ν. Ιόνιο 83 878,000
Αλφειός Κυπαρισσιακός Κόλπος 113 3,551
Νέδα Κυπαρισσιακός Κόλπος 6 256,000
Πάµισος Μεσσηνιακός Κόλπος 34 731,000
Ευρώτας Λακωνικός Κόλπος 53 1,800

Πίνακας 8.
Τα δέλτα των ποταµών που εκβάλλουν στις ακτές του Ιονίου Πελάγους.
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5. Λίµνες Μικρής και Μεγάλη Πρέσπας (∆υτ. Μακεδονία, Ν. Φλωρίνης).
6. Λίµνη Κερκίνη (Κ. Μακεδονία, Ν. Σερρών).
7. Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη (Κ. Μακεδονία, Ν. Θεσαλονίκης).
8. Σύµπλεγµα Υγρότοπων(∆έλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, Ν Θεσσαλονίκης, Ηµα-

θίας και Πιερίας).
9. ∆έλτα Νέστου (Αν. Μακεδονία - Θράκη, Ν. Καβάλας και Ξάνθης).
10. Λίµνες Βιστωνίδα, Ισµαρίδα και παράκτιες Λιµνοθάλασσες Θράκης (Θράκη, Ν.

Ξάνθης, Κοµοτηνής).
11. ∆έλτα Έβρου (Θράκη, Ν. Έβρου).

Εκτός από τους 11 υγρότοπους Ραµσάρ υπάρχουν και άλλοι διεθνούς σηµασίας υγρότο-
ποι όπως οι Εκβολές Καλαµά, το ∆έλτα Σπερχειού, η Λιµνοθάλασσα Πύλου, οι Υγρότο-
ποι της Ανατολικής Λήµνου κλπ. Όλοι προστατεύονται πλέον από την ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία και περιλαµβάνονται στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura – 2000 (Βλ. Παράρτηµα 3). 

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.ramsar.org. H ιστοσελίδα της Συνθήκης για την Προστασία των Υγρότοπων
(RAMSAR)

5. ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ

Περίπου µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 (όταν υπογράφτηκε η σύµβαση Ραµσάρ)
η βασικότερη απειλή για τους υγρότοπους, µικρούς και µεγάλους, ήταν η  ολική αποξή-
ρανση. Από τότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Στον Πίνακα 9 βλέπουµε τους
ελληνικούς υγρότοπους που αποξηράνθηκαν ολοκληρωτικά µέσα στον 20ο αιώνα,οι
οποίοι αποτελούσαν τα 2/3 των ελληνικών υγροτόπων. 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.
Η απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) .
Η διάνοιξη δρόµων γύρω από τις όχθες που καταστρέφει τα παρόχθια οικο-
συστήµατα.
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παράρτηµα 2



1. Το χρονικό της καταστροφής της Συλίβαινας

ΣΥΛΙΒΑΙΝΑ, αρχές 1913:  ένα χωριό γεµάτο ζωή. Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει τις µικρές
κατολισθήσεις. Ωστόσο, ο χειµώνας 1912 – 1913 είναι πολύ βροχερός.
Φεβρουάριος 1913: γίνεται µια µικρή κατολίσθηση στην άκρη του χωριού που απογυ-
µνώνει το στήριγµα ενός τµήµατός του χωρίς να προκαλέσει πάλι ανησυχία.
22 Μαρτίου 1913, ηµέρα Παρασκευή: οι κάτοικοι της  Συλίβαινας ακούν δυνατούς,
υποχθόνιους κρότους, οι οποίοι τους φοβίζουν, αλλά δεν εγκαταλείπουν το χωριό. Οι
θόρυβοι ακούστηκαν µέχρι την Ακράτα και τα Καλάβρυτα. Άλλοι τους απέδωσαν σε
πτώση µετεωρίτη, άλλοι σε βοµβαρδισµό των Πατρών ή της Κορίνθου από το τουρκικό
καταδροµικό «Χαµιδιέ» και άλλοι υπέθεσαν ότι ο αεροπόρος Μουτούσης, ο όποιος κατα-
γόταν από το γειτονικό χωριό Τσιβλός και “µετέφερε το λάβαρο της Αγίας Λαύρας”, πέρα-
σε πάνω από το χωριό του και για να χαιρετίσει τους συµπατριώτες του έριξε µερικές χει-
ροβοµβίδες…
24 Μαρτίου 1913, ηµέρα Κυριακή, πρωινές ώρες: τα φαινόµενα γίνονται πυκνότερα,
οι κρότοι και οι δονήσεις του εδάφους επαναλαµβάνονται και οι κάτοικοι αρχίζουν να
µεταφέρουν σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες, εκτός του χωριού, ό,τι µπορούν από τις περιου-
σίες τους και τα ζώα τους. 
Κυριακή µεσηµέρι: κατολίσθηση της πλαγιάς εκεί που είναι τα σπίτια του χωριού, προς
την κοίτη του Κράθη ποταµού. Τα σπίτια παρασύρονται, τα χώµατα σκεπάζουν το ποτά-
µι, περνούν απέναντι και καλύπτουν τα σπίτια της κάτω γειτονιάς του χωριού Τσιβλός
µετακινώντας σε ψηλότερο σηµείο την Αγία Βαρβάρα, την εκκλησία του χωριού.
2-3 ώρες µετά: Γίνεται η µεγάλη κατολίσθηση. Πέφτει όλη η βορειοδυτική πλευρά του
βουνού Γερακάρια (εκεί που ήταν η Συλίβαινα) και τεράστιοι όγκοι χωµάτων καλύπτουν
την κοίτη του Κράθη διακόπτοντας τη ροή των νερών. Στην αρχή η κατολίσθηση γίνεται
αργά, αλλά µετά µε µεγάλη ταχύτητα παρασύροντας ότι είχε αποµείνει από σπίτια και
δέντρα.
Την επόµενη µέρα η περιοχή της Συλίβαινας παρουσίαζε όψη βιβλικής καταστροφής. Το
µόνο που είχε αποµείνει απ’ το χωριό ήταν µια καρυδιά και ένα ερειπωµένο σπίτι µε τον
αχυρώνα του, τα οποία βρέθηκαν περίπου 150 µέτρα πιο ψηλά και πιο µακριά από την
αρχική τους θέση, και διάφορα οικιακά σκεύη. 

∆ραµατικά  στιγµιότυπα :

♦ Ο Αθαν. Νιάνιαρης, έσερνε την ώρα της κατολίσθησης τη γυναίκα του, που από την
κούραση και την αγωνία είχε αποκάµει και παρακαλούσε τον άνδρα της να την αφή-
σει και να σωθεί αυτός για χάρη των παιδιών τους. Τελικά σώθηκε και αυτή.

♦ Η γυναίκα  του Ν. Χρύση, που προσπαθούσε να βρει το βιβλιάριο καταθέσεων Τρα-
πέζης µε εµβάσµατα του γιου της απ’ την Αµερική, κινδύνευσε γιατί άρχισαν να
πέφτουν οι τοίχοι του σπιτιού και εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η κόρη της είχε φορ-
τώσει σε δέµα τα πολυτιµότερα απ’ τα προικιά της, όταν όµως το δέµα περιπλέχθηκε
στα κλαδιά ενός δέντρου, εγκατέλειψε το δέµα και σώθηκε.

• συµπληρωµατικά στοιχεία
για τη λίµνη του Τσιβλού
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♦ Ο  Κ. Αλέφαντος  επέστρεφε απ’ τα Καλάβρυτα το βράδυ της ίδιας µέρας και τον έπια-

σε πανικός που δεν έβλεπε ούτε τα φώτα του χωριού ούτε τίποτε άλλο.
♦ Ο Γ. Πάκιος (χάθηκε η γυναίκα του και το παιδί του), αντίκρισε τους αλλόφρονες

κατοίκους της Συλίβαινας να κατεβαίνουν προς τη Βαλιµή για να  σωθούν, καθώς ανέ-
βαινε στο χωριό. 

♦ Άγνωστος οδοιπόρος µε το ζώο του παρασύρθηκε απ’ την κατολίσθηση και παρακα-
λούσε να τον βοηθήσουν (χάθηκε).  

♦ Θύµατα: (4) Η Αντιόπη Πάκιου (σύζυγος του Γ. Πάκιου) µε τον τεσσάρων ετών  γιο
της ∆ηµήτριο, η χήρα Αικατερίνη ∆ηµ .Νιάνιαρη και ένας οδοιπόρος αγνώστων στοι-
χείων.  

♦ Ένας αυτόπτης µάρτυρας της δεύτερης, µεγάλης κατολίσθησης ανέφερε ότι, καθώς η
πλαγιά κατρακυλούσε, είδε τα έλατα να κινούνται προς τα κάτω µε πολύ µεγάλη ταχύ-
τητα, «όπως βλέπουµε τα δέντρα να περνούν όταν είµαστε µέσα στο τρένο».

♦ Και άλλα περίεργα:
Το βόδι του παπά βρέθηκε σφηνωµένο σ’ ένα ρήγµα στην άκρη της κατολίσθησης, να
το φυλάει ένας σκύλος…
Ένας  γάιδαρος βρέθηκε την εποµένη από τα γκαρίσµατά του όταν άκουσε ανθρώπι-
νες φωνές…  

2. Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΒΛΟ

[Εικόνες από όλα τα είδη ζώων και φυτών που αναφέρονται παρακάτω, µπορεί να βρε-
θούν µε απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας το λατινικό τους όνοµα]

2.1 Τα ψάρια της λίµνης

Η ιχθυοπανίδα της λίµνης Τσιβλού αποτελείται από πέντε είδη ψαριών γλυκού νερού.
Από αυτά ένα φαίνεται πως είναι αυτόχθονο ενώ τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί

1. Κέφαλος γλυκού νερού (ή Τυλινάρι, Τροχιός κλπ.) Leuciscus cephalus. Φαίνεται πως
είναι το µόνο αύτοχθον είδος στον Τσιβλό. ∆ηλαδή απαντά εδώ µε φυσικό τρόπο
καθώς ζει και στον Κράθη, από τα νερά του οποίου δηµιουργήθηκε η λίµνη. Είναι το
ψάρι που βλέπουµε πιο συχνά και µάλιστα παραµένει δραστήριο όλο το χρόνο, ακόµη
και όταν η θερµοκρασία είναι πολύ χαµηλή. Το σύνηθες µήκος του είναι 15 – 20 εκ.,
φτάνει όµως µέχρι και τα 35 εκ.

2. Κυπρίνος Cyprinus carpio. Ο Κυπρίνος έχει εισαχθεί στη λίµνη από τον άνθρωπο.
Φτάνει σε µεγάλο µέγεθος, που µπορεί να ξεπεράσει τα 80 εκ. και τα 15 κιλά. Είναι
δηµοφιλές είδος για τους ψαράδες. Όταν η θερµοκρασία πέφτει, ο κυπρίνος αποτρα-
βιέται στα βαθιά νερά και µένει ανενεργός – σα να βρίσκεται σε νάρκη. Αρχίζει να
εµφανίζεται µε τις πρώτες ζέστες της άνοιξης και επανέρχεται πλήρως όταν η θερµο-
κρασία του νερού ξεπεράσει τους 18 οC. 

3. Κουνουπόψαρο Gambousia affinis. Και αυτό έχει εισαχθεί στη λίµνη. Είναι ένα µικρό
ψαράκι που δεν ξεπερνά σε µήκος τα 6 εκ. Το Κουνουπόψαρο προέρχεται από την
Αµερική αλλά έχει εισαχθεί σε πολλά µέρη του κόσµου για να καταπολεµά τα κουνού-
πια αφού τρέφεται µε τις προνύµφες τους. Όπως και ο Κυπρίνος γίνεται ανενεργό,
όταν η θερµοκρασία του νερού πέσει πολύ.
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4. Ντάσκα Pseudophoxinus stymfalicus. Επίσης ένα πολύ µικρόσωµο ψάρι που δεν
ξεπερνά τα 8 εκ. σε µήκος. Η Ντάσκα είναι είδος ενδηµικό της Ελλάδας. Η παρουσία
της στον Τσιβλό αποτελεί µυστήριο, αφού δεν υπάρχει στον Κράθη (για να βρεθεί µε
φυσικό τρόπο) ούτε έχει αλιευτική ή κάποια άλλη αξία (ώστε να το εισαγάγει κάποι-
ος). Έτσι, είναι πιθανό να έχει εισαχθεί τυχαία µαζί µε Κυπρίνους ή Κουνουπόψαρα .
∆εν µπορεί πάντως να αποκλειστεί ότι βρέθηκε εδώ µε φυσικό τρόπο µε αυγά της που
µεταφέρθηκαν κολληµένα στα πόδια ή στο πτέρωµα υδρόβιων πουλιών.

5. Ιριδίζουσα Πέστροφα Oncorhynchus mykis. Άλλο ένα είδος που έχει εισαχθεί από
τον άνθρωπο. Η Ιριδίζουσα Πέστροφα είναι αµερικάνικο είδος που στην Ελλάδα
υπάρχει σε όλα τα εκτροφεία πέστροφας. Ένα τέτοιο εκτροφείο υπάρχει στον Κράθη
κοντά στην Περιστέρα, λίγα χιλιόµετρα ψηλότερα από τον Τσιβλό. Από εκεί έχουν
ξεφύγει µερικές που ζουν στο ποτάµι, ενώ κάποιες άλλες έχουν µεταφερθεί στη λίµνη.
Οι πέστροφες δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε στάσιµα νερά, έτσι αυτές που ζουν
στον Τσιβλό είναι πολύ λίγες.

2.2 Οι υπόλοιπη πανίδα της Λίµνης

- Καραβίδα. Astacus sp. Είδος που έχει επίσης εισαχθεί. Συνήθως φτάνει σε µέγεθος τα
12 εκ. και κυκλοφορεί τη νύχτα.

- Κάβουρας. Potamon fluviatile. Ο κάβουρας είναι ντόπιο είδος που υπάρχει επίσης
στον Κράθη και σε όλες τις ρεµατιές της περιοχής. 

- Λιµνοβάτραχος. Rana ridibunda. Ζει στα µέρη της λίµνης όπου υπάρχει αρκετή βλά-
στηση. Τα ζεστά βράδια ακούγονται να φωνάζουν πολλοί µαζί.

- Ελληνικός Βάτραχος. Rana graeca. Μικρότερος από το προηγούµενο είδος και µε
καφέ χρωµατισµό. ∆ε ζει µέσα στη λίµνη αλλά στα µικρά ρυάκια γύρω από αυτήν.

- Νεροχελώνες. Υπάρχει ένας πολύ µικρός πληθυσµός από νεροχελώνες στη λίµνη που
συνήθως τις βλέπουµε να λιάζονται πάνω σε κορµούς. Η προέλευσή τους είναι αβέ-
βαιη. Μπορεί να έχουν εισαχθεί, µπορεί όµως να είναι και ντόπιες ή να έφτασαν εδώ
µόνες τους. Έχουν παρατηρηθεί και τα δύο είδη νεροχελώνας που υπάρχουν στην
Ελλάδα. Οι περισσότερες είναι Γραµµωτές Νεροχελώνες Mauremys caspica, ενώ υπάρ-
χουν και λίγες Στικτές Νεροχελώνες Emys orbicularis.

- Νερόφιδο Natrix natrix. Εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο, είναι όµως ο φόβος και
ο τρόµος των βατράχων.

- Λιµνόφιδο Natrix tesselata. Μικρότερο από το προηγούµενο είδος και επίσης ακίν-
δυνο. Τρέφεται κυρίως µε µικρά ψάρια.

- Μύδι Dreissena polymorpha. Μικρό µύδι που βρίσκεται στα βαθύτερα σηµεία της
λίµνης. Είναι είδος που φυσιολογικά ζει στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Έχει
εισαχθεί σε πολλά µέρη του κόσµου. Είναι άγνωστο πως βρέθηκε στον Τσιβλό. Ίσως
ήρθε τυχαία µαζί µε γόνο ψαριών, ίσως το µετέφεραν υδρόβια πουλιά µε γόνο που είχε
κολλήσει στα πόδια τους και τα φτερά τους. Όστρακα µυδιών βρίσκουµε όταν κατεβεί
πολύ η στάθµη της λίµνης.
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Η Βίδρα

Η Βίδρα Lutra lutra είναι το πιο σηµαντικό θηλαστικό της περιοχής. Συγγε-
νεύει µε τις νυφίτσες και τα κουνάβια αλλά έχει προσαρµοστεί να αναζητά την
τροφή της στο νερό. Έχει πυκνό αδιάβροχο τρίχωµα και µεµβράνες ανάµεσα
στα δάχτυλα των ποδιών για να κολυµπάει µε ευκολία και να πιάνει ψάρια και
καβούρια µε τα οποία κυρίως τρέφεται. Οι Βίδρες ζουν στον Τσιβλό και τον
Κράθη. Κάθε ζώο καλύπτει µεγάλες αποστάσεις ψάχνοντας για τροφή και έτσι
ο συνολικός αριθµός από Βίδρες στην περιοχή είναι πολύ µικρός. 

Η Βίδρα, όπως άλλωστε τα περισσότερα άγρια ζώα,  δεν επιθυµεί τις συνα-
ντήσεις µε τον άνθρωπο, γι’ αυτό και κυκλοφορεί µόνο τη νύχτα. Την ηµέρα
ζει κρυµµένη σε στοές και σπηλιές κοντά στην όχθη ή το διπλανό δάσος. Γι’
αυτό και τη βλέπουµε σπάνια. Συνήθως βλέπουµε τα ίχνη της στη λάσπη ή στο
χιόνι ή τα … περιττώµατά της που έχουν χαρακτηριστικό πρασινωπό (!) χρώµα
και βρίσκονται πάντα στην κορυφή µιας πέτρας δίπλα στο νερό.

Σε ορισµένα µέρη της Πελοποννήσου η Βίδρα ονοµάζεται «κυνοπόταµο»,
δηλαδή σκύλος του ποταµού.

Άλλα αµφίβια που ζουν στη γύρω περιοχή είναι ο ∆ενδροβάτραχος, Hyla arborea, ένα
µικρό πράσινο βατραχάκι που κρύβεται στη βλάστηση, µακριά από το νερό. Έξω από το
νερό ζουν ο Πράσινος Φρύνος, Bufo viridis και ο Μεγάλος Φρύνος, Bufo bufo, που
κυκλοφορoύν τη νύχτα ή µετά από βροχή. Το πιο παράξενο αµφίβιο είναι η Σαλαµάν-
δρα, Salamandra, η οποία, παρόλο που µοιάζει µε σαύρα, στη πραγµατικότητα είναι συγ-
γενής των βατράχων και κυκλοφορεί στο δάσος µόνο, όταν ο καιρός είναι υγρός. Τα
λαµπερά της χρώµατα προειδοποιούν τα αρπακτικά ότι έχει δηλητηριώδεις αδένες στο
δέρµα της. 

Εκτός από τα νερόφιδα και τις νεροχελώνες, υπάρχουν και αρκετά στεριανά ερπετά γύρω
από τη λίµνη. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι δύο είδη σαύρας. Η µεγαλόσωµη Τρανόσαυ-
ρα, Lacerta trillineata, που είναι καταπράσινη και κινείται µε ταχύτητα ανάµεσα στους
θάµνους και η Πελοποννησιακή Γουστέρα, Podarcis peloponnesiaca, που είναι πιο
µικρή, ραβδωτή και προτιµά να λιάζεται πάνω στις πέτρες. Από τα φίδια, το πιο συνηθι-
σµένο είναι η ∆ενδρογαλιά, Columber gemonensis. Υπάρχουν και δύο είδη στεριανής
Χελώνας. Η Μεσογειακή Χελώνα, Testudo hermanii, και η Κρασπεδωτή Χελώνα,
Testudo marginata.

2.3 Θηλαστικά της περιοχής

Στα γύρω δάση ζουν τα συνηθισµένα θηλαστικά της Πελοποννήσου. Η Αλεπού, Vulpes
vulpes, η Νυφίτσα, Mustela nivalis, το Κουνάβι, Martes foina, ο Ασβός, Meles meles κλπ.
Αναφέρεται, επίσης, ότι κυκλοφορούν λίγες Αγριόγατες, Felis sylvestris, ενώ στην περιο-
χή της Ποταµιάς, κοντά στον Τσιβλό, έχουν αποµείνει ελάχιστα Τσακάλια, Canis aureus.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχει εµφανιστεί ξανά στην περιοχή ο Αγριόχοιρος,
Sus scrofa. Το είδος είχε εξαφανιστεί από την Πελοπόννησο στις αρχές του 20ου αιώνα,
καθώς είχαν χαθεί σχεδόν όλα τα δρυοδάση στα οποία έβρισκε τροφή. Στις επόµενες
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δεκαετίες πολλές από τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου άρχισαν να αποκτούν ξανά
κατάλληλο βιότοπο για το είδος καθώς άρχισαν να δηµιουργούνται νέα δάση. Έτσι, όταν
έγινε εισαγωγή αγριόχοιρων πριν δεκαπέντε χρόνια, το είδος άρχισε να πολλαπλασιάζεται
και να εξαπλώνεται ξανά, φτάνοντας και στην περιοχή του Τσιβλού.

Ενδιαφέρον έχουν και τα µικρότερα θηλαστικά όπως τα ποντίκια του δάσους και ο ∆ασο-
µυωξός, Muscardinius avelanarius. Στην περιοχή έχει αναφερθεί και ο σπάνιος Κρικετός,
Cricetullus migratorius, που είναι ένα µικρό, γκριζωπό χάµστερ.

2.4 Πουλιά

Στην περιοχή του Τσιβλού, ο συνδυασµός υγρότοπου και δάσους δηµιουργεί συνθήκες
κατάλληλες για να φιλοξενηθεί µια µεγάλη ποικιλία πουλιών. Αυτά διαχωρίζονται στα
πουλιά της λίµνης και στα πουλιά του δάσους.

Πουλιά της λίµνης:
Η λίµνη του Τσιβλού είναι βαθιά και µε φτωχή υδρόβια βλάστηση. Έτσι, προσφέρει πολύ
λίγη τροφή στα υδρόβια πουλιά. Γι αυτό το λόγο φιλοξενεί λίγα είδη υδρόβιων ή παρυ-
δάτιων πουλιών. Αυτά που συνήθως µπορούµε να δούµε είναι:

Αλκυόνη. Alcedo atthis. Είναι χειµερινός επισκέπτης (από Σεπτέµβριο µέχρι Απρίλιο).
Συνήθως τη βλέπουµε να πετά γρήγορα κοντά στην επιφάνεια και να κάθεται στους
κορµούς που αναδύονται από το νερό. Τρέφεται µε µικρά ψάρια που τα πιάνει βου-
τώντας.

Σταχτοτσικινιάς. Ardea cinerea. Είναι ένας µεγαλόσωµος, µοναχικός, γκρίζος ερω-
διός. ∆εν τον βλέπουµε συχνά, καθώς βρίσκεται κρυµµένος σε δέντρα στο δάσος. Πλη-
σιάζει την όχθη το σούρουπο και πιάνει ψάρια που τα καµακώνει µε ένα απότοµο
τίναγµα του λαιµού.

Νανοβουτηχτάρι. Tachybaptus ruficollis. Εµφανίζεται το χειµώνα σε πολύ µικρούς
αριθµούς. Κολυµπά συνεχώς και πετά ελάχιστα. Συχνά περνά απαρατήρητο, αλλά αν
προσέξουµε, θα το δούµε να πραγµατοποιεί συνεχείς βουτιές.

Λευκοσουσουράδα. Motacilla alba. Είναι το τυπικό µικροπούλι στην άκρη της
λίµνης. Φωλιάζει σε ασφαλή σηµεία κοντά στο νερό και τρέφεται µε µικρά έντοµα που
πιάνει στην όχθη.

Πουλιά του δάσους
Γύρω από τη λίµνη απαντούν τόσο τυπικά δασόβια πουλιά, που µένουν πάντα πάνω στα
δέντρα, όσο και πουλιά που προτιµούν πιο ανοιχτές περιοχές και χωράφια.

Πουλιά των δέντρων:
Παπαδίτσες: Είναι µικρά στρουθιόµορφα που φωλιάζουν σε τρύπες και τρέφονται
συνεχώς πάνω στα κλαδιά. Στην περιοχή ζουν τρία είδη: ο Καλόγερος, Parus major,
που είναι κίτρινος και γκρι µε µια µαύρη ταινία στην κοιλιά, η Γαλαζοπαπαδίτσα,
Parus caeruleus, που είναι γαλαζοκίτρινη και η Ελατοπαπαδίτσα, Parus ater, που είναι
ασπρόµαυρη µε χαρακτηριστικό λευκό στο «σβέρκο». Η Ελατοπαπαδίτσα έχει επίσης
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το χαρακτηριστικό ότι βρίσκεται αποκλειστικά πάνω σε κωνοφόρα δέντρα. Τα άλλα
δύο είδη κυκλοφορούν παντού.

∆ρυοκολάπτες: Ζουν συνεχώς πάνω στα δέντρα, τρέφονται µε έντοµα που βρίσκουν
στο σάπιο ξύλο και φωλιάζουν σε τρύπες που ανοίγουν µόνοι τους στον κορµό. Συνή-
θως ακούµε τη δυνατή φωνή τους. Την άνοιξη ακούµε καµιά φορά και το περίφηµο
«τυµπάνισµα» που κάνουν, χτυπώντας ταχύτατα το ράµφος τους πάνω στο φύλο. Ο
πιο συνηθισµένος δρυοκολάπτης στην περιοχή είναι ο Πράσινος ∆ρυοκολάπτης,
Picus viridis, που τον ακούµε συχνά. Εµφανίζονται επίσης και οι λεγόµενοι παρδαλοί
δρυοκολάπτες (ασπρόµαυροι µε κόκκινο στο κεφάλι) και συγκεκριµένα ο Μεσαίος
∆ρυοκολάπτης, Dendrocopos medius και ο Νάνος ∆ρυοκολάπτης, Dendrocopos
minor, που είναι στο µέγεθος σπουργιτιού. Παλαιότερα είχε παρατηρηθεί και ο µεγα-
λόσωµος Λευκονώτης ∆ρυοκολάπτης, Dendrocopos leucotos, ο οποίος, σήµερα,
ίσως έχει εξαφανισθεί από την περιοχή. Γενικά, οι δρυοκολάπτες απειλούνται, γιατί,
σήµερα, καθαρίζονται τα δάση από τα παλιά δέντρα, τα σπασµένα κλαδιά και τους
πεσµένους κορµούς στους οποίους βρίσκουν την τροφή τους.

Το «σωστό» ∆άσος για τα ζώα

Ο άνθρωπος  προτιµά τα  ανοιχτά, καθαρά δάση που µοιάζουν µε πάρκα,
χωρίς σπασµένους κορµούς και πεσµένα κλαδιά που σαπίζουν. Για την άγρια
φύση ωστόσο τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Τα σάπια κλαδιά, τα νεκρά δέντρα,
οι πεσµένοι κορµοί και τα σπασµένα ξύλα στο έδαφος ανακυκλώνουν την
οργανική ύλη και είναι πολύτιµα για τα ζώα και τα µικρότερα  φυτά. Σε αυτά
αναπτύσσονται µύκητες και ζουν µεγάλοι αριθµοί από έντοµα και άλλα ασπόν-
δυλα. Σε αυτά βρίσκουν κυρίως τροφή τα δασικά ζώα. Αυτά τα δέντρα προ-
σφέρουν επίσης κουφάλες, τρύπες, ρωγµές και δεκάδες άλλες κρυψώνες για
τα πουλιά, τα θηλαστικά, τα αµφίβια και τα άλλα ζώα του δάσους, έτσι ώστε
αυτά να φωλιάσουν ή να προφυλαχτούν από το κρύο. Όταν «καθαρίζουµε» τα
δάση από τα νεκρά δέντρα και τα σπασµένα κλαδιά τα µετατρέπουµε σε απο-
στειρωµένα πάρκα, όµορφα µεν στο µάτι, αλλά φτωχά σε ζωή.

Βασιλίσκοι. Οι βασιλίσκοι είναι τα µικρότερα πουλιά της Ευρώπης αφού συνήθως
δεν ξεπερνούν σε βάρος τα πέντε γραµµάρια. Έχουν πάρει το όνοµά τους από το όµορ-
φο πυρόξανθο «στέµµα» που έχουν στο κεφάλι τους. Ζουν αποκλειστικά πάνω στα
δέντρα και ιδιαίτερα τα κωνοφόρα, όπου τρέφονται µε µικροσκοπικά έντοµα. Υπάρ-
χουν δύο είδη: Ο Πυροβασιλίσκος, Regulus ignicapillus, που ζει µόνιµα στο ελατό-
δασος λίγο πιο πάνω από τον Τσιβλό και ο Χρυσοβασιλίσκος, Regulus regulus, που
κυρίως επισκέπτεται την περιοχή το χειµώνα.

Κίσσα. Garullus glandarius. Την Κίσσα την αντιλαµβανόµαστε από τις διαπεραστικές
κραυγές της που συχνά ακούγονται γύρω από τη λίµνη. Αν και είναι πολυάριθµη,
συνήθως δεν αφήνει να την πλησιάσουµε και να δούµε τον εντυπωσιακό γαλάζιο χρω-
µατισµό στα φτερά της. Για να σιγουρευτεί ότι το χειµώνα δεν θα της λείψει η αγαπη-
µένη της τροφή, τα βελανίδια, κρύβει προµήθειες σε πολλά διαφορετικά σηµεία του
δάσους. Παρά την εξαιρετική της µνήµη, που µπορεί να αποτυπώσει εκατοντάδες δια-
φορετικές κρυψώνες, πάντα ξεχνά στο τέλος κάποια βελανίδια. Έτσι, αυτά µένουν
θαµµένα και τελικά από αυτά φυτρώνουν βελανιδιές. Με αυτό τον τρόπο, οι Κίσσες
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αναγέννηση του δάσους.
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Πουλιά που ζουν παντού:

Τα πιο χαρακτηριστικά είδη είναι κοινά ελληνικά πουλιά: 

Κότσυφας. Turdus merula. Μόνιµος κάτοικος. Ο αρσενικός είναι κατάµαυρος µε
κίτρινο ράµφος. Φωλιάζει σε πυκνές ρεµατιές και θάµνους. Τον ακούµε συνέχεια. 

Κοκκινολαίµης. Erithacus rubecula. Χειµωνιάτικος επισκέπτης σε µεγάλους αριθ-
µούς. Τον βλέπουµε συνήθως στο έδαφος ή σε χαµηλή βλάστηση και πάντα κοντά σε
θάµνους, όπου καταφεύγει αµέσως µόλις υποψιαστεί κίνδυνο. 

∆ενδροφυλλοσκόπος. Phylloscopus collybita. Χειµερινός επισκέπτης. Είναι ένα
µικροσκοπικό πρασινωπό πουλί που ζει κρυµµένο στα κλαδιά  και ψάχνει για µικρά
έντοµα στα φύλλα.

Σιρλοτσίχλονο. Emberiza cirlus. Μόνιµος κάτοικος. Ζει σε ανοιχτά µέρη µε θάµνους
γύρω από τη λίµνη. Την άνοιξη τραγουδά από την κορυφή των δέντρων.

Σπίνος. Fringilla coelebs. Το πιο κοινό πουλί στον Τσιβλό αλλά και το πιο κοινό πουλί
της Ελλάδας. Ζει σε κοπάδια, κυρίως σε ανοιχτές περιοχές αλλά πολύ συχνά βρίσκεται
και στα δέντρα. Τον ξεχωρίζουµε από τα λευκά σηµάδια στις φτερούγες.

Σταυροµύτης. Loxia curvirostra. Ζει αποκλειστικά σε κωνοφόρα δέντρα, αφού τρώει
µόνο τους σπόρους από τα κουκουνάρια. Για να µπορέσει να τα ανοίξει, έχει αναπτύ-
ξει ένα µοναδικό «σταυρωτό» ράµφος. Συχνά ακούµε τη δυνατή, «µεταλλική» φωνή
του. Ξεχωρίζει επίσης από το ροδοκόκκινο χρώµα του αρσενικού. Το θηλυκό είναι
πράσινο.

Άλλα χαρακτηριστικά είδη πουλιών:

Πάνω από τη λίµνη συχνά εµφανίζονται διάφορα χελιδόνια και ιδιαίτερα τα Βραχοχελί-
δονα, Ptyonoprogne rupestris. Αυτά είναι παράξενα, καφετιά χελιδόνια, χωρίς ψαλιδωτή
ουρά που δεν µεταναστεύουν το χειµώνα. Τους αρέσει να τρέφονται πάνω από τη λίµνη.

Πάνω από τον Τσιβλό εµφανίζονται και διάφορα αρπακτικά πουλιά. Το πιο συνηθισµέ-
νο είναι η Γερακίνα, Buteo buteo. Εµφανίζεται τακτικά και ο Φιδαετός, Circaetus
gallicus, ενώ καµία φορά κατεβαίνει από τις κορυφές του Χελµού και ο εντυπωσιακός
(αλλά πολύ σπάνιος πλέον στην περιοχή) Χρυσαετός, Aquila chrysaetos. 

2.5 Χλωρίδα του Τσιβλού 

Στον Τσιβλό έχουν αναφερθεί 24 είδη υδρόφιλων φυτών. Η καθαρά Υδατική βλάστηση
είναι ιδιαίτερα φτωχή µε ένα µόνο Υδρόφυτο, το Myriophyllum spicatum που το βλέ-
πουµε στο βυθό της λίµνης.

Στις παρυφές της λίµνης, στα ρηχά νερά και µέσα στα ρέµατα παρουσιάζονται και κάποια
Ελόφυτα όπως τα: 

Equisetum telmateia Πολυτρίχι
Scirpus maritimus Βούρλο
Phragmites australis Αγριοκάλαµο
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Από αυτά πιο χαρακτηριστικό είναι το Αγριοκάλαµο που σχηµατίζει µικρούς καλαµώνες
σε ορισµένα σηµεία. Το Βούρλο βρίσκεται σε βαλτώδη σηµεία και ξεχωρίζει από τα µυτε-
ρά, σα λόγχες φύλλα του. Το Πολυτρίχι είναι ένα πρωτόγονο είδος που µοιάζει µε φου-
ντωτή φτέρη ή, κατ’ άλλους, µε ουρά αλόγου [κάτι που φαίνεται τόσο από την επιστηµο-
νική του ονοµασία Equisetum (από το Equs = άλογο) αλλά και από το αγγλικό του όνοµα
“horsetail”]. Επικρατεί στις ρεµατιές εκεί που το έδαφος είναι κορεσµένο µε νερό.

3. ∆ΕΝΤΡΑ

Κωνοφόρα (Πεύκο, Μαυρόπευκο, Έλατο)

Πεύκο (Χαλέπιο Πεύκο). Pinus halepensis. Είναι το γνωστό πεύκο των χαµηλών
περιοχών που φυτρώνει µέχρι περίπου το υψόµετρο των 700 µέτρων, όσο δηλαδή και
ο Τσιβλός. Στην περιοχή σχηµατίζει πυκνά δάση στις βόρειες πλαγιές της λίµνης. Ανα-
κατεύεται µε το Μαυρόπευκο σε ορισµένα σηµεία. Ξεχωρίζει από το πιο ανοιχτό πρά-
σινο χρώµα, το πιο ακανόνιστο, σαν σύννεφο, σχήµα και τις πιο λεπτές βελόνες.

Μαυρόπευκο. Pinus nigra. Είναι το ορεινό έλατο της Πελοποννήσου. Φυτρώνει από
τα 700 µέτρα και πάνω. Στον Τσιβλό φυτρώνει κυρίως στα πιο ψυχρά και υγρά µέρη
στη νότια πλευρά. Πιο ψηλά, σχηµατίζει τα περίφηµα δάση της Ζαρούχλας µαζί µε το
Έλατο. Ξεχωρίζει από το κοινό πεύκο από τον χαρακτηριστικό ευθύ κορµό του και
διακλάδωση που θυµίζει έλατο, την πιο αραιή κώµη, το πιο σκούρο πράσινο χρώµα
και τις χοντρές βελόνες του.

Αν παρατηρήσουµε τα δάση γύρω από τον Τσιβλό µπορούµε να καταλάβουµε
τις προτιµήσεις των δύο πεύκων: Στη βόρεια πλευρά, που «κοιτάζει» προς το
Νότο, έχει δηλαδή «Νότια Έκθεση», επικρατούν σχεδόν αποκλειστικά δάση µε
Χαλέπιο Πεύκο. Αυτό συµβαίνει, επειδή εκεί υπάρχει περισσότερο φως, ζέστη
και ξηρό κλίµα. Αντίθετα, στη Νότια πλευρά, που έχει Βόρεια έκθεση, υπάρχει
λιγότερο φως και περισσότερο κρύο και υγρασία. Εκεί επικρατούν Μαυρό-
πευκα µαζί µε Έλατα. 

Έλατο (Ελληνικό Έλατο). Abies cephallonica. Τα έλατα συνήθως τα συνδέουµε µε τα
Χριστουγεννιάτικα δέντρα και θεωρούµε ότι είναι είδη των ψυχρών περιοχών. Υπάρχει
ωστόσο στη Νότια Ελλάδα το, προσαρµοσµένο στις δικές µας συνθήκες και µοναδικό
στον κόσµο, Ελληνικό Έλατο. Λέγεται και Κεφαλλονίτικο Έλατο (που είναι και η επι-
στηµονική του ονοµασία) επειδή σχηµατίζει το περίφηµο δάσος στον Εθνικό ∆ρυµό
του Αίνου στην Κεφαλλονιά. Συνήθως φυτρώνει σε υψόµετρο πάνω από τα 800
µέτρα. Στον Τσιβλό φυτρώνει στα πιο υγρά και σκιερά µέρη στη νότια πλευρά. Ψηλό-
τερα σχηµατίζει µεγάλα δάση στον Χελµό.

Σε πολλά σηµεία γύρω από τη λίµνη θα παρατηρήσουµε µικρά ελατάκια να
φυτρώνουν κάτω από ψηλά πεύκα ή πλατάνια. Αυτό συµβαίνει επειδή, σε αντί-
θεση µε τα πεύκα, το έλατο δεν µπορεί να φυτρώσει σε γυµνό έδαφος. Χρειά-
ζεται τη σκιά, την υγρασία και γενικά το µικροκλίµα που δηµιουργούν τα
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δέντρα και οι ψηλοί θάµνοι. Γι αυτό και µετά από µια πυρκαγιά τα ελατοδάση
αργούν να αναπτυχθούν, αφού πρέπει πρώτα να περιµένουν να δηµιουργηθούν
άλλα δάση που στη σκιά τους θα αρχίσουν να φυτρώνουν ξανά. Αντίθετα, τα
πευκοδάση επανέρχονται πολύ πιο γρήγορα.

Άλλα δέντρα ή µεγάλοι θάµνοι

Αγριόκεδρο. Juniperus oxycedrus. Το Αγριόκεδρο µπορεί να απαντά ως µικρός
θάµνος ή δεντράκι µέχρι 7 µέτρα ύψος. Ξεχωρίζει από τα κοντά και µυτερά φύλλα σαν
βελόνες. Ο καρπός του είναι σφαιρικός, αρχικά πράσινος, µετά γίνεται πορτοκαλί και
στο τέλος καφεκόκκινος. 

Πουρνάρι. Quercus coccifera. Το πουρνάρι είναι ένα πολύ κοινό και συνηθισµένο
είδος της ελληνικής φύσης. Συνήθως το γνωρίζουµε σα θάµνο µέτριου ύψους. Αν
όµως το αφήσουµε ανενόχλητο µπορεί να γίνει µεγάλο δέντρο µε πάνω από 25 µέτρα
ύψος. Τα φύλλα του είναι σκληρά, οδοντωτά µε µυτερές γωνίες. Την άνοιξη ωστόσο,
τα νέα φύλλα είναι πολύ τρυφερά και αποτελούν νόστιµη τροφή για τα κατσίκια που
συνεχώς «κορφολογούν» το πουρνάρι και δεν το αφήνουν να µεγαλώσει. Οι καρποί
του είναι βελανίδια και αποκαλύπτουν ότι το πουρνάρι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα
είδος σκληρόφυλλης, αειθαλούς βελανιδιάς.

Χνουδωτή Βελανιδιά (∆ρυς). Quercus pubescens. Σε πολλά µέρη της Πελοποννήσου,
η Χνουδωτή Βελανιδιά, όπως και όλα τα είδη βελανιδιάς γενικότερα, είναι γνωστή µε
το όνοµα «∆έντρο». Το ξύλο τους ήταν πάντα το πιο πολύτιµο για τους υλοτόµους
(νόµιµους και παράνοµους) και έτσι στην περιοχή έχουν αποµείνει ελάχιστες µεγάλες
βελανιδιές. Υπάρχουν ωστόσο πολλές µικρές που µεγαλώνουν ξανά, αφού τα τελευ-
ταία χρόνια έχει µειωθεί η έντονη ανάγκη για ξυλεία στα γύρω χωριά.

Σπάρτο. Spartium junceum. Είναι θάµνος που µπορεί να φτάσει µέχρι 3 µέτρα ύψος.
Έχει πολλά ίσα και όρθια πράσινα κλαδιά, που είναι µυτερά στην άκρη χωρίς φύλλα
(το σπάρτο φωτοσυνθέτει µε τα κλαδιά). Την άνοιξη γεµίζει µε ευωδιαστά κίτρινα
άνθη. ∆ηµιουργεί πυκνούς σχηµατισµούς στην άκρη των δρόµων ή στα διάκενα των
δασών, σε µέρη φωτεινά και, γενικά, στεγνά. 

∆έντρα της όχθης και της ρεµατιάς

Ιτιά. Salix sp. ∆έντρο φυλλοβόλο µε µυτερά, σαν της ελιάς, φύλλα µε γκριζοπράσινο
χρώµα. Φυτρώνει στις όχθες της λίµνης σε µικρούς κόλπους, ιδιαίτερα στη νότια πλευ-
ρά, εκεί όπου υπάρχουν τα αποµεινάρια του οικισµού. Η Ιτιά µπορεί να ζήσει αρκε-
τούς µήνες κάτω από το νερό και µπορεί να αναπνέει βγάζοντας εναέριες ρίζες από τα
κλαδιά της, τις οποίες µπορούµε να δούµε όταν η στάθµη του νερού κατεβεί.
Πλάτανος. Platanus orientalis. Ο Πλάτανος είναι το δέντρο που ο λαός έχει ταυτίσει
µε τη ρεµατιά και τη βρύση στην πλατεία του χωριού. Πλάτανοι φύτρωναν και στην
ρεµατιά που υπήρχε πριν τη δηµιουργία της λίµνης και γύρω από τη βρύση του χωρι-
ού Τσιβλός. Τώρα φαίνονται οι νεκροί αποσκελετωµένοι κορµοί τους να ξεπροβάλουν
από το νερό. Πλάτανοι σήµερα φυτρώνουν γύρω γύρω από τη λίµνη, εκεί όπου οι
ρίζες τους φτάνουν εύκολα στο νερό. Στα τέλη του φθινοπώρου όλη περιοχή γεµίζει
µε τα πολύχρωµα πλατανόφυλλα που πέφτουν.
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4. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Φτέρη. Pteridium aquilinum. Η Φτέρη είναι κοσµοπολίτικο είδος και φυσικά διαδε-
δοµένη και στην Ελλάδα. Φυτρώνει σε υγρά και σκιερά µέρη, συχνά µέσα στα δάση.
Η παρουσία φτέρης σηµαίνει, από τη µια µεριά, υγρασία και, από την άλλη, υπερβό-
σκηση αφού είναι ένα από τα λίγα φυτά που δεν µπορούν τα το φάνε τα αιγοπρόβα-
τα. Η φτέρη είναι πολύ πρωτόγονο φυτό. Οι συγγενείς της κυριαρχούσαν στη γη πριν
από την εποχή των δεινοσαύρων. ∆εν παράγει λουλούδια, ούτε καρπούς. Οι σπόροι
της παράγονται από µικρά αγγεία στην περιφέρεια των φύλλων.

Λαδανιά. Cistus creticus. Χαµηλός θάµνος, που φυτρώνει σε ξηρές πετρώδεις περιο-
χές και σε διάκενα στα πευκοδάση. Αργά την άνοιξη βγάζει όµορφα άνθη σε µωβ –
«φούξια» απόχρωση. Τα πέταλά τους έχουν µια παράξενη «τσαλακωµένη» εµφάνιση η
οποία ωστόσο αποτελεί τη φυσιολογική τους κατάσταση. Τα φύλλα έχουν χαρακτηρι-
στική χνουδωτή και κηρώδη µορφή. Αυτό οφείλεται στο λάδανο ή λάβδανο που περιέ-
χουν και που παλαιότερα ήταν περιζήτητο φάρµακο κατά της πανούκλας. Το λάβδα-
νο µοιάζει µε ρετσίνι και το µάζευαν το καλοκαίρι και πάντα το καταµεσήµερο όταν
λόγω της ζέστης αποκτούσε υγρή µορφή και έβγαινε στην επιφάνεια των φύλλων. Η
λαδανιά είναι γνωστή µε διάφορα ονόµατα όπως Κουνούκλα. Υπάρχουν και άλλα είδη
λαδανιάς µε λευκά άνθη.

Ασφάκα. Phlomis fruticosa. Πολύ χαρακτηριστικός, χαµηλός θάµνος στις ξηρές ασβε-
στολιθικές πλαγιές. Έχει χαρακτηριστικά παχιά, χνουδωτά φύλλα γκριζοπράσινου
χρώµατος. Τα άνθη του είναι κίτρινα.

Θυµάρι. Thymus capitatus. Χαµηλό φυτό µε πολύ µικρά σκληρά φύλλα και ροζ –
µοβ άνθη. Είναι πολύ χαρακτηριστική η µυρωδιά του που µοιάζει µε αυτή της ρίγα-
νης. Χρησιµοποιείται στη µαγειρική. Το αγαπούν και οι µέλισσες που φτιάχνουν το
περίφηµο θυµαρίσιο µέλι.

Αφάνα. Genista acanthoclada. Χαµηλός στρογγυλός θάµνος, τυπικός στους φρυγανό-
τοπους. Έχει πυκνά σκληρά λογχοειδή φύλλα που τρυπούν το απρόσεκτο χέρι ή πόδι
που θα τα ακουµπήσει µε δύναµη. Αργά την άνοιξη βγάζει πολυάριθµα µικρά κίτρινα
άνθη. Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι «Αφάνα» στην περιοχή που αναφερόµαστε,
ονοµάζουν και τον επίσης αγκαθωτό θάµνο Sarcopoterium spinosum, ο οποίος αλλού
είναι γνωστός ως Αστοιβή και χρησιµοποιείται για να φτιάχνονται σκούπες. Το
Sarcopoterium δεν είναι τόσο συνηθισµένο στον Τσιβλό όσο η Genista. Πάντως, και
τα δύο είδη απαντούν σε αφθονία κατά µήκος της διαδροµής προς τον Τσιβλό, ιδιαί-
τερα στις καµένες περιοχές πριν τη Βαλιµή και τον Πύργο, όπου σχηµατίζουν τη χαρα-
κτηριστική µεσογειακή βλάστηση, τα φρύγανα.

Κισσός. Hedera helix. Αναρριχώµενο φυτό που µπορεί να φτάσει σε 30 µέτρα ύψος
πάνω στα δέντρα. Ευδοκιµεί σε υγρές τοποθεσίες (για αυτό στον Τσιβλό βρίσκεται στη
νότια πλευρά). Τα φύλλα του έχουν χαρακτηριστικό σχήµα καρδιάς. Παράγει µικρούς
µαύρους καρπούς. Ο Κισσός συχνά εξαντλεί µέχρι τέλους το δέντρο που τον «φιλοξε-
νεί». Ο ∆ιόνυσος (στον οποίο το φυτό ήταν αφιερωµένο), όπως και οι συνοδοί του, οι
Σάτυροι, οι Σιληνοί και οι Μαινάδες, παρουσιάζονταν πάντα στεφανωµένοι µε κισσό
αλλά και µε Σµίλακα (το σηµερινό Αρκουδόβατο, που αφθονεί σε πιο χαµηλά υψόµε-
τρα).
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Γύρω από τη λίµνη βρίσκουµε πολλά λουλούδια. Από αυτά, εκείνα που µας κάνουν
εντύπωση για την αφθονία τους είναι τα Κυκλάµινα. Υπάρχουν δύο είδη στον Τσιβλό,
το Φθινοπωρινό Κυκλάµινο, Cyclamen hederifollium, που ανθίζει από τέλη Αυγού-
στου µέχρι Νοέµβρη και το Ανοιξιάτικο Κυκλάµινο, Cyclamen repandum, που ανθί-
ζει τον Απρίλιο. Το ανοιξιάτικο κυκλάµινο ξεχωρίζει επίσης γιατί το χρώµα του είναι
πιο βαθύ ρόδινο, σχεδόν κοκκινωπό. Το φθινόπωρο τα χωράφια και οι παρυφές των
δρόµων γεµίζουν από τα Κολχικά, Colhicum spp, που βγαίνουν σε µεγάλους αριθ-
µούς. Υπάρχουν δεκάδες ακόµα είδη λουλουδιών όπως κάποιες ορχιδέες (Ophrys
spp, Cephalanthera damasonium κλπ.), ανεµώνες, βιόλες κλπ. Πολύ χαρακτηριστικές
είναι οι πρίµουλες που φυτρώνουν σε υγρές τοποθεσίες στη νότια πλευρά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ για τη λίµνη Τσιβλού
Τα στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον της λίµνης Τσιβλού και της ευρύτερης περιοχής βασίστηκαν
κυρίως σε αδηµοσίευτα δεδοµένα από προσωπικές παρατηρήσεις των µελών της Π.Ο. του Κ.Π.Ε.
Ακράτας. Συµπληρωµατικά, χρησιµοποιήθηκαν οι εξής πηγές:
- Αδαµακόπουλος Τ., Π. Ματσούκα & Β. Χατζηρβασάνης (1988). Τα Βουνά του Μωρηά. Πιτσι-

λός, Αθήνα.
- Αρχείο Εφηµερίδας «Χελµός»
- Γεράκης, Π.Α., Ν. Γιασόγλου, Κ. Κάσσιος, Γ. Κιλικίδης, Β. Κιορτσής και Σ. Σεκλιζιώτης (1991).

Προτάσεις καθορισµού κριτηρίων αναγνώρισης και οριοθέτησης ελληνικών υγρότοπων.
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αθήνα, 145 σελ.

- Γεράκης, Π.Α. και Ε.Θ. Κουτράκης (συντ. εκδ.) (1996). Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας – ΕΚΒΥ – Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα, 1996, 381 σελ.

- Ζαλίδης, Γ.Χ. και Α.Λ. Μαντζαβέλας (συντ. εκδ.). (1994). Απογραφή των ελληνικών υγρότοπων
ως φυσικών πόρων (πρώτη προσέγγιση). ΕΚΒΥ. 587 σελ.

- Καννελόπουλος Γ. (1981) Ιστορία και Λαογραφία της Ανατολικής Αιγιάλειας. Αθήνα
- Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαϊας (1999). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και
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1. Σύντοµη παρουσίαση του ∆ικτύου NATURA 2000 

Το  NATURA 20001 είναι το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο φυσικών περιοχών επιλεγ-
µένων, έτσι ώστε, στο σύνολό τους, να περιλαµβάνουν το σηµαντικότερο µέρος
της βιοποικιλότητας στα κράτη µέλη της Ε.Ε. Γι αυτό η προστασία τους απο-
τελεί το βασικό µέσο διατήρησης της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονοµιάς. Το
∆ίκτυο ορίζεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και η εφαρµογή του είναι υπο-
χρεωτική για όλα τα κράτη µέλη.

Η συνεχιζόµενη καταστροφή της άγριας φύσης, όπως η εξαφάνιση πολλών ειδών πανί-
δας και χλωρίδας και η καταστροφή και υποβάθµιση πολλών οικοσυστηµάτων σε παγκό-
σµιο επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της ∆ιάσκεψης του Ρίο το 1992. Στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, η συνθήκη αυτή υλοποιήθηκε µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ από το Ευρωπαϊ-
κό Συµβούλιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Οδηγία
ήρθε να συµπληρώσει µια παλαιότερη Οδηγία, την 79/409/ΕΟΚ που αφορούσε απο-
κλειστικά την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Οι δύο Οδηγίες
αλληλοσυµπληρώνονται και έχουν σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας τα πιο απειλούµενα οικοσυ-
στήµατα και είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Στην Ελλάδα, η Οδηγία εναρµονίσθη-
κε µε το εθνικό δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998. 

Βασικό µέσο για την επίτευξη του σκοπού των δύο Οδηγιών αποτελεί η δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου προστατευµένων περιοχών µε την ονοµασία “NATURA 2000”. 

To δίκτυο θα τεθεί κάτω από καθεστώς ειδικής διαχείρισης που θα καθορίσει κάθε κρά-
τος-µέλος και θα αποτελέσει το βασικό µέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της
γενικότερης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η δηµιουργία και η διαχείριση του
δικτύου “NATURA 2000” αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας όπως και κάθε κράτους
µέλους της Ε.Ε.

Η διαδικασία επιλογής των περιοχών του ∆ικτύου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1994 στην
Ελλάδα µε την υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και
Χαρτογράφηση των Τύπων Οικoτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλά-
δας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)”. Προκαταρκτική δουλειά είχε αρχίσει µε το πρόγραµµα
CORINE ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Με άλλα λόγια, η επιλογή των περιο-
χών που εντάχθηκαν στο ∆ίκτυο βασίστηκε σε βιολογικά κριτήρια και ήταν µακρό-
χρονη και επίπονη δουλειά. Πρέπει, επίσης, να τονισθεί ότι η διαδικασία επιλογής των
περιοχών ήταν διαφανής και έγινε µε τα ίδια κριτήρια σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει εντάξει 239 περιοχές που χαρακτηρίζονται ως "Τόποι Κοινοτικής Σηµα-
σίας" σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 181 που έχουν δηλωθεί ως "Ζώνες
(Περιοχές) Ειδικής Προστασίας" της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την Οδηγία

• στοιχεία για το δίκτυο
Natura-2000 και

τις προστατευόµενες περιοχές
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79/409/ΕΟΚ (το σύνολο των περιοχών είναι περίπου 260, αφού πολλές περιοχές που
έχουν επιλεγεί ως σηµαντικές για τα πουλιά είναι ίδιες µε αυτές που έχουν επιλεγεί και για
τους οικότοπους).

Για κάθε περιοχή, υπάρχει χάρτης µε τα όριά της (1:100000) και Πληροφοριακό ∆ελτίο
µε τα απαραίτητα δεδοµένα σχετικά µε τους τύπους οικότοπων και τα είδη κοινοτικού
ενδιαφέροντος που εµφανίζονται σε αυτόν (έκταση, πληθυσµοί, κάλυψη γης, κατηγορίες
απειλών, αξιολόγηση κ.λπ.). Οι τύποι οικότοπων και τα είδη προτεραιότητας που απα-
ντούν σε αυτές τις περιοχές θεωρούνται προστατευόµενα και η διατήρησή τους θα πρέπει
να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση µέσω των προβλεπόµενων έργων και δραστηριοτή-
των που προγραµµατίζονται µέσα σε αυτούς µέχρι την οριστικοποίηση του δικτύου
“NATURA 2000”.

Κάθε δραστηριότητα και έργο που ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους
οικότοπους και τα είδη εντός των περιοχών του ∆ικτύου εξετάζεται µε προσοχή. Επίσης,
το κράτος καταφεύγει στη θέσπιση ειδικών µέτρων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Κάθε περιοχή αποτελεί µια ειδική περίπτωση. ∆εν υπάρχουν γενικά µέτρα που επιβάλλει
το ∆ίκτυο NATURA - 2000. Σε κάθε περιοχή διερευνώνται οι ειδικές οικολογικές απαι-
τήσεις και κατόπιν, µετά από διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς φορείς, καθορίζονται οι
σκοποί διαχείρισης και προσδιορίζονται τα µέτρα και τα µέσα τα οποία θα ισχύσουν, ώστε
αυτοί να επιτευχθούν. Τελικός στόχος είναι πάντα η διατήρηση των συγκεκριµένων τύπων
οικότοπων και των ειδών που απαντούν στην περιοχή.

Στην Ελλάδα, η βασική νοµοθεσία που χρησιµοποιείται για την προστασία και διαχείριση
των περιοχών του ∆ικτύου είναι ο Νόµος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος
και ο Νόµος 2742/99 όπου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται και η δηµιουργία των Φορέων
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. 

Άλλοι Νόµοι σχετικοί µε την προστασία της φύσης είναι ο Νόµος 1469/1950 για  τόπους
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 996/1971 για τους εθνικούς δρυ-
µούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα µνηµεία της φύσης και ο Νόµος 998/1979
για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων.

Άλλοι σηµαντικοί Νόµοι είναι αυτοί µε τους οποίους η Ελλάδα κυρώνει ∆ιεθνείς Συµβά-
σεις όπως ο Ν 2055/1992 (Σύµβαση CITES: περί της διεθνούς εµπορίας απειλούµενων
ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας), ο 1335/1986 (Σύµβαση Βέρνης: για
τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης) και ο
2204/1994 (Συνθήκη του Ρίο: για τη βιολογική ποικιλότητα , που υπογράφηκε στις 5-7-
1992 και υιοθετήθηκε µε την Απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων). Βλ. επίσης Παράρτηµα 1 (4) για τη Σύµβαση Ραµσάρ.

Οι πρώτοι 27 Φορείς ∆ιαχείρισης (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο Φορέας ∆ιαχεί-
ρισης Χελµού-Βουραϊκού, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται και η περιοχή του Τσι-
βλού), ιδρύθηκαν µε τον Νόµο 3044/2002 και συγκροτήθηκαν σε σώµα το 2003 µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση 125207/393.  Οι Φορείς ∆ιαχείρισης διοικούνται από ∆ιοι-
κητικά Συµβούλια (συνήθως µε 9 - 11 µέλη) στα οποία εκπροσωπούνται οι αρχές, τοπι-
κοί και επιστηµονικοί φορείς και υπηρεσίες.
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2. Αναζήτηση για το NATURA 2000

«Ο∆ΗΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ»
79/409/ΕΟΚ: Οδηγία τού Συµβουλίου τής 2ας Απριλίου 1979 περί τής διατηρήσεως
των αγρίων πτηνών. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΙΘ. L 059 της 08/03/1996 σ. 0061

«Ο∆ΗΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των
φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α αριθ. L 031 της 06/02/1998 σ. 0030 

Και οι δύο βρίσκονται ως εξής:
1. Μπαίνουµε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα

http://europa.eu.int/index_el.htm
2. Επιλέγουµε το EUR-Lex , το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Επιλέγουµε Νοµοθεσία
4. Επιλέγουµε Ευρετήριο της ισχύουσας Κοινοτικής Νοµοθεσίας
5. Επιλέγουµε Περιβάλλον, Καταναλωτές και Προστασία της Υγείας
6. Επιλέγουµε ∆ιατήρηση πανίδας και χλωρίδας
7. Ψάχνουµε και βρίσκουµε την κάθε Οδηγία (είναι µε χρονολογική σειρά)
8. Επιλέγουµε Ενοποιηµένο
9. Επιλέγουµε Βασική Πράξη

10. Στην προηγούµενη σελίδα βρίσκουµε και όλες τις τροποποιήσεις
που έχουν γίνει µετά την έκδοση της κάθε Οδηγίας (π.χ. µε την είσοδο νέων χωρών)

Άλλες χρήσιµες ∆/νσεις για τις Οδηγίες:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm. Η βασική σελίδα για το
περιβάλλον της Ε.Ε.

www.europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/natura.htm. Στη σελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκουµε πλήθος πληροφοριών για το ∆ίκτυο Natura-2000 και
την Οδηγία Οικότοπων. Υπάρχουν κάποια βασικά κείµενα στα ελληνικά, αλλά τα περισ-
σότερα είναι στα αγγλικά.

www.europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdshome.htm. Όπως
παραπάνω, περιέχει πλήθος πληροφοριών και εικόνες για την Οδηγία των Πουλιών.

Επίσης: 
www.ekby.gr. Η ιστοσελίδα του ΕΚΒΥ.

www.minenv.gr. Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατόπιν επιλέγουµε Βιότοποι της Ελλά-
δας. Εκεί περιέχεται όλο το κείµενο από µία ενδιαφέρουσα σχετική  έκδοση.

Επίσης ενδιαφέροντα:
www.biodiv.org. H ιστοσελίδα της Συνθήκης για τη ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας

www.wcmc.org.uk. Η ιστοσελίδα της Συνθήκης για τη ∆ιατήρηση των Μεταναστευτικών
Ειδών.

www.cites.org. Η ιστοσελίδα για τον έλεγχο του διεθνούς εµπορίου απειλούµενων ειδών
της άγριας πανίδας & χλωρίδας (CITES).


