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Πρόλογος 1

Οι υγρότοποι για χρόνια θεωρούνταν κατάρα µάλλον 
παρά ευλογία: πηγές ελονοσίας και εν δυνάµει γόνιµα 
χωράφια. Ο πολύς κόσµος αγνοούσε τις πολύτιµες, 
αλλά αφανείς λειτουργίες τους, ενώ τα προφανή αγα-
θά που παρείχαν όπως τα αλιεύµατα, τα θηράµατα, τα 
βοσκοτόπια, η φυτική βιοµάζα, η αισθητική απόλαυση, 
θεωρούνταν ως δεδοµένα. Αν και σήµερα η αξία τους 
έχει εµπεδωθεί σε µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινω-
νίας και αναγνωρίζονται ευρέως από την επιστήµη ως 
πολυτιµότατα οικοσυστήµατα, στις κοντόφθαλµες µά-
χες µε το βραχυπρόθεσµο ιδιωτικό κέρδος βγαίνουν 
πάντα χαµένοι.

Είναι µόλις 25 χρόνια που άρχισαν στην Ελλάδα οι προ-
σπάθειες για την καταγραφή, τη µελέτη και την προ-
στασία τους. Οι µεγάλοι σε έκταση υγρότοποι της ηπει-
ρωτικής χώρας είναι ήδη απογραµµένοι και επαρκώς 
µελετηµένοι, υπάρχει όµως ένα µεγάλο κενό στη γνώση 
µας για τις εκατοντάδες µικρών υγροτόπων που είναι 
διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια. 

Το κενό αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στα νησιά, αν και 
οι υγρότοποι αποτελούν εκεί πραγµατικές οάσεις ζωής. 
Οάσεις, που λόγω του µικρού µεγέθους τους είναι ευά-
λωτες και απειλούνται σοβαρά από τις άφρονες ανθρώ-
πινες δραστηριότητες. 

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτε-
λέσµατα του διετούς προγράµµατος του WWF Ελλάς 
«Προστασία των Υγροτόπων του Αιγαίου» αποσκοπώ-
ντας στην ενηµέρωση του αναγνώστη για τη σηµασία 
και την αξία των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου 
αλλά και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Ελ-
πίζουµε να αποδειχθεί χρήσιµο για την καλύτερη κατα-
νόηση και εκτίµηση των υγροτόπων µας έτσι ώστε να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν µέρος του νησιωτικού 
τοπίου και για τις επόµενες γενεές.



Στην Ελλάδα, οι συστηµατικές προσπάθειες για την 
απογραφή των υγροτόπων άρχισαν µόλις στα 1980, 
όταν ήδη είχε καταστραφεί πάνω από το 60% των 
υγροτοπικών εκτάσεων (Δωρικός 1981, Τσιούρης και 
Γεράκης 1991). Έµφαση βεβαίως είχε δοθεί στην κα-
ταγραφή των µεγάλων υγροτόπων. Μέχρι πρόσφατα 
γνωρίζαµε περίπου 400 υγρότοπους που συνολικά κα-
λύπτουν έκταση 2.200 km2, δηλαδή περίπου το 1,6% 
της έκτασης της Ελλάδας (Ζαλίδης και Μαντζαβέλας, 
1994, Κουσουρής 1998). 

Στη Μεσόγειο, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου αποτε-
λεί µια µοναδική περίπτωση: σε µια θαλάσσια έκταση 
240.000 km2 υπάρχουν διάσπαρτα περισσότερα από 
3.000 νησιά και νησίδες. Από αυτά κατοικούνται σήµε-
ρα τα 96 ενώ µόνο τα 72 έχουν πληθυσµό πάνω από 50 
κατοίκους. Το φυσικό περιβάλλον των νησιών δεν χα-
ρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία, αλλά από έναν υψη-
λό ενδηµισµό, δηλαδή την ύπαρξη µοναδικών µορφών 
ζωής. Στη διάρκεια της περίπλοκης γεωλογικής και βιο-
λογικής ιστορίας τού Αιγαιϊκού χώρου, η ζωή προσαρ-
µόστηκε στις συνθήκες των αποµονωµένων νησιών και 
τα τελευταία 8.000 χρόνια αλληλεπίδρασε έντονα µε 
τον άνθρωπο. Έτσι, στον κατακερµατισµένο αυτό χώρο 
αναπτύχθηκαν πολλοί µικροί οικότοποι µε ιδιαίτερες βι-
οκοινωνίες, πολλές ενδηµικές µορφές ζωής, αλλά και 
υψηλού επιπέδου πολιτισµοί. 

Εισαγωγή2

Τί είναι υγρότοποι;

Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές που αποτελούνται από 
έλη µε ποώδη βλάστηση (marsh), από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα 
έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα (fen), από τυρφώδη εδάφη ή από νερό. 
Οι περιοχές αυτές µπορεί να είναι µόνιµα ή προσωρινά κατακλυζόµενες 
από νερό το οποίο είναι στάσιµο ή τρεχούµενο, γλυκό, υφάλµυρο ή αλ-
µυρό και περιλαµβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσι-
νό νερό το βάθος του οποίου κατά την αµπώτιδα δεν ξεπερνά τα έξι µέ-
τρα (Συνθήκη Ramsar, 1971). Οι συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων είναι: 
ποταµοί, ρύακες, εκβολές και δέλτα ποταµών, λίµνες, λιµνοθάλασσες, 
έλη, πηγές, παρόχθιες περιοχές, αλυκές, τεχνητοί ταµιευτήρες νερού.



Στο κατά κανόνα ηµίξηρο περιβάλλον των νησιών, η σηµασία των υγροτό-
πων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι µεγάλη, ενώ η αξία τους 
για τις ανθρώπινες νησιωτικές κοινωνίες θεµελιώδης. Από προηγούµενες 
καταγραφές γνωρίζαµε 78 υγροτόπους -τους µεγαλύτερους- σε 20 νησιά 
(Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994), γνωρίζαµε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί πε-
ρισσότεροι αν και αγνοούσαµε ποιοι είναι και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Κρίνοντας ως µεγάλη έλλειψη το κενό αυτό γνώσης, το 2004 το WWF 
Ελλάς ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συστηµατική απογραφή των υγρο-
τόπων των νησιών του Αιγαίου (εκτός της Κρήτης) αποσκοπώντας στην 
τεκµηρίωση της αξίας τους και στη διερεύνηση των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν. Ο στόχος του προγράµµατος ήταν η τεκµηρίωση της 
ταυτότητας και των πολύ βασικών οικολογικών παραµέτρων των υγρο-
τόπων, και η συµβολή στην προστασία και τη συνετή διαχείρισή τους µε 
κάθε δυνατό τρόπο. 

Τρείς βασικές παραδοχές αποτέλεσαν τη βάση της προσπάθειας:
1. Δεν µπορεί να προστατευθεί κάτι του οποίου η ύπαρξη και η θέση 

αγνοείται.
2. Υγρότοπος απογραµµένος έχει πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να σω-

θεί σε έναν αγώνα έννοµης προστασίας σε σύγκριση µε κάποιον άλλο 
που είναι ίσως σηµαντικότερος, αλλά άγνωστος, και 

3. Οι απογραφές υγροτόπων από µόνες τους, δεν σώζουν υγροτόπους. 
Είναι όµως το αναγκαίο πρώτο βήµα ώστε η κοινωνία να γνωρίσει και 
να κατανοήσει αυτά τα πολύτιµα οικοσυστήµατα και να εφαρµόσει 
συνετότερη διαχείριση των πόρων από τους οποίους εξαρτάται το 
ζην και το ευ ζην των ανθρώπων.
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Αγριοκάλαµο γλυκών νερών (Phragmites australis)



Αριθµός, έκταση και κατανοµή
των υγροτόπων του Αιγαίου4



Με εκτενή έρευνα των βιβλιογραφικών πηγών, µε τις πληροφορίες που 
συλλέχτηκαν από πολυάριθµους φορείς και κυρίως µε την πραγµατο-
ποίηση πολλών ερευνητικών αποστολών, συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για 
303 υγροτόπους σε 45 νησιά του Αιγαίου. Η ερευνητική οµάδα επισκέ-
φτηκε τους 218 από αυτούς. Από τους 303 υγροτόπους που εντοπίστη-
καν οι 258 είναι φυσικοί και οι υπόλοιποι τεχνητοί. 

Ο αριθµός των φυσικών υγροτόπων του κάθε νησιού εξαρτάται από την 
έκταση, τη γεωµορφολογία, το γεωλογικό υπόστρωµα και το κλίµα. Από 
τα 45 νησιά για τα οποία έχουµε δεδοµένα, τα 31 έχουν 1-5 φυσικούς 
υγροτόπους. Έντεκα νησιά έχουν 6-13 φυσικούς υγροτόπους. Με εξαί-
ρεση τη Σάµο που έχει µόνο τέσσερεις αλλά σχετικά µεγάλους, τα µε-
γάλα νησιά δηλαδή η Χίος (842,80 km2), η Λήµνος (476,29 km2), η Νάξος 
(389,43 km2) και η Άνδρος (383,02 km2) έχουν από 11-19 υγροτόπους. Η 
Λέσβος είναι το νησί µε τους περισσότερους υγροτόπους (55) και ακο-
λουθεί η Ρόδος µε 24.

Συνυπολογίζοντας φυσικούς και τεχνητούς υγροτόπους, ο νοµός Λέ-
σβου έχει τους περισσότερους (68) και ακολουθούν ο νοµός Κυκλάδων ο 
νοµός Δωδεκανήσου (52), ο νοµός Εύβοιας (23) και ο νοµός Μαγνησίας 
(Βόρειες Σποράδες (18). Τα νησιά των υπόλοιπων νοµών διαθέτουν από 
λιγότερους υγροτόπους. 

Οι Κυκλάδες παρουσιάζουν το µικρότερο ποσοστό κάλυψης µε υγρο-
τόπους (0,03-0,1%), ενώ όλες οι άλλες οµάδες νησιών (Σποράδες, Δω-
δεκάνησα, Εύβοια) έχουν ενδιάµεσα ποσοστά (0,16-0,26%). Η Λήµνος 
είναι το νησί που καλύπτεται στο µεγαλύτερο ποσοστό από υγροτοπικές 
περιοχές (2,6%) και ακολουθεί η Λέσβος (1,4%). 

Οι υγρότοποι µε έκταση µεγαλύτερη από ένα στρέµµα είναι 263. Από αυ-
τούς, περίπου οι µισοί έχουν έκταση από 1-20 στρέµµατα ενώ η µεγάλη 
πλειονότητα δεν ξεπερνά τα 100 στρέµµατα και µόνο 18 έχουν έκταση 
µεγαλύτερη από 500 στρέµµατα. 

Οι µεγαλύτεροι υγρότοποι του Αιγαίου

• Η Αλυκή (6.500 στρέµµατα) και η Χορταρολίµνη (3.000 στρέµµατα) στη Λήµνο. 
• Οι λιµνοθάλασσες Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι (1.000 στρέµµατα) και η λίµνη του Δύστου 

(4.750 στρέµµατα) στην Εύβοια. 
• Το σύµπλεγµα των υγροτόπων του µυχού του κόλπου της Καλλονής στη Λέσβο, αλλά και 

η Αλυκή Πολυχνίτου και το Ντίπι Λάρσου (από 3.000 στρέµµατα). 
• Η Αλυκή της Νάξου (1.000 στρέµµατα), που είναι και ο µεγαλύτερος υγρότοπος των Κυ-

κλάδων και η Αλυκή Τιγκακίου Κω (1.000 στρέµµατα) που είναι ο µεγαλύτερος υγρότοπος 
των Δωδεκανήσων. 

• Οι δυο µεγαλύτεροι εποχιακοί υγρότοποι του Αιγαίου είναι η Μεγάλη Λίµνη της Αγιάσσου 
(1300 στρέµµατα) στη Λέσβο και το έλος της Καταβιάς στη Ρόδο (1200 στρέµµατα).
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Οι τύποι των υγροτόπων6

Στην πλειονότητά τους οι υγροτοπικές περιοχές των νησιών του Αιγαίου 
είναι παράκτιες και σχεδόν όλες περιλαµβάνουν περισσότερους από ένα 
τύπους υγροτόπων. Σχεδόν κάθε λίµνη, λιµνοθάλασσα ή αλυκή έχει κά-
ποιο ρύακα ο οποίος την τροφοδοτεί µε νερό, κάθε ρύακας καταλήγει σε 
εκβολή µε συνήθως διαφορετικά φυσικοχηµικά και οικοτοπικά χαρακτηρι-
στικά από τον ίδιο τον ρύακα, ενώ κοντά στις εκβολές υπάρχουν συνήθως 
εµφανίσεις υπόγειων νερών που σχηµατίζουν έλη γλυκά, υφάλµυρα ή αλ-
µυρά. Οι κοινότεροι τύποι υγροτόπων είναι οι εκβολές ρυάκων, ποταµών 
και χειµάρρων, τα έλη υφάλµυρου ή αλµυρού νερού, τα έλη γλυκού νερού 
και οι εποχιακοί ρύακες ή χείµαρροι. Αυτοί οι 4 τύποι καταλαµβάνουν το 
62,5% του συνόλου των υγροτοπικών εκτάσεων. Ένα σηµαντικό ποσοστό 
(11,2%) καταλαµβάνουν επίσης και οι τεχνητοί υγρότοποι (τεχνητές λίµνες 
ορυχείων και λατοµείων, λιµνοδεξαµενές και φραγµολίµνες). 

Στο 57% των υγροτόπων υπάρχει µόνιµη παρουσία νερού, ενώ το 43% 
είναι εποχιακοί υγρότοποι. Ανάµεσα στους φυσικούς υγροτόπους, οι µισοί 
ακριβώς είναι µόνιµοι και οι µισοί εποχιακοί. Το 31% των φυσικών υγροτό-
πων, έχουν αποκλειστικά ή κυρίως γλυκό νερό, το 11,2 % αποκλειστικά ή 
κυρίως αλµυρό νερό και στους µισούς σχεδόν (49,2%) γλυκό και αλµυρό 
νερό αναµιγνύονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα του ετήσιου κύκλου 
και σε µεγάλες ποσότητες δηµιουργώντας υφάλµυρες συνθήκες. Όλοι οι 
τεχνητοί υγρότοποι περιέχουν γλυκό νερό.

Ο «τυπικός» υγρότοπος του Αιγαίου

Ο κοινότερος τύπος υγροτόπου στα νησιά του Αιγαίου είναι τα παράκτια έλη, στα οποία είτε 
καταλήγει ένας ρύακας µόνιµης ή εποχιακής ροής ή τροφοδοτούνται υπογείως µε γλυκό νερό 
(βλυχάδες) που «επικάθηται» πάνω στον θαλασσινό υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι, το νερό τους 
είναι κυρίως υφάλµυρο, αλλά ανάλογα µε την εποχή κυµαίνεται από γλυκό ως αλµυρό. Μπορεί 
να περιέχουν ή όχι ανοιχτές επιφάνειες νερού (λιµνούλες) και συνήθως διατηρούν νερό ή έχουν 
τουλάχιστον κορεσµένα µε νερό εδάφη για όλη τη διάρκεια του έτους.

Εκβολή ρύακα Αχλά (ΑΝD02, Άνδρος) Λιµνοδεξαµενή στη Στενή Λιβάδας (ΤΙΝ08, Τήνος)



Οι πιο κοινοί τύποι βλάστησης στους υγροτόπους του Αιγαίου είναι: 

Η υπερυδατική (δηλαδή φυτά που µπορεί να φυτρώνουν στον πυθµένα 
αλλά ο κύριος όγκος τους είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού, π.χ. 
Phragmites, Typha, κλπ). 
Η υγρολιβαδική (δηλαδη ποώδη φυτά που αναπτύσσονται σε ρηχά νερά 
ή κορεσµένα εδάφη, π.χ. Juncus, Carex, κλπ). 
Η θαµνώδης (π.χ. θάµνοι Tamarix, Nerium). 
Η δενδρώδης (π.χ. δέντρα Salix, Platanus). 

Επίσης, αρκετοί υγρότοποι περιέχουν αλοφυτική βλάστηση (Salicornia, 
Arthrocnemum, κλπ) ή περιβάλλονται από βλάστηση αµµωδών ακτών 
και αµµοθινών, ενώ σχετικά λίγοι είναι αυτοί που έχουν υφυδατική βλά-
στηση (π.χ. φύκη Chara και Nitella, υδρόβια αγγειόσπερµα Myriophyllum, 
Ceratophyllum, κλπ).

Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 που καταγράφηκαν στους υγρο-
τόπους των νησιών του Αιγαίου είναι συνολικά 30. Από αυτούς, οι παρα-
κάτω 4 είναι οικότοποι προτεραιότητας για προστασία, δηλαδή είναι πιο 
σπάνιοι και ευάλωτοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης :

Υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (1120). Συναντώνται στη θαλάσσια περι-
οχή αµέσως µπροστά από τους περισσότερους παράκτιους υγροτόπους.
Παράκτιες λιµνοθάλασσες (1150). Ο οικότοπος αυτός καταγράφτηκε 
σε 28 περιπτώσεις.
Παράκτιες αµµοθίνες µε Juniperus spp. (2250). Ο οικότοπος αυτός κατα-
γράφτηκε σε τρεις περιπτώσεις στους υγρότοπους της Νάξου.
Μεσογειακά Εποχιακά Τέλµατα (3170). Καταγράφτηκε πέντε φορές στα 
νησιά Αλόννησος, Ρόδος, Λέσβος, Σκόπελος και Λήµνος.

Βλάστηση και τύποι οικοτόπων 7

Πικροδάφνη (Nerium oleander) Λυγαριά (Vitex agnus-castus)



Μόνο για τους 79 από τους 261 υγροτόπους έχουµε στοιχεία ότι φι-
λοξενούν κάποια ενδιαφέροντα, σπάνια, ενδηµικά ή προστατευόµενα/ 
προστατευτέα είδη ζώων. 

Τα ποσοστά αυτά είναι τα κατώτατα και αν είχαµε τη δυνατότητα να 
ερευνήσουµε τις εκατοντάδες εργασιών που περιέχουν στοιχεία για τα 
ζώα των υγροτόπων, τα ποσοστά θα αυξάνονταν πολύ. 
Η ενδελεχής έρευνα της βιβλιογραφίας δεν ήταν ωστόσο µέσα στους 
σκοπούς και τις δυνατότητες της παρούσας µελέτης. 

Από την άλλη, κατά τη διάρκεια των επιτόπου επισκέψεων η απλή οπτι-
κή παρατήρηση ενός οργανισµού δεν καταλήγει πάντα και µε βεβαιότη-
τα στην ταυτοποίηση του είδους.

Ασπόνδυλα

Η πανίδα των ασπονδύλων ζώων τόσο των ρεόντων όσο και των στάσιµων νε-
ρών δεν έχει µελετηθεί εξαντλητικά. Τα υδρόβια ασπόνδυλα που απαντώνται 
στους υγροτόπους είναι κυρίως Εφηµερόπτερα, Πλεκόπτερα, Οδοντόγνα-

θα, Ηµίπτερα, Νευρόπτερα, Λεπι-
δόπτερα, Δίπτερα (µύγες και κου-
νούπια), Κολεόπτερα, Τριχόπτερα 
και Βραχύουρα (κάβουρες). Έχουν 
εντοπιστεί πολλές σπάνιες και ενδη-
µικές µορφές από τις παραπάνω κα-
τηγορίες ζώων όπως τα Τριχόπτερα 
Stactobia livadia και Tinodes serifos 
στη Σέριφο. Ελάχιστα είδη είναι προ-
σαρµοσµένα στα υφάλµυρα νερά, 
ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν οι οικολογικές προσαρµογές 
των διαφόρων αυτών κατηγοριών 
ζώων που τους επιτρέπουν να επιβιώ-
νουν στα εποχιακά σώµατα νερού. 

Ψάρια 

Παρουσία ψαριών καταγράφτηκε ή παρατηρήθηκε σε 72 από τους 263 υγρο-
τόπους, αλλά ο αριθµός αυτός πρέπει να θεωρηθεί ο ελάχιστος, διότι θα αυξη-
θεί µε εντατικότερη έρευνα. Μόνο σε 19 υγροτόπους καταγράφτηκαν ψάρια 
του γλυκού νερού. Το µόνο είδος γλυκού νερού που γνωρίζουµε ότι διατηρεί 
φυσικούς πληθυσµούς σε υγροτόπους του Αιγαίου είναι το ενδηµικό γκιζάνι 
(Ladigesocypris ghigii), που ζει σε πολλά ρέµατα και χειµάρρους της Ρόδου.

Ζώα8

Ακόµα και τα µικρά εποχιακά τέλµατα έχουν 
µεγάλη σηµασία για την αναπαραγωγή των 
αµφιβίων
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Στην Αλυκή της Κω (KOS01) παρατη-
ρήθηκε επίσης κάποιο είδος Aphanius. 
Τα υπόλοιπα είδη γλυκού νερού έχουν 
εισαχθεί από τον άνθρωπο. Για παρά-
δειγµα: κουνουπόψαρα (Gambusia 
affinis) σε 5 τουλάχιστον ταµιευτήρες, 
κυπρίνοι (Cyprinus carpio) στη λίµνη 
Δύστου και στη λίµνη των Νάνων και 
χρυσόψαρα (Carassius sp.) στους τα-
µιευτήρες Βάθες στο Μουντέ Ικαρίας.

Στους περισσότερους υγροτόπους 
εκβολών µπορεί να εισέρχονται 
ευρύαλα ψάρια όπως οι κέφαλοι 
(Mugil sp.), αλλά και σε αρκετούς, 
κυρίως της Ικαρίας, εισέρχονται και χέλια (Anguilla anguilla). 

Στις τυπικές λιµνοθάλασσες εισέρχονται τόσο ευρύαλα όσο και καθαρά 
θαλασσινά είδη (αθερίνες, λαυράκια, τσιπούρες, κέφαλοι, κλπ). 

Αµφίβια, ερπετά, θηλαστικά, πουλιά.

Οι πράσινοι βάτραχοι είναι τα πιο 
κοινά αµφίβια στους υγροτόπους 
του Αιγαίου. Είναι είδη άµεσα εξαρ-
τώµενα από τους υγροτόπους και οι 
πληθυσµοί τους µειώνονται. Η οµά-
δα των πράσινων βατράχων Rana 
ridibunda έχει µεγάλη εξάπλωση 
ενώ το R. cerigensis περιγράφτηκε 
πρόσφατα και είναι ενδηµικό της 

Καρπάθου. Η µπράσκα (Bufo bufo) 
καταγράφτηκε σε υγροτόπους της 
Εύβοιας ενώ υπάρχει και στη Λέσβο. 
Ο πράσινος φρύνος (Bufo viridis) και 
ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea) 
καταγράφτηκαν στα 7,1% και 5,0% 
των υγροτόπων, αντίστοιχα.

Γκιζάνι / Ladigesocypris ghigii
© Bruno Zava-Αρχείο υδροβιολογικού σταθµού Ρόδου

Πράσινος φρύνος (Bufo viridis)

Πράσινος βάτραχος (Rana ridibunda group)
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Τα ερπετά που έχουν µεγάλη σχέ-
ση µε τους υγροτόπους είναι οι 
νεροχελώνες και τα νερόφιδα. Η 
γραµµωτή νεροχελώνα (Mauremys 
rivulata) είναι η κοινότερη και κατα-
γράφηκε στο 36,7% των υγροτόπων 
ενώ η στικτή νεροχελώνα (Emys 
orbicularis) έχει πιο περιορισµένη 
εξάπλωση (καταγράφηκε στο 3,8% 
των υγροτόπων). Νερόφιδα (Natrix 
natrix και N. tesselata) καταγράφη-
καν στο 11,4% των υγροτόπων και 
συνυπάρχουν µόνο στα νησιά Εύ-
βοια, Τήνο, Λέσβο και Σάµο. Η οχιά 
της Μήλου (Macrovipera schweizeri) 
που είναι ενδηµικό είδος των νη-
σιών Μήλου, Κιµώλου, Πολυαίγου 
και Σίφνου καταγράφηκε σε υγρο-
τόπους των δύο πρώτων νησιών.

Από τα θηλαστικά, η βίδρα (Lutra 
lutra) υπάρχει σίγουρα ακόµη σε 
αρκετούς υγρότοπους της Εύβοι-
ας, η παρουσία της στη Λέσβο είναι 
δεδοµένη, αλλά έχει υποστεί σηµα-
ντική µείωση, ενώ στη Χίο όπου είχε 
καταγραφεί παλαιότερα, η επιβίωσή 
της αµφισβητείται. Το µόνο ελλη-
νικό νησί στο οποίο συνεχίζουν να 
υπάρχουν τσακάλια (Canis aureus) 
είναι η Σάµος και η περιστασιακή 
παρουσία του είδους αυτού στους 
µεγάλους καλαµιώνες του νησιού 
πρέπει να θεωρείται βεβαία.

Η αξία των υγροτόπων των νησιών 
του Αιγαίου για τα µεταναστευτικά, 
τα αναπαραγόµενα και τα διαχειµά-
ζοντα πουλιά είναι πολλαπλή. Πάνω 
από 20 είδη καθαρά υδρόβιων που-
λιών φωλιάζουν στους υγροτόπους 

Γραµωτή νεροχελώνα (Mauremys rivulata)

Ποταµοσφυρικτής (Charadrius dubius)

Νερόφιδο (Natrix natrix)
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των νησιών. Τα συνηθέστερα είδη εί-
ναι τα Charadrius dubius και Gallinula 
chloropus ενώ λιγότερο κοινά είναι 
τα: Fulica atra, Tachybaptus ruficollis, 
Charadrius alexandrinus, Himantopus 
himantopus, Recurvirostra avosetta, 
Ardea purpurea, Tadorna ferruginea, 
Tadorna tadorna, Rallus aquaticus, 
Burhinus oedicnemus, Motacilla alba, 
Motacilla cinerea, Cettia cetti, Cisticola 
juncidis, Αcrocephalus scirpaceus, 
Acrocephalus arundinaceus και 
Merops apiaster. 

Οι πιο εκτεταµένοι υγρότοποι, προσφέρουν µεγαλύτερη ποικιλία ενδιαι-
τηµάτων και σε µεγαλύτερες εκτάσεις και για το λόγο αυτό φιλοξενούν 
και περισσότερα αναπαραγόµενα είδη.

Το χειµώνα απαντώνται στους υγροτόπους των νησιών περισσότερα είδη από 
όσα αναπαράγονται και σε µεγαλύτερους αριθµούς, λόγω του ότι όλοι οι νη-
σιωτικοί υγρότοποι έχουν νερό και οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά ήπιες. 
Τέτοια είδη είναι τα φοινικόπτερα, οι κύκνοι, πάπιες επιφανείας, κάποια 
είδη αρπακτικών πουλιών, αρκετά είδη παρυδάτιων και άλλα. Η σηµασία 

Λασπότρυγγας (Τringa glareola)

Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber)
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των υγροτόπων των νησιών για τα πουλιά γίνεται πιο φανερή, όταν ξεσπούν 
έντονες κακοκαιρίες µε παρατεταµένες χαµηλές θερµοκρασίες. Τότε, οι µε-
γάλοι παράκτιοι υγρότοποι της ΒΑ Ελλάδας που φιλοξενούν κάθε χειµώνα 
περίπου το 60-80% του συνόλου των διαχειµαζόντων πουλιών της χώρας, 
παγώνουν ολοσχερώς. Τα πουλιά αναγκάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο 
νοτιότερα, στους υγροτόπους των νησιών. Αν δεν υπήρχαν τα καταφύγια που 
προσφέρουν αυτοί οι υγρότοποι η χειµερινή θνησιµότητα των πουλιών από 
τις έντονες κακοκαιρίες θα ήταν σαφώς πολύ µεγαλύτερη.

Εκεί όµως που φαίνεται η τεράστια σηµασία των υγροτόπων των νησιών, όχι 
τόσο του καθενός ξεχωριστά αλλά ως ενός δικτύου ενδιαιτηµάτων είναι κατά 
τη διάρκεια των µεταναστεύσεων. Ιδιαίτερα την άνοιξη οι υγρότοποι αυτοί 
αποτελούν αναντικατάστατους σταθµούς ξεκούρασης, τροφοδοσίας και κα-
ταφυγίου για εκατοµύρια µεταναστευτικά πουλιά από πολλά είδη, που χρησι-
µοποιούν τα νησιά ως ενδιάµεσους σταθµούς στο ταξίδι τους προς το βορ-
ρά. Ακόµα και οι πολύ µικροί υγρότοποι έχουν να προσφέρουν λίγη τροφή και 
νερό, ενώ η βλάστησή τους διαµορφώνει ασφαλή µέρη για ξεκούραση.

Σε όλους τους υγροτόπους του Αιγαίου κατά τη διάρκεια των µεταναστεύσε-
ων παρατηρούνται πάρα πολλά είδη πουλιών, ουσιαστικά δηλαδή εκεί µπο-
ρεί κανείς να δει οτιδήποτε. Άλλωστε αυτό εκµεταλλεύονται και οι ορνιθοπα-
ρατηρητές συνδυάζοντας ανοιξιάτικες διακοπές στα ελληνικά νησιά και τη 
δυνατότητα για παρατήρηση µιας τεράστιας ποικιλίας ειδών πουλιών.

Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos)
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Οι υγρότοποι των νησιών προσφέρουν στους νησιώτες πολλές υπηρεσί-
ες. Κάποιες από αυτές είναι φανερές και όλοι τις κατανοούν, άλλες εί-
ναι ελάχιστα γνωστές και παρά τη σηµαντικότητά τους χρειάζεται ειδική 
προσπάθεια για να τις αντιληφθεί και να τις εκτιµήσει το ευρύ κοινό, κά-
ποιες άλλες αγνοούνται πλήρως και υποεκτιµώνται σοβαρά ενώ κάποιες 
θεωρούνται δεδοµένες, χωρίς καθόλου να είναι:

•  Το νερό από τουλάχιστον 40 υγροτόπους χρησιµοποιείται άµεσα για 
ύδρευση, τουλάχιστον 105 υγρότοποι χρησιµοποιούνται για άρδευ-
ση, σε πάνω από 100 εξασκείται βόσκηση αγροτικών ζώων και σε 
τουλάχιστον 80 εξασκείται κυνήγι. 

•  Οι προσχώσεις που δηµιουργήθηκαν από τη δράση του νερού σχη-
µάτισαν στους υγροτόπους τις πολύτιµες επίπεδες εκτάσεις που 
καλλιεργούνταν εντατικά για αιώνες.

•  Οι υγρότοποι είναι οι χώροι όπου για χιλιάδες χρόνια µε τη δράση 
του νερού φτιάχνονται και διατηρούνται οι πανέµορφες και πολύτι-
µες παραλίες των νησιών

•  Οι υγρότοποι είναι οι χώροι όπου τα υπόγεια γλυκά νερά «επικάθη-
νται» πάνω στον θαλασσινό ορίζοντα και έτσι αποτρέπουν την αλ-
µύρινση των παρακείµενων γεωργικών εδαφών τα οποία αλλιώς θα 
καταστρέφονταν από τη διείσδυση του αλατιού

•  Μόνο -ή κυρίως- στους υγρότοπους είναι όπου οι εδαφο-υδρολογι-
κές συνθήκες επιτρέπουν στο νερό των βροχών να διεισδύει και να 
εµπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς στους οποίους κυρίως στη-
ρίζονται σήµερα οι νησιώτες για πόσιµο και αρδευτικό νερό.

•  Οι υγρότοποι αυξάνουν την ποικιλία, την οµορφιά και τη µωσαϊκότη-
τα των τοπίων και τονίζουν τη γραφικότητά τους στηρίζοντας µε τον 
τρόπο τους τον τουρισµό, τη σύγχρονη βασική οικονοµική δραστηρι-
ότητα των νησιωτών.

•  Σε πολλούς γίνεται ακόµη αλοπηγία και παραγωγή αλατιού είτε µε 
βιοµηχανικό ή µε παραδοσιακό τρόπο

Η παραγωγή αλατιού
είναι µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα
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Οι υγρότοποι των νησιών του Αιγαίου έχουν υπολογίσιµη µακροπρόθε-
σµη οικονοµική σηµασία. Η καταστροφή και η µετατροπή τους σε άλλες 
χρήσεις γης, όπως για παράδειγµα οικόπεδα για χτίσιµο, πράγµατι απο-
φέρει βραχυπρόθεσµα οικονοµικό κέρδος σε λίγους µόνο ιδιοκτήτες γης. 
Αντίθετα, ως σύνολο οι νησιωτικές κοινωνίες όχι µόνο θα απωλέσουν για 
πάντα όλες τις παραπάνω φανερές ή αφανείς υπηρεσίες και δυνατότητες 
που προσφέρουν οι υγρότοποι, αλλά θα πληρώνουν για πολλές γενιές τις 
µεγάλες ζηµιές και απώλειες που απορρέουν από την καταστροφή των 
υγροτόπων, οι οποίες όµως εµφανίζονται αργότερα ή εκδηλώνονται µε 
τρόπο που το κόστος των οικονοµικών απωλειών δεν µετριέται εύκολα.

Επίσης, οι υγρότοποι του Αιγαίου προσελκύουν ένα ολοένα αυξανόµε-
νο αριθµό επισκεπτών που κυνηγούν, ψαρεύουν, παρατηρούν ή απλώς 
απολαµβάνουν τη φύση. Μερικά νησιά, όπως για παράδειγµα η Λέσβος, 
έχουν ήδη γίνει προορισµός τουριστών που παρατηρούν πουλιά, κυρίως 
σε υγροτόπους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση µαθητών και φοιτητών εί-
ναι ακόµα δυο δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρονται οι υγρότο-
ποι και έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
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Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν νόµοι που να αφορούν ειδικά την προστασία 
των υγροτόπων και βεβαίως ειδικότερα την προστασία των υγροτόπων 
των νησιών του Αιγαίου. Αντιθέτως, πάρα πολλοί νόµοι αφορούν και µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την προστασία και τη συνετή διαχείριση 
των υγροτόπων, αλλά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην απο-
τελεσµατική ερµηνεία και εφαρµογή τους είναι πολλά, πολυεπίπεδα και 
ποικίλης φύσης (Παπαδηµητρίου 1998). Ως αποτέλεσµα του θεσµικού 
ελλείµµατος ή ανεπάρκειας οι υγρότοποι των νησιών υποβαθµίζονται 
ταχύτατα. Ιδιαίτερα οι µικροί υγρότοποι είναι σήµερα τα περισσότερο 
απειλούµενα οικοσυστήµατα στο Αιγαίο και ίσως αρκετοί από αυτούς 
εξαφανιστούν πριν καν προλάβει να θεσπιστεί κάποιο νοµικό πλαίσιο 
προστασίας και γίνουν αποτελεσµατικοί οι µηχανισµοί εφαρµογής του. 

Σε σύνολο 257 υγροτόπων µόνο οι 128 εµπίπτουν σε κάποιο καθεστώς 
θεσµικής προστασίας ή απολαµβάνουν κάποιο καθεστώς προστασίας 
βασισµένο σε αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιων τοπικών 
υπηρεσιών (π.χ. δασαρχείων) κυρίως για την αξία τους ως προς τη βιο-
ποικιλότητα. Τουλάχιστον 117 υγρότοποι βρίσκονται µέσα στα όρια προ-
στατευόµενων περιοχών. Οι 85 ανήκουν σε κάποια περιοχή του δικτύου 
Φύση 2000, δηλαδή περιλαµβάνονται στον Εθνικό Kατάλογο των προ-
τεινόµενων περιοχών Ειδικού Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (pSCI) (Dafis & 
συν. 1996). Από τις περιοχές που απολαµβάνουν κάποιο άλλο καθεστώς 
προστασίας αξίζει να αναφερθεί ότι 3 ανήκουν στο Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Βορείων Σποράδων, 3 εντάσσονται µέσα σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους, για 6 ισχύει απαγόρευση θήρας, 4 ανήκουν στο ίδιο Μνηµείο της 
Φύσης του Απολιθωµένου Δάσους της Λέσβου, 6 προστατεύονται από 
τη Σύµβαση της Βαρκελώνης, ένας είναι Αισθητικό Δάσος και για 3 ισχύ-
ει προστατευτική Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου. Επίσης οι 34 είναι ανάµεσα 
στα άλλα και Καταφύγια Άγριας Ζωής και οι 38 βρίσκονται σε Ειδικές 
Ζώνες Προστασίας (SPA), που σηµαίνει ότι προστατεύονται µε βάση την 
Οδηγία ΕΕ79/409 για τα άγρια πουλιά και τα ενδιαιτήµατά τους.

Όλα αυτά όµως υπάρχουν µόνο στα χαρτιά, ενώ στην πράξη η κατά-
σταση είναι εντελώς διαφορετική. Από τους 303 υγροτόπους µόνο 2 (!) 
προστατεύονται ικανοποιητικά και έχουν σχετικά επαρκή περιβαλλοντική 
διαχείριση: στις Κουκουναριές Σκιάθου και στο Ψαλίδι της Κω. 

Υγρότοπος Κουκουναριών Σκιάθου
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Οι οριστικές απώλειες

Πάνω από το 60% των υγροτοπικών εκτάσεων της Ελλάδας καταστρά-
φηκε τον προηγούµενο αιώνα. Οι υγρότοποι που αποξηράνθηκαν στην 
ηπειρωτική Ελλάδα µετατράπηκαν στη µεγάλη τους πλειονότητα (93.3%) 
σε καλλιεργήσιµη γη, ενώ η κύρια αιτία για την αποξήρανση 25 υγροτό-
πων στα νησιά του Αιγαίου από το 1965 ως σήµερα, ήταν κατά 84.2% 
η ίδρυση νέων οικισµών και τουριστικών εγκαταστάσεων. (βλέπε και 
Τσιούρης & Γεράκης 1991, Γεράκης & Κουτράκης 1996).

Παράνοµο κυνήγι



Ρύπανση 
Σε σύνολο 249 υγροτόπων, κάποια µορφή ρύπανσης, µε ρύπους σε στερεά 
ή υγρή µορφή παρατηρήθηκε µε σιγουριά στους 100 (40,6%). Στους 68 
(27,6%) δεν καταγράφτηκε ρύπανση, αλλά οι 20 εξ αυτών είναι τεχνητοί 
ενώ για 78 (31,7%) δεν έχουµε 
στοιχεία για να υποστηρίξουµε 
οτιδήποτε. Δηλαδή, όσο αφορά 
τους φυσικούς υγροτόπους για 
τους οποίους έχουµε στοιχεία, 
οι 2 στους 3 υποφέρουν από 
κάποια µορφή ρύπανσης. Ας 
σηµειώσουµε εδώ ότι δεν πε-
ριλαµβάνουµε καθόλου περι-
πτώσεις ελαφράς ρύπανσης µε 
στερεά απορρίµµατα, η οποία 
εύκολα και µε µικρό κόστος 
µπορεί να διορθωθεί. Σε ελάχι-
στους τεχνητούς υγροτόπους 
διαπιστώθηκαν ενδείξεις ρύ-
πανσης από υγρά απόβλητα.

Αλλοιώσεις 
Στους 189 από τους 226 υγροτόπους  για τους οποίους έχουµε στοιχεία, 
είτε από τις δικές µας επιτόπιες επισκέψεις, είτε µέσω της πρόσφατης βιβλι-
ογραφίας, καταγράψαµε κάποιον, συνήθως περισσότερους του ενός, τύπο 
αλλοίωσης ή υποβάθµισης.

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαί-
τερα µετά τη δεκαετία του ‘60, οι 
παράκτιες επίπεδες προσχω-
µατικές εκτάσεις των υγρο-
τόπων που χρησιµοποιούνταν 
για καλλιέργεια, ήταν δηλαδή 
χωράφια, άρχισαν αυξανόµενα 
να οικοδοµούνται κυρίως για 
παραθεριστικές κατοικίες και 
τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Οι εκχερσώσεις και τα µπαζώµατα, είναι τα πρώτα στάδια άλλων παρεµ-
βάσεων, διότι γίνονται για να εξυπηρετήσουν είτε δηµιουργία οικοπέδων 
ή χωραφιών, ή διάνοιξη δρόµων ή απευθείας υπόστρωµα για δόµηση και 
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Απόρριψη σκουπιδιών και µπάζων

Μετατροπή σε οικόπεδα
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για να υλοποιήσουν καταπατή-
σεις δηµόσιων εκτάσεων από 
παρακείµενους ιδιοκτήτες. 
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να 
διαχωριστούν από τις άλλες 
µορφές αλλοίωσης και επεµ-
βάσεων. Ειδικότερα οι εκχερ-
σώσεις και ακόµη πιο ειδικά οι 
εκσκαφές και οι µετακινήσεις 
µεγάλων όγκων χωµάτων για 
λόγους θεµελίωσης κτηρίων, 
είναι µια µορφή επέµβασης 
που αλλοιώνει ουσιαστικά και 
κυρίως αισθητικά όχι µόνο τις 
υγροτοπικές περιοχές αλλά 
και την άµεση γειτονία τους. 

Η δόµηση 

πάνω σε καθαρά υγροτοπι-
κά εδάφη καταγράφεται σε 
103 από τις 187 περιπτώσεις 
υποβάθµισης, αλλά πρέπει 
να θεωρηθεί η σοβαρότερης 
µορφής διότι, σε αντίθεση µε 
άλλες, έχει σχεδόν αµετάκλη-
το χαρακτήρα. Η επίδραση της 
δόµησης δεν πρέπει µε κανένα 
τρόπο να θεωρηθεί ότι αφορά 
µόνο αυτές τις 103 περιπτώ-
σεις διότι όλοι οι υγρότοποι 
-µηδενός εξαιρουµένου- επη-
ρεάζονται µε τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο από τη δόµηση. 
Με άλλα λόγια ακόµη και σε 
υγροτόπους που δεν έχουν 
κτίρια πάνω σε καθαρά υγρο-
τοπικά εδάφη, υπάρχουν κτί-
ρια σε άµεση γειτονία µε αυτά, 
που αλλοιώνουν ανεπανόρθω-
τα το τοπίο του υγροτόπου.

Εκχερσώσεις και µπαζώµατα

Επέκταση καλλιεργειών και δόµηση

Δόµηση σε υγροτοπικά εδάφη



Το παράνοµο κυνήγι είναι 
δύσκολο να τεκµηριωθεί για 
προφανείς λόγους. Η υπεραλί-
ευση και η υπεράντληση είναι 
τις περισσότερες φορές πολύ 
δύσκολο να τεκµηριωθούν 
σε ολιγόλεπτες επισκέψεις 
ή µέσω ερωτηµατολογίων. Η 
υπερβόσκηση αν και είναι επί-
σης δύσκολο να τεκµηριωθεί, 
σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
σαφής, αν και συνήθως αφο-
ρά ορισµένα µόνο σηµεία του 
υγροτόπου ή µιας περιοχής.

Οι υπόλοιποι τύποι αλλοιώ-
σεων αφορούν κυρίως προ-
σπάθειες στραγγίσεων, κα-
τασκευή αεροδροµίων και 
ελικοδροµίων, εγκαταστάσεις 
ιχθυοτροφείων, διενέργεια 
στρατιωτικών ασκήσεων, έργα 
που οδηγούν σε απότοµες µε-
ταβολές αλατότητας των νε-
ρών, διενέργεια αγώνων µοτο-
κρός ή οδήγηση οχηµάτων για 
διασκέδαση, κατασκευή και 
λειτουργία πρόχειρων θερµο-
κηπίων και απολήψεις αδρα-
νών υλικών.
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Υπερβόσκηση

κίνηση τροχοφόρων

Κατασκευή αεροδροµίων
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Οι αιτίες των προβληµάτων

Οι βασικές αιτίες που δηµιουργούν τα προβλήµατα και τις απειλές των υγροτόπων του Αιγαίου 
είναι οι εξής:
•  Η άγνοια του κοινού για την κεφαλαιώδη σηµασία τους και την αξία τους στον αγώνα για 

εξασφάλιση ενός βελτιωµένου επιπέδου ζωής για τις νησιωτικές κοινωνίες.
•  Η κοντόφθαλµη αλλά υψηλή ελκυστικότητα των άµεσων ιδιωτικών οικονοµικών κερδών σε 

αντίθεση µε τη χαµηλή απήχηση των µακροπρόθεσµων οικονοµικών και άλλων ωφελειών για 
το σύνολο των κοινωνιών.

•  Ο συνδυασµός έλλειψης κτηµατολογίου, έλλειψης χωροταξικού σχεδιασµού, και δυνατό-
τητας για εκτός σχεδίου δόµησης, που οδηγεί στη δηµιουργία υπερβολικών τιµών γης οι 
οποίες προκαλούν ισχυρότατα ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα.

•  Η αυξηµένη εξάρτηση των νησιών από τον µαζικό καταναλωτικό τουρισµό ανεξάρτητα από 
την φέρουσα ικανότητά τους.

•  Η αυξηµένη ζήτηση γης σε παραλιακές περιοχές που προκύπτει από όλα τα παραπάνω
•  Οι κοντόφθαλµες κοµµατικές και ψηφοθηρικές σκοπιµότητες.
•  Γενικότερες παθογένειες του ελληνικού κράτους, κυρίως δε η έλλειψη και συνεπής εφαρ-

µογή κεντρικού σχεδιασµού για σοβαρά θέµατα, όπως η ανάπτυξη των νησιών, το ενεργει-
ακό και η αειφορική χρήση των πόρων.

Έλος Γλυφάδας (SAM03, Σάµος)



Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν απο-
ξηρανθεί, µπαζωθεί, κτιστεί, και γε-
νικώς µετατραπεί σε άλλη µορφή 
κάλυψης γης τουλάχιστον 25 υγρό-
τοποι των νησιών του Αιγαίου. Με την 
έξαρση της δόµησης για παραθερι-
στικές και τουριστικές κατοικίες, την 
έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού 
και την εκτός σχεδίου δόµηση, οι 
περισσότεροι από τους ευάλωτους, 
µικρούς και µη εντυπωσιακούς υγρο-
τόπους του Αιγαίου βρίσκονται στο 
χείλος σοβαρής και οριστικής υπο-
βάθµισης ή του αφανισµού. Αν δεν 
αναχαιτιστούν οι σηµερινοί ρυθµοί 
αλλοίωσης, εκτιµούµε ότι µέσα στα 
επόµενα δέκα χρόνια θα θρηνήσου-
µε την ουσιαστική εξαφάνιση ακόµη 
25-30 υγροτόπων στα νησιά µας. Το 
ποσοστό των υποψήφιων «πρώην 
υγροτόπων» δεν πρέπει να καλύπτει 
την ακόµη πιο σηµαντική απειλή που 
είναι η αθόρυβη, µικρής κλίµακας 
υποβάθµιση και σταδιακή αλλοίωση 
που δεν εξαφανίζει, αλλά κυριολεκτι-
κά «ροκανίζει» µέρα µε τη µέρα την 
ακεραιότητα των υγροτόπων.

Ακόµη, η ολοένα αυξανόµενη ζή-
τηση για νερό, ειδικά την ξηρή 
εποχή του έτους, για να εξυπηρε-
τήσει έναν τουρισµό που έχει ξε-
περάσει τα όρια κάθε φέρουσας 
ικανότητας, οδηγεί σε υπερεκµε-
τάλλευση των υπόγειων νερών και 
στην πίεση για δηµιουργία ολοένα 
και περισσότερων ταµιευτήρων 
(προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 
100 σε πέντε χρόνια, από περίπου 
40 που είναι σήµερα). Η σταδιακή 
αποστέρηση των εισροών γλυκού 
νερού είναι η µεγαλύτερη απειλή 
για πολλούς από τους φυσικούς 
υγροτόπους του Αιγαίου. Αν η 
διαχείριση των ταµιευτήρων δε 
γίνει µε τρόπο ώστε να διοχετεύ-
εται αρκετό γλυκό νερό για την 
επαρκή τροφοδοσία των κατάντη 
φυσικών υγροτόπων, πολλοί θα 
εξαφανιστούν και χιλιάδες στρέµ-
µατα καλλιεργήσιµων εδαφών θα 
καταστραφούν από την αλµύριν-
ση. Μαζί τους θα χαθούν δεκάδες 
είδη πολύτιµων φυτών, ζώων και 
οικοτόπων. 

Οι υγρότοποι των νησιών του Αι-
γαίου είναι απειλούµενοι εθνικοί 
πόροι εξαιρετικά πολύτιµοι για τη 
φύση και τον πολιτισµό µας.

Ένας τρόπος υπάρχει για να επι-
τευχθεί αποτελεσµατική προστα-
σία των υγροτόπων του Αιγαίου. 

Να κινητοποιηθούµε όλοι εµείς,  
οι πολίτες, και να πιέσουµε τους 
πολιτικούς για: 
1.  Να ολοκληρωθεί το εθνικό κτη-

µατολόγιο το ταχύτερο δυνατόν.

2.  Να εφαρµοστεί όσο γίνεται πιο 
πιστά και έγκαιρα ο νόµος ν. 
3199/2003 που αποτελεί την 
εναρµόνιση της εθνικής νοµο-
θεσίας µε την Οδηγία Πλαίσιο 
για τα Νερά ΕΕ 60/2000. 

3.  Να απογραφούν και οριοθετη-
θούν µε ακρίβεια οι υγρότοποι 
των νησιών. 

4.  Να εφαρµοστεί µε συνέπεια µια 
συνεκτική, ολοκληρωµένη και 
µακροπρόθεσµη πολιτική για την 
αειφορική ανάπτυξη των νησιών. 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΛΙΜΙΑ
ALN01: Ελ. Ανώνυµο

ΑΡΜΑΘΙΑ
ARM01: Ανώνυµος

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
AST01: Φράγµα Λειβαδίου , AST02: 
Ελ. Βαθύ , AST03: Κάµπος (Λει-
βάδι), AST04: Πάνορµος, AST05: 
Μαρµάρι, AST06: Μαλτεζάνα 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
KAL01: Ελ. Βαθύ, KAL03: Πηγή 
Βουτσάνι, KAL06: ΤΛ Στηµένια

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
KAR01: Λ/Θ Τριστόµου

ΚΑΣΤΕΛΟΡΡΙΖΟ
KST01: ΛΔΞ Κιόλια

ΚΩΣ
KOS01: Αλυκή Τιγκακίου, KOS02: 
Νεροµάνα Πυλίου, KOS03: Ελ. Ψα-
λιδίου, KOS04: Ελ. Λάµπη, KOS05: 
Έλ. Λιµναρά, KOS06: Έλ. Μαρµαρί-
ου, KOS07: Έλ. Μαστιχάρι , KOS08: 
ΛΔΞ Αγ.Νεκταρίου (Πλατύ), KOS09: 
Έλος Ασµάκι, KOS12: Ρ. Ασκληπειί-
ου, KOS13: ΤΛ Μεσσαριάς

ΛΕΙΨΟΙ
LPS01: ΛΔΞ Παναγιάς Χάρου, LPS02: 
Έλ. Όρµου Κουσέλιο, LPS03: Έλ. Στο 
λιµάνι

ΛΕΡΟΣ
LER01: Έλ. Αγίας Κιουράς ή Παρθενί-
ου, LER02: Έλ.Γούρνας, LER03: Φράγ-
µα Παρθενίου , LER04: Έλ.Κοκκάλι

ΠΑΤΜΟΣ
PAT01: Αλυκή Διακόφτη, PAT02: 
Αλυκή Ψιλής Άµµου, PAT03: Φράγ-
µα Λειβάδι (Γερανός), PAT04: Έλ. 
Καλογήρων, PAT05: Έλ. Λεύκες, 
PAT06: Αλυκή Γροίκου (Πέτρα)

ΡΟΔΟΣ
ROD01: Λ. Νάνων, ROD02: ΤΛ. 
Απολακκιάς, ROD03: Π. Γαδουράς, 
ROD05: Π. Κρεµαστινός, ROD06: Π. 
Αργυρός, ROD07: Π. Λάρδου, ROD08: 
Π. Ασκληπιός, ROD09: Π. Κόνταρης, 
ROD10: ΤΛς Άτσακας, ROD11: Εκβ. 
Μάκαρη-Χά, ROD13: Π.Λουτάνης, 
ROD14: Π.Πελέµονης & Εκβ. Καµαρέ, 
ROD15: Π. Παραδεισιώτης, ROD16: 

Ρ. Πεταλούδων, ROD17: Π. Πλατύς, 
ROD19: Νέα Ελεούσα, ROD20: ΛΔΞ 
Σκολώνα, ROD21: Εκβ. Λαχανιάς, 
ROD22: Έλ. Καταβιάς, ROD23: Ρ. 
Σορωνής, ROD24: Έλ. Πληµµυρίου, 
ROD25: Εκβ. Ρ. 7243 (Ανώνυµο), 
ROD26: Ανώνυµες λιµνούλες Γεν-
ναδίου, ROD27: Ανώνυµη Εκβολή, 
ROD28: Ανώνυµη Εκβολή

ΤΗΛΟΣ
TEL01: ΛΔΞ Κάµπου Ερίστου, 
TEL02: Ελ. Γκιόλα (Λιβάδια) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
SAT01: Π. Βάτος, SAT02: Ρ. Φο-
νιάς, SAT03: Λ/Θ Αγίου Ανδρέα, 
SAT04: Εκβ. Π. Γυαλί, SAT05: Εκβ. 
Π. Θερµών, SAT06: Λ/Θ Ανώνυµη, 
SAT07: Έλ. Παλαιόπολης, SAT08: 
Έλος Φονιά, SAT09: Ρ. Κατσαµπάς, 
SAT10: Λ/Θ Κουφκί, SAT11: Στου-
µάρη, SAT12: Βδελολίµνη

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑ
EUB01: Λ/Θ Μεγάλο & Μικρό Λιβά-
ρι, EUB02: ΤΛ. Καρύστου, EUB03: 
Ελ. Ψαχνών ή Κολοβρέχτης, EUB04: 
Λ. Δύστου, EUB05: Εκβ. Βούδωρου, 
EUB06: Π. Νηλέας, EUB07: Π. Κηρέ-
ας, EUB08: ΤΛ. Ορυχείων Αλιβερί-
ου, EUB09: Έλ. Καλάµι, EUB10: Έλ. 
Αλιβερίου (ΑΓΕΤ), EUB11: Έλ.Προ-
κοπίου, EUB12: Εκβ.παραλίας Αγ. 
Δηµητρίου (Λιµιώνας), EUB13: Εκβ. 
Δηµοσάρη (Καλλιανού), EUB14: 
Εκβ.& Ελ. Ποτάµι (Πλατανιστό), 
EUB15: ΤΛ Γεροποτάµου (Ορυ-
χεία Τρούπι), EUB16: Ελ. Βάλτος, 
EUB17: Εκβ. Ξεροπόταµου, EUB18: 
Π. Ξηριάς ή Κάλας, EUB19: Εκβ. 
Δαφνοποτάµου (Κυµάσι), EUB20: 
ΤΛ Παρασκευόρεµα, EUB21: ΤΛς 
Γεροπλατάνου, EUB22: Εκβ. Λίλα, 
EUB24: Εκβ. Ανώνυµου Χειµάρρου 
στο Αλιβέρι, EUB25: ΤΛ Κούρδα

ΣΚΥΡΟΣ
SKR01: Όρµος Καλαµίτσα, SKR02: 
Ασπούς, SKR03: Π. Κηφισσός, SKR04: 
Παλαµάρι, SKR05: Όρµος Καρεφλού

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΜΟΡΓΟΣ
AMO01: Έλ. Κατάπολων (Ξυλοκε-
ρατίδι), AMO02: Αιγιάλη, AMO03: 
ΤΛ Φράγµατος Καταπόλων, AMO04: 
Κάτω Κάµπος

ΑΝΔΡΟΣ
AND01: Ελ.Βιτάλι, AND02: Ελ.Άχλα, 
AND03: Λ. Ατένη, AND04: Π. Πιθάρα 
(πηγές Σάριζα), AND05: Ρ. Αλαδινού, 
AND06: Εκβ. Παραπόρτι, AND07: Εκβ. 
Γιάλια, AND08: Εκβ. Ζόρκου, AND09: 
Έκβ.  Όρµου Φελλός, AND11: Έλ. 
Καντούνι, AND12: Όρµος Βόροι, 
AND13: Έλ. Γαυρίου

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
APR01: Ψαραλυκή, APR02: Λ/Θ Πα-
λιάς Αλυκής 2 

ΓΥΑΡΟΣ
GYA01: Ανώνυµος

ΔΗΛΟΣ
DEL01: Έλ. Δήλου

ΙΟΣ
IOS01: ΤΛ Μυλοπότα, IOS02: Κάλα-
µος, IOS03: Παππάς, IOS04: Όρµος 
Μαγγανάρι

ΚΙΜΩΛΟΣ
KIM01: Αλυκή, KIM02: Ελ. Αγί-
ου Μηνά, KIM03: Έλ. Ελληνικών, 
KIM04: Ελ. Βρωµόλιµνος, KIM05: 
Έλ. Σ(Ζ)ουφιοκάλαµο

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
KOF01: Παχιά Άµµος

ΜΗΛΟΣ
MIL01: Λ/Θ Χιβαδολίµνη, MIL02: 
Αλυκή , MIL03: Λ/Θ Ριβάρι, MIL04: 
Έλ. Προβατά, MIL05: Έλ. Ζεφυρία

ΜΥΚΟΝΟΣ
MYK01: Εκβ. Ρ. Πανόρµου , MYK02: 
ΤΛ Μαραθίου, MYK03: ΤΛ Άνω Με-
ράς / Μαού, MYK04: ρ. Μαού + 
Εκβ. Φωκό, MYK05: Ελ. Χουλάκια, 
MYK06: Έλη αεροδροµίου

ΝΑΞΟΣ
NAX01: Αλυκή, NAX02: Λίµνες Αγίου 
Προκοπίου, NAX03: Λίµνες Γλυ-
φάδας ή Αλυκό ή Καµάρι, NAX04: 
Έλ. Ποταµίδες ή Πυργάκι, NAX05: 
ΛΔΞ Εγγαρών, NAX06: Εκβ. Πηγών 
Σκουληκαριάς (Αµµίτι), NAX07: Εκβ. 
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Ρ.Απόλλωνα, NAX08: Εκβ. Ρ. Μυλο-
πέραµα (Αµπράµ), NAX09:ΤΛ Φα-
νερωµένης, NAX11: Λίµνες Μικρής 
Βίγλας , NAX12: Χειµ. Περίτσης , 
NAX13: Έλ. Αγιασσού, NAX14: Εκβ. 
Ρ. Πνίχτη, NAX15: Έλ. Καλαντού, 
NAX17: Άγιος Μάµας

ΠΑΡΟΣ
PAR01: Ελ Κολυµπήθρες, PAR02: 
Λ/Θ Σάντα Μαρία, PAR03: Αλυκή 
Αγκαιριάς, PAR04: Έλ. Μώλου / 
Κέφαλου, PAR05: Έλ. Παροικιάς, 
PAR06: Έλ. Χρυσής Ακτής

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
POL01: Έλ. Μερσίνη, POL02: 
Ελ.Φάρος

ΣΕΡΙΦΟΣ
SER01: Ρ. Ανώνυµο, SER02: Ρ. 
Ανώνυµο2,  SER03: Τσιλιπάκι

ΣΙΦΝΟΣ
SIF01: Έλ. Καµαρών, SIF02: Έλ. Φά-
ρου, SIF04: Ρ. Παναγιά Πουλάτη

ΤΗΝΟΣ
TIN01: Έλ. Πανόρµου , TIN02: Κολυ-
µπήθρα , TIN03: Άγ. Φωκάς, TIN04: 
Έλ. Αγίου Ιωάννη ( Πόρτο), TIN05: 
Έλ.Ροχάρι , TIN06: Έλ. Αγία Θάλασ-
σα, TIN07: Ρ. Λιβάδας, TIN08: ΤΛ 
Στενής-Λιβάδας

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ
LES01: Αλυκή Καλλονής, LES02: Έλ. 
Παρακοίλων, LES04: Αλυκές Πολυχνί-
του, LES05: Λ/Θ Μέσων, LES06: Ελ. 
Ντίπι Λάρσος, LES07: Ελ. Ευρειακής, 
LES08: Ελ. Αλυκούδι, LES09: Ελ. & 
Εκβ.Βούβαρη, LES10: Ελ. Αχλαδερής, 
LES11: Εκβ. Μάκαρων, LES12: Καρ-
δαµάς / Περάντου-Αποθήκα, LES13: 
Κούκουµος, LES14: Λιµενάκι Παρα-
κοίλων, LES15: Εκβ. Ταξιάρχη Παρα-
κοίλων, LES16: Εκβ. Ποταµιάς (Καρα-
βούλια), LES17: Εννιά Καµάρες ή Έλ. 
Κεραµίου, LES18: Μετόχι Λειµώνος, 
LES19: Σκάλα Καλλονής, LES20: Εκβ. 
Τσικνιά, LES21: Εκβ. Μυλοποτάµου, 
LES22: Φαρµακιές, εκβ. Μάκρη & 
Λούτα, LES23: Έλ.Νυφίδας, LES24: 
Χαραµίδα, LES25: Άγιος Θεράπων 
(Πηγαδάκι), LES26: Ανώνυµο έλος 
Περάµατος, LES27: Εκβ. Χρούσου, 

LES28: Σκάλα Ερεσού, Ψαροποταµός, 
LES29: Π. Τσιχλιώτας, LES30: Φάρος 
(Λίµενα), LES31: Φανερωµένη, LES32: 
Λάψαρνα, LES33: Παλαιόκαστρο, 
LES35: Τσόνια, LES36: Άγιος Στέφα-
νος, LES37: Πεδή - Βάλτος Πεδής, 
LES38: Αλµυροπόταµος (Βατερά),  
LES40: Μικρή Λίµνη Αγιάσσου, LES42: 
Μεγάλη Λίµνη Αγιάσσου, LES44: Αγ. 
Ασµουδιά, LES45: Φράγµα Μονής 
Πυθαρίου, LES46: ΛΔΞς Μεσοτόπου 
- Ερεσού, LES47: Κάµπος Αντίσσης, 
LES49: Αγ. Γεώργιος, LES52: Έλ. 
Περάµατος, LES53: ΛΔΞ Πέτρας / 
Μήθυµνας, LES54: Εκβ. Χειµ. Βούρ-
κου, LES55: Δρότα, LES56: Παραλία 
Θερµής , LES57: Σκάλα Νέων Κυδω-
νιών , LES58: Ρ. Αγ. Ιωάννη, LES59: 
Λαγκάδα, LES60: ΛΔΞ Σκαλοχωρίου, 
LES61: Έλ. Κοφινά, LES62: ΛΔΞ 
Κεράµι (Ποταµιά Καλλονής), LES63: 
ΛΔΧ Σκουτάρου, LES64: Όρµος Ελάφι, 
LES65: Εκβ. Αλµυροπόταµου

ΛΗΜΝΟΣ
LEM01: Αλυκή, LEM02: Χορταρολί-
µνη ή Χορτατού, LEM03: ΤΛ  Κοντιά, 
LEM04: Έλ. Διαπορίου, LEM05: 
Ασπρολίµνη, LEM07: Κόλπος Μού-
δρου-Αεροδρόµιο, LEM08: Εκβ. 
Ανώνυµου χειµάρρου (Κότσινας), 
LEM09: Εκβ. Παραλίας Τηγάνι, 
LEM10: Μετόχι Φακού , LEM11: Ελ. 
Ακρωτηρίου Ασπρόκαβος, LEM12: 
Εκβ. Χανδριά,  LEM13: Εκβ. Ζεµατά, 
LEM14: ΛΔΞ Θάνους, LEM15: Ανώ-
νυµη ΛΔΞ, LEM16: Ανώνυµος Πλά-
κας, LEM17: Παλιό Πεδινό, LEM18: 
Εκβ. Γοµάτι, LEM19: Κότσινας, 
LEM20: Όρµος Τηγάνι

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ALO01: Ελ. Αγ.Δηµητρίου

ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
KPA01: Ελ. Πλανήτης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
PER01: Έλ. Παλιοφάναρο

ΣΚΙΑΘΟΣ
SKI01: Βρωµόλιµνος, SKI02: Λ/Θ 
Αγίου Γεωργίου ή Λ. Σκιάθου ή Αε-
ροδροµίου ή Έλ. Πούντας, SKI03: 
Λ.Κουκουναριών, SKI04: Χειµ.Αχίλ-

λα, SKI05: Π. Κεχριάς, SKI07: Έλ. 
Κολιού, SKI08: Ελ. Πλατανιά

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
SKO01: Έλ.Μηλιών, SKO02: Έλ. Λού-
τσας

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ
TSO01: Ανώνυµη λιµνούλα 1, 
TSO02: Ανώνυµη λιµνούλα 2, 
TSO03: Ανώνυµη λιµνούλα 3

ΨΑΘΟΥΡΑ
PSA01: Έλ. Μανδράκι

ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΥΘΗΡΑ
KYT01: Αλυκές, KYT02: Έλ. Παρα-
λίας Παλαιόπολης), KYT03: Ρ. Πά-
τηµα, KYT04: Ρ. Αγίου Νικολάου

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΙΚΑΡΙΑ
IKA01: Εκβ. Π. Χάλαρη (Να), IKA02: 
Εκβ. Κάµπου (Εκβ. Βουτσιδέ), IKA03: 
Μεσακτή (Εκβ. Μύρσωνα), IKA04: Έλ. 
Λειβάδι (Π. Χάρακας), IKA05: ΤΛ Βά-
θες (Μουντέ), IKA06: ΤΛ Πέζι (Φράγ-
µα Ραχών) , IKA07: Π.Κυπαρίσσι, 
IKA08: Εκβ. Χειµ. Κεραµέ, IKA09: Π. 
Άρης, IKA10: Π. Χειλοποτάµι, IKA11: 
ΛΔΞ Αγίου Κηρύκου (Χριστός)

ΣΑΜΟΣ
SAM01: Αλυκή Ψιλής Άµµου, SAM02: 
Έλ. Μεσοκάµπου, SAM03: Έλ. Γλυ-
φάδας, SAM04: Ανώνυµες λίµνες αε-
ροδροµίου, SAM05: ΛΔΞ Μυτιληνιών 
(Ρόγγια), SAM06: ΛΔΞ Μαραθόκαµπου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ
CHI01: Ελ. Λήµνος, CHI02: Γιβάρι 
Λαγκάδας, CHI03: Ελ Κοντάρι (αε-
ροδροµίου), CHI04: Ελ. Καλαµωτής, 
CHI05: Έλ. Κώµης, CHI06: Π.Να-
γός, CHI07: ΤΛ Βικίου, CHI08: Έλ. 
Φανών, CHI09: ΤΛ Ζυφιά, CHI10: ΤΛ 
Αγίου Γεωργίου Συκούση, CHI12: 
ΤΛ Αρµολίων, CHI13: Εκβ. Καµπιών, 
CHI14: Ελ. Λιθίου ή Παπόρι, CHI15: 
Εκβ. Αγίας Μαρκέλλας, CHI16: Εκβ. 
Μαναγρού, CHI21: Έλος Δελφίνι

ΨΑΡΑ
PSR01: Έλ. Ψαρών
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