
Διακρατική συνεργασία 
για την καταγραφή και διατήρηση 

των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου 

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, 8:00 – 11 μμ, Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα αποτελέσματα του έργου WetMainAreas

Δρ. Ελένη Φυτώκα



Ποια είναι τα υγροτοπικά οικοσυστήματα

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν εκ πείρας τί είναι υγρότοπος, μολονότι ο όρος 
άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. 

Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υγροτόπων

 εποχιακό τέλμα 

 μικρή φυσική λίμνη

 μεγάλες τεχνητές λίμνες

 μικρά τεχνητά λιμνία

 εκβολές των ποταμών και των ρεμάτων

 δέλτα

 λιμνοθάλασσα

 παράκτια έλη



Οι αξίες & υπηρεσίες των υγροτόπων

 βιολογική (στήριξη της βιοποικιλότητας)

 υδρευτική

 αρδευτική

 αλιευτική

 κτηνοτροφική

 βελτιωτική ποιότητας νερού

 αντιδιαβρωτική

 αντιπλημμυρική

 εκπαιδευτική

 επιστημονική

 πολιτιστική

 αναψυχική



Από που απορρέει η ανάγκη καταγραφής και διατήρησης των υγροτόπων



Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Οδηγίες για τους Oικοτόπους και την Ορνιθοπανίδα

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Οδηγία για τις πλημμύρες

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

Στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

Πρωτοβουλία για τις Πράσινες Υποδομές

Κύρια συναφής νομοθεσία

Νόμος 1650/1986 για το Περιβάλλον

Νόμος 3937/2011 για τη Βιοποικιλότητα (προστασία 
βιοποικιλότητας, τροποποίηση διατάξεων για 
προστατευόμενες περιοχές και εθνικό σύστημα 
προστατευόμενων περιοχών, σχέδιο προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, προστασία μικρών και 
μεσαίων υγροτόπων) 

ΚΥΑ 33318/3028/1998 για τους Οικοτόπους και ΚΥΑ 
414985/1985 για τα Πουλιά, όπως ισχύουν (δίκτυο 
Natura 2000). 

Νόμος 3199/2003 για τα Ύδατα

Ν.Δ. 191/1974 για την προστασία των υγροτόπων 
(Συνθήκη Ραμσάρ) 

Εθνικές Στρατηγικές και προγράμματα

Κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής

Εθνική στρατηγική και Πρόγραμμα Δράσης για τη βιοποικιλότητα

Χωροταξικός σχεδιασμός

Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδάτων

Από που απορρέει η ανάγκη καταγραφής και διατήρησης των υγροτόπων



Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ
οι υγρότοποι αποτελούν συνδετικά στοιχεία για την ενίσχυση 

της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ) 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Οδηγίες για τους Oικοτόπους και την Ορνιθοπανίδα

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Οδηγία για τις πλημμύρες

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

Στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

Πρωτοβουλία για τις Πράσινες Υποδομές

Κύρια συναφής νομοθεσία

Νόμος 1650/1986 για το Περιβάλλον

Νόμος 3937/2011 για τη Βιοποικιλότητα (προστασία 
βιοποικιλότητας, τροποποίηση διατάξεων για 
προστατευόμενες περιοχές και εθνικό σύστημα 
προστατευόμενων περιοχών, σχέδιο προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, προστασία μικρών και 
μεσαίων υγροτόπων) 

ΚΥΑ 33318/3028/1998 για τους Οικοτόπους και ΚΥΑ 
414985/1985 για τα Πουλιά, όπως ισχύουν (δίκτυο 
Natura 2000). 

Νόμος 3199/2003 για τα Ύδατα

Ν.Δ. 191/1974 για την προστασία των υγροτόπων 
(Συνθήκη Ραμσάρ) 

Εθνικές Στρατηγικές και προγράμματα

Κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής

Εθνική στρατηγική και Πρόγραμμα Δράσης για τη βιοποικιλότητα

Χωροταξικός σχεδιασμός

Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδάτων

Από που απορρέει η ανάγκη καταγραφής και διατήρησης των υγροτόπων



Διακρατικό Πρόγραμμα

Εδαφικής Συνεργασίας

Βαλκανικής Μεσογείου

Αλβανία

Βόρεια Μακεδονία

Βουλγαρία

Ελλάδα

Κύπρος

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

των φυσικών οικοσυστημάτων και η συνοχή των 

δικτύων προστατευόμενων περιοχών, συνιστά τον 

Ειδικό στόχο 2.1 του Διακρατικού Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας της Βαλκανικής Μεσογείου 

συμβάλλοντος στο γενικό στόχο του προγράμματος 

για μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη.



Κοινοπραξία από 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία
5 Ερευνητικοί φορείς
3 Εθνικές Υπηρεσίες
1 Περιφερειακή Υπηρεσία
1 Δημοτική Υπηρεσία

Προϋπολογισμός: 1.159.383,93
8 χρηματοδοτούμενοι Εταίροι 

2 Παρατηρητές Εταίροι

Έλληνες Εταίροι: 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΥΠΕΝ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Διάρκεια
Ιούλιος 2017 – Αύγουστος 2020



WP1 Διαχείριση - Συντονισμός Έργου

2: Διάχυση Αποτελεσμάτων

(γεωπύλη γεωχωρικών δεδομέων, δικτυακός τόπος για τους ελληνικούς υγροτόπους, υπηρεσία παρακολούθησης από το Διάστημα)

4: Κοινή Αξιολόγηση 
Yγροτόπων ως σύνδεσμοι 

οικοσυστημάτων και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

5: Βελτίωση των πολιτικών 
για τη διατήρηση και 

προστασία των υγροτόπων

Διακρατική Συνεργασία για τη 
διατήρηση και προστασία των 

υγροτόπων της Βαλκανικής 
Μεσογείου ως κοινή φυσική και 

πολιτιστική κληρονομικά

Εργαστήρι Επικοινωνίας με φορείς 
χάραξης πολιτικών 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
της Βαλκανικής Μεσογείου
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3: Καταγραφή Υγροτόπων της 
Βαλκανικής Μεσογείου & 

Αξιολόγηση του ρόλου τους 
στη Συνδεσιμότητα 
Οικοσυστημάτων
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1 Διασυνοριακή Λεκάνη

Mesta/Νέστος

2 Διασυνοριακή Λεκάνη

Αώος/Vjosa

3 Διασυνοριακή 
Λεκάνη

Vardar/Αξιός
4 Περιφέρεια 

Θεσσαλίας

Κοινή (JOINT) αξιολόγηση υγροτόπων 
ως σύνδεσμοι οικοσυστημάτων και πολιτιστικής κληρονομιάς - ΠΙΛΟΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:
Bridging Balkan Mediterranean wetlands: CULTURE and NATURE in the transboundary river basins and in Thessaly Region



1 Διασυνοριακή Λεκάνη

Mesta/Νέστος

2 Διασυνοριακή Λεκάνη

Αώος/Vjosa

3 Διασυνοριακή 
Λεκάνη

Vardar/Αξιός
4 Περιφέρεια 

Θεσσαλίας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:
Bridging Balkan Mediterranean wetlands: CULTURE and NATURE in the transboundary river basins and in Thessaly Region



Project co-funded by European Union and the 
National Funds of participating countries

Χαρτογραφική Αποτύπωση των Υγροτόπων της 
Βαλκανικής Μεσογείου



Υπηρεσία παρακολούθησης υδάτινων επιφανειών 
στους υγροτόπων από το Διάστημα



Γεωπύλη για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου

















Πρόσβαση στα αποτελέσματα 
χαρτογράφησης & απογραφής των υγροτόπων 

 Γεωπύλη για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου (Balkan-

Mediterranean Wetlands Geoportal) (https://wetmainareas.com/)

 Δικτυακός Τόπος για τους Υγροτόπους της Ελλάδας του ΕΚΒΥ, όπου 

διατίθενται στην ελληνική τα δεδομένα για την Ελλάδα (http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/)

 Υπηρεσία παρακολούθηση υδάτινων επιφανειών στους υγροτόπων 
από το Διάστημα https://extrema.space/WetMainAreas/dashboard.html

https://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA.

https://wetmainareas.com/
http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/
https://extrema.space/WetMainAreas/dashboard.html
https://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA


Βαλκανική Μεσόγειος

Υγρότοποι Άλλο

Καταλαμβάνουν μόλις το 2% της συνολικής 
εδαφικής επικράτειας

Η Βαλκανική Μεσόγειος 
έχει περισσότερους από 8.500 υγροτόπους (εξαιρουμένων ποταμών και ρεμάτων) 
με συνολική έκταση μεγαλύτερη από 500.000 εκτάρια



Πόσους υγροτόπους καταγράψαμε 
στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας μας



1383 υγρότοποι
Συν Έκταση >200.000 εκτ. 
στην ηπειρωτική Ελλάδα

Τη μεγαλύτερη έκταση 
καταλαμβάνουν 
- Παράκτιοι Υγρότοποι
- Φυσικές Λίμνες
- Τεχνητές Λίμνες 

Μεγάλο πλήθος 
- Τεχνητών Λιμνίων
- Έσωτερικών Ελών
- Μικρών λιμνών





979 Μικροί υγρότοποι 
(κάτω από 8 εκτάρια)

728  Εκτός 
δικτύου ΦΥΣΗ 2000
συνολικής έκτασης

1400 περίπου εκτάρια

Νησίδες Βιοποικιλότητας

Φυσικά Συστήματα 
Συγκράτησης υδάτων

Πράσινες Υποδομές σε 
αγροτικά-αστικά 
συστήματα

(εκτάρια)

Φραγμολίμνη Ρέματος ΚαρυδιάςΕσωτερικό Έλος Σίνδου Παράκτιο Έλος Χείμαρρου



Υγρότοποι, Δίκτυο NATURA 2000 (Ν2Κ),
Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)



33.280 εκτάρια 
υγροτοπικού

οικοσυστήματος
εκτός Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 

και εκτός 
Προστατευόμενων 

Περιοχών

ΕΚΤΟΣ Ν2Κ εκτός ΠΠ

ΕΚΤΟΣ Ν2Κ εντός ΠΠ

ΕΚΤΟΣ Ν2Κ

ΕΝΤΟΣ Ν2Κ

Υγρότοποι, Δίκτυο NATURA 2000 (Ν2Κ),
Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)



Αξιολόγηση Συνδεσιμότητας
(Connectivity Assessment)



Αξιολόγηση Συνδεσιμότητας 
Περιοχών Ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα (χωρική ανάλυση)



Προτεραιότητες 
Διατήρησης Υγροτόπων

σε ΜΗ ευνοϊκές για τη 
βιοποικιλότητα περιοχές
21.309 εκτάρια

σε Ευνοϊκές για τη 
βιοποικιλότητα περιοχές 
που δεν παρουσιάζουν 
συνδεσιμότητα με το 
ευρύτερο τοπίο
67.421 εκτάρια

Υγροτοπική Έκταση (εκτάρια)

Αξιολόγηση Συνδεσιμότητας 
Περιοχών Ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα (χωρική ανάλυση)



Χάρτης Τομπουλίδου

Θεματικός Χάρτης 
Κατανομής Υγροτόπων
Περιφέρειας Θεσσαλίας



Ωφέλειες από τo διακρατικό έργο για τους 

υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου -

WetMainAreas

 Αύξηση της γνώσης για τους υγροτόπους.

 Ελεύθερη πρόσβαση σε απογραφικά και χαρτογραφικά δεδομένα.

 Διάχυση και αξιοποίηση των απογραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων στοχεύοντας σε 
πολλαπλές ομάδες χρηστών, όπως: φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικές και τοπικές αρχές, 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ΜΚΟ, ομάδες πολιτών, δημοσιογράφοι κ.λπ. 

 Η λεπτομερής καταγραφή και ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων με στοιχεία για τους 
Θεσσαλικούς υγροτόπους, συνιστά παράδειγμα που αναμένεται να ακολουθηθεί και από άλλες 
Περιφέρειες της χώρας.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!

helenf@ekby.gr

mailto:Helenf@ekby.gr

