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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Η ομάδα εργασίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ),   

η οποία διενήργησε την απογραφή των υγροτόπων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, αποτελείται από τους:

Ελένη Φυτώκα, Μαρία Τομπουλίδου, Λένα Χατζηιορδάνου, Αντώνη Αποστολάκη, Βασιλική Τσιαούση, Πέτρο Κακούρο, 

Κατερίνα Μπόλη, Μαρία Κατσακιώρη, Έλενα Χατζηχαραλάμπους και Βασιλική Χρυσοπολίτου.

Στην εργασία αυτή αξιοποιήθηκαν αποτελέσματα, σχόλια και προτάσεις από διάφορους φορείς και επιστήμονες. 

Ειδικότερα, το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), παρατηρητής εταίρος του έργου 

WetMainAreas, συμμετείχε στη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών εντοπισμού και αποτύπωσης ορίων των 

υγροτόπων και παρακολούθησε την εξέλιξή τους. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εταίρος του έργου, παρήγαγε 

το γεωχωρικό επίπεδο με τις πιθανές θέσεις υγροτόπων, με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Sentinel-2, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ για τον αρχικό εντοπισμό υγροτόπων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών, 

στοιχεία από επιτόπιες επισκέψεις και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως εταίρος 

του έργου, ανέλαβε την υλοποίηση της απογραφής για τους υγροτόπους της Θεσσαλίας. Στην παρούσα εργασία 

επίσης συνεισέφερε, ως ανάδοχος του ΕΚΒΥ, η εταιρία ΣΥΣΤΑΔΑ, η οποία διενήργησε επιτόπιες επισκέψεις και 

ψηφιοποιήσεις στις πιλοτικές περιοχές των λεκανών απορροής Αώου, Αξιού και Νέστου και συνέβαλε στη χωρική 

επεξεργασία της συνδεσιμότητας των υγροτόπων. Η εταιρία VERUS Plus, επίσης ανάδοχος του ΕΚΒΥ, προέβη στην 

επέκταση και βελτίωση των εργαλείων διάθεσης των αποτελεσμάτων, μέσω του δικτυακού τόπου για τους ελληνικούς 

υγροτόπους του ΕΚΒΥ. Τέλος, ειδικοί επιστήμονες - εξωτερικοί συνεργάτες συνέβαλαν με σχόλια και παρατηρήσεις επί 

της χαρτογραφικής αποτύπωσης για υποσύνολα υγροτόπων και πρότειναν βελτιώσεις. Το ΕΚΒΥ έχει την ευθύνη του 

τελικού αποτελέσματος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεισφορά τους στο τελικό αποτέλεσμα, οφείλουμε στους ακόλουθους επιστήμονες:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Χαράλαμπος Βερβέρης, Γιώργος Αλβανόπουλος

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΙΑΑΔΕΤ

Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ιωάννης Ιωαννίδης, Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Ναπολέων Πιάκης-Χατζηευαγγέλου, Κωνσταντίνος Γρίβας, Βασίλης Μητσιός

ΣΥΣΤΑΔΑ O.E

Δημήτρης Παλάσκας, Δημήτρης Τσιάρας, Πασχαλίνα Νούσκα, Νικόλαος Νικίσιανης, Γεώργιος Πουλής

VERUS Plus: Άνθιμος Ζαχαριάδης

Ειδικοί επιστήμονες 

Στρατής Μπουρδάκης, Ρήγας Τσιακίρης, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Σάββας Καζαντίδης, Δημήτρης Μπούσμπουρας



“ Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι εκείνος που καταστρέφει τους υγροτόπους 

δεν είναι ο γεωργός, ο βιομήχανος, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ο ξενοδόχος 

και ο τουρίστας, αλλά εκείνος που καθορίζει σε εθνικό ή και υπερεθνικό επίπεδο 

τη γεωργική, βιομηχανική, τουριστική κ.λπ. πολιτική. Αν προχωρήσει όμως κανείς 

βαθύτερα, ίσως φθάσει στο συμπέρασμα ότι το πρωταρχικό αίτιο της καταστροφής 

των υγροτόπων, αλλά και γενικά του περιβάλλοντος, είναι η άγνοια και η προσπάθεια 

για βραχυπρόθεσμα μόνο οφέλη. Ειδικά για τους υγροτόπους, η πριν από τη δεκαετία 

του 1960 άγνοια ήταν λογική δικαιολογία. Σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική άγνοια, 

αλλά ανεπαρκής ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και, φυσικά, η ίδια τάση να 

παραβλέπονται τα μακροπρόθεσμα οφέλη.  

Π.Α. Γεράκης, 1993

”
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ΠΡΌΛΕΓΌΜΕΝΑ

Η επικαιροποίηση των απογραφικών 
δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους 
και η τεκμηρίωση και προώθηση μέτρων για 
τη διατήρηση και προστασία τους αποτελούν 
διαχρονικές επιδιώξεις του ΕΚΒΥ και υπήρξαν  
το έναυσμα για τη συμμετοχή του στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου 
WetMainAreas. Το έργο αυτό, με αντικείμενο  
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
διατήρησης των υγροτόπων της Βαλκανικής 
Μεσογείου, υλοποιήθηκε χάρη στη 
χρηματοδότηση που εξασφαλίσθηκε από το 
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Το ΕΚΒΥ συντόνισε  τις δράσεις που 
αφορούσαν στη χαρτογράφηση, απογραφή και 
αξιολόγηση της οικολογικής συνδεσιμότητας 
των υγροτόπων της Βαλκανικής Μεσογείου, 
από τις οποίες προέκυψε η παρούσα έκδοση.

Η έκδοση δομείται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη 
παρέχει ορισμούς, στοιχεία τυπολογίας και 
αναφορά στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες  

των υγροτόπων. Η δεύτερη συνοψίζει το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση 
και προστασία των υγροτόπων της χώρας. Η 
τρίτη ενότητα παρουσιάζει τη μεθοδολογική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τον εντοπισμό 
και τη χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων 
των υγροτόπων στην ηπειρωτική Ελλάδα και 
παρέχει αποτελέσματα ως προς το πλήθος,
την έκταση και τη χωρική κατανομή των 
υγροτόπων που εντοπίστηκαν.

Η έκδοση απευθύνεται σε φορείς με 
αρμοδιότητες στους τομείς της προστασίας 
και διατήρησης της φύσης και των υδάτων, 
στη διαχείριση των υγροτοπικών πόρων 
και στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και 
έργων ανάπτυξης. Απευθύνεται επίσης στην 
επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, 
φιλοδοξώντας να ενημερώσει και να παράσχει 
πληροφορία βάσης για την ανάληψη δράσεων 
προστασίας, διατήρησης, αποκατάστασης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς 
όφελος των ελληνικών υγροτόπων.
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Ό όρος υγρότοπος, απόδοση του αγγλικού 
wetland και κατά λέξη υγρή γη, έχει 
ενσωματωθεί στη γλώσσα μας εδώ και
50 περίπου έτη. Είναι συλλογικός όρος για 
τα οικοσυστήματα των οποίων οι διεργασίες 
(φυσικές, χημικές, βιολογικές) και οι λειτουργίες 
κυριαρχούνται και ρυθμίζονται κυρίως από
το νερό. 

Λόγω της μεγάλης ποικιλότητας των 
υγροτόπων παγκοσμίως, που απαντούν σε 
ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, έχουν προταθεί 
διάφοροι ορισμοί. Ό ευρύτερα αποδεκτός είναι 
αυτός που αναφέρεται στη Σύμβαση Ραμσάρ 
για τους υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως 
Ενδιαιτήματα Υδρόβιων Πουλιών1.
 
Σύμφωνα με τo άρθρo 1 της Σύμβασης 
Ραμσάρ, ως υγρότοποι ορίζονται οι φυσικές 
ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από 
έλη γενικώς (marsh), από μη αποκλειστικώς 
ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα 
(fen), από τυρφώδεις γαίες (peatland) ή από 
νερό. Όι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή 
προσωρινώς κατακλυζόμενες με νερό το οποίο 
είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή 
αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που 
καλύπτονται από θαλασσινό νερό, το βάθος 
του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι 
μέτρα. 

Όι υγρότοποι είναι δυναμικά οικοσυστήματα 
που μεταβάλλονται στον χώρο και στον χρόνο. 
Περιλαμβάνουν τις υδατοσυλλογές, είτε αυτές 
είναι στάσιμες ή ρέουσες, μόνιμες ή εποχιακές, 
καθώς και τις περιοχές των οποίων η στάθμη 
του υπογείου νερού απέχει πολύ λίγο από 
την επιφάνεια του εδάφους και δεν συμβαίνει 
επιφανειακή κατάκλυση, ή συμβαίνει σπάνια 
στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων. 

Το θέμα των ορίων των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων είναι από τη φύση του 
δύσκολο να απαντηθεί, όπως συμβαίνει με
τις μεταβατικές ζώνες και τις χωρικά και χρονικά 
δυναμικές περιοχές. Oυσιώδη γνωρίσματα 
της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των 
καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία 
υγροτοπικής βλάστησης και η ύπαρξη 
υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που 
ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα, ως αποτέλεσμα 
της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού
(Πλαίσιο 1).

Ό κυριότερος περιβαλλοντικός παράγοντας 
που ελέγχει τη δομή και τις λειτουργίες 
των υγροτόπων είναι η υδρολογία τους. 
Υδρολογικές παράμετροι όπως το βάθος νερού, 
η διάρκεια κατάκλυσης και ο ρυθμός ανανέωσης 
του νερού, έχουν άμεση και έμμεση επίδραση 
στα βιοτικά και αβιοτικά γνωρίσματα κάθε 
υγροτόπου.

Τί είναι υγρότοπος

1 Η Σύμβαση Ραμσάρ υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην περσική πόλη Ραμσάρ και τέθηκε σε ισχύ στις 21 

 Δεκεμβρίου 1975. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ. 191/74.

Σύμφωνα με τo άρθρo 1 της Σύμβασης 
Ραμσάρ, ως υγρότοποι ορίζονται 
οι φυσικές ή τεχνητές περιοχές 
αποτελούμενες από έλη γενικώς (marsh), 
από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα 
έλη με τυρφώδες υπόστρωμα (fen), 
από τυρφώδεις γαίες (peatland) ή από 
νερό. Όι περιοχές αυτές είναι μονίμως 
ή προσωρινώς κατακλυζόμενες με νερό 
το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, 
υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν 
επίσης εκείνες που καλύπτονται από 
θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου 
κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. 
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Όι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς 
υποβαθμισθεί από τον άνθρωπο, σφύζουν 
από ζωή. Η υγροτοπική βλάστηση αποτελεί 
τη «ραχοκοκαλιά» των υγροτόπων και 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία μορφών και 
ειδών. Περιλαμβάνει βυθισμένα και επιπλέοντα 
υδρόφιλα είδη, ελόφυτα που αναπτύσσονται 
σε έλη και υγρολίβαδα, καθώς και υδρoχαρή 
θαμνώδη και δενδρώδη είδη. Συνιστά (μαζί με 
το φυτοπλαγκτό) τη βάση της ροής ενέργειας 
και του τροφικού πλέγματος και είναι η 
κύρια πηγή τροφής για ασπόνδυλα, ψάρια, 
υδρόβια πουλιά και θηλαστικά, τα οποία 
έχουν προσαρμοστεί να ζουν σε υγροτοπικά 
ενδιαιτήματα. Ιδιαίτερα θαυμαστή είναι η 
πληθώρα υδρόβιων πουλιών που βρίσκουν 
στους υγροτόπους χώρους για αναπαραγωγή, 
φώλιασμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά από 
τα είδη είναι μεταναστευτικά και προστατεύονται 

άμεσα ή έμμεσα από την ευρωπαϊκή Όδηγία για 
τα πτηνά και από Διεθνείς Συμβάσεις (όπως της 
Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, της 
Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών 
ειδών της άγριας πανίδας).

Όι υγρότοποι συνδέονται άρρηκτα με την 
ευρύτερη λεκάνη απορροής στην οποία 
ανήκουν, αφού εξαρτώνται από διεργασίες 
που συμβαίνουν στα υψηλότερα σημεία 
της λεκάνης και, ταυτοχρόνως, επηρεάζουν 
τα οικοσυστήματα που βρίσκονται στα 
κατάντη. Το υγροτοπικό οικοσύστημα έχει 
κάποια μεγαλύτερη ή μικρότερη, τροφική-
ενεργειακή διασύνδεση με άλλα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα, καθώς και με δασικά, λιβαδικά, 
αγροτικά της λεκάνης απορροής του ή ακόμα 
και γειτονικών λεκανών.

Το νερό, η υγροτοπική βλάστηση και το υδρομορφικό έδαφος είναι τα τρία ουσιώδη 
γνωρίσματα των υγροτοπικών οικοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 
και οριοθέτησή τους σε σχέση με τα άλλα οικοσυστήματα. Παγκοσμίως, υπάρχει πληθώρα 
ερευνητικών εργασιών (Tiner 2012, ΕΚΒΥ 1995, Reed 1998, USACE 1987)  για τα 
κριτήρια αναγνώρισης των υγροτόπων και αποτύπωσης της θέσης και των ορίων τους. 
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο αντικείμενο αυτό στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ΕΚΒΥ περιέγραψε ορισμένα κριτήρια 
τα οποία επιτρέπουν μία σχετικά ταχεία, αλλά και επιστημονικά αντικειμενική αναγνώριση 
μιας περιοχής ως υγροτόπου. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία 
με το Άρθρο 13α του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», σύμφωνα με το 
οποίο:  «… η ύπαρξη των υγροτόπων πιστοποιείται με βάση τα ακόλουθα ιδίως κριτήρια: 

α) τις υδρολογικές συνθήκες, εφόσον οδηγούν, είτε σε κατάκλυση, είτε σε κορεσμό των 
εδαφών με επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, σε συχνότητα και διάρκεια ικανή να στηρίζει 
υγροτοπική κυρίως βλάστηση προσαρμοσμένη σε συνθήκες κορεσμένου εδάφους, ή 

β) την παρουσία υδρομορφικών εδαφών, ή 

γ) την ύπαρξη αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυδατικής ή παρυδάτιας βλάστησης».

Πλαίσιο 1: Τα τρία ουσιώδη γνωρίσματα των υγροτόπων
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Όι υγρότοποι παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλομορφία, μπορεί να βρίσκονται σε κάθε 
υψόμετρο, από την ορεινή έως την παράκτια 
ζώνη, και εμφανίζουν ποικίλους τύπους. 
Διακρίνονται ανάλογα με τη ρέουσα ή στάσιμη 
φύση των νερών, την αλατότητα του νερού, 
τη γειτνίασή τους με θάλασσα, το υπόστρωμά 
τους (ανόργανα υλικά, τύρφη), τη βλάστηση, 
ανάλογα με το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κ.λπ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, διακρίνονται 
τρεις μεγάλες κατηγορίες υγροτόπων:
α) οι θαλάσσιοι και παράκτιοι, όπως εκβολές 
και εκβολικά συστήματα, λιμνοθάλασσες, 
παράκτια έλη, ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα 
πεδία,
β) οι εσωτερικοί, όπως λίμνες και εσωτερικά 
έλη και
γ) οι τεχνητοί/ανθρωπογενείς όπως τεχνητές 
λίμνες, ορυζώνες, αλυκές, λιμνούλες για 
εξασφάλιση νερού σε ζώα κ.ά. (Πλαίσιο 2).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για τη Χαρτογράφηση και 
Αξιολόγηση των Όικοσυστημάτων και 
των Υπηρεσιών τους, γνωστή ως MAES2, 
αναπτύχθηκε σύστημα ταξινόμησης των 
οικοσυστημάτων (Maes κ.ά. 2013), το οποίο 
περιλαμβάνει:
α) ως γενική κατηγορία, τα γλυκά ύδατα (fresh 
water), δηλαδή λίμνες και ποταμούς, β) ως 
υποκατηγορία των χερσαίων (terrestrial) 
οικοσυστημάτων, τα έλη και τους τυρφώνες, και
γ) ως υποκατηγορία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων (marine), τους παράκτιους 
υγροτόπους, όπως δέλτα, εκβολές, 

λιμνοθάλασσες. Περαιτέρω διάκριση 
υγροτοπικών κλάσεων έχει γίνει με επέκταση 
του συστήματος στα δασικά, λιβαδικά και 
αγροτικά οικοσυστήματα (π.χ. δασωμένοι 
υγρότοποι, υγρολίβαδα, ορυζώνες)
(Fitoka κ.ά. 2017), η οποία εφαρμόστηκε για 
τη χαρτογράφηση των ελληνικών υγροτόπων 
Ραμσάρ και των λεκανών απορροής τους
(Fitoka κ.ά. 2020).

Όι υγρότοποι παρουσιάζουν μεγάλες 
διαφορές και ως προς την έκταση που 
καταλαμβάνουν. Όρισμένοι καλύπτουν δεκάδες 
χιλιάδες στρέμματα και συνιστούν μωσαϊκό 
περισσότερων του ενός τύπου υγροτόπων. 
Για παράδειγμα, o όρος «Δέλτα Νέστου» 
αναφέρεται στο δελταϊκό οικοσύστημα που 
περιλαμβάνει παρόχθια δάση, λιμνοθάλασσες, 
εκβολικά ύδατα, παράκτια έλη, αμμοθίνες, ακτές 
κ.ά.

Υπάρχουν όμως και πολλοί μικροί υγρότοποι, 
μερικών στρεμμάτων ή και κάτω του ενός 
στρέμματος, όπως εκβολές ρεμάτων, μικρές 
λίμνες και έλη στην ορεινή ζώνη, μικροί 
υγρότοποι κοντά ή μέσα σε αστικές και 
γεωργικές περιοχές, καθώς και οι μικροί 
υγρότοποι των νησιών. Όι μικροί αυτοί 
υγρότοποι συνιστούν σημαντικά οικοσυστήματα 
με ανάλογες λειτουργίες και υπηρεσίες, οι 
οποίες συνήθως δεν είναι τόσο προφανείς, 
όσο στην περίπτωση των μεγάλων υγροτόπων  
(Πλαίσιο 3). Ακόμα και στους μικρούς 
υγροτόπους, μπορεί να διαμορφώνεται ένα 
μικρό μωσαϊκό από περισσότερους του ενός 
τύπους, όπως και στους μεγάλους υγροτόπους. 

Τύποι υγροτόπων 

2 MAES: Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services.
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

A. Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους μικρότερου 
των έξι μέτρων κατά τη ρηχία.
B. Υποπαλιρροϊκές υδρόβιες στρωμνές.
C. Κοραλλιογενείς ύφαλοι.
D. Βραχώδεις θαλάσσιες ακτές.
E. Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις 
παραλίες.
F. Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των 
εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
G. Διαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα 
πεδία.
H. Διαπαλιρροϊκά έλη.
I. Διαπαλιρροϊκοί δασωμένοι υγρότοποι.
J. Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες,
με μία ή περισσότερες σχετικά στενές διόδους 
επικοινωνίας με τη θάλασσα.
K. Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της 
παράκτιας ζώνης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

L. Εσωτερικά δέλτα ποταμών (μόνιμα).
M. Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή όλο
το έτος.
N. Ποταμοί και ρυάκια με ασυνεχή ροή (ρέουν 
μόνο ένα διάστημα του έτους ή ανά μερικά έτη).
O. Μόνιμες λίμνες γλυκού νερού (μεγαλύτερες 
των 80 στρεμμάτων).
P. Εποχικές λίμνες γλυκού νερού (μεγαλύτερες 
των 80 στρεμμάτων), λίμνες πλημμυρογενών 
πεδιάδων.
Q-R-S. Μόνιμες και εποχικές υφάλμυρες, 
αλμυρές ή αλκαλικές λίμνες, πλημμυρογενή 
πεδία και έλη.
Tp. Μόνιμες λιμνούλες γλυκού νερού 
(μικρότερες των 80 στρεμμάτων) και μόνιμα έλη 
γλυκού νερού με υπερυδατική βλάστηση, των 
οποίων ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα 
υλικά. 
Ts. Εποχικές λιμνούλες γλυκού νερού 

(μικρότερες των 80 στρεμμάτων) και εποχικά 
έλη γλυκού νερού, των οποίων ο πυθμένας 
αποτελείται από ανόργανα υλικά.
U. Τυρφώδεις γαίες (τυρφώνες). Έλη με 
τυρφώδη πυθμένα, αποκλειστικώς ή μη 
ομβροδίαιτα, με θάμνους ή χωρίς θάμνους.
V. Αλπικοί υγρότοποι και υγρότοποι τούνδρας.
W. Έλη με θάμνους / Έλη γλυκού νερού στα 
οποία κυριαρχεί θαμνώδης βλάστηση.
Ό πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά.
Xf. Δάσος σε έλος γλυκού νερού. Εποχικώς 
κατακλυζόμενο δάσος, έλος με αραιό 
δενδρώνα.
Ό πυθμένας τους αποτελείται από ανόργανα 
υλικά.
Xp. Δασωμένες τυρφώδεις γαίες (τυρφώνες), 
δάσος σε έλος με τυρφώδη πυθμένα.
Y. Πηγές γλυκού νερού, οάσεις.
Zg. Γεωθερμικοί υγρότοποι.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

1. Λιμνούλες υδατοκαλλιεργειών.
2. Λιμνούλες: περιλαμβάνονται λιμνούλες 
αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και 
εξασφάλιση νερού σε ζώα, καθώς και μικρές
δεξαμενές (γενικά μικρότερες των 80 
στρεμμάτων).
3. Υγρότοποι αρδευομένων γαιών
(ορυζώνες, διώρυγες, τάφροι).
4. Εποχικώς κατακλυζόμενες καλλιεργούμενες 
γαίες.
5. Υγρότοποι από εκμετάλλευση αλατιού: 
τηγάνια αλυκών, αλυκές.
6. Περιοχές αποθήκευσης νερού (ταμιευτήρες) 
που δημιουργούνται με φράγματα ή άλλα 
εμπόδια της ροής νερού ή εκσκαφές.
7. Υγρότοποι από εκσκαφές σε ορυχεία 
(λατομεία ή μεταλλεία).
8. Υγρότοποι που δημιουργούνται
για επεξεργασία λυμάτων.

Μετάφραση: Γεράκης Π.Α. 1993. Υγρότοποι. ΕΚΒΥ

Πλαίσιο 2. Σύστημα ταξινόμησης του Γραφείου Ραμσάρ
(Εγκρίθηκε κατά την τέταρτη Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Μερών στο Montreux το 1990).
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Όι ωφέλειες και υπηρεσίες από τους μικρούς υγροτόπους είναι μεγαλύτερες όταν διατηρούνται
και αναδεικνύονται στο σύνολο τους, ως δίκτυο, και όχι μεμονωμένα (Γεράκης και Τσιούρης 2010, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1995).  Έρευνες έχουν δείξει ότι τα δίκτυα μικρών υγροτόπων μπορεί να 
μειώνουν την ταχύτητα των απορροϊκών υδάτων προς τα ρέματα και τους ποταμούς, περιορίζοντας 
την ιζηματογένεση και τη διάβρωση, βελτιώνουν την επαναπλήρωση των υπογείων υδάτων, 
μειώνουν τις πλημμυρικές αιχμές και συνολικά μπορεί να φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών 
(Pacheco κ.ά. 2018, Γεράκης και Τσιούρης 2010, Leibowitz 2003).

Όι μικροί υγρότοποι αποτελούν συνδετικούς κρίκους μεταξύ των μεγάλων υγροτόπων, παρέχοντας 
ζωτικής σημασίας σταθμούς ξεκούρασης, καταφυγίου και διατροφής για τα μεταναστευτικά πουλιά. 
Η συμβολή τους στην καλή κατάσταση του συνόλου των οικοσυστημάτων μιας ευρύτερης λεκάνης 
απορροής είναι εύκολο να υποτιμηθεί, κυρίως επειδή, λόγω της μικρής τους έκτασης ή και της 
εποχικής παρουσίας τους, παραλείπονται από εκτιμήσεις και μελέτες που αφορούν στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αλλά ακόμη και στον σχεδιασμό διατήρησης της φύσης ή και 
προστασίας των υδάτων. Σε τοπικό επίπεδο, παρατηρείται πλέον μεγάλο ενδιαφέρον από φορείς 
και πολίτες για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων ως τόπων αναψυχής, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προσέλκυσης τουριστών, αναγνωρίζοντας, επίσης, τον σημαίνοντα 
ρόλο τους στη διατήρηση του μικροκλίματος και τον μετριασμό επιπτώσεων από ακραία καιρικά 
φαινόμενα.  

Πλαίσιο 3. Περί μικρών υγροτόπων
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Η πολύπλοκη αλληλεπίδραση των φυσικών, 
χημικών και βιολογικών διεργασιών που 
συμβαίνουν σε όλο το εύρος της λεκάνης 
απορροής διαμορφώνουν τις ποικίλες 
λειτουργίες που επιτελούν τα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα (Πλαίσιο 4). Δεν επιτελούν 
όλοι οι υγρότοποι τις ίδιες λειτουργίες ή στον 
ίδιο βαθμό. Εξαρτάται από τον τύπο τους, 
τη θέση τους και την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται.

Ανάλογα με τη δομή των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων αλλά και το γύρω από 
αυτούς περιβάλλον, από τις λειτουργίες που 
επιτελούνται, απορρέουν οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, δηλαδή αγαθά και ωφέλειες για 
τον άνθρωπο. Όι υπηρεσίες των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων προσδίδουν μεγάλα 
οικονομικά οφέλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται

εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από τους 
υγροτόπους (για την παραγωγή ρυζιού, 
την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια κ.ά.3).  
Σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινόμηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών4, οι υπηρεσίες των 
οικοσυστημάτων διακρίνονται σε:
α) παροχής (provisioning),
β) ρύθμισης (regulating),
γ) διατήρησης (maintenance) και
δ) πολιτισμικές (cultural services)
(Πλαίσιο 5).

Όι οικοσυστημικές υπηρεσίες δεν είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν έχουν την 
ίδια σημασία για όλους τους ανθρώπους. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αυξημένη ζήτηση 
μίας υπηρεσίας προκαλεί υποβάθμιση μίας 
ή περισσοτέρων άλλων υπηρεσιών. Για 
παράδειγμα, η υπηρεσία παροχής γεωργικών 
προϊόντων τείνει να πραγματοποιείται

Λειτουργίες & Υπηρεσίες 

3 Ramsar Fact Sheet 7 «Wetlands: Source of sustainable livelihoods» 

 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/fs_7_livelihoods_en_v5.pdf.

4 Διεθνές σύστημα ταξινόμησης οικοσυστημικών υπηρεσιών CICES (Common International Classification of  

 Ecosystem Services / cices.eu V5.1.).
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Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Όι υγρότοποι μειώνουν τις πλημμυρικές αιχμές επιβραδύνοντας την ταχύτητα της ροής τους με τη 

φυτική βλάστηση, αποσυγχρονίζοντας την ροή τους και αποθηκεύοντας μέρος των πλημμυρικών 

νερών.

Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Όι αυτότροφοι οργανισμοί των υγροτόπων (φυτοπλαγκτό και υδρόβια φυτά) παράγουν οργανική 

ουσία και αποτελούν τη βάση πολύπλοκων τροφικών πλεγμάτων. Η υδρόβια βλάστηση σχηματίζει 

διάφορους τύπους ενδιαιτημάτων για ποικίλους οργανισμούς.

Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας
Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού καθιστά τις λίμνες αποθήκες θερμότητας, ενώ η λειτουργία 

αυτή συντελείται σε μικρότερο βαθμό σε ρηχές υδατοσυλλογές, έλη κ.ά.

Τροποποίηση διαβρωτικών φαινομένων
Η ορμή του τρεχούμενου νερού και των κυμάτων προκαλεί χαλάρωση του εδάφους και διάβρωσή 

του. Υγροτοπικά φυτά συγκρατούν με τις ρίζες τους το έδαφος και το εμποδίζουν να παρασυρθεί από 

την ορμή του νερού. Τα στερεά υλικά που μεταφέρουν και εναποθέτουν στις παράκτιες θαλάσσιες 

ζώνες οι ποταμοί, δρουν ως ασπίδα εναντίον της διάβρωσης των ακτών που προκαλούν τα κύματα.

Παγίδευση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Η παγίδευση των φερτών υλικών διευκολύνεται με τη μείωση της ταχύτητας ροής των υδάτων, κυρίως 

σε υγροτόπους όπως έλη και παρόχθιες περιοχές με πυκνή βλάστηση και ήπιες κλίσεις. Ακόμη, μέσω 

πολύπλοκων φυσικών, χημικών και ιδίως βιοχημικών διεργασιών, μπορεί να διασπώνται ουσίες ή και 

να απομακρύνονται από το σύστημα.

Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα
Όι υδάτινες μάζες των υγροτόπων περιέχουν ποσότητες ανθρακικών ιόντων που προέρχονται από 

το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Όι αυτότροφοι οργανισμοί των υγροτόπων, από το 

φυτοπλαγκτό έως τα δενδρώδη είδη, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης. 

Πλαίσιο 4. Κύριες λειτουργίες των υγροτόπων

εις βάρος των υπηρεσιών ρύθμισης 
(π.χ. ρύθμιση υδρολογικού κύκλου) και 
διατήρησης (π.χ. ενδιαιτήματα για είδη) και 
απαιτούνται ανάλογα μέτρα διαχείρισης. 
Σε άλλες περιπτώσεις, η αξιοποίηση μιας 
υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 
περισσοτέρων, όπως στην περίπτωση των 
τεχνητών λιμνών, όπου η παροχή νερού 
για άρδευση, ύδρευση και ενέργεια, σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει ευνοήσει την 

ανάπτυξη τουρισμού, αναψυχής και αθλητικών 
δραστηριοτήτων (πολιτισμικές υπηρεσίες).
Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση της χρυσής 
τομής από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, 
με κεντρικό άξονα την αειφορία, συνιστά 
πεδίο έρευνας στο πλαίσιο της διατήρησης, 
διαχείρισης και αποκατάστασης των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων
(Matsuzaki κ.ά. 2019,  Geneletti κ.ά. 2018, 
Scheffer κ.ά. 2015, Cohen-Shacham κ.ά. 2011).

Ι. ΓενΙκά περΙ υΓροτοπων
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Ρυθμίζουν τον υδρολογικό κύκλο: οι υγρότοποι ορίζονται από την παρουσία νερού, στάσιμου 

ή τρεχούμενου, το οποίο παρέχει το βασικό υπόβαθρο ανάπτυξης της υδρόβιας ζωής, 

εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς, σχηματίζονται σε περιοχές εκφόρτισης των

υπογείων νερών.

Προστατεύουν από τις πλημμύρες: μειώνουν την ταχύτητα ροής, αποθηκεύουν το νερό της 

βροχής και το αποδίδουν βαθμιαία στο τέλος της πλημμύρας.

Προστατεύουν από καταιγίδες και ανέμους: η βλάστηση των παράκτιων υγροτόπων σταθεροποιεί 

τις ακτές, και μειώνει την επίδραση των κυμάτων και των ρευμάτων.

Προστατεύουν από τη διάβρωση: η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων συγκρατεί το έδαφος 

και διαχέει τις διαβρωτικές δυνάμεις των ρεόντων υδάτων και των κυμάτων. 

Βελτιώνουν την ποιότητα του νερού: παγιδεύουν φερτά υλικά και ρύπους και απομακρύνουν 

ουσίες μέσω φυσικών διεργασιών.

Ρυθμίζουν το κλίμα: ρυθμίζουν την περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα, ως μέρος της υδρόσφαιρας, αλλά και λόγω της υψηλής πρωτογενούς 

παραγωγικότητας και συντελούν στη μείωση των διαφορών στη θερμοκρασία μεταξύ των 

εποχών (ηπιότερο κλίμα).

Παρέχουν νερό για άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας, αλιεύματα, αλάτι, ρύζι. 

Υποστηρίζουν την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μέσω της άρδευσης, αλλά και της 

συγκράτησης των θρεπτικών ουσιών στις περιοχές πλημμύρας, καθώς και την παραγωγή ζωικών 

προϊόντων, μέσω της παροχής τροφής και νερού για ζώα. Προμηθεύουν υλικά, όπως άμμο, 

καλάμια, ξυλεία (π.χ. από παρόχθιες τεχνητές φυτείες). Γενετικοί πόροι τους αξιοποιούνται

για την παραγωγή φαρμάκων.

Βιοποικιλότητα: αποτελούν ενδιαιτήματα για μεγάλο αριθμό ειδών, περιλαμβανομένων των 

ενδημικών, στηρίζουν την αφθονία των ειδών, ειδικά για ορισμένες ομάδες ζώων, όπως ψάρια, 

ασπόνδυλα και τα υδρόβια πουλιά που μπορεί να εμφανιστούν σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς 

σε υγροτόπους. 

Μετασχηματισμός και απομάκρυνση θρεπτικών ουσιών: περιέχουν απαραίτητες θρεπτικές ουσίες 

αυτόχθονες και αλλόχθονες, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος. Εισροή υπερβολικών ποσοτήτων 

θρεπτικών ουσιών προκαλεί διαταραχές όπως υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και 

επιτάχυνση του ευτροφισμού. Μέσω της  βλάστησης και των μικροοργανισμών μετασχηματίζουν 

και απομακρύνουν σοβαρές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και αμβλύνουν τις διαταραχές. 

Επικονίαση: Η βλάστηση των υγροτόπων προσφέρει στα έντομα-επικονιαστές τροφή. Όρισμένα 

είδη φυτών (π.χ. Salix sp.) ελκύουν έντονα τις μέλισσες, καθώς παράγουν άφθονη γύρη.

Μη υλικές ωφέλειες: Όι υγρότοποι δίδουν ευκαιρίες για σωματικές, πνευματικές και διανοητικές 

δραστηριότητες, όπως αναψυχή, άθληση, τουρισμός, εκπαίδευση και έρευνα, πολιτισμικές και 

θρησκευτικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνική έκφραση κ.ά. Συμβάλλουν στη διατήρηση παραδοσιακών 

γνώσεων και πρακτικών, πνευματικών συστημάτων και πεποιθήσεων, ενισχύουν τη σύνδεση με 

το παρελθόν (π.χ. ιεροί τόποι). Στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, συνδέονται στενά με

την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.Π
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Πλαίσιο 5. Οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγροτόπων
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC 
2014, 2019), με την αύξηση της θερμοκρασίας, 
η συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια ακραίων 
φαινομένων αναμένεται να συνεχίσουν να 
αυξάνονται στον 21ο αιώνα. Μεταβολές όπως 
η αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών, της 
στάθμης της θάλασσας και της συχνότητας 
και έντασης των ακραίων βροχοπτώσεων 
έχουν επιφέρει επιπτώσεις στα φυσικά και 
ανθρώπινα συστήματα, υποδεικνύοντας την 
ευαισθησία τους στο μεταβαλλόμενο κλίμα. 
Όι ακραίες καιρικές συνθήκες και η αποτυχία 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτή, η μεγάλη απώλεια 
βιοποικιλότητας, οι φυσικές καταστροφές και οι 
ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, 
κατατάχθηκαν, τόσο ως υψηλού κινδύνου, όσο 
και ως πιθανά υψηλού κινδύνου, σε μελέτη του 
Παγκόσμιου Όικονομικού Φόρουμ (World 
Economic Forum 2017).

Όι μεσογειακοί υγρότοποι είναι 
προσαρμοσμένοι στις κλιματικές συνθήκες 
της Μεσογείου, όπως στην περιορισμένη 
τροφοδότησή τους με νερό κατά τις ξηρές 
περιόδους. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή 
αναμένεται να τους επηρεάσει, καθώς
η Νότια Ευρώπη και το σύνολο της λεκάνης 
της Μεσογείου συγκαταλέγονται στις πλέον 

ευάλωτες από την κλιματική αλλαγή περιοχές 
της Ευρώπης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών 
και των μειωμένων βροχοπτώσεων
(IPCC 2019, Τράπεζα της Ελλάδος 2011). 
Από τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, πολλά 
εφήμερα ενδέχεται να εξαφανιστούν και 
πολλά μόνιμα να συρρικνωθούν. Τα λιμναία 
οικοσυστήματα αναμένεται να επηρεαστούν 
από άποψη ποσότητας και ποιότητας νερού. 
Καθώς προβλέπονται αλλαγές στα πρότυπα 
βροχοπτώσεων, συχνές ή έντονες ξηρασίες, 
καταιγίδες και πλημμύρες, ενδέχεται
να υπάρξουν μεταβολές στην παροχή νερού 
στους υγροτόπους (κυρίως στους παράκτιους, 
όπως οι εκβολές), επηρεάζοντας την αλατότητα 
και την παροχή ιζημάτων και θρεπτικών 
συστατικών. Όι παράκτιοι υγρότοποι 
αναμένεται να επηρεασθούν επιπλέον από 
την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και 
τις μεταβολές στη συχνότητα και ένταση των 
καταιγίδων.

Η επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή επιδεινώνει 
τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
προκαλούνται από τον συνδυασμό αλλαγών 
χρήσεων γης και αύξησης της ρύπανσης. Στα 
υγροτοπικά οικοσυστήματα, οι επιπτώσεις 
από την κλιματική αλλαγή δρουν σε συνέργεια 
με ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως η ρύπανση, 
η κατάτμηση των ενδιαιτημάτων, η εισαγωγή 
ξενικών ειδών. Η μείωση των πιέσεων από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αυξηθεί η προσαρμοστική 
ικανότητα των υγροτόπων στην κλιματική 
αλλαγή (ΕΚΒΥ 2014).

Υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC 2014, 2019), 
με την αύξηση της θερμοκρασίας, η 
συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια 
ακραίων φαινομένων αναμένεται να 
συνεχίσουν να αυξάνονται στον
21ο αιώνα. Μεταβολές όπως η αύξηση 
των ακραίων θερμοκρασιών, της στάθμης 
της θάλασσας και της συχνότητας και 
έντασης των ακραίων βροχοπτώσεων 
έχουν επιφέρει επιπτώσεις στα 
φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, 
υποδεικνύοντας την ευαισθησία τους 
στο μεταβαλλόμενο κλίμα. Όι ακραίες 
καιρικές συνθήκες και η αποτυχία του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτή, η μεγάλη απώλεια 
βιοποικιλότητας, οι φυσικές καταστροφές 
και οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές 
καταστροφές, κατατάχθηκαν, τόσο ως 
υψηλού κινδύνου, όσο και ως πιθανά 
υψηλού κινδύνου, σε μελέτη του 
Παγκόσμιου Όικονομικού Φόρουμ 
(World Economic Forum 2017).

Ι. ΓενΙκά περΙ υΓροτοπων
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Σε μελέτη για τις επιπτώσεις των μεγάλων τυφώνων των ΗΠΑ, εκτιμήθηκε ότι κάθε εκτάριο 
παράκτιου υγροτόπου απέτρεψε ζημιές που αποτιμώνται κατά μέσο όρο σε 33.000 
δολάρια ΗΠΑ.

Η ετήσια οικονομική αξία των εναπομείναντων πλημμυρικών πεδίων του ποταμού 
Δούναβη, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας τους στον μετριασμό των πλημμυρών, 
εκτιμήθηκε, το 1995, σε 650 εκατομμύρια ευρώ. 

Πηγή: Ramsar Fact Sheet 10 «Climate change mitigation & adaptation».

Για την περίοδο 1989-2017, η συνολική αξία των ζημιών και των ασφαλισμένων ζημιών 
από μετεωρολογικά (π.χ. καταιγίδες, πλημμύρες) και κλιματικά φαινόμενα (π.χ. ξηρασία, 
δασικές πυρκαγιές, καύσωνες), εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 500.000 εκατομμύρια 
ευρώ (για τις 33 χώρες μέλη). 

Πηγή: European Environmental Agency. 2019. Damages from weather and climate-related events (CLIM 

039). https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ direct-losses-from-weather-disasters-3/

assessment-2

Παρότι από την αλλαγή του κλίματος απειλείται 
η ίδια η ύπαρξή τους, οι υγρότοποι παρέχουν 
ένα από τα καλύτερα «ασφαλιστήρια» 
συμβόλαια της ανθρωπότητας έναντι των 
αναμενόμενων συνεπειών (Πλαίσιο 6). 
Όσον αφορά στην προστασία από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας και από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, 
κυκλώνες, τυφώνες), η ανάγκη διατήρησης 
και αποκατάστασης των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη. 
Μεταξύ των μέτρων προσαρμογής που 
προτείνονται για τη διαχείριση των κινδύνων 
από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή, συγκαταλέγονται 
η  διατήρηση και η αποκατάσταση των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων, ο περιορισμός 

των πιέσεων από την αλόγιστη χρήση των 
πόρων τους και τον κατακερματισμό των 
ενδιαιτημάτων τους, η δημιουργία οικολογικών 
διαδρόμων και η διαχείριση των υδάτων στο 
πλαίσιο των λεκανών απορροής (IPCC 2014). 

Πλαίσιο 6: Παραδείγματα αποτίμησης ζημιών από φυσικές καταστροφές
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Το άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζει την 
προστασία του περιβάλλοντος ως υποχρέωση 
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. 
Προβλέπει ότι, για τη διαφύλαξή του,
το Κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα 
προληπτικά ή κατασταλτικά, στο πλαίσιο της 
αρχής της αειφορίας.

Υποχρεώσεις για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την προστασία 
περιοχών με οικολογική σπουδαιότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των υγροτοπικών, 
προκύπτουν τόσο από τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση
(Όδηγίες 92/43/ΕΌΚ για τους οικοτόπους 
και 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά), όσο και από 
Διεθνείς Συμβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα, 
και ιδίως η Σύμβαση Ραμσάρ (Πλαίσιο 7).

Ό νόμος 1650/1986 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος», σε συνδυασμό με τους 
νόμους 3937/2011 «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και 
4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Όδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που τον 
τροποποίησαν, θέτουν το πλαίσιο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
στην Ελλάδα και καθορίζουν, μεταξύ άλλων,
τις κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών 
και τη διαδικασία χαρακτηρισμού τους. 

Κεντρικός ρόλος δίδεται στις περιοχές του 
Ευρωπαϊκού Όικολογικού Δικτύου Natura 
2000 (Πλαίσιο 8), πολλές από τις οποίες 
περιλαμβάνουν υγροτόπους.

Στην Ελλάδα, καταγράφονται 371 υγροτοπικά 
οικοσυστήματα, τα οποία εντάσσονται,
εξ ολοκλήρου ή μερικώς, σε προστατευόμενες 
περιοχές. Η υγροτοπική έκταση που βρίσκεται 
εντός προστατευόμενων περιοχών ανέρχεται 
σε 1.963.700 στρ. Πρόκειται για τους 
υγροτόπους που εντάσσονται στις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 (άρθρο 46 του νόμου 
4685/2020), τους υγροτόπους Ραμσάρ που 
είχαν  ενταχθεί (αν και με νομικές εκκρεμότητες) 
σε εθνικά πάρκα, καθώς και για τους 
υγροτόπους που περιλαμβάνονται σε άλλες 
εθνικές κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών 
(καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία 
και φυσικούς σχηματισμούς).

Το καθεστώς προστασίας κάθε υγροτόπου 
παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο του ΕΚΒΥ 
http://greekwetlands.biodiversity-info.gr. Όι 
χαρακτηρισμοί προστατευόμενων περιοχών 
αναμένεται να τροποποιηθούν - συμπληρωθούν 
με την ολοκλήρωση των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται
σε εξέλιξη, βάσει των οποίων θα γίνει
η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης και η 
έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων του 
άρθρου 47 του νόμου 4685/2020.

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διατήρησης 
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5   Resolution XI.11: Principles for the planning and management of urban and peri-urban wetlands.

6   Resolution XII.14: Conservation of Mediterranean Basin island wetlands.

7   Resolution XIII.21: Conservation and management of small wetlands.

Η Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματα Υδρόβιων 
Πουλιών, γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ, από τον τόπο υπογραφής της το 1971, είναι 
το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που αφορά αποκλειστικά στην προστασία των 
υγροτόπων.  Ζητά την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας τους, ιδιαιτέρως των 
πτηνών και προάγει τη διατήρηση και την ορθολογική χρήση των πόρων τους. Όι διατάξεις 
της σύμβασης αφορούν το σύνολο των υγροτόπων μιας χώρας και όχι μόνον αυτούς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως Διεθνούς Σημασίας. Μεταξύ των ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν 
από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Ραμσάρ περιλαμβάνονται τα ψηφίσματα για:
α) τους αστικούς υγροτόπους (11η παγκόσμια διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών, 
Ρουμανία, 20125),
β) τη διατήρηση των νησιωτικών υγροτόπων της λεκάνης της Μεσογείου (12η διάσκεψη 
των συμβαλλόμενων μερών, Όυρουγουάη, 20156),
γ) τη διατήρηση και διαχείριση των μικρών υγροτόπων (13η παγκόσμια διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών, Ντουμπάι, 20187).

Άλλες διεθνείς συμβάσεις που προάγουν την προστασία της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανόμενης κατά περίπτωση της προστασίας των υγροτόπων, είναι η  Σύμβαση 
της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Ευρώπης, η Σύμβαση CITES για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση, και η Σύμβαση της Βόννης για τη Διατήρηση 
των Αποδημητικών Ειδών της Άγριας Πανίδας. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ενόψει 
της κλιματικής κρίσης και των αναγκών για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
προσαρμογή των υγροτόπων σε αυτή, είναι, επίσης, η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές.

Πλαίσιο 7: Διεθνείς Συμβάσεις

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα Ευρωπαϊκό Όικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες 
φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την 
ορνιθοπανίδα, βάσει της Όδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΌΚ «για τη διατήρηση των 
άγριων πτηνών», η οποία κωδικοποιήθηκε με την Όδηγία 2009/147/ΕΚ)  και τους «Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) /  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)», όπως ορίζονται από 
την Όδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΌΚ «για τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»). Όι  ΤΚΣ χαρακτηρίζονται από τα κράτη 
μέλη ως ΕΖΔ μέσω νομοθετικής πράξης που καθορίζει τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων 
Κοινοτικού ενδιαφέροντος που φιλοξενούν.

Πλαίσιο 8: Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

ΙΙ. πλάΙσΙο προστάσΙάσ κάΙ δΙάτήρήσήσ των ελλήνΙκων υΓροτοπων
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Η ελληνική νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα 
προστασίας και των υγροτόπων που 
δεν βρίσκονται εντός κηρυγμένων 
προστατευόμενων περιοχών, με τη λήψη μέτρων 
που αποτρέπουν την υποβάθμισή τους
(Πλαίσιο 9). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προβλέπεται η διατήρηση των μικρών 
υγροτόπων ως συνδετικών στοιχείων για την 
ενίσχυση της οικολογικής συνοχής του Δικτύου 
Natura 2000, ιδίως ως τόπων αναπαραγωγής 
και ανάπαυσης προστατευόμενων ειδών 

πανίδας, σύμφωνα με την Όδηγία
92/43/ΕΌΚ για τους οικοτόπους. Τέλος, η 
Σύμβαση Ραμσάρ προάγει την προστασία των 
υγροτόπων ανεξαρτήτως της ένταξής τους 
σε προστατευόμενες περιοχές. Ενδεικτικά 
είναι τα ψηφίσματα που έχουν υιοθετηθεί 
για τους αστικούς υγροτόπους, τη διατήρηση 
των νησιωτικών υγροτόπων της λεκάνης της 
Μεσογείου και για τη διατήρηση και διαχείριση 
των μικρών υγροτόπων.

Όι διατάξεις των άρθρων 13 και 20 του νόμου 3937/2011 ορίζουν τα κριτήρια 
πιστοποίησης της ύπαρξης υγροτόπων (υδρολογικές συνθήκες, υδρομορφικά εδάφη, 
υγροτοπική βλάστηση) και τις διαδικασίες προστασίας των υγροτόπων, είτε με κατάρτιση 
καταλόγων μικρών υγροτόπων (<80 στρέμματα) που εγκρίνονται κατά θέση και όρια με 
Προεδρικό Διάταγμα, ή με κατάρτιση καταλόγων μεγάλων υγροτόπων (>80 στρέμματα) για 
τους οποίους προβλέπονται διαδικασίες για τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης 
και δραστηριοτήτων.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση 
καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για 
την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται 
σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012). Με αυτό, εγκρίνεται ο Κατάλογος Μικρών 
Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε με την 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και θεσπίζονται όροι και περιορισμοί για 
την προστασία και ανάδειξη αυτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου  3937/2011. 

Άλλο παράδειγμα  προστασίας υγροτόπων εκτός των ανακηρυγμένων προστατευόμενων 
περιοχών συνιστά και το Άρθρο 54 «Προστασία των υγροτόπων Αττικής» του νόμου 
4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/03.08.2018). Αφορά στους υγροτόπους Α΄ προτεραιότητας 
της Αττικής (>80 στρέμματα) (υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
20 του Ν. 4277/2014). Μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 3937/2011, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική 
κατάστασή τους.

Πλαίσιο 9: Ρυθμίσεις προστασίας για υγροτόπους εκτός προστατευόμενων περιοχών
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Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για 
τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας για τα έτη
2014-2029 εγκρίθηκε το 2014
(Απόφαση 40332/2014, ΦΕΚ 2383/Β/2014) 
και θέτει ως στόχους την ανάσχεση απώλειας 
της βιοποικιλότητας, την ανάδειξή της ως 
εθνικού κεφαλαίου και την εντατικοποίηση 
της συμβολής της Ελλάδας στην παγκόσμια 
αποτροπή απώλειας της βιοποικιλότητας.

Για τους υγροτόπους της χώρας, διαπιστώνεται 
ελλιπής γνώση και θεωρείται επιτακτική 
η ανάγκη για βελτίωση, συμπλήρωση και 
επικαιροποίηση των γεωγραφικών στοιχείων, 
ώστε να είναι εφικτή και τεκμηριωμένη η λήψη 
μέτρων θεσμικής προστασίας τους.
Η διατήρηση των υγροτόπων εντάσσεται στο 
Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 

Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη 
Βιοποικιλότητα της Ελλάδας 
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Η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, 
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
20 Μαΐου 2020 ως μέρος της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, προάγει αφενός τη 
διατήρηση της φύσης και την αποτελεσματική 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, 
αφετέρου την αντιστροφή της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων και την αποκατάστασή τους.

Η Στρατηγική προβλέπει, ειδικότερα, τον 
καθορισμό προστατευόμενων περιοχών σε 
τουλάχιστον 30% των εδαφών και 30% των 

θαλασσών στην Ευρώπη, την αποκατάσταση 
των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην 
ξηρά και τη θάλασσα, με έμφαση στους 
υγροτόπους, την αποδέσμευση πόρων για 
τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών, 
τη λήψη μέριμνας ώστε το φυσικό κεφάλαιο 
και η βιοποικιλότητα να συνεκτιμώνται στις 
επιχειρηματικές πρακτικές και την αναγνώριση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου ηγέτη 
στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης 
βιοποικιλότητας. Τα οφέλη της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας αναμένεται να αφορούν και 
τους υγροτόπους.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2030
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ΙΙΙ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΌΥΣ 
ΥΓΡΌΤΌΠΌΥΣ

ΙΙΙ. ΒελτΙωσή τήσ Γνωσήσ ΓΙά τουσ ελλήνΙκουσ υΓροτοπουσ
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Από την ίδρυση του ΕΚΒΥ, η απογραφή και χαρτογράφηση 
υγροτόπων αποτέλεσε εργασία βάσης στο πλαίσιο διατήρησης, 
προστασίας και διαχείρισής τους. Ένα από τα πρώτα έργα ήταν 
η απογραφή των υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Ζαλίδης και 
Μαντζαβέλας 1994). Στα επόμενα έτη, αναπτύχθηκαν μέθοδοι και 
εργαλεία, ιδιαιτέρως με τη χρήση τεχνολογιών Γεωπαρατήρησης, 
στο πλαίσιο της μεσογειακής πρωτοβουλίας MedWet, καθώς και σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν σχετικά 
έργα, τόσο στη χώρα, όσο και σε γειτονικές (Fitoka κ.ά. 2020, 
Muro κ.ά. 2020, Weise κ.ά. 2020, Abdul Malak κ.ά. 2019, Muro 
κ.ά. 2019, Fitoka κ.ά. 2018, Keramitsoglou κ.ά. 2014, Weise κ.ά. 
2013, Weise κ.ά. 2012, Hüttich 2011, Fitoka και Keramitsoglou 
2008, Keramitsoglou κ.ά. 2006, Mima κ.ά. 2003). Πιο πρόσφατο 
εγχείρημα αποτελεί η  χαρτογραφική  αποτύπωση των υγροτόπων 
της Βαλκανικής Μεσογείου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του 
διακρατικού έργου INTERREG Balkan Mediterranean «Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας διατήρησης των υγροτόπων της Βαλκανικής 
Μεσογείου», γνωστό με το ακρώνυμο WetMainAreas (Πλαίσιο 10). 
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Πλαίσιο 10: Το διακρατικό έργο INTERREG Balkan Med WetMainAreas

8 Στη γεωπύλη για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου, περιλήφθηκαν και οι υγρότοποι της Κύπρου, ως 

 χώρας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG BalkanMed, παρότι δεν εκπροσωπείται στο εταιρικό  

 σχήμα του έργου WetMainAreas. Η χαρτογραφική αποτύπωση των υγροτόπων της Κύπρου έχει υλοποιηθεί από 

 το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria (http://www.cypruswetlands.org).

Το έργο «WetMainAreas: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών 

οικοσυστημάτων» σκοπό είχε να συμβάλει στη διατήρηση και προστασία των υγροτοπικών 

οικοσυστημάτων. Υλοποιήθηκε (Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2020) με τη συνεργασία 10 εταίρων 

(ερευνητικά ιδρύματα και αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ, 

υπό τον συντονισμό του Τμήματος Όικολογίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστήμιου Δασολογίας 

της Σόφιας. Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετείχαν το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του έργου, εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν, μέσω τηλεπισκόπησης, περισσότεροι από 

8.500 υγρότοποι (που έχουν ελάχιστη επιφάνεια 0,5 στρ.), με συνολική έκταση περίπου 5.300.000 στρ. και 

αξιολογήθηκε η χωρική κατανομή τους σε σχέση με τα δίκτυα προστατευόμενων περιοχών. Αναπτύχθηκαν 

καινοτόμες υπηρεσίες Γεωπαρατήρησης και Συστημάτων Πληροφοριών, οι οποίες δίδουν τη δυνατότητα 

ελεύθερης πρόσβασης στα αποτελέσματα χαρτογράφησης, απογραφής και αξιολόγησης των υγροτόπων 

της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και της Κύπρου , σε αρμόδιους 

φορείς, την επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

https://wetmainareas.com

Υπηρεσία παρακολούθησης υδάτινων επιφανειών των υγροτόπων από το διάστημα

Η Υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, για την 

χαρτογράφηση και παρακολούθηση του υδατικού καθεστώτος των υγροτόπων, που είναι ουσιώδης 

παράμετρος για τη γνώση της διαχρονικής εξέλιξής τους και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. 

Η υπηρεσία παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τους δίδυμους 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2, οι οποίοι έχουν χωρική διακριτική ικανότητα 10 μέτρων. Όταν το 

σύστημα Sentinel-2 περνά πάνω από έναν υγρότοπο, μία νέα εικόνα λαμβάνεται και αυτόματα υπολογίζονται 

επτά φασματικοί δείκτες για δεδομένη χρονική στιγμή. Με τη διαδοχική λήψη εικόνων, τα αποτελέσματα 

καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και καθίσταται εφικτό να υπολογίζονται η περιοδικότητα και η διάρκεια 

της παρουσίας νερού και να χαρτογραφούνται οι μόνιμα, εποχικά ή προσωρινά, κατακλυζόμενες εκτάσεις 

των υγροτόπων. Με τον χρόνο, η εισαγωγή περισσοτέρων εικόνων στη βάση δεδομένων αυξάνει και την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Από τον Μάρτιο 2017 έως σήμερα, το σύστημα έχει επεξεργαστεί ένα πολύ 

μεγάλο όγκο δεδομένων (>57Gbyte), ο οποίος αντιστοιχεί σε 450.800 συστηματικές δορυφορικές λήψεις 

που καλύπτουν περισσότερους από 8.500 υγροτόπους στις πέντε χώρες της Βαλκανικής-Μεσογείου.

https://extrema.space/WetMainAreas/dashboard.html

https://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA
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Πλαίσιο 10 (συνέχεια)

Γεωπύλη για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου

Η Γεωπύλη αναπτύχθηκε υπό το συντονισμό του Τμήματος Όικολογίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του 

Πανεπιστήμιου Δασολογίας της Σόφιας, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα για περίπου 8.500 

υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου, στην αγγλική γλώσσα. Συνολικά έχουν καταχωρηθεί

97 γεωχωρικά επίπεδα με: τα όρια υγροτόπων (όχι θεσμικά κατοχυρωμένα, πλην εξαιρέσεων), τις εθνικά 

προστατευόμενες περιοχές των πέντε χωρών, τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, για Βουλγαρία, Ελλάδα 

και Κύπρο και του Δικτύου Emerald για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, τις διασυνδεδεμένες περιοχές που 

αξιολογήθηκαν ως ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα, απογραφικά δεδομένα (ονομασία, κωδικός, έκταση, 

συντεταγμένες, καθεστώς προστασίας, και για μικρό υποσύνολο υγροτόπων δεδομένα για βιοποικιλότητα, 

ανθρώπινες δραστηριότητες και επιπτώσεις, αξίες και υπηρεσίες), καθώς και βοηθητικά επίπεδα με δεδομένα 

χρονοσειρών για θερμοκρασία, υγρασία εδάφους και ύψος βροχής.

Balkan-Mediterranean Wetlands Geoportal
https://wetmainareas.com
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Η χαρτογράφηση υγροτόπων με χρήση 
τεχνολογιών Γεωπαρατήρησης
(Earth Observation) συνιστά ένα πολύ 
ευρύ πεδίο έρευνας και εφαρμογών όπως: 
εντοπισμός υγροτόπων, καθορισμός έκτασης 
και ορίων, χαρτογράφηση των επιμέρους 
οικολογικών μονάδων τους (π.χ. τύποι 
οικοτόπων, ενδιαιτήματα ειδών), εκτίμηση 
βιομάζας, αποτύπωση υδροπεριόδου, 
αξιολόγηση ποιότητας υδάτων κ.λπ.
(Guo κ.ά. 2017). Εικόνες με πολύ υψηλή 
χωρική και χρονική ανάλυση είναι πλέον 
διαθέσιμες, όπως αυτές του ευρωπαϊκού 
δορυφόρου Sentinel 2 του Προγράμματος 
Copernicus9, που καλύπτει κάθε πέντε ημέρες 
όλες τις εδαφικές επιφάνειες της Γης και από
το 2015 παρέχει εικόνες με διακριτική 
ικανότητα έως και 10 μέτρα. Ιδιαιτέρα 
η πολιτική ελεύθερης πρόσβασης έχει 
δημιουργήσει μια επανάσταση στη χρήση των 
δορυφορικών δεδομένων για εξειδικευμένες 
χρήσεις.

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση 
των τεχνολογιών Γεωπαρατήρησης για 
τον εντοπισμό των υγροτόπων και τη 
χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων τους, 
με σκοπό την εκτίμηση του πλήθους και της 
έκτασής τους στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας.

 Ως αρχικό στάδιο, το Ινστιτούτο 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών προέβη σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων Sentinel-2, τεσσάρων εποχικών 
λήψεων του έτους 2017, με χωρική διακριτική 
ικανότητα 10 μέτρα, για την εκτίμηση του δείκτη 
Normalized Difference Water Index (Xu 2006). 
Τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν με βάση τη 
συχνότητα παρουσίας νερού (Fitoka κ.ά. 2018) 
και δημιουργήθηκε γεωχωρικό επίπεδο με τις 
πιθανές θέσεις υγροτόπων.

Στο επόμενο στάδιο, με φωτοερμηνεία 
δορυφορικών εικόνων, αξιοποιώντας το 
ιστορικό αρχείο της εφαρμογής Google Earth 
το οποίο διαθέτει εικόνες για τα τελευταία
20 έτη, και με διασταύρωση υφιστάμενων 
αρχείων του ΕΚΒΥ, άλλων χαρτογραφικών 
υποβάθρων και βιβλιογραφικών πηγών, 
καταρτίστηκε ο τελικός κατάλογος των 
υγροτόπων, με ελάχιστη έκταση περίπου 0,5 
στρ. (εξαιρουμένων ποταμών και ρεμάτων)10. 
Με φωτοερμηνεία και ψηφιοποίηση στο 
υπόβαθρο της Google (hybrid), διενεργήθηκε 
η χαρτογραφική αποτύπωση του ορίου των 
υγροτόπων προς την πλευρά της χέρσου και 
προς τη θάλασσα11 (Πλαίσιο 11). 

Χαρτογραφική αποτύπωση ορίων των 
υγροτόπων με τεχνολογίες Γεωπαρατήρησης

9 Πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος 

 https://www.copernicus.eu/el/ypiresies.

10 Ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ορισμένοι μικροί υγρότοποι, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν κατά την 

 επεξεργασία και φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων.

11 Σε συνάφεια με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην οριοθέτηση των υγροτόπων της Αττικής (ΕΚΒΥ 2017), 

 τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώθηκαν στο άρθρο 54 «Προστασία των υγροτόπων Αττικής» του νόμου 

 4559/18.
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- Ως όριο, προς την πλευρά της χέρσου, αποτυπώθηκε το σύνορο μεταξύ του υγροτόπου 
και άλλων χρήσεων και καλύψεων γης και συγκεκριμένα της υγροτοπικής βλάστησης, των 
υδατοσυλλογών, των επιφανειών χωρίς βλάστηση με ενδείξεις κατάκλυσης ή υψηλής 
υπόγειας στάθμης, καθώς και των ακτών και αμμοθινών που βρίσκονται σε συνέχεια των 
παράκτιων υγροτόπων. Στις εκβολές και τα εκβολικά συστήματα, το όριο προς τα ανάντη 
των ποταμών και ρεμάτων αποτυπώθηκε προσεγγιστικά, περίπου 500 μέτρα από την ακτή.

- Προς την πλευρά της θάλασσας, στους παράκτιους υγροτόπους,  ελλείψει υποβάθρων 
με ισοβαθείς των 6 μέτρων, το θαλάσσιο όριο είναι ενδεικτικό, δηλαδή έχει αποτυπωθεί 
αυθαίρετα πλησίον της ακτογραμμής και για το λόγο αυτό, το θαλάσσιο τμήμα των 
παράκτιων υγροτόπων δεν έχει υπολογισθεί  στην έκτασή τους.

- Στην περίπτωση εποχικών διακυμάνσεων της έκτασης του υγροτόπου, το όριο 
αποτυπώθηκε  κατά την υψηλή στάθμη και κατάκλυση (αναλόγως πάντα των διαθέσιμων 
δορυφορικών εικόνων). 

- Εντός του ορίου μπορεί να περιλαμβάνονται και υποβαθμισμένες εκτάσεις που μπορούν 
εύκολα να αποκατασταθούν (π.χ. λόγω εκχερσώσεων ή ρίψης ανενεργών υλικών), όταν 
από το ιστορικό αρχείο της Google Earth τεκμηριώνεται η παρουσία υγροτόπου σε 
προηγούμενα έτη. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνονται κατασκευές, όπως οδικό δίκτυο που 
πιθανόν να διασχίζει τον υγρότοπο ή λιμένες, πρανή και αναχώματα.

- Εκτός ορίου τέθηκαν εκτάσεις όπου η αλλαγή χρήσης γης δύσκολα μπορεί να αρθεί, 
όπως οικισμοί, αποθήκες, κτίσματα, βιοτεχνικοί χώροι, αλλά και γεωργικές εγκαταστάσεις 
και δενδροκαλλιέργειες, ακόμα και στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται από το ιστορικό 
αρχείο της Google Earth η παρουσία υγροτόπου σε προηγούμενα έτη.

Πλαίσιο 11: Τί περιλαμβάνει το χαρτογραφικό όριο των υγροτόπων

Ως χαρτογραφικό όριο υγροτόπου12 

αποτυπώθηκε το όριο του οικοσυστήματος 
που εμπίπτει  στον ορισμό και την τυπολογία 
της Σύμβασης Ραμσάρ. Το όριο συνήθως 
περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τύπο 
υγροτόπους, οι οποίοι βρίσκονται σε χωρική 
σύνδεση και συνιστούν μια ενιαία υγροτοπική 

περιοχή (site). Στην υγροτοπική περιοχή 
αποδίδεται ο τύπος (π.χ. δέλτα, λιμνοθάλασσα) 
που είναι κυρίαρχος, δηλαδή αυτός που 
χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία και λειτουργία 
ή και καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση. 
Για παράδειγμα, με τον όρο «Εκβολή» δεν 
αναφέρονται μόνο τα εκβολικά ύδατα, αλλά 

12 Επισημαίνεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων ενός υγροτόπου δεν πρέπει να συγχέεται με την  

 οριοθέτηση ζωνών προστασίας, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη περισσότερα κριτήρια (είδη πανίδας, άλλα  

 περιβαλλοντικά γνωρίσματα, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και κριτήρια που αφορούν τη 

 διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης, όπως π.χ. η ύπαρξη ευδιάκριτων φυσικών ή τεχνητών 

 φυσιογραφικών στοιχείων).
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το συνολικό οικοσύστημα, το οποίο μπορεί 
να περιλαμβάνει έλη με καλαμώνες, υδροχαρή 
δένδρα ή θάμνους, αμμοθίνες και ακτές. 
Παρομοίως, ως «Μικρή Λίμνη» αναφέρεται 
το υγροτοπικό οικοσύστημα το οποίο εκτός 
της μόνιμης υδατοσυλλογής, μπορεί να 
περιλαμβάνει, την εποχική υδατοσυλλογή κατά 
την περίοδο της υψηλής στάθμης, όπως και  
τα υγρολίβαδα και έλη που αναπτύσσονται 
περιμετρικά του υγροτόπου, ανάλογα με το 
μικροανάγλυφο και τις υδρολογικές συνθήκες.

Ως αποτέλεσμα, οι υγρότοποι της ηπειρωτικής 
Ελλάδας ταξινομήθηκαν σε 11 κυρίαρχους 
τύπους: δέλτα, εκβολή, παράκτιο έλος, 
λιμνοθάλασσα, λίμνη, μικρή λίμνη, εσωτερικό 
έλος, τεχνητή λίμνη, τεχνητή λίμνη ορυχείων, 
τεχνητό λιμνίο και πλημμυριζόμενος αγρός. Στο 
Παράρτημα περιγράφεται το τί έχει περιληφθεί 
εντός του χαρτογραφικού ορίου των 
υγροτόπων που έχουν ταξινομηθεί σε κάθε έναν 
από τους ανωτέρω τύπους. Η χαρτογράφηση 
των επιμέρους τύπων υγροτόπων εντός του 

ορίου συνιστά διακριτή εργασία, χρήσιμη 
να διενεργηθεί στο μέλλον κυρίως για τους 
μεγάλους υγροτόπους (πάνω από 80 στρ.).

Κάθε υγρότοπος (site)  έλαβε έναν δεκαψήφιο 
κωδικό13 και μία ονομασία14, στην οποία 
ενσωματώθηκε ο κυρίαρχος τύπος υγροτόπου. 
Στους μεγάλους υγροτόπους που συνιστούν 
συμπλέγματα (π.χ. Υγρότοποι Ραμσάρ) 
αποτυπώθηκε και το χαρτογραφικό όριο 
επιμέρους υγροτοπικών περιοχών, οι οποίες 
έλαβαν διακριτή ονομασία και κωδικό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου 
συμπλέγματος είναι η υγροτοπική περιοχή 
«Δέλτα Νέστου, Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής 
και Παρακείμενες Λιμνοθάλασσες και Έλη 
(Σύμπλεγμα)» με κωδικό EL51000301, στην 
οποία ανήκουν 12 επιμέρους υγροτοπικές 
περιοχές15.

Όι υγρότοποι είναι δυναμικά οικοσυστήματα, 
τόσο λόγω φυσικών διεργασιών, όσο και 
λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων και 

13 Όι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι ο διεθνής κωδικός της χώρας «EL». Ακολουθεί ο τριψήφιος κωδικός NUTS, 

 δηλαδή η περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται ο υγρότοπος (σύμφωνα με το πρότυπο NUTS 2016 της ΕΕ 

 η οποία έχει εφαρμογή από 1-1-2018). Αν καταλαμβάνει έκταση σε περισσότερες της μίας περιφερειακές 

 ενότητες, λαμβάνεται ο κωδικός της περιφέρειας κ.ο.κ. Όι επόμενοι τρεις χαρακτήρες αντιστοιχούν σε έναν 

 αύξοντα αριθμό υγροτόπων ανά περιφερειακή ενότητα. Τα δύο τελευταία ψηφία είναι μηδέν στην περίπτωση 

 των μεμονωμένων υγροτόπων. Όταν ο υγρότοπος αντιπροσωπεύει σύμπλεγμα επιμέρους υγροτόπων, τα δύο 

 τελευταία ψηφία έχουν την τιμή «01», ενώ τα μέλη του συμπλέγματος παίρνουν διαδοχικά αύξοντα αριθμό: 

 02, 03, 04 κ.ο.κ. Όι υγρότοποι που ανήκουν στο ίδιο σύμπλεγμα έχουν ίδιους τους 8 πρώτους χαρακτήρες 

 του κωδικού τους.

14 Στις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμη η ονομασία του υγροτόπου από αρχεία του ΕΚΒΥ ή άλλες πηγές, 

 δόθηκε η ονομασία του πλησιέστερου οικισμού.

15 Δέλτα Νέστου (EL51000302), Παράκτιο Έλος Ν. Καρβάλης (EL51000303), Λιμνοθάλασσα Βάσσοβας 

 (EL51000304), Λιμνοθάλασσα Ερατεινού (EL51000305), Λιμνοθάλασσα Αγιάσματος (Γκουμπουρνού) 

 (EL51000306), Λιμνοθάλασσα Κοκκαλάς (EL51000307), Λιμνοθάλασσα Κεραμωτής (EL51000308), 

 Λιμνοθάλασσα Μοναστηρακίου (EL51000309), Λιμνοθάλασσα Μαγγάνων (EL51000310), Λίμνη Μεγάλη 

 Λίμνη (Αλατζά Γκιόλα) (EL51000311), Μικρές Λίμνες Χρυσούπολης (EL51000312),  Εσωτερικό  Έλος 

 Χρυσοχωρίου (EL51000313).
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16 Μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί επιστημονική τεκμηρίωση των ορίων στο πεδίο για τους υγροτόπους που βρίσκονται 

 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αώου, Αξιού και Νέστου 

 (πιλοτικές περιοχές του έργου WetMainAreas), όπως και για τους υγροτόπους της Αττικής (στο πλαίσιο του έργου 

 «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της 

 Αττικής» του Ευρωπαϊκού Όικονομικού Χώρου).

τα όρια τους μπορεί να μεταβληθούν με το πέρασμα του χρόνου. 
Τυπικά παραδείγματα φυσικών εξελίξεων και αλλαγής του ορίου, 
αποτελούν οι επεκτάσεις ή υποχωρήσεις των δελταϊκών και εκβολικών 
συστημάτων και η επέκταση της υγροτοπικής βλάστησης σε κακώς 
στραγγιζόμενες εκτάσεις όταν παύει η ανθρώπινη χρήση (π.χ. γεωργία). 
Τυπικά παραδείγματα ανθρωπογενών παρεμβάσεων αποτελούν οι 
εκχερσώσεις, είτε για αστική οικοδόμηση, είτε για γεωργική χρήση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων, στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι αποτέλεσμα φωτοερμηνείας 
και ψηφιοποίησης. Η επιστημονική τεκμηρίωση των ορίων στο πεδίο 
διενεργήθηκε για ένα υποσύνολο των υγροτόπων της ηπειρωτικής 
Ελλάδας16. Για τους υπόλοιπους, αποτελεί προτεραιότητα ως 
αντικείμενο διακριτής εργασίας, ώστε η χαρτογραφική αποτύπωση 
του ορίου τους να αξιοποιηθεί στη θεσμική προστασία τους [σύνταξη 
καταλόγων μικρών (<80 στρ.) ή και μεγάλων (>80 στρ.) υγροτόπων 
εκτός Προστατευόμενων Περιοχών].
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Ό Στόχος Aichi 1117 της Διεθνούς Σύμβασης 
για τη Βιοποικιλότητα είχε καθορίσει ότι, έως 
το 2020, σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον 
το 17%  των χερσαίων οικοσυστημάτων 
και το 10% των παράκτιων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων -ιδιαιτέρως των περιοχών 
που είναι σημαντικές για τη βιοποικιλότητα 
και για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες- 
διατηρούνται μέσω αποτελεσματικής 
διαχείρισης διασυνδεδεμένων συστημάτων 
που δημιουργούνται από τις Προστατευόμενες 
Περιοχές (ΠΠ) και άλλες περιοχές όπου 
εφαρμόζονται μέτρα διατήρησης. Όι περιοχές, 
εκτός ΠΠ, τελούν υπό διαχείριση, ώστε 
να επιτυγχάνονται θετικά και μακροχρόνια 
αποτελέσματα για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με τη 
διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
αλλά και των πιθανών πολιτιστικών, 
πνευματικών, κοινωνικοοικονομικών ή άλλων 
αξιών που αναγνωρίζονται σε τοπικό επίπεδο 
(CBD 2018).

Η Ευρωπαϊκή πολιτική, όπως υπογραμμίζεται 
στον 1ο Στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
για τη Βιοποικιλότητα, αντιμετωπίζει την 
πρόκληση να διατηρήσει περιοχές με υψηλή 
βιοποικιλότητα, τόσο εντός, όσο και εκτός των 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000,  μέσω της 
εφαρμογής των Όδηγιών για τους οικοτόπους 
και τα πουλιά. Και οι δύο Όδηγίες 

(Άρθρο 10 και Άρθρο 4 αντίστοιχα) 
αναφέρονται στη σημασία της διατήρησης των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων ως σημαντικών 
στοιχείων του τοπίου που προάγουν τη 
συνεκτικότητα του Δικτύου και είναι απαραίτητα 
για την αναπαραγωγή, μετανάστευση, και 
διαχείμαση των υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
για τις Πράσινες Υποδομές, και όπως 
υπογραμμίζεται στον 2ο Στόχο της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα,  προωθείται 
η διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων και 
περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας εκτός 
ΠΠ, όπως είναι οι πλημμυρικές περιοχές, οι 
υγρότοποι, οι παράκτιες περιοχές, τα φυσικά 
δάση κ.λπ.

Στο ίδιο πνεύμα, ο βαθμός προόδου 
οριοθέτησης σημαντικών ή απειλούμενων 
υγροτόπων μικρού και μεσαίου μεγέθους, 
όπως και οριοθέτησης οικολογικών 
διαδρόμων, συνιστούν για τη χώρα μας 
δείκτες παρακολούθησης του Γενικού Στόχου 
που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία 
του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών και στην ενίσχυση των ωφελειών 
από τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με το ισχύον 
Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα 
(Απόφαση 40332/2014, ΦΕΚ 2383/Β/2014).

Συνδεσιμότητα περιοχών ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα

17 Το 2010, τα μέλη της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, στην πόλη Aichi της Ιαπωνίας, υιοθέτησαν Στρατηγικό 

 Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα με 20 στόχους. Ό Στόχος 11 διατυπώθηκε ως εξής: “By 2020, at least 17 per cent 

 of terrestrial and inland water areas, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular 

 importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, 

 ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based 

 conservation measures, and integrated into the wider landscapes and seascapes”.

ΙΙΙ. ΒελτΙωσή τήσ Γνωσήσ ΓΙά τουσ ελλήνΙκουσ υΓροτοπουσ

27ΕΚΒΥ | ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ



Για τον γεωγραφικό εντοπισμό 
διασυνδεδεμένων περιοχών ευνοϊκών για 
τη βιοποικιλότητα, διεξάγονται πολλές 
έρευνες, ενώ η ανάγκη διαχείρισης της φύσης 
αντιμετωπίζεται ως ολοκληρωμένο σύστημα 
σε επίπεδο τοπίου και όχι ως μεμονωμένες 
περιοχές (IUCN-WCPA 2019, Saura κ.ά. 2017, 
Santini κ.ά. 2015). Με αυτό ως ζητούμενο, 
στο πλαίσιο του έργου εκτιμήθηκε και 
χαρτογραφήθηκε η κατάσταση των φυσικών και 
ημι-φυσικών οικοσυστημάτων στο ηπειρωτικό 
τμήμα της χώρας και χαρτογραφήθηκαν οι 
ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα περιοχές 
που βρίσκονται σε χωρική σύνδεση 
(διασυνδεδεμένες). Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε 
χωρική ανάλυση με δεδομένα βιοποικιλότητας, 
χωρικής κατανομής των υγροτόπων, χρήσεων 
- καλύψεων γης και πυκνότητας πληθυσμού  
(Fitoka και Hatziiordanou 2020, Hatziiordanou 
κ.ά. 2019)18.  Ως ευνοϊκές περιοχές 
θεωρήθηκαν αυτές στις οποίες οι φυσικές και 
ημιφυσικές καλύψεις/χρήσεις γης κυριαρχούν, 
η πυκνότητα πληθυσμού είναι χαμηλή και η 
αξία τους για τη βιοποικιλότητα είναι μεγάλη. 
Όι περιοχές αυτές εκτείνονται και εκτός 
προστατευόμενων περιοχών 
(π.χ. Δίκτυο Natura 2000). H γνώση για 
τη θέση ενός υγροτόπου ή μιας ομάδας 
υγροτόπων, εντός ή εκτός διασυνδεδεμένων 
περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα, 
οδηγεί σε χρήσιμες διαπιστώσεις για δράσεις 
προστασίας, διατήρησης, διαχείρισης και 
αποκατάστασης.

18 Όι εργασίες παρουσιάζουν τη μεθοδολογική προσέγγιση κατά την πιλοτική εφαρμογή τους στην Περιφέρεια 

 Αττικής και στη Διασυνοριακή Λεκάνη του Νέστου/Μέστα, αντίστοιχα.

19 Τα στατιστικά στοιχεία έχουν εξαχθεί ως προς την έκταση και όχι ως προς το πλήθος, καθώς ένας υγρότοπος, 

 ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων ή μεσαίου μεγέθους, μπορεί να εκτείνεται, τόσο εκτός, όσο και εντός 

 περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.

Ως προς τη συνολική έκταση των 
υγροτόπων19:

(i) 45% εκτείνεται εντός των 
διασυνδεδεμένων περιοχών ευνοϊκών για 
τη βιοποικιλότητα: συνιστούν στοιχεία του 
τοπίου με ιδιαίτερη σημασία για την άγρια 
χλωρίδα και πανίδα και με συνδετικό ρόλο 
στη μετανάστευση, τη γεωγραφική εξάπλωση 
και τη γενετική ανταλλαγή των αγρίων ειδών. 
Περίπου το 38% εκτείνεται εντός περιοχών 
του Δικτύου Natura 2000 και το 7% εκτός 
αυτών.

(ii) 42% εκτείνεται σε χωρικά ασύνδετες 
περιοχές ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα, 
εντός των περιοχών Natura 2000. 

(iii) 13% εκτείνεται σε περιοχές που δεν είναι 
ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα: συνιστούν 
νησίδες βιοποικιλότητας (stepping 
stones) και πράσινες υποδομές σε αστικές 
περιοχές, σε αγροτικές περιοχές εντατικών 
καλλιεργειών.
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Δικτυακός Τόπος για τους Υγροτόπους της 
Ελλάδας

20 Με την εξαίρεση ορισμένων μεγάλων υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής (νόμος 4559/2018).

21 Έως σήμερα, λεπτομερή απογραφικά δεδομένα παρέχονται για τους υγροτόπους της Αττικής, της Θεσσαλίας και των 

 λεκανών απορροής των ποταμών Αώου, Αξιού και Νέστου.

Ό Δικτυακός Τόπος για τους Υγροτόπους της 
Ελλάδας του ΕΚΒΥ παρέχει ελεύθερη πρόσβαση 
στα χαρτογραφικά και απογραφικά δεδομένα 
για τους υγροτόπους της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
στην ελληνική γλώσσα. Διαθέτει εργαλεία 
θέασης, αναζήτησης και εξαγωγής στατιστικών. 
Η πρόσβαση μπορεί να γίνει μέσω χάρτη, ο 
οποίος παρουσιάζει τις θέσεις των υγροτόπων 
και επιτρέπει την επιλογή ομάδας υγροτόπων, 
ανά Περιφέρεια, τύπο και μέγεθος (μικροί, 
μεγάλοι). Ό χάρτης παρουσιάζει επίσης τις 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τις 
διασυνδεδεμένες περιοχές που αξιολογήθηκαν 
ως ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα.

Με την επιλογή ενός υγροτόπου, ο χρήστης 
έχει πρόσβαση στο χαρτογραφικό όριό του, 

όπως αυτό αποτυπώθηκε τηλεπισκοπικά. 
Επισημαίνεται ότι, για τους υγροτόπους που δεν 
εντάσσονται σε ΠΠ, το όριο αυτό δεν πρέπει 
να λαμβάνεται ως θεσμικό όριο20.

Επίσης, επιλέγοντας έναν υγρότοπο, ο 
χρήστης έχει πρόσβαση σε βάση απογραφικών 
δεδομένων (π.χ. ονομασία, κωδικός, έκταση, 
συντεταγμένες, καθεστώς προστασίας, και για 
μικρό υποσύνολο υγροτόπων δεδομένα για 
βιοποικιλότητα, ανθρώπινες δραστηριότητες 
και επιπτώσεις, αξίες και υπηρεσίες). Η βάση 
δεδομένων εμπλουτίζεται αναλόγως των 
διαθέσιμων πόρων και έργων21.

http://greekwetlands.biodiversity-info.gr
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Στην ηπειρωτική Ελλάδα αποτυπώθηκαν 
συνολικά 1.390 υγρότοποι και 9 συμπλέγματα 
αποτελούμενα από επιμέρους υγροτόπους, 
οι οποίοι εάν προσμετρηθούν, ο συνολικός 
αριθμός ανέρχεται σε 1.437. Όι υγρότοποι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας καταλαμβάνουν συνολική 
έκταση 2.350.000 στρ. περίπου.

Όι υγρότοποι παρουσιάζουν μεγάλη 
διακύμανση όσον αφορά στο μέγεθός 
τους. Όρισμένοι είναι πολύ μεγάλοι και 
καταλαμβάνουν μερικές δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα, ενώ οι περισσότεροι
(1.012 από τους 1.437) είναι μικροί
(κάτω από 80 στρ.) και αντιπροσωπεύουν μόλις 
το 1% της συνολικής υγροτοπικής έκτασης. 

Τόσο το πλήθος, όσο και η έκτασή τους, 
ποικίλει ανά τύπο υγροτόπου
(Παράρτημα, Γράφ.1). Όι λίμνες, οι 
λιμνοθάλασσες, τα δέλτα και οι τεχνητές λίμνες 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της 
συνολικής υγροτοπικής έκτασης (89%), ενώ το 
συνολικό πλήθος τους είναι μικρό
(44, 73, 12 και 61 αντίστοιχα). Αντίθετα, 
οι πολυπληθείς τύποι υγροτόπων, όπως  τα 
τεχνητά λιμνία (533), τα εσωτερικά έλη (211), 
οι εκβολές (208), οι μικρές λίμνες (116), τα 
παράκτια έλη (109) κλπ. καταλαμβάνουν το 
υπόλοιπο 11% της συνολικής υγροτοπικής 
έκτασης.

Το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής 
υγροτοπικής έκτασης (80%) βρίσκεται εντός του 
Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ). Συγκεκριμένα, 
οι μεγαλύτεροι και πιο σημαντικοί υγρότοποι 
περιλαμβάνονται στο Δίκτυο Ν2Κ ως Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
Όδηγία για τους οικοτόπους ή και ως 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή Όδηγία για τα πτηνά. Όλα τα δέλτα, 
οι περισσότερες λιμνοθάλασσες
(56 από τις 73), οι περισσότερες λίμνες 
(35 από τις 44) και περίπου το ήμισυ του 
πλήθους των μικρών λιμνών (54 από 116)  
και των παράκτιων ελών (42 από 109), 
περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, 
στο Δίκτυο Ν2Κ. Όι άλλοι τύποι υγροτόπων 
εμφανίζουν μικρή παρουσία εντός του Δικτύου 
(Παράρτημα, Γραφ. 2).

Εκτός του Δικτύου Ν2Κ βρίσκεται το υπόλοιπο 
20% της υγροτοπικής έκτασης, που αντιστοιχεί 
σε 470.000 στρέμματα περίπου. Από αυτά, τα 
330.000 στρ. περίπου αντιστοιχούν σε 966 
υγροτόπους που βρίσκονται εξολοκλήρου 
εκτός περιοχών Ν2Κ όπως τεχνητά λιμνία 
(404 από 533), εσωτερικά έλη (166 από 211), 
εκβολές (144 από 208) κ.ά. Επίσης, εκτός 
περιοχών Ν2Κ βρίσκονται και τμήματα 198 
υγροτόπων (140.000 στρ. περίπου), οι οποίοι 
παρουσιάζουν μερική επικάλυψη με αυτές 
(Παράρτημα, Γραφ. 1 και 2).

Πλήθος, έκταση, και χωρική κατανομή 
υγροτόπων

Στην ηπειρωτική Ελλάδα αποτυπώθηκαν 
συνολικά 1.390 υγρότοποι και
9 συμπλέγματα αποτελούμενα από 
επιμέρους υγροτόπους, οι οποίοι εάν 
προσμετρηθούν, ο συνολικός αριθμός 
ανέρχεται σε 1.437. Όι υγρότοποι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας καταλαμβάνουν 
συνολική έκταση 2.350.000 στρ. περίπου.
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Το πλήθος και η έκταση των υγροτόπων ποικίλει 
επίσης ανά γεωγραφική περιοχή
(Πίνακας 1, Γράφ. 3). Στη Βόρειο Ελλάδα 
(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία) αποτυπώθηκαν 
περισσότεροι από τους μισούς υγροτόπους, 
καταλαμβάνοντας το 52% της συνολικής 
υγροτοπικής έκτασης της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Τα 2/3 αυτών (534 από τους 800) βρίσκονται 
εκτός Δικτύου N2K, καταλαμβάνοντας 
περίπου το 15% της συνολικής τους έκτασης. 
Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, τα 2/3 των 
υγροτόπων (432 στους 637) βρίσκονται εκτός 
περιοχών Ν2Κ, καταλαμβάνοντας περίπου το 
25% της συνολικής τους έκτασης.

Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανομή έκτασης και πλήθους υγροτόπων και επικάλυψη με τις περιοχές του

Δικτύου Natura 2000 (N2K).

Περιφέρεια
Έκταση Πλήθος

Σύνολο (στρ.) Εντός Ν2Κ (%) Σύνολο Εντός Ν2Κ

Κεντρική Μακεδονία 612.800 89 455 142

Δυτική Ελλάδα 577.000 80 128 55

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 379.300 92 246 95

Ήπειρος 251.800 88 163 62

Δυτική Μακεδονία 235.500 64 99 29

Στερεά Ελλάδα 134.500 43 75 28

Θεσσαλία 95.300 71 79 12

Πελοπόννησος 50.800 48 142 40

Αττική 19.100 42 50 8

ΣΥΝΟΛΟ 2.356.100 - 1437 471

Η σχέση μεταξύ του πλήθους και της 
έκτασης των υγροτόπων, δηλαδή πολλοί 
μικροί υγρότοποι και λίγοι μεγάλοι, η οποία 
παρουσιάζεται στα γενικά σύνολα, μεταξύ των 
τύπων υγροτόπων, στη γεωγραφική κατανομή, 
αλλά και στην επικάλυψη με τις περιοχές Ν2Κ, 
υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης των 
υγροτόπων ως δίκτυο, ανεξαρτήτως μεγέθους 
και τύπου.

Ακολουθεί εποπτική παρουσίαση της έκτασης, 
του πλήθους και της χωρικής κατανομής των 
υγροτόπων, ανά τύπο και ανά Περιφέρεια, 
με γραφήματα και θεματικούς χάρτες. Για την 
ανάγνωσή τους είναι χρήσιμο να λαμβάνονται 
υπόψη τα στοιχεία του Παραρτήματος. 

Επισημαίνονται επίσης τα εξής:
α) Ό τύπος Παράκτια Έλη αφορά υγροτοπικές 
περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στα Δέλτα, 
Λιμνοθάλασσες και Εκβολές.
β) Δεν διενεργήθηκε χαρτογραφική αποτύπωση 
Εσωτερικών Ελών σε παρόχθιες ζώνες, με 
εξαίρεση την Περιφέρεια Θεσσαλίας (πιλοτική 
περιοχή του έργου WetMainAreas), όπου έγινε 
η αποτύπωση των μεγάλων παραποτάμιων 
δασών.
γ) Το πλήθος και η έκταση των 
πλημμυριζόμενων αγρών απαιτεί περαιτέρω 
ενημέρωση.
δ) Στο πλήθος των υγροτόπων εντός N2K 
καταμετρώνται οι υγρότοποι που έχουν πλήρη, 
μέτρια ή μικρή επικάλυψη. 

Η σχέση μεταξύ του πλήθους και της 
έκτασης των υγροτόπων, δηλαδή πολλοί 
μικροί υγρότοποι και λίγοι μεγάλοι, η οποία 
παρουσιάζεται στα γενικά σύνολα, μεταξύ 
των τύπων υγροτόπων, στη γεωγραφική 
κατανομή, αλλά και στην επικάλυψη με τις 
περιοχές Ν2Κ, υπογραμμίζει την ανάγκη 
διατήρησης των υγροτόπων ως δίκτυο, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου.
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Γράφημα 1

Κατανομή υγροτόπων στην 

ηπειρωτική Ελλάδα: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 2

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, ανά 

τύπο, σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)
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Γράφημα 3

Γεωγραφική κατανομή των υγροτόπων ανά τύπο:

(α) ποσοστό επί της συνολικής έκτασης και (β) πλήθος υγροτόπων.
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 
ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~379.300 (92% εντός N2K) & Πλήθος: 246 (95 εντός N2K)

Γράφημα 4

Κατανομή υγροτόπων στην 

Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 5

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη, ανά τύπο, σε σχέση 

με τον βαθμό επικάλυψης με 

περιοχές του Δικτύου Natura 

2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)
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 - 
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 612.800 (89% εντός N2K) & Πλήθος: 455 (142 εντός N2K)

Γράφημα 6

Κατανομή υγροτόπων στην 

Κεντρική Μακεδονία: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 7

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Κεντρική Μακεδονία, ανά 

τύπο, σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΚΕ
ΝΤ

ΡΙ
ΚΗ

  Μ
ΑΚ
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 235.500 (64% εντός N2K) & Πλήθος: 99 (29 εντός N2K)

Γράφημα 8

Κατανομή υγροτόπων στην 

Δυτική Μακεδονία: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 9

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Δυτική Μακεδονία, ανά τύπο, 

σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΔΥ
ΤΙ
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 251.800 (88% εντός N2K) & Πλήθος: 163 (62 εντός N2K)

Γράφημα 10

Κατανομή υγροτόπων στην 

Ήπειρο: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 11

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Ήπειρο, ανά τύπο, σε σχέση 

με τον βαθμό επικάλυψης με 

περιοχές του Δικτύου Natura 

2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΗΠ
ΕΙ

ΡΟ
Σ
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 95.300  (71% εντός N2K) & Πλήθος: 79 (12 εντός N2K)22

Γράφημα 12

Κατανομή υγροτόπων στη 

Θεσσαλία: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 13

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στη 

Θεσσαλία, ανά τύπο, 

σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΘΕ
ΣΣ

ΑΛ
ΙΑ

22 Πληροφορίες για τους  

 υγροτόπους της Θεσσαλίας  

 (ηπειρωτικό και νησιωτικό  

 τμήμα) μπορείτε να δείτε  

 στην έκδοση Περιφέρεια  

 Θεσσαλίας και ΕΚΒΥ, 

 2020.
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 134.500 (43% εντός N2K) & Πλήθος: 75 (28 εντός N2K)

Γράφημα 14

Κατανομή υγροτόπων στην 

Στερεά Ελλάδα: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 15

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στη 

Στερεά Ελλάδα, ανά τύπο, 

σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 577.000 (80% εντός N2K) & Πλήθος: 128 (55 εντός N2K)

Γράφημα 16

Κατανομή υγροτόπων στην 

Δυτική Ελλάδα: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 17

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στη 

Δυτική Ελλάδα, ανά τύπο, 

σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 19.100 (42% εντός N2K) & Πλήθος: 50 (8 εντός N2K)

Γράφημα 18

Κατανομή υγροτόπων στην 

Αττική: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 19

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Αττική, ανά τύπο, σε σχέση 

με τον βαθμό επικάλυψης με 

περιοχές του Δικτύου Natura 

2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΑΤ
ΤΙ

ΚΗ
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Έκταση υγροτόπων (στρ.): ~ 50.800 (48% εντός N2K) & Πλήθος: 142 (40 εντός N2K)

Γράφημα 20

Κατανομή υγροτόπων στην 

Πελοπόννησο: 

(α) ποσοστά έκτασης ανά 

τύπο (χρωματιστές ράβδοι) 

και επικάλυψης με περιοχές 

του Δικτύου Natura 2000 

(χρωματιστές ράβδοι 

με διαγράμμιση) επί της 

συνολικής υγροτοπικής 

έκτασης.

(β) ποσοστό πλήθους ανά 

τύπο επί του συνολικού 

πλήθους των υγροτόπων.

Γράφημα 21

Ποσοστιαία αναλογία 

πλήθους υγροτόπων στην 

Πελοπόννησο, ανά τύπο, 

σε σχέση με τον βαθμό 

επικάλυψης με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 (Ν2Κ).

(α)

(β)

ΠΕ
ΛΟ

ΠΟ
ΝΝ

ΗΣ
ΟΣ
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IV. ΣΥΝΌΨΗ & ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ
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Ή ηπειρωτική Ελλάδα διαθέτει περισσότερους 
από 1.400 υγροτόπους, που καταλαμβάνουν 
έκταση περίπου 2.350.000 στρ. Σύμφωνα 
με τη χαρτογράφηση που διενεργήθηκε από το 
ΕΚΒΥ, για την περίοδο 2017-2019, με τη χρήση 
τεχνολογιών Γεωπαρατήρησης, στο ηπειρωτικό 
τμήμα της χώρας εντοπίζονται περισσότεροι 
από 1.400 φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι 
(εξαιρουμένων των ποταμών και των ρεμάτων), 
οι οποίοι καταλαμβάνουν περίπου 2.350.000 
στρ., έκταση που ισοδυναμεί με το 2% της 
επιφάνειας της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τους 
υγροτόπους που αποτυπώθηκαν, περισσότεροι 
από τους μισούς συγκεντρώνονται στη Βόρεια 
Ελλάδα, και καταλαμβάνουν το 52% της 
συνολικής υγροτοπικής έκτασης στην ηπειρωτική 
Ελλάδα.

Περίπου τα 3/4 των υγροτόπων είναι μικροί 
και η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί μόλις 
στο 1% της συνολικής υγροτοπικής έκτασης. 
Ως μικροί υγρότοποι θεωρούνται αυτοί που 
έχουν έκταση μικρότερη από 80 στρέμματα. 
Παρά το μικρό μέγεθος, δημιουργούν ένα 
πολύτιμο δίκτυο διαδρόμων, σταθμών και 
νησίδων, απαραίτητων για τη μετακίνηση, 
μετανάστευση και διασπορά των ειδών, ενώ 
παράλληλα προσφέρουν οικοσυστημικές 
υπηρεσίες ως τόποι αναψυχής, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, προσέλκυσης επισκεπτών.
Ό βαθμός προόδου οριοθέτησης σημαντικών
ή απειλούμενων υγροτόπων μικρού μεγέθους 
και ο βαθμός προόδου οριοθέτησης 
οικολογικών διαδρόμων, συνιστούν για τη 
χώρα δείκτες παρακολούθησης του Γενικού 
Στόχου της Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα που αφορά στην οργάνωση 
και λειτουργία του εθνικού συστήματος 

Προστατευόμενων Περιοχών και στην ενίσχυση 
των ωφελειών από τη διαχείρισή τους.

Το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής 
υγροτοπικής έκτασης (80%) της ηπειρωτικής 
Ελλάδας βρίσκεται εντός του Δικτύου 
Natura 2000. Όλα τα δέλτα, οι περισσότερες 
λιμνοθάλασσες και λίμνες  και περίπου το 
ήμισυ του πλήθους των μικρών λιμνών και 
των παράκτιων ελών, περιλαμβάνονται εξ 
ολοκλήρου ή μερικώς στις περιοχές Natura 
2000. Η διατήρηση των υγροτόπων αυτών 
προάγεται μέσω των πολιτικών και μέτρων που 
λαμβάνονται για τις εν λόγω περιοχές.

Το 20% της συνολικής υγροτοπικής έκτασης 
στην ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται εκτός 
Δικτύου Natura 2000.  Εκτός περιοχών 
Natura 2000 βρίσκεται το 20% της υγροτοπικής 
έκτασης, που αντιστοιχεί σε 470.000 στρέμματα 
περίπου. Από αυτά, 140.000 στρ. περίπου, 
αντιστοιχούν σε 198 υγρότοπους οι οποίοι 
παρουσιάζουν μερική επικάλυψη με αυτές. Ενώ 
330.000 στρ. περίπου αντιστοιχούν σε 966 
υγροτόπους που βρίσκονται εξολοκλήρου 
εκτός περιοχών Natura 2000 όπως τεχνητά 
λιμνία (404 από 533), εσωτερικά έλη (166 
από 211), εκβολές (144 από 208) κ.ά. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται η διατήρησή 
τους ως συνδετικών στοιχείων για την ενίσχυση 
της οικολογικής συνοχής του Δικτύου Νatura 
2000, ιδίως ως τόπων αναπαραγωγής και 
ανάπαυσης προστατευόμενων ειδών πανίδας, 
σύμφωνα με την Όδηγία 92/43/ΕΌΚ για 
τους οικοτόπους. Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία (Νόμος 3937/2011), οι υγρότοποι 
αυτοί δύνανται να προστατεύονται, με τη λήψη 
μέτρων που αποτρέπουν την υποβάθμισή τους.
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Περίπου 45% της υγροτοπικής έκτασης 
βρίσκεται σε περιοχές που είναι ευνοϊκές 
για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με την 
ανάλυση συνδεσιμότητας περιοχών ευνοϊκών 
για τη βιοποικιλότητα που διενεργήθηκε για 
την περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι 
διασυνδεδεμένες περιοχές εκτείνονται και πέρα 
από τα όρια του Δικτύου Νatura 2000. 
Από τους απογραφέντες υγροτόπους,
το 45% της συνολικής έκτασής τους εκτείνεται 
σε διασυνδεδεμένες περιοχές, δημιουργώντας 
ένα πολύτιμο δίκτυο διαδρόμων που στηρίζουν 
την υδρόβια ζωή. Μέρος αυτής της έκτασης 
(176.000 στρ.) βρίσκεται εκτός των περιοχών 
Νatura 2000. Βάσει του Στόχου Aichi 
11, τα οικοσυστήματα διατηρούνται μέσω 
αποτελεσματικής διαχείρισης διασυνδεδεμένων 
συστημάτων που δημιουργούνται από 
προστατευόμενες περιοχές και άλλες περιοχές 
όπου εφαρμόζονται μέτρα διατήρησης.

Περίπου 13% της υγροτοπικής έκτασης 
βρίσκεται σε περιοχές που δεν είναι 
ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα, εκτός 
των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. 
Σύμφωνα με την ανάλυση συνδεσιμότητας 
περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα που 
διενεργήθηκε για την περιοχή της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, το 13% της συνολικής έκτασης των 
απογραφέντων υγροτόπων εκτείνεται εκτός 
των διασυνδεδεμένων περιοχών ευνοϊκών 
για τη βιοποικιλότητα, κυρίως σε αστικές και 
γεωργικές. Συνιστούν νησίδες βιοποικιλότητας, 
παρέχοντας ενδιαιτήματα για την υδρόβια ζωή 
και λειτουργούν ως πράσινες υποδομές.

Περίπου 42% της υγροτοπικής έκτασης 
βρίσκεται εντός Δικτύου Natura 2000 σε 
εκτάσεις που αξιολογήθηκαν ως ασύνδετες. 
Σύμφωνα με την ανάλυση συνδεσιμότητας 
περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα που 
διενεργήθηκε για την περιοχή της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, το 42% της συνολικής έκτασης των 
απογραφέντων υγροτόπων αφορά σε τμήματα 
των περιοχών Νatura 2000, ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα, που δεν παρουσιάζουν χωρική 
σύνδεση.

Ο Δικτυακός Τόπος για τους Υγροτόπους 
της Ελλάδας (http://greekwetlands.
biodiversity-info.gr) που δημιουργήθηκε από 
το ΕΚΒΥ παρέχει γεωγραφικά στοιχεία και 
απογραφικά δεδομένα. Παρέχει πρόσβαση 
στο χαρτογραφικό όριο των υγροτόπων, όπως 
αποτυπώθηκε τηλεπισκοπικά, στα απογραφικά 
δεδομένα (ονομασία, κωδικός, έκταση, 
συντεταγμένες, καθεστώς προστασίας, και για 
μικρό υποσύνολο υγροτόπων δεδομένα για 
βιοποικιλότητα, ανθρώπινες δραστηριότητες 
και επιπτώσεις, αξίες και υπηρεσίες), καθώς 
επίσης και σε γεωχωρικά επίπεδα με τα όρια 
των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και τις 
διασυνδεδεμένες περιοχές που αξιολογήθηκαν 
ως ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα. Διαθέτει 
εργαλεία θέασης, αναζήτησης και εξαγωγής 
στατιστικών. Η ενημέρωση του δικτυακού τόπου 
είναι διαρκής και ανάλογη των διαθέσιμων 
πόρων και έργων.
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Ή βελτίωση της γνώσης για τους υγροτόπους 
της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι απαραίτητη 
για τη λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης, 
διαχείρισης και αποκατάστασης.
Η χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων τους, 
δηλαδή του συνόρου μεταξύ άλλων χρήσεων 
και καλύψεων γης και του υγροτόπου, καθιστά 
εφικτή την παρακολούθηση αλλαγών στην 
έκτασή τους, οι οποίες μπορεί να προκαλούνται 
από φυσικούς παράγοντες (π.χ. ξηρασία) 
και ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. 
μείωση έκτασης από επέκταση αστικών και 
γεωργικών εκτάσεων). Επιπλέον, η υπηρεσία 
παρακολούθησης του υδατικού καθεστώτος των 
υγροτόπων από το διάστημα
(https://extrema.space/WetMainAreas/
dashboard.html) παρέχει πλέον διαρκή πηγή 
δεδομένων, διαθέσιμων σε ενδιαφερόμενους 
φορείς, προκειμένου να συμβάλλουν στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν στη διατήρηση, 
διαχείριση και αποκατάστασή τους.

Υπάρχουν κενά γνώσης που πρέπει να 
συμπληρωθούν και προκλήσεις για το μέλλον 
που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η παρούσα 
εργασία δεν ολοκληρώνει την τεκμηρίωση 
που είναι αναγκαία για την επαρκή γνώση της 
έκτασης και της κατάστασης των υγροτόπων 
και για την τεκμηρίωση πολιτικών και μέτρων 
που τους αφορούν. Περαιτέρω εργασίες που 

ενδείκνυνται να υλοποιηθούν αφορούν:
(i) στην επιστημονική τεκμηρίωση των ορίων 
των υγροτόπων κυρίως των φυσικών, με 
εργασίες πεδίου, για την προώθηση μέτρων 
θεσμικής προστασίας τους,
(ii) στη χαρτογράφηση επιμέρους μονάδων 
εντός του ορίου των υγροτόπων, με 
προτεραιότητα σε αυτούς που βρίσκονται εκτός 
του Δικτύου Natura 2000, για την ακριβή 
αποτύπωση της επιφάνειας των επιμέρους 
τύπων υγροτόπων  (π.χ. των παράκτιων ελών), 
καθώς και των τύπων οικοτόπων της σχετικής 
Ευρωπαϊκής Όδηγίας,
(iii) στη χαρτογραφική αποτύπωση των 
παραποτάμιων υγροτόπων, όπως παραποτάμια 
δάση και γενικότερα παρόχθια έλη,
(iv) στην εκτίμηση μεταβολών στις μόνιμα, 
εποχικά ή προσωρινά κατακλυζόμενες 
εκτάσεις των υγροτόπων, μέσω της νέας 
δορυφορικής υπηρεσίας που αναπτύχθηκε για 
την παρακολούθηση των υδάτινων επιφανειών 
τους, και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους, 
σε υδρολογικά μοντέλα κ.ά., καθώς και
(v) στην περαιτέρω αξιοποίηση της χωρικής 
συνδεσιμότητας περιοχών ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα για τον εντοπισμό περιοχών 
προτεραιότητας ως προς τη διατήρηση 
επιλεγμένων ειδών πανίδας και την 
αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων τους.
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Περιγραφή, έκταση, πλήθος, επικάλυψη με 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (N2K)23 των 11 
κυρίαρχων τύπων στους οποίους ταξινομήθηκαν οι 
υγρότοποι στην ηπειρωτική Ελλάδα

Δέλτα
Σχηματίζονται από τα στερεά υλικά που μεταφέρουν οι ποταμοί και εναποθέτουν στις εκβολές τους 
όταν υπάρχει ευνοϊκός συνδυασμός παραγόντων που σχετίζονται με τα γνωρίσματα του ποταμού, 
της λεκάνης απορροής του και της θαλάσσιας ακτής, καθώς και με τις βροχοπτώσεις κ.λπ.
Όι δελταϊκές υγροτοπικές περιοχές περικλείουν μωσαϊκό από επιμέρους τύπους υγροτόπων.
Εντός του χαρτογραφικού ορίου περιλήφθηκαν κοίτες ποταμών (τις περισσότερες φορές
διευθετημένες – εγκιβωτισμένες) και οι  εκβολές τους, παράκτια έλη, υγρολίβαδα, παρόχθια 
δάση και παρόχθιοι θαμνώνες, ακτές και αμμοθινικά συστήματα με βλάστηση ή χωρίς, ορυζώνες, 
στραγγιστικές τάφροι και αρδευτικές διώρυγες.

Έκταση (στρ.): ~492.000 (96% εντός N2K) Πλήθος: 1224 (12 εντός N2K)

Εκβολές
Συνιστούν το χαμηλότερο και πιο διαπλατυσμένο τμήμα της κοίτης των ποταμών και των ρεμάτων. 
Κύριο γνώρισμα, υπεύθυνο για την ιδιαιτερότητα των εκβολικών οικοσυστημάτων, είναι η ανάμειξη 
γλυκού και θαλασσινού νερού στον χώρο και στον χρόνο, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες, 
όπως η ροή του ποταμού, ο πυθμένας και το σχήμα της εκβολής, η εξάτμιση, ο άνεμος. Η μείξη 
δεν συμβαίνει μόνο εντός της κοίτης του ποταμού, αλλά και στην αμέσως γειτονική παράκτια ζώνη. 
Στις περιπτώσεις που η ανάπτυξή της εκατέρωθεν του στομίου του ποταμού ήταν εκτεταμένη, 
υιοθετήθηκε ο όρος Εκβολικό Σύστημα. Εντός του χαρτογραφικού ορίου αυτών των περιοχών 
περιλήφθηκαν και κοίτες ποταμών, παράκτια έλη, παρόχθια δάση και παρόχθιοι θαμνώνες, ακτές 
και αμμοθινικά συστήματα με βλάστηση ή χωρίς.

Έκταση (στρ.): ~85.000 (51% εντός N2K) Πλήθος: 208 (64 εντός N2K)

23   Στο πλήθος των υγροτόπων εντός N2K καταμετρώνται οι υγρότοποι που έχουν πλήρη, μέτρια ή μικρή επικάλυψη. 

24   Έβρου, Νέστου, Αλιάκμονα, Αξιού, Πηνειού, Καλαμά, Λούρου, Βουβού, Άραχθου, Σπερχειού, Αχελώου, Ευρώτα. 
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Λιμνοθάλασσες
Παράκτιες εκτάσεις ρηχών νερών, ποικίλης αλατότητας και βάθους νερού, που μπορεί να 
επικοινωνούν με τη θάλασσα με μία ή περισσότερες, σχετικά στενές διόδους. Η αλατότητα μπορεί 
να ποικίλει από πολύ χαμηλή (υφάλμυρη) έως πολύ υψηλή (υπερύαλη) και εξαρτάται από τη 
βροχόπτωση, την εξάτμιση και την εισροή θαλασσινού ή γλυκού νερού από καταιγίδες ή κατάκλυση 
από τις πλημμύρες από τη θάλασσα τον χειμώνα. Εντός του χαρτογραφικού ορίου περιλήφθηκαν 
και παράκτια έλη, ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία, ακτές, αλυκές, αμμοθίνες με βλάστηση
ή χωρίς.

Έκταση (στρ.): ~500.000 (96% εντός N2K) Πλήθος: 73 (56 εντός N2K)

Παράκτια  Έλη
Αναπτύσσονται μεταξύ της θάλασσας και της χέρσου, σε ιλυώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις 
ή ελάχιστα ανυψωμένες από την επιφάνεια της θάλασσας και η αλατότητα των νερών μπορεί το 
καλοκαίρι να υπερβαίνει εκείνη του νερού της θάλασσας. Μπορεί να εκτείνονται σε περιοχές που 
δεν κατακλύζονται με θαλασσινό νερό, αλλά η υπόγεια στάθμη είναι υψηλή και το έδαφος στηρίζει 
αλοφυτικά είδη φυτών. Γενικά, στα παράκτια έλη αναπτύσσεται αλοφυτική βλάστηση, καλύπτοντας 
την επιφάνεια με τη μορφή τάπητα, ενώ σε υψηλότερες θέσεις εμφανίζονται υψηλοί λειμώνες και 
βλάστηση αγρωστωδών. Όσα αναπτύσσονται σε δέλτα, εκβολές και λιμνοθάλασσες, περιλήφθηκαν 
εντός του χαρτογραφικού ορίου αυτών των υγροτοπικών περιοχών, ενώ όσα αναπτύσσονται ως 
αυτόνομοι υγρότοποι ταξινομήθηκαν διακριτά ως Παράκτια Έλη. Εντός του χαρτογραφικού ορίου 
τους περιλήφθηκαν αλμυρά και υφάλμυρα έλη, αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας 
ζώνης, ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία, ακτές, αμμοθίνες με βλάστηση ή χωρίς και ανενεργές 
αλυκές.

Έκταση (στρ.): ~72.000   (59% εντός N2K) Πλήθος: 109 (42 εντός N2K)

25 Η συνολική εκτίμηση της έκτασης των παράκτιων ελών απαιτεί περαιτέρω χαρτογραφική αποτύπωση εντός των 

 παράκτιων υγροτοπικών περιοχών  (Δέλτα, Εκβολές και Λιμνοθάλασσες), όπου και περιλήφθηκαν σημαντικές 

 εκτάσεις αυτών. 
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26 Η παρούσα εργασία δεν περιέλαβε τη χαρτογραφική αποτύπωση ποταμών και ρεμάτων και τη συστηματική  

 αποτύπωση των παρόχθιων ελών. Εξαίρεση αποτελεί η αποτύπωση των μεγάλων παραποτάμιων δασών στη  

 Θεσσαλία.

Εσωτερικά  Έλη
Χαρακτηρίζονται από αβαθείς υδατοσυλλογές γλυκού νερού, με μόνιμη ή περιοδική κατάκλυση 
(συνήθως περιοδική) και υγροτοπική βλάστηση που αναπτύσσεται σε πυθμένα με ανόργανα υλικά. 
Περιλαμβάνουν, επίσης, έλη σε τυρφώδη πυθμένα, αποκλειστικώς ή μη ομβροδίαιτα. Σχηματίζονται 
στις παρόχθιες ζώνες ποταμών και ρεμάτων και σε νησίδες στην κοίτη τους26 και περιμετρικά των 
λιμνών, κοντά σε πηγές, σε πλημμυρογενείς πεδιάδες, σε κακώς στραγγιζόμενα εδάφη, σε ορεινές 
περιοχές με το λιώσιμο του χιονιού. Η βλάστηση ποικίλει: μπορεί να είναι υπερυδατική, υδρόβια 
επιπλέουσα ή ριζωμένη, βλάστηση λειμώνων και υγρών λιβαδιών, υδροχαρής δενδρώδης και 
θαμνώδης. Εντός του χαρτογραφικού ορίου τους περιλήφθηκαν η υγροτοπική βλάστηση και
οι εποχικές και μόνιμες υδατοσυλλογές.

Έκταση (στρ.): ~45.000  (27% εντός N2K) Πλήθος: 211 (45 εντός N2K)

Μικρές Λίμνες
Είναι μόνιμες ή εποχικές φυσικές λιμνούλες και διακρίνονται από τα έλη από την κυριαρχία του 
υδάτινου σώματος έναντι της υγροτοπικής βλάστησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
οι μόνιμες ή εποχικές ορεινές λίμνες, γνωστές και ως δρακόλιμνες, οι λιμνοπηγές (μάτια), οι 
δολίνες, οι λίμνες στη βάση καταρρακτών κ.ά. Στον τύπο αυτό, έχουν ταξινομηθεί οι λίμνες που 
καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη από 80 στρ. Εντός του χαρτογραφικού ορίου τους περιλήφθηκε 
η υδάτινη επιφάνεια (καθρέφτης της λίμνης), η παραλίμνια υδροχαρής βλάστηση και η εποχικώς 
πλημμυριζόμενη έκταση.

Έκταση (στρ.): ~3.000 (55% εντός N2K) Πλήθος: 116 (54 εντός N2K)
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Λίμνες
Όι περισσότερες φυσικές λίμνες είναι γλυκού νερού, ωστόσο υπάρχουν και λίμνες με αλμυρό
ή υφάλμυρο νερό (π.χ. Πικρολίμνη), όταν το υπόστρωμά τους περιέχει πολλά διαλυτά άλατα ή όταν 
δέχονται εισροές αλμυρού νερού. Ειδική περίπτωση είναι η λίμνη Βιστωνίδα, καθώς δέχεται εισροή 
γλυκού νερού μέσω ποταμών και χειμάρρων από βορρά και αλμυρού νερού από τη λιμνοθάλασσα 
του Πόρτο Λάγος και από το Θρακικό πέλαγος στα νότια, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
αντίστοιχη διαβάθμιση της αλατότητας του νερού της. Στον τύπο αυτό έχουν ταξινομηθεί οι 
λίμνες που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη από 80 στρ. Εντός του χαρτογραφικού ορίου του 
λιμναίου οικοσυστήματος περιλήφθηκαν η υδάτινη επιφάνεια (καθρέφτης της λίμνης), η παραλίμνια 
υδροχαρής βλάστηση και η εποχικώς πλημμυριζόμενη έκταση, καθώς επίσης εκβολές ποταμών που 
χύνονται σε αυτές.

Έκταση (στρ.): ~645.700  (99% εντός N2K) Πλήθος: 43 (34 εντός N2K)

Τεχνητές Λίμνες
Δημιουργούνται για να αποταμιεύσουν νερό ποταμών, ρυακιών ή και χειμάρρων για ύδρευση, 
άρδευση, παραγωγή ενέργειας, αντιπλημμυρική προστασία ή συνδυασμό αυτών. Όι τεχνητές λίμνες 
είναι η σπουδαιότερη κατηγορία τεχνητών υγροτόπων της Ελλάδας, λόγω αριθμού, έκτασης, 
αλλά και αξιών που έχουν αποκτήσει. Όνομάζονται και ταμιευτήρες, ονομασία που δηλώνει και 
τους αρχικά περιορισμένους σκοπούς που είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείρισή 
τους. Με την πάροδο του χρόνου και την «παρέμβαση της φύσης», αποκτούν επιπρόσθετες αξίες, 
όπως βιολογική, αλιευτική, αξία αναψυχής. Ταυτοχρόνως, δημιουργούνται νέες ανάγκες για τη 
διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων στα κατάντη οικοσυστήματα (ποτάμια, παραποτάμια, 
εκβολικά κ.λπ.), οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαχείρισή τους. Στον τύπο αυτό έχουν 
ταξινομηθεί οι τεχνητές λίμνες που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη από 80 στρ. Εντός του 
χαρτογραφικού ορίου τους περιλήφθηκαν η υδάτινη επιφάνεια (καθρέφτης της λίμνης),
η παραλίμνια υδροχαρής βλάστηση και η εποχικώς πλημμυριζόμενη παραλίμνια έκταση, καθώς 
επίσης οι εκβολές ποταμών που χύνονται σε αυτές.

Έκταση (στρ.): ~458.400  (41% εντός N2K) Πλήθος: 62 (24 εντός N2K)
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27 Η καταγραφή τους δεν διενεργήθηκε συστηματικά και, για τον λόγο αυτό, το πλήθος και η έκτασή τους δεν πρέπει  

 να χρησιμοποιείται ως καθολική αποτύπωση.

Τεχνητά Λιμνία
Μικρές τεχνητές λιμνούλες, κάτω από 80 στρ., που  δημιουργούνται για να συγκεντρώσουν 
νερό ποταμών, ρυακιών, χειμάρρων, πηγών ή της βροχής, συνήθως για άρδευση, πότισμα ζώων, 
εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα ή συνδυασμό αυτών. Επίσης μπορεί να δημιουργούνται 
από πλήρωση εκσκαφών που δημιουργούνται κατά την εκπόνηση τεχνικών έργων (π.χ. οδοποιίας, 
φράγματα, διευθετήσεις). Όπως συμβαίνει και στις μεγάλες τεχνητές λίμνες, με την πάροδο 
του χρόνου αποκτούν και άλλες αξίες, όπως βιολογική, αλιευτική, αναψυχής. Πολλά τεχνητά 
λιμνία, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δεν φαίνεται να προξενούν αλλοιώσεις στα κατάντη 
οικοσυστήματα, αντιθέτως παρατείνουν τη χρονική διάρκεια παρουσίας νερού και κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, προς όφελος της υδρόβιας ζωής.

Έκταση (στρ.): ~11.000 (15% εντός N2k) Πλήθος: 533  (129 εντός N2K)

Τεχνητές Λίμνες Ορυχείων
Δημιουργούνται με τη συγκέντρωση νερού σε εξορυκτικές κοιλότητες, μετά από την εγκατάλειψη 
ενός ορυχείου (λατομείου ή μεταλλείου).  Στον τύπο αυτό έχουν ταξινομηθεί λίμνες ανεξαρτήτως 
μεγέθους και εντός του χαρτογραφικού ορίου περιλήφθηκε, εκτός από την υδάτινη επιφάνεια 
(καθρέφτης της λίμνης) και τυχόν παραλίμνια υδροχαρής βλάστηση.

Έκταση (στρ.): ~5.000 (6% εντός N2k) Πλήθος: 50 (7 εντός N2K)

Πλημμυριζόμενοι Αγροί27

Είναι εποχικώς κατακλυζόμενες γεωργικές γαίες που απαντούν συνήθως σε πλημμυρογενείς 
πεδιάδες και μπορεί να περιλαμβάνουν βοσκότοπους και υγρά λιβάδια που τελούν υπό διαχείριση.

Έκταση (στρ.): ~41.000 (2% εντός N2K) Πλήθος: 20 (4 εντός N2K)
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