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Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η παρούσα «Έκθεση Οργάνωσης και Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του 
Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι» συντάχθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Εµπλουτισµός του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του 
Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι». Το έργο 
προκηρύχθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς µε την 
από 11/05/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 
«∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας Υγροτόπων Κοτυχίου – 
Στροφυλιάς» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και 
∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013» 
που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 
 
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκπόνηση δύο επιµέρους εκθέσεων για την αναβάθµιση 
του εκθεσιακού περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, που εδρεύει στο Λάππα Αχαΐας: 

Α) της Έκθεσης Οργάνωσης και Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού Περιεχοµένου που θα 
εξειδικεύει και θα οργανώνει το θεµατικό περιεχόµενο της έκθεσης του Κέντρου 
Πληροφόρησης, µε βάση την κεντρική ιδέα και το σενάριο που θα διαµορφωθεί. 

Β) της Έκθεσης ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου, η οποία θα αναλύει την 
ανωτέρω Έκθεση Οργάνωσης και θα καθορίζει τον βέλτιστο τρόπο απόδοσής της µε 
σύγχρονα εκθεσιακά µέσα στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου. 
 
Μέσω της οργάνωσης και του εµπλουτισµού του εκθεσιακού του χώρου, το Κέντρο 
Πληροφόρησης καλείται να σηµατοδοτήσει ένα πολυσήµαντο κέντρο, το οποίο: 

� θα συµβάλλει καθοριστικά στη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου 
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς ως η κύρια και 
µοναδική υποδοµή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την 
προστατευόµενη περιοχή,  

� θα υποστηρίζει το έργο και τις δράσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης για την προστασία 
και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, 

� θα συµπληρώνει και θα εµπλουτίζει τις µορφωτικές ευκαιρίες, τόσο της τοπικής 
κοινωνίας, όσο και των επισκεπτών της περιοχής. 

 
Η αναβάθµιση της έκθεσης του υφιστάµενου Κέντρου Πληροφόρησης, στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωµένου, και σύµφωνου µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και εκθεσιακές πρακτικές 
σχεδιασµού, θα προσδώσει υψηλή προστιθέµενη αξία στις παρεχόµενες υπηρεσίες στην 
περιοχή και θα συµβάλλει στην ανάδειξη, τόσο της περιβαλλοντικής σπουδαιότητάς της 
για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και του έµπρακτου ενδιαφέροντος των 
τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση και προβολή ενός σπουδαίου εθνικού πλούτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

  
Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 

Το Κέντρο Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι βρίσκεται στον 
οικισµό Λάππα του Νοµού Αχαΐας, πάνω στην εθνική οδό Πάτρας – Πύργου και ακριβώς 
στα όρια του Εθνικού Πάρκου. 
 
Η υποδοµή στεγάζεται σε ισόγειο κτίσµα των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο χτίσθηκε 
ως βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Το οίκηµα 
αποτελεί µέρος των εγκαταστάσεων που χτίσθηκαν σε έκταση του οικισµού Λάππα για 
να µπορεί ο διάδοχος του θρόνου να τις χρησιµοποιεί ως βάση των εξορµήσεών του για 
κυνήγι στο δάσος της Μανωλάδας, το οποίο του δωρίστηκε το 1887 ως προσωπικό 
κτήµα (Βασιλικό Κτήµα Μανωλάδος). Η δωρεά καταργήθηκε το 1923 και η έκταση 
διανεµήθηκε σε πρόσφυγες και ακτήµονες της περιοχής. Το 1982 µε Υπουργική 
Απόφαση, το οίκηµα χαρακτηρίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού ως «Έργο Τέχνης». 
 
Ως Κέντρο Πληροφόρησης διαµορφώθηκε το 1995, µε συγχρηµατοδότηση του τότε 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Κοινότητας Μετοχίου, µέσω του Κοινοτικού Προγράµµατος ENVIREG 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον. Η υποδοµή λειτούργησε έως το 2000. 
Έκτοτε παρέµεινε κλειστή έως το 2003, οπότε και άρχισε να επαναλειτουργεί στο 
πλαίσιο προγράµµατος LIFE. Από το 2007 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Φορέα 
∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 
 
Σήµερα, η υποδοµή, οργανωµένη µε κεντρικό εκθεσιακό χώρο και δύο χώρους 
γραφείων, αποτελεί την έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης και σηµατοδοτεί τη µοναδική 
υποδοµή ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στην ανάγκη διαφύλαξης του 
φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 
 
Η υφιστάµενη έκθεση αφορά στην παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων του 
περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου (υγρότοποι, δάσος Στροφυλιάς, αµµόλοφοι, 
ασβεστολιθικοί λόφοι), των λειτουργιών, των αξιών, της σπουδαιότητας και του 
καθεστώτος προστασίας, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των πιέσεων και των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η προστατευόµενη περιοχή. 
 
Η έκθεση οργανώνεται αποκλειστικά µε στατικά µέσα, τα οποία αφορούν σε συνοπτικά 
κείµενα και εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, σκίτσα), αναρτηµένα σε 
αυτοφερόµενες κατακόρυφες επιφάνειες – ταµπλό, τοποθετηµένες περιµετρικά των 
τοίχων της αίθουσας. Εκτός από τα κείµενα και το εποπτικό υλικό, την έκθεση 
εµπλουτίζουν µία µεσαίου µεγέθους µακέτα µε το ανάγλυφο της περιοχής, µακέτα που 
αναπαριστά τη διαδοχή της βλάστησης στην περιοχή, ξύλινα δυσδιάστατα οµοιώµατα 
(κουκουναριάς, ερωδιών, θαλάσσιας χελώνας), καθώς και λιγοστά πραγµατικά υλικά 
(κουκουνάρια, τµήµατα κορµών δένδρων). 
 
Αν και η έκθεση καλύπτει σε σχετικά ικανοποιητικό βαθµό τη θεµατολογία που 
σχετίζεται µε την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, η οργάνωση του εκθεσιακού χώρου 
κρίνεται ακατάλληλη να ανταποκριθεί, τόσο στη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος το 
οποίο πραγµατεύεται, όσο και στις ανάγκες του υφιστάµενου κοινού και κυρίως των 
παιδιών που συνθέτουν τη σπουδαιότερη οµάδα επισκεπτών της. Γενικά, όσον αφορά 
στην οργάνωσή του, ο εκθεσιακός χώρος συνθέτει την εικόνα µιας πρόχειρα στηµένης 
έκθεσης που απλώς παραθέτει πληροφοριακά στοιχεία για το περιβάλλον της 
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προστατευόµενης περιοχής. Ως αποτέλεσµα αδυνατεί να συµβάλλει στην ανάδειξη του 
Κέντρου Πληροφόρησης σε µια σύγχρονη υποδοµή ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης και ψυχαγωγίας η οποία προάγει τον διάλογο µε τον επισκέπτη, 
καλύπτει τις ανάγκες του, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, παρέχει ενδιαφέρουσες 
ευκαιρίες ψυχαγωγίας στην τοπική κοινωνία, εξασφαλίζοντας την επιτυχία και τη 
βιωσιµότητά της στο χρόνο. 
 
Ειδικότερα, τα κύρια προβλήµατα που καθιστούν επιβεβληµένη την εκ νέου οργάνωση 
και τον εµπλουτισµό του εκθεσιακού χώρου αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: 

• Οι αυτοφερόµενες ξύλινες εκθεµατικές επιφάνειες που βρίσκονται στηµένες 
περιµετρικά των τοίχων του εκθεσιακού χώρου και φέρουν την πληροφορία της 
έκθεσης είναι υποτυπώδεις, διαµορφώνονται µόνο µε χρώµα και δεν διέπονται 
από κανέναν εικαστικό σχεδιασµό. Ως αποτέλεσµα, αδυνατούν να συνθέσουν 
ένα ελκυστικό εσωτερικό, αναγκαίο για να κρατηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον του 
επισκέπτη στην έκθεση και κρίνονται ως µη κατάλληλες να ανταποκριθούν σε 
σύγχρονες ανάγκες και πρακτικές. 

• Το πληροφοριακό και εποπτικό υλικό που βρίσκεται αναρτηµένο στις εκθεµατικές 
επιφάνειες (κείµενα, σκίτσα, χάρτες, φωτογραφίες) και συνθέτει τη θεµατική της 
έκθεσης, εµφανίζει προβλήµατα, που αφορούν κυρίως στην ποιότητα των 
υλικών του και στον πρόχειρο τρόπο ανάρτησής του. Επί της ουσίας, πρόκειται 
για κείµενα και φωτογραφίες εκτυπωµένες σε κοινό πλαστικοποιηµένο χαρτί, 
διαστάσεων, κατά κύριο λόγο, σελίδας Α3 και Α4, οι οποίες έχουν κολληθεί ή 
καρφιτσωθεί στους ξύλινους φορείς τους. Επιπλέον, εµφανίζονται, σε αρκετές 
περιπτώσεις, ξεθωριασµένα και φθαρµένα, µε αποτέλεσµα ο εκθεσιακός χώρος 
να συνθέτει εικόνα που δεν συνάδει µε τους σκοπούς λειτουργίας της υποδοµής. 

• Το είδος των εκθεµάτων, κατά κύριο λόγο στατικά και επαναλαµβανόµενα, δεν 
εξυπηρετούν τις σύγχρονες εκθεσιακές πρακτικές και αντιλήψεις που 
υποστηρίζουν ότι ένας σηµαντικός παράγοντας αφοµοίωσης της πληροφορίας 
και αύξησης του ενδιαφέροντος του επισκέπτη σε µία έκθεση, σχετίζεται µε την 
αλληλεπίδραση µεταξύ επισκεπτών και εκθεµάτων. Κυρίως όσον αφορά στα 
παιδιά, αποδεικνύεται στην πράξη ότι προτιµούν τα διαδραστικά εκθέµατα, τα 
οποία µπορούν να αγγίξουν και να επεξεργασθούν, µε αποτέλεσµα να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και να επιδεικνύουν εντονότερο ενδιαφέρον για 
έννοιες επιστηµονικές και θέµατα δυσνόητα. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες, 
οι οποίοι, αν και συχνά διστάζουν να ασχοληθούν µε τέτοιου είδους εκθέµατα, 
όταν επισκέπτονται τέτοιες υποδοµές µαζί µε τα παιδιά τους, αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο, αλληλεπιδρώντας και οι ίδιοι µε τα εκθέµατα. 

• Οργανωµένη πριν από τη θεσµοθέτηση της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο, η έκθεση 
πραγµατεύεται αποσπασµατικά τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της προστατευόµενης 
περιοχής, χωρίς να τα εντάσσει στο ενιαίο καθεστώς προστασίας που τα διέπει 
από το 2008. Ως αποτέλεσµα, ο επισκέπτης της έκθεσης δεν γνωρίζει καν ότι η 
περιοχή αποτελεί ένα από τα Εθνικά Πάρκα της χώρας. Επιπλέον, ο στατικός 
τρόπος παράθεσης των θεµάτων της έκθεσης δεν επιτρέπει την επικαιροποίηση 
της πληροφορίας µε σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα που αφορούν στο 
περιβάλλον της προστατευόµενης περιοχής, όπως οφείλει να προβλέπει ένα 
σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης, εντάσσοντας στην οργάνωση του εκθεσιακού 
του χώρου σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα που παρέχουν τη δυνατότητα 
εµπλουτισµού και αναδιάρθρωσης της πληροφορίας. 

 
Την ανάγκη αναβάθµισης της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης επιτείνει η µεγάλη 
επισκεψιµότητα και ζήτηση, κυρίως από την εκπαιδευτική κοινότητα, την οποία  
καταγράφει η υποδοµή, παρά την υποτυπώδη οργάνωσή της, λόγω των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων που οργανώνονται και πραγµατοποιούνται από τα στελέχη του Φορέα 
∆ιαχείρισης. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν την ενηµέρωση και ξενάγηση στον 
εκθεσιακό χώρο, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον εκθεσιακό χώρο 
και στο πεδίο, αλλά και την περιήγηση σε επιλεγµένα σηµεία του Εθνικού Πάρκου.  
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Οι Εικόνες 1-8 ακολούθως είναι ενδεικτικές της υφιστάµενης κατάστασης του 
εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης και αντιπροσωπευτικές της ανάγκης 
αναβάθµισης της έκθεσης στο πλαίσιο ενός οργανωµένου σχεδιασµού. 
 
Επιπρόσθετα, σήµερα το κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργεί τόσο ως 
υποδοµή ενηµέρωσης, όσο και ως έδρα – γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η διττή αυτή 
χρήση και τα περιορισµένα τετραγωνικά µέτρα του χώρου, δηµιουργούν προβλήµατα 
ως προς τη σωστή επιτέλεση και των δύο βασικών λειτουργιών του (π.χ. έλλειψη 
χώρων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ύπαρξη γραφείου 
συνεδριάσεων εντός του εκθεσιακού χώρου, αποθήκευση αντικειµένων και υλικού του 
Φορέα ∆ιαχείρισης επίσης εντός εκθεσιακού χώρου, αδυναµία στέγασης του συνόλου 
του προσωπικού του Φορέα στους δύο χώρους γραφείων). Ως εκ τούτου, και µετά από 
εισήγηση στον Φορέα ∆ιαχείρισης, η οποία έγινε αποδεκτή, προτείνονται τα ακόλουθα: 

α) Το σύνολο του κτηρίου αφιερώνεται στη λειτουργία του ως Κέντρο Πληροφόρησης, 
φιλοξενώντας εκθεσιακό χώρο (τον υφιστάµενο), εκπαιδευτικό χώρο (το υφιστάµενο 
γραφείο γραµµατείας και προσωπικού) και χώρο βιβλιοθήκης - γραφείο υπευθύνου 
λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης (το υφιστάµενο γραφείο του Προϊσταµένου 
του Κέντρου). 

β) Καταργείται η υφιστάµενη είσοδος στο Κέντρο Πληροφόρησης και στον εκθεσιακό 
χώρο και υιοθετείται «νέα» είσοδος (περισσότερο εµφανής στον επισκέπτη), µε την 
αξιοποίηση της πόρτας που βρίσκεται στην πρόσοψή του. 

γ) ∆ηµιουργείται µικρός χώρος υποδοχής και παροχής πληροφοριών στον επισκέπτη 
κοντά στη νέα είσοδο του κτηρίου, σε άµεση συνάφεια µε τον εκθεσιακό χώρο.  
 
Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόµενες χρήσεις και λειτουργίες του 
Κέντρου Πληροφόρησης. 
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Εικόνες 1-8: Η υφιστάµενη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

  
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
Οι προστατευόµενες περιοχές, µέσα σε αυτές και τα Εθνικά Πάρκα, είναι περιοχές 
αφιερωµένες πρωταρχικά στην προστασία και απόλαυση της φυσικής και πολιτισµικής 
κληρονοµιάς, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών λειτουργιών και των 
ιδιαίτερων αξιών του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για περιοχές µε ειδικό 
καθεστώς προστασίας, οι οποίες διακρίνονται για την ιδιαιτερότητα ή και µοναδικότητα 
της χλωρίδας, της πανίδας, των οικοσυστηµάτων, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών, 
του τοπίου τους. Επιπλέον, οι προστατευόµενες περιοχές εξυπηρετούν και σηµαντικές 
ανάγκες επιστηµονικής έρευνας, υπαίθριας αναψυχής και εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών και σπουδαίο τουριστικό πόρο µε πολλαπλά και 
µεγάλα οφέλη για τον τόπο όπου βρίσκονται. 
 
Στο πλαίσιο των σύγχρονων εκθεσιακών αντιλήψεων, τα περιβαλλοντικά κέντρα που 
σχετίζονται µε τις προστατευµένες περιοχές και οι υποδοµές ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης αντίστοιχου περιεχοµένου θέτουν ως κύριους σκοπού τους, αφενός τη 
διάσωση, διατήρηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
αφετέρου την έκθεση και την ερµηνευτική - κριτική προσέγγιση των τεκµηρίων που 
φωτίζουν την τοπική και περιβαλλοντική ιστορία, τις οικονοµικές συνθήκες, την 
καθηµερινή ζωή, την τέχνη µιας κοινότητας. Αντιπροσωπεύουν τη δεδοµένη πλέον 
ανάγκη σύνδεσης των εκθεσιακών χώρων µε το φυσικό περιβάλλον και µε τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που ανακύπτουν από την ανθρώπινη παρέµβαση σε αυτό. 
Συχνά εξελίσσονται σε χώρους επιστηµονικής τεκµηρίωσης και έρευνας που έχουν τη 
δυνατότητα να προσελκύσουν, εκτός από το ευρύ, και πιο εξειδικευµένο κοινό. 

 
Όλα τα ανωτέρω δεδοµένα, καθιστούν αυτονόητη την ανάγκη εκ νέου οργάνωσης της 
έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς, προκειµένου να περιλάβει σύγχρονες πρακτικές, να ανταποκριθεί σε 
σύγχρονες ανάγκες, να προωθήσει τον διάλογο µε τον επισκέπτη, να θέσει ερωτήµατα, 
να προκαλέσει ερεθίσµατα, να προσφέρει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες ψυχαγωγίας, 
συµβάλλοντας, άµεσα, αλλά και έµµεσα, τόσο στη διαφύλαξη και ανάδειξη του πλούτου 
της περιοχής, όσο και στην αειφόρο ανάπτυξή της. 
 
Αναλυτικότερα, οι λόγοι που υπαγορεύουν την ανάγκη εκ νέου οργάνωσης του 
εκθεσιακού χώρου του Κέντρου, αλλά και τον εµπλουτισµό των παρεχόµενων στο κοινό 
υπηρεσιών της υποδοµής, αφορούν στα ακόλουθα: 

• Στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και σπουδαιότητα του φυσικού περιβάλλοντος 
της περιοχής, η οποία σηµατοδοτεί ένα από τα σπουδαιότερα παράκτια 
υγροτοπικά συµπλέγµατα της Ελλάδας. Αν και η υψηλή οικολογική αξία της 
έχει αναγνωρισθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι αξίες του 
Εθνικού Πάρκου είναι συγκριτικά ελάχιστα γνωστές, τόσο στους κατοίκους 
της περιοχής, όσο και των γειτονικών µεγάλων πόλεων της Πάτρας και του 
Πύργου Ηλείας. 

• Στην ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού πλούτου της, µέσω της ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και ανάδειξης της συµβολής των 
προστατευόµενων περιοχών στην ευηµερία των ανθρώπινων κοινωνιών. 

• Στην ανάγκη δηµιουργίας µιας οργανωµένης υποδοµής ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που θα καλύπτει σύγχρονες ανάγκες, θα ακολουθεί 
σύγχρονες εκθεσιακές πρακτικές, θα προσφέρει µε τον βέλτιστο τρόπο µια 
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ποικιλία υπηρεσιών, τόσο στους επισκέπτες, όσο και στην τοπική κοινωνία, 
σηµατοδοτώντας έναν ισχυρό πόλο έλξης, σηµείο αναφοράς για την περιοχή. 
Μιας υποδοµής που θα αναδεικνύει µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη 
σπουδαιότητα, τις αξίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 

• Στην ανάγκη δηµιουργίας µιας στέρεας βάσης για την προβολή, αλλά και την 
ενίσχυση του πολύπλευρου έργου και των δράσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου. 

• Στις σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη και τόνωση 
της οικονοµίας τους, στην οποία δύναται να συµβάλλει η υποδοµή, µέσω της 
προσέλκυσης επισκεπτών και της δηµιουργίας προϋποθέσεων για την 
ανάπτυξη του αειφόρου τουρισµού. 

• Στα προβλήµατα του εκθεσιακού χώρου, όπως αυτά αναλύθηκαν στο 
προηγούµενο Κεφάλαιο. 

 
Σε µια περιοχή µεγάλης και αναγνωρισµένης αξίας, η δηµιουργία µιας υποδοµής που θα 
προσεγγίζει, θα πραγµατεύεται συνολικά, ως αδιάσπαστο σύνολο την περιοχή και θα 
ερµηνεύει ζητήµατα ζωτικής σηµασίας, καθίσταται αναγκαία για τη διαφύλαξη και 
ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εκ 
νέου οργάνωση του χώρου κρίνεται επιτακτική, καθώς θα προσδώσει υψηλή 
προστιθέµενη αξία στις παρεχόµενες υπηρεσίες στην περιοχή και θα συµβάλλει στην 
ανάδειξη, τόσο της περιβαλλοντικής σπουδαιότητάς της, όσο και του έµπρακτου 
ενδιαφέροντος των κατοίκων της περιοχής για τη διατήρησή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

  
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 

Η προσπάθεια οργάνωσης µιας πετυχηµένης και οικονοµικά βιώσιµης υποδοµής 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών απαιτεί µεθοδικό σχεδιασµό και 
έρευνα, προκειµένου να καθορισθούν τα βασικά γνωρίσµατα που θα τη διέπουν και θα 
διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά της στον χρόνο. 
 
Στα βασικά γνωρίσµατα µιας υποδοµής ενηµέρωσης, περιλαµβάνονται το κοινό που 
αναµένεται να στηρίξει τη λειτουργία της, ώστε η υποδοµή να ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά στις ανάγκες και προσδοκίες του, οι σκοποί (γενικοί και ειδικοί) για τους 
οποίους σχεδιάσθηκε, προκειµένου να καταφέρει να τους εξυπηρετήσει µε τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, καθώς και το περιεχόµενο, το οποίο θα αναλάβει να προβάλλει 
ικανοποιητικά τα θέµατα που πραγµατεύεται η υποδοµή, καλύπτοντας τις ανάγκες του 
κοινού της και εξυπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους δηµιουργήθηκε. 
 
Βάσει των ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, σε πρώτο στάδιο 
διερευνήθηκαν θέµατα που αφορούν στον καθορισµό των σκοπών (γενικών και 
ειδικών) και του κοινού, οµάδων - στόχων της υποδοµής. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
συνυπολογίσθηκαν οι προσδοκίες του Φορέα ∆ιαχείρισης όσον αφορά στους σκοπούς 
που καλείται να καλύψει η υποδοµή, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην προκήρυξη του 
έργου και αποσαφηνίσθηκαν από τη συνεργασία της Οµάδας Έργου του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ µε 
στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση 
της Οµάδας Έργου σχετικά µε την επισκεψιµότητα που καταγράφει η υποδοµή, ενώ 
παράλληλα συνυπολογίσθηκαν τα ευρήµατα ερευνών σχετικά µε τα γνωρίσµατα και τη 
συµπεριφορά των επισκεπτών σε µουσεία και υποδοµές ενηµέρωσης. 
 
Ακολούθως, και µε βάση τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη διερεύνηση των σκοπών 
και του κοινού της υποδοµής, σε συνδυασµό µε την έρευνα για τις ιδιαιτερότητες του 
φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου, προσδιορίσθηκε το θεµατικό περιεχόµενο 
του Κέντρου Πληροφόρησης και αναπτύχθηκε το σενάριο της έκθεσης, καθώς και τα 
προτεινόµενα µέσα για τη βέλτιστη απόδοση του περιεχοµένου, ώστε η υποδοµή να 
εξυπηρετεί τους σκοπούς δηµιουργίας της, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
προσδοκίες του κοινού που αναµένεται να στηρίξει τη λειτουργία της και να 
συγκεντρώνει όλα τα καίρια πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στον πλούτο και τη 
σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. 
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3.1. Το κοινό 
 
Ένα από τα κύρια γνωρίσµατα των σύγχρονων µουσείων και υποδοµών ενηµέρωσης 
είναι ότι τάσσονται στην υπηρεσία του κοινού τους, αφού χάρη στην προτίµησή του 
ζουν και αναπτύσσονται. Εποµένως, για να είναι πετυχηµένες θα πρέπει να είναι 
ελκυστικές, να προσφέρουν ψυχαγωγία, να θέτουν ερωτήµατα, να προκαλούν 
ερεθίσµατα που εξάπτουν την περιέργεια, προκειµένου να προωθείται η µάθηση και να 
δίδονται ερεθίσµατα για τη διαµόρφωση συµπεριφορών. 
 
Απαιτείται, έτσι, αποτελεσµατικός τρόπος προσέγγισης του κοινού τους, ώστε να 
διευκρινισθούν τα κύρια γνωρίσµατα και οι ανάγκες του. Βέβαια, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι επισκέπτες ανήκουν σε ποικίλες οµάδες, πολύ διαφορετικές ως προς τα 
ενδιαφέροντα, το µορφωτικό τους επίπεδο, τις ανάγκες και τα γενικότερα γνωρίσµατά 
τους, µε αποτέλεσµα, η αποτελεσµατική και σε ενιαίο επίπεδο επικοινωνία µαζί τους να 
αποτελεί ένα εγχείρηµα αρκετά δύσκολο. 
 
Στην περίπτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς 
και προκειµένου για τη διερεύνηση και αποτύπωση στοιχείων που αφορούν στην 
υφιστάµενη κίνηση και στο προφίλ των επισκεπτών στο Κέντρο, αλλά και ευρύτερα 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, συνυπολογίσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα 
καταγραµµένα ετήσια στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Οµάδας Έργου από τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης και αφορούν στην επισκεψιµότητα του Κέντρου Πληροφόρησης κατά 
την περίοδο λειτουργίας του στο πλαίσιο του έργου LIFE και µετέπειτα ως έδρα του 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 
 
Συνυπολογίζοντας τα δεδοµένα από τις ανωτέρω πηγές, αλλά και τα στοιχεία που 
προέκυψαν από τη συνεργασία της Οµάδας Έργου µε στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης 
και από σχετική έρευνα στο ∆ιαδίκτυο, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Α) Αριθµός επισκεπτών 

Ο συνολικός αριθµός των καταγραµµένων επισκεπτών που δέχθηκε το Κέντρο 
Πληροφόρησης την περίοδο 2003 – 2006 ήταν συνολικά 9.004 άτοµα, εκ των οποίων 
τα 8.354 ξεναγήθηκαν και στην προστατευόµενη περιοχή. Η ετήσια επισκεψιµότητα 
παρουσίαζε έντονη διακύµανση. Το 2003 οι επισκέπτες ανήλθαν στα 2.062 άτοµα, το 
2004 στα 2.301 άτοµα, το 2005 στα 3.185 άτοµα (η µεγαλύτερη επισκεψιµότητα) και 
το 2006 στα 1.456 άτοµα. 

Από το 2007 έως και τον Αύγουστο του 2012, που το Κέντρο λειτούργησε µε ευθύνη 
του Φορέα ∆ιαχείρισης, παρατηρήθηκε µικρή πτώση στον αριθµό των επισκεπτών, ως 
απόρροια των προβληµάτων που αντιµετώπισε συνολικότερα ο Φορέας ∆ιαχείρισης, στη 
στελέχωση και τη λειτουργία του. Έτσι, συνολικά την περίοδο αυτή, την υποδοµή 
επισκέφθηκαν 8.863 άτοµα, εκ των οποίων 6.938 ξεναγήθηκαν στην προστατευόµενη 
περιοχή. Αναλυτικότερα, η επισκεψιµότητα είχε ως εξής: το 2007 οι επισκέπτες 
ανήλθαν σε 776 άτοµα, το 2008 σε 2.159 άτοµα, το 2009 σε 1.853 άτοµα, το 2010 σε 
1.691 άτοµα, το 2011 σε 1.168 άτοµα και το 2012 (έως και τον Αύγουστο) σε 1.216 
άτοµα. 

Ζητούµενο και πρόκληση ταυτόχρονα για το Κέντρο Πληροφόρησης θα µπορούσε να 
αποτελέσει η αύξηση του αριθµού των επισκεπτών του στη διάρκεια των επόµενων 
ετών. Εκτιµάται ότι µια αύξηση της τάξης του 200% µπορεί να επιτευχθεί µε την 
προσέλκυση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και µεµονωµένων επισκεπτών και 
άλλων οµάδων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω κατάλληλων και συντονισµένων 
κινήσεων από πλευράς του Φορέα ∆ιαχείρισης, καθώς η προστατευόµενη περιοχή 
γειτνιάζει µε δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, της Πάτρας και του Πύργου και 
βρίσκεται σχετικά κοντά σε άλλα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου (π.χ. Τρίπολη). 
Επίσης, η εύκολη και σχετικά γρήγορη πρόσβαση από την Αθήνα µπορεί να προσδώσει 
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µια νέα δυναµική στην υποδοµή. Επιπρόσθετα, η ίδια η προστατευόµενη περιοχή 
αποτελεί αξιόλογο τουριστικό προορισµό και πόλο έλξης επισκεπτών. Γειτνιάζει όµως και 
µε πολλούς και ιδιαιτέρως σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς (π.χ. Ολυµπία, 
παραλιακό µέτωπο Νοµού Ηλείας), οι οποίοι δέχονται ετησίως µεγάλο αριθµό ελλήνων 
και ξένων επισκεπτών. Μέσω κατάλληλα σχεδιασµένων ενεργειών και προγραµµάτων 
προβολής της περιοχής και του Κέντρου, ένα αξιόλογο ποσοστό αυτών των επισκεπτών 
δύναται να αποτελέσει το µελλοντικό κοινό της υποδοµής (π.χ. συνεργασία µε 
τουριστικούς πράκτορες, διαφήµιση σε ξενοδοχεία της περιοχής, προβολή της περιοχής 
σε κατάλληλα επιλεγµένους χώρους όπως αεροδρόµια, λιµάνια, αρχαιολογικούς χώρους 
κ.λπ.).  

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα και µε δεδοµένο ότι οι Νοµοί Αχαΐας και 
Ηλείας στους οποίους υπάγεται η προστατευόµενη περιοχή έχουν αξιόλογο αριθµό 
µαθητών, η αύξηση της επισκεψιµότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσω συντονισµένων και 
κατάλληλα επιλεγµένων δράσεων όπως οι ακόλουθες: 
- δικτύωση µε τα σχολεία των οικισµών που βρίσκονται εντός και περιφερειακά της 

προστατευόµενης περιοχής, 
- συντονισµένη ενηµέρωση στην έναρξη της σχολικής χρονιάς των ∆ιευθυντών 

Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των δύο Νοµών, αλλά 
και όλης της χώρας (π.χ. µέσω επιστολών, email κ.λπ.) για την ύπαρξη του Κέντρου 
και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, 

- ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς των δύο Νοµών που 
υλοποιούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

- ανάπτυξη συνεργασίας µε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται 
στους δύο Νοµούς, αλλά και µε αυτά που συµµετέχουν σε θεµατικά δίκτυα (π.χ. το 
ποτάµι, οι υγρότοποι, η παράκτια ζώνη κ.ά.), 

- οργάνωση ποικιλίας δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προβολή τους 
σε εκπαιδευτικά forum (π.χ. δικτυακή πύλη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιστότοπος ΚΠΕ Καστοριάς), 

- αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), µε τα οποία η νεολαία 
έχει ιδιαίτερη εξοικείωση, 

- ανάπτυξη συνεργασίας µε παιδαγωγικά και άλλα τµήµατα όπως περιβάλλοντος, 
βιολογίας, δασολογίας, γεωπονίας, γεωλογίας) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και 
σχετικά τµήµατα ΙΕΚ (π.χ. ξεναγών εθνικών δρυµών). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, πολλές από τις ανωτέρω δράσεις (π.χ. δικτύωση µε σχολεία και 
ΚΠΕ, ανάπτυξη συνεργασιών κ.ά.) πραγµατοποιούνται ήδη µε πρωτοβουλία του Φορέα 
∆ιαχείρισης. 
Τέλος, η προστατευόµενη περιοχή γειτνιάζει µε το Πανεπιστήµιο Πατρών που φιλοξενεί 
σήµερα έναν σηµαντικό αριθµό φοιτητών και εκπαιδευτικού – ερευνητικού προσωπικού. 
 
Β) Προφίλ επισκεπτών 

Καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης από το 2003 έως και το 
2012), τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών αποτελούν οι µαθητές της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και σε µικρότερο βαθµό φοιτητές 
τµηµάτων ΑΕι και ΤΕΙ της χώρας. Αναλυτικότερα, για την περίοδο 2003 – 2006, 5.936 
επισκέπτες ήταν µαθητές µε τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους και 3.068 άλλες 
οµάδες και λιγότερο µεµονωµένοι επισκέπτες. Για την περίοδο 2007 - 2012, τα νούµερα 
αντιστοίχως είναι 6.246 και 1.409. Κατά κύριο λόγο, οι επισκέψεις, τόσο στο Κέντρο 
Πληροφόρησης, όσο και στην προστατευόµενη περιοχή είναι οµαδικές. Άλλες 
οργανωµένες οµάδες που επισκέπτονται την περιοχή είναι ΚΑΠΗ, πρόσκοποι, 
περιβαλλοντικές οµάδες, καλοκαιρινές οµάδες παιδιών (campus) κ.ά. 

Μία αξιόλογη οµάδα επισκεπτών που θα µπορούσε να προσελκυσθεί στο Κέντρο και στο 
Εθνικό Πάρκο είναι αυτοί που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον (π.χ. παρατήρηση πουλιών) 
και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα. Λόγω του σηµαντικού αριθµού ειδών 
και των µεγάλων πληθυσµών τους, η περιοχή αποτελεί ιδανικό τόπο για παρατήρηση 
πουλιών, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικοί επιστήµονες, αλλά και ερασιτέχνες 
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παρατηρητές πουλιών µπορούν να προσελκυσθούν και από το εξωτερικό (π.χ. από 
χώρες όπως η Γερµανία και η Μεγάλη Βρετανία µε παράδοση στην παρατήρηση της 
άγριας ζωής): (α) µέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων στο πλαίσιο των θερινών τους 
διακοπών, (β) µέσω ανάπτυξης συνεργασιών µε οργανώσεις όπως π.χ. το Birdlife 
International, οι Ramplers κ.ά., (γ) µέσω προβολής του Εθνικού Πάρκου σε σχετικές 
δικτυακές πύλες και εξειδικευµένες εκθέσεις στο εξωτερικό. 

Οικογένειες µε παιδιά δεν αποτελούν σήµερα σηµαντική κατηγορία επισκεπτών στο 
Κέντρο Πληροφόρησης. Ζητούµενο για την εκ νέου οργάνωσή του και την αναβάθµιση 
της λειτουργίας του είναι η προσέλκυση περισσότερων µεµονωµένων επισκεπτών. Αυτό 
ενδεικτικά µπορεί να επιτευχθεί µέσω της οργάνωσης ελκυστικών δράσεων για γονείς 
και παιδιά και µέσω της κατάλληλης προβολής της περιοχής στα ΜΜΕ, µε τη χρήση των 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. forum «parents», «πυγολαµπίδες σε κλουβί» κ.ά.). 
 
Γ) Τόπος προέλευσης 

Οι Νοµοί Αχαΐας και Ηλείας αποτελούν τους κύριους τόπους προέλευσης των 
επισκεπτών του Κέντρου και της προστατευόµενης περιοχής. Επίσης, αξιόλογος είναι και 
ο αριθµός επισκεπτών από την Αθήνα, αλλά και άλλους νοµούς της Πελοποννήσου. Η 
δηµοσιοποίηση της ύπαρξης και της ανανέωσης του Κέντρου Πληροφόρησης και των 
νέων υπηρεσιών που προσφέρει µπορεί εν δυνάµει να προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό 
επισκεπτών. 

 
∆) Περίοδος επίσκεψης  

Όσον αφορά στην εποχικότητα, συνολικά στο σύνολο των ετών, η µεγαλύτερη 
επισκεψιµότητα παρατηρείται κυρίως τους εαρινούς µήνες (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) 
και ειδικότερα τον Μάιο, αφενός λόγω του καλού καιρού, αφετέρου λόγω της περιόδου 
υλοποίησης των σχολικών εξορµήσεων στη φύση και ολοκλήρωσης των σχολικών 
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς οι µαθητές αποτελούν την 
πλειονότητα των επισκεπτών του Κέντρου Πληροφόρησης και του Εθνικού Πάρκου. 
Επίσης, συγκρίνοντας τους υπόλοιπους µήνες, η µεγαλύτερη αναλογικά επισκεψιµότητα 
παρατηρείται τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο, λόγω του ήπιου καιρού στην 
Πελοπόννησο, αλλά και λόγω της έναρξης υλοποίησης των προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία. 

Ζητούµενο είναι η επιµήκυνση της περιόδου επίσκεψης στο Κέντρο, αλλά και στην ίδια 
την προστατευόµενη περιοχή. Ως παράδειγµα την περίοδο των Χριστουγέννων και του 
καλοκαιριού που οι µαθητικές οµάδες δεν µετακινούνται, οι µεµονωµένοι επισκέπτες 
(π.χ. οικογένειες µε παιδιά) θα µπορούσαν να αποτελέσουν αξιόλογη οµάδα στόχο. Η 
προσέλκυσή τους µπορεί να επιτευχθεί π.χ. µέσω της οργάνωσης ειδικών θεµατικών 
εργαστηρίων, θερινού campus απασχόλησης των παιδιών κ.λπ. 
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3.2. Οι σκοποί 
 
 
Ο σαφής προσδιορισµός των σκοπών που καλείται να επιτελέσει το Κέντρο 

Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι είναι απαραίτητος 
προκειµένου να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος οργάνωσης της έκθεσης που θα διασφαλίσει 
τη σταθερή και πετυχηµένη πορεία της στον χρόνο. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
συνυπολογίσθηκαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

• H θέση του Κέντρου Πληροφόρησης, ακριβώς στα όρια του Εθνικού Πάρκου και 
σε άµεση γειτνίαση µε την προστατευόµενη περιοχή δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 
για τη δηµιουργία ενός χώρου που θα λειτουργεί ως σηµείο συγκέντρωσης, 
προετοιµασίας και ενηµέρωσης, εκκίνησης και ικανοποιητικής διοχέτευσης του 
επισκέπτη στην προστατευόµενη περιοχή. Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 
προστατευόµενης περιοχής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη 
διαµόρφωση του σκοπού του Κέντρου και αντικείµενο προβολής για τους 
επισκέπτες του. Επιπλέον, η θέση του Κέντρου ακριβώς πάνω στον οδικό άξονα 
Πάτρας - Πύργου ενδείκνυται για την οργάνωση µιας υποδοµής που θα 
προσφέρει στους διερχόµενους αυτοκινητιστές µια ενδιαφέρουσα πρόταση για 
στάση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παράλληλα, η άµεση γειτνίαση 
κυρίως µε την πόλη των Πατρών, από την οποία απέχει µόλις 35 χιλιόµετρα, 
αλλά και του Πύργου, ευνοεί τη δηµιουργία ενός ελκυστικού χώρου που θα 
προσφέρει στους κατοίκους των δύο αστικών κέντρων ενδιαφέρουσες 
εναλλακτικές για κοντινές εξορµήσεις και αναψυχή. 

• Τα γνωρίσµατα και οι ανάγκες του κοινού, στο οποίο απευθύνεται, σύµφωνα µε 
όσα αναλύθηκαν στην Ενότητα 3.1., συνηγορούν στην οργάνωση µιας υποδοµής 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα παρέχει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες 
ψυχαγωγίας και µάθησης και θα καλύπτει τις ανάγκες οµάδων µε διαφορετικά 
µεταξύ τους γνωρίσµατα, ανάγκες και απαιτήσεις. 

• Οι προσδοκίες και οι στόχοι των εµπνευστών του έργου. Όπως αποτυπώθηκε 
στην προκήρυξη του έργου, αλλά και κατά τη συνεργασία της Οµάδας Έργου µε 
στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, προσδοκία του Φορέα είναι η δηµιουργία µιας 
υποδοµής, η οποία θα αναδεικνύει µε τον βέλτιστο τρόπο την περιβαλλοντική 
σπουδαιότητα της περιοχής, θα καλύπτει ικανοποιητικά τις προσδοκίες των 
επισκεπτών της και θα συµβάλλει στην προσέλκυση περισσοτέρων. Ενός κέντρου  
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής, για ψυχαγωγία και αναψυχή, παρέχοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις. 
Ενός χώρου που θα λειτουργεί ως ισχυρό σηµείο αναφοράς και πόλος έλξης, 
συνεισφέροντας στη γενικότερη ανάπτυξη και οικονοµική τόνωση της περιοχής, 
µέσω της προώθησης του αειφόρου τουρισµού. 

• Τα οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν στην οργάνωση, αλλά και στη µελλοντική 
λειτουργία του Κέντρου. Κατά τον σχεδιασµό, το ύψος των διαθέσιµων 
κονδυλίων θέτει ένα πλαίσιο δυνατοτήτων για τον καθορισµό των στόχων, του 
περιεχοµένου και των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την ικανοποιητική 
µετάδοση της πληροφορίας. 

 
Συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, το Κέντρο Πληροφόρησης, µέσω της οργάνωσης και 
του εµπλουτισµού του εκθεσιακού περιεχοµένου του, καλείται:  

• Να αποτελέσει τον χώρο που θα συµβάλλει αποφασιστικά στη προστασία της 
οικολογικής πολυπλοκότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη της οικολογικής 
συνείδησης και της αρµονικής συµβίωσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον. 

• Να συνεισφέρει στην καλλιέργεια µιας δηµιουργικής σχέσης της τοπικής 
κοινωνίας, των επισκεπτών και ειδικά των νέων, µε την περιβαλλοντική 
ιστορία του τόπου, δρώντας ως πόλος έλξης και συµµετοχής, συνδυάζοντας 
τη γνώση µε την ψυχαγωγική εµπειρία.  

• Να αφηγηθεί µέσα από τις λειτουργίες του τα σύγχρονα οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα της κοινότητας, και κατά συνέπεια να ενισχύσει τη 
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συνοχή του κοινωνικού ιστού, έτσι ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν 
συνείδηση του τόπου τους και των δυνατοτήτων του µέλλοντός τους. Το 
πρωτογενές κοινό του είναι σηµαντικό να αποτελέσουν καταρχήν οι κάτοικοι 
της περιοχής, οι δηµιουργοί και φορείς του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου, 
και να συµµετάσχουν ενεργά στη λειτουργία του.  

• Να εµπλουτίσει την πολιτιστική δραστηριοποίηση του τόπου, καθώς καλείται 
να αποτελεί σηµείο αναφοράς για εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής 
κοινότητας. 

• Να τονώσει οικονοµικά την περιοχή, µε την προώθηση του αειφόρου 
τουρισµού και την προσέλκυση ακόµα περισσότερων επισκεπτών. 

• Να διαµορφώσει ενδιαφέρουσες προτάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, τόσο 
για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους των γειτονικών αστικών κέντρων 
και της ευρύτερης περιοχής.  

• Να σηµατοδοτήσει µια ελκυστική και πετυχηµένη στον χρόνο υποδοµή που θα 
λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για την περιοχή.  

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι καλείται να 
αποτελέσει τόπο συνάντησης όλων των παραπάνω δεδοµένων, σηµατοδοτώντας µια 
υποδοµή: 
Προσανατολισµού, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, που θα βοηθά το κοινό της 
να περιηγηθεί και να διοχετευθεί άνετα και ικανοποιητικά στο περιβάλλον του Εθνικού 
Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής, αντλώντας χρήσιµα στοιχεία, τα οποία θα του 
χρησιµεύσουν ως εφόδια κατά τη διάρκεια της περιήγησής του και θα τον βοηθήσουν 
να ανακαλύψει τον πλούτο της. 
Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να καταφέρει ο επισκέπτης να αξιολογήσει και 
να κατανοήσει την αξία των περιβαλλοντικών, αλλά και πολιτισµικών στοιχείων που έχει 
να αναδείξει η περιοχή, καθώς και να τα χειρισθεί συνετά, κατανοώντας τις λεπτές 
ισορροπίες που διέπουν τη σχέση του µε αυτά. 
Ερµηνείας όλων των ιδιαίτερων συνθηκών που ευνόησαν τη δηµιουργία ενός 
πολυσήµαντου φυσικού περιβάλλοντος. 
Ψυχαγωγίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα µιας ευχάριστης περιήγησης στον χώρο της 
έκθεσης, καθώς και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 
 
Η λειτουργία του ως περιβαλλοντικό - εκπαιδευτικό κέντρο και η σύνδεσή του µε 
ποικίλες και πολύµορφες εκπαιδευτικές, περιηγητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
θα συντελέσει αποφασιστικά στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του ως τόπος 
τεκµηρίωσης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

  
Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 

4.1. Η ιδέα του τρόπου οργάνωσης της έκθεσης 
 
Προκειµένου για τον προσδιορισµό της κεντρικής ιδέας, η οποία σηµατοδοτεί τον άξονα 
οργάνωσης ενός εκθεσιακού χώρου και τον πυρήνα γύρω από τον οποίο περιπλέκεται η 
θεµατική της έκθεσης και αναπτύσσεται το σενάριό της, η ιστορία δηλαδή που θα 
αφηγείται στο κοινό της, η Οµάδα Έργου στηρίχθηκε στα ακόλουθα δεδοµένα: 
• Στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του Εθνικού Πάρκου και στη σπουδαιότητα της περιοχής, 

όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο καθεστώς προστασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, καθώς και στα στοιχεία που την καθιστούν αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα των αγαθών που οι υγρότοποι και η παράκτια ζώνη θέτουν στην 
υπηρεσία του ανθρώπου. 

• Στη θέση του Κέντρου Πληροφόρησης, στα όρια του Εθνικού Πάρκου που 
εξασφαλίζει άµεση και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή, αλλά και πάνω στον εθνικό 
οδικό άξονα Πατρών – Πύργου που την καθιστά εύκολα προσβάσιµη, τόσο στους 
κατοίκους των δύο αστικών κέντρων, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Η θέση του 
Κέντρου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή του σε εστία συγκέντρωσης, 
πληροφόρησης, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών στο Πάρκο. 

• Στην ταυτότητα του Κέντρου, στον ενηµερωτικό του ρόλο, στον εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα του, στους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους του. 

• Στους σκοπούς του Κέντρου, όπως αυτοί προσδιορίσθηκαν στην Ενότητα 3.2. 
• Στο κοινό που αναµένεται να στηρίξει τη λειτουργία της υποδοµής, η φυσιογνωµία 

και οι ανάγκες του οποίου προσδιορίσθηκαν στην Ενότητα 3.1. της παρούσας, ώστε 
η υποδοµή να οργανωθεί µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. 

• Στις προσδοκίες του Φορέα ∆ιαχείρισης, που αποζητά έναν χώρο άρτια οργανωµένο, 
ο οποίος θα αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της περιοχής, θα παρέχει δυνατότητες 
ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, έρευνας, επιστηµονικών συναντήσεων, αλλά και 
αναψυχής, στηρίζοντας ταυτόχρονα το έργο και τη δράση του για τη διατήρηση και 
διαχείριση της περιοχής ευθύνης του. 

• Σε πρακτικά ζητήµατα και δεδοµένα, όπως το είδος και η δοµή του Κέντρου, ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του κτίσµατος, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου 
που προορίζεται ως εκθεσιακός, καθώς και τα διαθέσιµα κονδύλια για την εκ νέου 
οργάνωση του εκθεσιακού χώρου. 

• Στα πορίσµατα διεθνών ερευνών που αφορούν στον µουσειολογικό σχεδιασµό 
εκθέσεων και στις προσδοκίες των επισκεπτών σχετικών υποδοµών. 

 
 
Συνυπολογίζοντας όλες τις παραπάνω παραµέτρους, ως κεντρική ιδέα για την 
οργάνωση της έκθεσης, επιλέχθηκε η ιδέα της «προσοµοίωσης» του Εθνικού Πάρκου 
εντός του εκθεσιακού χώρου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η ευκαιρία µιας 
«εικονικής» περιήγησης, µιας «βιωµατικής» εµπειρίας στο περιβάλλον της περιοχής, 
ώστε ο επισκέπτης να καταφέρει σταδιακά, αβίαστα και σύµφωνα µε τις δικές του 
ανάγκες, να αποδοµήσει την προστατευόµενη περιοχή στα επιµέρους συστατικά της και 
µε βάση αυτά να ανασυνθέσει την εικόνα της και να αποκτήσει µια σαφή και 
ικανοποιητική αντίληψη για τις ιδιαιτερότητες και τις αξίες του. 
 
Η συγκεκριµένη ιδέα προσφέρεται για τη δηµιουργία ενός ελκυστικού και εντυπωσιακού 
εκθεσιακού χώρου, ενώ παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιασθούν, µε 
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σύντοµο τρόπο, καίρια ζητήµατα που αφορούν στην ανακάλυψη των ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής που πραγµατεύεται η υποδοµή και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
εντάσσεται, επιλέγοντας από την πληθώρα των θεµάτων που σχετίζονται µε τον πλούτο 
της εκείνα που κρίνονται ως πιο καθοριστικά για την ουσιαστική κατανόησής της. Ως 
τελικό αποτέλεσµα, ο επισκέπτης µπορεί να κινηθεί µέσα στην έκθεση, επιλέγοντας να 
αντλήσει την πληροφορία µε τον τρόπο και τη σειρά που ο ίδιος επιθυµεί για να 
συνθέσει σταδιακά και αβίαστα τη συνολική εικόνα της περιοχής, να αντιληφθεί τη 
σπουδαιότητά της, την πολύπλευρη φυσιογνωµία της, τους λόγους που την κατέστησαν 
ιδιαίτερης σπουδαιότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
 
Η παραπάνω κεντρική ιδέα υφαίνει τον καµβά πάνω στον οποίο θα υποστηριχθούν οι 
µουσειογραφικές επιλογές και τα µέσα τα οποία που θα καταστήσουν τον εκθεσιακό 
χώρο έναν τόπο γόνιµου στοχασµού πάνω στα σύγχρονα περιβαλλοντικά και οικολογικά 
προβλήµατα. Σκοπός είναι να αποτελέσει τη «σπονδυλική στήλη» του Κέντρου 
Πληροφόρησης, εξοικειώνοντας τους επισκέπτες του, αλλά και την τοπική κοινωνία µε 
την ιδέα της ενεργούς συµµετοχής τους στη διαµόρφωση αποτελεσµατικών και 
µακροπρόθεσµων λύσεων σε θέµατα προστασίας, ανάδειξης και διάσωσης της φυσικής 
κληρονοµιάς. Επιπλέον, η συγκεκριµένη ιδέα για τον τρόπο οργάνωσης της θεµατικής 
συνάδει µε τις σύγχρονες ανάγκες για πολλαπλή ερµηνευτική και κριτική ανάγνωση 
µιας έκθεσης από ποικίλες κατηγορίες κοινού (ηλικιακές, γνωστικές), για οργάνωση 
υποδοµών µε κοινωνικό και παιδευτικό χαρακτήρα, για µαθησιακές διαδικασίες µέσω 
της βιωµατικής διδακτικής. 
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4.2. Η διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου 
 
 
Για την απόδοση της κεντρικής ιδέας γύρω από την οποία θα περιπλέκεται η έκθεση του 
Κέντρου και θα οργανώνεται η θεµατική της, προτείνεται η δηµιουργία ενός ελκυστικού 
χώρου, µε µουσειογραφικά µέσα και εκθέµατα που θα καταφέρουν να συνθέσουν ένα 
εντυπωσιακό «σκηνικό» µε άµεσες αναφορές στο φυσικό περιβάλλον, στα γνωρίσµατα 
και τις ιδιαιτερότητες του Εθνικού Πάρκου. 
 
Ειδικότερα, προτείνεται η κατασκευή µεγάλων και ενιαίων εκθεµατικών επιφανειών οι 
οποίες χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός εσωτερικού «κελύφους» στον 
εκθεσιακό χώρο. Το κέλυφος αυτό αναπτύσσεται σε µικρή απόσταση από τους τοίχους 
της κεντρικής αίθουσας που φιλοξενεί την έκθεση του Κέντρου, αφήνοντας ανέπαφα τα 
τυπολογικά γνωρίσµατα του κτηρίου (πόρτες και παράθυρα) τα οποία κατά περίπτωση 
θα καλύπτει ή θα αναδεικνύει, βάσει των αναγκών διαµόρφωσης του χώρου που θα 
προκύψουν από την Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης η οποία θα ακολουθήσει της παρούσας. Τη δηµιουργία ενός κελύφους 
στο εσωτερικό του κτίσµατος υπαγόρευσε η ανάγκη διαµόρφωσης ενός εντυπωσιακού 
σκηνικού που θα σέβεται τη φυσιογνωµία του κτηρίου και θα συνάδει µε βασικές αρχές 
που αφορούν στην επανάχρηση διατηρητέων κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωµίας. Καθώς, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της 
αρχικής αρχιτεκτονικής µορφής και η αποµάκρυνση των νεότερων επεµβάσεων 
(επιχρίσµατα εσωτερικής τοιχοποιίας, σύγχρονη ψευδοροφή, βαµµένα κουφώµατα 
παραθύρων κ.λπ.), ώστε η έκθεση να συνδιαλέγεται ισότιµα µε το κτήριο και να το 
αναδεικνύει, η επιλογή για τη δηµιουργία ενός εσωτερικού κελύφους περιµετρικά και σε 
µικρή απόσταση από τα δοµικά στοιχεία του κτηρίου υπήρξε σχεδόν µονόδροµη λύση. 
Αντίθετα, το δάπεδο που είναι το αρχικό του κτηρίου δεν καλύπτεται, παραµένει 
εµφανές και εντάσσεται δυναµικά στην έκθεση, αναδεικνύοντας τη φυσιογνωµία του 
κτηρίου. 
 
Την οργάνωση του εκθεσιακού χώρου συµπληρώνουν περίοπτες κατασκευές και 
εκθέµατα που αναπτύσσονται ελεύθερα µέσα στην αίθουσα, διαµορφώνοντας επιπλέον 
χώρους για την ανάπτυξη της θεµατικής του. 
 
Όλες οι εκθεµατικές επιφάνειες που συνθέτουν το κέλυφος του εκθεσιακού χώρου 
διέπονται από κοινές αρχιτεκτονικές αρχές, αλλά διαφοροποιούνται σε επιµέρους 
στοιχεία τους ανάλογα µε τη θεµατική που η κάθε µια αναλαµβάνει να συγκεντρώσει. 
Επίσης, δέχονται κατάλληλη εικαστική επεξεργασία, ώστε να συνθέσουν ένα ελκυστικό 
και πρωτότυπο σκηνικό πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η θεµατική της έκθεσης. 
Ελκυστικά, εύληπτα κείµενα, πλούσιο και κατάλληλα επιλεγµένο εποπτικό υλικό 
(σκίτσα, εικόνες κ.λπ.), στατικά και διαδραστικά εκθέµατα ενσωµατώνονται κατάλληλα 
στις συγκεκριµένες επιφάνειες για να αποδώσουν µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη 
θεµατολογία της έκθεσης και να αναδείξουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της περιοχής.  
 
Όσον αφορά, στην οργάνωση της έκθεσης και στα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για 
την απόδοση της θεµατικής της, προτείνονται εξαιρετικά συνοπτικά και εύληπτα 
κείµενα, που «διασκορπίζονται» στις εκθεµατικές επιφάνειες του χώρου, διαδραστικά 
εκθέµατα (π.χ. οθόνες αφής), δυναµικά εκθέµατα (π.χ. διαφανοσκόπια, τρισδιάστατες 
απεικονίσεις και αναπαραστάσεις, οµοιώµατα ζώων), αλλά και πραγµατικά υλικά (π.χ. 
κουκουνάρια, κορµοί, φωλιές πουλιών, σύνεργα παραδοσιακών τρόπων ψαρέµατος 
κ.λπ.), τα οποία, είτε ενσωµατώνονται στις εκθεµατικές επιφάνειες – κατασκευές που 
συνθέτουν τον εκθεσιακό χώρο, είτε αναπτύσσονται ελεύθερα στον χώρο, αλλά πάντοτε 
σε συνάφεια µαζί τους. 
 



Έκθεση Οργάνωσης και Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους 
Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτύχι  

ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ Νοέµβριος 2012 

  23

Προκειµένου, τέλος για τη δηµιουργία ενός εντυπωσιακού σκηνικού που θα παραπέµπει 
άµεσα στο περιβάλλον του Πάρκου, προτείνεται η χρήση κατάλληλων υλικών (γυαλί, 
ξύλο κ.λπ.) και χρωµάτων (αποχρώσεις του πράσινου, του µπλε, του καφέ κ.λπ.) 
σχετικών µε το περιβάλλον της περιοχής.  
 
Θεµατικά, το εικονικό «ταξίδι» του επισκέπτη στο περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου, 
δηλαδή η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η οργάνωση της έκθεσης, ολοκληρώνεται 
σε πέντε (5) εκθεσιακές ζώνες, οι οποίες εξειδικεύονται στα Κεφάλαια 4.3. και 4.4. που 
ακολουθούν. Η διευθέτησή τους, όπως και η µεταξύ τους σχέση θα εξειδικευθεί από την 
Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου που θα ακολουθήσει της παρούσας. 
 
Ενδεικτικά, η Ζώνη Α (Η εισαγωγή) οργανώνεται σε άµεση σχέση µε τη νέα είσοδο 
στον εκθεσιακό χώρο, αναλαµβάνοντας τη συνοπτική παρουσίαση στοιχείων που 
αφορούν στην ταυτότητα του Εθνικού Πάρκου, αλλά και του ίδιου του κτηρίου που 
φιλοξενεί την έκθεση. Για την απόδοση του θεµατικού περιεχοµένου χρησιµοποιούνται 
συνοπτικά, µεστά κείµενα και κατάλληλο εποπτικό υλικό που προσαρµόζεται στις 
εκθεµατικές επιφάνειες του χώρου. Η ζώνη λειτουργεί σε άµεση σχέση και συνάφεια µε 
τον νέο χώρο που θα διαµορφωθεί για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.  
 
Η ζώνη Β (Η προσοµοίωση) του εκθεσιακού χώρου αναλαµβάνει την παρουσίαση 
των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο και αποτελούν τα κύρια 
γνωρίσµατα του περιβάλλοντός του. Για την οργάνωσή της, προτείνεται η διαµόρφωση 
µιας οριζόντιας επιφάνειας – πάγκου προσαρµοσµένης σε τµήµα της κατακόρυφης 
εκθεµατικής επιφάνειας που αναπτύσσεται περιµετρικά των τοίχων της αίθουσας. Επί 
της ουσίας, η οριζόντια αυτή κατασκευή λειτουργεί ως ένα πρόπλασµα, που αναπαριστά 
συνολικά την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, περιλαµβάνοντας τα κύρια, επιµέρους 
περιβάλλοντα που το συνθέτουν (λιµνοθάλασσες, θίνες, δάσος Στροφυλιάς, Μαύρα 
Βουνά κ.λπ.), δίδοντας αφορµή για την «αποδόµηση» του Πάρκου στα συστατικά του. 
Για την προσοµοίωση της περιοχής, προτείνεται η χρήση εικαστικών στοιχείων, η ένταξη 
υλικών (π.χ. γυαλιού, ξύλου) που θα αποδίδουν επιλεκτικά στοιχεία του περιβάλλοντος 
(π.χ. γυάλινες επιφάνειες λιµνοθαλασσών), η επιλεκτική διαµόρφωση πλαστικά 
αποδοσµένων όγκων (π.χ. Μαύρα Βουνά, οµοιώµατα δένδρων κουκουναριάς κ.ά.), 
αλλά και η ενσωµάτωση επιλεγµένων στοιχείων που αξιοποιούν τα σύγχρονα µέσα (π.χ. 
οθόνες αφής) για να συνθέσουν ένα εντυπωσιακό και «ζωντανό» σύνολο που 
συνδιαλέγεται δυναµικά µε τον επισκέπτη, ελκύοντας το ενδιαφέρον του και 
προκαλώντας τον να συνδιαλλαγεί µαζί του. Έτσι, η αναπαράσταση της περιοχής, 
παρότι δεν αποδίδεται αυστηρά υπό τη µορφή µιας τυπικής µακέτας, βασίζεται επί της 
ουσίας σε πρωτότυπο εικαστικό σχεδιασµό που συνθέτει την προσοµοίωση του Πάρκου 
και ενσωµατώνει µια ποικιλία µέσων (στατικών, διαδραστικών, δυναµικών) και υλικών, 
αξιοποιώντας σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η 
κατασκευή λειτουργεί σε άµεση συνάφεια µε την ενιαία εκθεµατική επιφάνεια πίσω της, 
η οποία αναλαµβάνει να ενσωµατώσει όλο το απαραίτητο για την κατανόηση του χώρου 
πληροφοριακό υλικό που απαιτείται να αποδοθεί µε κείµενα και εποπτικό υλικό. Στην 
ίδια ζώνη του εκθεσιακού χώρου ενσωµατώνεται και η πληροφορία που αφορά στην 
παράκτια ζώνη, προκειµένου να αναδειχθούν καίρια θέµατα που την αφορούν 
(λειτουργίες, αξίες, ιδιαίτερα γνωρίσµατα, σπουδαιότητα), αλλά και σχετίζονται άµεσα 
µε τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος ανυπολόγιστης αξίας στη βορειοδυτική ακτή της 
Πελοποννήσου. Η πληροφορία για την παράκτια ζώνη, είτε ενσωµατώνεται και διαχέεται 
στην ενιαία εκθεµατική επιφάνεια του βάθους σε άµεση συνδιαλλαγή µε την 
πληροφορία για τα επιµέρους περιβάλλοντα της περιοχής, είτε συγκεντρώνεται σε 
καθορισµένο χώρο της εκθεσιακής ζώνης, η θέση του οποίου θα προδιαγραφεί κατά την 
εκπόνηση της Έκθεσης ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου που θα ακολουθήσει 
της παρούσας. 
 
Η Ζώνη Γ (Η σύνθεση) αναλαµβάνει τη συνολική παρουσίαση της βλάστησης και της 
πανίδας του Εθνικού Πάρκου. Για την οργάνωσή της, προτείνεται η διαµόρφωση 
κατάλληλα σχεδιασµένων εκθεµατικών επιφανειών, η µορφή και χωροθέτηση των 
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οποίων θα προσδιορισθεί στο στάδιο εκπόνησης της Έκθεσης ∆ιευθέτησης του 
Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης που θα ακολουθήσει της 
παρούσας. Ακολουθώντας κοινές σχεδιαστικές και εικαστικές προσεγγίσεις µε το 
περιµετρικό κέλυφος, οι συγκεκριµένες εκθεµατικές επιφάνειες θα έχουν διττό ρόλο. 
Αφενός θα χρησιµοποιούνται ως φορείς της πληροφορίας, ενσωµατώνοντας κείµενα και 
εποπτικό υλικό απαραίτητο για την παρουσίαση της βλάστησης και της πανίδας της 
περιοχής. Αφετέρου θα χρησιµοποιούνται για να διαµορφώσουν έναν ειδικό χώρο, ένα 
«περιβάλλον» κατάλληλο να αποδώσει τη θεµατική που αφορά ειδικότερα στην 
ορνιθοπανίδα της περιοχής. Εκτός από το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό που θα 
δίδεται µε τρόπο στατικό, οι συγκεκριµένες κατασκευές θα ενσωµατώνουν κατάλληλα, 
κατά περίπτωση και ανά θέµα, διαδραστικά και δυναµικά εκθέµατα. Το τµήµα της 
εκθεµατικής επιφάνειας που θα διατεθεί για την παρουσίαση της βλάστησης θα 
ενσωµατώνει επιπλέον τη µακέτα της υφιστάµενης έκθεσης που αναπαριστά τη διαδοχή 
της βλάστησης στην περιοχή.  
 
Η Ζώνη ∆ (Η ανθρώπινη παρουσία) του εκθεσιακού χώρου αναπτύσσεται σε µέρος 
της εκθεµατικής επιφάνειας του κελύφους του, σε µία από τις µακριές πλευρές του 
χώρου και απέναντι από την εκθεσιακή Ζώνη Β. Θεµατικά, η ζώνη αυτή συγκεντρώνει 
όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, τις 
σύγχρονες δραστηριότητες, τις συνεπακόλουθες πιέσεις και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι φυσικοί πόροι της περιοχής. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την 
απόδοση της πληροφορίας αφορούν σε εύληπτα, συνοπτικά κείµενα, πλούσιο εποπτικό 
υλικό, αλλά και σε δυναµικά ή διαδραστικά µέσα (π.χ. οθόνες αφής, video, 
διαφανοσκόπια, οθόνες 360 µοίρες κ.ά.) που ενσωµατώνονται στην εκθεµατική 
επιφάνεια του κελύφους. Επιλεκτικά, τα θέµατα που αφορούν σε παραδοσιακές 
µεθόδους και µέσα αλιείας επιλέγεται να εξάρονται µε τη χρήση κατάλληλων 
σκηνογραφικών µέσων (π.χ. πραγµατικών αντικειµένων ή προσοµοίωσης αυτών που 
χρησιµοποιούνται για να συνθέσουν ένα «µικροπεριβάλλον» που χρησιµοποιεί ως φόντο 
του την εκθεµατική επιφάνεια του κελύφους του εκθεσιακού χώρου. 
 
Η τελευταία εκθεµατική Ζώνη Ε (Ο επίλογος) πραγµατεύεται καίρια θέµατα 
προστασίας, χρήσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, παρουσιάζει το πολύπλευρο 
έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης και προετοιµάζει τον επισκέπτη για την ικανοποιητική 
διοχέτευσή του στην περιοχή, µέσα από ενδιαφέρουσες προτάσεις διαδροµών, αλλά και 
κανόνων συµπεριφοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ζώνη αναπτύσσεται και 
λειτουργεί σε άµεση συνάρτηση µε την είσοδο – έξοδο από τον εκθεσιακό χώρο, και 
ακριβώς απέναντι από τον χώρο υποδοχής που διαµορφώνεται. Για την υλοποίησή της, 
χρησιµοποιείται µέρος της περιµετρικής εκθεµατικής επιφάνειας που διαµορφώνει το 
κέλυφος του χώρου στη στενή πλευρά της αίθουσας και κοντά στην είσοδο. Τα µέσα 
που χρησιµοποιούνται για την απόδοση της θεµατικής αφορούν σε συνοπτικά κείµενα, 
διαδραστικά εκθέµατα που προωθούν και ενθαρρύνουν τον διάλογο µε τον επισκέπτη, 
αλλά και έναν «διαδραστικό» χάρτη πάνω στον οποίο αποτυπώνονται ενδιαφέρουσες 
προτάσεις διαδροµών, αλλά και οι ζώνες προστασίας που έχουν ορισθεί στην περιοχή,  
παρέχοντας έτσι στον επισκέπτη όλα τα απαραίτητα εφόδια για µια ικανοποιητική και 
άνετη περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο, αλλά και θέτοντας βασικούς κανόνες 
συµπεριφοράς. 
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4.3. Οι εκθεσιακές θεµατικές ζώνες 
 
 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, η θεµατική της έκθεσης του 
Κέντρου Πληροφόρησης οργανώνεται σε πέντε (5) θεµατικές άξονες, που λειτουργούν 
τόσο ως ανεξάρτητες η µία από την άλλη, όσο και ως αλληλένδετα µεταξύ τους. 
 
Ειδικότερα, η θεµατική Ζώνη Α σηµατοδοτεί την εισαγωγή της έκθεσης και 
προετοιµάζει τον επισκέπτη για την είσοδό του στον κυρίως εκθεσιακό χώρο για 
αναλυτική και εξειδικευµένη πληροφόρηση. Προς την κατεύθυνση αυτή αναλαµβάνει να 
αναδείξει µε ελκυστικό λόγο και λιτά µέσα το Εθνικό Πάρκο και τη σπουδαιότητά του, 
να ελκύσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη, να καταστήσει σαφείς τους λόγους που 
υπαγόρευσαν τη δηµιουργία του και την ανάγκη διαφύλαξης ενός σπουδαίου εθνικού 
κεφαλαίου. Στη ζώνη αυτή γίνεται αναφορά και στην ιδιαίτερη ιστορία του κτηρίου, ως 
αφορµή για να θίξει τις διαφορετικές στο πέρασµα του χρόνου αντιλήψεις όσον αφορά 
στη χρήση και τις αξίες των φυσικών πόρων. 
 
Η θεµατική Ζώνη Β, στο πλαίσιο της προσοµοίωσης του συνόλου της περιοχής του 
Εθνικού Πάρκου, αναλαµβάνει την παρουσίαση όλων των κύριων σχηµατισµών (όπως 
αµµόλοφοι και θίνες, λιµνοθάλασσες, έλη, δάση, ασβεστολιθικοί λόφοι) που συνθέτουν 
την προστατευόµενη περιοχή, παρέχοντας για τον καθένα τα στοιχεία εκείνα που 
κρίθηκαν ως σπουδαιότερα και πιο αντιπροσωπευτικά της φυσιογνωµίας και της 
σπουδαιότητάς τους. Στην ίδια ζώνη περιλαµβάνεται η πληροφορία που αφορά στην 
παράκτια ζώνη, καθώς η αλληλεπίδραση της θάλασσας µε τη στεριά στη ζώνη αυτή 
αποτελεί το κύριο αίτιο των διεργασιών που έδωσαν στην περιοχή τη σηµερινή µορφή 
της και καθόρισαν τη σπουδαιότητά της. 
 
Η θεµατική Ζώνη Γ της έκθεσης αναλαµβάνει να συγκεντρώσει την πληροφορία που 
αφορά στη συνολική σπουδαιότητα του Πάρκου για τα φυτά και τα ζώα. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, πραγµατεύεται καίρια θέµατα που σχετίζονται µε τη βλάστηση και 
τους κανόνες που υπαγορεύουν τη διαδοχή της στην περιοχή, µε τα φυτά (κοινά, 
ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα), µε τα είδη των ζώων που καθιστούν το Εθνικό 
Πάρκο ιδιαίτερης σπουδαιότητας, ενώ µεγάλο µέρος της θεµατικής αφιερώνεται στα 
πουλιά, καθώς η ορνιθολογική σπουδαιότητα της περιοχής είναι ένας από τους κύριους 
παράγοντες που υπαγόρευσαν την προστασία της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
 
Η θεµατική Ζώνη ∆ είναι αφιερωµένη στον άνθρωπο και στον τρόπο που 
αλληλεπίδρασε µε το περιβάλλον της περιοχής στο πέρασµα του χρόνου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η θεµατική επικεντρώνεται σε θέµατα που σχετίζονται µε τις αξίες, τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες που η περιοχή παρέχει στον άνθρωπο, για να καταλήξει σε θέµατα που 
αφορούν στις πιέσεις και απειλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της 
αφήγησης της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή, προσεγγίζονται θέµατα που 
αφορούν στο πολιτιστικό περιβάλλον και σε κύρια αξιοθέατα της περιοχής. 
 
Η τελευταία θεµατική Ζώνη Ε σηµατοδοτεί τον επίλογο της έκθεσης και αναλαµβάνει να 
διοχετεύσει ικανοποιητικά τον επισκέπτη στο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου, αυτή τη 
φορά για µια πραγµατική περιήγηση. Για τον σκοπό αυτό και εξελικτικά της 
προηγούµενης θεµατικής ζώνης, θέτει καίρια θέµατα προστασίας, ορθής χρήσης και 
διαχείρισης της περιοχής, παρουσιάζει τον ρόλο και τη δράση του Φορέα ∆ιαχείρισης 
προς την κατεύθυνση αυτή, θέτει έµµεσα κανόνες συµπεριφοράς για την περιήγηση 
στην περιοχή και καταλήγει σε προτεινόµενες διαδροµές της οποίες ο επισκέπτης µπορεί 
να ακολουθήσει για να γνωρίσει από κοντά την περιοχή που πραγµατεύεται η έκθεση. 

 
Όσον αφορά στη δοµή τους, κάθε ζώνη αποτελείται από επιµέρους θεµατικές ενότητες, 
προκειµένου ο επισκέπτης να αντλήσει όλη την απαραίτητη πληροφορία σταδιακά, 
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έχοντας τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αφοµοιώνει τη γνώση που κάθε φορά 
του παρέχεται. Όσον αφορά στη µεταξύ τους σχέση, οι θεµατικές ζώνες πάνω στις 
οποίες δοµείται η έκθεση, είναι τόσο εξελικτικές, όσο και ανεξάρτητες µεταξύ τους. 
Προωθείται έτσι, η επιλεκτική περιήγηση του επισκέπτη στην έκθεση. Έτσι, είτε επιλέξει 
να κινηθεί στον χώρο όπως ο ίδιος επιθυµεί, είτε ακολουθήσει την πορεία που 
υποδεικνύει η οργάνωση του χώρου, θα καταφέρει να περιηγηθεί ικανοποιητικά στην 
έκθεση, αφενός χωρίς να χρειάζεται την πληροφορία της µίας θεµατικής ενότητας για 
να προχωρήσει στην επόµενη, αφετέρου χωρίς να χρειάζεται ξεναγό. 
 
Όσον αφορά στον αριθµό των θεµατικών ζωνών και των επιµέρους θεµατικών 
ενοτήτων της έκθεσης, προδιαγράφηκε: α) από τις δυνατότητες του εκθεσιακού χώρου 
(έκταση, µορφή), β) από τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωµία της περιοχής και 
αναδείχθηκαν ως κυριότερα µέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και τη συνεργασία µε 
στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, γ) από το πληροφοριακό υλικό που επιλέχθηκε και 
αποφασίσθηκε να παρουσιασθεί, όπως αυτό προέκυψε επίσης από τη συνεργασία της 
Οµάδας Έργου µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης, αλλά και δ) από τον προβλεπόµενο χρόνο 
διάρκειας της επίσκεψης. Ως ανώτερο όριο µέγιστης δυνατότητας επικέντρωσης της 
προσοχής ενός µέσου ενήλικα επισκέπτη σε µια έκθεση θεωρούνται τα 30 λεπτά, ενώ ο 
µέσος χρόνος επικέντρωσης της προσοχής σε µια µεγάλη θεµατική ενότητα 
υπολογίζεται στο 1-1,5 λεπτό. Εποµένως, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, ο αριθµός και η 
έκταση των ενοτήτων να είναι ανάλογα του χρόνου παραµονής του επισκέπτη στην 
έκθεση, ώστε στον σύντοµο χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του, να καταφέρνει να 
αντλήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται, χωρίς να κουρασθεί και χωρίς να 
αποσπασθεί η προσοχή του. 
 
Ακολούθως, παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι θεµατικές ζώνες στις οποίες βασίζεται η 
οργάνωση της έκθεσης και περιπλέκεται η θεµατολογία της, όπως και οι επιµέρους 
θεµατικές ενότητες που τις δοµούν: 
 
Α. ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
1η θεµατική ενότητα: Το Εθνικό Πάρκο 

� Ταυτότητα  
� Σπουδαιότητα  
� Καθεστώς προστασίας 

2η θεµατική ενότητα: Το ιστορικό του κτηρίου 
� Σταθµοί της ιστορίας του 

 
Β ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
Η ανάλυση του Πάρκου στα συστατικά του  
1η θεµατική ενότητα: Η παράκτια ζώνη 

� Σπουδαιότητα και αξίες 
� Αµµώδεις ακτές και θίνες 
� Απειλούµενα είδη  
� Τα λιβάδια της ποσειδωνίας 

2η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Άραξου 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

3η θεµατική ενότητα: Μαύρα Βουνά 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

4η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Πρόκοπος 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

5η θεµατική ενότητα: Έλος Λάµιας 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 
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6η θεµατική ενότητα: ∆άσος Στροφυλιάς 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

7η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Κοτύχι 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

8η θεµατική ενότητα: Αλυκές Λεχαινών 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

 
Γ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΣΥΝΘΕΣΗ 
Η συνολική προσέγγιση της περιοχής  
1η θεµατική ενότητα: Η βλάστηση 

� Η διαδοχή  
� Η σπουδαιότητα  
� Τα χαρακτηριστικά είδη  
� Τα ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα φυτά 

2η θεµατική ενότητα: Η πανίδα  
� Η ποικιλία των ειδών 
� Ο «χάρτης» της ζωής  
� Ζώα σπάνια και απειλούµενα 

3η θεµατική ενότητα: Τα πουλιά 
� Τα αίτια του τεράστιου ορνιθολογικού πλούτου 
� Η σπουδαιότητα σε είδη και αριθµούς 
� Είδη εξέχουσας σηµασίας 
� Εποχικότητα και µετανάστευση 
� Ορνιθοπαρατήρηση και δακτυλίωση 

 
∆ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 
1η θεµατική ενότητα: Η εισαγωγική 

� Οι λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων 
� Η διεθνής «αναγνώριση» των υγροτόπων (Σύµβαση Ραµσάρ) 

2η θεµατική ενότητα: Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 
� Από το χθες στο σήµερα 
� Οι οικονοµικές δραστηριότητες 
� Τα προβλήµατα, οι πιέσεις, οι απειλές 

 
Ε ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Εφόδια µιας συναρπαστικής περιήγησης 
1η θεµατική ενότητα: Η διατήρηση και διαχείριση 

� Η ανάγκη προστασίας, ορθής χρήσης και διαχείρισης 
� Ο Φορέας ∆ιαχείρισης και το έργο του 
� Ο «διάλογος» µε τον επισκέπτη 

2η θεµατική ενότητα: Η περιήγηση 
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4.4.  ∆οµή και περιεχόµενο των εκθεσιακών θεµατικών ζωνών 
 
 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση των εκθεσιακών θεµατικών 
ζωνών, τεκµηριώνεται η λογική που διέπει την οργάνωση της έκθεσης, εξειδικεύεται η 
θεµατολογία της και παρουσιάζονται οι επιµέρους θεµατικές ενότητες που δοµούν την 
κάθε εκθεσιακή ζώνη, περιλαµβάνοντας τα στοιχεία που επιλέχθηκαν να προβάλλονται 
στην έκθεση από το σύνολο των δυνατοτήτων πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο. 
 
Σηµειώνεται ότι µέρος της θεµατικής δεν θα καλύπτεται µε λόγο, αλλά εικαστικά, ή µε 
τη χρήση κατάλληλων µουσειογραφικών µέσων. Τα στοιχεία, επίσης, που παρατίθενται 
ακολούθως θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη των τελικών κειµένων της 
έκθεσης, τα οποία θα προκύψουν κατά το στάδιο δηµιουργίας και εγκατάστασής της και 
θα υποστούν κατάλληλη γλωσσική και µουσειοπαιδαγωγική επιµέλεια, ώστε να 
συµβάλουν µε τον βέλτιστο τρόπο στην ικανοποιητική περιήγηση του επισκέπτη στον  
εκθεσιακό χώρο.  
 
Προκειµένου για την επιλογή των θεµάτων που πραγµατεύεται και προβάλλει η έκθεση 
του Κέντρου, συγκεντρώθηκε το σύνολο της κύρια πληροφορίας που αφορά στη 
φυσιογνωµία, στα κύρια γνωρίσµατα και τη σπουδαιότητα της περιοχής. Ως βάση για 
την επιλογή της θεµατολογίας, χρησιµοποιήθηκε το κείµενο που συντάχθηκε από το 
ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της παρούσας, σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς (βλ. Παράρτηµα). Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές 
πηγές από τη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ, του Φορέα ∆ιαχείρισης και από το ∆ιαδίκτυο, καθώς 
και δεδοµένα που προέκυψαν από τη συνεργασία µε στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης και 
ειδικούς επιστήµονες µε µακρόχρονη γνώση και πείρα στην περιοχή µελέτης.  
 
Την επιλογή της τελικής θεµατολογίας της έκθεσης, από το σύνολο των δυνατοτήτων 
πληροφόρησης για την περιοχή, υπαγόρευσε η ανάγκη να αναδειχθούν ικανοποιητικά 
τα κύρια θέµατα που αφορούν στην περιοχή, ώστε ο επισκέπτης να µη «χαθεί» µέσα 
στην πληθώρα του πληροφοριακού υλικού και να καταφέρει να συνθέσει µια 
ικανοποιητική εικόνα για τη φυσιογνωµία του Εθνικού Πάρκου, µέσα από την άντληση 
των πιο καίριων θεµάτων που τη δοµούν. 
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Α ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς 

 
Μουσειολογική προσέγγιση 
 
Στη µουσειακή πρακτική θεωρείται σκόπιµο µια έκθεση να έχει εισαγωγική ενότητα που 
να παρουσιάζει συνολικά στον επισκέπτη το προς διαπραγµάτευση θέµα. Στην 
περίπτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, ως 
εισαγωγή επιλέγεται η σύντοµη, κωδικοποιηµένη και ελκυστική παρουσίαση της 
ταυτότητας και σπουδαιότητας του Εθνικού Πάρκου. Με σύντοµο κείµενο που θα 
ευαισθητοποιεί τον επισκέπτη και µε χρήση κατάλληλων µουσειογραφικών και 
γραφιστικών µέσων, η εισαγωγική Ζώνη Α του εκθεσιακού χώρου αναλαµβάνει να 
καλωσορίσει τον επισκέπτη στην περιοχή, να σκιαγραφήσει την ταυτότητά της, να 
αποσαφηνίσει τη σπουδαιότητά της, να καταστήσει εξαρχής σαφή τα κυριότερα στοιχεία 
που συνθέτουν τη φυσιογνωµία της. Με τον τρόπο αυτό, ο επισκέπτης θα καταφέρει να 
συνθέσει µια συνολική άποψη του τόπου που φιλοξενεί την υποδοµή, προτού έρθει σε 
επαφή µε τα ειδικά θέµατα που πραγµατεύεται η έκθεση. Στην ίδια ζώνη επιλέγεται η 
παρουσίαση του ιστορικού του κτίσµατος και η συσχέτισή του µε τις διαφορετικές 
αντιλήψεις όσον αφορά στην αντιµετώπιση των φυσικών πόρων στο πέρασµα του 
χρόνου, από την ανέγερσή του ως βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο έως τη σηµερινή 
χρήση του ως την κύρια υποδοµή διατήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης της 
προστατευόµενης περιοχής.  
 
Η πληροφορία της εισαγωγικής ζώνης, θα δίδεται στατικά, µε συνοπτικά, εύληπτα και 
ελκυστικά κείµενα, καθώς και κατάλληλο εποπτικό υλικό, πάνω σε εντυπωσιακές 
εικαστικά επιµεληµένες εκθεµατικές επιφάνειες, µε βασικό ζητούµενο να εγείρουν το 
ενδιαφέρουν του επισκέπτη, να προβάλλουν τη φυσιογνωµία, τη διαµόρφωση του 
κυρίως εκθεσιακού χώρου και τον τρόπο οργάνωσης τις έκθεσης, και κυρίως να 
προετοιµάσουν την είσοδο του στις κύριες εκθεσιακές ζώνες.  
 

 

Οργάνωση θεµατικού περιεχοµένου 
 

1η θεµατική ενότητα: Το Εθνικό Πάρκο 

� Ταυτότητα 
Στοιχειοθετείται αδροµερώς η φυσιογνωµία της προστατευόµενης περιοχής, µε 
την παροχή σύντοµων πληροφοριών σχετικών µε τη θέση και την έκταση του 
Πάρκου, τη γεωµορφολογία και τα κύρια γνωρίσµατα που διαµορφώνουν τη 
φυσιογνωµία του (θίνες, λιµνοθάλασσες, έλη, παράκτια δάση κ.λπ.). 

� Σπουδαιότητα 
Προβολή και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που καθιστούν την περιοχή έναν από 
τους σπουδαιότερους υγροτόπους της χώρας, επισήµανση της µοναδικότητας 
του περιβάλλοντός της και του πολυσήµαντου τοπίου που δηµιουργήθηκε από 
την αλληλεπίδραση της θάλασσας µε τη στεριά για να συνθέσει µια στενή 
λωρίδας γης ανυπολόγιστης αξίας. 

� Καθεστώς προστασίας 
Παρουσίαση του καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο (Εθνικό Πάρκο, ∆ίκτυο NATURA 2000, Σύµβαση Ραµσάρ, Σύµβαση 
Βέρνης κ.λπ.) και ανάδειξη της περιοχής ως συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου 
δικτύου προστατευόµενων περιοχών ιδιαίτερης σπουδαιότητας. 
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2η θεµατική ενότητα: Το ιστορικό του κτηρίου 

� Σταθµοί της ιστορίας του 
Παρουσίαση των σηµαντικών σταθµών τη ιστορίας του κτηρίου, από το 1887 
που το δάσος δωρίστηκε στον διάδοχο Κωνσταντίνο ως προσωπικό του κτήµα 
και κατασκευάστηκε το κτήριο ως κυνηγετικό περίπτερο έως και σήµερα που 
προστατεύεται ως Έργο Τέχνης και χρησιµοποιείται ως έδρα του Φορέα 
∆ιαχείρισης και Κέντρο Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο. Το ιστορικό του 
κτηρίου χρησιµοποιείται ως αφορµή για να θίξει αλλαγές στην αντίληψη σε 
σχέση µε τις αξίες και τις χρήσεις των φυσικών πόρων. 
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Β ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Η ανάλυση του Πάρκου στα συστατικά του  

 
Μουσειολογική προσέγγιση 
 
Στη Ζώνη Β της έκθεσης, η οποία και σηµατοδοτεί µία από τις κύριες του εκθεσιακού 
χώρου, υλοποιείται η εικονική περιήγηση στο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, η συγκεκριµένη ζώνη, τόσο ως προς τον τρόπο απόδοσής της, 
όσο και ως προς τη θεµατική της, αναλαµβάνει την προσοµοίωση ολόκληρης της 
περιοχής, την ανάλυση του Εθνικού Πάρκου στα επιµέρους συστατικά στοιχεία – 
περιβάλλοντα που το δοµούν και την παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων που 
καθιστούν κάθε περιοχή του Πάρκου µοναδική. 
 
Ειδικότερα, η θεµατική της πραγµατεύεται και παρουσιάζει διαδοχικά τη Λιµνοθάλασσα 
Άραξου, τα Μαύρα Βουνά, τη Λιµνοθάλασσα Πρόκοπος, το ∆άσος Στροφυλιάς, το Έλος 
Λάµιας, τη Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και τις Αλυκές Λεχαινών. Η παρουσίαση κάθε περιοχής 
οργανώνεται µε σηµείο αναφοράς το οριζόντιο πρόπλασµα της περιοχής, το οποίο 
σηµατοδοτεί και το κύριο έκθεµα της ζώνης αυτής, αλλά και ολόκληρου του εκθεσιακού 
χώρου. Ο τρόπος παρουσίασης των θεµάτων ακολουθεί τη χωρική κατανοµή των 
στοιχείων του περιβάλλοντος και τη διαδοχή τους από βορρά προς νότο, ενισχύοντας τη 
βιωµατική προσέγγιση της περιοχής µέσω της έκθεσης και την εικονική περιήγηση του 
επισκέπτη στις βορειοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου. Τα πληροφοριακά στοιχεία για 
κάθε περιοχή ενσωµατώνονται στην κατακόρυφη εκθεµατική επιφάνεια που λειτουργεί 
σε άµεση συνάρτηση µε το οριζόντιο πρόπλασµα. Έτσι, παρέχεται στον επισκέπτη η 
δυνατότητα να αποκτήσει σαφή αντίληψη της περιοχής, να την αναλύσει στα επιµέρους 
συστατικά της και να αντιληφθεί την πολυσήµαντη σπουδαιότητά της και τους λόγους 
που την υπαγόρευσαν. 
 
Ειδικότερα όσον στη θεµατική, για κάθε περιοχή, παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο η 
ταυτότητά της, τα κυριότερα γνωρίσµατα, οι ιδιαιτερότητες που την καθιστούν 
ξεχωριστή, αλλά και ειδικά θέµατα που σχετίζονται έµµεσα µαζί της και κρίνονται 
σηµαντικά για την κατανόηση της φυσιογνωµίας της. Στην ίδια ζώνη ενσωµατώνονται 
καίρια στοιχεία για την κατανόηση θεµάτων που αφορούν στην παράκτια ζώνη, καθώς 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που υπαγορεύει τη φυσιογνωµία και σπουδαιότητά 
της. Επιλεκτικά στοιχεία, επίσης, που αφορούν στο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής 
(π.χ. τείχος ∆υµαίων βόρεια της λιµνοθάλασσας Πρόκοπος), αλλά και στοιχεία που 
αφορούν στην επεξήγηση ονοµασιών που χρησιµοποιούνται για κάποιες από τις 
λιµνοθάλασσες («Πάπα», «Λάµια») και σχετίζονται µε τον πλούτο του περιβάλλοντος, 
κρίνονται επίσης σκόπιµο να παρουσιασθούν στη ζώνη αυτή για να έλξουν το 
ενδιαφέρον του επισκέπτη, αλλά και να αναδείξουν την πολύπλευρη αξία της περιοχής, 
όπως και την άρρηκτη σχέση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
 

 
Οργάνωση θεµατικού περιεχοµένου 

 
1η θεµατική ενότητα: Η παράκτια ζώνη 
 

� Σπουδαιότητα και αξίες 
Περιγραφή των κύριων γνωρισµάτων και ανάδειξη της σπουδαιότητας της 
παράκτιας ζώνης, ανάλυση των λειτουργιών που επιτελεί, των ωφελειών που 
παρέχει στη φύση και στον άνθρωπο. 
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� Αµµώδεις ακτές και θίνες 
Ανάδειξη των θινών της περιοχής ως ένα από τα κύρια γνωρίσµατά της και 
προβολή του ρόλου και της πολύπλευρης σπουδαιότητάς τους (για τη διατήρηση 
της ζωής, για την προστασία της ακτής από τη διάβρωση κ.λπ.). Συνοπτική 
παρουσίαση χαρακτηριστικών φυτών που στηρίζουν, όπως ο κρίνος της 
θάλασσας (Pancratium maritimum), η αµµοφίλα (Ammophila arenaria), η 
γαλακτίτης (Galactites tomentosa), καθώς και ζώων που φιλοξενούν, όπως η 
χελώνα Caretta caretta, ο ακτίτης (Actitis hypoleucos), ο καστανοκέφαλος 
γλάρος (Larus ridibundus), ο θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), ο 
ασηµόγλαρος (Larus michahellis), η κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), ο 
βόας της άµµου (Eryx jaculus).  

 
� Απειλούµενα είδη 

Αναλυτική παρουσίαση επιλεγµένων φυτικών και ζωικών ειδών που 
αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των ακτών και των θινών, όπως ο κρίνος της 
θάλασσας (Pancratium maritimum) και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. 

 
� Τα λιβάδια της ποσειδωνίας 

Προσέγγιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου, µε έµφαση στα 
λιβάδια της ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) ως οικοτόπου προτεραιότητας 
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ανάδειξη της σηµασίας τους και των 
λειτουργιών που επιτελούν. 

 
 

2η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Άραξου 

 
� Ταυτότητα 

Συγκέντρωση και αποτύπωση βασικών στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητά 
της (θέση, έκταση, µέσο βάθος, κύρια γνωρίσµατα που συνθέτουν τη 
φυσιογνωµία της). 
 

� Ειδικά θέµατα 
- Τεκµηρίωση της ονοµασίας της ως λιµνοθάλασσα του Πάπα (από το γεγονός 

ότι το Βατικανό προµηθευόταν από αυτή µεγάλες ποσότητες τσιπούρας). 
- Ανάδειξη της έως σήµερα σηµασίας της ως φυσικό ιχθυοτροφείο, αλλά και ως 

περιοχή ιδιαίτερης αξίας για το χέλι (Anguilla anguilla).  
- Προβολή του ρόλου της για τη διατήρηση της ζωής και της σπουδαιότητά της:  

(α) ως τόπος ξεκούρασης και τροφοληψίας για είδη όπως ο ψαραετός (Pandion 
haliaetus), ο λευκοπελαργός (Ciconia ciconia) και ο µαυροπελαργός (Ciconia 
nigra) κατά τη µετανάστευση, 
(β) ως τόπος αναπαραγωγής για την κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), 
αλλά και για το τσακάλι (Canis aureus), που βρίσκει ασφάλεια και ηρεµία για 
να γεννήσει τα µικρά του στη λουρονησίδα που χωρίζει τη λιµνοθάλασσα από 
το Ιόνιο Πέλαγος, 
(γ) ως τόπος ξεχειµωνιάσµατος ερωδιών όπως ο λευκοτσικνιάς (Egretta 
garzetta), ο σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο αργυροτσικνιάς (Ardea alba).  

 
 

3η θεµατική ενότητα: Μαύρα Βουνά 
 

� Ταυτότητα 
Περιγραφή της θέσης, της έκτασης, του υψόµετρου, της γεωλογίας και 
γεωµορφολογίας της περιοχής, καθώς και των κυριότερων γνωρισµάτων που 
συνθέτουν τη φυσιογνωµία τους.  
 

� Ειδικά θέµατα 
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- Αιτιολόγηση της ονοµασίας τους από την εικόνα που παρουσιάζει η βλάστησή 
τους από µακριά (σκουρόχρωµα δάση βελανιδιάς) και αντιπαραβολή µε το 
ανοιχτόχρωµο των πετρωµάτων τους (ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί).  

- Παρουσίαση του στενόοικου ενδηµικού φυτού Centaurea niederi που 
συναντάται µόνον εδώ και σε λιγοστές θέσεις του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 
(π.χ. στα στενά της Κλεισούρας στο Μεσολόγγι, κοντά στο χωριό Φράξος), 
καθώς και του ελληνικού ενδηµικού φυτού Petrorraghia graminea. 

- Ανάδειξη της περιοχής ως µια από τις σηµαντικότερες του Πάρκου για 
αρπακτικά πουλιά όπως ο φιδαετός (Circaetus gallicus), ο πετρίτης (Falco 
peregrinus), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), ο βραχοτσοπανάκος (Sitta 
neumayer), η γερακίνα (Buteo buteo), ο µπούφος (Bubo bubo).  

- Αναφορά της σπουδαιότητά τους για το τσακάλι (Canis aureus).  
- Αναφορά στον αρχαιολογικό χώρο του τείχους ∆υµαίων, το οποίο, χτισµένο 

γύρω στα 1250 π.Χ., δεσπόζει στην περιοχή, σηµατοδοτώντας ένα από τα 
κύρια αξιοθέατά της. Παράθεση µυθολογικών στοιχείων για την ανέγερση των 
τειχών από τον Ηρακλή, αλλά και ιστορικών γεγονότων όπως η χρήση τους 
από τους Γερµανούς για την εγκατάσταση αντιαεροπορικών όπλων, κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής.  

- Ειδική αναφορά στην ακτή Γιανισκάρι (στους πρόποδες των Μαύρων Βουνών) 
µε την παροχή χρήσιµων πληροφοριακών στοιχείων, ανάδειξη του ρόλου της 
για τη διατήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων χελωνών της περιοχής και 
επισήµανση της ανάγκης προστασίας και διαφύλαξης της περιοχής.  

 
 

4η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Πρόκοπος 
 

� Ταυτότητα 
Συγκέντρωση και αποτύπωση βασικών στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητά 
της (θέση, έκταση, µέσο βάθος, κύρια γνωρίσµατα που συνθέτουν τη 
φυσιογνωµία της).  
 

� Ειδικά θέµατα 

- Αναφορά στη σηµασία της λιµνοθάλασσας ως εκτατικό φυσικό ιχθυοτροφείο 
και στα παραδοσιακά διβάρια που χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα στην 
περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία της λιµνοθάλασσας για το χέλι 
(Anguilla anguilla). 

- Ανάδειξη της σπουδαιότητας των υγρών λιβαδιών του Μετοχίου, ως σπάνιο 
ενδιαίτηµα για την Πελοπόννησο, αλλά και ως σηµαντικός τόπος φιλοξενίας 
µεγάλων αριθµών παρυδάτιων πουλιών, όπως το νεροχελίδονο (Glareola 
pratincola) και το νανογλάρονο (Sterna albifrons), για τα οποία τα υγρά 
λιβάδια αποτελούν τόπο φωλιάσµατος. 

- Παρουσίαση επιλεγµένων ειδών πουλιών που χρησιµοποιούν τον Πρόκοπο για 
να τραφούν, να ξεκουραστούν και να διαχειµάσουν, όπως ο καλαµοκανάς 
(Himantopus himantopus) που φτιάχνει τη φωλιά του σε επιπλέουσες νησίδες 
της λιµνοθάλασσας και ο µικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) που φωλιάζει 
στους καλαµώνες της. 

- Προβολή της σηµασίας της λιµνοθάλασσας ως σταθµός κατά τη µετανάστευση 
πουλιών, µε έµφαση σε σπάνια είδη που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή, 
όπως ο αµµοδρόµος (Cursorius cursor). 

 

 

5η θεµατική ενότητα: Έλος Λάµιας 
 
� Ταυτότητα 

Συγκέντρωση και αποτύπωση βασικών στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητά 
της (θέση, έκταση, κύρια γνωρίσµατα που συνθέτουν τη φυσιογνωµία του).  
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� Ειδικά θέµατα 

- Αντιπαραβολή του µύθου και της επιστηµονικής ερµηνείας, όσον αφορά στην 
ονοµασία του. Ο µύθος ήθελε το έλος τόπο κατοικίας ενός ξωτικού, της 
Λάµιας, που µε τις δυνατές φωνές της στοίχειωνε τους καλαµώνες τα βράδια. 
Στην πραγµατικότητα, οι ηχηρές κραυγές ανήκαν στον ήταυρο (Botaurus 
stellaris), στον ερωδιό που φωλιάζει εκεί σε µεγάλους αριθµούς. 

- Αναφορά στην εξέχουσα σηµασία και αξία των αλίπεδων, όπως αυτό της 
Λάµιας, µοναδικού στην Πελοπόννησο. Ανάδειξη του έλους ως τόπου όπου 
φύεται ο κρίνος του νερού (Iris pseudacorus). 

- Παρουσίαση της σηµασίας του έλους για την ορνιθοπανίδα, καθώς στη Λάµια 
απαντά µια από τις µεγαλύτερες αποικίες µικροτσικνιά (Ixobrychus minutus) 
στην Ελλάδα. Εδώ, επίσης, φωλιάζει ο πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) και 
διαχειµάζει ο καλαµόκιρκος (Circus aeuginosus).  

 
 

6η θεµατική ενότητα: ∆άσος Στροφυλιάς 
 
� Ταυτότητα 

Συγκέντρωση και αποτύπωση βασικών στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητά 
του (θέση, έκταση, κύρια γνωρίσµατα που συνθέτουν τη φυσιογνωµία του).  
 

� Ειδικά θέµατα 
- Προβολή της σπουδαιότητάς του, ως το µεγαλύτερο δάσος κουκουναριάς της 

Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου. Αποµεινάρι των 
απέραντων δασών της Βουπρασίας και της ∆υµαίας Χώρας, σύµφωνα µε 
αρχαίους συγγραφείς, σήµερα αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα φυσικής 
αναγέννησης. 

- Τεκµηρίωση της διαχρονικής οικονοµικής αξίας του. Στο παρελθόν, η 
οικονοµική αξία των δασών της κουκουναριάς στηριζόταν στην πολύ καλή 
ποιότητα του ξύλου της για ναυπηγικούς σκοπούς και στην παραγωγή καρπών 
(του γνωστού κουκουναριού), γι’ αυτό και πολλά δάση της προέρχονται από 
αναδασώσεις για παραγωγή ξύλου ή είναι φυτείες για παραγωγή σπόρων. 
Σήµερα, το ξύλο της δεν χρησιµοποιείται πια στη ναυπηγική, οι σπόροι της 
όµως συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται στη ζαχαροπλαστική και στη µαγειρική. 
Παράλληλα, η αισθητική της αξία (έµµεσα και οικονοµική), είναι πολύ µεγάλη 
λόγω της ιδιαίτερης οµορφιάς, αλλά και της σπανιότητας των δασών της.  

- Παρουσίαση του κολχικού (Colchicum parlatoris), ενδηµικού είδους της 
Πελοποννήσου, που φύεται στην περιοχή της Καλόγριας.  

 
 

7η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Κοτύχι 
 
� Ταυτότητα 

Συγκέντρωση και αποτύπωση βασικών στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητά 
της (θέση, έκταση, µέσο βάθος, κύρια γνωρίσµατα που συνθέτουν τη 
φυσιογνωµία της).  
 

� Ειδικά θέµατα 
- Προβολή της λιµνοθάλασσας ως τη µεγαλύτερη της Πελοποννήσου, αλλά και 

ως τον µεγαλύτερο υγρότοπό της (περίπου 7.500 στρέµµατα), µετά την 
αποξήρανση της λίµνης Αγουλινίτσας. 

- Ανάδειξη του ρόλου της ως ένα από τα παραγωγικότερα φυσικά ιχθυοτροφεία 
της χώρας, αλλά και ως τόπος όπου εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται 
παραδοσιακές µέθοδοι ιχθυοσύλληψης. Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας 
και κατασκευής των διβαριών. 
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- Παρουσίαση του ζουρνά (Valencia letourneuxi), ενδηµικό είδος ψαριού της 
∆υτικής Ελλάδας και της Νότιας Αλβανίας, το οποίο διαβιεί στις λιµνοθάλασσες 
Κοτύχι και Πρόκοπος και αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων 
Σπονδυλόζωων ως κρισίµως κινδυνεύον. 

- Αναφορά στην ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία της λιµνοθάλασσας, καθώς σε αυτή 
βρίσκουν καταφύγιο και τροφή 11 είδη παπιών, ανάµεσα στις οποίες η 
πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrynchos), η ψαλίδα (Anas acuta), η 
χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), το σφυριχτάρι (Anas penelope), η σαρσέλα 
(Anas querquedula), το γκισάρι (Aythya ferina) και η σπάνια βαλτόπαπια 
(Aythya nyroca) που τον χειµώνα ξεπερνούν τα 5.000 άτοµα. Αναφορά επίσης 
στην αξία της περιοχής για είδη όπως το φοινικόπτερο (Phoenicopterus 

roseus) και ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), αλλά και ως τόπος 
προσέλευσης σπάνιων ειδών για την Ελλάδα, όπως ο γελαδάρης (Bubulcus 
idis) που τρέφεται στην περιοχή. 

- Παρουσίαση της σηµασίας της λιµνοθάλασσας για τη βίδρα (Lutra lutra), ένα 
από τα πιο σπάνια υδρόβια θηλαστικά της Ευρώπης. 

 
 

8η θεµατική ενότητα: Αλυκές Λεχαινών 
 
� Ταυτότητα 

Περιγραφή της θέσης, της έκτασης, του ιστορικού δηµιουργίας και λειτουργίας 
τους, καθώς και των κυριότερων γνωρισµάτων που συνθέτουν τη φυσιογνωµία 
τους. 
 

� Ειδικά θέµατα 
- Αναφορά στο παγκοσµίως απειλούµενο είδος πουλιού, το κιρκινέζι (Falco 

naumanni), το οποίο φωλιάζει σε στέγες σπιτιών και σε τρύπες τοίχων στην 
πόλη των Λεχαινών και είναι ένα από τα εννέα (9) παγκοσµίως απειλούµενα 
είδη. 

- Προβολή των αλυκών ως τόπου σηµαντικού κατά τη µετανάστευση πουλιών. 
Ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία της περιοχής για την παρατήρηση σπάνιων 
ειδών, όπως ο γερανός (Gus grus), που για τους χριστιανούς θεωρούνται 
άγρυπνοι φρουροί των νόµων της µοναστικής ζωής, ενώ στην Ιαπωνία και 
στην Κίνα τους θεωρούν αγγελιοφόρους των θεών, πουλιά της ευτυχίας και 
της µακροζωίας.  

- Αναφορά στη σηµασία της περιοχής για την αναπαραγωγή του νανογλάρονου 
(Sterna albifrons) και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. 
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Γ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΣΥΝΘΕΣΗ 

Η συνολική προσέγγιση της περιοχής  

 
Μουσειολογική προσέγγιση 

 
Έχοντας αποδοµήσει το Εθνικό Πάρκο στα επιµέρους περιβάλλοντα που το συνθέτουν, 
η συγκεκριµένη εκθεσιακή ζώνη επιχειρεί να συγκεντρώσει, αλλά και να εµπλουτίσει τα 
επιµέρους πληροφοριακά στοιχεία που δίδονται για κάθε περιοχή, να τα αναδείξει ως 
αναπόσπαστα συστατικά ενός ενιαίου συνόλου, να τα προσεγγίσει µέσα από µια 
σφαιρική µατιά για να συνθέσει συνολικά τη φυσιογνωµία του Πάρκου. 
 
Θεµατικά, η συγκεκριµένη ζώνη είναι αφιερωµένη στο βιοτικό περιβάλλον της περιοχής, 
αναλαµβάνοντας να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία που 
σχετίζονται µε τη βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα, καθιστώντας το περιβάλλον 
του Εθνικού Πάρκου εξέχουσας σπουδαιότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 
Όσον αφορά στη βλάστηση και τη χλωρίδα, τα θέµατα που επιλέχθηκαν για να 
προβληθούν αφορούν στους λόγους που υπαγορεύουν την εµφάνιση και οργάνωση των 
φυτών σε ενότητες, τη διαδοχή τους βάσει των κανόνων που υπαγορεύουν παράγοντες 
όπως η αλατότητα και η υγρασία του εδάφους, καθώς και την παρουσίαση επιλεγµένων 
ειδών τα οποία αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της περιοχής.  
 
Η πανίδα παρουσιάζεται σε άµεση συνάρτηση µε τη βλάστηση, καθώς σχετίζεται άµεσα 
µαζί της. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται οµαλή ροή πληροφοριών, τήρηση της 
θεµατικής συνέχειας και εξελικτική παρουσίαση της πληροφορίας. Η θεµατική ξεκινά µε 
γενικά πληροφοριακά στοιχεία που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της περιοχής, για να 
συνεχίσει την προσέγγιση ανά κατηγορία ζώων, να εστιάσει σε επιλεγµένα είδη κάθε 
κατηγορίας και να καταλήξει στην ορνιθοπανίδα. Η ενότητα που αφορά στα πουλιά που 
χρησιµοποιούν το Εθνικό Πάρκο για να ζήσουν µόνιµα, να φωλιάσουν, να 
ξεχειµωνιάσουν ή απλώς να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης, 
σηµατοδοτεί και τη µεγαλύτερη της συγκεκριµένης θεµατικής ζώνης. Την ανάγκη 
εκτενούς παρουσίασης σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες ζώων υπαγορεύει η 
διεθνής σπουδαιότητα της περιοχής για την ορνιθοπανίδα. 
 
Η ζώνη λειτουργεί σε άµεση συνάφεια µε την προηγούµενη εκθεσιακή ζώνη, τόσο 
θεµατικά, όσο και χωρικά µέσα στον εκθεσιακό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, ο επισκέπτης 
έχει ανά πάσα στιγµή τη δυνατότητα να ανατρέξει στο πρόπλασµα προσοµοίωσης της 
περιοχής για να κατανοήσει τα πιο ειδικά θέµατα της συγκεκριµένης θεµατικής ζώνης, 
να αναζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, να τα εντάξει στον πραγµατικό χώρο, ώστε να 
αντλήσει σταδιακά και αβίαστα την επιµέρους πληροφορία και να καταφέρει να 
συνθέσει µόνος του την πολυδιάστατη εικόνα της περιοχής. 
 

 
Οργάνωση θεµατικού περιεχοµένου 

 
1η θεµατική ενότητα: Η βλάστηση 
 

� Η διαδοχή 
Αναφορά στην τεράστια ποικιλία βλάστησης που απαντά στο Εθνικό Πάρκο και 
αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων και πιο αντιπροσωπευτικών τύπων 
βλάστησης και της διαδοχής τους όπως αυτή εµφανίζεται στην προστατευόµενη 
περιοχή, βάσει των κανόνων που υπαγορεύουν παράγοντες όπως η αλατότητα 
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και η υγρασία του εδάφους. Για κάθε τύπο βλάστησης θα εξαίρονται τα ιδιαίτερα 
γνωρίσµατά του και θα επισηµαίνονται τα κύρια φυτά που τον συνθέτουν. 
 

� Η σπουδαιότητα 
Στοιχειοθέτηση της σπουδαιότητας της βλάστησης και ανάδειξη των αγαθών και 
υπηρεσιών που προσφέρει στα ζώα (χώρους τροφοληψίας, φωλεοποίησης κ.λπ.) 
και στον άνθρωπο (π.χ. αντιπληµµυρική και αντιδιαβρωτική αξία). 
 

� Τα χαρακτηριστικά είδη 
Προβολή του πλούτου των φυτών και παρουσίαση επιλεγµένων ειδών που 
χαρακτηρίζουν τα επιµέρους ενδιαιτήµατα του Εθνικού Πάρκου και είναι εύκολα 
αναγνωρίσιµα από τον µη ειδικό επισκέπτη (π.χ. Αµµόλοφοι και Θίνες: κρίνος 
της θάλασσας, θαµνοκυπάρισσα, ∆άση: χαλέπιος πεύκη, κουκουναριά, ήµερη 
βελανιδιά, Υγρά λιβάδια: αρµυρίθρες, κρίνος νερού, ορχιδέες, Λιµνοθάλασσες: 
καλάµια, βούρλα, Βουνά: φρύγανα). Ιδιαίτερη αναφορά στην κουκουναριά, ως 
είδος «σύµβολο» της προστατευόµενης περιοχής. 
 

� Τα ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα φυτά 
Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της προστατευόµενης περιοχής ως προς τα φυτικά 
είδη που στηρίζει, µε τη συνολική παρουσίαση των ενδηµικών, σπάνιων και 
απειλούµενων ειδών, όπως ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum), η 
κενταύρια του Nieder (Centaurea niederi), η Petrorraghia graminea, το κολχικό 
(Colchicum parlatoris). 

 

 

2η θεµατική ενότητα: Η πανίδα  
 

� Η ποικιλία των ειδών 
Συνολική παρουσίαση της πανίδας και ανάδειξη της άµεσης συνάρτησής της µε 
τη βλάστηση του Εθνικού Πάρκου. Προβολή της σπουδαιότητάς της, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τεκµηρίωση της αξίας της για την πανίδα, µέσα 
από την παρουσίαση αριθµών (261 είδη πουλιών από τα 442 είδη της χώρας, 23 
είδη θηλαστικών από τα 115 είδη της χώρας, 24 είδη ερπετών από τα 64 είδη 
της χώρας, 8 είδη αµφιβίων από τα 22 είδη της χώρας, βρίσκουν τροφή, χώρους 
για ξεκούραση και αναπαραγωγή στο Εθνικό Πάρκο). 
 

� Ο «χάρτης» της ζωής 
Προβολή του πλούτου των ζώων που φιλοξενεί η περιοχή και συσχέτιση 
χαρακτηριστικών ειδών (κοινών, σπάνιων και απειλούµενων) µε τα επιµέρους 
ενδιαιτήµατα στα οποία διαβιούν. Ως παράδειγµα:  
- Στις θίνες και την αµµουδιά, ο βόας της ερήµου και η κρασπεδοχελώνα, η 

θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, κορυδαλλοί, χαραδριοί και γιδοβύζια.  
- Στο δάσος, ασβοί, αλεπούδες, κουνάβια, νυφίτσες, τρωκτικά, µυγαλές και 

σκαντζόχοιροι, λιβελούλες και πεταλούδες, βάτραχοι και µικροπούλια.  
- Στα Μαύρα Βουνά, τσακάλια, λαγοί, πετρίτες, κουκουβάγιες, βραχοκιρκίνεζα, 

βραχοτσοπανάκοι, µπούφοι και γερακίνες.  
- Στις λιµνοθάλασσες πάπιες, ερωδιοί, κορµοράνοι, φαλαρίδες, γλάροι και 

γλαρόνια, αλκυόνες, µαχητές και λασπότρυγγες, νεροχελίδονα, χαραδριοί, 
καλαµοκανάδες, µουστακαλήδες, τσιχλοποταµίδες, κίρκοι κ.ά., βάτραχοι και 
νεροχελώνες, λιβελούλες και πεταλούδες, βίδρες και τσακάλια. 

 
� Ζώα σπάνια και απειλούµενα 

Αναλυτική παρουσίαση επιλεγµένων ειδών, σπάνιων και απειλούµενων.  
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3η θεµατική ενότητα: Τα πουλιά 
 

� Τα αίτια του τεράστιου ορνιθολογικού πλούτου 
Αιτιολόγηση των λόγων που υπαγόρευσαν τον µεγάλο αριθµό ειδών στην 
περιοχή, µέσα από την παράθεση στοιχείων, όπως η θέση στους διαδρόµους 
µετανάστευσης, η έκτασή της ως η µεγαλύτερη υγροτοπική περιοχή της 
Πελοποννήσου, η ποικιλία των ενδιαιτηµάτων που φιλοξενεί (θαλάσσια, 
παράκτια, χερσαία, υγροτοπικά), οι ευνοϊκές συνθήκες διαχείµασης λόγω του 
ήπιου χειµώνα κ.λπ. 
 

� Η σπουδαιότητα σε είδη και αριθµούς 
Τεκµηρίωση και ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής για την ορνιθοπανίδα, 
µέσα από την παροχή στοιχείων που αφορούν στον µεγάλο αριθµό ειδών και 
πληθυσµών, καθώς και στην ειδική σηµασία της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο για είδη όπως ο µικροτσικνιάς, ο πορφυροτσικνιάς, η 
βαλτόπαπια, ο καλαµοκανάς, το νεροχελίδονο, το νανογλάρονο, η χαλκόκοτα, ο 
µαχητής, ο λασπότρυγγας, ο βαλτότρυγγας, ο καλαµόκιρκος, το κιρκινέζι, το 
σταυλοχελίδονο, η κιτρινοσουσουράδα, ο αµµοδρόµος, ο γελαδάρης, ο 
βουνοσφυριχτής κ.ά. 
 

� Είδη ξεχωριστής σηµασίας 
Επιλεκτική παρουσίαση ορισµένων από τα ανωτέρω είδη. 
 

� Εποχικότητα και µετανάστευση 
Προσέγγιση θεµάτων που αφορούν στην εποχικότητα και στη µετανάστευση των 
πουλιών, µέσω των οποίων θα αναδεικνύεται η θέση της περιοχής σε έναν από 
τους σπουδαιότερους µεταναστευτικούς διαδρόµους της Ευρώπης, θα 
προβάλλεται η κοµβική θέση της, θα αποσαφηνίζεται η πορεία που ακολουθούν 
τα πουλιά κατά τη µετανάστευση. Θα παρουσιάζονται επίσης, µε εύληπτο τρόπο, 
χαρακτηριστικά είδη (κοινά, σπάνια, απειλούµενα) που µπορεί να παρατηρήσει ο 
επισκέπτης ανάλογα µε την εποχή του χρόνου.  
 

� Ορνιθοπαρατήρηση και δακτυλίωση 
Ανάδειξη της αξίας του Πάρκου για ορνιθοπαρατήρηση, τόσο σε επιστηµονικό 
επίπεδο, όσο και για τους επισκέπτες της, καθώς προσφέρεται, λόγω της µικρής 
απόστασης από τις γύρω πόλεις (Πάτρα, Πύργος) αλλά και από την Αθήνα, για 
ενδιαφέρουσας δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φύση. 
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∆ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 

 
Μουσειολογική προσέγγιση 
 
 
Έχοντας προσεγγίσει την αξία του περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου για τα φυτά και 
τα ζώα, η θεµατική περνά στη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση της περιοχής. Με 
επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τρόπο µε τον οποίο οι φυσικοί πόροι στήριξαν και 
εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζωή και την οικονοµία του, η συγκεκριµένη θεµατική 
ζώνη επιχειρεί να αφηγηθεί και να διαπλέξει την άρρηκτη σχέση µεταξύ φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος στο πέρασµα του χρόνου.  
 
Η αφήγηση ξεκινά από το παρελθόν και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που τεκµηριώνουν 
την ανθρώπινη παρουσία και την εξάρτηση του ανθρώπου από το περιβάλλον της 
περιοχής ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, για να µεταβεί σταδιακά στις 
οικονοµικές δραστηριότητες του σήµερα. Το νοητό αυτό ταξίδι στον χρόνο, δίδει 
αφορµή και ευκαιρία να θιγούν καίρια θέµατα που σχετίζονται µε τις λειτουργίες και τις 
αξίες των υγροτόπων και της παράκτιας ζώνης για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 
κοινωνιών, καθώς και σε σχέση µε τα προβλήµατα και τις πιέσεις που προκαλούν οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στη φύση. Η θεµατική για τις σύγχρονες ανθρώπινες 
δραστηριότητες στην περιοχή επικεντρώνεται κυρίως στην αλιεία, αλλά και στον 
τουρισµό. Επιλέγοντας τα κατάλληλα µέσα, η θεµατική προβάλλει τη σπουδαιότητα των 
λιµνοθαλασσών ως εξαιρετικής σπουδαιότητας φυσικά ιχθυοτροφεία, αναδεικνύει 
παραδοσιακές µεθόδους και εργαλεία, επισηµαίνει την τουριστική σπουδαιότητα της 
περιοχής, αφηγείται κρίσιµα θέµατα που σχετίζονται µε άναρχους τρόπους τουριστικής 
ανάπτυξης. Εστιάζει στη σπουδαιότητα των φυσικών πόρων για την ευηµερία των 
τοπικών κοινωνιών και αντιπαραβάλλει τις ωφέλειες για τον άνθρωπο µε τα προβλήµατα 
που δηµιουργούνται από την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. 
 
Μέσα από µια προσέγγιση που επιχειρεί να εγείρει το ενδιαφέρον και να 
ευαισθητοποιήσει, η θεµατική της συγκεκριµένης ζώνης, όπως και ο τρόπος οργάνωσής 
της εκθεσιακά, φέρνουν έµµεσα, αλλά σε ουσιαστική επαφή τον επισκέπτη µε καίρια 
θέµατα που σχετίζονται µε την ανάγκη προστασίας και ορθής χρήσης των φυσικών 
πόρων, καθιστώντας σαφές ότι από τη διατήρησή τους εξαρτάται η ίδια η ζωή του. 

 

Οργάνωση θεµατικού περιεχοµένου 

 
1η θεµατική ενότητα: Η εισαγωγική 
 

� Οι λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων  
Σύντοµη εισαγωγή για τη σπουδαιότητα των υγροτόπων, µέσα από την ανάδειξη 
θεµάτων που σχετίζονται µε τις λειτουργίες τους (εµπλουτισµός υπόγειων 
υδροφορέων, τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων, λειτουργία ως φίλτρα 
καθαρισµού των ρύπων, δέσµευση ηλιακής ακτινοβολίας και διοξειδίου του 
άνθρακα από την ατµόσφαιρα), αλλά και συσχέτιση των λειτουργιών µε τις αξίες 
για τον άνθρωπο (νερό για ύδρευση και άρδευση, βελτίωση ποιότητας νερού, 
προστασία από πληµµύρες, παροχή αλιευµάτων, καλλιεργήσιµης γης, τροφής σε 
αγροτικά ζώα, παροχή ευκαιριών για έρευνα, εκπαίδευση, αναψυχή).  
 

� Η διεθνής «αναγνώριση» των υγροτόπων (Σύµβαση Ραµσάρ) 
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Παροχή συνοπτικών πληροφοριακών στοιχείων για τη Σύµβαση Ραµσάρ και την 
αναγνώριση της αξίας των υγροτόπων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ανάδειξη της 
περιοχής ως µέρος του δικτύου των Υγροτόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας που 
περιλαµβάνονται στη Σύµβαση (ένας από τους 2.065 σε 163 χώρες και ένας από 
τους 10 της Ελλάδας). 
 
  

2η θεµατική ενότητα: Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 

 
� Από το χθες στο σήµερα 

Επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στην ανθρώπινη παρουσία στην 
περιοχή στο πέρασµα των αιώνων και κρίνονται κατάλληλα για την ανάδειξη της 
άρρηκτης και αλληλένδετης σχέσης του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον. 
Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζονται επιλεκτικά στοιχεία του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής, τα οποία συγκαταλέγονται στα αξιοθέατά της (π.χ. 
κάστρο στο Κουνουπέλι, Παλαιοπαναγιά Μανωλάδας, τείχος ∆υµαίων κ.ά.). 
 

� Οι οικονοµικές δραστηριότητες 
Παροχή στοιχείων για την έντονη παρουσία του ανθρώπου στην ευρύτερη 
περιοχή και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου όπου χωροθετούνται 
18 οικισµοί. Αναλυτική παρουσίαση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε 
έµφαση στον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, στην αλιεία και στον τουρισµό. 

 
� Τα προβλήµατα, οι πιέσεις, οι απειλές 

Εκτενής αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η προστατευόµενη περιοχή 
και τις πιέσεις που υφίσταται από τον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος και συνεπακόλουθα των ωφελειών που προσφέρει στη φύση 
και τον άνθρωπο (π.χ. άναρχη τουριστική ανάπτυξη, παράνοµη απόθεση 
απορριµµάτων, υπερβολικό κυνήγι και λαθροθηρία, υπερβόσκηση, ανεξέλεγκτη 
κίνηση οχηµάτων σε όλη την περιοχή, δυσκολίες στη φυσική αναγέννηση του 
δάσους κουκουναριάς). 
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Ε ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εφόδια µιας συναρπαστικής περιήγησης 

 
Μουσειολογική προσέγγιση 
 
Η συγκεκριµένη θεµατική ζώνη σηµατοδοτεί τον επίλογο της έκθεσης του Κέντρου 
Πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό, αναλαµβάνει, αφενός να συµπυκνώσει όλη την 
καίρια πληροφορία για το Εθνικό Πάρκο, εστιάζοντας στην ανάγκη προστασίας του 
πλούτου του, αφετέρου να διοχετεύσει τον επισκέπτη ικανοποιητικά και 
ευαισθητοποιηµένα στην προστατευόµενη περιοχή για να γνωρίσει από κοντά τα όσα 
του παρουσιάσθηκαν στην έκθεση. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επιµέρους θεµατικές ενότητες που δοµούν τη ζώνη αυτή 
πραγµατεύονται καίρια θέµατα σχετικά µε την ανάγκη προστασίας, ορθής χρήσης και 
διαχείρισης. Τα θέµατα αυτά, λόγω της κρισιµότητάς τους, κρίθηκαν ως τα πλέον 
κατάλληλα για να συνθέσουν τον επίλογο της έκθεσης, θέτοντας προβληµατισµούς, 
προκαλώντας τον συναισθηµατικό παράγοντα, καθιστώντας σαφή και την προσωπική 
του ευθύνη ως χρήστη της περιοχής. Παράλληλα, τα θέµατα αυτά δίδουν την αφορµή 
για την παρουσίαση του ρόλου και του έργου του Φορέα ∆ιαχείρισης όσον αφορά στη 
διατήρηση, ορθή χρήση, διαχείριση και ανάδειξη της προστατευόµενης περιοχής. 
 
Για τη βέλτιστη απόδοση των ανωτέρω θεµάτων, αλλά και µε δεδοµένο ότι οι τελευταίες 
ενότητες µιας έκθεσης αντιµετωπίζουν πάντοτε το πρόβληµα της τάσης των επισκεπτών 
να δίδουν λιγότερη προσοχή, προτείνεται η διαµόρφωση µιας ειδικής κατασκευής – 
εκθέµατος που θα λειτουργεί ως «χώρος διαλόγου» του Φορέα ∆ιαχείρισης µε τον 
επισκέπτη της έκθεσης. Μέσω του συγκεκριµένου εκθέµατος, η µορφή του οποίου θα 
καθοριστεί από την Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης, επιχειρείται, αφενός να κρατηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον του 
επισκέπτη, αφετέρου να µεταφερθούν ικανοποιητικά θέµατα ζωτικής σπουδαιότητας. 
 
Στον ειδικά διαµορφωµένο αυτό χώρο, θα συγκεντρώνονται πληροφορίες, επιστηµονικά 
νέα και ειδήσεις για τις κατά καιρούς δραστηριότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης, ενώ 
παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης των εντυπώσεων του κοινού από την 
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο αλλά και στην ίδια την περιοχή, των αναγκών και των 
επισηµάνσεων που θεωρούν σκόπιµες για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
καθώς και δικών τους παρατηρήσεων στο πεδίο (π.χ. παρατήρηση ενός είδους). 
 
Τέλος, η καταληκτική ενότητα της έκθεσης αναλαµβάνει να διοχετεύσει τον επισκέπτη 
στο Εθνικό Πάρκο για να γνωρίσει από κοντά τα όσα του παρουσιάσθηκαν στην έκθεση. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η ανάρτηση ενός «χάρτη περιήγησης», όπου 
θα συγκεντρώνονται επιλεγµένες διαδροµές που προτείνονται για την ικανοποιητική 
γνωριµία του επισκέπτη µε την προστατευόµενη περιοχή. Για κάθε διαδροµή θα 
σηµειώνονται τα κυριότερα στοιχεία του περιβάλλοντός της, µε τα οποία ο επισκέπτης 
θα έρθει σε επαφή εάν θελήσει να την ακολουθήσει.  
 
Η χωροθέτηση του χάρτη περιήγησης στο τέλος της έκθεσης, αλλά και σε άµεση 
γειτνίαση µε τον χώρο εισόδου – εξόδου, εξυπηρετεί την ανάγκη συµπύκνωσης και 
έµµεσης επανάληψης όλης της καίριας πληροφορίας που αφορά στην περιοχή, προτού ο 
επισκέπτης εξέλθει από τον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον, εξυπηρετεί και τις ανάγκες του 
λεγόµενου «γρήγορου» επισκέπτη, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει κύρια 
πληροφοριακά στοιχεία για την περιοχή, ακόµη και χωρίς να χρειασθεί να περιηγηθεί 
στον κυρίως εκθεσιακό χώρο. 
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Οργάνωση θεµατικού περιεχοµένου 

 
1η θεµατική ενότητα: Η διατήρηση και διαχείριση 
 

� Η ανάγκη προστασίας, ορθής χρήσης και διαχείρισης 

Ανάδειξη της ανάγκης για προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής (µε την 
επανάληψη επιλεγµένων στοιχείων που αφορούν στις αξίες της), επισήµανση της 
σπουδαιότητας ορθής χρήσης (µέσω της έµµεσης επανάληψης των κυριότερων 
προβληµάτων και πιέσεων), καθώς και θεµάτων που αναδεικνύουν τη σηµασία 
της ορθής διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών (µέσω της παρουσίασης του 
ρόλου των Φορέων ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της χώρας). 

 
� Ο Φορέας ∆ιαχείρισης και το έργο του  

Προβολή του ρόλου και της πολυδιάστατης δράσης του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου για την προστασία, ορθή χρήση, διαχείριση, ανάδειξη και 
αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Πάρκου, για την ενηµέρωση, την εκπαίδευση και 
την ευαισθητοποίηση του επισκέπτη. 
 

� Ο «διάλογος» µε τον επισκέπτη 

∆ιαµόρφωση ειδικής επιφάνειας – εκθέµατος σε άµεση συνάρτηση µε τη 
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα, η οποία θα λειτουργεί ως χώρος «διαλόγου» 
του Φορέα ∆ιαχείρισης µε τους επισκέπτες του Κέντρου, παρέχοντας τη 
δυνατότητα ανάρτησης επιστηµονικών νέων και ειδήσεων για τις κατά καιρούς 
δραστηριότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης, ενώ παράλληλα, στην ίδια επιφάνεια θα 
υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης των εντυπώσεων του κοινού από την 
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο αλλά και στην ίδια την περιοχή, των αναγκών 
και των επισηµάνσεων που θεωρούν σκόπιµες για τη βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και δικών τους παρατηρήσεων στο πεδίο (π.χ. 
παρατήρηση ενός είδους). 

 
 

2η θεµατική ενότητα: Η περιήγηση 
 
Η τελευταία ενότητα του εκθεσιακού χώρου της έκθεσης αναλαµβάνει να συγκεντρώσει 
και να προτείνει ενδιαφέρουσες διαδροµές περιήγησης και γνωριµίας µε το περιβάλλον 
του Πάρκου. Για την απόδοση της θεµατικής επιλέγεται η χρήση κατάλληλα 
επεξεργασµένου χάρτη, πάνω στον οποίο θα σηµειώνονται οι κυριότερες διαδροµές που 
προτείνονται για µια ικανοποιητική και άνετη περιήγηση στην περιοχή. Επιπλέον, 
κρίνεται σκόπιµη και η αποτύπωση πάνω στον χάρτη των ζωνών προστασίας που έχουν 
καθορισθεί, καθώς κρίνεται ως χρήσιµη πληροφορία, συνδέεται άµεσα µε τη διαχείριση 
της περιοχής που παρουσιάσθηκε στην αµέσως προηγούµενη ενότητα, ενώ παράλληλα, 
δίδει την ευκαιρία για να τεθούν οι «κανόνες συµπεριφοράς» του επισκέπτη, ως εφόδια 
για την περιήγησή του, αυτή τη φορά στο πραγµατικό περιβάλλον του εθνικού πάρκου.  
 
Σηµειώνεται ότι για την επιλογή των προτεινόµενων διαδροµών περιήγησης στο Εθνικό 
Πάρκο απαιτούνται διεξοδική επιτόπια έρευνα και συστηµατική συνεργασία µε τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης, προκειµένου οι διαδροµές που θα επιλεγούν να εξυπηρετούν την 
ανάγκη άνετης, ικανοποιητικής και συνετής περιήγησης στην περιοχή, αποφεύγοντας 
τις πιέσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

  
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
Το Κέντρο Πληροφόρησης, προκειµένου να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις και 
να καταστεί µια βιώσιµη υποδοµή, καλείται να επιτελέσει ποικίλες λειτουργίες και να 
προσφέρει µια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών: 
(α) στο κοινό του, 
(β) στην τοπική κοινωνία στην οποία εντάσσεται, αλλά και  
(γ) στον Φορέα ∆ιαχείρισης που φέρει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του.  
 
Απαίτηση είναι να καταστεί φορέας ενηµερωτικός, ψυχαγωγικός, εκπαιδευτικός και 
πάνω από όλα κοινωνικά χρήσιµος και αποδεκτός. Το έργο του δεν περιορίζεται στη 
δηµιουργία εκθέσεων (µόνιµων ή και περιοδικών), οι οποίες βεβαίως αποτελούν τον 
πυρήνα του και τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας µε τους επισκέπτες του. Παράλληλα, 
έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί και άλλους τρόπους, όπως χώρο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη µε πρόσβαση στο κοινό κ.ά. 
 
Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού του, θα πρέπει να συνθέσει τη 
φυσιογνωµία του ως:  
• Υποδοµή προσανατολισµού, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών στο Εθνικό 

Πάρκο, ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να περιηγηθεί µε ασφάλεια και να γνωρίσει τον 
φυσικό πλούτο της περιοχής. 

• Υποδοµή ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να καταφέρει ο επισκέπτης να 
αξιολογήσει και να κατανοήσει την αξία των περιβαλλοντικών, πολιτισµικών και 
ιστορικών στοιχείων που έχει να αναδείξει η περιοχή, αλλά και να τα χειριστεί 
συνετά, κατανοώντας τις λεπτές ισορροπίες που διέπουν τη σχέση του µε αυτά. 

• Υποδοµή ερµηνείας όλων των ιδιαίτερων συνθηκών που ευνόησαν τη δηµιουργία 
ενός πολύπλευρου, πολυσήµαντου και σπουδαίου περιβάλλοντος. 

• Χώρος έκθεσης - εικονογράφησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της 
περιοχής, µε τη λειτουργία µόνιµης έκθεσης, µε τη χρήση αναπαραστατικών και 
διαδραστικών µικροπεριβαλλόντων. 

• Κέντρο συνάντησης, ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
σε θέµατα περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολύτιµης φυσικής κληρονοµιάς, 
παράγοντες καθοριστικοί για τη χωροταξική ανάπτυξη και την ποιοτική τουριστική 
αξιοποίηση της περιοχής. Θα πρέπει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, τη βάση του 
κοινωνικού ιστού της ευρύτερης περιοχής, το σηµείο αναφοράς όλων εκείνων των 
έργων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε αυτή, να αγαπηθεί και να 
οικειοποιηθεί από την ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

• Τόπος προαγωγής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία, µε την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
προγραµµάτων εντός του κτηρίου, στον αύλειο χώρο και στην ίδια την 
προστατευόµενη περιοχή, µε την ανάπτυξη συνεργασιών µε την εκπαιδευτική 
κοινότητα, µε την προώθηση της δια βίου µάθησης στους ενήλικες. 

• Χώρος έµπνευσης και ψυχαγωγίας για παιδιά και ενήλικες, µε την οργάνωση 
εικαστικών εκθέσεων, εργαστηρίων καλλιτεχνικής δηµιουργίας και έκφρασης κ.λπ. 

• Χώρος προώθησης της αναψυχής και ανάδειξης της περιοχής, µε την οργάνωση 
ξεναγήσεων στην προστατευόµενη περιοχή, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, τον 
σχεδιασµό µονοπατιών και διαδροµών στη φύση, την παροχή ενηµερωτικού υλικού 
και άλλων ειδών προβολής του Εθνικού Πάρκου κ.λπ. 
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Σήµερα, όπως προαναφέρθηκε το κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργεί τόσο 
ως υποδοµή ενηµέρωσης, όσο και ως έδρα – γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η διττή 
αυτή χρήση του και τα περιορισµένα τετραγωνικά µέτρα του χώρου, δηµιουργούν 
προβλήµατα ως προς τη σωστή επιτέλεση και των δύο βασικών λειτουργιών του (π.χ. 
έλλειψη χώρων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ύπαρξη χώρου 
συνεδριάσεων εντός του εκθεσιακού χώρου, αποθήκευση αντικειµένων και υλικού του 
Φορέα ∆ιαχείρισης επίσης εντός του εκθεσιακού χώρου, αδυναµία στέγασης του 
συνόλου του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης στους δύο χώρους γραφείων).  
 
Ως εκ τούτου και µετά από εισήγηση στον Φορέα ∆ιαχείρισης, η οποία έγινε αποδεκτή, 
το σύνολο του κτηρίου αφιερώνεται στη λειτουργία του ως Κέντρο Πληροφόρησης, 
φιλοξενώντας εκθεσιακό χώρο (τον υφιστάµενο), εκπαιδευτικό χώρο (το υφιστάµενο 
γραφείο γραµµατείας και προσωπικού) και χώρο βιβλιοθήκης – γραφείο υπευθύνου 
λειτουργίας του Κέντρου (το υφιστάµενο γραφείο του Προϊσταµένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης). Επίσης, καταργείται η υφιστάµενη είσοδος στο Κέντρο Πληροφόρησης 
και στον εκθεσιακό χώρο και υιοθετείται «νέα» είσοδος (περισσότερο εµφανής στον 
επισκέπτη), µε την αξιοποίηση της πόρτας που βρίσκεται στην πρόσοψή του. 
 
Αναλυτικά και δεδοµένου του µεγάλου εύρους των νέων υπηρεσιών που καλείται να 
προσφέρει η υποδοµή, διαµορφώνονται στο εσωτερικό του κτηρίου οι ακόλουθοι χώροι:  
 
Εκθεσιακός Χώρος 
Ο εκθεσιακός χώρος θα αποτελέσει τον πυρήνα του Κέντρου, τη βασική συνθετική 
ενότητα του κτηρίου, την οποία κατά κύριο λόγο θα επισκεφθεί το κοινό. Θα 
αναπτύσσεται στον υφιστάµενο εκθεσιακό χώρο αλλά και στη γειτονική αίθουσα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Με τη χρήση ποικίλων µέσων (στατικών και 
διαδραστικών) σε λιτές σχεδιαστικές γραµµές διαµορφώνεται κέλυφος εντός του 
κτηρίου στο οποίο αναπτύσσονται οι εκθεσιακές θεµατικές ζώνες, όπως αυτές 
περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 4. Προτείνεται, µελλοντικά να διερευνηθεί η δυνατότητα 
αξιοποίησης τµήµατος του περιβάλλοντος χώρου, ως εκθεσιακού, µε τη χρήση 
επιλεγµένων υπαίθριων εκθεµάτων. Ως παράδειγµα, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί 
υπαίθρια έκθεση σχετική µε την αλιεία στις λιµνοθάλασσες του Εθνικού Πάρκου. 
Εκθέµατα κατάλληλα σχεδιασµένα για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες της περιοχής, όπως βάρκες, εργαλεία και εξαρτήµατα της αλιείας, στεγασµένα 
καθιστικά µε αναρτηµένο πληροφοριακό υλικό, υπαίθρια περιβαλλοντικά παιχνίδια και 
δραστηριότητες, µπορούν να συνθέσουν έναν γοητευτικό και ενδιαφέρον χώρο. 
Επιπρόσθετα, µε τη δηµιουργία ενός ηµιυπαίθριου περιπτέρου, µπορεί να δηµιουργηθεί 
κατάλληλος εκθεσιακός χώρος για περιοδικές εκθέσεις. 
 
Είσοδος Κέντρου Πληροφόρησης – Υποδοχή επισκεπτών 
Με την αξιοποίηση της υφιστάµενης πόρτας στην πρόσοψη του κτηρίου για τη 
διαµόρφωση της νέας εισόδου στο Κέντρο Πληροφόρησης, προκύπτει η ανάγκη 
οργάνωσης ενός χώρου εισόδου και υποδοχής των επισκεπτών. Οι χρήσεις αυτές 
χωροθετούνται πλησίον της νέας εισόδου και περιλαµβάνουν πάγκο εργασίας ενός 
ατόµου και υποδοµή για την παροχή πληροφοριών και ενηµερωτικού υλικού. 
 
Αίθουσα Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων 
Ως Αίθουσα Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων ορίζεται το υφιστάµενο γραφείο 
γραµµατείας – προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης, από όπου γίνεται σήµερα η είσοδος 
του επισκέπτη στον εκθεσιακό χώρο. Η αίθουσα θα αποτελέσει συνέχεια του εκθεσιακού 
χώρου και στοχεύει να γίνει ιδανικό ορµητήριο για τους µικρούς και µεγάλους 
επισκέπτες της υποδοµής, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
λειτουργώντας ως ένα «εργαστήρι της φύσης». Χρήστες του χώρου θα είναι κυρίως τα 
παιδιά αλλά και ενήλικες που θέλουν µέσα από το «παιχνίδι» να ανακαλύψουν τα 
µυστικά του Εθνικού Πάρκου. 
Ο εκθεσιακός χώρος, οργανωµένος σύµφωνα µε σύγχρονες µουσειολογικές πρακτικές 
και µουσειοπαιδαγωγικές ανάγκες θα παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ποικίλων 
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ψυχαγωπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα κορυφώνονται στη συγκεκριµένη 
αίθουσα, αλλά εν δυνάµει και στον περιβάλλοντα χώρο της υποδοµής. 
Η Αίθουσα Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων, λόγω της φύσης των χρηστών της (κυρίως 
παιδιά), αλλά και της ιδιοµορφίας της χρήσης της για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(ζωγραφική, χαρτοκοπτική, δραµατοποίηση, γλυπτική κ.λπ.) πρέπει να έχει ευέλικτη 
διάταξη. Επίσης, να δίδει τη δυνατότητα αποθήκευσης αντικειµένων και αναλώσιµων 
υλικών (µπογιές, µαρκαδόροι, χαρτιά, κόλλες γλασσέ κ.λπ.), ανάρτησης και έκθεσης 
υλικών (π.χ. ζωγραφιές παιδιών, µακέτες κ.λπ.), αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα 
λειτουργίας µιας µικρής παιδικής βιβλιοθήκης και τοποθέτησης Η/Υ για να παίξουν 
κατάλληλα σχεδιασµένα περιβαλλοντικά παιχνίδια.  
Στην αίθουσα µπορούν να φιλοξενηθούν επίσης υφιστάµενες δυσδιάστατες απεικονίσεις 
- οµοιώµατα τα οποία αποτελούν τα σηµερινά εκθέµατα του Κέντρου Πληροφόρησης 
(π.χ. κουκουναριά, θαλάσσια χελώνα, ερωδιοί). 
Για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της Αίθουσας Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων 
µπορεί να αξιοποιηθεί και ο περιβάλλον χώρος, που µε κατάλληλη διαµόρφωση µπορεί, 
αφενός να περιλαµβάνει στεγασµένο χώρο για την ολιγόλεπτη στάση, ξεκούραση και 
προφύλαξη των µαθητικών οµάδων από τον ήλιο και τη βροχή, αφετέρου να αποτελέσει 
προέκταση της αίθουσας µε τον σχεδιασµό και τη φιλοξενία επιλεγµένων υπαίθριων 
παιχνιδιών (π.χ. µονοπάτια θησαυρού, υπαίθρια παζλ κ.ά.) τα οποία µέσω της 
παιγνιώδους µάθησης θα συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των µαθητών. 
 
Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο – Χώρος Συναντήσεων 
Το υφιστάµενο γραφείο του Προϊσταµένου του Φορέα ∆ιαχείρισης, µε κατάλληλη 
διαµόρφωση, µπορεί να λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, δηλαδή ως χώρος 
συγκέντρωσης όλης της σχετικής βιβλιογραφίας για το Εθνικό Πάρκο και εν γένει της 
σχετικής βιβλιογραφίας για τις προστατευόµενες περιοχές και τον φυσικό πλούτο τους, 
αλλά και ως χώρος εργασίας ειδικών επιστηµόνων και ερευνητών που επισκέπτονται το 
Κέντρο Πληροφόρησης και το Εθνικό Πάρκο. Επίσης, µπορεί να αξιοποιηθεί και ως 
χώρος ολιγοµελών συναντήσεων εργασίας και συσκέψεων. 
 
Πωλητήριο 
Σε κατάλληλα σχεδιασµένο χώρο και σε άµεση συνάφεια µε την είσοδο στον εκθεσιακό 
χώρο και τον χώρο υποδοχής, προτείνεται η διευθέτηση ενός µικρού χώρου που θα 
λειτουργεί ως πωλητήριο µε αναµνηστικά κ.ά. υλικά για τους επισκέπτες του Κέντρου. 
 
Αύλειος χώρος 
Στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης της υποδοµής και µε σκοπό την ενίσχυση των 
υπηρεσιών που προσφέρει στους επισκέπτες της, προτείνεται η αξιοποίηση του αύλειου 
χώρου του Κέντρου, µε τη διαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών, ώστε να λειτουργήσει 
ως προθάλαµος και ως προέκταση του εσωτερικού. Ενδεικτικά, στον περιβάλλοντα 
χώρο µπορούν να σχεδιασθούν τα ακόλουθα:  

• Βοτανικός κήπος µε είδη του δάσους. 
• Κιόσκια µε πάγκους και καθιστικά για τη στάση, ανάπαυση και προφύλαξη των 

επισκεπτών από τον ήλιο και τη βροχή. 
• Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος. 
• Ηµιστεγασµένο κιόσκι για τη φιλοξενία περιοδικών εκθέσεων οργανωµένων από 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης (π.χ. έκθεση ζωγραφικής µε έργα παιδιών που 
επισκέπτονται το Κέντρο) αλλά και από τρίτους.  

• Παιδική χαρά µε περιβαλλοντικά παιχνίδια (π.χ. τσουλήθρα – µύτη αβοκέτας, 
τραµπάλα – τσακάλι, δένδρο αναρρίχησης κ.ά.). 

• Χώρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. επιδαπέδια παζλ µε περιβαλλοντικά 
θέµατα, κατασκευές µε τροφικές πυραµίδες κ.ά.). 

• Χώρος για την υποδοχή και φιλοξενία τραυµατισµένων ζώων. 
 
Σηµειώνεται επίσης, ότι ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να εξοπλισθεί µε όλες τις 
απαραίτητες για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού σηµάνσεις (π.χ. πινακίδα µε το 
λογότυπο του Κέντρου, πινακίδα µε το ωράριο λειτουργίας κ.λπ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
 

Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ µε την πολύτιµη συµβολή και επιµέλεια 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
 
 

Γεωγραφική θέση 

Η περιοχή εκτείνεται στις βορειοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου. Αρχίζει από το 
ακρωτήριο του Άραξου, στο βόρειο τµήµα της Πελοποννήσου και συνεχίζεται νότια ως 
τη λιµνοθάλασσα Κοτύχι. ∆ιοικητικά, η περιοχή υπάγεται στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, στους Νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. 
 

 

Έκταση 

Η έκταση της προστατευόµενης περιοχής ανέρχεται σε 143.000 στρέµµατα. 
 

 

Περιγραφή 

Στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο έχει δηµιουργηθεί ένα παράκτιο µωσαϊκό 
οικοσυστηµάτων, όπου τα ρηχά νερά αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο. Το µωσαϊκό αυτό 
αρχίζει από το ακρωτήριο του Άραξου µε ασβεστολιθικούς λόφους και αµµώδεις 
παραλίες και συνεχίζεται νότια µε µια σειρά υγροτόπων διαφόρων τύπων, µε πευκοδάση 
και δάση φυλλοβόλων δρυών και µε εκτενείς αµµώδεις ακτές. Περιλαµβάνει τις 
λιµνοθάλασσες Κοτύχι, Άραξος και Πρόκοπος, το έλος γλυκού νερού Λάµια και το 
περίφηµο δάσος της Στροφυλιάς. 

Η λιµνοθάλασσα του Άραξου, στο βόρειο τµήµα του οµώνυµου ακρωτηρίου, είναι µια 
µεσότροφη λιµνοθάλασσα µε σχετικά υψηλή αλατότητα. Η λιµνοθάλασσα Άραξος 
ονοµάζεται και λιµνοθάλασσα του Πάπα, επειδή, επί ενετοκρατίας, το Βατικανό 
προµηθευόταν από αυτή µεγάλες ποσότητες τσιπούρας. 

Πάνω από το ακρωτήριο Άραξου, δεσπόζουν οι ασβεστολιθικοί λόφοι «Μαύρα Βουνά», 
οι νότιοι πρόποδες των οποίων βρέχονται από τη λιµνοθάλασσα Πρόκοπος και οι δυτικοί 
από το Ιόνιο Πέλαγος. Ο Πρόκοπος έχει υφάλµυρα ύδατα, η αλατότητα των οποίων 
γίνεται µεγαλύτερη κοντά στον δίαυλο επικοινωνίας της µε τη θάλασσα. Τη 
λιµνοθάλασσα Πρόκοπος διαδέχεται νοτιότερα το έλος της Λάµιας, ένα έλος γλυκού 
νερού, το οποίο καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο µε ψαθί και αγριοκάλαµο. Σύµφωνα µε 
τον τοπικό θρύλο, το έλος της Λάµιας ήταν η κατοικία του µυστηριώδους ξωτικού ή της 
νεράιδας που οι ντόπιοι αποκαλούσαν λάµια. Τη νύχτα ακούγονταν οι ηχηρές κραυγές 
της λάµιας, οι οποίες, όπως αργότερα διαπιστώθηκε προέρχονται από τον ήταυρο 
(Botaurus stellaris), ένα είδος ερωδιού που φωλιάζει στους καλαµώνες. 

Ακόµη νοτιότερα, κοντά στη Μανωλάδα, οι φυσικές εκτάσεις διακόπτονται από αγρούς 
και αµέσως µετά απλώνεται αυτή καθαυτή η λιµνοθάλασσα Κοτύχι. Η λιµνοθάλασσα 
Κοτύχι, µετά την αποξήρανση της λίµνης Αγουλινίτσας, παραµένει ο µεγαλύτερος 
ενιαίος υγρότοπος της Πελοποννήσου, µε έκταση περίπου 7.500 στρέµµατα. 
∆ιαχωρίζεται από τη θάλασσα µε µια επιµήκη αµµονησίδα και επικοινωνεί µε αυτήν από 
ένα άνοιγµα που υπάρχει περίπου στο µέσον της αµµονησίδας. Η λιµνοθάλασσα δέχεται 
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πολλά γλυκά νερά από τους χείµαρρους που εκβάλλουν σε αυτή και αποτελεί ένα από 
τα παραγωγικότερα φυσικά ιχθυοτροφεία της Ελλάδας. 

 
Μεταξύ της λιµνοθάλασσας Πρόκοπος και της ακτής που απλώνεται στα δυτικά, υπάρχει 
µια φαρδιά λωρίδα αµµώδους εδάφους, όπου φύεται ένα µοναδικό δάσος, το ονοµαστό 
δάσος της Στροφυλιάς µε τις κουκουναριές (Pinus pinea), έκτασης περίπου 22.000 
στρεµµάτων. Το δάσος της Στροφυλιάς εκτείνεται προς νότο περίπου τα 7 χιλιόµετρα, 
κατά µήκος της αµµουδερής παραλίας από τη θέση Καλογριά στους πρόποδες των 
Μαύρων Βουνών, σχεδόν έως το ακρωτήριο Κουνουπέλι. Η δασοσκέπαστη αυτή λωρίδα, 
µέσου πλάτους 1.250 µέτρων, συγκροτείται από σχεδόν παράλληλες ζώνες βλάστησης, 
οι οποίες περιλαµβάνουν χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), διάφορα είδη θάµνων και 
κουκουναριές (Pinus pinea). Κατά τµήµατα, διακόπτεται από πληµµυρισµένες εκτάσεις, 
δηµιουργώντας, έτσι, τοπίο µοναδικής οµορφιάς. 
 
 

Φυσικό περιβάλλον 
 
Γεωλογία - Γεωµορφολογία 

Η ανάπτυξη της µορφής του ανάγλυφου οφείλεται στη γεωλογική σύσταση και 
τεκτονική δοµή της περιοχής, η οποία, µε υψόµετρο που κυµαίνεται από 0 έως 300 
περίπου, αποτελείται από εδαφικές εκτάσεις µε πεδινή, λοφώδη και ηµιορεινή 
µορφολογία. Η πεδινή µορφολογία µε πολύ µικρές εδαφικές κλίσεις προς όλες τις 
κατευθύνσεις, αρχίζει από τις ακτές που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, περιλαµβάνει 
όλους τους υγροτόπους και το δάσος της Στροφυλιάς και φθάνει σχεδόν έως τις δυτικές 
παρυφές των ορέων Μόβρη και Σκόλλι. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της πεδινής περιοχής 
είναι και η ανάπτυξη θινών των οποίων το ύψος κυµαίνεται από 2 έως 10 µέτρα 
(τοπικά) και µε πλάτος που φθάνει τα 500 µέτρα. 

Από την ανωτέρω µορφολογική διαµόρφωση των ακτών εξαιρούνται οι ασβεστολιθικές 
λοφώδεις εξάρσεις Κουνουπελίου και Μαύρων Βουνών (ύψους 47 µέτρων και 248 
µέτρων αντίστοιχα), όπου σχηµατίζονται απόκρηµνες, βραχώδεις ακτές. Το ηµιορεινό 
τοπογραφικό ανάγλυφο εµφανίζεται κατά µήκος των ανατολικών ορίων της περιοχής 
και συγκεκριµένα στη δυτική πλευρά των βουνών Μόβρη και Σκόλλι, που αποτελούνται 
από φλυσχεοειδείς σχηµατισµούς. Οι σχετικά ήπιες εδαφικές κλίσεις και η φυτοκάλυψη 
µεγάλων τµηµάτων της περιοχής, σε συνδυασµό µε τη γεωλογική της δοµή, συντελούν 
στην απουσία έντονων φαινοµένων διάβρωσης. 
 
Εκτάσεις ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας 

Η προστατευόµενη περιοχή αποτελείται από ένα πλούσιο µωσαϊκό ενδιαιτηµάτων 
µεγάλης οικολογικής αξίας και αισθητικής. Χαρακτηριστικοί οικότοποι της είναι οι 
υγρότοποι και οι περιβάλλοντες πληµµυρισµένες εκτάσεις, το δάσος κουκουναριάς, οι 
θίνες και οι ασβεστολιθικοί λόφοι. Η αλληλουχία και η αλληλεξάρτηση ασβεστολιθικών 
λόφων, υγροτόπων, δάσους και αµµολόφων δηµιουργεί ένα οικοσύστηµα µεγάλης 
βιοποικιλότητας και µοναδικής αισθητικής αξίας. 
 
Υγρότοποι 

Πολλά µικρά ποτάµια και χείµαρροι τροφοδοτούν την προστατευόµενη περιοχή µε 
γλυκό νερό, το οποίο όµως, εξαιτίας των αµµολόφων δεν µπορεί να φτάσει στη 
θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο σχηµατίζεται το εκτενές υγροτοπικό σύστηµα από 
λιµνοθάλασσες και έλη. Η προστατευόµενη περιοχή, που υπάγεται στην περιοχή 
ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ποικίλων υγροτοπικών 
συστηµάτων υψίστης σηµασίας και µε οικολογική συνέχεια µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, 
οι λιµνοθάλασσες Κοτυχίου, Προκόπου, και Αράξου καθώς και το έλος Λάµια 
προστατεύονται από τη Σύµβαση Ραµσάρ, σύµφωνα µε την οποία χαρακτηρίζονται ως 
υγρότοποι διεθνούς σηµασίας και χρήζουν προστασίας. Τυπικά φυτικά είδη των 
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υγροτόπων είναι το αγριοκάλαµο (Phragmites australis), τα ψαθιά (Typha latifolia και 
Τ. angustifolia), οι φτελιές και ιτιές (Salix sp.) ενώ απαντώνται µε µεγάλη συχνότητα το 
καλάµι (Arundo donax), η κύπερη (Cyperus longus) και τα βούρλα (Juncus maritimus). 
 

� Λιµνοθάλασσα Άραξου 
Στα όρια της προστατευόµενης περιοχής, στο βορειοδυτικό ακρωτήρι της 
Πελοποννήσου βρίσκεται η λιµνοθάλασσα του Αράξου. Έχει έκταση 4.500 
στρέµµατα και µέσο βάθος 0,5-2,5 µέτρα. ∆ιαχωρίζεται από τον Πατραϊκό κόλπο 
µε µια επιµήκη αµµονησίδα και µε εκτενείς θινικούς σχηµατισµούς από το Ιόνιο 
Πέλαγος. Το νερό εδώ είναι υφάλµυρο και σχέση µε τους υπόλοιπους 
υγρότοπους, παρουσιάζει υψηλή αλατότητα. Μόνιµοι κάτοικοι του Αράξου είναι 
οι γλάροι και οι ερωδιοί. 

 
� Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου 

Η λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου είναι η µεγαλύτερη λιµνοθάλασσα της 
Πελοποννήσου µε έκταση περίπου 7.500 στρέµµατα και µέσο βάθος 0.40 - 1.0 
µέτρα. Βρίσκεται βόρεια της περιοχής των Λεχαινών και βρέχεται στα δυτικά από 
το Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για τυπική µεσογειακή λιµνοθάλασσα που χωρίζεται 
από τη θάλασσα µε στενή αµµολωρίδα µήκους 5 χλµ. Αποτελεί σηµαντικό τόπο 
για τη διαχείµαση, µετανάστευση και αναπαραγωγή υδρόβιων πουλιών, πολλά 
από τα οποία βρίσκονται σε µικρούς αριθµούς σε άλλες περιοχές της χώρας. 
Εκτός από την ορνιθοπανίδα, το Κοτύχι είναι σηµαντικός τόπος µετανάστευσης 
και διαβίωσης των ιχθύων µέχρι την περίοδο έναρξης της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας όπου και µεταναστεύουν στη θάλασσα. Για αυτόν τον λόγο αποτελεί 
φυσικό ιχθυοτροφείο και αξιοποιείται µε παραδοσιακές µεθόδους 
ιχθυοσύλληψης, τα λεγόµενα διβάρια.  

 
� Λιµνοθάλασσα Προκόπου, Έλος Λάµια και περιβάλλουσες πληµµυρικές εκτάσεις 

Η λιµνοθάλασσα του Προκόπου οριοθετείται βόρεια από τα Μαύρα Βουνά και 
νότια από το έλος Λάµια. Έχει έκταση 1,500 στρέµµατα και µέσο βάθος από 0,5 
- 1,5 µέτρα. Χαρακτηρίζεται από εναλλαγές στο βάθος µε λεκάνες-λίµνες ανά 
διάφορα σηµεία. Όπως και στο Κοτύχι, έτσι και στον Πρόκοπο ασκείται 
ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικής µορφής και ιχθυοσυλλήψεις παραδοσιακής µορφής. 
Ανάµεσα στους φτερωτούς θαµώνες του Προκόπου συγκαταλέγονται φαλαρίδες, 
πάπιες, ερωδιοί, νανοβουτηχτάρια και καλαµοκανάδες. 
Λίγο πιο κάτω από τον Πρόκοπο συναντά κανείς το έλος της Λάµιας, ένα ρηχό 
έλος εκτεταµένης όµως επιφάνειας. Μόνο ένας δρόµος χωρίζει τη Λάµια από τον 
Πρόκοπο και όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις, τα δύο συστήµατα επικοινωνούν. Το 
έλος πήρε το όνοµα της από ένα θρύλο που ήθελε το έλος να είναι τόπος 
κατοικίας ενός ξωτικού, της λάµιας, το οποίο µε τις δυνατές του φωνές 
στοίχειωνε τους καλαµώνες τα βράδια. Στην πραγµατικότητα, αποδείχθηκε πως 
οι ηχηρές αυτές κραυγές ανήκαν στο ήταυρο (Botaurus stellaris), έναν ερωδιό 
που φώλιαζε εκεί σε µεγάλους αριθµούς. Επίσης στη Λάµια φωλιάζουν αρκετά 
ζευγάρια πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea). 
Το αλίπεδο Μετοχίου - Λάµιας είναι ένα ενδιαίτηµα µοναδικό στην Πελοπόννησο. 
Πρόκειται για ένα εποχικά κατακλυζόµενο πεδίο που περικλείει τη λιµνοθάλασσα 
Πρόκοπος νότια-νοτιοδυτικά. Κατά τη χειµερινή περίοδο και την εαρινή 
µετανάστευση, όπου υπό κανονικές συνθήκες τα εδάφη είναι πληµµυρισµένα, η 
περιοχή αυτή αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες θέσεις τροφοληψίας και 
ανάπαυσης για τα διαχειµάζοντα και µεταναστευτικά παρυδάτια. Από τον Απρίλιο 
και κυρίως το Μάιο και µε την υποχώρηση των υδάτων δηµιουργείται το αλίπεδο 
του Μετοχίου που εξαιτίας της φύσης του, της έκτασής του και της γειτνίασης µε 
το υγροτοπικό σύστηµα του Προκόπου αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
θέσεις φωλιάσµατος στην προστατευόµενη περιοχή για το νεροχελίδονο 
(Glareola pratincola). Λίγα ζευγάρια νανογλάρονου (Sterna albifrons) 
φωλιάζουν επίσης, εκµεταλλευόµενα κυρίως την ασφάλεια που παρέχει η 
µεγαλύτερη αποικία των νεροχελίδονων. Στις άκρες του ενδιαιτήµατος δηλαδή 
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σε επαφή µε τον καλαµιώνα, εγκαθίστανται επίσης µερικές φωλιές καλαµοκανά 
(Himantopus himantopus), αν και τα περισσότερα ζευγάρια προτιµούν να 
φωλιάζουν στο εσωτερικό του Προκόπου πάνω σε επιπλέουσες νησίδες. Στο 
αλίπεδο Μετοχίου - Λάµιας µπορεί κανείς να συναντήσει ανάλογα µε την εποχή 
χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), βαρβάρες (Tadorna tadorna), κύκνους (Cygnus 
olor), χουλιαροµύτες (Platalea leukorodia), χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), 
φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus), ερωδιούς και σφυριχτές, καληµάνες 
(Vanellus vanellus), βροχοπούλια (Pluvialis apricaria) κ.ά. 

 
Υγρά λιβάδια 

Γύρω από τις λιµνοθάλασσες και τα έλη απλώνονται ανοιχτές εκτάσεις από λιβάδια 
ποικίλου µεγέθους που πληµµυρίζουν εποχικά. Τους θερµούς µήνες τα λιβάδια είναι 
στεγνά και αποτελούν ενδιαίτηµα φωλιάσµατος για σπάνια είδη πουλιών όπως 
νεροχελίδονα και νανογλάρονα. Το χειµώνα όµως, τα περισσότερα λιβάδια 
πληµµυρίζουν είτε σε όλη τους την έκταση είτε σε τµήµατα της, για αυτό και 
θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι των υγροτόπων. Η βλάστηση ποικίλει ανάλογα µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους όπως η περιεκτικότητα σε αλάτι, το καθεστώς 
βόσκησης και προηγούµενες καλλιέργειες. Όπου υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις 
αλάτων επικρατούν αλόφιλα είδη όπως η αρµυρίθρα (Salicornia sp.), που σχηµατίζει 
εντυπωσιακό χαλί βαθυκόκκινης βλάστησης τους φθινοπωρινούς µήνες. 
 
Μαύρα Βουνά 

Τα Μαύρα Βουνά βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της προστατευόµενης περιοχής, ανάµεσα 
στις λιµνοθάλασσες Αράξου και Προκόπου. Το όνοµα τους το πήραν εξαιτίας της 
χαρακτηριστικής µαύρης όψης της βλάστησης όταν τα παρατηρεί κανείς από µακριά. 
Έχουν ύψος που φτάνει τα 240 µέτρα και αποτελούνται από συµπαγή ασβεστολιθικά 
πετρώµατα µε εµφανίσεις µητρικού πετρώµατος. 
Το µεγαλύτερο µέρος του όγκου καλύπτεται από αραιά δάση ήµερης βελανιδιάς 
(Quercus macrolepis), από χαµηλή βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων και από 
φρύγανα. Πάνω στους ασβεστολιθικούς βράχους και τα φρύγανα φιλοξενούνται τα 
ενδηµικά της Ελλάδος είδη χλωρίδας όπως η Centaurea niederi που συναντάται µόνο 
εδώ και στα στενά της Κλεισούρας στο Μεσολόγγι. Χαρακτηριστικοί θάµνοι που 
συναντώνται στα Μαύρα Βουνά είναι ο σχίνος, το θαµνοκυπάρισσο, η αγριελιά, η 
κουτσουπιά, η γκορτσιά ενώ από τα φρύγανα απαντάται συχνά η ασφάκα. Η έντονη 
βόσκηση και οι περιοδικές καλοκαιρινές πυρκαγιές κρατούν την κυρίαρχη βλάστηση 
θαµνώδη και χαµηλή, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των φρυγάνων. 
Οι ασβεστολιθικοί όγκοι των Μαύρων Βουνών είναι οι κύριοι τροφοδότες του δάσους σε 
γλυκό νερό ενώ αποτελούν καταφύγιο για µικρά θηλαστικά και είδη ερπετών, καθώς και 
θέσεις φωλιάσµατος για αρπακτικά πουλιά.  
 
Το δάσος της Στροφυλιάς 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της προστατευόµενης περιοχής βρίσκεται το περίφηµο δάσος 
της Στροφυλιάς που είναι το πιο εκτεταµένο δάσος κουκουναριάς (Pinus pinea) σε όλη 
την Ελλάδα και ένα από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη. 
Το δάσος Στροφυλιάς, συνολικής έκτασης 22.000 στρεµµάτων και καλύπτει µία 
παραλιακή δασική λωρίδα µέσου πλάτους περίπου 1.250 µέτρων µε µικρά ή µεγάλα 
διάκενα και ξέφωτα. Στα ανατολικά και νότια όριά του, καθώς και κατά θέσεις, 
υπάρχουν λιµνάζοντα νερά και φυσικά ή τεχνητά κανάλια, που συντελούν στο 
σχηµατισµό µιας αλληλουχίας υγρών (µε γλυκά και υφάλµυρα νερά) και χερσαίων 
βιοτόπων. Η αλληλουχία αυτή δηµιουργεί ένα οικοσύστηµα µεγάλης βιοποικιλότητας. 
Το δάσος της Στροφυλιάς απαρτίζεται από τρία κυρίαρχα είδη δέντρων, την 
κουκουναριά (Pinus pinea), τη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis) και την ήµερη 
βελανιδιά (Quercus macrolepis). Από τα είδη αυτά, η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis) 
καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση και εµφανίζεται αµιγής κυρίως κατά µήκος της 
αµµώδους παραλίας και των θινών, ενώ στα εσωτερικά τµήµατα του δάσους 
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σχηµατίζονται µεικτές συστάδες µε κυρίαρχο είδος την κουκουναριά. Η κουκουναριά 
καταλαµβάνει µικρότερη έκταση και εµφανίζεται αµιγής στο ανατολικό τµήµα του 
δάσους. Τέλος, στο ανατολικό τµήµα του δάσους, εµφανίζεται σε πολύ µικρή έκταση η 
ήµερη βελανιδιά σχηµατίζοντας κυρίως αµιγής ή σε µείξη συστάδες µε την 
κουκουναριά. 
Η κουκουναριά, γνωστή από τον εδώδιµο καρπό της, είναι ένα ευαίσθητο είδος µε 
περιορισµένη µεσογειακή εξάπλωση. Προτιµά τα αµµώδη ή αµµοαργιλώδη εδάφη και 
για αυτό τη συναντά κανείς σε πεδινές εκτάσεις κοντά στη θάλασσα. Στη Στροφυλιά, το 
µεγαλύτερο µέρος των κουκουναριών βρίσκεται προστατευµένο πίσω από τις συστάδες 
χαλεπίου πεύκης που φυτρώνουν ως τη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται 
από τους ισχυρούς ανέµους και το θαλασσινό νερό. Η πλειονότητα των κουκουναριών 
που απαντούν στο δάσος έχουν ηλικία 100 - 200 ετών. Τα τελευταία χρόνια, η 
κουκουναριά αντιµετωπίζει προβλήµατα φυσικής αναγέννησης και για αυτόν τον λόγο η 
αναπαραγωγή της υποβοηθείται µε τη φύτευση νεαρών δενδρυλλίων.  
Άλλα είδη που απαντούν σε µικρότερους πληθυσµούς είναι η γκορτσιά (Pyrus 
amygdaliformis), η τσικουδιά (Pistacia terebinthus) το θαµνόκεδρο (Juniperus 
phoenica), το πουρνάρι (Quercus coccifera) ο φράξος (Fraxinus angustifolius) και η 
φτελιά (Ulmus minor). Στο δάσος δεν εµφανίζεται συνεχής θαµνώδης υπόροφος. Μόνο 
σε θέσεις όπου διασπάται η κοµοστέγη αναπτύσσεται, ανάλογα των κάθε φορά ειδικών 
συνθηκών, θαµνώδης υπόροφος από είδη που συνθέτουν µακία βλάστηση ή φρύγανα.  
Στο δάσος της Στροφυλιάς βρίσκουν καταφύγιο χερσαίες χελώνες, αλεπούδες, 
νυφίτσες, δενδροποντικοί και πολλά πουλιά όπως ο κούκος, ο νανόµπουφος, οι 
φυλλόσκοποι κ.ά. Ακόµη, το ζωντανό και νεκρό ξύλο των δένδρων αποτελεί ένα 
µικροενδιαίτηµα για ποικιλία εντόµων και µανιταριών που διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην ανακύκλωση της ύλης του δάσους. 
Ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία προσδίδει στο δάσος η γειτνίασή του µε τους υγρότοπους 
Πρόκοπος και Λάµια, καθώς λειτουργεί ως ορµητήριο ή τόπος ανάπαυσης για είδη 
πουλιών που τρέφονται εκεί. 
  
Αµµόλοφοι – Θίνες  

Βγαίνοντας από το µεικτό δάσος χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς και οδεύοντας προς 
την παράκτια ζώνη, συναντά κανείς το σπάνιο και απειλούµενο βιότοπο των θινών. Οι 
θίνες σχηµατίζονται από θαλάσσια άµµο µετακινούµενη µε τη βοήθεια των δυτικών 
ανέµων και των κυµάτων του Ιονίου Πελάγους. Η διαδικασία αυτή είναι που τις 
προσδίδει τη χαρακτηριστική κυµατοειδή τους µορφή µε κατεύθυνση από βορρά προς 
νότο. Καταλαµβάνουν έκταση 2.000 στρεµµάτων, µπορούν να φθάσουν ύψος έως 10 
µέτρα και πλάτος από 20 - 500 µέτρα. 
Οι θίνες είναι ένας τύπος παράκτιου οικοτόπου, που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για 
ολόκληρο το οικοσύστηµα του δάσους και των υγροτόπων. Αποτελούν φυσικό φίλτρο 
και φυσικό αντιπληµµυρικό φράγµα για το αλµυρό νερό, απορροφούν την ενέργεια των 
κυµάτων, αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης και 
προσφέρουν προστασία στην άγρια πανίδα και αυτοφυή χλωρίδα. Τα φυτά που 
ευδοκιµούν στις αµµουδερές παραλίες, όπως ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium 
maritimum), η αµµοφίλα (Ammophila arenaria), η γαλακτίτης (Galactites tomentosa), 
είναι προσαρµοσµένα έτσι ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν το αφιλόξενο αυτό 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δυνατούς ανέµους, υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι 
και άµµος. 
Στις αµµώδεις παραλίες πλήθος ειδών φωλιάζουν, γεννούν και αναζητούν την τροφή 
τους, από τα παρυδάτια πουλιά που τσιµπολογούν ασπόνδυλα µέχρι την απειλούµενη 
θαλάσσια χελώνα Caretta caretta που εναποθέτει τα αυγά της µέσα στην άµµο τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 
Η παράκτια περιοχή είναι σηµαντική και για την ορνιθοπανίδα της περιοχής. Ο 
θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) που αποτελεί είδος χαρακτηρισµού του 
Εθνικού Πάρκου, ο ακτίτης (Actitis hypoleucos) και πολλοί γλάροι όπως ο 
καστανοκέφαλος (Larus ridibundus) και ο ασηµόγλαρος (Larus michahellis), είναι 
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µερικά από τα είδη πουλιών που ξεκουράζονται, φωλιάζουν ή βρίσκουν τροφή στους 
αµµόλοφους. 
 

Θαλάσσιο περιβάλλον 

Στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς περιλαµβάνεται και ένα τµήµα 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Από τους τύπους οικοτόπων που συναντώνται εδώ ο πιο 
σηµαντικός, ο οποίος αποτελεί και οικότοπο προτεραιότητας σύµφωνα µε την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, είναι αυτός της ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).  
Η ποσειδωνία είναι ένα ενδηµικό µεσογειακό θαλάσσιο φυτό, το οποίο σχηµατίζει 
εκτεταµένα λιβάδια. ∆εν είναι φύκος, αλλά ανώτερο φυτό που ανθοφορεί 
(Αγγειόσπερµο). Έτσι, η σπουδαιότητά της στο παράκτιο οικοσύστηµα της Μεσογείου 
είναι αντίστοιχη µε αυτή των δασών στη στεριά. Αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους οικοτόπους της θάλασσας, καθώς µέσα στα λιβάδια της βρίσκουν 
τροφή και καταφύγιο πάρα πολλά είδη. Επίσης, προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση. 
 
 
Βλάστηση - Χλωρίδα 

Το δάσος της Στροφυλιάς συγκροτείται από σχεδόν παράλληλες ζώνες βλάστησης. Προς 
τη θάλασσα υπάρχουν άτοµα χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και θαµνοκυπάρισσα 
(Juniperus phoenicea) σε θαµνοειδή, νάνα µορφή, εξαιτίας των δυνατών θαλάσσιων 
ανέµων. Ακολουθεί πυκνό δάσος χαλεπίου πεύκης, και στη συνέχεια αρχίζουν να 
ξεπροβάλλουν οι κουκουναριές (Pinus pinea). Σε κάποιες περιοχές η ζώνωση 
συνεχίζεται µε δάση ήµερων βελανιδιών (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis), για να 
καταλήξει, τελικά, στα βούρλα (Juncus sp.) και στα νεροκάλαµα (Phragmites sp.) των 
υγροτόπων. 

Οι λιµνοθάλασσες της περιοχής έχουν περιορισµένη επικοινωνία µε τη θάλασσα και η 
έκτασή τους µεταβάλλεται ανάλογα µε τις εποχές και το ύψος των βροχοπτώσεων. Τις 
λιµνοθάλασσες κυκλώνουν εκτεταµένοι καλαµώνες και έλη. 

Λίγα µόλις µέτρα από αυτές, απλώνεται η αµµώδης παραλία, η οποία, άλλοτε απέχει 
λίγα µέτρα από το δάσος και άλλοτε είναι αρκετά πλατιά, επιτρέποντας τον σχηµατισµό 
θινών. Την άµµο συγκρατούν µε τις ρίζες τους φυτά προσαρµοσµένα να ζουν σε αυτές 
τις αντίξοες συνθήκες, όπως ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum), η 
γαλατσίδα (Euphorbia sp.) και η αρενάρια (Arenaria sp.).  

Η χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Υγρότοπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς περιλαµβάνει 
τουλάχιστον 435 είδη πτεριδοφύτων και σπερµατοφύτων. Η κενταύρια του Nieder 
(Centaurea niederi) της οικογένειας Compositae είναι ένα σπάνιο είδος της Ελλάδας 
που αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά βράχια. Χαρακτηρίζεται ως στενότοπο ενδηµικό 
είδος, γιατί φύεται µόνο στα Μαύρα Βουνά στο Νοµό Αχαΐας εντός του Εθνικού Πάρκου 
και στο Φαράγγι της Κλεισούρας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή πλησίον 
του οικισµού Φράξος, ενώ λίγα διασκορπισµένα άτοµα βρίσκονται σε λίγες ακόµη θέσεις 
του ίδιου Νοµού. Είναι είδος που προστατεύεται και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας» ως είδος προτεραιότητας, αλλά και στο Παράρτηµα Ι της 
Σύµβασης της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης». Προστατεύεται επίσης από την εθνική νοµοθεσία µε το 
Π.∆. 67/81 (ΦΕΚ 23/τ.Α΄/30-01-1981) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και 
Άγριας Πανίδος και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ 
αυτών», όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 43/τ.Α΄/18-02-1981 και τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆. 256/1987 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/07-07-1987). Στο Βιβλίο Ερυθρών ∆εδοµένων των 
Σπάνιων και Απειλούµενων Φυτών της Ελλάδας, αναφέρεται ως τρωτό. Οι πληθυσµοί 
του απειλούνται από τη µετατροπή των βραχωδών οικοσυστηµάτων, όπου φύεται, σε 
νταµάρια. Παροµοίως, η Petrorraghia graminea είναι ελληνικό ενδηµικό φυτό που 
συναντάται στους ασβεστολιθικούς βράχους των Μαύρων Βουνών, ανάµεσα στις 
συστάδες που σχηµατίζουν τα φρύγανα. Ένα άλλο φυτικό είδος, το κολχικό Colchicum 
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parlatoris, είναι καθαρά ενδηµικό είδος της Πελοποννήσου που αναπτύσσεται στην 
περιοχή της Καλόγριας.  

Εκτός όµως από τα σπάνια και προστατευόµενα αυτά είδη, συναντά κανείς και µια 
ποικιλία από πολύχρωµα και εντυπωσιακά αγριολούλουδα. Την άνοιξη τα ξέφωτα του 
δάσους γεµίζουν από πολύχρωµα και εντυπωσιακά αγριολούλουδα. 16 είδη ορχιδέων 
(Ophrys spp., Orchis spp., Serapias spp., Anacamptis spp.) έχουν αναγνωρισθεί, 
µεταξύ των οποίων και το είδος Spiranthes spiralis, το οποίο ανθίζει το φθινόπωρο. 
Ροµουλέες (Romulea bulbocodium, Romulea linaresii), και ανεµώνες (Anemone 
pavonina) στολίζουν επίσης το έδαφος καθώς και κρόκοι, ανεµώνες, ασφόδελοι, ίριδες, 
κ.ά. 
 
 
Πανίδα 

Ασβοί (Meles meles), αλεπούδες (Vulpes vulpes), κουνάβια (Martes martes), νυφίτσες 
(Mustela nivalis), τρωκτικά, µυγαλές (Crocidura sp.) και σκαντζόχοιροι (Erinaceus 
concolor), τριγυρνούν στο δάσος τα βράδια, ενώ πλήθος από πουλιά, ερπετά, αµφίβια 
και έντοµα βρίσκουν καταφύγιο και τροφή στην περιοχή. Λιβελούλες και πεταλούδες 
γεµίζουν χρώµατα τα έλη, που τα ζεστά βράδια αντηχούν εκκωφαντικά από τα 
κοάσµατα των βατράχων. 

Τις καλοκαιρινές νύχτες, θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta βγαίνουν στην αµµουδιά 
για να γεννήσουν τα αβγά τους. Κορυδαλλοί (Galerida cristata), χαραδριοί (Charadrius 
alexandrinus) και γιδοβύζια (Caprimulgus europaeus) φωλιάζουν την άνοιξη στις θίνες, 
ενώ διάφορα ερπετά, όπως ο βόας της ερήµου (Eryx jaculus) και η κρασπεδοχελώνα 
(Testudo marginata), αφήνουν τα ίχνη τους πάνω στην άµµο. 

Στα Μαύρα Βουνά, κρύβονται τα τελευταία τσακάλια (Canis aureus) της περιοχής, ενώ 
αφθονούν οι λαγοί (Lepus capensis). Στους γκρεµούς που στρέφονται νότια προς τον 
Πρόκοπο, φωλιάζουν), πετρίτες (Falco peregrinus), κουκουβάγιες (Athene noctua), 
βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus) και βραχοτσοπανάκοι (Sitta neumayer), αλλά και το 
ζευγάρι µπούφων που κατοικεί στην περιοχή (Bubo bubo). Ο µπούφος είναι το 
µεγαλύτερο νυκτόβιο αρπακτικό πουλί στον κόσµο, µε άνοιγµα φτερών που φτάνει 
σχεδόν τα 2 µέτρα.  

Η πανίδα του υγροτόπου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, µε θελκτικότερο στοιχείο τα 
υδρόβια και τα παρυδάτια πουλιά. Στη λιµνοθάλασσα Κοτύχι βρίσκουν καταφύγιο και 
τροφή 11 είδη παπιών, ανάµεσα στις οποίες η πρασινοκέφαλη πάπια (Anas 
platyrynchos), η ψαλίδα (Anas acuta), η χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), το σφυριχτάρι 
(Anas penelope), η σαρσέλα (Anas querquedula), το γκισάρι (Aythya ferina) και η 
σπάνια βαλτόπαπια (Aythya nyroca)που τον χειµώνα ξεπερνούν τα 5.000 άτοµα. 
Κορµοράνοι (Phalacrocorax carbo), φαλαρίδες (Fulica atra), γλάροι (Larus sp.), 
γλαρόνια (Sterna sp.), αλκυόνες (Alcedo atthis), δίνουν ζωή στους υγροτόπους καθόλη 
τη διάρκεια του έτους. Στις ρηχές όχθες, σπάνια παρυδάτια πουλιά όπως οι µαχητές 
(Phylomachus pugnax) και οι λασπότρυγγες (Tringa glareola) σταθµεύουν κατά τη 
διάρκεια της µετανάστευσης, ενώ νεροχελίδονα (Glareola pratincola), χαραδριοί 
(Charadrius alexandrinus), νανογλάρονα (Sterna albiforns) και καλαµοκανάδες 
(Himantopus himantopus), φωλιάζουν στην περιοχή. 

Στην περιοχή εµφανίζονται µεγάλοι αριθµοί ατόµων και των εννέα ειδών ερωδιών που 
απαντώνται στην Ευρώπη. Οι λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) και ο σταχτοτσικνιάς 
(Ardea cinerea) συναντώνται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο γελαδάρης (Bubulcus 
ibis), ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides). Ο ήταυρος (Botaurus stellaris), ο 
µικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), ο νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) και ο 
πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) µεταναστεύουν στην περιοχή την άνοιξη. 
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Στους καλαµώνες και τα έλη, πλήθος οργανισµών βρίσκει καταφύγιο και τροφή στην 
πυκνή βλάστησή τους. Εδώ φωλιάζει ο µικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), σε µια 
µεγάλη αποικία µε περισσότερα από 200 ζευγάρια, το νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus 
ruficollis) και η νερόκοτα (Gallinula chloropus). Καλά κρυµµένα στα έλη φωλιάζουν και 
ελάχιστα ζευγάρια της παγκοσµίως απειλούµενης βαλτόπαπιας (Aythya nyroca). 

Από τα µικροπούλια, συναντά κανείς τον σπάνιο µουστακαλή (Panurus biarmicus) και 
την τσιχλοποταµίδα (Acrocephalus arundinaceus). Κίρκοι (Circus sp.) περιπολούν τον 
χειµώνα και την άνοιξη πάνω από τους καλαµώνες, ενώ όλα τα είδη των ερωδιών 
τρέφονται και ξεκουράζονται ανάµεσα στην υψηλή βλάστηση.  

 
Αναλυτικότερα: 
 
Ορνιθοπανίδα 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι διεθνώς σηµαντικό για τα 
πουλιά, που είναι από τα πολυτιµότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και 
αποτελούν δείκτες της υγείας των οικοσυστηµάτων, της κατάστασης των επιµέρους 
τύπων οικοτόπων στους οποίους είναι προσαρµοσµένα, αλλά και της ποιότητας ζωής. 
Χαρακτηριστικό της προστατευόµενης περιοχής είναι η πλούσια σε αριθµό και 
ποικιλότητα ορνιθοπανίδα της. 
Από τα 442 είδη πουλιών που υπάρχουν στην Ελλάδα τα 261 έχουν παρατηρηθεί στην 
περιοχή (ποσοστό 59% περίπου). Από αυτά τα 79 αποτελούν είδη προτεραιότητας για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (η 
πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), ενώ 40 είδη εντάσσονται σε µια από τις κατηγορίες 
κινδύνου του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων για την Ελλάδα. 
Η σηµασία της περιοχής για αρκετά αναπαραγόµενα είδη είναι επίσης ιδιαίτερα 
σηµαντική. Από τα είδη που φωλιάζουν τα 23 περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της 
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, µεταξύ αυτών και παγκοσµίως απειλούµενα είδη όπως η 
βαλτόπαπια Aythya nyroca και το κιρκινέζι Falco naumanni. 
Για το λόγο αυτό δύο περιοχές του Εθνικού Πάρκου, οι οικότοποι Λιµνοθάλασσα 
Κοτυχίου – Αλυκές Λεχαινών και οι Υγρότοποι Καλόγριας, Έλους Λάµιας, ∆άσους 
Στροφυλιάς έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για Πουλιά 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο 
Προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000. 
Η µεγάλη ποικιλία οικοτόπων σε συνδυασµό µε άλλους βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες (κλίµα, έδαφος κ.λπ.) αποτελούν την κύρια αιτία για την ύπαρξη µεγάλης 
ποικιλίας ειδών ορνιθοπανίδας. Η ποικιλία αυτή γίνεται ακόµα πιο εµφανής ανάµεσα στις 
εποχές του έτους, καθώς µε εξαίρεση τους µόνιµους κατοίκους που διαβιούν στην 
περιοχή, υπάρχουν και αυτοί που την επισκέπτονται, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους 
προς βορειότερες (εαρινή µετανάστευση) ή νοτιότερες (φθινοπωρινή µετανάστευση) 
περιοχές, αλλά και αυτοί που ταξιδεύουν στην περιοχή προκειµένου να φωλιάσουν ή να 
περάσουν το χειµώνα τους (διαχείµαση). Το Κοτύχι ειδικά, είναι σηµαντικός τόπος 
ξεκούρασης για πολλά αποδηµητικά πουλιά, όπως ερωδιοί, χαλκόκοτες, χελιδόνια, 
τσαλαπετεινοί, γεράκια, τρυγόνια, γλαρόνια κ.ά. 
Η εαρινή µετανάστευση ξεκινά µέσα στο Φεβρουάριο για είδη όπως ο µαχητής 
(Philomachus pugnax), η χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), η σαρσέλα (Anas 
querquedula) και η λιµόζα (Limosa limosa) και συνεχίζεται έως τον Μάιο ή και τις αρχές 
Ιουνίου. Είναι µαζικότερη και πιο εντυπωσιακή από τη φθινοπωρινή και πολλά είδη 
περνούν σε µεγάλους αριθµούς, όπως ο καλαµοκανάς (Himantopus himantopus), η 
νανοσκαλίδρα (Calidris minuta), η δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea), ο 
θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), η σαρσέλα (Anas querquedula) και 
διάφοροι τρύγγες, όπως ο βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis) ο λασπότρυγγας (Tringa 
glareola) και ο πρασινοσκέλης (Tringa nebularia). 
Τα σηµαντικότερα είδη που µεταναστεύουν στην περιοχή για να φωλιάσουν, 
αναδεικνύοντας την αξία της, είναι ο µικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), ο 
πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), η σαρσέλα (Anas querquedula), ο φιδαετός 
(Circaetus gallicus), το κιρκινέζι (Falco naumanni), ο καλαµοκανάς (Himantopus 
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himantopus), το νεροχελίδονο (Glareola pratincola), το νανογλάρονο (Sterna 
albifrons), το γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus), η µικρογαλιάνδρα (Calandrella 
brachydactyla), η αλκυόνη (Alcedo atthis), το ψευταηδόνι (Cettia cetti), ο 
µελισσοφάγος (Merops apiaster), και η τσιχλοποταµίδα (Acrocephalus arundinaceus) 
κ.ά. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το έτος 2010 ένα ζευγάρι λευκών πελαργών 
(Ciconia ciconia) έφτιαξε τη φωλιά του στο χωριό Μετόχι, γεγονός που προκάλεσε 
έντονο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά µετά από δεκαετίες που το 
συγκεκριµένο είδος φώλιασε στην Πελοπόννησο. 
Ως εποχή διαχείµασης στην περιοχή, καθορίζεται η περίοδος από το Νοέµβριο έως και 
το Φεβρουάριο. Κατά την περίοδο αυτή αρκετά είδη πουλιών µεταναστεύουν από τη 
βόρεια Ευρώπη προς τη Μεσόγειο για ευκολότερη εξεύρεση τροφής. Στα υδρόβια είδη η 
έναρξη της µετανάστευσης ποικίλλει ανάλογα µε το είδος, ενώ το µέγεθος των 
µετακινούµενων πληθυσµών εξαρτάται από τη δριµύτητα του χειµώνα στη βόρεια 
Ευρώπη. Μεταξύ των ειδών που διαχειµάζουν στην περιοχή συγκαταλέγονται η 
βαρβάρα (Tadorna tadorna), η ψαλίδα (Anas acuta), η χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), 
το σφυριχτάρι (Anas penelope), το κιρκίρι (Anas crecca), το γκισάρι (Aythya ferina), το 
ευρωπαϊκό βροχοπούλι (Pluvialis apricaria), η καληµάνα (Vanellus vanellus) κ.ά. 
Επίσης, κατά την εποχή διαχείµασης αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός ειδών που διαβιούν 
όλο το χρόνο στην περιοχή όπως είναι το νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), ο 
αργυροτσικινιάς (Ardea alba), ο σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), η πρασινοκέφαλη 
πάπια (Anas platyrhynchos), η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο καλαµόκιρκος (Circus 
aeruginosus), η νερόκοτα (Gallinula chloropus), η φαλαρίδα (Fulica atra) κ.ά. 
Αρπακτικά πουλιά, που αναπαράγονται σε αυτά τα µέρη είναι η κουκουβάγια (Athene 
noctua), ο γκιώνης (Otus scops), ο καλαµόκιρκος (Circus aeruginosus), το 
βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) και το δενδογέρακο (Falco subbuteo).  
 
Σύνοψη της Ορνιθολογικής Σηµασίας του Εθνικού Πάρκου 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς: 

• Βρίσκεται πάνω στο νοητό δυτικό διάδροµο µετανάστευσης που ακολουθεί τη 
δυτική ακτογραµµή της Ελλάδας από την Αλβανία µέχρι τη χερσόνησο της 
Μεθώνης (Μεσσηνία) και η οποία συνεχίζεται για τα µεταναστευτικά πουλιά, είτε 
µε απευθείας διάχυση της Μεσογείου είτε συνεχιζόµενη προς Κύθηρα, 
Αντικύθηρα, Κρήτη. Με εξαίρεση τον «προωθηµένο σταθµό» της λιµνοθάλασσας 
Γιάλοβας, στην Πύλο, το Κοτύχι είναι η τελευταία και αντίστροφα η πρώτη µιας 
σειράς σηµαντικών υγροτόπων διεθνούς σηµασίας κατά µήκος των δυτικών 
ακτών της βαλκανικής από τη ∆αλµατία µέχρι τη Νότια Πελοπόννησο (Neretva, 
Hutovo Blato, Skadar, Drini, Καλαµάς, Αµβρακικός, Μεσολόγγι). 

• Η µεγάλη ετερογένεια υγροτοπικών και στεριανών οικοσυστηµάτων που 
παρουσιάζει, δηµιουργεί ένα µοναδικό συνδυασµό στην Ελλάδα, ικανό να 
φιλοξενήσει µεγάλη ποικιλία ειδών πουλιών µε διαφορετικές απαιτήσεις 
(υδρόβια, δασόβια, µεταναστευτικά). 

• Οι συνθήκες διαχείµασης για τα πουλιά είναι ευνοϊκές λόγω του ήπιου χειµώνα. 
• Το υγροτοπικό σύµπλεγµα από τη λιµνοθάλασσα του Αράξου µέχρι το Κοτύχι, 

αποτελεί φυσική συνέχεια προς το νότο του πολύ σηµαντικού υγροτοπικού 
συµπλέγµατος των υγροτόπων Μεσολογγίου, Αιτωλικού, ∆έλτα Αχελώου. 

• Αποτελεί τόπο φιλοξενίας και των εννέα ειδών ερωδιών σε µεγάλους αριθµούς, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκ των οποίων τα εφτά αποτελούν είδη 
προτεραιότητας.  

• Είναι από τις κορυφαία σηµεία της Ελλάδας για την αναζήτηση µεταναστευτικών 
παρυδάτιων πουλιών, ιδιαίτερα την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

• Είναι Εθνικής σηµασίας για το φώλιασµα του µικροτσικνιά (Ixobrychus minutes), 
ο οποίος παρατηρείται στο εκτενές σύστηµα καλαµιώνων της περιοχής και του 
πορφυροτσικνιά (Ardea purpurea), η συµπεριφορά του οποίου καθιστά δύσκολη 
την παρατήρησή του. 

• Είναι σηµαντική για το φώλιασµα της σπάνιας βαλτόπαπιας (Aythya nyroca), που 
είναι ένα από τα εννέα παγκοσµίως απειλούµενα είδη και από τις σηµαντικότερες 
της επικράτειας για την αναπαραγωγή του καλαµοκανά (Himantopus 
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himantopus), µε το χαρακτηριστικό και θορυβώδες κάλεσµά του, του 
νεροχελίδονου (Glareola pratincola), που φωλιάσει στις ανοιχτές περιοχές κοντά 
στο υγροτοπικό σύστηµα και του πολύ µικρού νανογλάρονου (Sterna albifrons). 

• Αποτελεί τόπο παρατήρησης ενός πληθυσµού από κιρκινέζια (Falco naumanni) 
στην πόλη των Λεχαινών, όπου φωλιάζουν στις στέγες των σπιτιών και σε 
τρύπες των τοίχων. Το κιρκινέζι είναι ένα από τα εννέα παγκοσµίως απειλούµενα 
είδη. 

• Είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα για τον καλαµόκιρκο (Circus aeruginosus), 
το χειµώνα. 

• Η περιοχή είναι διεθνώς σηµαντική για την εαρινή µετανάστευση της χαλκόκοτας 
(Plegadis falcinellus), του καλαµοκανά (Himantopus himantopus) καθώς και 
µεγάλου αριθµού φοινικόπτερων (Phoenicopterus roseus) 

• Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) εµφανίζονται τα τελευταία τρία χρόνια 
στην λιµνοθάλασσα Κοτύχι και πελαργοί (Ciconia ciconia) φώλιασαν ξανά στο 
χωριό Μετόχι µετά από 150 χρόνια! 

• Σπάνια πουλιά όπως ο κισσόκουκος (Clamator grandarius) συναντώνται επίσης 
στην περιοχή. 

• Τόπος παρατήρησης ασυνήθιστων για την Ευρώπη πτηνών όπως το 
σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica) και η κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava), η 
οποία το χειµώνα µεταµορφώνει µε τις κίτρινες αποχρώσεις της το τοπίο στο 
Κοτύχι.  

• Θέση προσέλευσης σπανίων ειδών όπως ο αµµοδρόµος (Cursorius cursor), ο 
γελαδάρης (Bubulcus ibis) και ο βουνοσφυριχτής (Charadrius morinellus). 

 
Θηλαστικά 
Από τα 115 είδη θηλαστικών που απαντούν στην Ελλάδα τα 23 τα συναντάµε και στο 
Εθνικό Πάρκο: 5 εντοµοφάγα, 7 χειρόπτερα, 1 λαγόµορφο, 2 τρωκτικά και 8 
σαρκοφάγα. 8 από αυτά αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος 
IΙ σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Ο ρινόλοφος του Mehely (Rhinolophus 
mehelyi), το τσακάλι (Canis aureus) και η βίδρα (Lutra lutra) συγκαταλέγονται στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων για την Ελλάδα. 
Τα θηλαστικά παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τη συµπεριφορά και τον 
τρόπο διαβίωσης και ως εκ τούτου συναντώνται σε ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Το τρωτό 
για την Ελλάδα ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), κολυµπά στα νερά του Ιονίου 
Πελάγους, ενώ η βίδρα κρύβεται σε κανάλια και υδάτινες συγκεντρώσεις του δάσους, 
προτιµώντας όµως τους αµµόλοφους για τα γεύµατά της, που αποτελούνται συνήθως 
από ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα, όπως καβούρια. Ο πληθυσµός του απειλούµενου 
τσακαλιού βρίσκεται σε µια µικρή περιοχή των Μαύρων Βουνών, ενώ οι νυχτερίδες 
απαντώνται κυρίως στο ακρωτήριο Κουνουπέλι. Τα Μαύρα Βουνά και το δάσος 
προσφέρουν καταφύγιο και τροφή στην αλεπού (Vulpes vulpes), τη νυφίτσα (Mustela 
nivalis), το πετροκούναβο (Martes foina), τον ασβό (Meles meles) κ.ά. Υπάρχουν 
επίσης σκατζόχοιροι (Erinaceus concolor), λαγοί (Lepus capensis), νυφίτσες, καθώς και 
είδη µικρών θηλαστικών όπως µυγαλές και νυχτερίδες. 
 
Ερπετά 
Τα ερπετά είναι µια αρκετά διαφοροποιηµένη οµάδα οργανισµών, που βρίσκονται 
σχετικά ψηλά στην τροφική αλυσίδα, καταλαµβάνουν πολλούς διαφορετικούς 
οικολογικούς θώκους και σχηµατίζουν πολύπλοκες βιοκοινότητες. Για τον λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται ως δείκτες της υγείας των οικοσυστηµάτων. 
Από τα 64 είδη ερπετών που απαντούν στην Ελλάδα τα 24 τα συναντάµε και στο Εθνικό 
Πάρκο: 5 χελώνες, 7 σαύρες και 12 φίδια. Επτά από αυτά, δηλαδή όλες οι χελώνες και 
2 φίδια, αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος IΙ, σύµφωνα µε 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας». Μάλιστα η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αποτελεί 
είδος προτεραιότητας για την Οδηγία και περιλαµβάνεται ως απειλούµενο είδος στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων. 
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Ακόµη, όλα τα είδη των χελωνών καθώς και τα φίδια Elaphe situla και Elaphe 
quatorlineata περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ως είδη Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. Σηµαντική είναι η παρουσία ενδηµικών ειδών της Πελοποννήσου και 
της νοτιοδυτικής Ελλάδας όπως η τοιχόσαυρα Algyroides moreoticus και η άποδη σαύρα 
Anguis cephallonicus. 
Η µεσογειακή χελώνα (Euroestudo hermanni) είναι πιο κοινή στις δασικές περιοχές και 
φθάνει τις µεγαλύτερες πυκνότητες στο δάσος βαλανιδιάς, ενώ ο πληθυσµός της 
κρασπεδοχελώνας (Testudo marginata) εµφανίζει τη µεγαλύτερη πυκνότητα στην 
περιοχή των αµµόλοφων, σε συνδυασµό µε τη θαµνώδη ζώνη που εµφανίζεται στις 
παρυφές του δάσους. Μεγάλη πυκνότητα εµφανίζει και στα Μαύρα Βουνά, όπου 
χρησιµοποιεί κυρίως φρυγανικούς βιοτόπους µαζί µε θάµνους που προσφέρουν 
καταφύγιο. Οι νεροχελώνες προτιµούν τις υδάτινες µάζες κυρίως µέσα στο δάσος. 
 
Αµφίβια 
Από τα 22 είδη αµφιβίων που περιλαµβάνονται στην πανίδα του Ελλαδικού χώρου τα 8 
τα συναντάµε και στο Εθνικό Πάρκο: 7 είδη βατράχων και φρύνων και 1 είδος τρίτωνα. 
Τέσσερα από αυτά αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος IV, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ενώ ο βάτραχος της Ηπείρου Pelophylax 
epeiroticus (Rana epeirotica) είναι είδος ενδηµικό της Ελλάδας, δηλαδή απαντά µόνο 
στον Ελλαδικό χώρο. 
Τα αµφίβια αποτελούν σηµαντικούς δείκτες της υγείας των οικοσυστηµάτων, καθώς 
είναι ευαίσθητα σε ρύπους και µεταβολές του περιβάλλοντος. Τόσο στο στάδιο των 
προνυµφών όσο και ως ενήλικα άτοµα αποτελούν τροφή για άλλες οµάδες οργανισµών 
όπως πτηνά, θηλαστικά και ερπετά. 
Οι εδαφόβιοι και κυρίως νυχτόβιοι φρύνοι συναντώνται σε ποικιλία ενδιαιτηµάτων, ενώ 
ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea) προτιµά τη θαµνώδη βλάστηση του δάσους, κοντά σε 
υγρές περιοχές µε πυκνή βλάστηση. Από τα πιο σπάνια στην περιοχή είναι ο πηλοβάτης 
(Pelobates syriacus) και ο τελµατοτρίτωνας (Triturus vulgaris). 
 
Ιχθυοπανίδα 
Στις λιµνοθάλασσες της προστατευόµενης περιοχής υπάρχει ποικιλία ειδών ψαριών, 
πολλά από το οποία είναι σηµαντικά για την εµπορική αλιεία, όπως κέφαλοι, τσιπούρες, 
λαβράκια, χέλια. 
Στις λιµνοθάλασσες Πρόκοπος και Κοτύχι απαντάται το είδος Valencia letourneuxi, ο 
κοινός ζουρνάς, είναι ενδηµικό της ∆υτικής Ελλάδας και Νότιας Αλβανίας. Στους 
βιότοπους στους οποίους απαντάται ζει µαζί µε το είδος Aphanius fasciatus, µε το οποίο 
βρίσκεται σε τροφικό ανταγωνισµό. Περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας», αλλά και στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης «για τη διατήρηση 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Στο Κόκκινο Βιβλίο των 
Απειλούµενων Σπονδυλόζωων το είδος Valencia letourneuxi αναφέρεται ως κρισίµως 
κινδυνεύον. 
 
 
Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Πολιτισµός 

Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ανάγονται στην Παλαιολιθική και 
Νεολιθική Εποχή, όταν τα Μαύρα Βουνά, ίσως και το Κουνουπέλι, έµοιαζαν περισσότερο 
µε νησάκια, αφού περιβάλλονταν, τουλάχιστον κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, από 
νερά. 

Αιώνες αργότερα, στους µυκηναϊκούς χρόνους, εγκαθίσταται στην περιοχή ένας 
ηγεµόνας µε µεγάλη δύναµη και χτίζει τείχος για να περιβάλει την κατοικία του. Το 
τείχος (που έφραζε το µοναδικό πέρασµα ανάµεσα στις λίµνες µε τα βραχώδη 
υψώµατα) µοιάζει στη δοµή του µε τα κυκλώπεια τείχη των Μυκηνών και της Τίρυνθας. 
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Γύρω στο 1.000 π.Χ., οι εγκαταστάσεις πυρπολήθηκαν και η θέση εγκαταλείφθηκε 
προσωρινά. Αργότερα, οι άνθρωποι θα πλάσουν µύθους, ότι, τάχα, το τείχος το έχτισε ο 
Ηρακλής στον αγώνα του κατά των Ηλείων του βασιλιά Αυγεία. 

Στον 3ο αιώνα π.Χ., κυρίαρχες πόλεις περιοχής είναι η ∆ύµη που ανήκει στην Αχαϊκή 
Συµπολιτεία και η Ήλιδα που συµµαχεί µε την Αιτωλική Συµπολιτεία. Η ∆ύµη 
επαναχρησιµοποιεί το µυκηναϊκό τείχος, το οποίο και παίρνει την ονοµασία «Τείχος 
∆υµαίων». Οι εµφύλιες συγκρούσεις θα προσφέρουν την Ελλάδα στους Ρωµαίους και η 
περιοχή θα ερηµώσει. 

Αργότερα, έως τον 17ο αιώνα, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Βενετοί και Τούρκοι θα 
κυριαρχήσουν στην περιοχή. 

Σήµερα, η παρουσία του ανθρώπου στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου είναι 
έντονη. Η εκτεταµένη παραλία, καθώς και η ιδιαίτερη οµορφιά του τοπίου, αποτελούν 
πόλο έλξης και συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία σε 
αρκετές περιπτώσεις ασκείται άναρχα και χωρίς σχεδιασµό. 
 
 
Αξιοθέατα 

Τείχος ∆υµαίων 
Βόρεια της λίµνης Πρόκοπος βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Τείχους ∆υµαίων. 
Κτίστηκε γύρω στα 1250 π.Χ. σε µια φυσικά οχυρή θέση των Μαύρων Βουνών που 
δεσπόζει στην περιοχή. Η µυθολογία αναφέρει ότι το έκτισε ο Ηρακλής στον αγώνα του 
κατά του Αιγεία, βασιλέα των Ηλείων. Τελευταία πολεµικά γεγονότα συνέβησαν σ’ αυτό 
κατά την γερµανική κατοχή οπότε και χρησιµοποιήθηκε από τους Γερµανούς για την 
εγκατάσταση αντιαεροπορικών όπλων. 

Κουνουπέλι  
Στο ακρωτήριο Κουνουπέλι, στο ΒΑ τµήµα του βράχου βρίσκονται τα ερείπια ενός 
µικρού κάστρου της εποχής της Φραγκοκρατίας. Στην κορυφή του λόφου και κάτω από 
το παρατηρητήριο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ενός παλιού παράκτιου πυροβολείου. 
Κάτω από το λόφο, στην περιοχή Λουτρών Υρµίνης, βρίσκονται εγκαταλειµµένα τα 
παλιά ιαµατικά λουτρά, µε τα νερά της πηγής να βγαίνουν από µια σπηλιά στη βάση του 
βράχου. 

Παλαιοπαναγιά Μανωλάδος  
Στην είσοδο της Παλιάς Μανωλάδας βρίσκεται Βυζαντινή εκκλησία που χρονολογείται 
από τον 12ο αιώνα. 
 
 
∆οµηµένο περιβάλλον  

Στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου εντοπίζονται 18 οικισµοί συνολικού 
πληθυσµού περίπου 9.000 κατοίκων. 
 
 
Οικονοµικές δραστηριότητες 

Η λιµνοθάλασσα του Αράξου παράγει αξιόλογες ποσότητες τσιπούρας (Sparus aurata) 
και η λιµνοθάλασσα Πρόκοπος αποτελεί πλούσιο ενδιαίτηµα για κέφαλους (Mugil 
cephalus) και χέλια (Anguilla anguilla), που αλιεύονται άφθονα στα νερά του. Η Λάµια, 
ρηχή και καλυµµένη σχεδόν ολόκληρη µε καλαµώνες, γίνεται, µε τις βροχές, σπουδαίος 
χελότοπος, αλλά, εξαιτίας του καλαµώνα, δεν προσφέρεται για την αλίευσή τους και για 
αυτό τα χέλια πιάνονται στο πέρασµά τους προς τη θάλασσα. Τέλος, η λιµνοθάλασσα 
Κοτύχι, είναι ένα από τα παραγωγικότερα φυσικά ιχθυοτροφεία της Ελλάδας. Στις 
λιµνοθάλασσες η αλιευτική εκµετάλλευση γίνεται µε τον καθιερωµένο παραδοσιακό 
τρόπο (εκτατική καλλιέργεια) και βασίζεται στις εποχικές µεταναστεύσεις των ψαριών 
από τη θάλασσα στη λιµνοθάλασσα και αντίστροφα. 
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Η εκµετάλλευση των ιχθυοτροφείων γίνεται από αλιευτικούς συνεταιρισµούς χωρίς, 
ωστόσο, να λείπουν ιδιώτες και ελεύθεροι αλιείς που ψαρεύουν περιστασιακά, αν και 
αυτό απαγορεύεται. Στους διαύλους επικοινωνίας µε τη θάλασσα υπάρχουν 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, τα λεγόµενα διβάρια. 

Η περιοχή διακρίνεται επίσης για τον αγροτικό χαρακτήρα της και µάλιστα µε έντονα τα 
στοιχεία της ευηµερίας και της τάσης συνεχούς ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία, η γεωργία απασχολεί το 63% του πληθυσµού της περιοχής, µε κύρια προϊόντα 
τις πατάτες, το καλαµπόκι, τις φράουλες και τα κηπευτικά. 

Η κτηνοτροφία ελευθέρας βοσκής, αποτελεί συµπληρωµατικό κλάδο απασχόλησης των 
γεωργών και αφορά κυρίως βοοειδή για παραγωγή γάλακτος και σε µικρότερους 
αριθµούς αιγοπρόβατα. 

Στις νοτιοανατολικές υπώρειες των Μαύρων Βουνών λειτουργεί θεσµοθετηµένη 
λατοµική ζώνη εξόρυξης αδρανών υλικών, σε έκταση 1.350 στρεµµάτων. Λειτουργούν 
3 εκµεταλλεύσεις από ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 500 περίπου 
στρεµµάτων (εντός και εκτός λατοµικής ζώνης), η δε παραγωγή αδρανών υλικών 
ανέρχεται σε 1,5 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. 

Ο τουρισµός αποτελεί εξελισσόµενο τοµέα απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. 
Αναπτύσσεται κυρίως στις βόρειες παραλίες της προστατευόµενης περιοχής (Καλόγρια) 
και στα επίνεια των αστικών κέντρων στη Βάρδα (Κουνουπέλι) και στα Λεχαινά 
(Κοτύχι). Οργανωµένες τουριστικές µονάδες λειτουργούν στην Καλόγρια και στον 
Μπρινιά, αν και παρατηρείται έντονη ανάπτυξη των εποχικών εκµεταλλεύσεων στις 
παραλίες της περιοχής, λόγω της αυξηµένης χρήσης των για ηµερήσια αναψυχή κατά 
τους θερινούς µήνες. 

 
 

Περιβαλλοντικά προβλήµατα – Πιέσεις 

Η προστατευόµενη περιοχή αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα υποβάθµισης των 
φυσικών της γνωρισµάτων, εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ασκούνται 
ανεξέλεγκτα, όπως η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και η κίνηση οχηµάτων, η ρίψη 
απορριµµάτων, το παράνοµο κυνήγι και η βόσκηση. 

Η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµάτων υποβαθµίζει αισθητικά το τοπίο, δηµιουργεί 
εστίες ρύπανσης και αποτελεί συνεχή κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στις 
παρυφές των δρόµων που οδηγούν στις πιο πολυσύχναστες παραλίες και θέσεις 
αναψυχής, η συγκέντρωση των απορριµµάτων είναι τεράστια. Επιπλέον, στα όρια των 
υγροτόπων, ιδιαίτερα στους καλαµώνες του έλους Λάµια, αλλά και µέσα στο δάσος, 
παρατηρούνται εστίες ρύπανσης από εκχώµατα και άχρηστα αντικείµενα µεγάλου 
όγκου, ακόµη και αυθαίρετες χωµατερές µε οικιακά απορρίµµατα. Παράλληλα, καθώς το 
οµαλό έδαφος επιτρέπει την κίνηση οχηµάτων σχεδόν παντού, εστίες ρύπανσης 
εντοπίζονται ακόµη και σε αποµακρυσµένα σηµεία του δάσους. 

Η χωρίς κανέναν περιορισµό και έλεγχο κίνηση παντός είδους τροχοφόρων και 
επισκεπτών στο δάσος και σε όλο το µήκος της προστατευόµενης παραλιακής ζώνης, 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση της περιοχής, στη συνέχεια του δασικού 
οικοσυστήµατος, αλλά και στους αµµόλοφους οι οποίοι δρουν προστατευτικά για το 
δάσος. Επίσης, υποβοηθά την άναρχη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
παραλιακή ζώνη, σε βάρος της διατήρησης των σπουδαίων γνωρισµάτων της περιοχής. 

Απόρροια της απουσίας αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου και φύλαξης είναι το 
παράνοµο κυνήγι που παρατηρείται κυρίως στις λιµνοθάλασσες Πρόκοπος και Κοτύχι και 
µάλιστα µε πλωτά µέσα, µέθοδος που απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Επισηµαίνεται, 
επίσης, ότι στις περιοχές αυτές το κυνήγι απαγορεύεται καθόλη τη διάρκεια του έτους 
και για όλα τα είδη. Οι υγρότοποι αποτελούν µεταναστευτικό σταθµό για µεγάλο αριθµό 
ειδών πουλιών, καθώς και σπουδαίο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής για απειλούµενα είδη. 
Το παράνοµο και εντατικό κυνήγι απειλεί τα είδη που χρησιµοποιούν τις λιµνοθάλασσες, 
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είτε για να τραφούν, είτε για να φωλιάσουν, και έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή 
µείωση του αριθµού των ειδών και των πληθυσµών που παρατηρούνται στην περιοχή.  

Πρόβληµα αντιµετωπίζει και το δάσος της κουκουναριάς καθώς η φυσική αναγέννησή 
του είναι προβληµατική και τα περισσότερα δένδρα γηρασµένα. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
ανάγκη για την άµεση λήψη µέτρων για τη διατήρησή του. 
 
 
Καθεστώς προστασίας 

Οι λιµνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπος, καθώς και το έλος Λάµια προστατεύονται από 
τη Σύµβαση Ραµσάρ (1971) σύµφωνα µε την οποία χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι 
διεθνούς σηµασίας και χρήζουν προστασίας (Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 191/1974). Τα όρια 
της περιοχής Ραµσάρ περιλαµβάνουν επίσης και το ∆άσος της Στροφυλιάς. 

Από το 1998 περίπου στην περιοχή εντός των ορίων χωρικής αρµοδιότητας του Φ∆ 
εντοπίζονται 5 περιοχές του δικτύου «Φύση 2000» που χωρίζονται σε Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/147/ ΕΟΚ που αντικατέστησε την 
79/409/ΕΟΚ) και Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ).  

Πιο αναλυτικά περιλαµβάνονται: 
• 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για Πουλιά: GR2330009 (Λ/θ Κοτύχι – Αλυκές 

Λεχαινών) και GR2320019 (Υγρότοποι Καλόγριας, Έλος Λάµιας, ∆άσος 
Στροφυλιάς) 

• 3 Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης: GR2320001 (Λ/θ Καλόγρια, ∆άσος Στροφυλιάς, 
Έλος Λάµιας), GR2330006 (Λ/θ Κοτύχι) και GR2330007 (Παράκτια Ζώνη 
Κυλλήνη – Τούµπι) 

Το 2002 ιδρύθηκε µόνιµο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές Βιοτόπου ∆άσους 
Στροφυλιάς, Λίµνης Προκόπου – Λάµιας, σε έκταση εµβαδού 12.500 στρ. (Υπ’ αριθ. 
3734 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 39/18-01-2002). 

Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197/27-08-2002) ιδρύεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης 
προστατευόµενης περιοχής τα όρια της οποίας καθορίζονται µε τους χάρτες που 
επισυνάπτονται στο ΦΕΚ. Οι αρµοδιότητες των Φ∆ Προστατευόµενων Περιοχών έχουν 
ήδη καθοριστεί µε τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207/07-10-1999). 

Το 2009 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ ∆’ 159/29-04-2009) 
χαρακτηρίζονται οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της λιµνοθάλασσας 
Κoτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας Ν. 
Ηλείας) ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», µε όρια και ζώνες 
προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ. 
 
 

Κουκουναριά 
 
Επιστηµονικό όνοµα: Pinus pinea 
 
Περιγραφή 
Η κουκουναριά είναι ένα µεσογειακό είδος πεύκου, µε σχετικά κοντό κορµό και πλούσια 
σφαιρική κόµη, η οποία σε µεγάλη ηλικία µετατρέπεται σε οµπρελοειδή. Το ύψος της 
µπορεί να ξεπεράσει τα 25 µέτρα και να φθάσει έως και τα 35 µέτρα. Ο κορµός της είναι 
σκληρός, µε βαθιές ρωγµές και χρώµα καστανό προς πορτοκαλί, που σκουραίνει προς 
τα ελάσµατα. Έχει βλαστούς µετρίου µεγέθους (7 - 20 χιλιοστά), ανοιχτοκίτρινους και 
τραχείς, ενώ τα φύλλα της (βελόνες), πράσινα στα ώριµα άτοµα, έχουν κοτσάνι µήκους 
1 - 1,5 εκατοστού σε δέσµες των δύο φύλλων και φθάνουν τα 10 - 28 εκατοστά. 
Οι καρποί της (τα κουκουνάρια) είναι συµµετρικοί, ωοειδείς έως και σφαιρικοί, µε µήκος 
8 - 15 εκατοστά και πλάτος 5 - 12 εκατοστά (όταν είναι κλειστοί). Οι σπόροι, ωχροί 
καστανοί, καλύπτονται από ένα είδος σκόνης σαν στάχτη. 
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Η κουκουναριά απαιτεί καλά στραγγιζόµενα, αµµοαργιλώδη ή αργιλοαµµώδη εδάφη, 
αποφεύγοντας τα πολύ συµπαγή αργιλώδη. ∆εν είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις µεγάλες 
µεταβολές της θερµοκρασίας, είναι ευπαθής στους παγετούς, έχει µικρές απαιτήσεις σε 
νερό και αντέχει στα άλατα της θάλασσας, για αυτό και αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια 
µέρη. Είναι είδος φωτόφιλο, µε µεγάλη εξάρτηση από τη διαθεσιµότητα ηλιακού φωτός, 
σε βαθµό µεγαλύτερο από τα υπόλοιπα είδη ελληνικών πεύκων. Γενικώς, δεν είναι 
ανθεκτική σε οξείες περιβαλλοντικές πιέσεις και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
παρουσιάζει δυσκολία αναγέννησης. Σε µεγάλη ηλικία, αντέχει στις έρπουσες 
πυρκαγιές, λόγω του χονδρού φλοιού της. Επίσης, λόγω της πυκνότητας και της 
οµπρελοειδούς διάταξης της κόµης της, σπάνια εµφανίζει θαµνώδη υπόροφο, µε 
αποτέλεσµα τα δάση της να είναι λιγότερο εύφλεκτα. 
Παλαιότερα, η οικονοµική αξία των δασών της κουκουναριάς στηριζόταν στην πολύ 
καλή ποιότητα του ξύλου της για ναυπηγικούς σκοπούς και στην παραγωγή καρπών 
(του γνωστού κουκουναριού), για αυτό και πολλά δάση της προέρχονται από 
αναδασώσεις για παραγωγή ξύλου ή είναι φυτείες για παραγωγή σπόρων. Σήµερα, το 
ξύλο της κουκουναριάς δεν ζητείται πια για ναυπηγικούς σκοπούς, αλλά οι σπόροι της 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται στη ζαχαροπλαστική και στη µαγειρική. Ωστόσο, η 
αισθητική αξία της, η οποία είναι εµµέσως και οικονοµική, είναι πολύ µεγάλη λόγω της 
ιδιαίτερης οµορφιάς, αλλά και της σπανιότητας των δασών της. Οι συστάδες 
κουκουναριάς είναι πλέον σπάνιες στην Ελλάδα, καθώς το ενδιαίτηµά τους συµπίπτει µε 
εκείνο των παραθεριστικών κατοικιών κοντά στο κύµα. 
Το δάσος της κουκουναριάς στη Στροφυλιά καταλαµβάνει µια επιµήκη έκταση και 
βρίσκεται στις πεδινές παραλιακές περιοχές της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, στις 
ακτές του Ιονίου Πελάγους. Το δάσος αποτελεί αποµεινάρι των απέραντων, σύµφωνα 
µε τους αρχαίους συγγραφείς, δασών της Βουπρασίας και της ∆υµαίας Χώρας. 
Αποτελείται κυρίως από κουκουναριές, χαλέπιο πεύκη και κοινή βελανιδιά. Παρόλο που 
βρίσκεται σε φάση υποχώρησης και η αναγέννησή του είναι περιορισµένη λόγω 
συλλογής των σπερµάτων και βόσκησης, το δάσος της κουκουναριάς στη Στροφυλιά 
αντιπροσωπεύει το 80% τέτοιων δασών στην Ελλάδα και είναι το σπουδαιότερο της 
χώρας. Επίσης, αποτελεί σπάνιο παράδειγµα δάσους τόσο µεγάλης έκτασης κοντά στη 
θάλασσα. 
Στη Σκιάθο, το δάσος της Κουκουναριάς έχει µεγάλη κοινωνικοοικονοµική αξία για τους 
κατοίκους της, καθώς, σε συνδυασµό µε την αµµώδη παραλία που εκτείνεται µπροστά 
του, αποτελεί το µεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο του νησιού. 
 
Εξάπλωση 

Η κουκουναριά εξαπλώνεται στη Νότια Ευρώπη, σε περιοχές µε µεσογειακό κλίµα. 
Ειδικότερα, απαντά στην Αλβανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, 
στην Κύπρο, στον Λίβανο, στην Πορτογαλία και στην Τουρκία. 
Στην Ελλάδα, απαντά στην παραµεσόγειο ζώνη, από την Πελοπόννησο έως τη 
Χαλκιδική. ∆ηµιουργεί µικρής έκτασης δάση στην περιοχή της Αχαΐας της 
Πελοποννήσου (δάσος Στροφυλιάς), στον Σχινιά του Μαραθώνα Αττικής και στις 
«Κουκουναριές» της Σκιάθου. Σποραδικά, εµφανίζεται στη Σιθωνία, σε λόχµες, οµάδες 
ή µεµονωµένα άτοµα, καθώς και στο Άγιο Όρος. Επίσης σποραδικά, εµφανίζεται στην 
Κέρκυρα και σε άλλα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους και στα ∆ωδεκάνησα. 
 
Καθεστώς προστασίας 
Η κουκουναριά θεωρείται σπάνιο και απειλούµενο είδος στην Ευρώπη. Περιλαµβάνεται 
στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούµενων Ειδών της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της 
Φύσης (ΙUCN) και προστατεύεται σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 
 
 


