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 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το παρόν αποτελεί παραδοτέο του έργου ORIENTGATE “Ένα ∆οµηµένο 

∆ίκτυο για την Ενσωµάτωση της Γνώσης για το Κλίµα, στην Πολιτική και στο 

Χωρικό Σχεδιασµό, και συγκεκριµένα αποτελεί τµήµα της Πιλοτικής Εφαρµογής 4 

«Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στους υγροτόπους της Αττικής» (WP 5.3).  

 

Σκοπός του παραδοτέου είναι η εκτίµηση των υγροτοπικών λειτουργιών που 

επιτελούνται σήµερα στους υγροτόπους της Αττικής καθώς και των αξιών που 

απορρέουν για την τοπική κοινωνία. 

 Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο 1: Περιοχή µελέτης. Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται εν συντοµία η 

περιοχή µελέτης, στην οποία θα γίνει η εκτίµηση των υγροτοπικών λειτουργιών και 

αξιών. Συγκεκριµένα, τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα που θα αξιολογηθούν είναι: α) 

οι εκβολές Ασωπού και η λιµνοθάλασσα Ωρωπού, β) η τεχνητή λίµνη του 

Μαραθώνα, γ) το Εθνικό Πάρκο Σχινιά, δ) ο υγρότοπος της Λούτσας, ε) ο υγρότοπος 

της Βραυρώνας, στ) η λίµνη Βουλιαγµένη, ζ) η λίµνη Κουµουνδούρου, η) ο 

υγρότοπος στο Βουρκάρι Μεγάρων, και θ) ο υγρότοπος της Ψάθας.     

Κεφάλαιο 2: Μέθοδος εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται: α) η 

διακριτοποίηση του υγροτόπου του Σχινιά και των εκβολών Ασωπού & της 

λιµνοθάλασσας Ωρωπού σε επί µέρους υδρογεωµορφολογικές (ΥΓΜ) ενότητες ή 

µονάδες και β) η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την εκτίµηση των υγροτοπικών 

λειτουργιών και αξιών.  

Κεφάλαιο 3: Υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες. Περιγράφονται εν συντοµία, οι 

υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες που θα εκτιµηθούν για τους προαναφερθέντες 

υγροτόπους της Αττικής.  

Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα αξιολόγησης υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών. 

Εκτιµάται ο βαθµός επιτέλεσης της κάθε λειτουργίας και αξίας στα ανωτέρω 

υγροτοπικά οικοσυστήµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα αποτελούν ανεκτίµητο φυσικό, οικονοµικό, κοινωνικό 

κεφάλαιο και γίνεται προσπάθεια τόσο για την προστασία τους όσο και για την 

αναδηµιουργία αυτών που χάθηκαν. Οι υγρότοποι της Αττικής θεωρούνται ιδιαίτερα 

αξιόλογοι βιότοποι για τα µεταναστευτικά κυρίως πτηνά, προσφέροντας πολύτιµα καταφύγια 

τόσο για αναπαραγωγή όσο και διαχείµανσή τους αλλά και ως σταθµούς ανεφοδιασµού κατά 

τη µεταναστευτική περίοδο. Η σηµασία των υγροτόπων αυτών έγκειται όχι µόνο για την 

ορνιθοπανίδα αλλά και για άλλα είδη πανίδας και χλωρίδας (Τζάλη κ.ά. 2013). 

Στη συνέχεια, δίνεται η περιγραφή των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, στα οποία θα 

εκτιµηθούν οι υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες. 

 

Α) Εκβολές Ασωπού & Λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

 Στα βορειοανατολικά του νοµού Αττικής, εκτείνεται η υπό µελέτη περιοχή (Εικόνα 1), 

που αφορά τις εκβολές του Ασωπού ποταµού και τη λιµνοθάλασσα Ωρωπού. Η εκβολή του 

ποταµού Ασωπού και η λιµνοθάλασσα του Ωρωπού έχουν απογραφεί ως υγρότοποι κατά την 

πρώτη απογραφή που διενήργησε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) το 

1994. Παρόλη τη σηµασία τους, υφίστανται σοβαρές πιέσεις. Η περιοχή αποτελεί πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων, στους ανθρώπους και το περιβάλλον, που 

απορρέουν από την ασύνετη χρήση των φυσικών πόρων. 

 



 3 

 

Εικ. 1. ∆ορυφορική άποψη των εκβολών Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού 

(Ηµεροµηνία εικόνας: Αύγουστος 2004, Πηγή:Google Earth) 

 

Οι εκβολές του Ασωπού και η λιµνοθάλασσα του Ωρωπού βρίσκονται σε απόσταση 

περίπου 2 km και αποτελούν υπολείµµατα ενός ενιαίου υγροτοπικού συστήµατος που στο 

παρελθόν συνδέονταν µε παράκτια έλη (Εικόνα 2). Σήµερα, στην ενδιάµεση αυτή υγροτοπική 

ζώνη έχει γίνει επέκταση οικισµών. Επιπλέον, έχει κατασκευαστεί δρόµος σε απόσταση µόλις 

µερικών µέτρων από την ακτή και µόνο σποραδικά εµφανίζεται αλοφυτική βλάστηση, µε 

αποτέλεσµα να έχει διακοπεί η φυσική συνέχεια των δύο αυτών υγροτόπων. 

 Σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Τζάλη κ.ά. 2013), στην περιοχή 

έχουν καταγραφεί 100 είδη πτηνών. Ιδιαίτερα, η περιοχή της λιµνοθάλασσας φιλοξενεί 

παρυδάτια και καλοβατικά είδη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που υποδεικνύει τη 

χρήση του υγροτόπου ως τόπο διαχείµανσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2. Μεταβολή της υγροτοπικής έκτασης στην εκβολή του ποταµού Ασωπού και της 

λιµνοθάλασσας Ωρωπού κατά τη χρονική περίοδο 1945 – 1978 (Αεροφωτογραφίες 

ΓΥΣ) 

 

Β) Τεχνητή λίµνη Μαραθώνα 

 

 Η τεχνητή λίµνη Μαραθώνα (Εικόνα 3) βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Νοµού 

Αττικής και δηµιουργήθηκε κατά τη δεκαετία του ΄30 µε την ανέγερση φράγµατος στη 

συµβολή των ρεµάτων Χαράδρου και Βαρνάβα. Η έκτασή της ανέρχεται σε 2.450 στρέµµατα 

ενώ το µέγιστο ύψος του φράγµατος φτάνει τα 54 m και η µέγιστη χωρητικότητά του στα 41 

1945 
1960 

1969 

1978 
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εκατ. m
3
/έτος. Στη λίµνη εισέρχεται νερό από τη λίµνη Υλίκη και στη συνέχεια εξέρχεται για 

την υδροδότηση της Αθήνας, µέσω της σήραγγας Μπογιατίου, µήκους 13,4 km. Σήµερα, η 

τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα αποτελεί βοηθητική πηγή υδροληψίας της ΕΥ∆ΑΠ. Τα ρέµατα 

περιοδικής ή µη ροής που καταλήγουν στον ταµιευτήρα ευνοούν την ανάπτυξη υδρόβιας 

βλάστησης και την προσέλκυση πανίδας. Ειδικότερα, γύρω από την τεχνητή λίµνη του 

Μαραθώνα απαντούν πεύκα, λεύκες, ευκάλυπτοι, κυπαρίσσια, λυγαριές, θαµνώδη χαµηλή 

βλάστηση κ.ά. ενώ από αυτήν διέρχονται αποδηµητικά πτηνά, γλάροι και όσον αφορά τα 

ψάρια υπάρχουν κυπρίνοι. Κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου, παρατηρήθηκε ένα είδος 

θηλαστικού, αυτό του σκαντζόχοιρου.    
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Εικ. 3. ∆ορυφορική άποψη της τεχνητής λίµνης Μαραθώνα (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 
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Γ) Εθνικό Πάρκο Σχινιά 

 Το υγροτοπικό αυτό οικοσύστηµα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της Αττικής, 

όπου το δάσος καταλαµβάνει την παραλιακή ζώνη της περιοχής σε έκταση 3 km ενώ βόρεια 

και ανατολικά του εκτείνεται ο υγρότοπος (Εικόνα 4). Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως 

Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα (Π∆ 22.6.2000/ΦΕΚ 395∆/3.7.2000) και σε αυτή ανήκει ο 

υγρότοπος, η Μακαρία Πηγή, ο λόφος ∆ρακονέρα και η χερσόνησος της Κυνοσούρας, καθώς 

και το πευκοδάσος Χαλέπιας Πεύκης και Κουκουναριάς. Επίσης, έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο 

ΦΥΣΗ 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (µε κωδικό GR3000003 “Εθνικό Πάρκο Σχινιά-

Μαραθώνα”), σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ.   

 

 

 

Εικ. 4. ∆ορυφορική άποψη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

Η περιοχή του Σχινιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από οικολογική άποψη, αφενός 

λόγω της ποικιλίας και σπανιότητας των οικοτόπων και αφετέρου γιατί έχει έντονα 

υποβαθµιστεί από τις ανθρώπινες επεµβάσεις. Στην περιοχή απαντούν: 
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� το παράκτιο δάσος µε χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά, που είναι από τα ελάχιστα που 

έχουν αποµείνει στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Το δάσος καλύπτεται πλέον σε µεγάλο 

βαθµό από χαλέπιο πεύκη µε την κουκουναριά να καλύπτει αισθητά µικρότερη έκταση,  

� η Χερσόνησος Κυνοσούρα και ο λόφος ∆ρακονέρας που αποτελούν τυπικό µεσογειακό 

οικοσύστηµα, µε θάµνους, φρύγανα και πόες. Η χερσόνησος έχει διατηρήσει τη 

φυσικότητά της µε ελάχιστη επίδραση από τον άνθρωπο, 

� η Μακαρία πηγή, στα βορειοδυτικά του Εθνικού Πάρκου, όπου το νερό αναβλύζει όλο 

τον χρόνο από τον πυθµένα. Ζουν χέλια, νεροχελώνες και το κινδυνεύον ενδηµικό ψάρι 

Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (ντάσκα) (Economidis 1991),  

� ο υγρότοπος µε γλυκό, υφάλµυρο και αλµυρό νερό, καλαµιώνες, αλµυρίκια, αλοφυτική 

βλάστηση και υγρά λιβάδια, που αποτελεί ένα σύνθετο υδρολογικό σύστηµα µε 

διαφορετική αλατότητα, ανάλογα µε τις εισροές που δέχεται από τη βροχή και τη 

θάλασσα. Ο υγρότοπος στο µεγαλύτερο τµήµα του αποτελεί ένα έλος γλυκού νερού µε 

µεγάλες εποχιακές διακυµάνσεις στην κατακλυζόµενη έκταση. Έτσι, όλη η περιοχή 

πληµµυρίζει τον χειµώνα και την άνοιξη, ενώ από τα τέλη του καλοκαιριού έως και το 

φθινόπωρο, γλυκό νερό διατηρείται µόνο σε ορισµένες τάφρους, καθώς και στη 

Μακαρία Πηγή και στην τάφρο που διοχετεύει τα νερά στο κωπηλατοδρόµιο. Το 

κωπηλατοδρόµιο είναι γεµάτο νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περιοχή 

απαντά µεγάλη ποικιλία από απειλούµενα είδη,  

� η λίµνη Στόµι, στο χαµηλότερο τµήµα του υγροτόπου, στην ανατολική του άκρη, 

πληµµυρίζει εποχικά µε αλµυρό νερό. Στην περιοχή απαντούν το σπάνιο ορχεοειδές 

Orchis palustris και απειλούµενα υδρόβια πουλιά,  

� ο θαλάσσιος κόλπος µε υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Στο 

θαλάσσιο περιβάλλον διακρίνονται 3 τύποι ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι της 

Οδηγίας 92/43, 1 εκ των οποίων αποτελεί ενδιαίτηµα προτεραιότητας. Στο χερσαίο 

περιβάλλον έχουν παρατηρηθεί 16 τύποι ενδιαιτηµάτων του ίδιου παραρτήµατος, ενώ 3 

από αυτούς είναι προτεραιότητας.  

 

 Συνολικά έχουν αναφερθεί από την περιοχή 101 είδη της ορνιθοπανίδας (Τζάλη, κ.ά., 

2013, ∆ηµάκη & Αλιβιζάτος, προσωπικές παρατηρήσεις). Στον υγρότοπο του Σχινιά έχουν 

παρατηρηθεί 20 είδη πτηνών του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Επίσης, στον 

Σχινιά επιβεβαιώθηκε η παρουσία δύο ειδών θηλαστικών: του Σκαντζόχοιρου και του 

Μεγαλοεπίµυος (αρουραίος), κατά τη διάρκεια της παρούσας µελέτης. Όσον αφορά στα 

αµφίβια και τα ερπετά στην περιοχή απαντούν 4 είδη αµφιβίων και 15 είδη ερπετών 
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(NATURA 2000, Μ. ∆ηµάκη προσωπικές παρατηρήσεις). Συγκεκριµένα τα ερπετά είναι: 2 

νεροχελώνες του γλυκού νερού, 2 στεριανές χελώνες, 5 είδη σαυρών και 6 είδη φιδιών. Στο 

πρόγραµµα NATURA 2000 αναφέρεται στην περιοχή και 1 είδος ψαριού του γένους 

Phocinellus. 

 

 

∆) Υγρότοπος Λούτσας 

 

 Ο υγρότοπος της Λούτσας βρίσκεται στην ανατολική Αττική, υπάγεται στον ∆ήµο 

Αρτέµιδος και είναι ένας ρηχός υγρότοπος µε γλυκό νερό (Εικόνα 5).  

 Στον υγρότοπο της Λούτσας καταγράφηκαν 36 είδη πτηνών (Τζάλη κ.ά. 2013, ∆ηµάκη 

προσωπικές παρατηρήσεις), εκ των οποίων τα παρυδάτια είδη τον χρησιµοποιούν ως 

µεταναστευτικό σταθµό ενώ κατά τη θερινή περίοδο, η παρουσία των υδρόβιων πτηνών 

δηλώνει ότι χρησιµοποιούν τον υγρότοπο ως τόπο για την αναπαραγωγή τους. Στην περιοχή 

έχουν παρατηρηθεί 3 είδη πτηνών του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Τζάλη 

κ.ά. 2013). 

 Στον υγρότοπο θεωρείται πολύ πιθανόν να απαντά ο Ασβός καθώς παρατηρήθηκαν 

πιθανές φωλιές του είδους από την Μ. ∆ηµάκη και τον Χ. Αλιβιζάτο. Στην περιοχή απαντούν 

επίσης η Κρασπεδωτή Χελώνα και το Λιακόνι (Μ. ∆ηµάκη προσωπικές παρατηρήσεις).  

 Ο υγρότοπος της Λούτσας υφίστανται ανθρωπογενείς πιέσεις τόσο γιατί 

χρησιµοποιήθηκε παλιότερα ως χώρος απόθεσης αδρανών υλικών και απορριµµάτων όσο και 

λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται πλησίον της παραλίας, η οποία φιλοξενεί πολλούς 

επισκέπτες. 
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Εικ. 5. ∆ορυφορική άποψη του υγροτόπου της Λούτσας (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

 

Ε) Υγρότοπος Βραυρώνας 

 

 Ο υγρότοπος της Βραυρώνας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική και διοικητικά 

υπάγεται στον ∆ήµο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (Εικόνα 6). Στον υγρότοπο καταλήγει ο 

ποταµός Ερασίνος, ο οποίος έχει νερό καθ ΄όλη τη διάρκεια του έτους ενώ έκταση αυτού 

πληµµυρίζει από την είσοδο του θαλασσινού νερού.   
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Εικ. 6. ∆ορυφορική άποψη του υγροτόπου της Βραυρώνας (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχαιολογική άποψη, µιας 

και αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, γνωστός 

ως Βραυρώνας, αφιερωµένος στη Βραυρωνία Αρτέµιδα και την Ιφιγένεια. Η παρουσία του 

ανθρώπου στην περιοχή χρονολογείται από τη Νεολιθική εποχή, λόγω της ευνοϊκής της 

θέσης και ως τον 9
ο
 αιώνα π.Χ. υπήρχε οργανωµένος οικισµός.   

 Ο υγρότοπος και η γύρω περιοχή του έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Τόπος 

Κοινοτικής Σηµασίας (µε κωδικό GR3000004 “Βραυρώνα-Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη”), 

σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ.   

 Η περιοχή γύρω από τον υγρότοπο πληµµυρίζει, όπως και παλαιότερα, από την 

υπερχείλιση του ποταµού Ερασίνου, µετά από έντονες και µεγάλης διάρκειας βροχές. Στο 

δυτικό τµήµα του υγροτόπου εξακολουθούν να υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις (όπως 

αµπέλια, συκιές, φιστικιές, κηπευτικά είδη) ακόµη και σήµερα, ενώ στο ανατολικό τµήµα 

κυριαρχούν οι καλαµώνες, τα υγρολίβαδα και άλλα είδη υδροχαρής βλάστησης. Τα τελευταία 

έτη, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αλλοιώσει την παράκτια ζώνη. 

 Ο υγρότοπος φιλοξενεί καλοβατικά, παρυδάτια και υδρόβια είδη πτηνών ενώ κατά τη 

µεταναστευτική περίοδο τον χρησιµοποιούν ως σταθµό είδη όπως είναι οι Μικροτσικνιάδες 
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και Κρυπτοτσικνιάδες. Συνολικά έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή 88 είδη, εκ των οποίων τα 

14 ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 

 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα NATURA 2000 στην περιοχή απαντούν 1  είδος αµφιβίου, 

6 είδη ερπετών (1 χελώνα του γλυκού νερού, 2 στεριανές χελώνες, 1 σαύρα και 2 φίδια) και 1 

είδος ψαριού του γένους Phocinellus. ΄Εχουν αναφερθεί, επίσης, µόνο 2 είδη θηλαστικών και 

2 νυχτερίδες: η Μακροπτερυγονυχτερίδα και ο Τρανοπτερυγστής (NATURA 2000).   

 

   

Στ) Λίµνη Βουλιαγµένη 

 

 Η λίµνη της Βουλιαγµένης εκτείνεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Νοµού Αττικής 

(Εικόνα 7). Τα νερά της είναι ιαµατικά, υφάλµυρα και προέρχονται από πηγές βάθους 50 έως 

100 m ενώ διατηρούν θερµοκρασία µεταξύ 22 -29 °C καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η 

στάθµη της λίµνης είναι 50 cm και καθώς βρίσκεται υψηλότερα από την επιφάνεια της 

θάλασσας, υπερχειλίζει και εκβάλλει σ’αυτήν.  

 Η λίµνη της Βουλιαγµένης αποτελεί τµήµα ευρύτερης περιοχής που έχει ενταχθεί στο 

∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας, µε κωδικό GR3000006 “Υµηττός-

Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής-Λίµνη Βουλιαγµένη”, σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ.   

 Στα τέλη της δεκαετίας του '80 δηµοσιεύθηκε ένα νέο είδος θαλάσσιας ανεµώνης, το 

Paranemonia vouliagmeniensis. Ακολούθησε η µελέτη του είδους αυτού, το οποίο διαβιώνει 

στη λίµνη µε διαφορετικό τρόπο από άλλα αντίστοιχα είδη του ανοιχτού θαλάσσιου 

συστήµατος.  
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Εικ. 7. ∆ορυφορική άποψη της λίµνης Βουλιαγµένης (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

 Το εντυπωσιακό σχήµα της λίµνης προήλθε από γεωλογικές µεταβολές που δεν 

µπορούν να προσδιοριστούν χρονολογικά. Κατόπιν ερευνών, το συµπέρασµα είναι ότι εκεί 

που σήµερα είναι η λίµνη, υπήρχε ένα τεράστιο υπόγειο σπήλαιο, το οποίο σχηµατίστηκε 

πριν από εκατοµµύρια έτη. Στο εσωτερικό του σπηλαίου έτρεχαν άφθονα νερά µε υψηλή 

θερµοκρασία, τα οποία λόγω της διαβρωτικής ενέργειας που προκάλεσαν στα τοιχώµατα, 

ανάγκασαν την οροφή του σπηλαίου να υποχωρήσει µε αποτέλεσµα την καταβύθιση του 

ορεινού όγκου. Στον πυθµένα της λίµνης ανοίγεται η είσοδος ενός πολυδαίδαλου σπηλαίου 

που εκτείνεται σε µήκος τουλάχιστον 3.123 m. Ο πυθµένας της λίµνης αποτελείται από ένα 

λασπώδες υπόστρωµα πλούσιο σε θειούχες ενώσεις. Η παρουσία υδρόθειου στο ίζηµα 

αποδίδεται στην αναγωγική δράση των οργανικών αλάτων που προέρχονται από την 
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αποικοδόµηση φυτικών υπολειµµάτων. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι στην ευρύτερη 

περιοχή η θερµοκρασία των υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα είναι αυξηµένη. Πιθανόν ο 

υδροφόρος ορίζοντας να επηρεάζεται από κάποιο προσκείµενο παρακλάδι του γνωστού 

ηφαιστειακού τόξου (Σουσάκι - Αίγινα - Μέθανα). Με τον υδροφόρο αυτόν ορίζοντα αλλά 

και µε διηθητικές διεργασίες από τα χερσαία τοιχώµατα της λίµνης επέρχεται η ανανέωση 

του νερού στο οικοσύστηµα της λίµνης µε θερµό θαλασσινό νερό. Η λίµνη τροφοδοτείται 

επίσης και µε γλυκό νερό από µια πηγή που βρίσκεται σε βάθος 17 m.  

 Στην περιοχή δεν έχουν γίνει συστηµατικές καταγραφές της πανίδας.  

 

 

Ζ) Λίµνη Κουµουνδούρου 

 

 Η λίµνη Κουµουνδούρου βρίσκεται στη δυτική Αττική, στη βόρεια πλευρά του κόλπου 

της Ελευσίνας και διοικητικά υπάγεται στο ∆ήµο Ασπρόπυργου. Ο υγρότοπος εκτείνεται 

πλησίον στρατιωτικής περιοχής, εντός βιοµηχανικής ζώνης δίπλα σε εγκαταστάσεις διύλισης 

πετρελαίου (Εικόνα 8). 

Η επιφάνεια της λίµνης είναι 143.000 m
2
 ενώ το µήκος της ακτογραµµής της 1.300 m. 

Η λίµνη στο µεγαλύτερο τµήµα της είναι αβαθής µε µέσο βάθος 1,5 m περίπου ενώ στο 

σηµείο που εντοπίζονται οι πηγές της, το βάθος φτάνει τα 3 m. Η ανανέωση του νερού της 

λίµνης γίνεται από τις υπόγειες πηγές. Η λίµνη έχει υφάλµυρο νερό σε αναλογία 60 % γλυκό 

από τις υπόγειες πηγές και 40 % από θαλασσινό. Στο βόρειο τµήµα της λίµνης προς την 

πλευρά του κόλπου της Ελευσίνας, βρίσκεται θυρόφραγµα, από το οποίο ελέγχεται η εκροή 

του νερού από τη λίµνη προς τη θάλασσα καθώς και η στάθµη της. Η εκροή του νερού 

υπολογίσθηκε ότι είναι 30 m
3
/h (ΕΛΚΕΘΕ 2006).  
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Εικ. 8. ∆ορυφορική άποψη της λίµνης Κουµουνδούρου (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

Από το 1974, η λίµνη έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 5/Β/8-1-1974, Υ 

Α/41/1/2-74). Επίσης, βάσει του Ν. 2742/1999, µια απόσταση 50 m γύρω από αυτήν έχει 

χαρακτηριστεί ως “ζώνη περιαστικού πάρκου”. Στην αρχαιότητα, υπήρχαν δύο λίµνες 

γνωστές µε την ονοµασία Ρειτοί ή λίµνες των Καθαρµών και ήταν συνδεδεµένες µε τα 

Ελευσίνια µυστήρια. Σύµφωνα µε πηγές, οι δύο λίµνες υπήρχαν έως τη δεκαετία του ’50, 

οπότε η βόρεια λίµνη, γνωστή και ως “Κεφαλάρι” αποξηράνθηκε ενώ η άλλη µετά τον Β’ 

Παγκόσµιο πόλεµο, µετονοµάσθηκε σε λίµνη Κουµουνδούρου, η έκταση της οποίας 

µειώθηκε σηµαντικά, εξαιτίας της διαπλάτυνσης της Εθνικού Οδού Αθηνών-Κορίνθου.   

Η λίµνη παρουσιάζει εκτός από αρχαιολογική σηµασία και οικολογικό ενδιαφέρον 

καθώς αποτελεί αξιόλογο υγρότοπο. Σύµφωνα µε καταγραφή των πουλιών της Λίµνης 

Κουµουνδούρου που πραγµατοποίησε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Τζάλη κά. 2013), 

έχουν καταγραφεί 36 είδη εκ των οποίων 6 ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
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2009/147/ΕΚ. Ο υγρότοπος φιλοξενεί µεγάλο αριθµό υδρόβιων και γλαρόµορφων πουλιών, 

τα οποία χρησιµοποιούν τον υγρότοπο για τη διαχείµανσή τους.   

 

 

Η) Υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων 

 

 Ο υγρότοπος του Βουρκαρίου Μεγάρων βρίσκεται στη δυτική Αττική και διοικητικά 

υπάγεται στο ∆ήµο Μεγάρων (Εικόνα 9). Αποτελεί µια αβαθή λιµνοθάλασσα που φιλοξενεί 

καλοβατικά, παρυδάτια και υδρόβια είδη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (Τζάλη κ.ά.2012). 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στην περιοχή καταγράφηκαν 80 είδη 

πτηνών, εκ των οποίων 19 είδη του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Κατά τη 

χειµερινή περίοδο, στην περιοχή παραµένουν άτοµα Μαυροκέφαλων Γλάρων, είδος που 

ανήκει στα Κινδυνεύοντα του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας 

(Λεγάκις και Μαραγκού 2009).  

 Επίσης, στην περιοχή απαντούν 3 είδη αµφιβίων, 6 είδη ερπετών και 10 είδη 

θηλαστικών, ενώ στον όρµο απαντούν 17 είδη ψαριών (Μάργαρη 2004-αδηµοσίευτες 

πληροφορίες). 

 



 17 

 

 

Εικ. 9. ∆ορυφορική άποψη του υγροτόπου Βουρκαρίου Μεγάρων (Ηµεροµηνία εικόνας: 

Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

 

 Κατά το έτος 2003, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τον υγρότοπο έχει χαρακτηρισθεί ως 

βιοµηχανική ζώνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση αδειών για βιοτεχνίες και 

βιοµηχανίες χαµηλής όχλησης γύρω από την υγροτοπική ζώνη. Επίσης, ο υγρότοπος δέχεται 

έντονα πιέσεις από την επέκταση της αστικής δόµησης. 

 

 

Θ) Υγρότοπος Ψάθας 

 

 Ο υγρότοπος βρίσκεται στο δυτικότερο τµήµα του Νοµού Αττικής, στον Κορινθιακό 

κόλπο και διοικητικά υπάγεται στον ∆ήµο Βιλλίων (Εικ. 10). Τα µικρά ρέµατα που 

εκβάλλουν στον υγρότοπο έχουν εποχική ροή και µόνο κατά τη διάρκεια ραγδαίων 

βροχοπτώσεων. Λόγω του γεγονότος ότι η παραλιακή ζώνη εφάπτεται µε τον υγρότοπο, είναι 
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πιθανόν εξαιτίας του µεγάλου πορώδες να διευκολύνεται η διείσδυση θαλασσινού νερού στον 

υγρότοπο.  

 

 

Εικ. 10. ∆ορυφορική άποψη του υγροτόπου της Ψάθας (Ηµεροµηνία εικόνας: Ιούλιος-

Σεπτέµβριος 2010, Πηγή:OΚΧE) 

  

 Η βιοποικιλότητα της περιοχής συνίσταται στην συνύπαρξη των υγροτοπικών και 

δασικών εκτάσεων. Πιθανότατα ο υγρότοπος να τροφοδοτείται από υπόγεια ύδατα, στα οποία 

να οφείλεται και η ανάπτυξη της υδροχαρούς βλάστησης. Οι απολήξεις του όρους Πατέρα 

που καταλήγουν στον όρµο της Ψάθας είναι πυκνοδασωµένες µε Χαλέπιο Πεύκη, 

Πουρνάρια, Σχίνους ενώ οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις αφορούν µόνο ελαιώνες. 

 Η γεωγραφική θέση της Ψάθας την καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική για τα µεταναστευτικά 

πτηνά καθώς χρησιµοποιούν την περιοχή για τη µετανάστευσή τους. Είναι από τις λίγες 

περιοχές µε ήπιο ανάγλυφο και µεγάλη ποικιλία βλάστησης, ικανών να φιλοξενήσει ποικιλία 

ειδών ορνιθοπανίδας.  

 Στην περιοχή δεν έχουν γίνει συστηµατικές καταγραφές της πανίδας, Σύµφωνα µε την 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Τζάλη κ.ά. 2013), έχουν καταγραφεί ο Καστανοκέφαλος 
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γλάρος, ο Ασηµόγλαρος και η Αλκυόνη η οποία ανήκει στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 

2009/147/ΕΚ.  

 Η κυριότερη απειλή του υγροτόπου είναι η άναρχη δόµηση που παρατηρείται τα 

τελευταία έτη, µε επακόλουθο τη συρρίκνωση του καλαµώνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.1. Γενικά 
 

Οι υγρότοποι έχει αναγνωρισθεί ότι µπορούν να επιτελούν ποικίλες λειτουργίες 

α) να αποθηκεύουν νερό, β) να στηρίζουν µεγάλη βιολογική ποικιλότητα, γ) να 

ενεργούν ως “φίλτρα” καθαρισµού του νερού, δ) να επιβραδύνουν την ταχύτητα του 

νερού και να µειώνουν την πληµµυρική παροχή, ε) να εµπλουτίζουν τους υπόγειους 

υδροφορείς και στ) να σταθεροποιούν τις ακτές. Ως λειτουργία ορίζεται το 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των διεργασιών που συµβαίνουν σε έναν υγρότοπο 

µε τα δοµικά στοιχεία του. Οι διεργασίες είναι οι µεταβολές ή αντιδράσεις που 

συµβαίνουν σε ένα υγροτοπικό οικοσύστηµα και µπορεί να είναι φυσικές, χηµικές ή 

βιολογικές. Τα δοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τη γεωµορφολογία, την υδρολογία, το 

έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα του υγροτόπου. Οι λειτουργίες αυτές είτε 

επιτελούνται άµεσα από τον υγρότοπο είτε λαµβάνουν χώρα στη λεκάνη απορροής 

του υγροτόπου και συνεισφέρουν θετικά στο οικοσύστηµα της λεκάνης απορροής. 

Οι αξίες που έχει κάθε υγρότοπος, αντικατοπτρίζονται στα αγαθά και στις 

υπηρεσίες που προσφέρει στον άνθρωπο ή θα µπορούσε να προσφέρει ως 

αποτέλεσµα των λειτουργιών που λαµβάνουν χώρα σε αυτόν. Μια υγροτοπική 

λειτουργία µπορεί να ωφελεί τον άνθρωπο µε ποικίλους τρόπους, δηλαδή να έχει για 

αυτόν περισσότερες από µία αξίες. Οι υγρότοποι διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τον 

αριθµό των λειτουργιών που επιτελούν και ως προς τον βαθµό στον οποίο τις 

επιτελούν, µε αποτέλεσµα να διαφέρουν και οι αξίες που προκύπτουν για τον 

άνθρωπο. Παράλληλα, πολλές υγροτοπικές αξίες προκύπτουν από συνδυασµό 

λειτουργιών αλλά και µια αξία εξαρτάται από µία ή περισσότερες άλλες. 

Η ακριβής ποσοτική εκτίµηση των λειτουργιών ενός οικοσυστήµατος και του 

βαθµού επιτέλεσής τους συχνά απαιτεί, ιδίως για ορισµένες από αυτές, πλήθος 

δεδοµένων. Η συλλογή των δεδοµένων είναι συχνά χρονοβόρα και δαπανηρή. Ως εκ 

τούτου έχουν αναπτυχθεί ταχείες αδροµερείς µέθοδοι ποιοτικής εκτίµησης 

λειτουργιών οι οποίες απαιτούν περιορισµένο όγκο δεδοµένων ή απλές 

µακροσκοπικές παρατηρήσεις ορισµένων γνωρισµάτων του οικοσυστήµατος. Η πιο 

γνωστή, ίσως, από τις µεθόδους αυτές για υγροτοπικά οικοσυστήµατα είναι η 

µέθοδος Wetland Evaluation Technique – WET (Adamus et al. 1987), η οποία µπορεί 
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να χρησιµοποιηθεί και για τον σχεδιασµό τεχνητών υγροτόπων (Marble 1992). Μια 

πρόσφατη παραλλαγή της µεθόδου αυτής προέκυψε από το ευρωπαϊκό ερευνητικό 

έργο EVALUWET (Maltby 2009). Η τελευταία µέθοδος αφού χωρίσει τον υγρότοπο 

σε διακριτές υδρογεωµορφολογικές (ΥΓΜ) µονάδες µε βάση κριτήρια τοπογραφικά, 

υδρολογικά, εδαφολογικά κ.λπ. αξιολογεί τις λειτουργίες σε κάθε µια από αυτές τις 

µονάδες (Brinson 1993, Brinson 1993b, Maltby 2009). 

Η µέθοδος WET έχει ήδη εφαρµοσθεί στην Ελλάδα στις περιπτώσεις α) της 

τέως λίµνης Κάρλας (Zalidis και Gerakis 1999), β) της τέως λίµνης Ασκουρίδας 

(Κατσαβούνη κ.ά. 2006), γ) της τέως λίµνης Ξυνιάδας (Κατσαβούνη κ.ά. 2008), δ) 

της λίµνης Ισµαρίδας (Κατσαβούνη και Παπαδήµος 2012), ε) των λιµνών 

Χειµαδίτιδας-Ζάζαρης (Λαζαρίδου κ.ά. 2001), και στ) του υγροτοπικού 

συµπλέγµατος Μουστού (Κατσαβούνη και Σεφερλής 2012) ενώ η µέθοδος 

EVALUWET στις λίµνες Χειµαδίτιδα-Ζάζαρη (Maltby 2009). 

Στην περίπτωση των υγροτόπων α) εκβολές του Ασωπού ποταµού και της 

λιµνοθάλασσας Ωρωπού και β) Εθνικό Πάρκο Σχινιά, η περιοχή µελέτης διακρίθηκε 

σε υδρογεωµορφολογικές µονάδες σύµφωνα µε τη µέθοδο EVALUWET και για την 

αξιολόγηση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών εφαρµόσθηκε η µέθοδος WET. 

Στους υπόλοιπους υγροτόπους της Αττικής, όπου η περιοχή µελέτης είναι µικρή δεν 

πραγµατοποιήθηκε διαχωρισµός σε ΥΓΜ µονάδες και θεωρήθηκε ο κάθε υγρότοπος 

ως µία µονάδα.  

 

 

2.2. Αναγνώριση υδρογεωµορφολογικών (ΥΓΜ) µονάδων 
 

Η υδρογεωµορφολογία αφορά στη µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της 

υδρολογίας και της γεωµορφολογίας, και στις συνθήκες που προκύπτουν από αυτές 

τις αλληλεπιδράσεις. Ο Brinson (1993) πρότεινε ότι είναι δυνατό να µεταφραστούν οι 

φυσικές ιδιότητες ενός υγροτόπου (γεωµορφολογία, υδρολογία) σε λειτουργίες του 

οικοσυστήµατος. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της υδρογεωµορφολογίας ως υδρογεωµορφολογική 

µονάδα ορίζεται το τµήµα του τοπίου µε οµοιόµορφη γεωµορφολογία και 

οµοιόµορφο υδρολογικό καθεστώς. Είναι δυνατό µια υγροτοπική περιοχή να 

παρουσιάζει υδρολογική και γεωµορφολογική οµοιογένεια σε ολόκληρη την έκταση 

της οπότε να αποτελεί µια υδρογεωµορφολογική µονάδα. 

Η οριοθέτηση µιας ΥΓΜ µονάδας επιτυγχάνεται µε δύο κριτήρια: 
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• τη µορφολογία εδάφους, 

• το υδρολογικό καθεστώς. 

Η οριοθέτηση των µονάδων που αναγνωρίζονται σε µια περιοχή µελέτης, είναι 

δυνατό να γίνει λεπτοµερέστερη µε τη χρήση εδαφολογικών πληροφοριών. 

Για την περιγραφή της γεωµορφολογίας στο τµήµα του τοπίου χρησιµοποιείται 

η κλίση του εδάφους, οι υφέσεις και οι εξάρσεις του. 

Η υδρολογία περιγράφεται από την κίνηση του νερού στην επιφάνεια του 

εδάφους και κοντά σε αυτή (εισροές και εκροές) και τη διαχείρισή του. 

Η συλλογή στοιχείων για την περιοχή µελέτης και η χαρτογράφηση των ΥΓΜ 

µονάδων και την ευρύτερη λεκάνη απορροής του υγροτόπου οργανώνονται σε τρία 

στάδια: 

i) Προετοιµασία πριν την εργασία πεδίου: περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών 

από διάφορες πηγές και τοπικούς ειδικούς και καταγράφεται σε χάρτη της περιοχής. 

ii) Οριοθέτηση υδρογεωµορφολογικών (ΥΓΜ) µονάδων: υλοποιείται στο πεδίο. 

Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο προηγούµενο στάδιο ως 

πρωτογενή οδηγό, η περιοχή µελέτης διαιρείται σε ΥΓΜ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

τις περιοχές µε παρόµοιες λειτουργίες. Σε κάθε µονάδα αποδίδεται ένας κωδικός. 

iii) Χαρακτηρισµός των ΥΓΜ: υλοποιείται κυρίως στο πεδίο σε συνδυασµό µε 

εργασία γραφείου. Σε κάθε µονάδα αποδίδονται γεωµορφολογικά, οικολογικά, 

υδρολογικά και γνωρίσµατα χρήσεων γης και διαχείρισης. Πληροφορίες για κάποια 

από τα γνωρίσµατα αυτά συλλέγονται και στο πρώτο στάδιο. 

 

• Οριοθέτηση περιοχής µελέτης 

Η προετοιµασία για την εργασία πεδίου έχει ως αποτέλεσµα τη χαρτογράφηση 

της περιοχής µελέτης και της λεκάνης απορροής του υγροτόπου. Η περιοχή µελέτης 

οριοθετείται κυρίως µε βάση τα εξής στοιχεία: 

1. καλλιέργειες, 

2. διοικητικά όρια, 

3. ιδιοκτησιακά όρια, 

4. όρια υγροτόπου. 

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες ορίων αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται σε χάρτη 

σχετικώς εύκολα. Η οριοθέτηση της υγροτοπικής έκτασης βασίζεται στον ορισµό του 

υγροτόπου που υιοθετείται κατά περίπτωση καθώς υπάρχει πληθώρα ορισµών 

αναλόγως µε τη σκοπιµότητα της εργασίας (π.χ. νοµοθετική, διοικητική, 
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διαχειριστική, ερευνητική κ.λπ.). Για την οριοθέτηση της περιοχής µελέτης δεν 

υπάρχει κατώτερη ή ανώτερη έκταση. Ενδεικτικές πηγές πληροφοριών που είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθούν για τη χαρτογράφηση της περιοχής µελέτης αποτελούν: 

• τοπογραφικοί χάρτες ή τηλεπισκοπικά δεδοµένα (αεροφωτογραφίες, 

δορυφορικές εικόνες) διαφορών χρονικών περιόδων, 

• γεωλογικοί και εδαφολογικοί χάρτες, 

• χάρτες βλάστησης, 

• αρχεία διαχειριστικών µέτρων, 

• αρχεία πληµµυρών, 

• χάρτες χρήσεων γης στις ανάντι περιοχές, 

• αρχείο ιδιοκτησιών, ατόµων και οργανισµών που έχουν εργασθεί στην 

περιοχή, άτοµα και οργανωµένες οµάδες µε ποικίλες δραστηριότητες στην 

περιοχή όπως οικολογία, αναψυχή, παρατήρηση πουλιών, κυνήγι κ.λπ. 

 

• Οριοθέτηση λεκάνης απορροής 

Ως λεκάνη απορροής ορίζεται το σύνολο της έκτασης η οποία συνεισφέρει µε 

νερό προερχόµενο από άµεση ή βασική απορροή στον υπό µελέτη υγρότοπο. Για την 

οριοθέτησή της χρησιµοποιούνται τοπογραφικοί χάρτες ενώ εντός αυτής χρειάζεται 

να χαρτογραφηθούν οι εκτάσεις µε τις εξής κλίσης εδάφους 

 0 - 2
o
 Επίπεδες/΄Ηπιες Κ0 

 2
o
 - 5

o
 Ήπιες Κ1 

 5
o
 - 15

o
 Μέσες Κ2 

 > - 15
o
 Απότοµες Κ3 

 

• Οριοθέτηση ΥΓΜ 

Ο στόχος είναι η αναγνώριση και χαρτογραφική αποτύπωση τµηµάτων µε 

οµοιόµορφη υγροτοπική λειτουργία. Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας αυτής 

υλοποιείται στο πεδίο και είναι δυνατό τα όρια που αναγνωρίσθηκαν στο πεδίο να 

γίνουν ακριβέστερα µε εργασία γραφείου µε τη χρήση συστηµάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών (ΣΓΠ). 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την οριοθέτηση των ΥΓΜ είναι: 

• διαχείριση της υδρολογίας, 

• γεωµορφολογία, 
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κλίση πληµµυρική 

περιοχή 

κοίτη 

• έδαφος. 

Αρχικώς οι ΥΓΜ οριοθετούνται µε τη χρήση δεδοµένων που αφορούν στη 

διαχείριση της υδρολογίας και της γεωµορφολογίας. Στη συνέχεια είναι δυνατό να 

ενσωµατωθούν εδαφολογικά δεδοµένα. 

Για τη διασφάλιση της ακρίβειας της χαρτογραφικής αποτύπωσης των ορίων 

τόσο της περιοχής µελέτης, της λεκάνης απορροής όσο και των ΥΓΜ συνιστάται η 

συνεργασία µε έναν γνώστη της περιοχής. 

Για τη χαρτογραφική αποτύπωση των ΥΓΜ επιλέγεται µια τοποθεσία που δίνει 

τη δυνατότητα της πανοραµικής άποψης της περιοχής µελέτης από όπου 

αποτυπώνονται στοιχεία τοπογραφίας όπως κανάλια, ρέµατα, αναχώµατα, δρόµοι, 

στραγγιζόµενες εκτάσεις κ.λπ. 

Επίσης αποτυπώνονται χρήσεις γης όπως δάση, καλαµιώνες, ανοικτά νερά. 

Στην περιοχή µελέτης αρχικώς αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται τρεις 

κατηγορίες εδαφικής µορφολογίας: κοίτες, πληµµυρικές περιοχές και κλίσεις. Οι 

πληµµυρικές περιοχές είναι επίπεδες εκτάσεις που βρίσκονται πλησίον των κοιτών 

και έχουν κλίση µικρότερη από 2
ο
. Οι κλίσεις είναι οι περιοχές πλησίον των 

πληµµυρικών ή των κοιτών και έχουν κλίση µεγαλύτερη των 2
ο
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια και όσον αφορά την εργασία στο πεδίο επιλέγεται µια διαδροµή 

(ή εάν κρίνεται απαραίτητο περισσότερες), η οποία διασχίζει τα τµήµατα (κοίτες, 

επίπεδες, κλίσεις) της περιοχής µελέτης. Η διαδροµή δεν είναι απαραίτητο να είναι 

ευθεία αλλά πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες: 

• οι διαδροµές πρέπει να κατανέµονται οµοιόµορφα στην περιοχή µελέτης, 

• να µην απέχουν περισσότερο από 100 m µεταξύ τους (αναλόγως µε την 

έκταση της περιοχής µελέτης), 
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• να διασχίζουν όσο το δυνατόν περισσότερη ποικιλοµορφία του τοπίου της 

περιοχής µελέτης, 

• να είναι ασφαλείς και εύκολες, 

• να µην ακολουθούν ρέµατα ή τεχνητά στοιχεία του τοπίου τα οποία είναι 

δυνατό να αποτελέσουν όρια ΥΓΜ. 

 

Για τον προσδιορισµό των ορίων των ΥΓΜ χρησιµοποιούνται όρια που 

δείχνουν µεταβολή της υδρολογίας και της γεωµορφολογίας. 

Υδρολογικά στοιχεία 

Τα ακόλουθα τοπογραφικά στοιχεία είναι πιθανό να σχετίζονται ή προκαλούν 

µεταβολή της υδρολογίας της περιοχής και είναι δυνατό να αποτελέσουν όρια ΥΓΜ: 

• αναχώµατα τα οποία είναι δυνατό να χωρίζουν εκτάσεις που καλύπτονται µε 

νερό από άλλες µη καλυπτόµενες, 

• ρέµατα, χείµαρροι, κανάλια κ.λπ. (πλάτος >1 m) τα οποία είναι δυνατό να 

χωρίζουν εκτάσεις µε διαφορετικό πληµµυρικό καθεστώς, 

• επιµήκεις εκτάσεις που διαχωρίζουν στραγγιζόµενες περιοχές από µη 

στραγγιζόµενες εκτάσεις λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν οι εκτάσεις 

διακρίνονται µεταξύ τους µε ασφάλεια και το στραγγιστικό σύστηµα 

λειτουργεί. Το στραγγιστικό σύστηµα µειώνει τον υπόγειο υδροφορέα και 

εποµένως επηρεάζει την υδρολογία της περιοχής. 

Γεωµορφολογικά στοιχεία 

Γεωµορφολογιακά στοιχεία του τοπίου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την οριοθέτηση των ΥΓΜ αποτελούν όλες οι σηµαντικές µεταβολές στο επίπεδο του 

εδάφους και τα ακόλουθα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 

• τα όρια δεν είναι αµέσως διακριτά στο πεδίο και συχνά ένδειξη αποτελεί η 

µεταβολή στην υγρασία του εδάφους όπως αυτή εκφράζεται από 

κατακλυζόµενα ή κορεσµένα εδάφη και τη συναφή βλάστηση, 

• η υγρασία του εδάφους - και σε µικρότερο βαθµό – η κατανοµή της 

βλάστησης είναι δυνατό να ποικίλει µε την εποχή, 

• η βλάστηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένδειξη µόνο όταν δεν έχει 

επηρεαστεί από ανθρώπινη παρέµβαση (π.χ. φράκτης, κανάλι κ.λπ.). 
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2.3. Μέθοδος αξιολόγησης υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών 

 
Όπως αναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η πιο γνωστή 

µέθοδος αξιολόγησης λειτουργιών υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, η Wetland 

Evaluation Technique – WET (Adamus et al. 1987). Κατά την προσέγγιση αυτή, 

εκτιµάται η επιτέλεση των υγροτοπικών λειτουργιών, µε βάση τη δοµή και τα 

γνωρίσµατα του υγροτόπου και της λεκάνης απορροής του. Η παρούσα εργασία 

στηρίχθηκε σε υφιστάµενα στοιχεία και µελέτες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έργου και από τις επί τόπου επισκέψεις στην περιοχή ενδιαφέροντος.  

Πρώτο βήµα στη µέθοδο αξιολόγησης που ακολουθήθηκε ήταν η επιλογή των 

υγροτοπικών λειτουργιών που εκτιµάται ότι επιτελούνται στα υγροτοπικά 

οικοσυστήµατα της Αττικής. Στην παρούσα εργασία, οι λειτουργίες που κρίθηκαν 

σκόπιµο να αξιολογηθούν είναι: 

• Αποθήκευση νερού 

• Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: υδρόβια ζωή * και ορνιθοπανίδα 

• Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

• Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

• Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

• Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

• Σταθεροποίηση ακτών 

* : Στην υδρόβια ζωή περιλαµβάνεται όλη η πανίδα πλήν της ορνιθοπανίδας. 

∆εύτερο βήµα αποτελεί ο καθορισµός των κυριότερων βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων των υγροτόπων και της λεκάνης απορροής, που επηρεάζουν τον βαθµό 

εκδήλωσης της κάθε λειτουργίας. Κάθε ένας από τους παράγοντες, µπορεί να 

συνδέεται µε περισσότερες από µία λειτουργίες. Οι παράγοντες που λαµβάνονται 

υπόψη για την αξιολόγηση της κάθε λειτουργίας δεν έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα 

και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία στον ίδιο βαθµό. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση του 

βαθµού στον οποίο δύναται να επιτελέσει κάθε λειτουργία ο υγρότοπος, δεν 

προέρχεται αναγκαστικά από το αθροιστικό αποτέλεσµα των επιµέρους παραγόντων, 

αλλά γίνεται συνυπολογίζοντας και τη σχετική βαρύτητα του κάθε παράγοντα στην 

εκδήλωση της εν λόγω λειτουργίας. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρατίθενται τα 

γνωρίσµατα του υγροτόπου µε τις εξεταζόµενες λειτουργίες (Adamus et al. 1987, 

Marble 1992). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σειρά παράθεσης των ανωτέρω που 
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επηρεάζουν τον βαθµό εκδήλωσης της κάθε λειτουργίας, γίνεται στο κείµενο µε 

τυχαίο τρόπο και όχι µε σειρά σπουδαιότητας. 

Επόµενο και τελευταίο βήµα της µεθόδου αξιολόγησης, αποτελεί ο ποιοτικός 

χαρακτηρισµός της επιτέλεσης της κάθε λειτουργίας σε βαθµό “υψηλό”, “µέτριο”, 

“χαµηλό”, “µηδενικό” ή “απροσδιόριστο”. 

Η αξιολόγηση των υγροτοπικών αξιών δεν βασίζεται µόνο σε καθαρώς 

αντικειµενικά κριτήρια αλλά πολλές φορές είναι υποκειµενική και µπορεί να διαφέρει 

ανάλογα µε τον χρήστη. Για την ποσοτική αξιολόγηση των αξιών έχουν προταθεί 

πολλές προσεγγίσεις, η κάθε µία από τις οποίες παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα. Η ποιοτική αξιολόγηση, παρόλη την υποκειµενικότητά της, είναι 

συχνά χρήσιµη για σκοπούς όπως: α) ευαισθητοποίησης του κοινού, β) αδροµερών 

συγκρίσεων µεταξύ υγροτόπων ή και επιµέρους υγροτοπικών µονάδων, γ) 

παρακολούθησης του οικολογικού χαρακτήρα ενός υγροτόπου, δ) διευκόλυνσης 

λήψης αποφάσεων για µέτρα διαχείρισης. Στη περίπτωση των υγροτοπικών 

οικοσυστηµάτων της Αττικής, οι αξίες που εκτιµήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

• Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

• Υδρευτική 

• Αλιευτική 

• Κτηνοτροφική 

• Θηραµατική 

• Επιστηµονική 

• Εκπαιδευτική 

• Αναψυχική 

• Πολιτιστική 

• Βελτιωτική της ποιότητας του νερού 

• Αντιπληµµυρική 

• Αντιδιαβρωτική 

• Τοποκλιµατική 

Η αξιολόγηση έγινε µε συνεκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης των υγροτοπικών 

λειτουργιών και της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 

αγαθά που µπορεί να αποκοµίσει ο άνθρωπος από τον υγρότοπο. Η αξιολόγηση 

καταλήγει στον ποιοτικό χαρακτηρισµό του βαθµού εκδήλωσης κάθε αξίας ως 

“υψηλού”, “µέτριου”, “χαµηλού”, “µηδενικού” ή “απροσδιόριστου”. 
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Πίνακας 1. Γνωρίσµατα υγροτόπου που επηρεάζουν τον βαθµό εκδήλωσης της κάθε λειτουργίας 

  Υγροτοπικές Λειτουργίες 

Γνωρίσµατα/ Παράγοντες 
Αποθήκευση 

νερού 

Στήριξη 

τροφικών 

πλεγµάτων 

Αποµάκρυνση & 

µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων  

Παγίδευση 

ιζηµάτων & 

τοξικών ουσιών 

Τροποποίηση 

πληµµυρικών 

φαινοµένων 

Εµπλουτισµός 

υπογείων 

υδροφορέων 

Σταθεροποίηση 

ακτών 

Υγρότοπος/ποσοστό στη 

λεκάνη απορροής 
  

 

� 
   

 

Θέση υγροτόπου �   � �   

Χηµική σύσταση νερού  � �     

Υδροπερίοδος  � �     

Κλίση πυθµένα / ταχύτητα νερού   � �    

Στόµιο εκροής νερού �  � � � �  

Ταχύτητα νερού  � �  �   

Βάθος νερού � �  �    

Ποσοστό φυτοκάλυψης   �  �  � 

Υπόστρωµα υγροτόπου �  � �  �  

Τύπος υγροτόπου    � � � � 

Τύπος βλάστησης  � � �    

Προέλευση νερού �     �  

Γνωρίσµατα λεκάνης απορροής �       

Ποικιλότητα ενδιαιτηµάτων  �      

Πηγή: Adamus et al. 1987, Marble 1992 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

3.1. Υδρογεωµορφολογικές µονάδες  

3.1.1. Υδρογεωµορφολογικές µονάδες εκβολών Ασωπού & λιµνοθάλασσας 

Ωρωπού 

  

 Οι ΥΓΜ µονάδες που αναγνωρίσθηκαν και οριοθετήθηκαν στην περιοχή 

µελέτης είναι οι ακόλουθες 4:  

 

Μονάδα 
Μήκος (km) / 

Επιφάνεια (km
2
) 

% µήκους κύριας κοίτης ή 

% έκτασης λεκάνης απορροής 

Α ~ 1 km 1,7 % 

Β1-4 0,573 km
2
 0,08 % 

Γ 0,26 km
2
 0,04 % 

∆ 0, 26 km
2
 0,04 % 

 

Α. Το τµήµα της κοίτης από την επαρχιακή οδό Ωρωπού - Χαλκουτσίου έως την 

εκβολή του ποταµού. Το έδαφος είναι οµαλό, µε κλίση 0
ο
. Ανατολικά και δυτικά της 

κοίτης υπάρχουν µικροί ελαιώνες και η δόµηση είναι έντονη. Η βλάστηση είναι 

υδροχαρής νιτρόφιλη π.χ. Phragmites australis (κοινωνία Scirpo-Phragmitetum), 

Carex pendula µε υψηλούς θάµνους και κυρίαρχα είδη δένδρων Salix sp., Populus sp. 

 

Β1-4 Περιοχή Β1 (δυτικά) και Β2 (ανατολικά) των εκβολών του Ασωπού, και Β3 

και Β4 (ανατολικά και περιµετρικά) της λιµνοθάλασσας Ωρωπού. Πρόκειται για 

τέσσερις διακριτές περιοχές ενδιάµεσων εκτάσεων του εδάφους. Οι δύο (δυτικά Β1 

και ανατολικά Β2) καλύπτουν τη φυσική έκταση εκατέρωθεν του τελευταίου 

τµήµατος της κοίτης (ΑΒ) και οι άλλες δύο (Β3, Β4) βρίσκονται ανατολικά και 

περιµετρικά της λιµνοθάλασσας Ωρωπού. Οι δύο τελευταίες χωρίζονται από 

ασφαλτοστρωµένη τοπική οδό. Στη µονάδα αυτή κυριαρχούν τα αλόφυτα. 

∆ιακρίνονται δύο φυτοκοινωνίες, η Arthocnemetum fructicosae και η Salicornietum 

europeae. Η στάθµη του υπογείου ύδατος (υφάλµυρου ή αλµυρού) είναι υψηλή για 
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µεγάλο διάστηµα του έτους. Σε τµήµατα της µονάδας που εµφανίζεται και εποχική 

κατάκλυση κυριαρχεί η φυτοκοινωνία Salicornietum europeae. 

 

Γ. Η έκταση αυτή καλύπτει τη λιµνοθάλασσα Ωρωπού και αντιπροσωπεύει ύφεση 

του εδάφους. Η περιοχή βρίσκεται σε µόνιµη επικοινωνία µε τη θάλασσα και 

συντηρεί αραιή αλοφυτική βλάστηση. 

 

∆. Η έκταση αυτή βρίσκεται νότια και ανατολικά της λιµνοθάλασσας έως το 

δυτικό όριο του Ωρωπού και την τοπική επαρχιακή οδό και αντιπροσωπεύει 

ενδιάµεση έκταση του εδάφους. Η µονάδα αυτή κατακλύζεται περιοδικώς και 

καλύπτεται µε αλοφυτική βλάστηση, όπου κυριαρχεί το αρµυρίκι (Tamarix sp. 

φυτοκοινωνία Tamaricetum parviflorae). Στην έκταση αυτή έντονη είναι η ανθρώπινη 

πίεση που ασκείται από την κυκλοφορία κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. 

 

 

3.1.2. Υδρογεωµορφολογικές µονάδες περιοχής Εθνικού Πάρκου Σχινιά 

Οι ΥΓΜ µονάδες που αναγνωρίσθηκαν στην περιοχή µελέτης είναι οι 

ακόλουθες: 

Μονάδα 
Μήκος (km) / 

Επιφάνεια (km
2
) 

Α 0,74 

Β 1,21 

Γ 4,40 

∆ 0,92 

 

Α. Η µονάδα αυτή βρίσκεται δυτικά του κωπηλατοδροµίου µέχρι τον οικισµό του 

Σχινία και νοτίως της λεωφόρου Σουλίου και περιλαµβάνει τη Μακαρία πηγή. 

Το έδαφος είναι επίπεδο µε κλίση 0 - 2
o
 (πληµµυρική περιοχή) µε οµαλό 

µικροανάγλυφο. Η βλάστηση περιλαµβάνει έναν εκτεταµένο καλαµώνα (Phragmites 

sp.) στο δυτικό άκρο της µονάδας και λωρίδες Tamarix κατά µήκος των χωµάτινων 

οδών. Κατά µήκος της κοίτης της Μακαρίας πηγής απαντά στοά από ευκαλύπτους 

και στις όχθες πυκνός καλαµώνας. Η πηγή διαθέτει νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. 
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Β. Η µονάδα περιλαµβάνει ολόκληρο το παράκτιο µέτωπο της υγροτοπικής 

περιοχής από τη δυτική πλευρά πλησίον της εισόδου του κωπηλατοδροµίου ώς 

την ανατολική όπου υψώνεται ο λόφος της Κυνοσούρας. Βόρειο όριο της 

αποτελεί η λεωφόρος Σχινιά. Πρόκειται για µια επίπεδη περιοχή (κλίση 0 - 2
o
) µε 

αµµώδες έδαφος και εκτεταµένες αµµοθίνες του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 

2270 Θίνες µε δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster. Εντός του πευκώνα 

υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και στην παραλιακή ζώνη του τουριστικές 

εγκαταστάσεις και είναι εµφανής η πίεση από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία 

οχηµάτων. 

 

Γ. Η µονάδα ορίζεται από την ανατολική πλευρά του κωπηλατοδροµίου, την 

λεωφόρο Σχινιά, το λόφο ∆ικαστικά και την επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου. 

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη σε έκταση ΥΓΜ µονάδα της υγροτοπικής περιοχής 

µελέτης του ΕΠ Σχινιά. Το έδαφος της έχει µικρή κλίση (κλίση 0 - 2
o
) και το 

µικροανάγλυφο είναι οµαλό. Χωµάτινες διαδροµές έχουν προκαλέσει τον κερµατισµό 

της έκτασης, εντοπίσθηκαν σηµεία παράνοµης απόθεσης απορριµµάτων και ένα 

τµήµα της είναι φραγµένο και απροσπέλαστο µε σκοπό την προστασία κεραιών 

τηλεπικοινωνίας του Πολεµικού Ναυτικού και υπάρχουν στραγγιστικές τάφροι σε 

όλη την έκταση της µονάδας. Στη βορειοανατολική πλευρά υπάρχουν κτίσµατα και 

ασκείται βόσκηση. Στην περιοχή απαντούν κυρίως µεσογειακά αλίπεδα Juncetalia 

maritimi, µεσογειακές αλόφιλες λόχµες (Arthrocnemetalia fructicosae), µονίµως 

κατακλυζόµενα τµήµατα µε φυσικώς ευτροφικά νερά µε βλάστηση του τύπου 

Magnopotamion ή Hydrochariton, στοές Tamarix κατά µήκος κυρίως των διαδροµών. 

Επίσης στην παραλιακή ζώνη απαντούν οι τύποι οικοτόπων θύνες µε δάσος από Pinus 

pinea ή/και Pinus pinaster και πευκοδάσος µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου 

συµπεριλαµβανοµένου του Pinus mugo και Pinus leucodermis. 

 

∆. Η µονάδα αυτή ορίζεται από τη φραγµένη περιοχή του κωπηλατοδροµίου µε το 

µόνιµο ανοικτό νερό του ταµιευτήρα. Η µονάδα αποτελεί πλήρως ανθρωπογενή 

κατασκευή και ο ταµιευτήρας δέχεται τις απορροές της Μακαρίας πηγής. 
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3.2. Λειτουργίες στους υγροτόπους της Αττικής 

 

 Η γνώση της υδρολογίας του υγροτόπου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 

εκτίµηση των υγροτοπικών λειτουργιών. Συγκεκριµένα, το υδατικό ισοζύγιο, δηλαδή 

οι εισροές και εκροές των επιφανειακών υδάτων, η επικοινωνία µε τους υπόγειους 

υδροφορείς, η εξατµισοδιαπνοή, κ.ά., είναι παράγοντες που διαµορφώνουν την 

υδροπερίοδο και καθορίζουν τον ρυθµό ανανέωσης του νερού. Ως υδροπερίοδος 

λαµβάνεται η ανύψωση και πτώση της επιφανειακής και υπόγειας στάθµης του νερού 

του υγροτόπου από εποχή σε εποχή ή από έτος σε έτος. Παροµοιάζεται µε την 

"υπογραφή" του υγροτόπου, υπό την έννοια ότι η υδροπερίοδος επηρεάζει πληθώρα 

δοµικών και λειτουργικών γνωρισµάτων του υγροτόπου. Η συχνότητα, το βάθος και η 

διάρκεια παραµονής του νερού επηρεάζει και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

παρουσία βλάστησης και τις λειτουργίες του υγροτόπου (Marble 1992). 

 Στη συνέχεια, δίνεται αναλυτικά η περιγραφή των υγροτοπικών λειτουργιών 

που θα εκτιµηθούν για τους υγροτόπους της Αττικής. 

 

 

3.2.1. Αποθήκευση νερού 

Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στην ικανότητα του υγροτόπου να αποθηκεύει 

νερό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ορισµένες περιόδους του έτους. Η 

αποθήκευση του επιφανειακού νερού αποτελεί µία λειτουργία που σχεδόν όλοι οι 

υγρότοποι µπορούν να την επιτελέσουν. Η αποθήκευση του νερού των 

ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων και ο χρόνος που απαιτείται για τη σταδιακή 

εκφόρτισή του µπορεί να διαφέρει µεταξύ των υγροτόπων. 

Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από παράγοντες, όπως οι ακόλουθοι:  

 

α) Θέση υγροτόπου 

Υγρότοποι που σκιάζονται από ορεινούς όγκους καθώς και αυτοί που δεν είναι 

εκτεθειµένοι σε ισχυρούς ανέµους, διατηρούν το νερό τους για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα.  

 

β) Υπόστρωµα υγροτόπου 

Υγρότοποι µε αδιαπέρατο υπόστρωµα αποθηκεύουν νερό για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

γ) Στόµιο εκροής νερού από τον υγρότοπο  
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Η παρουσία στοµίου εξόδου του νερού από τον υγρότοπο παρέχει την ένδειξη για το 

χρόνο παραµονής του νερού στον υγρότοπο πριν διοχετευτεί στις κατάντη περιοχές. 

Όταν δεν υπάρχει καθόλου στόµιο εκροής, αποθηκεύεται όλη η ποσότητα του νερού 

έως ότου ο υγρότοπος υπερχειλίσει. Από την άλλη µεριά, όταν το νερό εξέρχεται από 

τον υγρότοπο απρόσκοπτα, η αποθηκευτική του ικανότατα θα είναι µικρή. Εποµένως, 

η λειτουργία ευνοείται σε υγροτόπους που δεν έχουν καθόλου στόµιο εκροής ή είναι 

στενό και η εκροή είναι περιορισµένη. 

 

δ) Βάθος νερού υγροτόπου 

Το βάθος του νερού σε έναν υγρότοπο δίνει µια σαφή εικόνα για τον όγκο του νερού 

που µπορεί να αποθηκευτεί. Οι υγρότοποι που έχουν µικρό βάθος νερού, 

θερµαίνονται γρηγορότερα σε σύγκριση µε τους βαθύτερους και εποµένως έχουν 

µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. Αντίθετα, οι υγρότοποι µε µεγάλη 

κλίση πρανών διατηρούν µεγάλο βάθος νερού σε όλη την έκτασή τους και έχουν 

µικρότερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. 

 

ε) Προέλευση νερού υγροτόπου 

Όταν ένας υγρότοπος τροφοδοτείται από υπόγεια νερά είναι πιθανόν να έχει 

µικρότερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης κατά το θέρος, διότι η θερµοκρασία των 

υπογείων νερών είναι χαµηλότερη από αυτή των επιφανειακών.  

 

στ) Γνωρίσµατα λεκάνης απορροής 

Υγρότοποι που δέχονται νερά από λεκάνες απορροής που παρουσιάζουν υψηλή 

διαβρωσιµότητα, είναι πιθανόν να λειτουργήσουν ως χώροι απόθεσης ιζηµάτων, µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται η χωρητικότητά τους.  

 

 

3.2.2. Στήριξη τροφικών πλεγµάτων 

Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στη στήριξη ποικίλων ειδών ψαριών και άλλων 

σπονδυλόζωων καθώς και υδροβίων ασπονδύλων ζώων και υδροβίων αυτότροφων 

οργανισµών και αφθονίας πληθυσµών ορισµένων από τα είδη αυτά. 

Οι υγρότοποι εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία ενδιαιτηµάτων και ιδιαίτερα αυτοί 

που διαθέτουν ποικιλία τύπων βλάστησης, βάθος και ταχύτητα νερού, καθώς και 

εκτεταµένη φυτοκάλυψη. Οι υγρότοποι που χαρακτηρίζονται από πυκνή υγροτοπική 
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βλάστηση, µπορούν να προσφέρουν τροφή και ενδιαίτηµα σε πολλά είδη ψαριών και 

ασπονδύλων, που µε τη σειρά τους αποτελούν τροφή για άλλα είδη του τροφικού 

πλέγµατος. Έτσι, µπορούν να συντηρούν υδρόβιους οργανισµούς σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής, καθώς διαθέτουν τα ενδιαιτήµατα που είναι απαραίτητα για την 

επιβίωσή τους. Εκτός από το πλήθος των φυτικών ειδών που απαντούν στους 

υγροτόπους, πολλά είδη πουλιών, θηλαστικών, αµφιβίων, ερπετών, εκ των οποίων 

αξιόλογος αριθµός είναι απειλούµενα ή προστατευόµενα, εξαρτώνται από αυτούς για 

ανάπαυση, διατροφή και αναπαραγωγή τους. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την 

ορνιθοπανίδα, οι υγρότοποι προσφέρουν ασφαλή ενδιαιτήµατα για φωλεοποίηση, 

διαχείµαση, αλλά και σταθµούς ξεκούρασης και διατροφής κατά τη µετανάστευση. 

Επίσης, είναι γνωστό ότι, σχεδόν όλα τα είδη ψαριών και ασπονδύλων του γλυκού 

νερού και πολλά του αλµυρού νερού χρειάζονται περιοχές µε ρηχά νερά σε κάποιο 

στάδιο του βιολογικού τους κύκλου. Όλοι, όµως, οι ρηχοί υγρότοποι δεν υπηρετούν 

τις ανάγκες αυτών των οργανισµών. Σε υγροτόπους πολύ ρηχούς, όπου το νερό δεν 

ανανεώνεται ικανοποιητικά, δηµιουργούνται συνθήκες ακατάλληλες για πολλούς 

υδρόβιους οργανισµούς (υψηλή θερµοκρασία, υψηλή περιεκτικότητα αλάτων, 

χαµηλή περιεκτικότητα διαλυµένου οξυγόνου). 

 Για την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής, οι σπουδαιότεροι παράγοντες που την 

επηρεάζουν είναι:  

 

α) Υδροπερίοδος  

Η παρουσία ενδιαιτηµάτων που βρίσκονται σε µόνιµη κατάκλυση θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντική για τους υδρόβιους οργανισµούς και κυρίως για τα ψάρια και τα 

ασπόνδυλα. Τα νερά αυτά παρέχουν ενδιαιτήµατα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

όταν οι άλλες περιοχές είναι στεγνές. Εποµένως, σε υγροτόπους που κάποιες περιοχές  

τους παρουσιάζουν µόνιµα νερό, εµφανίζεται υψηλή ποικιλότητα ψαριών και 

ασπονδύλων.  

Ιδιαίτερα σε περιόδους πληµµυρών, δηµιουργούνται περιοχές κατάλληλες για 

εναπόθεση αβγών, εκκόλαψη και τροφοληψία για πολλά είδη ψαριών και 

ασπόνδυλων. 

 

β) Τύποι και χωροδιάταξη βλάστησης 

Η µεγάλη ποικιλότητα τύπων βλάστησης έχει ως επακόλουθο και µεγάλη ποικιλότητα 

ειδών διότι αυξάνει τη δοµική ετερογένεια, και παρέχει περισσότερες δυνατότητες 
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υποστήριξης υδρόβιων οργανισµών από ένα υγρότοπο που καλύπτεται από µία µόνο 

µορφή βλάστησης.  

H πυκνή υγροτοπική βλάστηση, κυρίως των καλαµώνων, σε µεγάλη έκταση, συνήθως 

εµποδίζει την ελεύθερη µετακίνηση των ψαριών, περιορίζει τον αριθµό των µεγάλων 

ψαριών και τις περιοχές τροφοληψίας πτηνών που απαιτούν ανοιχτά νερά για τον 

σκοπό αυτό. Από την άλλη µεριά προσφέρει καταφύγιο και χώρους αναπαραγωγής σε 

διάφορα είδη.  

Ο µέγιστος αριθµός πουλιών και η ποικιλότητά τους συνδέεται µε σχετικά 

ισορροπηµένη σχέση µεταξύ ανοιχτού νερού και υγροτοπικής βλάστησης, που 

παρέχει καταφύγιο, προστασία (για τα νεογνά) και τροφή. Υπάρχουν είδη πουλιών 

που απαιτούν βλάστηση, άλλα είδη που απαιτούν ανοιχτά νερά και άλλα, που 

προσαρµόζονται ευκολότερα στη διαχωριστική ζώνη αυτών των περιοχών.  

 

γ) Ταχύτητα ροής του νερού  

Υγρότοποι που έχουν περιοχές µε µικρή ταχύτητα νερού επιτρέπουν την εναπόθεση 

ιζηµάτων κα θρεπτικών στοιχείων, µε αποτέλεσµα να βοηθούν την εγκατάσταση 

υγροτοπικής βλάστησης, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη.  

 

δ) Βάθος νερού του υγροτόπου 

Η υγροτοπική βλάστηση εξαρτάται άµεσα από το βάθος του νερού και τη διάρκεια 

της κατάκλυσης, οπότε οι περιοχές που παρουσιάζουν ποικίλα βάθη νερού, θα 

εµφανίσουν υψηλότερη ποικιλότητα ενδιαιτηµάτων, και εποµένως αυξηµένη ποικιλία 

µορφών βλάστησης και ειδών φυτών και ζώων. Αυτό έχει ως επακόλουθο να 

στηρίζουν περισσότερα και πολυπλοκότερα πλέγµατα. Για την επιτέλεση της 

λειτουργίας αυτής, ιδιαίτερα σπουδαίο και ευνοϊκό γνώρισµα είναι η βραδεία αλλαγή 

του βάθους από τη χέρσο προς το χαµηλότερο σηµείο του υγροτόπου. Σε υγροτόπους 

µε απότοµες βραχώδεις όχθες ή µε µεγάλες κλίσεις πυθµένα, αναπτύσσεται 

περιορισµένη υγροτοπική βλάστηση, µε αποτέλεσµα να έχουν µικρότερη αξία για 

είδη που αναζητούν την τροφή τους στην παράκτια υγροτοπική ζώνη. Εποµένως, σε 

περιπτώσεις τέτοιων υγροτόπων δεν ευνοείται η επιτέλεση της λειτουργίας αυτής. 

 

ε) Χηµική σύσταση νερού του υγροτόπου 

Η αυξηµένη περιεκτικότητα σε άλατα και η πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε 

διαλυµένο οξυγόνο επηρεάζουν δυσµενώς και σχεδόν δεν επιτρέπουν την επιτέλεση 
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της λειτουργίας αυτής. Υπάρχει ένα πολύπλοκο σύµπλεγµα επιδράσεων και 

αλληλεπιδράσεων (µεταξύ των χηµικών παραµέτρων) επί της βιωτής του υγροτόπου. 

Για πολλούς οργανισµούς είναι γνωστά τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια ανοχής και 

αντοχής σε σηµαντικές χηµικές παραµέτρους. Βέβαια, το αν ζει και ευδοκιµεί το κάθε 

είδος σε έναν υγρότοπο δεν εξαρτάται µόνο από το οξυγόνο, αλλά και από πλήθος 

άλλων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 

 

 

3.2.3. Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

 Τα νερά που εισέρχονται σε έναν υγρότοπο αναπόφευκτα µεταφέρουν θρεπτικά 

στοιχεία, διαλυµένα στο νερό και προσροφηµένα στα σωµατίδια του εδάφους. 

Ανάλογα µε τη χρήση γης στη λεκάνη απορροής, τα θρεπτικά στοιχεία µπορεί να 

προέρχονται από αγρούς, οικισµούς ή βιοµηχανίες. Οι υγρότοποι έχουν την 

ικανότητα να βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, µε την κατακράτηση των 

θρεπτικών στοιχείων και τη µετατροπή τους σε άλλες µορφές. Η αποµάκρυνσή τους 

επιτυγχάνεται µε φυσικοχηµικές και βιολογικές διεργασίες, οι οποίες επιτελούνται 

στους υγροτόπους. Το άζωτο και ο φωσφόρος είναι τα δύο κύρια στοιχεία που 

αποτελούν περιοριστικοί παράγοντες για τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα. Η 

διαθεσιµότητά τους επηρεάζει κατά ένα σηµαντικό µέρος τη ζωή των αυτότροφων 

οργανισµών.  

 Τα γνωρίσµατα του υγροτόπου που βοηθούν στην εκδήλωση της λειτουργίας 

αυτής είναι:  

 

α) Υπόστρωµα του υγροτόπου 

Ο τύπος του εδαφικού υποστρώµατος µπορεί να καθορίσει τον βαθµό προσρόφησης 

του διαλυµένου φωσφόρου στο νερό αλλά και άλλων θρεπτικών στοιχείων από το 

υγροτοπικό έδαφος. Για την αποµάκρυνση του φωσφόρου κατάλληλο υπόστρωµα 

θεωρείται αυτό που περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα υλικά, τα οποία 

περιέχουν πολύ αργίλιο, ασβέστιο ή σίδηρο. Ενώ για την αποµάκρυνση του αζώτου 

κατάλληλο είναι εκείνο που περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. 

 

β) Κλίση πυθµένα του υγροτόπου 

Όταν η κλίση του πυθµένα είναι οµαλή ευνοείται η επιτέλεση της λειτουργίας. 
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γ) Στόµιο εκροής νερού από τον υγρότοπο  

Όταν ένας υγρότοπος δεν διαθέτει στόµιο εκροής νερού, τότε επιτελεί σε µεγάλο 

βαθµό τη λειτουργία αυτή. Έτσι, ο χρόνος παραµονής του νερού µεγαλώνει και 

εποµένως αυξάνεται η δυνατότητα δέσµευσης των θρεπτικών από την υγροτοπική 

βλάστηση.  

 

δ) Ποσοστό της λεκάνης απορροής που καλύπτει ο υγρότοπος 

Όταν το ποσοστό της έκτασης του υγροτόπου προς την έκταση της λεκάνης απορροής 

είναι µεγάλο, είναι πιθανόν ο υγρότοπος να δέχεται αναλογικά λιγότερους ρύπους 

από ότι ένας υγρότοπος µε µικρότερο ποσοστό. Άρα, όσο µικρότερο το ποσοστό που 

καταλαµβάνει ένας υγρότοπος, τόσο περισσότερες θρεπτικές ουσίες θα εισέλθουν ανά 

τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας του υγροτόπου. 

 

ε) Οριζόντια κίνηση νερού µέσα στον υγρότοπο 

Όταν το νερό εισέρχεται στον υγρότοπο µε βραδείς ρυθµούς, έχει µεγαλύτερη 

πιθανότητα αφοµοίωσης από την υδρόβια βλάστηση και εποµένως ευνοείται 

περισσότερο η λειτουργία αυτή. 

 

στ) Υδροπερίοδος 

Η µόνιµη κατάκλυση ευνοεί περισσότερο τη λειτουργία. 

 

ζ) Χηµική σύσταση νερού του υγροτόπου 

Ειδικά για τον φωσφόρο η λειτουργία ευνοείται όταν η αλκαλικότητα του νερού του 

υγροτόπου υπερβαίνει τα 20 µικρογραµµάρια ανά λίτρο. 

 

η) Βλάστηση του υγροτόπου 

Η παρουσία φυτών ευνοεί τη λειτουργία, διότι αφενός συµβάλλει στην επιβράδυνση 

της ροής του νερού που εισέρχεται και αφετέρου προσλαµβάνουν και τα ίδια µέρος 

του αζώτου και φωσφόρου που εισέρχεται. Επιπροσθέτως, τα φυτά αποτελούν το 

υπόστρωµα για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, µέσω των οποίων 

µετασχηµατίζονται πολλές ουσίες σε άλλες µορφές. Η λειτουργία ευνοείται όχι µόνο 

απλώς όταν υπάρχει βλάστηση στον υγρότοπο, αλλά περισσότερο όταν υπάρχει 

ποικιλότητα ειδών. 
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θ) Ποσοστό φυτοκάλυψης υγροτόπου 

Η υγροτοπική βλάστηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην κατακράτηση των 

θρεπτικών στοιχείων. Εποµένως, όσο υψηλότερο το ποσοστό φυτοκάλυψης, τόσο 

περισσότερο ευνοείται η επιτέλεση της λειτουργίας. 

 

 

3.2.4. Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

 Τα νερά επιφανειακής απορροής, τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα και ο 

άνεµος παρασύρουν εντός του υγροτόπου στερεά υλικά. Τα υλικά αυτά παγιδεύονται 

προσωρινά ή µόνιµα στον υγρότοπο µε αποτέλεσµα ο υγρότοπος να βελτιώνει την 

ποιότητα του νερού που διέρχεται από αυτόν. Τα ιζήµατα µπορεί να περιέχουν 

θρεπτικά στοιχεία, βαρέα µέταλλα, και γεωργικά φάρµακα ανάλογα µε τις χρήσεις 

γης της λεκάνης απορροής (γεωργική, αστική, βιοµηχανική κ.λπ.). Οι διεργασίες που 

παγιδεύουν τους ρύπους που εισέρχονται µέσα στους υγροτόπους, οφείλονται στην 

επιβράδυνση της ταχύτητας του νερού και στην επακόλουθη κατακράτηση θρεπτικών 

συστατικών από την υγροτοπική βλάστηση, στην αποικοδόµηση της οργανικής 

ουσίας από τους µικροοργανισµούς, στον µεταβολισµό των φυτών και ζώων και στη 

φωτοσύνθεση. Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών είναι:  

 

α) Κλίση πυθµένα και ταχύτητα ροής του νερού  

Σε υγροτόπους µε µικρή κλίση πυθµένα η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι συνήθως 

µικρή. Εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα καθίζησης των αιωρούµενων 

υλικών και ευνοείται η συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών εντός 

του υγροτόπου. 

 

β) Στόµιο εκροής νερού από τον υγρότοπο  

Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραµονής του νερού στον υγρότοπο τόσο 

µεγαλύτερη θα είναι η πιθανότητα συγκράτησης των ιζηµάτων. Υγρότοποι που το 

στόµιο εκροής του νερού είναι περιορισµένο, έχουν µεγαλύτερη ικανότητα 

συγκράτησης ιζηµάτων και τοξικών ουσιών.  
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γ) Τύπος και χωροδιάταξη της βλάστησης του υγροτόπου  

Εκτεταµένες περιοχές µε θαµνώδη υγροτοπική βλάστηση, µειώνουν την ταχύτητα 

κίνησης του νερού στον υγρότοπο λόγω της τριβής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ νέου αιώρηση των ιζηµάτων 

που έχουν ήδη καθιζήσει. Παράλληλα, η βλάστηση συµβάλλει στην επικάλυψη των 

ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός που ευνοεί τη λειτουργία. 

 

δ) Θέση υγροτόπου 

Όταν ο υγρότοπος βρίσκεται σε τέτοια θέση στη λεκάνη απορροής, που είναι 

προφυλαγµένος από ισχυρούς ανέµους, τότε θα υφίστανται µικρότερη ανάδευση του 

νερού του, άρα και λιγότερη εκ νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν καθιζήσει. 

 

ε) Τύπος υγροτόπου  

Τα ποτάµια υγροτοπικά συστήµατα και γενικά υγρότοποι στους οποίους η κίνηση του 

νερού γίνεται µε µεγάλη ταχύτητα µπορούν να µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες 

ιζηµάτων και προσροφηµένων τοξικών αλλά αντίθετα έχουν µικρή ικανότητα 

παγίδευσης των ιζηµάτων αυτών. 

 

στ) Βάθος νερού  

Οι υγρότοποι µε µικρό βάθος νερού, συντελούν στην παγίδευση τοξικών και ρύπων, 

γιατί η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή λόγω τριβής και ευνοείται έτσι η 

παγίδευσή τους. 

 

ζ) Τύπος υποστρώµατος 

Ο τύπος του υποστρώµατος καθορίζει τον βαθµό προσρόφησης των ρύπων από το 

υγροτοπικό έδαφος. Η παρουσία οργανικών υποστρωµάτων ευνοεί την προσρόφηση 

και συγκράτηση ορισµένων τοξικών, βαρέων µετάλλων και συνθετικών οργανικών 

ενώσεων. Εποµένως, οι υγρότοποι µε µεγάλη αναλογία οργανικών εδαφών ευνοούν 

την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής.  
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3.2.5. Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

 Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στη συγκράτηση από το υγροτοπικό 

οικοσύστηµα των νερών που προέρχονται από αιχµές πληµµύρας και εν συνεχεία στη 

βραδεία απόδοση των νερών αυτών στα κατάντη. Το οικοσύστηµα, δηλαδή, 

ελαττώνει την ορµή της πληµµυρικής ροής. 

Η λειτουργία της τροποποίησης των πληµµυρικών φαινοµένων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για τον άνθρωπο, λόγω της επιβράδυνσης της ταχύτητας του νερού και της 

µείωσης της πληµµυρικής παροχής. Οι υγρότοποι µπορούν να αποθηκεύουν 

προσωρινά µεγάλες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια πληµµυρικών φαινοµένων και 

να αµβλύνουν τις καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες και οικισµούς, καθώς το 

νερό µπορεί να διοχετευθεί µε αργούς ρυθµούς. Η ικανότητα αυτή του υγροτόπου 

συνίσταται στην αποθήκευση των πληµµυρικών υδάτων και στη βαθµιαία απόδοσή 

τους, µετά το τέλος της πληµµύρας, µειώνοντας έτσι την πληµµυρική αιχµή. Οι 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα της λειτουργία αυτής 

είναι: α) ο τύπος υγροτόπου και η µορφολογία της λεκάνης απορροής, β) η θέση και 

το µέγεθός του στη λεκάνη απορροής, γ) το στόµιο εκροής του νερού, δ) η κίνηση του 

νερού και ε) το ποσοστό φυτοκάλυψης. Αναλυτικότερα, έχουµε:   

 

α) Τύπος υγροτόπου 

Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα πληµµυρικού νερού έχουν οι λίµνες και τα έλη. 

 

β) Θέση υγροτόπου 

Πιο αποτελεσµατικοί είναι οι υγρότοποι που βρίσκονται στα υψηλότερα σηµεία της 

λεκάνης απορροής, όπου εκδηλώνονται τα πληµµυρικά φαινόµενα. 

 

γ) Στόµιο εκροής νερού από τον υγρότοπο 

Οι υγρότοποι που δεν έχουν στόµιο εκροής επιτελούν αποτελεσµατικότερα τη 

λειτουργία αυτή, λόγω του γεγονότος ότι αποθηκεύουν το νερό της πληµµύρας για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Από την άλλη πλευρά όµως, η παρουσία κατάλληλου 

στοµίου ευνοεί τη βραδεία ροή του νερού προς τα κατάντη του υγροτόπου. 
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δ) Κίνηση νερού µέσα στον υγρότοπο 

'Οταν η κίνηση του νερού µέσα στον υγρότοπο έχει µεγάλο πλάτος και µικρό βάθος, 

η αντίσταση του εισερχόµενου πληµµυρικού νερού λόγω τριβής είναι µεγαλύτερη 

από ότι όταν η κίνηση έχει µεγάλο βάθος και µικρό πλάτος. 

 

ε) Ποσοστό φυτοκάλυψης του υγροτόπου 

Η παρουσία υψηλού ποσοστού υγροτοπικής βλάστησης αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα του υγροτόπου στο να επιβραδύνει, λόγω τριβής, τη ροή του 

πληµµυρικού νερού.  

 

 

3.2.6. Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

 Η λειτουργία αυτή σηµαίνει ότι το οικοσύστηµα συγκρατεί τα εισρέοντα 

επιφανειακά νερά (βροχής, ρυακιών κ.λπ.) για αρκετό χρόνο και κατόπιν τα αφήνει 

να διηθηθούν βραδέως προς τα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα.  

 Οι υγρότοποι δεσµεύουν µεγάλες ποσότητες επιφανειακών νερών που 

προέρχονται από τη λεκάνη απορροής τους. Έτσι, παίζουν αξιόλογο ρόλο στον 

εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων, καθώς συγκρατούν το νερό και επιτρέπουν 

στη συνέχεια τη ροή του µέσα από τα στρώµατα του εδάφους έως τον υδροφόρο 

ορίζοντα, εµπλουτίζοντας τον µε νερό που θα είχε χαθεί σε άλλη περίπτωση. Ο 

εµπλουτισµός ή επαναπλήρωση πραγµατοποιείται τόσο κατά την κατακόρυφη όσο 

και κατά την οριζόντια κίνηση του νερού, κυρίως σε περιπτώσεις αβαθών 

υδροφορέων. Το κατά πόσο ένας υγρότοπος έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει τους 

υπόγειους υδροφορείς εξαρτάται κυρίως από παράγοντες, όπως οι ακόλουθοι:  

 

α) Υπόστρωµα υγροτόπου 

Είναι ο κυριότερος παράγοντας για την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής. Εάν το 

υπόστρωµα είναι πρακτικά αδιαπέρατο, δεν θα παρατηρηθεί η λειτουργία αυτή, έστω 

και εάν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι ευνοϊκοί. 

 

β) Τύπος υγροτόπου 

Ποτάµιοι και λιµναίοι τύποι υγροτόπων έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να 

επιτελέσουν αυτή τη λειτουργία. 
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γ) Στόµιο εκροής του νερού του υγροτόπου 

Η λειτουργία ευνοείται όταν δεν υπάρχει στόµιο εκροής νερού προς άλλες 

κατευθύνσεις. 

 

δ) Προέλευση νερού του υγροτόπου 

Υγρότοποι στους οποίους εισρέουν υπόγεια νερά δεν µπορούν, λογικά, να 

παρουσιάσουν αυτή τη λειτουργία. 

 

 

3.2.7. Σταθεροποίηση ακτών 

Η σταθεροποίηση των ακτών από τους υγροτόπους, σχετίζεται µε τη 

συγκράτηση του εδάφους της ακτής (π.χ. από τις ρίζες των υγροτοπικών φυτών), 

ώστε να εµποδίζεται η διαβρωτική δράση των κυµάτων και των ρευµάτων.  

Η ύπαρξη υγροτοπικής χλωρίδας διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο προς αυτή 

την κατεύθυνση αφενός µέσω των ριζών τους και αφετέρου µέσω της ανθεκτικότητάς 

τους στην αυξηµένη αλατότητα των παράκτιων περιοχών.  

Παρόλα αυτά, αντίσταση στη διάβρωση δεν προσδίδουν µόνο οι υγρότοποι µε 

βλάστηση αλλά και άλλοι παράκτιοι υγρότοποι επίπεδοι ή σχεδόν επίπεδοι χωρίς 

πυκνή βλάστηση. Οι λιµνοθάλασσες αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση 

υγροτοπικών οικοσυστηµάτων τα οποία απορροφούν την ενέργεια των κυµάτων και 

των ρευµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη διαβρώσουν.  

Σταθεροποίηση των ακτών επιτυγχάνεται και µέσω των δελταϊκών αποθέσεων των 

ποτάµιων υγροτόπων. Τα δέλτα, αφενός µετριάζουν τη διαβρωτική δράση των 

κυµάτων και των ρευµάτων και αφετέρου παρέχουν το λεπτόκκοκο υλικό, το οποίο 

διασπείρεται ή/και εναποτίθεται στη συνέχεια από τους κυµατισµούς, στις γειτονικές 

συνήθως ακτές, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο διπλή προστασία στις 

τελευταίες.  
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3.3. Αξίες στους υγροτόπους της Αττικής  

 

3.3.1. Γενικά 

Ο βαθµός εκδήλωσης των υγροτοπικών αξιών δηλαδή των αγαθών και 

υπηρεσιών που προσφέρει στον άνθρωπο ή θα µπορούσε να προσφέρει, εξαρτάται 

από τις λειτουργίες που επιτελούνται στον υγρότοπο καθώς και από τα δοµικά 

γνωρίσµατά του και της λεκάνης απορροής του. Κάθε αξία προέρχεται από 

συνδυασµό δύο ή περισσότερων λειτουργιών και παράλληλα µία λειτουργία µπορεί 

να επηρεάζει περισσότερες από µία αξίες. Οι αξίες κάθε υγροτόπου µπορεί να είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους, συµπληρωµατικές, ακόµα και ανταγωνιστικές.  

Οι αξίες που θεωρητικά µπορεί να έχει ένας υγρότοπος είναι τουλάχιστον 20: 

βιολογική (βιοποικιλότητα), υδρευτική, αρδευτική, υδροηλεκτρική, αλιευτική, 

κτηνοτροφική, θηραµατική, υλοτοµική, αλατοληπτική, αµµοληπτική, επιστηµονική, 

εκπαιδευτική, πολιτιστική, αναψυχική, αντιπληµµυρική, αντιδιαβρωτική, βελτιωτική 

της ποιότητας του νερού, τοποκλιµατική, µεταφορική, ιαµατική. Οι υγρότοποι 

διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τον αριθµό και το µέγεθος των αξιών. 

Οι άνθρωποι απολαµβάνουν µερικές αξίες ύστερα από προσπάθεια (π.χ. την 

αλιευτική) ενώ άλλες χωρίς προσπάθεια (π.χ. την τοποκλιµατική). Επίσης, η ανάδειξη 

µιας αξίας µπορεί να απαιτεί ειδικά έργα υποδοµής (π.χ. πρόσβαση σε τόπους θέας 

για την ανάδειξη της αναψυχικής αξίας). 

Στη συνέχεια παρατίθεται η περιγραφή των υγροτοπικών αξιών. 

 

 

3.3.2. Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Ο όρος βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των 

µορφών ζωής που υπάρχει σε ένα οικοσύστηµα, αλλά και στο σύνολο των 

οικοσυστηµάτων της Γης.  

 Είναι από τις κυριότερες αξίες των υγροτόπων, η οποία σχετίζεται µε το πλήθος 

των φυτών και ζώων, που µπορεί να θεωρούνται σπάνια ή προστατευόµενα και η 

παρουσία τους συνδέεται µε το υγρό στοιχείο. Η βιοποικιλότητα ενός υγροτοπικού 

οικοσυστήµατος είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων του. Η διατήρηση της υψηλής βιοποικιλότητας του υγροτόπου συντελεί 

στη διατήρηση και άλλων αξιών, όπως για παράδειγµα της επιστηµονικής και της 
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εκπαιδευτικής. Η αξία αυτή επηρεάζεται άµεσα από τη λειτουργία της στήριξης 

τροφικών πλεγµάτων και έµµεσα από τις υπόλοιπες λειτουργίες.  

 

 

3.3.3. Υδρευτική 

 Οι υγρότοποι εξ ορισµού δηµιουργούνται σε περιοχές της λεκάνης απορροής 

όπου συγκεντρώνεται νερό. Μέρος του νερού του υγροτόπου, µε κατάλληλη 

διαχείριση και εφόσον πληρεί ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για υδρευτικούς σκοπούς και να αµβλύνει φαινόµενα λειψυδρίας.  

 

 

3.3.4. Αλιευτική 

 Οι ελληνικοί υγρότοποι κάλυπταν µέρος των αναγκών της χώρας µας σε 

αλιεύµατα, προσφέροντας οικονοµικό όφελος στις περιοχές που ανήκαν. Η αλιευτική 

αξία µιάς λίµνης εξαρτάται από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του τροφικού 

πλέγµατος, τις σχέσεις άρπαγα-λείας και την τροφική κατάσταση του υδάτινου 

οικοσυστήµατος. Οι ανθρώπινες επεµβάσεις και δραστηριότητες µπορούν να 

επηρεάσουν κατά πολύ την αξία αυτή (υπεραλίευση, µη ορθολογική χρήση των 

αλιευτικών εργαλείων). Προϋποθέσεις για την ύπαρξη εµπορεύσιµου 

ιχθυοπληθυσµού, είναι η επάρκεια χώρων ωοτοκίας, η ύπαρξη περιοχών που να 

προσφέρουν προστασία κατά τη διαχείµανσή τους και η ελευθερία µετακίνησή τους 

στο νερό (Γεράκης 1990). 

 

 

3.3.5. Κτηνοτροφική 

 Η βόσκηση αγροτικών ζώων γύρω από τους υγροτόπους αποτελεί µια 

παραδοσιακή κτηνοτροφική τακτική, η οποία συνεχίζεται σε πολλές περιοχές έως 

σήµερα. Τα είδη των ζώων που συνήθως βόσκουν στις περιοχές αυτές είναι κυρίως 

βοοειδή και αιγοπρόβατα. Στα υγρολίβαδα, παρόχθια δάση και στους παρόχθιους 

θαµνώνες, τα ζώα βρίσκουν τροφή, άφθονο πόσιµο νερό και σκίαση ακόµα και κατά 

τη θερινή περίοδο. 

 

 

3.3.6. Θηραµατική  

Πολλοί υγρότοποι φιλοξενούν µεγάλο αριθµό θηραµάτων, που καταφεύγουν 

στον υγρότοπο είτε για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε νερό και τροφή, είτε 
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χρησιµοποιούν τον υγρότοπο ως καταφύγιο, µέρος ανάπαυσης και αναπαραγωγής. 

Πολλά είδη άγριων ζώων, κυρίως πουλιών, των υγροτόπων θεωρούνται, σύµφωνα µε 

τους νόµους της Ελλάδας και άλλων χωρών, θηράµατα και επιτρέπεται το κυνήγι 

τους σύµφωνα µε ειδικούς κανόνες. ∆ιεθνείς οργανισµοί προστασίας της φύσης  

(WWF, IUCN) αναγνωρίζουν ότι, θεωρητικά, η θηραµατική αξία µπορεί να 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στις αξίες των υγροτόπων (Γεράκης και Τσιούρης 2010).  

 

 

3.3.7. Επιστηµονική  

 Η βιοποικιλότητα των υγροτόπων, τους καθιστά ελκυστικούς χώρους για 

έρευνα, από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελούν ζωντανά εργαστήρια 

παρατήρησης και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται συχνά για ερευνητικές 

δραστηριότητες. Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν ενότητες βλάστησης και είδη 

φυτικών και ζωικών οργανισµών που χρήζουν επιστηµονικής έρευνας και µελέτης 

(όπως η ορνιθοπανίδα της, τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ).  

 

 

3.3.8. Εκπαιδευτική  

Τα τελευταία έτη θεσµοθετήθηκε και αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Oι υγρότοποι κρίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η προτίµηση αυτή οφείλεται στην επιστηµονική αξία 

τους, αλλά και στο γεγονός ότι στους υγροτόπους παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ότι στα χερσαία οικοσυστήµατα.  

 Ο υγρότοπος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει εκπαιδευτικό πάρκο ή ακόµα 

και “υπαίθριο εργαστήριο”, όπου µαθητές και µη, µπορούν να παρακολουθήσουν από 

κοντά δραστηριότητες και συνήθειες οργανισµών, φυσικοχηµικές διεργασίες και να 

“ανακαλύψουν” γενικότερα το θαύµα της φύσης και της ζωής. 

 

 

3.3.9. Αναψυχική  

Οι υγρότοποι θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόλογοι πόροι από άποψη αναψυχής. Η 

αναψυχική αξία των υγροτόπων συνίσταται στις δυνατότητες που προσφέρουν για 

αισθητική απόλαυση τοπίου, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, άθληση, εκδροµές, 

περιπάτους και γενικότερα ψυχική και σωµατική ανάταση και επαφή µε τη φύση. 

Εποµένως, η αναψυχική αξία µιας περιοχής µπορεί να είναι µόνο παθητική (όπως, 
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παρατήρηση πουλιών, φωτογράφηση, περίπατος) ή και ενεργητική (όπως, ιστιοπλοΐα, 

ερασιτεχνικό ψάρεµα). 

 

 

3.3.10. Πολιτιστική  

 Η µυθολογία, ιστορία, αρχαιολογία, θρησκεία, λαογραφία και λογοτεχνία είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους γειτονικούς υγροτόπους. Σε υγροτοπικές περιοχές 

σώζονται αξιόλογα κτίσµατα των αρχαιοελληνικών, των ρωµαϊκών και των 

βυζαντινών χρόνων όπως µνηµεία, ναοί, µοναστήρια, οχυρά, γέφυρες, λουτρά.  

 

 

3.3.11. Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Οι υγρότοποι, µέσω των λειτουργιών της παγίδευσης ιζηµάτων και τοξικών 

ουσιών καθώς και του µετασχηµατισµού και αποµάκρυνσης θρεπτικών στοιχείων, 

έχουν την ικανότητα να βελτιώνουν την ποιότητα του νερού που διέρχεται από 

αυτούς.  

 

 

3.3.12. Αντιπληµµυρική 

 Οι υγρότοποι µπορούν να προσφέρουν προστασία σε κατοικηµένες και 

γεωργικές περιοχές από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές αιχµές και 

αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού νερού. Αυτές µπορεί να προέρχονται 

είτε από το νερό των ποταµών είτε από το θαλασσινό κατά τη διάρκεια σφοδρού 

ανέµου ή πληµµυρίδας. Περιοχές µε πυκνή βλάστηση και πλούσια οργανική ουσία 

µπορούν να επιβραδύνουν τις πληµµυρικές ροές και να συγκρατήσουν µεγάλες 

ποσότητες νερού. Η αντιπληµµυρική αξία πολλών παράκτιων υγροτόπων είναι 

αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε προτεραιότητα την 

οικιστική κάλυψη των παράκτιων υγροτόπων, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε 

επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων.  

 

 

3.3.13. Αντιδιαβρωτική  

 Η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων βοηθάει στην αντιδιαβρωτική αξία, 

καθώς συγκρατεί το έδαφος. Οι παράκτιοι υγρότοποι δέχονται απειλές όπως 

οικιστικές, γεωργικές, βιοµηχανικές επεκτάσεις, µε αποτέλεσµα η αντιδιαβρωτική 

αξία των υγροτόπων να µειώνεται. 
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3.3.14. Τοποκλιµατική  

 Το ηπιότερο κλίµα που επικρατεί στους υγροτόπους και στην περιµετρική τους 

ζώνη, σε σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτούς περιοχές, ευνοεί την 

κατοίκηση των περιοχών αυτών. Ιδιαίτερα ωφελούνται οι γεωργοί της περιµετρικής 

καλλιεργούµενης ζώνης, διότι έχει ευρύτερη επιλογή φυτικών ειδών. Στις περιοχές 

που γειτονεύουν µε υγροτόπους, οι καταπονήσεις και οι ζηµίες στα καλλιεργούµενα 

φυτά από παγετούς και καύσωνες είναι αραιότερες και λιγότερο έντονες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

4.1. Εκβολές Ασωπού & Λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

4.1.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 O ποταµός Ασωπός, παρά τη σχετικά µεγάλη επιφάνεια απορροής του, µόνο για 

ελάχιστο χρονικό διάστηµα διατηρεί νερό στην κοίτη του, τα οποία προέρχονται από 

επιφανειακές απορροές και κυρίως από βιοµηχανικά απόβλητα και αστικά λύµατα 

της περιοχής (ΤΕΕ 2009). Κατά συνέπεια, εκτιµάται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται 

σε περιορισµένο βαθµό στις εκβολές του και άρα, ο βαθµός επιτέλεσης της 

λειτουργίας αξιολογείται ως "χαµηλός" για τη µονάδα Α. 

Η µονάδα Β1-4 (περιοχές δυτικά και ανατολικά των εκβολών του ποταµού 

Ασωπού και ανατολικά και περιµετρικά της λιµνοθάλασσας), όπου κυριαρχεί 

υδροφυτική βλάστηση (αλόφυτα), εκτιµάται ότι επιτελεί τη λειτουργία αυτή σε 

"χαµηλό” βαθµό. Αντίστοιχα περιορισµένος (“χαµηλός”) θεωρείται ο βαθµός 

επιτέλεσης αυτής της λειτουργίας και στη λιµνοθάλασσα του Ωρωπού (µονάδα Γ). 

Περιοριστικοί παράγοντες είναι το µικρό βάθος της, το υπάρχον στόµιο εκροής του 

νερού, καθώς και η µικρή κλίση των περιοχών ανάντη της λιµνοθάλασσας, οι οποίες 

συνεισφέρουν ελάχιστα µε απορροϊκά ύδατα. Τέλος, η µονάδα ∆, όπου κυριαρχούν 

τα αρµυρίκια, εκτιµάται ότι δεν µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία αυτή 

("µηδενικός") βαθµός. Συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής, σε 

κάθε ΥΓΜ µονάδα δίνεται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Αποθήκευση νερού” την οποία επιτελούν 

οι µονάδες στις εκβολές Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού  

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α   √  

Β1-4   √  

Γ   √  

∆    √ 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων 

 Στο υγροτοπικό σύµπλεγµα των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας 

Ωρωπού απαντούν χαρακτηριστικοί υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων, οι οποίοι 

δηµιουργούν ποικιλία ενδιαιτηµάτων και έντονο φυσιογνωµικό µωσαϊκό. Η αλλαγή 

του βάθους του νερού από την ακτή προς το εσωτερικό λόγω της µικροτοπογραφίας 

στην περιοχή και λόγω της περιοδικής και εποχικής κατά τη διάρκεια του έτους 

κατάκλυσης, δηµιουργεί ποικίλα βάθη νερού που ευνοούν την εµφάνιση πολλών 

τύπων βλάστησης και ειδών. Επίσης, απαντούν µεσογειακές και θερµοατλαντικές 

αλόφιλες λόχµες και µεσογειακά αλίπεδα σε περισσότερες από µία φυτοκοινότητες 

(Κατσαβούνη κ.ά. 2012).  

 Η λιµνοθάλασσα του Ωρωπού, η οποία είναι ρηχή και χωρίζεται από τη 

θάλασσα του νοτίου Ευβοϊκού µε µία στενή λουρονησίδα, αποτελεί τύπο οικοτόπου 

προτεραιότητας (κωδικός 1150), σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Στην περιοχή του παράκτιου υγροτοπικού συµπλέγµατος του Ασωπού, η 

ανθρώπινη επίδραση είναι έντονη κυρίως λόγω της οικιστικής πίεσης, της διέλευσης 

οχηµάτων κατά τους θερινούς µήνες για τη χρήση των ακτών από λουόµενους, της 

ρίψης και συσσώρευσης σκουπιδιών. Στη λιµνοθάλασα Ωρωπού, η επέκταση του 

οικισµού προς τον υγρότοπο και η οδοποιία ασκούν πίεση. Πληθώρα δρόµων 

σχηµατίζει οικοδοµικά τετράγωνα και η οικιστική πίεση φτάνει έως και τα όρια της 

ακτογραµµής. Τα υπολείµµατα της φυσικής βλάστησης σε ορισµένα από τα οικιστικά 

τετράγωνα µαρτυρούν ότι τµήµατα των αλίπεδων έχουν επιχωµατωθεί για να 

διέλθουν οι δρόµοι. Στα όρια του υγροτόπου προς την πλευρά του Ωρωπού, φαίνεται 

η πίεση από την επιχωµάτωση και τη διέλευση οχηµάτων.  
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το υγροτοπικό 

σύµπλεγµα δέχεται συνεχής υποβάθµιση, µε κύριες αιτίες την επέκταση των οικισµών 

εις βάρος της υγροτοπικής έκτασης και τη ρύπανση των υδάτων κατά µήκος της 

κοίτης του ποταµού Ασωπού. 

 

Υδρόβια ζωή  

Αναφορικά µε την υδρόβια πανίδα, επισηµαίνεται ότι τα κινδυνεύοντα είδη 

ψαριών του ποταµού, και ειδικότερα το Αττικόψαρο Pelasgus marathonicus 

(Vinciguerra 1921) και η Πασκόβιζα Telestes beoticus (Stephanidis 1939) έχουν 

µάλλον εξαφανιστεί από τον Ασωπό ποταµό (Οικονοµίδης και Χρυσοπολίτου 2009a, 

b). Επίσης, όσον αφορά τα ερπετά παρατηρήθηκαν 4 είδη σαύρας: το είδος 

Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii) σε ελαιώνα κοντά στην κοίτη του Ασωπού, το 

Λιακόνι (Chalcides ocellatus), το Μολυντήρι (Hemidactylus turcicus) και η 

Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata). Στην ευρύτερη περιοχή έχει παρατηρηθεί ο Σαπίτης 

(Malpolon monspessulanus), 1 km περίπου βορειοανατολικά του Ωρωπού (Ιωαννίδης 

αδηµοσίευτη παρατήρηση 2002) και η παρουσία του στην περιοχή µελέτης κρίνεται 

αρκετά πιθανή. Για τα θηλαστικά της περιοχής δεν εντοπίστηκαν δηµοσιευµένα 

στοιχεία και πιο πιθανή είναι η παρουσία ορισµένων ανθρωπόφιλων ειδών, όπως ο 

αρουραίος του είδους Μαυροποντικός (Rattus rattus), του οποίου η παρουσία 

διαπιστώθηκε στην περιοχή. Είναι επίσης αρκετά πιθανό το ενδεχόµενο κάποια είδη 

νυχτερίδων να χρησιµοποιούν εποχιακά τους υγρότοπους για τροφοληψία. Σε κάθε 

περίπτωση, τα ενδιαιτήµατα για τα περισσότερα είδη ερπετών και θηλαστικών 

εµφανίζουν έντονη υποβάθµιση.  

 Σύµφωνα µε τον Ιωαννίδη (επιτόπες παρατηρήσεις στη λεκάνη του Ασωπού και 

τη λιµνοθάλασσα Ωρωπού, 2011), η χερσαία πανίδα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη 

λόγω των έντονων πιέσεων. Θετικό στοιχείο αποτελεί η εµφάνιση του 

Λιµνοβάτραχου (Pelophylax kurtmuelleri), που εξακολουθεί να αναπαράγεται εντός 

του ποταµού Ασωπού καθώς και Πράσινοι φρύνοι (Pseudepidalea viridis). Επίσης, 

καταγράφηκαν 5 είδη χειρόπτερων (Pipistrellus nathusii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo 

savii, Myotis emarginatus, Myotis brandtii/mystacinus), τα οποία χρησιµοποιούν την 

περιοχή κυρίως για τροφοληψία ενώ κάποια από αυτά µπορούν εν δυνάµει να 

καταφεύγουν και σε ορισµένα από τα κτίσµατα που βρίσκονται στην περιοχή µεταξύ 

των εκβολών του ποταµού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού. Τα είδη αυτά 
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περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο Παράρτηµα ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης και στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης της Βόννης. 

 Η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή”, δέχεται 

συνεχώς υποβάθµιση. Η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι επιτελείται σε “χαµηλό” 

βαθµό στις µονάδες Α, Β1-4, Γ και ∆. Συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας 

αυτής σε κάθε ΥΓΜ µονάδα δίνεται στον Πίνακα 3. 

 

Ορνιθοπανίδα  

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, στην περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της 

λιµνοθάλασσας Ωρωπού, έχουν καταγραφεί 100 είδη πουλιών (Τζάλη κ.ά 2013, 

∆ηµάκη-επιτόπιες παρατηρήσεις 2011), που αποτελεί τον µεγαλύτερο αριθµό ειδών 

συγκριτικά µε τους άλλους υγροτόπους της Αττικής. Από αυτά, τα 20 ανήκουν στο 

Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Το 

υγροτοπικό αυτό σύµπλεγµα αποτελεί σηµαντικό σταθµό για τα µεταναστευτικά είδη 

της ορνιθοπανίδας. Συνολικά 47 είδη χρησιµοποιούν την περιοχή κατά τη 

µετανάστευσή τους και σταθµεύουν σε αυτήν. Αξιόλογη είναι η παρουσία του 

Γερανού (Grus grus) στην περιοχή κατά τον χειµώνα του 2011 (15 Ιανουαρίου). Ο 

µεγάλος αριθµός ειδών ορνιθοπανίδας που έχει παρατηρηθεί κατά τη µεταναστευτική 

περίοδο δηλώνει τη σηµαντικότητα της περιοχής µελέτης ως σταθµός ξεκούρασης και 

τροφοληψίας των µεταναστευτικών πουλιών (Τζάλη κ.ά. 2013, WWF και Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία 2008, ∆ηµάκη επιτόπιες παρατηρήσεις 2011). 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί αρπακτικά, καλοβατικά πτηνά (ερωδιοί, 

πελαργοί και ίβιδες), υδρόβια πουλιά (πάπιες, φαλαρίδες) που φιλοξενούνται τον 

χειµώνα (Νοέµβριο-Φεβρουάριο), παρυδάτια που παρατηρούνται καθόλη τη διάρκεια 

του έτους, γλαρόµορφα µε πολύ σπουδαία να θεωρείται η παρουσία του 

Μαυροκέφαλου Γλάρου (Larus melanocephalus) που ανήκει στα Κινδυνεύοντα είδη 

του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 

2009), της Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus) που ανήκει στα Κρισίµως 

Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου βιβλίου, του Πορφυροτσικνιά (Ardea purpurea), 

του Μουστακογλάρονου (Chlidonias hybrida) και του Μαυρογλάρονου (C. Niger) 

που ανήκουν στα Κινδυνεύοντα είδη, του Θαλασσοσφυριχτή (Charadrius 

alexandrinus), του Καλαµοκανά (Himantopus himantopus), του Νανογλάρονου 

(Sterna albifrons), της Μικρογαλιάντρας (Calandrella brachydactyla) και του 

Φρυγανοτσίχλονου (Emberiza caesia).  
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 Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, η λειτουργίας της “Στήριξης 

τροφικών πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό στις µονάδες 

Β1-4 και ∆ και σε “υψηλό” βαθµό στις µονάδες Α και Γ. Συνοπτικά, η εκτίµηση του 

βαθµού επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής στις ΥΓΜ µονάδες δίνεται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια 

ζωή & Ορνιθοπανίδα” την οποία επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές 

Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

ΥΓΜ 

Μονάδα 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας 

“Στήριξη τροφικών πλεγµάτων” 

 Υδρόβια ζωή Ορνιθοπανίδα 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός Υψηλός Μέτριος Χαµηλός 

Α   √  √   

Β1-4   √   √  

Γ   √  √   

∆   √   √  

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Στις εκβολές του ποταµού Ασωπού (µονάδα Α) και στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

(µονάδα Γ), η επιτέλεση της λειτουργίας περιορίζεται από την αλατότητα του νερού, 

η οποία δεν ευνοεί τη λειτουργία, οπότε στις µονάδες αυτές ο βαθµός επιτέλεσης 

είναι “χαµηλός”. Όσον αφορά τη µονάδα Β1-4, η παρουσία των φυτών ευνοεί τον 

µετασχηµατισµό θρεπτικών στοιχείων και όσο θα αυξάνεται περιµετρικά της 

λιµνοθάλασσας, θα ενισχύεται και ο βαθµός αυτής της λειτουργίας, ο οποίος 

εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό. Στη µονάδα ∆, η λειτουργία αυτή 

φαίνεται να επιτελείται ελάχιστα (“χαµηλός” βαθµός επιτέλεσης). Συνοπτικά, η 

εκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής στις ΥΓΜ µονάδες δίνεται 

στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων” την οποία επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές 

Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α   √  

Β1-4  √   

Γ   √  

∆   √  

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Στον υγρότοπο του Ασωπού, η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και 

εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα καθίζησης των αιωρούµενων υλικών, µε 

επακόλουθο τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών εντός του 

υγροτόπου. Οι περιοχές µε υγροτοπική βλάστηση (κυρίως καλάµια), µειώνουν την 

ταχύτητα κίνησης του νερού στον υγρότοπο λόγω της τριβής. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ νέου 

αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν ήδη καθιζήσει. Παράλληλα, η βλάστηση 

συµβάλλει στην επικάλυψη των ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός 

που ευνοεί τη λειτουργία. Επίσης, το µικρό βάθος νερού, συντελεί στην παγίδευση 

τοξικών και ρύπων, γιατί η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή λόγω τριβής και 

ευνοεί την παγίδευση. Ο τύπος του υποστρώµατος καθορίζει τον βαθµό προσρόφησης 

των ρύπων από το υγροτοπικό έδαφος. Η παρουσία οργανικών υποστρωµάτων ευνοεί 

την προσρόφηση και συγκράτηση ορισµένων τοξικών, βαρέων µετάλλων και 

συνθετικών οργανικών ενώσεων. Εποµένως, οι υγρότοποι µε µεγάλη αναλογία 

οργανικών εδαφών ευνοούν την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής.  

Η λιµνοθάλασσα µπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα των ιζηµάτων και των 

τοξικών ουσιών µέσω διεργασιών καθίζησης και επικάλυψης µε άλλα υλικά ή µέσω 

βιοχηµικών διεργασιών, που εισρέουν διαµέσου του νερού της επιφανειακής 

απορροής από τη γύρω ανάντη περιοχή. Τα ιζήµατα αυτά µεταφέρουν ενίοτε µέσω 

χηµικής και φυσικής σύνδεσης, τοξικές ουσίες, όπως βαρέα µέταλλα και γεωργικά 

φάρµακα. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, εικάζεται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται σε 

“υψηλό” βαθµό στις εκβολές του ποταµού Ασωπού (µονάδα Α).  

Οι υπόλοιπες µονάδες (Β1-4, Γ, ∆), έχουν τα γνωρίσµατα που τις καθιστούν 

ικανές να επιτελέσουν αυτή τη λειτουργία σε αξιόλογο βαθµό. Στην πράξη όµως, η 

λειτουργία αυτή φαίνεται να επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό, διότι περιορισµένες µόνο 

ποσότητες νερού εισρέουν µέσω επιφανειακής απορροής στη λιµνοθάλασσα και στις 

δύο µονάδες µε την υδροφυτική βλάστηση. Συνοπτικά, η εκτίµηση του βαθµού 

επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής στις 4 ΥΓΜ µονάδες δίνεται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών” 

την οποία επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές Ασωπού & στη 

λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α √    

Β1-4  √   

Γ  √   

∆  √   

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση του Ασωπού, η λειτουργία αυτή δεν κρίνεται ιδιαίτερης 

σηµασίας, λόγω του υψηλού βαθµού κατείσδυσης των νερών της βροχής στη λεκάνη 

απορροής διαµέσου των ανθρακικών πετρωµάτων, τα οποία επικρατούν στη λεκάνη 

σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (Μόρφης 1995). Το πιθανότερο είναι υπόγειο νερό 

να καταλήγει πλευρικά στον Ασωπό ποταµό, το οποίο κινείται αργά και όχι 

πληµµυρικές αιχµές από επιφανειακό νερό των χειµάρρων που τον τροφοδοτούν. 

Έτσι, εικάζεται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό στις εκβολές 

του Ασωπού (µονάδα Α).  

Στην περίπτωση της λιµνοθάλασσας του Ωρωπού, η λειτουργία αυτή φαίνεται 

να επιτελείται αρκετά ικανοποιητικά, προστατεύοντας την οικιστική ζώνη στα ανάντη 

της από τα ύδατα της θάλασσας κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινοµένων 

καθώς και της παλίρροιας, όσο περιορισµένη κι αν είναι αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται 

αφενός µέσω της ικανότητάς της να αποθηκεύει και να ανακόπτει τα ανερχόµενα 
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ύδατα και αφετέρου µέσω της παροχέτευσής τους στη συνέχεια προς τη θάλασσα 

µέσω του διαύλου της. Εποµένως, η λειτουργία αυτή εικάζεται ότι επιτελείται σε 

“µέτριο” βαθµό για τις υπόλοιπες µονάδες, Β1-4, Γ και ∆. 

Συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής στις 4 ΥΓΜ µονάδες 

δίνεται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων” 

την οποία επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές Ασωπού & στη 

λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α   √  

Β1-4  √   

Γ  √   

∆  √   

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Στη λεκάνη του Ασωπού διακρίνονται δύο κύριοι υδροφόροι ορίζοντες, ο 

ανώτερος υδροφόρος ορίζοντας των κοκκωδών αποθέσεων και ο βαθύτερος 

καρστικός υδροφόρος ορίζοντας των ανθρακικών σχηµατισµών. Η κίνηση του 

υπόγειου νερού διαφοροποιείται κατακόρυφα και οριζόντια µεταξύ των επιµέρους 

υδροφόρων οριζόντων και παρόλο που η κοίτη του Ασωπού ποταµού σε ορισµένα 

µικρά µόνο τµήµατα έρχεται σε επαφή µε τον καρστικό υδροφόρο, ο Ασωπός 

ποταµός δεν παρουσιάζει µόνιµη απορροϊκή παροχή νερού. Έτσι, εκτιµάται ότι ένας 

µεγάλος όγκος του απορροϊκού νερού διηθείται προς τα υπόγεια νερά και ως εκ 

τούτου η λειτουργία του εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων επιτελείται σε 

“µέτριο” βαθµό στις εκβολές του Ασωπού (µονάδα Α), περιοχή στην οποία 

παρατηρούνται υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί µέσης έως χαµηλής υδροπερατότητας 

(Τσαραµπάρης 2010). 

Για την περιοχή της λιµνοθάλασσας Ωρωπού (µονάδα Γ) και των ΥΓΜ 

µονάδων (Β1-4 & ∆) µε την υδροφυτική βλάστηση, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Από τα υδρολιθολογικά δεδοµένα της 

ευρύτερης περιοχής προκύπτει ότι επικρατούν σχηµατισµοί µέσης έως χαµηλής 
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υδροπερατότητας. Λαµβάνοντας υπόψη επίσης τη γειτνίαση µε τη θάλασσα και την 

πιθανή υπόγεια είσοδο αλµυρού νερού από αυτή, εκτιµάται ότι οι µονάδες αυτές 

επιτελούν τη λειτουργία αυτή σε “χαµηλό” βαθµό. 

Συνοπτικά, η εκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής δίνεται 

στον Πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων” την 

οποία επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές Ασωπού & στη 

λιµνοθάλασσα Ωρωπού 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α  √   

Β1-4   √  

Γ   √  

∆   √  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Η ύπαρξη υγροτοπικής χλωρίδας διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο προς αυτή 

την κατεύθυνση αφενός µέσω των ριζών τους και αφετέρου µέσω της ανθεκτικότητάς 

τους στην αυξηµένη αλατότητα των παράκτιων περιοχών.  

Οι λιµνοθάλασσες αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση υγροτοπικών 

οικοσυστηµάτων τα οποία απορροφούν την ενέργεια των κυµάτων και των ρευµάτων 

εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη διαβρώσουν. Η λιµνοθάλασσα 

του Ωρωπού (µονάδα Γ) εκτιµάται ότι επιτελεί αυτή τη λειτουργία σε “υψηλό” 

βαθµό, παρότι η έκτασή της έχει περιοριστεί από την οικιστική ανάπτυξη.  

Σταθεροποίηση των ακτών επιτυγχάνεται και µέσω των δελταϊκών αποθέσεων 

των ποτάµιων υγροτόπων. Τα δέλτα, αφενός µετριάζουν τη διαβρωτική δράση των 

κυµάτων και των ρευµάτων και αφετέρου παρέχουν το λεπτόκκοκο υλικό, το οποίο 

διασπείρεται ή/και εναποτίθεται στη συνέχεια από τους κυµατισµούς, στις γειτονικές 

συνήθως ακτές, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο διπλή προστασία στις 

τελευταίες. Οι δελταϊκές αποθέσεις του Ασωπού ποταµού (µονάδα Α) εκτιµάται ότι 

επιτελούν τη λειτουργία αυτή σε “υψηλό” βαθµό καθώς και οι µονάδες µε την 

υδροφυτική βλάστηση (µονάδες Β1-4 & ∆).  
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Συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής σε κάθε ΥΓΜ µονάδα, 

δίνεται στον Πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Σταθεροποίηση ακτών” την οποία 

επιτελούν οι µονάδες στις εκβολές Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα 

Ωρωπού 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α √    

Β1-4 √    

Γ √    

∆ √    

 

 Η εκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης των λειτουργιών στους υγροτόπους της 

Αττικής, παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούν σήµερα οι µονάδες στις εκβολές του Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού και βαθµός 

επιτέλεσής τους 

 

Υγροτοπικές Λειτουργίες  

 

ΥΓΜ 

Μονάδα 

Αποθήκευση 

νερού 

Στήριξη 

υδρόβιας ζωής 

Στήριξη 

ορνιθοπανίδας 

Αποµάκρυνση & 

µετασχηµατισµός 

θρεπτικών 

Παγίδευση 

ιζηµάτων & 

τοξικών 

ουσιών 

Τροποποίηση 

πληµµυρικών

φαινοµένων 

Εµπλουτισµός 

υπόγειων 

υδροφορέων 

Σταθεροποίηση 

ακτών 

 Βαθµός Επιτέλεσης 

Α Χαµηλός Χαµηλός Υψηλός Χαµηλός Υψηλός Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 

Β1-4 Χαµηλός Χαµηλός  Μέτριος  Μέτριος Μέτριος Μέτριος Χαµηλός Υψηλός 

Γ Χαµηλός Χαµηλός Υψηλός Χαµηλός Μέτριος Μέτριος Χαµηλός Υψηλός 

∆ Μηδενικός Χαµηλός Μέτριος Χαµηλός Μέτριος Μέτριος Χαµηλός Υψηλός 
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4.1.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Η αξιολόγηση των αξιών η οποία έγινε για τις περιοχές: α) εκβολές ποταµού  

Ασωπού (περιλαµβάνει τις ΥΓΜ µονάδες Α και Β1-4 στο σύνολό τους), και β) 

λιµνοθάλασσα Ωρωπού (περιλαµβάνει τις ΥΓΜ µονάδες Γ και ∆ στο σύνολό τους). 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση των υγροτοπικών αξιών παρουσιάζεται στον Πίνακα 10. 

 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Κατά την αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων, 

περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την ορνιθοπανίδα και γενικότερα για 

την πανίδα (Κατσαβούνη κ.ά. 2012). 

 Η βιολογική αξία της περιοχής µελέτης είναι έκδηλη και από το γεγονός της 

παρουσίας του οικοτόπου προτεραιότητας 1150* Λιµνοθάλασσα, του Παραρτήµατος 

Ι της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

 Εποµένως, για την περιοχή των εκβολών του ποταµού Ασωπού και τη 

λιµνοθάλασσα Ωρωπού η αξία αυτή αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Υδρευτική 

Για την περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η 

υδρευτική αξία αξιολογείται ως “µηδενική”. 

 

 

Αλιευτική 

Για την περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η 

αλιευτική αξία αξιολογείται ως “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

Για την περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η 

κτηνοτροφική αξία αξιολογείται ως “µηδενική”. 

 

 

Θηραµατική  

Στη λεκάνη απορροής του ποταµού Ασωπού έχουν ορισθεί δύο Καταφύγια 

Άγριας Ζωής. Το ένα εκτείνεται στα νοτιο-ανατολικά της λεκάνης απορροής, µε την 
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ονοµασία “Βούτηµα Αυλώνας”, έκτασης 1255 ha (ΦΕΚ 691/Β/1976). Το άλλο, ένα 

µικρό µόνο τµήµα του ανήκει στα νότια της λεκάνης απορροής του Ασωπού, µε την 

ονοµασία “∆ασόκτηµα Τατοΐου – Σαλονίκης Λοιµικού – Συνιδιόκτητο ∆άσος 

Γκούρα – Πάρνηθα”, συνολικής έκτασης 11693 ha περίπου (ΦΕΚ 446/1988). 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η θηραµατική αξία στις εκβολές του Ασωπού και 

τη λιµνοθάλασσα Ωρωπού, αξιολογείται ως “µέτρια”. Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια 

ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι περιορισµένη, ενώ µε την αυστηρή εφαρµογή 

απαγόρευσης της χρήσης µέσα στην περιοχή µελέτης και σε µια περιµετρική ζώνη η 

αξία αυτή θα ανορθωθεί. 

 

 

Επιστηµονική  

 Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν ενότητες βλάστησης και είδη φυτικών και 

ζωικών οργανισµών που χρήζουν επιστηµονικής έρευνας και µελέτης (όπως η 

ορνιθοπανίδα της, τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Η 

βιολογική αξία της περιοχής, και ιδιαίτερα της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, σε 

συνδυασµό µε τα γνωρίσµατα της γύρω περιοχής την καθιστούν ελκυστική από 

επιστηµονική πλευρά. Εποµένως, για την περιοχή των εκβολών του ποταµού Ασωπού 

και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού εκτιµάται ως “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική  

 Η περιοχή των εκβολών του ποταµού Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού 

έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει εκπαιδευτικό πάρκο ή ακόµα και “υπαίθριο 

εργαστήριο”, όπου µαθητές, να µπορούν να παρακολουθούν από κοντά 

δραστηριότητες και συνήθειες οργανισµών, φυσικοχηµικές διεργασίες και να 

“ανακαλύψουν” γενικότερα το θαύµα της φύσης και της ζωής. 

 Εποµένως, για την περιοχή των εκβολών του ποταµού Ασωπού και της 

λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η εκπαιδευτική αξία αξιολογείται ως “υψηλή”. 

 

 

Αναψυχική  

 Η περιοχή των εκβολών του Ασωπού ποταµού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, 

εκτιµάται ότι έχει “µέτρια” αναψυχική αξία, η οποία κατόπιν εφαρµογής 

διαχειριστικών µέτρων θα µπορoύσε να αυξηθεί. 
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Πολιτιστική 

Για την περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η 

πολιτιστική αξία αξιολογείται ως “µηδενική”. 

 
 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Η αξία αυτή είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένη για τον Ασωπό ποταµό λόγω της 

συνεχούς εισροής στον υγρότοπο βιοµηχανικών αποβλήτων, αστικών λυµάτων και 

γεωργικών ρύπων. Έτσι, για τις εκβολές του ποταµού Ασωπού και τη λιµνοθάλασσα 

Ωρωπού, η αξία αυτή αξιολογείται ως “χαµηλή”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

 Η αντιπληµµυρική αξία στις εκβολές του ποταµού Ασωπού και στη 

λιµνοθάλασσα του Ωρωπού, αξιολογείται ως “µέτρια”.          

 

 

Αντιδιαβρωτική  

 Για τις εκβολές του ποταµού Ασωπού και τη λιµνοθάλασσα Ωρωπού, η αξία 

αυτή αξιολογείται ως “µέτρια”. 

      

 

Τοποκλιµατική 

Για την περιοχή των εκβολών του Ασωπού και της λιµνοθάλασσας Ωρωπού, η 

τοποκλιµατική αξία αξιολογείται ως “υψηλή”. 
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Πίνακας 10. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στις εκβολές του Ασωπού & στη λιµνοθάλασσα Ωρωπού και βαθµός επιτέλεσής τους 

 

Υγροτοπικές Αξίες  

ΥΓΜ 

Μονάδα 

Βιολο-

γική 

Υδρευ-

τική 

Αλιευ-

τική 

Κτηνο-

τροφική 

Θηρα-

µατική 

Επιστη-

µονική 

Εκπαι-

δευτική 

Αναψυ-

χική 

Πολιτι-

στική 

Βελτιωτική 

ποιότητας 

νερού  

Αντιπλη-

µµυρική 

Αντιδια-

βρωτική 

Τοποκλι-

µατική 

 Βαθµός Επιτέλεσης 

Εκβολές 

Ασωπού 

(ΥΓΜ 

Α,Β1-4) 

Μ
έτ
ρι
ος

 

Μ
ηδ

εν
ικ
ός

 

Μ
ηδ

εν
ικ
ός

 

Μ
ηδ

εν
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4.2. Τεχνητή λίµνη Μαραθώνα 

4.2.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 Για την επιτέλεση της λειτουργίας της αποθήκευσης νερού στην τεχνητή λίµνη 

του Μαραθώνα, παράγοντες που συναινούν θετικά είναι:  

α) Το βάθος νερού του υγροτόπου. Το µεγάλο βάθος νερού του υγροτόπου σε 

ολόκληρη την έκτασή του, αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα για τη λειτουργία 

της αποθήκευσης νερού. Το µέγιστο ύψος του φράγµατος µπορεί να φτάσει τα 54 m 

και η µέγιστη χωρητικότητά του τα 41 εκατ. m3
/έτος.  

β) Το στόµιο εκροής νερού. Η ελεγχόµενη εκροή του νερού από τη λίµνη, όποτε 

απαιτείται για την υδροδότηση της Αθήνας, ευνοεί τη λειτουργία της αποθήκευσης 

νερού.  

γ) Το υπόστρωµα του υγροτόπου. Στην περίπτωση της τεχνητής λίµνης του 

Μαραθώνα, το υπόστρωµα του πυθµένα του θεωρείται ως αδιαπέρατο, εφόσον το 

νερό του υγροτόπου χρησιµοποιείται για την ύδρευση της πόλης.  

Κατά συνέπεια ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αξιολογείται ως "υψηλός" 

(Πίνακας 11). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Το µεγάλο βάθος νερού µειώνει τον κίνδυνο τµήµατα του υγροτόπου να 

παραµείνουν περιοδικά ακάλυπτα από νερό, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση του χώρου διαβίωσης της ιχθυοπανίδας, των αµφιβίων των ασπονδύλων 

και τη δηµιουργία συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση πολλών υδρόβιων 

οργανισµών. Περαιτέρω, τα ανοιχτά ύδατα δηµιουργούν περιβάλλον που ευνοεί τη 

µετακίνηση των µεγάλων σε µέγεθος ψαριών που υπάρχουν στη λίµνη του 

Μαραθώνα. Έτσι, η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή”, 

επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό στη λίµνη.  

 

Ορνιθοπανίδα 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα και σύµφωνα µε επιτόπιες παρατηρήσεις, στην 

περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία του Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis 

που ανήκει στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων 
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πτηνών, της Καρακάξας Pica pica και της Κουρούνας (Σταχτιά) Corvus corone που 

ανήκουν στο Παράρτηµα ΙΙ2 της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ καθώς και του Ασηµόγλαρου 

της Μεσογείου Larus michahellis.  

Επιπλέον, για την περιοχή της τεχνητής λίµνης του Μαραθώνα, ορισµένα από 

τα γνωρίσµατά της που συντελούν στην επιτέλεση της λειτουργίας αυτής είναι: α) η 

υγροτοπική βλάστηση που έχει καταγραφεί στην περιοχή και στηρίζει την 

ορνιθοπανίδα, β) τα ανοιχτά νερά και οι εναλλαγές περιοχών µε βλάστηση, 

συντελούν στην ικανοποιητική στήριξη των τροφικών πλεγµάτων της περιοχής, γ) η 

γεωργία στην περιοχή δεν είναι ανεπτυγµένη µε επακόλουθο τόσο να µην αντλείται 

νερό για άρδευση όσο και να µην επιβαρύνεται η λίµνη από φερτά υλικά. Για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν, η λειτουργία αυτή επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό. 

Συνοπτικά, η εκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής δίνεται 

στον Πίνακα 11. 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Κύριος παράγοντας για την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των 

θρεπτικών στοιχείων είναι το υψηλό ποσοστό φυτοκάλυψης. Η µικρή ταχύτητα ροής 

του νερού στη λίµνη και η υδρόβια βλάστηση σε αυτή, συµβάλλουν στην παγίδευση, 

την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών ουσιών. Τα υδρόβια 

µακρόφυτα διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης των 

θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους από τα φυτά για την κάλυψη των 

βιολογικών τους αναγκών και δρώντας ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών που συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό τους.  

Η εκφόρτιση των υδάτων της λίµνης πραγµατοποιείται για την υδροδότηση της 

πόλης, οπότε ο χρόνος παραµονής του νερού µεγαλώνει και εποµένως αυξάνεται η 

δυνατότητα δέσµευσης των θρεπτικών από την υγροτοπική βλάστηση. 

Η µόνιµη κατάκλυση του υγροτόπου µε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

ευνοεί την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής.   

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η λειτουργία αυτή αναµένεται να 

επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό (Πίνακας 11). 
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Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Στη λίµνη του Μαραθώνα, η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και 

εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα καθίζησης των αιωρούµενων υλικών, µε 

επακόλουθο τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών εντός του 

υγροτοπικού οικοσυστήµατος. Οι περιοχές µε υγροτοπική βλάστηση (κυρίως 

καλάµια), µειώνουν την ταχύτητα κίνησης του νερού στον υγρότοπο λόγω της τριβής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ 

νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν ήδη καθιζάνει. Παράλληλα, η βλάστηση 

συµβάλλει στην επικάλυψη των ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός 

που ευνοεί τη λειτουργία.  

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως “υψηλή” 

(Πίνακας 11), λόγω: α) της µικρής κλίση του πυθµένα και της ταχύτητας ροής που 

ευνοούν τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών, και β) του 

ποσοστού φυτοκάλυψης της λίµνης, που ευνοεί την παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών 

ουσιών, που µπορεί να υπάρχουν στη λεκάνη απορροής. 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Η αποθηκευτική ικανότητα της λίµνης και η υγροτοπική βλάστηση επιτρέπουν 

να επιτελείται η λειτουργία σε ικανοποιητικό βαθµό. Λόγω του γεγονότος της 

ελεγχόµενης εκροής του νερού, θεωρητικά η λίµνη έχει “υψηλή” ικανότητα να 

τροποποιεί τα πληµµυρικά φαινόµενα (Πίνακας 11). 

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως 

“απροσδιόριστη”, καθότι η τεχνητή λίµνη κατασκευάσθηκε για την υδροδότηση της 

πόλης των Αθηνών.  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως “µηδενική” 

(Πίνακας 11).  
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Πίνακας 11. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στην τεχνητή λίµνη 

του Μαραθώνα και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός Απροσδιόριστος 

Αποθήκευση νερού √     

Στήριξη τροφικών πλεγµά-

των: Υδρόβια ζωή 
√     

Στήριξη τροφικών πλεγµά-

των: Oρνιθοπανίδα 
√     

Αποµάκρυνση &  µετασχηµα-

τισµός θρεπτικών στοιχείων 
√     

Παγίδευση ιζηµάτων & 

τοξικών ουσιών 
√     

Τροποποίηση πληµµυρικών 

φαινοµένων 
√     

Εµπλουτισµός υπογείων 

υδροφορέων 
    √ 

Σταθεροποίηση ακτών    √  

 

 

4.2.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Η βιολογική είναι µια από τις κυριότερες αξίες των υγροτόπων. Η διατήρηση 

της υψηλής βιοποικιλότητας του υγροτόπου συντελεί στη διατήρηση και άλλων 

αξιών. Η βιολογική αξία στην περιοχή µελέτης εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

 

Υδρευτική 

Η τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα σήµερα χρησιµοποιείται για την κάλυψη των 

υδρευτικών αναγκών της Αθήνας. Εποµένως, η υδρευτική αξία της αξιολογείται ως 

“υψηλή”. 
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Αλιευτική 

 Η υψηλή αποθηκευτική ικανότητα της λίµνης και το µεγάλο βάθος της 

αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διαβίωση των µεγάλων σε µέγεθος εµπορικών 

ψαριών. Έτσι, η αλιευτική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”. Θα πρέπει να 

τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής έχει απαγορευθεί στη λίµνη. 

 

 

Κτηνοτροφική 

Στην περιοχή του Μαραθώνα, η βόσκηση έχει µικρό µέγεθος σήµερα. Έτσι, η 

αξία αυτή εκτιµάται ότι είναι “χαµηλή”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της λίµνης εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική της αξίας. 

Έτσι, η θηραµατική αξία στην περιοχή µελέτης θα πρέπει να θεωρηθεί ως “µέτρια”. 

Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι περιορισµένη.    

 

 

Επιστηµονική 

 Στη λίµνη υπάρχουν πολλά είδη φυτικών και ζωικών οργανισµών που χρήζουν 

επιστηµονικής έρευνας και µελέτης. Εποµένως, η επιστηµονική αξία της λίµνης 

εικάζεται ότι είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

 Η βιολογική αξία της λίµνης σε συνδυασµό µε τα δοµικά γνωρίσµατα της γύρω 

περιοχής την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική από εκπαιδευτικής πλευράς, για τα 

σηµερινά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εποµένως, η εκπαιδευτική 

αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”.  

 

 

Αναψυχική 

 Η αναψυχική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”. Η περιοχή διαθέτει 

υποδοµές για την προσέλκυση των επισκεπτών.   
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Πολιτιστική  

 Στην περιοχή του Μαραθώνα, η αξία αυτή αξιολογείται ως “µέτρια”.  

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

 Τα δοµικά στοιχεία της λίµνης και τα ιδιαίτερα µορφολογικά της γνωρίσµατα, 

συνηγορούν υπέρ της υψηλής εκδήλωσης των δύο λειτουργιών, δηλαδή της 

αποµάκρυνσης & µετασχηµατισµού θρεπτικών στοιχείων και της παγίδευσης 

ιζηµάτων & τοξικών ουσιών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι οι αντίστοιχες 

λειτουργίες που αξιολογήθηκαν ως υψηλές, θεωρητικά µπορεί να οδηγήσει στην 

αξιολόγηση της αξίας αυτής ως “υψηλής”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

 Η αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή του Μαραθώνα αξιολογείται ως “υψηλή”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Για την περιοχή της τεχνητής λίµνη του Μαραθώνα, η αξία αυτή εκτιµάται ως 

“µηδενική”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Η αξία αυτή για την περιοχή µελέτης όπου υπάρχει η λίµνη, εικάζεται ότι είναι 

“υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση του βαθµού επιτέλεσης των αξιών δίνεται στον Πίνακα 

12. 
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Πίνακας 12. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στην τεχνητή λίµνη του 

Μαραθώνα και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα) √    

Υδρευτική √    

Αλιευτική  √   

Κτηνοτροφική   √  

Θηραµατική  √   

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική √    

Αναψυχική √    

Πολιτιστική  √   

Βελτιωτική ποιότητας νερού √    

Αντιπληµµυρική √    

Αντιδιαβρωτική    √ 

Τοποκλιµατική √    
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4.3. Εθνικό Πάρκο Σχινιά 

4.3.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 Για την επιτέλεση της λειτουργίας της αποθήκευσης νερού, παράγοντας που 

συναινεί θετικά είναι το γεγονός ότι η τροφοδοσία του υγροτόπου γίνεται από νερά 

πηγών της περιοχής. Το µικρό έως µηδενικό βάθος νερού του υγροτόπου σε 

ολόκληρη σχεδόν την έκτασή του αποτελεί τον σπουδαιότερο ίσως περιοριστικό 

παράγοντα για τη λειτουργία της αποθήκευσης νερού. Το µικρό βάθος έχει ως 

αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να θερµαίνεται γρηγορότερα σε σύγκριση µε βαθύτερους 

υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. 

Κατά συνέπεια, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αξιολογείται ως "χαµηλός" στις 

µονάδες Α και Β, ως "µέτριος" στη µονάδα Γ και ως "υψηλός" στη µονάδα ∆, που 

αποτελεί το κωπηλατοδρόµιο, όπου είναι µονίµως κατακλυζόµενο µε νερό (Πίνακας 

13). 

 

Πίνακας 13. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Αποθήκευση νερού” την οποία επιτελούν 

οι µονάδες στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά  

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α   √  

Β   √  

Γ  √   

∆ √    

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Αναφορικά µε την υδρόβια πανίδα, στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά, 

εντοπίσθηκαν είδη όπως η Kρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata), η Μπράσκα 

(Bufo bufo), ο Πράσινος Φρύνος (Pseudepidalea viridis), ο ∆ενδροβάτραχος (Hyla 

arborea), ο Βαλκανοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri), η Στικτή Νεροχελώνα 

(Emys orbicularis), η Γραµµωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata), η Μεσογειακή 

Χελώνα (Testudo hermanni), ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus), ο Κυρτοδάκτυλος 

(Cyrtodactylus kotschyi), το Σπιτόφιδο (Elaphe situla), η Τρανόσαυρα (Lacerta 
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trilineata), το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), ο Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii), η 

∆ενδρογαλιά (Hierophis gemonensis), η Σαίτα (Platyceps najadum), ο Σαπίτης 

(Malpolon insignitus), το Νερόφιδο (Natrix natrix), και η Οχιά (Vipera ammodytes). 

Κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου, επιβεβαιώθηκε στον Σχινιά η παρουσία δύο 

ειδών θηλαστικών: του Σκαντζόχοιρου και του Μεγαλοεπίµυου (αρουραίου). 

 Ορισµένα από τα γνωρίσµατα του υγροτόπου που συντελούν στην επιτέλεση 

της λειτουργίας είναι: α) η υγροτοπική βλάστηση που έχει καταγραφεί στην περιοχή 

εκτιµάται ότι στηρίζει την υδρόβια πανίδα, β) τα ανοιχτά νερά και οι εναλλαγές 

περιοχών µε βλάστηση, συντελούν στην ικανοποιητική στήριξη των τροφικών 

πλεγµάτων στην περιοχή.  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι µεγάλο 

ποσοστό της περιοχής καλύπτεται µε υγροτοπική βλάστηση, η λειτουργίας της 

“Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια πανίδα”, επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό σε 

όλες τις µονάδες του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά (Πίνακας 14). 

 
 

Ορνιθοπανίδα 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, στον Σχινιά έχουν καταγραφεί 101 είδη πουλιών 

(Τζάλη κ.ά. 2013, ∆ηµάκη και Αλιβιζάτος, προσωπικές παρατηρήσεις), από τα οποία 

τα υδρόβια είδη διαχειµάζουν στην περιοχή ενώ τα καλοβατικά και παρυδάτια την 

χρησιµοποιούν ως µεταναστευτικό σταθµό. Στον υγρότοπο του Σχινιά έχουν 

παρατηρηθεί 20 είδη πτηνών του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Τζάλη 

κ.ά. 2013). 

Στην περιοχή έχει καταγραφεί η Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), που ανήκει 

στα Κρισίµως Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων 

της Ελλάδας, η Βαρβάρα (Tadorna tadorna), ο Καπακλής (Anas strepera), η 

(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα (Anas querquedula), η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο 

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), ο Αργυροτσικνιάς (Ardea alba (Casmerodius 

albus), ο Καλαµόκιρκος (Circus aeruginosus), η (Ευρωπαϊκή) Καληµάνα (Vanellus 

vanellus), το Γελογλάρονο (Sterna nilotica) που ανήκουν στα Τρωτά είδη του 

Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea 

purpurea), ο Στικταετός (Aquila clanga), ο Μαυροκέφαλος Γλάρος (Larus 

melanocephalus), το Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida), το Μαυρογλάρονο 

(Chlidonias niger) που ανήκουν στα Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου βιβλίου των 
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Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009). Άλλά είδη που 

παρατηρήθηκαν στην περιοχή είναι τα ακόλουθα: (Βουβός) Κύκνος (Cygnus olor), 

Σφυριχτάρι (Anas penelope), Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos), Ψαλίδα 

(Anas acuta), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), Φερεντίνι (Netta rufina), Γκισάρι 

(Aythya ferina), Νανοβουτηχτάρι (Τachybaptus ruficollis), Μαυροβουτηχτάρι 

(Podiceps nigricollis), Αρτέµης (Calonectris diomedea), Μύχος (της Μεσογείου) 

(Puffinus yelkouan), Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), Μικροτσικνιάς (Ixobrychus 

minutus), Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), 

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus), Φιδαετός  

(Circaetus gallicus), Χειµωνόκιρκος (Circus cyaneus), Ξεφτέρι (Accipiter nisus), 

Σαΐνι (Accipiter brevipes), Γερακίνα (Buteo buteo), Ψαραετός Pandion haliaetus 

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), ∆εντρογέρακο (Falco subbuteo), Πετρίτης 

(Falco peregrinus), Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus), Στικτοπουλάδα (Porzana 

porzana), Νερόκοτα (Gallinula chloropus), Φαλαρίδα (Fulica atra), Καλαµοκανάς 

(Himantopus himantopus), Ποταµοσφυριχτής (Charadrius dubius), Νανοσκαλίδρα 

(Calidris minuta), ∆ρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea), Μαχητής (Philomachus 

pugnax), Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago), Λιµόζα (Limosa limosa), Βαλτότρυγγας 

(Tringa stagnatilis), Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia), ∆ασότρυγγας (Tringa 

ochropus), Λασπότρυγγας (Tringa glareola), Νανόγλαρος (Larus minutes), 

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus), Ασηµόγλαρος της Μεσογείου (Larus 

michahellis), Ποταµογλάρονο (Sterna hirundo), Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula 

krameri), Γκιώνης (Otus scops), Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus), Σταχτάρα (Apus 

apus), Αλκυόνη (Alcedo atthis), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Τσαλαπετεινός 

(Upupa epops), ∆εντροσταρήθρα (Lullula arborea), Σιταρήθρα (Alauda arvensis), 

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia), Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica), Λευκοχελίδονο 

(Delichon urbicum), ∆εντροκελάδα (Anthus trivialis), Λιβαδοκελάδα (Anthus 

pratensis), Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava), Κιτροσουσουράδα (Motacilla 

citreola), Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba), Τρυποφράχτης (Troglodytes 

troglodytes), Θαµνοψάλτης (Prunella modularis), Κοκκινολαίµης (Erithacus 

rubecula), (Κοινό) Αηδόνι (Luscinia megarhynchos), Μαυρολαίµης (Saxicola 

torquatus), Κότσυφας (Turdus merula), Ψευταηδόνι (Cettia cetti), Κιστικόλη 

(Cisticola juncidis), Σχοινοποταµίδα (Acrocephalus schoenobaenus), 

Καλαµοποταµίδα (Acrocephalus scirpaceus), Τσιχλοποταµίδα (Acrocephalus 

arundinaceus), Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida), Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais 
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icterina), Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla), Θαµνοτσιροβάκος (Sylvia communis), 

Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala), ∆ασοφυλλοσκόπος (Phylloscopus 

sibilatrix), ∆εντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita), Θαµνοφυλλοσκόπος 

(Phylloscopus trochilus), Σταχτοµυγοχάφτης (Muscicapa striata), Γαλαζοπαπαδίτσα 

(Parus caeruleus), Καλόγερος (Parus major), Καµποδεντροβάτης (Certhia 

brachydactyla), Υφάντρα (Remiz pendulinus), Αετοµάχος (Lanius collurio), 

Καρακάξα (Pica pica), (Σταχτιά) Κουρούνα (Corvus corone), Ψαρόνι (Sturnus 

vulgaris), Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus), (Κοινός) Σπίνος (Fringilla coelebs), 

Σκαρθάκι (Serinus serinus), Φλώρος (Carduelis chloris), (Κοινή) Καρδερίνα  

(Carduelis carduelis), Καλαµοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus), Αµπελουργός  

(Emberiza melanocephala).  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι µεγάλο 

ποσοστό της περιοχής καλύπτεται µε υγροτοπική βλάστηση, που στηρίζει την 

πλούσια ορνιθοπανίδα που έχει καταγραφεί στην περιοχή, η λειτουργίας της 

“Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό σε 

όλες τις ΥΓΜ µονάδες του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 14. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια 

ζωή & Ορνιθοπανίδα” την οποία επιτελούν οι µονάδες στο Εθνικό 

Πάρκο του Σχινιά 

ΥΓΜ 

Μονάδα 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας 

“Στήριξη τροφικών πλεγµάτων” 

 Υδρόβια ζωή Ορνιθοπανίδα 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός Υψηλός Μέτριος Χαµηλός 

Α √    √   

Β √    √   

Γ √    √   

∆ √    √   

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

 Κύριος παράγοντας για την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των 

θρεπτικών στοιχείων είναι το υψηλό ποσοστό φυτοκάλυψης. Η µικρή ταχύτητα ροής 

του νερού στον υγρότοπο και η άφθονη υδρόβια βλάστηση µέσα σε αυτή, 
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συµβάλλουν στην παγίδευση, την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των 

θρεπτικών ουσιών. Τα υδρόβια µακρόφυτα διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη µείωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους από 

τα φυτά για την κάλυψη των βιολογικών τους αναγκών και δρώντας ως υπόστρωµα 

για την ανάπτυξη µικροοργανισµών που συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό τους.  

Εποµένως, ο υγρότοπος χαρακτηρίζεται από "υψηλή" δυνατότητα επιτέλεσης 

της λειτουργίας για τις µονάδες Α, Β, Γ και "µηδενική" για τη µονάδα ∆ (Πίνακας 

15). 

 

Πίνακας 15. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων” την οποία επιτελούν οι µονάδες στο Εθνικό 

Πάρκο του Σχινιά 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α √    

Β √    

Γ √    

∆    √ 

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Ορισµένα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα του 

Εθνικού Πάρκου Σχινιά είναι: α) η µικρή κλίση πυθµένα και ταχύτητα ροής, που 

ευνοούν τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών, β) το µεγάλο 

ποσοστό φυτοκάλυψης, που βοηθάει στην παγίδευση των ιζηµάτων και τοξικών 

ουσιών που πιθανόν να υπάρχουν στη λεκάνη απορροής, και γ) η θέση τους, που 

εικάζεται ότι δεν θα δέχεται την επίδραση των ισχυρών ανέµων, γεγονός που θα 

διατηρεί την επιφάνειά τους ήρεµη και θα ευνοεί την καθίζηση. Τα γνωρίσµατα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσµα, να ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ 

νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν ήδη καθιζήσει. Παράλληλα, η βλάστηση 

συµβάλλει στην επικάλυψη των ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός 

που ευνοεί τη λειτουργία.  

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας εκτιµάται ότι επιτελείται σε “υψηλό” 

βαθµό στις µονάδες Α, Β, Γ και "µηδενικό" για τη µονάδα ∆ (Πϊνακας 16). 
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Πίνακας 16. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών” 

την οποία επιτελούν οι µονάδες στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α √    

Β √    

Γ √    

∆    √ 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Η παρουσία του υψηλού ποσοστού υγροτοπικής βλάστησης συντελεί στο να 

επιτελείται η λειτουργία αυτή σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. Εποµένως, η 

λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό για τις τρείς 

υδρογεωµορφολογικές µονάδες Α, Β και Γ και σε “χαµηλό” βαθµό για τη µονάδα ∆. 

Συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής στις ΥΓΜ µονάδες δίνεται 

στον Πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων” 

την οποία επιτελούν οι µονάδες στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α  √   

Β  √   

Γ  √   

∆   √  

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Για την περιοχή του υγροτόπου του Σχινιά, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Ως εκ τούτου, εκτιµάται ότι ο βαθµός 

επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής για τις τέσσερις µονάδες είναι “απροσδιόριστος”. 
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Σταθεροποίηση ακτών 

 Ο παράκτιος αυτός υγρότοπος προσδίδει αντίσταση στη διάβρωση, λόγω της 

πυκνής βλάστησης. Επίσης, τα υγροτοπικά αυτά οικοσυστήµατα απορροφούν την 

ενέργεια των κυµάτων και των ρευµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά 

και να τη διαβρώσουν. Εποµένως, οι µονάδες Α, Γ και ∆ εκτιµάται ότι επιτελούν τη 

λειτουργία αυτή σε “µηδενικό” βαθµό ενώ η µονάδα Β σε “υψηλό” βαθµό. 

 

Πίνακας 18. Αξιολόγηση της λειτουργίας “Σταθεροποίηση ακτών” την οποία 

επιτελούν οι µονάδες στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά 

Βαθµός επιτέλεσης λειτουργίας ΥΓΜ Μονάδα 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Α    √ 

Β √    

Γ    √ 

∆    √ 

 

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών λειτουργιών του Εθνικού Πάρκου στο 

Σχινιά, για τις τέσσερις µονάδες δίνεται στον Πίνακα 19. 
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Πίνακας 19. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούν σήµερα οι µονάδες του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

 

Υγροτοπικές Λειτουργίες  

 

ΥΓΜ 

Μονάδα 

Αποθήκευση 

νερού 

Στήριξη 

υδρόβιας ζωής 

Στήριξη 

ορνιθοπανίδας 

Αποµάκρυνση & 

µετασχηµατισµός 

θρεπτικών 

Παγίδευση 

ιζηµάτων & 

τοξικών 

ουσιών 

Τροποποίηση 

πληµµυρικών

φαινοµένων 

Εµπλουτισµός 

υπόγειων 

υδροφορέων 

Σταθεροποίηση 

ακτών 

 Βαθµός Επιτέλεσης 

Α Χαµηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Απροσδιόριστος Μηδενικός 

Β Χαµηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Απροσδιόριστος Υψηλός 

Γ Μέτριος Υψηλός Υψηλός Υψηλός  Υψηλός  Μέτριος Απροσδιόριστος Μηδενικός 

∆ Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μηδενικός Μηδενικός Χαµηλός Απροσδιόριστος Μηδενικός 
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4.3.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

Από τις αναφορές που υπάρχουν, η περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά, 

στηρίζει πολλά είδη φυτικών και ζωικών οργανισµών. Η υψηλή βιοποικιλότητα 

συντελεί στη δηµιουργία και διατήρηση και άλλων αξιών. Η βιολογική αξία του 

υγροτόπου επηρεάζεται άµεσα από τη λειτουργία της στήριξης των τροφικών 

πλεγµάτων και έµµεσα από τις υπόλοιπες λειτουργίες που επιτελούνται στον 

υγρότοπο. Επιπλέον, η µεγάλη έκταση του υγροτόπου που καλύπτεται µε υγροτοπική 

βλάστηση, λειτουργεί θετικά για την ορνιθοπανίδα. Η βιολογική αξία της περιοχής 

ενδιαφέροντος, είναι έκδηλη από το γεγονός ότι ο υγρότοπος αποτελεί Εθνικό Πάρκο 

και έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας. 

Κατά την αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων 

(Υποκεφάλαιο 4.3.1.), περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την 

ορνιθοπανίδα. Εποµένως, η βιολογική αξία στην περιοχή µελέτης εκτιµάται ότι είναι 

“υψηλή”. 

 

 

Υδρευτική 

Η υδρευτική αξία εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Αλιευτική 

Η έλλειψη εκτάσεων µε ανοιχτά νερά και µεγάλο βάθος επηρεάζουν αρνητικά 

την αξία αυτή. Έτσι, η αλιευτική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

 Στην περιοχή γύρω από τον υγρότοπο του Εθνικού Πάρκου, η βόσκηση έχει 

µηδαµινό µέγεθος. Εποµένως, η κτηνοτροφική αξία του υγροτόπου αξιολογείται ότι 

είναι “µηδενική”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της λίµνης εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω της 

υψηλής αυτής αξίας απαντά µεγάλος αριθµός θηραµάτων Ο υγρότοπος φιλοξενεί 

αξιόλογο αριθµό ορνιθοπανίδας, που καταφεύγει στον υγρότοπο ως χώρο ανάπαυσης 



 79 

και αναπαραγωγής. Η θηραµατική αξία της περιοχής µελέτης µπορεί να θεωρηθεί ως 

“υψηλή”. Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι 

περιορισµένη. 

 

 

Επιστηµονική 

 Στον υγρότοπο υπάρχουν πολλά είδη φυτικών και ζωικών οργανισµών που 

χρήζουν επιστηµονικής έρευνας και µελέτης. Εποµένως, η επιστηµονική αξία του 

εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

 Η υψηλή βιολογική αξία της λίµνης σε συνδυασµό µε τα δοµικά γνωρίσµατα 

της γύρω περιοχής την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική από εκπαιδευτικής πλευράς, 

για τα σηµερινά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εποµένως, η 

εκπαιδευτική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”.  

 

 

Αναψυχική 

 Η αναψυχική αξία του υγροτόπου εικάζεται ότι είναι “υψηλή”, λόγω του 

γεγονότος ότι διαθέτει υποδοµές για την προσέλκυση των επισκεπτών.   

 

 

Πολιτιστική  

 Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά, η αξία αυτή αξιολογείται ως 

“µηδενική”.  

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία της λίµνης και τα ιδιαίτερα µορφολογικά της γνωρίσµατα, 

συνηγορούν υπέρ της εκδήλωσης των δύο λειτουργιών (αποµάκρυνση & 

µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων και παγίδευση ιζηµάτων & τοξικών ουσιών). 

Το γεγονός αυτό, θεωρητικά µπορεί να οδηγήσει στην αξιολόγηση της αξίας αυτής 

ως “υψηλής” για τις ΥΓΜ µονάδες Α,Β και Γ και ως “µηδενικής” για τη µονάδα ∆.  
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Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος του Σχινιά µπορεί να προσφέρει προστασία από τις πληµµύρες, 

αµβλύνοντας τις πληµµυρικές αιχµές και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού 

νερού, που µπορεί να προέρχονται από το θαλασσινό κατά τη διάρκεια σφοδρού 

ανέµου ή πληµµυρίδας. Η υγροτοπική βλάστηση µπορεί να επιβραδύνει την 

πληµµυρική ροή και να συγκρατήσει ποσότητες νερού. Η αντιπληµµυρική αξία της 

είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε προτεραιότητα την 

οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε επικείµενες καταστροφές 

των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η αντιπληµµυρική αξία 

στην περιοχή του Σχινιά αξιολογείται ως “µέτρια” για τις µονάδες Α και Γ, ως 

“υψηλή” για τη µονάδα Β και ως “χαµηλή” για τη µονάδα ∆. 

 

  

Αντιδιαβρωτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου Σχινιά, η αξία αυτή εκτιµάται ως “µηδενική” 

για τις µονάδες Α, Γ και ∆ και “υψηλή” για τη µονάδα Β. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Η αξία αυτή για την περιοχή µελέτης όπου υπάρχει ο υγρότοπος, εικάζεται ότι 

είναι “υψηλή” και για όλες τις µονάδες.  

 

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, για 

όλες τις µονάδες δίνεται στον Πίνακα 20.  
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Πίνακας 20. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά και ο βαθµός επιτέλεσής τους 
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4.4. Υγρότοπος Λούτσας 

4.4.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

Το µικρό βάθος νερού του υγροτόπου αποτελεί τον σπουδαιότερο ίσως 

περιοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία της αποθήκευσης νερού. Το γνώρισµα 

αυτό, έχει ως αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να θερµαίνεται γρηγορότερα σε σύγκριση µε 

βαθύτερους υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης.  

Επιπλέον ο υγρότοπος βρίσκεται στο πεδινό τµήµα του Νοµού Αττικής, 

εκτεθειµένος στην ηλιοφάνεια όσο και στους ανέµους, που πνέουν στην περιοχή. 

Κατά συνέπεια, η γεωγραφική του θέση δεν ευνοεί την επιτέλεση της λειτουργίας 

αυτής. 

Εποµένως, η λειτουργία αυτή αναµένεται να επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό 

(Πίνακας 21). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Αναφορικά µε την υδρόβια πανίδα, στον υγρότοπο της Λούτσας εντοπίσθηκαν 

είδη όπως είναι η Kρασπεδοχελώνα (Testudo marginata) και το Λιακόνι (Chalcides 

ocellatus), και αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ 

αντίστοιχα.  

Σε περιόδους ξηρασίας, το µικρό βάθος νερού του υγροτόπου αυξάνει τον 

κίνδυνο τµήµατα του να παραµένουν περιοδικά ακάλυπτα από νερό ενώ οι αυξηµένες 

τιµές θερµοκρασίας και η µειωµένη ποσότητα οξυγόνου µπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσµα, κατά τη θερινή περίοδο, µείωση και υποβάθµιση του χώρου διαβίωσης 

και δηµιουργία συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση πολλών υδρόβιων 

οργανισµών. Περαιτέρω, η έλλειψη ανοιχτών υδάτων δηµιουργεί δυσµενές 

περιβάλλον, εµποδίζοντας τη µετακίνηση των ψαριών και µειώνοντας τον αριθµό 

τους. Εποµένως, η λειτουργία της «Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή», 

επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 21).  

 

Ορνιθοπανίδα 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, στον υγρότοπο της Λούτσας έχουν καταγραφεί 36 είδη πουλιών (Τζάλη κ.ά. 
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2013, ∆ηµάκη προσωπικές παρατηρήσεις). Από αυτά, υπάρχουν είδη που ανήκουν 

στα Παραρτήµατα Ι & ΙΙ της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί είδη αρπακτικά, γλαρόµορφα, καλοβατικά, 

παρυδάτια, στρουθιόµορφα και υδρόβια. Τα παρυδάτια πουλιά χρησιµοποιούν τον 

υγρότοπο της Λούτσας, ως σταθµό για την µετανάστευσή τους, ενώ τα υδρόβια πτηνά 

πιθανόν να χρησιµοποιούν τον υγρότοπο για την αναπαραγωγή τους.  

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί η παρουσία της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) 

που έχει χαρακτηρισθεί από τη IUCN ως παγκόσµια απειλούµενο µε εξαφάνιση και 

ανήκει στα Τρωτά είδη του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας 

(Λεγάκις και Μαραγκού 2009), του Κρυπτοτσικνιά (Ardeola ralloides) και του 

Καλαµόκιρκου (Circus aeruginosus) που ανήκουν στα Τρωτά είδη του Κόκκινου 

βιβλίου, της Χουλιαρόπαπιας (Anas clypeata), του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax 

aristotelis), του Λευκοτσικνιά (Egretta garzetta), του Πορφυροτσικνιά (Ardea 

purpurea), της Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus), του Χειµωνόκιρκου (Circus 

cyaneus), της Νερόκοτας (Gallinula chloropus), της Φαλαρίδας (Fulica atra), του 

Καλαµοκανά (Himantopus himantopus), του Ποταµοσφυριχτή (Charadrius dubius), 

του Αµµοσφυριχτή (Charadrius hiaticula), του Θαλασσοσφυριχτή (Charadrius 

alexandrinus), της Νανοσκαλίδρας (Calidris minuta), της Σταχτιάς Νανοσκαλίδρας 

(Calidris temminckii), της Θωρακωτής Σκαλίδρας (Calidris melanotos), της 

∆ρεπανοσκαλίδρας (Calidris ferruginea), του Μαχητή (Philomachus pugnax),του 

Κοκκινοσκέλη (Tringa totanus), του Πρασινοσκέλη (Tringa nebularia), του 

Λασπότρυγγα (Tringa glareola), του Καστανοκέφαλου Γλάρου (Larus ridibundus), 

του Ασηµόγλαρου της Μεσογείου (Larus michahellis), του Χειµωνογλάρονου (Sterna 

sandvicensis), του Μουστακογλάρονου (Chlidonias hybrida), του Μαυρογλάρονου 

(Chlidonias niger), του Αργυρογλάρονου (Chlidonias leucopterus), του Τρυγονιού 

(Streptopelia turtur), του Κατσουλιέρη (Galerida cristata), της Ωχροκελάδας (Anthus 

campestris), του Ψευταηδονιού (Cettia cetti), της Σχοινοποταµίδας (Acrocephalus 

schoenobaenus), της Καλαµοποταµίδας (Acrocephalus scirpaceus), του 

Μαυροτσιροβάκου (Sylvia melanocephala), του Συκοφάγου (Oriolus oriolus).  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι µεγάλο 

ποσοστό της περιοχής καλύπτεται µε υγροτοπική βλάστηση, που στηρίζει την 

ορνιθοπανίδα που έχει καταγραφεί στην περιοχή και το µικρό έως µηδενικό βάθος 

νερού δηµιουργεί µεν ποικιλία ενδιαιτηµάτων αλλά οι εκτάσεις µε ανοιχτά νερά είναι 
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περιορισµένες, η λειτουργίας της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, 

επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 21). 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Για τον υγρότοπο της Λούτσας, η υδρόβια βλάστηση που υπάρχει συµβάλλει 

καθοριστικά στην αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών στοιχείων. 

Η βλάστηση αυτή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης των 

θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους από αυτά για την κάλυψη των 

βιολογικών τους αναγκών και επιπλέον δρά ως υπόστρωµα για την αύξηση των 

µικροοργανισµών, οι οποίοι µε τη σειρά τους συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό των 

ουσιών. Επίσης, η µικρή ταχύτητα ροής του νερού στη λίµνη και η άφθονη υδρόβια 

βλάστηση µέσα σε αυτή, συµβάλλουν στην παγίδευση, την αποµάκρυνση και τον 

µετασχηµατισµό των θρεπτικών ουσιών. Από την άλλη µεριά όµως, ο υγρότοπος 

είναι πιθανόν να δέχεται ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, µε τα νερά απορροής της. 

Ελάχιστα µόνο τµήµατα του υγροτόπου παραµένουν µόνιµα κατακλυσµένα µε νερό. 

Η υπόλοιπη έκταση της λίµνης, ξηραίνεται κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Το 

γνώρισµα αυτό, φαίνεται ότι δεν ευνοεί την επιτέλεση της εν λόγω λειτουργίας. 

Εποµένως, ο υγρότοπος χαρακτηρίζεται από "µέτρια" δυνατότητα επιτέλεσης 

της λειτουργίας αυτής (Πίνακας 21). 

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Ορισµένα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τον υγρότοπο της Λούτσας είναι: α) 

η µικρή ταχύτητα ροής του νερού, που ευνοεί τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων 

και τοξικών ουσιών, β) το µεγάλο ποσοστό φυτοκάλυψης του υγροτόπου, που 

βοηθάει στην παγίδευση των ιζηµάτων και τοξικών ουσιών που µπορεί να υπάρχουν 

στη λεκάνη απορροής και να εµποδίζει η εκ νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν 

ήδη καθιζήσει, και γ) το µικρό βάθος νερού, που συντελεί στην παγίδευση τοξικών 

και ρύπων, γιατί η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή λόγω τριβής και ευνοεί 

την παγίδευση. Με βάση τα προαναφερθέντα, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας 

αυτής, αξιολογείται ως “µέτριος” (Πίνακας 21). 
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Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση του υγροτόπου της Λούτσας, η πλούσια υγροτοπική βλάστηση 

επιτρέπει να επιτελείται η λειτουργία αυτή σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. 

Επιπλέον, η άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα ευνοεί την ικανότητα της λίµνης, να 

τροποποιεί τα πληµµυρικά φαινόµενα. Εποµένως, η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι 

επιτελείται σε “µέτριο βαθµό” (Πίνακας 21), προστατεύοντας τις παρακείµενες 

αστικές εκτάσεις.   

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Λούτσας, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τη γειτνίαση µε τη 

θάλασσα, εκτιµάται ότι ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής είναι 

“απροσδιόριστος” (Πίνακας 21).  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Οι παράκτιοι υγρότοποι που είναι επίπεδοι και µε βλάστηση αποτελούν 

χαρακτηριστική περίπτωση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, οι οποίοι απορροφούν την 

ενέργεια των κυµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη 

διαβρώσουν.  

Ο υγρότοπος της Λούτσας εκτείνεται κατά µήκος της παραλίας και χωρίζεται 

από αυτήν από κεντρικό οδικό δίκτυο. Έτσι, εκτιµάται ότι ο βαθµός επιτέλεσης της 

λειτουργίας είναι “χαµηλός” (Πίνακας 21). 
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Πίνακας 21. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της 

Λούτσας και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός Απροσδιόριστος 

Αποθήκευση νερού   √   

Στήριξη τροφικών πλεγµά-

των: Υδρόβια ζωή 

 
 √   

Στήριξη τροφικών πλεγµά-

των: Oρνιθοπανίδα 

 
√    

Αποµάκρυνση & µετασχηµα-

τισµός θρεπτικών στοιχείων 

 
√    

Παγίδευση ιζηµάτων και 

τοξικών ουσιών 

 
√    

Τροποποίηση πληµµυρικών 

φαινοµένων 

 
√    

Εµπλουτισµός υπογείων 

υδροφορέων 

 
   √ 

Σταθεροποίηση ακτών   √   

 

 

 

4.4.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Η αδιαπραγµάτευτη αξία των υγροτόπων, που εξετάζεται πρώτη είναι η 

βιολογική. Η διατήρηση της υψηλής βιοποικιλότητας του υγροτόπου συντελεί στη 

διατήρηση και άλλων αξιών. Η περιοχή του υγροτόπου της Λούτσας στηρίζει πολλά 

είδη φυτικών και ζωικών οργανισµών. Η βιολογική αξία της είναι έκδηλη από την 

αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων (Υποκεφάλαιο 

4.4.1.), όπου περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την ορνιθοπανίδα. 

Εποµένως, για την περιοχή του υγροτόπου, η βιολογική αξία εκτιµάται ως “µέτρια”. 

Εν τούτοις, η βιολογική αξία της περιοχής θα µπορούσε να είναι υψηλότερη, εάν 

δοθεί προτεραιότητα στην υδρολογική αποκατάσταση και διατήρηση του υγροτόπου.  
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Υδρευτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Λούτσας, η υδρευτική αξία αξιολογείται ως 

“µηδενική”. 

 

 

Αλιευτική 

Η χαµηλή αποθηκευτική ικανότητα του υγροτόπου της Λούτσας και η έλλειψη 

συνεχώς κατακλυζόµενων εκτάσεων µε νερό επηρεάζουν αρνητικά την αξία αυτή. 

Έτσι, η αλιευτική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

 Στην περιοχή γύρω από τον υγρότοπο της Λούτσας κυριαρχεί η αστική δόµηση 

και επιπλέον αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστικών επισκεπτών κατά τη θερινή 

περίοδο. Η βόσκηση σήµερα έχει µηδαµινό µέγεθος. Εποµένως, η κτηνοτροφική αξία 

του υγροτόπου αξιολογείται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της λίµνης εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική. Ο υγρότοπος 

της Λούτσας φιλοξενεί αξιόλογο αριθµό ορνιθοπανίδας, που καταφεύγει στον 

υγρότοπο ως χώρο ανάπαυσης και αναπαραγωγής. Η θηραµατική αξία της περιοχής 

µελέτης µπορεί να θεωρηθεί ως “µέτρια”. Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι η χρήση 

της αξίας αυτής είναι περιορισµένη. 

 

 

Επιστηµονική 

 Η ποικιλότητα ειδών του υγροτόπου της Λούτσας, τον καθιστά ελκυστικό 

χώρο για έρευνα και µελέτη από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελεί ένα 

ζωντανό εργαστήριο παρατήρησης. Η βιολογική αξία της περιοχής σε συνδυασµό µε 

τα γνωρίσµατα της γύρω περιοχής τον καθιστούν ελκυστικό από επιστηµονική 

πλευρά. Εποµένως, η επιστηµονική αξία της λίµνης είναι “υψηλή”. 
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Εκπαιδευτική 

 Σήµερα, ο υγρότοπος της Λούτσας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει 

εκπαιδευτικό πάρκο ή ακόµα και “υπαίθριο εργαστήριο”, όπου µαθητές και µη, να 

µπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά δραστηριότητες και συνήθειες 

οργανισµών, φυσικοχηµικές διεργασίες και να “ανακαλύψουν” γενικότερα το θαύµα 

της φύσης και της ζωής. Στον υγροτόπο παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ό,τι στα χερσαία οικοσυστήµα. 

 Εποµένως, η εκπαιδευτική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”. 

 

 

Αναψυχική 

 Σήµερα, η αναψυχική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”, αλλά 

κατόπιν εφαρµογής κατάλληλων µέτρων θα µπορoύσε να αυξηθεί και φυσικά η 

κατάλληλη υποδοµή θα βοηθούσε στην προσέλκυση των επισκεπτών, οι οποίοι ως 

λουόµενοι, χρησιµοποιούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον υγρότοπο κατά τη 

θερινή περίοδο.   

 

 

Πολιτιστική  

 Στην περιοχή του υγροτόπου της Λούτσας, η αξία αυτή αξιολογείται ως 

“µηδενική”.  

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία του υγροτόπου της Λούτσας και τα ιδιαίτερα µορφολογικά 

της γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας εκδήλωσης των λειτουργιών 

“Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και “Παγίδευση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”. Το γεγονός αυτό θεωρητικά µπορεί να οδηγήσει στην 

αξιολόγηση της αξίας αυτής ως “µέτριας”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος της Λούτσας µπορεί να προσφέρει προστασία στις κατοικηµένες 

περιοχές από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές αιχµές και αποθηκεύοντας 

ποσότητες του πληµµυρικού νερού, που µπορεί να προέρχονται από το θαλασσινό, 

κατά τη διάρκεια σφοδρού ανέµου ή πληµµυρίδας. Η υγροτοπική βλάστηση µπορεί 
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να επιβραδύνει την πληµµυρική ροή και να συγκρατήσει ποσότητες νερού. Η 

αντιπληµµυρική αξία της είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης 

γης, µε προτεραιότητα την οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε 

επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η 

αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή της Λούτσας αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Λούτσας, η αξία αυτή εκτιµάται ως 

“χαµηλή”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτονεύουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Η αξία αυτή για την περιοχή, 

όπου υπάρχει ο υγρότοπος, εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στον υγρότοπο της Λούτσας, 

δίνεται στον Πίνακα 22. 
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Πίνακας 22. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της 

Λούτσας και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)  √   

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική    √ 

Θηραµατική  √   

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική √    

Αναψυχική  √   

Πολιτιστική    √ 

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική   √  

Τοποκλιµατική √    
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4.5. Υγρότοπος Βραυρώνας 

4.5.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 Για την επιτέλεση της λειτουργίας της αποθήκευσης νερού στον υγρότοπο της 

Βραυρώνας, παράγοντες που περιορίζουν την επιτέλεσή της είναι α) το γεγονός ότι ο 

υγρότοπος είναι εκτεθειµένος σε ανέµους, β) το µικρό έως µηδενικό βάθος νερού, και 

γ) το νερό που τροφοδοτεί τον υγρότοπο προέρχεται απο τον ποταµό Ερασίνο.  

Συγκεκριµένα, ο υγρότοπος της Βραυρώνας, βρίσκεται στο πεδινό τµήµα του 

Νοµού Αττικής, εκτεθειµένος τόσο στην ηλιοφάνεια όσο και στους ανέµους που 

πνέουν στην περιοχή. Εποµένως, η θέση του περιορίζει την επιτέλεση της λειτουργίας 

αυτής. Επίσης, το µικρό βάθος έχει ως αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να θερµαίνεται 

γρηγορότερα σε σύγκριση µε βαθύτερους υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες 

απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. Τέλος, ο υγρότοπος εκφορτίζει στη θάλασσα, δίχως 

να υπάρχει κάποιο ανάχωµα, οπότε το νερό εξέρχεται από τον υγρότοπο απρόσκοπτα, 

µε αποτέλεσµα η αποθηκευτική του ικανότατα να είναι περιορισµένη. 

Κατά συνέπεια ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αξιολογείται ως "χαµηλός" 

(Πίνακας 23). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Αναφορικά µε την υδρόβια πανίδα, έχουν παρατηρηθεί στον υγρότοπο της 

Βραυρώνας είδη ερπετών, που αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ. Από αυτά 1 ανήκει στα Σχεδόν Απειλούµενα και 1 στα Τρωτά του 

Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 

2009). Τα είδη που απαντούν στην περιοχή είναι ο Πράσινος Φρύνος (Pseudepidalea 

viridis), η Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis), η Μεσογειακή Χελώνα (Testudo 

hermanni), η Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata), η Πράσινη Σαύρα (Lacerta 

viridis), το Σπιτόφιδο (Zamenis situla) και η Οχιά (Vipera ammodytes). 

Στον υγρότοπο της Βραυρώνας έχουν καταγραφεί 2 είδη θηλαστικών η 

Μακροπτερυγονυχτερίδα (Miniopterus schreibersi) και ο Τρανοπτερυγιστής 

(Nyctalus lasiopterus), που ανήκουν στα Σχεδόν Απειλούµενα και Τρωτά αντίστοιχα, 
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του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας καθώς και στα 

Παραρτήµατα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Το µικρό βάθος νερού του υγροτόπου αυξάνει τον κίνδυνο τµήµατά του να 

παραµένουν περιοδικά ακάλυπτα από νερό, σε περιόδους ξηρασίας, ενώ οι αυξηµένες 

τιµές θερµοκρασίας και η µειωµένη ποσότητα οξυγόνου µπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσµα, κατά τη θερινή περίοδο, µείωση και υποβάθµιση του χώρου διαβίωσης 

και δηµιουργία συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση πολλών υδρόβιων 

οργανισµών. Εποµένως, η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια 

ζωή”, εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 23).  

 

Ορνιθοπανίδα 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, στον υγρότοπο της Βραυρώνας έχουν 

καταγραφεί 88 είδη πουλιών. Από αυτά, τα 14 είδη ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της 

Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί είδη αρπακτικά, γλαρόµορφα, καλοβατικά, 

παρυδάτια, στρουθιόµορφα και υδρόβια. Τον υγρότοπο της Βραυρώνας 

χρησιµοποιούν οι Μικροτσικνιάδες και οι Κρυπτοτσικνιάδες ως σταθµό για τη 

µετανάστευσή τους (Τζάλη κ.ά. 2013).  

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί η παρουσία του Κρυπτοτσικνιά (Ardeola 

ralloides), του Καλαµόκιρκου (Circus aeruginosus,) του Αργυροτσικνιά (Ardea alba 

(Casmerodius albus)), της Αετογερακίνας (Buteo rufinus), της Ψαθοποταµίδας 

(Acrocephalus melanopogon) που ανήκουν στα Τρωτά είδη του Κόκκινου βιβλίου 

των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009), του 

Μαυροκέφαλου Γλάρου (Larus melanocephalus) και του Πορφυροτσικνιά (Ardea 

purpurea), που ανήκουν στα Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου βιβλίου, του 

Μικροτσικνιά (Ixobrychus minutus), του Λευκοτσικνιά (Egretta garzetta), του 

Χειµωνόκιρκου (Circus cyaneus), του (Βουβό) Κύκνου (Cygnus olor), του Αρτέµη 

(Calonectris diomedea), του Φιδαετού (Circaetus gallicus), του Πετρίτη (Falco 

peregrinus), της Νεροκοτσέλας (Rallus aquaticus), της Μικροπουλάδας (Porzana 

parva), της Νερόκοτας (Gallinula chloropus), του Ποταµοσφυριχτή (Charadrius 

dubius), του Καστανοκέφαλου Γλάρου (Larus ridibundus), του Ασηµόγλαρου της 

Μεσογείου (Larus michahellis), του Κισσόκουκου (Clamator glandarius), του 

Γκιώνη (Otus scops), της Αλκυόνης (Alcedo atthis), της Μικρογαλιάντρας 

(Calandrella brachydactyla), της ∆εντροσταρήθρας (Lullula arborea), της 
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Σιταρήθρας (Alauda arvensis), του Θαµνοψάλτη (Prunella modularis), της 

Ασπροκωλίνας (Oenanthe hispanica), του Ψευταηδόνι (Cettia cetti), της Κιστικόλης 

(Cisticola juncidis), της Καλαµοποταµίδας (Acrocephalus scirpaceus), του 

Σταχτοµυγοχάφτη (Muscicapa striata), της Υφάντρας (Remiz pendulinus), του 

Αετοµάχου (Lanius collurio) και του Κόρακα (Corvus corax).  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι µεγάλο 

ποσοστό της περιοχής καλύπτεται µε υγροτοπική βλάστηση, που στηρίζει την 

ορνιθοπανίδα που έχει καταγραφεί στην περιοχή και το µικρό έως µηδενικό βάθος 

νερού δηµιουργεί ποικιλία ενδιαιτηµάτων, η λειτουργίας της “Στήριξης τροφικών 

πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό (Πίνακας 23). 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Τα υδρόβια µακρόφυτα που υπάρχουν στον υγρότοπο της Βραυρώνας 

διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών 

στοιχείων µέσω της πρόσληψής τους από αυτά για την κάλυψη των βιολογικών τους 

αναγκών και δρούν ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, οι οποίοι 

µε τη σειρά τους συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό των ουσιών. Από την άλλη µεριά 

όµως, ο υγρότοπος είναι πιθανόν να δέχεται ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, µε τα 

νερά απορροής, τόσο από τον ποταµό Ερασίνο, όσο και από τις παρακείµενες 

καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η µικρή ταχύτητα του νερού του υγροτόπου και η άφθονη 

υδρόβια βλάστηση σε αυτή, συµβάλλουν στην παγίδευση, την αποµάκρυνση και τον 

µετασχηµατισµό των θρεπτικών στοιχείων. Αρνητικός παράγοντας που επηρεάζει τη 

λειτουργία είναι η αλατότητα του νερού, κατά τις περιόδους εισόδου θαλασσινού 

νερού στον υγρότοπο. Εποµένως, ο υγρότοπος µπορεί να χαρακτηριστεί ότι επιτελεί 

τη λειτουργία αυτή σε "µέτριο" βαθµό (Πίνακας 23). 

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Στον υγρότοπο της Βραυρώνας, η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και 

εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα καθίζησης των αιωρούµενων υλικών, µε 

επακόλουθο τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών εντός του 

υγροτοπικού οικοσυστήµατος. Οι περιοχές µε υγροτοπική βλάστηση (κυρίως 

καλάµια), µειώνουν την ταχύτητα κίνησης του νερού στον υγρότοπο λόγω της τριβής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ 
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νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν ήδη καθιζάνει. Παράλληλα, η βλάστηση 

συµβάλλει στην επικάλυψη των ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός 

που ευνοεί τη λειτουργία. Επίσης, το µικρό βάθος νερού, συντελεί στην παγίδευση 

τοξικών και ρύπων, γιατί η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και ευνοεί την 

παγίδευση.  

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” 

βαθµό (Πίνακας 23) στον υγρότοπο της Βραυρώνας. 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση του υγροτόπου της Βραυρώνας, η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι 

επιτελείται αρκετά ικανοποιητικά, αφενός λόγω της ύπαρξης επικοινωνίας του 

υγροτόπου µε τη θάλασσα και αφετέρου της βραδείας κίνησης του αποθηκευµένου 

όγκου νερού στον υγρότοπο. Εποµένως, η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι επιτελείται 

σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 23) προστατεύοντας και τις παρακείµενες καλλιέργειες.  

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Βραυρώνας, δεν υπάρχουν αναλυτικά 

στοιχεία για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τη γειτνίαση 

µε τη θάλασσα, εκτιµάται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται σε “απροσδιόριστο” 

βαθµό (Πίνακας 23).  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Οι παράκτιοι υγρότοποι που είναι επίπεδοι και µε βλάστηση αποτελούν 

χαρακτηριστική περίπτωση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, οι οποίοι απορροφούν την 

ενέργεια των κυµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη 

διαβρώσουν.  

Ο υγρότοπος της Βραυρώνας εκτιµάται ότι επιτελεί τη λειτουργία αυτή σε 

“µέτριο” βαθµό (Πίνακας 23). 
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Πίνακας 23. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της 

Βραυρώνας και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός Απροσδιόριστος 

Αποθήκευση νερού   √   

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: 

Υδρόβια ζωή 

 √    

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: 

Oρνιθοπανίδα 

√     

Αποµάκρυνση &  µετασχηµα-

τισµός θρεπτικών στοιχείων 

 √    

Παγίδευση ιζηµάτων και 

τοξικών ουσιών 

 √    

Τροποποίηση πληµµυρικών 

φαινοµένων 

 √    

Εµπλουτισµός υπογείων 

υδροφορέων 

    √ 

Σταθεροποίηση ακτών  √    

 

 

 

4.5.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

Από τις κυριότερες αξίες του υγροτόπου, που προέχει όλων των άλλων. Η αξία 

αυτή σχετίζεται µε το πλήθος των φυτών και ζώων, που µπορεί να θεωρούνται σπάνια 

ή προστατευόµενα και η παρουσία τους συνδέεται µε το υγρό στοιχείο.  

 Η βιολογική αξία της περιοχής ενδιαφέροντος, είναι έκδηλη από το γεγονός ότι 

ο υγρότοπος και η γύρω περιοχή του έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000, ως Τόπος 

Κοινοτικής Σηµασίας (SPΙ), σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ. Κατά την 

αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων (Υποκεφάλαιο 

4.5.1.), περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την ορνιθοπανίδα.  

Εποµένως, για την περιοχή του υγροτόπου της Βραυρώνας, η βιολογική αξία 

εκτιµάται ως “υψηλή”. 

 



 96 

Υδρευτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Βραυρώνας, η υδρευτική αξία αξιολογείται 

ως “µηδενική”. 

 

Αλιευτική 

Η χαµηλή αποθηκευτική ικανότητα του υγροτόπου της Βραυρώνας και η 

έλλειψη νερού επηρεάζουν αρνητικά την αξία αυτή. Έτσι, η αλιευτική αξία του 

υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

 Στα υγρολίβαδα και στους παρόχθιους θαµνώνες, τα ζώα βρίσκουν τροφή, 

άφθονο πόσιµο νερό και σκίαση ακόµα και κατά τη θερινή περίοδο. Στην περιοχή του 

υγροτόπου της Βραυρώνας, η βόσκηση έχει µικρό µέγεθος. Έτσι, η αξία αυτή στην 

περιοχή εκτιµάται ότι είναι “χαµηλή”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της περιοχής εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω 

της υψηλής αυτής αξίας και της γειτνίασης µε τα αγροοικοσυστήµατα, απαντά 

µεγάλος αριθµός θηραµάτων. Έτσι, η θηραµατική αξία στην περιοχή µελέτης θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως “υψηλή”. Θα πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας 

αυτής είναι περιορισµένη.    

 

 

Επιστηµονική 

 Η ποικιλότητα ειδών του υγροτόπου της Βραυρώνας, τον καθιστά ελκυστικό 

χώρο για έρευνα και µελέτη από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελεί ένα 

ζωντανό εργαστήριο παρατήρησης. Η βιολογική αξία της περιοχής σε συνδυασµό µε 

τα γνωρίσµατα της γύρω περιοχής τον καθιστούν ελκυστικό από επιστηµονική 

πλευρά. Εποµένως, η επιστηµονική αξία της λίµνης είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

 Ο υγρότοπος της Βραυρώνας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει εκπαιδευτικό 

πάρκο ή ακόµα και “υπαίθριο εργαστήριο”, όπου µαθητές να µπορούν να 
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παρακολουθήσουν από κοντά δραστηριότητες και συνήθειες οργανισµών, 

φυσικοχηµικές διεργασίες. Στον υγροτόπο παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ό,τι στα χερσαία οικοσυστήµα και είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι 

µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον υγρότοπο, να περιηγηθούν και να 

παρατηρήσουν τα πουλιά µε τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισµού.  

 Εποµένως, η εκπαιδευτική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”. 

 

 

Αναψυχική 

 Σήµερα, η αναψυχική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”, αλλά 

κατόπιν εφαρµογής κατάλληλων µέτρων θα µπορoύσε να αυξηθεί λόγω φυσικά και 

της πολιτιστικής αξίας της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

Πολιτιστική  

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχαιολογική 

άποψη, µιας και αποτελεί έναν από τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους της 

Αττικής. 

Η περιοχή της Βραυρώνας κατοικήθηκε πρώτη φορά γύρω στο 3500 π.Χ., όπως 

προσδίδουν τα ευρήµατα που βρέθηκαν, στα οποία συγκαταλέγονται πήλινα 

αγαλµατίδια που µαρτυρούν τη λατρεία της θεάς Αρτέµιδας και Ιφιγένειας, θεές του 

τοκετού και των παιδιών, προστάτιδες της γονιµότητας και της ευτοκίας των 

γυναικών. Στο χώρο του ιερού σώζονται αναστηλωµένα τµήµατα από µια στοά, τα 

ερείπια του ναού, καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο εκτίθενται ευρήµατα από το ιερό της Βραυρωνίας Αρτέµιδος, τον 

προϊστορικό οικισµό της Βραυρώνος, αλλά και επιλεγµένα ευρήµατα από την 

ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Η έκθεση καλύπτει τις περιόδους από την Πρώιµη 

Χαλκοκρατία έως τη Ρωµαϊκή εποχή. Ανάµεσα στα εκθέµατα, σηµαντικότερο 

θεωρείται το σύνολο των γλυπτών από το ιερό της Αρτέµιδος (www.culture.gr).  

Εποµένως, η πολιτιστική αξία της περιοχής αξιολογείται ως “υψηλή”. 

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία του υγροτόπου της Βραυρώνας και τα ιδιαίτερα 

µορφολογικά της γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας εκδήλωσης των 
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λειτουργιών “Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και 

“Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”. Το γεγονός αυτό θεωρητικά µπορεί να 

οδηγήσει στην αξιολόγηση της αξίας αυτής ως “µέτριας”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος της Βραυρώνας µπορεί να προσφέρει προστασία στις 

παρακείµενες γεωργικές εκτάσεις από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές 

αιχµές και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού νερού, που µπορεί να 

προέρχονται από το θαλασσινό κατά τη διάρκεια σφοδρού ανέµου ή πληµµυρίδας. Η 

υγροτοπική βλάστηση µπορεί να επιβραδύνει την πληµµυρική ροή και να 

συγκρατήσει ποσότητες νερού. Η αντιπληµµυρική αξία της είναι αυταπόδεικτη, αλλά 

µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε προτεραιότητα την οικιστική κάλυψη και 

την επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε 

επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η 

αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή της Βραυρώνας αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Η παρόχθια βλάστηση του υγροτόπου της Βραυρώνας βοηθάει στην 

αντιδιαβρωτική αξία, καθώς συγκρατεί το έδαφος. Οι παράκτιοι υγρότοποι δέχονται 

απειλές όπως οικιστικές, γεωργικές, βιοµηχανικές επεκτάσεις, µε αποτέλεσµα η 

αντιδιαβρωτική αξία τους να µειώνεται. Για την περιοχή του υγροτόπου της 

Βραυρώνας, η αξία αυτή εκτιµάται ως “µέτρια”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Ιδιαίτερα για τις 

καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι καταπονήσεις και οι ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά 

είναι λιγότερο έντονες. Η αξία αυτή για την περιοχή, όπου υπάρχει ο υγρότοπος, 

εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στον υγρότοπο της Βραυρώνας, 

δίνεται στον Πίνακα 24. 
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Πίνακας 24. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της 

Βραυρώνας και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα) √    

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική   √  

Θηραµατική √    

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική  √   

Αναψυχική  √   

Πολιτιστική √    

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική  √   

Τοποκλιµατική √    
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4.6. Λίµνη Βουλιαγµένη 

4.6.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 H λίµνη Βουλιαγµένη τροφοδοτείται από υπόγεια νερά και ως εκ τούτου, δεν 

εισέρχονται σε αυτήν φερτά υλικά, που σταδιακά µπορεί να µειώσουν το βάθος της. 

Επίσης, η  απώλεια νερού λόγω εξάτµισης είναι µικρότερη κατά τους θερινούς µήνες, 

γεγονός που ευνοεί τη δυνατότητα επιτέλεσης της εν λόγω λειτουργίας. Επιπλέον, 

ευνοϊκός παράγοντας για τη λειτουργία της αποθήκευσης νερού είναι η ελεγχόµενη 

εκροή νερού από τη λίµνη προς τη θάλασσα. Εποµένως, η λειτουργία αυτή 

επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 25). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων 

Υδρόβια ζωή & Ορνιθοπανίδα 

 Για την περιοχή του υγροτόπου της Βουλιαγµένης, δεν υπάρχουν συστηµατικές 

καταγραφές της υδρόβιας πανίδας και της ορνιθοπανίδας. Εποµένως, η λειτουργία της 

“Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή & Ορνιθοπανίδα”, εκτιµάται ότι 

επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 25).  

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

 Στην περίπτωση της λίµνης Βουλιαγµένης, θετικός παράγοντας αποτελεί η 

µόνιµη κατάκλυσή της µε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αρνητικός 

παράγοντας που επηρεάζει την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής είναι η αλατότητα 

του νερού, λόγω της εισόδου θαλασσινού νερού. Άλλος ένας κύριος αρνητικός 

παράγοντας για την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών στοιχείων 

είναι η έλλειψη υδρόβιας βλάστηση στη λίµνη. Τα υδρόβια µακρόφυτα µειώνουν τη 

συγκέντρωση των θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους για την κάλυψη των 

βιολογικών τους αναγκών και δρούν ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών που συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό.. Από την άλλη µεριά 

όµως, η λίµνη είναι πιθανόν να µην δέχεται ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από τα 

νερά απορροής της, λόγω και του γεγονότος ότι η λίµνη χρησιµοποιείται από 

λουόµενους για ιαµατικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, η λειτουργία αυτή αναµένεται 

να επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 25).  
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Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως “µέτρια” 

(Πίνακας 25), λόγω: α) της θέσης της, δεν δέχεται την επίδραση των ισχυρών ανέµων, 

γεγονός που διατηρεί ήρεµη την επιφάνειά της και ευνοεί την καθίζηση, β) της 

ελεγχόµενης ροής νερού από τη λίµνη, και γ) της µικρής ποσότητας φερτών υλικών 

που εικάζεται ότι εισέρχονται σε αυτήν καθώς και της µηδενικής ύπαρξης τοξικών 

ουσιών στην περιοχή. Αρνητικός παράγοντας για την επιτέλεση της λειτουργίας 

αποτελεί η έλλειψη υδρόβιας βλάστησης στον υγρότοπο, γνώρισµα που βοηθάει στην 

παγίδευση των ιζηµάτων και τοξικών ουσιών που ενδεχοµένως να υπάρχουν στη 

λεκάνη απορροής. 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση της λίµνης Βουλιαγµένης, η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι 

επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 25). 

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως “µηδενική” 

(Πίνακας 25), λόγω του γεγονότος ότι η λίµνη εµπλουτίζεται από υπόγειες πηγές και 

ως εκ τούτου είναι αδύνατη η εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής.  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής αξιολογείται ως “µηδενική” 

(Πίνακας 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

Πίνακας 25. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στη λίµνη της 

Βουλιαγµένης και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Αποθήκευση νερού  √   

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Oρνιθοπανίδα   √  

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων 

  √  

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών  √   

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων   √  

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων    √ 

Σταθεροποίηση ακτών    √ 

 

 

4.6.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

Από τις κυριότερες αξίες του υγροτόπου, που προέχει όλων των άλλων. Η αξία 

αυτή σχετίζεται µε το πλήθος των φυτών και ζώων, που µπορεί να θεωρούνται σπάνια 

ή προστατευόµενα και η παρουσία τους συνδέεται µε το υγρό στοιχείο. Εποµένως, 

για την περιοχή του υγροτόπου της Βουλιαγµένης, η βιολογική της αξία εκτιµάται ως 

“µέτρια”. 

 

 

Υδρευτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Βουλιαγµένης, η υδρευτική αξία 

αξιολογείται ως “µηδενική”. 

 

 

Αλιευτική 

Η αλιευτική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 
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Κτηνοτροφική 

 Η κτηνοτροφική αξία στην περιοχή εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της περιοχής εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω 

της χαµηλής αυτής αξίας και της γειτνίασης µε µεγάλη αστική δόµηση, η θηραµατική 

αξία στην περιοχή µελέτης θα πρέπει να θεωρηθεί ως “χαµηλή”. Θα πρέπει να 

τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι περιορισµένη.    

 

 

Επιστηµονική 

 Η λίµνη της Βουλιαγµένης αποτελεί ζωντανό εργαστήριο παρατήρησης και για 

τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται συχνά για ερευνητικές δραστηριότητες. Τα ιαµατικά 

και υφάλµυρά νερά της, την καθιστούν ελκυστικό χώρο για έρευνα και µελέτη από 

πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Ως εκ τούτου, η επιστηµονική αξία της λίµνης 

είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

 Στη λίµνη της Βουλιαγµένης παρατηρεί κανείς πολλές εναλλαγές εικόνων και 

ήχων και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Η λίµνη έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει εκπαιδευτικό πάρκο ή 

ακόµα και “υπαίθριο εργαστήριο”, όπου µαθητές να µπορούν να παρακολουθήσουν 

από κοντά δραστηριότητες και συνήθειες οργανισµών. Η εκπαιδευτική αξία της 

λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”. 

 

 

Αναψυχική 

 Σήµερα, η αναψυχική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”, αφού οι 

κατάλληλες υποδοµές βοηθούν στην προσέλκυση των επισκεπτών, οι οποίοι ως 

λουόµενοι χρησιµοποιούν τη λίµνη για τις ιαµατικές της ιδιότητες. 

 

 

Πολιτιστική  

 Η πολιτιστική αξία της περιοχής εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 
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Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία της λίµνης Βουλιαγµένης και τα ιδιαίτερα µορφολογικά της 

γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας εκδήλωσης των λειτουργιών 

“Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και “Παγίδευση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι και η 

αντίστοιχη αξία εκτιµάται ότι θα είναι “µέτρια”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος της Βουλιαγµένης µπορεί να προσφέρει προστασία στην 

παρακείµενη αστική δόµηση από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές αιχµές 

και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού νερού. Η αντιπληµµυρική αξία της 

είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε προτεραιότητα την 

οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε επικείµενες καταστροφές 

των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η αντιπληµµυρική αξία 

στην περιοχή της λίµνης Βουλιαγµένης αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Η αξία αυτή για τη λίµνη της Βουλιαγµένης εκτιµάται ως “µηδενική”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Η αξία αυτή για την περιοχή, 

όπου υπάρχει η λίµνη, εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στη λίµνη Βουλιαγµένη, δίνεται 

στον Πίνακα 26. 
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Πίνακας 26. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στη λίµνη της 

Βουλιαγµένης και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)  √   

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική    √ 

Θηραµατική   √  

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική √    

Αναψυχική √    

Πολιτιστική    √ 

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική    √ 

Τοποκλιµατική √    
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4.7. Λίµνη Κουµουνδούρου 

4.7.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

 Θετικός παράγοντας που συναινεί στην επιτέλεση της λειτουργίας αυτής στη 

λίµνη είναι η τροφοδοσία της από υπόγεια νερά και η ελεγχόµενη εκροή (υπό την 

έννοια της ύπαρξης του θυροφράγµατος) του νερού από τη λίµνη. Το µικρό σχετικά 

βάθος νερού (µέσο βάθος 1,5 m περίπου) αποτελεί ίσως τον σπουδαιότερο 

περιοριστικό παράγοντα για την επιτέλεση της λειτουργίας της αποθήκευσης νερού 

στη λίµνη Κουµουνδούρου. Το µικρό βάθος έχει ως αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να 

θερµαίνεται γρηγορότερα σε σύγκριση µε βαθύτερους υγροτόπους και να έχει 

µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. 

Κατά συνέπεια, εκτιµάται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται σε "µέτριο" βαθµό 

στη λίµνη Κουµουνδούρου (Πίνακας 27). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Για την περιοχή της λίµνης Κουµουνδούρου, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για την υδρόβια πανίδα.  

Εποµένως, η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή” 

εκτιµάται ότι επιτελείται σε “χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 27).  

 

Ορνιθοπανίδα 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, στη λίµνη Κουµουνδούρου έχουν καταγραφεί 36 είδη πουλιών (Τζάλη κ.ά. 

2013). Από αυτά, τα 6 είδη ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για 

τη διατήρηση των άγριων πτηνών. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί είδη αρπακτικά, γλαρόµορφα, καλοβατικά, 

παρυδάτια, στρουθιόµορφα και υδρόβια. Η λίµνη Κουµουνδούρου χρησιµοποιείται 

κυρίως από τα υδρόβια πουλιά για τη διαχείµανσή τους. 

Στην περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) 

που έχει χαρακτηρισθεί από τη IUCN ως παγκόσµια απειλούµενο µε εξαφάνιση και 

ανήκει στα Τρωτά είδη του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας 

(Λεγάκις και Μαραγκού 2009). Άλλα είδη που απαντούν στην περιοχή είναι ο 
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Καπακλής (Anas strepera), ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), το Καλαµόκιρκο 

(Circus aeruginosus), και η Αετογερακίνα (Buteo rufinus), που ανήκουν και αυτά στα 

Τρωτά είδη του Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, ο 

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), η 

Νερόκοτα (Gallinula chloropus), η Φαλαρίδα (Fulica atra), ο Μαυροκέφαλος Γλάρος 

(Larus melanocephalus), ο Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus), το 

Ασηµόγλαρο της Μεσογείου (Larus michahellis), η Αλκυόνη (Alcedo atthis), το 

(Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι (Anas crecca), η Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos), 

η Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), και το Νανοβουτηχτάρι (Τachybaptus ruficollis).  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι 

περιµετρικά της λίµνης υπάρχει υγροτοπική βλάστηση, που στηρίζει την 

ορνιθοπανίδα που έχει καταγραφεί στην περιοχή και το µικρό βάθος νερού 

δηµιουργεί ποικιλία ενδιαιτηµάτων, η λειτουργίας της “Στήριξης τροφικών 

πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 27). 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

 Στην περίπτωση της λίµνης Κουµουνδούρου, η υδρόβια βλάστηση που υπάρχει 

περιµετρικά σε αυτή και η µικρή ταχύτητα ροής του νερού στη λίµνη συµβάλλουν 

στην αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών στοιχείων. Πιο 

συγκεκριµένα, τα υδρόβια µακρόφυτα διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

µείωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους από 

αυτά για την κάλυψη των βιολογικών τους αναγκών και δρούν ως υπόστρωµα για την 

αύξηση των µικροοργανισµών, οι οποίοι µε τη σειρά τους συµβάλλουν στον 

µετασχηµατισµό των ουσιών. Από την άλλη µεριά όµως, η λίµνη είναι πιθανόν να 

δέχεται ποσότητες θρεπτικών στοιχείων µε τα νερά απορροής της. Εποµένως, η λίµνη 

χαρακτηρίζεται από "µέτρια" (Πίνακας 27) δυνατότητα επιτέλεσης της λειτουργίας 

αυτής. 

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Ορισµένα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τη λίµνη Κουµουνδούρου είναι: α) η 

µικρή ταχύτητα ροής που ευνοεί τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών 

ουσιών, β) η υδρόβια βλάστηση περιµετρικά της λίµνης βοηθά στην παγίδευση των 
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ιζηµάτων και τοξικών ουσιών που πιθανόν να εισέρχονται από τη λεκάνη απορροής 

στη λίµνη, γ) το βάθος της λίµνης, και δ) η ελεγχόµενη ροή νερού από τη λίµνη.  

Εποµένως, η επιτέλεση της λειτουργίας αυτής αναµένεται να διαµορφωθεί σε 

“µέτριο” βαθµό (Πίνακας 27).   

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση της λίµνης Κουµουνδούρου, η λειτουργία αυτή φαίνεται να 

επιτελείται αρκετά ικανοποιητικά. Η επικοινωνία της λίµνης µε τη θάλασσα και η 

βραδεία κίνηση του αποθηκευµένου όγκου νερού στη λίµνη, µπορεί να ευνοήσουν 

την παγίδευση των πληµµυρών. Εποµένως, η λειτουργία αυτή εκτιµάται ότι 

επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 27). 

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής, αξιολογείται ως “µηδενική” 

(Πίνακας 27), καθώς η λίµνη εµπλουτίζεται από υπόγειες πηγές και εποµένως είναι 

αδύνατη η εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής.  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας αυτής αξιολογείται ως “µηδενική” 

(Πίνακας 27).  
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Πίνακας 27. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στη λίµνη 

Κουµουνδούρου και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Αποθήκευση νερού  √   

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Oρνιθοπανίδα  √   

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων 

 √   

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών  √   

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων  √   

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων    √ 

Σταθεροποίηση ακτών    √ 

 

 

4.7.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Η βιολογική αξία των υγροτόπων σχετίζεται µε το πλήθος των φυτών και ζώων, 

που µπορεί να θεωρούνται σπάνια ή προστατευόµενα και η παρουσία τους συνδέεται 

µε το υγρό στοιχείο. Από τις αναφορές που υπάρχουν, η περιοχή της λίµνης στηρίζει 

αρκετά είδη ορνιθοπανίδας. 

Κατά την αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων 

(Υποκεφάλαιο 4.7.1.), περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την 

ορνιθοπανίδα. Εποµένως, για την περιοχή της λίµνης Κουµουνδούρου, η βιολογική 

αξία εκτιµάται ως “µέτρια”.  

 

 

Υδρευτική 

Για την περιοχή της λίµνης Κουµουνδούρου, η υδρευτική αξία αξιολογείται ως 

“µηδενική”. 

 

 

 

 

 



 110 

Αλιευτική 

Η µέτρια αποθηκευτική ικανότητα της λίµνης επηρεάζει αρνητικά την αξία 

αυτή. Παράγοντες που συµβάλλουν αρνητικά στην επιτέλεση της αξίας αυτής είναι: 

α) το βάθος νερού και β) η έλλειωη εκτάσεων µε ανοιχτά νερά. Εποµένως, η 

αλιευτική αξία της εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

 Η κτηνοτροφική αξία στην περιοχή εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της περιοχής εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω 

της µέτριας αυτής αξίας και της γειτνίασης µε µεγάλη αστική δόµηση, η θηραµατική 

αξία στην περιοχή µελέτης θα πρέπει να θεωρηθεί ως “µέτρια”. Θα πρέπει να τονισθεί 

βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι περιορισµένη.    

 

 

Επιστηµονική 

 Η βιοποικιλότητα της λίµνης Κουµουνδούρου, τον καθιστά ελκυστικό χώρο για 

έρευνα, από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελεί ζωντανό εργαστήριο 

παρατήρησης και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται συχνά για ερευνητικές 

δραστηριότητες. Στη λίµνη υπάρχουν πολλά είδη ζωικών οργανισµών που χρήζουν 

επιστηµονικής έρευνας και µελέτης. Η επιστηµονική αξία της λίµνης εκτιµάται ότι 

είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

Τα τελευταία έτη θεσµοθετήθηκε και αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Oι υγρότοποι κρίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η προτίµηση αυτή οφείλεται στην επιστηµονική αξία 

τους, αλλά και στο γεγονός ότι στους υγροτόπους παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ό,τι στα χερσαία οικοσυστήµατα. Η 

εκπαιδευτική αξία της είναι “υψηλή”.  
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Αναψυχική 

 Η περιοχή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για παθητική αναψυχή, δηλαδή για 

παρατήρηση πουλιών, φωτογράφηση, περίπατο. Σήµερα, η αναψυχική της αξία 

εκτιµάται ότι είναι “χαµηλή”, αλλά µε κατάλληλες υποδοµές θα µπορούσε να 

αυξηθεί.  

 

 

Πολιτιστική  

Η περιοχή γύρω από τη λίµνη έχει κηρυχθεί ως χώρος αρχαιολογικής σηµασίας 

ενώ στην αρχαιότητα ήταν αφιερωµένη στη θεά ∆ήµητρα. Βόρεια της λίµνης, στο 

λόφο “Γκίκα”, σώζονται τα ερείπια αρχαίου Φάρου, που είναι ο πρώτος στον 

Ελλαδικό χώρο (ΕΛΚΕΘΕ 2006). Εποµένως, η αξία αυτή στην περιοχή αξιολογείται 

ως “υψηλή”.  

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία της λίµνης Κουµουνδούρου και τα ιδιαίτερα µορφολογικά 

της γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας εκδήλωσης των λειτουργιών 

“Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και “Παγίδευση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι και η 

αντίστοιχη αξία εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Η λίµνη Κουµουνδούρου µπορεί να προσφέρει προστασία στην παρακείµενη 

αστική και βιοµηχανική δόµηση από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές 

αιχµές και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού νερού. Η αντιπληµµυρική 

αξία της είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε 

προτεραιότητα την οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε 

επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η 

αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή της λίµνης Κουµουνδούρου αξιολογείται ως 

“µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Η αξία αυτή για τη λίµνη Κουµουνδούρου εκτιµάται ως “µηδενική”. 
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Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Η αξία αυτή για την περιοχή, 

όπου υπάρχει η λίµνη, εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στη λίµνη Κουµουνδούρου, 

δίνεται στον Πίνακα 28. 

 

 

 

Πίνακας 28. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στη λίµνη Κουµουνδούρου 

και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)  √   

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική    √ 

Θηραµατική  √   

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική √    

Αναψυχική   √  

Πολιτιστική √    

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική    √ 

Τοποκλιµατική √    
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4.8. Υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων 

4.8.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

Στην περίπτωση του υγροτόπου στο Βουρκάρι Μεγάρων, το µικρό έως 

µηδενικό βάθος νερού σε ολόκληρη σχεδόν την έκτασή του αποτελεί τον 

σπουδαιότερο ίσως περιοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία της αποθήκευσης 

νερού. Το µικρό βάθος έχει ως αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να θερµαίνεται 

γρηγορότερα σε σύγκριση µε βαθύτερους υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες 

απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. Άλλος παράγοντας που επηρεάζουν αρνητικά την 

εκδήλωση της λειτουργίας είναι η απρόσκοπτη εκροή του νερού από τη λίµνη. Κατά 

συνέπεια, εκτιµάται ότι η λειτουργία αυτή επιτελείται σε περιορισµένο βαθµό στον 

υγρότοπο του Βουρκαρίου. Άρα, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αξιολογείται 

ως "χαµηλός" (Πίνακας 29). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Για τον υγρότοπο στο Βουρκάρι, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για την 

υδρόβια πανίδα. Σε περιόδους ξηρασίας, το ελάχιστο νερό που υπάρχει σε τµήµατα 

του υγροτόπου, αυξάνει τον κίνδυνο να παραµείνουν περιοδικά ακάλυπτα από νερό 

ενώ οι αυξηµένες τιµές αλατότητας, θερµοκρασίας και η µειωµένη ποσότητα 

οξυγόνου µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα, κατά τη θερινή περίοδο, µείωση και 

υποβάθµιση του χώρου διαβίωσης των αµφιβίων και των ασπονδύλων και δηµιουργία 

συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση πολλών υδρόβιων οργανισµών. 

Περαιτέρω, η έλλειψη ανοιχτών υδάτων δηµιουργεί δυσµενές περιβάλλον. Εποµένως, 

η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή”, επιτελείται σε 

“χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 29).  

 

Ορνιθοπανίδα 

Αναφορικά µε την ορνιθοπανίδα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στον 

υγρότοπο Βουρκαρίου έχει καταγράψει 80 είδη πουλιών (Τζάλη κ.ά. 2012). Από 

αυτά, τα 19 είδη ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για τη 

διατήρηση των άγριων πτηνών. 
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Ο υγρότοπος στο Βουρκάρι Μεγάρων χρησιµοποιείται από τα πουλιά τόσο για 

τη διαχείµανσή όσο και για τη µετανάστευσή τους και έχουν καταγραφεί αρπακτικά, 

γλαρόµορφα, καλοβατικά, παρυδάτια, στρουθιόµορφα και υδρόβια είδη. 

Στην περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία του Κρυπτοτσικνιά (Ardeola 

ralloides), του Καλαµόκιρκου (Circus aeruginosus), της Βαρβάρας (Tadorna 

tadorna), του Αργυροτσικνιά (Ardea alba (Casmerodius albus)), του Νεροχελίδονου 

(Glareola pratincola), της Αγκαθοκαληµάνας (Hoplopterus spinosus), του 

Λεπτόραµφου Γλάρου (Larus genei), του Γελογλάρονου (Sterna nilotica), του 

Χειµωνογλάρονου (Sterna sandvicensis), τα οποία ανήκουν στα Τρωτά είδη του 

Κόκκινου βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 

2009), του Πορφυροτσικνιά (Ardea purpurea) και του Μαυροκέφαλου Γλάρου 

(Larus melanocephalus), που ανήκουν στα Κινδυνεύοντα του Κόκκινου βιβλίου, της 

Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus) που ανήκει στα Κρισίµως Κινδυνεύοντα του 

Κόκκινου βιβλίου, του Μικροτσικνιά (Ixobrychus minutus), του Λευκοτσικνιά 

(Egretta garzetta), του Καστανοκέφαλου Γλάρου (Larus ridibundus), του 

Ασηµόγλαρου της Μεσογείου (Larus michahellis), της Αλκυόνης (Alcedo atthis), του 

Φοινικόπτερου (Phoenicopterus roseus), του Πετρίτη (Falco peregrinus), του 

Καλαµοκανά (Himantopus himantopus), του Ποταµοσφυριχτή (Charadrius dubius), 

του Θαλασσοσφυριχτή (Charadrius alexandrinus), του Μαχητή (Philomachus 

pugnax), του Λασπότρυγγα (Tringa glareola), του Νανόγλαρου (Larus minutus), του 

Κισσόκουκου (Clamator glandarius), της Μικρογαλιάντρας (Calandrella 

brachydactyla), της Σιταρήθρας (Alauda arvensis) και του Αετοµάχου (Lanius 

collurio). 

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι στο 

µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του υγροτόπου, το βάθος είναι ελάχιστο έως 

µηδαµινό, το οποίο δηµιουργεί µεν ποικιλία ενδιαιτηµάτων αλλά οι εκτάσεις µε 

ανοιχτά νερά είναι περιορισµένες, οπότε η λειτουργίας της “Στήριξης τροφικών 

πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 

29). 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Τα υδρόβια µακρόφυτα που υπάρχουν στον υγρότοπο του Βουρκαρίου, 

διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών 
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στοιχείων µέσω της πρόσληψής τους από αυτά για την κάλυψη των βιολογικών τους 

αναγκών και δρώντας ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, οι 

οποίοι µε την σειρά τους συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό των ουσιών. Από την 

άλλη πλευρά όµως, ο υγρότοπος είναι πιθανόν να δέχεται ποσότητες θρεπτικών 

στοιχείων, µε τα νερά απορροής από τις παρακείµενες καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η 

µικρή ταχύτητα ροής του νερού, σε όποια τµήµατα του υγροτόπου υπάρχει 

επιφανειακό νερό, και η άφθονη υδρόβια βλάστηση συµβάλλουν στην παγίδευση, την 

αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών στοιχείων. Αρνητικός 

παράγοντας που επηρεάζει την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής είναι η αλατότητα 

του νερού. Έτσι, στον υγρότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων, η λειτουργία αυτή 

εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 29).   

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Στον υγρότοπο του Βουρκαρίου, η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και 

εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα καθίζησης των αιωρούµενων υλικών, µε 

επακόλουθο τη συγκράτηση και απόθεση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών εντός των 

υγροτοπικών οικοσυστηµάτων. Οι περιοχές µε υγροτοπική βλάστηση (κυρίως 

καλάµια), µειώνουν την ταχύτητα κίνησης του νερού στον υγρότοπο λόγω της τριβής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ευνοείται η παγίδευση ιζηµάτων και να εµποδίζεται η εκ 

νέου αιώρηση των ιζηµάτων που έχουν ήδη καθιζάνει. Παράλληλα, η βλάστηση 

συµβάλλει στην επικάλυψη των ρύπων και ιζηµάτων µε νεκρή φυτική ύλη, γεγονός 

που ευνοεί τη λειτουργία. Επίσης, το µικρό βάθος νερού, όπου υπάρχει, συντελεί 

στην παγίδευση τοξικών ουσιών, γιατί η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι µικρή και 

ευνοεί την παγίδευση.  

Εποµένως, η δυνατότητα εκδήλωσης της λειτουργίας εκτιµάται ότι είναι 

“µέτρια” (Πίνακας 29). 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση του υγροτόπου του Βουρκαρίου, η λειτουργία αυτή φαίνεται να 

επιτελείται αρκετά ικανοποιητικά. Η επικοινωνία του υγροτόπου µε τη θάλασσα και η 

βραδεία κίνηση του αποθηκευµένου όγκου νερού στον υγρότοπο συντελούν στην  

παγίδευση των πληµµυρικών φαινοµένων. Επίσης, το υψηλό ποσοστό υγροτοπικής 

βλάστησης επιτρέπει την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής. Εποµένως, η λειτουργία 
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αυτή εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 29) προστατεύοντας και 

τις κατοικηµένες περιοχές.  

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Για την περιοχή του υγροτόπου του Βουρκαρίου, δεν υπάρχουν αναλυτικά 

στοιχεία για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τη γειτνίαση 

µε τη θάλασσα, εκτιµάται ότι η περιοχή επιτελεί τη λειτουργία σε “µηδενικό” βαθµό 

(Πίνακας 29).  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Οι παράκτιοι υγρότοποι που είναι επίπεδοι και µε βλάστηση αποτελούν 

χαρακτηριστική περίπτωση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, οι οποίοι απορροφούν την 

ενέργεια των κυµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη 

διαβρώσουν.  

Ο υγρότοπος του Βουρκαρίου εκτιµάται ότι επιτελεί τη λειτουργία αυτή σε 

“υψηλό” βαθµό (Πίνακας 29). 

 

 

Πίνακας 29. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο του 

Βουρκαρίου και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Αποθήκευση νερού   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Oρνιθοπανίδα  √   

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων 

 √   

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών  √   

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων  √   

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων    √ 

Σταθεροποίηση ακτών √    
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4.8.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

Η βιολογική αξία σχετίζεται µε το πλήθος των φυτών και ζώων, που µπορεί να 

θεωρούνται σπάνια ή προστατευόµενα και η παρουσία τους συνδέεται µε το υγρό 

στοιχείο. Η διατήρηση της υψηλής βιοποικιλότητας του υγροτόπου συντελεί στη 

διατήρηση και άλλων αξιών, όπως για παράδειγµα της επιστηµονικής και της 

εκπαιδευτικής.  

Κατά την αξιολόγηση της λειτουργίας της στήριξης τροφικών πλεγµάτων 

(Υποκεφάλαιο 4.8.1.), περιγράφηκε η σπουδαιότητα της περιοχής για την 

ορνιθοπανίδα. Εποµένως, για την περιοχή του υγροτόπου, η βιολογική αξία εκτιµάται 

ως “µέτρια”.  

 

 

Υδρευτική 

Για την περιοχή του υγροτόπου στο Βουρκάρι, η υδρευτική αξία αξιολογείται 

ως “µηδενική”. 

 

 

Αλιευτική 

Η χαµηλή αποθηκευτική ικανότητα του υγροτόπου επηρεάζει αρνητικά την αξία 

αυτή. Παράγοντες που συµβάλλουν αρνητικά στην επιτέλεση της αξίας αυτής είναι: 

α) το βάθος νερού και β) η έλλειψη εκτάσεων µε ανοιχτά νερά. Εποµένως, η 

αλιευτική αξία της εκτιµάται ότι είναι “µηδενική”. 

 

 

Κτηνοτροφική 

 Στην περιοχή του Βουρκαρίου, η βόσκηση έχει µικρό µέγεθος σήµερα. Η 

κτηνοτροφική δραστηριότητα αποτελεί πρόβληµα, όταν τα βόσκοντα ζώα 

παρενοχλούν την πανίδα. Το πρόβληµα γίνεται πιο έντονο την άνοιξη, κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο των πτηνών, καθώς πολλές φωλιές πουλιών που βρίσκονται 

στο έδαφος ποδοπατούνται από τα βόσκοντα ζώα και καταστρέφονται µαζί µε τα 

αβγά ή τους νεοσσούς που πιθανόν να υπάρχουν. Έτσι, η κτηνοτροφική αξία του 

υγροτόπου αξιολογείται ως “χαµηλή”. 
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Θηραµατική 

 Η θηραµατική αξία της περιοχής εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω 

της µέτριας αυτής αξίας και της γειτνίασης µε µεγάλη βιοµηχανική δόµηση, η 

θηραµατική αξία στην περιοχή µελέτης θεωρείται ότι είναι “µέτρια”. Θα πρέπει να 

τονισθεί βέβαια ότι η χρήση της αξίας αυτής είναι περιορισµένη.    

 

 

Επιστηµονική 

 Η βιοποικιλότητα του υγροτόπου στο Βουρκάρι, τον καθιστά ελκυστικό χώρο 

για έρευνα, από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελεί ζωντανό εργαστήριο 

παρατήρησης και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται συχνά για ερευνητικές 

δραστηριότητες. Στον υγρότοπο υπάρχουν πολλά είδη ζωικών οργανισµών που 

χρήζουν επιστηµονικής έρευνας και µελέτης. Η επιστηµονική αξία του εκτιµάται ότι 

είναι “υψηλή”. 

 

 

Εκπαιδευτική 

Τα τελευταία έτη θεσµοθετήθηκε και αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Oι υγρότοποι κρίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η προτίµηση αυτή οφείλεται στην επιστηµονική αξία 

τους, αλλά και στο γεγονός ότι στους υγροτόπους παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ό,τι στα χερσαία οικοσυστήµατα. Η 

εκπαιδευτική αξία της είναι “µέτρια”.  

 

 

Αναψυχική 

 Η αναψυχική αξία του υγροτόπου εκτιµάται ότι είναι “χαµηλή”, εάν λάβουµε 

υπόψη µας ότι η περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παθητική αναψυχή δηλαδή 

παρατήρηση πουλιών, φωτογράφηση, περίπατο. 

 

 

Πολιτιστική  

 Στην περιοχή του υγροτόπου, η αξία αυτή αξιολογείται ότι είναι “µέτρια”.  
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Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία του υγροτόπου και τα ιδιαίτερα µορφολογικά του 

γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας εκδήλωσης των λειτουργιών 

“Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και “Παγίδευση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι και η 

αντίστοιχη αξία αξιολογήθηκε ως “µέτρια”.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος στο Βουρκάρι µπορεί να προσφέρει προστασία στην παρακείµενη 

βιοµηχανική και οικιστική δόµηση από τις πληµµύρες, αµβλύνοντας τις πληµµυρικές 

αιχµές και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού νερού. Η αντιπληµµυρική 

αξία του είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής της χρήσης γης, µε 

προτεραιότητα την οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να εξαλειφθεί, µε 

επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Εποµένως, η 

αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή του υγροτόπου αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων βοηθάει στην αντιδιαβρωτική αξία, 

καθώς συγκρατεί το έδαφος. Οι παράκτιοι υγρότοποι δέχονται απειλές όπως 

οικιστικές, γεωργικές, βιοµηχανικές επεκτάσεις, µε αποτέλεσµα η αντιδιαβρωτική 

αξία των υγροτόπων να µειώνεται. Για την περιοχή του υγροτόπου, η αξία αυτή 

εκτιµάται ως “υψηλή”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Η αξία αυτή για την περιοχή, 

όπου υπάρχει η λίµνη, εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στον υγρότοπο του 

Βουρκαρίου, δίνεται στον Πίνακα 30. 
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Πίνακας 30. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο του 

Βουρκαρίου και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)  √   

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική   √  

Θηραµατική  √   

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική  √   

Αναψυχική   √  

Πολιτιστική  √   

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική √    

Τοποκλιµατική √    
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4.9. Υγρότοπος Ψάθας 

4.9.1. Εκτίµηση λειτουργιών 

 

Αποθήκευση νερού 

Στην περίπτωση του υγροτόπου της Ψάθας, το µικρό έως µηδενικό βάθος νερού 

του σε ολόκληρη σχεδόν την έκτασή του αποτελεί τον σπουδαιότερο ίσως 

περιοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία της αποθήκευσης νερού. Το µικρό βάθος 

έχει ως αποτέλεσµα, ο υγρότοπος να θερµαίνεται γρηγορότερα σε σύγκριση µε 

βαθύτερους υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης 

κατά τους θερινούς µήνες. Άρα, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αξιολογείται ως 

"χαµηλός" (Πίνακας 31). 

 

 

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  

Υδρόβια ζωή  

Για την περιοχή του υγροτόπου της Ψάθας, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για την υδρόβια πανίδα. Σε περιόδους ξηρασίας, το ελάχιστο νερό που υπάρχει σε 

τµήµατα του υγροτόπου, αυξάνει τον κίνδυνο να παραµείνουν περιοδικά ακάλυπτα 

από νερό. Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο, οι αυξηµένες τιµές θερµοκρασίας και η 

µειωµένη ποσότητα οξυγόνου µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα, µείωση και 

υποβάθµιση του χώρου διαβίωσης των αµφιβίων και των ασπονδύλων και δηµιουργία 

συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση πολλών υδρόβιων οργανισµών. 

Περαιτέρω, η έλλειψη ανοιχτών υδάτων δηµιουργεί δυσµενές περιβάλλον. Εποµένως, 

η λειτουργία της “Στήριξης τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή”, επιτελείται σε 

“χαµηλό” βαθµό (Πίνακας 31).  

 

Ορνιθοπανίδα 

Αναφορικά µε την ορνιθοπανίδα, στην περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία του 

Λεπτόραµφου Γλάρου (Larus ridibundus) που ανήκει στα Τρωτά είδη του Κόκκινου 

βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009), του 

Καστανοκέφαλου Γλάρου (Larus ridibundus), του Ασηµόγλαρου της Μεσογείου 

(Larus michahellis) και της Αλκυόνης (Alcedo atthis).  

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι στο 

µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του υγροτόπου, το βάθος είναι ελάχιστο έως 

µηδαµινό, το οποίο θα δηµιουργήσει µεν ποικιλία ενδιαιτηµάτων αλλά οι εκτάσεις µε 
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ανοιχτά νερά είναι περιορισµένες, οπότε η λειτουργίας της “Στήριξης τροφικών 

πλεγµάτων: Ορνιθοπανίδα”, επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 31). 

 

 

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 

Στην περίπτωση του υγροτόπου της Ψάθας, τα υδρόβια µακρόφυτα που 

υπάρχουν, διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης των 

θρεπτικών στοιχείων µέσω της πρόσληψής τους για την κάλυψη των βιολογικών τους 

αναγκών και δρώντας ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, οι 

οποίοι µε την σειρά τους συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό των ουσιών. Από την 

άλλη πλευρά όµως, ο υγρότοπος είναι πιθανόν να δέχεται ποσότητες θρεπτικών 

στοιχείων µε τα νερά απορροής. Η µικρή ταχύτητα ροής του νερού, σε όποια τµήµατα 

του υγροτόπου υπάρχει επιφανειακό νερό και η άφθονη υδρόβια βλάστηση 

συµβάλλουν στην παγίδευση, την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των 

θρεπτικών στοιχείων. Αρνητικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτέλεση της 

λειτουργίας αυτής είναι η πιθανή είσοδος θαλασσινού νερού. Έτσι, η λειτουργία αυτή 

εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 31) στον υγρότοπο της Ψάθας.   

 

 

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 

Ορισµένα από τα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τον υγρότοπο της Ψάθας 

είναι: α) η µικρή ταχύτητα ροής νερού που ευνοεί τη συγκράτηση και απόθεση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών καθώς ευνοεί την παγίδευση λόγω τριβής, β) το µεγάλο 

ποσοστό φυτοκάλυψης του υγροτόπου, που βοηθάει στην παγίδευση των ιζηµάτων 

και τοξικών ουσιών που µπορεί να υπάρχουν στη λεκάνη απορροής, και γ) η θέση του 

είναι τέτοια ώστε δεν δέχεται την επίδραση των ισχυρών ανέµων, γεγονός που θα 

διατηρεί την επιφάνεια του υγροτόπου ήρεµη και ευνοεί την καθίζηση. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο βαθµός επιτέλεσης της λειτουργίας αυτής, 

αξιολογείται ως “υψηλός” (Πίνακας 31). 

 

 

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην περίπτωση του υγροτόπου της Ψάθας, η λειτουργία αυτή φαίνεται να 

επιτελείται αρκετά ικανοποιητικά. Η επικοινωνία του υγροτόπου µε τη θάλασσα και η 

βραδεία κίνηση του αποθηκευµένου όγκου νερού στον υγρότοπο ευνοούν την 

παγίδευση των πληµµυρών. Επίσης, το υψηλό ποσοστό υγροτοπικής βλάστησης 
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επιτρέπει την επιτέλεση της λειτουργίας αυτής. Εποµένως, η λειτουργία αυτή 

εκτιµάται ότι επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό (Πίνακας 31), προστατεύοντας την 

παρακείµενη οικιστική δόµηση.  

 

 

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 

Για την περιοχή του υγροτόπου της Ψάθας, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

για τη διαπερατότητα του υποστρώµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τη γειτνίαση µε τη 

θάλασσα, εκτιµάται ότι ο υγρότοπος επιτελεί τη λειτουργία σε “µηδενικό” βαθµό 

(Πίνακας 31).  

 

 

Σταθεροποίηση ακτών 

Οι παράκτιοι υγρότοποι που είναι επίπεδοι και µε βλάστηση αποτελούν 

χαρακτηριστική περίπτωση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, οι οποίοι απορροφούν την 

ενέργεια των κυµάτων εµποδίζοντας να εισχωρήσουν προς τη ξηρά και να τη 

διαβρώσουν.  

Ο υγρότοπος της Ψάθας εκτιµάται ότι επιτελεί τη λειτουργία αυτή σε “µέτριο” 

βαθµό (Πίνακας 31). 

 

Πίνακας 31. Υγροτοπικές λειτουργίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της 

Ψάθας και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Λειτουργία Βαθµός Επιτέλεσης Λειτουργίας 

 Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Αποθήκευση νερού   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Υδρόβια ζωή   √  

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων: Oρνιθοπανίδα  √   

Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός 

θρεπτικών στοιχείων 

 √   

Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών √    

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων  √   

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων    √ 

Σταθεροποίηση ακτών  √   

 



 124 

4.9.2. Εκτίµηση αξιών 

 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 

 Η βιολογική είναι από τις κυριότερες αξίες των υγροτόπων. Σχεδόν, όλη η 

έκταση του υγροτόπου καλύπτεται µε υγροτοπική βλάστηση, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχουν καθόλου εκτάσεις µε ανοιχτά νερά µε αντίστοιχες συνέπειες στην 

ορνιθοπανίδα και ιχθυοπανίδα, όπου διαβιώνουν σε αυτά. Εποµένως, η βιολογική 

αξία στην περιοχή µελέτης εκτιµάται ότι είναι “µέτρια”. 

 

 

Υδρευτική 

 Στην περιοχή του υγροτόπου, η αξία αυτή αξιολογείται ότι είναι “µηδενική”.  

 

 

Αλιευτική 

 Στην περιοχή του υγροτόπου της Ψάθας, η αξία αυτή αξιολογείται ότι είναι 

“µηδενική”.  

 

 

Κτηνοτροφική 

 Τα είδη των ζώων που συνήθως βόσκουν στις υγροτοπικές περιοχές είναι 

κυρίως βοοειδή και αιγοπρόβατα. Στα υγρολίβαδα, παρόχθια δάση και στους 

παρόχθιους θαµνώνες, τα ζώα βρίσκουν τροφή, άφθονο πόσιµο νερό και σκίαση 

ακόµα και κατά τη θερινή περίοδο. Στην περιοχή του υγροτόπου της Ψάθας, η 

κτηνοτροφική αξία εκτιµάται ότι είναι “χαµηλή”. 

 

 

Θηραµατική 

Η θηραµατική αξία της περιοχής εξαρτάται άµεσα από τη βιολογική και λόγω 

της χαµηλής της αξίας, η θηραµατική αξία θα πρέπει να θεωρηθεί ως “χαµηλή”. 

 

 

Επιστηµονική 

 Η βιοποικιλότητα του υγροτόπου της Ψάθας, τον καθιστά ελκυστικό χώρο για 

έρευνα, από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Αποτελεί ζωντανό εργαστήριο 

παρατήρησης που χρήζει επιστηµονική έρευνα και µελέτη. Η επιστηµονική αξία του 

εκτιµάται ότι είναι “υψηλή”. 
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Εκπαιδευτική 

Τα τελευταία έτη θεσµοθετήθηκε και αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Oι υγρότοποι κρίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί τόποι για την άσκηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η προτίµηση αυτή οφείλεται στην επιστηµονική αξία 

τους, αλλά και στο γεγονός ότι στους υγροτόπους παρατηρεί κανείς περισσότερες και 

ταχύτερες εναλλαγές εικόνων και ήχων από ό,τι στα χερσαία οικοσυστήµατα. Η 

εκπαιδευτική αξία της είναι “µέτρια”.  

 

 

Αναψυχική 

 Η αναψυχική αξία του υγροτόπου εικάζεται ότι είναι “µέτρια”, εάν λάβουµε 

υπόψη µας ότι η περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παθητική αναψυχή δηλαδή 

παρατήρηση πουλιών, φωτογράφηση, περίπατο. Επίσης, η εφαρµογή κατάλληλων 

µέτρων θα µπορoύσε να αυξήσει και φυσικά η κατάλληλη υποδοµή θα βοηθούσε 

στην προσέλκυση των επισκεπτών, οι οποίοι ως λουόµενοι, χρησιµοποιούν την 

περιοχή γύρω από τον υγρότοπο κατά τη θερινή περίοδο.   

 

 

Πολιτιστική  

 Στην περιοχή του υγροτόπου, η αξία αυτή αξιολογείται ότι είναι “µηδενική”.  

 

 

Βελτιωτική της ποιότητας νερού 

Τα δοµικά στοιχεία του υγροτόπου και τα ιδιαίτερα µορφολογικά του 

γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της µέτριας και υψηλής εκδήλωσης των λειτουργιών 

“Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων” και “Παγίδευση 

ιζηµάτων και τοξικών ουσιών”, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, 

ότι και η αντίστοιχη αξία επιτελείται σε “µέτριο” βαθµό.  

 

 

Αντιπληµµυρική 

Ο υγρότοπος της Ψάθας µπορεί να προσφέρει προστασία από τις πληµµύρες, 

αµβλύνοντας τις πληµµυρικές αιχµές και αποθηκεύοντας ποσότητες του πληµµυρικού 

νερού. Η αντιπληµµυρική αξία του είναι αυταπόδεικτη, αλλά µε την τάση αλλαγής 

της χρήσης γης, µε προτεραιότητα την οικιστική κάλυψη, η αξία αυτή δίνεται να 

εξαλειφθεί, µε επικείµενες καταστροφές των αντίστοιχων ανθρώπινων 
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εγκαταστάσεων. Εποµένως, η αντιπληµµυρική αξία στην περιοχή του υγροτόπου 

αξιολογείται ως “µέτρια”. 

 

 

Αντιδιαβρωτική 

Η παρόχθια βλάστηση των υγροτόπων βοηθάει στην αντιδιαβρωτική αξία, 

καθώς συγκρατεί το έδαφος. Οι παράκτιοι υγρότοποι δέχονται απειλές όπως 

οικιστικές, γεωργικές, βιοµηχανικές επεκτάσεις, µε αποτέλεσµα η αντιδιαβρωτική 

αξία των υγροτόπων να µειώνεται. Για την περιοχή του υγροτόπου της Ψάθας, η αξία 

αυτή εκτιµάται ως “µέτρια”. 

 

 

Τοποκλιµατική 

Οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον υγρότοπο έχουν ηπιότερο κλίµα σε 

σύγκριση µε τις αποµακρυσµένες από αυτόν περιοχές. Η αξία αυτή για την περιοχή, 

όπου υπάρχει ο υγρότοπος, εικάζεται ότι είναι “υψηλή”.  

 

Συνοπτικά, η εκτίµηση των υγροτοπικών αξιών στον υγρότοπο της Ψάθας, 

δίνεται στον Πίνακα 32. 
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Πίνακας 32. Υγροτοπικές αξίες που επιτελούνται σήµερα στον υγρότοπο της Ψάθας 

και ο βαθµός επιτέλεσής τους 

Βαθµός επιτέλεσης αξίας 
Αξία 

Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)  √   

Υδρευτική    √ 

Αλιευτική    √ 

Κτηνοτροφική   √  

Θηραµατική   √  

Επιστηµονική √    

Εκπαιδευτική  √   

Αναψυχική  √   

Πολιτιστική    √ 

Βελτιωτική ποιότητας νερού  √   

Αντιπληµµυρική  √   

Αντιδιαβρωτική  √   

Τοποκλιµατική √    
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