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Η  παρούσα  έκθεση  με  τίτλο  «Έκθεση  αξιολόγησης  ‐  Τεκμηρίωση  αναγκών  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης  του  υγροτόπου  στο  Βουρκάρι Μεγάρων»  αποτελεί  το  υπ’  αριθμόν  2.1  παραδοτέο 
του υποέργου 2 «Επιστημονική τεκμηρίωση οριοθέτησης, ανασύστασης/αποκατάστασης υγροτόπων 
της Αττικής» της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση 
και  αποκατάσταση  των  υγροτόπων  της  Αττικής».  Η  Πράξη  συγχρηματοδοτήθηκε  από  τον 
Χρηματοδοτικό  Μηχανισμό  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  Πρόγραμμα  «GR02‐
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ»,  Ειδικός  στόχος  «Καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα». 

Στόχος  της  Πράξης  ήταν  η  βελτίωση  της  γνώσης  και  η  αύξηση  της  ευαισθητοποίησης  για  τους 
υγροτόπους  της  Αττικής,  καθώς  και  η  επιστημονική  τεκμηρίωση  αφενός  της  οριοθέτησης  των 
υγροτόπων  αυτών  και  αφετέρου  των  απαιτούμενων  μέτρων  προστασίας,  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης, ιδίως δε στις περιοχές Ρέμα Πικροδάφνης και εκβολή του, Έλος Βουρκάρι Μεγάρων 
και  υγρότοπος  Πάχης,  Λίμνη  Κουμουνδούρου  και  Παράκτιο  έλος  Σχινιά,  σε  εφαρμογή  του  μέτρου 
RBD06_SM07_041  «Ανασύσταση  και  αποκατάσταση  περιοχών  υγροβιότοπων»  του  Σχεδίου 
Διαχείρισης  Υδατικού  Διαμερίσματος  Αττικής  αλλά  και  της  Στρατηγικής  για  τη  Διατήρηση  των 
Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: 
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1. Εισαγωγή 

Ο  υγρότοπος  Βουρκάρι  Μεγάρων  καταλαμβάνει  το  νοτιοανατολικό  άκρο  των 
παραθαλάσσιων εκτάσεων που ανήκουν στοv Δήμο Μεγάρων, ανάμεσα στην Πάχη και τη 
Σαλαμίνα.  Αποτελείται  από  δύο  τμήματα,  τον  χερσαίο  και  τον  θαλάσσιο  όρμο  που 
ουσιαστικά σχηματίζει μια αβαθή λιμνοθάλασσα. Οι κυριότερες πιέσεις για τον υγρότοπο 
προέρχονται  από  αποθήκες  καυσίμων,  εκροές  αγωγού,  διαρροές  καυσίμων  και  λυμάτων 
του  γειτονικού  αεροδρομίου,  αλλά  και  από  καλλιέργειες  και  άναρχα  δομημένα  κτίσματα 
(οικίες,  αποθήκες  κ.ά.),  οι  οποίες  πιθανώς  ρυπαίνουν  τον  υπόγειο  υδροφόρο  που,  με  τη 
σειρά του, τροφοδοτεί τον παράκτιο υγρότοπο με νερό. Στοιχεία για τη βιοποικιλότητα του 
υγροτόπου  και  τις  ανθρωπογενείς  πιέσεις  υπάρχουν  σε  παλαιές  μελέτες  (Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2004, ΕΛΚΕΘΕ 2006). Στην «Ειδική Έκθεση για τον 
Χαρακτηρισμό  της  Περιοχής  του  υγροτόπου  Βουρκάρι  Μεγάρων  ως  Περιφερειακού 
Πάρκου»,  διατυπώνεται  η  ανάγκη  υλοποίησης  προγράμματος  περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης σχετικά με τους τύπους οικοτόπων, την ορνιθοπανίδα, την ποιότητα των 
υδάτων  και  το  ίζημα,  με  σκοπό  την  ακριβή  αποτίμηση  των  κινδύνων  που  απειλούν  τον 
υγρότοπο και τον προσδιορισμό των απαραίτητων έργων για την προστασία, διατήρηση και 
αναβάθμιση  των  οικολογικών  χαρακτηριστικών  των  ζωνών  Α1,  Α2  και  A3,  όπως  αυτές 
καθορίζονται από την Ειδική Έκθεση. 

Σκοπός  της  παρούσας  έκθεσης  είναι  η  διατύπωση  προτεραιοτήτων  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης  του  υγροτόπου  Βουρκαρίου.  Η  τεκμηρίωσή  τους  προέρχεται  από  τα 
αποτελέσματα  αξιολόγησης  της  κατάστασης  του  υγροτόπου  και  παρακολούθησης  της 
ποιότητας  των  υδάτων  της  θαλάσσιας  περιοχής.  Ως  προς  την  ποιότητα  υδάτων,  τα 
δεδομένα  προέρχονται  από  την  «Έκθεση  αποτελεσμάτων  παρακολούθησης  υδάτων  του 
παράκτιου υδατικού συστήματος Βουρκάρι Μεγάρων» που υλοποιήθηκε από  το ΕΛΚΕΘΕ, 
στο  πλαίσιο  του  Υποέργου  5  της  παρούσας  Πράξης.  Ως  προς  τη  βιοποικιλότητα, 
περιλαμβάνονται  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  πεδίου  και  των  εργασιών 
χαρτογράφησης  του  υγροτόπου,  τα  αποτελέσματα  της  3ης  Εθνικής  Έκθεσης  για  την 
εφαρμογή  του  Άρθρου  17  της  Οδηγίας  των  Οικοτόπων  αναφορικά  με  τους  τύπους 
οικοτόπων  και  τα  είδη  χλωρίδας  και  πανίδας  και  συμπληρωματικά  δεδομένα  όπου 
απαιτείται, καθώς και δεδομένα ορνιθοπανίδας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
στο  πλαίσιο  του  Υποέργου  5  της  παρούσας  Πράξης.  Οι  προτεραιότητες  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης  διατυπώθηκαν  σε  συνεργασία  με  τους  συναρμόδιους  φορείς  και  άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη. 
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2. Περιοχή μελέτης 

Ο υγρότοπος Βουρκαρίου βρίσκεται στη Δυτική Αττική και ανήκει διοικητικά στο Δήμο 
Μεγαρέων.  Εκτείνεται  μεταξύ  της  Πάχης  και  της  Σαλαμίνας.  Η  περιοχή  μελέτης 
περιλαμβάνει  το  παράκτιο  έλος  το  οποίο  έχει  επιφάνεια  178,2  ha,  τις  αμμώδεις  και 
λασπώδεις εκτάσεις (38,1 ha) και το υπόλοιπο θαλάσσιο τμήμα του όρμου (215,5 ha). 
Προς τη χέρσο, η πολύ μικρή υψομετρική διαφορά με τη θάλασσα δημιουργεί ιδανικές 
συνθήκες σχηματισμού του παράκτιου έλους (Χάρτης 1). 

 

Χάρτης 1. Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής του Βουρκαρίου. Πηγή: GoogleEarth 

Η  περιοχή  έχει  υψηλή  βιολογική  αξία,  καθώς  το  εύρος  των  φυσικοχημικών  και 
υδρομορφολογικών συνθηκών του οικοσυστήματος δημιουργούν μωσαϊκό ενδιαιτημάτων. 
Πολλά  είδη  πτηνών  χρησιμοποιούν  τον  υγρότοπο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  ή  ως 
μεταναστευτικό  σταθμό  και  τόπο  διαχείμασης.  Συνολικά  έχουν  καταγραφεί  161  είδη 
πουλιών,  τα  περισσότερα  από  τα  οποία  χρησιμοποιούν  το  Βουρκάρι  ως  ενδιάμεσο 
μεταναστευτικό σταθμό  και ως  τόπο διαχείμασης. Πολλά από  τα  είδη αυτά ανήκουν  στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Ο υγρότοπος, σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά και 
ιστορικά  στοιχεία  της  περιοχής,  έχει  υψηλή  αναψυχική  αξία  και  παρέχει  ποικίλες 
δυνατότητες  για  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές  δράσεις.  Έχει  επίσης μεγάλη αξία  για  τον 
μετριασμό φαινομένων πλημμύρας και διάβρωσης. Ωστόσο, μία σειρά από ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις έχουν συντελέσει στην υποβάθμισή του. Σήμερα, ο παράκτιος υγρότοπος έχει 

περιοριστεί από την ακτή προς τη χέρσο, έως το ύψος της κεντρικής παράκτιας οδού, ενώ 
τα  θαλάσσια  ύδατα  του  όρμου  δέχονται  ρυπαντικές  πιέσεις,  παρουσιάζοντας  μέτρια 
οικολογική κατάσταση. 
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Ο  υγρότοπος  Βουρκαρίου  αποτελεί  νησίδα  βιοποικιλότητας  στην  παράκτια  ζώνη  της 
Δυτικής  Αττικής  και  ως  φυσικό  στοιχείο  συνδέει  το  αστικό  και  περιαστικό  τοπίο  της 
Αττικής,  αποτελώντας  κοινωνικό  αγαθό.  Είναι  σκόπιμες  η  διατήρηση,  αειφορική 
διαχείριση και ανάδειξη του  ιδιαίτερου χαρακτήρα του υγροτόπου, η σύνδεσή του με 
το  ευρύτερο  τοπίο  και  η  απόδοσή  του  στην  αναψυχή  των  κατοίκων  της  ευρύτερης 
περιοχής. 
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3. Πιέσεις στην περιοχή μελέτης 

Οι κύριες πιέσεις που δέχεται το υγροτοπικό οικοσύστημα του Βουρκαρίου είναι: 

 Η  οικιστική  επέκταση,  με  αποτέλεσμα,  την  εκχέρσωση,  την  ανεξέλεγκτη  διάθεση 

υλικών‐επιχωμάτων,  τη  διάνοιξη  δρόμων,  που  επιφέρουν  κατάτμηση  του 

υγροτόπου και υποβάθμιση της βλάστησης. Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου στην 

περιοχή  δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  για  ρύπανση  του  υδροφόρου  ορίζοντα  και 

του υγροτόπου. 

 Η  ύπαρξη  αξιόλογης  βιομηχανικής  και  βιοτεχνικής  δραστηριότητας  στη  γύρω 

περιοχή  και  η  παρουσία  εγκαταστάσεων  που  ενέχουν  κινδύνους  ρύπανσης 

(δεξαμενές, αποθήκες, αγωγοί κ.ά.). 

 Η επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη λεκάνη απορροής. 

 Το  υφιστάμενο  οδικό  δίκτυο  τέμνει  τον  υγρότοπο  κοντά  στην  παράκτια  ζώνη.  Η 

κεντρική  οδική  αρτηρία  που  συνδέει  την  Αγία  Τριάδα  με  τις  περιοχές  που 

βρίσκονται  βόρεια  αυτής,  κινείται  σε  μεγάλο  μέρος  περίπου  παράλληλα  με  την 

ακτογραμμή  του  όρμου  Βουρκαρίου,  είναι  υπερυψωμένη  και  εμποδίζει  την 

υδραυλική  επικοινωνία  του  υγροτόπου  με  τις  ανάντη  περιοχές,  καθώς  δεν 

επιτρέπει τον φυσικό πλημμυρισμό της περιοχής. 

Στο  παράκτιος  έλος,  και  εξαιρουμένης  της  έκτασης  η  οποία  βρίσκεται  υπό  ιδιαίτερες 

συνθήκες  διαχείρισης  εντός  του  στρατιωτικού  και  πολιτικού  αεροδρομίου  (89,18  ha),  ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω πιέσεων, η υγροτοπική βλάστηση είναι κυρίαρχη μόλις στα 15,85 

ha.  Στα  58,91  ha  παρατηρείται  έντονη  υποβάθμιση  λόγω  κατακερματισμού  του 

υγροτοπικού οικοσυστήματος από το οδικό δίκτυο και κτίσματα. Περίπου 8 ha (εντός της Α1 

ζώνης, όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 72/2017) παρουσιάζουν πολύ μικρή 

έως  καθόλου  φυσικότητα  στη  σύνθεση  της  βλάστησης  και  έντονη  τροποποίηση 

υδρολογικών  συνθηκών  λόγω  επιχωματώσεων  και  αλλαγής  χρήσης  γης  (π.χ.  αποθήκες, 

δενδροκαλλιέργειες). 
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4. Λειτουργίες και αξίες της περιοχής μελέτης 

Οι  υγρότοποι,  ως  φυσικά  οικοσυστήματα  στο  μεταίχμιο  μεταξύ  υδάτινου  και  χερσαίου 

περιβάλλοντος, υποστηρίζουν μεγάλο εύρος λειτουργιών και προσφέρουν πολλαπλές αξίες. 

Ο  βαθμός  επιτέλεσης  των  λειτουργιών  και  αξιών  διαφοροποιείται  από  τα  φυσικά 

γνωρίσματακάθε υγροτόπου, αλλά και από τις ανθρωπογενείς πιέσεις που αυτός υφίσταται 

ή  έχει  υποστεί  στο  παρελθόν.  Οι  λειτουργίες  και  αξίες  του  υγροτόπου  του  Βουρκαρίου 

αναλύονται διεξοδικά από τους Κατσαβούνη & Σεφερλή (2014). 

Υψηλό βαθμό  επιτέλεσης παρουσιάζει  η προστασία  και  σταθεροποίηση  των ακτών,  χάρη 

στην  παρουσία  της  υγροτοπικής  βλάστησης  σε  ικανή  πυκνότητα  και  δομή  στο  παράκτιο 

μέτωπο  του  υγροτόπου. Μέτριο  βαθμό  παρουσιάζει  η  στήριξη  των  τροφικών  πλεγμάτων 

της  ορνιθοπανίδας,  η  απομάκρυνση  και  ο  μετασχηματισμός  θρεπτικών  στοιχείων,  η 

παγίδευση  ιζημάτων  και  τοξικών  ουσιών,  καθώς  και  η  τροποποίηση  πλημμυρικών 

φαινομένων. Χαμηλό βαθμό επιτέλεσης εμφανίζουν οι λειτουργίες της αποθήκευσης νερού 

και της στήριξης των τροφικών πλεγμάτων της υδρόβιας ζωής (Πίνακας 1). 

Πίνακας  1.  Λειτουργίες  του  υγροτόπου  του  Βουρκαρίου  και  βαθμός  επιτέλεσής  τους  (από 
Κατσαβούνη & Σεφερλή, 2014). 

Λειτουργία  Βαθμός επιτέλεσης 

  Υψηλός Μέτριος Χαμηλός  Μηδενικός 

Αποθήκευση νερού    

Στήριξη τροφικών πλεγμάτων: υδρόβια 
ζωή 

   

Στήριξη τροφικών πλεγμάτων: 
ορνιθοπανίδα 

   

Απομάκρυνση και μετασχηματισμός 
θρεπτικών στοιχείων 

   

Παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών    

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων    

Εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων  

Σταθεροποίηση ακτών     

 

Αξίες  με  υψηλό  βαθμό  επιτέλεσης  είναι  η  επιστημονική,  η  αντιδιαβρωτική  και  η 

τοποκλιματική. Μέτριο βαθμό επιτέλεσης εμφανίζουν να έχουν η βιολογική, η θηραματική, 

η  εκπαιδευτική,  η  πολιτιστική,  η  αξία  βελτίωσης  της  ποιότητας  του  νερού  και  η 

αντιπλημμυρική  αξία.  Χαμηλό  βαθμό  επιτέλεσης  εμφανίζουν  η  κτηνοτροφική  και  η 

αναψυχική, ενώ μηδενικό βαθμό επιτέλεσης εμφανίζουν η υδρευτική και η αλιευτική αξία 

(Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Αξίες  του υγροτόπου  του Βουρκαρίου  και βαθμός  επιτέλεσής  τους  (από Κατσαβούνη & 
Σεφερλή, 2014). 

Αξία 
Βαθμός επιτέλεσης  

Υψηλός Μέτριος Χαμηλός  Μηδενικός 

Βιολογική (βιοποικιλότητα)    √   

Υδρευτική      √ 

Αλιευτική      √ 

Κτηνοτροφική      √  

Θηραματική    √   

Επιστημονική  √     

Εκπαιδευτική    √   

Αναψυχική      √  

Πολιτιστική    √   

Βελτιωτική ποιότητας νερού    √   

Αντιπλημμυρική    √   

Αντιδιαβρωτική  √     

Τοποκλιματική  √     
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5. Αξιολόγηση περιοχής μελέτης 

 

5.1. Γενικά 

Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου Βουρκαρίου 

βασίζεται στις μεθόδους που αναπτύχθηκαν, καθώς και στα δεδομένα που παράχθηκαν για 

την υλοποίηση των προβλέψεων δύο σημαντικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το περιβάλλον: 

 Της Οδηγίας των Οικοτόπων, 92/43/ΕΟΚ 

 Της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα Οδηγία, 2000/60/ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης Εθνικής 

Έκθεσης  εφαρμογής  του  άρθρου  17  της  Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ,  το  οποίο  προβλέπει  την 

περιοδική  αξιολόγηση  των  άρθρων  της  Οδηγίας  και  η  οποία  αφορούσε  στην  χρονική 

περίοδο 2007‐14. Στα αποτελέσματα αυτά, περιλαμβάνονται  τα έντυπα αναφοράς με  την 

αξιολόγηση σε εθνική κλίμακα των τύπων οικοτόπων και των ειδών που αναφέρονται στα 

παραρτήματα της Οδηγίας, καθώς και οι χάρτες εξάπλωσης. Εκτός από ορισμένα είδη, τα 

οποία  χαρακτηρίζονται  «ευαίσθητα»,  το  υλικό  αυτό  είναι  προσβάσιμο  από  τον  Δικτυακό 

Τόπο  για  τη  Φύση  και  τη  Βιοποικιλότητα  (http://www.biodiversity‐info.gr),  η  οποία 

υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων‐Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 

Έγινε  αναζήτηση  στα  είδη  υγροτοπικών  ενδιαιτημάτων  και  τους  υγροτοπικούς  τύπους 

οικοτόπων των Παραρτημάτων της Οδηγίας τα οποία αναφέρονται να περιλαμβάνουν στην 

εξάπλωσή  τους  (distribution)  και  στο  εύρος  εξάπλωσής  τους  (range)  την  περιοχή  και 

καταρτίστηκε σχετικός κατάλογος. 

Κατόπιν, με επιτόπια επίσκεψη, αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι τύποι οικοτόπων 

της  περιοχής  και  αξιολογήθηκε  η  κατάσταση  διατήρησής  τους.  Επιπλέον,  εκτιμήθηκε  ο 

βαθμός  φυσικότητας  των  επιμέρους  στοιχείων  της  περιοχής,  με  μεθόδους  συμβατές  ως 

προς την Οδηγία για τα Ύδατα και την Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς 

Υγροτόπους MedWet.  Οι  δράσεις  του  παρόντος  έργου  που  αφορούσαν  στην  αύξηση  της 

γνώσης για την κατάσταση του υγροτόπου Βουρκαρίου πρόσφεραν επιπλέον στοιχεία για 

την  εξάπλωση  τύπων  οικοτόπων  στην  περιοχή  και  αναμένεται  να  εμπλουτίσουν  την 

επόμενη Εθνική Έκθεση (περίοδος αναφοράς 2013‐2018). 

 

5.2. Είδη και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
 

5.2.1. Μέθοδος 

Αρχικά,  από  τα  αποτελέσματα  της  3ης  Εθνικής  Έκθεσης,  αναζητήθηκαν  τα  είδη  και  οι 

υγροτοπικοί  τύποι  οικοτόπων  των  Παραρτημάτων  της  Οδηγίας  92/43,  τα  οποία 

αναφέρονται  να  περιλαμβάνουν  την  περιοχή  στην  εξάπλωσή  τους  (distribution)  και  στο 

εύρος εξάπλωσής τους  (range) και καταρτίστηκε σχετικός κατάλογος. Η διαθέσιμη χωρική 

πληροφορία  αφορούσε  κελιά  μεγέθους  10x10  km  σε  κάναβο.  Κατόπιν,  με  επιτόπια 

επίσκεψη, αναγνωρίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι τύποι οικοτόπων και αξιολογήθηκε ο 

βαθμός  διατήρησής  τους.  Στην  περίπτωση  του  μοναδικού  είδους  της  Οδηγίας,  το  οποίο 

εντοπίστηκε  στα  αποτελέσματα  της  Εθνικής  Έκθεσης,  η  αναζήτηση  πληροφοριών  για  τη 

βιολογία και τις πιέσεις και απειλές που υφίσταται έγινε βιβλιογραφικά. 
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5.2.2. Αποτελέσματα 

Από την αναζήτηση ειδών των Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα αποτελέσματα 

της 3ης Εθνικής Έκθεσης στην περιοχή του Βουρκαρίου, εντοπίστηκε μόνο το είδος ψαριού 

Aphanius  fasciatus,  το  οποίο  εμφανίζεται  να  έχει  Ανεπαρκή  κατάσταση  διατήρησης  σε 

εθνική  κλίμακα.  Καθώς  η  δειγματοληψία  ιχθυοπανίδας  δεν  αποτελούσε  μέρος  της 

παρούσας  έκθεσης,  έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών για  τη βιολογία και  τις 

πιέσεις και απειλές που υφίσταται (Crivelli, 2006, Λεγάκις & Μαραγκού, 2009). 

Από την αναζήτηση στα αποτελέσματα της 3ης Εθνικής Έκθεσης εφαρμογής του άρθρου 17 

της Οδηγίας 92/43 εντοπίστηκαν επτά (7) υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων (Πίνακας 3): 

Πίνακας 3. Υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων που εντοπίστηκαν στο κελί αναφοράς που περιλαμβάνει 
την περιοχή του Βουρκαρίου από την αναζήτηση στα αποτελέσματα της 3ης Εθνικής Έκθεσης. 

Τύπος οικοτόπου  Εξάπλωση (distribution)  Εύρος εξάπλωσης (range) 

1120    ν 

1150  ν  ν 

1160  ν  ν 

1170  ν  ν 

1240  ν  ν 

1310    ν 

1410    ν 

 

Κατά  τις  εργασίες  πεδίου  που  πραγματοποιήθηκαν  στην  περιοχή,  εντοπίστηκαν  έξι  (6) 

τύποι οικοτόπων (Πίνακας 4). Η περιγραφή των γνωρισμάτων τους καθώς και η αξιολόγηση 

της κατάστασής τους παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5.2.2.3. 

Πίνακας 4. Υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Βουρκαρίου κατά τις 
εργασίες πεδίου. 

Κωδικός  Περιγραφή 

1140  Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη 

1160  Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

1410  Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

1420  Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) 

72A0  Καλαμώνες 

92D0  Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio – Tamaricetea) και παραποτάμιες 

στοές της νοτιοδυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctorae) 
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Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων παρουσιάζεται στον Χάρτη 2. 

Σύγκριση με υφιστάμενα στοιχεία 

Από  τη  σύγκριση  των  στοιχείων,  επιβεβαιώνεται  η  εξάπλωση  του  τύπου  1160‐Αβαθείς 

κολπίσκοι  και  κόλποι,  ο  οποίος  καταλαμβάνει  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  θαλάσσιου 

τμήματος του υγροτόπου. 

Ο  τύπος οικοτόπου 1310‐Μονοετής βλάστηση με Salicornia  και  άλλα  είδη  λασπωδών  και 

αμμωδών  ζωνών,  ο  οποίος  αναφέρεται  από  την  3η  Εθνική  Έκθεση  να  περιλαμβάνει  στο 

εύρος  εξάπλωσής  του  την  ευρύτερη  περιοχή  του  Βουρκαρίου,  δεν  εντοπίστηκε.  Ο  τύπος 

αυτός  χαρακτηρίζεται  από  την  κυριαρχία  χαμηλού  ύψους,  μονοετούς  αλοφυτικής 

βλάστησης  με  κυριότερο  εκπρόσωπο  το  Salicornia  europaea  και  εμφανίζεται  κατά  κύριο 

λόγο σε παράκτιες επίπεδες εκτάσεις. Το είδος αυτό όμως δεν εμφανίζεται καθόλου στην 

Αττική  σύμφωνα  με  τους  Strid  &  Tan  (1997)  και  Strid  (2016).  Στο  παράκτιο  τμήμα  του 

υγροτόπου Βουρκαρίου,  το οποίο εμφανίζει  τα παρόμοια αβιοτικά γνωρίσματα  (επίπεδες 

ιλυώδεις  και αμμώδεις  εκτάσεις σε άμεση γειτνίαση με  τα θαλάσσια ύδατα)  εντοπίστηκε 

πολυετής αλοφυτική βλάστηση με κυριαρχία ειδών του γένους Sarcocornia και οι εκτάσεις 

αυτές εντάχθηκαν στον τύπο οικοτόπου 1420‐Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες 

λόχμες (Sarcocornetea fruticosi). 

Ο  τύπος  οικοτόπου  1120‐Εκτάσεις  θαλάσσιου  βυθού  με  βλάστηση  (Ποσειδώνιες) 

εμφανίζεται να περιλαμβάνει την περιοχή του Βουρκαρίου στο εύρος εξάπλωσής του. Δεν 

πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στον βυθό της θάλασσας, αλλά εκτιμάται πως η μέτρια 

οικολογική κατάσταση των υδάτων δεν θα επιτρέπει την εκτενή ανάπτυξη των υποβρύχιων 

λιβαδιών με το θαλάσσιο φανερόγαμο Posidonia oceanica. 

Ο τύπος οικοτόπου 1170‐Ύφαλοι δεν εντοπίστηκε. 

Ο  τύπος  οικοτόπου  1240‐  Απόκρημνες  βραχώδεις  ακτές  με  βλάστηση  στη Μεσόγειο  (με 

ενδημικά  Limonium  spp.)  δεν  εντοπίστηκε,  καθώς  η  γεωμορφολογία  των  ακτών  του 

Βουρκαρίου δεν παρουσιάζει αυτά τα γνωρίσματα. 

Ο τύπος οικοτόπου 1150 Λιμνοθάλασσες, δεν εντοπίστηκε, καθώς τα γνωρίσματά του, όπως 

περιγράφονται  από  τους Ντάφης  κ.ά.  (2001)  (ρηχά  νερά μερικώς  ή  εντελώς αποκομμένα 

από τη θάλασσα, λιβάδια με το φανερόγαμο Ruppia maritima) δεν εντοπίστηκαν. Ο τύπος 

οικοτόπου  1160‐Αβαθείς  κολπίσκοι  και  κόλποι  περιγράφει  καλύτερα  τα  γνωρίσματα  των 

αβαθών  νερού  του  όρμου,  τα  οποία  πιθανότατα  θα  μπορούσαν  να  είχαν  αποδοθεί  στον 

τύπο 1150. 

Για τον τύπο 72A0 Καλαμώνες, ο οποίος εντοπίστηκε να καταλαμβάνει μικρή έκταση στον 

υγρότοπο του Βουρκαρίου, δεν παρουσιάζονται χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης 

στην Εθνική Έκθεση, καθώς δεν αποτελεί τύπο οικοτόπου των Παραρτημάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, το παρόν έργο οδήγησε στον εμπλουτισμό των δεδομένων με τρεις 

(3) τύπους οικοτόπων (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5. Υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων που αναφέρονται για πρώτη φορά από την περιοχή. 

Κωδικός  Περιγραφή

1140  Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την 

άμπωτη 

1420  Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) 

92D0  Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio‐Tamaricetea) και παραποτάμιες 

στοές της νοτιοδυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctorae) 

 

 



Χάρτης 2. Τύποι οικοτόπων (Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) του υγροτοπικού 
οικοσυστήματος Βουρκαρίου Μεγάρων 



5.2.2.1 Επιμέρους τύποι οικοτόπων 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  αξιολόγηση  των  επιμέρους  τύπων  οικοτόπων  που 

εντοπίστηκαν στον υγρότοπο του Βουρκαρίου. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται στοιχεία για 

την  έκταση  που  καταλαμβάνουν,  καθώς  και  ποσοστιαία  ποσοστά  κάλυψης  επί  του 

χερσαίου και του θαλάσσιου τμήματος του υγροτόπου. 

Πίνακας 6. Έκταση και ποσοστά κάλυψης ανά τύπο οικοτόπου για τον υγρότοπο του Βουρκαρίου. 

Κωδικός 
Έκταση 
(Ha) 

Ποσοστό επί 
συνολικής έκτασης 

(%) 

Ποσοστό επί 
χερσαίας έκτασης 

(%) 

Ποσοστό επί 
θαλάσσιας 
έκτασης (%) 

1140  38,7  9  ‐  15 

1160  215,5  50  ‐  85 

1410  0,5  0,1  1%  ‐ 

1420  170,3  40  99%  ‐ 

72A0  0,07  >0,1  1%  ‐ 

92D0  0,6  0,1  1%  ‐ 

 

 1140‐Λασπώδεις  και  αμμώδεις  επίπεδες  εκτάσεις  που  αποκαλύπτονται  κατά  την 

άμπωτη 

Πρόκειται  για  ιλυώδεις  και  αμμώδεις  εκτάσεις  με  ελάχιστη  ή  καθόλου  κλίση,  οι  οποίες 

αποκαλύπτονται  κατά  την  άμπωτη.  Λόγω  της  συχνής  έκθεσης  στους  ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες,  δεν  φιλοξενούν  αγγειόφυτα  ή  μακροφύκη.  Έχουν  μεγάλη  σημασία  για  την 

ορνιθοπανίδα,  καθώς  τα  πουλιά  τρέφονται  στον  εκτεθειμένο  πυθμένα  κατά  την  ρηχεία. 

Στην Ελλάδα, εμφανίζονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, στην ηπειρωτική χώρα 

και στα νησιά. Στο Βουρκάρι, τα διαπαλιρροϊκά αυτά πεδία καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, 

38,7 ha, η οποία αποτελεί το 15% της θαλάσσιας έκτασης του υγροτόπου. 

 1160‐Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

Πρόκειται  για  αβαθή  θαλάσσια  ύδατα  ημίκλειστων  εγκολπώσεων  των  ακτών, 

προφυλαγμένα  από  τη  δράση  των  κυμάτων.  Σε  αντίθεση  με  τις  εκβολές  ποταμών,  δεν 

δέχονται μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού. Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από την παρουσία, 

φανερόγαμων όπως το Zostera noltii και μακροφυκών όπως το Ulva lactuca. Στην Ελλάδα, οι 

αβαθείς  κολπίσκοι  και  κόλποι  εμφανίζονται  σε  αρκετές  παραθαλάσσιες  περιοχές  της 

ηπειρωτικής χώρας και των νησιών. Στο Βουρκάρι, καταλαμβάνουν έκταση 216 ha, η οποία 

αποτελεί το 85% της θαλάσσιας έκτασης του υγροτόπου. 

 1410‐Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

Ο  τύπος  οικοτόπου  χαρακτηρίζεται  από  την  επικράτηση  υψηλών  βούρλων  του  γένους 

Juncus,  με  κυριότερους  εκπροσώπους  τα  είδη  Juncus  maritimus  και  Juncus  acutus. 

Εμφανίζεται  σε  επίπεδα  αλλουβιακά  εδάφη  με  πηλώδη,  αργιλλοπηλώδη  ή  αμμοπηλώδη 

υφή  σε  παράκτιες  ή  παραλίμνιες  περιοχές  με  κυμαινομένη  αλατότητα.  Ανάλογα  με  τις 

υδρολογικές και εδαφικές συνθήκες καθώς και τον βαθμό ανθρωπογενούς διαταραχής, στη 

χλωριδική σύνθεση μπορεί να εμφανιστούν είδη υγρόφιλα, αλόφιλα ή νιτρόφιλα. Πρόκειται 

για τύπο οικοτόπου με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 

Στην περιοχή του Βουρκαρίου, τα αλίπεδα εμφανίζονται κατακερματισμένα σε δύο μεγάλες 

και αρκετές μικρότερες κηλίδες, όλες στο παράκτιο μέτωπο του υγροτόπου, ανάμεσα στις 

αλόφιλες  λόχμες,  καταλαμβάνοντας θέσεις όπου η υδρολογία διαφοροποιείται  τοπικά. Η 
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κατάσταση  διατήρησης  των  κηλίδων  αξιολογείται  ως  καλή.  Η  συνολική  έκταση  που 

καταλαμβάνουν τα Μεσογειακά αλίπεδα είναι περίπου 0,5 ha. 

 1420‐Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) 

Ο τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από πολυετή θαμνόμορφα αλόφυτα χαμηλού ύψους, με 

κυριότερους  εκπροσώπους  τα  είδη  Sarcocornia  perennis  καιSarcocornia  fruticosa 

(αρμυρίθρες).  Πρόκειται  για  αλόφιλες  φυτοκοινωνίες  που  αναπτύσσονται  σε  εδάφη 

αλλουβιακής  προέλευσης  με  πηλώδη,  αργιλλοπηλώδη  ή  αμμοπηλώδη  υφή,  περιοδικώς 

κατακλυζόμενα, κατά κύριο λόγο στις ακτές. Στη χλωριδική σύνθεση των φυτοκοινοτήτων 

δύναται  να  εμφανίζονται,  ανάλογα  με  τις  υδρολογικές  και  εδαφικές  συνθήκες  και  τις 

ανθρωπογενείς  πιέσεις,  είδη  των  υγρών  λιβαδιών,  των  αμμοθινών,  καθώς  και  των 

διαταραγμένων εδαφών. Αποτελεί έναν αρκετά διαδεδομένο τύπο οικοτόπου στις ακτές της 

Μεσογείου και της Ελλάδας. 

Στο  Βουρκάρι  εκτείνεται  σε  έκταση  170  ha,  καταλαμβάνοντας  σχεδόν  ολόκληρο  (99%)  το 

τμήμα  του  υγροτόπου  που  βρίσκεται  εσωτερικά  της  ακτογραμμής.  Στο  παράκτιο  μέτωπο 

εμφανίζεται να έχει πολύ καλό βαθμό διατήρησης, καθώς οι φυτοκοινωνίες εμφανίζονται 

με  πυκνή  δομή  και  τυπική  χλωριδική  σύνθεση.  Στο  εσωτερικό  του υγροτόπου όμως,  εκεί 

που  οι  ανθρωπογενείς  πιέσεις  εμφανίζουν  τη  μεγαλύτερη  ένταση,  η  συνοχή  του  τύπου 

οικοτόπου εμφανίζεται διασπασμένη,  καθώς  κτηριακές  κατασκευές  και  ένα πυκνό δίκτυο 

δρόμων έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον διαθέσιμο χώρο, ενώ χωματουργικά έργα 

έχουν  τροποποιήσει  σημαντικά  ένα μεγάλο  κομμάτι  της  δυνητικής  εξάπλωσης  του  τύπου 

οικοτόπου.  Αυτό  καθίσταται  εμφανές  από  τη  διασπασμένη  δομή  των φυτοκοινωνιών  και 

από την παρουσία διαταραχόφιλων ειδών. Ο βαθμός διατήρησης του τύπου οικοτόπου για 

το σύνολο του υγροτόπου του Βουρκαρίου χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. 

 72A0‐Καλαμώνες 

Ο  τύπος  οικοτόπου  περιλαμβάνει  καλαμώνες  με  κυριαρχία  υψηλών  καλαμιών  και 

παρουσία  άλλων  υψηλών  ελοφύτων.  Το  κοινό  καλάμι  (Phragmites  australis)  κυριαρχεί, 

δημιουργώντας ομοιογενείς συστάδες, στις οποίες μπορούν να εμφανιστούν και είδη όπως 

το  ψαθί  (Typha  spp.)  και  ο  σκίρπος  (Scirpus  spp.)  Εμφανίζονται  σε  νερά  στάσιμα  ή  με 

χαμηλή ταχύτητα ροής, καθώς και σε εδάφη κορεσμένα με νερό. 

Στην περιοχή του Βουρκαρίου, οι καλαμώνες καταλαμβάνουν μια στενή λωρίδα, ανάμεσα 

στις αλόφιλες λόχμες (τύπος οικοτόπου 1420), όπου τροποποιείται τοπικά η υδρολογία. Η 

πολύ  μικρή  έκταση  (<0,1  Ha)  που  καταλαμβάνει  ο  τύπος  οικοτόπου  καθώς  και  η 

διασπασμένη δομή του οδηγεί στον χαρακτηρισμό του βαθμού διατήρησης ως ανεπαρκή. 

 92D0‐Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio‐Tamaricetea) και παραποτάμιες 

στοές της νοτιοδυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctorae) 

Ο  τύπος  οικοτόπου  περιλαμβάνει  παρόχθιες  στοές  και  λόχμες,  όπου  κυριαρχούν  είδη 

αρμυρικιών  (Tamarix  spp.),  η  λυγαριά  (Vitex  agnus‐castus)  και  η  πικροδάφνη  (Nerium 

oleander).  Εξαπλώνεται  στη  Μεσογειακή  λεκάνη  και  τις  Ιβηρικές  ακτές  του  Ατλαντικού. 

Ανάλογα  με  τις  υδρολογικές  και  εδαφικές  συνθήκες,  στον  υπόροφο  εμφανίζονται  είδη 

θαμνώνων,  των  υγρών  λιβαδιών  και  των  καλαμώνων  ή  των  αλιπέδων.  Επειδή  ο  τύπος 

οικοτόπου δεν εξαρτάται από τη μόνιμη παρουσία νερού, εμφανίζεται σε θέσεις ξηρότερες 

από τα παρόχθια δάση με πλατάνια και λεύκες. Στην Ελλάδα, οι σχηματισμοί εμφανίζονται 

συχνά,  κυρίως  στη  νότια  και  ανατολική  ηπειρωτική  Ελλάδα,  τα  νησιά  του  Ιονίου,  του 

Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. 

Στην περιοχή του Βουρκαρίου, ο τύπος 92D0 εμφανίζεται μόνο σε μικρές κηλίδες, σε θέσεις 

όπου οι υδρολογικές συνθήκες επιτρέπουν την ανάπτυξη ξυλώδους βλάστησης, με σχεδόν 
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αποκλειστική  παρουσία  του  αρμυρικιού  στον  ξυλώδη  όροφο.  Καθώς  όλες  οι  θέσεις 

βρίσκονται  εντός  της  περίφραξης  του  αεροδρομίου,  η  παρατήρηση  και  αξιολόγηση 

βασίστηκε μόνο σε παρατήρηση από απόσταση και σε τηλεπισκοπικές μεθόδους. Η έκταση 

που καταλαμβάνει ο  τύπος οικοτόπου ανέρχεται στα 0,6 ha. Η μικρή έκταση οδηγεί στον 

χαρακτηρισμό του βαθμού διατήρησής του ως ανεπαρκή. 

 

5.3. Βαθμός φυσικότητας υγροτόπου 
 

5.3.1. Μέθοδος 

Ο  βαθμός  φυσικότητας  αναφέρεται  στην  αξιολόγηση  των  επιμέρους  υγροτοπικών 

ενοτήτων, αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν υποστεί από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 

Η παραγόμενη χαρτογράφηση αποτελεί ένα πολύ καλό εποπτικό εργαλείο για την εκτίμηση 

της  υφιστάμενης  κατάστασης  και  τον  σχεδιασμό  των  δράσεων  αποκατάστασης  και 

διαχείρισης. Για την εκτίμηση του βαθμού φυσικότητας στο χερσαίο τμήμα του υγροτόπου, 

ακολουθήθηκε  η  ταξινόμηση  που  προτείνεται  στη  μέθοδο  απογραφής  υγροτόπων  της 

Περιφερειακής  Πρωτοβουλίας  MedWet,  της  Σύμβασης  Ραμσάρ  για  τους  Μεσογειακούς 

υγροτόπους  (Farinha  et  al.,  2008).  Οι  επιμέρους  κατηγορίες  βαθμού  φυσικότητας 

παρουσιάζονται σε κοινό χάρτη, μαζί την αξιολόγηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων 

(Χάρτης 3). 

 

5.3.2. Αποτελέσματα 

Τα  συνολικά  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  του  βαθμού  φυσικότητας  παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7. 

Ολοκληρωτική  απώλεια  φυσικότητας  (0%)  εμφανίζεται  σε  περιπτώσεις  όπου  υπάρχει 

ισχυρή  τροποποίηση  με  ογκώδεις  κτηριακές  εγκαταστάσεις,  στερώντας  ολοκληρωτικά  το 

φυσικό ενδιαίτημα για τα είδη της χλωρίδας και πανίδας. 

Σημαντική έκταση του υγροτόπου εμφανίζεται  να είναι  ισχυρώς τροποποιημένη, καθώς ο 

βαθμός  φυσικότητας  εκτιμήθηκε  να  είναι  κατώτερος  του  10%  στο  23,4  %  της  συνολικής 

έκτασης  του  υγροτόπου.  Η  έκταση  αυτή  εντοπίζεται  κυρίως  στις  εγκαταστάσεις  του 

αεροδρομίου,  αλλά  και  σε  ορισμένες  ακόμη  περιοχές,  όπου  η  κύρια  πίεση  αφορά  σε 

επιχωματώσεις και καταστροφή της βλάστησης για την απόδοση των εκτάσεων σε γεωργική 

καλλιέργεια και για οικιστική ανάπτυξη. 

Η  έκταση  με  βαθμό  φυσικότητας  μεταξύ  10%‐50%  αντιστοιχεί  στο  12,5%  της  συνολικής 

έκτασης  του υγροτόπου. Περιλαμβάνει  κυρίως  την περιοχή,  η  οποία βρίσκεται  κάτω από 

οικιστική  πίεση,  αλλά  ανάμεσα  στις  κτηριακές  εγκαταστάσεις,  η  υγροτοπική  βλάστηση 

(κυρίως φυτά που συγκροτούν κοινότητες αλόφιλων λοχμών) φαίνεται να ανακάμπτει. 

Η  περιοχή  που  εκτιμήθηκε  να  εμφανίζει  βαθμό  φυσικότητας  50%‐100%  αντιστοιχεί  στο 

2,1% της συνολικής έκτασης του υγροτόπου και εντοπίζεται ακριβώς πίσω από το θαλάσσιο 

μέτωπο. Παρότι η περιοχή έχει υποστεί παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των 

υδρολογικών γνωρισμάτων της, η υγροτοπική βλάστηση εμφανίζει χλωριδική σύσταση και 

δομή που προσιδιάζει  τη φυσική κατάσταση των αλόφιλων λοχμών που δυνητικά είναι ο 

φυσικός τύπος βλάστησης. 
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Η περιοχή που εκτιμήθηκε ως ανεπηρέαστη ή ελάχιστα επηρεασμένη και χαρακτηρίστηκε 

με  βαθμό  φυσικότητας  100%,  αντιστοιχεί  περίπου  στο  1,5%  της  συνολικής  έκτασης  του 

υγροτόπου. Η περιοχή αυτή περιορίζεται στο παράκτιο μέτωπο του υγροτόπου, εκεί όπου 

οι αλόφιλες λόχμες εμφανίζουν τυπική χλωριδική σύσταση και πυκνή δομή. 

Η χωρική αποτύπωση της αξιολόγησης του βαθμού φυσικότητας παρουσιάζεται στον Χάρτη 

3. 

Πίνακας 7. Βαθμός φυσικότητας υγροτοπικού οικοσυστήματος του υγροτόπου Βουρκαρίου. 

Βαθμός 
φυσικότητας/Ποιότητα 

υδάτων  Έκταση (ha)  Ποσοστό επί της συνολικής έκτασης 

0%  3,1  0,7 

<10%  99,5  23,4 

10% ‐ 50%  53,5  12,6 

>50%  9,2  2,2 

100%  6,7  1,6 



Χάρτης 3 Βαθμός φυσικότητας 
υγροτοπικού οικοσυστήματος και 
οικολογικής κατάστασης υδάτων 
Βουρκαρίου Μεγάρων 
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5.4. Ορνιθοπανίδα 

 

5.4.1 Μέθοδος 

Η  αξιολόγηση  της  ορνιθοπανίδας  της  περιοχής  πραγματοποιήθηκε  από  την  Ελληνική 

Ορνιθολογική  Εταιρεία  (ΕΟΕ).  Τα  δεδομένα  προέκυψαν  από  μακροχρόνια  προγράμματα 

ορνιθοπαρατήρησης  της  ΕΟΕ  και  συνεργατών  της  καθώς  και  από  προηγούμενες 

δημοσιευμένες εργασίες: 

 Ορνιθότοπος  (1991‐2015).  Βασικοί  συντελεστές:  Σταύρακας  Λ.,  Γεωργίου  Γ., 
Μπιτσικώκος Κ., Μπιτσικώκος Λ., Αλεξανδρής Γ., Ανδριόπουλος Π., Δημητσάνος Δ., 
Νατσακάκος  Α., Μπουρδάκης  Σ.,  Κωτσάκης Μ.,  Καστρίτης Θ.,  Κατερινόπουλος  Λ., 
Καλτσής  Α.,  Μαυροβουνιώτης  Μ.,  Μπρικιάτης  Λ.,  Τσιόπελας  Ν.,  Σιμιτζή  Λ., 
Rehsteiner F. 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2009, Ορνιθολογική Έκθεση. 

 Μπουρδάκης Σ. προσωπική επικοινωνία. 2010‐2016. 

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στους Υγρότοπους της Αττικής (2008‐
17), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 

5.4.2 Αποτελέσματα 

Ο υγρότοπος Βουρκαρίου αποτελεί μία αξιόλογη περιοχή για τα πουλιά. Η σπουδαιότητα 

του  υγροτόπου  είναι  μεγαλύτερη  κατά  τη  μεταναστευτική  περίοδο,  καθώς  φαίνεται  ότι 

πολλά είδη πουλιών χρησιμοποιούν την περιοχή ως μεταναστευτικό σταθμό κατά το ταξίδι 

τους προς και από τους τόπους αναπαραγωγής, κυρίως τους μήνες Απρίλιο και Σεπτέμβριο, 

οπότε  και  κορυφώνεται  η  μετανάστευση.  Το  μόνο  είδος  με  εξακριβωμένη  αναπαραγωγή 

είναι  ο  Ποταμοσφυριχτής  (Charadrius  dubius).  Ο  υγρότοπος  αποτελεί,  επίσης,  σημαντικό 

τόπο διαχείμασης στην Αττική για πολλά είδη (25‐50). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 161 

είδη, τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8). 

 



 

 
21

Πίνακας 8. Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στον υγρότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων (ΕΟΕ, 2017) 

Επιστημονική 
ονομασία 

Ελληνική  
ονομασία 

IUCN 
(2015) 

Κόκκινο 
Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορ
ία SPEC 
(BirdLife) 

Οδηγία 
για τα 
πουλιά 

Συνθήκη 
Βέρνης 

Συνθήκη 
Βόννης 

Πηγή 

Tachybaptus ruficollis  Νανοβουτηχτάρι  —    II    1,2 

Podiceps cristatus  Σκουφοβουτηχτάρι  —    III    1,2,4 

Podiceps nigricollis  Μαυροβουτηχτάρι  —    II    1,2,4 

Phalacrocorax 
aristotelis  Θαλασσοκόρακας    NT 

—E  I***  II    4 

Phalacrocorax carbo  Κορμοράνος  —    III    1,2,4 

Pelecanus onocrotalus  Ροδοπελεκάνος  VU 3  I  II  I; II  4 

Ixobrychus minutus  Μικροτσικνιάς  3  I  II  II  1,2,4 

Nycticorax nycticorax  Νυχτοκόρακας  NT 3  I  II    1,2 

Ardeola ralloides  Κρυπτοτσικνιάς  VU 3  I  II    1,2,4 

Bubulcus ibis  Γελαδάρης 
      II     4 

Egretta garzetta  Λευκοτσικνιάς  —  I  II    1,2,4 

Casmerodius albus  Αργυροτσικνιάς  VU —  I  II  II  1,2,4 

Ardea cinerea  Σταχτοτσικνιάς  —    III    1,2,4 

Ardea purpurea  Πορφυροτσικνιάς  EN 3  I  II  II  1,2,4 

Plegadis falcinellus  Χαλκόκοτα  CR 3  I  II  II  1,2 

Platalea leucorodia  Χουλιαρομύτα  VU 2  I  II  II  1 

Phoenicopterus roseus  Φοινικόπτερο  3  I  II  II  1,2,4 

Cygnus olor  Κύκνος  —E  II/2  III  II  1,2 

Cygnus cygnus  Αγριόκυκνος  —EW  I  II  II  1,2 

Tadorna tadorna  Βαρβάρα VU —    II  II  1,2,4 

Anas penelope  Σφυριχτάρι  —EW  II/1; III/2  III  II  1,2,4 

Anas crecca  Κιρκίρι  —  II/1; III/2  III  II  1,2,4 

Anas platyrhynchos  Πρασινοκέφαλη πάπια  —  II/1; III/1  III  II  1,2 

Anas acuta  Ψαλίδα  3  II/1; III/2  III  II  1,2 

Anas querquedula  Σαρσέλα VU 3  II/1  III  II  1,2 

Anas clypeata  Χουλιαρόπαπια  3  II/1; III/2  III  II  1,2 

Aythya ferina  Γκισάρι  VU 2  II/1; III/2  III  II  1,2 

Mergus serrator  Θαλασσοπρίστης  —  II/2  III  II  1,4 

Circus aeruginosus  Καλαμόκιρκος  VU —  I  II  II  1,2 

Circus cyaneus  Χειμωνόκιρκος  3  Ι  II  II  1,2 

Circus macrourus  Στεπόκιρκος  NT DD 1  Ι  II  II  1 

Accipiter gentilis  Διπλοσάινο  —    II  II  1,2 

Accipiter nisus  Ξεφτέρι  —    II  II  1,2 

Buteo buteo  Γερακίνα —    II  II  1,2,4 

Buteo rufinus  Αετογερακίνα  VU 3  I  II  II  1,2 

Pandion haliaetus  Ψαραετός 3  I  II  II  1,2 
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Επιστημονική 
ονομασία 

Ελληνική  
ονομασία 

IUCN 
(2015) 

Κόκκινο 
Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορ
ία SPEC 
(BirdLife) 

Οδηγία 
για τα 
πουλιά 

Συνθήκη 
Βέρνης 

Συνθήκη 
Βόννης 

Πηγή 

Falco tinnunculus  Βραχοκιρκίνεζο  3    II  II  1,2,4 

Falco vespertinus  Μαυροκιρκίνεζο  NT DD 3  I  II  II  1,2 

Falco biarmicus  Χρυσογέρακο  EN 3  I  II  II  4 

Falco peregrinus  Πετρίτης —  I  II  II  1 

Coturnix coturnix  Ορτύκι  3  II/2  III  II  1 

Phasianus colchicus  Φασιανός CR —  II/1; III/1  III    4 

Rallus aquaticus  Νεροκοτσέλα  —  II/2  III    1 

Porzana porzana  Στικτοπουλάδα  DD —E  I  II  II  3 

Gallinula chloropus  Νερόκοτα —  II/2  III    1,2,4 

Fulica atra  Φαλαρίδα —  II/1; III/2  III  II  1,2 

Haematopus ostralegus  Στρειδοφάγος  NT —E  II/2  III  II  1 

Himantopus 
himantopus  Καλαμοκανάς 

    —  I  II  II  1,2,4 

Recurvirostra avosetta  Αβοκέτα VU —  I  II  II  1,2 

Glareola pratincola  Νεροχελίδονο  VU 3  I  II  II  1,2 

Charadrius dubius  Ποταμοσφυριχτής  —    II  II  1,2,4 

Charadrius hiaticula  Αμμοσφυριχτής  —E    II  II  1,2 

Charadrius 
alexandrinus  Θαλασσοσφυριχτής 

    3  I  II  II  1,2 

Pluvialis squatarola  Αργυροπούλι  —  II/2  III  II  1,2,4 

Vanellus spinosus  Αγκαθοκαλημάνα  VU 3  I  II  II  1 

Vanellus vanellus  Καλημάνα NT VU 2  II/2  III  II  1,2,4 

Calidris alba  Λευκοσκαλίδρα  —    II  II  1,2,4 

Calidris minuta  Νανοσκαλίδρα  —    II  II  1,2,4 

Calidris ferruginea  Δρεπανοσκαλίδρα  NT NE    II  II  1,2,4 

Calidris alpina  Λασποσκαλίδρα  3    II  II  1,2,4 

Philomachus pugnax  Μαχητής 2  I; II/2  III  II  1,2,4 

Lymnocryptes minimus  Κουφομπεκάτσινο 
3  II/1; III/2  III  II  4 

Gallinago gallinago  Μπεκατσίνι  3  II/1; III/2  III  II  1,2 

Limosa limosa  Λιμόζα  NT 2  II/2  III  II  1,2 

Limosa lapponica  Θαλασσολιμόζα  NT —  I; II/2  III  II  1 

Numenius arquata  Τουρλίδα NT 2  II/2  III  II  1,2,4 

Tringa erythropus  Μαυρότρυγγας  3  II/2  III  II  1,2 

Tringa totanus  Κοκκινοσκέλης  2  II/2  III  II  1,2,4 

Tringa stagnatilis  Βαλτότρυγγας  —    II  II  1,2 

Tringa nebularia  Πρασινοσκέλης  —  II/2  III  II  1,2,4 

Tringa ochropus  Δασότρυγγας  —    II  II  1,2,4 

Tringa glareola  Λασπότρυγγας  3  I  II  II  1,2 
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Επιστημονική 
ονομασία 

Ελληνική  
ονομασία 

IUCN 
(2015) 

Κόκκινο 
Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορ
ία SPEC 
(BirdLife) 

Οδηγία 
για τα 
πουλιά 

Συνθήκη 
Βέρνης 

Συνθήκη 
Βόννης 

Πηγή 

Actitis hypoleucos  Ακτίτης  3    II  II  1,2,4 

Arenaria interpres  Χαλικοκυλιστής  —    II  II  1,2 

Larus minutus  Νανόγλαρος 
3  I  II    4 

Larus melanocephalus 
Μαυροκέφαλος 
γλάρος 

  EN  —E  I  II  II  1,2,4 

Larus ridibundus 
Καστανοκέφαλος 
γλάρος 

    —E  II/2  III    1,2,4 

Larus genei  Λεπτόραμφος γλάρος  VU 3  I  II  II  1,2,4 

Larus canus  Θυελλόγλαρος 
2    III     4 

Larus fuscus  Μελανόγλαρος  —E  II/2      1,2 

Larus cachinnans  Ασημόγλαρος της 
Κασπίας    

    II/2  III    4 

Larus michahellis  Ασημόγλαρος  —E  II/2  III  0  1,2,4 

Sterna nilotica  Γελογλάρονο  VU 3  I  II  II  1 

Sterna sandvicensis  Χειμωνογλάρονο    VU  2  I  II  II 
1,2,3,
4 

Sterna albifrons  Νανογλάρονο  NT 3  I  II  II  1,2 

Chlidonias hybrida  Μουστακογλάρονο  EN 3  I  II    1 

Chlidonias niger  Μαυρογλάρονο  EN 3  I  II  II  1 

Chlidonias leucopterus  Αργυρογλάρονο  —    II  II  1,2 

Columba livia  Αγριοπερίστερο  —  II/1  III    1,4 

Streptopelia decaocto  Δεκαοχτούρα  —  II/2  III    1,2,4 

Streptopelia turtur  Τρυγόνι  VU 3  II/2  III  II  1,2 

Clamator glandarius  Κισσόκουκος  —    II    4 

Cuculus canorus  Κούκος  —    III    1,2 

Otus scops  Γκιώνης  2    II    1,2 

Athene noctua  Κουκουβάγια  3    II    1,2,4 

Apus apus  Σταχτάρα —    III    1,2,4 

Apus pallidus  Ωχροσταχτάρα  —    II    1 

Tachymarptis melba  Βουνοσταχτάρα  —    II    1,2 

Alcedo atthis  Αλκυόνη DD 3  I  II    1,2,4 

Upupa epops  Τσαλαπετεινός  3    II    1,2,4 

Melanocorypha 
calandra  Γαλιάντρα 

  VU  3  I  II    1 

Calandrella 
brachydactyla  Μικρογαλιάντρα 

    3  I  II    1,4 

Galerida cristata  Κατσουλιέρης  3    III    1,2,4 

Lullula arborea  Δεντροσταρήθρα  2  I  III    1 

Alauda arvensis  Σιταρήθρα  NT 3  II/2  III    1,2,4 

Riparia riparia  Οχθοχελίδονο  3    II    1,2,4 
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Επιστημονική 
ονομασία 

Ελληνική  
ονομασία 

IUCN 
(2015) 

Κόκκινο 
Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορ
ία SPEC 
(BirdLife) 

Οδηγία 
για τα 
πουλιά 

Συνθήκη 
Βέρνης 

Συνθήκη 
Βόννης 

Πηγή 

Hirundo rustica  Σταυλοχελίδονο  3    II    1,2,4 

Hirundo daurica  Μιλτοχελίδονο  —    II    1,2,4 

Delichon urbicum  Λευκοχελίδονο  3    II    1,2,4 

Anthus pratensis  Λιβαδοκελάδα  NT —E    II    1,2,4 

Anthus cervinus  Κοκκινοκελάδα 
      II     4 

Anthus spinoletta  Νεροκελάδα  —    II    1,2,4 

Motacilla flava  Κιτρινοσουσουράδα  —    II    1,2,4 

Motacilla cinerea  Σταχτοσουσουράδα  —    II    1,2,4 

Motacilla alba  Λευκοσουσουράδα  —    II    1,2,4 

Troglodytes troglodytes  Τρυποφράκτης  —    II    1,2 

Erithacus rubecula  Κοκκινολαίμης  —E    II  II  1,2,4 

Luscinia megarhynchos  Αηδόνι  —E    II  II  1,2 

Luscinia svecica  Γαλαζολαίμης  —  I  II  II  1,2 

Phoenicurus ochruros  Καρβουνιάρης  —    II  II  1,2,4 

Phoenicurus 
phoenicurus  Φοινίκουρος 

    2    II  II  1,2 

Saxicola rubetra  Καστανολαίμης  —E    II  II  1,2 

Saxicola torquatus  Μαυρολαίμης  —    II  II  1,2,4 

Oenanthe oenanthe  Σταχτοπετρόκλης  3    II  II  1,2,4 

Monticola solitarius  Γαλαζοκότσυφας  3    II  II  1,2 

Turdus merula  Κότσυφας —E  II/2  III  II  1,2,4 

Turdus philomelos  Τσίχλα  —E  II/2  III  II  1,2 

Cettia cetti  Ψευταηδόνι  —    II  II  1,2 

Cisticola juncidis  Κιστικόλη —    II  II  1,4 

Acrocephalus 
scirpaceus  Καλαμοποταμίδα 

    —E    II  II  1,2,4 

Acrocephalus 
arundinaceus  Τσιχλοποταμίδα 

    —    II  II  1,2,4 

Hippolais pallida  Ωχροστριτσίδα  3    II  II  1,2,4 

Sylvia melanocephala  Μαυροτσιροβάκος  —E    II  II  1,2,4 

Sylvia communis  Θαμνοτσιροβάκος  —E    II  II  1,2 

Sylvia atricapilla  Μαυροσκούφης  —E    II  II  1,2,4 

Phylloscopus sibilatrix  Δασοφυλλοσκόπος  2    II  II  1,2 

Phylloscopus collybita  Δεντροφυλλοσκόπος  —    II  II  1,2,4 

Phylloscopus trochilus  Θαμνοφυλλοσκόπος  —    II  II  1,2 

Muscicapa striata  Σταχτομυγοχάφτης  3    II  II  1,2,4 

Parus lugubris  Κλειδωνάς  —E    II    1 

Parus major  Καλόγερος  —    II    1,2 

Lanius collurio  Αετομάχος  3  I  II    1,2 
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Επιστημονική 
ονομασία 

Ελληνική  
ονομασία 

IUCN 
(2015) 

Κόκκινο 
Βιβλίο 
(2009) 

Κατηγορ
ία SPEC 
(BirdLife) 

Οδηγία 
για τα 
πουλιά 

Συνθήκη 
Βέρνης 

Συνθήκη 
Βόννης 

Πηγή 

Lanius minor  Σταχτοκεφαλάς  NT 2  I  II    1,2 

Lanius senator  Κοκκινοκεφαλάς  2    II    1,2,4 

Pica pica  Καρακάξα —  II/2      1,2,4 

Corvus monedula  Κάργια  —E  II/2      1 

Corvus corone  Κουρούνα —  II/2      1,2,4 

Sturnus vulgaris  Ψαρόνι  3  II/2      1,2,4 

Passer domesticus  Σπιτοσπουργίτης  3        1,2,4 

Passer hispaniolensis  Χωραφοσπουργίτης  —    III    1,2,4 

Passer montanus  Δεντροσπουργίτης  3    III    1,2 

Fringilla coelebs  Σπίνος  —E    III    1,2,4 

Fringilla montifringilla  Χειμωνόσπινος  —    III    1 

Serinus serinus  Σκαρθάκι —E    II    1,2,4 

Carduelis chloris  Φλώρος —E    II    1,2,4 

Carduelis carduelis  Καρδερίνα  —    II    1,2,4 

Carduelis cannabina  Φανέτο  2    II    1,2,4 

Coccothraustes 
coccothraustes  Κοκκοθραύστης 

    —    II    1 

Emberiza cirlus  Σιρλοτσίχλονο  —E    II    1,2 

Emberiza schoeniclus  Καλαμοτσίχλονο  —    II    1,2 

Miliaria calandra  Τσιφτάς 2    III    1,2,4 
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Καθεστώς προστασίας ειδών ορνιθοπανίδας 

Από  τα  είδη  του  Πίνακα  8,  σύμφωνα  με  τον  Κόκκινο  Κατάλογο  των  Παγκοσμίως 

Απειλούμενων Ειδών της IUCN (2015), 2 είδη χαρακτηρίζονται ως «Τρωτά» (το Γκρισάρι και 

το  Τρυγόνι)  και  9  ως  «Σχεδόν  Απειλούμενα»  (το  Μαυροκιρκίνεζο,  ο  Στεπόκιρκος,  ο 

Στρειδοφάγος, η Καλημάνα, η Λιμόζα, η Θαλασσολιμόζα, η Τουρλίδα, η Δρεπανοσκαλίδρα 

και  η  Λιβαδοκελάδα).  Όλα  τα  ανωτέρω  είδη  επισκέπτονται  το  Βουρκάρι  κατά  τη 

μεταναστευτική  περίοδο,  ενώ  λίγες  Τουρλίδες  παραμένουν  στην  περιοχή  για  να 

διαχειμάσουν.  Σύμφωνα,  με  το  Ελληνικό  Κόκκινο  Βιβλίο  για  τα  Απειλούμενα  Ζώα  της 

Ελλάδας,  από  τα  είδη  που  παρατηρούνται  στην  περιοχή,  1  κατατάσσεται  στα  «Κρισίμως 

Κινδυνεύοντα» (CR), 4 στα «Κινδυνεύοντα» (EN), 13 είδη στα «Τρωτά» (VU) και 5 είδη στα 

«Σχεδόν Απειλούμενα»  (ΝΤ).  Επίσης,  44  είδη αναφέρονται  στο Παράρτημα  Ι  της Οδηγίας 

για  τα  Πουλιά  2009/147/EE.  Επιπλέον,  σύμφωνα  με  την  κατάταξη  σπανιότητας  SPEC  της 

BirdLife International (BirdLife International 2004), στο Βουρκάρι απαντούν: 

 Ένα  είδος  πουλιού,  οι  πληθυσμοί  του  οποίου  θεωρούνται  ως  Παγκόσμιου 

Ενδιαφέροντος Διατήρησης (SPEC 1), 

 17  είδη  πουλιών,  οι  πληθυσμοί  των  οποίων  βρίσκονται  σε  δυσμενή  κατάσταση 

διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη (SPEC 2) 

και 

 51  είδη  πουλιών,  οι  πληθυσμοί  των  οποίων  βρίσκονται  σε  δυσμενή  κατάσταση 

διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και δεν είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη 

(SPEC 3). 

Τέλος,  108  είδη  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  και  άλλα  48  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  της 

Σύμβασης  της  Βέρνης  για  τη  Διατήρηση  της  Ευρωπαϊκής  Άγριας  Ζωής  και  των  Φυσικών 

Βιοτόπων,  ενώ  93  είδη  πουλιών  της  περιοχής  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  της 

Σύμβασης της Βόννης για τη Διατήρηση Μεταναστευτικών Ειδών Άγριων Ζώων. 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  Προγράμματος  Παρακολούθησης  της  Ορνιθοπανίδας 

στους Υγροτόπους της Αττικής (2008‐2016) που υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, ο υγρότοπος φιλοξενεί καλοβατικά, παρυδάτια και υδρόβια καθ’ όλη τη διάρκεια 

του  έτους,  ενώ  φαίνεται  να  χρησιμοποιείται  από  τα  πουλιά  κυρίως  για  διαχείμαση.  Στο 

πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος, καταγράφηκαν 114 είδη πουλιών, εκ των οποίων, τα 23 

ανήκουν  στο  Παράρτημα  Ι  της  Οδηγίας  για  τα  Πουλιά.  Αυτά  είναι:  η  Αλκυόνη,  ο 

Πορφυροτσικνιάς,  ο  Κρυπτοτσικνιάς,  η  Μικρογαλιάντρα,  ο  Αργυροτσικνιάς,  ο 

Θαλασσοσφυριχτής,  ο  Καλαμόκιρκος,  ο  Λευκοτσικνιάς,  ο  Πετρίτης,  το  Νεροχελίδονο,  ο 

Καλαμοκανάς,  ο Μικροτσικνιάς,  ο  Αετομάχος,  ο  Λεπτόραμφος  γλάρος,  ο Μαυροκέφαλος 

γλάρος,  ο  Νανόγλαρος,  ο  Μαχητής,  το  Φοινικόπτερο,  η  Χαλκόκοτα,  το  Γελογλάρονο,  το 

Χειμωνογλάρονο,  ο  Λασπότρυγγας  και  η  Αγκαθοκαλημάνα.  Η  περιοχή  φιλοξενεί  μεγάλο 

αριθμό Μαυροκέφαλων  γλάρων  (Larus melanocephalus)  τον  χειμώνα  (1.500‐3.100  άτομα 

την  περίοδο  2011‐2016)  και  κατά  τη  μεταναστευτική  περίοδο  (8550‐11.340  άτομα  την 

περίοδο  2010‐12),  είδος  που  κατατάσσεται  ως  «Κινδυνεύον»  στο  Κόκκινο  Βιβλίο  των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Το Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis) παρατηρείται 

όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  ενώ  έχουν  παρατηρηθεί  έως  και  170  άτομα  κατά  τη 

φθινοπωρινή  μετανάστευση  (2008)  και  εικάζεται  ότι  μπορεί  να  φωλιάζει  στην  περιοχή 
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(ΕΟΕ, 2009). Στην περιοχή διαχειμάζει επίσης σημαντικός πληθυσμός Θαλασσοκόρακα (130 

άτομα  το  2013),  καθώς  και  Λευκοτσικνιά  (52  άτομα  το  2010).  Η  Βαρβάρα,  είδος  που 

θεωρείται  Τρωτό  στο  Κόκκινο  Βιβλίο,  διαχειμάζει  στην  περιοχή  με  ένα  πληθυσμό  45‐63 

ατόμων (2008‐10). 

Το 2016, το Βουρκάρι προτάθηκε για ένταξη στο δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών της 

Ελλάδας (ΙΒΑ), με κωδικό GR204 και ονομασία «Όρμος και Έλος Βουρκάρι». Η περιοχή 

ΙΒΑ  είναι  σημαντική  και  πληροί  κριτήριο  για  τον  μεγάλο  πληθυσμό  Μαυροκέφαλων 

γλάρων  (8.550‐11.340 άτομα)  που  τρέφονται  στον  υγρότοπο  κατά  τη μεταναστευτική 

περίοδο,  ενώ περίπου 1.500‐3.100 άτομα  του  ίδιου είδους διαχειμάζουν σε αυτόν. Ο 

μέγιστος  αριθμός Μαυροκέφαλων  γλάρων  που  έχει  καταγραφεί,  αφορά  σε  μέγιστες 

ημερήσιες καταγραφές και όχι στον συνολικό αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν 

τον  θαλάσσιο  όρμο  και  τον  παράκτιο  υγρότοπο  κατά  την  ανοιξιάτικη  μετανάστευση. 

Έτσι,  ο  πληθυσμός  του  είδους  αντιστοιχεί  σε  πολύ  μεγάλο  μέρος  του  συνολικού 

πληθυσμού που διαχειμάζει στην Ευρώπη, ο οποίος έχει υπολογιστεί σε 32.200‐55.700 

άτομα  (BirdLife,  European  Red  List  assessment  1993‐2013)  ή  29.572‐46.877  άτομα 

(EIONET  2008‐2012),  καθώς  και  στο  7,12‐22,68%  του  παγκόσμιου  πληθυσμού  του 

είδους,  όπως  εκτιμήθηκε  πρόσφατα  από  την  οργάνωση  Wetlands  International  σε 

50.000‐120.000 άτομα 

(http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Larus+melanocephalus&form%5Bpο

pulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5). 

Είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την περιοχή 

Για ορισμένα είδη πουλιών, ο υγρότοπος Βουρκαρίου αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες 

περιοχές  στην  Αττική.  Στην  περιοχή  έχουν  καταγραφεί  σημαντικοί  αριθμοί 

Χειμωνογλάρονων  (Sterna  sandvicensis)  κατά  τη  μεταναστευτική  και  χειμερινή  περίοδο. 

Ιδιαιτέρως  κατά  τη  φθινοπωρινή  μετανάστευση  έχουν  παρατηρηθεί  έως  και  170  άτομα 

στον  όρμο,  ενώ  εκτιμάται  ότι  στην  περιοχή  μπορεί  να  φωλιάζουν  και  λίγα  ζευγάρια.  Ο 

αναπαραγωγικός  πληθυσμός  του  Χειμωνογλάρονου  στην  Ελλάδα  εκτιμάται  σε  30‐50 

ζευγάρια (Birdlife  International 2013), με δύο κύριες αναπαραγωγικές αποικίες, στο δέλτα 

του Έβρου και στον Αμβρακικό κόλπο. Τον χειμώνα παρατηρείται σε μικρές ομάδες στους 

περισσότερους  παράκτιους  υγροτόπους  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας,  αλλά  ο  διαχειμάζων 

πληθυσμός του φαίνεται να μειώνεται τα τελευταία χρόνια και δεν ξεπερνά τα 650 άτομα 

(Βάση  Δεδομένων  Μεσοχειμωνιάτικων  Καταμετρήσεων  Υδροβίων  Πουλιών  στην  Ελλάδα 

1967‐2017.  Ελληνική Ορνιθολογική  Εταιρεία  και  Ελληνικό  Κέντρο  Δακτυλίωσης Πουλιών). 

Είναι  τυπικό  είδος  των ακτών  της θάλασσας –πολύ σπάνια παρατηρείται  σε  εσωτερικούς 

υγροτόπους–  και  φωλιάζει  σε  αμμώδεις  ακτές,  συνήθως  αμμονησίδες,  και  σε  ανοιχτές 

περιοχές,  χωρίς  βλάστηση.  Τρέφεται  αποκλειστικά  με  μικρά ψάρια  (μήκους  9‐15  cm).  Οι 

κυριότερες  απειλές  για  το  Χειμωνογλάρονο  σχετίζονται  με  την  υποβάθμιση  των 

ενδιαιτημάτων  του,  την  οποία  επιφέρουν  ενδεικτικά  η  επέκταση  των  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων  (τουρισμός,  αναψυχή)  στην  παράκτια  ζώνη,  η  θαλάσσια  ρύπανση  και  η 

διάβρωση  των  αμμωδών  ακτών  και  αμμονησίδων  (Tucker  &  Heath,  1994).  Το 

Χειμωνογλάρονο  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  Ι  της  Οδηγίας  2009/147/ΕΕ  για  τα 
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πουλιά,  ως  είδος  για  το  οποίο  απαιτούνται  ειδικά  μέτρα  διατήρησης  σχετικά  με  τον 

οικότοπό  του.  Επίσης,  έχει  χαρακτηριστεί  από  την  BirdLife  International  ως  είδος,  ο 

πληθυσμός  του  οποίου  βρίσκεται  σε  δυσμενή  κατάσταση  διατήρησης  σε  ευρωπαϊκό 

επίπεδο και είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη (SPEC 2) (BirdLife International 2004a). 

Είδος  ιδιαίτερης  σπουδαιότητας  για  το  Βουρκάρι  αποτελεί  και  ο Μαυροκέφαλος  γλάρος 

(Larus  melanocephalus),  που  καταγράφεται  στην  περιοχή  κατά  τη  μεταναστευτική  και 

χειμερινή περίοδο και μάλιστα σε σταθερά μεγάλους αριθμούς. Συγκεκριμένα, την περίοδο 

2011‐2016 έχουν μετρηθεί έως και 1.500‐3.100 άτομα, ενώ τον Μάρτιο των ετών 2010‐12 

έχουν μετρηθεί έως και 8.550‐11.340 άτομα, αριθμός σημαντικός, όχι μόνο για την Αττική, 

αλλά  και  ευρύτερα.  Ο  αναπαραγωγικός  πληθυσμός  του  Μαυροκέφαλου  γλάρου  στην 

Ελλάδα εκτιμάται σε 650‐1.950 ζευγάρια (BirdLife International, 2013) με σημαντικές τάσεις 

μείωσης. Στη χώρα διαχειμάζουν 500‐5.330 άτομα, ενώ τα άτομα που διέρχονται κατά τη 

μετανάστευση  υπολογίζονται  σε  10.000‐14.000.  Πρόκειται  για  μεταναστευτικό  είδος  που 

ταξιδεύει  κατά μήκος  των ακτών, μεταξύ  των περιοχών αναπαραγωγής και  των περιοχών 

διαχείμασης.  Επιστρέφει  στις  αποικίες  αναπαραγωγής  από  τα  τέλη Φεβρουαρίου  έως  τα 

μέσα Απριλίου. Η φθινοπωρινή μετανάστευση  ξεκινά από  τα  τέλη  Ιουνίου.  Στη Μεσόγειο 

αναπαράγεται σε παράκτιους υγροτόπους,  λιμνοθάλασσες,  εκβολές ποταμών και αλμυρά 

έλη.  Εκτός  αναπαραγωγικής  περιόδου  ζει  σε  παράκτιες  περιοχές,  κοντά  σε  εκβολές 

ποταμών,  λιμάνια,  λιμνοθάλασσες  και  άλλες  προστατευμένες  υδάτινες  επιφάνειες 

(Handrinos  &  Akriotis,  1997,  ΕΟΕ  αδημοσίευτα  στοιχεία).  Τρέφεται  με  έντομα,  θαλάσσια 

μαλάκια,  μικρά  ψάρια,  σκουλήκια,  σπόρους  και  περιστασιακά  με  σκουπίδια.  Οι  κύριες 

απειλές  του  είδους  είναι η ανθρώπινη όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής, η διάβρωση 

των αμμωδών ακτών  και  αμμονησίδων  και  η  γενικότερη υποβάθμιση  των  ενδιαιτημάτων 

του  (Tucker  &  Heath,  1994).  Ο  Μαυρικέφαλος  γλάρος  περιλαμβάνεται,  επίσης,  στο 

Παράρτημα  Ι  της  Οδηγίας  2009/147/ΕΕ  (EOE,  2009)  και  στα  «Κινδυνεύοντα  Είδη»  (ΕΝ) 

σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας. 

Ο  υγρότοπος  Βουρκαρίου  αποτελεί  σημαντική  περιοχή  διαχείμασης  και,  κυρίως 

μετανάστευσης, για επτά είδη ερωδιών και κυρίως για τον Σταχτοτσικνιά  (Ardea cinerea), 

τον  Λευκοτσικνιά  (Egretta  garzetta)  και  τον  Αργυροτσικνιά  (Casmerodius  albus).  Στην 

περιοχή έχουν καταγραφεί έως 165 Σταχτοτσικνιάδες και 60 Λευκοτσικνιάδες. Και  τα δύο 

είδη  έχουν  παρουσία  στην  περιοχή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  χωρίς  όμως  να 

αναπαράγονται. 

To  2008,  κατά  τη φθινοπωρινή μετανάστευση,  καταγράφηκε  η  παρουσία  ενός Ψαραετού 

(Pandion  haliaetus)  ο  οποίος  χρησιμοποίησε  τον  όρμο  ως  περιοχή  τροφοληψίας  για  40 

περίπου  μέρες  (τέλη  Σεπτεμβρίου  έως  τέλη  Οκτωβρίου  2008).  Η  συνέχιση  του 

προγράμματος  παρακολούθησης  του  υγροτόπου  θα  δείξει  εάν  το  είδος  θα  συνεχίσει 

επισκέπτεται την περιοχή κατά τη μετανάστευση σε τακτική βάση. 

Σύμφωνα με τον Liordos (2010), τα ρηχά νερά και οι παλιρροιακές εκτάσεις λάσπης είναι οι 

πιο σημαντικοί βιότοποι για τα υδρόβια πουλιά, ενώ η αλοφυτική βλάστηση φαίνεται πως 

είναι  σημαντική  μόνο  για  τους  Λευκοτσικνιάδες.  Παρόλα  αυτά,  βιότοποι  όπως  οι  μικρές 

κοιλότητες  νερού  που  σχηματίζονται  μετά  την  παλίρροια  καθώς  και  τα  λασποτόπια  με 
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διάσπαρτες πέτρες, αν και καλύπτουν μικρά τμήματα του υγροτόπου, φαίνεται πως είναι 

πολύ σημαντικά για ποικίλα υδρόβια πουλιά όπως οι ερωδιοί, οι γλάροι και τα παρυδάτια. 

Η αλοφυτική βλάστηση δεν χρησιμοποιείται από τα περισσότερα είδη, αλλά αποτελεί την 

πιο  σημαντική  θέση  τροφοληψίαςγια  τον  Λευκοτσικνιά.  Φάνηκε  επίσης  ότι  το  μικρό 

μέγεθος  του  υγροτόπου,  παρότι  δεν  μπορεί  να  στηρίξει  μεγάλους  πληθυσμούς  πουλιών, 

επιτρέπει την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας ειδών με διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις που 

εκμεταλλεύονται  διαφορετικούς  ενδιαιτήματα  κι  έτσι  μειώνεται  ο  μεταξύ  τους 

ανταγωνισμός για την εύρεση τροφής. 

Όσον αφορά τη χρονική παρουσία των υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο, ο μεγαλύτερος 

αριθμός ατόμων και ειδών (6‐11.000 πουλιά) επισκέπτονται τον υγρότοπο κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα και νωρίς κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση (Liordos, 2010). Συγκεκριμένα τα 

είδη  Ασημόγλαρος  (Larus  michachellis),  Λευκοτσικνιάς  (Egretta  garzetta),  Σταχτοτσικνιάς 

(Ardea  cinerea),  Κοκκινοσκέλης  (Tringa  tetanus)  και  Λευκοσκαλίδρα  (Calidris  alpine) 

εμφανίζονται  συχνά,  τους περισσότερους μήνες  του  έτους,  ενώ  τα  είδη Καστανοκέφαλος 

γλάρος  (Larus  ridibundus),  Μαυροκέφαλος  γλάρος  (Larus  melanocephalu)s, 

Χειμωνογλάρονο  (Sterna  sandvicensis),  Κορμοράνος  (Phalacrocorax  carbo),  Κοκκινοσκέλης 

(Tringa  tetanus)  και  Λευκοτσικνιάς  (Egretta  garzetta)  είναι  τα  πολυπληθέστερα.  .  Επίσης 

διαπιστώνεται ότι το Βουρκάρι καλύπτει το κριτήριο του 1% για τους υγροτόπους εθνικής 

σημασίας  των  πληθυσμών  4  ειδών:  για  τη  Βαρβάρα  (Tadorna  tadorna)  (1.0%),  τον 

Λευκοτσικνιά  (Egretta  garzetta)  (1.0%),  τον  Κοκκινοσκέλη  (Tringa  tetanus)  (2.2%)  και  το 

Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis)(2.2%), εξαιρουμένων των πληθυσμών των γλάρων. 

Γενικότερα,  ο  υγρότοπος  τουΒουρκαρίου  φαίνεται  ότι  χρησιμοποιείται  από  τα  υδρόβια 

πουλιά  ως  χώρος  τροφοληψίας,  κουρνιάσματος  και  ξεκούρασης  κατά  τη  διάρκεια  του 

χειμώνα και των μεταναστευτικών περιόδων. 

 

5.5. Οικολογική ποιότητα υδάτων 

 

5.5.1. Μέθοδος 

Η  εκτίμηση  της  ποιότητας  των  θαλάσσιων  υδάτων  υλοποιήθηκε  από  το  Ελληνικό  Κέντρο 

Θαλάσσιων  Ερευνών  (ΕΛΚΕΘΕ)  και  αποτέλεσε  ξεχωριστό  παραδοτέο  (ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ, 

2017),  τα  κύρια  αποτελέσματα  του  οποίου  ενσωματώνονται  στο  παρόν,  με  σκοπό  την 

παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του συνολικού υγροτοπικού οικοσυστήματος του 

Βουρκαρίου.  Σε  γενικές  γραμμές,  για  την  εκτίμηση  της  οικολογικής  ποιότητας 

ακολουθήθηκαν οι προβλέψεις και η εμπειρία από την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για 

τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ). 

Μετρήθηκαν  οι  βασικές  φυσικοχημικές  παράμετροι  και  λήφθηκαν  δείγματα  νερού,  με 

σκοπό τον εργαστηριακό προσδιορισμό των νιτρικών (ΝΟ3
‐), νιτρωδών (ΝΟ2

‐), αμμωνιακών 

(ΝΗ4
+)  και  φωσφορικών  (PO4

3‐)  ιόντων,  σε  δύο  σημεία.  Πρόσθετα  υδάτινα  δείγματα  από 

τους  ίδιους  σταθμούς  λήφθηκαν  για  εργαστηριακές αναλύσεις  συγκεντρώσεων σε  βαρέα 

μέταλλα,  ολικό  οργανικό  άνθρακα  (TOC)  και  ολικά  λίπη  και  έλαια.  Οι  δειγματοληψίες 

πραγματοποιήθηκαν στις 23/11/2016, 20/01/2017 και 15/02/2017. 
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Επιπλέον,  λήφθηκαν  δείγματα  βενθικών  μακροασπονδύλων,  με  σκοπό  τη  χρήση  του 

βιολογικού  ποιοτικού  στοιχείου  (biological  quality  element)  της  βενθικής  ζωοκοινότητας 

σύμφωνα με  τις  προβλέψεις  της Οδηγίας  2000/60/EK. Οι  δείκτες  που  χρησιμοποιήθηκαν 

για την αξιολόγηση ήταν οι AMBI και Bentix. Η μέθοδοςπου ακολουθήθηκε περιγράφεται 

αναλυτικά στο παραδοτέο του ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ (2017). 

 

5.5.2. Αποτελέσματα 

Σύμφωνα  με  το  παραδοτέο  του  ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ  (2017),  η  περιορισμένη  διάρκεια  του 

έργου επέτρεψε τη διενέργεια τριών μόνο δειγματοληψιών, με αποτέλεσμα η πληροφορία 

να  μην  συμβάλλει  στην  εξαγωγή  αξιόπιστων  συμπερασμάτων  για  την  κατάσταση  του 

Βουρκαρίου,  αλλά  σε  μια  προκαταρκτική  εκτίμηση,  με  κύριο  στόχο  την  καταγραφή  των 

βασικών  πιέσεων  και  τον  σχεδιασμό  απαραίτητων  μέτρων  αποκατάστασης  όπου  κριθεί 

απαραίτητο.Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι  τιμές  των φυσικοχημικών παραμέτρων που 

μετρήθηκαν. 

Πίνακας 9. Στατιστικά στοιχεία φυσικοχημικών παραμέτρων στα ύδατα του υγροτόπου Βουρκαρίου 
(ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ, 2017). 

Παράμετρος  Μονάδες 
Αριθμός 

μετρήσεων 
Ελάχιστο  Μέγιστο 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

pH  ‐  6 7.20 8.23 7.81  0.466 

Τ  oC  6 8.16 16.30 12.43  3.051 

D.O.  mg/l  6 5.03 9.20 7.62  1.492 

Ηλεκτρ. 
αγωγιμότητα 

μS/cm  6  55300  64800  59200  3359.17 

Αλατότητα  ppt  6 35.80 43.10 38.77  2.661 

TDS  mg/l  6 33200 38900 35200  2098.57

Θολερότητα  NTU  5 50.7 217 98.18  68.18 

 

Οι  τιμές  των  θρεπτικών  αλάτων  παρουσίασαν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  μεταξύ  των 

τριών δειγματοληψιών. Οι χρονικές και χωρικές διαφοροποιήσεις στις συγκεντρώσεις των 

θρεπτικών αλάτων σχετίζονται με τις ανθρωπογενείς πιέσειςκαι με τις κλιματικές συνθήκες 

που επικρατούσαν στις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας. 

Όσον  αφορά  στις  συγκεντρώσεις  βαρέων  μετάλλων,  οι  τιμές  που  καταγράφηκαν  δεν 

ξεπερνούν  τα  επιτρεπόμενα  όρια  επιφανειακών  παράκτιων  υδάτων  σύμφωνα  με  την 

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα για τα τρία νομοθετημένα μέταλλα (Cd, Pb, Ni). 

Οι τιμές που μετρήθηκαν για τον ολικό οργανικό άνθρακα θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλές, 

με αποτέλεσμα να μην υποδεικνύεται κάποια έντονη ανθρωπογενή παρέμβαση ή ποιοτική 

υποβάθμιση.  

Με βάση τις αναλύσεις των ολικών λιπών και ελαίων που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψε 

ότι οι συγκεντρώσεις είναι μικρότερες από το σημείο ανίχνευσης του οργάνου (<0.06 mg/l), 

γεγονός  που  υποδεικνύει  ότι  ο  υγρότοπος  δεν  απειλείται  από  αυτού  του  είδους  τους 

ρύπους. 

Αναφορικά  με  το  ζωοβένθος,  η  περιοχή  αριθμεί  λίγα  είδη  και  παρουσιάζει  μικρές  τιμές 

ποικιλότητας,  γεγονός  που  αποδίδεται  στο  είδος  του  υποστρώματος,  το  οποίο  είναι 

λεπτόκοκκο, στη διαφόρων ειδών ρύπανση και επιπλέον αντανακλά τις φυσικές συνθήκες 
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αστάθειας  της  περιοχής.  Η  οικολογική  ποιότητα,  όπως  προκύπτει  από  την  ανάλυση  του 

ζωοβένθους, εμφανίζεται ως μέτρια και τις δύο εποχές σύμφωνα με τον M‐AMBI και στους 

δύο  σταθμούς  και  μέτρια  και  ελλιπής  σύμφωνα  με  τον  Bentix  (Πίνακας  10).  Εφόσον 

πρόκειται  για  ένα  ενδιαίτημα  με  περιορισμένη  ανανέωση  υδάτων,  είναι  αναμενόμενο  η 

οικολογική ποιότητα να μην είναι υψηλή. 

Πίνακας 10. Τιμές των δεικτών M‐AMBI και Bentix και οικολογική ποιότητα  (EQS) για κάθε σταθμό 
και εποχή (ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ, 2017). 

Εποχή  Σταθμός 
Μ‐ΑΜΒΙ Bentix

value  EQS 
Ευαίσθητα 
είδη % 

Ανθεκτικά 
είδη % 

value  EQS 

Νοέμβριος 
B1 0.44  ΜΕΤΡΙΑ 2.22 97.78 2.09  ΕΛΛΙΠΗΣ

B2 0.48  ΜΕΤΡΙΑ 13.56 86.44 2.54  ΜΕΤΡΙΑ 

Φεβρουάριος 
B1 0,46  ΜΕΤΡΙΑ 13,99 86,01 2,56  ΜΕΤΡΙΑ 

B2 0,48  ΜΕΤΡΙΑ 10,99 87,91 2,42  ΕΛΛΙΠΗΣ

 

Σύμφωνα  με  αποτελέσματα  παλαιότερων  μελετών  του  ΕΛΚΕΘΕ,  σε  γειτονικές  θαλάσσιες 

περιοχές, αλλά και στον κόλπο της Ελευσίνας, η οικολογική ποιότητα διαχρονικά κυμαίνεται 

από μέτρια έως ελλιπής (ΙΘΑΒΙΠΕΥ‐ΕΛΚΕΘΕ, 2017). 
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6. Τεκμηρίωση αναγκών διαχείρισης και αποκατάστασης 

 

6.1. Εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο 

Θεσμικές ρυθμίσεις, προτεραιότητες  και  δράσεις  διατήρησης,  αειφορικής διαχείρισης  και 

ανάδειξης  του  υγροτόπου  Βουρκαρίου  προβλέπονται  από  το  θεσμικό  πλαίσιο  και 

περιλαμβάνονται  στις  προτεραιότητες  σχετικών  κειμένων  στρατηγικής.  Μία  ενδεικτική 

σύνοψη των κυριότερων δίδεται ακολούθως. 

Η  Σύμβαση  Ραμσάρ,  γνωστή  και ως  Σύμβαση  για  τους  Υγροτόπους,  την  οποία  η  Ελλάδα 
υπέγραψε  το  1975,  προβλέπει,  στο άρθρο 3,  τη  «συνετή  χρήση  των  υγροτόπων»,  όρος  ο 
οποίος σε μεταγενέστερο στάδιο ερμηνεύτηκε ως «αειφορική χρήση των υγροτόπων». Με 
την  Οδηγία  για  τους  Οικοτόπους  (Οδηγία  92/43/ΕΟΚ)  και  την  Οδηγία  για  τα  Πουλιά 
(Οδηγία 2009/147/ΕΚ), τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στη διατήρηση 
των οικοτόπων και  των ειδών αυτοφυών φυτών και άγριων  ζώων. Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ, 
γνωστή και ως «Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα» θεσπίζει το πλαίσιο για την προστασία των 
υδάτων  με  σκοπό  «την  αποτροπή  της  επιδείνωσης,  προστασία  και  βελτίωση  της 
κατάστασης  των  υδάτινων  οικοσυστημάτων,  καθώς  και  των  αμέσως  εξαρτώμενων  από 
αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων» καθώς και «την ενίσχυση της προστασίας 
και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος» όπως αναφέρονται στο άρθρο 1. Τα υδάτινα 
σώματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  πρέπει  να  πετύχουν  τον  στόχο  της  καλής  κατάστασης. 
Κύρια  στοιχεία  εφαρμογής  της  είναι  η  αποτύπωση  της  οικολογικής  ποιότητας  των  νερών 
και  η  διαχρονική  παρακολούθησή  τους  καθώς  και  η  εφαρμογή  Σχεδίων  Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής. 

Ειδικά  για  τον υγρότοπο Βουρκαρίου, η πιο σημαντική, από άποψη προστασίας,  θεσμική 
θωράκιση  της  περιοχής  πήρε  συγκεκριμένη  μορφή  πρόσφατα,  μέσω  της  έκδοσης 
Προεδρικού  Διατάγματος  ειδικά  για  την  περιοχή  του  Βουρκαρίου,  μετά  από  πολυετείς 
αγώνες των κατοίκων και συλλογικοτήτων της περιοχής. Το Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο 
«Χαρακτηρισμός  του  υγροτόπου  Βουρκάρι  Μεγάρων  (Ν.  Αττικής)  ως  Περιφερειακού 
Πάρκου  και  καθορισμός  ζωνών  προστασίας,  χρήσεων  γης  και  όρων  και  περιορισμών 
δόμησης, καθώς και μέτρων προστασίας και διαχείρισης», το οποίο και δημοσιεύτηκε κατά 
τα τελικά στάδια συγγραφής της παρούσας έκθεσης (ΦΕΚ 72/31.03.2017), χαρακτηρίζει την 
περιοχή ως Περιφερειακό Πάρκο  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011 «με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου ως 
πολύτιμου φυσικού πόρου, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του κόλπου Βουρκαρίου». 
Εντός  των  ορίων  του  Περιφερειακού  Πάρκου  ορίζονται  ζώνες  προστασίας:  Η  Ζώνη  Α1 
περιλαμβάνει τη χερσαία υγροτοπική περιοχή και το θαλάσσιο τμήμα το οποίο συνδέεται 
με  αυτήν.  Χαρακτηρίζεται  ως  περιοχή  υψηλής  προστασίας.  και  καθορίζεται  ως  περιοχή 
υπαίθριας αναψυχής, επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η Ζώνη Α2 
χαρακτηρίζεται  ως  περιοχή  προστασίας  του  τοπίου.  Ορίζεται  ως  περιοχή  αναψυχής  και 
γεωργικής χρήσης. Η Ζώνη Α3 χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας  του  τοπίου και  της 
πολιτιστικής  κληρονομιάς.  Ορίζεται  ως  περιοχή  γεωργίας,  αναψυχής  και  ιστορικής  και 
περιβαλλοντικής  ενημέρωσης.  Η  Ζώνη  Β  ορίζεται  ως  περιοχή  γεωργικής  χρήσης  και 
κατοικίας.  Η  Ζώνη  Γ  είναι  η  περιοχή  της  οριστικής  διανομής  του  οικισμού  Νέο  Μελί. 
Επιπλέον, στο άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται ότι ο θαλάσσιος όρμος 
Βουρκαρίου  θα  πρέπει  να  αποτελεί  διακριτό  Παράκτιο  Υδάτινο  Σώμα  στο  πλαίσιο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και να αποτελεί σταθμό παρακολούθησης του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης των Υδάτων (ΚΥΑ 140384/2011). 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ν. 4277/ΦΕΚ 156/2014) και ο Νόμος περί βιοποικιλότητας 
(Ν. 3937/2011) παρέχουν τη θεσμική ωριμότητα για τη λήψη των μέτρων προστασίας και 
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διαχείρισης  των  υγροτόπων  της  Αττικής,  περιλαμβανομένου  του  Βουρκαρίου.  Ρυθμίσεις 
προστασίας των υγροτόπων προβλέπονται στο άρθρο 13 του Νόμου περί βιοποικιλότητας. 

Σε  σχέση  με  την  Οδηγία  Πλαίσιο  για  τα  Ύδατα,  σε  ό,τι  ειδικότερα  αφορά  τον  υγρότοπο 

Βουρκαρίου  και  στο  πλαίσιο  της  αναθεώρησης  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  του  Υδατικού 

Διαμερίσματος της Αττικής για την περίοδο 2015‐2021, επισημαίνεται ότι στα βασικά μέτρα 

του  Σχεδίου,  όπως  προβλέπονται  στο  Παράρτημα  VI  της  Οδηγίας  για  τα  Ύδατα, 

περιλαμβάνονται δράσεις για την προστασία, βελτίωση ή αποκατάσταση των υγροτόπων, 

κατ’ αναλογία με τη στοχοθέτηση κυρίως όταν α) ο υγρότοπος αποτελεί ποτάμιο, λιμναίο ή 

μεταβατικό υδάτινο σώμα, β) ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων 

περιοχών  Natura  2000  και  γ)  ο  υγρότοπος  επηρεάζεται  από  υπόγεια  ύδατα.  Στην 

προκειμένη περίπτωση, μέρος του υγροτόπου έχει ορισθεί ως παράκτιο υδάτινο σώμα (Π.Δ. 

72, άρθρο 8). Επιπροσθέτως, στο Τμήμα Β του Παραρτήματος VI  της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

περιλαμβάνεται  κατάλογος  συμπληρωματικών  μέτρων  που  τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να 

θεσπίσουν σε κάθε λεκάνη απορροής. Η αναδημιουργία και αποκατάσταση των υγροτόπων 

περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  των  μέτρων.  Ήδη  στο  τρέχον  εγκεκριμένο  Σχέδιο 

Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (Μέτρο RBD06_SM07_041, «Ανασύσταση και 

αποκατάσταση  περιοχών  υγροβιότοπων»)  αναγνωρίζεται  η  ανάγκη  οριοθέτησης  και 

εκπόνησης  μελετών  διαχείρισης  των  υγροτόπων  της  Αττικής,  ενώ  δίδεται  προτεραιότητα 

στην  εφαρμογή  των  απαιτούμενων  μέτρων  προστασίας  και  διαχείρισης.  Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την περιγραφή του μέτρου (RBD06_SM07_041), οι υγρότοποι, γενικότερα και 

ανεξάρτητα από τον τύπο ή μέγεθός τους, συνιστούν μία κατηγορία βιοτόπων στην οποία 

δίδεται κατά κανόνα  ιδιαίτερη σημασία και προσοχή, εξαιτίας  των αρκετών, ποικίλων και 

σημαντικών  ιδιοτήτων  τους  (υψηλή  βιοποικιλότητα,  παραγωγικότητα,  σπανιότητα, 

επιστημονικό  ενδιαφέρον,  εκπαιδευτική  αξία,  «αποθήκευση»  ύδατος  κ.λπ.).  Στόχος  του 

μέτρου  αποτελεί  η  ανάδειξη  των  περιοχών  αυτών  μέσω  της  οριοθέτησής  τους  και  της 

εκπόνησης  των  απαιτούμενων  μελετών  διαχείρισης.  Οι  περιοχές  προτεραιότητας  που 

αναγνωρίζονται  στο  μέτρο  αυτό  είναι  το  ρέμα  Πικροδάφνης  και  η  εκβολή  του,  το  έλος 

Βουρκάρι Μεγάρων και ο υγρότοπος Πάχης, καθώς και η λίμνη Κουμουνδούρου. 

Στην  Εθνική  Στρατηγική  για  τη  Βιοποικιλότητα 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=237&language=el‐GR#biodiv),  ως  κύριες  αιτίες 

αλλοίωσης  των  υγροτοπικών  συστημάτων  αναφέρονται  η  σημειακή  και  μη  σημειακή 

ρύπανση (από γεωργία, βιομηχανία, οικισμούς κ.λπ.), η επέκταση γεωργικών καλλιεργειών 

και  οικισμών σε  βάρος  γεωργικών  εκτάσεων,  οι  επιχωματώσεις  και  διανοίξεις  δρόμων,  η 

υπεράντληση και οι εκχερσώσεις φυσικής βλάστησης. Στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα 

υγροτοπικά συστήματα περιλαμβάνεται  και η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, διαπιστώνεται 

ελλιπής γνώση για τους υγροτόπους,  ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν 

επέλθει  από  τις  ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  από  τις  τρέχουσες  κλιματικές  και 

υδρολογικές συνθήκες, θεωρείται δε επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση, συμπλήρωση και 

επικαιροποίηση  των  γεωγραφικών  στοιχείων  για  τους  υγροτόπους,  ώστε  να  είναι  εφικτή 

και τεκμηριωμένη η θεσμική προστασία τους. Οι δράσεις για την επίτευξη των γενικών και 

ειδικών στόχων της εθνικής στρατηγικής εξειδικεύονται σε σχέδιο δράσης για την περίοδο 

2014‐2018. Όσον αφορά στον υγρότοπο Βουρκαρίου, ο Πίνακας 11 συνοψίζει δράσεις από 

το Σχέδιο Δράσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο διατύπωσης προτεραιοτήτων 

για τη διατήρησή του.  
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Πίνακας  11.  Δράσεις  του  Σχεδίου  Δράσης  της  Εθνικής  Στρατηγικής  για  τη  Βιοποικιλότητα  που 
μπορούν  να  αξιοποιηθούν  για  τη  διατύπωση  προτεραιοτήτων  διατήρησης  για  τον  υγρότοπο  του 
Βουρκαρίου. 

Γενικοί Στόχοι  Δράσεις 

 
 
 
 
3. Οργάνωση και λειτουργία 
εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών και 
ενίσχυση των ωφελειών από τη 
διαχείρισή τους. 
 

3.1.7 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και 

αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους 

Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ) και κυρίως στους άμεσα 

απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας. 

3.3 Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε 

ειδικό καθεστώς και αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

3.3.2.Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων προστασίας και 
διαχείρισης εντός των οικολογικών διαδρόμων. 

 
 
 
 
10. Αναβάθμιση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης σε σχέση με 
την προστασία της 
βιοποικιλότητας. 

10.1.3 Ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη μηχανισμών 

περιβαλλοντικού ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

10.2.1 Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και μέσω του «Πράσινου Ταμείου». 

10.2.3 Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών ευκαιριών για 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 
 
 
 
 
11. Ενσωμάτωση της διατήρησης 
της βιοποικιλότητας στο αξιακό 
σύστημα της κοινωνίας. 

11.1.3 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων 

(καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.). 

11.2.6 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις 

προστασίας της βιοποικιλότητας‐Αξιοποίηση των κέντρων 

πληροφόρησης και ενημέρωσης των προστατευόμενων περιοχών 

για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας της 

βιοποικιλότητας ‐ Ένταξη συστηματικών διαδικασιών 

διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες που θα προωθούνται από 

τους ΦΔ, τις ΠΜΚΟ ή τα όποια διαχειριστικά σχήματα 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

 

Σύμφωνα  με  τη  Στρατηγική  για  τη  Διατήρηση  των  Υγροτόπων  της  Αττικής  και  την 
Προσαρμογή  τους  στην  Κλιματική  Αλλαγή,  υπάρχει  έλλειψη  γνώσης  για  τα  ακριβή 
όρια των περισσοτέρων υγροτόπων της Αττικής (οριοθετήσεις), για επιμέρους στοιχεία 
της βιοποικιλότητάς τους, για το υδατικό καθεστώς και την ποιότητα των υδάτων, και 
κατά  συνέπεια,  ελλιπής  επιστημονική  τεκμηρίωση  μέτρων  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης.  Ειδικότερα  ως  προς  την  ποιότητα  των  υδάτων,  αναφέρεται  ότι  δεν 
γίνεται συστηματική παρακολούθηση σημαντικών υγροτόπων όπως  το παράκτιο  έλος 
του Βουρκαρίου, καθώς δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των 
Υδάτων.  Ως  πρόβλημα  επίσης,  επισημαίνεται  η  ελλιπής  επικοινωνία  και  συνεργασία 
μεταξύ των φορέων που παράγουν ή συγκεντρώνουν σχετικά στοιχεία και δεδομένα, με 
αποτέλεσμα  τον  κατακερματισμό  της  πληροφορίας,  τη  δύσκολη  πρόσβαση  και  την 
αποσπασματική προσέγγιση στη λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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6.2. Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης 

Με  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λειτουργιών,  των  αξιών  και  των  πιέσεων  που 

υφίσταται η περιοχή, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες διαχείρισης: 

 Προστασία του υγροτόπου από περαιτέρω υποβάθμιση. 

 Αποκατάσταση  των  υποβαθμισμένων  υγροτοπικών  λειτουργιών  και  αξιών  του 

οικοσυστήματος. 

 Ανάδειξη  των  ιδιαίτερων  γνωρισμάτων  της  περιοχής,  ώστε  να  αποτελέσει  πόλο 

έλξης για έρευνα, εκπαίδευση, ενημέρωση και αναψυχή. 

 

6.3. Καθορισμός σκοπών διαχείρισης 

Οι  επιμέρους  σκοποί  διαχείρισης,  όπως  αυτοί  αποτυπώνονται  ακολούθως,  καλούνται  να 

ανταποκριθούν  στις  προτεραιότητες  διαχείρισης,  εξειδικεύοντας  περαιτέρω  τα 

διαχειριστικά  αντικείμενα  και  καθιστώντας  ευκολότερη  τη  σύνδεση  με  τα  μέτρα  που  θα 

ληφθούν: 

 Μείωση της κατάτμησης του υγροτόπου. 

 Ανόρθωση της αλοφυτικής βλάστησης. 

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

 Διατήρηση του είδους ψαριού Aphanius fasciatus. 

 Άρση των πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

 

6.4. Καθορισμός μέτρων διαχείρισης 

Ακολούθως  αναλύονται  τα  επιμέρους  προτεινόμενα  μέτρα  διαχείρισης,  οι  φορείς 
υλοποίησής  τους,  οι  διαχειριστικοί  σκοποί  στους  οποίους  αναφέρονται,  το 
χρονοδιάγραμμα  υλοποίησής  τους,  ο  βαθμός  προτεραιότητάς  τους,  οι  θεσμικές, 
νομοθετικές  ή  χρηματοδοτικές  προϋποθέσεις,  καθώς  και  τα  προτεινόμενα 
χρηματοδοτικά  μέσα,  στα  οποία  μπορούν  να  ενταχθούν  οι  δράσεις  τους.  Τα  μέτρα 
κωδικοποιούνται στους Πίνακες 13 και 14. 

 
1. Τίτλος μέτρου: Ολοκλήρωση της θεσμικής προστασίας της περιοχής μέσω έκδοσης 

Προεδρικού  Διατάγματος/Οριοθέτηση  του  υγροτόπου/Απαγόρευση  δόμησης  στον 
υγρότοπο. 

Ανάλυση: Η θεσμική προστασία  της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα,  καθώς θα 
προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο για την απομάκρυνση των υφιστάμενων και την 
αποτροπή νέων ανθρωπογενών πιέσεων. 

Φορέας  υλοποίησης:  Υπουργείο Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  με  εισηγήσεις  από 
την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Μεγάρων. 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Mείωση της κατάτμησης του υγροτόπου. 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2018 

Προτεραιότητα: Υψηλή 
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Προϋποθέσεις: Υπάρχει ΕΠΜ, Σχέδιο Π.Δ., τεκμηρίωση οριοθέτησης 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: Αποτελεί θεσμική διαδικασία και δεν απαιτεί κόστος. 

 
2. Τίτλος μέτρου: Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. 

Ανάλυση: Οι παράνομες κατασκευές, εμπορικής και οικιστικής φύσης, δεσμεύουν 
υγροτοπική  έκταση  και  διασπούν  τη  συνοχή  του  υγροτόπου.  Η  υψηλή  ικανότητα 
ανάκαμψης  της  αλοφυτικής  βλάστησης  που  ιστορικά  κυριαρχούσε  στην  περιοχή, 
αποτελεί  ενθαρρυντικό  στοιχείο  για  δυνητική  αποκατάσταση  μετά  από  την 
απομάκρυνση των «σκληρών» κατασκευών. 

Φορέας υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Ν. 3852/2010, άρθρο 280 
– ΙΙ, περ. 45). 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Μείωση της κατάτμησης του υγροτόπου. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις:  Έκδοση  αποφάσεων  κατεδάφισης  αυθαίρετων  κτισμάτων  και 

κατασκευών από τονΔήμο Μεγάρων. 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ‐ 

 

3. Τίτλος  μέτρου:  Απομάκρυνση  επιχωμάτων  και  άλλων  ανενεργών  υλικών  από  τον 
υγρότοπο. 

Ανάλυση:  Οι  επιχωματώσεις  και  τα  ανενεργά  υλικά  τροποποιούν  το  αβιοτικό 
περιβάλλον,  δυσχεραίνοντας  την αποκατάσταση  της φυσικής βλάστησης, η οποία 
αντικαθίσταται  από  άλλα  πρόδρομα  νιτρόφιλα  και  διαταραχόφιλα  είδη.  Επίσης, 
τροποποιούν  σημαντικά  και  την  υδρολογία  του  υγροτόπου.  Η  απομάκρυνση  των 
επιχωματώσεων θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της φυσικής αλοφυτικής βλάστησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγάρων 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Μείωση της κατάτμησης του υγροτόπου. 

 Ανόρθωση της αλοφυτικής βλάστησης. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2018 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις: ‐ 

Πιθανό  χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής,  άλλοι  πόροι  της Περιφέρειας Αττικής, 
Πράσινο  ταμείο,  Εταιρείες‐χορηγοί  που  δραστηριοποιούνται  επιχειρηματικά  στην 
περιοχή  στο  πλαίσιο  προγραμμάτων  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  (π.χ.  ΕΛΠΕ, 
ΔΕΣΦΑ). 
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4. Τίτλος  μέτρου:  Ενίσχυση  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  για  την  τακτική  αποκομιδή 

απορριμμάτων/επιχωμάτων. 

Ανάλυση: Η τακτική συντήρηση και αποκομιδή υλικών αποτελεί προτεραιότητα για 
τη διαχρονική διατήρηση της καλής κατάστασης του υγροτόπου. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγάρων 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Μείωση της κατάτμησης του υγροτόπου. 

 Ανόρθωση της αλοφυτικής βλάστησης. 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις: ‐ 

Πιθανό  χρηματοδοτικό  μέσο:  ΠΕΠ  Αττικής,  Πράσινο  Ταμείο,  Τακτικός 
προϋπολογισμός. 

 
5. Τίτλος  μέτρου:  Προστασία  από  σημειακή  ρύπανση.  Ενίσχυση  των  αρμοδίων 

υπηρεσιών  για  έλεγχο  εφαρμογής  των  υφιστάμενων  ρυθμίσεων  και 
δειγματοληψίες χημικών ουσιών κοντά σε δυνητικές πηγές ρύπανσης. 

Ανάλυση:  Η  εφαρμογή  ενός  προγράμματος  τακτικής  παρακολούθησης  θα 
συμβάλλει τόσο στην αποτροπή, όσο και στην έγκαιρη λήψη μέτρων σε περίπτωση 
επιβεβαίωσης ρύπανσης. 

Φορέας υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Σώμα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί:  

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

 Διατήρηση του είδους Aphanius fasciatus. 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις: ‐ 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: Τακτικός προϋπολογισμός, ΠΕΠ Αττικής, άλλοι πόροι 
της Περιφέρειας Αττικής, Πράσινο Ταμείο. 

 
6. Τίτλος  μέτρου:  Αντιμετώπιση  του  προβλήματος  των  λυμάτων  από  διάσπαρτη 

δόμηση  (π.χ.  κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου,  αντικατάσταση  των 
απορροφητικών βόθρων με σηπτικές δεξαμενές). 

Ανάλυση:  Τα  λύματα  από  τον  οικισμό  επιβαρύνουν  τις  υδατικές  εισροές  του 
υγροτόπου. Η αντιμετώπιση του ζητήματος είναι προτεραιότητα για την αποτροπή 
περαιτέρω υποβάθμισης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγάρων 
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Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί:  

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις: Μελέτη για το αποχετευτικό, έλεγχοι για απορροφητικούς βόθρους. 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής, άλλοι πόροι της Περιφέρειας Αττικής 

 
7. Τίτλος μέτρου: Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων του όρμου. 

Ανάλυση: Η παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων του όρμου, η 
οποία  προβλέπεται  από  το  Π.Δ.  72/2017,  θα  αποτελέσει  εργαλείο  συνεχούς 
εποπτείας  της  κατάστασης  των  υδάτων,  επιτρέποντας  την  έγκαιρη  λήψη 
αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων προστασίας. 

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δήμος Μεγάρων 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Μέτρια 

Προϋποθέσεις: 5.000 ευρώ ετησίως. 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο Ταμείο. 

 
8. Τίτλος  μέτρου:  Πρόγραμμα  για  την  καταγραφή,  παρακολούθηση  και  αναγνώριση 

αναγκών διατήρησης του είδους ψαριού Aphanius fasciatus. 

Ανάλυση:  Το  είδος ψαριού Aphanius  fasciatus περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  ΙΙ 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Μεγάρων. 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί:  

 Διατήρηση του είδους Aphanius fasciatus. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2018 

Προτεραιότητα: Μέτρια 

Προϋποθέσεις: 20.000 ευρώ ετησίως. 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο Ταμείο 

 
9. Τίτλος μέτρου: Σήμανση του υγροτόπου (οδική σήμανση, ήτοι ΔΕΚΕ‐καφέ πινακίδες 

και  σήμανση  "οριοθέτησης",  ήτοι  πινακίδες  σε  επιλεγμένες  θέσεις  που  να 
επισημαίνουν ότι η περιοχή είναι υγρότοπος και τη σημασία του). 

Ανάλυση: Η  σήμανση  του  υγροτόπου  θα  συμβάλλει  στην  ανάδειξή  του  και  στην 
ενίσχυση της εικόνας του στη συνείδηση των επισκεπτών και των χρηστών. 

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Μεγάρων 
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Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2018 

Προτεραιότητα: Μέτρια 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο Ταμείο 

 
10. Τίτλος  μέτρου:  Πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης  της  σχολικής  κοινότητας,  των 

τοπικών  κοινωνιών  και  των  χρηστών  της  περιοχής.  Δημιουργία  εκπαιδευτικού 
υλικού  και  ενδυνάμωση  της  συνεργασίας  με  ΚΠΕ  Ελευσίνας  και  Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  υλοποίηση  σχολικών 
προγραμμάτων. 

Ανάλυση:  Η  ευαισθητοποίηση  πολλαπλών  κοινωνικών  και  ηλιακών  ομάδων  θα 
συμβάλλει  στη  δημιουργία  αισθήματος  ευθύνης  απέναντι  στο  υγροτοπικό 
οικοσύστημα, τις λειτουργίες και τις αξίες του. 

Φορέας υλοποίησης:  ΚΠΕ, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  (Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης), Τοπικοί φορείς. 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2018 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΕΣΠΑ 2014–2020, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πόροι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
11. Τίτλος  μέτρου:  Έργα  και  δράσεις  ανάδειξης  του  υγροτόπου‐Εξειδίκευση  και 

οριστικοποίηση  της  μελέτης ανάδειξης  και  προβολής  του υγροτόπου,  η  οποία  θα 
καταλήγει σε λεπτομερή περιγραφή και κοστολόγηση προτεινόμενων έργων (θέσεις 
θέασης, μονοπάτια περιήγησης, κέντρο ενημέρωσης, παρατηρητήριο άγριας ζωής, 
σήμανση  στοιχείων  ερμηνείας  περιβάλλοντος  κ.λπ.).  Συνεργασία  με  την  Εφορία 
Νεωτέρων  Μνημείων  για  τη  συντήρηση  και  ανάδειξη  του  τείχους  της  Αγίας 
Τριάδας. 

Ανάλυση:  Η  στοχευμένη  και  τεκμηριωμένη  ανάδειξη  του  υγροτόπου, 
ενσωματώνοντας  και  τα  στοιχεία  του  πολιτισμικού  περιβάλλοντος,  θα  έχει 
πολλαπλά οφέλη στην ευαισθητοποίηση κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα θα 
ελαχιστοποιήσει οχλήσεις και πιέσεις που προκύπτουν από μη ορθές πρακτικές. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγάρων, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Άρση των πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Μέτρια 

Προϋποθέσεις: Μελέτες 
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Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: ΠΕΠ Αττικής 

 

12. Τίτλος μέτρου: Ενίσχυση αειφορικών γεωργικών πρακτικών στη λεκάνη απορροής. 

Ανάλυση:  Η  ενθάρρυνση  για  μετάβαση  σε  αειφορικές  γεωργικές  πρακτικές  θα 
περιορίσει τις πιέσεις που επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και τα ύδατα του 
όρμου. 

Φορέας υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2023 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις:  Συνεργασία  με  την  Υπηρεσία  Διαχείρισης  για  ένταξη  στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 
13. Τίτλος  μέτρου:  Διερεύνηση  δυνατοτήτων  ενίσχυσης  της  υδραυλικής  επικοινωνίας 

του υγροτόπου με τις ανάντη περιοχές. 

Ανάλυση: Η  επιφανειακή  απορροή  προς  το  παράκτιο  μέτωπο  δυσχεραίνεται  από 
κατασκευές,  δρόμους  και  επιχωματώσεις.  Για  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  των 
επιπτώσεων. αλλά και της σκοπιμότητας επέμβασης απαιτείται υδραυλική μελέτη.  

Φορέας υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια Αττικής 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί:  

 Ανόρθωση της αλοφυτικής βλάστησης. 

 Βελτίωση της ποιότητας υδάτων του όρμου. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 

Χρονοδιάγραμμα: 2017‐2019 

Προτεραιότητα: Υψηλή 

Προϋποθέσεις: Μελέτη 

Πιθανό χρηματοδοτικό μέσο: Πόροι της Περιφέρειας Αττικής, Πράσινο Ταμείο. 

 

14. Τίτλος  μέτρου:  Ενίσχυση  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  ενδιαφερόμενων  μερών, 
(τοπική αυτοδιοίκηση, αρμόδιες υπηρεσίες, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ερευνητικά 
ιδρύματα κ.λπ.). 

Ανάλυση: ‐ 

Φορέας υλοποίησης:  Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρμόδιες υπηρεσίες, περιβαλλοντικοί 
σύλλογοι, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά. 

Σκοποί διαχείρισης που εξυπηρετεί: 

 Άρση πιέσεων από ασύνετες ενέργειες στο διηνεκές. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει ο υγρότοπος στην τοπική κοινωνία. 
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Χρονοδιάγραμμα: Διαρκής 

Προτεραιότητα: Υψηλή 
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Πίνακας 12. Σκοποί και μέτρα διαχείρισης για τον υγρότοπο Βουρκαρίου. 

Αρ.    
 
                                    Σκοποί διαχείρισης  
 
 
 
Μέτρα διαχείρισης 

Μείωση της 
κατάτμησης του 
υγροτόπου 

Ανόρθωση της 
αλοφυτικής 
βλάστησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας 
υδάτων του 
όρμου 
 

Διατήρηση του 
είδους Aphanius 
fasciatus 

Άρση πιέσεων 
από ασύνετες 
ενέργειες στο 
διηνεκές 

Ενίσχυση των 
υπηρεσιών που 
παρέχει ο 
υγρότοπος στην 
τοπική κοινωνία 

1  Ολοκλήρωση της θεσμικής προστασίας της 
περιοχής μέσω έκδοσης Προεδρικού 
Διατάγματος1/Οριοθέτηση του 
υγροτόπου/Απαγόρευση δόμησης στον 
υγρότοπο. 

Χ Χ Χ

2  Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών.  Χ

3  Απομάκρυνση επιχωμάτων και άλλων 
ανενεργών υλικών από τον υγρότοπο. 

Χ Χ X

4  Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών για την 
τακτική αποκομιδή 
απορριμμάτων/επιχωμάτων.  

Χ Χ Χ

5  Προστασία από σημειακή ρύπανση. 
Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών για 
έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων και δειγματοληψίες χημικών 
ουσιών κοντά σε δυνητικές πηγές 
ρύπανσης. 

Χ Χ Χ X

6  Αντιμετώπιση του προβλήματος των 
λυμάτων από διάσπαρτη δόμηση (π.χ. 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, 
αντικατάσταση των απορροφητικών 
βόθρων με σηπτικές δεξαμενές). 

X Χ X

7  Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας 
των υδάτων του όρμου. 

Χ

8  Πρόγραμμα για την καταγραφή,  Χ

                                                            
1 Το Προεδρικό Διάταγμα που χαρακτηρίζει την περιοχή ως Περιφερειακό Πάρκο δημοσιεύτηκε στις 31.03.2017 στο Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 72/2017. 
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Αρ.    
 
                                    Σκοποί διαχείρισης  
 
 
 
Μέτρα διαχείρισης 

Μείωση της 
κατάτμησης του 
υγροτόπου 

Ανόρθωση της 
αλοφυτικής 
βλάστησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας 
υδάτων του 
όρμου 
 

Διατήρηση του 
είδους Aphanius 
fasciatus 

Άρση πιέσεων 
από ασύνετες 
ενέργειες στο 
διηνεκές 

Ενίσχυση των 
υπηρεσιών που 
παρέχει ο 
υγρότοπος στην 
τοπική κοινωνία 

παρακολούθηση και αναγνώριση αναγκών 
διατήρησης του Aphanius sp. 

9  Σήμανση του υγροτόπου (οδική σήμανση, 
ήτοι ΔΕΚΕ‐καφέ πινακίδες και σήμανση 
«οριοθέτησης», ήτοι πινακίδες σε 
επιλεγμένες θέσεις που να επισημαίνουν 
ότι η περιοχή είναι υγρότοπος). 

Χ

10  Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των 
σχολείων, των τοπικών κοινωνιών και των 
χρηστών της περιοχής. 
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και 
ενδυνάμωση της συνεργασίας με ΚΠΕ 
Ελευσίνας και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων. 

Χ Χ

11  Έργα και δράσεις ανάδειξης του υγροτόπου:
‐ Εξειδίκευση και οριστικοποίηση της 
μελέτης ανάδειξης και προβολής του 
υγροτόπου, η οποία θα καταλήγει σε 
λεπτομερή περιγραφή και κοστολόγηση 
προτεινόμενων έργων (θέσεις θέασης, 
μονοπάτια περιήγησης, κέντρο 
ενημέρωσης, παρατηρητήριο άγριας ζωής, 
σήμανση στοιχείων ερμηνείας 
περιβάλλοντος κ.λπ.). 
‐ Συνεργασία με Εφορία Νεωτέρων 
Μνημείων για τη συντήρηση και ανάδειξη 
του τείχους της Αγίας Τριάδας. 

Χ Χ

12  Ενίσχυση αειφορικών γεωργικών πρακτικών 
στη λεκάνη απορροής. 

Χ Χ
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Αρ.    
 
                                    Σκοποί διαχείρισης  
 
 
 
Μέτρα διαχείρισης 

Μείωση της 
κατάτμησης του 
υγροτόπου 

Ανόρθωση της 
αλοφυτικής 
βλάστησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας 
υδάτων του 
όρμου 
 

Διατήρηση του 
είδους Aphanius 
fasciatus 

Άρση πιέσεων 
από ασύνετες 
ενέργειες στο 
διηνεκές 

Ενίσχυση των 
υπηρεσιών που 
παρέχει ο 
υγρότοπος στην 
τοπική κοινωνία 

13  Διερεύνηση δυνατοτήτων ενίσχυσης της 
υδραυλικής επικοινωνίας του υγροτόπου με 
τις ανάντη περιοχές. 

Χ Χ Χ

14  Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών (τοπική 
αυτοδιοίκηση, αρμόδιες υπηρεσίες, 
περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ερευνητικά 
ιδρύματα κ.λπ.) 

Χ Χ
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Πίνακας 13. Στοιχεία υλοποίησης μέτρων διαχείρισης για τον υγρότοπο Βουρκαρίου. 

Αρ.   Μέτρα διαχείρισης  Φορείς Υλοποίησης  Χρονοδιάγραμμα  Προτεραιότητα   Προϋποθέσεις  Πιθανό 

Χρηματοδοτικό Μέσο 

1  Ολοκλήρωση της θεσμικής προστασίας 
της περιοχής μέσω έκδοσης Προεδρικού 
Διατάγματος / Οριοθέτηση του 
υγροτόπου / Απαγόρευση δόμησης στον 
υγρότοπο. 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με 

εισηγήσεις από την 

Περιφέρεια Αττικής, τον 

Δήμο Μεγάρων 

 

 

2017 ‐2018 

 

 

Υψηλή 

Υπάρχουν ΕΠΜ, 
Σχέδιο Π.Δ., 
τεκμηρίωση 
οριοθέτησης 

 

 

‐ 

2  Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής (Ν. 3852/2010, 

άρθρο 280 ‐ II, περ. 45) 

 

 

2017 ‐2023 

 

 

Υψηλή 

Έκδοση 
αποφάσεων 
κατεδάφισης 
αυθαίρετων 
κτισμάτων και 
κατασκευών από 
Δήμο Μεγάρων 

 

 

‐ 

3  Απομάκρυνση επιχωμάτων και άλλων 
ανενεργών υλικών από τον υγρότοπο. 

 

Δήμος Μεγάρων 

 

2017 ‐2018 

 

Υψηλή 

 

‐ 

ΠΕΠ Αττικής, άλλοι πόροι 
της Περιφέρειας Αττικής,  
Πράσινο Ταμείο, 
Εταιρείες‐χορηγοί (π.χ. 
ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ). 

4  Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών για 
την τακτική αποκομιδή 
απορριμμάτων/επιχωμάτων.  

 

Δήμος Μεγάρων 

 

2017‐2023 

 

Υψηλή 

 

‐ 

ΠΕΠ Αττικής, 
Πράσινο Ταμείο, Τακτικός 
προϋπολογισμός 

5  Προστασία από σημειακή ρύπανση. 
Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών για 
έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων και δειγματοληψίες χημικών 
ουσιών κοντά σε δυνητικές πηγές 
ρύπανσης. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, Περιφέρεια 

Αττικής, Σώμα 

Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος 

 

2017 ‐2023 

 

Υψηλή 

‐  Τακτικός 
προϋπολογισμός, ΠΕΠ 
Αττικής, άλλοι πόροι της 
Περιφέρειας Αττικής, 
Πράσινο Ταμείο  

6  Αντιμετώπιση του προβλήματος των 
λυμάτων από διάσπαρτη δόμηση (π.χ. 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, 
αντικατάσταση των απορροφητικών 

 

Δήμος Μεγάρων 

 

2017 ‐2023 

 

Υψηλή 

Μελέτη για το 

αποχετευτικό, 

έλεγχοι για 

απορροφητικούς 

Για το αποχετευτικό: ΠΕΠ 
Αττικής, άλλοι πόροι της 
Περιφέρειας Αττικής 
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Αρ.   Μέτρα διαχείρισης  Φορείς Υλοποίησης  Χρονοδιάγραμμα  Προτεραιότητα   Προϋποθέσεις  Πιθανό 

Χρηματοδοτικό Μέσο 

βόθρων με σηπτικές δεξαμενές).  βόθρους 

7  Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας των υδάτων του όρμου. 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, Δήμος Μεγάρων 

2017‐2023  Μέτρια  5.000 ευρώ 

ετησίως 

ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο 
Ταμείο 

8  Πρόγραμμα για την καταγραφή, 
παρακολούθηση και αναγνώριση 
αναγκών διατήρησης της ιχθυοπανίδας, 
με έμφαση στο Aphanius fasciatus. 

 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμος 

Μεγάρων 

 

2017 ‐2018 

 

Μέτρια 

 

20.000 ευρώ 

ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο 
Ταμείο 

9  Σήμανση του υγροτόπου (οδική 
σήμανση, ήτοι ΔΕΚΕ‐καφέ πινακίδες και 
σήμανση "οριοθέτησης", ήτοι πινακίδες 
σε επιλεγμένες θέσεις που να 
επισημαίνουν ότι η περιοχή είναι 
υγρότοπος). 

Δήμος Μεγάρων  2017‐2018  Μέτρια    ΠΕΠ Αττικής, Πράσινο 
Ταμείο  

10  Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των 
σχολείων, των τοπικών κοινωνιών και 
των χρηστών της περιοχής. Δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού και ενδυνάμωση 
της συνεργασίας με ΚΠΕ Ελευσίνας και 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Αττικής για την υλοποίηση σχολικών 
προγραμμάτων. 

 

ΚΠΕ, Υπεύθυνοι 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Τοπικοί 

φορείς 

Διαρκής  Υψηλή    ΕΣΠΑ 2014‐2020, 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 
Πόροι της Περιφέρειας 

Αττικής 
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Αρ.   Μέτρα διαχείρισης  Φορείς Υλοποίησης  Χρονοδιάγραμμα  Προτεραιότητα   Προϋποθέσεις  Πιθανό 

Χρηματοδοτικό Μέσο 

11  Έργα και δράσεις ανάδειξης του 
υγροτόπου: 
‐ Εξειδίκευση και οριστικοποίηση της 
μελέτης ανάδειξης και προβολής του 
υγροτόπου, η οποία θα καταλήγει σε 
λεπτομερή περιγραφή και κοστολόγηση 
προτεινόμενων έργων (θέσεις θέασης, 
μονοπάτια περιήγησης, κέντρο 
ενημέρωσης, παρατηρητήριο άγριας 
ζωής, σήμανση στοιχείων ερμηνείας 
περιβάλλοντος κ.λπ.). 
‐ Συνεργασία με Εφορία Νεωτέρων 
Μνημείων για τη συντήρηση και 
ανάδειξη του τείχους της Αγίας Τριάδας. 

Δήμος Μεγάρων, Εφορία 

Νεωτέρων Μνημείων 

2017‐2023  Μέτρια  Μελέτες  ΠΕΠ Αττικής 

12  Ενίσχυση αειφορικών γεωργικών 
πρακτικών στη λεκάνη απορροής. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής 

2017‐2023  Υψηλή  Συνεργασία με 

την Υπηρεσία 

Διαχείρισης για 

ένταξη στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

13  Διερεύνηση δυνατοτήτων ενίσχυσης της 
υδραυλικής επικοινωνίας του 
υγροτόπου με τις ανάντη περιοχές. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, Περιφέρεια 

Αττικής 

2017‐2019  Υψηλή  Μελέτη  Πόροι της Περιφέρειας 

Αττικής, Πράσινο Ταμείο 

14  Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Τοπική αυτοδιοίκηση, 

αρμόδιες υπηρεσίες, 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι, 

ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. 

Διαρκής  Υψηλή  ‐  ‐ 
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7. Το Προεδρικό Διάταγμα 72/31.03.2017 

Κατά το τελικό στάδιο της συγγραφής της παρούσας έκθεσης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α.Α.Π. 72/2017 με 

ημερομηνία  έκδοσης  31.03.2017,  το  Προεδρικό  Διάταγμα  με  τίτλο  «Χαρακτηρισμός  του  υγροτόπου 

Βουρκάρι Μεγάρων (Ν. Αττικής) ως Περιφερειακού Πάρκου και καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων 

γης και όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και μέτρων προστασίας και διαχείρισης». 

Το  Προεδρικό  Διάταγμα  ικανοποιεί  πλήρως  το  προτεινόμενο  Μέτρο  1  ‐  Ολοκλήρωση  της  θεσμικής 

προστασίας  της περιοχής μέσω έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, που προτείνεται στο Κεφάλαιο 6  του 

παρόντος,  αφού  ανακηρύσσει  τον  υγρότοπο  Περιφερειακό  Πάρκο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  Ν. 

3937/2011,  όπως  αυτό  αντικαθιστά  το  άρθρο  19  του  Ν.  1650/1986.  Στα  επιμέρους  άρθρα  του  Π.Δ. 

καθορίζονται τα όρια του Περιφερειακού Πάρκου, καθορίζονται οι ζώνες προστασίας και εξειδικεύονται οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και τα μέτρα προστασίας ανά ζώνη. 

Επιπλέον, ο υγρότοπος Βουρκαρίου χαρακτηρίζεται ως ξεχωριστό παράκτιο υδάτινο σώμα στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Υδάτων  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής και εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας 

των υδάτων σε ικανοποίηση της ΚΥΑ 140384/2011, η οποία ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς τίθενται οι βάσεις για την ικανοποίηση 

του προτεινόμενου Μέτρου 7‐Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων του όρμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαρκή 
πίεση  που  άσκησαν  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  καθώς  και  λοιποί  ενδιαφερόμενοι  πολίτες,  μέσω  της 
συγκρότησης δευτεροβάθμιου οργάνου, το οποίο εκπροσώπησε συλλογικότητες που δραστηριοποιούνταν 
προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Η  εξέλιξη  αυτή  τονίζει  ακόμη  περισσότερο  την  αξία  των  προτεινόμενων 
Μέτρων  10‐Πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης  των  σχολείων,  των  τοπικών  κοινωνιών  και  των  χρηστών  της 
περιοχής,  Δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  και  ενδυνάμωση  της  συνεργασίας  με  ΚΠΕ  Ελευσίνας  και 
Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  υλοποίηση  σχολικών 
προγραμμάτων  και  14‐Ενίσχυση  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  ενδιαφερόμενων  μερών,  (τοπική 
αυτοδιοίκηση, αρμόδιες υπηρεσίες, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.). 
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