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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ
Στις αρχές του 1991, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας αποδέχθηκε πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ και της 
Γενικής Διεύθυνσης XI της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και προχώρησε στην πραγματοποίηση Κοινοτι
κού Έργου που είχε αντικείμενο την ίδρυση του Ελληνι
κού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Η ιδέα της δημιουργίας του ΕΚΒΥ γεννήθηκε και 
προωθήθηκε το 1988-1990 κατά τη διεξαγωγή του έρ
γου “Διατήρηση και Διαχείριση των Ελληνικών Υγροτό- 
πων: Στρατηγικές και Σχέδιο Δράσης”, το οποίο συντό
νισαν το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Πε
ριβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, το Παγκό
σμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και η Παγκόσμια Ενω
ση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπου - Υγροτόπων έχει ε
γκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί από τον 
Σεπτέμβριο του 1991 ως αυτόνομος οργανισμός κοινω
φελούς χαρακτήρα, με βάση καταστατικό που εγκρίθη- 
κε από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ;
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιστημονικά τεκ- 

μηριωθεί ότι όλοι οι βιότοποι είναι φυσικοί πόροι με 
πολλαπλές λειτουργίες, από τις οποίες ο άνθρωπος μπο
ρεί να αποκομίσει πολλά οφέλη. Ειδικότερα οι ελληνι
κοί υγρότοποι, όσοι από αυτούς έχουν απομείνει, θεω
ρούνται σήμερα από τα σπουδαιότερα φυσικά, οικονο
μικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά της χώρας και ό
λης της Ευρώπης.

Ομως οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αειφορική 
χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων δεν έχουν γίνει 
ακόμη ευρύτερα αποδεκτές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να 
μην προωθείται η χάραξη ορθής περιβαλλοντικής πολι
τικής για τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τη βιομη
χανία, τις μεταφορές, την κατοικία, την αναψυχή και 
τον τουρισμό, με άμεση συνέπεια να υποβαθμίζονται τα 
φυσικά οικοσυστήματα και να περιορίζεται η έκτασή 
τους. Ακόμη και αν υπήρχε η ορθή πολιτική, η εφαρμο
γή της δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς επαρκή επιστημονι
κή γνώση και συντονισμό των θετικών ενεργειών. Ετσι, 
καθημερινές είναι οι μαρτυρίες για καταστροιρικές πρά
ξεις εναντίον των βιοτόπων, και μάλιστα των υγροτό- 
πων, όπως οι εκχερσώσεις, αποξηράνσεις, υπεράντληση
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υδάτων, εμπρησμοί, ρύπανση με αστικά και βιομηχανι
κά απόβλητα, αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών, παρά
νομο κυνήγι, υπεραλίευση, υπερβόσκηση κ.λπ. Οι πρά
ξεις αυτές δεν απειλούν μόνο την ίδια την Ελληνική Φύ
ση, που αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο κεφάλαιο, αλλά 
και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο γενικός σκοπός του ΕΚΒΥ είναι να συμβάλλει στην 

αναχαίτιση και την αντιστροφή της απώλειας και υπο- 
βάθμισης των υγροτοπικών και χερσαίων φυσικών πε
ριοχών, κατ αρχήν στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσό
γειο. Αντικείμενα το>ν εργασιών του ΕΚΒΥ είναι οι ανα
νεώσιμοι φυσικοί πόροι, τα οικοσυστήματα, οι βιότο
ποι, οι βιοκοινότητες, τα ενδιαιτήματα (οικότοποι), η 
ποικιλότητα ειδών και ο Άνθρωπος ως χρήστης και δια
χειριστής των φυσικών πόρων. Το ΕΚΒΥ, εξειδικεύο- 
ντας τον γενικό του σκοπό 
στη μελέτη και ανάδειξη 
των αντικείμενων αυτών 
σκοπεύει:

Να ε νισχύει το επιστημονικό 
υπόβαθρο.

• Να παρακολουθεί την εξέλιξη 
φυσικών διεργασιών και τη γένεση και

πορεία ανθρώπινων χειρισμών στους τομείς της γεωρ
γίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των 
μεταφορών, της κατοικίας, της αναψυχής και του τουρι
σμού, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν στο μέλλον 
αλλοιώσεις των οικολογικών παραμέτρων και διεργα- 
σιών καθώς και να συμβάλλει στην εξουδετέρωοή τους.

• Να παρέχει επιστημονικές πληροφορίες προς την 
Ελληνική 1 Πολιτεία και προς τις συνεργαζόμενες με αυ
τήν αρμόδιες για τη (ρύση υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

• Να πληροφορεί και να ευαισθητοποιεί το κοινό για 
τις φυσικές, τις οικονομικές και τις πολιτιστικές αξίες 
των υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων και να 
το ενθαρρύνει σε θετική προς τα οικοσυστήματα στάση.

• Να προάγει την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση στην αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση 
των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

• Να προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα υπέρ της θέσπισης και εφαρμο
γής μέτρων πολιτικής και νόμων που θα οδη
γούν στην αειφορική ανάπτυξη, καθώς και υ
πηρεσίες σχετικές με τη συνετή διαχείριση

των φυσικών περιοχών.



Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ω Ν
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων:
• Συλλέγει, επεξεργάζεται και διαδίδει πληροφο

ρίες για την Ελληνική Φυση, ξεκινώντας από την περιο
δική απογραφή και συνεχή παρακολούθηση των υγρο- 
τόπων, καθώς και την καταγραφή των σπουδαιότερων 
οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της χώ 
ρ α ς  μας.

• Ενισχύει τις προσπάθειες της Πολιτείας για οριο- 
θέτηση και διαχείριση φυσικών περιοχών μέσο) της δια- 
μόρφωσης προδιαγραφών των σχετικών μελετών, κα
θώς και της αξιολόγησης ή και επίβλεψής τους, καθώς 
και της υποστήριξης της εφαρμογής τους.

• Ενημερώνει και παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης 
στο ευρυ κοινό και οε κοινωινικές ομάδες εκδίδοντας ε- 
πικοινωνιακό υλικό και διοργανώ νοντας σεμινάρια και 
ειδικές εκδηλώσεις.

• Προωθεί το συντονισμό και τη συνεργασία με κρα
τικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιβαλλο
ντικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.

• Εκπονεί και ενισχύει μελέτες προσανατολισμένες 
στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης και την υιοθέ
τηση συνετών μέτρων πολιτικής.

• Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και συμμε
τέχει σε δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα εθνικά συ-

νορα και αποσκοπούν στην αειφορική ανάπτυξη και ο
λοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων.

• Ενισχύει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
αλλά και ειδικότερα της Ελληνικής Πολιτείας στο να ε
γκατασταθεί και να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) με την υπο
στήριξη και καθοδήγηση των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, 
Γεωργίας και με τη συνεργασία δεκάδων επιστημόνων 
από ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς

Το ΕΚΒΥ εφαρμόζει το πρόγραμμά του με το τακτικό 
προσωπικό του και με εξωτερικούς συνεργάτες. Παράλ
ληλα, παρακινεί, στηρίζει ή διευκολύνει την ανάληψη 
θετικών ενεργειών από άλλους φορείς και βοηθά, όποτε 
αυτό είναι δυνατό, στον αποτελεσματικότερο συντονι
σμό τους. Ειδικότερα συνεργάζεται με:

• Τις Δημόσιες Υπηρεσίες, και ιδιαίτερα με εκείνες 
που είναι αρμόδιες για την αειφορική ανάπτυξη και δια
χείριση των φυσικών πόρων.

• Τις συναιρείς υπηρεσίες της Ευριοπαϊκής Επιτρο
πής, το Γραφείο Ραμσάρ καθώς και τα κράτη και τις ορ- 
γανώσεις που συμμετέχουν σε διακρατικά έργα.

•Ελληνικές και ξένες περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και 
άλλων χωρών.



ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ...

φυσικές ή τεχ ν ητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με  
ποώδη βλάστηση, από μ η  αποκλείσ τ κώς ομβροδίαιτα έλη 
μ ε  τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. 
Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλύζόμε
νες από νερό το οποίο είναι στάσιμο η τρεχούμενο, γλυκό, 
υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που 
καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά 
τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Ουσιώδη γνωρίσμα- 
τα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιο
χών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη 
υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ει
δικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας 
στάθμης νερού.

Οι συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων είναι: ποταμοί, 
ποτάμιες εκβολές και δέλτα, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πη
γές, παρόχθιες περιοχές, τεχνητοί ταμιευτήρες νερού, α
λυκές.

Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς υποβαθμιοθεί 
από τον Ανθρωπο, σφύζουν από ζωή. Ιδιαίτερα θαυμα
στή είναι η πληθώρα υδρόβι ον πουλιών που βρίσκουν ε
κεί χοίρους για αναπαραγωγή, φώλιασμα, τροφή και ξε
κούραση. Πολλά από τα είδη είναι μεταναστευτικά και 
προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από Διεθνείς Συμβά
σεις (π.χ. Ραμσάρ, Βέρνης, Pío) και Κοινοτικές Οδηγίες 
(π.χ.79/409/Ε()Κ για τα Αγρια Πουλιά, 92/43/ΕΟΚ για 
τους Οικοτόπους).

□ Η  ΕΛΛΑΑΑ...

έχει σήμερα περισσότερους από...
400 μικρούς και μεγάλους υγροτόπους συνολικού εμ- 

βαδου πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Οι υγρότο- 
ποι είναι πολύτιμο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό κεφάλαιο, διότι συμβάλλουν στη βιολογική 
ποικιλότητα, δίνουν νερό για ύδρευση και άρδευση, ε
μπλουτίζουν τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, προστα
τεύουν από πλημμύρες, παράγουν αλιεύματα για τον 
άνθρωπο και βοσκήσιμη ύλη για αγροτικά ζώα, συντη
ρούν θηράματα, παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, ά
θληση και εκπαίδευση. Είναι μέρος της ιστορίας, της 
μυθολογίας και του πολιτισμού μας. 

ευλογήθηκε όσο λίγες χώρες...
με πλούτο και ποικιλία υγροτοπικών και χερσαίων 

φυσικών οικοσυστημάτων, βιοτόπων, οικοτόπων και ει- 
διόν αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Είναι η 
μόνη χώρα της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης στην 
οποία συναντάται τέτοια ποικιλία τύπων οικοσυστημά
των από τους ημιερημικούς του φοινικοδάσους της 
Κρήτης έως τα αλπικά οικοσυστήματα του Ολυμπου.

Στη χώ ρα μας επίσης έχουν καταγραφεί πάνω από 
6000 είδη φυτών. Μόνο η Ιβηρική χερσόνησος έχει με
γαλύτερο αριθμό ειδών.

Η ελληνική ιχθυοπανίδα είναι από τις πιο πλούσιες 
της Ευρώπης: 107 είδη, από τα οποία 37 ενδημικά. Το ί
διο ισχύει και για τα αμφίβια (16 είδη) και τα ερπετά (58 
είδη). Εξαιρετικά σημαντική είναι η χώρα μας και για 
τα πουλιά. Περίπου 450 είδη έχουν καταγραφεί στον ελ
ληνικό χώρο από τα οποία τα 240 φωλιάζουν εδώ.

Η μεγάλη αυτή ποικιλότητα της βλάστησης, της χλω
ρίδας και της πανίδας αντικατοπτρίζεται επίσης στη με
γάλη ποικιλία των οικοσυστημάτων.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το ΕΚΒΥ, ως αυτόνομος οργανισμός, διοικείται από 
Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι η κα 
Νίκη Γουλανδρή.

Πολυμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη 
από εκπροσώπους των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωρ
γίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνικών και διεθνών 
περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και από Έλληνες 
και ξένους ειδικούς επιστήμονες παρέχει συμβουλές σε 
θέματα οργάνωσης και γενικής πολιτικής.

Επιστήμονες με μακρά πείρα στα αντικείμενα εργα
σιών του ΕΚΒΥ παρέχουν ειδικές συμβουλές στο προ
σωπικό του σε θέματα προγραμματισμού δραστηριοτή
των και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων.

Η ομάδα στελεχών του ΕΚΒΥ αποτελείται από ειδι
κούς σε θέματα υδρολογίας, εδαφολογίας, βοτανικής, 
ζωολογίας, οικολογίας, επιστήμης του περιβάλλοντος, 
διαχείρισης δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων, ε
πικοινωνίας κ.λπ., οι εργασίες της οποίας υποστηρίζο
νται από διοικητικό προσωπικό και δίκτυο εξωτερικών 
συνεργατών.

Κείμενο: Ευτυχία Αλεξανδρίδου 
Επιμέλεια έκδοσης: Μάνος Κουτράκης

Φεβρουάριος 1995
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