Οι απώλειες της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες, σε υγροτόπους, είναι μεγάλες. Μέσα σε δύο γενιές
η Ελλάδα αποξήρανε τα δύο τρίχα των υγροτοπικών της εκτάσεων, μετατόπισε και εγκιβώτισε κοίτες
ποταμών, κατασκεύασε αντιπλημμυρικά έργα, έκτισε φράγματα για ύδρευση, άρδευση και
υδροηλεκτρική ενέργεια, εκχέρσωσε όλα σχεδόν τα πεδινά παρόχθια δάση, αποψίλωσε λεκάνες
απορροής και κατασκεύασε αεροδρόμια και μεγάλους δρόμους. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάσθηκε σε
όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Εντούτοις, ο υγροτοπικός πλούτος που παραμένει στην Ελλάδα
είναι πολύ αξιόλογος τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή των ελληνικών υγροχόπων, η οποία έγινε το 1992 - 93 από το
ΕΚΒΥ με την υποστήριξη των κεντρικών και νομαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και
Γεωργίας, καθώς και με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι
υγρότοποι της Ελλάδας πλησιάζουν τους 400, καλύπτοντας συνολικώς περίπου 2.000.000 στρέμματα.
Δέκα από τους υγροχόπους αυτούς έχουν χαρακτηρισθεί ως Υγρότοποι
Διεθνούς Σημασίας (υγρότοποι Ραμσάρ) βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ, η οποία
υπεγράφη το 1971 στην ομώνυμη πόλη στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας και
είναι η μόνη διεθνής σύμβαση που αφορά υγροχόπους.

Οι υγρότοποι που έχει εντάξει η χώρα μας στον Κατάλογο
Υγροχόπων Διεθνούς Σημασίας είναι: το Δέλχα του Εβρου, η
Νεοσσοί Τσιχλοποταμίδας, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Ποριροροτσικνιάς, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ/Θ. ΙακωΒίδπς

Βάτραχος, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Λ ίμνη Βισχωνίδα - Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος - Λ ίμνη Ισμαρίδα και
Λιμνοθάλασσες της Θράκης, το Δέλτα του Νέστου, η Λίμνη Κερκίνη, οι Λίμνες
Βόλβη και Κορώνεια, τα Δέλτα των ποταμών Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, η
Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ο Αμβρακικός Κόλπος, οι Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
- Αιτωλικού και η Λιμνοθάλασσα Κοτύ χι - Δάσος Στροφυλιάς.
Οι ελληνικοί υγρόχοποι έχουν μεγάλες διαφορές ως προς το εμβαδόν τους.
Μερικοί εκτείνονται σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ άλλοι καλύπτουν
μόλις λίγες δεκάδες. Η σημασία του εμβαδού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή,
αν ληφθεί ως βάση το κριτήριο της σπανιότητας. Έ τσι, νησιωτικοί υγρότοποι
και λίγων ακόμη στρεμμάτων είναι εξίσου σημαντικοί με υγροτόπους πολλαπλάσιου
εμβαδού που βρίσκονται σε περιοχές πλούσιες σε υγρότοπους.
Η χωροδιάταξη των υγροτόπων στην Ελλάδα είναι άνιση. Επηρεάζεται από τη
γεωμορφολογία του εδάφους και από τις βροχοπτώσεις, καθώς και από τους
τεχνικού ς και οικονομικούς περιορισμούς που έθετε η αποξήρανσή τους.
Υγρότοποι υπάρχουν σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης με πλουσιότερο το
βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.
Η αλλοίωση των υγροτόπων προκλήθηκε στο παρελθόν από άγνοια και από
σκοπιμότητες που επέβαλαν έκτακτες συνθήκες. Σήμερα δεν δικαιολογείται
άγνοια ούτε υπάρχουν ανάλογες συνθήκες. Αντίθετα , τα νέα παγκόσμια και
ευρωπαϊκά οικονομικά δεδομένα επιβάλλουν να εκμεταλλευθούμε με
σωφροσύνη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Έ ν α από τα
σπουδαιότερα είναι το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, μέρος του οποίου
αποτελούν οι ελληνικοί υγρότοποι.
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