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Κάθε χρόνο το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 
διοργανώνεται στην Ευρώπη η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των 
Πουλιών (EuroBirdwatch), με πρωτοβουλία της  Birdlife In-
ternational, που αφιερώνει τη δράση της στα πουλιά και το 
περιβάλλον. Η εκδήλωση αυτή εστιάζει στην φθινοπωρινή 
μετανάστευση των πουλιών και πραγματοποιείται ταυτόχρονα 
σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.
Στη χώρα μας, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και 
διοργανώνονται από την Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία 
με Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς, σε πολλές 
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Ο Φορέας Διαχείρισης τα τελευταία χρόνια οργανώνει και συμμετέχει σε 
διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τις προστατευόμενενες περιοχές, με σκοπό 
την μετάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, την προβολή της περιοχής 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Σε αυτό το 
τεύχος γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε και φέτος ο Φορέας  
Διαχείρισης, τη γιορτή πουλιών και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Παρακάτω γίνεται παρουσίαση ενός σημαντικού οικοτόπου της περιοχής ο 
οικότοπος «Δάση πλατάνου της Ανατολής» με αναφορά στην οικολογική του 
αξία και στις λειτουργικές ωφέλειές του. Παρόλα αυτά όμως τείνει να 
υποβαθμιστεί όχι μόνο εξαιτίας  των ανθρωπογενών παρεμβάσεων αλλά και της 
ασθένειας  του «Μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου» η οποία προκαλείται 
από το μύκητα Ceratocystis platani που  νεκρώνει τα δέντρα κάθε ηλικίας.

Επίσης γίνεται αφιέρωμα στο λουλούδι του νερού, «τα νούφαρα», που ζουν  
πάνω και κάτω από το νερό και κοσμούν τη λίμνη Καλοδικίου.

Τέλος αναφορά γίνεται στο έργο με θέμα: «Αντιμετώπιση των απωλειών 
από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) σε 
υδατοκαλλιέργειες» που υλοποιείται από το ΙΝΑΛΕ - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο 
της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)».

Ο Πρόεδρος 

Κομηνός Θεόδωρος
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περιοχές της Ελλάδας. Το θέμα της φετινής 
διοργάνωσης ήταν η «Προστασία των 
μεταναστευτικών πουλιών». 
Φέτος με ιδιαίτερη επιτυχία ο Φορέας Διαχείρισης 
Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και 
Καλαμά διοργάνωσε σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκδήλωση 
την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Σαγιάδας.
Οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στις 
εκδηλώσεις ήταν πολλές, όπως: εργαστήριο 
ζωγραφικής, κατασκευές  χάρτινων μασκών με 
θέμα τα πουλιά, προβολή παρουσίασης με θέμα: 

«Το ταξίδι της μετανάστευσης» και ξενάγηση 
στην έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης  
Σαγιάδας του Φορέα.
Τέλος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν διάφορα είδη ορνιθοπανίδας 
στο Δέλτα Καλαμά, με τη χρήση τηλεσκοπίων 
και κιαλιών, με τη βοήθεια των  φυλάκων του 
Φορέα Διαχείρισης.
Ο Φορέας διαχείρισης Στενών και Εκβολών 
ποταμών Αχέροντα και Καλαμά ευχαριστεί 
θερμά τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

«Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 2015» συνέχεια

Μαριάνθη Παπαγιάννη
Υπεύθυνη τομέα ενημέρωσης
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών 
ποταμών Αχέροντα και Καλαμά σε συνεργασία 
με την τοπική ομάδα της εναλλακτικής 
κοινότητας «Πελίτι» διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία εκδήλωση για την Παγκόσμια Ήμερα 
Περιβάλλοντος με θέμα «Γιορτή περιβάλλοντος 
και παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων». 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 
Δημαρχείου  Ηγουμενίτσας την Πέμπτη 11 
Ιουνίου 2015. Περιελάμβανε εργαστήριο 
κηπουρικής, περιβαλλοντικό επιδαπέδιο παιχνίδι 
και face painting.
Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν από τον 
συντονιστή κύριο Παπιγκιώτη Βαγγέλη και την 
τοπική ομάδα Ιωαννίνων του Πελίτι σχετικά με 
τις ντόπιες ποικιλίες σπόρων (σπορά , φύτευση 
και διάδοσή τους).
Στο τέλος της γιορτής δόθηκαν στα παιδιά 
αναμνηστικά μπλουζάκια και τα φυτά  ή 
γλαστράκια με τους σπόρους που τα ίδια είχαν 
φυτέψει. 

Ευχαριστούμε την ομάδα του Πελίτι για την 
βοήθεια  και τις γνώσεις που μας πρόσφερε 
για τους παραδοσιακούς σπόρους και φυτά, 
τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την παραχώρηση 
της πλατείας δημαρχείου, όσους συνέλαβαν 
με την παρουσία τους στην επιτυχία της και 
ιδιαίτερα τα παιδιά για το ενδιαφέρον και τη 
ζωντάνια τους.

Μαριάνθη Παπαγιάννη
Υπεύθυνη τομέα ενημέρωσης
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Τα δάση πλατάνου (Platanus orientalis) έχουν ανατολικό 
– Μεσογειακή εξάπλωση και στην Ευρώπη αποτελούν 
μια ιδιαιτερότητα των νότιων και δυτικών Βαλκάνιων. Ο 
πλάτανος σχηματίζει δάση – στοές κατά μήκος των υδάτινων 
ρεμάτων, σε ποτάμια διαρκούς και περιοδικής ροής και σε 
ρεματιές, όπου υπάρχει υπόγειο νερό κοντά στο έδαφος. 
Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, τα πλατανοδάση 
αναφέρονται ως τύπος οικοτόπου με κωδικό 92C0: “Δάση 
πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis) “.
Η οικολογική αξία των δασών με πλάτανο δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί, λόγω των παρεχόμενων 
λειτουργικών ωφελειών που αφορούν: την παρεμπόδιση 
της διάβρωσης, τη σταθεροποίηση των οχθών, τη 
συγκρότηση των νερών και των στερεών υλικών, τη 
διατήρηση της εδαφικής ποιότητας και τη διατήρηση των 
τοπικών κλιματικών συνθηκών. 
Όσον αφορά την βιοποικιλότητα, η αξία τους έχει να 
κάνει με την παροχή καταφυγίου και κάλυψης (αποτελούν 
ενδιαίτημα για πολλά ζώα, αλλά επίσης και γα υγρόφιλα 
φυτικά είδη), με τη θέση τους ως διάδρομος σε ανοιχτά 
άδενδρα τοπία και με την συμβολή τους στο μωσαϊκό 
χαρακτήρα του τοπίου.
Τα πλατανοδάση εξαρτώνται τουλάχιστον από την παροδική 
ροή του νερού και είναι έτσι ευαίσθητα στις υδρολογικές 
αλλαγές (εκτροπές νερού, κατασκευές στις όχθες των 
ποταμών, ταμιευτήρες) και στην έντονη ρύπανση των 
υδάτων.
Στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις (ανθρωπογενείς παραμβάσεις) 
για τον συγκεκριμένο οικότοπο, προστίθεται η παρουσία του 
μύκητα Ceratocystis platani, που προκαλεί την ασθένεια 
του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία έχει τη 
δυνατότητα να νεκρώσει δένδρα οποιουδήποτε μεγέθους 
και ηλικίας. Η ασθένεια εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια 
στο Νομό Θεσπρωτίας προκαλώντας μέχρι σήμερα τη 
νέκρωση μεγάλου αριθμού πλατάνων της περιοχής. Η 
λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας είναι δυνατό να 
περιορίσει την εξάπλωση του μύκητα και να αποτρέψει μια 
μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Οικότοπος 
«Δάση πλατάνου 

της Ανατολής
 (Platanus orientalis)»

Ράπτη Αλεξάνδρα 
Δασολόγος
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Δάση πλάτανου της Ανατολής 
(Platanion orientalis) 

στα Στενά Αχέροντα
Τα δάση αυτά απαντώνται στο φαράγγι του ποταμού 

και περιλαμβάνουν συστάδες καλής δομής και ανάπτυξης. 
Φυτοκοινωνιολογικά εντάσσονται στο Platanetum orien-
talis-balkanicum της συνένωσης Platanion orientalis. Τα 
χαρακτηριστικά φυτά είναι τα: Platanus orientalis, Arum 
italicum.

Αποτελούν φυσικό σχηματισμό υψηλής οικολογικής 
και αισθητικής αξίας. Κινδυνεύει από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (κοπή για οικοτουριστικές δραστηριότητες).

Στα δευτερεύοντα χειμαρρώδη ρεύματα καταλαμβάνουν 
μικρή έκταση και απαντώνται με μικρότερο ύψος και 
πληθοκάλυψη.

Οι εκτάσεις αυτού του τύπου οικοτόπου ανήκουν στο 
Δημόσιο. Ο βαθμός παρουσίας του οικοτόπου, αν και 
αντιπροσωπεύεται από μικρό ποσοστό, είναι εξαιρετικός. 
Η διατήρηση της δομής και των λειτουργιών του 
χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική και η συνολική εκτίμηση του 
τόπου για τη διατήρηση του οικοτόπου όπως προέκυψε από 
την αξιολόγηση είναι εξαιρετική.

Δάση πλάτανου της Ανατολής 
(Platanion orientalis) 

στα Στενά Καλαμά
Η περιοχή των Στενών Καλαμά συνδυάζει υψηλής 

αισθητικής αξίας φυσικά τοπία με αξιόλογα ανθρωπογενή, 
όπως είναι το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο. Ένα από 
τα σημαντικά χαρακτηριστικά του τοπίου αυτού που 
χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης και προστασίας, είναι οι 
παραποτάμιες δασικές συστάδες, που απαντώνται σε όλο 
σχεδόν το μήκος της κοίτης του Καλαμά, με κυρίαρχο είδος 
τον πλάτανο (Platanus orientalis)

Τα δάση ανατολικής πλατάνου, κατέχουν μικρή επιφάνεια 
στην περιοχή των Στενών του Καλαμά και εμφανίζονται με 
τη μορφή παραποτάμιων - παρόχθιων συστάδων, μικρού 
πλάτους κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Καλαμά.. 

 Η χλωριδική κατάσταση του οικοτόπου, σύμφωνα με το 
υφιστάμενο διαχειριστικό σχέδιο, εμφανίζεται μέτρια ενώ 
η φυτογεωγραφική και η φυτοκοινωνιολογική αξία του 
εκτιμάτε μικρή. Η φυσικότητα χαρακτηρίζεται μέτρια έως 
υψηλή όσο μεταβαίνουμε από τις εκβολές προς μεγαλύτερα 
υψόμετρα (προς τις πηγές). 

Τα δάση πλατάνου, αν και υπόκεινται σε έντονες 
ανθρωπογενείς επεμβάσεις, συνεχίζουν να αποτελούν 
συχνά απαντούμενους (αν και με φθίνουσα πορεία ως προς 
την συνολική έκταση που καταλαμβάνουν στην Ελλάδα) 
τύπους οικοτόπων στη χώρα μας και στην συγκεκριμένη 
περιοχή και εμφανίζονται κατά μήκος υδάτινων ρευμάτων 
και χειμάρρων, αλλά και παραλίμνιων υγρών θέσεων.

Πρόκειται για εδαφικά κλιμακικά (κλίμαξ) στάδια 
βλάστησης, καθώς η παρουσία τους συνδέεται και εξαρτάται 
αποκλειστικά και μόνο από τις συνθήκες εδαφικής 
υγρασίας, χωρίς αυστηρούς κλιματικούς περιορισμούς με 
δυνατότητα αποκατάστασης σχετικά εύκολη με τη λήψη 
απλών μέτρων προστασίας.
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ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Την τελευταία δεκαετία έκανε την εμφάνισή του στον 
Ελλαδικό χώρο ο μύκητας Ceratocystis platani που 
προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους 
στα πλατάνια η οποία νεκρώνει δένδρα οποιουδήποτε 
μεγέθους και ηλικίας.

Από το 2003 που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε 
περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου αφανίζοντας 
ολόκληρα φυσικά οικοσυστήματα, η διασπορά του 
μύκητα επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και το 2010 διαπιστώθηκε στην Ήπειρο. Στο 
Νομό Θεσπρωτίας έχουν διαπιστωθεί συνολικά από το 
έτος 2010 έως το 2013, 23 εστίες προσβολής. 

Μέχρι σήμερα έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή 

στο παραποτάμιο δάσος Καλαμά με εκτεταμένες 
προσβολές, ενώ στο παραποτάμιο δάσος του Αχέροντα 
άρχισε τώρα να διαφαίνεται η καταστροφή καθώς 
έχουν εντοπιστεί αρκετές εστίες προσβολής. Πέραν των 
παραπάνω ο μύκητας έχει προσβάλλει μεμονωμένα 
άτομα σε χώρους αναψυχής και κατοικημένες περιοχές 
σε όλο το Νομό. 

Για να συμβάλλουμε με το μέγιστο δυνατό τρόπο 
στην διάσωση των εναπομεινάντων φυσικών 
οικοσυστημάτων πλατάνου, οφείλουμε να λάβουμε 
σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο που ελλοχεύει για μεγάλη 
οικολογική καταστροφή με σοβαρές περιβαλλοντικές 
και οικονομικές συνέπειες.

Ράπτη Αλεξάνδρα 
Δασολόγος
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Αντιμετώπιση της ασθένειας

Στα μεγάλα δένδρα αρχικά παρατηρείται νέκρωση μεγάλων 
κλάδων ή ημιπληγία και τελικά ολική νέκρωση, ενώ στα νεαρά 
άτομα επέρχεται ολική νέκρωση του δένδρου. Τα προσβεβλημένα 
άτομα παρουσιάζουν μειωμένη βλάστηση,  μικροφυλλία ή και 
κιτρίνισμα των νεαρών φύλλων και εντοπίζονται ευκολότερα 
κατά τη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου (Άνοιξη), όταν 
υπάρχει φύλλωμα. Βασικό χαρακτηριστικό της προσβολής 
αποτελεί ο μεταχρωματισμός του ξύλου σε κυανόμαυρο 
έως καστανόμαυρο, σε λωρίδες, που παρατηρείται μετά την 
αφαίρεση του φλοιού σε προσβεβλημένα τμήματα.

Επισημαίνουμε ότι ο κίνδυνος διασποράς του μύκητα και στα 
εναπομείναντα υγιή οικοσυστήματα πλατάνου είναι μεγάλος 
καθώς ο άνθρωπος με την χρήση μηχανημάτων εκσκαφής ή 
εργαλείων υλοτομίας χωρίς την απαραίτητη απολύμανση είναι 
ο κύριος φορέας μεταφοράς του σε μεγαλύτερες ή μικρότερες 
αποστάσεις δημιουργώντας έτσι νέες εστίες προσβολής.

Σε πολλές περιοχές ο πλάτανος αποτελεί δομικό στοιχείο 
της φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος που προσφέρεται για 
την άσκηση διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού 
και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής. Έτσι η απώλεια των 
φυσικών οικοσυστημάτων του,  πέρα από την αναμφισβήτητη 
οικολογική καταστροφή, θα έχει άμεσες συνέπειες και στην 
τοπική κοινωνία.

Τονίζουμε ότι η καταπολέμηση του μύκητα είναι δύσκολη και αναποτελεσματική  ιδιαίτερα όταν οι εστίες 
προσβολής καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, για αυτό επιβάλλεται:

•	  Έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας 

•	 Λήψη προληπτικών μέτρων ανάσχεσης της επέκτασης του παθογόνου 

•	 Στο πλαίσιο αυτό για την περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας γίνονται τακτικοί Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, 
καταγραφή των εστιών προσβολής τόσο στα φυσικά οικοσυστήματα όσο και κατοικημένες περιοχές 
και χαρτογράφησή τους, ενημέρωση πολιτών και υπηρεσιών. Στις υπάρχουσες εστίες προσβολής στην 
περιοχή της Γλυκής έγινε κοπή των μολυσμένων δένδρων και των γειτονικών που έχουν νεκρωθεί με 
ζιζανιοκτόνα και θα ακολουθήσει η καύση τους.

•	 Επιπλέον έχει εκδοθεί η με αριθμ. 9/2010 Δασική Αστυνομική Διάταξη για την απαγόρευση της 
υλοτομίας και κλάδευσης ατόμων πλατάνου σε όλο το Νομό, καθώς και οι με αριθ. Διαδικτυακής 
ανάρτησης (ΑΔΑ) 4ΙΙΒΙΑΚ-Θ, ΒΕΧΒΟΠ1Γ-9ΕΤ αποφάσεις καθορισμού εστιακών ζωνών ακτίνας 100μ. 
και περιφερειακών ζωνών προστασίας ακτίνας  1000μ. σε κάθε εστία προσβολής. 

 Στις παραπάνω ζώνες δεν επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

1.  Υλοτομία δένδρων πλατάνου ή ακόμα και η κλάδευσή τους χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Δασικής 
Υπηρεσίας
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2.  Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, όπως οι κατασκευές δημοσίων έργων, οι διανοίξεις δρόμων, 
οι καθαρισμοί ρεμάτων – αντιπλημμυρικά έργα, οι αμμοληψίες, ακόμα και το όργωμα αγρών από ιδιώτες 
χωρίς την σχετική άδεια της Δασικής Υπηρεσίας

3.  Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνου σε άλλες περιοχές

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα και έξω από τις παραπάνω καθορισμένες ζώνες και μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των 
αρμόδιων υπηρεσιών.

Τέλος η συνεργασία όλων των υπηρεσιών που εκτελούν δημόσια έργα καθώς και των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
με τις αρμόδιες Δασικές αρχές θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία και τον περιορισμό της 
ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

Απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων

Καθοριστικό παράγοντα στον περιορισμό της διασποράς του μύκητα αποτελεί η απολύμανση τόσο των χώρων 
υλοτομίας όσο και των μηχανημάτων εκσκαφής ή εργαλείων υλοτομίας των δένδρων, καθώς τα σπόρια του 
μύκητα επιβιώνουν πάνω σε κομμάτια νεκρού ξύλου, η μέσα σε χώμα, στο πριονίδι που προκύπτει από την 
υλοτομία ή το κλάδεμα και στις μεταλλικές επιφάνειες των εργαλείων και μηχανημάτων. 

Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό το καλό καθάρισμα και η απομάκρυνση όλων των φυτικών υπολειμμάτων και του 
χώματος από τα οχήματα και εργαλεία. Στην συνέχεια πρέπει να γίνεται σχολαστικός ψεκασμός με κατάλληλη 
απολυμαντική ουσία ή εναλλακτικά με φωτιστικό οινόπνευμα (70%) ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 
1:5. Η απολυμαντική ουσία θα πρέπει να παραμένει για 10-15 λεπτά στις επιφάνειες των μηχανημάτων. 

Οι λάμες των αλυσοπρίονων και λοιπά μικροεργαλεία (τσεκούρια, κλαδευτήρια κλπ) που χρησιμοποιούνται 
πρέπει να εμβαπτίζονται σε απολυμαντικό υγρό για 5-10 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.

Η απολύμανση του χώρου υλοτομίας και όλων των εργαλείων και μηχανημάτων πρέπει να γίνεται κάθε φορά 
πριν την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Πέρα των παραπάνω απολυμαντικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ 
που έχουν αξιολογηθεί στο εργαστήριο του ΙΜΔΟ και έδειξαν αξιόλογη δράση κατά του μύκητα Ceratocystis 
platani (DALCO QUAT,SEPTOFORTE 10,TRIQUART, INCIDIN EXTRA N, MIKROBAC FORTE).
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Ανάμεσα στα λουλούδια 
που ζουν στο νερό, σίγουρα 

το Νούφαρο ή αλλιώς η 
Νυμφαία η λευκή (Nymphaea 

Alba) αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα, ομορφότερα 

και πιο διαδεδομένα υδρόβια 
φυτά. Το ιδιαίτερο σχήμα 

των λουλουδιών, καθώς και 
το χρώμα αλλά και το άρωμα 

τους, όπως επίσης και το 
σχήμα των φύλλων πολλές 
φορές, είναι λίγα μόνο από 

όλα εκείνα τα στοιχεία, 
που δημιουργούν εντύπωση 

σε καλλιεργητές αλλά και 
παρατηρητές. 

Τα νούφαρα αριθμούν περίπου 50 είδη. Είναι φυτό διαδεδομένο 
και σχετικά άφθονο σε στάσιμα νερά, μέσα σε έλη, αργά ρυάκια, 
λίμνες, πίσω από τα καλάμια, με τα οποία συνήθως φυτρώνει μαζί. 
Είναι φυτό που η καλλωπιστική του αξία οφείλεται τόσο στην 
ικανότητά του να αναπτύσσεται σε αβαθείς λίμνες όσο και της 
πλούσιας ανθοφορίας που προσφέρει. Το χρησιμοποιούμε σε 
λίμνες, σιντριβάνια, γούρνες κλπ. 

Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, υδρόβιο, ριζωματώδες. Κάνει 
μεγάλα στιλπνά πράσινα φύλλα που μπορεί να φθάσουν και την 
διάμετρο των 50  cm, σχήματος ωοειδούς ή καρδιόσχημου, τα 
οποία αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές ως επιπλέοντα 
στην επιφάνεια του νερού, ενίοτε όμως και κάτω από την επιφάνεια 
(υποβρύχια)  ή και πάνω από αυτή (εναέρια).

Τα άνθη της Νυμφαίας της Λευκής (Nymphaea Alba) ανοίγουν το 
πρωί και κλείνουν το βράδυ, μια διαδικασία που διαρκεί λίγες μόλις 
μέρες πριν αυτά βυθιστούν μέσα στη λίμνη και εξαφανιστούν. 
Παρουσιάζονται από την Άνοιξη ως και το Φθινόπωρο και το 
πλήθος των ποικιλιών που έχουν στις μέρες μας δημιουργηθεί, 
μας δίνουν άνθη διαφόρων χρωμάτων, συνήθως λευκό, κόκκινο, 
μοβ ή ροζ. Πολλαπλασιάζεται κυρίως με διαίρεση των ριζωμάτων 
που διαθέτει και λιγότερο συχνά πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Το φυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως η Σίδη του 
Θεόφραστου. Ο Διοσκουρίδης ονόμασε τον λευκό λωτό, 
νυμφαία και τον κίτρινο, νούφαρο. Όλα τα μέρη του φυτού ήταν 
χρήσιμα και φαγώσιμα από ανθρώπους και ζώα. Τα σπέρματα 
του φυτού τα ανακάτευαν με το αλεύρι και γίνονταν ψωμί. Στην 
Αφρική ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν τα σπέρματα του φυτού 
για να παρασκευάσουν αλεύρι και ψωμί. Αυτό το αναφέρουν ο 
Ηρόδοτος, ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης, για τους λωτούς 
που περιείχαν τα ποτάμια της Αιγύπτου.

Νούφαρα
(Nymphaea Alba)

Μαριάνθη Παπαγιάννη
Υπεύθυνη τομέα ενημέρωσης

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
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Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία το φυτό ονομάστηκε 
Νυμφαία για χάρη μιας Νύμφης που ήταν φύλακας της 
πηγής του νερού και όποιος τολμούσε να ξεριζώσει ένα 
νούφαρο, η Νύμφη της πηγής τον τραβούσε από το πόδι και 
τον πήγαινε στο βασίλειό της. Όταν οι άνθρωποι ξερίζωναν 
τα ριζώματα του φυτού, έκλειναν τα αυτιά τους με κερί για 
να μην ακούν τις σαγηνευτικές φωνές από τις νύμφες της  

λίμνης. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του μύθου, η Νύμφη 
Λωτίς, για να ξεφύγει από την καταδίωξη του Πρίαπου, που 
την κυνηγούσε με πονηρούς σκοπούς, μεταμορφώθηκε 
στον όμορφο λωτό που έχει αναφροδισιακές ιδιότητες. 
Κατά συνέπεια ο Πρίαπος δεν μπορούσε ούτε να την αγγίξει 
αλλά ούτε και να την φάει!

Το Έλος Καλοδικίου βρίσκεται παραπλεύρως της Εθνικής 
οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στο ύψος του οικισμού 
«Καλοδίκι,» στα όρια του Νομού Θεσπρωτίας με το Νομό 
Πρέβεζας. Το βάθος της κυμαίνεται από 0,5 έως 5 μέτρα, 
ανάλογα με την εποχή.  Διαθέτει πλούσια φυτική κάλυψη 
και μεγάλες ποσότητες νερού, στα οποία υπάρχουν 
αρκετά είδη ζώων και πουλιών. Το Έλος Καλοδικίου είναι 
ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγροτόπους 
στην Ελλάδα, που αποτελεί μοναδικό σχηματισμό 
τυρφώδους – γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική 
και ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η σημαντικότητα του 
έπεται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω 
της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται στη δυτική 
μεταναστευτική οδό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
του δικτύου μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην 
Δυτική Ελλάδα), όσο και στα φυσικά του χαρακτηριστικά 
(έλος γλυκού νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα, 
κλπ.). 

Την εποχή της ανθοφορίας των νούφαρων (Nymphea 
alba), αρχές καλοκαιριού, η όψη του έλους αλλάζει και 

μεταμορφώνεται σε έναν πολύχρωμο παράδεισο, αφού 
τότε βρίσκονται στην πλήρη ανθοφορία τους τα νούφαρα 
και συγκεκριμένα η κατηγορία που περιγράφουμε 
παραπάνω  Νymphea alba. Μεγάλα, καταπράσινα φύλλα, 
με διάμετρο μέχρι και μισό μέτρο, σε σχήμα καρδιάς, 
επιπλέουν στο νερό ή κάτω από αυτό. Πάνω τους 
φέρουν μεγάλα λουλούδια άσπρα, σε σχήμα κυπέλλου, 
με πολυάριθμα πέταλα σε μονή ή διπλή σειρά. 

Το Έλος Καλοδικίου αποτελεί σημαντική περιοχή τόσο 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Έτσι 
έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Spe-
cial Area of Conservation- SAC), συμπεριλαμβανομένη 
στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, με 
κωδικό GR2120002 και μαζί με άλλους υγροτόπους, της 
ευρύτερης περιοχής, έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας (Special Protected Area-SPA) με κωδικό 
GR2120006. Τέλος, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς 
των Ν. 1650/1986 και 3937/2011, το Έλος Καλοδικίου έχει 
χαρακτηριστεί ως “Περιοχή προστασίας της φύσης” 
λόγω της μεγάλης οικολογικής και βιολογικής του αξίας. 

Έλος Καλοδικίου
η λίμνη με τα νούφαρα
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Δρ. Γαλανάκη Αντωνία
Ζωολόγος, Σύμβουλος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Σκοπός του έργου ΕΤΑΚ με τίτλο «Αντιμετώπιση των απωλειών σε ιχθυοκαλλιέργειες 
από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά)» ήταν η διερεύνηση του 
προβλήματος της σύγκρουσης ψαροφάγων ειδών της άγριας πανίδας με τον παραγωγικό 
κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και καταγραφή ενδεχόμενων επιπτώσεων από 
τη Βίδρα (Lutra lutra) και από 3 είδη Ερωδιών (Αργυροτσικνιάς Ardea alba, Λευκοτσικνιάς 
Egretta garzetta και Σταχτοτσινιάς Ardea cinera) στα αλιεύματα ιχθυοκαλλιεργειών εσωτερικών 
υδάτων (κυρίως μονάδες εκτροφής Πέστροφας), υφάλμυρων φυσικών οικοσυστημάτων 
(λιμνοθάλασσες-διβάρια) και σε παράκτιες υδατοκαλλιέργειες (θαλάσσιους κλωβούς) στην 
Ήπειρο. Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου αφορούν στη δημιουργία πλαισίου προτάσεων για 
την αντιμετώπιση της σύγκρουσης της παραγωγικής δραστηριότητας των ιχθυοκαλλιεργειών με 
προστατευόμενα -από τη νομοθεσία- ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας για τον περιορισμό 
ενδεχόμενων ζημιών και η ενημέρωση της παραγωγικής βάσης και ενδιαφερόμενων Φορέων 
και Υπηρεσιών.
Υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: (α) χαρτογράφηση ιχθυοκαλλιεργειών με χρήση Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), (β) χαρτογράφηση της χωρικής κατανομής και 
καταγραφής της τροφοληψίας των άγριων ειδών σε περιοχές με μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, 
(γ) συλλογή πληροφορίας για ζημίες και λήψη μέτρων με συνεντεύξεις σε παραγωγικούς 
και λοιπούς φορείς, (δ) διερευνητικές επαφές με τον ΕΛΓΑ και το ΥΠΑΑΤ για αποζημιώσεις 
από ζημιές και επιδότηση αγοράς προστατευτικών μέσων, και (ε) συμμετοχή σε ημερίδες, 
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και σειρά επαφών με παραγωγικούς και λοιπούς φορείς 
στις περιοχές της Θεσπρωτίας, Πρέβεζας Ιωαννίνων και Άρτας.
Τα αποτελέσματα του έργου  έδειξαν ότι η  παρουσία Βίδρας δεν καθορίζεται από την ύπαρξη 
των μονάδων αλλά διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, ενώ η μελέτη της τροφοληψίας 
για τους Ερωδιούς έδειξε, ότι κάποια άτομα τρέφονται και σε κλωβούς και ότι η κατανάλωση 
ψαριών σε σχέση με τους τόνους ιχθυoαποθεμάτων που εκτρέφονται είναι πολύ μικρή. Οι 
συνεντεύξεις σε παραγωγούς, αλιείς και σε φορείς, οι οποίες παρουσίασαν διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με τις διαφορετικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Η μελέτη κατέγραψε την ύπαρξη 

ζημιών από τη Βίδρα σε μονάδες εκτροφής Πέστροφας εξαιτίας της έλλειψης μέτρων 
προστασίας, ενώ οι κλωβοί που προστατεύονται με αντιαρπακτικα δίχτυα δεν έχουν μεγάλο 
πρόβλημα με τους Ερωδιούς. Σημαντικές απώλειες στα διβάρια προκαλούνται τον χειμώνα 
από Κορμοράνους.
Η συνύπαρξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας με την άγρια ζωή απαιτεί τη λήψη ουσιαστικών 
διαχειριστών μέτρων για την προστασία της παραγωγής. Προληπτικά μέτρα προστασίας των 
αλιευμάτων από άγριους θηρευτές εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η 
χρήση περιφράξεων και φρακτών που λειτουργούν θετικά κατά της θήρευσης ψαριών από 
τη Βίδρα. Αντίστοιχα, η κάλυψη θαλάσσιων κλωβών έχουν εφαρμοστεί για Ερωδιούς και άλλα 
ψαροφάγα πτηνά, λειτουργούν αποτρεπτικά στη συγκέντρωση πουλιών σε αυτούς. Επίσης 
δίχτυα χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη των τάφρων διαχείμασης νεαρών ψαριών σε 
λιμνοθάλασσες.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014–2020, 
ενδείκνυται η ένταξη επιδοτούμενων μέτρων για την προφύλαξη των αλιευμάτων από τις 
ζημιές που προκαλούνται από προστατευόμενα ψαροφάγα αγρία είδη της άγιας πανίδας, 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2. «Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς 
τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», 
στον τομέα που αφορά στην «Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες» [ή 
υδατο-περιβαλλοντικά μέτρα κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020], που παράλληλα μπορούν να 
διασφαλίσουν και την προστασία ειδών της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στενών  και Εκβολών  ποταμών Αχέροντα  & Καλαμά 

5ο χλμ Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας, Τ.Κ. 46 100 • ΤΘ 115 • Τηλ. 26650 21319

http://www.kalamas-acherontas.gr
blog: fdkal-ach.blospot.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: info@kalamas-acherontas.gr

«Αντιμετώπιση των απωλειών σε ιχθυοκαλλιέργειες από 
ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά)»

ΕΡΓΟ ΕΤΑΚ ΚΥΠΕ 7661/B19 

Αμβρακικός- Διβάρι Λούρος - Πέστροφες Σαγιάδα - Κλοβοί

Ευχαριστίες: Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, στο πλαίσιο 
του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΤΚ) και από Εθνικούς πόρους 
(ΕΣΠΑ 2007-2013), το οποίο συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας, Καβάλα / Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Δρ. Μάνος Κουτράκης


