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Η παραγωγή της έκδοσης αποτέλεσε 
αντικείμενο των υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
“Improving the conservation effectiveness of 
wetlands-WetMainAreas”», με αναθέτουσα 
αρχή την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ανάδοχο το 
«Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας». 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 
συνέβαλε στη συγγραφή και τον επιστημονικό 
έλεγχο των κειμένων, καθώς και στην επιμέλεια 
της έκδοσης.

Ομάδα Εργασίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Αναστάσιος Βασιλειάδης, 
Θεόδωρος Αλεξάνδρου, Βάια Στάθη, Βασίλειος Μητσιός, Σωτήριος Σερδένης) 
και Ecostudies PC  (Ιωάννης Ιωαννίδης, Ναπολέων Πιάκης-Χατζηευαγγέλου, 
Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Κωνσταντίνος Γρίβας).

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

Ελένη Φυτώκα, Μαρία Τομπουλίδου, Κατερίνα Μπόλη, Δημήτρης Ζέρβας, 
Αντώνης Αποστολάκης.

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας & Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. 2020.  
Οι υγρότοποι της Θεσσαλίας. 116 σελίδες. Λάρισα.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί παραδοτέο του 
έργου “Improving the conservation effectiveness 
of wetlands-WetMainAreas”, το οποίο 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Η παρούσα έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το περιεχόμενο της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου 
WetMainAreas και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και 
της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος.
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Η παρούσα έκδοση αποτελεί  προϊόν μακροχρόνιας δουλειάς, προκειμένου να 
πετύχουμε αυτό  που αποτελεί όραμα  και συνέπεια των πρωτοβουλιών, που έχουμε 
αναλάβει ως Περιφέρεια Θεσσαλίας: να εντοπίσουμε, να καταγράψουμε και να 
ενσωματώσουμε σε ένα ενιαίο βαλκανικό δίκτυο τους υγροτόπους της Θεσσαλίας, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τους μηχανισμούς προστασίας τους και βάζοντας 
τις βάσεις για περαιτέρω αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο πλούσιο 
πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της περιοχής μας.

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο “WetMainAreas”,  
αποδεικνύουμε  ότι  οι δεσμεύσεις μας για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης, την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού γίνονται πράξη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο και 
συνεργαζόμενοι με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητές, προσδίδοντας στο 
τελικό παραδοτέο προστιθέμενη αξία και δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.

Σας καλώ να γνωρίσουμε μαζί τις μέχρι σήμερα άγνωστες φυσικές ομορφιές του 
τόπου μας.

Κωνσταντίνος Αγοραστός

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει το κεντρικό ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Συνορεύει 
στον βορρά με τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στον νότο με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και στα δυτικά με την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ στα ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. 

Η συνολική έκτασή της φθάνει σε 14.036 τετραγωνικά χιλιόμετρα (11% της ελληνικής επικράτειας) και 
υποδιαιρείται σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Σποράδων. Ο 
πληθυσμός ανέρχεται στους 732.762 κατοίκους (απογραφή 2011) και αντιπροσωπεύει το 6,8% του συνολικού 
πληθυσμού της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Θεσσαλίας είναι η Λάρισα, με περίπου 
170.000 κατοίκους. Ακολουθούν ο Βόλος με 125.248 κατοίκους, τα Τρίκαλα με 61.653 και η Καρδίτσα με 38.554. 
Κυριαρχεί ο αστικός (44%) και αγροτικός πληθυσμός (40%) και ένα μικρό ποσοστό είναι ημι-αστικός (16%).

Ο Θεσσαλικός κάμπος, η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας, ακολουθεί τη ροή του Πηνειού, του τρίτου 
μεγαλύτερου ποταμού της χώρας, από δυτικά προς τα ανατολικά. Χαρακτηρίζεται ως το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, εξαιτίας των καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, που αποτελούν το 12,68% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας. Η εύφορη πεδιάδα 
αποτέλεσε διαχρονικά τον βασικό πυρήνα της θεσσαλικής οικονομίας, συνεχίζοντας έως σήμερα να παίζει 
σημαντικό ρόλο. Ο δευτερογενής τομέας έχει συρρικνωθεί σημαντικά, με λίγες βιομηχανικές μονάδες 
σε τομείς μέσης και χαμηλής τεχνολογίας (τρόφιμα και ποτά, υφάσματα και ρουχισμός, έπιπλα, προϊόντα 
ξυλείας, μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα). 

Σήμερα, η οικονομία της Θεσσαλίας βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, που 
αντιστοιχεί στο 60,9 % του ΑΕΠ της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γεωγραφία
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Ο τουρισμός στις 
παράκτιες, νησιωτικές 

και ορεινές περιοχές 
συγκαταλέγεται 

στις πιο σημαντικές 
οικονομικές 

δραστηριότητες.
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Πλαίσιο 1: Προστατευόμενες Περιοχές Θεσσαλίας 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημαντικές φυσικές περιοχές 

αναγνωρίζονται ως προστατευόμενες με βάση την εθνική 

νομοθεσία και τις  Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη Φύση (σε εφαρμογή 

των οποίων η χώρα έχει εντάξει περιοχές της Θεσσαλίας στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000) ή 

στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων και πρωτοβουλιών. 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει 132 

προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην 

επικράτειά της εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και σε πολλές 

περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται, λόγω ένταξής τους σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας.

Μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας συγκαταλέγονται: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και τμήματα του Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 

Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου, το Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης Νησί Πιπέρι 

στις Βόρειες Σποράδες, καθώς επίσης 69 Καταφύγια Άγριας 

Ζωής, 10 Αισθητικά Δάση, 8 Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές 

και το Εκτροφείο Θηραμάτων Μπαλάνου Πορτής Μουζακίου.

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 έχουν ενταχθεί 16 περιοχές 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους (5 

βρίσκονται εξ ολοκλήρου στην επικράτειά της), 19 περιοχές 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά (8 εξ 

ολοκλήρου στην επικράτειά της) και 4 περιοχές που έχουν 

χαρακτηρισθεί ταυτοχρόνως ως ΕΖΔ και ΖΕΠ (1 εξ ολοκλήρου 

στην επικράτειά της). 

Στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων και πρωτοβουλιών, τα 

Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO για το φυσικό 

περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά τους, η Περιοχή 

Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και το Αισθητικό Δάσος Σκιάθου 

έχουν χαρακτηρισθεί ως Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές 

σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία 

των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών της Μεσογείου, ενώ το 

Αισθητικό Δάσος Κουρί - Αλμυρού έχει ενταχθεί στο Δίκτυο 

Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της 

Ευρώπης.

Ορισμένοι από τους υγροτόπους της Θεσσαλίας 

περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές (26 από 

τους 91), όπως οι μεγάλες τεχνητές λίμνες Ταυρωπού, Κάρλα 

και Παναγιώτικου, το δέλτα Πηνειού, τα παράκτια έλη του 

Όρμου Σούρπης και της Λειχούρας, τα εσωτερικά έλη της 

Μεταμόρφωσης και της Παλιομάνας Ελασσονίτη, καθώς και 

κάποιοι μικροί υγρότοποι, όπως η Δρακολίμνη Βερλίγκα, οι 

λίμνες Ζερέλια, αλλά και τεχνητά λιμνία όπως Φλαμπουρεσίου, 

Καβακιά και Καρυάς  τα οποία εντάσσονται, είτε σε Καταφύγια 

Άγριας Ζωής, είτε σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά.

Το φυσικό περιβάλλον στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας είναι εξαιρετικά πλούσιο, με 
μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και τοπίων.

Κυρίαρχα στοιχεία συνιστούν η εκτεταμένη 
παράκτια ζώνη (Σποράδες, Παγασητικός Κόλπος, 
ακτές Αιγαίου), ο Θεσσαλικός κάμπος, ο ποταμός 
Πηνειός και η Κοιλάδα των Τεμπών, καθώς και οι 
ορεινοί όγκοι Ολύμπου, Πίνδου, Όσσας και Πηλίου. 
Επίσης, κυριαρχούν οι μεγάλες τεχνητές λίμνες 
Ταυρωπού (Πλαστήρα) επί του ομώνυμου ποταμού 
και Σμοκόβου επί του ποταμού Ρεντινιώτη, οι 
οποίες δημιουργήθηκαν για την αποθήκευση 

νερού για ύδρευση, άρδευση και παραγωγή 
ενέργειας, όπως και η τεχνητή λίμνη Κάρλα στη 
θέση της ομώνυμης φυσικής λίμνης, γνωστής από 
την αρχαιότητα ως Βοιβιής, η οποία αποξηράνθηκε 
το 1962 και το έργο ανασύστασής της ξεκίνησε το 
1999. Στο αγροτικό και ημι-ορεινό περιβάλλον 
της Θεσσαλίας δεσπόζουν μικρές σε μέγεθος 
φυσικές λίμνες, όπως η Νεσσωνίδα, υπόλειμμα 
της αρχαίας ομώνυμης λίμνης, η Στεφανιάδα που 
σχηματίστηκε από κατολισθήσεις το 1963 και 
οι δύο μικρές ολοστρόγγυλες λίμνες Ζερέλια, οι 
οποίες, κατά την πιθανότερη εκδοχή, αποτελούν 
δίδυμους κρατήρες που δημιουργήθηκαν από 

σύγκρουση μετεωρίτη με τη Γη πριν από 12.500 
με 8.000 έτη. Χαρακτηριστική είναι επίσης η μικρή 
Δρακολίμνη Βερλίγκα σε υψόμετρο 2.000 μ. στο 
οροπέδιο του Όρους Λάκμος (Περιστέρι), ενώ 
επίσης χαρακτηριστικές είναι οι πολυάριθμες 
φραγμαλίμνες και τα μικρά τεχνητά λιμνία στις 
ημι-ορεινές και αγροτικές περιοχές. Πολλές από 
τις φυσικές περιοχές της Θεσσαλίας συνιστούν 
προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και 
διεθνών συμβάσεων (Πλαίσιο 1).

Φύση, τοπία, πολιτισμός
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Τα νησιά των Σποράδων (κυρίως το παράκτιο δάσος 
κουκουναριάς στη Σκιάθο και το θαλάσσιο πάρκο 
της Αλοννήσου), το θεσσαλικό τμήμα του Ολύμπου, 
ο Κάτω Όλυμπος, το Πήλιο, η λίμνη Ταυρωπού, 
σηματοδοτούν περιοχές ιδιαίτερης σπουδαιότητας, 
τόσο από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, όσο και ως 
προορισμοί ιδιαίτερα δημοφιλείς που προσφέρονται 
για φυσιολατρικό τουρισμό και αναψυχή, αλλά και 
για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

Ο φυσικός πλούτος της περιοχής υπαγόρευσε 
ένα πολιτιστικό περιβάλλον σημαίνουσας 
σπουδαιότητας.

Η Θεσσαλία αναφέρεται ήδη στα Ομηρικά έπη όταν ο 
Οδυσσέας επισκέφτηκε το Βασίλειο του Αιόλου, ενώ 
ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες εξέπλευσαν, σύμφωνα 
με τον μύθο, από την πεδιάδα της Μαγνησίας για 
να αναζητήσουν το Χρυσόμαλλο Δέρας στη μακρινή 
Κολχίδα. Σήμερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας φιλοξενεί 
πλήθος μνημείων μεγάλου αρχαιολογικού, ιστορικού 
και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ο Όλυμπος ως 

έδρα του Δωδεκάθεου και Απόθεμα της Παγκόσμιας 
Βιόσφαιρας σύμφωνα με την UNESCO, το Πήλιο ως 
κατοικία των Κενταύρων και σήμερα χαρακτηρισμένο 
ως Τόπος Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους με πληθώρα 
παραδοσιακών οικισμών, τα Μετέωρα ως ένα από 
τα πλέον σημαντικά μοναστικά συγκροτήματα της 
Ελλάδας που εντάσσεται στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, καταδεικνύουν την 
πολιτιστική σπουδαιότητα της περιοχής και 
αποτελούν παγκοσμίως δημοφιλείς προορισμούς.

Υψηλής πολιτιστικής αξίας και μεγάλου 
ενδιαφέροντος είναι και οι αρχαιολογικοί χώροι του 
Σέσκλου και του Διμηνίου, το Σπήλαιο της Θεόπετρας 
κοντά στα Μετέωρα, τα αρχαία θέατρα Φθιωτιδών 
Θηβών, Δημητριάδος και Λάρισας, τα πολυάριθμα 
κάστρα της περιοχής και οι παραδοσιακοί οικισμοί 
όπως τα Αμπελάκια και τα χωριά του Πηλίου. 

Το πολιτιστικό γίγνεσθαι εμπλουτίζουν πολυάριθμες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενδιαφέροντα φεστιβάλ 
που οργανώνονται κάθε χρόνο, προσελκύοντας 
επισκέπτες από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό. 

Αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι και η γαστρονομία, 
με εξαιρετικά και φημισμένα τοπικά προϊόντα, 
όπως τυρί, ζυμαρικά, μέλι, γλυκά κουταλιού, 
κρασί, τσίπουρο, αρωματικά βότανα, φρούτα και 
θαλασσινά, πολλά από τα οποία αποτελούν προϊόντα 
«προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης - ΠΟΠ» ή 
«προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης - ΠΓΕ».

Η προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό συνιστούν 
προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Ο υγροτοπικός πλούτος της Θεσσαλίας δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης ήπιων τουριστικών δραστηριοτή 
των και να συνδεθεί με πολιτιστικές διαδρομές και εκδηλώσεις. Με την παρουσίαση της θέσης και των 
γνωρίσματων των υγροτόπων στην παρούσα έκδοση, μπορεί να προωθηθεί η προβολή τους από τις τοπικές 
αρχές και τις τουριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη ήπιων και 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, με σεβασμό στο περιβάλλον.
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Περί υγροτόπων

Τι είναι οι υγρότοποι
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν 
εκ πείρας τί είναι υγρότοπος, μολονότι ο 
όρος άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως 
μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.

Το εποχιακό τέλμα, η κοντινή λίμνη, 
οι εκβολές ενός ρέματος, αλλά και 
τα μεγάλα δέλτα, οι λιμνοθάλασσες 
και τα εκτεταμένα παράκτια έλη, 
είναι μερικά αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα υγροτόπων. 

Αν και το νερό είναι βασική προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ενός 
υγροτόπου, το έδαφος και η βλάστηση, με φυτά προσαρμοσμένα να ζουν 
στο νερό, αποτελούν τα άλλα δύο σημαντικά γνωρίσματα. 

Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς υποβαθμισθεί από τον άνθρωπο, 
σφύζουν από ζωή. Δημιουργούν ποικίλα μωσαϊκά οικοτόπων και 
συνιστούν ενδιαιτήματα για πολλά απειλούμενα είδη. Ιδιαίτερα θαυμαστή 
είναι η πληθώρα υδρόβιων πουλιών που βρίσκουν εκεί χώρους για 
αναπαραγωγή, φώλιασμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά από τα είδη 
είναι μεταναστευτικά και προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από Διεθνείς 
Συμβάσεις (όπως της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, της Βόννης για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας) και από την ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τα πτηνά. 

Πολλοί άνθρωποι συνδέουν τη λέξη υγρότοπος με την εξής εικόνα:

μια περιοχή καλυμμένη με στάσιμα, θολά, πολύ ρηχά νερά, από τα οποία 
αναδύονται πολλά υδρόβια φυτά (όπως τα καλάμια) και στην οποία η 
πρόσβαση και η διάβαση είναι δύσκολες με τα πόδια και με τα κοινά 
πλωτά μέσα. Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί σε ένα τυπικό έλος. Όμως το 
έλος δεν είναι ο μόνος τόπος που ονομάζουμε υγρότοπο. Υγρότοπος είναι 
και ο τόπος που τον χειμώνα πλημμυρίζει, ενώ το καλοκαίρι ξηραίνεται, 
εμφανίζει κηλίδες με άλατα και χαμηλή αλοφυτική βλάστηση. Υγρότοπος 
είναι μια λίμνη, ένας ποταμός, όπως υγρότοπος είναι επίσης ένα λιβάδι, 
του οποίου το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό ως την επιφάνεια ή λίγο 
κάτω από αυτήν. Το λιβάδι αυτό, το οποίο ονομάζεται υγρολίβαδο, μπορεί 
να βρίσκεται δίπλα σε λίμνη, έλος, ποταμό, ρυάκι ή και θάλασσα.

Πηγή: Γεράκης, Π.Α. και Σ.Ε. Τσιούρης. 2010. Υγρότοποι και Γεωργία: Λειτουργίες, Αξίες, 

Διατήρηση και Διαχείριση Υγροτόπων, Σχέσεις με Γεωργικά Οικοσυστήματα. Εκδόσεις 

Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ, ως υγρότοποι 
ορίζονται: «οι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη γενικώς (marsh) 

ή/και με ξυλώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες 
υπόστρωμα (fen), από τυρφώδεις γαίες (peatland), ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι 
μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, 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». 
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Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγροτόπων

Οι υγρότοποι θεωρούνταν άλλοτε από 
πολλούς άχρηστοι τόποι, ενώ το ενδιαφέρον 
των διεθνών, εθνικών αλλά και τοπικών 
πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξή 
τους είχε εστιαστεί στη σπουδαιότητά τους 
ως τόπων διατροφής, φωλιάσματος και 
αναπαραγωγής για είδη ζώων και κυρίως 
πτηνά. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, 
αναγνωρίζονται πλέον οι πολύπλευρες 
υπηρεσίες των υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
στην ανθρώπινη ευημερία και στην οικονομική 
ανάπτυξη. 

Οι υγρότοποι παρέχουν πόσιμο νερό και 
νερό για τη γεωργία και άλλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, βελτιώνουν την ποιότητα 
των υδάτων, επαναφορτίζουν τους υπόγειους 
υδροφορείς, προστατεύουν τις ακτές από 

τη διάβρωση βοηθώντας στη δημιουργία 
ασφαλών και ανθεκτικών πόλεων και οικισμών, 
συμβάλλουν στην αποθήκευση φυσικού 
άνθρακα στη Γη, παρέχουν αλιεύματα, αλλά και 
ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή. 
Ιδιαιτέρως αναγνωρίζεται ο ρόλος τους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι 
υγρότοποι προστατεύουν τις κοινωνίες και 
την οικονομία από τις επιπτώσεις της, όπως η 
μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα τελευταία 
χρόνια ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ρόλο 
που διαδραματίζουν οι υγρότοποι στο τοπίο 
παρέχοντας μοναδικά ενδιαιτήματα για 
πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας, ιδιαιτέρως 
εντός αγροτικών και αστικών περιοχών, 
δημιουργώντας «νησίδες βιοποικιλότητας».

Σε όλα τα μέρη του κόσμου οι υγρότοποι 
συνδέονται άρρηκτα με τον πολιτισμό. Έχουν 
αποτελέσει κομβικά σημεία για ανθρώπους 
και κοινωνίες, παρέχοντας ζωτικές υπηρεσίες. 
Οι τοπικές κοινότητες και πληθυσμοί έχουν 
αναπτύξει χάρη σε αυτούς ισχυρές πολιτιστικές 
συνδέσεις και βιώσιμες πρακτικές.  Σύμφωνα 
με τη Σύμβαση Ραμσάρ, οι περισσότεροι 
από τους μισούς υγροτόπους παγκοσμίως 
έχουν πολιτιστικές αξίες. Θεωρείται δε, ότι η 
ενσωμάτωση του πολιτισμού στη διαχείριση 
των υγροτόπων μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στη διατήρηση και τη συνετή χρήση τους.
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Οι υγρότοποι στην επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης Σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ οι υγρότοποι συμβάλλουν και στους 17 ΒΣ, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, ως ακολούθως: 

Η ζωή περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων εξαρτάται από τους υγροτόπους 
(ΒΣ 1 Μηδενική Φτώχεια). Οι ορυζώνες αποτελούν τη βασική πηγή διατροφής για 3,5 
δισεκατομμύρια ανθρώπους (ΒΣ 2. Μηδενική Πείνα). Περίπου μισοί από τους τουρίστες σε 
διεθνές επίπεδο αναζητούν χαλάρωση σε υγροτόπους, ιδιαιτέρως σε παράκτιες περιοχές 
(ΒΣ 3 Καλή υγεία και ευημερία). Η ασφαλής πρόσβαση στο νερό βελτιώνει τις ευκαιρίες για 
εκπαίδευση, ειδικά για τα κορίτσια (ΒΣ 4 Ποιοτική εκπαίδευση). Οι γυναίκες διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην παροχή, διαχείριση και προστασία του νερού  (ΒΣ 5 Ισότητα των φύλων). 
Σχεδόν όλη η παγκόσμια κατανάλωση γλυκού νερού προέρχεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
από υγροτόπους (ΒΣ 6 Καθαρό νερό – αποχέτευση). Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 
στα ανάντη των ποταμών μπορεί να παρέχει προσιτή και καθαρή ενέργεια (ΒΣ 7 Φτηνή 
και καθαρή ενέργεια). Οι υγρότοποι δημιουργούν 266 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον 
τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών (ΒΣ 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη). 
Οι υγιείς υγρότοποι σχηματίζουν έναν φυσικό ρυθμιστή ενάντια στον αυξανόμενο αριθμό 
φυσικών καταστροφών (ΒΣ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές). Οι υγιείς υγρότοποι 
μετριάζουν τους κινδύνους για 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που εκτιμάται ότι θα ζουν 
με κακή πρόσβαση στο νερό έως το 2050 (ΒΣ 10 Λιγότερες ανισότητες). Οι αστικοί υγρότοποι 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προαγωγή ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων 
(ΒΣ 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες). Οι υγρότοποι, όταν τελούν υπό συνετή διαχείριση, 
υποστηρίζουν βιώσιμα τις αυξημένες απαιτήσεις για νερό σε όλους τους τομείς (ΒΣ 12 
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή). Οι τυρφώνες (peatlands) καλύπτουν μόνο το 3% της 
παγκόσμιας έκτασης της γης, αλλά αποθηκεύουν διπλάσιο άνθρακα από ό,τι η παγκόσμια 
δασική βιομάζα (ΒΣ 13 Δράση για το Κλίμα). Οι υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί βασίζονται 
στην καλή λειτουργία των παράκτιων υγροτόπων (ΒΣ 14 Ζωή στο νερό).  Το 40% όλων 
των ειδών του Πλανήτη ζει και αναπαράγεται σε υγροτόπους (ΒΣ 15 Ζωή στη στεριά). Η 
αποτελεσματική διαχείριση των διασυνοριακών υγροτόπων συμβάλλει στην ειρήνη και την 
ασφάλεια (ΒΣ 16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί). Η Σύμβαση Ραμσάρ συνεργάζεται 
με άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες/συνθήκες για την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΒΣ 17 Συνεργασία για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης).

1  Πηγή: Ramsar Convention on Wetlands. July 2018. Scaling up wetland conservation, wise use and restoration to 

achieve the Sustainable Development Goals.

Η διατήρηση και συνετή χρήση των υγροτόπων 

συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΣ) που έχουν θεσπιστεί 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

και συνιστούν μία οικονομικά αποδοτική 

επένδυση για τις χώρες. 
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Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα περισσότερους από 2.200 
μικρούς και μεγάλους υγροτόπους, στην ηπειρωτική 
(1400)2 και νησιωτική χώρα (800)3, με συνολική 
έκταση μεγαλύτερη από 2.700.000 στρ. (περίπου 2% 
της ελληνικής επικράτειας). 

Εκτός από τους ευρέως γνωστούς, μεγάλους 
ελληνικούς υγροτόπους που αναγνωρίζονται ως 
Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Ραμσάρ (Υγρότοποι Ραμσάρ)4  και έχουν 
χαρακτηρισθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής 
τους ως περιοχές Natura και εθνικά πάρκα (αν και με 
νομικές εκκρεμότητες), καθώς και άλλους μεγάλους 
υγροτόπους που έχουν επίσης περιληφθεί στο 
Δίκτυο Natura 2000, υπάρχει πληθώρα μικρότερων 
υγροτόπων (~1.000 κάτω από 80 στρ.), η συνολική 
έκταση των οποίων ανέρχεται σε περίπου 16.000 στρ. 
Oι πολυάριθμοι αυτοί μικροί υγρότοποι βρίσκονται 
διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα και δημιουργούν 
ένα πολύτιμο δίκτυο διαδρόμων και σταθμών, 
απαραίτητων για τη μετακίνηση, μετανάστευση και 
διασπορά των ειδών φυτών και ζώων. Ιδιαιτέρως σε 
αστικές και γεωργικές περιοχές, συνιστούν πολύτιμες 
νησίδες βιοποικιλότητας και πράσινες υποδομές που 
συμβάλλουν στη συγκράτηση των υδάτων και στη 
δημιουργία πόλων αναψυχής, ήπιου τουρισμού και 
εκπαίδευσης. 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Ελλάδα 
είχε τριπλάσια υγροτοπική έκταση από τη 
σημερινή.

Οι έκτοτε απώλειες υγροτοπικών εκτάσεων αφορούν 
κυρίως έλη, αλλά και λίμνες και ποταμούς. Οι 
αποξηράνσεις είχαν κριθεί απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της ελονοσίας και των πλημμυρών, 
καθώς και για την απόκτηση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Εκτός από τις αποξηράνσεις, έγιναν και 
άλλες έντονες παρεμβάσεις, όπως εγκιβωτισμοί 

της κοίτης ποταμών, εκχερσώσεις βλάστησης 
και κατασκευές φραγμάτων για την εξασφάλιση 
αρδευτικού νερού.

Σήμερα, πιέσεις και αλόγιστες χρήσεις επιφέρουν 
στους υγροτόπους σημαντικά προβλήματα, τα οποία 
επιτείνονται με τη μείωση των βροχοπτώσεων και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ήδη συμβαίνουν 
λόγω της αλλαγής του κλίματος. Η διατάραξη των 
υδρολογικών συνθηκών (π.χ. αποστραγγίσεις, 
υπεράντληση  υδάτων), η μη συνετή χρήση των 
φυσικών πόρων, η καταπάτηση και η μείωση 
της υγροτοπικής έκτασης (π.χ. προς όφελος των 
καλλιεργειών ή λόγω επέκτασης οικισμών), η ρύπανση 
(π.χ. από γεωργικές και αστικές δραστηριότητες), όπως 
και ο μαζικός τουρισμός κλονίζουν τις ισορροπίες 
της φύσης, υποβαθμίζουν τη βιοποικιλότητα και 
μειώνουν τα οφέλη που προσφέρουν οι υγρότοποι. 2.200

ΜΙΚΡΟΙ & ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

1.400
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ

800
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ

Οι ελληνικοί υγρότοποι, 
οι πιέσεις και το πλαίσιο 
προστασίας τους

2.700.000 στρέμματα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

2 Πηγή: Χαρτογραφική αποτύπωση της θέσης των ελληνικών 

υγροτόπων στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας στο πλαίσιο 

του έργου WetMainAreas, από το ΕΚΒΥ (http://greekwetlands.

biodiversity-info.gr/Sites/WetlandsMap).

3 Πηγή: Χαρτογραφική αποτύπωση της θέσης των νησιωτικών 

ελληνικών υγροτόπων στο πλαίσιο έργου του WWF-Ελλάς 

(http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/).

4 Δέλτα Έβρου, Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη 

Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, Δέλτα Νέστου και 

παρακείμενες λιμνοθάλασσες,  Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, 

Τεχνητή λίμνη Κερκίνη, Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, 

Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Κόλπος Αμβρακικού, Λιμνοθάλασσες 

Μεσολογγίου, Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου.
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5 Διατάξεις προστασίας περιλαμβάνονται στον νόμο 1650/1986 

«Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε ιδίως από τον 

νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

και τον νόμο  4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 20 

του νόμου 3937/2011 ορίζουν ειδικότερα τα κριτήρια πιστοποίησης 

της ύπαρξης υγροτόπων (υδρολογικές συνθήκες, υδρομορφικά 

εδάφη, υδροχαρή βλάστηση) και τις διαδικασίες προστασίας αυτών, 

είτε με κατάρτιση  καταλόγων μικρών υγροτόπων (< 80 στρέμματα) 

που εγκρίνονται κατά θέση και όρια με προεδρικό διάταγμα, είτε 

με κατάρτιση καταλόγων μεγάλων υγροτόπων (>80 στρέμματα) 

για τους οποίους προβλέπονται διαδικασίες για τον καθορισμό 

όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων. Οι διατάξεις 

των άρθρων 44 έως 47 του νόμου 4685/2020 ορίζουν ευρύτερα τις 

κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών ([α) περιοχές προστασίας της 

βιοποικιλότητας, β) εθνικά πάρκα, γ) καταφύγια άγριας ζωής, και δ) 

προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί], 

στις οποίες μπορούν να εντάσσονται και υγροτοπικές εκτάσεις.

6 Ramsar Resolution XI.11. 2012: Principles for the planning and 

management of urban and peri-urban wetlands.  

Resolution XII.14. 2015: Conservation of Mediterranean 

Basin island wetlands.  

Ramsar Resolution XIII.21. 2018: Conservation 

and management of small wetlands.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, τα τελευταία έτη, πολλές ενέργειες 
εστιάζουν πλέον στην προστασία και ανάδειξη των μικρότερων, 
συχνά απομονωμένων υγροτόπων, που βρίσκονται εκτός των 
προστατευόμενων περιοχών. Στην Ελλάδα, μετά το 2011 εκδόθηκαν, 
σε εφαρμογή του νόμου 3937/2011, δύο πράξεις προστασίας μικρών 
υγροτόπων (Πλαίσιο 3). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία των 
μικρών υγροτόπων ως συνδετικών στοιχείων για την ενίσχυση της 
οικολογικής συνοχής του Δικτύου Natura 2000 προβλέπεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Σύμβαση Ραμσάρ έχει εκδώσει τρία συναφή 
ψηφίσματα6: 

α) για τους αστικούς υγροτόπους, 

β) για τη διατήρηση των νησιωτικών υγροτόπων της λεκάνης της 
Μεσογείου και 

γ) για τη διατήρηση και διαχείριση των μικρών υγροτόπων.

Η διατήρηση και προστασία των ελληνικών υγροτόπων προωθείται στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων, εθνικών πολιτικών και στρατηγικών όπως η 
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Εργαλεία αναγνώρισης και 
οριοθέτησης υγροτόπων και θέσπισης ρυθμίσεων προστασίας τους προβλέπονται 
στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο5. 

Περίπου τα 2/3 της συνολικής υγροτοπικής έκτασης στη χώρα έχουν αναγνωρισθεί 
ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ ή/και 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 (Πλαίσιο 2). 
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Πλαίσιο 2: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευμένων περιοχών με την ονομασία “Natura 2000” αποτελεί ένα από τα 

πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία της φύσης και είναι αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών 

των κρατών - μελών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των πολιτών. 

Οι περιοχές (ή «τόποι») Natura 2000 αποσκοπούν στην προστασία των περιοχών που θεωρούνται σημαντικές για 

επιλεγμένα είδη φυτών και ζώων ή τύπους οικοτόπων που καλύπτουν η Οδηγία για τους οικοτόπους και η Οδηγία για τα 

πτηνά. Πρόκειται για οικοτόπους και είδη που θεωρούνται ευρωπαϊκής σημασίας επειδή απειλούνται με εξαφάνιση, είναι 

ευάλωτα, σπάνια ή ενδημικά, ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από 

τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Ειδικότερα, οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

αποκαλούνται συνολικά περιοχές Natura 2000. Οι ΖΕΠ είναι περιοχές Natura 2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες 

βάσει της Οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών», η οποία κωδικοποιήθηκε με την 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ)), ενώ οι ΤΚΣ και ΕΖΔ βάσει της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»). Οι ΕΖΔ είναι οι ΤΚΣ που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη 

μέλη μέσω νομοθετικής πράξης και για τους οποίους εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εκεί.

Στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας περιλαμβάνονται Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Πάρκα, Υγρότοποι Διεθνούς 

Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, καθώς και άλλες προστατευόμενες από την εθνική νομοθεσία περιοχές, 

όπως Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.

Πλαίσιο 3: Υφιστάμενες ρυθμίσεις προστασίας για υγροτόπους 

εκτός προστατευόμενων περιοχών

- Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών 

υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία 

και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται 

σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012). Με αυτό εγκρίνεται ο 

Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε με 

την 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και θεσπίζονται όροι και περιορισμοί για 

την προστασία και ανάδειξη αυτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

νόμου  3937/2011. Στο Προεδρικό Διάταγμα έχουν περιληφθεί οι 10 

μικροί υγρότοποι των Σποράδων. 

- Άρθρο 54 «Προστασία των υγροτόπων Αττικής» του νόμου 

4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/03.08.2018). Αφορά στους υγροτόπους Α΄ 

προτεραιότητας της Αττικής (μεγαλύτερους από 80 στρ.) (υποπερίπτωση 

αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4277/2014). 

Μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

3937/2011, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την 

οικολογική κατάστασή τους.

Η χαρτογραφική αποτύπωση των υγροτόπων της Θεσσαλίας, που έγινε στο 

πλαίσιο του έργου WetMainAreas, δύναται να αξιοποιηθεί για τη θέσπιση 

αντίστοιχων διατάξεων για την προστασία τους.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας για τα έτη 2014−2029 
και το Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ Β 2383/08.09.2014) 
περιλαμβάνουν δράσεις για υγροτόπους, θέτοντας μάλιστα, μεταξύ άλλων, ως 
δείκτη παρακολούθησης για την εφαρμογή της Στρατηγικής, την οριοθέτηση 

σημαντικών ή απειλούμενων υγροτόπων, με έμφαση στους υγροτόπους 
μεσαίου και μικρού μεγέθους. Ταυτοχρόνως, η προστασία και αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων υγροτόπων προκρίνεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.
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Το έργο «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων - 
WetMainAreas» ξεκίνησε το 2017, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
της Βαλκανικής Μεσογείου INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με κύριο σκοπό να συμβάλει 
στην προστασία και διατήρηση των υγροτόπων ως διακρατικού αγαθού υψηλής βιολογικής και 
πολιτιστικής αξίας. Μεθοδολογικά, το έργο αξιοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία για τη χαρτογραφική 
αποτύπωση των υγροτόπων της Βαλκανικής Μεσογείου, αξιολογεί τον ρόλο τους στη συνδεσιμότητα 
των προστατευόμενων περιοχών και αναπτύσσει εργαλεία για τη διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση σε 
εναρμονισμένα απογραφικά δεδομένα. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία 10 εταίρων (ερευνητικών 
ιδρυμάτων και αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια 
Μακεδονία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Το έργο WetMainAreas
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Οι χώρες της Βαλκανικής Μεσογείου διαθέτουν - και 
σε ορισμένες   περιπτώσεις  μοιράζονται -  φυσικά 
οικοσυστήματα υψηλής αξίας για τη βιοποικιλότητα και 
τον άνθρωπο.  Σε αυτά περιλαμβάνονται λίμνες, ποταμοί 
και άλλοι εσωτερικοί αλλά και παράκτιοι υγρότοποι, οι 
οποίοι συχνά, εκτός από την οικολογική σπουδαιότητά 
τους, συνιστούν και τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς. 
Συγκεκριμένα, η περιοχή συγκεντρώνει περισσότερους 
από 8.000 φυσικούς και τεχνητούς υγροτόπους, οι 
μεγαλύτεροι εκ των οποίων είναι Υγρότοποι Διεθνούς 
Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ ή ανήκουν 
σε άλλα δίκτυα προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, 
ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών βρίσκεται εκτός 
προστατευόμενων περιοχών. 

Η μη αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων των 
υγροτόπων, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων 
τους, η ρύπανση, οι επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή, αποτελούν κοινά προβλήματα, τα οποία 
έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση πολλών από τους 
υγροτόπους της περιοχής των Βαλκανίων. 

Η άνιση και συχνά μη ικανοποιητική πρόοδος στην 
εφαρμογή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως και περιφερειακές ανισότητες, εμποδίζουν την 
εφαρμογή κοινών προσεγγίσεων στη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη αειφόρων δράσεων, 
όπως για παράδειγμα ο οικοτουρισμός. Το έργο 
WetMainAreas επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
αυτές, αξιολογώντας τον ρόλο των υγροτόπων στη 
συνδεσιμότητα των οικοσυστημάτων της Βαλκανικής 
Μεσογείου πέρα από εθνικά όρια και τεκμηριώνοντας 
κοινές δράσεις προστασίας και διατήρησης. 

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν:

• Στη διάδοση και εύκολη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση για τους υγροτόπους της 
Βαλκανικής Μεσογείου, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές προστασίας και οι αναπτυξιακοί 
φορείς να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συνεργάζονται προς 
όφελος της διασύνδεσης των οικοσυστημάτων και της αειφορίας. 

• Στην ενίσχυση της θεσμικής προστασίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων στις χώρες της 
Βαλκανικής, ιδίως των μικρών υγροτόπων εκτός προστατευόμενων περιοχών.

• Στην προώθηση διακρατικών συνεργασιών για τη διατήρηση και προβολή της φυσικής και 
πολιτιστικής αξίας των υγροτόπων και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού.

• Στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα καθώς και  των συναφών 
εθνικών στρατηγικών και πολιτικών των κρατών της Βαλκανικής Μεσογείου.

Γιατί το έργο WetMainAreas 
είναι σημαντικό

Πρόσβαση στα αποτελέσματα 
Με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
της Βαλκανικής Μεσογείου, το έργο WetMainAreas παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα 
χαρτογράφησης, απογραφής και αξιολόγησης των υγροτόπων της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της 
Αλβανίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και της Κύπρου7, σε αρμόδιους φορείς, στην επιστημονική 
κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό, μέσω:

- της Γεωπύλης για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου (Balkan-Mediterranean Wetlands 
Geoportal) (https://wetmainareas.com/),

- του Δικτυακού Τόπου για τους Υγροτόπους της Ελλάδας του ΕΚΒΥ, όπου διατίθενται στην 
ελληνική τα δεδομένα για την Ελλάδα (http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/),

- της Υπηρεσίας παρακολούθησης υδάτινων επιφανειών των υγροτόπων από το Διάστημα  
https://extrema.space/WetMainAreas/dashboard.html 
https://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA.

7Στη γεωπύλη για τους Υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου, περιλήφθηκαν και οι υγρότοποι της 

Κύπρου, ως χώρας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG BalkanMed, παρότι δεν 

εκπροσωπείται στο εταιρικό σχήμα του έργου WetMainAreas. Η χαρτογραφική αποτύπωση των υγροτόπων 

της Κύπρου έχει υλοποιηθεί από το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria 

(http://www.cypruswetlands.org/).
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Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί 918 
υγρότοποι (εξαιρουμένων των ποταμών και ρεμάτων), 
με συνολική έκταση περίπου 95.500 στρέμματα 
(0,6% της συνολικής έκτασής της). Οι 79 από αυτούς 
βρίσκονται στο ηπειρωτικό9 τμήμα της Περιφέρειας 
και οι 12 στο νησιωτικό10. Περισσότεροι από τους 
μισούς υγροτόπους (49) είναι μικροί (έκτασης κάτω 
από 80 στρέμματα ο καθένας) και καταλαμβάνουν 
συνολικά μόλις 1.120 στρέμματα.

Οι υγρότοποι που καταγράφηκαν στην παράκτια 
ζώνη περιλαμβάνουν το Δέλτα του Πηνειού, 
6 λιμνοθάλασσες, 7 εκβολικά συστήματα  και 
11 παράκτια έλη. Οι εσωτερικοί υγρότοποι 
περιλαμβάνουν 2 μεγάλες φυσικές λίμνες (Νεσσωνίδα 
και Στεφανιάδα) και 7 μικρές φυσικές λίμνες11, 
12 εσωτερικά έλη, τουλάχιστον 12 παραποτάμια 
εσωτερικά έλη όπου κυριαρχούν υδροχαρή δάση12, 
3 μεγάλες τεχνητές λίμνες (Κάρλα, Ταυρωπού, 
Σμοκόβου) και 2 σχετικά μικρότερες (Αργυροπουλίου 
και Παναγιώτικου), 10 μεμονωμένα μικρά τεχνητά 
λιμνία και 18 συμπλέγματα μικρών τεχνητών λιμνίων. 

Το ποτάμιο σύστημα του Πηνειού, με τους πολλούς 
παραπόταμους, τα ρέματα και τους χειμάρρους 
που τον τροφοδοτούν, συνιστούν κύρια συνεκτική 
αρτηρία που συνδέει, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο 
σχεδόν τον υγροτόπων της Θεσσαλίας, με εξαίρεση 
ορισμένα παράκτια έλη και μικρά εκβολικά 
συστήματα στην περιοχή της Μαγνησίας, τους 
νησιωτικούς υγροτόπους καθώς και κάποιους 
ορεινούς υγροτόπους που απορρέουν προς την 
πλευρά της Ηπείρου. 

Ο Πηνειός αποτελεί επίσης έναν από τους ελάχιστους 
μεγάλους ποταμούς της χώρας, η κοίτη του οποίου 
δεν έχει διακοπεί από την κατασκευή μεγάλων 
φραγμάτων και ρέει με σχετικά φυσική ροή, παρά τις 
ευθυγραμμίσεις και τους εγκιβωτισμούς της κοίτης 
του κοντά στις εκβολές του στο Αιγαίο Πέλαγος.

8 Η καταγραφή ενδέχεται να μην έχει περιλάβει κάποιους 

μικρούς υγροτόπους  οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν κατά τη 

φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων.

9 Πηγή: Χαρτογραφική αποτύπωση της θέσης των υγροτόπων 

στο ηπειρωτικό τμήμα της Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου 

WetMainAreas, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΚΒΥ 

(http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/Sites/WetlandsMap).

10 Πηγή: Χαρτογραφική αποτύπωση της θέσης των νησιωτικών 

ελληνικών υγροτόπων στο πλαίσιο έργου του WWF-Ελλάς 

(http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/).

11 Συνολικά πρόκειται για περισσότερες μικρές φυσικές λίμνες, 

καθώς οι υγρότοποι Μικρές Λίμνες Ζηρέλια και Μικρές Λίμνες 

Χαλικίου, περιλαμβάνουν περισσότερες από μια.

12 Στην παρούσα έκδοση έχουν περιληφθεί αυτά  με τη 

μεγαλύτερη έκταση και ανάπτυξη εκατέρωθεν της κοίτης 

ποταμών και ρεμάτων, που έχουν ήδη αξιοποιηθεί ως χώροι 

αναψυχής. Απαιτείται να γίνει στο μέλλον μια πιο λεπτομερής 

καταγραφή, π.χ. ως τμήμα των εργασιών οριοθέτησης των 

ποταμών και ρεμάτων.

91
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

79
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

12
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

~95.000 στρέμματα 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Οι υγρότοποι 
της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας
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Από τους υγροτόπους της Θεσσαλίας, τη 
μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν οι μεγάλες 
τεχνητές λίμνες, όπως του Ταυρωπού και του 
Σμοκόβου. Οι λίμνες αυτές, ιδίως η λίμνη Ταυρωπού, 
παρότι δημιουργήθηκαν για άρδευση, ύδρευση 
και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, έχουν 
αποκτήσει πλέον πρόσθετη οικονομική σημασία, 
καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 

Αξιοσημείωτη για τα ελληνικά δεδομένα περίπτωση 
τεχνητού υγροτόπου που επαναδημιουργήθηκε 
στη θέση προϋπάρχοντος σημαντικού φυσικού 
υγροτόπου, αποτελεί η λίμνη Κάρλα. Παρά τα 
αρχικά προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά 
την αποκατάστασή της, η λίμνη έχει ανακτήσει 
σημαντικό μέρος των λειτουργιών του αρχικού 
υγροτόπου. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι και η λίμνη 
Μάτι ή Αργυροπουλίου, η οποία δημιουργήθηκε σε 
θέση με φυσική ανάβλυση πηγαίων υδάτων, μετά 
την κατασκευή φράγματος για την συγκράτηση των 
νερών και αποτελεί έναν εκτεταμένο, για τα δεδομένα 
της Θεσσαλίας, πεδινό υγρότοπο με αξιόλογα 
χαρακτηριστικά.

Από τους μικρούς υγροτόπους αξιοσημείωτη είναι 
η παρουσία των τεχνητών λιμνίων που έχουν 
δημιουργηθεί από την κατασκευή μικρών χωμάτινων 
φραγμάτων σε κοίτες χειμάρρων, ρεμάτων και 
παραπόταμων του Πηνειού, για τη συγκράτηση νερού 
για άρδευση καλλιεργειών και για την ενίσχυση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Σε αρκετά από αυτά, 
με την πάροδο του χρόνου, αναπτύχθηκε υγροτοπική 
βλάστηση, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν σε 
ενδιαιτήματα ψαριών και υδρόβιων και παρυδάτιων 
πτηνών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, 
βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ 
τους, λόγω διαδοχικών φραγμάτων στο ίδιο ρέμα, 
δημιουργώντας υγροτοπικά συμπλέγματα, όπως για 

παράδειγμα τα τεχνητά λιμνία κοντά στους οικισμούς 
Καρυάς, Συκαμινέας, Πυθίου και Φλάμπουρου στις 
παρυφές του Ολύμπου. Παρομοίως, στην περιοχή 
του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου Λάρισας, τα αρκετές 
δεκάδες τεχνητά λιμνία που βρίσκονται διάσπαρτα 
στην ημιορεινή αγροδασική περιοχή με ανεπτυγμένη 
κτηνοτροφία, συνθέτουν ένα ασυνήθιστο τοπίο 
μεγάλης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας. 
Τέλος, μικροί υγρότοποι έχουν δημιουργηθεί και σε 
παλιά λατομεία, όπου οι κοιλότητες εκσκαφής έχουν 
πληρωθεί με νερό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
υγροτοπικής βλάστησης και τη φυσική αποκατάσταση 
του τοπίου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στα παραποτάμια δάση που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το μήκος του Πηνειού 
ποταμού και των παραπόταμων του, συχνά κοντά 
σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως της Λάρισας, της 
Καρδίτσας και των Τρικάλων.  Πρόκειται για σπάνιο 
τύπο οικοσυστήματος ιδιαίτερης αισθητικής και 
περιβαλλοντικής σημασίας ο οποίος έχει απωλέσει 
κατά την προηγούμενη εκατονταετία το μεγαλύτερο 
εύρος της παλαιότερης κατανομής του στη χώρα. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δάση αυτά έχουν 
αξιοποιηθεί με τη διαμόρφωση χώρων και διαδρομών 
αναψυχής. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φιλοξενεί υγροτόπους  
με σπάνια ή και μοναδικά γνωρίσματα για τον 
ελλαδικό χώρο, όπως οι λίμνες Ζερέλια κοντά στον 
Αλμυρό Βόλου, η αλπική δρακόλιμνη της Βερλίγκας, 
ο πολύ μικρός υγρότοπος που υπάρχει στον κρατήρα 
της δολίνης του Ζουρ-Παπά κοντά στη Φαρκαδόνα 
και η λίμνη Στεφανιάδα, που σχηματίστηκε από 
κατολίσθηση που έφραξε τη ροή ενός παραπόταμου 
του Πηνειού και αποτελεί ίσως τη νεότερη λίμνη 
της Ελλάδας. Σχετικά σπάνιος είναι και ο τύπος 
υγροτόπου που σχηματίζεται από ανάβλυση πηγαίων 
υδάτων σε πεδινές εκτάσεις, όπως το εκτεταμένο έλος 

στη Μεταμόρφωση Σωτήρος κοντά στην Καρδίτσα. 
Ιδιαίτερη, τέλος, είναι η περίπτωση του παράκτιου 
έλους Λειχούρας όπου υπάρχουν πηγές γλυκού νερού 
που αναβλύζουν προς τον υγρότοπο. 

Οι υγρότοποι της Θεσσαλίας αποτελούν βασικά 
ενδιαιτήματα για ποικίλα είδη ζώων. 

Πολλά θηλαστικά, αμφίβια,  ερπετά και ασπόνδυλα 
διαβιούν, τρέφονται και αναπαράγονται σε 
αυτούς. Σχεδόν σε κάθε υγρότοπο, ακόμη και 
στους πιο μικρούς, έχουν καταγραφεί είδη 
πανίδας,  με πιο χαρακτηριστικά τα παρυδάτια 
πτηνά (σταχτοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες, 
λευκοτσικνιάδες, πελαργοί, καλαμοκανάδες 
κ.ά.), τα υδρόβια πτηνά (πάπιες, νερόκοτες, 
φαλαρίδες, κορμοράνοι κ.ά.), αλλά και ψάρια, 
ερπετά (νεροχελώνες, νερόφιδα) και αμφίβια, ενώ 
σε ορισμένες περιοχές παρατηρήθηκαν πιθανά 
βιοδηλωτικά ίχνη παρουσίας βίδρας. Στους δύο 
μεγαλύτερους υγροτόπους της Περιφέρειας, δηλαδή 
στο Δέλτα Πηνειού και στη λίμνη Κάρλα,  που 
εντάσσονται σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας, έχουν 
καταγραφεί 226 και 194, αντίστοιχα, είδη πτηνών. 
Στην πρόσφατα ανασυσταθείσα Κάρλα έχουν 
επίσης καταγραφεί 13 είδη ψαριών, 6 από τα οποία 
αποτελούν ενδημικά είδη της περιοχής. 
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Οι απειλές που δέχονται οι υγρότοποι της Θεσσαλίας είναι κοινές με αυτές που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι υγρότοποι στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο. 

Για παράδειγμα, οι παράκτιοι υγρότοποι δέχονται πιέσεις κυρίως από την αλόγιστη τουριστική 
ανάπτυξη, με αποτέλεσμα συχνά να υποβαθμίζονται, τόσο οι οικοσυστημικές λειτουργίες 
τους, όσο και η ποιότητα του τοπίου (π.χ. με κατακερματισμό βιοτόπων, επιχωματώσεις, 
απόρριψη ανενεργών υλικών και σκουπιδιών). Επίσης, οι ανθρώπινες δραστηριότητες συχνά 
δεν ενσωματώνουν αειφορικές πρακτικές, με συνέπεια τη μη συνετή χρήση των υγροτοπικών 
πόρων (π.χ αλόγιστη χρήση νερού, καύση καλαμιών, παράνομες υλοτομίες για καύσιμη ύλη 
ή για πρόχειρες κατασκευές, παράνομο κυνήγι, απόρριψη φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων). 

Η καταγραφή, χαρτογραφική αποτύπωση και συλλογή πρωτογενών δεδομένων για 
τους υγροτόπους της Θεσσαλίας αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάδειξη 
της αξίας τους και βασική παράμετρο για την αξιοποίησή τους ως πολύτιμου πόρου, με 
πολλές δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης, προς όφελος της φύσης και των κατοίκων 
της περιοχής. 
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Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

1 EL61000100 Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως 1

2 EL61000200 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου

3 EL61000300 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 2

4 EL61101700 Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου*

5 EL61200100 Δέλτα Πηνειού

6 EL61200200 Τεχνητή Λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου

Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

7 EL61200300 Εσωτερικό Έλος Πηγών Μάτι

8 EL61200400 Λίμνη Νεσσωνίδα

10 EL61200600 Τεχνητό Λιμνίο Γιαννωτών

11 EL61200700 Τεχνητό Λιμνίο Μικρού Ελευθεροχωρίου

12 EL61200800 Τεχνητό Λιμνίο Καλλιθέας Ελασσόνας

13 EL61200900 Τεχνητό Λιμνίο Καβακιά

14 EL61201000 Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως 2

15 EL61201100 Τεχνητό Λιμνίο Καλυβιών Αναλήψεως

16 EL61201200 Τεχνητά Λιμνία Πραιτωρίου

17 EL61201300 Εσωτερικό Έλος Ευαγγελισμού

18 EL61201400 Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Παραποτάμου

19 EL61201600 Εκβολή Ρέματος Ρακοποτάμου

20 EL61201700 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Ελασσονίτη

21 EL61201800 Μικρή Λίμνη Κεφαλόβρυσου

22 EL61201900 Τεχνητά Λιμνία Καρυάς

23 EL61202000 Τεχνητά Λιμνία Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

24 EL61202100 Τεχνητά Λιμνία Μηλιάς

25 EL61202200 Τεχνητά Λιμνία Πυθίου

26 EL61202300 Τεχνητά Λιμνία Σκοπίων

27 EL61202400 Τεχνητά Λιμνία Συκαμινέας

28 EL61202500 Τεχνητά Λιμνία Φλάμπουρου

29 EL61202600 Τεχνητό Λιμνίο Κουρουνιώτικου

30 EL61202800 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Μεγάλου Ρέματος

31 EL61202900 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 3

32 EL61203000 Τεχνητά Λιμνία Βλαχογιαννίου

33 EL61300100 Τεχνητή Λίμνη Κάρλα**

34 EL61202700 Παραποτάμια Εσωτερικά Έλη Πηνειού

* Το μεγαλύτερο τμήμα του συμπλέγματος των λιμνίων (9 από τα 10 λιμνία) ανήκει στην Περιφερειακή 

Ενότητα Τρικάλων. Η περιγραφή του περιλαμβάνεται σε εκείνη την ενότητα. 

** Το μεγαλύτερο τμήμα του υγροτόπου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η περιγραφή 

του περιλαμβάνεται σε εκείνη την ενότητα.

Μπλε γραμμοσκίαση = Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Πράσινη γραμμοσκίαση = Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Γεωγραφική κατανομή υγροτόπων της Π.Ε. Λάρισας

Υγρότοποι Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας
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EL61000100 
Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως 1

Τα Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως καταλαμβάνουν έκταση 25 στρ. 
περίπου και βρίσκονται δυτικά και σε πολύ μικρή απόσταση από τον 
ομώνυμο οικισμό του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας. Δημιουργήθηκαν με την κατασκευή δυο διαδοχικών χωμάτινων 
φραγμάτων. Το πρώτο λιμνίο, το πιο κοντινό στον οικισμό, περιβάλλεται 
από καλάμια (Phragmites australis), βούρλα (Juncus sp.) και ιτιές (Salix sp.), 
ενώ στο δεύτερο λιμνίο η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται μόνον 

απέναντι από το φράγμα όπου σχηματίζεται μια μικρή συστάδα από 
ιτιές (Salix sp.). Ανάμεσα στα δύο λιμνία σχηματίζεται μικρή αβαθής 
υδατοσυλλογή με βούρλα. Περιμετρικά περιβάλλονται από βραχώδεις 
λόφους με θαμνώδη βλάστηση, όπου κυριαρχούν τα πουρνάρια (Quercus 
coccifera).

Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως (EL61000100). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61000200 
Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου

Το Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου καταλαμβάνει 
έκταση 53 στρ. περίπου και βρίσκεται 1,5 χλμ. νότια του ομώνυμου 
οικισμού του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.  
Πρόκειται για δέκα περίπου μικρές και διαδοχικές υδατοσυλλογές εντός 
κοίτης ρέματος, οι οποίες κατά θέσεις φαίνεται ότι διατηρούνται λόγω 
μικρών χωμάτινων φραγμάτων. Η ευρύτερη έκταση είναι λοφώδης και 
αγροδασική. Η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται από ιτιές (Salix sp.),  
λεύκες (Populus sp.), καλάμια (Phragmites australis) και ψαθιά (Typha 

sp.).  Εντός της ρεματιάς υπάρχουν βελανιδιές, οι οποίες σε ορισμένα 
σημεία φθάνουν  στο νερό, ενώ η υδρόβια βλάστηση αποτελείται 
κυρίως από μυριόφυλλα  (Myriophyllum sp.)  και φακή του νερού (Lemna 
sp.).  Περιμετρικά υπάρχει πυκνή, σχεδόν αδιαπέραστη, βλάστηση από 
αγκαθωτούς θάμνους [βατομουριές (Rubus sp.), τσαπουρνιές (Prunus 
spinosa), κουτσουπιές (Cercis siliquastrum), και αγριοτριανταφυλλιές 
(Rosa sp.)]. 

Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου (EL61000200). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61000300 
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος 
Πηνειού 2

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 2 καταλαμβάνει έκταση 162 
στρ. περίπου και βρίσκεται 0,5 χλμ. δυτικά του οικισμού Κουτσόχερο 
του Δήμου Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται 
για υπολειμματικό παραποτάμιο δάσος που σχηματίζεται σε καμπή του 
Πηνειού ποταμού. Η βλάστηση αποτελείται από ιτιές (Salix alba, Salix 
fragilis, Salix sp.), λεύκες (Populus nigra, Populus alba), σκλήθρα (Alnus 
glutinosa), φτελιές (Ulmus minor, Ulmus laevis), αγριοκρανιά (Cornus 
sanguinea), κράταιγους (Crataegus sp.), αρμυρίκια (Tamarix sp.), και λύθρα 

(Lythrum salicaria). Σε πιο ξηρά μέρη εμφανίζονται παλιούρια (Paliurus 
spina-christi) και κουτσουπιές (Cercis siliquastrum). Στο δάσος εντοπίζονται 
και αρκετά αναρριχητικά φυτά, όπως περικοκλάδες (Periploca graeca), 
λυγαριές (Vitex agnus- castus), κληματίδες (Clematis flammula), σαρμασάκια 
(Cynanchum acutum), που μαζί με τους αγκαθωτούς θάμνους (κυρίως 
βατομουριές Rubus sp.) δυσκολεύουν τη μετακίνηση εκτός δρόμων και 
μονοπατιών.

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 2 (EL61000300). Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61200100 
Δέλτα Πηνειού

Το Δέλτα Πηνειού καταλαμβάνει έκταση 8.585 στρ. περίπου και βρίσκεται 
στον Δήμο Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για το 
εκτεταμένο δελταϊκό σύστημα του μεγαλύτερου ποταμού της Θεσσαλίας. 
Δημιουργεί ένα σύνθετο μωσαϊκό οικοτόπων, περιλαμβάνοντας θαμνώνες με 
αρμυρίκια (Tamarix sp.), παραποτάμια δάση με πλατάνια (Platanus orientalis), 
ασημόλευκες (Populus alba), ιτιές (Salix sp), φτελιές (Ulmus sp.), σκλήθρα (Alnus 
glutinosa) και φράξους (Fraxinus sp.), έλη γλυκού νερού με καλάμια (Phragmites 
australis) και ψαθιά (Typha sp.), λιβάδια με βούρλα (Juncus sp.), αλμυρά έλη και 
αμμοθίνες. Διαθέτει πλούσια πανίδα και ιδιαίτερα ορνιθοπανίδα (226 είδη) 
η οποία περιλαμβάνει αρπακτικά, πολλά είδη ερωδιών (σταχτοτσικνιάδες, 
πορφυροτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες), 12 είδη πάπιας και 
άλλα υδρόβια και παρυδάτια είδη, πολλά από τα οποία φωλιάζουν στο δέλτα, 
ενώ άλλα χρησιμοποιούν τον υγρότοπο κατά τις περιόδους μετανάστευσης ή ως 

περιοχή διαχείμανσης. Η ιχθυοπανίδα του Δέλτα είναι επίσης πλούσια, καθώς 
περιλαμβάνει είδη που ζουν αποκλειστικά σε γλυκό νερό, μεταξύ των οποίων 
και ενδημικά του Πηνειού όπως το σίρκο της Θεσσαλίας (Alburnus thessalicus), ο 
θεσσαλογωβιός (Knipowitshia thessala), είδη που μπορούν να ζήσουν σε διάφορα 
επίπεδα αλατότητας (ευρύαλα), καθώς και είδη που ανεβαίνουν στους ποταμούς 
για να αναπαραχθούν (ανάδρομα). Τέλος στην περιοχή του Δέλτα διαβιούν 
αρκετά είδη ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών, μεταξύ των οποίων ορισμένα 
σπάνια και προστατευόμενα όπως η βίδρα (Lutra lutra), ενώ ανεξακρίβωτος 
είναι ο αριθμός ειδών ασπονδύλων. Μεγάλο τμήμα του περιλαμβάνεται στην 
περιοχή GR1420015: Δέλτα Πηνειού που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά. 
Μικρό τμήμα του περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δέλτα Πηνειού 
(Στομίου). 

Δέλτα Πηνειού (EL61200100) κοντά στα Μεσάγγαλα.  Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61200200 
Τεχνητή Λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου

Η Τεχνητή Λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου καταλαμβάνει έκταση 495 στρ.   
περίπου και βρίσκεται σε απόσταση 2 χλμ. νοτιοδυτικά του ομώνυμου οικισμού 
του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Έχει δημιουργηθεί 
από τις πηγές Μάτι, με την κατασκευή φράγματος κατά τη δεκαετία του 1950. 
Το φράγμα είναι χωμάτινο ενισχυμένο με πέτρες και διαθέτει τσιμεντένιο 
υπερχειλιστή. Προς τα κατάντη ρέει άφθονο καθαρό νερό, πλημμυρίζοντας 
το παραποτάμιο δάσος που αναπτύσσεται στις κοίτες των μικρών ρεμάτων 
που σχηματίζονται, με πλατάνια (Platanus orientalis), λεύκες (Populus sp.), 
ιτιές (Salix sp.) και φτελιές (Ulmus sp.). Η λίμνη περιβάλλεται από καλαμώνα 

(κυρίως Typha sp. και Phragmites australis), βούρλα (Juncus sp.), ιτιές (Salix sp.) 
και λεύκες (Populus alba). Πριν την υπερχείλιση, υπάρχει κανάλι που εκτρέπει 
μέρος του νερού με κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά, όπου αναπτύσσεται 
πλούσια υδρόβια βλάστηση (Ranunculus sp., Azolla filiculoides, Callitriche 
sp., Potamogeton sp.). Στην περιοχή έχει διαμορφωθεί χώρος αναψυχής με 
γέφυρα, διαδρόμους, παγκάκια, ενώ λειτουργεί και παραδοσιακή νεροτριβή 
(δριστέλα) για το πλύσιμο χαλιών.

Τεχνητή Λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου (EL61200200). Ημ. λήψης: 08/12/2018.
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EL61200300 
Εσωτερικό Έλος Πηγών Μάτι 

Το Εσωτερικό Έλος Πηγών Μάτι καταλαμβάνει έκταση 73 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 3,5 χλμ. βορειοανατολικά του Τυρνάβου, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για έναν επιμήκη υγρότοπο που τροφοδοτείται 
από πηγές που αναβλύζουν στους πρόποδες του μικρού επικείμενου λόφου. 

Περιμετρικά υπάρχουν πλατάνια (Platanus orientalis), αλλά και λίγες ιτιές 
(Salix sp.), ενώ στις όχθες της μικρής υδατοσυλλογής υπάρχουν καλάμια 
(Phragmites australis) και λύθρα (Lythrum salicaria). Στην περιοχή έχουν 
διαμορφωθεί χώροι αναψυχής και λειτουργεί υποδομή εστίασης.

Εσωτερικό Έλος Πηγών Μάτι (EL61200300). Χώρος αναψυχής. Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61200400 
Λίμνη Νεσσωνίδα

Η Λίμνη Νεσσωνίδα καταλαμβάνει έκταση 1.353 στρ. περίπου και βρίσκεται 
0,5 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του οικισμού Καλοχώρι του Δήμου Τεμπών, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Τμήμα του υγροτόπου αποτελεί υπόλειμμα 
της αρχαίας Νεσσωνίδας, μιας λίμνης που πιστεύεται πως υπήρξε μεγαλύτερη 
από τη γειτονική της λίμνη Βοϊβηίδα (σημερινή Κάρλα), με την οποία ενωνόταν 
κατά τις περιόδους πλημμυρών. Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει μεγάλη 
εποχική διακύμανση και εξαρτάται από τα κατακρημνίσματα κάθε έτους, ενώ 
ορισμένες περιόδους μπορεί να μην έχει σχεδόν καθόλου νερό. Περιμετρικά 

κυριαρχούν αρμυρίκια (Tamarix sp.) και κατά θέσεις βούρλα (Juncus sp.), 
καλάμια (Phragmites australis), ασημόλευκες (Populus alba) και ιτιές (Salix sp.). 
Προς τα δυτικά ο υγρότοπος περιλαμβάνει έκταση η οποία είναι αρκετά 
τροποποιημένη λόγω παλαιότερων εκσκαφών για τη λήψη αργίλου. Οι εκσκαφές 
έχουν πλέον πληρωθεί με νερό και έχει αναπτυχθεί υγροτοπική βλάστηση με 
ιτιές, ασημόλευκες, αρμυρίκια και καλάμια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
νέου τοπίου.

Τμήμα Λίμνης Νεσσωνίδας (EL61200400). Ημ. λήψης: 08/12/2018.
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EL61200500 
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων 
Ομορφοχωρίου

Τα Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Ομορφοχωρίου καταλαμβάνουν 
συνολική έκταση 22 στρ. περίπου και βρίσκονται 3 χλμ. ανατολικά 
του Ομορφοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας. Πρόκειται για μικρά λιμνία που δημιουργήθηκαν από 
παλαιότερες εκσκαφές. Γειτνιάζουν με παρακείμενο κανάλι και 

περιβάλλονται από καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασής 
τους καλύπτεται από καλάμια (Phragmites australis), ενώ υπάρχουν 
επίσης λίγα αρμυρίκια (Tamarix sp.) και ιτιές (Salix sp.). 

Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Ομορφοχωρίου (EL61200500 ). Ημ. λήψης: 03/02/2019.



Σελίδα 29

EL61200600 
Τεχνητό Λιμνίο Γιαννωτών

Το Τεχνητό Λιμνίο Γιαννωτών καταλαμβάνει έκταση 21 στρ. 
περίπου και βρίσκεται 0,5 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού των 
Γιαννωτών του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας. Δημιουργήθηκε από μικρό χωμάτινο φράγμα σε 
κοίτη ρέματος. Περιμετρικά υπάρχει στενή παρόχθια ζώνη με 
καλάμια (Phragmites australis), λίγα ψαθιά (Typha sp.) και ιτιές 

(Salix sp.). Στα νερά του αναπτύσσεται υδρόβια βλάστηση με 
ποταμογείτονες (Potamogeton sp.) και φακή του νερού (Lemna 
minor). Περιβάλλεται από θαμνώδη βλάστηση με πουρνάρια 
(Quercus coccifera).

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba) στο Τεχνητό Λιμνίο Γιαννωτών (EL61200600). Ημ. λήψης: 08/12/2018.
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EL61200700 
Τεχνητό Λιμνίο Μικρού 
Ελευθεροχωρίου

Το Τεχνητό Λιμνίο Μικρού Ελευθεροχωρίου καταλαμβάνει έκταση 
23 στρ. περίπου και βρίσκεται 0,5 χλμ. δυτικά του οικισμού Μικρό 
Ελευθεροχώρι του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας. Δημιουργήθηκε από μικρό χωμάτινο φράγμα ενισχυμένο με 
πέτρες και συρματόπλεγμα το οποίο διαθέτει τσιμεντένιο υπερχειλιστή. 
Περιμετρικά, κυρίως στο δυτικό και βόρειο τμήμα του, υπάρχει στενή 

παρόχθια ζώνη με καλάμια (Phragmites australis), ψαθιά (Typha sp.), λίγα 
βούρλα (Juncus sp.), λεύκες (Populus sp.) και ιτιές (Salix sp.). Περιβάλλεται 
από θαμνώδη βλάστηση με πουρνάρια (Quercus coccifera), τα οποία σε 
κάποιες θέσεις φθάνουν ως τα νερά του λιμνίου. 

Τεχνητό Λιμνίο Μικρού Ελευθεροχωρίου (EL61200700). Ημ. λήψης: 09/12/2018.



Σελίδα 31

EL61200800 
Τεχνητό Λιμνίο Καλλιθέας 
Ελασσόνας

Το Τεχνητό Λιμνίο Καλλιθέας Ελασσόνας 
καταλαμβάνει έκταση 26 στρ. περίπου 
και βρίσκεται στο ανατολικό άκρο 
του ομώνυμου οικισμού του  Δήμου 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας.  Περιμετρικά αναπτύσσεται στενή 
ζώνη με παρόχθια βλάστηση από καλάμια 
(Phragmites australis) και βούρλα (Eleocharis 
palustris). Ανατολικά και νότια του λιμνίου 
έχει πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση.

Τεχνητό Λιμνίο Καλλιθέας Ελασσόνας (EL61200800). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61200900 
Τεχνητό Λιμνίο Καβακιά

Το Τεχνητό Λιμνίο Καβακιά καταλαμβάνει έκταση 14 στρ. περίπου και 
βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του οικισμού Πετρωτό του Δήμου 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Δημιουργήθηκε από 
χωμάτινο φράγμα σε ρεματιά, το οποίο διαθέτει τσιμεντένιο υπερχειλιστή. 
Λόγω των απότομων πρανών περιμετρικά υπάρχουν μόνο λίγα καλάμια 

(Phragmites australis) και βούρλα (Scirpus sp.). Ανάντη του φράγματος στη 
ρεματιά υπάρχει πυκνή δενδρώδης βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από 
ιτιές (Salix sp.). Το λιμνίο περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής με 
την ονομασία Καλλιθέα-Λόφος Κοκκινόγις-Λιβάδι-Δόλιχοι.

Τεχνητό Λιμνίο Καβακιά (EL61200900). Ημ. λήψης: 09/12/2018.
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EL61201000 
Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών 
Αναλήψεως 2

Τα Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως καταλαμβάνουν συνολικά 
έκταση 43 στρ. περίπου και βρίσκονται ανατολικά και βορειοδυτικά του 
οικισμού Καλύβια Αναλήψεως του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για τέσσερα λιμνία που σχηματίζονται 
από χωμάτινα φράγματα. Τα δύο από αυτά, ανατολικά του οικισμού, 

περιβάλλονται από καλλιέργειες, ενώ περιμετρικά η παρόχθια βλάστηση 
περιορίζεται σε ελάχιστες ιτιές (Salix sp.) και βούρλα (Juncus sp.). Τα άλλα 
δύο, βορειοδυτικά του οικισμού, περιβάλλονται από βραχώδεις λόφους 
με θαμνώδη βλάστηση, όπου κυριαρχούν τα πουρνάρια (Quercus 
coccifera).

Τεχνητό Λιμνίο Αναλήψεως (EL61201000). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61201100 
Τεχνητό Λιμνίο Καλυβιών 
Αναλήψεως

Το Τεχνητό Λιμνίο Καλυβίων Αναλήψεως καλύπτει έκταση 4 στρ. περίπου και βρίσκεται 1 χλμ. νοτιοανατολικά του ομώνυμου 
οικισμού του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Περιμετρικά αναπτύσσεται στενή ζώνη από καλάμια 
(Phragmites australis) η οποία εξωτερικά περιβάλλεται από ζώνη αγκαθωτών θάμνων, κυρίως από βατομουριές (Rubus sp.) που 
εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση στις όχθες του. Το λιμνίο χρησιμοποιείται για την απόληψη νερού για άρδευση.

Τεχνητό Λιμνίο Καλυβιών Αναλήψεως (EL61201100). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61201200 
Τεχνητά Λιμνία Πραιτωρίου

Τα Τεχνητά Λιμνία Πραιτωρίου αθροιστικά καλύπτουν έκταση 48 στρ. περίπου και βρίσκονται σε απόσταση 1 έως 3 χλμ. δυτικά 
του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα 
που κατασκευάστηκαν σε δύο ρέματα της περιοχής. Λόγω των απότομων κλίσεων των πρανών τους, η παρόχθια βλάστηση, με 
ελάχιστα καλάμια (Phragmites australis) και ιτιές (Salix sp.), περιορίζεται στην όχθη απέναντι από τα φράγματα. Το πιο κοντινό 
στον οικισμό λιμνίο περιβάλλεται από καλλιέργειες, ενώ το άλλο από θαμνώδη βλάστηση με κυρίαρχα τα πουρνάρια (Quercus 
coccifera). Περιλαμβάνονται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βερδικούσα-Πραιτώριο-Συκέα.

Τεχνητά Λιμνία Πραιτωρίου (EL61201200). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61201300 
Εσωτερικό Έλος Ευαγγελισμού

Το Εσωτερικό Έλος Ευαγγελισμού καταλαμβάνει έκταση 
2,5 στρ. περίπου και βρίσκεται κοντά στον ποταμό Πηνειό, 
1 χλμ. δυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Τεμπών, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Καλύπτεται στο 
σύνολό του από καλάμια (Phragmites australis),  ανάμεσα 
στα οποία φύονται ασημόλευκες (Populus alba) και ιτιές 
(Salix sp.). 

Εσωτερικό Έλος Ευαγγελισμού (EL61201300). Ημ. λήψης: 03/02/2019.

EL61201400 
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Παραποτάμου

Τα Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Παραποτάμου καταλαμβάνουν αθροιστικά 
έκταση 9 στρ. περίπου και βρίσκονται κοντά στον ποταμό Πηνειό, 1,8 χλμ. 
ανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας. Υπάρχουν ασημόλευκες (Populus alba), ιτιές (Salix sp.), 
αρμυρίκια (Tamarix sp.) και ελάχιστα καλάμια (Phragmites australis), κυρίως 
στο νότιο τμήμα του υγροτόπου. Στο βορειοδυτικό άκρο υπάρχει ενεργό 
αμμορυχείο.

Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Παραποτάμου (EL61201400). Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61201600 
Εκβολή Ρέματος Ρακοποτάμου

Η Εκβολή Ρέματος Ρακοποτάμου καταλαμβάνει έκταση 
9 στρ. περίπου και βρίσκεται μεταξύ των οικισμών 
Κάτω Πολυδέντρι και Ισιώματα του Δήμου Αγιάς, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για μικρό 
εκβολικό σύστημα που σχηματίζει στην ακτή μόνιμη 
υδατοσυλλογή και περιβάλλεται από καλάμια (Phragmites 
australis) και δενδρώδη βλάστηση.  Περιλαμβάνεται 
στην περιοχή GR1420004: Κάρλα - Μαυροβούνι - 
Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου που εντάσσεται στο Δίκτυο 
Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους, ενώ τμήμα 
του περιλαμβάνεται και στην περιοχή  GR1420006: Όρος 
Μαυροβούνι που εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα 
πτηνά.

Εκβολή Ρέματος Ρακοποτάμου (EL61201600). Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61201700 
Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας 
Ελασσονίτη

Το Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας 
Ελασσονίτη καταλαμβάνει έκταση 112 
στρ. περίπου και βρίσκεται στον Δήμο 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας. Σχηματίζεται σε παραπόταμο 
του ποταμού Ελασσονίτη. Καλύπτεται 
από καλαμώνα (Phragmites australis) και 
περιβάλλεται από ιτιές (Salix sp.) και 
λεύκες (Populus sp.). Περιλαμβάνεται στην 
περιοχή GR1420014: Περιοχή Ελασσόνας 
που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά.

Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Ελασσονίτη (EL61201700). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61201800 
Μικρή Λίμνη Κεφαλόβρυσου

Η Μικρή Λίμνη Κεφαλόβρυσου καταλαμβάνει έκταση 94 στρ. περίπου 
και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον ομώνυμο οικισμό 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Η λίμνη 
δημιουργείται από πηγαία ύδατα (πηγή Ζβόρος) λόγω της ύπαρξης 
φράγματος. Το βάθος της σε πολλά σημεία φθάνει τα 5 μ. και τα 
υπερχειλίζοντα νερά της εκβάλλουν στο ρέμα Βούλγαρη. Περιβάλλεται 
από στενή ζώνη υδροχαρούς βλάστησης με ασημόλευκες (Populus 

alba), ιτιές (Salix sp.), καλάμια (Phragmites australis), ψαθιά (Typha sp.) 
και βούρλα (Carex sp.). Κατάντη του φράγματος εκτείνεται υδροχαρές 
δάσος όπου κυριαρχούν οι ιτιές (Salix sp.). Στη λίμνη παρατηρούνται 
αργυροτσικνιάδες (Ardea alba), κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo) και 
βουτηχτάρια. 

Αργυροτσικνιάς και κορμοράνοι στη Μικρή Λίμνη Κεφαλόβρυσου (EL61201800). Ημ. λήψης: 08/12/2018.
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EL61201900 
Τεχνητά Λιμνία Καρυάς

Τα Τεχνητά Λιμνία Καρυάς καταλαμβάνουν έκταση 141 στρ. περίπου 
και βρίσκονται στις παρυφές του Ολύμπου, 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά 
του οικισμού της Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για τρία στενόμακρα λιμνία που 
δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα κατά μήκος της ροής 
ρέματος, το οποίο εκβάλλει στο ρέμα Συκαμινιάς. Τα φράγματα 
διαθέτουν τσιμεντένιο υπερχειλιστή και υπάρχουν εγκαταστάσεις για 
την άντληση υδάτων για άρδευση. Περιμετρικά των λιμνίων υπάρχει 
πολύ στενή ζώνη υγροτοπικής βλάστησης με ψαθιά (Typha sp.), βούρλα 

(Scirpus sp., Juncus sp.), ιτιές (Salix sp.) και λίγες λεύκες (Populus sp.). 
Τη ζώνη αυτή διαδέχονται αγκαθωτοί θάμνοι [βατομουριές (Rubus 
sp.), τσαπουρνιές (Prunus spinosa) και αγριοτριανταφυλλιές (Rosa 
sp.)]. Απέναντι από τα φράγματα, όπου οι κλίσεις ομαλοποιούνται, 
αναπτύσσονται καλαμώνες από ψαθιά (Typha sp.), υδρόβια βλάστηση 
κυρίως από ποταμογείτονες (Potamogeton sp.) και σε μικρής έκτασης 
θέσεις βούρλα (Juncus sp., Scirpus sp.). Τα τρία λιμνία περιλαμβάνονται 
στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Καρυά-Συκαμινέα (Ελασσόνας).

Τεχνητά Λιμνία Καρυάς (EL61201900). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61202000 
Τεχνητά Λιμνία Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου 

Τα Τεχνητά Λιμνία Μεγάλου Ελευθεροχωρίου καταλαμβάνουν συνολική 
έκταση 188 στρ. περίπου και βρίσκονται κοντά στον ομώνυμο οικισμό 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται 
για ένα ορεινό σύμπλεγμα δεκάδων λιμνίων. Η υγροτοπική βλάστηση 
αποτελείται από λεύκες (Populus alba, Populus nigra), πλατάνια (Platanus 
orientalis), ιτιές (Salix sp.), ψαθιά (Typha sp.), καλάμια (Phragmites australis), 
βούρλα (Juncus sp., Eleocharis palustris), φακή του νερού (Lemna minor) και 

κερατόφυλλα (Ceratophyllum sp.). Σε υψηλότερες θέσεις φύονται λύθρα 
(Lythrum salicaria) και λυγαριές (Vitex agnus-castus). Στις ρεματιές μεταξύ 
των τεχνητών λιμνίων αναπτύσσεται επίσης υγροτοπική βλάστηση, ενώ 
στους λόφους γύρω από τα λιμνία υπάρχει αραιή δενδρώδης βλάστηση 
όπου κυριαρχούν οι βελανιδιές, αλλά και μεγάλες εκτάσεις όπου έχουν 
φυτευτεί ακακίες. 

Τεχνητά Λιμνία Μεγάλου Ελευθεροχωρίου (EL61202000). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61202100 
Τεχνητά Λιμνία Μηλιάς

Τα Τεχνητά Λιμνία Μηλιάς καταλαμβάνουν συνολική έκταση 176 στρ. 
περίπου και βρίσκονται μεταξύ των οικισμών Μηλιά και Φαρμάκη του 
Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για 
πέντε μικρά τεχνητά λιμνία, τα νερά των οποίων καταλήγουν στο ρέμα 
Βούλγαρη, παραπόταμο του Πηνειού. Οι όχθες τους είναι απότομες και η 
υγροτοπική βλάστηση [ιτιές (Salix sp.), καλάμια (Phragmites australis) και 

βούρλα (Juncus sp.)] περιορίζεται σε λίγες θέσεις όπου οι κλίσεις είναι 
ηπιότερες. Περιμετρικά των λιμνίων κυριαρχούν τα πουρνάρια (Quercus 
coccifera).

Τεχνητά Λιμνία Μηλιάς (EL61202100). Ημ. λήψης: 09/12/2018.
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EL61202200  
Τεχνητά Λιμνία Πυθίου 

Τα Τεχνητά Λιμνία Πυθίου καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 148 στρ. 
περίπου και βρίσκονται δυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για έξι μικρά 
λιμνία που δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα σε ρέματα της 
λοφώδους, ημιορεινής περιοχής. Η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται 
σε λιγοστά καλάμια (Phragmites australis), ιτιές (Salix sp.), ψαθιά (Typha sp.), 
ασημόλευκες (Populus alba) και βούρλα (Juncus sp., Scirpus sp.) περιμετρικά 

των λιμνίων. Σε κάποια από τα λιμνία αναπτύσσεται υδρόβια βλάστηση, 
κυρίως φακή του νερού (Lemna minor) και ποταμογείτονες (Potamogeton 
sp.). Σε ένα από τα λιμνία υπήρχε παλαιότερο χωμάτινο φράγμα το 
οποίο έσπασε και στον παλιό πυθμένα του, αναπτύχθηκε ένας αξιόλογος 
καλαμώνας (Phragmites australis, Typha sp.) πλαισιωμένος από ιτιές και 
ασημόλευκες. 

Τεχνητά Λιμνία Πυθίου (EL61202200). Ημ. λήψης: 09/12/2018.
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EL61202300 
Τεχνητά Λιμνία Σκοπίων

Τα Τεχνητά Λιμνία Σκοπίων καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 84 στρ. 
περίπου και βρίσκονται δυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για μικρά λιμνία 
που δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα σε ρέματα της λοφώδους, 
ημιορεινής περιοχής. Το πιο αξιόλογο βρίσκεται νοτιοδυτικά, είναι σχετικά 
αβαθές και οι όχθες του χαρακτηρίζονται από ήπιες κλίσεις. Στην επιφάνειά 
του αναπτύσσονται πυκνοί σχηματισμοί μυριόφυλλων (Μyriophyllum 
spicatum) και περιμετρικά, ιδιαίτερα στη βόρεια και ανατολική όχθη του, 
καλαμώνες από ψαθιά (Typha sp.) και καλάμια (Phragmites australis). Σε 
υψηλότερες θέσεις, και κυρίως απέναντι από το φράγμα, υπάρχουν βούρλα 

(Juncus sp.) και ιτιές (Salix sp.). Στο νοτιοανατολικό άκρο του λιμνίου, 
πλησίον του δρόμου, αναπτύσσεται μια συστάδα από βελανιδιές. Το 
δεύτερο πιο αξιόλογο λιμνίο βρίσκεται 700 μ. βορειοδυτικά των Σκοπίων 
και καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από επιπλέουσα υδρόβια βλάστηση 
(Lemna minor). Στις όχθες υπάρχουν κυρίως ψαθιά (Typha sp.), βούρλα 
(Juncus sp.), νεραγριάδα (Paspalum distichum), μερικές ιτιές (Salix sp.) και 
ελάχιστες λεύκες (Populus sp.). H εκροή του λιμνίου είναι τσιμεντένια και 
παρουσιάζει ενδιαφέρουσα υδρόβια βλάστηση από μέντα (Mentha sp.), 
λάπατα (Rumex sp.) κ.ά., ενώ οι απέναντι όχθες είναι πολύ απότομες.

Τεχνητά Λιμνία Σκοπίων (EL61202300). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61202400 
Τεχνητά Λιμνία Συκαμινέας

Τα Τεχνητά Λιμνία Συκαμινέας καταλαμβάνουν συνολική έκταση 89 στρ. 
περίπου και βρίσκονται νότια - νοτιοανατολικά του ομώνυμου οικισμού 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται 
για πέντε μικρά τεχνητά λιμνία τα οποία περιβάλλονται από ελώδεις 
εκτάσεις κυρίως με ψαθιά (Typha sp.), βούρλα (Juncus sp., Scirpus sp.), 
ιτιές (Salix sp.) και λεύκες (Populus sp.). Δημιουργήθηκαν από χωμάτινα 
φράγματα κατά μήκος ρεμάτων που καταλήγουν στο ρέμα Σκαμνιάς. 

Τα δύο ανατολικότερα λιμνία διαχωρίζονται από αγροτικό δρόμο που 
φράζει τη ροή και το νερό συχνά υπερχειλίζει. Καλύπτονται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από υδρόβια βλάστηση, κυρίως φακή του νερού (Lemna minor) 
και ποταμογείτονες (Potamogeton sp.).

Τεχνητά Λιμνία Συκαμινέας (EL61202400). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61202500 
Τεχνητά Λιμνία Φλάμπουρου

Τα Τεχνητά Λιμνία Φλάμπουρου καταλαμβάνουν συνολική έκταση 90 στρ. 
περίπου και βρίσκονται μεταξύ των οικισμών Ολυμπιάδας και Κρυόβρυσης 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται 
για τέσσερα λιμνία, εκ των οποίων τα δύο είναι μεγαλύτερα και βρίσκονται 
σχετικά κοντά, ενώ τα δύο μικρότερα βρίσκονται απομακρυσμένα προς 
βορρά και προς νότο. Δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα σε 

ρέματα που καταλήγουν στο Μαυρόρεμα, παραπόταμο του Πηνειού. Οι 
όχθες τους είναι απότομες και η υγροτοπική βλάστηση [ιτιές (Salix sp.), 
ψαθιά (Typha sp.) και βούρλα (Juncus sp.)] περιορίζεται σε λίγες θέσεις 
όπου οι κλίσεις είναι πιο ήπιες. 

Τεχνητά Λιμνία Φλάμπουρου (EL61202500). Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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EL61202600 
Τεχνητό Λιμνίο Κουρουνιώτικου

Το Τεχνητό Λιμνίο Κουρουνιώτικου καταλαμβάνει έκταση 21 στρ. περίπου 
και βρίσκεται 1,2 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Γεράνια του Δήμου 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Δημιουργήθηκε 
από χωμάτινο φράγμα και περιμετρικά του αναπτύσσεται στενή ζώνη 
υγροτοπικής βλάστησης, κυρίως με λεύκες (Populus sp.) και ιτιές (Salix sp.) 

Περιβάλλεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στο σύνολό του ο υγρότοπος 
περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Καλλιθέα – Λόφος Κοκκινόγις 
– Λιβάδι - Δόλιχοι. 

Τεχνητό Λιμνίο Κουρουνιώτικου (EL61202600). Ημ. λήψης: 09/12/2018.
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EL61202800 
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Μεγάλου Ρέματος

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Μεγάλου Ρέματος καλύπτει έκταση 45 
στρ. περίπου και βρίσκεται 1,5 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καλλιθέα 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Η υγροτοπική 
βλάστηση αποτελείται από ψαθιά (Typha sp.), βούρλα (Juncus sp.), καλάμια 

(Phragmites australis), ιτιές (Salix sp.), λεύκες (Populus sp.) και πλατάνια 
(Platanus orientalis). Έχουν δημιουργηθεί με εκσκαφή, τρία μικρά λιμνία 
για τη συγκέντρωση νερού για άρδευση. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Μεγάλου Ρέματος (EL61202800). Ημ. λήψης: 09/12/2018.
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EL61202900 
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 3

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 3 καταλαμβάνει έκταση 570 στρ. 
περίπου και βρίσκεται βορειοδυτικά των παρυφών της πόλης της Λάρισας, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για ένα υπολειμματικό 
παραποτάμιο δάσος, σε μία καμπή του Πηνειού, με σκλήθρα (Alnus 
glutinosa), ιτιές (Salix alba, Salix fragilis, Salix sp.), λεύκες (Populus nigra, 
Populus alba), κουφοξυλιές (Sambucus nigra), φτελιές (Ulmus minor, Ulmus 
laevis), κράταιγους (Crataegus sp.) και αρμυρίκια (Tamarix sp.). Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του δάσους είναι η παρουσία της χνοώδους ποδισκοφόρου 

δρυός (Quercus robur subsp. pedunculiflora). Σε πιο ξηρά μέρη εμφανίζονται 
παλιούρια (Paliurus spina-christi) και κουτσουπιές (Cercis siliquastrum), ενώ 
σημειακά εντοπίζονται καλάμια (Arundo donax και Phragmites australis). Στο 
δάσος περιμετρικά υπάρχουν πολλά αναρριχητικά φυτά [κισσοί (Hedera 
helix), περικοκλάδες (Periploca graeca), λυγαριές (Vitex agnus-castus), μικροί 
κονβόλβουλοι (Convolvulus arvensis)] μαζί με αγκαθωτούς θάμνους, κυρίως 
βατομουριές (Rubus sp.).

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 3 (EL61202900). Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61203000 
Τεχνητά Λιμνία Βλαχογιαννίου

Τα Τεχνητά Λιμνία Βλαχογιαννίου καταλαμβάνουν συνολική έκταση 101 
στρ. περίπου και βρίσκονται δυτικά και νότια του ομώνυμου οικισμού 
του Δήμου Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται 
για οκτώ λιμνία που δημιουργήθηκαν από χωμάτινα φράγματα σε ρέματα, 
σε λοφώδη, ημιορεινή περιοχή. Στα περισσότερα λιμνία η υγροτοπική 
βλάστηση είναι φτωχή και περιορίζεται σε λίγα καλάμια (Phragmites 
australis), ενώ στο πιο νοτιοανατολικό λιμνίο παρατηρούνται  σπαργάνια 
(Sparganium angustifolium). Στο δυτικότερο λιμνίο έχει επέλθει διάρρηξη 

του τεχνητού χωμάτινου φράγματος με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε 
ένα μικρό έλος, στο βαθύτερο σημείο του οποίου έχει σχηματιστεί πυκνή, 
σχεδόν αδιαπέραστη, συστάδα από ιτιές (Salix sp.) και καλάμια (Phragmites 
australis, Arundo donax). Περιμετρικά σε πιο ψηλά σημεία υπάρχουν βούρλα 
(Juncus sp.) και λάπατα (Rumex sp.), ενώ στις υδατοσυλλογές αναπτύσσεται 
υδρόβια βλάστηση. Κοντά σε κάποια από τα λιμνία υπάρχουν ποτίστρες.

Τεχνητά Λιμνία Βλαχογιαννίου (EL61203000). Ημ. λήψης: 24/12/2018.



Σελίδα 51

EL61202700 
Παραποτάμια Εσωτερικά Έλη Πηνειού

Τα Παραποτάμια Εσωτερικά Έλη Πηνειού καλύπτουν συνολική έκταση 215 
στρ. και βρίσκονται βορειοδυτικά του οικισμού Ευαγγελισμός του Δήμου 
Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για δύο τμήματα, εκ 
των οποίων το βόρειο αποτελείται από μια κεντρική πλημμυρισμένη έκταση 
που περιβάλλεται από δενδρώδη βλάστηση με ασημόλευκες (Populus alba), 
ιτιές (Salix sp.), αλλά και αρμυρίκια (Tamarix sp.) και καλάμια (Phragmites 

australis). Το δεύτερο τμήμα του υγροτόπου είναι αρκετά τροποποιημένο 
και διακόπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις και εκσκαφές. Υπάρχουν 
συστάδες καλαμιών (Arundo donax & Phragmites australis), ασημόλευκων 
(Populus alba) και ιτιών (Salix sp.) και μία μόνιμη υδατοσυλλογή περίπου 5 
στρ. 

Παραποτάμια Εσωτερικά Έλη Πηνειού (EL61202700). Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61203100  
Τεχνητό Λιμνίο Σκήτης

Το Τεχνητό Λιμνίο Σκήτης καταλαμβάνει έκταση περίπου 40 στρ. και 
βρίσκεται 1,7 χλμ. νοτιοδυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Αγιάς, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ο υγρότοπος βρίσκεται σε υψόμετρο 
320 μ. και δημιουργήθηκε με την κατασκευή φράγματος για εμπλουτισμό 
των υπόγειων υδάτων και συγκράτηση των ομβρίων υδάτων, με σκοπό 
την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής. Βρίσκεται σε μια κατάφυτη 
από καστανιές περιοχή. Η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται σε λεπτή 
περιμετρική ζώνη στις όχθες, λόγω της σχετικά μεγάλης κλίσης των πρανών. 

Τα τελευταία χρόνια γύρω από τον υγρότοπο οργανώνονται εκδηλώσεις 
από τις τοπικές αρχές. Περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1420004: Κάρλα - 
Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 
2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για 
τους οικοτόπους, και στην περιοχή  GR1420006: Όρος Μαυροβούνι που 
εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά.

Τεχνητό Λιμνίο Σκήτης (EL61203100). Ημ. Λήψης: 28/06/2020.



Σελίδα 53

Γεωγραφική κατανομή υγροτόπων της Π.Ε. Μαγνησίας

Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

1 EL61300100 Τεχνητή Λίμνη Κάρλα*

2 EL61300200 Παράκτιο Έλος Λειχούρας

3 EL61300400 Μικρές Λίμνες Ζερέλια

4 EL61300500 Παράκτιο Έλος Όρμου Σούρπης ή Λειβάρι

5 EL61300600 Εκβολικό Σύστημα Χολορέματος

6 EL61300700 Εκβολικό Σύστημα Λαχανορέματος

7 EL61300900 Λιμνοθάλασσα Μπουρμπουλήθρα

8 EL61301100 Εκβολή Πλατανορέματος και Έλη Ζερβόχια 

9 EL61301200 Παράκτιο Έλος Ποτόκι

10 EL61301300 Εκβολή Μεγάλου Ρέματος

11 EL61301400 Εκβολή Ρέματος Πετρογούρνας

12 EL61301500 Εκβολικό Σύστημα Χοροστασίου

13 EL61301600 Παράκτια Έλη Αλμυρού

14 EL61301700 Παράκτια Έλη Νηών

15 EL61301800 Τεχνητή Λίμνη Παναγιώτικου

16 EL61301900 Τεχνητά Λιμνία Σέσκλου 

* Τμήμα του υγροτόπου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Η περιγραφή του 

περιλαμβάνεται στην παρούσα ενότητα.

Μπλε γραμμοσκίαση = Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Πράσινη γραμμοσκίαση = Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Υγρότοποι Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας
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EL61300100  
Τεχνητή Λίμνη Κάρλα

Η Τεχνητή Λίμνη Κάρλα καταλαμβάνει έκταση 35.147 στρ. περίπου και 
μοιράζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας (Δήμος Ρήγα Φεραίου), 
όπου ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα της, και Λάρισας (Δήμοι Αγιάς και Κιλελέρ). 
Δημιουργήθηκε σε έκταση που καταλάμβανε η φυσική λίμνη Κάρλα, γνωστή 
από την αρχαιότητα με το όνομα Βοϊβιής. Η λίμνη πήρε την ονομασία της κατά 
τα μεσαιωνικά χρόνια, ενώ κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αναφέρεται 
ως Κάρλα Σου ή Κάρλα Γκιόλ. Έως το 1962 καταλάμβανε το χαμηλότερο σημείο 
της Θεσσαλικής πεδιάδας και αποτελούσε έναν από τους σπουδαιότερους 
υγροτόπους της Ελλάδας. Δεχόταν σημαντικές εισροές από τη λεκάνη απορροής 
και μέρος της πλημμυρικής παροχής του Πηνειού, που σε συνδυασμό με το 
μικρό βάθος της λίμνης ευνοούσαν την ιχθυοπαραγωγή και την υδρόβια 
βλάστηση. Η λίμνη φιλοξενούσε εκατοντάδες χιλιάδες υδρόβια πτηνά. Οι 
διακυμάνσεις της στάθμης, οι  πλημμύρες στις γειτονικές καλλιέργειες και η 
ανάγκη για δημιουργία νέων γεωργικών εκτάσεων, καθώς και η απειλή των 
επιδημιών ελονοσίας, υπαγόρευσαν την ολική αποστράγγιση της λίμνης. Το 
1962 ολοκληρώθηκε η κατασκευή σήραγγας και μέρους του αποστραγγιστικού 
δικτύου, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν πλήρως τα προβλήματα αντιπλημμυρικής 
προστασίας, ενώ οι γεωργικές εκτάσεις που προήλθαν από την αποξήρανση 

δεν ευνοούσαν τις καλλιέργειες. Επίσης, η απώλεια του υγροτόπου προκάλεσε 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η μεταφορά ρυπαντικού φορτίου μέσω της 
σήραγγας στον Παγασητικό κόλπο και η εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων. 
Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης άρχισε να υλοποιείται από το 1999 
και οι θετικές συνέπειες έχουν ήδη γίνει αισθητές, όπως η άνοδος του υπόγειου 
υδροφορέα, η άρδευση περίπου 150.000 στρ., η βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων και η προστασία του Παγασητικού κόλπου, η ανάσχεση του μετώπου 
θαλασσινού νερού που έχει επηρεάσει τους υδροφόρους ορίζοντες και η μερική 
αποκατάσταση του μικροκλίματος της περιοχής, της χλωρίδας και της πανίδας 
της. Η Τεχνητή Λίμνη Κάρλα υπάγεται στην ευθύνη φορέα διαχείρισης που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται 
στην περιοχή GR1420004: Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - 
Νεοχώρι, που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Περιλαμβάνεται 
επίσης στην περιοχή GR1430007: Περιοχή Ταμιευτήρων Πρώην Λίμνης Κάρλας, 
που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά.

Τεχνητή Λίμνη Κάρλα (EL61300100). Ημ. λήψης: 28/04/2015 (Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ).
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EL61300200  
Παράκτιο Έλος Λειχούρας

Το Παράκτιο Έλος Λειχούρας καταλαμβάνει 
έκταση 404 στρ. περίπου και βρίσκεται στον Δήμο 
Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 
Στο νότιο τμήμα του έλους εντοπίζονται κυρίως 
βούρλα (Juncus acutus, Juncus maritimus), καλάμια 
(Phragmites australis) και λίγα αλόφυτα (Sarcocornia 
fruticosa, Halimione portulacoides και Limonium sp.). 
Στη νότια άκρη του υγροτόπου, από την πλευρά της 
βραχώδους χερσονήσου, υπάρχουν πηγές γλυκού 
νερού που αναβλύζουν προς τον υγρότοπο, ενώ 
στα κεντρικά και βόρεια τμήματά του κυριαρχούν 
εκτάσεις με αλόφυτα (κυρίως Sarcocornia fruticosa 
και δίπλα στη θάλασσα Suaeda maritima). Πάνω από 
τη μισή έκταση του υγροτόπου περιλαμβάνεται στο 
Καταφύγιο Άγρια Ζωής Λειχούρα Δήμου Πτελεού.

Παράκτιο Έλος Λειχούρας (EL61300200). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61300400  
Μικρές Λίμνες Ζερέλια

Οι Μικρές Λίμνες Ζερέλια καταλαμβάνουν συνολική έκταση 101 στρ. 
περίπου και βρίσκονται 3 χλμ. νοτιοανατολικά του ομώνυμου οικισμού 
του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Κατά 
την πιθανότερη εκδοχή, οι λίμνες αποτελούν δίδυμους κρατήρες που 
δημιουργήθηκαν από σύγκρουση μετεωρίτη με τη Γη, η οποία συνέβη κατά 
την εποχή του Ολόκαινου, πριν από 12.500 - 8.000 χρόνια. Στον ευρύτερο 

χώρο έχουν δημιουργηθεί υποδομές αναψυχής και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης (διαδρομές, παρατηρητήρια, ενημερωτικές πινακίδες) και 
η περιοχή συνιστά έναν αξιόλογο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών. Ο 
υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζερέλια Δήμου 
Αλμυρού.

Μικρές Λίμνες Ζερέλια (EL61300400). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61300500  
Παράκτιο Έλος Όρμου Σούρπης ή Λειβάρι

Το Παράκτιο Έλος Όρμου Σούρπης ή Λειβάρι έχει έκταση 2.216 στρ. περίπου και 
βρίσκεται  4,5 χλμ. βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Αλμυρού, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Είναι ο έκτος μεγαλύτερος υγρότοπος 
της Θεσσαλίας, μετά τις μεγάλες τεχνητές λίμνες, το δέλτα του Πηνειού και το 
παραποτάμιο έλος του Πηνειού. Πρόκειται για παράκτιο έλος τροφοδοτούμενο 
με γλυκό νερό από πηγή και ρέμα που εκβάλλει στα δυτικά. Στον υγρότοπο 
αναπτύσσονται αρμυρόβαλτοι όπου κυριαρχούν αλοφυτικά είδη (Sarcocornia 
fruticosa, Halimione portulacoides, Aeluropus littoralis, Limonium sp.) και προς 
το εσωτερικό του, λειμώνες με βούρλα (Juncus acutus). Στο νοτιοδυτικό άκρο 
του, σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από τη θάλασσα, αναπτύσσεται αρκετά 
εκτεταμένο δάσος (250 στρ.) από αρμυρίκια (Tamarix sp.). Σημαντικό μέρος 

του υγροτόπου είχε παλαιότερα αποδοθεί στη γεωργία. Σήμερα, η καλλιέργεια 
έχει πλέον εγκαταλειφθεί σε μεγάλο τμήμα του και η υγροτοπική βλάστηση 
έχει επανέλθει, δημιουργώντας έναν πυκνό και εκτεταμένο καλαμώνα. Στον 
υγρότοπο βρίσκουν καταφύγιο υδρόβια είδη πτηνών, όπως διάφορα είδη 
πάπιας και κορμοράνοι, αλλά και παρυδάτια είδη όπως οι αργυροτσικνιάδες. 
Στο κέντρο του υγροτόπου υπάρχει παλιό ιχθυοτροφείο, ενώ βορειοδυτικά 
δεσπόζουν οι εγκαταστάσεις μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας. Περισσότερη από 
τη μισή έκταση του υγροτόπου περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
Έλος Σούρπης Δήμων Αλμυρού και Σούρπης. 

Παράκτιο Έλος Όρμου Σούρπης ή Λειβάρι (EL61300500). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61300600  
Εκβολικό Σύστημα Χολορέματος

Το Εκβολικό Σύστημα Χολορέματος καταλαμβάνει έκταση 687 στρ. περίπου και 
βρίσκεται στη δυτική ακτή του Παγασητικού κόλπου, νότια του οικισμού της 
Δημητριάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Το μεγαλύτερο νότιο τμήμα 
του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αλμυρού, ενώ το βορειότερο ανήκει 
στον Δήμο Βόλου.     Στην εκβολή του Χολορέματος αναπτύσσεται δενδρώδης 
βλάστηση κυρίως από αρμυρίκια (Tamarix sp.), ιτιές (Salix sp.) και ασημόλευκες 
(Populus alba), εκατέρωθεν της οποίας αναπτύσσεται εκτεταμένο παράκτιο 
έλος με αλόφυτα (Sarcocornia fruticosa και Halimione portulacoides) και αρκετές 
εποχικές, αλλά και μόνιμες υδατοσυλλογές. Σε συνέχεια της αλοφυτικής ζώνης, 
προς τη χέρσο, αναπτύσσεται έλος με καλάμια (Phragmites australis και Arundo 

donax), βούρλα (Juncus maritimus, Juncus acutus) και λίγα αρμυρίκια (Tamarix 
sp.). Το μεγαλύτερο τμήμα του υγροτόπου προς τα νότια βρίσκεται εντός του 
στρατιωτικού αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και η πρόσβαση απαγορεύεται 
με περίφραξη. Ο υγρότοπος έχει καταγραφεί ως περιοχή εξάπλωσης του 
αττικόψαρου (Pelasgus marathonicus), ενδημικό είδος που απειλείται κυρίως 
εξαιτίας της καταστροφής των ενδιαιτημάτων του και προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία  (Π.Δ. 67/1981),  ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο παράρτημα 
ΙΙ της ευρωπαϊκής Οδηγίας των οικοτόπων. 

Εκβολικό Σύστημα Χολορέματος (EL61300600). Ημ. λήψης: 21/01/2019.
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EL61300700  
Εκβολικό Σύστημα Λαχανορέματος

Το Εκβολικό Σύστημα Λαχανορέματος καταλαμβάνει έκταση 177 στρ. 
περίπου και βρίσκεται στη δυτική ακτή του Παγασητικού κόλπου,  
μεταξύ των οικισμών της Νέας Αγχιάλου και της Δημητριάδας, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Νότια της εκβολής αναπτύσσονται 
αλμυρά έλη με ανοιχτές εκτάσεις που πλημμυρίζουν εποχικά ή και 
με μόνιμες υδατοσυλλογές και περιβάλλονται από αλόφυτα (Juncus 

maritimus, Sarcocornia fruticosa και Halimione portulacoides), ενώ η 
υπόλοιπη υγροτοπική βλάστηση αποτελείται κυρίως από καλάμια 
(Phragmites australis), βούρλα (Juncus acutus), λιμόνια (Limonium sp.) και 
λίγα αρμυρίκια (Tamarix sp.).

Εκβολικό Σύστημα Λαχανορέματος (EL61300700). Ημ. λήψης: 21/01/2019.
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EL61300900  
Λιμνοθάλασσα Μπουρμπουλήθρα

Η Λιμνοθάλασσα Μπουρμπουλήθρα καταλαμβάνει έκταση 298 στρ. 
περίπου και βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης 
του Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Στα βόρεια 
του υγροτόπου έχει δημιουργηθεί πάρκο αναψυχής, ενώ δίπλα στη 
λιμνοθάλασσα υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις και εδρεύει ένας 
αλιευτικός συνεταιρισμός. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από καλάμια 

(Phragmites australis), βούρλα (Juncus sp.) και αρμυρίκια (Tamarix sp.), 
ενώ στο δυτικό τμήμα του υγροτόπου έχουν φυτευτεί ευκάλυπτοι. Ο 
υγρότοπος είναι περιφραγμένος.

Λιμνοθάλασσα Μπουμπουλήθρα (EL61300900). Πανοραμική άποψη υγροτόπου από το βόρειο τμήμα. Ημ. λήψης: 27/08/2020.  
(Φωτογραφία: Διαμαντής Μαρμαράς)
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EL61301100  
Εκβολή Πλατανορέματος και Έλη Ζερβόχια

Η εκβολή Πλατανορέματος και τα Έλη Ζεβρόχια καταλαμβάνουν έκταση 
14 στρ. περίπου και βρίσκονται 500 μ. νότια του οικισμού Κορόπη 
του Δήμου Νότιου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 
Πρόκειται για μικρό εκβολικό σύστημα ρέματος που εκβάλλει στον 

Παγασητικό Κόλπο. Στην εκβολή κυριαρχούν τα καλάμια (Arundo donax 
και Phragmites australis), με λίγα βούρλα (Juncus sp.), αρκετά αρμυρίκια 
(Tamarix sp.) και λιμόνια (Limonium bellidifolium). 

Εκβολή Πλατανορέματος και Έλη Ζερβόχια (EL61301100). Ημ. λήψης: 22/01/2019.
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EL61301200  
Παράκτιο Έλος Ποτόκι

Το Παράκτιο Έλος Ποτόκι καταλαμβάνει 26 στρ. περίπου και βρίσκεται 
ελάχιστα μέτρα νότια του οικισμού Κορόπη του Δήμου Νότιου Πηλίου, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Σχηματίζεται σε μια εκβολή τοπικού 
μικρού ρέματος που εκβάλλει στην ανατολική ακτή του Παγασητικού Κόλπου. 
Κυριαρχούν τα καλάμια (Arundo donax και Phragmites australis) ενώ σποραδικά 
υπάρχουν βούρλα (Juncus sp.) και σάκχαρα (Tripidium ravennae), καθώς και 
μερικά δέντρα ακακίας. 

Παράκτιο Έλος Ποτόκι (EL61301200). Ημ. λήψης: 22/01/2019.

EL61301300  
Εκβολή Μεγάλου Ρέματος

Η Εκβολή του Μεγάλου Ρέματος καταλαμβάνει έκταση 13 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 2 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Συκής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Πρόκειται για πολύ μικρή εκβολή 
ρέματος στο Αιγαίο Πέλαγος, η οποία περιβάλλεται από καλάμια (Phragmites 
australis) και αρμυρίκια (Tamarix sp.). Στις όχθες του ρέματος υπάρχουν αρκετά 
πλατάνια (Platanus orientalis) και αναρριχητικά φυτά, κυρίως κισσοί (Hedera helix).

Εκβολή Μεγάλου Ρέματος (EL61301300). Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61301400  
Εκβολή Ρέματος Πετρογούρνας

Η Εκβολή του Ρέματος Πετρογούρνας καταλαμβάνει έκταση 53 στρ. 
περίπου και βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Πάλτση του Δήμου 
Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Πρόκειται για 
μικρή εκβολή ρέματος στο Αιγαίο Πέλαγος η οποία περιβάλλεται από 
καλάμια (Phragmites australis, Arundo donax) και αρμυρίκια (Tamarix sp.). 

Στις όχθες του ρέματος υπάρχουν αρκετά πλατάνια (Platanus orientalis), 
βούρλα (Carex sp.), δάφνες (Laurus nobilis) και αναρριχητικά φυτά, κυρίως 
κισσοί (Hedera helix) και αρκουδόβατοι (Smilax aspera).

Εκβολή Ρέματος Πετρογούρνας (EL61301400). Ημ. λήψης: 03/02/2019.
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EL61301500  
Εκβολικό Σύστημα Χοροστασίου

Το Εκβολικό Σύστημα Χοροστασίου καταλαμβάνει έκταση 197 στρ. 
περίπου και βρίσκεται στη δυτική ακτή του Παγασητικού κόλπου, 300 
μ. βόρεια του ομώνυμου οικισμού και 3,7 χλμ. νότια του αεροδρομίου 
της Νέας Αγχιάλου του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίας. Πρόκειται για δύο γειτονικές εκβολές μικρών ρεμάτων στη 
δυτική ακτή του Παγασητικού κόλπου και τα μεταξύ τους παράκτια έλη. 

Η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται κυρίως από καλάμια (Phragmites 
australis, Arundo donax), βούρλα (Juncus acutus), λιμόνια (Limonium sp.) και 
αρμυρίκια (Tamarix sp.). Στις όχθες του βόρειου ρέματος αναπτύσσεται 
πλούσια βλάστηση από λεύκες (Populus alba, Populus nigra) και λιγότερες 
ιτιές (Salix sp.). Ειδικά οι ασημόλευκες φτάνουν σε αρκετά μεγάλο ύψος 
και υπάρχει αναρριχητική βλάστηση κυρίως από κισσούς (Hedera helix). 

Εκβολικό Σύστημα Χοροστασίου (EL61301500). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61301600  
Παράκτια Έλη Αλμυρού

Τα Παράκτια Έλη Αλμυρού καταλαμβάνουν έκταση 351 στρ. περίπου και 
βρίσκονται στη δυτική ακτή του Παγασητικού κόλπου, 5,5 χλμ. βόρεια 
- βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Αλμυρού, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται 
κυρίως από καλάμια (Arundo donax, Phragmites australis), λίγα αρμυρίκια 
(Tamarix sp.) και αλόφυτα. Το μεγαλύτερο τμήμα του υγροτόπου 

βρίσκεται εντός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και η 
πρόσβαση απαγορεύεται με περίφραξη. Εκτός περιφραγμένης περιοχής 
ο υγρότοπος διακόπτεται από καλλιέργειες και παραθεριστικές κατοικίες. 

Παράκτια Έλη Αλμυρού (EL61301600). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61301700  
Παράκτια Έλη Νηών

Τα Παράκτια Έλη Νηών καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 39 στρ. 
περίπου και βρίσκονται στον όρμο των Νηών, 2 χλμ. νότια του ομώνυμου 
οικισμού του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 
Ο υγρότοπος αποτελείται από δύο τμήματα σε απόσταση μεταξύ τους 
300 μ. περίπου και καλύπτεται κυρίως από βούρλα (Juncus maritimus 
και Juncus acutus) και καλάμια (Phragmites australis). Το μεγαλύτερο 
τμήμα, προς τα δυτικά, περιλαμβάνει αρκετές μικρές υδατοσυλλογές, οι 

οποίες συνδέονται με ανοιχτή επικοινωνία με τη θάλασσα. Το μικρότερο 
τμήμα, προς τα ανατολικά, αναπτύσσεται στο πάνω μέρος μιας μικρής 
χερσονήσου σε συνέχεια με την ακτή. Στην άκρη της χερσονήσου 
υπάρχουν πέτρινα παλιά κτίσματα.

Παράκτια Έλη Νηών (EL61301700). Ημ. λήψης: 20/01/2019.
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EL61301800  
Τεχνητή Λίμνη Παναγιώτικου

Η Τεχνητή Λίμνη Παναγιώτικου καταλαμβάνει έκταση 126 στρ. περίπου 
και βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, βορειοδυτικά του οικισμού Αφέτες 
του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 
Δημιουργήθηκε από φράγμα, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 
1999-2004. Το φράγμα θεμελιώθηκε σε υψόμετρο 136 μ., έχει ύψος 41 μ. 
και μήκος 177 μ. και η τεχνητή λίμνη έχει χωρητικότητα 1.620.000 κ.μ. 

Βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή, με ελάχιστη υγροτοπική βλάστηση, 
λόγω των απότομων πρανών που την περιβάλλουν. Περιλαμβάνεται 
στην περιοχή GR1430008: Όρος Πήλιο που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 
2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τα πτηνά.

Τεχνητή Λίμνη Παναγιώτικου (EL61301800). Ημ. λήψης: 21/08/2020 (Φωτογραφία: Βασίλης Οικονόμου).
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EL61301900   
Τεχνητά Λιμνία Σέσκλου

Τα Τεχνητά Λιμνία Σέσκλου καταλαμβάνουν συνολικά 25 στρ. περίπου 
και βρίσκονται νότια του οικισμού Σέσκλο και βόρεια του οικισμού 
Χρυσή Ακτή Παναγιάς, του Δήμου Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίας. Πρόκειται για 9 μικρά τεχνητά λιμνία διάσπαρτα στη 
λοφώδη περιοχή όπου κυριαρχούν πουρνάρια (Quercus coccifera). Έχουν 

δημιουργηθεί σε κοίτες ρεμάτων και σε θέσεις απόληξης απορροϊκών 
νερών. Η υγροτοπική βλάστηση [καλάμια (Phragmites australis) και 
βούρλα (Juncus sp.)] περιορίζεται περιμετρικά, σε στενή ζώνη και όπου 
οι κλίσεις είναι ηπιότερες.

Βούρλο (Juncus acutus) στην όχθη λιμνίου. Ημ. λήψης: 23/12/2018.
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Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

1 EL61000100 Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως*

2 EL61000200 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου*

3 EL61000300 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 2*

4 EL61100500 Εσωτερικό Έλος Ζουρ-Παπά

5 EL61100600 Τεχνητό Λιμνίο Κρήνης

6 EL61100700 Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου

7 EL61101300 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Πηνειού

8 EL61101500 Μικρή Λίμνη Αγρελιάς

9 EL61101600 Μικρή Λίμνη Γερακαρίου

10 EL61101700 Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου

11 EL61101800 Τεχνητά Λιμνία Φαρκαδόνας

12 EL61101900 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Αχλαδοχωρίου

13 EL61102000 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου

14 EL61102100 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλιοπόταμου 1

15 EL61102200 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλιοπόταμου 2

16
EL61102300 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 1

EL61103600 Μικρή Λίμνη Γκιτζή

17 EL61102500 Τεχνητά Λιμνία Διάσελλου

18 EL61102700 Τεχνητό Λιμνίο Φλαμπουρεσίου

19 EL61103200 Μικρή Λίμνη Δρακολίμνη Βερλίγκα

20 EL61103300 Μικρές Λίμνες Χαλικιού

21 EL61103400 Εσωτερικό Έλος Τσούμα

* Τμήμα του υγροτόπου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Η περιγραφή του 

περιλαμβάνεται σε εκείνη την ενότητα.

Γεωγραφική κατανομή υγροτόπων της Π.Ε. Τρικάλων

Μπλε γραμμοσκίαση = Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Πράσινη γραμμοσκίαση = Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Υγρότοποι Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων
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EL61100500   
Εσωτερικό Έλος Ζουρ-Παπά

Το Εσωτερικό Έλος Ζουρ-Παπά καταλαμβάνει έκταση 4 στρ. περίπου 
και βρίσκεται 1,5 χλμ. βόρεια του οικισμού Πετροπόρος του Δήμου 
Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Ο μικρός αυτός 
υγρότοπος αναπτύσσεται στον πυθμένα ενός κρατήρα, με βάθος και 
διάμετρο περίπου 400 μ., ο οποίος δημιουργήθηκε από την κατακρήμνιση 

της οροφής σπηλαίου (δολίνη). Η προσέγγιση του συγκεκριμένου 
έλους δεν είναι εύκολη, καθώς τα τοιχώματα του κρατήρα είναι αρκετά 
απότομα. Περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1440005: Ποταμός Πηνειός - 
Αντιχάσια Όρη που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά.

Εσωτερικό Έλος Ζουρ – Παπά (EL61100500) στο βάθος της δολίνης. Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61100600   
Τεχνητό Λιμνίο Κρήνης

Το Τεχνητό Λιμνίο Κρήνης καταλαμβάνει έκταση μόλις 0,7 στρ. και βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα 
βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 
Υπερχειλίζει προς τον γειτονικό χείμαρρο, ο οποίος με τη σειρά του εκβάλλει σε μεγαλύτερο χείμαρρο που 
κατέρχεται ανατολικά του οικισμού του Αχλαδοχωρίου. 

Τεχνητό Λιμνίο Κρήνης (EL61100600). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61100700   
Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου

Το Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου καταλαμβάνει έκταση 32 στρ. περίπου και βρίσκεται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του 
ομώνυμου οικισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται για έλος σε πεδινή 
περιοχή που περιβάλλεται από καλλιέργειες. Καλύπτεται από πυκνό καλαμώνα (Phragmites australis) με μικρής 
έκτασης ανοιχτά νερά και με λίγες ιτιές (Salix sp.) και λεύκες (Populus sp.).

Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου (EL61100700). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61101300   
Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Πηνειού

Το Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Πηνειού καταλαμβάνει έκταση 117 
στρ. και βρίσκεται 2 χλμ. ανατολικά του οικισμού Κεραμίδι του Δήμου 
Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται 
για επιμήκη υγρότοπο, παλαιό τμήμα του Πηνειού ποταμού, 
στους πρόποδες ενός λόφου και περιβάλλεται από καλλιέργειες. 
Στη μεγαλύτερη έκτασή του έχει ανοιχτά νερά, ενώ περιμετρικά 
υπάρχουν καλάμια (Phragmites australis), ψαθιά (Typha sp.), ιτιές 

(Salix sp.) και βούρλα (Juncus sp.). Παρατηρείται πλούσια υγροτοπική 
βλάστηση με μέντα (Mentha sp.), άλισμα (Alisma plantago-aquatica), 
υδρόβια βερόνικα (Veronica anagalis-aquatica) και λάπατα (Rumex 
sp.). Στο δυτικό άκρο του αναπτύσσεται καλαμώνας με μικρής 
έκτασης ανοικτά νερά που καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
φακή του νερού (Lemna minor). Στο μέσο περίπου υπάρχει πηγή από 
όπου αναβλύζει καθαρό νερό. 

Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Πηνειού (EL61101300). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61101500   
Μικρή Λίμνη Αγρελιάς

Η Μικρή Λίμνη Αγρελιάς καταλαμβάνει έκταση 1 στρ. περίπου και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 720 μ., 0,7 χλμ. δυτικά του ομώνυμου οικισμού 
του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται 
για λίμνη με εποχική διακύμανση που περιβάλλεται από υγρολίβαδα 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η επιφάνειά της περιορίζεται.

Μικρή Λίμνη Αγρελιάς (EL61101500). Ημ. λήψης: 25/12/2018.

EL61101600   
Μικρή Λίμνη Γερακαρίου

Η Μικρή Λίμνη Γερακαρίου καταλαμβάνει έκταση 11 στρ. περίπου και βρίσκεται 
δυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Τρικάλων. Περιβάλλεται από δρυοδάσος, ενώ υγροτοπική βλάστηση 
αναπτύσσεται μόνο σε θέσεις όπου η κλίση είναι ήπια. Περιλαμβάνεται στην 
περιοχή GR1440005: Ποταμός Πηνειός - Αντιχάσια Όρη που εντάσσεται στο 
Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τα πτηνά , όπως επίσης και στην περιοχή GR1440003: Αντιχάσια Όρη 
- Μετέωρα που εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους.

Βούρλα στις όχθες της Μικρής Λίμνης Γερακαρίου (EL61101600). Ημ. λήψης: 9/12/2018.
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EL61101700   
Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου

Τα Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου καταλαμβάνουν συνολική έκταση 48 στρ. 
περίπου και βρίσκονται βόρεια του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και στα όρια με την 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για 10 μικρά τεχνητά λιμνία 
που δημιουργήθηκαν από φράγματα σε κοίτες ορεινών ρεμάτων. Η 
υγροτοπική βλάστηση αποτελείται από λεύκες (Populus alba και Populus 
nigra), ιτιές (Salix sp.), λυγαριές (Vitex agnus-castus), ψαθιά (Typha sp.), 

καλάμια (Phragmites australis), βούρλα (Juncus sp., Carex sp.), φακή του 
νερού (Lemna minor) και κερατόφυλλα (Ceratophyllum sp.). Στις ρεματιές 
ανάμεσα στα τεχνητά λιμνία αναπτύσσεται επίσης υγροτοπική βλάστηση. 
Στους λόφους γύρω από τα λιμνία εντοπίζεται αραιή δενδρώδης 
βλάστηση, όπου κυριαρχούν οι βελανιδιές. Εκτάσεις της περιοχής έχουν 
φυτευτεί με ακακίες. 

Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου (EL61101700). Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61101800   
Τεχνητά Λιμνία Φαρκαδόνας

Τα Τεχνητά Λιμνία Φαρκαδόνας καταλαμβάνουν συνολική έκταση 
13 στρ. περίπου και βρίσκονται 3 χλμ. βόρεια του ομώνυμου 
οικισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων. Συνολικά υπάρχουν τέσσερα μικρά τεχνητά λιμνία και 
ένα λίγο μεγαλύτερο που σχηματίζονται από τεχνητά φράγματα 

σε κοίτες ορεινών ρεμάτων. Η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται 
σε λιγοστές ιτιές (Salix sp.). Ανατολικά του μεγαλύτερου λιμνίου, 
κατά μήκος της κοίτης του ρέματος που το τροφοδοτεί με νερό, 
αναπτύσσεται ένα μικρό πλατανόδασος.

Τεχνητά Λιμνία Φαρκαδόνας (EL61101800). Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61101900   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Αχλαδοχωρίου

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Αχλαδοχωρίου καταλαμβάνει 
έκταση 118 στρ. περίπου και βρίσκεται στις όχθες του Πηνειού 
ποταμού, κοντά στον ομώνυμο οικισμό του Δήμου Φαρκαδόνας, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Εκτείνεται σε δύο τμήματα, 
το ένα ανατολικά του Αχλαδοχωρίου και το άλλο νότια. Η 
υγροτοπική βλάστηση αποτελείται κυρίως από ιτιές (Salix sp.), 

αρμυρίκια (Tamarix sp.), πλατάνια (Platanus orientalis), καλάμια 
(Arundo donax) και λίγα ψαθιά (Typha sp.). Πυκνοί αγκαθωτοί θάμνοι 
περιβάλλουν τον υγρότοπο. Στις υδατοσυλλογές αναπτύσσεται 
υδρόβια βλάστηση με καλλίτριχα (Callitriche sp.) και νεραγκούλες 
(Ranunculus sp.). 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Αχλαδοχωρίου (EL61101900). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61102000   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου καταλαμβάνει έκταση 
546 στρ. περίπου και βρίσκεται στις όχθες του Πηνειού ποταμού, 
βόρεια του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το νότιο τμήμα του υγροτόπου 
καλύπτεται από υγρολίβαδα και κατά θέσεις εντοπίζονται 
αρμυρίκια (Tamarix sp.) και βούρλα (Juncus sp.). Στο βόρειο τμήμα 

του υγροτόπου αναπτύσσεται αξιόλογο πυκνό παραποτάμιο 
δάσος με πολύ ψηλά δέντρα ασημόλευκας (Populus alba) και ιτιάς 
(Salix sp.) και διάφορα αναρριχητικά είδη. Σε κεντρικό σημείο του 
δάσους υπάρχει μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου (EL61102000). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61102100   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος 
Παλαιοποτάμου 1

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλαιοποτάμου 1 καταλαμβάνει έκταση 
281 στρ. περίπου και βρίσκεται 1,5 χλμ. δυτικά του οικισμού Διαλεκτού 
του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται 
για υγρότοπο κατά μήκος της κοίτης του Παλαιοπόταμου, παραπόταμου 
του Πηνειού. Η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται κυρίως από ιτιές 
(Salix sp.) και λιγότερες λεύκες (Populus sp.) και πλατάνια (Platanus 
orientalis). Διάσπαρτα κατά θέσεις υπάρχουν καλάμια (Phragmites 
australis, Arundo donax), ψαθιά (Typha sp.) και βούρλα (Juncus sp.). Εντός 
του υγροτόπου διαμορφώνεται μωσαϊκό με υδατοσυλλογές με υδρόβια 
βλάστηση [μυριόφυλλα (Myriophyllum sp.), φακή του νερού (Lemna 

sp.) κ.ά.], ενώ περιμετρικά αναπτύσσονται αρμυρίκια (Tamarix sp.) και 
πυκνοί αγκαθωτοί θάμνοι που εμποδίζουν την πρόσβαση. Σε κάποιες 
από τις μεγαλύτερες υδατοσυλλογές υπάρχουν πολύ μικρά νησάκια με 
δενδρώδη υδροχαρή βλάστηση. Στο βόρειο τμήμα, δύο υδατοσυλλογές 
διευρύνθηκαν με την κατασκευή μικρών χωμάτινων φραγμάτων, 
προκειμένου να συγκρατηθεί περισσότερο νερό για τις ανάγκες άρδευσης 
των γύρω καλλιεργειών. Περίπου το 1/3 του υγροτόπου περιλαμβάνεται 
στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακας Τρικάλων. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλαιοποτάμου 1 (EL61102100). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61102200  
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος 
Παλαιοποτάμου 2

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλαιοποτάμου 2 καταλαμβάνει 
έκταση 211 στρ. περίπου και βρίσκεται 0,5 χλμ. βόρεια του οικισμού 
Δενδροχωρίου του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων. Πρόκειται για υγρότοπο κατά μήκος της κοίτης του 
Παλαιοπόταμου, παραπόταμου του Πηνειού. Η υγροτοπική βλάστηση 
αποτελείται από καλάμια (Phragmites australis, Arundo donax), ψαθιά 
(Typha sp.), ιτιές (Salix sp.), αρμυρίκια (Tamarix sp.), ασημόλευκες (Populus 

alba) και αναρριχητικά φυτά. Εντός του υγροτόπου διαμορφώνεται ένα 
μωσαϊκό από ανοικτά νερά όπου αναπτύσσεται υδρόβια βλάστηση 
[μυριόφυλλα (Myriophyllum sp.), φακή του νερού (Lemna sp.) κ.ά.], 
τα οποία περιβάλλονται από αρμυρίκια (Tamarix sp.) και πυκνούς 
αγκαθωτούς θάμνους που εμποδίζουν την πρόσβαση. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλιοποτάμου 2 (EL61102200). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61102300   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 1

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 1 καταλαμβάνει έκταση 
2.813 στρ. περίπου και βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Φωτάδα του 
Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται για 
ένα εκτεταμένο παραποτάμιο δάσος που σχηματίζεται στις όχθες του 
Πηνειού ποταμού, όπου κυριαρχούν τα πλατάνια (Platanus orientalis), 
ενώ υπάρχουν επίσης ιτιές (Salix alba, Salix fragilis, κ.ά.), λεύκες (Populus 
nigra, Populus alba), κουφοξυλιές (Sambucus nigra), φτελιές (Ulmus 
minor, Ulmus laevis) και κράταιγοι (Crataegus sp.). Στο βόρειο τμήμα του 
δάσους υπάρχουν αρμυρίκια (Tamarix sp.) και καλάμια (Arundo donax 
και Phragmites australis). Εντός του δάσους υπάρχει διαμορφωμένη 

ποδηλατική-πεζοπορική διαδρομή με ξύλινα γεφύρια και χώρους 
αναψυχής, δίπλα στην οποία εντοπίζεται μεγάλη έκταση που καλύπτεται 
από πυκνές ιππουρίδες (Equisetum telmateia). Στο παραποτάμιο δάσος 
υπάρχουν πολλά αναρριχητικά φυτά [κισσοί (Hedera helix), περικοκλάδες 
(Periploca graeca), λυγαριές (Vitex agnus-castus), αμπέλια (Vitis vinifera), 
κονβόλβουλα (Convolvulus arvensis), ντουλκαμάρες (Solanum dulcamara) 
και σμίλακες (Smilax excelsa)] , τα οποία, μαζί με αγκαθωτούς θάμνους, 
κυρίως βατομουριές (Rubus sp.), κάνουν δύσκολη τη μετακίνηση εκτός 
δρόμων και μονοπατιών. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 1 (EL61102300). Ξύλινο γεφυράκι μέσα στο δάσος. Ημ. λήψης: 29/07/2019.
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EL61103600    
Μικρή Λίμνη Γκιτζή

Η Μικρή Λίμνη Γκιτζή καταλαμβάνει έκταση 67 στρ. περίπου και βρίσκεται 
στον οικισμό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων. Η λίμνη δημιουργείται από πηγή, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, 
περιβαλλόταν από παρθένο δάσος με λεύκες και ιτιές.  Όταν  οι κάτοικοι 
ανακάλυψαν τυχαία την πηγή, έκοψαν τα δέντρα για να δημιουργήσουν τον 
σημερινό οικισμό.  Στον υγρότοπο περιλαμβάνεται η λίμνη και μέρος του 
ποταμού Κουμέρκη ή Γκιντζή ή Μερτσιώτικου ο οποίος ξεκινά από το νότιο άκρο 
της λίμνης και καλύπτεται από καλάμια (Phragmites australis), ενώ περιμετρικά 
υπάρχουν λεύκες (Populus sp.) και ιτιές (Salix sp.).  Στο παρελθόν, τα καλάμια 
κάλυπταν ολόκληρη την επιφάνεια της λίμνης. Στα μέσα της προηγούμενης 
δεκαετίας, με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, έγινε κοπή των καλαμιών για την 
ανασύσταση της λίμνης και δημιουργήθηκε νησίδα, η οποία έχει διαμορφωθεί ως 
χώρος αναψυχής. Στην περιοχή δραστηριοποιείται τοπικός σύλλογος, με στόχο 
την ανάδειξη της λίμνης και την προσέλκυση επισκεπτών και λειτουργεί υποδομή 
εστίασης.

Μικρή Λίμνη Γκιτζή (EL61103600 ). Ημ. Λήψης: 03/02/2019. (Φωτογραφία: Δημήτρης Καμπλιώνης).
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EL61102500   
Τεχνητά Λιμνία Διάσελλου

Τα Τεχνητά Λιμνία Διάσελλου καταλαμβάνουν συνολική έκταση 11 στρ. 
περίπου και βρίσκονται διάσπαρτα γύρω από τον οικισμό Διάσελλο του 
Δήμου Φαρκαδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Δημιουργήθηκαν 
από χωμάτινα φράγματα και αναχώματα σε κοίτες ορεινών ρεμάτων. Οι όχθες 
των λιμνίων είναι απότομες και κάποια εξ αυτών είναι περιφραγμένα με 
συρματόπλεγμα, ενδεχομένως για να είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση των ζώων, 
καθώς στην περιοχή είναι ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία.

Τεχνητά Λιμνία Διάσελλου (EL61102500). Ημ. λήψης: 28/07/2019.

EL61102700   
Τεχνητό Λιμνίο Φλαμπουρεσίου

Το Τεχνητό Λιμνίο Φλαμπουρεσίου καταλαμβάνει έκταση 3,5 στρ. περίπου 
και βρίσκεται 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Δημιουργήθηκε από 
χωμάτινο φράγμα σε χείμαρρο και περιβάλλεται από σχετικά πυκνή δενδρώδη 
και θαμνώδη βλάστηση. Περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1440005: Ποταμός 
Πηνειός - Αντιχάσια Όρη που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά , και στην περιοχή 
GR1440003: Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα που εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους.

Τεχνητό Λιμνίο Φλαμπουρεσίου (EL61102700). Ημ. λήψης: 9/12/2018.
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EL61103200   
Μικρή Λίμνη Δρακολίμνη Βερλίγκα

Η Μικρή Λίμνη Δρακολίμνη Βερλίγκα καταλαμβάνει έκταση 9 στρ. περίπου 
και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.050 μέτρων, ανάμεσα στην ψηλότερη 
κορυφή του Λάκμου Τσουκαρέλα (2.295 μ.) στα βόρεια και την κορυφή 
Μέγας Τράπος (2.240 μ.) στα νότια. Ανήκει στον Δήμο Καλαμπάκας της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Είναι λιγότερο γνωστή σε σχέση με τις 
άλλες δρακολίμνες της Τύμφης και του Σμόλικα. Δημιουργείται από τα νερά 
που απορρέουν από τις γύρω ψηλές κορυφές και συνήθως στερεύει έως τις 
αρχές του φθινοπώρου. Τα νερά της λίμνης εξέρχονται από το οροπέδιο μέσα 
από ένα δίκτυο ρυακιών για να καταλήξουν στον ποταμό Αχελώο. Πρόκειται 
για ένα γυμνό από δέντρα ορεινό τοπίο με βραχώδεις και πετρώδεις 

πλαγιές, γκρεμούς, αλπικά λιβάδια, ορεινές πηγές και ρυάκια με ιδιαίτερη 
χλωρίδα και πανίδα, προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επικρατούν. 
Περιλαμβάνεται στην περιοχή GR2130007: Όρος Λάκμος (Περιστέρι) που 
εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά  και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Επίσης ανήκει 
στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Άραχθου [Ζώνη ΙΙΒ 
(Περιοχή διατήρησης τοπίου, οικοτόπων και ειδών Περιστερίου) και Ζώνη ΙΙΙ 
(Περιοχή εθνικού πάρκου)].

Μικρή Λίμνη Δρακολίμνη Βερλίγκα (EL61103200). (Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Λαγός / photo gallery shutterstock).
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EL61103300   
Μικρές Λίμνες Χαλικιού

Οι Μικρές Λίμνες Χαλικιού καταλαμβάνουν έκταση 3 στρ. περίπου και 
βρίσκονται 3 χλμ. βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται για 
σύμπλεγμα πέντε πολύ μικρών λιμνών που δημιουργήθηκαν σε κοίτη 
χειμάρρου σε υψόμετρο περίπου 1.640 μ., λίγο πιο κάτω από τον αυχένα 
που χωρίζει τη Θεσσαλία από την Ήπειρο. Βρίσκονται στα όρια του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας Άραχθου (Ζώνη ΙΙΙ).

Φακή του νερού (Lemna sp.) σε υδατοσυλλογή. Ημ. λήψης: 23/12/2018. Εσωτερικό Έλος Τσούμα (EL61103400). Ημ. λήψης: 29/07/2019.

EL61103400   
Εσωτερικό Έλος Τσούμα

Το Εσωτερικό Έλος Τσούμα καταλαμβάνει έκταση 7 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 3 χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Αγιόφυλλο του Δήμου 
Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται για υγρότοπο 
σε ημιορεινή περιοχή, ο οποίος περιβάλλεται από πυκνά δάση βελανιδιάς. 
Δημιουργήθηκε από χωμάτινο φράγμα σε ρέμα της περιοχής, ενισχυμένο 
με πέτρες και με τσιμεντένιο υπερχειλιστή. Λόγω μικρού βάθους, έχει 
εξελιχθεί σε έλος, το κέντρο του οποίου καταλαμβάνεται από ψαθιά (Typha 
sp.) που περιβάλλονται από περσικάριες (Persicaria amphibia). Περιμετρικά 
υπάρχουν λίγες ιτιές (Salix sp.) και ακόμη λιγότερες λεύκες (Populus nigra) και 
πλατάνια (Platanus orientalis).
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EL61103500   
Τεχνητό Λιμνίο Λογγά

Το Τεχνητό Λιμνίο Λογγά καταλαμβάνει έκταση 74 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου 
Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Ο υγρότοπος βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1.100 μ. και δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000, με σκοπό τη 
συγκέντρωση νερού για άρδευση και δευτερευόντως για λόγους αναψυχής. 
Βρίσκεται σε κατάφυτη περιοχή, ενώ η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται 
σε πολύ στενή περιμετρική στις όχθες ζώνη, λόγω της σχετικά μεγάλης 
κλίσης των πρανών. Τα τελευταία χρόνια, στον υγρότοπο οργανώνονται 
εκδηλώσεις από τις τοπικές αρχές, όπως διαγωνισμός ψαρέματος. Το λιμνίο 

περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1440005: Ποταμός Πηνειός - Αντιχάσια 
Όρη που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά και επίσης στην περιοχή 
GR1440003: Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα που εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ειδική 
Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους.

Τεχνητό Λιμνίο Λογγά (EL61103500). (Φωτογραφία: Kostas Tsek / photo gallery shutterstock).
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Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

1 EL61100100 Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού

2 EL61100200 Εσωτερικό Έλος Μεταμόρφωσης

3 EL61100800 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Ενιπέα

4 EL61100900 Εσωτερικά Έλη Μελισσά

5 EL61101000 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Καλέντζη

6 EL61101100 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Βάλτου

7 EL61101400 Λίμνη Στεφανιάδα

8 EL61102400 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Σοφαδίτη

9 EL61102600 Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου

10 EL61102800 Τεχνητό Λιμνίο Ορυχείων Συκιών

Γεωγραφική κατανομή υγροτόπων της Π.Ε. Καρδίτσας

Μπλε γραμμοσκίαση = Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Πράσινη γραμμοσκίαση = Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Υγρότοποι Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας
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EL61100100   
Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού

 Η Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού καλύπτει έκταση 24.250 στρ. περίπου και ανήκει 
στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Είναι 
γνωστή και ως Λίμνη Πλαστήρα, από το όνομα του αρχικού εμπνευστή της, 
στρατιωτικού και πολιτικού Νικολάου Πλαστήρα. Δημιουργήθηκε το 1959 
από φράγμα που κατασκευάστηκε επί του ποταμού Ταυρωπού ή Μέγδοβα, 
παραπόταμου του Αχελώου. Στη λίμνη εκβάλλουν και πολλά ακόμα ρέματα 
της περιοχής, με σημαντικότερα το Μεγάλο Ποτάμι, τον Καριτσιώτη και τον 
Μπελάγια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ., έχει μέγιστη χωρητικότητα 400 
εκατομμύρια κ.μ., μέγιστο μήκος 14 χλμ., μέγιστο πλάτος 4 χλμ. και μέγιστο 
βάθος περίπου 80 μ. Το νερό της χρησιμοποιείται για παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, για την ύδρευση της Καρδίτσας και άλλων οικισμών και για την 
άρδευση τμήματος του Θεσσαλικού Κάμπου, κυρίως στον Νομό Καρδίτσας. 
Από τη δεκαετία του 1990, η λίμνη, λόγω της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς 
του τοπίου της, άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά. Σήμερα αποτελεί έναν 

από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Λόγω της μεγάλης κλίσης των 
πρανών, περιμετρικά αναπτύσσονται κατά θέσεις μόνο εποχικά υγρολίβαδα. 
Στον υγρότοπο βρίσκουν καταφύγιο πολλά παρυδάτια (πάπιες, βουτηχτάρια, 
φαλαρίδες, νερόκοτες κ.άλ.) και μεταναστευτικά πουλιά (π.χ. διάφορα είδη 
ερωδιών), διαβιούν αμφίβια όπως η κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata), 
ο αλπικός τρίτωνας (Triturus alpestris) και ο γκραικοβάτραχος (Rana graeca), 
αλλά και θηλαστικά όπως η βίδρα (Lutra lutra) που εντοπίζεται στα ρέματα της 
περιοχής. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1410001: Περιοχή 
Λίμνης Ταυρωπού που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Το νησί 
στα νότια της λίμνης αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής με την ονομασία Νησί 
Νιάγκα λίμνης Πλαστήρα Δήμου Ιτάμου.

Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού (EL61100100). Πανοραμική άποψη του νότιου τμήματος της λίμνης με το νησάκι Νιάγκα. Ημ. λήψης: 
07/09/2012. (Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ).
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EL61100200   
Εσωτερικό Έλος Μεταμόρφωσης

Το Εσωτερικό Έλος Μεταμόρφωσης έχει έκταση 922 στρ. και βρίσκεται 0,7 
χλμ. δυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Παλαμά, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για υγρότοπο σε πεδινή περιοχή που 
περιβάλλεται από καλλιέργειες. Εκτείνεται κυκλικά στη βάση του Τιτάνιου 
λόφου (υψόμετρο 327 μ.) και τροφοδοτείται από πηγαία ύδατα. Έχει 
πολύ μικρό πλάτος, περίπου 70 μ. και μόνο προς το ανατολικό τμήμα του 
φτάνει περίπου τα 400 μ. Στην περίμετρο του υγροτόπου αναπτύσσονται 
καλαμώνες (Phragmites australis, Typha sp.), υγρολίβαδα και υγροί λειμώνες 

με βούρλα (Scirpus sp.) και στην επιφάνεια των νερών υδρόβια βλάστηση με 
συνδυασμό περσικάριας (Persicaria sp.) και φακής του νερού (Lemna minor). 
Στο νότιο τμήμα του υπάρχει δενδρώδης βλάστηση από πλατάνια (Platanus 
orientalis), ιτιές (Salix sp.), λεύκες (Populus alba, Populus nigra) και σκλήθρα 
(Alnus glutinosa). Περίπου η μισή έκταση του υγροτόπου περιλαμβάνεται 
στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Σωτήρας - Κάστρο Τιτανίου (Μεταμόρφωσης).

Εσωτερικό Έλος Μεταμόρφωσης (EL61100200). Ημ. λήψης: 24/12/2018.
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EL61100800   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Ενιπέα

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Ενιπέα καταλαμβάνει έκταση 23 στρ. 
περίπου και βρίσκεται 0,5 χλμ. νότια του οικισμού Κεραμίδι του Δήμου 
Παλαμά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Ο υγρότοπος εκτείνεται 
γύρω από τη θέση όπου εκβάλλουν νερά από αντλιοστάσιο, το οποίο 
μεταφέρει νερό για άρδευση από τον Ενιπέα, παραπόταμο του Πηνειού. 
Καλύπτεται από πυκνό καλαμώνα (Phragmites australis) που περιβάλλει 

μικρή έκταση με ανοιχτά νερά. Περιμετρικά υπάρχουν διάσπαρτες ιτιές 
(Salix sp.) και λεύκες (Populus sp.), καθώς και πυκνή αγκαθωτή βλάστηση, η 
οποία εμποδίζει την πρόσβαση.

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Ενιπέα (EL61100800). Ημ. λήψης: 25/12/2018.
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EL61100900   
Εσωτερικά Έλη Μελισσά

Τα Εσωτερικά Έλη Μελισσά καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 117 στρ. 
περίπου και βρίσκονται γύρω από τον ομώνυμο οικισμό του Δήμου 
Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για 
σύμπλεγμα πέντε μικρών υγροτόπων που εντοπίζονται διάσπαρτοι 
ανάμεσα σε καλλιέργειες. Καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή κατά θέσεις από 
καλάμια (Phragmites australis) και λίγες ιτιές (Salix sp.). Τέσσερις εξ αυτών 
έχουν γεωμετρικό σχήμα, ακολουθώντας τα όρια των παρακείμενων 

καλλιεργειών και διατηρούν ανοικτή επιφανειακή επικοινωνία με τα 
γειτονικά κανάλια. Έχουν δημιουργηθεί σε θέσεις παλαιών εκσκαφών ή 
πρόκειται για εναπομείναντα τμήματα του προϋπάρχοντος υδρογραφικού 
δικτύου. Ο πέμπτος υγρότοπος του συμπλέγματος βρίσκεται κοντά σε ρέμα 
και διατηρεί μαιανδρικό σχήμα. 

Εσωτερικά Έλη Μελισσά (EL61100900). Ημ. λήψης: 21/01/2019.
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EL61101000   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Καλέντζη

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Καλέντζη καταλαμβάνει έκταση 492 στρ. 
περίπου και βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Δαφνοσπηλιά και Καλλιφώνι 
του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για 
υγρότοπο που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Καλέντζη, 
παραπόταμου του Πηνειού. Κυριαρχείται από σχετικά πυκνές δενδρώδεις 
συστάδες αποτελούμενες κυρίως από ιτιές (Salix sp.), λεύκες (Populus alba, 
Populus nigra) και πλατάνια (Platanus orientalis). Στο βόρειο τμήμα του 

υγροτόπου, λόγω της κατασκευής τεχνητού φράγματος, δημιουργείται 
εποχικό λιμναίο σύστημα, περιμετρικά του οποίου εμφανίζονται λίγα 
καλάμια (Phragmites australis). Η βλάστηση πάνω από την υγροτοπική ζώνη 
είναι αρκετά πυκνή και αποτελείται κυρίως από βελανιδιές και αγκαθωτούς 
θάμνους (τσαπουρνιές, κυνόροδα, βατομουριές). Ευρύτερα περιβάλλεται 
από αγροδασικές εκτάσεις με κύριες καλλιέργειες αυτές της ελιάς και του 
αμπελιού. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Καλέντζη (EL61101000). Ημ. λήψης: 21/01/2019.
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EL61101100   
Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Βάλτου

Το Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Βάλτου καταλαμβάνει έκταση 119 στρ. 
περίπου και βρίσκεται 1 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού των Μαυραχάδων 
του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για 
υγρότοπο που αναπτύσσεται σε τμήμα φυσικού κλάδου του υδρογραφικού 
δικτύου που ρέει παράλληλα με τον Σοφαδίτη ποταμό. Κατακλύζεται 

περιοδικά και μόνο στο βόρειο τμήμα του διατηρεί μόνιμες υδατοσυλλογές. 
Καλύπτεται κατά θέσεις από καλαμώνες (Phragmites australis, Typha sp.), 
ιτιές (Salix sp.), υγρολίβαδα και περιβάλλεται από καλλιέργειες.

Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Βάλτου (EL61101100). Ημ. λήψης: 21/01/2019.
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EL61101400   
Λίμνη Στεφανιάδα

Η Λίμνη Στεφανιάδα καταλαμβάνει έκταση 176 στρ. περίπου και βρίσκεται 
1,5 χλμ. βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Αργιθέας, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για τη νεότερη φυσική 
λίμνη της Ελλάδας, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1963, από 
κατολισθήσεις που έφραξαν την κοίτη του ρέματος Στεφανιώτη, σε υψόμετρο 
περίπου 750 μ. Περιμετρικά αναπτύσσονται πλατάνια (Platanus orientalis), 

ιτιές (Salix sp.) και φράξοι (Fraxinus sp.). Οι γύρω πλαγιές καλύπτονται από 
πυκνούς πουρναρότοπους που διακόπτονται από πλατύφυλλες βελανιδιές, 
φτελιές, κουτσουπιές και μικρές συστάδες από καστανιές. Στη λίμνη έχει 
γίνει εμπλουτισμός με διάφορα είδη ψαριών, κυρίως κυπρίνους.

Λίμνη Στεφανιάδα (EL61101400). (Φωτογραφία: Ντίνος Μιχαήλ / photo gallery shutterstock).
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EL61102400   
Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Σοφαδίτη

Το Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Σοφαδίτη καταλαμβάνει έκταση 1.526 στρ. 
και βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Ανώγειο του Δήμου Σοφάδων, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκεται για εκτεταμένο παραποτάμιο 
δάσος που σχηματίζεται στις όχθες του Σοφαδίτη, παραπόταμου του Πηνειού. 
Εκτείνεται από βορρά προς νότο σε μήκος 4 χλμ. και έχει μέσο πλάτος 300 μ. 
περίπου. Κυριαρχούν τα πλατάνια (Platanus orientalis), ενώ υπάρχουν επίσης 
ιτιές (Salix alba, Salix fragilis, κ.ά.), λεύκες (Populus nigra, Populus alba), φτελιές 
(Ulmus minor, Ulmus laevis), αγριοκρανιές (Cornus sanguinea), κουφοξυλιές 
(Sambucus nigra) και κράταιγοι (Crataegus sp.). Στο νότιο τμήμα, σε διάκενα 

του δάσους, υπάρχουν αρμυρίκια (Tamarix sp.), ενώ σε πιο εξωτερικές 
θέσεις αναπτύσσονται καλάμια (Arundo donax και Phragmites australis), 
παλιούρια (Paliurus spina-christi) και κουτσουπιές (Cercis siliquastrum). Στο 
δάσος έχει διαμορφωθεί πεζοπορική διαδρομή και χώρος αναψυχής. Τα 
πολλά αναρριχητικά φυτά [κισσοί (Hedera helix), περικοκλάδες (Periploca 
graeca), λυκίσκοι (Humulus lupulus), λυγαριές (Vitex agnus-castus)], μαζί με 
τους αγκαθωτούς θάμνους (κυρίως Rubus sp.) που αναπτύσσονται στο δάσος, 
κάνουν δύσκολη τη μετακίνηση εκτός δρόμων και μονοπατιών. 

Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Σοφαδίτη (EL61102400). Ημ. λήψης: 29/07/2019.
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EL61102600   
Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου

Η Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου καταλαμβάνει έκταση 9.919 στρ. περίπου και 
βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Λουτρόπολη, Κτιμένη,  Κάτω Κτιμένη και 
Ανάβρα, του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 
Δημιουργήθηκε στον ορεινό όγκο των νότιων Αγράφων, από τεχνητό φράγμα 
στον Ρεντινιώτη ποταμό, το οποίο λειτουργεί από το 2002  και κατασκευάστηκε 
κυρίως για την άρδευση του νοτιοανατολικού κάμπου της Καρδίτσας καθώς  

και του βορειοδυτικού κάμπου της επαρχίας Δομοκού. Η χωρητικότητα της 
λίμνης ανέρχεται σε 237 εκατομμύρια κ.μ. ενώ υπολογίζεται ότι αρδεύονται 
250.000 στρέμματα. Η λίμνη περιβάλλεται από δάση βελανιδιάς που 
σταματούν στις όχθες της λίμνης.

Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου (EL61102600). Πανοραμική άποψη της λίμνης. Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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EL61102800   
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Συκιών

Τα Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Συκιών καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 6 
στρ. περίπου και βρίσκονται 1,2 χλμ. δυτικά του οικισμού Συκιές του Δήμου 
Παλαμά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
λιμνίο (5 στρ.) και πέντε πολύ μικρότερα, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά 
την εγκατάλειψη ορυχείου απόληψης αδρανών υλικών. Περιμετρικά και κατά 

θέσεις αναπτύσσονται ψαθιά (Typha sp.), καλάμια (Phragmites australis και 
Arundo donax), ιτιές (Salix sp.) και λεύκες (Populus nigra), ενώ στην επιφάνεια 
των λιμνίων φακή του νερού (Lemna minor). 

Τεχνητό Λιμνίο Ορυχείων Συκιών (EL61102800). Ημ. λήψης: 28/07/2019.
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Αρίθμηση 
στο 
χάρτη

Κωδικός υγροτόπου Ονομασία υγροτόπου

1 ALO001 Παράκτιο Έλος Αγίου Δημητρίου

2 KPA001 Παράκτιο Έλος Πλανήτης

3 PSA001 Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 1

4 PSA002 Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 2

5 SKI001 Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος

6 SKI002 Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου

7 SKI003 Λιμνοθάλασσα Κουκουναριών ή Λίμνη Στροφυλιάς

8 SKI008 Παράκτιο Έλος Πλατανιά

9 SKO001 Παράκτιο Έλος Μηλιών

10 SKO002 Εσωτερικό Έλος Λούτσας

11 TSO001 Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 1

12 TSO002 Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 2

13Οι κωδικοί, ονομασίες, περιγραφές και φωτογραφίες των υγροτόπων της Π.Ε. Σποράδων έχουν 

ληφθεί από το Υγροτόπιο του WWF-Ελλάς: http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/search.

php?action=advanced&param=location&lang=el_GR. 

Η τυπολογία των υγροτόπων έχει εναρμονιστεί με αυτή που ακολουθήθηκε για τους ηπειρωτικούς 

υγροτόπους της Θεσσαλίας και οι περιγραφές έχουν προσαρμοσθεί για τις ανάγκες της παρούσας 

έκδοσης.

Μπλε γραμμοσκίαση = Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Πράσινη γραμμοσκίαση = Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Γεωγραφική κατανομή υγροτόπων της Π.Ε. Σποράδων

Υγρότοποι Περιφερειακής Ενότητας 
Σποράδων 13
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ALO001   
Παράκτιο Έλος Αγίου Δημητρίου

Το Παράκτιο Έλος Αγίου Δημητρίου καταλαμβάνει έκταση 11 στρ. περίπου 
και βρίσκεται 10,8 χλμ. βορειοανατολικά από τον οικισμό Πατητήρι του 
Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Πρόκειται για έλος 
κυκλικού σχεδόν σχήματος που απομονώθηκε με αλλουβιακές προσχώσεις 
θαλάσσιας προέλευσης.  Από την πλευρά της θάλασσας περιβάλλεται από 
στενή λωρίδα χαμηλών θινών με σκληρόφυλλους θάμνους και κατά τους 
χειμερινούς μήνες κατακλύζεται με νερό από κατακρημνίσματα. Η υγροτοπική 
βλάστηση αποτελείται κατά κύριο λόγο από βούρλα (Juncus maritimus,  Juncus 

acutus, Juncus sp. Carex sp.) και λιμόνια (Limonium sp.). Ο πυθμένας της 
κοιλότητας καλύπτεται από αναπτυγμένο τάπητα σποροβόλων (Sporobolus 
pungens). Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και 
στην περιοχή GR1430004: Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων 
που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Επίσης, προστατεύεται από 
Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 1)14.

14«Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των 

μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν»

Παράκτιο Έλος Αγίου Δημητρίου  (ALO001). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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KPA001   
Παράκτιο Έλος Πλανήτης

Το Παράκτιο Έλος Πλανήτης καταλαμβάνει έκταση 4 στρ. περίπου και 
βρίσκεται στον μυχό του ομώνυμου κλειστού κόλπου στο νησάκι Κυρά 
Παναγιά του Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. 
Βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τη θάλασσα και συνήθως διατηρεί 
νερό όλο το χρόνο. Ο υγρότοπος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς 
δεν υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες. Περιλαμβάνεται στο Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και στην περιοχή GR1430004: Εθνικό 

θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων που εντάσσεται στο Δίκτυο 
Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τους οικοτόπους, καθώς και στην περιοχή GR1430005: Νησιά Κυρά 
Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω νησίδες που εντάσσεται στο Δίκτυο ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά. 
Επίσης, προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, 
Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 2).

Χαρόφυτα (Chara sp.).



Σελίδα 101

PSA001   
Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 1

Το Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 1 καταλαμβάνει έκταση 3 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 250 μ. νότια - νοτιοδυτικά του φάρου στο νησάκι Ψαθούρα του 
Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.  Ο υγρότοπος 
πλημμυρίζει σποραδικά και δέχεται εισροές από τη θάλασσα. Περιλαμβάνεται 
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων, στην περιοχή GR1430004: 
Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων που εντάσσεται στο 
Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

Οδηγία για τους οικοτόπους και στην περιοχή GR1430005: Νησιά Κυρά 
Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω νησίδες που εντάσσεται στο Δίκτυο ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά. 
Επίσης, προστατεύεται από  Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, 
Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 3).

Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 1 (PSA001). Ημερομηνία λήψης: Μάρτιος 2007.
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PSA002   
Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 2

Το Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 2 καταλαμβάνει έκταση 5 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 500 μέτρα νότια του φάρου στο νησάκι Ψαθούρα του Δήμου 
Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.  Ο υγρότοπος 
πλημμυρίζει σποραδικά και δέχεται εισροές από τη θάλασσα. Περιβάλλεται 
από χαμηλή ξερολιθιά. Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων 
Σποράδων, στην περιοχή GR1430004: Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου - 
Βορείων Σποράδων που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους, καθώς 
και στην περιοχή GR1430005: Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω 
νησίδες που εντάσσεται στο Δίκτυο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά. Επίσης, προστατεύεται από Προεδρικό 
Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 4).

Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 2 (PSA002). Ημ. λήψης: Μάρτιος 2007
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SKI001   
Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος

Η Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος καταλαμβάνει έκταση 19 στρ. περίπου και βρίσκεται 4,4 χλμ. νοτιοδυτικά του 
οικισμού της Σκιάθου του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Περιμετρικά της αναπτύσσεται 
υγροτοπική βλάστηση από καλάμια (Phragmites australis) και βούρλα (Juncus sp.), ενώ περιβάλλεται από μια λεπτή 
αμμοθινική ζώνη, την οποία διαδέχεται δενδρώδης βλάστηση από κέδρα, πεύκα και κουκουναριές. Προστατεύεται 
από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 5).

Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος (SKI001). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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SKI002   
Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή 
Λίμνη Σκιάθου

Η Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου καταλαμβάνει έκταση 
129 στρ. περίπου και βρίσκεται 1,8 χλμ. βορειοανατολικά του οικισμού 
της Σκιάθου του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων. Στη δεκαετία του 1970, μεγάλο τμήμα του υγροτόπου 
μετατράπηκε σε διάδρομο αεροδρομίου. Στο παρελθόν υπήρχαν δύο 
διασυνδέσεις με τη θάλασσα, ενώ σήμερα διατηρείται μόνο η μία, στα 
ανατολικά. Η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται πλέον στο βόρειο και 

νοτιοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας και αποτελείται κυρίως από 
καλάμια (Phragmites australis), βούρλα (Juncus maritimus, Juncus sp.) και, 
κατά θέσεις, αλόφυτα. Παρότι στα νερά της εισέρχονται ψάρια από τη 
θάλασσα, δεν γίνεται αλίευση. 

Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου (SKI002). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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SKI003   
Λιμνοθάλασσα Κουκουναριών ή 
Λίμνη Στροφυλιάς

Η Λιμνοθάλασσα Κουκουναριών, ή Λίμνη Στροφυλιάς, όπως αναφέρεται 
συχνά, καταλαμβάνει έκταση 353 στρ. περίπου και βρίσκεται 7,4 χλμ. 
δυτικά  του οικισμού της Σκιάθου του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σποράδων, σε μία από τις πιο διάσημες και τουριστικές παραλίες 
του νησιού.  Μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της ακτής υπάρχει ευρεία 
αμμοθινική ζώνη με δάσος κουκουναριών, που είναι ένα από τα τρία 
σημαντικότερα στην Ελλάδα. Στο ανατολικό τμήμα της συνδέεται με τη 
θάλασσα με ανοιχτό δίαυλο πλάτους μερικών μέτρων. Ο υγρότοπος είναι 

περιφραγμένος και η πρόσβαση επιτρέπεται για ήπιες δραστηριότητες 
αναψυχής, όπως περίπατος και παρατήρηση πουλιών. Περιλαμβάνεται στην 
περιοχή GR1430003 Σκιάθος: Κουκουναριές & Ευρύτερη Θαλάσσια περιοχή που 
εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους και στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
Κουκουναριές, Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας. Επίσης, το Δάσος Κουκουναριών 
έχει κηρυχθεί ως Αισθητικό Δάσος. 

Λίμνη Κουκουναριών ή Λίμνη Στροφυλιάς (SKI003). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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SKI008   
Παράκτιο Έλος Πλατανιά

Το Παράκτιο Έλος Πλατανιά καταλαμβάνει έκταση 30 στρ. περίπου και βρίσκεται 4,5 χλμ. νοτιοδυτικά  του 
οικισμού της Σκιάθου του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Αναπτύσσεται γύρω 
από την εκβολή του ομώνυμου μικρού εποχικού ρυακιού και κατακλύζεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Η 
υγροτοπική βλάστηση αποτελείται από καλάμια (Phragmites australis), βούρλα (Juncus maritimus, Juncus sp., 
Carex sp.) και  αρμυρίκια (Tamarix sp.). Προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, 
Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 6).

Παράκτιο Έλος Πλατανιά (SKI008). Ημ. λήψης: Μάιος 2005
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SKO001   
Παράκτιο Έλος Μηλιών

Το Παράκτιο Έλος Μηλιών καταλαμβάνει έκταση 21 στρ. περίπου και βρίσκεται 
1,1 χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Πάνορμος του Δήμου Σκοπέλου, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από καλάμια 
(Phragmites australis) και βούρλα (Juncus maritimus, Juncus sp., Carex sp.) και έχει 
μικρής έκτασης ανοικτά νερά. Τροφοδοτείται με γλυκό νερό κυρίως υπογείως 
και από κατακρημνίσματα, ενώ έχει αμελητέα επίδραση από τη θάλασσα. 
Προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια 
Θεσσαλίας α/α 7).

Παράκτιο Έλος Μηλιών (SKO001). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.

SKO002   
Εσωτερικό Έλος Λούτσας

Το Εσωτερικό Έλος Λούτσας καταλαμβάνει έκταση σε 37 στρ. περίπου και 
βρίσκεται 4,9 χλμ. νότια από τον οικισμό Νέο Κλήμα του Δήμου Σκοπέλου, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.  Πρόκειται για εποχικά (τον 
χειμώνα) πλημμυριζόμενο υγρότοπο στο χαμηλότερο τμήμα εσωτερικού 
κλειστού οροπεδίου, έκτασης περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. 
Η ευρύτερη περιοχή κυριαρχείται από δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus 
halepensis). Ο υγρότοπος περιβάλλεται από ασβεστολιθικούς λόφους 
και περιφραγμένες ιδιωτικές εκτάσεις και οικίες. Προστατεύεται από 
Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια Θεσσαλίας 
α/α 8).

Έσωτερικό Έλος Λούτσας (SKO002). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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TSO001   
Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 1

Η Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 1 καταλαμβάνει έκταση 9 στρ. περίπου και βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της νήσου 
Τσουγκριά, ακριβώς πίσω από την παραλία του Αγίου Φλώρου του Δήμου Σκιάθου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. 
Διατηρεί ανοιχτή σύνδεση επικοινωνίας με τη θάλασσα, ενώ μεταξύ τους υπάρχει αμμοθινική έκταση πλάτους 30 μ. 
περίπου. Περιμετρικά περιβάλλεται από στενή ζώνη με βούρλα (Juncus acutus και J. maritimus), ενώ άλλα υγρόφιλα είδη 
που παρατηρούνται είναι η μυρτιά (Myrtus communis), το σάκχαρο (Tripidium ravennae) και το φλισκούνι (Mentha pulegium). 
Ο υγρότοπος ευρύτερα περιβάλλεται από σχίνους (Pistacia lentiscus), διάσπαρτα πεύκα (Pinus halepensis και μεμονωμένα P. 
pinea) και ελιές. Προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 9).

Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 1 (TSO001). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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TSO002   
Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 2

Η Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 2 καταλαμβάνει έκταση 22 στρ. περίπου 
και βρίσκεται στην παραλία Λαλαριάς στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου 
Τσουγκριά του Δήμου Σκιάθου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. 
Η λιμνοθάλασσα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα τα οποία 
διαχωρίζονται από ζώνη βούρλων. Στο νότιο άκρο υπάρχει ανοιχτή 
σύνδεση επικοινωνίας με τη θάλασσα και στην ακτή αναπτύσσεται 
αμμοθινική έκταση πλάτους περίπου 20 μ. Περιμετρικά η λιμνοθάλασσα 

περιβάλλεται από στενή ζώνη με βούρλα (Juncus acutus και J. maritimus), 
ενώ παρατηρούνται επίσης άλλα υγρόφιλα είδη όπως η μυρτιά (Myrtus 
communis), το σάκχαρο (Tripidium ravennae) και το φλισκούνι (Mentha 
pulegium). Ο υγρότοπος ευρύτερα περιβάλλεται από σχίνους (Pistacia 
lentiscus), διάσπαρτα πεύκα (Pinus halepensis και μεμονωμένα P. pinea) και 
ελιές. Προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012, 
Περιφέρεια Θεσσαλίας α/α 10). 

Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 2 (TSO002). Ημ. λήψης: Μάιος 2005.
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Κατάλογος υγροτόπων
Κωδικός Υγροτόπου Ονομασία Έκταση (στρ.) Καθεστώς Προστασίας ως προς 

το φυσικό περιβάλλον Σελ.

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

EL61200100 Δέλτα Πηνειού 8.584,4
Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
24

EL61201600 Εκβολή Ρέματος Ρακοποτάμου 8,9
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

37

EL61201300 Εσωτερικό Έλος Ευαγγελισμού 2,5 - 36

EL61201700 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Ελασσονίτη 112,1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 38

EL61000200 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 52,7 - 22

EL61200300 Εσωτερικό Έλος Πηγών Μάτι 72,7 - 26

EL61200400 Λίμνη Νεσσωνίδα 1.352,5 - 27

EL61201800 Μικρή Λίμνη Κεφαλόβρυσου 93,9 - 39

EL61202700 Παραποτάμια Εσωτερικά Έλη Πηνειού 215,1 - 51

EL61202800 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Μεγάλου Ρέματος 45,2 - 48

EL61000300 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 2 162,5 - 23

EL61202900 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 3 569,9 - 49

EL61203000 Τεχνητά Λιμνία Βλαχογιαννίου 101,1 - 50

EL61101700 Τεχνητά Λιμνία Γριζάνου 47,6 - 75

EL61000100 Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως 1 25,5 - 21

EL61201000 Τεχνητά Λιμνία Καλυβιών Αναλήψεως 2 42,8 - 33

EL61201900 Τεχνητά Λιμνία Καρυάς 140,6 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 40

EL61202000 Τεχνητά Λιμνία Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 188,4 - 41

EL61202100 Τεχνητά Λιμνία Μηλιάς 175,7 - 42

EL61200500 Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Ομορφοχωρίου 22,3 - 28
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Κωδικός Υγροτόπου Ονομασία Έκταση (στρ.) Καθεστώς Προστασίας ως προς 
το φυσικό περιβάλλον Σελ.

EL61201400 Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Παραποτάμου 8,9 - 36

EL61201200 Τεχνητά Λιμνία Πραιτωρίου 48,4 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 35

EL61202200 Τεχνητά Λιμνία Πυθίου 147,9 - 43

EL61202300 Τεχνητά Λιμνία Σκοπίων 83,6 - 44

EL61202400 Τεχνητά Λιμνία Συκαμινέας 88,6 - 45

EL61202500 Τεχνητά Λιμνία Φλάμπουρου 90,2 - 46

EL61300100 Τεχνητή Λίμνη Κάρλα 35.147,1
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

54

EL61200200 Τεχνητή Λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου 494,9 - 25

EL61200600 Τεχνητό Λιμνίο Γιαννωτών 20,7 - 29

EL61200900 Τεχνητό Λιμνίο Καβακιά 13,8 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 32

EL61200800 Τεχνητό Λιμνίο Καλλιθέας Ελασσόνας 25,5 - 31

EL61201100 Τεχνητό Λιμνίο Καλυβιών Αναλήψεως 4,1 - 34

EL61202600 Τεχνητό Λιμνίο Κουρουνιώτικου 20,7 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 47

EL61200700 Τεχνητό Λιμνίο Μικρού Ελευθεροχωρίου 23,2 - 30

EL61203100 Τεχνητό Λιμνίο Σκήτης 39,8
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

52

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

EL61301300 Εκβολή Μεγάλου Ρέματος 13,4 - 62

EL61301100 Εκβολή Πλατανορέματος και Έλη Ζερβόχια 13,7 - 61

EL61301400 Εκβολή Ρέματος Πετρογούρνας 52,7 - 63

EL61300700 Εκβολικό Σύστημα Λαχανορέματος 177,2 - 59

EL61300600 Εκβολικό Σύστημα Χολορέματος 686,5 - 58

EL61301500 Εκβολικό Σύστημα Χοροστασίου 196,5 - 64

EL61300900 Λιμνοθάλασσα Μπουρμπουλήθρα 298,1 - 60

EL61300400 Μικρές Λίμνες Ζερέλια 100,8 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 56
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Κωδικός Υγροτόπου Ονομασία Έκταση (στρ.)
Καθεστώς Προστασίας ως προς 

το φυσικό περιβάλλον
Σελ.

EL61301600 Παράκτια Έλη Αλμυρού 351,2 - 65

EL61301700 Παράκτια Έλη Νηών 39,2 - 66

EL61300200 Παράκτιο Έλος Λειχούρας 403,6 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 55

EL61300500 Παράκτιο Έλος Όρμου Σούρπης ή Λειβάρι 2.216,1 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 57

EL61301200 Παράκτιο Έλος Ποτόκι 26,3 - 62

EL61301900 Τεχνητά Λιμνία Σέσκλου 25,5 - 68

EL61301800 Τεχνητή Λίμνη Παναγιώτικου 125,8 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 67

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

EL61100500 Εσωτερικό Έλος Ζουρ-Παπά 3,5 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 70

EL61100700 Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου 32,4 - 72

EL61101300 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Πηνειού 116,7 - 73

EL61103400 Εσωτερικό Έλος Τσούμα 6,7 - 85

EL61103300 Μικρές Λίμνες Χαλικιού 2,9 Εθνικό Πάρκο 85

EL61101500 Μικρή Λίμνη Αγρελιάς 1,1 - 74

EL61101600 Μικρή Λίμνη Γερακαρίου 11,1 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

74

EL61103600 Μικρή Λίμνη Γκιτζή 66,8 - 82

EL61103200 Μικρή Λίμνη Δρακολίμνη Βερλίγκα 9,3 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Εθνικό Πάρκο
84

EL61101900 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Αχλαδοχωρίου 118,1 - 77

EL61102000 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Κεραμιδίου 546,4 - 78

EL61102100 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλιοπόταμου 1 280,6 Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή 79

EL61102200 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Παλιοπόταμου 2 210,9 - 80

EL61102300 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Πηνειού 1 2.812,6 - 81

EL61102500 Τεχνητά Λιμνία Διάσελλου 10,7 - 83
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Κωδικός Υγροτόπου Ονομασία Έκταση (στρ.)
Καθεστώς Προστασίας ως προς 

το φυσικό περιβάλλον
Σελ.

EL61101800 Τεχνητά Λιμνία Φαρκαδόνας 13,2 - 76

EL61100600 Τεχνητό Λιμνίο Κρήνης 0,7 - 71

EL61103500 Τεχνητό Λιμνίο Λογγά 73,7
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

86

EL61102700 Τεχνητό Λιμνίο Φλαμπουρεσίου 3,4
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

83

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

EL61100900 Εσωτερικά Έλη Μελισσά 117,3 - 91

EL61100200 Εσωτερικό Έλος Μεταμόρφωσης 922,2 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 89

EL61101100 Εσωτερικό Έλος Παλιομάνας Βάλτου 119,4 - 93

EL61101400 Λίμνη Στεφανιάδα 175,5 - 94

EL61100800 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Ενιπέα 23,4 - 90

EL61101000 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Καλέντζη 492 92

EL61102400 Παραποτάμιο Εσωτερικό Έλος Σοφαδίτη 1.525,7 95

EL61102800 Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων Συκιών 6,3 97

EL61102600 Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου 9.918,7 96

EL61100100 Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού 24.251,0
Καταφύγιο Άγριας Ζωής  

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΔΖ)
88

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

SKO002 Εσωτερικό Έλος Λούτσας 36,7
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
107

SKI002 Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου 128,7 - 104

SKI001 Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος 18,5
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
103

SKI003 Λιμνοθάλασσα Κουκουναριών ή Λίμνη Στροφυλιάς 353,2
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) & 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής
105

TSO001 Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 1 9,4
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
108

TSO002 Λιμνοθάλασσα Τσουγκριά 2 22,3
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
109
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Κωδικός Υγροτόπου Ονομασία Έκταση (στρ.)
Καθεστώς Προστασίας ως προς 

το φυσικό περιβάλλον
Σελ.

ALO001 Παράκτιο Έλος Αγίου Δημητρίου 10,7
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Προεδρικό Διάταγμα 
ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012

99

SKO001 Παράκτιο Έλος Μηλιών 20,5
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
107

KPA001 Παράκτιο Έλος Πλανήτης 3,8

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Προεδρικό Διάταγμα 
ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012

100

SKI008 Παράκτιο Έλος Πλατανιά 29,7
Προεδρικό Διάταγμα  

ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
106

PSA001 Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 1 2,7

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Προεδρικό Διάταγμα 
ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012

101

PSA002 Παράκτιο Έλος Ψαθούρας 2 5,2 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Προεδρικό Διάταγμα 
ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012

102
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Συντελεστές έκδοσης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΣΥΓΓΡΑΦΗ: 
Ελένη Φυτώκα, Ναπολέων Πιάκης-Χατζηευαγγέλου, Ιωάννης 
Ιωαννίδης, Κατερίνα Μπόλη, Βασίλης Μητσιός, Κωνσταντίνος 
Γρίβας, Δημήτρης Ζέρβας.

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Ιωαννίδης, Μαρία Τομπουλίδου, 
Αντώνης Αποστολάκης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΟΥ: 
Ναπολέων Πιάκης-Χατζηευαγγέλου.

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους των 
συμμετεχουσών περιοχών.


