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Γυµνάσιο Λ.Τ. Νεοχωρίου  



ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ Η ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ, ΓΛΥΚΟ, ΑΛΜΥΡΟ Η 

ΥΦΑΛΜΥΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ 

ΤΑ ΕΞΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ. 

 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ∆ΕΛΤΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΤΑ ΕΛΗ, ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ Η ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΟΙ ΡΗΧΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ, ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑ 

ΥΓΡΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ, ΟΙ ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ, ΟΙ ΘΑΜΝΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ Η 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ∆ΑΣΗ. ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ  Η ΗΜΙΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

∆ΗΜΗΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κ.Α. 

Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ: 

α) ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΡΟΦΟΡΕΩΝ, 

β) ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ    

ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ, 



γ) ∆ΕΣΜΕΥΕΙ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, 

δ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ  

ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 

ε) ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

ΖΩΑ ΚΑΙ  

στ) ∆ΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΘΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. 

 

ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ, ΠΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΓΙ’ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Η «ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΜΣΑΡ». Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΟ ΡΑΜΣΑΡ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΤΟ 1971, ΕΝΩ ΤΟ 1974 ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΚΑΙ Η 

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ. ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΠΟΥ 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΝΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ. ΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 147 ΧΩΡΕΣ, ΕΝΩ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.500 ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

 

ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ. ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΜΣΑΡ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΕΚΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ (ΤΗΣ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ-ΚΟΤΥΧΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, 

ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ, ΛΟΥ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, ΤΗΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ. 



 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ-ΚΟΤΥΧΙΟΥ 
 
Περιγραφή και οικολογική αξία της περιοχής 
 
Η ̟εριοχή Κοτύχι-Στροφυλιά  βρίσκεται στη ∆υτική Πελο̟όννησο, στους νοµούς 

Αχαΐας και Ηλείας και στα όρια των δήµων Λαρισσού, Μόβρης, Βου̟ρασίας και 
Λεχαινών. Η ̟ροστατευόµενη ̟εριοχή α̟λώνεται α̟ό τα Μαύρα Βουνά του Αράξου στο 
βορρά έως την αλυκή Λεχαινών στο νότο και α̟ό την Εθνική οδό Πατρών-Πύργου στα 
ανατολικά έως το θαλάσσιο µέτω̟ο του Ιονίου ̟ελάγους στη δύση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Χάρτης βορειοδυτικής Πελο̟οννήσου 



 
 
 

 
Η ̟εριοχή είναι ̟εδινή, µε µόνους λόφους τα Μαύρα βουνά (240 µ.) στο ακρωτήριο 

Άραξος και τον λόφο στο ακρωτήριο Κουνου̟έλι (47 µ.). Όλη η υ̟όλοι̟η ̟εριοχή είναι 
̟εδινή µε µεγάλα τµήµατα µηδενι-
κού υψοµέτρου ̟ου συµβάλλουν 
στη δηµιουργία των υγροτο̟ικών 
εκτάσεων. 

Στο κορυφή του βόρειου κρου 
των Μαύρων Βουνών βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χρώρος του τείχους 
∆υµαίων ̟ου κτίστηκε στα 1250 ̟.Χ. 

Βασικό χαρακτηριστικό του 
̟εδινού εδάφους είναι η µεγάλη 
̟εριεκτικότητα σε άµµους και 
άργιλους, α̟οτέλεσµα της έντονης 
µεταφοράς και διασ̟οράς της 
άµµου α̟ό την ακτή ̟ρος το 
εσωτερικό υ̟ό την ε̟ίδραση 
δυτικών ανέµων. 

Το κλίµα είναι ̟ολύ ή̟ιο χωρίς ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι ή 
ιδιαίτερα χαµηλές τον χειµώνα. Η βροχό̟τωση είναι ικανο̟οιητική, µε µια βιοκλιµατικά 
ξηρή ̟ερίοδο 100 ̟ερί̟ου ηµερών το έτος. Γενικά, το κλίµα θεωρείται τυ̟ικό της 
Ανατολικής Μεσογείου µε υγρό και ή̟ιο χειµώνα και σχετικά θερµό και ξηρό καλοκαίρι. 

Ολόκληρο σχεδόν το δυτικό µέτω̟ο καταλαµβάνεται α̟ό ̟αραλιακές κινούµενες 
θίνες (αµµουδιές και αµµόλοφους), ̟ου εκτείνονται σε βάθος δεκάδων µέτρων ̟ρος τη 
στεριά, εξαιρετικής φυσικής 
οµορφιάς, διάσ̟αρτες µε φυτά της 
άµµου και ̟εύκα - νάνους. 

Την ̟εριοχή διατρέχει ένα 
σύστηµα µόνιµων ή ε̟οχιακών 
αργά ρεόντων ή στάσιµων υδάτων, 
α̟οµονωµένων ή σε ε̟οχιακή 
ε̟ικοινωνία, ̟ου η έξοδός τους 
̟ρος τη θάλασσα εµ̟οδίζεται α̟ό 
το τείχος ̟ου υψώνουν οι 
̟αραλιακοί αµµόλοφοι. Ο κύριος 
όγκος των νερών δηµιουργεί τις 
λιµνοθάλασσες Κοτυχίου, 
Προκό̟ου και Αράξου. Το έλος 
της Λάµιας, οι αλυκές Λεχαινών, ο 
αύλακας Κέντρος και µικρότερες 
λίµνες, ε̟οχιακά γλυκά ή αλµυρά έλη και νερόλακκοι σε ξέφωτα του δάσους, ρυάκια και  

Ο αρχαιολογικός χώρος 

Το χειµώνα το νερό σκεπάζει ακόµα και το δρόµο 



 
 
 

χείµαρροι συµ̟ληρώνουν το υδάτινο δίκτυο. Μέσα στις συνθήκες αυτές ανα̟τύχθηκε το 
µεγαλύτερο και ωραιότερο δάσος Κουκουναριάς της Ελλάδας ̟ου ̟έρα α̟ό µοναδικό 
στολίδι α̟οτελεί οικότο̟ο ̟ροτεραιότητας, ιδιαίτερα ̟ροστατευόµενο σε ̟ανευρω̟αϊκό  
ε̟ί̟εδο. 

Οι αµµόλοφοι, οι µόνιµοι και ε̟οχιακοί υγρότο̟οι και τα δάση της ̟εριοχής έχουν 
κριθεί ως ̟ολύτιµοι και σηµαντικοί οικότο̟οι για την διατήρηση της φύσης και της 
βιο̟οικιλότητας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. 

Η ορνιθο̟ανίδα της ̟εριοχής καθορίζεται α̟ό µια σειρά φυσικούς ̟αράγοντες. Οι 
̟ιο σηµαντικοί είναι οι εξής: 

• Η ̟εριοχή βρίσκεται ̟άνω στο νοητό δυτικό διάδροµο µετανάστευσης ̟ου 
ακολουθεί τη δυτική ακτογραµµή της Ελλάδας α̟ό την Αλβανία µέχρι τη χερ-
σόνησο της Μεθώνης και η ο̟οία συνεχίζεται, για τα µεταναστευτικά ̟ουλιά, είτε µε 
α̟ευθείας διάσχιση της Μεσογείου είτε συνεχιζόµενη ̟ρος Κύθηρα, Αντικύθηρα, 
Κρήτη. Με εξαίρεση τον «̟ροωθηµένο σταθµό» της λιµνοθάλασσα Γιάλοβας, στην 
Πύλο, το Κοτύχι είναι η τελευταία και αντίστροφα ο ̟ρώτος µιας σειράς 
σηµαντικών υγροτό̟ων διεθνούς σηµασίας κατά µήκος των δυτικών ακτών της 
Βαλκανικής α̟ό τη ∆αλµατία µέχρι τη Νότια Πελο̟όννησο (Neretνa, Hutovo Blato, 
Skadar, ∆έλτα Drini, ∆έλτα Καλαµά, Αµβρακικός, Μεσολόγγι). 

•  Η λιµνοθάλασσα Κοτύχι έχει ήδη χαρακτηριστεί α̟ό το 1976 ως ο σηµαντικότερος 
α̟ό ορνιθολογική ά̟οψη, υγρότο̟ος της Πελο̟οννήσου, µετά την α̟οξήρανση της 
Αγουλινίτσας και της Μουριάς (1970). Είναι και η µόνη ̟εριοχή RAMSAR στο 
γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα της Πελο̟οννήσου. 

• Η ̟εριοχή εµφανίζει µεγάλη ετερογένεια υγροτο̟ικών και στεριανών 
οικοσυστηµάτων. Έτσι υ̟άρχουν λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι και αλµυρόβαλτοι, 
υγρά λιβάδια, λασ̟οτό̟ια, κανάλια, υδροχαρείς συστάδες, ρηχά ̟αράκτια νερά µε 
αµµώδεις ακτές και αµµόλοφους, τα ο̟οία συνδυάζονται µε στε̟ώδεις εκτάσεις, 
βραχώδεις λόφους, α̟όκρηµνες ̟λαγιές, θαµνώνες και φρυγανότο̟ους, ̟ευκοδάση 
και δάση βελανιδιάς. Αυτός ο συνδυασµός είναι µοναδικός στην Ελλάδα. 

•  Οι χειµώνες είναι ή̟ιοι και δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες διαχείµασης για 
µεγάλη  ̟οικιλία ̟ουλιών.  Το υγροτο̟ικό σύµ̟λεγµα, α̟ό Κοτύχι µέχρι 
λιµνοθάλασσα Αράξου, α̟οτελεί φυσική συνέχεια ̟ρος το νότο του ̟ολύ 
σηµαντικού υγροτο̟ικού συµ̟λέγµατος των Υγροτό̟ων Μεσολογγίου, Αιτωλικού, 
∆έλταΑχελώου (ε̟ίσης ̟εριοχή RAMSAR). Οι δύο αυτές ̟εριοχές ̟ερισσότερο 
α̟οτελούν ενιαίο σύστηµα ̟αρά ξεχωριστές ενότητες. Χαρακτηριστικά, το βο-
ρειότερο σηµείο της λιµνοθάλασσας Αράξου α̟έχει µόλις 14 χιλιόµετρα α̟ό τη 
λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου (̟ου «ανήκει» σε άλλη «̟εριοχή»), ενώ α̟έχει σχεδόν 
εικοσι̟έντε χιλιόµετρα α̟ό το Κοτύχι (µε το ο̟οίο βρίσκονται στην ίδια «̟εριοχή»). 
Αυτό το γεγονός ε̟ηρεάζει την ορνιθο̟ανίδα, ιδιαίτερα το χειµώνα όταν µεγάλοι 
αριθµοί υδροβίων (̟ιθανότατα και αρ̟ακτικών) φαίνεται ̟ως µετακινούνται συχνά 
ανάµεσά τους. Μετακινήσεις γίνονται και κατά την ανα̟αραγωγική ̟ερίοδο (̟.χ. 
Ασηµόγλαροι και Οχθοχελίδονα). 

 



 
 
 
Ετσι, η ̟ροστατευόµενη ̟εριοχή α̟οτελείται α̟ό ένα σύνολο οικοσυστηµάτων 

µεγάλης ̟οικιλίας ̟ου ενισχύουν την µεγάλη  οικολογική του αξία. Χαρακτηριστικά 
συστήµατα είναι: 

• οι υγρότο̟οι και οι ̟εριβάλλουσεs ̟ληµµυρισµένεs εκτάσειs,  

• το δάσοs κουκουναριάs,  

• οι αµµοθίνεs και  

• οι ασβεστολιθικοί λόφοι. 
 

 
Α. Υγρότο̟οι 

Πολλά µικρά ̟οτάµια και χείµαρροι τροφοδοτούν την ̟ροστατιευόµενη ̟εριοχή µε 
γλυκό νερό, το ο̟οίο όµωs, εξαιτίαs των αµµόλοφων δεν µ̟ορεί να φτάσει στη θάλασσα. 
Με αυτόν τον τρό̟ο σχηµατίζεται ενα εκτεταµένο υγροτο̟ικό σύστηµα α̟ό 
λιµνοθάλασσεs και έλη. Η ̟ροστατευόµενη ̟εριοχή, ̟ου υ̟άγεται στ̟ν ̟εριοχή ευθύνns 
του Φορέα ∆ιαχείρισns, χαρακτηρίζεται α̟ό την ύ̟αρξη ̟οικίλων υγροτο̟ικών συστηµά-
των µεγάλης σnµασίαs και µε οικολογική συνέχεια µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, n 
λιµνοθάλασσεs Κοτυχίου, Προκό̟ου και Αράξου καθώs και το έλοs Λάµια ̟ρο-
στατεύονται α̟ό τη Συνθήκη Ramsar (1971) σύµφωνα µε την ο̟οία χαρακτηρίζονται ωs 
υγρότο̟οι διεθνούs σnµασίαs και χρήζουν ̟ροστασίαs. 

 
Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου 

Η λιµνοθάλασσα του Koτυχίoυ είναι η µεγαλύτερη λιµνοθάλασσα τns Πελο̟οννήσου 
µε έκταση ̟ερί̟ου 7.500 στρέµµατα και µέσο βάθοs 0,4 -1,0 µέτρα. Βρίσκεται Βόρεια τns 
̟εριοχήs των Λεχαινών και βρέχεται στα δυτικά α̟ό το Ιόνιο ̟έλαγοs. Ειναι ̟ροσβάσιµη 
α̟ο την εθνική οδό Πατρων - Πύργου α̟ό τη διασταύρωση της Αρετής. 

Πρόκειται για τυ̟ική µεσογειακή λιµνοθάλασσα ̟ου χωρίζεται α̟ό τη θάλασσα µε 
στενή αµµολωρίδα µήκους 5 χλµ.  

Ε̟ικοινωνεί µε τη θάλασσα µε  1 - 3 (ανάλογα την ε̟οχή) στενά ανοίγµατα α̟’ ό̟ου 
εισρεέι νερό κατά την ̟ληµµυρίδα και  
εκρέει νερό κατά την άµ̟ωτη.  

Α̟οτελεί έναν σ̟µαντικό τό̟ο για τη 
διαχείµανση, µετανάστευση και 
ανα̟αραγωγή υδροβίων ̟τηνών. Εκτόs 
α̟ό την ορνιθο̟ανίδα, το Κοτύχι είναι 
σηµαντικόs τό̟οs µετανάστευσns και 
διαβίωσns ψαριών και χελιών, µέχρι την 
̟ερίοδο έναρξηs τns ανα̟αραγωγικήs δια-
δικασίαs ο̟ότε και µεταναστεύουν στη 
θάλασσα. Για αυτό το λόγο α̟οτελεί 
φυσικό ιχθυοτροφείο το ο̟οίο αξιο̟οιείται 
µε ̟αραδοσιακέs µεθόδουs ιχθυοσύλληψns 
(τα λεγόµενα διβάρια). 

Χέλια στο διβάρι Κοτυχίου 



 

Λιµνοθάλασσα Πρόκο̟ου 

Η λιµνοθάλασσα του Προκό̟ου βρισκεται ανάµεσα στο χωριό Μετόχι και στα Μαύρα 
Βουνά (Βόρεια). 

Έχει έκταση 1.500 στρέµµατα και µέσο βάθοs α̟ό 0,5 - 1,5 µέτρα. Χαρακτηρίζεται α̟ό 
εναλλαγέs στο βάθοs µε λεκάνεs - λίµνεs ανά διάφορα σηµεία. Ό̟ωs και στο Κοτύχι, έτσι 
και στον Πρόκο̟ο ασκείται ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικήs µορφήs και ιχθυοσυλλήψειs ̟α-
ραδοσιακήs µορφήs.   

 
Λιµνοθάλασσα Αράξου 

Βρίσκεται στα βόρεια όρια τns 
̟ροστατευόµενns ̟εριοχήs ανάµεσα στο 
ναύσταθµο και στο χωριό Άραξος. Έχει 
έκταση 4.500 στρέµµατα και µέσο βάθοs 
0,5-2,5 µέτρα. ∆ιαχωρίζεται α̟ό τον Πα-
τραϊκό κόλ̟ο µε µια µακρόστενη 
αµµονησίδα και µε εκτενείs αµµοθίνες α̟ό 
το Ιόνιο. Το νερό εδώ είναι υφάλµυρο και 
σε σχέση µε τoυς υ̟όλοι̟ουs υγρότο̟ουs, 
̟αρουσιάζει υψηλή αλατότητα. Μόνιµοι 
κάτοικοι του Αράξου είναι οι γλάροι και οι 
ερωδιοί. Και  εδώ γίνονται ιχθυοσυλλήψειs. 

 
Έλοs Λάµια 

Λίγο ̟ιο νότια α̟ό τον Πρόκο̟ο και δί̟λα στο χωριό Μετόχι συναντά κανείs το έλοs 
τns Λάµιαs, ένα ρηχό βάλτο εκτεταµένns όµωs ε̟ιφάνειαs. Μόνο έναs δρόµοs (µ̟άζωµα) 
χωρίζει τη Λάµια α̟ό τον Πρόκο̟ο και όταν υ̟άρχουν βροχο̟τώσειs, τα δύο συστήµατα 
ε̟ικοινωνούν. Το έλοs ̟ήρε το όνοµά του α̟ό ένα θρύλο ̟ου ήθελε το βάλτο να είναι 
τό̟οs κατοικίαs ενόs ξωτικού, τns Λάµιαs, το ο̟οίο µε τις δυνατέs του φωνέs στοίχειωνε 
τoυs καλαµώνεs τα βράδια. Στ̟ν ̟ραγµατικότ̟τα, α̟οδείχθ̟κε ̟ωs οι nχnρέs αυτέs 
κραυγέs ανήκαν στον Ήταυρο (Botaurus stellaris), έναν ερωδιό ̟ου φώλιαζε εκεί σε 
µεγάλουs αριθµούs. Τυ̟ικά φυτικά είδη των υγροτό̟ων είναι το αγριοκάλαµο (Phragmites 
australis), τα ψαθιά (Typha latifolia και Τ. angustata), οι φτελιέs και ιτιέs (Salix Sp.) ενώ 
α̟αντώνται µε µεγάλη συχνότ̟τα το καλάµι (Arundo donax) , n κύ̟ερη (Cyperus longus) και 
τα βούρλα (Juncus maritimus). 

 
Υγρά Λιβάδια 
Γύρω α̟ό τις λιµνοθάλασσεs και τα 

έλη α̟λώνονται ανοιχτέs εκτάσειs α̟ό 
λιβάδια ̟οικίλου µεγέθουs ̟ου 
̟ληµµυρίζουν ε̟οχικά. Toυs θερµούs 
µήνεs τα λιβάδια είναι στεγνά και 
α̟οτελούν σηµεία φωλιάσµατοs για 
σ̟άνια είδη ̟ουλιών ό̟ωs νεροχελίδονα 
και νανογλάρονα. Το χειµώνα όµωs, τα 
̟ερισσότερα λιβάδια ̟ληµµυρίζουν είτε  



 
 
σε όλη τoυs την έκταση είτε σε τµήµατά 
τους, για αυτό και θεωρούνται ανα̟όσ̟α-
στο κοµµάτι των υγροτό̟ων.  

Η βλάστηση ̟οικίλει ανάλογα µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφουs 
ό̟ωs η ̟εριεκτηκότητα σε αλάτι, το 
καθεστώs βόσκησns και ̟ροnγούµενεs 
καλλιέργειεs. Ό̟ου υ̟άρχουν υψnλέs 
συγκεντρώσειs αλάτων ε̟ικρατούν 
αλόφιλα είδη ό̟ωs n σαλικόρνια 
(Salicornia Sp.), ̟ου σχηµατίζει 
εντυ̟ωσιακό χαλί βαθυκόκκινns 
βλάστησns τους φθινο̟ωρινούs µήνεs. 

 
Β.Ασβεστολιθικοί Λόφοι 
Τα Μαύρα Βουνά βρίσκονται στο 

Βόρειο τµήµα τns ̟ροστατευόµενns 
̟εριοχήs, ανάµεσα στη λιµνοθάλασσα του 
Αράξου και δί̟λα α̟ό τη λιµνοθάλασσα 
του Προκό̟ου. Το όνοµά τους το ̟ήραν 
εξαιτίαs τns µαύρns όψns της βλάστnσns 
όταν τα ̟αρατηρεί κανείs α̟ό µακριά. 
Έχουν ύψοs ̟ου φτάνει τα 240 µέτρα και 
α̟οτελούνται α̟ό συµ̟αγή ασβεστολι-
θικά ̟ετρώµατα. 

Το µεγαλύτερο µέροs του όγκου 
καλύ̟τεται α̟ό αραιά δάση ήµερns 
βελανιδιάs, α̟ό xαµηλή βλάστηση 
αειφύλλων-̟λατύφυλλων και α̟ό 
φρύγανα. Πάνω στους ασβεστολιθικούs 
βράχουs και τα φρύγανα φιλοξενούνται τα 
ενδηµικά της Ελλάδοs είδη χλωρίδαs ό̟ωs 
n Centaurea niederi  ̟ου συναντάται µόνο 

εδώ και στα στενά τns Κλεισούραs στο 
Μεσολόγγι. Χαρακτηριστικοί θάµνοι ̟ου 
συναντώνται στα Μαύρα Βουνά είναι ο 
σχίνοs, το θαµνοκυ̟άρισσο, n αγριελιά, n 
κουτσου̟ιά, n γκορτσιά ενώ α̟ό τα φρύ-
γανα α̟αντάται συχνά n ασφάκα. Η 
έντονη βόσκηση και οι ̟εριοδικέs 
καλοκαιρινέs ̟υρκαγιέs κρατούν τ̟ν 
κυρίαρχη βλάστηση θαµνώδη και xαµηλή, αυξάνοvτας έτσι το ̟οσοστό των φρυγάνων. 

 

Centaurea niederi 



 
 
 
Οι ασβεστολιθικοί όγκοι των Μαύρων Βουνών είναι οι κύριοι τροφοδότεs του δάσουs 

σε γλυκό νερό ενώ α̟οτελούν καταφύγιο για µικρά θηλασιικά και είδη ερ̟ετών, καθώs και 
θέσειs φωλιάσµατοs για αρ̟ακτικά ̟ουλιά. 

 
 
Γ. Το ∆άσοs τns Στροφυλιάs 

Στο βορειοδυτικό τµήµα τns ̟ροστατευόµενns ̟εριοχήs βρίσκεται το ̟ερίφηµο δάσοs 
τns Στροφυλιάs ̟ου είναι το ̟ιο εκτεταµένο δάσοs κουκουναριάs (Pinus pinea) σε όλη την 
Ελλάδα και ένα α̟ό τα µεγαλύτερα στην Ευρώ̟η. 

Το δάσοs Στροφυλιάs, συνολικήs έκτασns 22.000 στρεµµάτων και καλύ̟τει µία 
̟αραλιακή δασική λωρίδα µέσου ̟λάτουs ̟ερί̟ου 1.250 µέτρων µε µικρά ή µεγάλα 
διάκενα και ξέφωτα. Στα διάφορα σηµεία του υ̟άρχουν λιµνάζοντα νερά και φυσικά ή 
τεχνητά κανάλια, ̟ου συντελούν στο σχηµατισµό µιαs αλλnλουχίαs υγρών (µε γλυκά και 
υφάλµυρα νερά) και χερσαίων βιοτό̟ων. Η αλληλουχία αυτή δηµιουργεί ένα οικοσύστηµα 
µεγάλns βιο̟οικιλότnταs. 

Το δάσοs τns Στροφυλιάs 
α̟αρτίζεται α̟ό τρία κυρίαρχα είδη 
δέντρων, την κουκουναριά (Pinus 
pinea), την χαλέ̟ιο ̟εύκη (Pinus 
halepensis) και την ήµερη βελανιδιά 
(Quercus macrolepis). Α̟ό τα είδη 
αυτά, n χαλέ̟ιοs ̟εύκη 
καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση 
και εµφανίζεται αµιγήs κυρίωs κατά 
µήκοs τns αµµώδουs ̟αραλίαs και 
των θινών, ενώ στα εσωτερικά 
τµήµατα του δάσουs σχηµατίζονται 
µεικτέs συστάδεs µε κυρίαρχο είδοs 

τ̟ν κουκουναριά. Η κουκουναριά 
καταλαµβάνει µικρότερη έκταση και 
εµφανίζεται αµιγήs στο ανατολικό 
τµήµα του δάσουs. Τέλοs, στο 
ανατολικό τµήµα του δάσoυs, 
εµφανίζεται σε ̟ολύ µικρή έκταση n 
ήµερη βελανιδιά (̟ου ̟αλαιότερα 
εκτεινόταν µέχρι το χωριό Λά̟̟α) 
σχnµατίζονταs κυρίωs αµιγείs ή σε 
µείξη συστάδεs µε την κουκουναριά. 

Η κουκουναριά, είναι ένα 
ευαίσθητο είδοs µε ̟εριορισµένη 
εξά̟λωση στα ̟αράλια της 
Μεσογείου. Προτιµά τα αµµώδη ή  

Το δασος βελανιδιάς το χειµώνα 



 
 

αµµοαργιλώδη εδάφη και για αυτό τη συναντά κανείs σε ̟εδινέs εκτάσειs κοντά στη 
θάλασσα. Στην Στροφυλιά, το µεγαλύτερο µέροs των κουκουναριών βρίσκεται 
̟ροστατευµένο ̟ίσω α̟ό τις συστάδεs χαλε̟ίου ̟εύκηs ̟ου φυτρώνουν ως τη θάλασσα. 
Με αυτόν τον τρό̟ο, ̟ροστατεύονται α̟ό τουs ισχυρούs ανέµουs και την αλατότητα του 
θαλασσινού νερού. 

 Η ̟λειοψηφία των κουκουναριών ̟ου α̟αντώνται στο δάσοs έχουν ηλικία 100-200 
χρονών. Τα τελευταία χρόνια, η κουκουναριά αντιµετω̟ίζει ̟ροβλήµατα φυσικήs 
αναγέννησηs και για αυτό το λόγο η ανα̟αραγωγή της υ̟οβοηθείται µε τήν φύτευση 
νεαρών δενδρυλλίων. Στο δάσοs της Στροφυλιάs βρίσκουν καταφύγιο χερσαίεs χελώνεs, 
αλε̟ούδεs, νυφίτσεs, δενδρο̟οντικοί και ̟ολλά ̟ουλιά ό̟ωs ο κούκοs, ο νανόµ̟ουφοs, οι 
φυλλόσκο̟οι, κ.α. Ακόµη, το ζωντανό και νεκρό ξύλο των δέντρων α̟οτελεί ένα µικρο-
ενδιαίτηµα για ̟οικιλία εντόµων και µανιταριών ̟ου διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ανακύκλωση τns ύλns του δάσουs. 

 
∆. Αµµόλοφοι - θίνεs 
Ανάµεσα στο µεικτό δάσοs χαλε̟ίου ̟εύκns και κουκουναριάs και στην ̟αράκτια ζώ-

νη, συναντά κανείs το σ̟άνιο και α̟ειλούµενο βιότο̟ο των αµµολόφων ή θινών. Οι θίνεs 
σχηµατίζονται α̟ό θαλάσσια άµµο µετακινούµενη µε τn βoήθεια των δυτικών ανέµων και 
των κυµάτων του Ιονίου ̟ελάγoυs. Η διαδικασία αυτή είναι ̟ου της ̟ροσδίδει την 
χαρακτηριστική Kυµατοειδή της µορφή µε κατεύθυνση α̟ό Βορρά ̟ρος νότο. 
Καταλαµβάνουν µια έκταση 2.000 στρεµµάτων, µ̟ορούν να φτάσουν ύψοs έωs 10 µέτρα 
και ̟λάτοs α̟ό 20-500 µέτρα. 

 
Οι θίνεs είναι έναs τύ̟ος ̟αράκτιου οικοτό̟ου, ̟ου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για 

ολόκληρο το οικοσύστηµα του δάσουs και των υγροτό̟ων. Α̟οτελούν φυσικό φίλτρο και 
φυσικό αντι̟ληµµυρικό φράγµα για το αλµυρό νερό, α̟ορροφούν την ενέργεια των 
κυµάτων, α̟οτρέ̟ονταs µε αυτό τον τρό̟ο τη διάβρωση της ̟αράκτιαs ζώνns και 
̟ροσφέρουν ̟ροστασία για την άγρια ̟ανίδα και χλωρίδα. Τα φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις 
αµµουδερέs ̟αραλίεs, είναι το κρίνο τns θάλασσαs (Pancratium maritimum), n αµµοφίλα 
(Ammophila arenaria), n γαλακτίτns (Galactites tomentosa). 

Στιs αµµώδειs ̟αραλίεs ̟λήθοs ειδών φωλιάζουν, γεννούν και αναζητούν την τροφή 
τους, α̟ό τα ̟αρυδάτια ̟ουλιά ̟ου τσιµ̟ολογούν ασ̟όνδυλα µέχρι την α̟ειλούµενη 
χελώνα Caretta caretta ̟ου ενα̟οθέτει τα αυγά τns µέσα στnν άµµο τους καλοκαιρινούs 
µήνεs. 



 
 
Η ̟εριοχή είναι ε̟ίσης ̟ολύ σηµαντική για τα αµφίβια και τα ερ̟ετά. Ε̟τά α̟ό τα 23 

είδη ερ̟ετών ̟ου έχουν καταγραφεί στην 
̟εριοχή ̟εριλαµβάνονται στην  Οδηγία 
92/43 ως είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
µεταξύ δε αυτών η Καρέτα, είδος 
̟ροτεραιότητας για διατήρηση, ̟ου  
ανα̟αράγεται στην ̟εριοχή. Τα δύο είδη 
χελωνών του γλυκού νερού, Στικτή 
Νεροχελώνα Emys orbiculαris και Γραµµωτή 
Νεροχελώνα Mαuremys Cαspicα έχουν ικα-
νο̟οιητικούς ̟ληθυσµούς. Η ̟εριοχή είναι 
ε̟ισης ̟ολύ σηµαντική για τις χερσαίες 
χελώνες, Μεσογειακή Testudo hermαnni και 
Κρασ̟εδωτή Testudo mαrginαtα. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η ̟αρουσία των ενδηµικών 
ειδών, Πελο̟οννησιακή Σαύρα Algyroides 
moreoticus, Κεφαλλονίτικο Κονάκι Anguis 
cephαllonicus και Λιµνοβάτραχος της ∆υτικής 
Ελλάδας Rαnα epeiroticα. Η ̟εριοχή φιλοξενεί 

τα σχετικά σ̟άνια αµφίβια Πηλοβάτη 
Pelobαtescus και Τελµατοτρίτωνα Triturus 
vulgαri. 

Tα θηλαστικά ̟ου  έχουν καταγραφεί 
στην ̟εριοχή: Σκαντζόχοιρος, λαγός Lepus 
cαnensis, Αλε̟ού Vulpes vulpes, Νυφίτσα 
Mustelα nivαlis, Κουνάβι Mαrtes foinα, Ασβός 
Meles meles Νανονυχτερίδα Pipistrellus pipistrellus. 

Αναφέρονται ε̟ίσης οι νυχτερίδες Τρανορινόλοφος Rhinolophus ferrum-equinum, 
Μικροµυωτίδα Myotis blythi, Ρινόλοφος του Blasius Rhinolophus blαsii και Μεσορινόλοφος 
Rhinolophus euryαle, όλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Σε όλα τα 
ρέµατα της ̟εριοχής έχει δια̟ιστωθεί ̟αρουσία Βίδρας Lutrα lutrα. Το Τσακάλι Cαnis 
αureus, σηµαντικό ελληνικό είδος ̟ου αναφερόταν ως κοινό στο δάσος Στροφυλιάς µέχρι 
την δεκαετία του 80 διατηρεί δύο α̟οµονωµένες οικογενειακές οµάδες στα Μαύρα Βουνά, 
εντός του ̟ροστατευµένου χώρου του Ναυτικού  Οχυρού Αράξου. 

Η ̟εριοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς όµως ειναι διεθνώς σηµαντική για τα ̟ουλιά, ̟ου 
α̟οτελούν ένα α̟ό τα ̟ολυτιµότερα στοιχεία του φυσικού ̟εριβάλλοντος και 
αναγνωρίζονται ε̟ισήµως ως δείκτες της υγείας των οικοσυστηµάτων και της ̟οιότητας 
ζωής. Στην ̟εριοχή ̟αρατηρείται ένας µεγάλος αριθµός ενδηµικών αλλά και 
α̟οδηµητικών ̟τηνών. Κά̟οια αντι̟ροσω̟ευτικά ̟ου ̟αρατηρήσαµε κατά τη διάρκεια 
των ε̟ισκέψεών µας στην ̟εριοχή είναι: 

 
 
 

Νερόφιδο 

Στικτή νεροχελώνα 



 
 
 
 

ΦΙ∆ΑΕΤΟΣ – circaetus gallicus 
(αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 62-69 cm 
• Μεταναστευτικό. Καλοκαιρινός 
επισκέπτης (Μάρτιο –
Σεπτέµβριο) 

• Αναπαράγεται σε ανοιχτές ξηρές 
περιοχές µε αραιά δάση. 

• Φωλιάζει σε δέντρα. 
• Τροφή: σχεδόν µόνο ερπετά. 

 
 
 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ – Buteo buteo 
(αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 46-58 cm 
• Επιδηµητικό. 
• Φωλιάζει σε δέντρα. 
• Τροφή: ποντίκια, πουλιά, ερπετά, 
αµφίβια, γαιοσκώληκες. 
 
 
 
 
 
ΒΡΑΧΟΚΙΡΚΊΝΕΖΟ – Falko 
tinnunculus (αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 31-37 cm 
• Επιδηµητικό. 
• Φωλιάζει σε δέντρα, κτήρια, 
βράχια. 

• Τροφή: µικρά τρωκτικά, ερπετά, 
έντοµα. 
 
 
 
 
 



 
 
ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ – Falko naumani 
(αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 27-33 cm 
• Μεταναστευτικό, καλοκαιρινός 
επισκέπτης. 

• Αναπαράγεται κατά αποικίες σε 
πόλεις και χωριά µε παλιά κτήρια, 
σπανιότερα σε φυσικά βράχια και 
νησίδες. 

• Φωλιάζει σε τρύπες των κτηρίων. 
• Τροφή: µεγάλα έντοµα που πιάνει 
στο έδαφος. 
 
 
 
ΜΑΥΡΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ – Falko 
vespertinus (αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 28-34 cm 
• Μεταναστευτικό. Περαστικό την 
άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο). 

• Αναπαράγεται σε ανοιχτές 
περιοχές µε συστάδες δέντρων. 

• Τροφή: έντοµα. 
• Αγελαίο. 

 
 
 
 
 
ΤΣΙΦΤΗΣ – ΓΥΠΟΓΕΡΑΚΑΣ 
– Milvus migrans (αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 48-58 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Αναπαράγεται σε δάση κοντά σε 
λίµνες, ποτάµια, υγρότοπους. 

• Φωλιάζει σε δέντρα.  
• Τροφή: ψάρια, υπολείµµατα 
σφαγείω ν κ.ά. 

• Μάλλον κοινωνικός. 



 
ΚΑΛΑΜΟΚΙΡΚΟΣ – Circus 
aeruginosus (αρπακτικό) 

• Μέγεθος: 43-55 cm 
• Μεταναστευτικό, συχνός 
χειµερινός επισκέπτης, συχνός 
κατά τη µετανάστευση. 

• Αναπαράγεται σε ρηχές λίµνες 
και ποτάµια. 

• Φωλιάζει σε ψηλούς καλαµιώνες. 
 
 
 
ΚΙΣΣΟΚΟΥΚΟΣ – Clamator 
glandarius 

• Μέγεθος: 35-39 cm  
• Μεταναστευτικό. Πολύ τοπικός 
στην Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται σε περιοχές µε 
σκόρπια δέντρα, συχνά µε 
βελανιδιές, κουκουναριές κτλ. 

• Στην περιοχή έρχεται µόνο ένα 
ζευγάρι.                            
 
 
ΝΕΡΟΧΕΛΙ∆ΟΝΟ – Glareola 
pratincola 

• Μέγεθος: 24-28 cm 
• Μεταναστευτικό, καλοκαιρινός 
επισκέπτης στην Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται κατά αποικίες σε 
εκτεταµένες, επίπεδες, ανοιχτές, 
ξερές περιοχές µε αραιή και 
χαµηλή βλάστηση κοντά σε 
υγρότοπους, αλυκές κ.α. 

• Φωλιάζει σε κοιλότητες στο 
γυµνό έδαφος, συχνά στον στεγνό 
πυθµένα εποχικών βάλτων.  

• Τροφή: έντοµα. 
• Πολύ ευαίσθητο στην ενόχληση. 

 



 
ΛΕΥΚΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – Egretta 
garzetta (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 55-65 cm 
• Μεταναστευτικό, πολλοί όµως 
παραµένουν το χειµώνα κυρίως 
σε παράκτιους υγρότοπους. 

• Αναπαράγεται κατά αποικίες 
κοντά σε λίµνες, έλη, 
λιµνοθάλασσες.. 

• Φωλιάζει σε νησίδες κοντά στην 
ακτή. 

• Τροφή: µικρά ψάρια, έντοµα, 
αµφίβια κτλ 
 
 
 
ΑΡΓΥΡΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – Egretta 
alba (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 85-100 cm 
• Μεταναστευτικό 
• Αναπαράγεται σε µεγάλες ρηχές 
λίµνες µε καλαµιώνες, σκόρπια 
δέντρα ή θάµνους. 

• Τροφή: κυρίως ψάρια. 
 
 
 
 
ΣΤΑΧΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – Ardea 
cinerea (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 84-102 cm 
• Μεταναστευτικό, µερικοί όµως 
παραµένουν το χειµώνα κυρίως 
σε παράκτιους υγρότοπους. 

• Αναπαράγεται, συνήθως κατά 
αποικίες, σε ψηλά δέντρα κοντά 
σε λίµνες και υφάλµυρα νερά. 

• Τροφή: κυρίως ψάρια. 
 
 



 
 
 
ΠΟΡΦΥΡΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – Ardea 
purpurea (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 70-90 cm 
• Μετα ναστευτικό. Καλοκαιρινός 
επισκέπτης, συχνός στο πέρασµα. 

• Αναπαράγεται σε µεγάλες ρηχές 
λίµνες µε πυκνούς καλαµιώνες. 

• Τροφή: ψάρια, βατράχια, έντοµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΡΥΠΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – Ardeola 
ralloides (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 40-49 cm 
• Μεταναστευτικό. Περαστικός 

(Απρίλιο – Μάιο) σε υγρά λιβάδια 
και πληµµυρισµένες περιοχές. 

• Αναπαράγεται κατά µικρές 
αποικίες, σε καλαµιώνες, θάµνους 
και δέντρα, κοντά σε λίµνες, 
ποτάµια κτλ. 
 
 
 
 
ΜΙΚΡΟΤΣΙΚΝΙΑΣ – 
Ixobrychus minutus (ερωδιός) 

• Μέγεθος: 33-38 cm 
• Μεταναστευτικό. Καλοκαιρινός 
επισκέπτης (Απρίλιο – Οκτώβριο). 

• Τροφή: ψάρια, αµφίβια, έντοµα. 
 
 



 
 
ΓΕΛΑ∆ΑΡΗΣ – Bubulcus ibis 
(ερωδιός) 

• Μέγεθος: 45-52 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Αναπαράγεται κατά αποικίες σε 
υγρότοπους. 

• Τροφή: µεγάλα έντοµα, ιδιαίτερα 
ακρίδες, συνήθως ανάµεσα σε 
αγελάδες και πρόβατα, αλλά και 
σε υγρές περιοχές. 
 
 
 
ΗΤΑΥΡΟΣ – Botaurus stellaris 
(ερωδιός) 

• Μέγεθος: 69-81 cm 
• Μεταναστευτικό, κυρίως 
επισκέπτης στην Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται µόνο σε 
εκτεταµένους καλαµιώνες. 

• Φωλιάζει στους µεγάλους 
καλαµιώνες του Αµβρακικού, 
ίσως και σε άλλους υγρότοπους.  

• Τροφή: ψάρια, βατράχια, έντοµα. 
 
 
 
ΧΑΛΚΟΚΟΤΑ – Plegadis 
falkinellus                                            

• Μέγεθος: 55-65 cm                                                       
• Μεταναστευτικό. Περαστική την 
άνοιξη (Φεβρουάριο – Απρίλιο) 
σε υγρά λιβάδια, πληµµυρισµένες 
ε κτάσεις κτλ. 

• Αναπαράγεται κατά αποικίες σε 
δέντρα και καλαµώνες σε ρηχά 
έλη µε αρκετή βλάστηση. 

• Τροφή: έντοµα, βατράχια. 
• Ευαίσθητη στην ενόχληση.    



                               
                                                
 
ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟ – 
Phoenicopterus rubber                                                     

• Μέγεθος: 120-145 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Αναπαράγεται σε λίγες µεγάλες 
υγρότοπους, αλµυρές λίµνες, 
αλυκές κ.α. 

• Ευαίσθητο στην ενόχληση. 
                                                                                       
                        
 
 
 
ΚΥΚΝΟΣ – Cygnus olor 

• Μέγεθος: 140-160 cm 
• Μεταναστευτικό. Κυρίως 
χειµερινός επισκέπτης σε 
λιµνοθάλασσες στη Β. και ∆. 
Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται σε λίµνες µε 
καλαµώνες. 

• Θαρραλέος, µερικές φορές και 
επιθετικός. 
 
 
 
 
 
NANOΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ – 
Tachybaptus ruficollis 

• Μέγεθος: 23-29 cm 
• Επιδηµητικό. 
• Αναπαράγεται στην παρόχθια 
βλάστηση σε µικρές λίµνες, 
ακόµα και σε αρδευτικά κανάλια. 

• ∆ειλό (συχνά µένει πολλή ώρα 
κρυµµένο ανάµεσα στα καλάµια 
και τα βούρλα). 



 
 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ – 
Podiceps nigricollis 

• Μέγεθος: 28-34 cm 
• Μεταναστευτικό. Ξεχειµωνιάζει 
κυρίως σε λίµνες, λιµνοθάλασσες 
και παράκτια νερά. 

• Αναπαράγεται συνήθως σε µικρές 
αποικίες σε ρηχές λίµνες µε 
πυκνή βλάστηση. 
 
 
 
 
ΣΚΟΥΦΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ – 
Podiceps cristatus 

• Μέγεθος: 46-51 cm 
• Μεταναστευτικό. Ευρύτατα 
διαδεδοµένο το χειµώνα στην 
Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται σε µεγάλους 
υγρότοπους µε καλαµώνες. 

• Όχι δειλό. 
 
 
 
 
ΝΕΡΟΚΟΤΑ – Gallinula 
chloropus 

• Μέγεθος: 27-31 cm 
• Ε πιδηµητικό. Επίσης πολλές 
περαστικές και χειµερινοί 
επισκέπτες. 

• Αναπαράγεται  σε λίµνες, 
ποτάµια, κανάλια κ.ά. µε πυκνή 
βλάστηση. 

• Συνήθως δειλή, παραµένει 
κρυµµένη, αλλά σε µερικές 
περιοχές είναι τολµηρή και 
γυροφέρνει ή κολυµπά ακάλυπτη. 



 
 
ΑΛΚΥΟΝΑ – alcedo atthis 

• Μέγεθος: 17-19 1/2 cm (ράµφος περ. 4) 
• Επιδηµητικό. Το χειµώνα πολυάριθµη 
σε παράκτιες λιµνοθάλασσες. 

• Αναπαράγεται  σε σιγανά ποτάµια µε 
πολλά ψάρια, δέντρα και όχθες 
κατάλληλες για φώλιασµα. 

• Φωλιάζει σε τρύπες που σκάβει στις 
κάθετες όχθες (η στοά φτάνει σε βάθος 
έως 1 m εκεί όπου βρίσκεται ο θάλαµος 
µε τους νεοσσούς). 

• Τροφή: ψάρια που τα πιάνει µε κάθετες 
βουτιές. 

• ∆ειλή και αεικίνητη. 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΟΦΑΓΟΣ – Merops 
apiaster 

• Μέγεθος: 25-29 cm (µε προέ 

κταση ουράς) 
• Μεταναστευτικό, καλοκαιρινός 
επισκέπτης (Απρίλιο – 
Αύγουστο). 

• Καχύποπτος. 
 
 
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΕΛΗΣ – tringa 
tetanus 

• Μέγεθος: 24-27 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Αναπαράγεται σε έλη και 
υγρολίβαδα, στην Ελλάδα 
συνήθως σε αλµυρόβαλτους.  

• Φωλιάζει στο έδαφος. 
• Καχύποπτος και θορυβώδης. 

 



 
 
 
 
ΚΑΛΑΜΟΚΑΝΑΣ – 
himantopus himantopus 

• Μέγεθος: 33-36 cm (ράµφος 
περ.6 ½ cm, πόδια 14 – 17 cm) 

• Μεταναστευτικό. ∆ιαδεδοµένος 
καλοκαιρινός επισκέπτης 
(Μάρτιο – Σεπτέµβριο). 

• Αναπαράγεται σε υγρότοπους µε 
ρηχά νερά, συχνά σε 
αλµυρόβαλτους, αλυκές, ρηχά 
έλη. 

• Φωλιάζει, συχνά σε χαλαρές 
αποικίες, ακόµα και σε µικρούς 
υγρότοπους αν δεν παρενοχλείται. 

• Τροφή: κυρίως έντοµα. 
• Ανήσυχος όταν φωλιάζει. 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ – Athene 
noctua 

• Μέγεθος: 23-27 ½ cm 
• Επιδηµητικό. Μόνιµος κάτοικος 
σε ανοιχτές εκτάσεις και 
αγροτικές και αγροτικές περιοχές. 

• Φωλιάζει σε τρύπες δέντρων ή 
κτιρίων.  

• Τροφή: Έντοµα, πουλιά, µικρά 
αµφίβια και φίδια. 

• Εν µέρει ηµερόβια. Συχνά 
κάθεται εντελώς εκτεθειµένη. 
 
 

Φωλιές Καλαµοκανάδων 



 
ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ – 
Pelecanus crispus 

• Μέγεθος: 160-180 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Η µεγαλύτερη αποικία στον 
κόσµο βρίσκεται στη Μικρή 
Πρέσπα. 

• Οι περισσότεροι ξεχειµωνιάζουν 
σε Β. και ∆. Ελλάδα. 

• Αναπαράγεται σε ρηχές λίµνες 
και βάλτους. 
 
 
ΡΟ∆ΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ – 
Pelecanus anocrotalus 

• Μέγεθος: 140-175 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Αναπαράγεται σε ρηχές λίµνες. 
• Σπάνιος στη ∆. Ελλάδα. Μια 
αποικία υπάρχει στη Μικρή 
Πρέσπα. 
 
 

 
ΜΑΥΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΣ – 
Ciconia nigra 

• Μέγεθος: 90-105 cm 
• Μεταναστευτικό. 
• Σπάνιος στη Ν. Ελλάδα και το 
Ιόνιο. 

• Αναπαράγεται σε µεγάλα 
ηµιορεινά δάση και δασωµένες 
κοιλάδες µε ποταµούς και έλη. 

• Φτιάχνει φωλιά από κλαδιά ψηλά 
στα δέντρα. 

• Τροφή: κυρίως αµφίβια και 
έντοµα. 

 



 
Κίνδυνοι ̟ου α̟ειλούν την ̟εριοχή. 
Οι βασικότερες α̟ειλές στην ισορρο̟ία του οικοσυστήµατος ̟ροέρχονται α̟ό τις 

ανθρώ̟ινες δραστηριότητες στην ̟εριοχή. Αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

• Εκχέρσωση για αγροτική χρηση. Μόλις µερικές δεκαετίες ̟ριν το δάσος δρυός 
έφθανε µέχρι το χωριό Λά̟̟α. Εκεί υ̟ήρχε κυνηγετικό ̟ερί̟τερο ό̟ου ̟ήγαινε 
για κυνήγι ο τότε βασιλιάς. Σήµερα το δάσος αυτό έχει ̟εριοριστεί σε µια στενή 
λωρίδα ̟αράλληλη στην ακτογραµµή. 

• Κτηνοτροφία. Στη ζώνη Α και κυρίως στα αλί̟εδα αλλά και στο δάσος βόσκουν 
200 ̟ερί̟ου αγελάδες και 9.000 ̟ρόβατα. Η υ̟ερβόσκηση αλλά και το 
̟οδο̟άτηµα καταστέφουν τα σηµεία φωλιάσµατος (χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα 
το νεροχελίδονο, ̟ου φωλιάζει σε βαλτώδη ̟εριοχή στο Μετόχι, για την 
̟ροστασία του ο̟οίου το̟οθετείται ηλεκτροφόρος ̟ερίφραξη ώστε να µην 
µ̟ορούν να ̟λησιάσουν το βοοειδή), µειώνουν την ̟οικιλότητα της χλωρίδας 
αλλά και τη δυνατότητα αναγέννησης του δάσους. Ετσι τα γέρικα δέντρα  
α̟οµακρύνονται χωρίς να γεννούνται άλλα µε τον ίδιο ρυθµό. 

• Κυνήγι. Η λαθροθηρία (̟ολλές φορές οργανωµένη) και η α̟οφυγή 
αντιµετώ̟ισής της α̟ό την ̟ολιτεία, έχουν µειώσει δραµατικά τους αριθµούς 
των ̟τηνών ενδηµικών και α̟οδηµητικών στην ̟εριοχή, είτε αυτά είναι 
θηράµατα είτε όχι.  

• Πυρκαγιές. Ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες µε την εκτεταµένη ξηρασία, αλλά 
και το µεγάλο ̟λήθος των εκδροµέων στην ̟εριοχή ο κίνδυνος για ενδεχόµενη 
καταστροφή είναι µεγάλος. Βέβαια εκτός α̟ό την αµέλεια, αιτία της 
καταστροφής µ̟ορεί να είναι και ο εµ̟ρησµός.  

• Ανεξέλενκτη υλοτοµία. 

• Χρήση εντοµοκτόνων και φυτοφαρµάκων. Ας µην ξεχνάµε ότι η ε̟ιβίωση των 
ψαριών εξαρτάται άµεσα α̟ό την τοξικότητα και την σύσταση γενικότερα του 
νερού (γι´αυτο και υ̟άρχουν σταθµοί µέτρησης των φυσικοχηµικών του 
̟αραµέτρων) ενώ τα ίδια ό̟ως και τα έντοµα α̟οτελούν τροφή ̟ολλών ̟τηνών. 

• Τουριστική εκµετάλευση. Η µεγάλη φυσική οµορφιά και η ̟λούσια εναλλαγή 
το̟ίων στην ̟εριοχή, την κανει ̟εριζήτητη σαν ̟ροορισµό διακο̟ών αλλά και 
αναψυχής σχεδόν όλο το χρόνο. Στην ̟εριοχή υ̟άρχουν ξενοδοχιακές µονάδες, 
εστιατόρια, καντίνες αλλά και ε̟ιχειρήσεις θαλλάσιων δραστηριοτήτων. 
Ευτυχώς οι δρόµοι ̟ρόσβασης στην ̟αραλία είναι λίγοι και η ύ̟αρξη των 
αυλάκων δεν ε̟ιτρέ̟ει την διάνειξη νέων (η  κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα 
κατέστρεφε την ευαίσθητη ισορρο̟ία των αµµοθινών, την φυσική δηλαδή 
̟ροστασία του δάσους α̟ό τη θάλλασα). Η συσσώρευση σκου̟ιδιών (ειδικά µη 
ανακυκλώσιµων ό̟ως ̟λαστικές σακούλες, µ̟ουκάλια ή αλουµινένια δοχεία) 
υ̟οβαθµίζουν την ̟εριοχή και θέτουν σε κίνδυνο την άγρια ζωή. 

• Αµµοληψίες-µ̟αζώµατα ̟ου καταστρέφουν τον βυθό, αλλάζουν τη σύστηση και 
το βάθος του υγροτό̟ου. 

• Εξορυκτικές εργασίες στα Μαύρα Βουνά ̟ου καταστρέφουν και ο̟τικά το το̟ίο 
αλλά και µορφολογικά (ροή νερού – ανέµου) 

 



 

Οδηγός συµ̟εριφοράς  
 
Κατά την ε̟ίσκεψή µας στην ̟εριοχή: 

• Αφήνουµε το αυτοκίνητο στους χώρους στάθµευσης συνεχίζοντος τοδρόµο µας ̟ρος 
τη θάλασσα ή την ̟εριήγησή µας µε τα ̟όδια. 

• Μένουµε µακρυά α̟ό χώρους φωλιάσµατος. Υ̟άρχει κίνδυνος να ̟ατήσουµε 
φωλιές ή τα ̟ουλιά να εγκαταλείψουν τροµαγµένα τις φωλιές και τα µικρά ή τα 
αυγά τους. 

• Α̟οφεύγουµε να δηµιουργούµε κινδύνους ̟υρκαγιάς (άναµα φωτιάς, α̟οτσίγαρα, 
̟αρκάρισµα αυτοκινήτων ̟άνω α̟ό ξερά χόρτα, ̟έταµα γυάλινων αντικειµένων). 

• Φροντίζουµε φεύγοντας να ̟άρουµε µαζί και τα σκου̟ίδια µας. 

• Αφήνουµε στο φυσικό τους ̟εριβάλλον τα ζώα και τα φυτά. Μαζί µας ̟αίρνουµε 
µόνο εικόνες και φωτογραφίες.  

 
 

Καθεστώς ̟ροστασίας 
 
. Το Εθνικό Πάρκο Υγροτό̟ων Κοτυχίου-Στροφυλιάς συµ̟εριλαµβάνεται στους 11 

υγροτό̟ους ̟ου υ̟έδειξε η Ελλάδα για την ένταξή τους στη Σύµβαση Ραµσαρ. 
. Περιλαµβάνει δύο ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠSPA) του ∆ικτύου NATURA 2000, 

την ̟εριοχή GR2330009 «Λιµνοθάλασσα Κοτύχι, Αλυκή Λεχαινών» και την ̟εριοχή GR 
2320001 «Λιµνοθάλασσα Καλόγριας, ∆άσος Στροφυλιάς και Έλος Λάµιας, Άραξος» 
σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την ̟ροστασία των ̟ουλιών και των βιοτό̟ων 
τους. 

. Περιλαµβάνει δυο Τό̟ους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ- SCI) του ∆ικτύου NATURA 
2000, την ̟εριοχή GR2330006 «Λιµνοθλασάσα Κοτύχι, Βρίνια» και την ̟εριοχή GR 
2320001 «Λιµνοθάλασσα Καλόγριας, ∆άσος Στροφυλιάς και Έλος Λάµιας, Άραξος» 
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ για την διατήρηση των φυσικών οικοτό̟ων και της 
άγριας χλωρίδας και ̟ανίδας. 

. Η δυτική ̟αράκτια ζώνη της ̟εριοχής είναι ε̟ίσης Τό̟ος Κοινοτικής Σηµασίας 
(GR2330007: «Παράκτια θαλάσσια ζώνη α̟ό Ακρωτήριο Κυλλήνη έως Τούµ̟ι -Καλόγρια». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Συνεργάστηκαν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το φωτογραφικό υλικό εχει τραβηχτεί στην ̟εριοχή α̟ό τους: Γούλα Ανδροµάχη, 

Πάρχα Γιώργο, Πάρχα Νίκο, Ρεκλό Γιώργο και Πάρχα Μαρίνα. Μέρος του ό̟ως και µέρος 
της εργασίας ειναι δηµοσιευµένο στο www.mchportal.com.  

Ευχαριστούµε τον webmaster του ιστοχώρου  για την διάθεση του φωτογρφικού υλικού 
και το ̟ροσω̟ικό του Φορέα ∆ιαχείρησης του υγροτό̟ου για την συνεργασία και την 
̟ροµήθεια εκ̟αιδευτικού υλικού.  

 

Οι εκπαιδευτικοί 
 
Γούλα Ανδροµάχη 
 
Πάρχας Γεώργιος (συντονιστής) 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές - µαθήτριες 
 
                  Β Λυκείου 
Γριζιώτη Ελένη 
∆ηµητρίου ∆έσποινα 
Ζαφείρης Παναγιώτης 
Κασσάρας Ηλίας 
Κόλλια Αθανασία 
Μοσχόπουλος Παναγιώτης 
Σαρρή Πηνελόπη 
Στριγά Μαρία 
Φιτσάλου Σωτηρία 
Ψυχογιός Γιώργος 
 
                  Γ Γυµνασίου 
Αχιµανδρίτης Κωνσταντίνος 
Ασηµακόπουλος Περικλής 
Γιαννέλη Χριστίνα 
∆έπας Βασίλης 
Ζαφείρη Ιφιγένεια 
Λαγογιάννης Γιώργος 
Λαγογιάννης Γιάννης 
Λεπίδας Θεόδωρος 
Πολίτη Μαρία 
Σαρρή Αντωνία 
 



 
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
- Τα ̟ουλιά της ̟εριοχής Υγροτό̟ων Στροφυλιάς – Κοτυχίου των Νίκης 

Καρδακάρη, Παναγιώτη Λατσούδη, Γιάννη Ρήγα, Κώστα Πα̟ακωνσταντίνου 
(ΟΙΚΟΣ – ∆ιαχείρηση φυσικού Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. 2007). 

- Φυλλάδιο «Υγρότο̟οι Κοτυχίου – Στροφυλιάς»  (Φορέας διαχείρησης) 
- Εγκυκλο̟έδια Παιδεία 
- Τα ̟ουλιά της Ελλάδας, των Killian Mullarney, Lars Svenson, Dan Zetterstrοm, 

Peter J. Grant  (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία). 


