
Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας 

Δελτίο απογραφής 

 

Κωδικός WWF Ελλάς: Όνομα    υγρότοπου: 
 

Ημερομηνία απογραφής: Όνομα/τα απογράφοντα/ων:  
 

 

Θέση   υγρότοπου:  
 

Τύπος & κατηγορία    υγρότοπου: 
 
 
 
Φυσικός 

Εκβολή 
Λίμνη  
Εποχικό αλμυρό λιμνίο 
Εποχικό λιμνίο γλυκού νερού 
Έλος 
Ποτάμι / ρύακας 
Λιμνοθάλασσα 
Μόνιμο λιμνίο γλυκού νερού 
Καρστική πηγή 
Σύστημα υγρότοπων 
Μόνιμο λιμνίο αλμυρού νερού 
Συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου & αμμώδεις νησίδες 

 
 
 
Τεχνητός 

Φραγμολίμνη 
Υδατοσυλλέκτης από απόληψη αργίλου  -  αδρανών 
υλικών 
Λιμνοδεξαμενή 
Λιμνοδεξαμενή με εμφανή μεμβράνη 
Λιμνοδεξαμενή με σκυρόδεμα 
Αλυκή 
Λίμνη ορυχείων 
Έλος επεξεργασίας λυμάτων 
Ποτάμιο φράγμα ανάσχεσης 

 

Αλατότητα νερού:  
 

 

Είσοδος γλυκού νερού: Τύπος επιφανειακής εξόδου νερού: 

Λεκάνη Απορροής (από κατακρημνίσματα) Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή 

Χείμαρρος / Ρύακας Έξοδος ελεγχόμενη από αγωγό 

Καρστική πηγή Έξοδος ελεγχόμενη από θυροφράχτη 

Γεωτρήσεις Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι 

Άγνωστο Έξοδος ελεγχόμενη από φράγμα 

Άλλο Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού 

 Άγνωστο                       /        Άλλο 

 

Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): <5 5-25 26-50 51-75 76-95 >95 

 

Παρουσία νερού:  Εποχική Μόνιμη Σποραδική Άγνωστη 

 

Κατάσταση   υγρότοπου: 
0 - Άγνωστη κατάσταση 

1- Απείραχτος. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις 

2- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%) 

3- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο) 

4- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10 απείραχτο) 

5- Το φυσικό περιβάλλον/τοπίο έχει μεταβληθεί από την αρχική του κατάσταση 

 
Αξίες   υγρότοπου 

 

Παράκτιος Εσωτερικός 

Αλμυρό Υφάλμυρο Γλυκό 

101 Εμπλουτισμός υδροφορέα 111 Αναψυχή 

102 Εκφόρτιση υπόγειων νερών 201 Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών 

103 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων 
(Κυρίως εκβολές ποταμών και χειμάρρων με μεγάλες λεκάνες απορροής) 

202 Αλιευτική 

104 Κατακράτηση ιζημάτων/τοξικών 203 Τροφοληπτική  
(Συλλογή τροφής / βοσκή) 

105 Κατακράτηση θρεπτικών 
204 Αγροτική   
(Ο υγρότοπος ως αγροτική γαία /  Επέκταση καλλιεργειών περιμετρικά του υγρότοπου) 

106 Σταθεροποίηση ακτογραμμής  
(Όλοι οι παράκτιοι υγρότοποι με συστήματα θινών) 

205 Υδρευτική/Αρδευτική 
(Ύδρευση για τον άνθρωπο / άρδευση / πότισμα για ζώα) 

107 Προστασία από καταιγίδες/Ανεμοφραγή 301 Μεγάλη βιολογική ποικιλία 

108 Μεταφορά νερού 302 Πολιτιστική 

109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων Καμία 

110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών Άλλο 

Φυσικότητα   υγρότοπου: …………….   
(10 = παρθένος  |  0 = κατεστραμμένος)  

Βιολογική αξία (για τεχνητούς)  

Αρνητική | Ουδέτερη | Μικρή | Μεσαία | Μεγάλη 



 
Δραστηριότητες στον υγρότοπο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 =  Διαχείριση για την Διατήρηση 

010 = Διατήρηση οικοτόπων    

020 =  Διατήρηση φυσικών πόρων   

030 =  Διατήρηση ειδών   

040 =  Αποκατάσταση εδαφών   

090 =  Άλλες δραστηριότητες διατήρησης   

 

10 =  Αγροτικές / Δασοκομικές δραστηριότητες 

100 =  Καλλιέργειες   

101 =  αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές   

110 =  Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων   

120 =  Χρήση λιπασμάτων   

130 =  Άρδευση   

140 =  Βόσκηση   

141 =  εγκατάλειψη κτηνοτροφικών συστημάτων   

150 =  Αναδασμός   

160 =  Διαχείριση δασών   

161 =  φύτευση δασών   

162 =  δενδροφύτευση   

163 =  αναδάσωση   

164 =  καθαρισμός δασών   

165 =  αφαίρεση δασικού υποορόφου   

166 =  αφαίρεση νεκρών / ξερών δένδρων   

167 =  δασική εκμετάλλευση χωρίς αναδάσωση   

170 =  Αναπαραγωγή ζώων   

180 =  Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη   

190 =  Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες   

 

20 =  Αλιεία, κυνήγι και συλλογή φυτών και ζώων 

200 =  Ιχθυοκαλλιέργειες / Οστρακοκαλλιέργειες   

210 =  Επαγγελματική αλιεία   

220 =  Ερασιτεχνική αλιεία   

230 =  Κυνήγι   

240 =  Συλλογή / Αφαίρεση ζώων   

241 =  συλλογή (έντομα, ερπετά, αμφίβια, κ.α.)   

242 =  συλλογή από την φωλιά (γεράκια)   

243 =  λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων    

244 =  άλλοι τρόποι αφαίρεσης πανίδας   

250 =  Συλλογή / Αφαίρεση φυτών   

290 =  Άλλες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω   

 

30 =  Εξορυκτικές δραστηριότητες 

300 =  Εξαγωγή αδρανών υλικών (άμμου, χαλικιών, κ.ά.)   

301 =  λατομεία   

302 =  αφαίρεση υλικών από παραλίες   

330 =  Μεταλλεία   

331 =  Ανοιχτά μεταλλεία   

340 =  Αλοπηγία   

390 =  Άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες   

 

40 =  Αστικοποίηση, βιομηχανοποίηση και συναφείς δραστηριότητες 

400 =  Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση    

401 =  συνεχής δόμηση   

402 =  ασυνεχής δόμηση   

403 =  διασκορπισμένες κατοικίες   

409 =  άλλη κατανομή των κατοικιών   

410 =  Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές   

411 =  εργοστάσια   

412 =  αποθήκες βιομηχανιών   

419 =  άλλες βιομηχανικές / εμπορικές δραστηριότητες   

420 =  Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών   

421 =  απόρριψη οικιακών απορριμμάτων   

422 =  απόρριψη βιομηχανικών απορριμμάτων   

 



 

423 =  απόρριψη αδρανών υλικών   

424 =  απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων   

430 =  Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές   

440 =  Αποθήκευση υλικών   

490 =  Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς 
 δραστηριότητες  

  

 

50 =  Μεταφορές και επικοινωνίες 

500 =  Δίκτυα επικοινωνιών   

501 =  μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές   

502 =  οδικό δίκτυο   

504 =  λιμάνι    

505 =  αεροδρόμιο   

506 =  αεροδιάδρομος / ελικοδρόμιο   

507 =  γέφυρες, οδογέφυρες   

509 =  άλλα δίκτυα επικοινωνιών   

510 =  Μεταφορά ενέργειας   

511 =  δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας   

512 =  αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου/φυσικού αερίου   

513 =  Άλλα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας   

520 =  Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης   

530 =  Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή   

590 =  Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών   

 

60 =  Αναψυχή / Τουρισμός 

600 =  Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής   

601 =  γήπεδο γκολφ   

603 =  στάδιο   

604 =  πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού   

605 =  ιππόδρομος   

606 =  πάρκο αναψυχής   

608 =  χώροι για οργανωμένη κατασκήνωση και τροχόσπιτα   

609 =  άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής   

610 =  Κέντρα ενημέρωσης   

620 =  Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής   

621 =  ναυτικά αθλήματα   

622 =  πεζοπορία, ιππασία, και μη-μηχανοκίνητα οχήματα   

623 =  μηχανοκίνητα οχήματα   

624 =  ορειβασία, αναρρίχηση, σπηλαιολογία   

625 =  δελταπλάνα, ανεμοπλάνα, παραπέντε   

629 =  άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής   

690 =  Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού   

 

70 =  Ρύπανση και άλλες ανθρώπινες επιδράσεις / δραστηριότητες 

700 =  Ρύπανση   

701 =  ρύπανση νερού   

702 =  ρύπανση αέρα   

703 =  ρύπανση εδάφους   

709 =  άλλες μορφές ή μικτές μορφές ρύπανσης   

710 =  Ηχορύπανση   

720 =  Ποδοπάτηση   

730 =  Στρατιωτική χρήση   

740 =  Βανδαλισμός   

790 =  Άλλες μορφές ανθρώπινων  
Επιδράσεων / δραστηριοτήτων 

  

 

80 =  Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες 

800 =  Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις   

801 =  επιχωμάτωση θαλάσσιων περιοχών   

802 =  απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος   

803 =  επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων   

810 =  Αποστράγγιση   

820 =  Απομάκρυνση ιζημάτων (λάσπη, κ.ά.)   

830 =  Δημιουργία καναλιών    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 =  Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών 
 λειτουργιών 

  

852 =  κατασκευές τροποποίησης των διαδρομών των 
 εσωτερικών υδάτων 

  

853 =  διαχείριση της στάθμης του νερού   

860 =  Απόρριψη υλικών από εκβαθύνσεις   

870 =  Τάφροι, αναχώματα, τεχνητές παραλίες   

871 =  έργα παράκτιας προστασίας (κυματοθραύστες)   

890 =  Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές 
 συνθήκες 

  

 

90 =  Φυσικές διεργασίες (βιοτικές και αβιοτικές) 

900 =  Διάβρωση   

910 =  Εναπόθεση ιλύος   

920 =  Αποξήρανση   

930 =  Καταβύθιση   

940 =  Φυσικές καταστροφές   

941 =  κατακλυσμοί   

943 =  κατολισθήσεις   

944 =  καταιγίδες, κυκλώνες   

945 =  ηφαιστειακή δραστηριότητα   

946 =  σεισμοί   

947 =  παλιρροιακό κύμα    

948 =  φωτιά (από φυσικά αίτια )   

949 =  άλλες φυσικές καταστροφές   

951 =  αποξήρανση / συσσώρευση οργανικών υλικών   

952 =  ευτροφισμός   

954 =  εισβολή ξενικών ειδών   

960 =  Ενδοειδικές πανιδικές σχέσεις   

961 =  ανταγωνισμός μεταξύ ειδών   

962 =  παρασιτισμός   

963 =  εισαγωγή ασθενειών   

964 =  γονιδιακή ρύπανση   

965 =  θήρευση   

966 =  αύξηση ανταγωνισμού λόγω εισαγωγής ξενικών ειδών   

967 =  ανταγωνισμός με οικόσιτα ζώα   

969 =  άλλες μορφές ή μικτές μορφές ενδοειδικού 
ανταγωνισμού ζώων 

  

970 =  Ενδοειδικές χλωριδικές σχέσεις   

971 =  ανταγωνισμός μεταξύ ειδών   

972 =  παρασιτισμός   

973 =  εισαγωγή ασθενειών   

974 =  γονιδιακή ρύπανση   

975 =  έλλειψη παραγόντων επικονίασης   

976 =  ζημιές από θηρευόμενα είδη    

979 =  άλλες μορφές ή μικτές μορφές ενδοειδικού 
 ανταγωνισμού φυτών 

  

990 =  Άλλες φυσικές διεργασίες   

 

XX =  Αμελητέα ή μηδενική δραστηριότητα ή επίπτωση 

 



 
 
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 =  Διαχείριση /Προστασία περιοχών 

010 = Διατήρηση οικότοπων   

090 =  Άλλες δραστηριότητες διατήρησης   

 

10 =  Αγροτικές / Κτηνοτροφικές / Δασοκομικές δραστηριότητες 

100 =  Καλλιέργειες   

105 =  Εκτατικές καλλιέργειες   

106 =  Εντατικές καλλιέργειες   

107 =  Δενδρώδεις καλλιέργειες   

120 =  Χρήση λιπασμάτων   

140 =  Βόσκηση / Βοσκότοποι    

162 =  δενδροφύτευση   

180 =  Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη   

190 =  Άλλες δραστηριότητες   

 

20 =  Αλιεία, κυνήγι και συλλογή φυτών και ζώων 

220 =  Ερασιτεχνική αλιεία   

230 =  Κυνήγι   

240 =  Συλλογή / Αφαίρεση ζώων   

250 =  Συλλογή / Αφαίρεση φυτών   

290 =  Άλλες δραστηριότητες   

 

30 =  Εξορυκτικές δραστηριότητες 

300 =  Εξαγωγή αδρανών υλικών (άμμου, 
           χαλικιών, κ.ά.) 

  

330 =  Μεταλλεία   

340 =  Αλοπηγία   

390 =  Άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες   

 

40 =  Αστικοποίηση, βιομηχανοποίηση και συναφείς δραστηριότητες 

401 =  συνεχής δόμηση   

402 =  ασυνεχής δόμηση   

403 =  διασκορπισμένες κατοικίες   

410 =  Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές   

420 =  Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών   

430 =  Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές   

440 =  Αποθήκευση υλικών   

490 =  Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς  
            δραστηριότητες  

  

  

50 =  Μεταφορές και επικοινωνίες 

501 =  μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές   

502 =  οδικό δίκτυο   

504 =  λιμάνι    

505 =  αεροδρόμιο   

507 =  γέφυρες, οδογέφυρες   

510 =  Μεταφορά ενέργειας   

520 =  Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης   

530 =  Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή   

590 =  Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών   

 

60 =  Αναψυχή / Τουρισμός 

600 =  Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής   

609 =  άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής   

610 =  Κέντρα ενημέρωσης   

620 =  Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής   

629 =  άλλες δραστηριότητες    

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 =  Ρύπανση και άλλες ανθρώπινες επιδράσεις / δραστηριότητες 

700 =  Ρύπανση   

730 =  Στρατιωτική χρήση   

790 =  Άλλες μορφές ανθρώπινων  
           επιδράσεων/δραστηριοτήτων 

  

 

80 =  Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες 

800 =  Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, 
           αποστραγγίσεις 

  

830 =  Δημιουργία καναλιών    

850 =  Ανθρωπογενής μεταβολή των  
           υδρογραφικών λειτουργιών 

  

871 =  έργα παράκτιας προστασίας 
           (κυματοθραύστες) 

  

890 =  Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις  
          υδρολογικές συνθήκες 

  

 

 

90 =  Φυσικές διεργασίες (βιοτικές και αβιοτικές) 

920 =  Αποξήρανση   

930 =  Καταβύθιση   

940 =  Φυσικές καταστροφές   

952 =  ευτροφισμός   

990 =  Άλλες φυσικές διεργασίες   

 

XX =  Αμελητέα ή μηδενική δραστηριότητα ή επίπτωση 

 
 



 
 
Επιπτώσεις 

A-- Απώλεια αισθητικής αξίας 

ΑΝ- Αύξηση θορύβου       

AS- Μείωση αισθητικής τοπίου   

 

Ε-- Βελτίωση αξιών του υγρότοπου 

EA- Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υγροτόπων   

EB- Αύξηση αισθητικής αξίας   

ED- Αύξηση στην αφαίρεση/κατακράτηση ιζημάτων   

EE- Αύξηση της δυνητικής οικονομικής αξίας   

EF- Αύξηση προστασίας από φυσικές καταστροφές   

EI- Αύξηση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών   

EO- Αύξηση δυναμικού για φυσικά προϊόντα   

EP- Μείωση της δυνητικής αλμύρινσης (εισόδου αλμυρού νερού)   

ER- Αύξηση της ρυθμιστικής ικανότητας της ροής του νερού   

ES- Αύξηση στην παροχή νερού   

ET- Αύξηση της ικανότητας αφαίρεσης/κατακράτησης τοξικών ουσιών   

EU- Αύξηση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή   

EW- Αύξηση της φυσικότητας   

 

F-- Αλλαγές στην πανίδα 

FA- Αλλαγή στην ηλικιακή σύνθεση των ειδών ζώων   

FB- Διαταραχή της φυσικής ισορροπίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών ζώων   

FC- Αλλαγές στην σύνθεση των ειδών πανίδας   

FCD Απώλεια της πανιδικής ποικιλότητας   

FCP Εισαγωγή επιβλαβών ζώων   

FF- Διαταραχή (ή διακοπή) των φυσικών κύκλων/λειτουργιών των ειδών της πανίδας   

FFB Διαταραχή στην αναπαραγωγή   

FFO -Άλλες διαταραχές στους πανιδικούς κύκλους/λειτουργίες   

FP- Μείωση των πληθυσμών των ειδών ζώων   

FPX Τοπική εξαφάνιση ειδών ζώων   

 

H-- Υποβάθμιση ενδιαιτημάτων 

HC- Απώλεια διαδρόμων επικοινωνίας για την πανίδα   

HF- Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων   

HL- Απώλεια ενδιαιτημάτων   

 

L-- Μείωση των υπηρεσιών (ωφελειών) που προσφέρουν οι υγρότοποι 

LA-  Μείωση της μεταφορικής ικανότητας των υγροτόπων   

LD-  Μείωση στην αφαίρεση/κατακράτηση ιζημάτων   

LE-  Μείωση της δυνητικής οικονομικής αξίας   

LF-  Μείωση της προστασίας από φυσικές καταστροφές   

LI-   Μείωση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών   

LO- Μείωση του δυναμικού για φυσικά προϊόντα   

LP-  Μείωση της ικανότητας παρεμπόδισης της αλμύρινσης   

LR-  Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού   

LS-  Μείωση της παροχής νερού   

LT-  Μείωση της ικανότητας αφαίρεσης/κατακράτησης τοξικών ουσιών   

LU- Μείωση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή   

LW- Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής   

 

P-- Ρύπανση 

PC- Χημική ρύπανση   

PCA Χημική ρύπανση από ατύχημα   

PCC Χρόνια χημική ρύπανση   

PCO Χημική ρύπανση άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PF- Ρύπανση από υπερβολική χρήση λιπασμάτων   

PFA Ρύπανση από λιπάσματα εξ αιτίας ατυχήματος   

PFC Χρόνια ρύπανση από υπερβολική χρήση λιπασμάτων   

PFO Ρύπανση από λιπάσματα άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PH-  Αύξηση του ph   

PHA  Αύξηση του ph από ατύχημα   

PHC  Χρόνια αύξηση του ph   

PHO  Αύξηση του ph άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

 



 

PI-  Αύξηση θερμοκρασίας   

PIA  Αύξηση θερμοκρασίας από ατύχημα   

PIC   Χρόνια αύξηση θερμοκρασίας   

PIO   Αύξηση θερμοκρασίας άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PJ-   Μείωση ph   

PJA  Μείωση ph από ατύχημα   

PJC   Χρόνια μείωση ph   

PJO  Μείωση ph άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PM-  Ρύπανση από βαρέα μέταλλα   

PMA  Ρύπανση από βαρέα μέταλλα εξ αιτίας ατυχήματος   

PMC  Χρόνια ρύπανση από βαρέα μέταλλα   

PMO  Ρύπανση από βαρέα μέταλλα άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PO-   Ρύπανση από πετρέλαιο   

POA  Ρύπανση από πετρέλαιο εξ αιτίας ατυχήματος   

POC   Χρόνια ρύπανση από πετρέλαιο   

POO  Ρύπανση από πετρέλαιο άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PP-   Ρύπανση από ζιζανιοκτόνα   

PPA   Ρύπανση από ζιζανιοκτόνα εξ αιτίας ατυχήματος   

PPC   Χρόνια ρύπανση από ζιζανιοκτόνα   

PPO   Ρύπανση από ζιζανιοκτόνα άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PR-   Ρύπανση από ραδιενέργεια   

PRA  Ρύπανση από ραδιενέργεια εξ αιτίας ατυχήματος   

PRC   Χρόνια ρύπανση από ραδιενέργεια   

PRO  Ρύπανση από ραδιενέργεια άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PS  Ρύπανση από αστικά απόβλητα   

PSA   Ρύπανση από αστικά απόβλητα εξ αιτίας ατυχήματος   

PSC   Χρόνια ρύπανση από αστικά απόβλητα   

PSO  Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PT   Μείωση θερμοκρασίας   

PTA   Μείωση θερμοκρασίας εξ αιτίας ατυχήματος   

PTC   Χρόνια μείωση θερμοκρασίας   

PTO  Μείωση θερμοκρασίας άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PU-   Αύξηση θολερότητας   

PUA  Αύξηση θολερότητας εξ αιτίας ατυχήματος   

PUC   Χρόνια αύξηση θολερότητας   

PUO  Αύξηση θολερότητας άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

PV-   Μείωση διαλυμένου οξυγόνου   

PVA  Μείωση διαλυμένου οξυγόνου εξ αιτίας ατυχήματος   

PVC   Χρόνια μείωση διαλυμένου οξυγόνου   

PVO  Μείωση διαλυμένου οξυγόνου άγνωστης έκτασης/διάρκειας   

 

S-- Επιπτώσεις στο έδαφος 

SA-  Αύξηση/Απόθεση   

SC-  Αποστράγγιση  ιζήματος   

SE-   Αύξηση διάβρωσης   

SEH Αύξηση στη διάβρωση από το νερό   

SEW  Αύξηση στη διάβρωση από τον άνεμο   

SI-   Οξίνιση εδαφών   

SK-   Συρρίκνωση τύρφης   

SL-   Κατακρήμνιση εδαφών   

SP-   Συμπίεση εδαφών   

SS-   Απόφραξη με ίζημα   

 

V--   Υποβάθμιση βλάστησης 

VA- Αλλαγή στην ηλικιακή σύνθεση των ειδών της χλωρίδας   

VC-  Αλλαγή στην σύνθεση των ειδών χλωρίδας   

VCD  Απώλεια της χλωριδικής ποικιλότητας   

VCX  Εισαγωγή ξενικών ειδών   

VP-  Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας   

VS-  Αλλαγή στην δομή της βλάστησης   

 

W--  Επιπτώσεις στην υδρολογία 

WD-  Εκτροπή της ροής του νερού   

WF-  Αύξηση πλημμυρικών φαινομένων   

WG-  Αποστράγγιση/μείωση της στάθμης του νερού   

WGL  Αποστράγγιση των στάσιμων νερών   

WGS  Αποστράγγιση βάλτων/ελών   

WGT  Ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα   

 



 
Τύποι οικότοπων  

WR-  Τροποποίηση της κανονικής ροής   

WS-  Παρείσδυση αλμυρού νερού   

WSG  Παρείσδυση αλμυρού νερού στα υπόγεια ύδατα   

WSL  Παρείσδυση αλμυρού νερού στο έδαφος   

WSR  Παρείσδυση αλμυρού νερού στα επιφανειακά νερά   

WT-  Μεταβολή του παλιρροιακού καθεστώτος (παλιρροιακή 
κατάσταση) 

  

 

 

 

1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους 

1120* Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες) 

1130 Εκβολές ποταμών 

1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα 

1150* Λιμνοθάλασσες 

1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

119Α Μαλακά  υποστρώματα χωρίς βλάστηση 

119Β Μαλακά υποστρώματα με βλάστηση 

1260  Υποπαραλιακή ζώνη νησίδων (αλοφυτικά λιβάδια, φρυγανικές-αλοφυτικές κοινότητες, χασμοφυτικές-αλοφυτικές κοινότητες) 

1310 Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 

1410 Μεσογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 

1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες  (Arthrocnemetalia fructicosae) 

1440 Αλυκές 

1510 Αλατούχες στέπες (Limonietalia) 

2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 

2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) 

2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 

2195 Κοιλότητες μεταξύ των θινών με κλίνες καλαμιών και βούρλων 

2210 Σταθερές θίνες των παραλίων Crucianellion maritimae 

2220 Θίνες με Euphorbia terracina 

2230 Εκτάσεις θινών με Malcolmietalia 

2240 Εκτάσεις θινών με Brachypodietalia και μονοετή φυτά 

2250* Λόχμες των παραλιών με άρκευθους (Juniperus spp.) 

2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων  (Cisto-Lavenduletalia) 

2270* Θίνες με δάση από Pinus pinea ή και Pinus pinaster 

3140 Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών Characees 

3170* Μεσογειακά εποχικά λιμνία 

3260 Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες 

3280 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά 
μήκος των ακτών τους 

3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή 

5150 Χέρσες εκτάσεις με φτέρη  

5210 Διαπλάσεις Αρκεύθων 

5212 Δενδρώδης θαμνώνες με Juniperus phoenicea 

5330 Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες: διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides, διάσπαρτοι 
υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues). 

5340 Υποβαθμισμένα Μακκί της Ανατολικής Μεσογείου 

5360 Διαπλάσεις με Spartium junceum 

5420 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum 

5430 Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion) 

6420 Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion) 

7130(*) Επιφανειακοί τυρφώνες (* μόνο ενεργοί) 

7210* Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και Carex davalliana 

7230 Αλκαλικά έλη 

72Α0 Καλαμιώνες 

72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 

8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση 

91E0* Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση  (Alnion glutinoso-incanae) 

924A Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής 

9260 Δάση καστανιάς 

9290 Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression) 

92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba 

92C0 Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis) 

92D0 Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae) και της Νοτιο-Δυτικής Ιβηρικής χερσονήσου (Securinegion tinctoriae) 

9310 Δάση Quercus brachyphylla της Κρήτης 

9370*  Φοινικοδάση του Phoenix 

9440 Ελληνικά δάση δασικής πεύκης 

951B Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) 

9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου συμπεριλαμβανόμενου των Pinus mugo και Pinus leucodermis 

 



 

Κατηγορία υγροτόπων κατά Ramsar 
 

Φυσικοί θαλάσσιοι – παράκτιοι υγρότοποι 

Αλμυρό -  
θαλασσινό νερό 

Μόνιμα πλημμυρισμένες 
εκτάσεις από θάλασσα 

Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους < 6 m κατά τη ρηχία, συμπεριλαμβανομένων 
κόλπων και στενών. 

Α 

Υποπαλιρροιακές υδρόβιες στρωμνές. Β 

Ακτές Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται  συστήματα 
αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες. 

Ε 

Αλμυρό ή 
υφάλμυρο νερό  

Διαπαλιρροιακές εκτάσεις Διαπαλιρροιακοί ιλυώδεις, αμμώδεις ή αλατούχες επίπεδες εκτάσεις G 

Διαπαλιρροιακά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές 
αλυκές, παλιροιακά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 

H 

Λίμνες Παράκτιες υφάλμυρες ως αλμυρές λίμνες που έχουν μία ή περισσότερες σχετικά 
στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα. 

J 

Εκβολικά ύδατα Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των 
δέλτα. 

F 

Αλμυρό, 
υφάλμυρο ή 
γλυκό νερό 

Υπόγεια ύδατα Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα. Θαλάσσια/Παράκτια Zk(a) 

Γλυκό νερό Λίμνες Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης K 

 

 

Φυσικοί εσωτερικοί υγρότοποι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γλυκό νερό 

Νερό σε κίνηση Μόνιμη παρουσία νερού Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή Μ 

Πηγές γλυκού νερού, οάσεις Υ 

Εποχική/σποραδική παρουσία 
νερού 

Ποταμοί και ρυάκια με ασυνεχή ροή (ρέουν μόνο κατά ένα 
διάστημα του έτους ή κάθε μερικά έτη) 

Ν 

 
 
 
Λίμνες και 
λιμνούλες 

 
Μόνιμη παρουσία νερού 

Μόνιμες λίμνες γλυκού νερού (> 80 στρέμματα). Ο 

Μόνιμες λιμνούλες (ponds) γλυκού νερού (< 80 στρέμματα) Tp 

 
Εποχική/σποραδική παρουσία 
νερού 

Εποχικές λίμνες  γλυκού νερού, λίμνες πλημμυρογενών 
πεδιάδων (> 80 στρέμματα). 

P 

Εποχικές λιμνούλες (ponds) γλυκού νερού (< 80 στρέμματα) Ts 

 
 
 
Έλη σε 
ανόργανα 
εδάφη 

Μόνιμη παρουσία νερού Εποχικά έλη γλυκού νερού των οποίων ο πυθμένας 
αποτελείται από ανόργανα υλικά. Υπάρχει υπερυδατική 
βλάστηση 

Tp 

Μόνιμη/εποχική/σποραδική 
παρουσία νερού 

Έλη με θάμνους. Έλη γλυκού νερού στα οποία κυριαρχεί 
θαμνώδης βλάστηση. Ο πυθμένας αποτελείται από 
ανόργανα υλικά 

W 

Εποχική/σποραδική παρουσία 
νερού 

Εποχικά έλη γλυκού νερού των οποίων ο πυθμένας 
αποτελείται από ανόργανα υλικά. 

Ts 

Έλη σε 
τυρφώδη 
(οργανικά) 
εδάφη 

Μόνιμη παρουσία νερού Τυρφώδεις γαίες (τυρφώνες). Έλη με τυρφώδη πυθμένα 
αποκλειστικώς ή μη ομβροδίαιτα, με θάμνους ή χωρίς 
θάμνους. 

U 

Γλυκό, αλμυρό, 
υφάλμυρο ή 
αλκαλικό νερό 

Υπόγεια ύδατα Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα. Εσωτερικά Zk(b) 

 

 

 

Τεχνητοί Υγρότοποι  

 

 

 

 

 

1 -- Λιμνούλες υδατοκαλλιεργειών 

2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών  και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα). 

4 -- Εποχικά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες (συμπεριλαμβανομένων των εντατικά καλλιεργούμενων ή βοσκούμενων υγρών λιβαδιών 
η/και των  βοσκοτόπων). 

5 -- Υγρότοποι προς εκμετάλλευση αλατιού (τηγάνια αλυκών, αλυκές, κ.ά). 

6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλα φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού. (> 80 στρέμματα) 

7 -- Λιμνούλες από εκσκαφές (λατομεία, ορυχεία, απόληψη αδρανών, αργίλου, κ.ά.). 

8 -- Υγρότοποι που δημιουργούνται για επεξεργασία λυμάτων. 

9 -- Κανάλια, αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι 



 

 

Χλωρίδα   υγρότοπου 

 

 

 

 

 

 

Τύπος Βλάστησης Κάλυψη (%) Είδος Κυριαρχία 
Κ-Σ-Π 

Φυτ. στον 
υγρότοπο 

Άλλα είδη 

Αλοφυτική 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Salicornia sp.    

Halocnemum sp.   

Crithmum maritimum   

Arthrocnemum sp.   

Βαθειά νερά 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

    

Βλάστηση 
αμμωδών ακτών <5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Ammophila arenaria    

Pancratium maritimum   

Eryngium maritimum   
   

Ελεύθερη 
επιπλέουσα <5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Lemna minor    

Spirodella sp.   

   
   

   

Εφυδατικά 
ριζόφυτα <5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Nuphar sp.    

Nymphaea sp.   

Trapa sp.   

   

Θαμνώδης  
Δενδρώδης <5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Tamarix sp.    

Nerium oleander   

Populus nigra   

Salix sp.   

Vitex agnus-castus   

Pistacea lentiscus   

Platanus orientalis   

Populus sp.   

Alnus glutinosa   

Phoenix theophrasti   

   

Ξενικά είδη 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Ricinus communis    

Opuntia ficus-indica   

Phoenix sp.   

Washingtonia filifera   

Acacia retinodes   

Robinia pseudoacacia   

Yucca sp.   

Eucalyptus sp.   

Carpobrotus sp.   

Nicotiana glauca   

Mesembryanthemum sp.   

   

Υγρολίβαδα 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Carex sp.    

Juncus sp.   

Ranunculus sp.   

   

Υπερυδατική 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Phragmites australis    

Scripus sp.   

Typha sp.   

Arundo donax   
   

Υφυδατική 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Juncus sp.    

Potamogeton sp.   

Ceratophyllum sp.   

Myriophyllum sp.   

Άλλο 
<5 | 5-25 | 26-50 | 51-75 | 76-95 | >95 

Pteridium aquilinum, 
Crithmum maritimum 

   



 

 

 

Πανίδα   υγρότοπου 

 
Σπονδυλωτά 

Αμφίβια 
 
 
 
 
 
 

Ερπετά 
 
 
 
 
 
 

Θηλαστικά  
 
 
 
 
 
 

Ψάρια 
 
 
 
 
 
 

 

Ορνιθοπανίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασπόνδυλα 

 

 

 

 

  



 

 

Εικόνα Google Earth με την πρόχειρη οριοθέτηση (κάντε διορθώσεις και σχόλια επί των χρήσεων γης) 


