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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

Κατά τθν επίςκεψι μασ ςτο νθςί τθσ Ράρου, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του WWF 

Ελλάσ: «Ρροςταςία των νθςιωτικϊν υγρότοπων τθσ Ελλάδασ», ζγιναν μεταξφ άλλων, 

επαφζσ με διάφορουσ κοινωνικοφσ φορείσ κακϊσ και το Διμαρχο Ράρου κ. Χριςτο 

Βλαχογιάννθ. Στα πλαίςια αυτϊν των ςυναντιςεων, υπιρξε ενδιαφζρον από πλευράσ του 

Διμου για τθν κατάςταςθ των υγρότοπων και τθν προςταςία τουσ. Ζτςι αποφαςίςτθκε θ 

ςυνεργαςία του WWF Ελλάσ με το Διμο, με ςκοπό τθ λεπτομερι απογραφι των υγρότοπων 

του νθςιοφ κακϊσ και για τθν παρουςίαςθ μιασ πρϊτθσ δζςμθσ διαχειριςτικϊν προτάςεων 

για τθ διατιρθςθ, τθν προςταςία και τθν ανάδειξι τουσ.  

Τθν ερευνθτικι ομάδα απετζλεςαν οι ερευνθτζσ του Ρρογράμματοσ του WWF Ελλάσ 

«Ρροςταςία των Νθςιωτικϊν Υγρότοπων τθσ Ελλάδασ»: Νίκοσ Γεωργιάδθσ – PhD 

δαςολογίασ, Καλοφςτ Ραραγκαμιάν – βιολόγοσ και επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του 

προγράμματοσ, Θάνοσ Γιαννακάκθσ – περιβαλλοντολόγοσ MSc, Δθμιτρθσ Ρουρςανίδθσ – 

τεχνολόγοσ γεωπόνοσ MSc και Γιϊργοσ Κατςαδωράκθσ – βιολόγοσ. ορνικολόγοσ PhD – 

Επιςτθμονικόσ Σφμβουλοσ του WWF Ελλάσ. Στθ διαμόρφωςθ των προτάςεων ςυνζβαλε με 

χριςιμεσ παρατθριςεισ και πρακτικζσ ςυμβουλζσ θ ςυνάδελφοσ Φωτεινι Βρεττοφ 

(Βιολόγοσ MSc) τθν οποία και ευχαριςτοφμε από τθ κζςθ αυτι. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 3 επιςκζψεισ κατά τθ 

διάρκεια των οποίων απογράφθκαν λεπτομερϊσ 10 υγρότοποι, ενϊ εντοπίςτθκαν και 2 

κατεςτραμμζνοι. Στθν παροφςα ζκκεςθ, αναλφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον κάκε 

υγρότοπο, παρατίκενται και ςχολιάηονται τα αβιοτικά και βιοτικά δεδομζνα που 

ςυλλζχκθκαν κατά τισ επιςκζψεισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ αλλά και από τθ βιβλιογραφία. 

Ραρουςιάηονται και ςχολιάηονται τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι 

υγρότοποι τθσ Ράρου και διερευνϊνται οι διαχειριςτικζσ δυνατότθτεσ. Θ ερευνθτικι ομάδα 

κεωρεί ότι οι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν προςταςία των εναπομειναςϊν υγροτοπικϊν 

εκτάςεων τθσ Ράρου είναι θ κεςμοκζτθςθ τθσ προςταςίασ τουσ και θ αποςαφινιςθ του 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, ϊςτε να υπάρχει ςαφισ οριοκζτθςθ των δθμοςίων/δθμοτικϊν 

εκτάςεων. Σε αυτζσ τουλάχιςτον, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν τα προτεινόμενα μζτρα για 

οικολογικι αποκατάςταςθ, ςτοιχειϊδθ προςταςία και ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τουσ και των 

αξιϊν τουσ. Για τουσ δφο πολφ υποβακμιςμζνουσ υγρότοπουσ (Ζλοσ Ραροικιάσ και Ρίςω 

Αλυκι) προτείνεται να γίνουν ξεχωριςτζσ μελζτεσ, όχι μόνο για τθν αποκατάςταςθ των 
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υγροτοπικϊν λειτουργιϊν, αλλά και για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ελεγχόμενθσ 

περιιγθςθσ, εκπαίδευςθσ και αναψυχισ. Τζλοσ, ςτθ μελζτθ επιςυνάπτονται ζνασ χάρτθσ ςε 

κλίμακα 1:40.000 με τισ κζςεισ και τα όρια των υγρότοπων και το περιβαλλοντικό κακεςτϊσ 

προςταςίασ και ζνασ ψθφιακόσ δίςκοσ με τα γεωγραφικά δεδομζνα (GIS).    

Θ νζα Δθμοτικι Αρχι, κα ζχει τον κακοριςτικότερο ρόλο και ευκφνθ ςτθ διάςωςθ αυτϊν 

των απειλοφμενων οικοςυςτθμάτων. Από αυτιν κα εξαρτθκεί κυρίωσ θ οικολογικι 

αποκατάςταςθ, θ προςταςία και θ βιϊςιμθ διαχείριςι τουσ και εάν επιδείξει τθν 

απαιτοφμενθ βοφλθςθ και ενδιαφζρον, ςε λίγα χρόνια θ Ράροσ κα ζχει 10 περιοχζσ που κα 

ςφφηουν από ηωι και κα αποτελοφν προςτικζμενθ αξία ςε κάκε αναπτυξιακι προςπάκεια. 

To WWF Ελλάσ και θ ερευνθτικι ομάδα του προγράμματοσ «προςταςία των νθςιωτικϊν 

υγρότοπων τθσ Ελλάδασ» κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ του Διμου ςε αυτιν τθν 

προςπάκεια. 

Θ ερευνθτικι ομάδα κα ικελε να ευχαριςτιςει κερμά το Δθμοτικό Συμβοφλιο και το 

Διμαρχο Ράρου κ. Χριςτο Βλαχογιάννθ που μασ εμπιςτεφτθκαν αυτι τθ μελζτθ, τον κ. 

Γιάννθ Κουηοφμθ- αρχιτζκτονα μθχανικό και επιςτθμονικό ςυνεργάτθ του Δθμάρχου 

Ράρου κακϊσ και τον κ. Γιάννθ Δρακουλάκο Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ του 

Διμου για τθ ςυνεχι βοικεια τουσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ μελζτθσ. Τζλοσ, θ ερευνθτικι 

ομάδα κα ικελε να ευχαριςτιςει όλουσ εκείνουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Ράρου που βοικθςαν 

ποικιλοτρόπωσ για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ δουλειάσ. Ανάμεςα ςε πολλοφσ, ιδιαίτερθ 

μνεία οφείλουμε να κάνουμε ςτον κ. Σπφρο Μθτρογιάννθ και ςτθν κα Ελζνθ Γραμματικάκθ, 

των οποίων θ βοικεια ιταν ανεκτίμθτθ, κακϊσ και ςτουσ κ. Σεβαςτιανό Αναγνωςτόπουλο 

και κ. Ιωάννθ Κλθρονόμο για τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ και τον χρόνο που διζκεςαν. 
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2. Θ ΠΕΡΙΟΧΘ ΜΕΛΕΣΘ 

Θ Ράροσ είναι το τρίτο μεγαλφτερο νθςί του ςυμπλζγματοσ των Κυκλάδων. Ζχει ζκταςθ 

196,755 km2 (περίπου 204 χλμ2 μαηί με τισ γφρω νθςίδεσ) και μικοσ ακτογραμμισ που 

ξεπερνά τα 110 χλμ (Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία , 2001). Χωρίηεται από τθ νιςο Αντίπαρο 

ςτα ΝΔ και τθ νιςο Νάξο ςτα ΒΑ μζςω δφο ςχετικά ςτενϊν καλάςςιων διαφλων. 

Ρεριμετρικά του νθςιοφ βρίςκονται αρκετζσ μικρζσ νθςίδεσ, που αυξάνουν τθ ςθμαςία και 

τον αρικμό των βιοτόπων του νθςιοφ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Εςωτερικά, το νθςί 

διαςχίηεται από Β προσ Ν από τζςςερα γυμνά χαμθλά όρθ των οποίων υψθλότερεσ 

κορυφζσ είναι ο Ρροφιτθσ Θλίασ (770 μ.) και ο Στροφμπουλασ (730 μ.). 

Ο Διμοσ Ράρου αποτελείται από 7 δθμοτικά διαμερίςματα: Δ.Δ. Ράρου, Δ.Δ. Αγκαιριάσ, 

Δ.Δ. Αρχιλόχου, Δ.Δ. Κϊςτου, Δ.Δ. Λευκϊν, Δ.Δ. Μαρπιςςθσ και Δ.Δ. Ναοφςθσ.  

Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του νθςιοφ, κατά τθν απογραφι του 2001, ιταν 12.514 άτομα 

ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςχεδόν 34% από τθν απογραφι του 1991 (Ρίνακασ 1).  

Πίνακασ 1. Ο πλθκυςμόσ των οικιςμϊν τθσ νιςου Ράρου (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) 

Δημοτικό Διαμζριςμα Μόνιμοσ Πληθυςμόσ 

2001 

Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 1991 

Μεταβολή % 

2001/1991 

Πάρου 5.682 3.875 46,6 

Αγκαιριάσ 944 776 21,6 

Αρχιλόχου 886 797 11,1 

Κϊςτου 364 318 14,4 

Λευκϊν 724 768 -6,0 

Μάρπηςςασ 959 788 21,7 

Νάουςασ 2.955 2.048 44,2 

φνολο μόνιμου
1
 πληθυςμοφ 12.514 9.370 33,5 

    

φνολο πραγματικοφ
2
 πληθυςμοφ 12.853 9.591 34 

 

Σφμφωνα με το υπό ζγκριςθ Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο (Β2 Στάδιο) του Διμου Ράρου 

(Λαγουδάκθ και ςυν., 2009), ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ για το ζτοσ 2021 εκτιμάται ότι κα 

                                                           
1 Μόνιμοσ πλθκυςμόσ είναι ο αρικμόσ των ατόμων που ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςε κάκε 

περιφζρεια, νομό, διμο/ κοινότθτα, δθμοτικό/κοινοτικό διαμζριςμα και αυτοτελι οικιςμό. 
2 Πραγματικόσ πλθκυςμόσ είναι ο αρικμόσ των ατόμων που βρζκθκαν παρόντα κατά τθν θμζρα τθσ 

απογραφισ ςε κάκε περιφζρεια, νομό, διμο/ κοινότθτα, δθμοτικό/κοινοτικό διαμζριςμα και 
αυτοτελι οικιςμό. 
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φτάςει τα 15.696 άτομα. Στθν ίδια μελζτθ, υπολογίηεται ο τουριςτικόσ3 και ο 

παρακεριςτικόσ4 τουριςμόσ για το 2001 και θ προβολι ςτο 2021 (Ρίνακασ 2).  

Πίνακασ 2.   Εκτιμιςεισ για τθ μεταβολι του πλθκυςμοφ ςτθ νιςο Ράρο 

 2001 2021 Μεταβολή 

% 

2021/2001 

Μόνιμοσ πληθυςμόσ 12.514 15.308* 22,3 

    

Σουριςτικόσ πληθυςμόσ 24.867 25.501 2,5 

Παραθεριςτικόσ πληθυςμόσ 19.744 32.087 62,5 

φνολο εποχικοφ πληθυςμοφ κατά την 

περίοδο αιχμήσ 

44.611 57.588 29,0 

υνολικόσ πληθυςμόσ αιχμήσ 

(εποχικόσ + μόνιμοσ) 

57.125 72.896 27,6 

*ςτθν μελζτθ υπολογίηονται 15.696 άτομα με βάςθ τον πραγματικό και όχι τον μόνιμο πλθκυςμό.  

 

Π κφριοσ όγκοσ των κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν ςυγκεντρϊνεται ςτουσ δφο 

μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ του νθςιοφ (Ραροικία και Νάουςα) και δευτερευόντωσ ςε 5 ακόμα 

κφριουσ οικιςμοφσ (Χάρτθσ 1). 

 

 

 

 

                                                           
3 Θ εκτίμθςθ του τουριςτικοφ πλθκυςμοφ του 7. Ράρου βαςίηεται ςτον αρικμό τουριςτικϊν κλινϊν 

που διατίκενται ςτο νθςί, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ ι άδειασ από τον ΕΟΤ 
4 Θ εκτίμθςθ του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ του Δ. Ράρου γίνεται με βάςθ τον αρικμό των 

εξοχικϊν κατοικιϊν που καταγράφονται ςτο νθςί από τθν Απογραφι Κατοικιϊν 2001 τθσ ΕΣΥΕ. 
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Χάρτησ 1. Νιςοσ Ράροσ  
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Χρήςεισ γησ-Βλάςτηςη 

Τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ χριςεισ γθσ και τθ βλάςτθςθ, αποτελοφν μια μίξθ 

πρωτογενϊν δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν και επεξεργάςτθκαν από τθν ερευνθτικι ομάδα 

τθσ μελζτθσ κακϊσ και ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν και επεξεργάςτθκαν από υπαλλιλουσ 

του ΥΡΑΑΤ το 2008 (ΥΡΑΑΤ, 2008). Οι αεροφωτογραφίεσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι του 

1983 και του 2007. Στθν κλίμακα παρουςίαςθσ του Χάρτθ 2, οι αλλαγζσ ςτισ χριςεισ γθσ 

μεταξφ των δφο περιόδων δεν ιταν δυνατόν να απεικονιςτοφν, γι’ αυτό και δεν 

παρουςιάηονται. Ωςτόςο μια γενικι πλθροφορία, που αν και δεν μπορεί να δοκεί γραφικά, 

πρζπει να αναφερκεί, είναι θ αφξθςθ τθσ ζκταςθσ των οικιςμϊν και κυρίωσ θ αφξθςθ τθσ 

εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ που παρατθρικθκε ςτο διάςτθμα 1983-2007 ςε βάροσ όλων των 

υπολοίπων χριςεων και κυρίωσ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθ 

Μελζτθ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου (Υπ. Αν. & Ε.Ο.Τ., 2003), ςτθν 

Ράρο (όπωσ και ςτθ Μφκονο και ςτθ Θιρα) ζχει επζλκει μεγάλθ μείωςθ τθσ φυςικισ 

χωρθτικότθτασ ςε επιςκζπτεσ, ενϊ παρατθρείται υπερεντατικι χριςθ των φυςικϊν και 

πολιτιςμικϊν πόρων με αυξθμζνεσ πικανότθτεσ «κατάρρευςισ» τουσ, ςε χρονικά ςθμεία 

αιχμισ. Κακϊσ θ αξία των πόρων τθσ Ράρου μειϊνεται, ςτθ μελζτθ προτείνονται: α) 

Ζλεγχοσ τθσ χωρθτικότθτασ και αποφυγι τθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ νζων μονάδων 

φιλοξενίασ και εςτίαςθσ (0% αφξθςθ), β) Χρονικι ανακατανομι του αρικμοφ των 

επιςκεπτϊν, γ) Ζλεγχοσ των δυνατοτιτων προςζγγιςθσ ςε όςεσ περιοχζσ παρουςιάηονται 

φαινόμενα κορεςμοφ, και δ) Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του φυςικοφ και δομθμζνου χϊρου. 

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 3, οι γεωργικζσ καλλιζργειεσ καταλαμβάνουν περιςςότερθ 

από τθ μιςι ζκταςθ του νθςιοφ, ενϊ θ φυςικι καμνϊδθσ βλάςτθςθ (μακί – φρφγανα) 

καταλαμβάνει περίπου το 1/4 τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ. Κάποια λίγα τμιματα, κυρίωσ ςτθν 

Ραροικιά, ζχουν δαςωκεί τεχνθτά με χαλζπιο πεφκθ και αποτελοφν τα μόνα ςυμπαγι 

τμιματα με δενδρϊδθ βλάςτθςθ ςτο νθςί. Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία βλάςτθςθσ 

του νθςιοφ είναι οι παράλιεσ κίνεσ με αρκεφκουσ που βρίςκονται κυρίωσ ςτθ 

βορειοανατολικι «γλϊςςα» του νθςιοφ, ςτισ περιοχζσ Σάντα Μαρία και Λάγγερθ. Το 

ςφνολο των υγρότοπων του νθςιοφ είναι παράκτιοι και καταλαμβάνουν μικρι ςχετικά 

ζκταςθ που όμωσ παρουςιάηει μια αναλογικι κατανομι περιμετρικά του νθςιοφ. 
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Χρήςεισ γησ Εκτάρια Κάλυψη (%) 

Οικιςμοί 433 2,10 

Θάμνοι (μακί-φρφγανα) 5.252 25,70 

Εγκαταλελειμμζνοι αγροί 1.629 8,12 

Λιβάδια 2.492 12,2 

Γεωργικζσ καλλιζργειεσ 10.280 50,33 

Άγονα 190 0,90 

Υγρότοποι 54 0,25 

Άρκευκοι 49 0,20 

Χαλζπιοσ πεφκθ 18 0,10 

Λοιπζσ χριςεισ 22 0,10 

Συνολικι ζκταςθ Ράρου (μαηί με νθςίδεσ) 20.420 100 

 
 
 
 
 
 
 
  

Πίνακασ 3. Χριςεισ γθσ τθσ Νιςου Ράροσ (1983). 
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Χάρτησ 2. Χριςεισ γθσ – βλάςτθςθ τθσ Νιςου Πάρου (τροποποίθςθ από ΥΠΑΑΤ 2008). 
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Θεςμικό καθεςτϊσ  προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ  

Ολόκλθρο το νθςί τθσ Ράρου ζχει χαρακτθριςκεί ωσ Τοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ 

(αρ. 1 Ν.1469/50 Υπ. Απ. 20/55013/4821/24-11-76 ΦΕΚ 1455/Β /9-12-75).  

Από τθ ςυνολικι ζκταςθ των 196,775 km2 που καταλαμβάνει θ Ράροσ, τα 20,3 km2
 ανικουν 

ςε κάποιο κακεςτϊσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ. Απαντϊνται τρεισ διαφορετικοί τφποι 

προςτατευόμενων περιοχϊν: Καταφφγια Άγριασ Ηωισ (ΚΑΗ), Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ 

(ΗΕΡ) και Τόποι Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ). Τα δφο τελευταία ςυνιςτοφν το δίκτυο Natura.  

Καταφφγια Άγριασ Ηωισ, αποτελοφν τα πρϊθν «Καταφφγια Θθραμάτων» που 

μετονομάςτθκαν με το Ν. 2637/98 και ςυγκεκριμζνα με το άρκρο 57, με επιπλζον ςκοπό 

τθν προςταςία των περιοχϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθ διατροφι, διαχείμαςθ, 

αναπαραγωγι ι τθ διάςωςθ των ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ ι τθσ αυτοφυοφσ χλωρίδασ5. 

Οι περιοχζσ που χαρακτθρίηονται ωσ ΚΑΗ παρουςιάηονται ςτον Χάρτθ 3, ενϊ οι εκτάςεισ 

τουσ, οι ονομαςίεσ τουσ και οι αποφάςεισ κακοριςμοφ τουσ φαίνονται ςτον ακόλουκο 

πίνακα.  

Κωδικόσ Ονομαςία  Ζκταςη (εκτάρια) Αποφάςεισ / ΦΕΚ 

Κ491 Νότια (Ραροικιάσ Ράρου) 400 143/26-2-77 

Κ491 Άγιοσ Χαράλαμποσ-Λαγκάδα (Ράρου) 500 ΦΕΚ435/Β/15-7-

85 

Κ716 Άγιοι Ράντεσ – Στροφμπουλα Νιςου 

Ράρου 

400 Απ. 2627/27-7-00 

 

                                                           
5 Σφμφωνα με το Ν. 2637/98: «Εντόσ των καταφυγίων αγρίασ ηωισ απαγορεφεται θ κιρα κάκε 

κθράματοσ και κάκε είδουσ τθσ άγριασ πανίδασ, θ ςφλλθψθ κάκε είδουσ τθσ άγριασ πανίδασ για μθ 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, θ καταςτροφι κάκε είδουσ ηϊνθσ με φυςικι βλάςτθςθ, θ καταςτροφι των 

ηωντανϊν φυτοφρακτϊν, θ αμμολθψία, θ αποςτράγγιςθ και αποξιρανςθ ελωδϊν εκτάςεων, θ 

ρφπανςθ των υδατικϊν πόρων και θ ζνταξθ καταφυγίου άγριασ ηωισ ςε πολεοδομικό ι ρυμοτομικό 

ςχεδιαςμό. Θ εκτζλεςθ ζργων ι εργαςιϊν και ιδίωσ αλιευτικά ζργα, ζργα αναδαςμοφ, τουριςτικζσ 

και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, καταςκθνϊςεισ, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελοφνται, 

αφοφ προθγουμζνωσ ζχει υποβλθκεί μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τφπου Α και ζχει 

χορθγθκεί ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων.» 
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Πςο αφορά τισ περιοχζσ Natura, το 3,7 % του νθςιοφ χαρακτθρίηεται ωσ Ηϊνθ Ειδικισ  

Ρροςταςίασ6 με ονομαςία “ Νθςίδεσ Ράρου και Νότια Αντίπαροσ ” και κωδικό GR4220025, 

ενϊ μια μικρι ζκταςθ 0,976 km2 (λιγότερο από το 1% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του νθςιοφ) 

χαρακτθρίηεται ωσ Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ7 (GR4220016: Ρεταλοφδεσ).  

Ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ Ράρου (54,8 km2, 27,8%), ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Σθμαντικι 

Ρεριοχι για τα Ρουλιά, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία και το BirdLife 

International μιασ και αποτελεί ςθμαντικι περιοχι για τα μεταναςτευτικά υδρόβια και τα 

αναπαραγόμενα αρπακτικά και ειδικότερα για τα είδθ Larus audouinii (Αιγαιόγλαροσ), 

Larus cachinnans (Αςθμόγλαροσ), Falco eleonorae (Μαυροπετρίτθσ) και Falco  peregrinus  

(Ρετρίτθσ). 

 

 

  

 

                                                           
6
 Ορίηονται ςτθν Οδθγία 79/409/EK «για τθ διατιρθςθ των άγριων πτθνϊν». Οι ΗΕΡ, μετά το 

χαρακτθριςμό τουσ από τα Κράτθ Μζλθ, εντάςςονται αυτόματα ςτο Δίκτυο Natura 2000, και θ 

διαχείριςι τουσ ακολουκεί τισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 2, 3, 4 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΚ και τισ 

διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ.  

7
 Ορίηονται ςτθν Οδθγία 92/43/ΕΟΚ. Ο Κατάλογοσ των ΤΚΣ οριςτικοποιικθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν 

επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, τεφχοσ με αρικμό L259 vol.49 21/9/06 και ζχει 
ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με τθν ΥΑ 33318/3028, ΦΕΚ Β 1289/1998 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0613%2801%29:EL:HTML
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Χάρτησ 3. Τφποι περιβαλλοντικϊν κακεςτϊτων προςταςίασ και υγρότοποι τθσ Νιςου Πάρου 
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Κλίμα 

Θ Ράροσ, όπωσ και τα περιςςότερα νθςιά του κεντρικοφ Αιγαίου, χαρακτθρίηεται από 

τυπικό καλάςςιο – μεςογειακό κλίμα, με δροςερό καλοκαίρι και ιπιο χειμϊνα και με μικρό 

εφροσ τθσ ετιςιασ διακφμανςθσ τθσ κερμοκραςίασ. Οι άνεμοι που πνζουν ςτθν περιοχι 

είναι ιςχυροί, ενϊ θ υγραςία του αζρα είναι ςχετικά υψθλι. Από μετεωρολογικζσ 

παρατθριςεισ των τελευταίων 70 χρόνων θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία υπολογίςτθκε ςε 

18,7 °C, θ ελάχιςτθ μζςθ μθνιαία ςε 10,8 °C κατά τον μινα Ιανουάριο, ενϊ θ μζγιςτθ 

μθνιαία κερμοκραςία παρατθρείται τον Ιοφλιο και είναι 26,5 °C (Ματαράγκασ & 

Ματαράγκα, 2001). 

Οι βροχοπτϊςεισ ςθμειϊνονται ςχεδόν μόνο το χειμϊνα. Ραρά το γεγονόσ ότι οι άνεμοι 

μεταφζρουν προσ το νθςί μεγάλεσ ποςότθτεσ υδρατμϊν, οι βροχοπτϊςεισ είναι ςχετικά 

ςπάνιεσ, μιασ και απουςιάηουν οι μεγάλεσ και ψθλζσ οροςειρζσ που ενεργοφν ςαν εμπόδιο 

για τθν τελικι ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν και τθ δθμιουργία κατακρθμνιςμάτων. Για τθν 

περίοδο 1980-1994 θ μζςθ τιμι των βροχοπτϊςεων ιταν 404,7 χλςτ., με ελάχιςτθ τιμι τα 

203,5 το 1989 και μζγιςτθ τα 724,4 το 1981 (Ματαράγκασ & Ματαράγκα, 2001), ενϊ για το 

2009 θ μζςθ βροχόπτωςθ ιταν 461,5 χλςτ. (Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Ράρου). Υπάρχει 

επομζνωσ ζντονθ διακφμανςθ των ετιςιων βροχοπτϊςεων, χωρίσ ωςτόςο αυτό να 

αποτελεί παράμετρο για τον χαρακτθριςμό του κλίματοσ ωσ ξθροφ. Θ ξθροκερμικι 

περίοδοσ ςτο νθςί εμφανίηεται από τον Απρίλιο μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Μετεωρολογικά ςτοιχεία ςτακμοφ Ράρου (δεδομζνα 1974-1988) 

(από Καρκαηι 2003) 
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Γεωλογία-Τδρογεωλογία 

Σφμφωνα με τουσ Ματαράγκα (2001) και Μπεηζ (2001), ςτθν Ράρο εμφανίηονται ςχεδόν 

αποκλειςτικά μεταμορφωμζνα πετρϊματα (κυρίωσ γνεφςιοι και μάρμαρα ςε επάλλθλα 

ςτρϊματα) τα οποία ανικουν ςε 4 τεκτονικζσ ενότθτεσ τθσ Ρελαγονικισ ηϊνθσ: 

 Θ ενότθτα τθσ Ραροικιάσ αποτελείται από ορκό- παραγνεφςιουσ, που είναι τα 

αρχαιότερα πετρϊματα του νθςιοφ και ζχουν Ραλαιοηωικι θλικία, δθλαδι μεγαλφτερθ 

από 250.000.000 χρόνια.  

 Θ ενότθτα Μαρακίου, Μεςοηωικισ θλικίασ, μζςου ζωσ υψθλοφ βακμοφ 

μεταμόρφωςθσ. Στο κατϊτερο μζροσ αυτισ, επικρατοφν οι αμφιβολίτεσ και 

αμφιβολιτικοί ςχιςτόλικοι με παρεμβολζσ λεπτϊν οριηόντων μαρμάρων, ενϊ ςτο 

ανϊτερο τμιμα τθσ επικρατοφν τα παχυςτρωματϊδθ ζωσ άςτρωτα μάρμαρα με λεπτζσ 

παρεμβολζσ μαρμαρυγιακϊν – αμφιβολιτικϊν – αςβεςτιτικϊν ςχιςτολίκων. Στθν 

ενότθτα τθσ Ραροικιάσ και ςτο κατϊτερο μζροσ τθσ ενότθτασ Μαρακίου διειςδφουν οι 

γρανίτεσ.  

 Το τεκτονικό κάλυμμα του Δρυοφ, είναι χαμθλοφ βακμοφ μεταμόρφωςθσ, εν μζρει 

Ρερμικισ θλικίασ και αποτελείται από φυλλίτεσ, κρυςταλλικοφσ αςβεςτόλικουσ ζωσ 

μάρμαρα και μεταδιαβάςεσ.  

 Το ανϊτερο τεκτονικό κάλυμμα των Μαρμάρων, αποτελείται από οφιόλικουσ, πάνω 

ςτουσ οποίουσ αποτζκθκαν επικλυςιγενϊσ οι Κρθτιδικοί (Βαρρζμιο) αςβεςτόλικοι και 

ςτθ ςυνζχεια θ μολαςςικι κλαςτικι ακολουκία.  

Ράνω από όλεσ τισ τεκτονικζσ ενότθτεσ, αποτζκθκαν οι αβακοφσ κάλαςςασ 

τραβερτινοειδείσ αςβεςτόλικοι οι οποίοι ζχουν Ρλειοκαινικι θλικία (2-4 εκ. χρόνια) και 

αποτελοφν τα μόνα νζα αυτόχκονα ιηιματα τθσ Ράρου. 

Ο ςθμαντικότεροσ υδροφόροσ ςχθματιςμόσ αντιςτοιχεί ςτθν ενότθτα των Μαρμάρων τθσ 

ςειράσ των μαρμάρων – αμφιβολιτϊν, που εμφανίηονται ςτο κζντρο του νθςιοφ. Τα 

μάρμαρα αυτά είναι λευκά και αδροκρυςταλλικά. Θ καρςτικοποίθςι τουσ είναι μζτρια, ςε 

ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Αυτό οφείλεται, πικανότατα, ςτισ χαμθλζσ 

βροχοπτϊςεισ και ςτο χαμθλό τεκτονιςμό του πετρϊματοσ, που ζχει ςαν αποτζλεςμα να 

δθμιουργοφνται δφςκολα οι αρχικζσ ρωγμζσ και οι διακλάςεισ. Δεφτεροσ καρςτικόσ 

ςχθματιςμόσ, ςτθν Ράρο, είναι τα λευκοκίτρινα, μικροκρυςταλλικά μάρμαρα τθσ βάςθσ τθσ 
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ενότθτασ του Δρυοφ. Τα μάρμαρα αυτά είναι εντονότατα τεκτονιςμζνα και ζχουν μικρό 

ςχετικά πάχοσ. Εναλλάςςονται με φυλλίτεσ και ςυχνά ςχθματίηουν ζνα μίγμα με αυτοφσ, 

λόγω του ζντονου τεκτονιςμοφ. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ υδροφόροσ ςχθματιςμόσ είναι οι 

χαλαρζσ προςχϊςεισ που καλφπτουν τισ χαμθλζσ παραλιακζσ περιοχζσ. Οι υδροφόροι 

ορίηοντεσ που ςχθματίηονται ςτουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ (Μάγγανο, Βουτάκοσ, Αμπελάσ) 

είναι κατά κανόνα υφάλμυροι και καλφπτουν μόνο τοπικζσ ανάγκεσ άρδευςθσ. Οριςμζνοι 

άλλοι ςχθματιςμοί, όπωσ οι κρθτιδικοί αςβεςτόλικοι και οι μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι είναι 

υδροφόροι αλλά με μικρι εξάπλωςθ ςτο νθςί. 

Στθν Ράρο ζχουν αναγνωριςτεί και κατθγοριοποιθκεί 6 κφριεσ υδρογεωλογικζσ λεκάνεσ 

και πιο ςυγκεκριμζνα: 1) Θ λεκάνθ Νάουςασ-Ξθροπόταμου-Κϊςτου, 2) Θ λεκάνθ 

Μαρακίου-Ραροικιάσ, 3) Θ λεκάνθ Ρρόδρομου-Τοφρλου-Δρυοφ, 4) Θ λεκάνθ Αγκαιριάσ-

Καμαρίου-Ανεράτηασ, 5) Θ λεκάνθ Ψυχοπιανϊν-Μάγγανου-Αλυκισ και 6) Θ λεκάνθ Άςπρου 

Χωριοφ. Από αυτζσ, το μεγαλφτερο ενδιαφζρον, αναφορικά με τθν φπαρξθ πθγαίων 

υδάτων, παρουςιάηουν θ λεκάνθ τθσ Νάουςασ και αυτι του Ρρόδρομου-Τοφρλου-Δρυοφ. 

Επιπλζον, ςτθν Ράρο ζχουν αναγνωριςτεί από το ΙΓΜΕ 10 ςυςτιματα τα οποία ζχουν 

υποςτεί υπερβολικι εκμετάλλευςθ και παρουςιάηουν τάςεισ μθ αναςτρζψιμθσ 

υφαλμφρινςθσ και ςυνεπϊσ ζνα ςοβαρό ελλειμματικό υδατικό ιςοηφγιο υδροφορζων 

(Χαρμανίδθσ 2001, Χάρτθσ 4): 

1. ΣΥΣΤΘΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΞΘΟΡΟΤΑΜΟΥ. 

Ρρόκειται για το ςθμαντικότερο ςφςτθμα τθσ Ράρου, τόςο από πλευράσ 

υδροαποκεματικότθτασ όςο και κοινωνικοοικονομικισ ςθμαςίασ. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 26,7 χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (60 % ) : μάρμαρα. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (40 %) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : προσ βορρά ςτθ Νάουςα. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 

2. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΟΙΚΙΑΣ – ΚΑΜΑΩΝ. 

Ρεριοριςμζνθ υδροαποκεματικότθτα λόγω μικρισ υδροπερατότθτασ των γεωλογικϊν 

ςχθματιςμϊν που το δομοφν (γνεφςιοι). Το ςφςτθμα αυτό αποτελείται από περιοριςμζνθσ 

δυνατότθτασ υδροφόρουσ. Στθν επιφανειακι γεωγραφικι ενότθτά του βρίςκονται οι 

υγρότοποι ζλοσ Ραροικιάσ (PAR005) και ζλοσ Κολυμπικρεσ (PAR001). 
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Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 32,9 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (20 % ) : προςχϊςεισ. ΘΜΙΡΕΑΤΑ (80 %) : γνεφςιοι, γρανίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : επιμζρουσ και τοπικοφ χαρακτιρα, δεν υπάρχει 

μια μζςθ βαςικι κατεφκυνςθ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 

3. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΜΡΕΛΑ – ΙΣΤΕΝΙΟΥ – ΜΑΜΑΩΝ. 

Αποτελείται από διάφορουσ τφπουσ υδροφόρων : καρςτικοφσ, κοκκωδϊν ςχθματιςμϊν και 

οφιολικικϊν. Ο κακζνασ από αυτοφσ είναι διαφορετικισ ικανότθτασ. Υπάρχει όμωσ μεταξφ 

τουσ υδραυλικι επικοινωνία, διαμζςου πλευρικϊν υπόγειων μεταγγίςεων. Στθν 

επιφανειακι γεωγραφικι ενότθτά του βρίςκονται 3 από τουσ πιο ςθμαντικοφσ υγρότοπουσ 

του νθςιοφ: το ζλοσ Μϊλου ι Κεφάλου (PAR004), θ λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία (PAR002) 

και οι Αλυκζσ Λάγγερθσ (PAR011). 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 25,5 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (85% ) : προςχϊςεισ, νεογενι , αςβεςτόλικοι. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (15 %) : 

αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : επιμζρουσ και τοπικοφ χαρακτιρα, δεν υπάρχει 

μια μζςθ βαςικι κατεφκυνςθ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 

4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΡΟΔΟΜΟΥ – ΤΗΑΝΕΣ. 

Ρεριοριςμζνθ υδροαποκεματικότθτα λόγω μικρισ υδροπερατότθτασ των γεωλογικϊν 

ςχθματιςμϊν που κυριαρχοφν (γνεφςιοι). Το ςφςτθμα αυτό αποτελείται από επιμζρουσ 

περιοριςμζνουσ υδροφόρουσ. Στθν επιφανειακι γεωγραφικι ενότθτά του βρίςκεται το 

ζλοσ Χρυςισ Ακτισ (PAR006). 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 11,6 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (5 % ) : προςχϊςεισ. ΘΜΙΡΕΑΤΑ (95 %) : γνεφςιοι. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : επιμζρουσ και τοπικοφ χαρακτιρα, δεν υπάρχει 

μια μζςθ βαςικι κατεφκυνςθ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ, πθγάδια. 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 

 

19 

 

 

5. ΣΥΣΤΘΜΑ ΓΑΛΑΤΙΑΝΘΣ – ΚΩΣΤΟΥ – ΤΟΥΛΟΥ – ΔΥΟΥ. 

Σφςτθμα μεγάλθσ υδροαποκεματικότθτασ το οποίο υποδιαιρείται ςε τρία υποςυςτιματα, 

με βάςθ τθν κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ. Το ςφςτθμα ΓΑΛΑΤΙΑΝΘΣ (2,6 Χλμ2) που 

αποςτραγγίηει πλευρικά προσ τθν υδροφορία προςχϊςεων και των οφιολίκων του 

ςυςτιματοσ «3». Το υποςφςτθμα ΚΩΣΤΟΥ (8,6 Χλμ2) που και αυτό μεταγγίηει πλευρικά προσ 

τον υδροφορζα των προςχϊςεων και των οφιόλικων του ςυςτιματοσ «3». Και τζλοσ το 

υποςφςτθμα ΔΥΟΣ (6,35 Χλμ2) ςτο οποίο εκφορτίηεται θ ομϊνυμθ πθγι. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 17,5 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ ( 50%) : μάρμαρα. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (50%) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : όπωσ περιγράφονται πιο πάνω. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 

6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΥΚΩΝ – ΚΑΒΟΥΟΡΟΤΑΜΟΥ. 

Ρεριοριςμζνθ υδροαποκεματικότθτα, λόγω μικρισ υδροπερατότθτασ των γεωλογικϊν 

ςχθματιςμϊν που το δομοφν (γρανίτεσ, γνεφςιοι).  

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 6,4 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (5 % ) : μάρμαρα. ΘΜΙΡΕΑΤΑ (95 %) : γνεφςιοι, γρανίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : τοπικοφ χαρακτιρα, δεν υπάρχει μια μζςθ βαςικι 

κατεφκυνςθ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 

7. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΣΡΟΥ ΧΩΙΟΥ – ΑΓ. ΡΑΝΤΩΝ. 

Μεγάλθσ υδροαποκεματικότθτασ ςφςτθμα . Πμωσ λόγω του ανοιχτοφ υδραυλικοφ μετϊπου 

των μαρμάρων με τθν κάλαςςα, ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ κακίςταται 

υφάλμυρο. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 21 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (70 % ) : μάρμαρα. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (30 %) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : προσ νότο Τρυπθτι. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : ιδιωτικζσ γεωτριςεισ, πθγάδια. 
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8. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΕΑΤΗΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ – ΑΓΚΑΙΙΑΣ. 

Μεγάλθσ υδροαποκεματικότθτασ ςφςτθμα, το οποίο, ςφμφωνα με τον Χαρμανίδθ (2001), 

μπορεί να αναβακμιςτεί με τεχνθτό εμπλουτιςμό.  

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 12 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (90 % ) : μάρμαρα. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (10 %) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : δεν ζχει ερευνθκεί πλιρωσ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : δθμοτικζσ γεωτριςεισ. 

 
9. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΛΥΚΘΣ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ. 

Ρεριοριςμζνθσ υδροαποκεματικότθτασ λόγω γεωλογικισ δομισ. Οι επιμζρουσ υδροφόροι 

ςτουσ αμφιβολίτεσ είναι μικρισ υδροαποκεματικότθτασ. Οι καρςτικοί υδροφόροι ζχουν 

ανοιχτό μζτωπο με τθν κάλαςςα και είναι υφάλμυροι. Στθν επιφανειακι γεωγραφικι 

ενότθτά του βρίςκονται οι υγρότοποι τθσ Αλυκισ Αγκαιριάσ (PAR006) και τθσ Ρίςω Αλυκισ 

(PAR012). 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 14,7 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (40 % ) : μάρμαρα, προςχϊςεισ. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (60 %) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : επιμζρουσ και τοπικοφ χαρακτιρα, δεν υπάρχει 

μία μζςθ βαςικι κατεφκυνςθ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 

 
10. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΜΡΟΥ – ΡΟΥΝΤΑΣ – ΒΟΥΤΑΚΟΥ – ΚΑΜΑΙΟΥ. 

Μεγάλθσ υδροαποκεματικότθτασ ςφςτθμα, ζνα ςθμαντικό μζροσ του είναι υφάλμυρο ςτθ 

ηϊνθ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΡΟΥΝΤΑΣ-ΓΛΥΣΙΔΙΑ, λόγω καλάςςιασ διείςδυςθσ, που οφείλεται ςτο 

ανοιχτό υδραυλικό μζτωπο των μαρμάρων με τθν κάλαςςα. Στθν επιφανειακι γεωγραφικι 

ενότθτά του βρίςκονται οι υγρότοποι τθσ Αλυκισ Ροφντασ (PAR008) και τθσ λιμνοκάλαςςασ 

Ροφντασ (PAR009). 

Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ζκταςθ : 19,5 Χλμ2. 

 Λικολογία : ΡΕΑΤΑ (80 % ) : μάρμαρα, προςχϊςεισ. ΑΔΙΑΡΕΑΤΑ (20 %) : αμφιβολίτεσ. 

 Βαςικι κατεφκυνςθ αποςτράγγιςθσ : προσ τθν βόρια ακτογραμμι ΚΑΜΡΟΥ – ΡΟΥΝΤΑΣ. 

 Κακεςτϊσ εκμετάλλευςθσ : ιδιωτικζσ γεωτριςεισ 
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Χάρτησ 4. Συςτιματα υδροφορζων και υγρότοποι τθσ Νιςου Πάροσ (τροποποίθςθ από Χαρμανίδθ 2001) 
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Από τα όρθ τθσ Ράρου ξεκινοφν οι κοίτεσ 6 διακριτϊν κφριων χειμάρρων που εκβάλλουν 

ςτισ περιοχζσ Ροφντα, Λιβάδια, Νάουςα, Γλυφάδεσ, Μϊλοσ και Ρυργάκι. Επιπλζον, 

υπάρχουν ακόμα 9 μικρότεροι χείμαρροι οι οποίοι παρουςιάηουν διακοπτόμενθ 

μορφολογία κοίτθσ ι/και μθ διακριτι εκβολι. Αν και όλοι οι υγρότοποι που καταγράφθκαν 

ςτο νθςί είναι παράκτιοι, καμία από τισ παραπάνω εκβολζσ δεν απογράφθκε, μεμονωμζνα, 

ωσ υγρότοποσ, αφοφ δεν πλθροφνται οι βαςικζσ προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ τουσ ωσ 

τζτοιου είδουσ οικοςυςτιματα. Ραρά ταφτα, ςτο υγροτοπικό ςφςτθμα του Ζλουσ 

Κολυμπικρεσ (PAR001) περιλαμβάνονται δφο διακριτζσ εκβολζσ τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ 

Νάουςασ-Ξθροπόταμου-Κϊςτου. Επιπρόςκετα, 4 από τουσ 10 υγρότοπουσ που 

καταγράφθκαν, τροφοδοτοφνται δευτερογενϊσ και με μικροποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ από 

τα νερά μικρϊν χειμάρρων, κυρίωσ μζςω τθσ αφξθςθσ των γλυκϊν επιφανειακϊν και 

υπόγειων νερϊν που προκαλοφν οι χείμαρροι αυτοί ςτισ γφρω από τουσ υγρότοπουσ 

περιοχζσ. Αυτοί οι υγρότοποι είναι οι: Αλυκι Αγκαιριάσ (PAR003), Ζλοσ Χρυςισ Ακτισ 

(PAR006), Ζλοσ Μϊλου ι Κζφαλου (PAR004) και Ζλοσ Ραροικιάσ (PAR005) (Χάρτθσ 5).   
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Χάρτησ 5. Υδρογραφικό δίκτυο  και υγρότοποι τθσ Νιςου Πάρου. 
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3. ΑΠΟΓΡΑΦΘ ΣΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΣΘΘ ΣΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΣΘ ΠΑΡΟΤ 

Μόνο τρεισ από τουσ υγρότοπουσ τθσ Ράρου είχαν ςυμπεριλθφκεί ςτθν εκνικι απογραφι 

υγρότοπων (Ηαλίδθσ και Μαντηαβζλασ 1994) χωρίσ όμωσ να δίδεται κάποιο επιπλζον 

ςτοιχείο: το Ζλοσ Κολυμπικρεσ, θ λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία και θ Αλυκι Αγκαιριάσ. 

Οι 6 από τουσ 10 υγρότοπουσ8 τθσ Ράρου απογράφθκαν το 2006 ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ του WWF Ελλάσ «Ρροςταςία των νθςιωτικϊν υγρότοπων τθσ Ελλάδασ» και 

παρουςιάςτθκαν επίςθμα ςτθ μελζτθ με τίτλο «Απογραφι των υγρότοπων των νθςιϊν του 

Αιγαίου»  (Κατςαδωράκθσ και Ραραγκαμιάν 2007). Οι υπόλοιποι 4 απογράφθκαν ςταδιακά 

μζςα ςτα ζτθ 2008 και 2010. Πλοι οι υγρότοποι εντοπίςτθκαν από τθν βιβλιογραφία, τθν 

προςωπικι επικοινωνία με ςχετικοφσ φορείσ και πρόςωπα κακϊσ και με φωτοερμθνεία 

δορυφορικϊν εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ (Quick bird, Google Εarth).  

Στθ γενικι  απογραφι του προγράμματοσ ςυμπεριλάβαμε τεχνθτοφσ και φυςικοφσ 

υγρότοπουσ μεγαλφτερουσ από ζνα ςτρζμμα που όμωσ δεν είναι γραμμικά ςυςτιματα 

(χείμαρροι, ρφακεσ, ποτάμια) εκτόσ εάν αποτελοφςαν τα ίδια τμιμα του υγρότοπου ι 

περιείχαν ςε κάποια ςθμεία τουσ μθ γραμμικά τμιματα (πχ φράγματα ανάςχεςθσ, 

πλθμμυρικά ζλθ, κλπ). Δόκθκε ζμφαςθ ςτουσ χερςαίουσ υγρότοπουσ, ςε κάποιεσ όμωσ 

περιπτϊςεισ ςυμπεριλάβαμε και πολφ ρθχζσ καλάςςιεσ εκτάςεισ.  

Ππωσ ςτουσ υγρότοπουσ των υπολοίπων νθςιϊν, ζτςι και ςτθν Ράρο θ απογραφι ζγινε με 

επιτόπιεσ επιςκζψεισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ κατά τισ οποίεσ ςυμπλθρωνόταν ζνα ειδικά 

ςχεδιαςμζνο πρωτόκολλο πεδίου. Τα δεδομζνα καταχωρικθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων 

GrIsWet του WWF Ελλάσ ι οποία είναι ςυμβατι με τθ βάςθ δεδομζνων του MedWet  για 

τθν απογραφι υγρότοπων τθσ Μεςογείου.  

                                                           
8 Σφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ «Σφμβαςθσ αμςάρ για τουσ υγρότοπουσ διεκνοφσ ςθμαςίασ, ιδίωσ ωσ 

ενδιαιτθμάτων υδρόβιων πουλιϊν»: «Υγρότοποι είναι φυςικζσ ι τεχνθτζσ περιοχζσ αποτελοφμενεσ 
από ζλθ γενικϊσ (marshes), από μθ αποκλειςτικά ομβροδίαιτα ζλθ με τυρφϊδεσ υπόςτρωμα (fen), 
από τυρφϊδεισ γαίεσ (peatland) ι από νερό. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι μονίμωσ ι προςωρινϊσ 
κατακλυηόμενεσ με νερό, το οποίο είναι ςτάςιμο ι ρζον, γλυκό, υφάλμυρο ι αλμυρό και 
περιλαμβάνουν επίςθσ εκείνεσ που καλφπτονται με καλαςςινό νερό, το βάκοσ του οποίου κατά τθ 
ρθχία (αμπϊτιδα) δεν υπερβαίνει τα ζξι μζτρα».  
Επιπλζον, ςτο άρκρο 2 τθσ ίδιασ ςφμβαςθσ αναφζρεται ότι ςτουσ υγροτόπουσ μπορεί να 
περιλαμβάνονται και «οι παρόχκιεσ ι παράκτιεσ ηϊνεσ που γειτονεφουν με υγροτόπουσ ι με νθςιά ι 
με καλάςςιεσ υδατοςυλλογζσ και που είναι βακφτερεσ μεν από ζξι μζτρα κατά τθ ρθχία, αλλά 
βρίςκονται μζςα ςτα όρια του υγροτόπου, όπωσ αυτόσ κακορίηεται παραπάνω»  
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Θ οριοκζτθςθ των υγρότοπων ζγινε με τθ χριςθ GPS και θ αποτφπωςθ ζγινε τόςο ςτισ 

δορυφορικζσ εικόνεσ του Google Earth όςο και τισ αεροφωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ του 

Κτθματολόγιο Α.Ε. (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx). Τα ψθφιακά 

δεδομζνα  καταχωρικθκαν ςτθ γεωβάςθ Geo-GrIsWet του WWF Ελλάσ. Ο κακοριςμόσ των 

ορίων των υγρότοπων ζγινε με τρία βαςικά κριτιρια:   

1. Εποχικι ι μόνιμθ παρουςία επιφανειακοφ νεροφ (αλμυροφ, γλυκοφ ι 

υφάλμυρου) ι θ παρουςία εδάφουσ κορεςμζνου ςε νερό.  

2. Φπαρξθ υδρομορφικϊν εδαφϊν  

3. Ραρουςία αλοφυτικισ ι υδροφυτικισ ι υπερυδατικισ και ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ υγρολιβαδικισ και παρόχκιασ δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ. 

Θ τεκμθρίωςθ των παραπάνω εκτόσ από τισ επιτόπιεσ αναγνωρίςεισ γινόταν και με 

βιντεοςκόπθςθ –ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ- αλλά και εξαντλθτικι  φωτογράφιςθ.  

Αντικειμενικά και με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κα ζπρεπε τα 

όρια να ςυμπεριλαμβάνουν μεγαλφτερεσ, ζωσ πολφ μεγαλφτερεσ εκτάςεισ. Σε κάποιεσ 

μάλιςτα κα ζπρεπε να ςυμπεριλαμβάνουν και τμιματα οικιςμϊν. Πμωσ εκ των πραγμάτων 

αυτό κα είχε μόνο κεωρθτικι αξία.  Ζτςι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οριοκετιςαμε 

ουςιαςτικά το τι ζχει απομείνει και το τι κα πρζπει να προςτατευτεί. Σε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ δεν μπορζςαμε να αποφφγουμε τθν ςυμπερίλθψθ καλλιεργειϊν και αραιά 

δομθμζνων περιοχϊν (κυρίωσ πρόςφατων), ενϊ ςε αρκετζσ ςυμπεριλάβαμε και εκτάςεισ 

μθ υγροτοπικζσ που όμωσ είναι κακοριςτικζσ για τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων υγρότοπων 

(πχ αμμοκίνεσ)  

την Πάρο απογράφηκαν ςυνολικά 10 υγρότοποι, όλοι φυςικοί. Ραρά τον μικρό τουσ 

αρικμό θ ποικιλία τφπων υγρότοπων είναι αξιοςθμείωτθ, αν και δεν διαφοροποιοφνται 

πολφ από τον κλαςςικό-αρχετυπικό τφπο παράκτιου υγροτόπου των νθςιϊν που 

τροφοδοτείται με γλυκά νερά κυρίωσ από τον υδροφόρο ορίηοντα (βλυχάδεσ), ζχει 

επίδραςθ από τθ κάλαςςα και διακζτει ι όχι ελεφκερθ επιφάνεια νεροφ.  

Θ ζκταςθ των υγρότοπων τθσ Ράρου κυμαίνεται από 6 ωσ 97 ενϊ, ςυνολικά 

καταλαμβάνουν ζκταςθ 499 ςτρζμματα, δθλαδι περίπου το 0,25 % τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ 

του νθςιοφ, που είναι 196,7 km2. Ο μζςοσ όροσ φυςικότθτασ είναι ςχετικά χαμθλόσ (4,5 + 

1,9). Σε καλφτερθ κατάςταςθ βρίςκονται το ζλοσ Μϊλου (PAR004, Βακμόσ Φυςικότθτασ 7) 

και οι Αλυκζσ Λάγγερθσ ςτθν Ρλατειά Άμμο (PAR011, Βακμόσ Φυςικότθτασ 8) που 

βρίςκονται ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ. Αντίκετα ςε πολφ κακι κατάςταςθ βρίςκονται οι 

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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υγρότοποι Ζλοσ Ραροικιάσ (PAR005) και Ρίςω Αλυκι (PAR012) οι οποίοι ζχουν Βακμό 

Φυςικότθτασ μόλισ 2. Οι υπόλοιποι υγρότοποι ζχουν ενδιάμεςο ΒΦ (4 ι 5).   

Επιπρόςκετα, δφο υγρότοποι ζχουν καταςτραφεί πλιρωσ. Μια μικρι περιοχι, που 

εντοπίςτθκε αρχικά από δορυφορικζσ εικόνεσ υψθλισ ανάλυςθσ ωσ υγροτοπικι ςτο Ρίςω 

Λιβάδι, βρζκθκε κατεςτραμμζνθ και ακόμα μία ςτθν περιοχι του Δρυοφ, που αποτελοφςε 

πολφ παλαιά υγροτοπικι ζκταςθ, δεν πλθροί πλζον τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για τον 

χαρακτθριςμό τθσ ωσ υγρότοποσ, αφοφ οι πθγαίεσ αναβλφςεισ τθσ περιοχισ εγκλωβίηονται 

μζςα ςε τςιμεντζνια δεξαμενι για αρδευτικοφσ ςκοποφσ. 

Λόγω προφανϊσ τθσ μικρισ τουσ ζκταςθσ, μικρι ςθμαςία ζχει δοκεί ςτθν ζρευνα για τουσ 

υγροτόπουσ τθσ Ράρου, ςε ςφγκριςθ για παράδειγμα με εκείνουσ τθσ Νάξου. Ζτςι θ γνϊςθ 

και θ κατανόθςθ που διακζτουμε για αυτοφσ δεν είναι επί του παρόντοσ επαρκισ. Από τθν 

άποψθ των πουλιϊν, όλα φαίνεται να ςυνθγοροφν ότι θ Ράροσ (όπωσ και θ Νάξοσ) 

βρίςκεται πάνω ςτον κεντρικό μεταναςτευτικό διάδρομο που περνάει από τισ κεντρικζσ 

Κυκλάδεσ, γεγονόσ με μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ποικιλία των ειδϊν και τουσ αρικμοφσ των 

ατόμων που μποροφν να παρατθρθκοφν ςτο νθςί ιδιαιτζρωσ τθν άνοιξθ. 

Πλοι ςχεδόν οι υγρότοποι τθσ Ράρου ζχουν ιδθ περιοριςτεί και πολιορκθκεί αςφυκτικά 

από τθ δόμθςθ, τουσ δρόμουσ και τα μπαηϊματα. Αν όμωσ λθφκοφν μζτρα ϊςτε θ πίεςθ να 

ςταματιςει εδϊ, μποροφν να διατθρθκοφν ςε μια αξιοπρεπι κατάςταςθ. Υπάρχουν ςχζδια 

για τθν καταςκευι τριϊν λιμνοδεξαμενϊν (Καβουροπόταμοσ, Μάρπθςςα, Συρίγοσ) αλλά 

δεν είναι γνωςτό αν και πότε κα καταςκευαςτοφν και αν και πωσ κα επθρεάςουν φυςικοφσ 

υγρότοπουσ.  

Πλοι οι υγρότοποι τθσ Ράρου βρίςκονται εντόσ Τόπου Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλουσ ενϊ 

κανζνασ δεν περιλαμβάνεται ςε Καταφφγιο Άγριασ Ηωισ. Από τουσ 10 υγρότοπουσ μόνο οι 

3 βρίςκονται εντόσ των ορίων Natura 200 και μάλιςτα ςε  Ηϊνθ Ειδικισ  Ρροςταςίασ 

(Νθςίδεσ Ράρου και Νότια Αντίπαροσ, GR4220025): οι Αλυκζσ Λάγγερθσ (PAR011), το 

ζλοσ Μϊλου ι Κεφάλου (PAR004) και θ λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία (PAR002). Κςωσ 

αυτό το κακεςτϊσ ζπαιξε κάποιο ρόλο ςτθν διατιρθςθ των δφο πρϊτων 

υγρότοπων,   κακόλου όμωσ δεν εμπόδιςε τθν μεγάλθ υποβάκμιςθ του τρίτου.  
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3.1. Ζλοσ Κολυμπήθρεσ (PAR001) 

Το ζλοσ Κολυμπικρεσ βρίςκεται περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά τθσ Νάουςασ και ςε επαφι με 

τον ομϊνυμο διάςθμο τόπο κολφμβθςθσ, λόγω των γεωλογικϊν του ςχθματιςμϊν. 

Ρρόκειται για ςφςτθμα υγρότοπων, που αποτελείται ςτο νότο από τισ εκβολζσ δυο 

διακριτϊν μικρϊν ρεμάτων που ςτραγγίηουν τθν ίδια, ςχετικά μεγάλθ, λεκάνθ απορροισ, 

τθν εκβολι μιασ πθγισ που θ ροι τθσ ςχθματίηει μικρό ρυάκι μζχρι τθ κάλαςςα (ςτο βόρειο 

τμιμα του υγρότοπου) και τισ ενδιάμεςεσ αμμϊδεισ περιοχζσ ρθχϊν καλάςςιων νερϊν, 

αμμονθςίδων και ρθχϊν αμμωδϊν κοιλοτιτων, που πλθμμυρίηονται από τα χειμερινά 

κφματα (Χάρτθσ 6, Εικόνεσ 2 & 3). Ρζραν των επιφανειακϊν υδάτων υπάρχουν και υπόγειεσ 

απορροζσ, όπωσ υποδθλϊνουν άλλωςτε και τα διάςπαρτα πθγάδια ςτα όρια του 

υγρότοπου. Ζχει περιλθφκεί ςτον κατάλογο τθσ Εκνικισ Απογραφισ Υγρότοπων που 

πραγματοποίθςε το Ελλθνικό Κζντρο Βιότοπων-Υγρότοπων (Ε.Κ.Β.Υ.) το 1994, με κωδικό 

GR422353000 και το ίδιο όνομα (Ηαλίδθσ και Μαντηαβζλασ 1994) χωρίσ όμωσ να υπάρχει 

οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία. Θ ςυνολικι του ζκταςθ είναι 80 ςτρζμματα εκ των οποίων 

ωςτόςο, περίπου τα 7 είναι επιχωματωμζνα και δομθμζνα (Εικόνα 2). 

    Χάρτησ 6. Τα όρια του ζλουσ Κολυμπικρεσ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Στα όρια του υγρότοπου δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν 

πράξθ. Μια μικρι ζκταςθ ςτο βόρειο άκρο του υγρότοπου, βρίςκεται εντόσ περιοχισ που 

ζχει χαρακτθριςτεί ωσ αρχαιολογικόσ χϊροσ9. Το κακεςτϊσ αυτό, απζτρεψε ωσ ζνα βακμό 

τθν επζκταςθ τθσ δόμθςθσ και τθν τροποποίθςθ τθσ φυςιογνωμίασ ςτο βόρειο τμιμα του 

υγρότοπου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν αντίςτοιχθ επζκταςι τθσ ςτο υπόλοιπο τμιμα του.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στο ζλοσ Κολυμπικρεσ απαντϊνται 4 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με φκίνουςα 

ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

2. A – Μόνιμα καλάςςια φδατα βάκουσ μικρότερου των 6 μζτρων κατά τθ ρθχία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων κόλπων και ςτενϊν. 

3. F – Εκβολικά φδατα. Τα μόνιμα φδατα των εκβολϊν και τα εκβολικά ςυςτιματα των 

δζλτα. 

4. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 9 τφποι οικότοπων τθσ Οδθγίασ ΕΕ 92/43, 

                                                           
9
 ΥΑ ΑΙ/Φ2/28098/1311/14-6-1979 του τότε ΥΡΡΕ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 849/Β/25-9-1979. 

Εικόνα 2. Άποψθ των εκβολϊν και του ρθχοφ 

καλάςςιου τμιματοσ με τισ αμμονθςίδεσ, 

όπου φαίνονται και τα δομθμζνα τμιματα του 

υγρότοπου. 

Εικόνα 3. Άποψθ του βόρειου τμιματοσ με τθν 

πθγι και τον ςτενό ρθχό κόλπο. 
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οι οποίοι ωςτόςο καταλαμβάνουν μικρζσ εκτάςεισ και με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1110 – Αμμοςφρςεισ που καλφπτονται διαρκϊσ από καλάςςιο νερό μικροφ βάκουσ. 

2. 1130 – Εκβολζσ ποταμϊν. 

3. 1160 – Αβακείσ κολπίςκοι και κόλποι. 

4. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν. 

5. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi). 

6. 2110 – Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ. 

7. 2120 – Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ). 

8. 2230 – Εκτάςεισ κινϊν με Malcolmietalia. 

9. 3260 – Επιπλζουςα βλάςτθςθ υδροχαρϊν φυτϊν (βατραχιϊδθ) των ποταμϊν ςτουσ 

πρόποδεσ των βουνϊν και ςτισ πεδιάδεσ. 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αλοφυτικά και υγρολιβαδικά τμιματα ανάμεςα ςτισ 

εκβολζσ, υφυδατικι ςε περιοριςμζνα τμιματα των κοιτϊν, αμμόφιλθ ςτο παραλιακό 

μζτωπο και υπερυδατικι αλλά και καμνϊδθ-δενδρϊδθ ςτα όρια του υγρότοπου και ςτα 

όρια των υγροτοπικϊν τμθμάτων που ςυνκζτουν το ςφςτθμα. Επιπρόςκετα, υπάρχουν 

αρκετά άτομα ξενικϊν ειδϊν (κυρίωσ φοινικοειδι) τα οποία είναι φυτεμζνα διάςπαρτα 

γφρω από τα δομθμζνα τμιματα του υγρότοπου. Στα τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ 

αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από το γζνοσ Salicornia. Στα τμιματα με 

αμμόφιλθ βλάςτθςθ το κυρίαρχο είδοσ είναι το Eryngium maritimum. Στα μόνιμα φδατα 

των εκβολϊν αναπτφςςονται υφυδατικά είδθ του γζνουσ Ranunculus. Στα υγρά λιβάδια 

φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από το γζνοσ Juncus, ενϊ περιμετρικά των παραπάνω 

τμθμάτων προσ τθν ενδοχϊρα υπάρχουν διάςπαρτεσ λόχμεσ υπερυδατικισ βλάςτθςθσ με 

καλάμια των γενϊν Phragmites, Arundo και Scirpus αλλά και μεμονωμζνεσ λόχμεσ δζντρων 

και κάμνων αποτελοφμενεσ κυρίωσ από αρκεφκουσ (Juniperus sp.), ςκίνουσ (Pistacia 

lentiscus) και φυτεμζνα αρμυρίκια (Tamarix sp.). Στον Ρίνακα 4 παρουςιάηονται τα πιο 

ςυχνά απαντοφμενα είδθ που ςυνκζτουν τθ χλωρίδα τθσ περιοχισ ςφμφωνα με τθν αδρι 

απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 
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Πίνακασ 4. Βαςικά είδθ χλωρίδασ του ζλουσ Κολυμπικρεσ. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 
Eryngium maritimum Συγκυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν (φυτεμζνα) 
Pistacia lentiscus Ραρόν 
Juniperus sp. Ραρόν 
Serapias sp. Ραρόν 
Ranunculus sp. Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Halimione portulacoides Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 
Phoenix sp. Ραρόν (φυτεμζνα) 
Ammophila arenaria Ραρόν 
Scirpus sp. Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα του ζλουσ, μπορεί με ςιγουριά να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά, κακϊσ αποτελεί τον μοναδικό τζτοιου τφπου υγρότοπο ςτο βόρειο 

τμιμα τθσ Ράρου, αλλά και γιατί αποτελεί το μοναδικό υγρότοπο του νθςιοφ με 

υποτυπϊδθ εκβολικά χαρακτθριςτικά. Κατά τισ επιςκζψεισ καταγράφθκαν 5 είδθ πουλιϊν 

ςτον υγρότοπο (βλ. απογραφικά δελτία-Ραράρτθμα 1), ενϊ ςτισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ 

Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου 

(Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 είναι είδθ 

προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2). Τα περιςςότερα από αυτά κάνουν χριςθ του 

ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι. Τζλοσ, λόγω τθσ παρουςίασ 

εκβολικϊν υδάτων ο υγρότοποσ είναι ςθμαντικόσ για κάποια είδθ καλάςςιων ψαριϊν που 

τον επιςκζπτονται κατά τθν αναπαραγωγικι περίοδο, αλλά και για τθ διαβίωςθ ςτα πρϊτα 

ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. 

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ππωσ προαναφζρκθκε, το ζλοσ Κολυμπικρεσ ςυνορεφει ςτο βόρειο άκρο του με ζναν από 

τουσ γνωςτότερουσ τόπουσ κολφμβθςθσ του νθςιοφ. Το παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με το ότι 
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απζχει μόλισ 2,3 χιλιόμετρα από τθ Νάουςα, που αποτελεί το δεφτερο μεγαλφτερο οικιςμό 

του νθςιοφ και ζναν από αυτοφσ που δζχονται το μεγαλφτερο αρικμό καλοκαιρινϊν 

επιςκεπτϊν, προκαλεί ιδιαίτερο φόρτο δραςτθριοτιτων, αλλά και αλλοιϊςεων ςτον 

υγρότοπο. Από τα 80 ςτρζμματα τθσ υγροτοπικισ ζκταςθσ περίπου τα 7 είναι 

επιχωματωμζνα και δομθμζνα με τουριςτικά καταλφματα, ταβζρνεσ και βοθκθτικοφσ 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ, αποκικευςθσ υλικϊν κλπ (Χάρτθσ 7). Ο υγρότοποσ δζχεται 

ςθμαντικζσ πιζςεισ και οχλιςεισ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν, οι οποίεσ 

γίνονται εντονότερεσ και λόγω τθσ ανφπαρκτθσ ενθμζρωςθσ τθσ ςθμαςίασ του 

ςυγκεκριμζνου τόπου. Ρζρα από τισ τουριςτικζσ υποδομζσ μζςα ςτον υγρότοπο, υπάρχουν 

επίςθσ αρκετζσ τουριςτικζσ υποδομζσ και ζντονεσ δραςτθριότθτεσ ςτα όρια αυτοφ, όπωσ, 

κάμπινγκ, ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ, χϊροι ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ και άςκθςθσ 

καλαςςίων ςπορ κ.α. Επιπρόςκετα, υπάρχουν και ιπιεσ γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςε αρδευόμενουσ και εκτατικοφσ αγροφσ, οι οποίεσ προκαλοφν μικρι 

ςθμειακι ρφπανςθ των νερϊν που καταλιγουν ςτισ εκβολζσ. Θ πραγματικότθτα είναι ότι, 

με εξαίρεςθ το ανατολικό τμιμα τθσ αρχαιολογικισ ηϊνθσ που ςυνορεφει με τον υγρότοπο, 

ςε όλθ τθν περίμετρο του, αλλά και μζςα ςε αυτόν, οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και οι 

πιζςεισ είναι μεγάλεσ, κορυφϊνονται δε κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχωματωμζνεσ-

δομθμζνεσ περιοχζσ 

Χάρτησ  7. Επιχωματϊςεισ και δόμθςθ ςτο ζλοσ Κολυμπικρεσ. 
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Ραρά ταφτα, ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ 

μικρότερου και άλλεσ μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα 

με τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι ακόλουκεσ: 

 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν. 

 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ. 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 204 Αγροτικι. 

 

 

 

3.2. Λιμνοθάλαςςα άντα Μαρία (PAR002) 

Θ Λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία βρίςκεται περίπου 3,4 χιλιόμετρα ανατολικά-

βορειοανατολικά τθσ Νάουςασ και μόλισ 0,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον μικρό 

οικιςμό Λάγγερθ. Ρρόκειται για μθ-τυπικι λιμνοκάλαςςα αφοφ δεν ςυνδζεται με μόνιμο 

τρόπο με τθ κάλαςςα (Χάρτθσ 8). Το νερό ςτον υγρότοπο παρουςιάηει μεγάλθ αυξομείωςθ 

ςτθ ςτάκμθ του, θ οποία φτάνει ςτα χαμθλότερα επίπεδά (μθδενικι ςτάκμθ-κορεςμζνο 

ζδαφοσ) κατά τισ αρχζσ του καλοκαιριοφ που ςυνεχίηεται μζχρι τθν πλιρωςι του με τισ 

πρϊτεσ βροχζσ και τθν τροφοδοςία του από το χειμζριο κφμα (Εικόνεσ 4, 5). Θ είςοδοσ του 

καλαςςινοφ νεροφ πραγματοποιείται κυρίωσ από τθν ςτενι δίοδο ςτο βόρειο άκρο τθσ 

κοιλότθτασ (Εικόνεσ 6, 7) ενϊ οι μικροποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ προζρχονται κυρίωσ από 

υπόγειο υδροφορζα που εκφορτίηεται ςτα όρια του υγρότοπου προσ τθ κάλαςςα και τα 

κατακρθμνίςματα. Ζχει περιλθφκεί ςτον κατάλογο τθσ Εκνικισ Απογραφισ Υγρότοπων που 

πραγματοποίθςε το Ελλθνικό Κζντρο Βιότοπων-Υγρότοπων (Ε.Κ.Β.Υ.) το 1994, με κωδικό 

GR422353000 και το ίδιο όνομα (Ηαλίδθσ και Μαντηαβζλασ 1994) χωρίσ όμωσ να υπάρχει 

οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία. Θ ςυνολικι του ζκταςθ είναι 42 ςτρζμματα εκ των οποίων 

τα 22 περίπου καταλαμβάνονται από τθν κοιλότθτα που πλθμυρίηει, τα 8 από υγρά λιβάδια 

και αλοφυτικι βλάςτθςθ, ενϊ τα υπόλοιπα αποτελοφνται κυρίωσ από κινοφμενεσ και 

υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ με αμμόφιλθ βλάςτθςθ και αρκεφκουσ.  
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Χάρτησ 8. Τα όρια του υγρότοπου λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία. 

 

Εικόνα 4. Ανϊτερθ ςτάκμθ νεροφ κατά τθν 

αρχι τθσ άνοιξθσ. 

Εικόνα 5. Κατϊτερθ ςτάκμθ νεροφ 

(κορεςμζνοσ ζδαφοσ) κατά το τζλοσ 

καλοκαιριοφ. 

Εικόνα 6. Δίοδοσ καλαςςινοφ νεροφ κατά τθν 

ανϊτερθ ςτάκμθ. 

Εικόνα 7. Δίοδοσ καλαςςινοφ νεροφ κατά τθν 

κατϊτερθ ςτάκμθ. 
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Αν και ο υγρότοποσ βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ Ηϊνθσ Ειδικισ Ρροςταςίασ GR4220025 

(Νθςίδεσ Ράρου και Νότιασ Αντιπάρου), δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι περιβαλλοντικι 

προςταςία ςτθν πράξθ.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στθ λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία απαντϊνται 3 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με 

φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. J – Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά 

ςτενζσ διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

3. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 6 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, εκ 

των οποίων οι δφο πρϊτοι (όπωσ αναφζρονται παρακάτω με αςτερίςκο) αποτελοφν και 

οικότοπουσ προτεραιότθτασ. Ρλθν αυτϊν οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν μικρζσ εκτάςεισ. Οι 

τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1150* - Λιμνοκάλαςςεσ. 

2. 2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.). 

3. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν. 

4. 2120 – Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ). 

5. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). 

6. 2110 – Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ. 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αλόφυτα και υπερυδατικά είδθ των υγρϊν λιβαδιϊν 

ςτα βορειοδυτικά τμιματα, με αρκεφκουσ ςε κίνεσ ςτο παραλιακό μζτωπο αλλά και ςτο 

νότιο τμιμα προσ τθν ενδοχϊρα, ενϊ υπάρχουν και μικρά τμιματα με χαμθλά αμμόφιλα, 

τα οποία ωςτόςο δζχονται πιζςεισ από τον καλοκαιρινό τουριςμό και τισ ςυναφείσ με 

αυτόν δραςτθριότθτεσ, με αποτζλεςμα να ζχουν ςυρρικνωκεί ςθμαντικά. Τζλοσ, υπάρχουν 

τμιματα με υφυδατικι βλάςτθςθ ςτθν κοιλότθτα που πλθμμυρίηει. Στα τμιματα με 

αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από τα γζνθ Salicornia 

και Arthrocnemum. Στα τμιματα με αμμόφιλθ βλάςτθςθ τα κυρίαρχα είδθ είναι τα 

Ammophila arenaria και Eryngium maritimum, ενϊ ςτα πάνω από αυτά αμμοκινικά 
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τμιματα αναπτφςςονται λόχμεσ με αρκεφκουσ του είδουσ Juniperus oxycedrus 

(ssp.macrocarpa). Οι κίνεσ αυτζσ βρίςκονται ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με το ανάντθ 

κακαρά υγροτοπικό ςυςτιμα, ενϊ ςε διάςπαρτεσ κοιλότθτεσ μεταξφ τουσ, φφονται μικρζσ 

λόχμεσ υπερυδατικισ βλάςτθςθσ. Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ ςυμπεριλαμβάνονται ωσ 

αναπόςπαςτο τμιμα του υγρότοπου. Στα υγρά λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα 

κυρίωσ από το γζνοσ Juncus, ενϊ ςτθν κοιλότθτα τθσ λιμνοκάλαςςασ αναπτφςςεται 

υφυδατικι βλάςτθςθ του γζνουσ Ruppia. Τζλοσ, περιμετρικά του υγρότοπου υπάρχουν 

λόχμεσ καλαμιϊν του είδουσ Arundo donax, ςκίνοι (Pistacia lentiscus) και άτομα αρμυρικιϊν 

του γζνουσ Tamarix. Στον Ρίνακα 5 παρουςιάηονται τα πιο ςυχνά απαντοφμενα είδθ που 

ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που 

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 5. Βαςικά είδθ χλωρίδασ τθσ λιμνοκάλαςςασ Σαντα Μαρία. 

Είδοσ                     Κυριαρχία 

Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Ραρόν 
Ammophila arenaria Συγκυρίαρχο 
Eryngium maritimum Ραρόν 
Sporobolus sp. Ραρόν 
Juniperus oxycedrus ssp.  Macrocarpa Κυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Pistacia lentiscus Ραρόν 
Ruppia sp. Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα τθσ λιμνοκάλαςςασ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά. Κατά τισ επιςκζψεισ καταγράφθκαν 5 είδθ πουλιϊν ςτον υγρότοπο 

(βλ. απογραφικά δελτία-Ραράρτθμα 1), ενϊ ςτισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ 

Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 

2009) αναφζρονται 96 είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 είναι είδθ προτεραιότθτασ 

(Ραράρτθμα 2). Ρολλά από αυτά κάνουν χριςθ του ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για 

ξεκοφραςθ, είτε για τροφι.  
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Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ςθμαντικζσ πιζςεισ και οχλιςεισ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν 

μθνϊν, οι οποίεσ γίνονται εντονότερεσ και λόγω τθσ ανφπαρκτθσ ενθμζρωςθσ για τθ 

ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου τόπου. Στα νότια όρια τθσ λιμνοκάλαςςασ Σάντα Μαρία 

εκτείνεται το ομϊνυμο κάμπινγκ, το οποίο εν μζρει ζχει καταλάβει τμιματα του υγρότοπου 

και μαηί με τισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν παραλία (ιςτιοςανίδα, καντίνεσ, 

ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ, μθχανικόσ κακαριςμόσ κ.α.) αποτελοφν τισ κφριεσ αιτίεσ 

υποβάκμιςθσ του υγρότοπου. Ωσ πιο ςθμαντικι αλλοίωςθ καταγράφθκε θ καταςκευι 

τοιχίου μζςα ςτα όρια τθσ υγρισ κοιλότθτασ, το οποίο οριοκετεί τον χϊρο του κάμπινγκ 

(Εικόνα 7). Ωςτόςο, κατά τθ χαρτογράφθςθ του υγρότοπου και λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο 

τα υγροτοπικά χαρακτθριςτικά, όςο και τθν αμμοκινικι ςφςταςθ τθσ περιοχισ, θ ζκταςθ 

αυτι μαηί με τμιμα προσ το εςωτερικό του τοιχίου (περίπου 4 ςτρζμματα) 

ςυμπεριλιφκθκε ςτα φυςικά όρια του υγρότοπου (Χάρτθσ 9). Μια ακόμα πολφ ςθμαντικι 

αλλοίωςθ είναι θ μετατροπι τθσ υγρισ κοιλότθτασ ςε χϊρο ςτάκμευςθσ κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ. Δεκάδεσ ζωσ και εκατοντάδεσ οχιματα ςτακμεφουν ςε όλθ ςχεδόν 

τθν ζκταςθ τθσ κοιλότθτασ, που ξεραίνεται το καλοκαίρι, προκαλϊντασ ςθμαντικζσ ηθμιζσ 

τόςο ςτθν κακαρά υγροτοπικι βλάςτθςθ, όςο και ςτθν άμμοφιλθ, αλλά και ςτισ αμμοκίνεσ 

(Εικόνα 8). Τα τελευταία χρόνια, ζχουν γίνει καταγγελίεσ για τθν άντλθςθ των υδάτων από 

τθν κοιλότθτα κατά τθν αρχι τθσ καλοκαιρινισ περιόδου, οι οποίεσ ωςτόςο δεν 

διερευνικθκαν επαρκϊσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ρεριμετρικά του δρόμου ςτο 

βορειοδυτικό τμιμα του υγρότοπου υπάρχουν παλιζσ αλλά και νζεσ (κατά τα ζτθ 2009, 

2010) αποκζςεισ αδρανϊν που αυξάνουν ακόμα περιςςότερο τισ ιδθ ιςχυρζσ πιζςεισ που 

δζχεται ο υγρότοποσ. Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια των τριϊν επιςκζψεων ςτον υγρότοπο, 

παρατθρικθκαν διάςπαρτα άδεια φυςίγγια, τα οποία μασ κάνουν να εικάηουμε πωσ κατά 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ υπάρχει κυνθγετικι δραςτθριότθτασ. Επιπρόςκετα, ςτα όρια του 

υγρότοπου υπάρχουν διάςπαρτεσ κατοικίεσ (κυρίωσ εξοχικζσ) αλλά και ιπιεσ γεωργικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςε αρδευόμενουσ και εκτατικοφσ αγροφσ.  

Ραρά ταφτα, ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ 

μικρότερεσ και άλλεσ μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα 

με τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι ακόλουκεσ: 

 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν. 

 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ. 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 
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 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Τοιχίο μζςα ςτθν υγρι κοιλότθτα. Εικόνα 9. Στάκμευςθ ςτον υγρότοπο κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Υποδομζσ του 

κάμπινγκ πάνω ςε 

υγροτοπικζσ 

εκτάςεισ. 

Χάρτησ 9. Υποδομζσ του κάμπινγκ που ζγιναν πάνω ςε υγροτοπικζσ-κινικζσ εκτάςεισ. 
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3.3. Αλυκή Αγκαιριάσ (PAR003) 

Θ Αλυκι Αγκαιριάσ βρίςκεται περίπου 1,8 χιλιόμετρα δυτικά από τον οικιςμό Αγκαιριάσ και 

ςυνορεφει με τα δυτικά όρια του ςχετικά νζου οικιςμοφ Αλυκι. Ρρόκειται για ρθχι 

κοιλότθτα που τροφοδοτείται με καλαςςινό νερό κατά τισ φουςκοκαλαςςιζσ, ενϊ 

τροφοδοτείται και με γλυκό νερό ςτα βόρεια όριά τθσ από τθν εκφόρτιςθ υπόγειου 

υδροφορζα, αλλά και από διάςπαρτεσ αναβλφςεισ γλυφοφ νεροφ. Ραρότι υπάρχει εμφανζσ 

ςθμείο ςφνδεςθσ του υγρότοπου με τθ κάλαςςα ςτο δυτικό άκρο του, δεν αποτελεί τυπικι 

λιμνοκάλαςςα διότι δε ςυνδζεται ςυνεχϊσ με αυτιν και γι’ αυτό παρατθρείται ζντονθ 

αυξομείωςθ τθσ ςτάκμθσ του επιφανειακοφ νεροφ, που κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

είναι ελάχιςτο. Στο παρελκόν γινόταν μάλλον και αλοπθγία, όπωσ δθλϊνει το όνομά του 

αλλά και αυτό του οικιςμοφ. Ζχει περιλθφκεί ςτον κατάλογο τθσ Εκνικισ Απογραφισ 

Υγρότοπων που πραγματοποίθςε το Ελλθνικό Κζντρο Βιότοπων-Υγρότοπων (Ε.Κ.Β.Υ.) το 

1994, με κωδικό GR422355000 ωσ Λιμνοκάλαςςα Αλυκισ Αγκαιριάσ (Ηαλίδθσ και 

Μαντηαβζλασ 1994) χωρίσ όμωσ να υπάρχει οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία. Θ ςθμερινι 

ςυνολικι του ζκταςθ είναι 38 ςτρζμματα, ενϊ ςτο παρελκόν φαίνεται πωσ ιταν πολφ 

μεγαλφτερθ. Ράνω από το 1/3 του υγρότοπου επιχωματϊκθκε και δομικθκε για τισ 

ανάγκεσ επζκταςθσ του οικιςμοφ Αλυκι, κυρίωσ για τθ δθμιουργία ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων, αλλά και κατοικιϊν. Από τα 38 ςτρζμματα τθσ οριοκζτθςθσ περίπου τα 19 

καλφπτονται από τθν υγρι κοιλότθτα που πλθμυρίηει, τα 11 από αλοφυτικι και 

υπερυδατικι βλάςτθςθ ενϊ τα υπόλοιπα καλφπτονται κυρίωσ από τθν αμμϊδθ παραλία, 

όπου βρίςκεται και θ δίοδοσ επικοινωνίασ του με τθ κάλαςςα (Χάρτθσ 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 10. Χαρτογράφθςθ ορίων αλυκισ Αγκαιριάσ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Αν και ο υγρότοποσ υπάγεται ςε περιοχι που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι για τα Ρουλιά 

(IBA: GR153), ςτα όρια του δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν 

πράξθ.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στθν Αλυκι Αγκαιριάσ απαντϊνται 3 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με φκίνουςα ςειρά 

κάλυψθσ είναι: 

1. J – Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά 

ςτενζσ διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

3. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 4 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, εκ 

των οποίων ο πρϊτοσ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω με αςτερίςκο) αποτελεί και οικότοπο 

προτεραιότθτασ. Ρλθν του πρϊτου οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν μικρζσ εκτάςεισ. Οι τφποι 

οικότοπων με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1150* - Λιμνοκάλαςςεσ 

2. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν 

3. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

4. 2110 – Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι αλόφυτα ςτθν κοιλότθτα, τα οποία βρίςκονται 

ςε μίξθ με υπερυδατικι βλάςτθςθ των υγρϊν λιβαδιϊν ςτα βόρεια και βορειοδυτικά 

τμιματα του υγρότοπου. Στο βορειοδυτικό άκρο του αλλά και ςτο παραλιακό μζτωπο 

ζχουν φυτευτεί διάςπαρτα άτομα αλμυρικιϊν, ενϊ ςτθν ακτι υπάρχουν και μικρά τμιματα 

με χαμθλά αμμόφιλα, τα οποία ωςτόςο δζχονται πιζςεισ από τον καλοκαιρινό τουριςμό και 

τισ ςυναφείσ με αυτόν δραςτθριότθτεσ, με αποτζλεςμα να ζχουν ςυρρικνωκεί ςθμαντικά. 

Τζλοσ υπάρχουν τμιματα με υφυδατικι βλάςτθςθ ςτθν κοιλότθτα που πλθμμυρίηει. Στα 

τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από το 

γζνοσ Salicornia. Στα υγρά λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από το γζνοσ 
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Juncus, ενϊ ςτθν κοιλότθτα τθσ λιμνοκάλαςςασ αναπτφςςεται υφυδατικι βλάςτθςθ του 

γζνουσ Lamprothamnium. Τζλοσ, περιμετρικά του υγρότοπου υπάρχουν λόχμεσ καλαμιϊν 

του είδουσ Phragmites australis. Στον Ρίνακα 6 παρουςιάηονται τα πιο ςυχνά απαντοφμενα 

είδθ που ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που 

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ.. 

Πίνακασ 6. Βαςικά είδθ χλωρίδασ τθσ Αλυκισ Αγκαιριάσ. 

Είδοσ                     Κυριαρχία 
Salicornia sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν (φυτεμζνα) 
Juncus sp. Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Lamprothamnium sp. Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα τθσ λιμνοκάλαςςασ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά κυρίωσ κατά τθν εαρινι περίοδο. Κατά τισ επιςκζψεισ 

καταγράφθκαν 14 είδθ πουλιϊν ςτον υγρότοπο (βλ. απογραφικά δελτία-Ραράρτθμα 1), 

ενϊ ςτισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ 

για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 είδθ πουλιϊν εκ των 

οποίων τα 12 είναι είδθ προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2) πολλά από αυτά κάνουν χριςθ του 

ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι.  

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ςθμαντικζσ πιζςεισ και οχλιςεισ κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των 

καλοκαιρινϊν μθνϊν, οι οποίεσ γίνονται εντονότερεσ και λόγω τθσ ανφπαρκτθσ ενθμζρωςθσ 

για τθ ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου τόπου. Ρερίπου 17 ςτζμματα πρϊθν υγροτοπικισ 

ζκταςθσ ζχουν επιχωματωκεί ςτα ανατολικά όρια τθσ Αλυκισ για τθν επζκταςθ του 

οικιςμοφ και τθν ίδρυςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Θ ζκταςθ αυτι εξαιρζκθκε από τθν 

οριοκζτθςθ μιασ και δεν κεωρείται ότι μπορεί να επανζλκει ςτθν πρότερθ κατάςταςθ. 

Ωςτόςο, και ςτθν οριοκετθμζνθ εναπομείναςα υγροτοπικι ζκταςθ, οι αλλοιϊςεισ είναι 

ζντονεσ με κυρίαρχεσ τισ εκτενείσ αποκζςεισ αδρανϊν και ςτερεϊν απορριμμάτων, ενϊ θ 

ςθμειακι ρφπανςθ ςτο νερό μασ κάνει να εικάηουμε και πικανι απόρριψθ υγρϊν 

αποβλιτων από τον οικιςμό. Επιπρόςκετα, ςτα όρια του υγρότοπου υπάρχουν διάςπαρτεσ 
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κατοικίεσ (κυρίωσ εξοχικζσ) αλλά και ιπιεσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αρδευόμενουσ και 

εκτατικοφσ αγροφσ. Κατά τθ διάρκεια των τριϊν επιςκζψεων ςτον υγρότοπο, 

παρατθρικθκαν διάςπαρτα άδεια φυςίγγια, τα οποία μασ κάνουν να εικάηουμε πωσ κατά 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ υπάρχει κυνθγετικι δραςτθριότθτασ. Τζλοσ, μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ αλλοιϊςεισ, θ οποία επθρεάηει άμεςα και τθν υδρολογία του υγρότοπου, 

είναι θ καταςκευι του παραλιακοφ δρόμου που τζμνει τον υγρότοπο και εμποδίηει τθν 

ομαλι ςφνδεςθ του με τθ κάλαςςα και ςυνεπϊσ και τθν τροφοδοςία του (Εικόνα 9).  

Ραρά ταφτα, ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ 

μικρότερεσ και άλλεσ μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα 

με τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι ακόλουκεσ: 

 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν. 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 10. Αλλοιϊςεισ ςτθν Αλυκι Αγκαιριάσ. 
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3.4. Ζλοσ Μϊλου ή Κεφάλου (PAR004) 

Το ζλοσ Μϊλου (ι ζλοσ Κεφάλου) βρίςκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά – 

βορειοανατολικά από τον οικιςμό Μάρμαρα και απλϊνεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ παραλίασ 

του μικροφ οικιςμοφ του Μϊλου. Ρρόκειται για παράκτιο ζλοσ γλυκοφ ζωσ υφάλμυρου 

νεροφ, που τροφοδοτείται κυρίωσ από τθν εκφόρτιςθ υπόγειου υδροφορζα που ςτραγγίηει 

μικρι κοιλάδα, ανατολικά του οικιςμοφ Μάρμαρα (Χάρτθσ 11). Καλφπτεται από πυκνι 

ελοφυτικι βλάςτθςθ και ζχει κορεςμζνα με νερό εδάφθ μζχρι τθν επιφάνεια και ανοιχτζσ 

επιφάνειεσ νεροφ, που αν και ςυρρικνϊνονται δραςτικά, διατθροφνται ακόμθ και το 

καλοκαίρι. Μεταξφ άλλων, ζχει αξία ωσ τόποσ μεγάλθσ ποικιλίασ υδροχαροφσ βλάςτθςθσ, 

ςτάκμευςθσ μεταναςτευτικϊν πουλιϊν, αναπαραγωγισ υδρόβιων πουλιϊν αλλά και για 

τθν αποτροπι υφαλμφρινςθσ των ανάντθ εδαφϊν. Θ υδροχαρισ του βλάςτθςθ είναι 

ςίγουρα ζνα καλό και ςπάνιο δείγμα τζτοιασ βλάςτθςθσ ςτισ Κυκλάδεσ (Εικόνεσ 10,11). Θ 

ςυνολικι του ζκταςθ είναι 60 ςτρζμματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 11. Τα όρια του ζλουσ Μϊλου ι Κεφάλου. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Αν και ο υγρότοποσ υπάγεται ςτθ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (GR4220025 Νθςίδεσ Ράρου 

και Νότιασ Αντιπάρου) και ςε περιοχι που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι για τα Ρουλιά 

(IBA: GR153), ςτα όρια του δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν 

πράξθ.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στο ζλοσ Μϊλου απαντϊνται 2 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με φκίνουςα ςειρά 

κάλυψθσ είναι: 

1. K – Αβακείσ λίμνεσ και ζλθ γλυκοφ νεροφ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ. 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  

ςυςτιματα αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 6 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, εκ 

των οποίων ο τρίτοσ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω με αςτερίςκο) αποτελεί και οικότοπο 

προτεραιότθτασ. Οι τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 6420 – Μεςογειακοί λειμϊνεσ με υψθλζσ πόεσ και βοφρλα (Molinio-

Holoschoenion). 

2. 1420 – Μεςογειακζσ και κερμοατλαντικζσ αλόφιλεσ λόχμεσ  (Arthrocnemetalia 

fructicosae). 

3. 2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.). 

4. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi). 

Εικόνα 11. Πανοραμικι άποψθ του ζλουσ 

Μϊλου. 

Εικόνα 12. Άποψθ από τθν πλοφςια υδροχαρι 

βλάςτθςθ του ζλουσ. 
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5. 2110 – Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ. 

6. 2195 – Κοιλότθτεσ μεταξφ των κινϊν με κλίνεσ καλαμιϊν και βοφρλων. 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι τμιματα υπερυδατικϊν φυτϊν, τα οποία 

αναμιγνφονται με αλοφυτικά και αμμόφιλα είδθ ςτα όρια του υγρότοπου κυρίωσ προσ τθν 

ακτι, ενϊ ςτα πλθμμυριςμζνα ανοιχτά τμιματα αναπτφςςονται εφυδατικά ριηόφυτα του 

γζνουσ Ranunculus. Στα νότια όρια του υγρότοπου αναπτφςςονται κίνεσ με δενδρϊδθ 

βλάςτθςθ από αρκεφκουσ (Juniperus oxycedrus ssp.macrocarpa) ανάμεςα ςτισ οποίεσ 

υπάρχουν υγρζσ κοιλότθτεσ με υπερυδατικι βλάςτθςθ, ενϊ υπάρχουν διάςπαρτα αυτοφυι 

και φυτεμζνα άτομα αρμυρικιϊν. Στα τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται 

αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από τα γζνθ Arthrocnemum και Halocnemum, ενϊ ςτα υγρά 

λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από τα γζνθ Juncus και Carex ςε μίξθ με 

ςκίρπα (Scripus sp.). Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηονται τα πιο κοινότερα είδθ που ςυνκζτουν 

τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα 

πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 7. Βαςικά είδθ χλωρίδασ του ζλουσ Μϊλου. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Limonium sp. Ραρόν 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Halocnemum sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Ranunculus sp. Συγκυρίαρχο 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Sporobolus pungens Ραρόν 
Carex sp. Συγκυρίαρχο 
Ruppia maritima Ραρόν 
Scripus sp. Συγκυρίαρχο 
Juniperus macrocarpa Ραρόν 

 

Κατά τισ επιςκζψεισ καταγράφθκαν 9 είδθ πουλιϊν ςτον υγρότοπο (βλ. απογραφικά δελτία-

Ραράρτθμα 1), ενϊ ςτισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ 

Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 

είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 είναι είδθ προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2). Ρολλά από 

αυτά κάνουν χριςθ του ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι, είτε 

ακόμα και για αναπαραγωγι.  
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Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ιπιεσ πιζςεισ και οχλιςεισ κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν 

μθνϊν. Το καλοκαίρι θ ακτι του χρθςιμοποιείται για κολφμβθςθ ενϊ εικάηεται μικρι 

κυνθγετικι δραςτθριότθτα το χειμϊνα και βόςκθςθ περιφερειακά. Στο παρελκόν 

διανοίχτθκαν κανάλια ςτράγγιςθσ, τα οποία ωςτόςο δεν κατάφεραν να αποςτραγγίξουν 

ολόκλθρο τον υγρότοπο. Ο παραλιακόσ δρόμοσ διζκοψε τθ ςυνζχειά του με τθν παραλία 

και προκαλεί θχορφπανςθ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Επιπρόςκετα οι τρεισ κάκετοι 

δρόμοι που διανοίχκθκαν για τθν εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων διζςπαςαν τθ 

ςυνοχι του ζλουσ (Εικόνα 13). Απειλείται από επζκταςθ τθσ δόμθςθσ και τθν ταπείνωςθ 

του υδροφόρου ορίηοντα από πικανι υπεράντλθςθ ανάντθ. Στθ λεκάνθ απορροισ 

επικρατοφν κυρίωσ εκτατικζσ καλλιζργειεσ και διάςπαρτθ δόμθςθ. Ραρ’ όλεσ, τισ 

αλλοιϊςεισ που ζχει υποςτεί, το ζλοσ Μϊλου είναι μαηί με τισ Αλυκζσ Λάγγερθσ (PAR011), 

οι υγρότοποι με το μεγαλφτερο βακμό φυςικότθτασ ςτθν Ράρο. Ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα 

μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ μικρότερεσ και άλλεσ μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ 

πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα με τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι 

ακόλουκεσ: 

 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν. 

 105 Κατακράτθςθ κρεπτικϊν. 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 203 Τροφολθπτικι (βόςκθςθ). 

 204 Αγροτικι. 

 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ. 
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3.5. Ζλοσ Παροικιάσ (PAR005) 

Το ζλοσ Ραροικιάσ βρίςκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά από το 

λιμάνι τθσ Ραροικιάσ, ςτο βόρειο όριο τοφ ςυνεχϊσ επεκτεινόμενου ομϊνυμου οικιςμοφ. 

Ρρόκειται για μια επίπεδθ περιοχι, που ςε κάποια ςθμεία παρουςιάηει ελαφρότατθ κλίςθ, 

ςχεδόν κάτω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ, ςε εδάφθ όπου ο υπόγειοσ υδροφορζασ 

εκφορτίηεται. Αποτελεί ζνα πολφ υποβακμιςμζνο παράκτιο ζλοσ υφάλμυρου νεροφ, που 

τροφοδοτείται, πζρα από τθν εκφόρτιςθ του υπόγειου υδροφορζα και από μικροποςότθτεσ 

γλυκοφ νεροφ μζςω χειμάρρου με διακοπτόμενθ κοίτθ, που διαχωρίηεται ςτα ςτραγγιςτικά 

κανάλια που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν ανάντθ περιοχι. Το ζλοσ καταλάμβανε πολφ 

μεγαλφτερθ ζκταςθ κατά το παρελκόν (ίςωσ και 3 φορζσ μεγαλφτερθ από τθ ςθμερινι του 

ζκταςθ) ωςτόςο αποςτραγγίςτθκε και επιχωματϊκθκε ςτο μεγαλφτερο τμιμα του. Τα 

απομεινάρια του, παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ςυνοχι ςτο δυτικό τμιμα, ανάμεςα από τα 

δφο κεντρικά αποςτραγγιςτικά κανάλια (Εικόνα 14). Το οριοκετθμζνο, από αυτι τθ μελζτθ, 

υγροτοπικό τμιμα ζχει ςυμπεριλάβει και πρόςφατεσ επιχωματωμζνεσ εκτάςεισ κακϊσ και 

μικρά καλλιεργοφμενα τμιματα, που όμωσ βρίςκονται ανάμεςα ςε υγροτοπικι βλάςτθςθ 

και κατά καιροφσ πλθμυρίηουν (Χάρτθσ 12). Θ ςυνολικι του ζκταςθ είναι 58 ςτρζμματα. 

Εικόνα 13. Διάνοιξθ δρόμου, περιφράξεισ και δόμθςθ ςτα όρια και μζςα ςτον υγρότοπο του ζλουσ 

Μϊλου. 
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Χάρτησ 12. Τα όρια του ζλουσ Παροικιάσ. 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 14. Άποψθ από το δυτικό κεντρικό αποςτραγγιςτικό κανάλι και τουσ 

αλμυρόβαλτουσ του ζλουσ Παροικιάσ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Με εξαίρεςθ ότι βρίςκεται ςε περιοχι χαρακτθριςμζνθ ωσ Τοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ 

Κάλλουσ, ο υγρότοποσ δεν προςτατεφεται άμεςα από κάποιο κεςμικό κακεςτϊσ.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στο ζλοσ Ραροικιάσ απαντάται 1 τφποσ υγρότοπου κατά Ramsar: 

1. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ  

Ραρά τθν ζντονθ υποβάκμιςθ του ζλουσ, καταγράφθκαν ςε αυτόν 5 τφποι οικότοπων τθσ 

Οδθγίασ ΕΕ 92/43, ποφ όμωσ, όπωσ είναι φυςικό, παρουςιάηουν μικρι 

αντιπροςωπευτικότθτα και μειωμζνθ ςυνοχι . Οι τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά 

κάλυψθσ είναι: 

1. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν 

2. 1420 – Μεςογειακζσ και κερμοατλαντικζσ αλόφιλεσ λόχμεσ (Arthrocnemetalia 

fructicosae). 

3. 72Α0 – Καλαμϊνεσ 

4. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). 

5. 92D0 – Ραρόχκια δάςθ-ςτοζσ τθσ κερμισ Μεςογείου (Nerio-Tamariceteae) και τθσ 

Νοτιο-Δυτικισ Ιβθρικισ χερςονιςου 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι τμιματα αλοφυτικϊν ειδϊν, κυρίωσ ςτο δυτικό 

τμιμα, τα οποία αναμιγνφονται με υπερυδατικά είδθ των υγρϊν λιβαδιϊν ςτα ανατολικά 

και βόρεια όρια του υγρότοπου, ενϊ εκατζρωκεν των καναλιϊν αποςτράγγιςθσ αλλά και ςε 

διάςπαρτα τμιματα με υψθλότερο ορίηοντα αναπτφςςεται δενδρϊδθσ βλάςτθςθ και 

λόχμεσ υπερυδατικισ βλάςτθςθσ καλαμϊνων. Στα τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ 

αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από τα γζνθ Salicornia, Arthrocnemum και 

Halimione. Στα υγρά λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από το γζνοσ Juncus ςε 

μίξθ με ςκίρπα (Scripus sp.). Τζλοσ, ςτα τμιματα με δενδρϊδθ βλάςτθςθ αναπτφςςονται 

ςυςτάδεσ αλμυρικιϊν (Tamarix sp.) Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηονται τα κοινότερα είδθ που 

ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που 

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 
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Πίνακασ 7. Βαςικά είδθ χλωρίδασ του ζλουσ Μϊλου. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Halimione portulacoides Συγκυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Limonium sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Tamarix sp. Συγκυρίαρχο 
Juncus sp. Ραρόν 
Arundo donax Συγκυρίαρχο 
Phragmites australis Ραρόν 
Scripus sp. Ραρόν 

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ζντονεσ πιζςεισ και οχλιςεισ. Κατά το παρελκόν αποςτραγγίςτθκε ζνα 

μεγάλο τμιμα του, το οποίο χρθςιμοποιικθκε για τθν επζκταςθ του οικιςμοφ τθσ 

Ραροικιάσ, αλλά και για τθ δθμιουργία τουριςτικϊν καταλυμάτων και χϊρων ςτάκμευςθσ 

και υπαίκριασ αποκικευςθσ υλικϊν. Τα απομεινάρια του υγρότοπου ςτραγγίηονται και 

αυτά μζςω δφο κεντρικϊν, και δεκάδων, κάκετων ςε αυτά, καναλιϊν. Ζνα μεγάλο τμιμα 

ςτα νοτιοανατολικά όρια του υγρότοπου ζχει επιχωματωκεί και είναι περιφραγμζνο από 

ιδιϊτθ (Χάρτθσ 12 ). Το καλοκαίρι θ ακτι που γειτνιάηει με τον υγρότοπο χρθςιμοποιείται 

για κολφμβθςθ και τα όρια του υγρότοπου (ςτισ επιχωματϊςεισ) μετατρζπονται ςε χϊρο 

ςτάκμευςθσ. Ο παραλιακόσ δρόμοσ διζκοψε τθ ςυνζχειά του με τθν παραλία και προκαλεί 

θχορφπανςθ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Επιπρόςκετα, ςε προςχωμζνα και 

επιχωματωμζνα τμιματα του υγρότοπου υπάρχει επζκταςθ καλλιεργειϊν και άντλθςθ 

υπόγειων υδάτων. Απειλείται από επζκταςθ τθσ δόμθςθσ και τθν ταπείνωςθ του 

υδροφόρου ορίηοντα από πικανι υπεράντλθςθ ανάντθ. Στθ λεκάνθ απορροισ επικρατοφν 

κυρίωσ εκτατικζσ και δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ και διάςπαρτθ δόμθςθ. Το ζλοσ Ραροικιάσ 

μαηί με τθν Ρίςω Αλυκι (PAR012) αποτελοφν τουσ πιο υποβακμιςμζνουσ υγρότοπουσ του 

νθςιοφ. Ραρ’ όλα αυτά, ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ μικρότερεσ 

και άλλεσ μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα με τισ 

κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι ακόλουκεσ: 

 103 Ζλεγχοσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 203 Τροφολθπτικι (βόςκθςθ). 

 204 Αγροτικι.  
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3.6. Ζλοσ Χρυςήσ Ακτήσ (PAR006) 

Το ζλοσ Χρυςισ Ακτισ βρίςκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικιςμοφ 

Δρυόσ ςτθν ομϊνυμθ παραλία. Ρρόκειται για μικρό εποχιακό τζλμα υφάλμυρου νεροφ με 

περιοριςμζνθ ελοφυτικι βλάςτθςθ, που οριοκετείται από υποτυπϊδεισ κίνεσ. Το νερό ςτον 

υγρότοπο παρουςιάηει μεγάλθ αυξομείωςθ ςτθν ςτάκμθ του, θ οποία φτάνει ςτα 

χαμθλότερα επίπεδά (μθδενικι ςτάκμθ-κορεςμζνο ζδαφοσ) κατά τισ αρχζσ του 

καλοκαιριοφ που ςυνεχίηεται μζχρι τθν πλιρωςι του με τισ πρϊτεσ βροχζσ και τθν 

τροφοδοςία του από το χειμζριο κφμα. Οι μικροποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ, προζρχονται 

κυρίωσ από υπόγειο υδροφορζα, που εκφορτίηεται ςτα όρια του υγρότοπου προσ τθ 

κάλαςςα, τα κατακρθμνίςματα αλλά και από παρακείμενο μικρό χείμαρρο. Θ ζκταςι του 

είναι 21 ςτρζμματα, εκ των οποίων το 1/4 περίπου καταλαμβάνει θ κοιλότθτα που 

πλθμυρίηει (Εικόνα 15), ενϊ θ υπόλοιπθ ζκταςθ κατανζμεται ιςόποςα ανάμεςα ςτισ 

αμμϊδθσ κίνεσ και το αλοφυτικό τμιμα που βρίςκεται κυρίωσ προσ το βόρειο άκρο του 

υγρότοπου (Χάρτθσ 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 13. Τα όρια του ζλουσ Χρυςισ Ακτισ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Με εξαίρεςθ ότι βρίςκεται ςε περιοχι χαρακτθριςμζνθ ωσ Τοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ 

Κάλλουσ, ο υγρότοποσ δεν δεν προςτατεφεται άμεςα από κάποιο κεςμικό κακεςτϊσ.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στο ζλοσ Χρυςισ ακτισ απαντϊνται 2 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με φκίνουςα 

ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 3 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, 

που ωςτόςο καταλαμβάνουν μικρζσ εκτάςεισ. Οι τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά 

κάλυψθσ είναι: 

1. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

Εικόνα 15. Άποψθ τθσ πλθμυριςμζνθσ κοιλότθτασ από το δρόμο (18 Μαΐου 2009), ςτο βάκοσ 

φαίνονται οι άκρεσ των κινϊν που οριοκετοφν τθν κοιλότθτα. 
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αμμωδϊν ηωνϊν. 

2. 2120 – Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ). 

3. 2110 – Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ. 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αλόφυτα ςτο βόρειο και ανατολικό τμιμα και 

αμμόφιλα φυτά ςε κινοφμενεσ και υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ ςτο παραλιακό μζτωπο. 

Τζλοσ υπάρχουν τμιματα με δενδρϊδθ βλάςτθςθ του γζνουσ Tamarix περιμετρικά τθσ 

κοιλότθτασ, ςτθν οποία, κατά τθν περίοδο που πλθμμυρίηει, παρουςιάηεται και υφυδατικι 

βλάςτθςθ του γζνουσ Ruppia. Στα τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται 

αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από το γζνοσ Salicornia και Halimione. Στα τμιματα με 

αμμόφιλθ βλάςτθςθ τα κυρίαρχα είδθ είναι τα Ammophila arenaria, Pancratium maritimum 

και Eryngium maritimum. Στον Ρίνακα 8 παρουςιάηονται τα πιο ςυχνά απαντοφμενα είδθ 

που ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που 

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 8. Βαςικά είδθ χλωρίδασ ςτο ζλοσ Χρυςισ Ακτισ. 

Είδοσ Κυριαρχία 

Halimione portulacoides Ραρόν 

Salicornia sp. Ραρόν 

Eryngium maritimum Ραρόν 

Pancratium maritimum Ραρόν 

Medicgo marina Ραρόν 

Ammophila arenaria Ραρόν 

Tamarix sp. Ραρόν 

Ruppia maritima Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα του ζλουσ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ μικρισ ςθμαςίασ, τόςο για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά, όςο και για τα υπόλοιπα είδθ που κάνουν χριςθ τζτοιων 

οικοςυςτθμάτων (ερπετά, αμφίβια, μικρά κθλαςτικά). Αν και ο υγρότοποσ κα μποροφςε να 

είναι ιδανικό ενδιαίτθμα για πλθκϊρα ερπετϊν τθσ περιοχισ, οι ζντονεσ καλοκαιρινζσ 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι λειτουργοφν αναςταλτικά προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ.  
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Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ςθμαντικζσ πιζςεισ και οχλιςεισ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν 

μθνϊν, οι οποίεσ γίνονται εντονότερεσ και λόγω τθσ ανφπαρκτθσ ενθμζρωςθσ για τθ 

ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου τόπου. Θ κοιλότθτα καταλάμβανε ςτο παρελκόν μεγαλφτερο 

τμιμα προσ τα βορειοανατολικά, που όμωσ επιχωματϊκθκε και οικοδομικθκε ενϊ 

ενδιάμεςα καταςκευάςτθκε ο κφριοσ δρόμοσ πρόςβαςθσ προσ τθν παραλία. Μια ακόμα 

πολφ ςθμαντικι αλλοίωςθ είναι θ μετατροπι τθσ υγρισ κοιλότθτασ ςε χϊρο ςτάκμευςθσ 

κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Δεκάδεσ οχιματα ςτακμεφουν ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ 

τθσ κοιλότθτασ που ξεραίνεται το καλοκαίρι, προκαλϊντασ ςθμαντικζσ ηθμιζσ τόςο ςτθν 

κακαρά υγροτοπικι βλάςτθςθ, όςο και ςτθν άμμοφιλθ, αλλά και ςτισ αμμοκίνεσ (Εικόνα 

16). Τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν 

παραλία (ιςτιοςανίδα, ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ, μθχανικόσ κακαριςμόσ κ.α.) αποτελοφν τισ 

κφριεσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ του υγρότοπου. Ρεριμετρικά του δρόμου υπάρχουν παλιζσ αλλά 

και νζεσ (κατά τα ζτθ 2009, 2010) αποκζςεισ αδρανϊν που αυξάνουν ακόμα περιςςότερο 

τισ ιδθ ιςχυρζσ πιζςεισ που δζχεται ο υγρότοποσ. Επιπρόςκετα, ςτα όρια του υγρότοπου 

υπάρχουν διάςπαρτεσ εξοχικζσ κατοικίεσ, αλλά και ιπιεσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε 

εκτατικοφσ αγροφσ. Σε γενικζσ γραμμζσ ο υγρότοποσ απειλείται με πλιρθ αλλοίωςθ τθσ 

φυςιογνωμίασ του αν δεν προςτατευτοφν οι αμμοκίνεσ και παραμείνει θ κοιλότθτα με τα 

καλαςςινά νερά ακζραιθ. 

Ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα μειωμζνεσ αξίεσ, οι ςθμαντικότερεσ εκ των οποίων, ςφμφωνα με 

τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, είναι οι ακόλουκεσ: 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Στάκμευςθ μζςα ςτθν 

κοιλότθτα του ζλουσ Χρυςισ Ακτισ 

που ξθραίνεται κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ (λιψθ 

φωτογραφίασ: 1 Σεπτεμβρίου 

2010). 
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3.7. Αλυκή Ποφντασ (PAR008) 

Θ Αλυκι Ροφντασ βρίςκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νότια του ομϊνυμου οικιςμοφ και 

αποτελεί ζνα εκτενζσ εποχιακό αλμυρό τζλμα (Χάρτθσ 14). Το νερό ςτον υγρότοπο 

παρουςιάηει μεγάλθ αυξομείωςθ ςτθν ςτάκμθ του, θ οποία φτάνει ςτα χαμθλότερα 

επίπεδά (μθδενικι ςτάκμθ-κορεςμζνο ζδαφοσ) κατά τισ αρχζσ του καλοκαιριοφ. Ωςτόςο, 

κατά τθ διάρκεια των θμερϊν με ζντονο κυματιςμό κάποια τμιματα του υγρότοπου 

πλθμμυρίηουν ακόμα και το καλοκαίρι. Το επιφανειακό ελεφκερο νερό είναι λίγο κυρίωσ ςε 

μικρζσ κοιλότθτεσ ακόμα και κατά τθ διάρκεια των χειμερινϊν μθνϊν. Θ τροφοδοςία με 

γλυκό νερό γίνεται μζςω των απορροϊν από τθ λεκάνθ απορροισ και από υπόγειουσ 

υδροφορείσ που εκφορτίηονται ςτα άκρα του υγρότοπου δθμιουργϊντασ εκεί υφάλμυρεσ 

ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ μικρϊν τμθμάτων υγρϊν λιβαδιϊν. Επιφανειακά 

ςυνδζεται εποχιακά με τθ κάλαςςα (μζςω του χειμζριου κφματοσ), θ οποία τον επθρεάηει 

και υπογείωσ. Θ ςυνολικι του ζκταςθ είναι 97 ςτρζμματα εκ των οποίων τα 35 περίπου 

καταλαμβάνονται από τθν κοιλότθτα που πλθμυρίηει (Εικόνα 17), τα 27 από υγρά λιβάδια 

με μίξθ υπερυδατικισ και αλοφυτικισ βλάςτθςθ ςτθν περίμετρο του υγρότοπου προσ τθν 

ενδοχϊρα (Εικόνα 18) και τα υπόλοιπα 31 από αλίπεδα με υπερυδατικά, αμμόφιλα και 

αλοφυτικά είδθ προσ τθν παραλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 14. Τα όρια τθσ Αλυκισ Ποφντασ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Αν και ο υγρότοποσ βρίςκεται εντόσ των ορίων περιοχισ που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι 

για τα Ρουλιά (IBA: GR153) και Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ, δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι 

περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν πράξθ  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στθν Αλυκι Ροφντασ απαντϊνται 2 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar που με φκίνουςα ςειρά 

κάλυψθσ είναι: 

1. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

Σε αυτοφσ του τφπουσ υγρότοπων καταγράφθκαν 2 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, 

που με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν. 

2. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αλόφυτα, ενϊ περιμετρικά προσ τθν ενδοχϊρα 

υπάρχει μια μίξθ αλοφυτικισ και υπερυδατικισ βλάςτθςθσ των υγρϊν λιβαδιϊν με 

Εικόνα 17. Η κφρια κοιλότθτα τθσ αλυκισ 

Ποφντασ. 

Εικόνα 18. Υγρά λιβάδια με βοφρλα και 

αλόφυτα ςτθν Αλυκι Ποφντασ. 
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κυρίαρχα είδθ από το γζνοσ Juncus. Στο παράκτιο τμιμα υπάρχει μίξθ αλοφυτικισ και 

αμμόφιλθσ βλάςτθςθσ ενϊ διάςπαρτα ςε διάφορα ςθμεία περιμετρικά του υγρότοπου 

φφεται και δενδρϊδθσ βλάςτθςθ με είδθ από το γζνοσ Tamarix. Στα τμιματα με αλοφυτικι 

βλάςτθςθ αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από τα γζνθ Salicornia, Halimione 

και Arthrocnemum. Στα τμιματα με αμμόφιλθ βλάςτθςθ το κυρίαρχο είδοσ είναι το 

Ammophila arenaria, ενϊ τζλοσ, περιμετρικά του υγρότοπου υπάρχουν λόχμεσ καλαμιϊν 

των ειδϊν Arundo donax και Phragmites australis. Στον Ρίνακα 9 παρουςιάηονται τα πιο 

ςυχνά απαντοφμενα είδθ που ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι 

απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 9. Βαςικά είδθ χλωρίδασ τθσ Αλυκισ Ποφντασ. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Halimione portulacoides Συγκυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Συγκυρίαρχο 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Phragmites australis Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Ammophila arenaria Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα τθσ Αλυκισ Ροφντασ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά. Στισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ 

Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 

είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 είναι είδθ προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2). Ρολλά από 

αυτά κάνουν χριςθ του ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι. 

Ραρά ταφτα λόγω των ζντονων ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων θ επιςκεψιμότθτα και το 

πλικοσ πτθνϊν φαίνεται πωσ είναι μειωμζνα. 

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ςθμαντικζσ πιζςεισ και οχλιςεισ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν 

μθνϊν, οι οποίεσ γίνονται εντονότερεσ και λόγω τθσ ανφπαρκτθσ ενθμζρωςθσ για τθ 

ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου τόπου. Θ ακτι τθσ Αλυκισ Ροφντασ είναι ζνασ από τουσ 

δθμοφιλζςτερουσ προοριςμοφσ για kite-surf (ςανίδα με αλεξίπτωτο). Ζτςι κατά τθ διάρκεια 

των καλοκαιρινϊν μθνϊν θ Αλυκι μετατρζπεται ςε χϊρο ςτάκμευςθσ για εκατοντάδεσ 

αυτοκίνθτα και αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα (Εικόνα 19), ενϊ τα δφο μεγάλα λυόμενα που 

ςτεγάηουν αναψυκτιρια και χϊρουσ ενοικίαςθσ ιςτιοςανίδων επιβαρφνουν ακόμα 
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περιςςότερο τον υγρότοπο (Εικόνα 20). Πλα τα παραπάνω προκαλοφν ςθμαντικζσ ηθμιζσ 

ςτθν υγροτοπικι βλάςτθςθ και αποτελοφν ζνα ςθμαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για τθν 

επίςκεψθ και χριςθ του υγρότοπου από τθν ορνικοπανίδα. Επιπρόςκετα, περιμετρικά του 

δρόμου υπάρχουν παλιζσ αλλά και νζεσ (κατά τα ζτθ 2009, 2010) αποκζςεισ αδρανϊν που 

αυξάνουν ακόμα περιςςότερο τισ ιδθ ιςχυρζσ πιζςεισ που δζχεται ο υγρότοποσ. Τζλοσ, 

εκτενι τμιματα του υγρότοπου ςτο βόρειο όριό του οργϊνονται ςε ετιςια βάςθ 

προκαλϊντασ καταςτροφι τθσ υγροτοπικισ βλάςτθςθσ και επθρεάηοντασ τθν υδρολογία 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Εικόνα 21). Στα όρια του υγρότοπου υπάρχουν διάςπαρτεσ 

κατοικίεσ (κυρίωσ εξοχικζσ), οι οποίεσ αυξάνονται κάκε χρόνο (Εικόνα 22), αλλά και ιπιεσ 

γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αρδευόμενουσ και εκτατικοφσ αγροφσ.  

Ραρά ταφτα, ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ. Ωσ πιο 

ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα με τισ κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, οι 

ακόλουκεσ: 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 22. Νεόχτιςτεσ μεηονζτεσ ςτα όρια του 

υγρότοπου. 

Εικόνα 21. Όργωμα ςε εκτενζσ τμιμα τθσ 

αλυκισ. 

Εικόνα 20. Ζνα από τα δφο λυόμενα. Εικόνα 19. Δεκάδεσ αυτοκίνθτα και τροχόςπιτα 

ςτακμεφουν ανεξζλεγκτα ςτθν αλυκι Ποφντασ. 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 

 

58 

 

3.8. Λιμνοθάλαςςα Ποφντασ (PAR009) 

Θ λιμνοκάλαςςα Ροφντασ βρίςκεται περίπου 2,3 χιλιόμετρα νότια από τον οικιςμό Ροφντα 

και 500 περίπου μζτρα από το νότιο άκρο τθσ Αλυκισ Ροφντασ (PAR008). Ρρόκειται για 

μικρι λιμνοκάλαςςα με ςτόμιο το οποίο ανοίγει μζςω φυςικισ διάβρωςθσ κατά τθ 

χειμερινι περίοδο και κλείνει με ανκρϊπινθ παρζμβαςθ για τθ ςυντιρθςθ του παραλιακοφ 

δρόμου, με αποτζλεςμα το καλοκαίρι θ λιμνοκάλαςςα να κρατά λιγοςτό νερό και να 

αποκτά χαρακτθριςτικά εποχιακοφ αλμυροφ τζλματοσ. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια των 

θμερϊν με ζντονο κυματιςμό ο υγρότοποσ πλθμυρίηει ακόμα και το καλοκαίρι. Θ 

τροφοδοςία του με γλυκό νερό γίνεται κυρίωσ μζςω των κατακρθμνιςμάτων, αλλά και από 

μικρζσ αναβλφςεισ γλυφοφ νεροφ ςτο ανατολικό του άκρο (Χάρτθσ 15). Θ ςθμερινι 

ςυνολικι του ζκταςθ είναι 6 ςτρζμματα, ενϊ ςτο παρελκόν φαίνεται πωσ ιταν λίγο 

μεγαλφτερθ αφοφ ζνα τμιμα του ςτο νότο προσ τθν ακτι επιχωματϊκθκε για τθν 

καταςκευι του δρόμου αλλά και για τθν επζκταςθ παρακείμενου αγροφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 15. Τα όρια τθσ λιμνοκάλαςςασ Ποφντασ. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Αν και ο υγρότοποσ βρίςκεται εντόσ των ορίων περιοχισ που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι 

για τα Ρουλιά (IBA: GR153) και Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ, δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι 

περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν πράξθ. 

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στθ λιμνοκάλαςςα Ροφντασ απαντάται ζνασ τφποσ υγρότοπου κατά Ramsar: 

1. J – Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά 

ςτενζσ διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

Σε αυτόν καταγράφθκαν 2 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, εκ των οποίων ο πρϊτοσ 

(όπωσ αναφζρονται παρακάτω με αςτερίςκο) αποτελεί και οικότοπο προτεραιότθτασ: 

5. 1150* - Λιμνοκάλαςςεσ. 

6. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν. 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι τμιματα αλοφυτικϊν ειδϊν ςτθν κοιλότθτα, τα 

οποία βρίςκονται ςε μίξθ με υπερυδατικι βλάςτθςθ των υγρϊν λιβαδιϊν ςτα 

νότιοανατολικά και βορειοδυτικά τμιματα του υγρότοπου. Στο βόρειο άκρο του υπάρχουν 

αυτοφυι και φυτεμζνα άτομα αλμυρικιϊν του γζνουσ Tamarix, ενϊ υπάρχουν και λόχμεσ 

υπερυδατικισ βλάςτθςθσ καλαμϊνων του είδουσ Arundo donax ςτα όρια μεταξφ 

υγρότοπου και δρόμου προσ τθν ενδοχϊρα. Στα τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ 

αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από το γζνοσ Salicornia, ενϊ ςτα υγρά 

λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα από το γζνοσ Juncus. Στον Ρίνακα 10 παρουςιάηονται 

τα πιο ςυχνά απαντοφμενα είδθ που ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν 

αδρι απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 10. Βαςικά είδθ χλωρίδασ τθσ λιμνοκάλαςςασ Ποφντασ. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Halimione portulacoides Ραρόν 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Arundo donax Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 
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πανίδα τθσ λιμνοκάλαςςασ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα 

μεταναςτευτικά πουλιά κυρίωσ κατά τθν εαρινι περίοδο. Κατά τισ επιςκζψεισ καταγράφθκε 

1 είδοσ πουλιϊν ςτον υγρότοπο (βλ. απογραφικά δελτία-Ραράρτθμα 1), ενϊ ςτισ εκδόςεισ 

τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ Σθμαντικζσ Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά 

(IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 

είναι είδθ προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2). Κάποια από αυτά κάνουν χριςθ του 

ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι.  

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται περιςταςιακζσ πιζςεισ και οχλιςεισ, οι οποίεσ ωςτόςο είναι πολφ 

ςθμαντικζσ με δεδομζνο τθ μικρι του ζκταςθ. Ρερίπου 2 ςτρζμματα πρϊθν υγροτοπικισ 

ζκταςθσ ζχουν επιχωματωκεί ςτα δυτικά και νότια όρια τθσ λιμνοκάλαςςασ για τθν 

καταςκευι των δφο κάκετων δρόμων αλλά και τθν επζκταςθ παρακείμενου αγροφ. Θ 

ζκταςθ αυτι εξαιρζκθκε από τθν οριοκζτθςθ μιασ και δεν κεωρείται ότι μπορεί να 

επανζλκει ςτθν πρότερθ κατάςταςθ. Ωςτόςο, και ςτθν οριοκετθμζνθ εναπομείναςα 

υγροτοπικι ζκταςθ, οι αλλοιϊςεισ είναι ζντονεσ με κυρίαρχεσ τισ εκτενείσ αποκζςεισ 

αδρανϊν και ςτερεϊν απορριμμάτων, οι οποίεσ ςυνεχίηονται ςε ετιςια βάςθ και μζχρι 

ςτιγμισ ζχουν καλφψει πάνω από 1,5 ςτρζμματα υγροτοπικισ ζκταςθσ (Χάρτθσ 16 , Εικόνεσ 

23 & 24). Επιπρόςκετα, ςτα νότια και δυτικά όρια του υγρότοπου πραγματοποιικθκαν 

εκτεταμζνεσ εκχερςϊςεισ υγροτοπικισ βλάςτθςθσ (κυρίωσ λοχμϊν από καλάμια) (Εικόνα 

25). Στα όρια του υγρότοπου υπάρχουν διάςπαρτεσ κατοικίεσ (κυρίωσ εξοχικζσ) αλλά και 

ιπιεσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αρδευόμενουσ και εκτατικοφσ αγροφσ. Κατά τθ 

διάρκεια των τριϊν επιςκζψεων ςτον υγρότοπο, παρατθρικθκαν διάςπαρτα άδεια 

φυςίγγια, τα οποία μασ κάνουν να εικάηουμε πωσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ υπάρχει 

κάποιου είδουσ κυνθγετικισ δραςτθριότθτασ. Τζλοσ, μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

αλλοιϊςεισ, θ οποία επθρεάηει άμεςα και τθν υδρολογία του υγρότοπου, είναι θ 

καταςκευι του παραλιακοφ δρόμου που τζμνει τον υγρότοπο και εμποδίηει τθν ομαλι 

ςφνδεςθ του με τθ κάλαςςα και ςυνεπϊσ και τθν τροφοδοςία του (Εικόνα 26).  

Ραρά ταφτα, ο υγρότοποσ ζχει ςιμερα αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ 

κατατάξεισ τθσ IUCN και τθσ MedWet, είναι οι ακόλουκεσ: 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 
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Εικόνα 23. ΒΔ άποψθ επιχωματωμζνων 

τμθμάτων λιμνοκάλαςςασ Ποφντασ. 

Εικόνα 24. ΝΑ άποψθ επιχωματωμζνων 

τμθμάτων λιμνοκάλαςςασ Ποφντασ. 

Εικόνα 25. Εκχερςϊςεισ υπερυδατικισ 

βλάςτθςθσ κατά το ζτοσ 2008. 

Εικόνα 26. Άποψθ από τον δρόμο, που 

διακόπτει τθν επαφι υγρότοπου-κάλαςςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χάρτησ 16. Αλλοιϊςεισ ςτθ λιμνοκάλαςςασ Ποφντασ. 

 

Ραλιζσ επιχωματϊςεισ που δεν 

περιλιφκθκαν ςτα χαραχκζντα 

όρια του υγρότοπου. 

Εκχερςϊςεισ 

καλαμϊνων. 

Ραλιζσ και νζεσ 

επιχωματϊςεισ μζςα 

ςτα χαραχκζντα όρια 

του υγρότοπου 
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3.9. Αλυκζσ Λάγγερησ (Πλατιά Άμμοσ) (PAR011) 

Ο υγρότοποσ των Αλυκϊν Λάγγερθσ (ι ζλοσ Ρλατιάσ Άμμου) βρίςκεται περίπου 1,2 

χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά από τον ομϊνυμο οικιςμό ςτθν παραλία τθσ Ρλατιάσ 

Άμμου. Ρρόκειται για δφο εποχιακά αλμυρά τζλματα που ενϊνονται μεταξφ τουσ με 

αλοφυτικι και δενδρϊδθ βλάςτθςθ (Χάρτθσ 17). Το μεγαλφτερο από αυτά, ςτα ανατολικά, 

ξεραίνεται νωρίσ τθν άνοιξθ, ενϊ το μικρότερο κρατά νερό μζχρι και τα μζςα του 

καλοκαιριοφ. Εδράηονται ςε παράκτια κοιλότθτα που οριοκετείται από δφο μικροφσ λόφουσ 

εκατζρωκεν, οι οποίοι και τα τροφοδοτοφν με γλυκό νερό μζςω των επιφανειακϊν 

απορροϊν. Επιφανειακά ςυνδζονται εποχιακά με τθ κάλαςςα, θ οποία τα επθρεάηει και 

υπογείωσ. Ο υγρότοποσ διατθρείται ςε άριςτθ κατάςταςθ, ςε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει 

ςτουσ υπόλοιπουσ υγρότοπουσ του νθςιοφ. Ωςτόςο, ολόκλθρθ θ ζκταςθ που τουσ 

περιβάλει είναι ιδιωτικι και υπάρχουν φιμεσ για κατάτμθςθ και πϊλθςθ τθσ γθσ για 

καταςκευι εξοχικϊν κατοικιϊν. Αποτελεί ςίγουρα ζναν από τουσ λιγοςτοφσ υγρότοπουσ 

των Κυκλάδων με τόςο υψθλό βακμό φυςικότθτασ και ζνα άριςτο δείγμα παράκτιου 

φυςικοφ εποχιακοφ αλμυροφ τζλματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 17. Τα όρια των αλυκϊν Λάγγερθσ (Πλατιά Άμμοσ). 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Ο υγρότοποσ υπάγεται ςτθν Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (GR4220025 Νθςίδεσ Ράρου και 

Νότιασ Αντιπάρου) και ςε περιοχι που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι για τα Ρουλιά (IBA: 

GR153). Επιπρόςκετα, ολόκλθρο το νθςί τθσ Ράρου ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Τοπίο Ιδιαίτερου 

Φυςικοφ Κάλλουσ. Ραρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμιά ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ ι 

ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ για τθν προςταςία του υγρότοπου.  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στον υγρότοπο των αλυκϊν Λάγγερθ απαντάται 1 τφποσ υγρότοπων κατά Ramsar ιτοι: 

1. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ. 

Σε αυτόν τον τφπο καταγράφθκαν 3 τφποι οικότοπων τθσ οδθγίασ 92/43, εκ των οποίων ο 

τρίτοσ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω με αςτερίςκο) αποτελεί και οικότοπο προτεραιότθτασ. 

Οι τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν. 

2. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi). 

3. 2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.). 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι τμιματα με αλοφυτικά είδθ, τα οποία 

αναμιγνφονται με υπερυδατικά και αμμόφιλα είδθ ςτα όρια των δφο τελμάτων, ενϊ 

περιμετρικά αυτϊν αναπτφςςεται δενδρϊδθσ βλάςτθςθ από αρκεφκουσ (Juniperus sp.) και 

Εικόνα 27. Άποψθ δυτικοφ τζλματοσ των 

αλυκϊν Λάγγερθ. 

Εικόνα 28. Άποψθ ανατολικοφ τζλματοσ των 

αλυκϊν Λάγγερθ. 
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καμνϊδθσ βλάςτθςθ αποτελοφμενθ από ςκίνουσ (Pistacea lentiscus). Στα τμιματα με 

αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται αρμυρικρεσ του γζνουσ Salicornia, ενϊ ςτα πιο υγρά 

τμιματα φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από τα γζνθ Juncus και Carex ςε μίξθ με 

ςκίρπα (Scripus sp.). Στον Ρίνακα 17 παρουςιάηονται τα πιο κοινότερα είδθ που ςυνκζτουν 

τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα 

πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

Πίνακασ 17. Βαςικά είδθ χλωρίδασ των αλυκϊν Λάγγερθ. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Ammophila arenaria Ραρόν 
Juniperus spp. Ραρόν 
Pistacea lentiscus Ραρόν 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Scripus sp. Ραρόν 

 

Αν και δεν ζγινε λεπτομερισ απογραφι, οφτε βρζκθκαν λεπτομερείσ κατάλογοι για τθν 

πανίδα του ζλουσ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ υγρότοποσ ςθμαςίασ για τα μεταναςτευτικά 

πουλιά. Στισ εκδόςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ (ΕΟΕ) για τισ Σθμαντικζσ 

Ρεριοχζσ για τα Ρουλιά (IBA) τθσ Ράρου (Ρορτόλου κ.ά. 2009) αναφζρονται 96 είδθ 

πουλιϊν εκ των οποίων τα 12 είναι είδθ προτεραιότθτασ (Ραράρτθμα 2). Ρολλά από αυτά 

κάνουν χριςθ του ςυγκεκριμζνου υγρότοπου, είτε για ξεκοφραςθ, είτε για τροφι, είτε 

ακόμα και για αναπαραγωγι.  

 

Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ιπιεσ πιζςεισ και οχλιςεισ. Το καλοκαίρι θ ακτι του χρθςιμοποιείται 

περιοριςμζνα για κολφμβθςθ, ενϊ εικάηεται μικρι κυνθγετικι δραςτθριότθτα το χειμϊνα 

και βόςκθςθ εντόσ και περιφερειακά του υγρότοπου. Θ μεγαλφτερθ αλλοίωςθ ςτον 

υγρότοπο είναι ο πρόςφατοσ αςφαλτοςτρωμζνοσ δρόμοσ που διανοίχκθκε ςτα όριά του και 

από τον οποίο προιλκαν και μικρζσ ποςότθτεσ αδρανϊν που ςτοιβάηονται ςτα όρια μεταξφ 

δρόμου και υγρότοπου. Στθ λεκάνθ απορροισ επικρατοφν εκτατικζσ καλλιζργειεσ και 

βόςκθςθ. Ο υγρότοποσ απειλείται από επικείμενθ κατάτμθςθ και δόμθςθ τθσ γφρω 

περιοχισ, θ οποία κα αλλοιϊςει ςθμαντικά ζνα από τα τελευταία τμιματα τθσ Ράρου που 

παρουςιάηει υψθλό βακμό φυςικότθτασ. Οι Αλυκζσ Λάγγερθ μαηί με το ζλοσ Μϊλου 
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(PAR004), είναι οι υγρότοποι με τον υψθλότερο βακμό φυςικότθτασ ςτθν Ράρο. Ο 

υγρότοποσ ζχει ςιμερα μια ςειρά από αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, άλλεσ μικρότερεσ και άλλεσ 

μεγαλφτερου μεγζκουσ. Ωσ πιο ςθμαντικζσ εντοπίςτθκαν, ςφμφωνα με τισ κατατάξεισ τθσ 

IUCN και τθσ MedWet, οι ακόλουκεσ: 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 

 111 Αναψυχι. 

 201 Ραρουςία ενδιαφερόντων ειδϊν άγριων ηϊων και φυτϊν. 

 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ. 

 
 
 
 

3.10. Πίςω Αλυκή (PAR012) 

Ο υγρότοποσ τθσ Ρίςω Αλυκισ βρίςκεται περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του 

οικιςμοφ Αγκαιριά και ςυνορεφει με το ανατολικό άκρο του νζου οικιςμοφ Αλυκι. 

Ρρόκειται για εποχιακό αλμυρό τζλμα που δζχεται μικροποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ από 

κατακρθμνίςματα και από τθν εκφόρτιςθ του υπόγειου υδροφορζα (όπωσ άλλωςτε 

μαρτυροφν τα απομεινάρια παλιϊν ςτραγγιςτικϊν καναλιϊν). Επιφανειακά εικάηεται πωσ 

ςυνδζεται εποχιακά με τθ κάλαςςα ςτο ανατολικό άκρο του, αλλά ςίγουρα υπάρχει και 

υπόγεια επικοινωνία. Στο παρελκόν γινόταν μάλλον και αλοπθγία, όπωσ δθλϊνει το όνομά 

του αλλά και αυτό του οικιςμοφ. Αποτελεί τον πιο υποβακμιςμζνο υγρότοπο τθσ Ράρου, με 

εκτενείσ παλιζσ επιχωματϊςεισ αλλά και ςυνεχόμενεσ αποκζςεισ αδρανϊν, που ζχουν 

μειϊςει αιςκθτά τθν υγροτοπικι ζκταςθ. Από τα 29 περίπου ςτρζμματα τθσ οριοκετθμζνθσ 

υγροτοπικισ περιοχισ τα 24 περίπου ζχουν μπαηωκεί, ενϊ τα υπόλοιπα 5 χωρίηονται από 

τα μπάηα ςε 3 περιοχζσ με κακαρά υγροτοπικά χαρακτθριςτικά. Πλο το παραλιακό μζτωπο 

του υγρότοπου ζχει επιχωματωκεί για τθν καταςκευι δρόμου και χϊρου ςτάκμευςθσ για 

τισ ανάγκεσ των λουόμενων (Χάρτθσ 18, Εικόνα 29). Κάποια από τα αδρανι υλικά φαίνεται 

πωσ ζχουν αποτεκεί εδϊ και αρκετά χρόνια, αφοφ ςτο μεγαλφτερο τμιμα τουσ ζχουν 

αφομοιωκεί από το τοπίο αναπτφςςοντασ ζντονθ πρόδρομθ βλάςτθςθ. Ανάμεςα ςτο 

παραλιακό μζτωπο και ςτα υγροτοπικά τμιματα παρατθρικθκαν τα απομεινάρια παλιοφ 

αποςτραγγιςτικοφ καναλιοφ.  
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Χάρτησ 18. Όρια υγρότοπου Πίςω Αλυκισ (Με πράςινο τα πολφγωνα των εναπομεινάντων 

υγροτοπικϊν τμθμάτων). 

Εικόνα 29. Άποψθ από το παράκτιο τμιμα του υγρότοπου Πίςω Αλυκι όπου φαίνονται θ εκτενισ 

απόκεςθ αδρανϊν κακϊσ και θ επιχωμάτωςθ του παραλιακοφ μετϊπου. 
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Καθεςτϊσ προςταςίασ 

Αν και ο υγρότοποσ βρίςκεται εντόσ των ορίων περιοχισ που ζχει χαρακτθριςτεί Σθμαντικι 

για τα Ρουλιά (IBA: GR153) και Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ, δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι 

περιβαλλοντικι προςταςία ςτθν πράξθ  

 

Σφποι οικότοπων, βλάςτηςη, χλωρίδα και πανίδα 

Στον υγρότοπο τθσ Ρίςω Αλυκισ απαντϊνται 2 τφποι υγρότοπων κατά Ramsar: 

1. H – Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ 

Αλυκζσ, παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

2. E – Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 

αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

Ραρά τθν ζντονθ υποβάκμιςθ του ζλουσ, καταγράφθκαν ςε αυτόν 2 τφποι οικότοπων τθσ 

οδθγίασ 92/43, ποφ όμωσ, όπωσ είναι φυςικό, παρουςιάηουν μικρι αντιπροςωπευτικότθτα 

και μειωμζνθ ςυνοχι . Οι τφποι οικότοπων με φκίνουςα ςειρά κάλυψθσ είναι: 

1. 1310 – Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και 

αμμωδϊν ηωνϊν 

2. 1410 – Μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). 

Θ βλάςτθςθ αποτελείται κυρίωσ από αμιγι τμιματα με αλοφυτικά είδθ, τα οποία 

αναμιγνφονται κατά τόπουσ με υπερυδατικά είδθ των υγρϊν λιβαδιϊν, ενϊ εκατζρωκεν 

του καναλιοφ αποςτράγγιςθσ αλλά και ςε διάςπαρτα τμιματα με υψθλότερο ορίηοντα 

αναπτφςςεται δενδρϊδθσ βλάςτθςθ και λόχμεσ υπερυδατικισ βλάςτθςθσ καλαμϊνων. Στα 

τμιματα με αλοφυτικι βλάςτθςθ αναπτφςςονται αρμυρικρεσ με κυρίαρχα είδθ από το 

γζνοσ Halimione (Εικόνα 30). Στα υγρά λιβάδια φφονται ςυςτάδεσ με βοφρλα κυρίωσ από το 

γζνοσ Juncus ςε μίξθ με αρμυρικρεσ (Εικόνα 31). Τζλοσ, ςτα τμιματα με δενδρϊδθ 

βλάςτθςθ αναπτφςςονται ςυςτάδεσ αλμυρικιϊν (Tamarix sp.), ενϊ οι λόχμεσ καλαμιϊν 

αποτελοφνται από αγριοκάλαμα του γζνουσ Phragmites (Εικόνα 32). Στον Ρίνακα 19 

παρουςιάηονται τα πιο ςυχνά απαντοφμενα είδθ που ςυνκζτουν τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ, 

ςφμφωνα με τθν αδρι απογραφι που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ. 
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Πίνακασ 19. Βαςικά είδθ χλωρίδασ του υγρότοπου Πίςω Αλυκι. 

Είδοσ Κυριαρχία 
Halimione sp. Κυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Αλοφυτικι βλάςτθςθ με είδθ από 

τα γζνθ Halimione και Arthrocnemum ςτο 

δυτικό τμιμα του υγρότοπου. 

Εικόνα 31. Αλοφυτικι βλάςτθςθ ςε μίξθ με 

βοφρλα του γζνουσ Juncus. 

Εικόνα 32. Αλοφυτικι βλάςτθςθ Salicornia sp. 

Σε μίξθ με αρμυρίκια και αγριοκάλαμα ςτο 

ανατολικό τμιμα του υγρότοπου. 
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Ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ και αξίεσ του υγρότοπου 

Ο υγρότοποσ δζχεται ζντονεσ πιζςεισ και οχλιςεισ που τον ζχουν φζρει ςτα όρια τθσ 

ολοκλθρωτικισ καταςτροφισ. Κατά το παρελκόν αποςτραγγίςτθκε και μπαηϊκθκε ζνα 

μεγάλο μζροσ του, τμιμα από το οποίο χρθςιμοποιικθκε για τθν επζκταςθ του 

παραλιακοφ δρόμου και τθν καταςκευι χϊρου ςτάκμευςθσ για τουσ λουόμενουσ που 

κάνουν χριςθ τθσ παρακείμενθσ παραλίασ. Ππωσ προαναφζρκθκε, Από τα 29 περίπου 

ςτρζμματα τθσ οριοκετθμζνθσ υγροτοπικισ περιοχισ τα 24 περίπου ζχουν μπαηωκεί, ενϊ 

τα υπόλοιπα 5 χωρίηονται από τα μπάηα ςε 3 περιοχζσ με κακαρά υγροτοπικά 

χαρακτθριςτικά (Χάρτθσ  18). Στθ λεκάνθ απορροισ επικρατοφν κυρίωσ εκτατικζσ και 

δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ και διάςπαρτθ δόμθςθ. Ο υγρότοποσ τθσ Ρίςω Αλυκισ μαηί με τον 

υγρότοπο του ζλουσ Ραροικιάσ (PAR005) αποτελοφν τουσ πιο υποβακμιςμζνουσ 

υγρότοπουσ του νθςιοφ. Ραρ’ όλα αυτά, τα κατακερματιςμζνα τμιματά του παρουςιάηουν 

υγροτοπικά χαρακτθριςτικά με αξιοπρόςεκτεσ αξίεσ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ κατατάξεισ 

τθσ IUCN και τθσ MedWet, είναι οι ακόλουκεσ: 

 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων. 

 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν. 
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4. ΠΡΟΣΑΕΙ  

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν  Ράρο γίνεται πλζον υπερεντατικι χριςθ των φυςικϊν και 

πολιτιςμικϊν πόρων με αποτζλεςμα να ζχει επζλκει μεγάλθ μείωςθ τθσ φυςικισ 

χωρθτικότθτασ ςε επιςκζπτεσ (Υπ.Αν. & Ε.Ο.Τ. 2003). Ιδιαίτερα επιβαρυμζνα είναι τα 

παράκτια οικοςυςτιματα του νθςιοφ τα οποία υποβακμίηονται εδϊ και τουλάχιςτον τρεισ 

δεκαετίεσ. Κακϊσ οι φυςικοί αυτοί πόροι αποτελοφν και τον κφριο πόλο ζλξθσ του 

τουριςμοφ ςτο νθςί κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςταςία και βιϊςιμθ 

διαχείριςι τουσ. Ανάμεςα ςτα παράκτια οικοςυςτιματα, οι υγρότοποι αλλοιϊνονται και 

ςυρρικνϊνονται με γοργοφσ ρυκμοφσ και είναι βζβαιο ότι κάποιοι από αυτοφσ όπωσ το ζλοσ 

Ραροικιάσ και θ Ρίςω Αλυκι κα καταςτραφοφν εντελϊσ ςτο άμεςο μζλλον ενϊ οι 

υπόλοιποι κα ςυνεχίηουν να υποβακμίηονται μζχρι να καταςτραφοφν και αυτοί. 

Σθμειϊνεται ότι ιδθ δφο υγρότοποι  ζχουν καταςτραφεί πλιρωσ (Ρίςω Λιβάδι και Δρυόσ) 

ενϊ με εξαίρεςθ τισ Αλυκζσ Λάγγερθσ όλοι οι υπόλοιποι  είναι υπολείμματα μεγαλφτερων 

υγροτοπικϊν εκτάςεων.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ κατάςταςθ των εναπομειναςϊν υγροτοπικϊν εκτάςεων τθσ 

Ράρου μπορεί να ςτακεροποιθκεί ι και να βελτιωκεί, απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ είναι 

θ βοφλθςθ τθσ νζασ Δθμοτικισ Αρχισ. Εάν κεωρθκεί δεδομζνθ θ βοφλθςθ τθσ νζασ 

Δθμοτικισ Αρχισ, τότε απομζνουν να αρκοφν οι εξισ βαςικοί περιοριςμοί για τθν 

αποτελεςματικι προςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ των υγρότοπων τθσ Ράρου: α) θ 

ζλλειψθ ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία τουσ, β) θ αςάφεια του 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, και γ) θ αδυναμία επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ περιοχϊν.  

Από τθν άλλθ, οι δυνατότθτεσ είναι αρκετζσ. Οι υγροτοπικζσ εκτάςεισ τθσ Ράρου είναι λίγεσ 

και μικρζσ ενϊ ζνα μεγάλο ποςοςτό τουσ είναι (ι κα ζπρεπε να είναι) δθμόςιο κακϊσ 

αντικειμενικά βρίςκονται ςτθ ηϊνθ αιγιαλοφ και παραλίασ. Θ κζςπιςθ κακεςτϊτοσ 

προςταςίασ είναι ςχετικά εφκολθ δεδομζνου ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ, ενϊ υπάρχει 

θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ και μζςω τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου. 

Είναι θ πρϊτθ φορά που δίνεται θ δυνατότθτα να αντιμετωπιςτοφν τα απειλοφμενα αυτά 

οικοςυςτιματα του νθςιοφ από μια Δθμοτικι Αρχι. Ο νζοσ Διμοσ Ράρου κα πρζπει να 

παίξει τον κακοριςτικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ των υγρότοπων του νθςιοφ. Θ αποκατάςταςθ, 

θ προςταςία και θ βιϊςιμθ διαχείριςι τουσ κα δϊςει προςτικζμενθ αξία ςτο φυςικό 

περιβάλλον και κα το κάνει ελκυςτικότερο και αυτό είναι ταυτόχρονα τόςο υποχρζωςθ, 
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όςο και πρόκλθςθ. 

4.1. Προτάςεισ για τη θεςμοθζτηςη τησ προςταςίασ των υγρότοπων 

Θ πρϊτθ προςπάκεια για τθ κεςμικι προςταςία των υγρότοπων τθσ Ράρου ζγινε μζςω τθσ 

Ειδικισ Χωροταξικισ Μελζτθσ Ράρου-Αντιπάρου (Διαμαντόπουλοσ κ.α. 1995) θ οποία τουσ 

περιελάμβανε ωσ «Υγροβιότοπουσ – Αλυκζσ – Αμμοκίνεσ» ςτθν κατθγορία: «Ηϊνεσ 

Ρροςταςίασ Φυςικϊν Σχθματιςμϊν». Για τθν κατθγορία αυτι προτείνονταν θ απαγόρευςθ 

κάκε κατάτμθςθσ και δόμθςθσ κακϊσ και ο ζλεγχοσ και θ αντιμετϊπιςθ πικανϊν πθγϊν 

ρφπανςθσ από όπου και αν αυτζσ προζρχονταν. Θ ςυγκεκριμζνθ ΕΧΜ ζκανε λόγο για τθν 

αναγκαιότθτα εκπόνθςθσ ειδικϊν μελετϊν «…για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςθμαςίασ του 

προςτατευτζου αντικειμζνου και τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ προτεινόμενθσ προςταςίασ…». Θ 

ΕΧΜ αυτι δεν κεςμοκετικθκε.  

Σθμαντικό βιμα για τθν κεςμικι προςταςία των υγρότοπων τθσ Ράρου κα είναι θ ζγκριςθ 

του  Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΡΣ) Ράρου (Λαγουδάκθ 2009). Σφμφωνα με αυτό, οι 

παράκτιοι υγρότοποι εντάςςονται ςτισ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.) ωσ αξιόλογα 

και ιδιαιτζρωσ απειλοφμενα οικοςυςτιματα, λόγω τθσ ζντονθσ οικιςτικισ – τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ και λόγω του γεγονότοσ ότι δεν προβλζπεται κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ γι’ 

αυτοφσ. Τα μζτρα που προτείνονται είναι τα εξισ: 

• Απαγόρευςθ δόμθςθσ. 

• Απαγόρευςθ διάνοιξθσ νζων οδϊν κακϊσ και οποιαςδιποτε επζμβαςθσ ςτουσ τυχόν 

υφιςτάμενουσ (π.χ. διαπλάτυνςθ, βελτίωςθ, τςιμεντόςτρωςθ, αςφαλτόςτρωςθ κλπ.). 

• Απαγόρευςθ των αμμολθψιϊν, των αποξθράνςεων και των εκχερςϊςεων. 

• Απαγόρευςθ τθσ ίδρυςθσ νζων τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ι τθσ επζκταςθσ παλαιϊν, κακϊσ και 

τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ λοιπϊν δραςτθριοτιτων αναψυχισ που κα οδθγιςουν ςτθν 

υποβάκμιςθ αυτϊν. 

• Απαγόρευςθ τθσ περαιτζρω επζκταςθσ τυχόν υφιςτάμενων γεωργικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ 

και τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ. Λιψθ κινιτρων για τθν εφαρμογι 

παραδοςιακϊν τρόπων άςκθςθσ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ. 

• Μθ επζκταςθ των ορίων οικιςμϊν και των ςχεδίων πόλεων προσ τισ υγροτοπικζσ εκτάςεισ. 

• Λιψθ μζτρων για τθν υπερβολικι ι / και παράνομθ κιρα. 

• Απαγόρευςθ τθσ διάχυςθσ αςτικϊν, γεωργικϊν και βιομθχανικϊν αποβλιτων, αποτρζποντασ με 

τον τρόπο αυτό τθν αλλαγι τθσ ποιότθτασ του νεροφ εξαιτίασ τθσ ρφπανςθσ.  

Στο ΓΡΣ αναφζρεται ότι όλοι οι υγρότοποι πρζπει να οριοκετθκοφν και να μελετθκοφν ωσ 

προσ τα βιοτικά και αβιοτικά τουσ χαρακτθριςτικά, τισ χριςεισ και τθν παροφςα κατάςταςθ 
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ςτθν οποία βρίςκονται με ςκοπό τθν ορκι διαχείριςθ και προςταςία τουσ, μζςω τθσ 

ζνταξισ του ςε κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ.  

Το ΓΡΣ όςο και το ΣΧΟΟΑΡ κα ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία των υγρότοπων τθσ Ράρου 

εφόςον βεβαίωσ εφαρμοςτοφν. Θ κατάςταςθ όμωσ των περιςςότερων είναι τζτοια που 

επιβάλλεται επιπλζον προςταςία. Γι’ αυτό και προτείνεται να κηρυχθοφν όλοι οι 

υγρότοποι ωσ Καταφφγια Άγριασ Ηωήσ (ΚΑΗ), με βάςθ το νόμο Ν. 177/75, όπωσ αυτόσ 

τροποποιικθκε από τον 2637/98. Οι υγρότοποι πλθροφν τισ προχποκζςεισ κιρυξισ τουσ ωσ 

ΚΑΗ κακϊσ αποτελοφνται από «ελϊδεισ, υγροτοπικζσ, παρόχκιεσ και παράκτιεσ εκτάςεισ 

που είναι απαραίτθτεσ για τθν διατροφι, διαχείμαςθ και αναπαραγωγι πολλϊν ειδϊν 

άγριασ πανίδασ που είναι ςπάνια ι απειλοφνται με εξαφάνιςθ».10 

Κακϊσ ο Διμοσ Ράρου κα παίξει κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςταςία και ςυνετι διαχείριςθ 

των υγρότοπων του νθςιοφ, προτείνεται να κληθεί το Δημοτικό υμβοφλιο να ψηφίςει ότι 

θζτει υπό την προςταςία του το ςφνολο των υγρότοπων κθρφςςοντάσ τουσ Δθμοτικά 

Αποκζματα Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ τθσ Πάρου και αναλαμβάνοντασ ςυγκεκριμζνεσ 

δεςμεφςεισ, όπωσ τθν εξαςφάλιςθ των ελάχιςτων αναγκαίων πιςτϊςεων για τθ ςυντιρθςθ 

και λειτουργία των υποδομϊν και τθ κεςμοκζτθςθ ενόσ υπεφκυνου φορζα διαχείριςθσ με 

                                                           
10 Ωσ γνωςτόν με το Ν. 2637/ 98 και ςυγκεκριμζνα με το άρκρο 57 μετονομάςτθκαν τα καταφφγια 

κθραμάτων ςε Καταφφγια Άγριασ Ηωισ και με ςκοπό πλζον τθν προςταςία των περιοχϊν που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ διατροφι, διαχείμαςθ, αναπαραγωγι ι τθ διάςωςθ των ειδϊν τθσ άγριασ 

πανίδασ ι τθσ αυτοφυοφσ χλωρίδασ. 

Ειδικότερα : 

«5. Με αποφάςεισ του οικείου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ, που δθμοςιεφονται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ιδρφονται Καταφφγια Άγριασ Ηωισ ςε δαςικζσ, χορτολιβαδικζσ, 

ελϊδεισ, υγροτοπικζσ, αγροτικζσ, παρόχκιεσ, παραλίμνιεσ και παράκτιεσ εκτάςεισ, κακϊσ και ςε 

ερθμονθςίδεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι εκτάςεισ αυτζσ, είτε είναι απαραίτθτεσ για τθ διατροφι, 

διαχείμαςθ, αναπαραγωγι ι τθ διάςωςθ των ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ ι αυτοφυοφσ χλωρίδασ, είτε 

είναι απαραίτθτεσ για τθν επιβίωςθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ ι αυτοφυοφσ 

χλωρίδασ που είναι μοναδικά, ςπάνια ι απειλοφνται με εξαφάνιςθ ι είτε αποτελοφν 

αντιπροςωπευτικό δείγμα τφπου βιοτόπου.  

6. Εντόσ των καταφυγίων αγρίασ ηωισ απαγορεφεται θ κιρα κάκε κθράματοσ και κάκε είδουσ τθσ 

άγριασ πανίδασ, θ ςφλλθψθ κάκε είδουσ τθσ άγριασ πανίδασ για μθ ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, θ 

καταςτροφι κάκε είδουσ ηϊνθσ με φυςικι βλάςτθςθ, θ καταςτροφι των ηωντανϊν φυτοφρακτϊν, θ 

αμμολθψία, θ αποςτράγγιςθ και αποξιρανςθ ελωδϊν εκτάςεων, θ ρφπανςθ των υδατικϊν πόρων 

και θ ζνταξθ καταφυγίου άγριασ ηωισ ςε πολεοδομικό ι ρυμοτομικό ςχεδιαςμό. Θ εκτζλεςθ ζργων ι 

εργαςιϊν και ιδίωσ αλιευτικά ζργα, ζργα αναδαςμοφ, τουριςτικζσ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, 

καταςκθνϊςεισ, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελοφνται, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει υποβλθκεί 

μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τφπου Α και ζχει χορθγθκεί ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων.» 
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τθ ςυμμετοχι υπθρεςιϊν, επιςτθμονικϊν φορζων και περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων ο 

οποίοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ λειτουργίασ και 

παρακολοφκθςθσ των υγρότοπων. 

Τζλοσ, προτείνεται  να ςυμπεριληφθοφν όλοι οι υγρότοποι του νηςιοφ ςτην Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελζτη (ΕΠΜ) που θα εκπονηθεί για τη Η.Ε.Π. “Νηςίδεσ Πάρου και Νότια 

Αντίπαροσ” (GR4220025). Θ ΕΡΜ κα κακορίςει τθν ζνταξι τουσ ςτισ κατθγορίεσ 

προςτατευόμενων περιοχϊν ςφμφωνα με το ν. 1650/80 και κα προςδιορίςει ειδικότερα 

διαχειριςτικά μζτρα και το διαχειριςτικό κακεςτϊσ. Ο φορζασ διαχείριςθσ τθσ ΗΕΡ μπορεί 

να αναλάβει και τθ διαχείριςθ όλων των υγρότοπων του νθςιοφ.  

 

 

4.2. Προτάςεισ για την αποςαφήνιςη του ιδιοκτηςιακοφ καθεςτϊτοσ και οριοθζτηςη 

των δημοςίων/δημοτικϊν εκτάςεων. 

Για να δρομολογθκοφν τα μζτρα αποκατάςταςθσ των υγρότοπων και να υλοποιθκοφν 

δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ, κα πρζπει  να αποςαφθνιςτεί το ιδιοκτθςιακό 

κακεςτϊσ με κτηματογράφηςη των υγροτοπικϊν εκτάςεων.  

Επιπλζον, κα πρζπει να οριοθετηθεί ο αιγιαλόσ και η παραλία ςε όλεσ τισ θζςεισ και εάν 

ςε κάποιεσ από αυτζσ ζχει ιδθ γίνει θ οριοκζτθςθ κα πρζπει να ελεγχκεί ωσ προσ τθν 

ορκότθτά τθσ, δεδομζνθσ τθσ παρουςίασ των υγρότοπων. 

 

 

4.3. Προτάςεισ για την αποκατάςταςη του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

Οι κφριεσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των υγρότοπων τθσ Ράρου 

ςχετίηονται με τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

 Απόκεςθ αδρανϊν και απορριμμάτων. 

 Επιχωματϊςεισ, υποδομζσ και κτίρια. 

 Χριςθ των εποχιακϊν αλμυρϊν τελμάτων ωσ χϊρων ςτάκμευςθσ. 

 Ραρεμπόδιςθ τθσ υδρολογικισ αλλθλεπίδραςθσ με τθ κάλαςςα. 

 Ζλλειψθ χωροκζτθςθσ δραςτθριοτιτων. 
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Οι περιςςότεροι υγρότοποι τθσ Ράρου είναι πρακτικά αδφνατο να επανζλκουν ςτθν αρχικι 

τουσ μορφι. Μπορεί όμωσ να βελτιωκεί θ οικολογικι τουσ κατάςταςθ με τθν εφαρμογι 

ςτοιχειωδϊν μζτρων αποκατάςταςθσ.  

 

4.3.1. Ζλεγχοσ νομιμότθτασ και απομάκρυνςθ των παράνομων υποδομϊν και καταςκευϊν. 

Σε 7 από τουσ 10 υγρότοπουσ τθσ Ράρου εντοπίςτθκαν υποδομζσ (κτίρια, τοιχία, χϊροι 

ςτάκμευςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν) μζςα ςτα τικζμενα υγροτοπικά όρια, των οποίων θ 

νομιμότθτα κα πρζπει να ελεγχκεί. Εφόςον αποδειχτεί ότι κάποια ι όλα ζχουν αποτεκεί 

παράνομα, κα πρζπει να απομακρυνκοφν και ο χϊροσ κα πρζπει να αποκαταςτακεί με τισ 

ίδιεσ πρακτικζσ που αναφζρονται ςτα ειςαγωγικά του επόμενου υποκεφαλαίου 4.3.2. Ριο 

ςυγκεκριμζνα οι προτεινόμενεσ για ζλεγχο καταςκευζσ αφοροφν: 

1. Ζλοσ Κολυμπικρεσ (PAR001): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα υποδομϊν και 

καταςκευϊν (ξενοδοχείο, χϊροσ εςτίαςθσ, χϊροι ςτάκμευςθσ, χϊροι αποκικευςθσ) 

που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε 7 από το ςφνολο των 80 ςτρεμμάτων ςτθν καρδιά του 

υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ εκατζρωκεν τθσ ανατολικισ εκβολισ (βλ. Χάρτθ 7). 

2. Λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία (PAR002): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα των 

υποδομϊν του ομϊνυμου κάμπινγκ (τοιχίο, καντίνα-“beach bar”, άλλα κτίρια) που 

βρίςκονται ςτο νότιο τμιμα του υγρότοπου (βλ. Χάρτθ 9). 

3. Αλυκι Αγκαιριάσ (PAR003): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα του κτιρίου που 

βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό άκρο του υγρότοπου (βλ. Χάρτθ 10). 

4. Ζλοσ Μϊλου (PAR004): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα του τοιχίου που βρίςκεται 

ςτον δρόμο που διαςχίηει τον υγρότοπο προσ το ξενοδοχείο «Ανεμϊνεσ» (βλ. Εικόνα 

13). 

5. Ζλοσ Ραροικιάσ (PAR005): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα του τοιχίου που 

ξεκινάει από το νότιο παραλιακό μζτωπο μζχρι τθ μζςθ περίπου του παραλιακοφ 

υγροτοπικοφ ορίου και ςυνεχίηει διαςχίηοντασ εςωτερικά τον υγρότοπο για 290 

περίπου μζτρα (βλ. Χάρτθ 12). 

6. Αλυκι Ροφντασ (PAR008): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα τθσ καταςκευισ που 

βρίςκεται ςτο κζντρο του υγρότοπου, φζρει ταμπζλα με τθν επωνυμία “Paros-Kite” και 

λειτουργεί ωσ χϊροσ ενοικίαςθσ ιςτιοςανίδων και ωσ ςχολι για το άκλθμα τθσ ςανίδασ 

με αλεξίπτωτο (βλ. Εικόνα 20). 
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7. Λιμνοκάλαςςα Ροφντασ (PAR009): Θα πρζπει να ελεγχκεί θ νομιμότθτα του χαμθλοφ 

τοιχίου που βρίςκεται ςτο ανατολικό άκρο τθσ υγρισ κοιλότθτασ προσ τθν ενδοχϊρα 

(βλ. Εικόνεσ 23, 24 & 25). 

 

4.3.2. Απομάκρυνςθ αδρανϊν και απορριμμάτων. 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, ςε όλουσ τουσ υγρότοπουσ τθσ Ράρου, 

υπάρχουν αποκζςεισ αδρανϊν και απορριμμάτων, που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι 

εκτεταμζνεσ και ςυνεχείσ. Θα πρζπει λοιπόν να πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ για τθν 

απομάκρυνςθ του μεγαλφτερου δυνατοφ όγκου αυτϊν, από όλο το δίκτυο των υγρότοπων 

του νθςιοφ, ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να ζχουν διαςφαλιςτεί και οι κατάλλθλοι κάκε φορά 

χϊροι για τθ μεταφορά και εναπόκεςι τουσ. Το ζργο αυτό πρζπει να επιβλζπεται από 

κάποιον ειδικό ςε κζματα περιβάλλοντοσ (πχ μθχανικό περιβάλλοντοσ, περιβαλλοντολόγο, 

δαςολόγο, βιολόγο κλπ), ο οποίοσ κα φροντίηει για τισ λιγότερεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον από τθ χριςθ των μθχανθμάτων, αλλά και κα πιςτοποιεί τθν επιτυχι εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν. Επειδι πολλζσ από τισ εκτάςεισ που ζχουν μπαηωκεί ι δεχτεί ποςότθτεσ 

αδρανϊν και απορριμμάτων, ζχουν χάςει τθν υγροτοπικι φυςιογνωμία τουσ, θ εκςκαφι 

και θ απομάκρυνςθ, κα πρζπει να γίνεται μζχρι τθ διαπίςτωςθ εμφάνιςθσ υδρομορφικϊν 

εδαφϊν ι εδαφϊν που προςομοιάηουν με τα γειτονικά ελεφκερα εδάφθ. 

Θ ζνταςθ τθσ υποβάκμιςθ των υγρότοπων από τθν απόκεςθ αδρανϊν και απορριμμάτων 

είναι ςυνάρτθςθ κυρίωσ τριϊν παραμζτρων, ιτοι: ποςότθτα αποκζςεων, ςυχνότθτα 

αποκζςεων και ζκταςθ του υγρότοπου. Γενικά, τα μεγαλφτερα προβλιματα αναφορικά με 

τθ ςυνεχιηόμενθ ςυςςϊρευςθ αδρανϊν και απορριμμάτων αντιμετωπίηουν οι υγρότοποι: 

Ρίςω Αλυκι, Λιμνοκάλαςςα Ροφντασ και Ζλοσ Ραροικιάσ. Δευτερευόντωσ οι υγρότοποι που 

αντιμετωπίηουν προβλιματα από αποκζςεισ αδρανϊν και απορριμμάτων είναι θ Αλυκι 

Αγκαιριάσ, το Ζλοσ Χρυςισ Ακτισ, θ Λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία και θ Αλυκι Ροφντασ, ενϊ 

οι υγρότοποι Ζλοσ Μϊλου και Αλυκζσ Λάγγερθ ζχουν ςωρευμζνεσ τισ μικρότερεσ 

ποςότθτεσ. Μια ιδιάηουςα περίπτωςθ αποτελεί ο υγρότοποσ ςτισ Κολυμπικρεσ, ςτον οποίο 

περίπου 7.000 τμ ςτθν καρδιά του υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ ζχουν επιχωματωκεί και 

δομθκεί. Για τθν ζκταςθ αυτι και τισ προτάςεισ για τθν πικανι αποκατάςταςι τθσ γίνεται 

λόγοσ ςτο προθγοφμενο υποκεφάλαιο.  
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Ακολοφκωσ  παρουςιάηονται οι ακριβείσ κζςεισ των αποκζςεων και οι υπολογιηόμενοι 

όγκοι των αδρανϊν και απορριμμάτων ανά υγρότοπο. Θ ςειρά παρουςίαςθσ ςχετίηεται με 

τθν ζνταςθ του προβλιματοσ ςε κάκε υγρότοπο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραμζτρουσ που 

αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 Ρίςω Αλυκι (PAR012). 

Στον υγρότοπο Ρίςω Αλυκι οι εκτενείσ αποκζςεισ αδρανϊν, ζχουν μπαηϊςει τα 24 περίπου 

ςτρζμματα από τα 29 που καταλαμβάνει ο υγρότοποσ και αν ςυνεχιςτοφν κα εξαφανίςουν 

και τα λίγα αμιγι υγροτοπικά τμιματα που ζχουν απομείνει. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των 

αδρανϊν υπολογίςτθκε ςε περίπου 12.000 κμ δεχόμενοι ωσ μζςο φψοσ των αποκζςεων τα 

50 εκ. Χρειάηεται λοιπόν να λθφκοφν επειγόντωσ, μζτρα προςταςίασ για τον ςυγκεκριμζνο 

υγρότοπο και τουλάχιςτον μζτρα για μερικι αποκατάςταςθ του, που κα προςβλζπουν 

αρχικά ςτθν ενοποίθςθ των κερματιςμζνων τμθμάτων που ζχουν απομείνει και ςταδιακά 

ςτθν αφξθςθ τθσ υγροτοπικισ ζκταςθσ, όπωσ ςχεδιάςτθκαν και παρουςιάηονται ςτθν 

Εικόνα 33. Τα πολφγωνα αυτά καταλαμβάνουν ζκταςθ 5 ςτρμ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

παραπάνω μετρικζσ παραδοχζσ, ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν που προτείνονται να 

απομακρυνκοφν ςε πρϊτθ φάςθ από τον υγρότοπο εκτιμάται ςτα 2.750 κμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Λιμνοκάλαςςα Ροφντασ (PAR009). 

Στθ λιμνοκάλαςςα Ροφντασ, θ ςυνολικι ζκταςθ των αποκζςεων αδρανϊν που κα πρζπει να 

απομακρυνκοφν βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα και αγγίηει τα 1.500 τμ με μζςο φψοσ τα 50 εκ 

(Εικόνα 34). Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν υπολογίςτθκε ςε 750 κμ. 

 

Εικόνα 33. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) για τθ διεφρυνςθ 

των αμιγϊν υγροτοπικϊν τμθμάτων 

(πράςινο περίγραμμα) ςτθν Πίςω 

Αλυκι. 
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 Ζλοσ Ραροικιάσ (PAR005). 

Ο κφριοσ όγκοσ των αδρανϊν που κα πρζπει να απομακρυνκοφν ςτο ζλοσ Ραροικιάσ 

βρίςκεται κυρίωσ ςτο νοτιοδυτικό άκρο του υγρότοπου ςε ζκταςθ που αγγίηει τα 4.250 τμ, 

ενϊ ςε ακόμα 400 τμ ςτο βόρειο τμιμα, βρίςκονται επιπρόςκετα διάςπαρτα αδρανι και 

απορρίμματα τα οποία παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ εξαιτίασ  νζων αποκζςεων (Εικόνα 

34). Συνολικά ο όγκοσ των αδρανϊν και απορριμμάτων υπολογίςτθκε ςε περίπου 2.300 κμ. 

 

 

  

 

 

 

 

 Αλυκι Αγκαιριάσ (PAR003). 

Οι ποςότθτεσ των αδρανϊν ςτθν Αλυκι Αγκαιριάσ βρίςκονται εκατζρωκεν των δυτικϊν και 

ανατολικϊν ορίων που ζχουν τεκεί για τον υγρότοπο, ςε ζκταςθ που αγγίηει τα 7.000 τμ και 

πρόκειται ουςιαςτικά για ζργο εγκιβωτιςμοφ τθσ κοιλότθτασ που πλθμμυρίηει με μζςο 

φψοσ τα 40 εκ (Εικόνα 35). Στθν ίδια ζκταςθ ζχουν αποτεκεί διάςπαρτα απορρίμματα που 

Εικόνα 34. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτθ 

λιμνοκάλαςςα Ποφντασ. 

Εικόνα 34. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτο ζλοσ 

Παροικιάσ. 
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μεταφζρκθκαν εκεί κυρίωσ μεμονωμζνα. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν και 

απορριμμάτων που πρζπει να απομακρυνκεί υπολογίςτθκε ςε περίπου ςε 2.800 κμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζλοσ Χρυςισ Ακτισ (PAR006). 

Ο κφριοσ όγκοσ των αδρανϊν που κα πρζπει να απομακρυνκοφν ςτο ζλοσ Χρυςισ Ακτισ 

βρίςκεται ςτο βόρειο άκρο του υγρότοπου ςε ζκταςθ που αγγίηει τα 3.500 τμ (Εικόνα 36). 

Στο τμιμα αυτό ζχει πραγματοποιθκεί επιχωμάτωςθ μζςου φψουσ περίπου 30 εκ. ενϊ ςτισ 

άκρεσ τθσ υγρισ κοιλότθτασ ζχουν αποτεκεί μικρζσ ςτοίβεσ αδρανϊν από φορτθγά με 

ανάκλθςθ. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν υπολογίςτθκε ςε περίπου 1.100 κμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτο ζλοσ 

Χρυςισ Ακτισ. 

Εικόνα 35. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτθν αλυκι 

Αγκαιριάσ. 
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 Λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία (PAR002) 

Ο κφριοσ όγκοσ των αδρανϊν που κα πρζπει να απομακρυνκοφν από τθ λιμνοκάλαςςα 

Σάντα Μαρία βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα του υγρότοπου, ςε ζκταςθ που αγγίηει τα 

1.500 τμ και πικανότατα ανικει ςε ιδιϊτθ (Εικόνα 37). Στο τμιμα αυτό ζχει 

πραγματοποιθκεί επιχωμάτωςθ μζςου φψουσ περίπου 40 εκ ενϊ επιπρόςκετα ςε ακόμα 

μια ζκταςθ περίπου 160 τμ ςτισ άκρεσ του κεντρικοφ δρόμου, ζχουν αποτεκεί μικρζσ 

ςτοίβεσ αδρανϊν από φορτθγά με ανάκλθςθ. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν 

υπολογίςτθκε ςε περίπου 640 κμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλυκι Ροφντασ (PAR008). 

Ο κφριοσ όγκοσ των αδρανϊν ςτθν Αλυκι Ροφντασ βρίςκεται διεςπαρμζνοσ ςε τζςςερα 

τμιματα με ςυνολικι ζκταςθ που αγγίηει τα 1.650 τμ με μζςο φψοσ που δεν ξεπερνά τα 15 

εκ (Εικόνα 38). Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αδρανϊν και απορριμμάτων που πρζπει να 

απομακρυνκεί υπολογίςτθκε ςε περίπου 240 κμ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτθ 

λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία. 

Εικόνα 38. Απομάκρυνςθ αδρανϊν 

(κίτρινο περίγραμμα) ςτθν Αλυκι 

Ποφντασ. 
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 Ζλοσ Μϊλου (PAR004) και Αλυκζσ Λάγγερθ (PAR011). 

Ππωσ προαναφζρκθκε το ζλοσ Μϊλου και οι Αλυκζσ Λάγγερθ είναι οι υγρότοποι τθσ Ράρου 

με το μικρότερο όγκο αδρανϊν και απορριμμάτων. Στα τικζμενα όρια του ζλουσ Μϊλου 

υπάρχουν μικρζσ ςτοίβεσ εκατζρωκεν του παραλιακοφ δρόμου, κακϊσ και εκατζρωκεν των 

τριϊν δρόμων που διαςχίηουν το ζλοσ. Ωςτόςο, ςτισ κίνεσ με τουσ αρκεφκουσ που 

ςυνορεφουν με τα όρια του ζλουσ, υπάρχουν εκτενείσ αποκζςεισ αδρανϊν, οι οποίεσ κα 

πρζπει να απομακρυνκοφν. Στισ Αλυκζσ Λάγγερθ, υπάρχουν μικροφ όγκου αποκζςεισ που 

προιλκαν από τθ διάνοιξθ χωματόδρομου ςτα νότια όρια του υγρότοπου. Και για τισ δφο 

περιπτϊςεισ οι διάςπαρτοι όγκοι αδρανϊν και απορριμμάτων μζςα ςτα τικζμενα 

υγροτοπικά όρια δεν ξεπερνοφν τα 10 κμ. και πρζπει να απομακρυνκοφν.  

 

4.3.3. Αποκατάςταςη υδρολογικήσ αλληλεπίδραςησ με τη θάλαςςα. 

Τζςςερεισ από τουσ 10 υγρότοπουσ τθσ Ράρου είναι λιμνοκάλαςςεσ. Αυτοί είναι οι: 

λιμνοκάλαςςα Σάντα Μαρία, Αλυκι Αγκαιριάσ, λιμνοκάλαςςα Ροφντασ και Ρίςω Αλυκι. 

Από αυτοφσ, θ Αλυκι Αγκαιριάσ και θ λιμνοκάλαςςα Ροφντασ αποτελοφν τυπικζσ 

λιμνοκάλαςςεσ με ςτόμιο επικοινωνίασ, ενϊ οι υπόλοιπεσ ςυνδζονται με τθ κάλαςςα 

εποχικά και γι’ αυτό μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ μθ-τυπικζσ λιμνοκάλαςςεσ. Και ςτισ 

δφο προαναφερκείςεσ τυπικζσ λιμνοκάλαςςεσ ζχει καταςκευαςτεί παραλιακόσ δρόμοσ, 

που τζμνει τα ςτόμια επικοινωνίασ τουσ με τθ κάλαςςα, εμποδίηοντασ ζτςι τθ φυςιολογικι 

υδρολογικι αλλθλεπίδραςθ με τον υγρότοπο. Για το λόγο αυτό προτείνεται ςτισ 

περιπτϊςεισ τθσ Αλυκισ Αγκαιριάσ και τθσ λιμνοκάλαςςασ Ροφντασ, θ υπερφψωςθ των 

δρόμων είτε μζςω γεφυρϊν, είτε με τθν προςκικθ οχετϊν, με ςκοπό τθν επαναφορά τθσ 

απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ μεταξφ υγρότοπου και κάλαςςασ. Στθν περίπτωςθ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν οχετοί, κα πρζπει τόςο ο αρικμόσ, όςο και το είδοσ των ςωλινων, να 

είναι κατάλλθλα γι’ αυτόν τον ςκοπό. Ενδεικτικά προτείνεται: για τθν Αλυκι Αγκαιριάσ να 

χρθςιμοποιθκοφν 10 ςωλινεσ από ςκυρόδεμα διαμζτρου 1μ ο κακζνασ, που κα 

τοποκετθκοφν ο ζνασ δίπλα ςτον άλλον κάτω από τον δρόμο, ενϊ για τθ λιμνοκάλαςςα 

Ροφντασ, προτείνεται θ χριςθ 4 ςωλινων, με τα ίδια χαρακτθριςτικά. 
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4.3.4. Κατάργηςη δρόμων και αποςυμπίεςη εδαφών. 

Σε δφο από τουσ δζκα υγρότοπουσ προτείνεται θ κατάργθςθ του παραλιακοφ δρόμου μζςα 

ςτα χαραχκζντα υγροτοπικά όρια και ι μζτρια άροςι του (περί τα 30-40 εκ βάκοσ) με 

ςκοπό τθν ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ υγροτοπικισ και αμμόφιλθσ βλάςτθςθσ. Οι υγρότοποι 

αυτοί είναι: το ζλοσ Μϊλου και η Αλυκή Ποφντασ. 

Στθν περίπτωςθ του ζλουσ Μϊλου, κα πρζπει επιπρόςκετα να χαραχτεί νζοσ δρόμοσ 

εςωτερικά ςτθν ενδοχϊρα για τθν πρόςβαςθ ςτα κτίρια που εξυπθρετοφνται αυτι τθν 

ςτιγμι από τουσ δφο κάκετουσ δρόμουσ, που ενϊνονται με τον παραλιακό και τζμνουν τον 

υγρότοπο (βλ Χάρτθ 11). Οι δρόμοι αυτοί προτείνεται να μετατραποφν ςε μονοπάτια για 

πεηι πρόςβαςθ προσ τθν παραλία. Θ πρόςβαςθ ςε όλα τα υπόλοιπα κτίρια κακϊσ και θ 

πρόςβαςθ προσ τισ δφο πλευρζσ του όρμου είναι εφικτι από άλλουσ υφιςτάμενουσ 

δρόμουσ. 

Το ίδιο ακριβϊσ προτείνεται και για τον υγρότοπο τθσ Αλυκισ Ροφντασ, όπου θ πρόςβαςθ 

για όλα τα μθχανοκίνθτα οχιματα πρζπει να απαγορευτεί και ςτισ δφο πλευρζσ του 

παραλιακοφ δρόμου ςτα όρια του υγρότοπου και θ εξυπθρζτθςθ των κτιρίων που 

βρίςκονται περιμετρικά του, κα πρζπει να γίνει από άλλουσ υφιςτάμενουσ ι νζουσ δρόμουσ 

από το εςωτερικό τθσ ενδοχϊρασ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να απαγορευκεί θ ςτάκμευςθ των οχθμάτων μζςα ςτα χαραχκζντα όρια 

όλων των υγρότοπων. Αυτό κα επιτευχκεί με τα ζργα που προτείνονται ςτο επόμενο 

υποκεφάλαιο (βλ 4.4.1). 

 

4.4. Προτάςεισ για τη ςτοιχειϊδη προςταςία και ανάδειξη των υγρότοπων. 

4.4.1 Περιφράξεισ των υγρότοπων ςτα όρια των Δθμοςίων/Δθμοτικϊν ιδιοκτθςιϊν 

Για τθν αποτροπι άλλων επεμβάςεων ςτισ Δθμόςιεσ/Δθμοτικζσ εκτάςεισ (§ 4.2) προτείνεται 

θ περίφραξθ τουσ με κάγκελο από κορμοφσ καςτανιάσ διαμζτρου 10εκ. το οποίο κα ζχει 

φψοσ 0,9-1m (Σχιμα 1). Επιπλζον θ περίφραξθ από τθν πλευρά τθσ παραλίασ κα αποτρζψει 

τθ ςτάκμευςθ οχθμάτων και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ (Χρυςι Ακτι, Σαντα Μαρία, Μϊλοσ, 

Αλυκι Ροφντασ, Λάγγερθ) κα βοθκιςει ςτθν αποκατάςταςθ των αμμοκινϊν που ςιμερα 

καταπατοφνται από τουσ επιςκζπτεσ με αποτζλεςμα και τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ των 

περιοχϊν.  
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χήμα 1. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ 

μορφισ τθσ ξφλινθσ περίφραξθσ 

 

 

 

4.4.2. Πινακίδεσ ςιμανςθσ και ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν 

Για τθ ςιμανςθ του κάκε υγρότοπου προτείνεται θ καταςκευι και τοποκζτθςθ ξφλινων 

πινακίδων ςτισ οποίεσ κα είναι αναγράφεται το όνομα του κάκε υγρότοπου κάτω από τον 

κοινό τίτλο «Δίκτυο Υγρότοπων Ράρου». Θ κάκε πινακίδα κα ζχει διαςτάςεισ 30Χ40 εκ και 

κα είναι βιδωμζνθ ςε ςτφλο από κορμό καςτανιάσ φψουσ 1,9μ και διαμζτρου15 εκ.. Τα 

ξφλα κα είναι βαμμζνα με υγρό ςυντιρθςθσ και βερνίκι ενϊ τα γράμματα των κειμζνων 

προτείνεται να είναι ζγγλυφγα.  

Επιπλζον, προτείνεται θ καταςκευι ενθμερωτικϊν 

πινακίδων με βαςικζσ πλθροφορίεσ για το δίκτυο 

υγρότοπων τθσ Ράρου, οδθγίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ, 

και αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του υγρότοπου ςτον 

οποίο κα είναι τοποκετθμζνθ θ κάκε μια. Οι πινακίδεσ 

εκτόσ των κειμζνων κα περιλαμβάνουν, χάρτεσ και 

φωτογραφίεσ. Θα είναι ξφλινεσ με διαςτάςεισ 100 x 80 

εκ (πλάτοσ φψοσ) και μορφι παραπλιςια με αυτι τθσ 

Εικόνασ 39. 

 

 

 Εικόνα 39. Πινακίδα ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν 
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Συνολικά κα καταςκευαςτοφν 40 πινακίδεσ ςιμανςθσ και 15 πινακίδεσ ενθμζρωςθσ οι 

οποίεσ κα τοποκετθκοφν περιμετρικά των υγρότοπων ςε κομβικά ςθμεία (Εικόνα 40): Ζλοσ 

Κολυμπικρεσ (6 πινακίδεσ ςιμανςθσ και 2 πινακίδεσ ενθμζρωςθσ), Λιμνοκάλαςςα Σάντα 

Μαρία (5 & 1), Αλυκι Αγκαιριάσ (4 & 2), Ζλοσ Μϊλου ι Κεφάλου (3 & 1), Ζλοσ Ραροικιάσ (4 

& 1), Ζλοσ Χρυςισ Ακτισ (4 & 1), Αλυκι Ροφντασ (5 & 3), Λιμνοκάλαςςα Ροφντασ (2 & 1), 

Αλυκζσ Λάγγερθ (3 & 1) και Ρίςω Αλυκι (4 & 2). 

 
 
 
4.3.3.  Ανζγερςθ πφργων παρατιρθςθσ. 

Ρροτείνεται θ καταςκευι δφο πφργων παρατιρθςθσ, ενόσ ςτθν Αλυκι Ροφντασ και ενόσ 

ςτο ζλοσ Κολυμπφκρεσ, ϊςτε οι επιςκζπτεσ να μποροφν να δουν τον υγρότοπο αλλά και τθν 

υπόλοιπθ περιοχι από ψθλά. Οι κζςεισ που προτείνεται να τοποκετθκοφν οι πφργοι 

φαίνονται ςτθν Εικόνα 40. 

Ο κάκε πφργοσ κα ζχει εξαγωνικι διατομι με πλευρά 2 μζτρων. Το δάπεδό του κα ζχει 

εμβαδόν 10 τμ και κα βρίςκεται ςε φψοσ 4μ από το ζδαφοσ. Θ καταςκευι κα είναι ςτιβαρι 

και ανκεκτικι. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ με ξυλεία πεφκου και κα ζχει ςκίαςτρο 

καλυμμζνο με  καναδζηικο κεραμίδι. Οι κολϊνεσ του παρατθρθτθρίου κα είναι 

καταςκευαςμζνεσ από τετραγωνικισ διατομισ ξφλο 15x15 εκ. και κα γίνει παςςαλόπθξθ ςε 

αρκετό βάκοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια τθσ καταςκευισ. Το δάπεδο κα 

καταςκευαςτεί με ςανίδεσ διαςτάςεων 5x15 εκ. Το ςκίαςτρο κα είναι εξαγωνικοφ ςχιματοσ 

με ςκελετό από ξφλα διαςτάςεων 8x15 εκ. και ραμποτζ πλάτουσ 10εκ καλυμμζνο με 

αςφαλτόπανο Styroflex και καναδζηικο κεραμίδι. Πλα τα ξφλα κα είναι βαμμζνα δφο χζρια 

με χρϊμα νεροφ. Θ μορφι του πφργου φαίνεται ςτθν Εικόνα 41 ενϊ οι διαςτάςεισ του ςτθν 

Εικόνα 42. 
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Εικόνα 40. Θζςεισ των πινακίδων ςιμανςθσ (    ), ενθμζρωςθσ (    ) και των πφργων παρατιρθςθσ (    ) 
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Εικόνα 42. Σχθματικι απεικόνιςθ και διαςτάςεισ του  προτεινόμενου πφργου παρατιρθςθσ 
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Εικόνα 41. Ο προτεινόμενοσ πφργοσ 

παρατιρθςθσ 
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4.5. Εκπόνηςη μελετϊν για την οικολογική αποκατάςταςη και ανάδειξη δφο υγρότοπων. 

Δφο από τουσ υγρότοπουσ τθσ Ράρου *το Ζλοσ Ραροικιάσ (58ςτρμ.) και θ Ρίςω Αλυκι 

(29ςτρμ)+ είναι πολφ υποβακμιςμζνοι. Είναι ωςτόςο δυνατό με τισ κατάλλθλεσ επεμβάςεισ 

όχι μόνο να αποκαταςτακοφν κάποιεσ υγροτοπικζσ λειτουργίεσ τουσ, αλλά και να 

αναβακμιςτοφν οικολογικά ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ 

ελεγχόμενθσ περιιγθςθσ, εκπαίδευςθσ και αναψυχισ, προςελκφοντασ ςθμαντικό αρικμό 

επιςκεπτϊν (εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςχολείων, ορνικοπαρατθρθτζσ, τουρίςτεσ). Σε αυτά τα 

πλαίςια προτείνεται θ εκπόνθςθ μελετϊν οικολογικισ αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ για 

τον κάκε υγρότοπο, οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για: 

 τθν οικολογικι τουσ αποκατάςταςθ (απομάκρυνςθ ςτερεϊν απορριμμάτων, 

εκβάκυνςθ περιοχϊν για τθ δθμιουργία λιμνίων, αποκατάςταςθ υγροτοπικισ 

βλάςτθςθσ, κλπ.),  

 τθ δθμιουργία υποδομισ προςταςίασ (περίφραξθ),  

 τθ δθμιουργία υποδομισ για περίπατο, ενθμζρωςθ, αναψυχι και περιβαλλοντικι 

εκπαίδευςθ (μονοπάτια, ςιμανςθ, παρατθρθτιρια, τοίχοι κζαςθσ, πινακίδεσ 

ερμθνείασ περιβάλλοντοσ,  κλπ), 

 τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ των υγρότοπων και  

 τθν παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ. 

 

4.6. Προβολή των υγρότοπων ωσ προςτατευόμενων Δημοτικϊν Αποθεμάτων Φφςησ τησ 

Πάρου 

Ο πιλοτικόσ χαρακτιρασ των δράςεων για τθν προςταςία του «Δικτφου Υγρότοπων τθσ 

Ράρου» ωσ αποκεμάτων φφςθσ και θ ανάγκθ για προβολι επιτυχθμζνων παραδειγμάτων 

αποκατάςταςθσ και προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ επιβάλλει τθν προβολι των 

διαχειριςτικϊν δράςεων ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ και για άλλα νθςιά.  

Για να ςυμβεί αυτό, είναι απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ, τισ αξίεσ και τισ 

δυνατότθτεσ των διαχειριηόμενων περιοχϊν. Σε αυτά τα πλαίςια, προτείνεται θ εκπόνθςθ 

και υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ προβολισ των υγρότοπων τθσ Ράρου με τθν παραγωγι 

υλικοφ προϊκθςθσ, επαφζσ με τουριςτικοφσ πράκτορεσ, ςυμμετοχι ςε κεματικζσ εκκζςεισ, 

δθμιουργία υλικοφ προβολισ αλλά και δραςτθριοτιτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 

δθμιουργία ιςτοςελίδασ και άλλεσ ςχετικζσ δράςεισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 

Απογραφικά Δελτία υγρότοπων Πάρου (Βάςη Δεδομζνων WWF Ελλάσ – GrIsWet DB) 
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PAR001 - Ζλοσ Κολυμπήθρεσ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,213223 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,124566 

Ο υγρότοποσ απζχει 2,3 km δυτικά από τον οικιςμό Νάουςασ 

Κωδικόσ καταγραφήσ του ΕΚΒΤ: GR422353000 

Αρχαιολογικό καθεςτϊσ: ΥΑ ΥΡΡΕ/ΑΙ/Φ2/28098/1311/14-6-1979  ΦΕΚ 849/Β/25-9-1979 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Σφςτθμα υγροτόπων 

Ζκταςη: 80 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: όχι 

Αλατότητα νεροφ: Υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Χείμαρροσ / φακασ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Ελεφκερθ ζξοδοσ προσ τθ κάλαςςα 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 26 - 50 

Παρουςία νεροφ: Μόνιμθ 

Φυςικότητα (1-10): 4 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% απείραχτο) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Αξία 
 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν 
 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 
 204 Αγροτικι 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 140 =  Βόςκθςθ  
 141 =  Εγκατάλειψθ κτθνοτροφικϊν ςυςτθμάτων  
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ  
 100 =  Καλλιζργειεσ  
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα)  
 502 =  Οδικό δίκτυο  
 608 =  Χϊροι για οργανωμζνθ καταςκινωςθ και τροχόςπιτα  
 609 =  Ομπρζλεσ και ξαπλϊςτρεσ ςτθν παραλία  
 620 =  Διάφορα καλάςςια ςπορ, κολφμβθςθ κλπ.  
 701 =  φπανςθ νεροφ  
 802 =  Απόκτθςθ εδαφϊν από κάλαςςα, εκβολι  
 803 =  Επιχωματϊςεισ  

Μικρι 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία  
Μικρι 
Μικρι  
Μικρι  
Μικρι  
Μεςαία  
Μικρι  
Μεςαία  
Μικρι 

Δραςτηριότητα                                                                                                               Ζνταςη  
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ  
 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων  
 230 =  Κυνιγι  
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ  
 430 =  Αγροτικζσ (γεωργικζσ) καταςκευζσ  
 502 =  Οδικό δίκτυο  

Μεςαία  
Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 
Μεςαία 
Μικρι 
Μεςαία 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                      Ζνταςη 
 AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου  
 LW- =  Μείωςθ των αξιϊν άγριασ πανίδασ/άγριασ ηωισ  

Μικρι 
Μικρι 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1110 - Αμμοςφρςεισ που καλφπτονται διαρκϊσ από καλάςςιο νερό μικροφ βάκουσ           5-25 
1130 - Εκβολζσ ποταμϊν 5-25 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
A -- Μόνιμα καλάςςια φδατα βάκουσ μικρότερου των 6 μζτρων κατά τθ ρθχία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων κόλπων και ςτενϊν. 

5-25 

E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

26-50 

F -- Εκβολικά φδατα. Τα μόνιμα φδατα των εκβολϊν και τα εκβολικά ςυςτιματα των δζλτα. 5-25 
H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

5-25 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 5 - 25 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν 5 - 25 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ 5 - 25 
Υγρολίβαδα < 5 
Υφυδατικι βλάςτθςθ < 5 
Ξενικά είδθ < 5 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 
Eryngium maritimum Συγκυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν 
Pistacia lentiscus Ραρόν 
Juniperus sp. Ραρόν 
Serapias sp. Ραρόν 
Ranunculus sp. Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Halimione portulacoides Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 
Phoenix sp. Ραρόν 
Ammophila arenaria Ραρόν 
Scirpus sp. Ραρόν 

1160 - Αβακείσ κολπίςκοι και κόλποι 5-25 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 
2110 - Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ 5-25 
2120 - Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ) <5 
2230 - Εκτάςεισ κινϊν με Malcolmietalia <5 
3260 - Επιπλζουςα βλάςτθςθ υδροχαρϊν φυτϊν (βατραχιϊδθ) των ποταμϊν ςτουσ 
πρόποδεσ των βουνϊν και ςτισ πεδιάδεσ 

<5 

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 

Serapias sp. Ραρόν 
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Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Tringa sp. 1-10 Δεν φωλιάηει 
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR002 - Λιμνοθάλαςςα άντα Μαρία 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,276603 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,131865 

Ο υγρότοποσ απζχει 3,4 km ανατολικά - βορειοανατολικά από τον οικιςμό Νάουςασ 

Κωδικόσ καταγραφήσ του ΕΚΒΤ: GR422354000 

ΗΕΠ: GR4220025 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Λιμνοκάλαςςα 

Ζκταςη: 42 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: όχι 

Αλατότητα νεροφ: Υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Λεκάνθ Απορροισ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου του νεροφ 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 76 -95 

Παρουςία νεροφ: Μόνιμθ 

Φυςικότητα (1-10): 4 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% απείραχτο) 

Άγνωςτο 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Αξία 
 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν 
 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 
 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 230 =  Κυνιγι 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 490 =  Άλλεσ αςτικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ (περιφράξεισ) 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 608 =  Χϊροι για οργανωμζνθ καταςκινωςθ και τροχόςπιτα 
 609 =  Ομπρζλεσ και ξαπλϊςτρεσ ςτθν παραλία 
 690 =  Τροχόςπιτα, πρόχειρεσ καταςκευζσ 
 620 =  Κολφμβθςθ, ιςτιοςανίδα, άλλα καλάςςια ςπορ 
 701 =  φπανςθ νεροφ 
 710 =  Θχορφπανςθ 
 720 =  Ροδοπάτθςθ 
 803 =  Επιχωμάτωςθ 
 802 =  Απόκτθςθ εδαφϊν από κάλαςςα, εκβολι ι ζλοσ  

Μικρι 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μικρι 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 107 =  Δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ 
 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων 
 230 =  Κυνιγι 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ 
 420 =  Απορρίψεισ απορριμμάτων / αδρανϊν 
 430 =  Αγροτικζσ (γεωργικζσ) καταςκευζσ 
 490 =  Άλλεσ αςτικζσ, βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ (αποκικεσ) 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 590 =  Υδρευτικό δίκτυο  

Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AN- =  Αφξθςθ κορφβου Μεγάλθ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

26-50 

H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

5-25 

J -- Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά ςτενζσ 
διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

26-50 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 5 - 25 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν 5 - 25 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ 5 - 25 
Υγρολίβαδα 5 - 25 
Υφυδατικι βλάςτθςθ 5 - 25 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Ραρόν 
Ammophila arenaria Συγκυρίαρχο 
Eryngium maritimum Ραρόν 
Sporobolus sp. Ραρόν 
Juniperus oxycedrus macrocarpa Κυρίαρχο 

 AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 FFO =  Άλλεσ διαταραχζσ ςτουσ πανιδικοφσ κφκλουσ/λειτουργίεσ 
 LW- =  Μείωςθ των αξιϊν άγριασ πανίδασ/άγριασ ηωισ 
 PFO =  φπανςθ από λιπάςματα άγνωςτθσ ζκταςθσ/διάρκειασ 
 VCX =  Ειςαγωγι ξενικϊν ειδϊν 
 VP- =  Μείωςθ των πλθκυςμϊν των ειδϊν χλωρίδασ 
 VS- =  Αλλαγι ςτθν δομι τθσ βλάςτθςθσ  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μικρι 

Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1150* - Λιμνοκάλαςςεσ 51-75 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 
2110 - Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ 5-25 
2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.) 5-25 
2120 - Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ) 5-25 

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 
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Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Pistacia lentiscus Ραρόν 
Ruppia sp.  

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Pernis apivorus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
Tringa totanus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Motacilla alba (L., 1758) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR003 -  Αλυκή Αγκαιριάσ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,130371 Γεωγραφικό πλάτοσ: 36,999771 

Ο υγρότοποσ απζχει 1,8 km δυτικά από τον οικιςμό Αγκαιριά (Αλυκι) 

Κωδικόσ καταγραφήσ του ΕΚΒΤ: GR422355000 

ΙΒΑ: GR153 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Λιμνοκάλαςςα 

Ζκταςη: 38 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: Υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Καρςτικι πθγι 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου του νεροφ 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 76 -95 

Παρουςία νεροφ: Μόνιμθ 

Φυςικότητα (1-10): 4 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% απείραχτο) 

Άγνωςτο 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Αξία 
 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 162 =  Δεντροφφτευςθ 
 230 =  Κυνιγι 
 401 =  Συνεχισ δόμθςθ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 420 =  Απορρίψεισ απορριμμάτων / αδρανϊν 
 421 =  Απόρριψθ οικιακϊν απορριμμάτων 
 422 =  Απόρριψθ βιομθχανικϊν απορριμμάτων 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 490 =  Άλλεσ αςτικζσ, βιομθχανικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 530 =  Βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι 
 609 =  Άλλεσ μορφζσ εγκαταςτάςεων άκλθςθσ / αναψυχισ 
 620 =  Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ 
 701 =  φπανςθ νεροφ 
 800 =  Επιχωματϊςεισ, διαμορφϊςεισ, αποςτραγγίςεισ 
 802 =  Απόκτθςθ εδαφϊν από τον υγρότοπο 
 850 =  Ανκρωπογενισ μεταβολι των υδρογραφικϊν λειτουργιϊν 
 870 =  Τάφροι, αναχϊματα  

Μικρι 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μικρι 

Μεγάλθ 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων 
 140 =  Βόςκθςθ 
 230 =  Κυνιγι 
 401 =  Συνεχισ δόμθςθ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 420 =  Απορρίψεισ απορριμμάτων / αδρανϊν 
 430 =  Αγροτικζσ (γεωργικζσ) καταςκευζσ 
 490 =  Άλλεσ αςτικζσ, βιομθχανικζσ δραςτθριοτιτεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 505 =  Αεροδρόμιο 
 530 =  Βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι 
 600 =  Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ / αναψυχισ 
 700 =  φπανςθ 
 800 =  Επιχωματϊςεισ, διαμορφϊςεισ, αποςτραγγίςεισ  

Μεςαία 
Άγνωςτθ 

Μικρι 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεγάλθ 
Άγνωςτθ 

Μικρι 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 

Άγνωςτθ 
Μεςαία 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

5-25 

J -- Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά ςτενζσ 
διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

26-50 

H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

5-25 

K -- Αβακείσ λίμνεσ και ζλθ γλυκοφ νεροφ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ. 5-25 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 5 - 25 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν < 5 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ 5 - 25 
Υγρολίβαδα 5 - 25 
Υφυδατικι βλάςτθςθ 5 - 25 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 HF- =  Κατακερματιςμόσ ενδιαιτθμάτων 
 LU- =  Μείωςθ ςτο δυναμικό για τουριςμό/αναψυχι 
 LW- =  Μείωςθ των αξιϊν άγριασ πανίδασ/άγριασ ηωισ 
 VC- =  Αλλαγι ςτθν ςφνκεςθ των ειδϊν χλωρίδασ 
 VS- =  Αλλαγι ςτθν δομι τθσ βλάςτθςθσ 
 WR- =  Τροποποίθςθ τθσ κανονικισ ροισ του νεροφ  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 
Μεγάλθ 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1150* - Λιμνοκάλαςςεσ 51-75 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 
2110 - Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ 5-25 

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 
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Salicornia sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 
Phoenix sp. Ραρόν 
Lamprothamnium sp. Ραρόν 

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Anas sp. 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Burhinus oedicnemus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
 Pluvialis squatarola (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Calidris temminckii (Leisler, 1812) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Tringa ochropus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Tringa totanus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Gallinago gallinago (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Philomachus pugnax (L., 1758) 10-100 Δεν φωλιάηει 
 Chroicocephalus genei (L., 1766) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Larus cachinnans (Pallas, 1811) 1-10 Δεν φωλιάηει 
 Hirundo rustica (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR004 - Ζλοσ Μϊλου ή Κζφαλου 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,263736 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,056661 

Ο υγρότοποσ απζχει 1,5 km ανατολικά-βορειοανατολικά από τον οικιςμό Μάρμαρα 

ΗΕΠ: GR4220025 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Ζλοσ 

Ζκταςη: 60 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: Γλυκό ζωσ υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Υπόγειοσ υδροφορζασ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου του νεροφ 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 5-25 

Παρουςία νεροφ: Μόνιμθ 

Φυςικότητα (1-10): 7 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί ςτο χϊρο (>50%) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Αξία 
 102 Εκφόρτιςθ υπόγειων νερϊν 
 105 Κατακράτθςθ κρεπτικϊν 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι  
 203 Τροφολθπτικι (βόςκθςθ) 
 204 Αγροτικι 
 106 Στακεροποιιςθ ακτογραμμισ 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων 
 140 =  Βόςκθςθ 
 162 =  Δεντροφφτευςθ 
 230 =  Κυνιγι 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 609 =  Εγκαταςτάςεισ αναψυχισ (ομπρζλεσ ςτθν παραλία) 
 709 =  Μθ ςθμειακι γεωργικι ρφπανςθ 
 800 =  Επιχωματϊςεισ, διαμορφϊςεισ (δρόμοι κάκετα ςτθν ακτι) 
 810 =  Αποςτράγγιςθ 
 830 =  Δθμιουργία καναλιϊν 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ  

Άγνωςτθ 
Μεςαία 
Μικρι 

Άγνωςτθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Άγνωςτθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μικρι 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 107 =  Δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ 
 140 =  Βόςκθςθ 
 162 =  Δεντροφφτευςθ 
 230 =  Κυνιγι 
 401 =  Συνεχισ δόμθςθ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 700 =  φπανςθ  

Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Άγνωςτθ 
Μικρι 

Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
 AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου  
  WGS =  Αποςτράγγιςθ βάλτων/ελϊν   

Μικρι 
Μικρι 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

5-25 

K -- Αβακείσ λίμνεσ και ζλθ γλυκοφ νεροφ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ. 51-75 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Υφυδατικι βλάςτθςθ 5 - 25 
Εφυδατικά ριηόφυτα 5 - 25 
Υγρολίβαδα 5 - 25 
Υπερυδατικι 26 - 50 
Αλοφυτικι 5 - 25 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν < 5 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ 5 - 25 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Limonium sp. Ραρόν 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Halocnemum sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Ranunculus sp. Συγκυρίαρχο 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Sporobolus pungens Ραρόν 
Carex sp. Συγκυρίαρχο 
Ruppia maritima Ραρόν 
Scripus sp. Συγκυρίαρχο 
Juniperus macrocarpa Ραρόν 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1420 - Μεςογειακζσ και κερμοατλαντικζσ αλόφιλεσ λόχμεσ  (Arthrocnemetalia fructicosae) 5-25 
2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.) 5-25 
1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 
2110 - Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ < 5 
6420 - Μεςογειακοί λειμϊνεσ με υψθλζσ πόεσ και βοφρλα (Molinio-Holoschoenion) 51-75 
2195 - Κοιλότθτεσ μεταξφ των κινϊν με κλίνεσ καλαμιϊν και βοφρλων < 5 

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 
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Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Gallinula chloropus (L., 1758) 1-10 Φωλιάηει 
Anthus pratensis (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Tringa sp. 1-10 Δεν φωλιάηει 
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Ardeola ralloides (Scopoli,1769)   1-10 Δεν φωλιάηει 
Larus michahellis (J.F.  Naumann, 1840)   10-100 Δεν φωλιάηει 
Tringa glareola (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Calidris temminckii (Leisler, 1812)           1-10 Δεν φωλιάηει 
Anas querquedula (L., 1758)  1-10 Δεν φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR005 - Ζλοσ Παροικιάσ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,155918 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,094088 

Ο υγρότοποσ απζχει 1,2 km βόρεια-βορειοανατολικά από το λιμάνι τθσ Ραροικιάσ 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Εποχιακό αλμυρό τζλμα 

Ζκταςη: 58 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: όχι 

Αλατότητα νεροφ: υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Υπόγειοσ υδροφορζασ-μικρόσ χείμαρροσ-
κανάλι αποςτράγγιςθσ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Ζξοδοσ από αποςτραγγιςτικό κανάλι 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 5-25 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 2 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο πολφ διαταραγμζνο (<10 απείραχτο) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 
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Αξία 
      103 Ζλεγχοσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 203 Τροφολθπτικι (βόςκθςθ) 
 204 Αγροτικι 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 100 =  Καλλιζργειεσ 
 140 =  Βόςκθςθ 
 162 =  Δεντροφφτευςθ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 419 =  Αλλεσ βιομθχανικζσ / εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ 
 420 =  Απορρίψεισ απορριμάτων / αδρανϊν 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 490 =  Ρεριφράξεισ και δόμθςθ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 590 =  Άλλεσ μορφζσ δικτφων (αγωγόσ ομβρίων) 
 609 =  Ομπρζλεσ και ξαπλϊςτρεσ ςτθν παραλία 
 620 =  Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ 
 623 =  Μθχανοκίνθτα οχιματα (χριςθ αλιπζδων) 
 710 =  Θχορφπανςθ 
 720 =  Ροδοπάτθςθ 
 830 =  Δθμιουργία καναλιϊν 
 810 =  Αποςτράγγιςθ  

Μεςαία 
Άγνωςτθ 

Μικρι 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων 
 140 =  Βόςκθςθ 
 230 =  Κυνιγι 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 590 =  Άλλεσ μορφζσ δικτφων 
 504 =  Λιμάνι 
 609 =  Άλλεσ μορφζσ εγκαταςτάςεων 
 620 =  Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ 

Μεςαία 
Άγνωςτθ 
Μεγάλθ 
Άγνωςτθ 

Μικρι 
Μεγάλθ 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιρροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

51-75 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 51 - 75 
Υγρολίβαδα 5 - 25 
Υπερυδατικι < 5 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ < 5 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Halimione portulacoides Συγκυρίαρχο 
Limonium sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Συγκυρίαρχο 
Juncus sp. Ραρόν 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AN- =  Αφξθςθ κορφβου 
 AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 LD- =  Μείωςθ ςτθν αφαίρεςθ/κατακράτθςθ ιηθμάτων 
 LP- =  Μείωςθ τθσ ικανότθτασ παρεμπόδιςθσ τθσ αλμφρινςθσ 
 LS- =  Μείωςθ τθσ παροχισ νεροφ 
 VCD =  Απϊλεια τθσ χλωριδικισ ποικιλότθτασ 
 VS- =  Αλλαγι ςτθ δομι τθσ βλάςτθςθσ 
 WGL =  Αποςτράγγιςθ των ςτάςιμων νερϊν  

Μικρι 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Άγνωςτθ 
Άγνωςτθ 
Μεςαία 
Μεγάλθ 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

26-50 

1420 - Μεςογειακζσ και κερμοατλαντικζσ αλόφιλεσ λόχμεσ (Arthrocnemetalia fructicosae) 5-25 
72Α0 - Καλαμϊνεσ 5-25 
1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 
92D0 - Ραρόχκια δάςθ-ςτοζσ τθσ κερμισ Μεςογείου (Nerio-Tamariceteae) και τθσ Νοτιο-
Δυτικισ Ιβθρικισ χερςονιςου 

5-25 

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 
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Phragmites australis Ραρόν 
Arundo donax Συγκυρίαρχο 
Scirpus sp. Ραρόν 

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Gallinula chloropus (L., 1758) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
Anthus pratensis (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
Cettia cetti (Temminck, 1820) 1-10 Φωλιάηει 
Philomachus pugnax (L., 1758) 1-10 Ρικανά φωλιάηει 
Tringa glareola (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR006 – Ζλοσ Χρυςήσ Ακτήσ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ:  25,242128 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,011032 

Ο υγρότοποσ απζχει 1,2 km βορειοανατολικά από τον οικιςμό Δρυό 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Εποχιακό αλμυρό τζλμα 

Ζκταςη: 21 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Υπόγειοσ υδροφορζασ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 51-75 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 5 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% 
απείραχτο) 

Άγνωςτο 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 
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Αξία 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι  
 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 609 =  Άλλεσ μορφζσ εγκαταςτάςεων άκλθςθσ / αναψυχισ 
 620 =  Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ 
 623 =  Κίνθςθ και ςτάκμευςθ μθχανοκίνθτων οχθμάτων 
 690 =  Αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα 
 803 =  Επιχωμάτωςθ χαντακιϊν, τελμάτων, ςτερνϊν, βάλτων 

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 608 =  Χϊροι για οργανωμζνθ καταςκινωςθ 
 620 =  Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ  

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Μεςαία 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AN- =  Αφξθςθ κορφβου 
 SP- =  Συμπίεςθ εδαφϊν 
 VS- =  Αλλαγι ςτθν δομι τθσ βλάςτθςθσ  

Μικρι 
Μεςαία 
Μεςαία 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

2110 - Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ 5-25 
2120 - Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ ακτογραμμισ με Ammophila arenaria (λευκζσ κίνεσ) 5-25 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

26-50 

H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

26-50 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι < 5 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν 5 - 25 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ < 5 
Υφυδατικι  < 5 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Halimione portulacoides Ραρόν 
Salicornia sp. Ραρόν 
Eryngium maritimum Ραρόν 
Pancratium maritimum Ραρόν 
Medicgo marina Ραρόν 
Ammophila arenaria Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Ruppia maritima Ραρόν 

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 

Serapias sp. Ραρόν 

Ranunculus 

sp. 
Ραρόν 

Carex sp. Ραρόν 

Juncus sp. Ραρόν 

Arundo 

donax 
Ραρόν 

Halimione 

portulacoides 
Ραρόν 

Phragmites 

australis 
Ραρόν 

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR008 – Αλυκή Ποφντασ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,098643 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,029773 

Ο υγρότοποσ απζχει 1 km νότια από τον οικιςμό Ροφντα 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Εποχιακό αλμυρό τζλμα 

Ζκταςη: 97 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: Αλμυρό 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Λεκάνθ απορροισ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 76-95 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 4 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% απείραχτο) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 
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Αξία 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 403 =  Διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 621 =  Ναυτικά ακλιματα 
 800 =  Επιχωματϊςεισ, διαμορφϊςεισ, αποςτραγγίςεισ 
 190 =  Επζκταςθ καλλιεργειϊν 
 430 =  Θερμοκιπια 
 600 =  Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ / αναψυχισ  

Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 100 =  Καλλιζργειεσ 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 600 =  Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ / αναψυχισ  

Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 

`Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  SP- =  Συμπίεςθ εδαφϊν 
 AN- =  Αφξθςθ κορφβου 
 AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 FF- =  Διαταραχι των φυςικϊν κφκλων/λειτουργιϊν 
 LI- =   Μείωςθ άλλων κοινωνικο-οικονομικϊν αξιϊν 
 VP- =  Μείωςθ των πλθκυςμϊν των ειδϊν χλωρίδασ 
 HF- =  Κατακερματιςμόσ ενδιαιτθμάτων 
 HL- =  Απϊλεια ενδιαιτθμάτων  

Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

76-95 

E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

< 5 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Υγρολίβαδα 26 - 50 
Υπερυδατικι 5 - 25 
Αλοφυτικι 51 - 75 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ < 5 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 
Tamarix sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 
Halimione portulacoides Συγκυρίαρχο 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Συγκυρίαρχο 
Ammophila arenaria Ραρόν 

 

 

 

  

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 

Serapias sp. Ραρόν 

Ranunculus 

sp. 
Ραρόν 

Carex sp. Ραρόν 

Juncus sp. Ραρόν 

Arundo 

donax 
Ραρόν 

Halimione 

portulacoides 
Ραρόν 

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR009 – Λιμνοθάλαςςα Ποφντασ 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,099963 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,019578 

Ο υγρότοποσ απζχει 2,3 km νότια από τον οικιςμό Ροφντα και 500 περίπου m από το νότιο άκρο τθσ 
Αλυκισ Ροφντασ (PAR008) 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Λιμνοκάλαςςα 

Ζκταςη: 6 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: Αλμυρό 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Λεκάνθ απορροισ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Ζξοδοσ από παρυφζσ λίμνθσ 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 76-95 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 5 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο μερικϊσ διαταραγμζνο (10-50% 
απείραχτο) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
J -- Ραράκτιεσ υφάλμυρεσ ωσ αλμυρζσ λίμνεσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ ςχετικά ςτενζσ 
διόδουσ επικοινωνίασ με τθ κάλαςςα. 

76-95 

 

Αξία 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 100 =  Καλλιζργειεσ 
 420 =  Απορρίψεισ απορριμάτων / αδρανϊν 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεγάλθ 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 100 =  Καλλιζργειεσ 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 629 =  Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μικρι 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 LW- =  Μείωςθ των αξιϊν άγριασ πανίδασ/άγριασ ηωισ 
 VS- =  Αλλαγι ςτθν δομι τθσ βλάςτθςθσ 
 WR- =  Τροποποίθςθ τθσ κανονικισ ροισ 
  PSO- =  φπανςθ από αςτικά απόβλθτα άγνωςτθσ ζκταςθσ/διάρκειασ 
 HF- =  Κατακερματιςμόσ ενδιαιτθμάτων 
 HL- =  Απϊλεια ενδιαιτθμάτων  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μεςαία 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

26-50 

1150* - Λιμνοκάλαςςεσ 51-75 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 
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Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Υπερυδατικι < 5 
Αλοφυτικι 51 - 75 
Υγρολίβαδα 5 - 25 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ < 5 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Arundo donax Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Halimione portulacoides Ραρόν 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 1-10 Δεν φωλιάηει 
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 

Serapias sp. Ραρόν 

Ranunculus 

sp. 
Ραρόν 

Carex sp. Ραρόν 

Juncus sp. Ραρόν 

Arundo 

donax 
Ραρόν 

Halimione 

portulacoides 
Ραρόν 

Phragmites 

australis 
Ραρόν 

Phoenix sp. Ραρόν 

 Χλωρίδα 

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR011 – Αλυκζσ Λάγγερησ (Πλατιά Άμμοσ) 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,266414 Γεωγραφικό πλάτοσ: 37,144014 

Ο υγρότοποσ απζχει 1,2 km βόρεια-βορειοδυτικά από τον οικιςμό Λάγγερθ 

ΗΕΠ: GR4220025 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Εποχιακό αλμυρό τζλμα 

Ζκταςη: 68 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: όχι 

Αλατότητα νεροφ: Υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Λεκάνθ απορροισ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Ζξοδοσ από παρυφζσ λίμνθσ 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 76-95 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 8 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί ςτο χϊρο (>50%) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό / Ιδιωτικό 

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 

Αξία 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 
 111 Αναψυχι 
 201 Ραρουςία ενδιαφερόντων ειδϊν άγριων ηϊων και φυτϊν 
 106 Στακεροποίθςθ ακτογραμμισ 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 230 =  Κυνιγι 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 803 =  Επιχωμάτωςθ χαντακιϊν, τελμάτων, ςτερνϊν, βάλτων  

Μεγάλθ 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 

Δραςτηριότητα                                                                                                                Ζνταςη 
 230 =  Κυνιγι 
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ 
 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ 
 502 =  Οδικό δίκτυο  

Μεγάλθ 
Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
  AS- =  Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου 
 HL- =  Απϊλεια ενδιαιτθμάτων 
 WD- =  Εκτροπι τθσ ροισ του νεροφ  

Μικρι 
Μικρι 
Μικρι 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

26-50 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 26-50 
2250* - Λόχμεσ των παραλιϊν με άρκευκουσ (Juniperus spp.) 26-50 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 
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H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

76-95 

 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 51 - 75 
Βλάςτθςθ αμμωδϊν ακτϊν < 5 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ 5 - 25 
Υπερυδατικι 5 - 25 
Υγρολίβαδα 5 - 25 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Salicornia sp. Κυρίαρχο 
Pistacea lentiscus Ραρόν 
Scripus sp. Ραρόν 
Juniperus sp. Ραρόν 
Ammophila arenaria Ραρόν 
Juncus sp. Συγκυρίαρχο 

 

 

Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 

Serapias sp. Ραρόν 

Ranunculus 

sp. 
Ραρόν 

Carex sp. Ραρόν 

Juncus sp. Ραρόν 

Arundo 

donax 
Ραρόν 

Halimione 

portulacoides 
Ραρόν 

Phragmites 

australis 
Ραρόν 

Phoenix sp. Ραρόν 

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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PAR012 – Πίςω Αλυκή 

Περιφζρεια: Νοτίου Αιγαίου 

Νομόσ: Κυκλάδων 

Νηςί: Ράροσ 

Δήμοσ: Ράρου 

  
Γεωγραφικό μήκοσ: 25,13871 Γεωγραφικό πλάτοσ: 36,99321 

Ο υγρότοποσ απζχει 2 km νοτιοανατολικά από τον οικιςμό Αγκαιριά ςτο ανατολικό άκρο του νζου 
οικιςμοφ Αλυκι 

Σοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ: ΥΑ Α/Φ20/55013/4821/24-11-1975 ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975 

ΙΒΑ: GR153 

  

Θζςη υγρότοπου: Ραράκτιοσ 

Σφποσ υγρότοπου: Φυςικόσ 

Κατηγορία υγρότοπου: Εποχιακό αλμυρό τζλμα 

Ζκταςη: 29 ςτρζμματα  

Τδρολογική αλληλεπίδραςη με άλλον υγρότοπο: οχι 

Αλατότητα νεροφ: Υφάλμυρο 

Είςοδοσ γλυκοφ νεροφ:  Λεκάνθ απορροισ 

Σφποσ επιφανειακήσ εξόδου νεροφ: Δεν υπάρχει εμφανζσ ςθμείο εξόδου 

Ελεφθερη επιφάνεια νεροφ (%): 5-25 

Παρουςία νεροφ: Εποχιακι 

Φυςικότητα (1-10): 2 

Κατάςταςη υγρότοπου: Το αρχικό φυςικό περιβάλλον/τοπίο πολφ διαταραγμζνο (<10 απείραχτο) 

Δθμόςιο - Δθμοτικό  

Γεωγραφικά ςτοιχεία 

Θεμελιϊδθ ςτοιχεία 

Κατάςταςθ και Βακμόσ Φυςικότθτασ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

Κακεςτϊτα προςταςίασ 
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Αξία 
 109 Υποςτιριξθ τροφικϊν αλυςίδων 
 110 Ενδιαίτθμα άγριων ειδϊν ηϊων και φυτϊν 

Δραςτηριότητα Ζνταςη 

 402 =  Αςυνεχισ δόμθςθ  
 423 =  Απόρριψθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) 
 490 = Άλλεσ αςτικζσ, βιομθχανικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο  
 620 =  Διάφορα καλάςςια ςπορ, κολφμβθςθ κλπ.  
 701 =  φπανςθ νεροφ  
 802 =  Απόκτθςθ εδαφϊν από κάλαςςα, εκβολι  
 803 =  Επιχωματϊςεισ 
       810 = Αποςτράγγιςθ  

Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μεγάλθ 
Μικρι  

Δραςτηριότητα                                                                                                               Ζνταςη  
 105 =  Εκτατικζσ καλλιζργειεσ  
 120 =  Χριςθ λιπαςμάτων 
 140 = Βόςκθςθ 
 230 =  Κυνιγι 
        401 = ςυνεχισ δόμθςθ  
 403 = διαςκορπιςμζνεσ κατοικίεσ  
        420 = Απορρίψεισ απορριμάτων / αδρανϊν  
 430 =  Αγροτικζσ (γεωργικζσ) καταςκευζσ 
 490 = Άλλεσ αςτικζσ, βιομθχανικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
 502 =  Οδικό δίκτυο 
        505 = αεροδρόμιο 
 530 = Βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι 
        600 = Εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ / αναψυχισ 
        700 = φπανςθ 
        800 = Επιχωματϊςεισ, διαμορφϊςεισ, αποςτραγγίςεισ 

Μεςαία  
Άγνωςτθ 
Μικρι 
Μικρι 
Μεςαία 
Μεγάλθ 
Άγνωςτθ 
Μικρι 
Μικρι 
Μεςαία 
Μεςαία 
Μικρι 
Μικρι 
Άγνωςτθ  
Μεςαία 

Επιπτϊςεισ                                                                                                                       Ζνταςη 
AS- = Μείωςθ αιςκθτικισ τοπίου Μεγάλθ 
AN- = Αφξθςθ κορφβου Μεςαία 
FP- = Μείωςθ των πλθκυςμϊν των ειδϊν ηϊων Μεγάλθ 
HL- = Απϊλεια ενδιαιτθμάτων Μεγάλθ 
HF- = Κατακερματιςμόσ ενδιαιτθμάτων Μεγάλθ 
LW- = Μείωςθ των αξιϊν άγριασ πανίδασ/άγριασ ηωισ Μεγάλθ 
LU- = Μείωςθ ςτο δυναμικό για τουριςμό/αναψυχι Μεγάλθ 

Αξίεσ υγρότοπου 

Δραςτθριότθτεσ ςτον υγρότοπο 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν λεκάνθ απορροισ  

Επιπτϊςεισ  
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Σφποι Ramsar Κάλυψη (%) 
H -- Διαπαλιρροιακά ζλθ. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυςικζσ Αλυκζσ, 
παλιροιακά ζλθ υφάλμυρου και γλυκοφ νεροφ 

76-95 

E -- Αμμϊδεισ, χαλικϊδεισ και κροκαλϊδεισ παραλίεσ. Ρεριλαμβάνονται  ςυςτιματα 
αμμοκινϊν, λωρίδεσ άμμου και αμμϊδεισ νθςίδεσ. 

5-25 

 

 

Σφποι βλάςτηςησ                                                Κάλυψη (%) 
Αλοφυτικι 5 - 25 
Θαμνϊδθσ / Δενδρϊδθσ < 5 
Υπερυδατικι < 5 
Υγρολίβαδα 5 - 25 

 

 

Χλωρίδα                                                Κυριαρχία 
Halimione sp. Κυρίαρχο 
Arthrocnemum sp. Ραρόν 
Salicornia sp. Ραρόν 
Tamarix sp. Ραρόν 
Juncus sp. Ραρόν 
Carex sp. Ραρόν 
Phragmites australis Ραρόν 

 

 

 

LI- = Μείωςθ άλλων κοινωνικο-οικονομικϊν αξιϊν Μεγάλθ 
PSO = φπανςθ από αςτικά απόβλθτα άγνωςτθσ ζκταςθσ/διάρκειασ Μεγάλθ 
SA- = Αφξθςθ/Απόκεςθ Μεγάλθ 
VS- = Αλλαγι ςτθν δομι τθσ βλάςτθςθσ Μεγάλθ 
VP- = Μείωςθ των πλθκυςμϊν των ειδϊν χλωρίδασ Μεγάλθ 
VC- = Αλλαγι ςτθν ςφνκεςθ των ειδϊν χλωρίδασ Μεγάλθ 
WGS = Αποςτράγγιςθ βάλτων/ελϊν Μικρι 

Σφποι οικοτόπων Κάλυψη (%) 
1310 - Μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 
ηωνϊν 

5-25 

1410 - Μεςογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) 5-25 

Τφποι οικοτόπων  

Τφποι υγρότοπων (κατά Ramsar) 

Τφποi βλάςτθςθσ 

Χλωρίδα 

 

Δευτερεφουςα φόρμα 

Tbl_Χλωρίδα 

Είδοσ Κυριαρχία 

Salicornia sp. Συγκυρίαρχο 

Eryngium 

maritimum 
Συγκυρίαρχο 

Tamarix sp. Ραρόν 

Pistacia 

lentiscus 
Ραρόν 

Juniperus sp. Ραρόν 
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Θηλαςτικά                                                  
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

   
Πουλιά Αριθμόσ ατόμων Κατάςταςη φωλιάςματοσ 
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Ερπετά   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   
   
Αμφίβια   
Δεν παρατθρικθκαν κατά τθν αυτοψία   

 

  

Ρανίδα 

 

Ρανίδα 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2 

Κατάλογοσ ειδϊν και καθεςτϊσ προςταςίασ  πτηνϊν τησ Νήςου Πάρου. 

 
 

Επεξήγηςη ςυμβόλων του πίνακα 

Ι: Ραράρτθμα Ι 

ΙΙ: Ραράρτθμα ΙΙ 

ΙΙΙ: Ραράρτθμα ΙΙΙ 

IV: Ραράρτθμα IV 

V: Ραράρτθμα V 

EN: Κινδυνεφοντα είδθ 

VU: Τρωτά είδθ 

LC: Είδθ χαμθλοφ κινδφνου 

ΝΤ: Σχεδόν απειλοφμενα 

DD: Ανεπαρκϊσ γνωςτά είδθ 

NE: Πχι εκτιμθμζνα είδθ 

1: Είδθ παγκοςμίωσ απειλοφμενα, είδθ που εξαρτϊνται από διαχειριςτικζσ δράςεισ και είδθ 
για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκι ςτοιχεία με βάςθ το IUCN. 

2: Είδθ που ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ τουσ είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν Ευρϊπθ (ςε 
ποςοςτό >50%) και είναι υπό δυςμενζσ κακεςτϊσ διατιρθςθσ 

3: Είδθ που ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ τουσ δεν είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν Ευρϊπθ, αλλά 
είναι υπό δυςμενζσ κακεςτϊσ διατιρθςθσ 

4: Είδθ που ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ τουσ είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν Ευρϊπθ, αλλά δεν 
κινδυνεφουν 

5: Είδθ των οποίων ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ δεν είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν Ευρϊπθ και 
δεν κινδυνεφουν 
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 Σάξη Accipitriformes            

 Οικογζνεια Accipitridae            

1 Buteo buteo (L., 1758) (Κοινι) Γερακίνα + 
  

II II II/A 
 

NE LC 
 

2 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) Αετογερακίνα + 
 

I II II II/A 
 

VU LC 3 

3 Circus cyaneus (L., 1766) Χειμωνόκιρκοσ + I I II II II/A 
 

NE LC 3 

4 Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) Σπιηαετόσ 
 

I I II II II/A 
 

VU LC 3 

 

Σάξη Anseriformes   
          

 

Οικογζνεια Anatidae   
          

5 Anas platyrhynchos L., 1758 Ρραςινοκζφαλθ πάπια 
  

II1/III1 III II 
  

NE LC 
 

6 Cygnus olor (Gmelin, 1789) (Κοινόσ) Κφκνοσ + 
  

III II 
  

LC LC 4 

 

Σάξη Apodiformes   
          

 

Οικογζνεια Apodidae   
          

7 Apus apus (L., 1758) (Κοινι) Σταχτάρα 
   

III 
   

NE LC 
 

8 Apus melba (L., 1758) Βουνοςταχτάρα 
   

II 
   

NE LC 
 

9 Apus pallidus (Shelley, 1870) Ωχροςταχτάρα 
   

II 
   

NE LC 
 

 

Σάξη Caprimulgiformes   
          

 

Οικογζνεια Caprimulgidae   
          

10 Caprimulgus europaeus L., 1758 (Ευρωπαϊκό) Γιδοβφηι + 
 

I II 
   

LC LC 2 

 

Σάξη Charadriiformes   
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Οικογζνεια Charadriidae   
          

11 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Ροταμοςφυριχτισ 
   

II II 
  

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Glareolidae   
          

12 Glareola pratincola (L., 1766) (Κοινό) Νεροχελίδονο 
 

I I II II 
  

VU LC 3 

 

Οικογζνεια Laridae   
          

13 Chroicocephalus ridibundus (Brème, 1839) Καςτανοκζφαλοσ γλάροσ 
   

III 
   

NE LC 4 

14 Larus audouinii Payraudeau, 1826 Αιγαιόγλαροσ + I I II I/II 
 

II VU NT 1 

15 Larus cachinnans Pallas, 1811 Αςθμόγλαροσ τθσ Καςπίασ 
  

II2 III 
   

NE LC 4 

 

Οικογζνεια Recurvirostridae   
          

16 Himantopus himantopus (L., 1758) Καλαμοκανάσ 
 

I I II II 
  

LC LC 
 

 
Οικογζνεια Scolopacidae   

          
17 Actitis hypoleucos (L., 1758) Ακτίτθσ 

   
III II 

  
NE LC 3 

18 Gallinago gallinago (L., 1758) (Κοινό) Μπεκατςίνι 
  

II1/III2 III II 
  

NE LC 3 

19 Numenius arquata (L., 1758) (Ευραςιατικι) Τουρλίδα 
   

III II 
  

LC NT 2 

20 Philomachus pugnax (L., 1758) Μαχθτισ 
  

I III II 
  

NE LC 2 

21 Tringa glareola L., 1758 Λαςπότρυγγασ 
 

I I II II 
  

LC LC 3 

 
Σάξη Ciconiiformes   

          

 

Οικογζνεια Ardeidae   
          

22 Ardea cinerea L., 1758 Σταχτοτςικνιάσ 
   

III 
   

NE LC 
 

23 Ardea purpurea L., 1766 Ρορφυροτςικνιάσ 
 

I I II II 
  

EN LC 3 

24 Egretta garzetta (L., 1766) (Κοινόσ) Λευκοτςικνιάσ 
 

I I II 
   

LC LC 
 

25 Ixobrychus minutus (L., 1766) (Ευρωπαϊκόσ) Μικροτςικνιάσ 
  

I II II 
  

LC LC 3 

26 Nycticorax nycticorax (L., 1758) (Κοινόσ) Νυχτοκόρακασ 
 

I I II 
   

NT LC 3 

 

Οικογζνεια Threskiornithidae   
          

27 Plegadis falcinellus (L., 1766) (Ευραςιατικι) Χαλκόκοτα 
 

I I II II 
  

CR LC 3 

 
Σάξη Columbiformes   
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Οικογζνεια Columbidae   
          

28 Columba livia J.F. Gmelin, 1789 Αγριοπερίςτερο 
  

II1 III 
   

NE LC 
 

29 Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) (Ευραςιατικι) Δεκαοχτοφρα + 
  

III 
   

NE LC 
 

30 Streptopelia turtur (L., 1758) (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι 
  

II2 III II 
  

NE LC 3 

 

Σάξη Coraciiformes   
          

 
Οικογζνεια Alcedinidae   

          
31 Alcedo atthis (L., 1758) (Ευρωπαϊκι) Αλκυόνθ 

 
I I II 

   
DD LC 3 

 

Οικογζνεια Coraciidae   
          

32 Coracias garrulus L., 1758 (Ευρωπαϊκι) Χαλκοκουροφνα + 
 

I II II 
  

VU NT 2 

 

Οικογζνεια Meropidae   
          

33 Merops apiaster L., 1758 (Ευρωπαϊκόσ) Μελιςςοφάγοσ 
   

II II 
  

NE LC 3 

 

Οικογζνεια Upupidae   
          

34 Upupa epops L., 1758 Τςαλαπετεινόσ + 
  

II 
   

NE LC 3 

 

Σάξη Falconiformes   
          

 

Οικογζνεια Falconidae   
          

35 Falco biarmicus Temminck, 1825 Χρυςογζρακο 
 

I I II II II/A 
 

EN LC 3 

36 Falco eleonorae Géné, 1839 Μαυροπετρίτθσ 
 

I I II II II/A II LC LC 2 

37 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Ρετρίτθσ 
 

I I II II I/A 
 

LC LC 
 

38 Falco tinnunculus L., 1758 Βραχοκιρκίνεηο 
   

II II II/A 
 

NE LC 3 

39 Falco vespertinus L., 1766 (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεηο 
  

I II II II/A 
 

DD NT 3 

 

Σάξη Galliformes   
          

 

Οικογζνεια Phasianidae   
          

40 Alectoris chukar (J.E.Gray, 1830) Νθςιωτικι πζρδικα 
  

II2 III 
   

NE LC 3 

41 Coturnix coturnix (L., 1758) (Κοινό) Ορτφκι 
  

II2 III II 
  

NE LC 3 

 
Σάξη Gruiformes   

          

 

Οικογζνεια Rallidae   
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42 Fulica atra L., 1758 (Κοινι) Φαλαρίδα 
  

II1/III2 III II 
  

NE LC 
 

43 Gallinula chloropus (L., 1758) (Κοινι) Νερόκοτα 
   

III 
   

NE LC 
 

 

Σάξη Passeriformes   
          

 

Οικογζνεια Alaudidae   
          

44 Alauda arvensis L., 1758 (Κοινι) Σιταρικρα 
  

II2 III 
   

NT LC 3 

45 Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) (Ευρωπαϊκι) Μικρογαλιάντρα 
  

I II 
   

NE LC 3 

46 Galerida cristata (L., 1758) Κατςουλιζρθσ 
   

III 
   

NE LC 3 

47 Lullula arborea (L., 1758) Δεντροςταρικρα 
  

I III 
   

LC LC 2 

48 Melanocorypha calandra (L., 1766) (Κοινι) Γαλιάντρα 
  

I II 
   

VU LC 3 

 

Σάξη Passeriformes   
          

 

Οικογζνεια Corvidae   
          

49 Corvus corax L., 1758 (Κοινόσ) Κόρακασ 
   

III 
   

NE LC 
 

50 Corvus corone L., 1758 (Σταχτιά) Κουροφνα 
  

II2 
    

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Emberizidae   
          

51 Emberiza calandra L., 1758 Τςιφτάσ 
   

II 
   

NE LC 2 

52 Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 Αμπελουργόσ 
   

II 
   

NE LC 2 

 

Οικογζνεια Fringillidae   
          

53 Carduelis cannabina (L., 1758) (Κοινό) Φανζτο 
   

II 
   

NE LC 2 

54 Carduelis carduelis (L., 1758) (Κοινι) Καρδερίνα 
   

II 
   

NE LC 
 

55 Carduelis chloris (L., 1758) (Ευρωπαϊκόσ) Φλϊροσ 
   

II 
   

NE LC 4 

56 Fringilla coelebs L., 1758 (Κοινόσ) Σπίνοσ 
   

III 
   

NE LC 4 

57 Serinus serinus (L., 1766) Σκαρκάκι 
   

II 
   

NE LC 4 

 

Οικογζνεια Hirundinidae   
          

58 Delichon urbicum (L., 1758) Λευκοχελίδονο + 
  

II 
   

NE LC 3 

59 Hirundo rustica L., 1758 Σταβλοχελίδονο + 
  

II 
   

NE LC 3 
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60 Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο + 
  

II 
   

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Laniidae   
          

61 Lanius collurio L., 1758 Αετομάχοσ 
  

I II 
   

NE LC 3 

62 Lanius minor J.F. Gmelin, 1788 Σταχτοκεφαλάσ 
  

I II 
   

NT LC 2 

63 Lanius senator L., 1758 Κοκκινοκεφαλάσ 
   

II 
   

NE LC 2 

 

Οικογζνεια Motacillidae   
          

64 Anthus campestris (L., 1758) Ωχροκελάδα 
  

I II 
   

LC LC 3 

65 Motacilla alba L., 1758 Λευκοςουςουράδα 
   

II 
   

NE LC 
 

66 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Σταχτοςουςουράδα 
   

II 
   

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Paridae   
          

67 Parus major L., 1758 Καλόγεροσ 
   

II 
   

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Passeridae   
          

68 Petronia petronia (L., 1766) Ρετροςπουργίτθσ 
   

II 
   

NE LC 
 

 

Οικογζνεια Sylviidae   
          

69 Cettia cetti (Temminck, 1820) (Ευρωπαϊκό) Ψευταθδόνι 
   

II II 
  

NE LC 
 

70 Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Κιτρινοςτριτςίδα 
   

II II 
  

NE LC 4 

71 Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) (Ανατολικι) Ωχροςτριτςίδα 
   

II II 
  

NE LC 3 

72 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Δεντροφυλλοςκόποσ 
   

II II 
  

NE LC 
 

73 Phylloscopus trochilus (L., 1758) Θαμνοφυλλοςκόποσ 
   

II II 
  

NE LC 
 

74 Sylvia atricapilla (L., 1758) Μαυροςκοφφθσ 
   

II II 
  

NE LC 4 

75 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Κοκκινοτςιροβάκοσ 
   

II II 
  

NE LC 4 

76 Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789) Μαυροτςιροβάκοσ 
   

II II 
  

NE LC 4 

 

Οικογζνεια Turdidae   
          

77 Monticola solitarius (L., 1758) Γαλαηοκότςυφασ 
   

II 
   

NE LC 3 

78 Oenanthe hispanica (L., 1758) Αςπροκωλίνα 
   

II 
   

NE LC 2 

79 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) Αμμοπετρόκλθσ 
   

II 
   

NT LC 
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80 Oenanthe oenanthe (L., 1758) Σταχτοπετρόκλθσ 
   

II 
   

NE LC 3 

81 Phoenicurus ochruros( S.G. Gmelin, 1774) Καρβουνιάρθσ 
   

II 
   

NE LC 
 

82 Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) (Κοινόσ) Φοινίκουροσ 
   

II 
   

NE LC 2 

83 Saxicola rubetra (L., 1758) Καςτανολαίμθσ 
   

II 
   

NE LC 4 

84 Saxicola torquatus (L., 1766) (Ευρωπαϊκόσ) Μαυρολαίμθσ 
   

II 
   

NE LC 
 

 

Σάξη Pelecaniformes   
          

 

Οικογζνεια Phalacrocoracidae   
          

85 Phalacrocorax aristotelis (L., 1761) (Ευρωπαϊκόσ) Θαλαςςοκόρακασ 
  

I II 
  

II NT LC 4 

 

Σάξη Piciformes   
          

 

Οικογζνεια Picidae   
          

86 Jynx torquilla L., 1758 Στραβολαίμθσ + 
  

II 
   

NE LC 3 

 

Σάξη Podicipediformes   
          

 

Οικογζνεια Podicipedidae   
          

87 Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 Μαυροβουτθχτάρι 
   

II 
   

NE LC 
 

88 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτθχτάρι 
   

III 
   

NE LC 
 

 

Σάξη Procellariiformes   
          

 

Οικογζνεια Procellariidae   
          

89 Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) Αρτζμθσ 
 

I I III 
  

II LC LC 2 

90 Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) Μφχοσ (τθσ Μεςογείου) 
  

I II 
  

II NT NT 4 

 

Σάξη Strigiformes   
          

 

Οικογζνεια Strigidae   
          

91 Asio otus (L., 1758) Νανόμπουφοσ + 
  

II 
 

II/A 
 

NE LC 
 

92 Athene noctua (Scopoli, 1769) (Ευρωπαϊκι) Κουκουβάγια + 
  

II 
 

II/A 
 

NE LC 3 

93 Otus scops (L., 1758) (Ευρωπαϊκόσ) Γκιϊνθσ + 
  

II 
 

II/A 
 

NE LC 2 

 
Οικογζνεια Tytonidae   

          
94 Tyto alba (Scopoli, 1769) Τυτϊ + 

  
II 

 
II/A 

 
NE LC 3 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3 

Φωτογραφική τεκμηρίωςη 
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Έλοσ Κολυμπήθρεσ  (PAR001). 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Άποψθ ανατολικισ εκβολισ 

του υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ. Στο 

αριςτερό τμιμα φαίνεται θ πλοφςια 

αμιγισ αλοφυτικι βλάςτθςθ, ενϊ ςτο 

δεξιό διακρίνονται οι φυτεφςεισ 

φοινίκων που οριοκετοφν 

επιχωματωμζνθ περιοχι.  

Εικόνα 2. Άποψθ δυτικισ εκβολισ του 

ςυςτιματοσ του ζλουσ Κολυμπθκρϊν. 

Εικόνα 3. Άποψθ ενδιάμεςων 

αμμωδϊν περιοχϊν ρθχϊν καλάςςιων 

νερϊν, αμμονθςίδων και ρθχϊν 

αμμωδϊν κοιλοτιτων. 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 

 

134 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Άποψθ του μικροφ ρφακα και 

του ρθχοφ καλάςςιου κόλπου ςτο 

βόρειο τμιμα του υγρότοπου. 

Εικόνα 5. Ρανοραμικι άποψθ του 

βόρειου τμιματοσ με τθν πθγι και τον 

ςτενό ρθχό κόλπο. 

Εικόνα 6. Ρανοραμικι άποψθ των 

εκβολϊν και του ρθχοφ καλάςςιου 

τμιματοσ με τισ αμμονθςίδεσ, όπου 

φαίνονται και τα δομθμζνα τμιματα 

του υγρότοπου. 
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Λιμνοθάλαςςα Σάντα Μαρία (PAR002). 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Άποψθ του ςτομίου τθσ 

λιμνοκάλαςςασ κατά τουσ 

ανοιξιάτικουσ μινεσ. 

Εικόνα 8. Άποψθ των αμμοκινϊν με 

αρκεφκουσ που βρίςκονται 

περιμετρικά τθσ λιμνοκάλαςςασ προσ 

τθν παραλία 

Εικόνα 9. Άποψθ τμιματοσ με 

αλοφυτικι και υπερυδατικι βλάςτθςθ. 
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Αλυκή  Αγκαιριάσ  (PAR003). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Άποψθ του υγρότοπου κατά 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Εικόνα 11. Ρανοραμικι άποψθ του υγρότοπου κατά τουσ ανοιξιάτικουσ μινεσ. 

Εικόνα 12. Άποψθ του ςτομίου του 

υγρότοπου. 
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Εικόνα 13. Άποψθ αλοφυτικισ και 

υπερυδατικισ βλάςτθςθσ ςτο βόρειο 

τμιμα. 

Εικόνα 14. Άποψθ τθσ κοιλότθτασ κατά 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όπου 

φαίνεται θ ςυςςϊρευςθ άλατοσ από 

τθν εξάτμιςθ του καλαςςινοφ νεροφ. 
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Έλοσ Μώλου ή Κεφάλου  (PAR004). 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Ρανοραμικι άποψθ του 

ζλουσ Μϊλου. 

Εικόνα 16. Άποψθ από τισ μόνιμα 

πλθμυριςμζνεσ ανοικτζσ κοιλότθτεσ 

του ζλουσ. 

Εικόνα 17. Άποψθ από τισ επιφάνειεσ 

που παρουςιάηουν κορεςμζνο με νερό 

ζδαφοσ και καλφπτονται από πυκνι 

υπερυδατικι και αλοφυτικι βλάςτθςθ. 
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Εικόνα 18. Άποψθ από τθν πυκνι 

αλοφυτικι βλάςτθςθ που 

αναπτφςςεται κυρίωσ προσ τθν πλευρά 

τθσ κάλαςςασ. 

Εικόνα 19. Άποψθ από τισ υγρζσ 

κοιλότθτεσ που βρίςκονται μεταξφ των 

κινϊν με αρκεφκουσ. 
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Έλοσ Παροικιάσ  (PAR005). 

 

 

 

Εικόνα 20. Άποψθ από τθν κοιλότθτα 

που καλφπτεται με υπερυδατικι 

βλάςτθςθ και θ οποία περιςτοιχίηεται 

από λόχμεσ με αυτοφυι αρμυρίκια. 

Εικόνα 21. Άποψθ από τθν κοιλότθτα 

που καλφπτεται με αλοφυτικι 

βλάςτθςθ και θ οποία περιςτοιχίηεται 

από λόχμεσ με αυτοφυι αρμυρίκια. 

Εικόνα 22. Άποψθ από το εςωτερικό 

κεντρικό αποςτραγγιςτικό κανάλι. 
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Έλοσ Χρυςήσ Ακτήσ  (PAR006). 

 

 

 

 

Εικόνα 23. Άποψθ από το νότιο τμιμα 

του ζλουσ κατά τουσ ανοιξιάτικουσ 

μινεσ. 

Εικόνα 24. Άποψθ από το νοτιοδυτικό 

τμιμα του ζλουσ κατά τουσ 

ανοιξιάτικουσ μινεσ, όπου φαίνονται 

και οι κίνεσ που οριοκετοφν τθν 

κοιλότθτα. 

Εικόνα 25. Άποψθ από το 

βορειοδυτικό τμιμα του ζλουσ κατά 

τουσ ανοιξιάτικουσ μινεσ. 
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Εικόνα 26. Άποψθ από τισ κίνεσ με τθν 

πλοφςια αμμόφιλθ βλάςτθςθ. 

Εικόνα 27. Ρανοραμικι άποψθ του 

ζλουσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 



 Απογραφι και τεκμθρίωςθ των υγρότοπων του Διμου Ράρου 

 

143 

 

Αλυκή  Πούντασ  (PAR008). 

 

 

 

Εικόνα 28. Άποψθ από τμιμα του 

υγρότοπου με αμμόφιλθ βλάςτθςθ. 

Στο βάκοσ διακρίνεται θ 

δραςτθριότθτα τθσ ςανίδασ με 

αλεξίπτωτο (kite-surf). 

Εικόνα 29. Άποψθ τθσ κεντρικισ 

κοιλότθτασ που κρατά νερό και τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Εικόνα 30. Άποψθ τθσ νότιασ 

κοιλότθτασ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ, όπου φαίνεται θ ςυςςϊρευςθ 

άλατοσ από τθν εξάτμιςθ του 

καλαςςινοφ νεροφ. 
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Εικόνα 31. Άποψθ τθσ άκρθσ τθσ νότιασ 

κοιλότθτασ όπου ο υπόγειοσ 

υδροφόροσ ορίηοντασ εκφορτίηεται  

ευνοϊντασ ζτςι πζρα από τθν 

αλοφυτικι βλάςτθςθ που φαίνεται ςε 

πρϊτο πλάνο και τθν υπερυδατικι και 

δενδρϊδθ βλάςτθςθ. 

Εικόνα 32. Άποψθ από τθν πυκνι 

αλοφυτικι βλάςτθςθ που καλφπτει 

μεγάλο τμιμα του υγρότοπου. 

Εικόνα 33. Στα ςθμεία που ο υπόγειοσ 

υδροφορζασ βρίςκεται αρκετά ψθλά, 

αναπτφςςονται τμιματα με εφρωςτα 

υγρολίβαδα. 
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Λιμνοθάλαςςα Πούντασ  (PAR009). 

 

 

 

 

Εικόνα 34. Άποψθ από το νότιο τμιμα 

τθσ λιμνοκάλαςςασ. 

Εικόνα 35. Άποψθ του βόρειου 

τμιματοσ κατά τθν καλοκαιρινι 

περίοδο. 

Εικόνα 36. Άποψθ του βόρειου 

τμιματοσ κατά τθν ανοιξιάτικθ 

περίοδο. 
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Εικόνα 37. Άποψθ του 

νοτιοανατολικοφ τμιματοσ που 

καλφπτεται από πυκνι αλοφυτικι 

βλάςτθςθ. 

Εικόνα 38. Άποψθ του ανατολικοφ 

τμιματοσ που καλφπτεται από λόχμεσ 

καλαμϊνων. Σε πρϊτο πλάνο, φαίνεται 

εκςκαφικό μθχάνθμα που εκχερςϊνει 

τμιμα του καλαμϊνα. 

Εικόνα 39. Άποψθ του δρόμου που 

διαχωρίηει τθ λιμνοκάλαςςα με τθ 

κάλαςςα εμποδίηοντασ τθ φυςικι 

επικοινωνία τουσ. 
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Αλυκέσ Λάγγερη (Πλατιά Άμμοσ)  (PAR011). 

 

 

 

Εικόνα 40. Άποψθ του δυτικοφ 

μικρότερου τζλματοσ που κρατά νερό 

και κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Εικόνα 41. Άποψθ τθσ νθςίδασ με 

αλοφυτικι βλάςτθςθ και ςτακερζσ 

κίνεσ που ενϊνει τα δφο τζλματα. 

Εικόνα 42. Άποψθ των κινϊν με 

υπερυδατικι, δενδρϊδθ (άρκευκοι), 

καμνϊδθ (ςκίνοι) και αμμόφιλθ 

βλάςτθςθ. 
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Εικόνα 43. Άποψθ του ανατολικοφ 

μεγαλφτερου τζλματοσ που ξεραίνεται 

εντελϊσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ. 

Εικόνα 44. Άποψθ τμιματοσ με αμιγι 

αλοφυτικι βλάςτθςθ. 

Εικόνα 45. Άποψθ του δυτικοφ 

τζλματοσ που ςυντθρεί λόχμεσ 

υπερυδατικισ βλάςτθςθσ. 
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Πίςω Αλυκή (PAR012). 

 

 

 

Εικόνα 46. Άποψθ του δυτικοφ 

μεγαλφτερου ανζπαφου τμιματοσ του 

ζλουσ,  που ςυντθρεί πλοφςια 

αλοφυτικι βλάςτθςθ. 

Εικόνα 47. Άποψθ του ανατολικοφ 

ανζπαφου τμιματοσ του ζλουσ, που 

ςυντθρεί αραιι αλοφυτικι βλάςτθςθ 

και δενδροςτοιχίεσ αλμυρικιϊν. 

Εικόνα 48. Άποψθ λοχμϊν καλαμϊνων 

που βρίςκονται ςτα όρια του 

ανατολικοφ ανζπαφου τμιματοσ. 
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Εικόνα 49. Άποψθ του κεντρικοφ 

ανζπαφου τμιματοσ του ζλουσ, που 

ςυντθρεί υγρά λιβάδια με αλοφυτικι  

και υπερυδατικι βλάςτθςθ. 

Εικόνα 50. Άποψθ του παραλιακοφ 

μετϊπου από τα όρια του κεντρικοφ 

ανζπαφου τμιματοσ του ζλουσ. 


