
Με τη Σύμβαση Ραμσάρ η 2η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.  
Η Σύμβαση υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 1977 αποσκοπώντας στην παγκόσμια 

προστασία των υγροτόπων και περιλαμβάνει περισσότερες από 2..300 τοποθεσίες 
ανά τον κόσμο.  Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 400 υγρότοποι,

 οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.
 

Στη Σύμβαση Ραμσάρ εντάσσονται τα Δέλτα των ποταμών Έβρου, Αξιού και Αλιάκμονα, η
λίμνη Κερκίνη, ο Αμβρακικός κόλπος, η λίμνη Βιστωνίδα, η λίμνη Μικρή Πρέσπα,

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου. Πολλοί υγρότοποι προστατεύονται
και από την εθνική νομοθεσία και περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων

περιοχών Natura 2000.

Υγρότοπος ή υγροβιότοπος είναι μια φυσική ή τεχνητή περιοχή που αποτελείται από έλη και
καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του

έτους. Το νερό των υγροτόπων μπορεί να είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό.  
Υγρότοποι είναι ποταμοί, ρυάκια με συνεχή ροή, δέλτα ποταμών, λίμνες γλυκού νερού, υφάλμυρες

λίμνες, τεχνητές λίμνες και έλη με θαμνώδη βλάστηση.
 

Οι υγρότοποι αποτελούν μόνιμο ή περιοδικό σπίτι για πολλά και διαφορετικά είδη πουλιών
 και ζωών ορισμένα εκ των οποίων χαρακτηρίζονται και ως προστατευόμενα είδη, καθώς

κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Αποτελούν ένα δυναμικό και παραγωγικό οικοσύστημα, δηλαδή 
μια οικογένεια όπου τα μέλη της (φυσικό περιβάλλον και οργανισμοί) αλληλεπιδρούν και

αλληλεξαρτώνται το ένα από το άλλο. Στην πυκνή βλάστηση των υγρότοπων (καλαμιές, έλη,
υδρόφιλα φυτά) ζουν και αναπαράγονται πάπιες, ερωδιοί, κορμοράνοι, μαυρόκοτες, πελεκάνοι 

και πολλά άλλα υδρόβια ή αποδημητικά πουλιά και ζώα.
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Τα οφέλη των υγροτόπων
 

1. Συμβάλλουν στον καθαρισμό του νερού που φτάνει
στη θάλασσα συγκρατώντας ρύπους, φυτοφάρμακα και άχρηστες ουσίες.
2. Μειώνεται ο κίνδυνος πλημμύρας.
3. Το πράσινο των υγροτόπων καθώς και η ύπαρξη
νερού βοηθούν στην απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα,
συμβάλλοντας στην προστασία από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
4.Αποτελούν πολύτιμους πόρους για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Παράγουν
αλιεύματα, συντηρούν θηράματα, δίνουν πλούσια τροφή σε αγροτικά ζώα.
5.Αποτελούν περιοχές φυσικού κάλους ιδανικές για άθληση, οικολογικό τουρισμό
εκπαίδευση και έρευνα.
6.Αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς είναι συνδεδεμένοι με την
ιστορία, τη μυθολογία και την παράδοση.

Οι υγρότοποι κινδυνεύουν κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα:
 

1. Την καταστροφή τους με σκοπό τη δημιουργία οικισμών.
2. Το παράνομο κυνήγι.
3. Το κάψιμο των καλαμώνων και λαθροϋλοτομία.
4. Την υπερβόσκηση και υπεραλίευση.
5. Την υπεράντληση των υδάτων.
6. Παρόχθιες εκχερσώσεις ή καταστροφές παραποτάμιας
βλάστησης έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας από διάβρωση και
πλημμύρες.
7.Την εισροή γεωργικών ρύπων από μη αρδευόμενες περιοχές.
8.Τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων σε χειμάρρους.
9. Την αλλαγή της αλατότητας του νερού.



Οι πηγές μας
 

www.aksioperierga.blogspot.com/2014/03/blog-post_22.html

w ww.gym-k-achaias.ach.sch.gr/ykindin.htm

www.ekby.gr/ekby/el/Greek_Wetlands_main_el.html

www.el.wikipedia.org/wiki

www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=136

www.followgreen.gr/arta/blog/single/

www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/article.php?id=10&lang=el_GR

www.oikoskopio.gr/ygrotopio/download_files/ekdoseis/el_GR/Ygrotopoi_Aigaiou.pdf

www.rainbowwaters.gr/gr/el/articles/ygrotopoi-pigi-zois-gia-ti-fysi-kai-ton
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