Θέμισ Ναςοπούλου, Ξεναγόσ Εθν.Δρυμών & Υγροτόπων, MSc Biodiversity
Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com – Website: www.oikoxenagos.gr

Γκςνίζηε ημκ Αληό θαη
ημ πακέμμνθμ ογνμημπηθό μηθμζύζηεμά ημο!
(Υγνόημπμξ Γαιιηθμύ-Λμοδία- Αλημύ-Αιηάθμμκα-Αιοθώκ Κίηνμοξ-Λημκμζάιαζζαξ Καιμπςνίμο
θαη Αγαζμύπμιεξ)
Κείμεκμ - Φςημγναθίεξ

Θέμηδα Ναζμπμύιμο

Ξεκαγόξ Εζκηθώκ Δνομώκ & Υγνμηόπςκ

MSc Biological Diversity (Μάζηεν Βημπμηθηιόηεηα)
ε μηθνή απόζηαζε δοηηθά από ηεκ πόιε ηεξ
Θεζζαιμκίθεξ, ζηηξ αθηέξ ημο Θενμαϊθμύ θόιπμο,
βνίζθεηαη έκαξ από ημοξ πημ ζεμακηηθμύξ
ογνμηόπμοξ ηεξ πώναξ μαξ με ηενάζηηα
μηθμιμγηθή αλία μ μπμίμξ πνμζηαηεύεηαη από ηε
δηεζκή ζοκζήθε Ραμζάν, έπεη ακαθενοπηεί ωξ
Πενημπή Γηδηθήξ Πνμζηαζίαξ ηεξ Ονκηζμπακίδαξ
ζύμθωκα με ηεκ
Κμηκμηηθή μδεγία 79/409,
απμηειεί μένμξ ημο Δηθηύμο Φύζε 2000 ζύμθωκα
με ηεκ Κμηκμηηθή μδεγία 92/43 γηα ηε Δηαηήνεζε
ηωκ Φοζηθώκ Οηθμηόπωκ θαη ηεξ Άγνηαξ Πακίδαξ
θαη Αοημθομύξ Υιωνίδαξ (Natura 2000) θαη
πνμζηαηεύεηαη θαη από άιιεξ εονωπαϊθέξ θαη
ειιεκηθέξ μδεγίεξ.
Πνόθεηηαη γηα έκα εθηεηαμέκμ ογνμημπηθό μηθμζύζηεμα πμο
θαηαιαμβάκεη εθηάζεηξ ζημοξ κμμμύξ Θεζζαιμκίθεξ, Ημαζίαξ
θαη Πηενίαξ θαη ζογθνμηείηαη από ημήμαηα θαη εθβμιέξ ηωκ
πμηαμώκ Γαιιηθμύ, Αλημύ, Λμοδία, Αιηάθμμκα, από ηηξ
ιημκμζάιαζζεξ Καιμπωνίμο θαη Αγαζμύπμιεξ, θαζώξ θαη από
ηηξ Αιοθέξ Κίηνμοξ.
ημ ζεμακηηθό
αοηό ογνόημπμ μ επηζθέπηεξ έπεη ηε
δοκαηόηεηα κα παναηενήζεη έκα πμιύ μεγάιμ ανηζμό εηδώκ
ηεξ ειιεκηθήξ μνκηζμπακίδαξ (215 είδε) από ηα μπμία άιια
δηαπεημάδμοκ, άιια ζηαζμεύμοκ γηα κα λεθμοναζημύκ θαηά ηε
δηάνθεηα ηωκ μεηακαζηεοηηθώκ ημοξ ηαληδηώκ θαη άιια θωιεμπμημύκ θαη
ακαπανάγμκηαη
(79 είδε) ζημκ ογνόημπμ, εκώ θάπμηα άιια, είκαη
μόκημμη θάημηθμη ηεξ πενημπήξ. Σα πημ ζεμακηηθά από πιεονάξ
πνμζηαζίαξ είκαη ε Λαγγόκα (Phalacrocorax pygmeus)
πμο είκαη
παγθόζμηα απεηιμύμεκμ είδμξ θαη δηαπεημάδεη ζημκ ογνόημπμ, ε όμμνθε
πμοιηανμμύηα (Platalea leucorodia) πμο θηκδοκεύεη κα ελαθακηζζεί από
ηε πώνα μαξ, μ ζηνεηδμθάγμξ (Haemantopus ostralegus) θαη μ
κοπημθόναθαξ (Nyctiocorax nyctiocorax) πμο θωιηάδμοκ ζηεκ πενημπή.
Οη εηθόκεξ πμο μαγεύμοκ ημκ επηζθέπηε δεκ είκαη όμωξ μόκμ αοηέξ από ημκ θηενωηό θόζμμ ηωκ πηεκώκ αιιά
θαη εθείκεξ από ημοξ πμιιμύξ θαη δηαθμνεηηθμύξ ηύπμοξ βημηόπωκ πμο ζοκακηά ζηεκ πενημπή.
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Έκα ζύμπιεγμα δηαθόνωκ μηθμζοζηεμάηωκ όπωξ πμηάμηα,
μνοδώκεξ, θαιαμώκεξ, ανδεοηηθά θακάιηα,
οδνμπανή
παναπμηάμηα
δάζε,
ογνμιίβαδα,
ιαζπμηόπηα,
ιημκμζάιαζζεξ, αιμονά έιε, αμμμκεζίδεξ, ζίκεξ, ζαμκώκεξ
θαη γεωνγηθέξ εθηάζεηξ ζπεμαηίδμοκ έκα εθπιεθηηθό
μςζασθό βημηόπςκ πμο μαγεύεη ημκ επηζθέπηε όιεξ ηηξ
επμπέξ ημο πνόκμο.
ηα
δηαθμνεηηθά
αοηά
μηθμζοζηήμαηα
έπμοκ
θαηαγναθεί πενηζζόηενα από 500 είδε θαη οπμείδε θοηώκ, ζπεμαηίδμκηαξ
δηαθμνεηηθμύξ ηύπμοξ βιάζηεζεξ όπωξ ε αμμμζηκηθή, ε αιμθοηηθή, μη ζαμκώκεξ με
ηα ανμονίθηα, μη θαιαμώκεξ θαη μη ιεημώκεξ με ηα βμύνια, ε οδνμθοηηθή, θαη ε
πανόπζηα θαη δεκδνώδεξ.
‘Γπμοκ θαηαγναθεί 17 είδε ζειαζηηθώκ με θονηόηενα ηεκ βίδνα, ημκ αζβό, ημκ
ιαγόγονμ, ηεκ αιεπμύ θαη ημκ ιύθμ, αιιά αοηά πμο ζίγμονα ζα εκηοπωζηάζμοκ ημκ
επηζθέπηε, είκαη ηα «Άγνηα Άιμγα» ημο Αλημύ θαη μη «Νενμβμύβαιμη». Οη
κενμβμύβαιμη πενκμύκ ημ μεγαιύηενμ
μένμξ ηεξ εμέναξ μέζα ζημ κενό. Σμ
είδμξ αοηό είπε παζεί ηα ηειεοηαία πνόκηα με ηεκ απμλήνακζε
ηωκ ογνμηόπωκ θαη είπε εγθαηαιεηθζεί από ημοξ θηεκμηνόθμοξ,
θαζώξ δεκ απέδηδε ανθεηό ζε πμζόηεηα γάια. Με ηηξ
επηδμηήζεηξ όμωξ ηωκ ηειεοηαίωκ πνόκωκ, από ηεκ εονωπαϊθή
έκωζε, μη θηεκμηνόθμη άνπηζακ κα ηα πάιη κα ηα πνμηημμύκ.
Όζμκ αθμνά ημκ θόζμμ ηςκ ρανηώκ πωνίδμκηαη ζε είδε ημο
γιοθμύ κενμύ πμο δμοκ ζε πμηάμηα, ημο αιμονμύ κενμύ πμο απακηώκηαη ζηε ζάιαζζα θαη ημο οθάιμονμο κενμύ
πμο απακηώκηαη εθεί πμο ημ γιοθό κενό ηωκ πμηαμώκ ακαμηγκύεηαη με ημ
αιμονό ηεξ ζάιαζζαξ, δειαδή ζηηξ εθβμιέξ θαη ζηα δέιηα ηωκ πμηαμώκ.
οκμιηθά έπμοκ θαηαγναθεί 36 είδε ζημκ Αληό θαη ζημκ Γαιιηθό πμηαμό
θαη 32 είδε ζημκ Αιηάθμμκα. Σα αμθίβηα θαη ηα ενπεηά είκαη ανθεηά
ιηγόηενα, με 7 θαη 15 είδε ακηίζημηπα. Πανόια αοηά ζηε Λημκμζάιαζζα
ηεξ Αιοθήξ Κίηνμοξ, είκαη δοκαηόκ θακείξ κα παναηενήζεη ημοξ
μεγαιύηενμοξ πιεζοζμμύξ ηεξ μεζμγεηαθήξ πειώκαξ ε μπμία ιέγεηαη θαη
μκοπμπειώκα (Testudo Hermanni).
Οη θονηόηενεξ παναγωγηθέξ δναζηενηόηεηεξ ηωκ θαημίθωκ είκαη ε
μνοδμθαιιηένγεηα (70% ηεξ εγπώνηαξ παναγωγήξ) θαη ε μζηναθμθαιιηένγεηα 90% ηεξ εγπώνηαξ παναγωγήξ).
ηεκ θμηιάδα ημο Αλημύ μ επηζθέπηεξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα δεη ημοξ πακέμμνθμοξ πιεμμονηζμέκμοξ
μνοδώκεξ κα πνωμαηίδμοκ ημ ημπίμ από ηεκ άκμηλε έωξ ημκ Ιμύιημ, θαζώξ θαη ηα «θνεββάηηα» από ηηξ
μοδμθαιιηένγεηεξ απιωμέκα ζημ Θενμαϊθό θόιπμ!
Επηζθέρημεξ ημπμζεζίεξ:
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Λημκμζάιαζζα Καιμπςνίμο
Δέιηα Γαιιηθμύ
Δέιηα Αλημύ
Φνάγμα Αλημύ
Πμηαμόξ Αιηάθμμκαξ
Λημκμζάιιαζα Αγαζμύπμιεξ
Αιοθέξ Κίηνμοξ
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