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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ραρουςιάηεται θ δυνατότθτα τθσ διοργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν - περιβαλλοντικϊν εκδρομϊν, από επαγγελματία
‘Οικοξεναγό’ (Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν και Υγροτόπων), ςε περιοχζσ με ιδιαίτερθ οικολογικι αξία όπωσ Εκνικοί
Δρυμοί, Υγρότοποι, Αιςκθτικά Δάςθ, Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ. Ο επιςκζπτθσ κάκε θλικίασ, επιπζδου
μόρφωςθσ και φυςικϊν δυνατοτιτων μπορεί να απολαφςει τα πανζμορφα δάςθ και τισ λίμνεσ τθσ χϊρασ μασ
όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. Ραρουςιάηεται ωσ παράδειγμα μιασ τζτοιασ δραςτθριότθτασ θ μονοιμερθ επίςκεψθ
ομάδασ 25 φοιτθτϊν πανεπιςτθμιακισ ςχολισ ςτον Υγρότοπο Κορϊνειασ – Βόλβθσ (Ν. Θεςςαλονίκθσ). Γίνεται
παρουςίαςθ του χρονοδιαγράμματοσ, των ςτακμϊν ςε Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ, ςτο Ραραλίμνιο Δάςοσ
τθσ Απολλωνίασ, ςε κζςεισ κατάλλθλεσ για ορνικοπαρατιρθςθ, κακϊσ και ςε Μνθμεία Ρολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ
τθσ περιοχισ. Αναφζρονται ςτοιχεία από τθ γεωμορφολογία του Υγροτόπου, το κακεςτϊσ προςταςίασ, τθν
οικολογικι του αξία, τουσ κινδφνουσ που απειλοφν το τοπικό οικοςφςτθμα. Δίνονται παραδείγματα ςθμαντικϊν
και ςπάνιων ςτοιχείων χλωρίδασ, πανίδασ, μυκοχλωρίδασ, εντομοπανίδασ με πρωτότυπεσ φωτογραφίεσ από το
αρχείο τθσ ςυγγραφζωσ.

ORGANIZING A GUIDE IN PROTECTED AREAS
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ABSTRACT
The present paper provides awareness of the possibility to organize educational / environmental tours, with the
participation of a professional ‘Ecoguide’ (Guide in National Parks and Wetlands), in places of particular ecological
value, like National Parks, Wetlands, Forests, Monuments of Nature. Visitors of any age group, educational level
and physical condition can be amused by a trip in the beautiful forests and lakes of our country throughout any
season of the year. As an example of such an activity, an one-day trip of a group of 25 university students to the
Wetland of Koronia – Volvi (Prefecture of Thessaloniki), is presented. The time-plan with stops at local Monuments
of Nature, the Riverine Forest of Apollonia, places suitable for birdwatching and monuments of cultural
importance, is presented. References are made on the wetland’s geomorphology, the protection status, its
ecological values and environmental dangers. Examples of important and rare species of flora, fauna, insects, fungi
are given through prototype photographs from the author’s personal archive.
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο οικοτουριςμόσ και θ εναςχόλθςθ με περιβαλλοντικά ηθτιματα είναι δραςτθριότθτεσ που ςτθ χϊρα μασ
βρίςκονται υπό εκκόλαψθ. Ασ μθν ξεχνοφμε ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο τα θλιόλουςτα νθςιά και τα γνωςτά
ιςτορικά μνθμεία αλλά και τόςα άλλα άγνωςτα μζρθ που χρειάηονται εξερεφνθςθ και προςταςία.
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να καταςτεί γνωςτι τθ δυνατότθτα τθσ διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ
εκπαιδευτικϊν - περιβαλλοντικϊν εκδρομϊν, ςε ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ Οικοξεναγοφσ (Ξεναγοφσ Εκνικϊν
Δρυμϊν και Υγροτόπων), ςε περιοχζσ με ιδιαίτερθ οικολογικι αξία όπωσ Εκνικοί Δρυμοί, Υγρότοποι, Αιςκθτικά
Δάςθ, Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ [1-13].
Οι Ξεναγοί Εκνικϊν Δρυμϊν (ι ‘Οικοξεναγοί’) αποφοιτοφν από τμιματα Κρατικϊν ΙΕΚ 2-ετοφσ φοιτιςεωσ
και λαμβάνουν δίπλωμα πιςτοποιθμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μετά από γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ
ςε εκνικό επίπεδο.. Θ φοίτθςθ περιλαμβάνει 3 εξάμθνα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και ζνα εξάμθνο πρακτικισ
άςκθςθσ. Οι καταρτιηόμενοι αξιολογοφνται μζςω εξετάςεων προόδου και τελικϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ κάκε
εξαμινου. Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν οι "Οικοξεναγοί" διδάςκονται μακιματα όπωσ "Δαςικι Βοτανικι",
"Βιολογία-Οικολογία Άγριων Ηϊων και Ρτθνϊν", "Δαςοκομικι-Δαςικι Οικολογία", Αςκζνειεσ-Ρροςβολζσ
Δαςϊν", "Εκνικοί Δρυμοί Διαχείριςθ", "Ρροςτατευόμενεσ Φυςικζσ Ρεριοχζσ" κ.α.. Ραράλλθλα διοργανϊνονται
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ Υγροτόπουσ και Εκνικοφσ Δρυμοφσ τθσ Ελλάδασ.
Για πρϊτθ φορά ομϊνυμο τμιμα λειτοφργθςε ςτο Κρατικό ΙΕΚ Νεαπόλεωσ Θεςςαλονίκθσ το 1993, ενϊ
από τότε αντίςτοιχα τμιματα λειτοφργθςαν ςτα ΙΕΚ Θζρμθσ, Αλεξανδροφπολθσ, Γρεβενϊν, Ιωαννίνων,
Καλαβρφτων, Λαγκαδά, Χανίων, Αχαρνϊν και Σιδθροκάςτρου.
Με το πζρασ των ςπουδϊν τουσ, οι "Οικοξεναγοί" είναι ςε κζςθ όχι απλϊσ να ςυνοδεφςουν ομάδεσ
εκδρομζων και μακθτϊν (όπωσ γίνεται ακόμθ και ςιμερα από μθ εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ ταξιδιωτικϊν
πρακτορείων), αλλά και να ενθμερϊνουν τουσ επιςκζπτεσ (μζλθ ςυλλόγων, μακθτζσ κλπ) για τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ πανίδασ, τθσ χλωρίδασ και τθσ γεωμορφολογίασ κάκε ςθμαντικισ περιοχισ, κακϊσ και για τα
προβλιματα - απειλζσ που διατρζχουν οι βιότοποι ςιμερα.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΞΕΝΑΓΗΗ
Θ προετοιμαςία τθσ εκδρομισ – ξενάγθςθσ ξεκινά αρκετζσ μζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςι τθσ. Γίνεται
ςυνεννόθςθ του υπεφκυνου Οικοξεναγοφ με εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ ομάδασ , παρζασ ι ςυλλόγου, με
τον αρχθγό τθσ εκδρομισ ι το ταξιδιωτικό πρακτορείο αν πρόκειται για ομάδα τουριςτϊν, με τουσ
εκπαιδευτικοφσ αν πρόκειται για ςχολικι εκδρομι.
Ο Οικοξεναγόσ κα πρζπει να αναγνωρίςει ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ: Θλικία (-εσ), φυςικζσ
δυνατότθτεσ και αντοχι ςε παρατεταμζνθ πεηοπορία, δυνατότθτα να ανταπεξζλκουν ςτθ διαμόρφωςθ του
εδάφουσ ςε περίπτωςθ πχ υψωμάτων, διαδρομϊν με υψθλό βακμό δυςκολίασ). Θα πρζπει να λάβει υπόψθ τισ
ειδικζσ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων θλικιακϊν ομάδων: Να προβλζψει χρόνο για παιχνίδι αν πρόκειται για παιδιά, να
προνοιςει για ςυχνότερεσ ςτάςεισ και διαλείμματα να πρόκειται για θλικιωμζνουσ. Ρρζπει να γνωρίηει για τυχόν
προβλιματα υγείασ μελϊν τθσ ομάδασ, τα οποία απαιτοφν ειδικζσ ςυνκικεσ μεταφοράσ (άτομα με κινθτικζσ
δυςκολίεσ), ι λιψθ γευμάτων και φαρμάκων ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα (πχ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ).
Το πρόγραμμα μιασ τζτοιασ δραςτθριότθτασ προςαρμόηεται κάκε φορά ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα
των επιςκεπτϊν. Λαμβάνεται υπόψθ το μορφωτικό τουσ επίπεδο (φοιτθτζσ, εξειδικευμζνεσ ομάδεσ), οι ειδικζσ
δεξιότθτεσ (φωτογράφοι, ορειβάτεσ), οι επικυμίεσ του επιςκζπτθ (πεηοπορία, ανάγκθ για αναψυχι και
διαςκζδαςθ, περιβαλλοντικά παιχνίδια για μικρότερα παιδιά), κακϊσ και ο χρόνοσ που διακζτουν (μονοιμερθ ι
πολυιμερθ εκδρομι).
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Ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν πρζπει να περιορίηεται ανάλογα με τθν όχλθςθ που δθμιουργείται ςτο
περιβάλλον (πχ πουλιά) από πολυπλθκείσ ομάδεσ.
Συχνά οι εκδρομζσ δεν είναι αμιγϊσ εκπαιδευτικζσ, οφτε ςυμμετζχουν άτομα με ειδικζσ γνϊςεισ. Αν
πρόκειται για εκδρομείσ του Σαββατοκφριακου, κα πρζπει να αναγνωριςτεί ωσ προτεραιότθτα θ γενικότερθ
διάκεςθ για αναψυχι μζςα από τθ γνωριμία με το φυςικό περιβάλλον. Θ κόπωςθ των επιςκεπτϊν πρζπει να
αποφεφγεται ςε κάκε περίπτωςθ και να λαμβάνεται μζριμνα για ςτάςεισ με ςκοπό τθν ξεκοφραςθ ι τθ
διαςκζδαςθ.
Θ ομάδα κα πρζπει να ενθμερωκεί για τθν αναγκαιότθτα ειδικοφ εξοπλιςμοφ και ζνδυςθσ όταν αυτό
απαιτείται, κακϊσ και για τθν προμικεια νεροφ ι τροφισ ςε περίπτωςθ που ετοιμάηεται για μια παρατεταμζνθ πολφωρθ διαδρομι ςτο φυςικό περιβάλλον.
Ο Οικοξεναγόσ κα πρζπει να είναι ενθμερωμζνοσ για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν κατάςταςθ του
εδάφουσ και του οδικοφ δικτφου ςτισ περιοχζσ που κα επιςκεφκεί τθ ςυγκεκριμζνθ εποχι (πχ χιόνι, λάςπθ,
υπερχείλιςθ χειμάρρων κτλ.). Συχνά επιβάλλεται προθγοφμενθ επίςκεψθ του Οικοξεναγοφ ςτισ περιοχζσ αυτζσ
για να βεβαιωκεί για τθν καταλλθλότθτα τουσ. Θ μθ ζκκεςθ μελϊν τθσ ομάδασ ςε δυνθτικά επικίνδυνεσ
καταςτάςεισ είναι αναγκαίο να αποφεφγεται.
Σε κάκε περίπτωςθ θ προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα είναι απαραίτθτθ για τθν κατάρτιςθ του
καλφτερου δυνατοφ προγράμματοσ.
Τζλοσ ο Οικοξεναγόσ ζχει καταρτίςει πρόγραμμα με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. Θ πικανότθτα
κακυςτεριςεων (πχ λόγω οδικϊν προβλθμάτων ι άλλων απρόοπτων καταςτάςεων) πρζπει να ζχει προβλεφκεί
και να υπάρχει ςχεδιαςμόσ εκ των προτζρων για πραγματοποιιςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ και τροποποίθςθ του
αρχικοφ προγράμματοσ [1-5,9-12].

2.2 Η ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΗ ΞΕΝΑΓΗΗ
Ο Οικοξεναγόσ ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ τθσ ομάδασ (αρχθγό εκδρομισ, εκπαιδευτικοφσ κτλ)
καταμετρά τα μζλθ τθσ ομάδασ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και απαραίτθτα πριν από κάκε αναχϊρθςθ.
Ο Οικοξεναγόσ πρζπει να είναι ευγενικόσ και ομιλθτικόσ, παράλλθλα όμωσ κζτει ςαφι χρονικά περικϊρια
για κάκε ςτάςθ και τθρεί αυςτθρά το χρονοδιάγραμμα. Ρροτάςεισ για τροποποιιςεισ του προγράμματοσ από
μεμονωμζνα μζλθ μποροφν φυςικά να ςυηθτθκοφν, όμωσ ςυνικωσ επιφζρουν μόνο ςφγχυςθ, παρεξθγιςεισ και
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ γενικότερθ δυςαρζςκεια.
Ο Οικοξεναγόσ οφείλει να είναι καταρτιςμζνοσ και να ανανεϊνει τισ γνϊςεισ του. Να αναηθτά νζεσ
πλθροφορίεσ και δεδομζνα για τισ περιοχζσ που επιςκζπτεται ςε ζγκυρεσ πθγζσ γνϊςθσ. Θ κατάρτιςι του πρζπει
να απλϊνεται ςε ευρφ φάςμα που περιλαμβάνει επιςτθμονικζσ γνϊςεισ που αφοροφν τθ βιολογία, τθν οικολογία
και τθ γενικότερθ κατάςταςθ του οικοςυςτιματοσ / βιοτόπου, όπωσ και πλθροφορίεσ που αφοροφν επίκαιρα
κζματα που αφοροφν τθν περιοχι. Θα πρζπει ακόμθ να γνωρίηει τοπικζσ παραδόςεισ, ζκιμα, τισ αςχολίεσ των
κατοίκων και τθν ιςτορία του τόπου, ζςτω κι αν δεν είναι το ειδικό του αντικείμενο [1-5].
Είναι χριςιμο να ζχει ειδικά εγχειρίδια κατάλλθλα για τθν αναγνϊριςθ ειδϊν βλάςτθςθσ, μυκιτων,
εντόμων, πουλιϊν ςτο πεδίο.
Γενικά ο Οικοξεναγόσ πρζπει να είναι: Υπεφκυνοσ, Ευχάριςτοσ και Καταρτιςμζνοσ.

2.3 ΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΗ ΦΤΗ
Θ ξενάγθςθ ξεκινά ςυνικωσ εντόσ του λεωφορείου που μεταφζρει τουσ επιςκζπτεσ – εκδρομείσ. Γίνεται
ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα και παράκεςθ γενικϊν προκαταρκτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν τισ περιοχζσ που
κα επιςκεφκοφν. Γίνονται αναφορζσ ςε πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ, ςτθν ιςτορία και τθ γεωμορφολογία
τθσ και πωσ αυτι διαμορφϊκθκε ςε βάκοσ χρόνου.
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Κατά τθ διάρκεια των ξεναγιςεων ςε υγροτόπουσ γίνεται παρατιρθςθ πουλιϊν με χριςθ τθλεςκοπίου
(“birdwatching”). Θ δραςτθριότθτα αυτι, ελάχιςτα γνωςτι ςτθν Ελλάδα - εξαιρουμζνων κάποιων εξειδικευμζνων
ομάδων - γνωρίηει ιδιαίτερθ άνκθςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Βόρειασ Ευρϊπθσ. Θ παρατιρθςθ τθσ πτιςθσ
των πουλιϊν, των ιδιαίτερων μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και των ςυνθκειϊν τουσ εντυπωςιάηει κάκε
επιςκζπτθ χωρίσ προθγοφμενθ αντίςτοιχθ εμπειρία [1,2,15-19].
Απαραίτθτο ςτοιχείο των ‘Οικοξεναγιςεων’ είναι θ πεηοπορία ςε περιοχζσ με ιδιαίτερθ φυςικι ομορφιά..
Δίνεται ζμφαςθ ςτθ χλωρίδα, τθν πανίδα (αναγνϊριςθ ειδϊν και επιςιμανςθ αυτϊν που κινδυνεφουν με
εξαφάνιςθ), τουσ κινδφνουσ που διατρζχει το περιβάλλον και το κακεςτϊσ προςταςίασ τθσ περιοχισ (διεκνείσ ι
εκνικζσ οδθγίεσ) [1-3,7,19].
Γίνεται τζλοσ αναφορά ςτον τοπικό πλθκυςμό, τισ αςχολίεσ του, τισ παραδόςεισ, τα ζκιμα τθσ περιοχισ. Οι
εκδρομζσ αυτζσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν με επιςκζψεισ ςε πόλεισ – οικιςμοφσ και ςε χϊρουσ ιςτορικοφ –
αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, μουςεία, ςπιλαια, όπου βζβαια θ ξενάγθςθ γίνεται από Ξεναγοφσ Αρχαιοτιτων
κακϊσ δεν εμπίπτει ςτο αντικείμενο του Οικοξεναγοφ.
Τα ανωτζρω ςυνδυάηονται με διαλείμματα ξεκοφραςθσ και αναψυχισ.και προβλεπόμενεσ ςτάςεισ για
φαγθτό και διαςκζδαςθ.
2.4 ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟΝ ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ - ΒΟΛΒΗ
Ωσ εφαρμογι των ανωτζρω παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα μιασ τζτοιασ δραςτθριότθτασ: Μια
μονοιμερθ επίςκεψθ ομάδασ 25 φοιτθτϊν πανεπιςτθμιακισ ςχολισ ςτον Υγρότοπο Κορϊνειασ – Βόλβθσ που
βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ ανατολικά τθσ Θεςςαλονίκθσ (εικόνα 1). Ρρόκειται για ζνα ςπάνιο ςφμπλεγμα
οικοςυςτθμάτων με υγρόφιλα δάςθ, λίμνεσ, υγρά λιβάδια, λαςποτόπια, ποτάμια, καμνϊνεσ και γεωργικζσ
εκτάςεισ που ςυγκροτοφν ζναν ενιαίο ςθμαντικό υγρότοπο, εκεί που άλλοτε, εκατομμφρια χρόνια πριν δζςποηε θ
ενιαία λίμνθ Μυγδονία. Ο υγρότοποσ των Λιμνϊν Κορϊνειασ – Βόλβθσ ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτουσ 11
υγρότοπουσ τθσ χϊρασ μασ που προςτατεφονται από τθ «Σφμβαςθ για τουσ Υγρότοπουσ Διεκνοφσ Σθμαςίασ ωσ
Ενδιαιτιματοσ για τα Υδρόβια Ρτθνά», γνωςτι και ωσ Σφμβαςθ αμςάρ. Επίςθσ, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Ρεριοχι
ςθμαντικι για τθν Ορνικοπανίδα με τθν Οδθγία 79/409 τθσ Ε.Ε. και αποτελεί μζροσ ενόσ δικτφου από Ειδικζσ
Ηϊνεσ Διατιρθςθσ «Φφςθ 2000» με τθν κοινοτικι οδθγία 92/43 για τθ Διατιρθςθ των Φυςικϊν Οικοτόπων τθσ
Άγριασ Ρανίδασ και Αυτοφυοφσ Χλωρίδασ [1,2].
Ενδεικτικό πρόγραμμα ξενάγηςησ (Διάρκεια : 6-8 ϊρεσ)













Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ.
Άφιξθ ςτθν Λίμνθ Κορϊνεια (Αγίου Βαςιλείου). Ενθμζρωςθ για το υγροτοπικό ςφμπλεγμα των λιμνϊν
Κορϊνειασ – Βόλβθσ. Ρεηοπορία μζχρι το παρατθρθτιριο όπου ακολουκεί παρατιρθςθ διαφόρων ειδϊν
τθσ ορνικοπανίδασ *φλαμίνγκο (εικόνα 2), κορμοράνοι, πελεκάνοι, ςκουφοβουτθχτάρια] με τθλεςκόπιο.
Αναχϊρθςθ για τθ Λίμνθ Βόλβθ (εικόνεσ 3,4,5)
Επίςκεψθ ςτο «Βιμα του Αποςτόλου Ραφλου» ςτο χωριό Απολλωνία (εικόνα 6).
Επίςκεψθ ςτο Ραραλίμνιο Δάςοσ τθσ Απολλωνίασ (ζνα από τα τελευταία εναπομείναντα παραλίμνια δάςθ
τθσ Ευρϊπθσ). Ακολουκεί μικρι πεηοπορικι διαδρομι και παρατιρθςθ τθσ αποικίασ των γκρίηων ερωδιϊν
(Σταχτοτςικνιάδεσ) με τθλεςκόπιο (εικόνα 5). Ραρατιρθςθ χλωρίδασ και πανίδασ (εικόνεσ 4,7,8,9).
Ενθμζρωςθ για τθ γεωμορφολογία, τθν ιςτορία και τισ οικολογικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ.
Αναχϊρθςθ για τθν όχκθ τθσ Βόλβθσ (εικόνα 3) και επίςκεψθ ςτα Ιαματικά Λουτρά Βόλβθσ –
Ορνικοπαρατιρθςθ (εικόνα 5).
Ακολουκεί γεφμα ςε παραλίμνια ταβζρνα.
Σφντομθ ςτάςθ ςτουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ "Νυμφόπετρεσ" (εικόνα 6).
Επίςκεψθ ςτο Διατθρθτζο Μνθμείο τθσ Φφςθσ «Ρλάτανοσ Σχολαρίου» (εικόνα 10) και παρατιρθςθ των
αποικιϊν των ερωδιϊν (Σταχτοτςικνιάδεσ).
Επιςτροφι.
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Κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ γίνεται αφορά ςτα προβλιματα του οικοςυςτιματοσ, αλλά και ςτθ
οικολογικι του αξία [1,2,14-16]:
Θ Λίμνη Κορϊνεια τα τελευταία χρόνια ζχει υποςτεί μια τεράςτια οικολογικι καταςτροφι, εξ αιτίασ
τθσ υπερβολικισ ρφπανςθσ και τθσ υπερβολικισ άντλθςθσ νεροφ – κυρίωσ για αρδευτικοφσ ςκοποφσ – που
ςε ςυνδυαςμό με τθν ζντονθ ανομβρία επζφεραν το ςταδιακό κάνατο τθσ λίμνθσ. Ζτςι, από το 1995 θ λίμνθ
κεωρείται νεκρι κακϊσ κανζνα είδοσ τθσ ιχκυοπανίδασ δεν μπορεί να επιβιϊςει πλζον ς’ αυτιν! Θ
απόρριψθ ανεπεξζργαςτων βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθ λίμνθ, κυρίωσ από βαφεία, βυρςοδεψία,
ελαιουργεία και τυροκομεία πολλά εκ των οποίων λειτουργοφν χωρίσ άδεια ( ! ), θ ρφπανςθ των υδάτων
από γεωργικά λιπάςματα, φυτοφάρμακα και αςτικά απόβλθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν ανομβρία των
τελευταίων χρόνων και τθν υπερβολικι άντλθςθ των νερϊν (είτε μζςω γεωτριςεων του υπόγειου
υδροφόρου ορίηοντα είτε με απευκείασ αντλιςεισ από τθ λίμνθ) κυρίωσ για αρδευτικοφσ ςκοποφσ,
επζφεραν ςιγά-ςιγά τθ πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ και τθ ςταδιακι νζκρωςι τθσ (εικόνα 11).
Ραράλλθλα, θ μείωςθ των υδάτινων αποκεμάτων είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δραματικι επιδείνωςθ των
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λίμνθσ. Θ λίμνθ κεωρείται πλζον υπερευτροφικι με Ph κοντά ςτο 11 (όταν
το ανϊτατο όριο είναι 8,5) με αυξθμζνεσ τιμζσ αμμωνίου, φκορίου, βαρίου και τοξικϊν μετάλλων και με
αλατότθτα 6 – 12 φορζσ μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο για άρδευςθ. Μάλιςτα τον Αφγουςτο του
1995 παρατθρικθκαν μαηικοί κάνατοι ψαριϊν ενϊ ζνα μινα αργότερα ακολοφκθςαν κάνατοι πουλιϊν.
Ζκτοτε ζγιναν κάποιεσ προςπάκειεσ εμπλουτιςμοφ τθσ λίμνθσ με γόνουσ ψαριϊν αλλά απζβθςαν άκαρπεσ
αφοφ θ λίμνθ ιταν πια νεκρι, ενϊ τον Σεπτζμβριο του 2004 εντοπίςτθκαν παραπάνω από 30000 ψόφια
πουλιά [1,2].
Στθν προςτατευόμενθ περιοχι του υγροτόπου ανικουν επίςθσ το Παραλίμνιο Δάςοσ τησ Απολλωνίασ –
ζνα από τα τελευταία εναπομείναντα παραλίμνια δάςθ τθσ Ευρϊπθσ και το Αιςθητικό Δάςοσ τησ Ρεντίνασ
(εικόνα 12) ςτισ όχκεσ του ιχιου ποταμοφ που διαρρζει τα Στενά τθσ εντίνασ και δθμιουργεί ζνα τοπίο ςπάνιου
φυςικοφ κάλλουσ που δικαιολογθμζνα ανακθρφχτθκε Αιςκθτικό δάςοσ. Το παραλίμνιο δάςοσ τησ Απολλωνίασ,
ςτθ νότια όχκθ τθσ Βόλβθσ, ζχει μοναδικι οικολογικι αξία, κακϊσ τα φυτικά είδθ που το ςυγκροτοφν ςκλικρα,
πλατάνια, αςθμόλευκεσ, ιτιζσ και λυγαριζσ δφςκολα βρίςκονται ςυνενωμζνα ςε δάςοσ. Τζτοιεσ φυτοκοινωνίεσ
(Alnopopuletum) που άλλοτε υπιρχαν ςε πολλά ποτάμια τθσ χϊρασ μασ, ςιμερα κεωροφνται πολφ ςπάνιεσ. Το
δάςοσ τθσ Απολλωνίασ είναι θ μοναδικι περιοχι ςτθν Ελλάδα που φιλοξενεί μεικτζσ αποικίεσ γκρίηων ερωδιϊν
και πελαργϊν. Κατά το παρελκόν το δάςοσ εκτεινόταν ςε ζκταςθ 3.000 ςτρεμμάτων, αλλά υλοτομικθκε λθςτρικά
για να αποδοκοφν εκτάςεισ ςτουσ γεωργοφσ. Ζτςι ςιμερα ζχουν παραμείνει μόλισ 150 ςτρζμματα δάςουσ που
τελευταία με προςπάκειεσ του ΥΡΕΧΩΔΕ ςτο πλαίςιο τθσ αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ του δάςουσ τθσ
Απολλωνίασ γίνονται ζργα, όχι μόνο για να ςταματιςει θ ςυρρίκνωςι του, αλλά και για να αυξθκεί θ ζκταςι του
[1,2].
Στον υγρότοπο ζχουν καταγραφεί καυμαςτά είδη χλωρίδασ και πανίδασ (800 είδθ φυτϊν και πάνω από
3000 είδθ ηϊων) αναδεικνφοντασ τθν περιοχι ςε μια από τισ ςθμαντικότερεσ υγροτοπικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ
μασ. Από τα 248 είδη πουλιϊν που ζχουν καταγραφεί, πολλά καταφκάνουν ςτον υγρότοπο για να διαχειμάςουν
όπωσ οι τςικνόπαπιεσ, οι πραςινοκεφαλόπαπιεσ, οι χουλιαρομφτεσ, οι χινεσ, οι κφκνοι, τα βουτθχτάρια με
ςθμαντικότερα είδθ πάπιασ τθν Βαλτόπαπια και τθν οπαλόπαπια που ανικουν ςτα ςπάνια και απειλοφμενα
είδθ τα οποία προςτατεφονται από Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ Συμβάςεισ. 104 είδθ πτθνϊν αναπαράγονται· και
εδϊ ανικουν οριςμζνα είδθ ερωδιϊν όπωσ ο ςταχτοτςικνιάσ, ο λευκοτςικνιάσ, ο νυχτοκόρακασ, ο μικροτςικνιάσ,
ο πορφυροτςικνιάσ και οπιςμζνα είδθ αρπαχτικϊν όπωσ ο κραυγαετόσ, ο καλαμόκιρκοσ, θ αετογερακίνα και το
ςαΐνι. Ανάμεςα ςτθν πλοφςια πτθνοπανίδα περιλαμβάνονται και τα διαβατικά, δθλαδι εκείνα που ςτακμεφουν
ςτισ λίμνεσ για να τραφοφν και να ξεκουραςτοφν κατά τθ διάρκεια των μακρινϊν μεταναςτευτικϊν τουσ ταξιδιϊν.
Μερικά από αυτά είναι ςπάνια και απειλοφνται παγκοςμίωσ με εξαφάνιςη όπωσ θ χουλιαρομφτα, θ χαλκόκοτα,
ο αργυροπελεκάνοσ, ο ροδοπελεκάνοσ, ο πετρίτθσ, ο αςπροπάρθσ και το κομψότατο φοινικόπτερο περιςςότερο
γνωςτό ωσ φλαμίγκο του οποίου ο πλθκυςμόσ ςφμφωνα με καταμετριςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ
Εταιρείασ ςτθ Λίμνθ Κορϊνεια τον Οκτϊβριο του 2000, ανερχόταν ςε 11.750 άτομα – πλθκυςμόσ που δεν ζχει
παρατθρθκεί ςε κανζνα άλλο μζροσ τθσ χϊρασ μασ [1,7,15-19]. Πςον αφορά τα θηλαςτικά, αυτά φκάνουν τα 34
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κι εδϊ ανικουν αρκετά ςυνθκιςμζνα είδθ όπωσ θ αλεποφ, θ νυφίτςα, το κουνάβι, ο λαγόσ, ο ςκίουροσ, αλλά και
πολφ ςθμαντικά όπωσ τα κινδυνεφοντα με εξαφάνιςθ: αγριόγατα, βίδρα, λαγόγυροσ, τςακάλι και αςβόσ [1,2,19].
Από τον κόςμο των ψαριϊν (22 είδθ), ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν θ λιπαριά, θ γελάρτηα και το
λακόψαρο που είναι ενδθμικά τθσ Βόλβθσ [1,2, 20-21]. Επιπλζον τα υδρόβια φυτά όπωσ θ φακι του νεροφ, τα
ςπάνια νεροκάςτανο και θ ναϊάσ θ μικρι, βενκόφυτα, υδροχαρι κακϊσ και είδθ που αναπτφςςονται ςτισ πλαγιζσ
των λόφων που ςτεφανϊνουν τισ λίμνεσ όπωσ θ ελιά, το πουρνάρι, ο κζδροσ, το ρείκι, ο γαφροσ, θ βελανιδιά και θ
οξιά είναι μερικά από τα είδθ που ςυντζλεςαν ςτθ δθμιουργία ενόσ μωςαϊκοφ βλάςτθςθσ.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι θ περιοχι ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτουσ 11 υγρότοπουσ αμςάρ τθσ χϊρασ μασ,
προςτατεφεται από τθ Σφμβαςθ τθσ Βαρκελϊνθσ για τθν προςταςία τθσ Μεςογείου από τθ ρφπανςθ, κι από τθ
Σφμβαςθ τθσ Βζρνθσ για τθ διατιρθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Άγριασ Ηωισ και των Φυςικϊν Βιοτόπων, κακϊσ κι από τθ
Σφμβαςθ τθσ Βόννθσ για τθ Διατιρθςθ των μεταναςτευτικϊν ειδϊν Άγριων Ηϊων [1,2,6].
3. ΤΖΗΣΗΗ & ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ μιασ νζασ μορφισ δραςτθριότθτασ, του οικοτουριςμοφ, με
ςκοπό να βρει απιχθςθ ςε ζνα κοινό με περιβαλλοντικζσ ευαςκθςίεσ. Ραράλλθλα αναδεικνφει μζςα από το
παράδειγμα τθσ ξενάγθςθσ ςτον Υγρότοπο Κορϊνειασ – Βόλβθσ τθν εικόνα εγκατάλθψθσ από τουσ αρμόδιουσ
φορείσ, μιασ περιοχισ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ οικολογικι αξία. Θ πραγματοποίθςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων
με τθ ςυνδρομι ειδικϊν μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και ιδιαίτερα των νζων
ανκρϊπων ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα [1-13].
Ρζρα όμωσ από αυτό και ο επιςκζπτθσ κάκε θλικίασ, επιπζδου μόρφωςθσ και φυςικϊν δυνατοτιτων
μπορεί να απολαφςει τα πανζμορφα δάςθ και τισ λίμνεσ τθσ χϊρασ μασ όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. Μια εκδρομι
χαλάρωςθσ και αναψυχισ ςυνδυάηεται - με τθ κατάλλθλθ προετοιμαςία και κακοδιγθςθ - με τθν ενθμζρωςθ για
τθ βιοοικολογία του τόπου και τουσ κινδφνουσ που διατρζχει το περιβάλλον ςιμερα. Ο ‘οικοτουριςμόσ’ είναι μία
νζα ψυχαγωγικι δραςτθριότθτα που μπορεί και πρζπει να αναπτυχκεί ιδιαίτερα ςτθν πατρίδα μασ, προσ όφελοσ
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και των ανκρϊπων που ηουν ς’ αυτό.
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