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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε:
•

Την υπεύθυνη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Έφη Μπακογιάννη
και τον Διευθυντή του σχολείου μας, κ. Ευάγγελο Βεκρή για την ουσιαστική
τους συμπαράσταση σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος
μας.

•

τους εκπροσώπους του συλλόγου γονέων, αλλά και τους γονείς των
παιδιών, γιατί ποτέ δεν μας αρνήθηκαν οποιαδήποτε βοήθεια τους
ζητήσαμε.

•

Τον κ. Τάσο Μικρόπουλο, καθηγητή (επίκουρο καθηγητή τότε) στο
Π.Τ.Δ.Ε., για την δυνατότητα που έδωσε στους μαθητές μας να
υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Π.Ε. στο χώρο του Πανεπιστημίου, ώστε να
έχουν μια πολύ σημαντική εμπειρία.

Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε αποτελεί μέρος του διδακτορικού, του κ.
Άνθιμος Χαλκίδης, που συντόνιζε τις συναντήσεις, οργάνωνε και προετοίμαζε το
υλικό γι' αυτές.
Οι χορηγοί μας, με την οικονομική υποστήριξη των οποίων το πρόγραμμα μας
ολοκληρώθηκε, είναι:
Η Σχολική Επιτροπή του γυμνασίου μας
Το γραφείο Π.Ε. της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης
Το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας
Το Φροντιστήριο Αγγλικών Μ. Παπαζήση -Α. Κοττίκα
Το κατάστημα οικολογικών παραδοσιακών προϊόντων ΓΑΙΑ
Το κατάστημα ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά για το περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια τα απαισιόδοξα μηνύματα για το περιβάλλον που
φθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη μας διαρκώς πληθαίνουν. Το ερώτημα
που βρίσκεται στα χείλη και στο μυαλό όλων μας είναι αν πράγματι όσα μαθαίνουμε είναι αλήθεια, αν η κατάσταση είναι τόσο τραγική, αν το μέλλον μας, είναι
τόσο άσχημο.
Πριν απαντήσουμε ας προσπαθήσουμε να δώσουμε τους ορισμούς κάποιων βασικών εννοιών. Τι εννοούμε όταν λέμε περιβάλλον, οικοσύστημα, οικολογία, λέξεις, που έχουν γίνει τρέχουσας χρήσης για όλους τους λαούς της γης;
Λέγοντας περιβάλλον εννοούμε το Φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Το πρώτο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που ορίζουν τη φύση (έδαφος, υπέδαφος, νερό, αέρας, πανίδα, χλωρίδα). Το δεύτερο είναι αυτό που φτιάχνει ο
άνθρωπος με τις δικές του ενέργειες και προσπάθειες (τεχνολογικά επιτεύγματα,
πολιτιστικά στοιχεία).
Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση και ισορροπία
μεταξύ τους. Τα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται, όταν η ισορροπία αυτή
διαταραχθεί για οποιαδήποτε λόγο.
Σαν οικοσύστημα ορίζεται, ένα σύνολο που αποτελείται από ζωντανούς
οργανισμούς και από τον χώρο μέσα στον οποίο δρουν και αναπτύσσονται αυτοί
οι οργανισμοί. Έτσι ένα έλος, ένα δάσος, μια λίμνη ή ακόμα και ολόκληρος ο
πλανήτης είναι ένα οικοσύστημα.
Η οικολογία. όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό
Βιολόγο Ernst Haechel πριν 100 χρόνια, είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις
ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον τους. Εμείς, λέγοντας
οικολογικό, εννοούμε κάτι που βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση, που είναι φιλικό
προς αυτήν.
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2. Προβλήματα περιβάλλοντος
Το φυσικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, γιατί μέσα
σ' αυτό γεννιέται, ζει, αναπτύσσεται, διαπλάθεται, λειτουργεί, δημιουργεί, εργάζεται
και επομένως υφίσταται συνέχεια τις συνέπειες από την ποιότητα του. Το περιβάλλον έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Πολλοί
από τους ειδικούς και τους σκεπτόμενους ανθρώπους του πλανήτη μας άρχισαν
να μας προειδοποιούν από την δεκαετία του '60 (Λέσχη της Ρώμης 1968) για τις
συνέπειες της ξέφρενης ανάπτυξης και της καλύτερης ποιότητας ζωής, που ευαγγελιζόταν απερίσκεπτα η «κοινωνία της αφθονίας».
Σήμερα τα προβλήματα έχουν οξυνθεί. Η αύξηση του πληθυσμού της γης, ο
καταναλωτικός τρόπος ζωής με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν και η
κακή διαχείριση των αγαθών, που η γη προσφέρει, οδηγούν στην εξάντληση των
φυσικών πόρων και στην ανησυχητική αύξηση της ρύπανσης και της μόλυνσης
του περιβάλλοντος.
Η τεράστια πρόοδος του τεχνικού πολιτισμού προσπάθησε να δημιουργήσει
έναν επίγειο παράδεισο για τον άνθρωπο, κινδυνεύει όμως να κατασκευάσει έναν
τάφο γι’ αυτόν.
Σήμερα εχθρός της ανθρωπότητας είναι ο ίδιος το άνθρωπος. Είμαστε
πλούσιοι σε γνώσεις, αλλά φτωχοί σε σοφία. Η φύση ήταν ο πρώτος αντίπαλος
του ανθρώπου, τότε που αυτός εμφανίστηκε πάνω στη γη, τώρα έχει γίνει
εξουσιαστής της, μπορεί να ανατρέψει όλες τις ισορροπίες. Η ανθρωπότητα ίσως
θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο ακραίων εναλλακτικών λύσεων: είτε να
αυτοκτονήσει, είτε να μάθει να ζει σαν μια οικογένεια, με λιτότητα και σύνεση.
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3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ο άνθρωπος χρειάζεται σήμερα κατάλληλη διαφώτιση και αγωγή για να
αλλάξει νοοτροπία και στάση απέναντι στη φύση.
Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση οι μαθητές προβληματίζονται για τους
κινδύνους, που διατρέχει

το περιβάλλον, ενημερώνονται γι' αυτούς και

προσπαθούν να ενεργοποιηθούν, για να συμπαρασύρουν μαζί τους και τους
μεγαλύτερους, δηλαδή εμάς.
Η Π.Ε δεν είναι ένα νέο μάθημα ανάμεσα στ' άλλα, που πρέπει να το διαβάσουν, να το αποστηθίσουν και να το επαναλάβουν την άλλη μέρα στο σχολείο.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Π.Ε., οι μαθητές είδαν το σχολείο να μην
περιορίζεται στο σχολικό κτίριο, αλλά να ανοίγεται στο περιβάλλον της πόλης μας
πρώτα και άλλων περιοχών στη συνέχεια. Για να συγκεντρώσουν πληροφορίες
εργάστηκαν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ρώτησαν τους ειδικούς, έμαθαν να
παρατηρούν το περιβάλλον γύρω τους και αναζήτησαν τα στοιχεία που
χρειάζονταν σε βιβλία ή περιοδικά εκτός των σχολικών.
Έμαθαν να εργάζονται ομαδικά μέσα και έξω από το σχολείο, συστηματικά
και μεθοδικά, να ταξινομούν το υλικό και τις πληροφορίες που συγκέντρωναν, να
συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να
αναζητούν μόνοι τους να μάθουν ό,τι τους ενδιέφερε.
Ο ρόλος μας ως καθηγητών μας ήταν καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και
συντονιστικός.
Ολοκληρώνοντας τις. δραστηριότητες μας μπορούμε να πούμε ότι
αγαπήσαμε όλοι περισσότερο το περιβάλλον και διαπιστώσαμε ότι μπορεί η
μάθηση να είναι μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδικασία.
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Μάθαμε να εργαζόμαστε ομαδικά.
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4. Επιλογή θέματος
Τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πάντα ενδιαφέροντα και επίκαιρα.
Εμείς, για την επιλογή του θέματος, που θα μας απασχολούσε δεν ακολουθήσαμε την συνηθισμένη διαδικασία. Δεν συζητήσαμε όλοι μαζί, για να αποφασίσουμε πιο θέμα θα μας ενδιέφερε περισσότερο. Όταν συγκεντρωθήκαμε, ήδη είχε
προταθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στο σχολείο μας να συνεργαστούμε σε ένα πρόγραμμα με θέμα: η
μελέτη του φαινομένου του ευτροφισμού των λιμνών με χρήση ποικιλίας
περιβαλλόντων μάθησης, που θα υποστηρίζονταν και από τις Νέες Τεχνολογίες,
δηλ. και με την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με το φαινόμενο του ευτροφισμού, που
ξέραμε εμείς και οι μαθητές ότι αποτελεί πρόβλημα και για την λίμνη Παμβώτιδα.
Θα είχαμε, επίσης, την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με:
•

τους χώρους και τους ανθρώπους μιας άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας

•

τους χώρους που συντελείται η πανεπιστημιακή έρευνα

•

τα περιβάλλοντα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας,

Κυρίως η δυνατότητα να εργαστούμε σε περιβάλλοντα πολυμέσων και
εικονικής πραγματικότητας, ήταν πολύ ελκυστική για μαθητές και καθηγητές

[14]

Κοντογεωργίου – Παπανικολάου Ασημίνα

5. Οι στόχοι μας
Οι στόχοι του project ήταν:
•

Μελέτη του φαινομένου του ευτροφισμού με την χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και με παραδοσιακή προσέγγιση (ενημέρωση από ειδικούς,
επιτόπια παρατήρηση, βιβλιογραφική ενημέρωση). Δηλαδή σύνδεση των
εμπειριών που αποκτώνται με την χρήση νέας τεχνολογίας με το
πραγματικό τοπικό περιβάλλον και τα προβλήματα του.

•

Εξοικείωση με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σαν εργαλείο
μάθησης. Μάθηση, επομένως, με διαφορετικό από τον παραδοσιακό
τρόπο, δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών και αλληλεπίδραση
ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του καθενός
από μας.

•

Επίσκεψη και επιτόπια έρευνα για την κατάσταση που επικρατεί στις
λίμνες Καστοριάς και των Πρεσπών σχετικά με την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού και σύγκριση των λιμνών αυτών με την λίμνη
Παμβώτιδα.
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6. Τρόπος εργασίας
Από τα παιδιά, που είχαν την διάθεση να συμμετέχουν σ' αυτό το πρόγραμμα, τελικά με κλήρωση επιλέχθηκαν 30 παιδιά από την Β & Γ τάξη.
Στην πρώτη μας συνάντηση ήταν μαζί μας οι κοι Άνθιμος Χαλκίδης
υποψήφιος διδάκτορας και Τάσος Μικρόπουλος επίκουρος καθηγητής στο
Π.Τ.Δ.Ε.
Αυτοί μας ενημέρωσαν για τον τρόπο της εργασίας μας και την μεθοδολογία
που θα ακολουθήσουμε στις επισκέψεις μας στο Π.Τ.Δ.Ε., στο εργαστήριο των
ηλεκτρονικών υπολογιστών ολόκληρη τη χρονιά. Μας μοίρασαν επίσης τα πρώτα
ενημερωτικά φυλλάδια και ερωτηματολόγια.
Στη συνέχεια, οι μαθητές χωριστήκαν σε ομάδες των πέντε παιδιών,
ανάλογα με τις δυνατότητες του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου τους, γιατί βεβαίως
οι συναντήσεις μας γίνονταν εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου και κυρίως
το Σαββατοκύριακο.
Εκτός από τις ομαδικές επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο, έψαξαν σε βιβλία και
περιοδικά και συνεργάστηκαν με τους ανθρώπους, που εργάζονται στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και Πρεσπών καθώς και με την υπεύθυνη
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς, για να συλλέξουν επιπλέον
στοιχεία.
Κατά την διάρκεια της διήμερης εκδρομής μας, παρά τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες, επισκεφθήκαμε:
•

τις λίμνες των Πρεσπών, όπου και ενημερωθήκαμε από τον ξεναγό του
Περιβαλλοντικού Κέντρου για τον πλούτο των υγροβιότοπων αυτών και
την σημασία τους,

•

την λίμνη της Καστοριάς στην οποία αρκεστήκαμε να κάνουμε τις δικές
μας παρατηρήσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
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7. Άλλες δραστηριότητες
Εκτός από το βασικό θέμα, που επεξεργάστηκαν οι μαθητές με τον τρόπο
που ήδη περιγράψαμε, επισκεφτήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κόνιτσας μαζί με την άλλη Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας.
Εκεί συμμετείχαμε στο ένα από τα προγράμματα του, που είναι η δημιουργική περιπλάνηση στην παραποτάμια ζώνη του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου κατά μήκος του ποταμού Βοϊδομάτη, με την καθοδήγηση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του που αποτελείται από τους: Κατερίνα Τσούβαλη, φιλόλογο,
Αντωνία Εζνεπίδου, φυσικής αγωγής, Σπύρο Σκορδά, φυσικό και Βασίλη Έξαρχο,
δάσκαλο.
Στις αρχές Μαρτίου, επισκέφθηκε τη πόλη μας η Περιβαλλοντική Ομάδα του
Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών, που την αποτελούσαν μαθητές Β' Λυκείου. Το
θέμα που επεξεργαζόταν αφορούσε την περιοχή μας και την λίμνη μας.
Στα πλαίσια της έρευνας τους επισκέφθηκαν τον Αναπληρωτή Νομάρχη κο
Μιχάλη Παντούλα.
Εμείς τους συναντήσαμε εκεί, παρακολουθήσαμε την ενημέρωση και ανταλλάξαμε απόψεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων μας.
Αποφασίσαμε δε, να συνεχίσουμε τις επαφές μας και στο μέλλον.
Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Αμερικανικού Κολεγίου συμμετέχει μέσω
INTERNET στο Ευρωπαϊκό δίκτυο «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον», μαζί με
άλλα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών μας και μας μετέφερε τις εμπειρίες της.
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II. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η συνεργασία μας με το Π.Τ.Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αρχικά υπήρξε μια συνάντηση των καθηγητριών

- συντονιστριών του

προγράμματος με την ερευνητική ομάδα, όπου εξετάστηκε η δυνατότητα και ο
τρόπος υλοποίησης της συνεργασίας. Ακολούθησε η ενημερωτική συνάντηση με
όλα τα παιδιά, στο χώρο του σχολείου μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Στη
συνέχεια πραγματοποιήσαμε μια σειρά από περίπου τριάντα δίωρες συναντήσεις
στους χώρους του Π.Τ.Δ.Ε., σε πενταμελείς ομάδες,
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, χρησιμοποιήσαμε, τον υπολογιστικό εξοπλισμό και τις εφαρμογές του εκπαιδευτικού εργαστηρίου πληροφορικής του ΠΤΔΕ και του ερευνητικού εργαστηρίου πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, του Earth Lab
Οι μαθητές εργάσθηκαν με εφαρμογές από το χώρο της τεχνολογίας των
πολυμέσων και από το χώρο της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας. Η
θεματολογία των εφαρμογών ήταν είτε γενικού ενημερωτικού περιεχομένου, είτε
σχετική με το περιβάλλον γενικά και το φαινόμενο του ευτροφισμού ειδικότερα.
Οι εφαρμογές πολυμέσων έχουν ήδη τεράστια διάδοση και έχουν ανοίξει μια
μεγάλη εμπορική αγορά, έτσι είναι εύκολο να βρεις και κάποιες που να είναι
σχετικές με το περιβάλλον. Αντίθετα οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας δεν
έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι, χρησιμοποίησαν μικρές εφαρμογές
αναπτυγμένες είτε από το εργαστήριο του ΠΤΔΕ, είτε από εταιρίες διάθεσης τέτοιων προγραμμάτων, που όμως δεν είναι πολλές.
Μια ομάδα ασχολήθηκε, αρχικά, με εφαρμογές πολυμέσων και πέρασε
κατόπιν σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ενώ μια δεύτερη ακολούθησε
αντίθετη πορεία.
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Ας δούυε με τι θέματα ασχολήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες:
Όσον αφορά την περίπτωση των πολυμέσων, ξεκινήσαμε με μια
ενημερωτική

-

εισαγωγικού

χαρακτήρα

συνάντηση,

κατά

την

οποία

χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές Encarta, Encyclopedia of Nature, Explorapedia.
Στην επόμενη συνάντηση εργάστηκαν ατομικά, με μια εφαρμογή με θέμα
αποκλειστικά το φαινόμενο του ευτροφισμού, αναπτυγμένη από το εργαστήριο του
ΠΤΔΕ.
Στην τελική για αυτό τον κύκλο συνάντηση, χρησιμοποίησαν ατομικά μια
σειρά από εφαρμογές πολυμέσων με οικολογικά θέματα.
Οι εφαρμογές ήταν:
•

από την πολύ διαδεδομένη εγκυκλοπαίδεια Encarta, τα οπτικοακουστικά
μέσα τα σχετικά με το περιβάλλον,

•

από την εξαιρετικής αισθητικής και ποιότητας εφαρμογή Encyclopedia of
Nature, οι επιλογές που αφορούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος,

•

η εξειδικευμένη εφαρμογή the big Green Disc αφιερωμένη αποκλειστικά
στο περιβάλλον και τα ανθρωπογενή προβλήματα του,

•

η μικρή εφαρμογή, Wa-Tor, που προσομοιώνει τη λειτουργία δύο συνδεόμενων πληθυσμών ειδών, σε ένα κλειστό στοιχειώδες οικοσύστημα,
τις συνθήκες του οποίου προσδιορίζει ο χρήστης (τα δύο είδη είναι μικρά
και μεγάλα ψάρια, που αποτελούν μαζί με τη λίμνη ή τη θάλασσα στην
οποία βρίσκονται το οικοσύστημα),

•

η εφαρμογή οι Εθνικοί Δρυμοί, που δίνει στοιχεία για τους ελληνικούς εθνικούς δρυμούς και περιέχεται σε ηλεκτρονικό περιοδικό του εμπορίου.

Όσον αφορά τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, το πρόγραμμα που
ακολουθήθηκε ήταν το εξής:
Στη διάρκεια της πρώτης σχετικής συνάντησης, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων αυτών, κυκλοφορώντας μέσα σε
ένα εικονικό γραφείο και παρατηρώντας μια εικονική πίστα αυτοκινήτων.
Στη δεύτερη συνάντηση περιηγήθηκαν στο εικονικό μουσείο της Ακρόπολης
και οδηγήσαμε ένα αυτοκίνητο σε μια εικονική συνοικία. Είδαν, ακόμη, μια εικονική
λίμνη και μια εικονική αίθουσα προβολών, ώστε να εξοικειωθούν με κάποια
στοιχεία που θα έβλεπαν στην εφαρμογή της τρίτης συνάντησης.
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Στην τρίτη συνάντηση είδαν ένα κέντρο ενημέρωσης με πολλαπλές τεχνικές,
για το φαινόμενο του ευτροφισμού, συνδεδεμένο με εικονικές λίμνες.
Δεν χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό "εμβύθισης", όπως κράνη ή γάντια,
εξοπλισμό που είναι γνωστός από τον τρόπο που προβάλλεται αυτή η τεχνολογία
από τα ΜΜΕ. Χρησιμοποιήσαμε όμως, κάποιοι από τους μαθητές ειδικό εξοπλισμό "πλοήγησης", όπως spaceball, spacemouse, joystick.
Σε όλες τις συναντήσεις είχαμε στη διάθεση μας, τις απαραίτητες κάθε φορά
οδηγίες και διευκρινίσεις. Συγκεντρώσαμε, επίσης, και κάποιο ενημερωτικό υλικό
σχετικό με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσαμε, προϊόν ερευνητικής εργασίας του
εργαστηρίου του Π.Τ.Δ.Ε .
Σε όλες τις φάσεις της συνεργασίας, οι μαθητές εξέφραζαν τις απόψεις τους
σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, είτε συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, είτε
συμμετέχοντας σε συνεντεύξεις-συζητήσεις, σχετικές με τα θέματα με τα οποία
ασχολήθηκαν.
Υπήρξε γενικά ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, που βοήθησε να εκμεταλλευτούν (ο καθένας με τον προσωπικό του ρυθμό) τις ευκαιρίες που
δόθηκαν.
Στη συνέχεια αναλύονται οι πιο σημαντικοί από τους όρους, που, και
αφορούν στην χρήση των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας:
Πολυμέσα: Στα περιβάλλοντα πολυμέσων - υπερμέσων (multimedia ypermedia), στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χαρακτηριστικό είναι η χρήση ποικίλων
μέσων σε συνδυασμό (εικόνα, κείμενο, βίντεο) και το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο
εντυπωσιακό από ότι σε ένα άλλο. απλό πρόγραμμα. Εδώ έχουμε την δυνατότητα
να αναζητήσουμε τις πληροφορίες με την σειρά που καθορίζουμε εμείς και όχι ο
κατασκευαστής του προγράμματος. Μπορούμε επίσης να αλληλεπιδράσουμε με
τον υπολογιστή, απαντώντας π.χ. σε ερωτήσεις.
Εικονική πραγματικότητα: Είναι η τεχνολογία στηριγμένη σε υπολογιστές,
που επιτρέπει στο χρήστη να συμμετέχει σε έναν "εικονικά πραγματικό" κόσμο. Σε
ένα περιβάλλον Ε.Π. υπάρχει ένας ή περισσότεροι "Εικονικοί Κόσμοι" (ΕΚ.). Σαν
τέτοιους ορίζουμε γραφικές αναπαραστάσεις (πάντα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υ-
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πολογιστή) περιβαλλόντων (απομιμήσεις πραγματικών ή εντελώς υποθετικών),
στα οποία ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί κατά βούληση, να παρατηρήσει τα
δρώμενα και να αλληλεπιδράσει (σε μικρό ή μεγάλο βαθμό) με στοιχεία του εικονικού κόσμου, με απλές ή εξειδικευμένες συσκευές.
Πλοήνηση: Η δυνατότητα μετακίνησης και προσανατολισμού του "εικονικού
σώματος" ή της οπτικής γωνίας του χρήστη μέσα σε ένα κατασκευασμένο
περιβάλλον.
Spacemouse, spaceball, joystick (δυστυχώς δεν υπάρχει απόδοση των
λέξεων στα ελληνικά): Το πρώτο είναι το ευρύτατα γνωστό "ποντίκι" που δίνει τις
δυνατότητες στο χρήστη να μετακινείται μέσα στον ΕΚ. το ίδιο συμβαίνει και με τις
άλλες δύο συσκευές που συνδέονται περιφερειακά με τον Η/Υ.
Γενικά, στο σύστημα που χρησιμοποιήσαμε εμείς, ο ΕΚ αναπαρίσταται στην
οθόνη ενός υπολογιστή, ενώ ο χρήστης με την βοήθεια του πληκτρολογίου, του
ποντικιού ή των spaceball, spacemouse, joystick, "πλοηγείται" μέσα σ' αυτόν και
μπορεί ανάλογα με τους χειρισμούς του να αλλάζει την οπτική του γωνία.
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Το πρόγραμμα "Ευτροφισμός" με το οποίο θα ασχοληθείτε, είναι ένα μικρό
"ηλεκτρονικό βιβλίο". Αποτελείται από την σελίδα των τίτλων (εξώφυλλο), μια σελίδα προλόγου, και πέντε σελίδες κειμένου, που ακολουθούνται από επτά σελίδες
εικόνων, μια σελίδα νίάβο (στην οποία το νίαβο δεν λειτουργεί ακόμη), μια σελίδα
σύνοψης και την σελίδα του τέλους.
Η γενική μορφή μιας τυπικής σελίδας, καθώς και ο τρόπος που
"ξεφυλλίζουμε" αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο, φαίνεται στα σχήματα των δύο επόμενων σελίδων. Όπου αναφέρεται η έκφραση "κάνω κλικ με το ποντίκι" εννοούμε
ότι αφού μετακινήσουμε με το ποντίκι τον δρομέα στο σημείο της οθόνης που θέλουμε, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
Θα σας φανεί χρήσιμο να "κάνετε κλικ" σε ότι μπορεί να κρύβει κάποιες επιπλέον πληροφορίες.
Αφού εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος, ξεφυλλίστε το
ηλεκτρονικό βιβλίο, διαβάστε τα κείμενα και δείτε τις εικόνες του, με τον ρυθμό και
την σειρά που εσείς επιθυμείτε. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τους παράγοντες
που εμπλέκονται στο φαινόμενο του ευτροφισμού και την διαδικασία δημιουργίας
του φαινομένου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
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2. Το νερό
Όταν το πηγάδι ξεραθεί, τότε αναγνωρίζουμε την αξία του νερού, έλεγε ο
Βενιαμίν Φραγκλίνος σχεδόν δυόμισι αιώνες πριν, όταν δεν υπήρχε στην Αμερική
κανένα πρόβλημα έλλειψης νερού, όταν τα πηγάδια της Αμερικής -και κυριολεκτικά
και μεταφορικά- ξεχειλίζανε από νερό. Σήμερα, εκείνα τα ίδια πηγάδια κινδυνεύουν
να ξεραθούν και μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη έλλειψη
καθαρού νερού.
Ενενήντα επτά τοις εκατό των αποθεμάτων μας είναι με τη μορφή αλμυρού
νερού. Μόνο τρία τοις εκατό είναι φρέσκο, και τα δύο τρίτα απ' αυτό είναι πάγος.
Συνειδητοποιούμε την αξία του νερού, όταν δεν το έχουμε σε αφθονία ή όταν πλημμυρίζουν κατοικημένες και καλλιεργήσιμες περιοχές. Κάθε φορά μπορούμε να κολυμπάμε, να πλενόμαστε, να ποτίζουμε τις πρασιές μας, να πίνουμε
νερό από τις βρύσες μας. Έτσι απλά, χωρίς να σκεφτόμαστε, ότι το νερό είναι το
αίμα της γης μας, η τροφή των δασών μας και των σπαρτών, η μπλε λαμπερή ομορφιά στην καρδιά του τοπίου μας.
Οι Έλληνες φιλόσοφοι περιέγραψαν το νερό σαν ένα από τα τέσσερα
στοιχεία που έφτιαξαν τη γη. Για τους Ινδιάνους τα τρία πράγματα στην αρχή της
ζωής είναι η μητέρα, η νύχτα και το νερό. Οι Ινδιάνοι της Αλάσκας προσδιορίζουν
τις βασικές κατευθύνσεις του ορίζοντα όχι με τα τέσσερα σημεία του, αλλά με βάση
τη κατεύθυνση του ρεύματος του νερού.
Η ζωή πρωτοεμφανίστηκε, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα στο θα
λάσσιο νερό και ακόμη μέχρι σήμερα οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια είναι
ένα τεράστιο, φιλόξενο περιβάλλον, όπου ζει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζωντα
νών οργανισμών.

, '

Το νερό το ίδιο λειτουργεί σε ένα ταραχώδες, ανυπόμονο σύστημα, ενεργοποιημένο από τον ήλιο, τρέχοντας από την θάλασσα στο σύννεφο, στο ποτάμι,
στη θάλασσα και πάλι από την αρχή.
Μπορεί να μας δώσει την ενέργεια του καθώς πέφτει από ψηλά, την θερμότητα του αν θελήσουμε να την εκμεταλλευτούμε και βέβαια κάνει δυνατή την
επιβίωση του ανθρώπου και τόσων άλλων οργανισμών μόνο με την παρουσία του.
' '
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3. Ελληνικοί υγρότοποι
Είναι αναμφισβήτητο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι ελληνικοί υγρότοποι αποτελούν μέγα φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο
της χώρας μας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Για διάφορες αιτίες οι υγρότοποι μας
υποβαθμίζονται ή και χάνονται.
Το Ελληνικό κέντρο βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), που ιδρύθηκε το 1991 για
να εμποδίσει αυτή την απώλεια και την υποβάθμιση παρακολουθεί τους κινδύνους
που απειλούν τους υγροτόπους και καταγράφει την κατάσταση τους.
Ορισμός
Υγρότοπους ή υγροβιότοπους (ννθΙΙθηά) λέμε όλες τις μικρού βάθους συγκεντρώσεις νερού είτε αυτές είναι στάσιμες είτε ρέουσες καθώς επίσης και τις
περιοχές των οποίων η στάθμη του υπόγειου νερού απέχει πολύ λίγο από την
επιφάνεια του εδάφους.
Τύποι υνρότοπων.
Είναι οι φυσικοί υγρότοποι και οι τεχνητοί ή ημιτεχνικοί υγρότοποι.
Α. Οι φυσικοί υγρότοποι μπορεί να είναι:
1) παράκτιοι, δηλαδή τα ρηχά θαλασσινά νερά, τα δέλτα και οι εκβολές των
ποταμών, τα αλμυρά έλη, οι κλειστές ή ανοιχτές λιμνοθάλασσες, οι αμμονη-σίδες οι
παράκτιοι θαμνώνες κ.α.
2) εσωτερικοί, δηλαδή οι ποταμοί και τα ρυάκια, οι λίμνες με γλυκό ή αρμυρό νερό, τα έλη, τα υγρά λιβάδια, ο καλαμώνες καθώς και τα παραποτάμια δάση
και θαμνώνες.

Β. Οι τεχνητοί ή ημιτεχνητοί υγρότοποι δημιουργούνται για διάφορους
σκοπούς π.χ., παραγωγή αλατιού, υδατοκαλλιέργειες, αποθήκευση νερού για
ύδρευση, για άρδευση και υδροηλεκτρική ενέργεια. Τέτοιοι υγρότοποι είναι οι α-
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λυκές, οι ιχθυοκαλλιέργειες οι ορυζώνες, οι αρδευτικές διώρυγες οι στραγγιστικές
τάφροι, οι τεχνητές λίμνες καθαρισμού λυμάτων.

Φυσικές λειτουργίες υγροτόπων
Οι βασικότερες λειτουργίες που μπορεί να επιτελεί ένας υγρότοπος είναι:
1) Εμπλουτισμός πλημμυρικών φαινομένων
2) Τροποποίηση ιζημάτων
3) Παγίδευση ιζημάτων
4) Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα
5) Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας
6) Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων.

Αξίες των υγροτόπων νια τον άνθρωπο
Οι αξίες διαφέρουν από υγρότοπο σε υγρότοπο και οι συνηθέστερες είναι:
α) η βιολογική: έχει σχέση με τη βιολογική ποικιλότητα.
β) η υδρευτική: πολλοί υγρότοποι χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
γ) η αρδευτική: σε πολλές ξηρές ή ημίξηρες για την άρδευση γεωργικών
καλλιεργειών.
δ) η αλιευτική: πολλοί υγρότοποι τρέφουν εμπορεύσιμα ψάρια και άλλα
προϊόντα.
ε) κτηνοτροφική: περιέχουν βοσκήσιμη ύλη και μακρότερη περίοδο βόσκησης.
στ) αντιπλημμυρική: προσφέρουν αντιπλημμυρική προστασία σε καλλιέργειες και οικισμούς.
ζ) βελτιωτική της ποιότητας του νερού: απαλλάσσουν το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες.
η) αναψυχής: προσφέρουν ευκαιρίες παθητικής(π.χ. βόλτα) και ενεργητικής
αναψυχής(π.χ. άθληση).
θ) πολιτιστική: συνδέονται με τη μυθολογία, ιστορία και λαογραφία της γύρω
περιοχής
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ι) κλιματική: οι ζημιές σε καλλιεργούμενα φυτά από καύσωνες και παγετούς
είναι λιγότερο έντονες κοντά στους υγρότοπους.
ια) επιστημονική και εκπαιδευτική: είναι ελκυστικοί χώροι για έρευνα και
εκπαίδευση.
ι β) αμμοληπτική αξία.
ι γ) αλατοληπτική αξία.
ιδ) υδροηλεκτρική αξία.
Η ποικιλία των αξιών δημιουργεί πολλές φορές συγκρούσεις ουυΦεοόντων
μεταξύ κοινωνικών ομάδων π.γ., οι γεωργοί αντλούν νερό για πότισμα εις βάρος της
αναπαραγωγής των ψαριών πράγμα που βλάπτει τους ψαράδες.

Οι ελληνικοί υγρότοποι σήμερα
Πριν από μερικές δεκαετίες πολλοί υγρότοποι στην Ελλάδα αποξηράνθηκαν
είτε γιατί οι άνθρωποι τους θεωρούσαν εστίες ασθενειών (ιδιαίτερα της ελονοσίας)
είτε για να τους καλλιεργήσουν ή για να κατασκευάσουν εργοστάσια, αεροδρόμια
κ.λ.π. Η χώρα μας χρειάστηκε μετά το 1922 για τους 1.500.000 πρόσφυγες
καλλιεργήσιμη γη και αποξήρανε τα 2/3 των υγροτοπικών εκτάσεων της. (Έτσι
αποξηράνθηκε γύρω στο 1958 η λίμνη της Λαψίστας στην περιοχή μας με πολύ
άσχημες για την ισορροπία του οικοσυστήματος της λίμνης συνέπειες.)
Η απογραφή το 1993 έδειξε, ότι υπάρχουν 378 υγρότοποι συνολικής έκτασης
πάνω από 2.000.000 στρέμματα στην Ελλάδα. Αυτοί, που έμειναν, πρέπει να
διατηρηθούν και να αναδημιουργηθούν από αυτούς που χάθηκαν, όσοι είναι
δυνατόν. Χωρίς αυτούς δεν νοείται αρδευτικό νερό και συνεπώς ούτε γεωργία ούτε
υψηλή ποιότητα ζωής στα χωριά και στις πόλεις, ούτε τουρισμός, αφού το πόσιμο
νερό παίρνεται τώρα πια όλο και περισσότερο από υγρότοπους, καθώς οι υπόγειοι
υδροφορείς εξαντλούνται ή ελαττώνονται.
Απειλές και αλλοιώσεις, που υφίστανται οι υγρότοποι
Σήμερα οι υγρότοποι απειλούνται όχι από αποξήρανση, αλλά από ασύνετη
χρήση.
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Η απώλεια και η υποβάθμιση των υγροτόπων αποδίδονται στη νεωονίο
(λόγω της ανάγκης παραγωγής περισσότερων γεωργικών προϊόντων), στον εξηλεκτρισμό (λόγω της ανάγκης περισσότερης ενέργειας, στη βιομηχανία και τους
οικισμούς (λόγω της διάθεσης των στερεών και υγρών αποβλήτων), στον τουρισμό
(λόγω της οικοπεδοποίησης για τουριστικές και εξοχικές οικιστικές μονάδες), στην
αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στο αλόγιστο κυνήγι,
Πρωταρχικό αίτιο της καταστροφής των υγροτόπων είναι η άγνοια ή καλύτερα η ανεπαρκής ενημέρωση και προσπάθεια για βραχυπρόθεσμα μόνο οφέλη,
ενώ τα μακροπρόθεσμα οφέλη παραβλέπονται.

Διαχείριση και προστασία
Η «απόλυτη προστασία» δηλαδή, η απαγόρευση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητος σ' έναν υγρότοπο δεν είναι λύση. Χρειάζεται συνετή χρήση για να
μπορεί να προσφέρει ο υγρότοπος συνεχώς, όλες τις δυνατές ωφέλειες στον
άνθρωπο.
Για τη καλή διαχείριση ενός υγροτόπου χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με απαραίτητη προϋπόθεση την αποδοχή του σχεδίου από τον
τοπικό πληθυσμό και την ίδρυση ενιαίου φορέα διαγείρισης.
Σήμερα υπάρχουν πολλές διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, εθνικοί
νόμοι, διατάγματα κανονιστικές πράξεις κ.λ.π., για τη νομική προστασία των ελληνικών υγροτόπων. Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζονται σε ικανοποιητικό βαθμό
λόγω των συγκρούσεων συμφερόντων, μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και ελλιπούς
πολιτιστικής βούλησης, αν και κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια
πρόοδος.
4. Η σύμβαση Ραμσάρ
Εξέχουσα θέση έχει η «Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς σημασίας
ως ενδιαιτήματα (κατοικίες) για τα Υδρόβια Πουλιά», (Σύμβαση Ραμσάρ), που :ίναι
το μόνο διεθνές νομικό κείμενο, που αφορά αποκλειστικά στην προστασία *ων
υγροτόπων.
Αυτή ψηφίστηκε το 1971 από πολλές κυβερνήσεις κρατών και δεν μπορεί να
παραβιαστεί από τις νομοθεσίες τους. Προστατεύει περίπου 650 υγροτόπους με
συνολική έκταση πάνω από 160.000.000 στρέμματα.
Οι έντεκα Ελληνικοί υγρότοποι που έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασία με την Σύμβαση Ραμσάρ είναι ( εικ. 21 ) :
Δέλτα Έβρου: στο βορειοανατολικό άκρο της ηπειρωτικής χώρας, ένα ευρύ
δέλτα ποταμού με λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη, αμμόλοφους καθώς και με
υπολείμματα παραποτάμιων δασών.
Λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού) και Λιμνοθάλασσας Ροδόπης: η λίμνη καλύπτεται
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από ρηχά νερά και αποτελεί σύμπλεγμα με άλλες πέντε λιμνοθάλασσες, που
βρίσκονται στη περιοχή.
Λίμνη Βιστωνίδα και Λιμνοθάλασσα Πόρτο - Λάγος (Νομοί Ροδόπης και
Ξάνθης): το νότιο μέρος της λίμνης έχει υφάλμυρα νερά. Η περιοχή περιβάλλεται
από μικρότερες λιμνοθάλασσες και από διάφορους τύπους ελών και έχει αξιόλογη
παραγωγή αλιευμάτων.
Δέλτα του ποταμού Νέστου (Νομοί Ξάνθης και Καβάλας): ένα αρκετά μεγάλο
δέλτα με πολλές καλλιέργειες, με εκτεταμένες φυσικές ακτές, λιμνοθάλασσες,
αλμυρά έλη και παραποτάμιο δάσος.
Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών): μια εν μέρει τεχνητή λίμνη
(δημιουργήθηκε με φράγμα στη ροή του Στρυμόνα) με αξιόλογη παραγωγή ψαριών
γλυκού νερού και με μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών.
Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια (Λαγκαδά) (Νομός Θεσσαλονίκης): δύο λίμνες με
εκτεταμένους καλαμώνες, που αποτελούν τόπο διαχείμασης πολλών ειδών της
ορνιθοπανίδας.
Δέλτα ποταμού Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους
(Νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας): ένα πολύπλοκο σύστημα ποτάμιων
δέλτα με εκτεταμένα αλμυρά έλη, θαμνώνες, παραποτάμιο δάσος, έλη γλυκού
νερού και αλυκές.
Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Νομός Φλώρινας): Είναι ο μόνος ελληνικός υγρότοπος που προστατεύεται επί πλέον και ως Εθνικός Δρυμός.
Αμβρακικός Κόλπος: ο μεγαλύτερος ελληνικός υγρότοπος. Αποτελεί σύμπλεγμα επί μέρους υγροτοπων, όπως λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών και έλη τα
οποία περιβάλλονται από εκτεταμένους καλαμώνες, παραποτάμια δάση και
υγρολίβαδα.
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (στη νοτιοδυτική Στερεά Ελλάδα): η μεγαλύτερη
ελληνική λιμνοθάλασσα, με εκτεταμένα αλμυρά έλη και τη μεγαλύτερη παραγωγή
αλιευμάτων και αλατιού στην Ελλάδα.
Λιμνοθάλασσα Κοτύχι - Δάσος Σροφυλιάς (νοτιοδυτική Πελοπόννησος): είναι
ο μικρότερος από τους ελληνικούς υγρότοπους της Σύμβασης Ραμ-σάρ.
Αποτελείται από λιμνοθάλασσα, όπου εισρέουν γλυκά νερά , και από παράκτια
λωρίδα με δάσος κουκουναριάς.
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5. Ευτροφισμός
Ευτροφισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ασθένεια των στάσιμων
νερών, γιατί εμφανίζεται κυρίως στις λίμνες. Είναι λέξη ελληνική από το ευ + τροφή.
Όπου εμφανίζεται έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες, ώστε τα φυτά να έχουν πλούσια
και καλή τροφή.
Οι ευτροφικές λίμνες είναι αυτές, που τα νερά τους ευνοούν την ανάπτυξη
πολλών μικροσκοπικών φυτών και κυρίως άλγης (φυτοπλαγκτόν) και κυαναοφυκών.
Τι προκαλεί όμως τον ευτροφισμό; Η αύξηση του αζώτου και κυρίως του φωσφόρου στο νερό με την μορφή νιτρικών και φωσφορικών αλάτων. Τότε τα φυτά
αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και ολόκληρη η τροφική αλυσίδα, που αρχίζει από τα
διαλυμένα στο νερό ανόργανα συστατικά και καταλήγει στα ψάρια, ενώ παράλληλα
έχει σαν αποτέλεσμα τον καθαρισμό των νερών καταστρέφεται.
Τα φυτά κατά την γρήγορη ανάπτυξη τους, καταναλώνουν πολύ οξυγόνο. Στη
συνέχεια κλείνοντας το κύκλο της ζωής τους με την αποσύνθεση τους καταναλώνουν πάλι οξυγόνο, που βρίσκεται διαλυμένο στο νερό. Ταυτόχρονα τα
θρεπτικά άλατα, που απελευθερώνονται από την αποσύνθεση της οργανικής τους
ύλης, δημιουργούν τις συνθήκες για να αυξηθούν το φυτοπλαγκτόν και τα φύκη. Τα
νερά γίνονται θολά και μυρίζουν άσχημα, φυτοπλαγκτόν καλύπτει την επιφάνεια
τους και εμποδίζει την οξυγόνωση του νερού, οπότε προκαλείται ο θάνατος των
ψαριών από ασφυξία. Τα φαινόμενα είναι πιο έντονα το καλοκαίρι με την άνοδο της
θερμοκρασίας.
Το νερό που δεσμεύεται από το δάσος, απαλλάσσεται από φώσφορο και άζωτο, καθώς αυτό κατακρατείται από τις ρίζες και το χώμα. Αντίθετα, το νερό που
χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο εμπλουτίζεται σε νιτρικά και φωσφορικά άλατα
και καταλήγει στους παρακείμενους υγρότοπους. ( εικ. 22 )
Η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, η πλατιά χρήση φωσφορούχων και νιτρικών λιπασμάτων στη γεωργία και η αυξανόμενη χρήση φωσφορικών αλάτων
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σε μερικούς τομείς της βιομηχανίας και τα αστικά απόβλητα ευθύνονται για την
εμφάνιση του ευτροφισμού.
Ανάλογα με το ρυθμό της βιολογικής παραγωγής δηλαδή της παραγωγής
οργανικής ύλης, οι λίμνες κατατάσσονται σε ολιγότροφες, μεσότροφες και εύ-τροφες.
Η κατανόηση του φαινομένου είναι δυνατή, όχι όμως και η αντιμετώπιση του.
Πρώτα πρέπει να αναγνωριστεί το πρόβλημα και στη συνέχεια, να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της εισροής φωσφορικών αλάτων στη λίμνη.
Δυστυχώς, επειδή οι πηγές είναι πολλές και οι υπεύθυνοι της ρύπανσης δεν είναι
διόλου διατεθειμένοι να πληρώσουν, τα μέτρα καθυστερούν. Αν καθυστερήσουν
αρκετά, τότε ακόμα και η δραστική μείωση της εισροής μπορεί να είναι ανεπαρκής.
Τότε πρέπει να επέμβουμε στην ίδια τη λίμνη, οπότε όλα εξαρτώνται από το μέγεθος
της και από τα μέσα που διαθέτουμε. Έτσι, μια μεγάλη λίμνη είναι καταδικασμένη,
γιατί δεν υπάρχουν οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες επέμβασης.
Αν λοιπόν θέλουμε να προστατέψουμε τις λίμνες μας, πρέπει να εφαρμόσουμε
μια διαφορετική πολιτική, πιο φειδωλή και περισσότερο ορθολογική όσον αφορά τη
χρήση του αζώτου, αλλά κυρίως του φωσφόρου. Σήμερα γίνεται εντατική εξόρυξη
του φωσφόρου από τα κοιτάσματα του, για να διασκορπιστεί κατόπιν σπάταλα στη
φύση. Μ' αυτούς τους ρυθμούς, αργά ή γρήγορα δεν θα μιλάμε πλέον για
ευτροφισμό των λιμνών αλλά και μεγάλων θαλάσσιων εκτάσεων.
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6. Οι Πρέσπες
"Αν θελήσεις ποτέ να επισκεφθείς τις Πρέσπες, μην ξεχάσεις ότι το μέρος που
επέλεξες να δεις είναι γνωστό για τη'θεϊκή του ομορφιά, που κάποιοι άλλοι
παιδεύονται να την κρατήσουν σε κάποια ισορροπία. Οι βυζαντινολόγοι συμμερίζονται την .προσπάθεια τους, γιατί ξέρουν ότι οι ενέργειες των ανθρώπων του
παρελθόντος ενώθηκαν αρμονικά με το περιβάλλον και επηρεάστηκαν από τη
ζωογόνα και μεταφυσική δύναμη που προσφέρει.
Όταν αφήσεις πίσω τη Φλώρινα και το Πισοδέρι και ανηφορίσεις στα τελευταία υψώματα, που σε χωρίζουν από τις Πρέσπες, θα προϊδεαστείς βέβαια γι'
αυτό που πρόκειται να συμβεί, δεν ξέρεις όμως ακόμη τι θα αντικρίσεις, καθώς θα
βρεθείς στο ύψωμα που σου προσφέρει συνολικά θέα προς τις Πρέσπες. Μένει στην
αισθαντικότητα και δεκτικότητα σου να κρίνεις. Για μας η αγάπη και η γνώση της
ιστορίας συμβαδίζει με την αγάπη για έναν αλώβητο χώρο, όπου το πιο σπάνιο
πουλί ή φυτό απόθεσε την τελευταία ελπίδα επιβίωσης του."
Διαβάζουμε στην έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού «Τα μνημεία των
Πρεσπών».
Πρέσπα λέγεται η περιοχή που περιλαμβάνει τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη
Πρέσπα και όλες τις όχθες των λιμνών μέχρι τις γύρω κορυφογραμμές των βουνών.
Ένα μέρος της Πρέσπας ανήκει στην Αλβανία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Πρέσπα βρίσκεται στην περιφέρεια της Δ.
Μακεδονίας, στη δυτική πλευρά του νομού Φλώρινας.
Η ονομασία Πρέσπα υπάρχει μια πιθανότητα να είναι προσλαβική. Δηλαδή
να προέκυψε από τη δηλωτική νερών ρίζα «πρασ» των Παιάνων με δεύτερο
συνθετικό τη μεσαιωνική λέξη «ρ3, ρβ» = χώρα, τόπος. Θα μπορούσε επίσης να
προκύψει από τη λατινική λέξη «ρι*3Θ5βρθ» = φάτνη ή κατάκλειστος και ασφαλισμένη περιοχή. Έτσι ακριβώς από κάθε πλευρά είναι και η Πρέσπα.

Η Πρέσπα στο διάβα του χρόνου
Η ζωή στην Πρέσπα εμφανίζεται από την εποχή του χαλκού: έχουν βρεθεί
οικισμοί στη νοτιότατη άκρη της λίμνης Μικρής Πρέσπας.

[43]

Κοντογεωργίου – Παπανικολάου Ασημίνα

Αργότερα η Πρέσπα ακολουθεί την τύχη της υπόλοιπης Ελλάδος ανήκει
διαδοχικά στο βασίλειο του Φιλίππου Β', του Μ. Αλεξάνδρου και των Επιγόνων του.
Κατά την Βυζαντινή εποχή ανήκει στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά στα τέλη του
9ου αι., περνάει στα χέρια των Βουλγάρων. Αργότερα περιέρχεται και πάλι στους
Βυζαντινούς επί αυτοκράτορος Ιωάννη Τσιμισκή.
Γύρω στα 980 μ.Χ., ο Σαμουήλ, ηγεμόνας των Βουλγάρων στα χέρια των
οποίων βρίσκεται και πάλι η Πρέσπα, μεταφέρει το λείψανο του Αγίου Αχίλλειου
από την Λάρισα και το καταθέτει σε μεγάλο ναό Βασιλικού ρυθμού. Έτσι γύρω στα
τέλη του 10ου αι., χτίζεται ο ναός του Αγίου Αχίλλειου. Το 1018 ο Βασίλειος
Βουλγαροκτόνος ανακαταλαμβάνει την Πρέσπα μαζί με άλλες περιοχές.
Στα επόμενα χρόνια ανήκει διαδοχικά στους Βυζαντινούς, τους Φράγκους,
τους Σέρβους και τελικά στους Τούρκους μαζί με την υπόλοιπη Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Κατά την διάρκεια της Τουρκικής υποδούλωσης και κυρίως τον 15° αι., η
Πρέσπα απομονώνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τη μεγάλη φυσική
ομορφιά της ευνοεί τον μοναχισμό και τον ασκητισμό. Μέχρι τα μέσα του 19ου αι.,
χτίζονται ναοί, μοναστήρια και ασκηταρια πολλά από τα οποία βρίσκουμε μέχρι τις
μέρες μας με έντονα όμως τα σημάδια της φθοράς του χρόνου.
Μέχρι τη λήξη του Β' Βαλκανικού πολέμου (1913), οπότε παγιώθηκαν τα
σημερινά σύνορα με την συνθήκη του Βουκουρεστίου, η περιοχή υπέφερε πολλά
από τους Τούρκους και τους Βουλγάρους, που δεν σταμάτησαν να τη διεκδικούν
όλα αυτά τα χρόνια.
Ίσως πρέπει να ξαναδιαβάσουμε το βιβλίο της Πηνελ. Δέλτα «Για την πατρίδα» για να συνειδητοποιήσουμε τους αγώνες των Ελλήνων, που τελικά την
κράτησαν Ελληνική έστω και κατά ένα μέρος.
Το 1923 - 1924 φθάνουν εκεί Πόντιοι πρόσφυγες και εγκαθίστανται στα
χωριά της, ενώ αργότερα στα 1953 - 54 ακολουθεί νέος εποικισμός από Βλάχους
της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, γιατί τα χωριά είχαν αδειάσει από
τον Εμφύλιο Πόλεμο.
Το 1974 η Πρέσπα κηρύσσεται Εθνικός Δρυμός και η λίμνη Μικρή Πρέσπα
ανακηρύσσεται Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας υπό την Σύμβαση Ραμσάρ.
43
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Η δημιουργία των λιμνών και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους
Η λεκάνη των Πρέπων σχηματίστηκε από τεκτονικές υφέσεις και η παραπέρα
δημιουργία και εξέλιξη τους οφείλεται σε καρστικα φαινόμενα (διαδικασίες διάλυσης
και διάβρωσης ασβεστολιθικών πετρωμάτων από το νερό). Αρχικά δημιουργήθηκε
μια μόνο λίμνη, αλλά από τις προσχώσεις, που κατέβασε το ποτάμι του Αγ.
Γερμανού δημιουργήθηκε μια αμμώδη λωρίδα γης που διαχώρισε ένα ρηχό
βραχίονα της Πρέσπας δημιουργώντας τη Μικρή Πρέσπα. ( εικ. 25 )
Η μικρή λίμνη έχει έκταση 54 ΚΓΤΓ και ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος της
στην Ελλάδα.
Η μεγάλη έχει έκταση 272 ΚΓΤΓ και ανήκει κατά το 1/7 στην χώρα μας.
Το μεγαλύτερο βάθος της μεγάλης λίμνης είναι 51 ΓΠ και της μικρής 8ΓΠ μέχρι
11 ΓΠ την άνοιξη.
Το νερό εισέρχεται στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας:
1) από τις βροχοπτώσεις
2) από υπόγειες και υπολίμνιες εισδοχές
3) από επιφανειακές εισροές των πέντε ρυακιών, χειμαρρώδους χαρακτήρα,
που εκβάλλουν στη λίμνη.
Η μικρή λίμνη έχει υψόμετρο 853ΓΠ και η μεγάλη 850ιτ). Η μικρή χύνεται στη
μεγάλη και η μεγάλη επικοινωνεί υπόγεια με την Αχρίδα, η οποία μέσω του ποταμού
Δρίνου χύνεται στην Αδριατική.
Το καλοκαίρι κλείνεται ο δίαυλος επικοινωνίας των δύο λιμνών και μέρος του
νερού της μικρής λίμνης χρησιμοποιείται για την άρδευση των χωραφιών.
0/ λίμνες προσφέρουν ηπιότερο κλίυα. ομορφιά, εμπλουτισμό υπόγειων
νερών, νερό νια την ανάπτυξη της γεωργίας, ψάρια, δυνατότητες ψυχαγωγικών και
αθλητικών δραστηριοτήτων (κολύμβηση) και επομένως ανάπτυξη του τουρισμού.
Σήμερα η οικονομία της Πρέσπας βασίζεται όσο ποτέ άλλοτε σ' αυτές.
«Κάποτε το νερό ήταν δέκα μέτρα ψηλότερο στη λίμνη», θυμούνται οι παλιότεροι.
Δεν θα πρέπει να λιγοστέψει και άλλο.
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Χλωρίδα, πανίδα, βλάστηση.
Οι κύριες κατηγορίες βιοτόπων που συναντάμε στην Πρέσπα είναι:
α) Ο υγροβιότοπος (οι περιοχές με ακάλυπτο νερό όπου αναπτύσσονται
βυθισμένα και επιπλεοντα φυτά, οι καλαμιώνες και τα υγρά λιβάδια στις όχθες των
λιμνών).
β) Η ανροτική ζώνη ή ζώνη των καλλιεργειών (βιότοπος επηρεασμένος από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες).
γ) Η ενδιάμεση ζώνη μεταξύ καλλιεργειών και δάσους (οικισμοί, υποβαθμισμένες περιοχές και θαμνότοποι, δασικές εκτάσεις).
δ) Οι δασικές εκτάσεκ.
ε) Η περιοχή αμέσως πάνω από τα ανώτερα όρια του δάσους που περιλαμβάνει τους υποαλπικούς θαμνότοπους και τα υποαλπικά λιβάδια.
ζ) Τα αλπικά λιβάδια σε υψόμετρα πάνω από τα 1800ΓΠ περίπου, όπου επικρατούν τα ψυχοανθεκτικύ φυτά.
Η γ λωρίδα της Πρέσπας αποτελείται περίπου από 1400 είδη, ανάμεσα στα
οποία βρίσκεται ένα ενδημικό είδος που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του
κόσμου η κενταύρια της Πρέσπας, είδος αγκαθιού με κίτρινο άνθος. Επίσης
παρουσιάζεται σε μικρό αριθμό, η ύπαρξη του φυλλοβόλου δέντρου σημύδα. Σε
μεγάλο ύψος συναντάμε τα βουνοκυπάρισσα ή κέδρα υπεραιωνόβια δέντρα, μερικά
ηλικίας άνω των 400 ετών, με χαρακτηριστικό άρωμα. Οι κλιματικές συνθήκες
διατηρούν ένα σπάνιο δάσος από υδρόβια φυτά νούφαρα, νεροκάστανα,
νάρκισσους και ίριδα των βάλτων από τις ρίζες της οποίας βγαίνει το σαλέπι.
Πανίδα
Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
•

Δεκαεπτά είδη ψαριών, ανάμεσα στα οποία το γριβάδι, η πέστροφα, το
χέλι και βεβαίως η μοναδική μπράνα που ζει μόνο στις Πρέσπες. Έντεκα
είδη αμφιβίων: βατράχια, σαλαμάνδρες, τρίτωνες.

•

Εικοσιένα είδη ερπετών: χελώνες, σαύρες, άποδες σαύρες, οχιές.
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•

Γύρω στα 45 είδη θηλαστικών όπως ο λύκος, η αρκούδα, το αγριόνιδο και
η 3ίδρα από την οποία πήρε το όνομα του το Βιδρονήσι απέναντι από τη
Μικρή Λίμνη.

•

Πάνω από 260 είδη πουλιών, μεταξύ αυτών τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα είναι τα υδρόβια πουλιά. ( εικ. 26 - 27)

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν:
•

Ο Αργυροπελεκάνοο και ο Ροδοπελεκάνος,(σύμβολα της Πρέσπας)

•

Οι Κορμοράνοι (μεταναστευτικά, ψαροφάγα πουλιά)

•

Οι Λαννόνες ή μικροί Κορυοράνοι (φωλιάζουν αποικιακά με άλλα σπάνια
είδη πουλιών και ερωδιών)

•

Οι Αργυροτσικνιάδεο (μεγάλοι, άσπροι, πανέμορφοι ερωδιοί)

•

Οι Χουλιαρομύτες (με ράμφος σαν κουτάλι)

Έξι είδη ερωδιών
Οι σπάνιες Χαλκόκοτεο εξαφανίστηκαν εντελώς από τις Πρέσπες από τη
δεκαετία του 70.
Άλλα σπάνια και μη είδη πουλιών είναι: το Σκουφοβουτηχτάρι, η Φαλαρίδα ή
Μαυρόκοτα, ο Χηνοπρίστης, η Σταχτοπούτα, η Βαρβακίνα, ο Φιδαετός, ο
Χρυσαετός, το Βροχοκιρκίνεζο, το νανόμπουφο που κλαίει το χάραμα.
Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει πολλά μεγάλα σπάνια είδη αρπακτικών
πουλιών να εξαφανίζονται ή να μειώνονται δραστικά μεταξύ των οποίων και ο
Ασπροπάρης που συναντάμε και στη χαράδρα του Βίκου.
Οι πελεκάνοι
Οι πελεκάνοι είναι από τα αρχαιότερα πουλιά της γης. Υπάρχουν 7 είδη στον
κόσμο ενώ στην Ευρώπη μόνο 2, που και τα 2, ο Αργυροπελεκάνος και ο
Ροδοπελεκάνος, φωλιάζουν στην Ελλάδα.
Ο Αονυοοπελεκάνος είναι το μεγαλύτερο είδος από αυτούς, ζυγίζει περίπου
11 κιλά και το άνοιγμα των φτερών του φτάνει και 3,20ΓΠ(!) Έχει άσπρο σταχτί
χρώμα και η «σακούλα» του ράμφους είναι κόκκινη, πορτοκαλοκόκκινη ως και ροζ.
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Ο Ροδοπελεκάνοο είναι ελαφρώς μικρότερος σε μέγεθος, έχει χρώμα κάτασπρο ως ελαφρώς ρόδινο πορτοκαλί και η σακούλα του είναι κίτρινη.
Οι πελεκάνοι είναι ψαροφάγα πουλιά. Οι Ροδοπελεκάνοι είναι καθαρώς
μεταναστευτικά πουλιά, που ξεχειμωνιάζουν στην Αφρική. Ενώ, αντίθετα, λίγοι από
τους Αργυροπελεκάνους που φωλιάζουν στην Πρέσπα, εγκαταλείπουν τα σύνορα
της Ελλάδας.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
α. νεωρνία
Η γεωργία είναι η κύρια απασχόληση των κατοίκων της Πρέσπας, και μάλιστα η καλλιέργεια φασολιάς. Η φασολοκαλλιέργεια έχει υψηλές αποδόσεις, κυρίως
οικονομικές εδώ και 10 περίπου χρόνια.
Μέχρι τη δεκαετία του '60, που ολοκληρώθηκαν τα αρδευτικά έργα, η οικονομία βασιζόταν στην αυτάρκεια και την αυτοσυντήρηση, παρήγαγαν ότι χρειαζότανε και το εμπόριο γινόταν με ανταλλαγή προϊόντων. Αργότερα άρχισε η
παραγωγή προϊόντων σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες.
Έτσι σήμερα οι προοπτικές για την γεωργία είναι δυσοίωνες εξαιτίας:
α) κούρασης της γης
β) προβληματικής εμπορίας
γ) αδυναμίας συγκρότησης συνεταιρισμών
δ) μη ιδιοκτησίας της γης από τους καλλιεργητές
ε) ελλιπούς κρατικής υποστήριξης
στ) αδυναμίας κατανόησης ότι επιτυχημένη γεωργία είναι η «αειφορική
γεωργία» αυτή δηλαδή, που βασίζεται στο σεβασμό της γης και όχι στην εξόντωση
της.

β. Κτηνοτροφία
Για εκατοντάδες χρόνια η εκτροφή ζώων, μαζί με τη γεωργία και την αλιεία,
προμήθευε πολύτιμα, ζωτικά, προϊόντα για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα η εκτροφή όνων, ημιονων κι αλόγων προσέφερε μεταφορά κι ενέργεια για
τις αγροτικές εργασίες. Κάθε οικογένεια διατηρούσε οικόσιτα ζώα.
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Τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια πτωτική πορεία. Το τελειωτικό χτύπημα
της κτηνοτροφίας είναι η ανάπτυξη καλλιέργειας φασολιάς, που απαιτεί λιγότερες
θυσίες ανέσεων.
Μέχρι τη δεκαετία του '50 εκτρεφόταν μόνο εγχώριες βραχυκερατικές φυλές
βοοειδών (π.χ., βραχύσωμες αγελάδες). Από τη δεκαετία του '60 ξεκίνησαν να
εκτρέφονται βελτιωμένες φυλές εισαγωγής.
ν. Αλιεία
Παλιά ήταν το κυριότερο επάγγελμα της περιοχής. Υπήρχαν πολλές τεχνικές
ψαρέματος: δίχτυα απλωτά, γρύπα, παγίδες, «φραγμούς με κότσες», καμάκι σε
κλεισμένες καλαμωτές περιοχές, παραγάδια, πεζόβολα. πελαϊζίδια και άλλα . Μία
από αυτές, τα κέδρα η πελαϊζίδια είναι σωροί από κλαδιά κέδρων που οι ψαράδες
φτιάχνουν το φθινόπωρο και το χειμώνα και αλιεύουν τα τσιρόνια που μαζεύονται
εκεί για να διαχειμάσουν. Η αλιεία λόγω της σκληρής εργασίας, τα μικρά κέρδη και
την ανάπτυξη καλλιεργειών βρίσκεται σε μαρασμό.
Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι από τις ανθρώπινες δραστηριότητες η
γεωργία αν συνεχίσει ανεξέλεγκτα θα δημιουργήσει προβλήματα ευτροφισμού στη
λίμνη.
Από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται ένα μέρος φτάνει στη λίμνη, που
σήμερα είναι μεσοτροφική και όχι ακόμα ευτροφική γιατί τα καλάμια που υπάρχουν
γύρω παίζουν το ρόλο του φίλτρου.
Τα καλάμια όμως αναπτύσσονται ραγδαία και όταν ξεραίνονται πέφτουν στην
λίμνη και περιορίζουν σιγά - σιγά την έκταση της.
Το χτες και το σήμερα στη Πρέσπα
Όπου και να γυρίσει κανείς το βλέμμα του στην Πρέσπα. θα δει στοιχεία και
πρακτικές του χτες να συνυπάρχουν με στοιχεία και πρακτικές του σήμερα. Κάποιοι
φέρνουν στο μυαλό τους την Πρέσπα ρομαντικά, ως τόπο εγκατάλειψης, σαν
παράδεισο των πουλιών και της φύσης, σαν τόπο γαληνεμένων νερών, τόπο
ηλιοβασιλεμάτων

και

ποιητικής

περισυλλογής,

τονίζοντας

το

χτες

και

παραβλέποντας το σήμερα·. Οι ίδιοι οι Πρεσπιώτες, απ' την άλλη, πιστεύουν ότι η
ζωή είναι οπουδήποτε αλλού και όχι στην Πρέσπα. Η ανάγκη και η καθημερινότητα
συντρίβει όλα τα άλλα. Η αλήθεια όμως, βρίσκεται ανάμεσα . Η Πρέσπα
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είναι και ρομαντισμός και καθημερινότητα, χτες και σήμερα, ομορφιά και ασχήμια,
στασιμότητα και εξέλιξη.
Τα στοιχεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που πρέπει να διατηρηθούν είναι πολλά.
Δεν πρέπει να χαθεί η μεγάλη φυσική ομορφιά της, οι λίμνες, τα υγρά λιβάδια, η ακρολιμνιά, οι καλαμιώνες, η πλουσιότατη χλωρίδα, η εξαιρετικά ποικίλη
πανίδα, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία των οικημάτων, σε πολλά χωριά, τα ποικίλα
βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής.
Απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαχείριση που θα πάρει υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και θα συνδυάσει τις ανάγκες των κατοίκων της με αυτές
των ζώων και των φυτών της περιοχής γιατί ΠΡΕΣΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΗ. ( εικ. 28 )
Τα κύρια θέματα που αποτελούν το κλειδί για μια ισόρροπη ανάπτυξη της
Πρέσπας είναι τα παρακάτω:
1. Εξασφάλιση της επαρκώς υψηλής στάθμης της Μικρής Πρέσπας και της
φυσικής διακύμανσης των νερών. Αποτροπή διάφορων μορφών ρύπανσης.
Διακρατική συμφωνία με την Αλβανία για συνδιαχείριση των λιμνών.
2. Εξασφάλιση στάθμης της λίμνης Μικρής Πρέσπας τέτοιας που να δημιουργούνται εκτεταμένα υγρά λιβάδια.
3. Διαχείριση των καλαμιώνων περί τη λίμνη Μικρή Πρέσπα ώστε να περιοριστεί η επέκταση τους σε όφελος των υγρών λιβαδιών και των λειτουργιών τους.
4. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, όπου το μεγάλο μέρος της που καλλιεργείται θα ανήκει στους καλλιεργητές και όχι σε απόντες ιδιοκτήτες που τη
νοικιάζουν σ' αυτούς.

Ο Εθνικός Δρυμός
Το 1974 σχεδόν όλη η περιοχή της Πρέσπας κηρύχτηκε Εθνικός Δρυμός.
(εικ. 29)
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Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών είναι ο μεγαλύτερος Εθνικός δρυμός της
χώρας. Κατέχει μια έκταση περίπου 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ο πυρήνας -η
ζώνη απόλυτης προστασίας- έχει έκταση 49,3 τετρ. χλμ. Διακρίνεται για τη
μεγαλύτερη φυσική ποικιλότητα απ' όλους τους άλλους 9 δρυμούς της Ελλάδας.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού δρυμού Πρεσπών είναι η έλλειψη
ενός φορέα ειδικού για τη διαχείριση του Δρυμού, καθώς και η σχετική ασάφεια
στον καθορισμό χρήσεων της γης.

Πα να αξιοποιηθεί ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και να αναδειχθούν οι αξίες
του και η σημασία του προς όφελος όλων πρέπει:
1. Να εκπονηθεί μια σαφής και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της
περιοχής.
2. Να ταιριαχτεί το καθεστώς προστασίας με τις πραγματικές συνθήκες της
περιοχής.
3. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί ένα διαχειριστικό / αναπτυξιακό σχέδιο.
4. Να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης / ανάπτυξης.
5. Να εξασφαλιστεί επαρκής υποδομή και φύλαξη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ.
Ο άνθρωπος μπορεί να προστατεύσει τα ζώα και τα φυτά ρυθμίζοντας
αλλιώς τις δικές του δραστηριότητες.
Είναι τραγικό να προστατεύονται από την συνθήκη Ραμσάρ τα πουλιά που
βρίσκονται στην περιοχή της Μικρής Πρέσπας και όταν πετάξουν στις όχθες της
Μεγάλης Πρέσπας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πρώτη να τα
σκοτώνουν οι κυνηγοί.
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
Τον Ιανουάριο του 1991 το Παγκόσμιο ταμείο για τη Φύση αλλά και οι φίλοι
των Πρεσπών αναγνώρισαν τη μεγάλη σημασία της Πρέσπας για τη διατήρηση της
εθνικής και της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αποφάσισαν
να ιδρύσουν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με αποκλειστικό
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στόχο να συμβάλλουν στην προσπάθεια για τη διατήρηση των αξιών της περιοχής·
Έτσι ιδρύθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. (Ε.Π.Π.) Οι σκοποί της Εταιρίας Πρεσπών είναι οι εξής: Η διατήρηση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς και η εκμετάλλευση όλων των φυσικών πόρων της περιοχής·
- Η συμβολή στη διατήρηση του χαρακτήρα των Πρεσπών όπως αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα.
- Η παροχή κάθε είδους βοήθειας στις δραστηριότητες των υπηρεσιών της
περιοχής για να διαχειριστεί σωστά.
- Και τέλος η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων.
Σήμερα η Εταιρία έχει παρατηρητήρια στις όχθες και δύο μεγάλα κέντρα
πληροφόρησης στον Άγιο Γερμανό και στους Ψαράδες.
Κατά την διαδρομή από το πρώτο χωριό στο δεύτερο σταματήσαμε και από
ένα λοφίσκο, ανάμεσα στις δύο λίμνες, με το τηλεσκόπιο είδαμε αργυροπελεκάνους, κορμοράνους και κιρκινέζια, καθώς και το χωριό στο νησάκι Αγ. Αχίλλειος.
Στον Αγ. Γερμανό επισκεφθήκαμε την ομώνυμη εκκλησία που πρωτοχτίστηκε τον 11° αιώνα και το Κέντρο Πληροφόρησης, με την συνοδεία του ξεναγού,
που ήταν από την αρχή μαζί μας και μας μίλησε γενικά για την περιοχή.
Προχωρώντας με το λεωφορείο μέσα από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού
φτάσαμε στο χωριό Ψαράδες, που είναι το μοναδικό Ελληνικό χωριό στην παραλία
της μεγάλης λίμνης. Απέναντι του βρίσκεται το Τριεθνές, όπου συναντιόνται η
Ελλάδα, η Αλβανία και τα Σκόπια. Εκεί ξεναγηθήκαμε στο Δεύτερο Κέντρο
Πληροφόρησης όπου συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τα είδη των ψαριών και τους
τόπους αλιείας τους.
Φεύγοντας πήραμε τις αμέτρητες εικόνες που μας προσέφερε η Πρέσπα μαζί μας
στην καρδιά και στο μυαλό μας και ευχηθήκαμε μυστικά να κρατηθεί αυτή η ομορφιά
ακέραια μέσα στο χρόνο. .
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Σχηματική παράσταση των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος
μερικών υδρόβιων πουλιών τυπικών των Πρεσπών.
1. Χηνοπρίατης, 2. Νυχτοκόρακας, 3. Σταχτοτσικνιάς,
4. Ααγγόνα, 5. Ποταμογλάρονο, 6. Αργυροπελεκάνος,
8. Ροδοπελεκάνος, 8. Κορμοράνος, 9. Μουστακογλάρονο,
10. Χουλιαρομντα, 11. Φαλαρίδα, 12. Σκουφοβουτηχτάρι,
13. Πρασινοκέφαλη Πάπια, 14. Σταχτόχηνα.

Σχηματική παράσταση της διαδ
υγρά λιβάδια της λίμνης Μικρής
κύκλου σύμφωνα
Τα υπογραμμισμένα είδη φω
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Εθνικός Δρυμός Πρεσπων
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Η λίμνη Ορεστιάδα.

Στη λίμνη της Καστοριάς
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7. Η λίμνη της Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, που ονομάζεται Ορεστιάδα, βρίσκεται σε υψόμετρο
620 πι. Η έκταση της επιφάνειας της είναι 28,56

ΚΓΤΓ.

Το βάθος της δεν είναι

σταθερό, αλλά υπόκεινται σε εποχιακή διακύμανση από 5,5 πι - 8,5 πι. Η εισροή του
νερού στη λίμνη γίνεται από κατακρημνίσματα, απορροές, πηγές και υπόγεια νερά, η
δε εκροή είναι φυσική ή γίνεται με άντληση και άρδευση. Η μέγιστη ; θερμοκρασία
της είναι 1°0 - 25° Ο, παγώνει δε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χλωρίδα
Στη λίμνη διακρίνουμε την παρόχθια βλάστηση (καλλιέργειες, δένδρα, θάμνοι, πόες) και την υδρόβια (μέρος της οποίας αποτελεί η ελόβια βλάστηση). Αυτή
εκτείνεται από την όχθη της λίμνης μέχρι 100 πι και σε βάθος 1,5-2 ΓΠ.
Οι καλαμώνες της καλύπτουν σχεδόν όλες τις ακτές της λίμνης, ενώ φανερή
είναι επίσης και η παρουσία του φυτοπλαγκτόν. Τα υδρόβια φυτά συμβάλλουν αφ'
ενός στη διατήρηση και ανάπτυξη των ζώων και αφ' εταίρου προστατεύουν τα μικρά
ζώα. Ο βλαστοί, τα φύλλα και οι ρίζες τους σχηματίζουν κατάλληλες θέσεις, όπου
μπορούν τα πουλιά να αποθέσουν τα αυγά τους.

Πανίδα
Η πανίδα διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από μια πολύ μεγάλη ποικιλία υδροβίων άγριων παλιών μεταναστευτικών ή μη.
Τα πουλιά διακρίνονται: σε φωλιάζοντα (χουλιαρόπαπια, σταχτοτσικνιάς,
λευκοτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, βουβόκυκνος, βαλτοπάπια, φάλαρις, μπεκατσίνι), σε
διερχόμενα

(πρασινοκεφαλόπαπια,

ροδοπελεκάνος,

σταχτοχήνα,

βάρβαρα,

φλυαρόπαπια, κιρκίρι, σφυριχτάρι, κυνηγόπαπια, χαλκοκουρούνα, τσιχλο-ποταμίδα,
σκυλοκούταβος, καστανοκεφαλόγλαρος, ασημόγλαρος, ροδόγλαρος).

Τα είδη των κύκνων κύκνος ο άφωνος και κύκνος ο μέλας έχουν εισαχθεί στη
λίμνη εδώ και μερικά χρόνια, βρίσκονται κάτω από την προστασία του Δή-
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μου Καστοριάς και δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τη λίμνη μετά από ειδική
εγχείρηση στις φτερούγες τους.
Στενά δεμένα με τη λίμνη εκτός από τα πουλιά είναι και πολλά άλλα υδρόβια
θηλαστικά, κυριότερα από τα οποία είναι η Βίδρα και οι Μυοκάστορες. Επίσης
υπάρχει και μεγάλη ποικιλία βατράχων και νερόφιδων.
Όμως η κυρίως πανίδα της περιοχής είναι η ιχθυολογική.
Τα κυριότερα ψάρια είναι: ο κυπρίνος ή γριβάδι, η πέρκα, ο γουλιανός, η
τούρνα, το γλίνι, το τσιρώνι και ο κέφαλος.(Τα περισσότερα από αυτά τα συναντούμε ή τα συναντούσαμε και στη λίμνη Παμβώτιδα).
Προβλήματα της λίμνης
Και στη λίμνη της Ορεστιάδας η επέμβαση του ανθρώπου είναι φανερή. Στη
λίμνη φθάνουν στερεά και υγρά απόβλητα (από αποπλύσεις των καλλιεργήσιμων
εδαφών, από οικιστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες), τα οποία επηρεάζουν την
καθαρότητα των νερών με συνέπεια την διαταραχή της βιολογικής ισορροπίας της.
Η λίμνη της Καστοριάς, με τα στοιχεία που διαθέτουμε, μπορεί να καταταχθεί στις
εύτροφες λίμνες.
Η λίμνη έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Οι συνέπειες της είναι οι παρακάτω.
•

α) Αύξηση της φυτικής υδρόβιας βλάστησης,

•

β) Εμφάνιση παχύτατων στρωμάτων πράσινης χλωρίδας που αναδύει
δυσάρεστη και αποπνικτική οσμή,

•

γ) προσβολές των ψαριών της λίμνης με διάφορες ασθένειες και σοβαροί
κίνδυνοι για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς,

•

δ) κίνδυνοι για τα αγροτικά ζώα που χρησιμοποιούν πόσιμο νερό από τη
λίμνη,

•

ε) κίνδυνοι για τους κατοίκους της Καστοριάς και των παραλίμνιων
χωριών όχι μόνο από την αναδυόμενη αποπνικτική δυσοσμία αλλά και
από τυχόν κατανάλωση μολυσμένων ψαριών και υδροβίων πτηνών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προτεινόμενα μέτρα προστασίας είναι:
* α) να τελειώσει το αποχετευτικό σύστημα και ο σταθμός κατεργασίας των
αποβλήτων,
* β) να σταματήσει η αποχέτευση σε βόθρους που εκτός από τη λίμνη
ρυπαίνει το έδαφος και τα υπόγεια νερά,
*

γ) να μελετηθεί η διεύθυνση των τριών χειμάρρων που κυρίως φέρνουν
στη λίμνη υλικά,

*

δ) να σταματήσει το μπάζωμα της και να διατηρηθεί η στάθμη της σταθερή,

* ε) να γίνει σοβαρή μελέτη για τη ρίψη ή όχι ψαριών, πτηνών ή άλλων
ζώων στο οικοσύστημα της λίμνης και μέχρι τότε να σταματήσει κάθε
σχετική δραστηριότητα,
* στ) να μελετηθεί ο κύκλος της ρύπανσης - μόλυνσης της λίμνης.

■', <'■
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Σχ.32 Η ζωή της Καστοριάς είναι δεμένη με τη λίμνη της.

Σχ.33 Η λίμνη Παμβώτιδα.
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8. Η λίμνη Παμβώτιδα
Το όνομα της λίμνης μας το βρίσκουμε για πρώτη φορά σε γραπτό κείμενο, το
12ο αι. από τον Ευστάθιο Δεσπότη της Θεσσαλονίκης. Προέρχεται είτε από το
ουσιαστικό «παμβώτωρ», που συναντάται στον Όμηρο και σημαίνει «ο τα πάντα
τρέφων» φανερώνοντας τον πλούτο της λίμνης, είτε από το όνομα μιας νύμφης της
Παμβώτιδος, που συναντάμε στη μυθολογία.
Αναμφισβήτητα η πόλη των Ιωαννίνων υπάρχει χάρη στη λίμνη. Από τη νεότερη
Παλαιολιθική εποχή υπάρχουν μαρτυρίες ότι κατοικείται η περιοχή γύρω από αυτήν.
Τα τελευταία, όμως, χρόνια παρουσιάζεται μια βαθμιαία υποβάθμιση του όμορφου αυτού οικοσυστήματος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τις ενέργειες
που απαιτούνται για την προστασία και την αναβάθμιση του και θα πρέπει να
προετοιμαστούμε, ώστε να αντιμετωπίσουν με τόλμη και αποφασιστικότητα κάθε
προσπάθεια που τις αντιστρατεύεται.
Η λίμνη μας αποτελεί ένα υδρόβιο οικοσύστημα που βρίσκεται σε συνεχή
αλληλεπίδραση με τα γειτονικά οικοσυστήματα του Μιτσικελίου, του κάμπου της
Λαψίστας και το ανθρωπογενές οικοσύστημα της πόλης. Κάθε μεταβολή σε ένα από
τα γειτονικά οικοσυστήματα ασκεί τις επιδράσεις του και σ' αυτή.
Η επιφάνεια της λίμνης έχει έκταση 21,72 ΚΓΤΓ και οι ακτές της έχουν μήκος 22,5
Και. Το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης είναι 11

ΓΠ

και βρίσκεται στο στενό ανάμεσα

στο νησί και την Ντραμπάτοβα. Μέσο βάθος της είναι 4,23

ΓΠ,

αλλά σε περιόδους

ξηρασίας μειώνεται κατά πολύ. Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται ανάλογα με
την εποχή από 4°-30° Ο.
Οι πηγές του νερού είναι:
α) Βροχοπτώσεις
β) Επιφανειακή απορροή της λεκάνης, φυσικοί αποξηραντικοί τάφροι.
γ) Πηγές, κυρίως στους πρόποδες του βουνού Μιτσικέλι.
Η Παμβώτιδα, όπως όλοι εδώ γνωρίζουμε καλά, μας προσφέρει:
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* Τα προϊόντα της, όπως τα ψάρια, τα χέλια, οι καραβίδες στους επαγγελματίες
ψαράδες (που δυστυχώς λιγοστεύουν), αλλά και στους ερασιτέχνες, που για
ώρες ατελείωτες προσπαθούν να ικανοποιήσουν το πάθος τους καθισμένοι
στην παραλία.
* Την δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως η κωπηλασία, το θαλάσσιο σκι και το κανόε καγιάκ, που την κάνουν γνωστή σ' όλο τον κόσμο.
* Την ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο αυτού που αναπτύσσεται στον παραλίμνιο χώρο, όσο και στο νησί.
* Το νερό της για άρδευση, των γεωργικών καλλιεργειών του λεκανοπεδίου.
Δυστυχώς, η ρύπανση των\ερών της κάνει απαγορευτική .την δυνατότητα
κολύμβησης που, για τους παλιότερους κατοίκους και κυρίως τους νησιώτες, ήταν
αδιανόητο.
Λόγω αυτής της ρύπανσης η πανίδα έχει περιορισθεί.
Τα προβλήματα της λίμνης
Σήμερα κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την κατάσταση της.
Απαριθμούμε, σύντομα, τα προβλήματα της, γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει
Γιαννιώτης που τα αγνοεί:
* Ο συνεχής περιορισμός της έκτασης και του βάθους της, που
οφείλεται στη διάβρωση του Μιτσικελίου (αποψίλωση της βλάστησης του),
στο είδος των πετρωμάτων της περιοχής (ασβεστολιθικά που διαβρώνονται
εύκολα),

στα

ανεξέλεγκτα

μπαζώματα,

αλλά

και

στα

ελεγχόμενα

(περιφερειακοί δρόμοι), στην εξάπλωση της βλάστησης των καλαμιών, που
προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. (Από τον Δρίσκο φαίνεται εύκολα που
χτίζονταν πριν μερικά χρόνια τα σπίτια και που ξεφυτρώνουν οι νέες κατασκευές). (εικ. 34)
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* Η ανεξέλεγκτη χρήση του νερού της νια άρδευση των καλλιεργειών
του λεκανοπεδίου, που άρχισε με την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών
έργων στην δεκαετία του '60 και οφείλεται στην συνεχή αύξηση των
αρδευτικών εκτάσεων, στη χρησιμοποίηση ποικιλιών απαιτητικών σε νερό
(καλαμπόκι), στο πότισυα σε ώρες που είναι έντονη η εξάτμιση. στη μη χρήση
νέων τεχνικών και μέσων που αξιοποιούν καλύτερα το νερό (τεχνητή βροχή).
* Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών νια την εμφάνιση του
ευτροφισμού, που οφείλεται βεβαίως στην άλονη χρήση λιπασμάτων από
τους γεωρνούς. στον "σύνχοονο" τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης (π.χ.
χρήση απορρυπαντικών) σε συνδυασμό με την μη ολοκλήρωση του
αποχετευτικού της δικτύου και την σύνδεση του με τις εγκαταστάσεις του
Βιολογικού Καθαρισμού.
Η ρύπανση των νερών της, που οφείλεται στην βιομηχανική ανάπτυξη
του

λεκανοπεδίου,

χωρίς

την

λήψη

μέτρων

για

προστασία

του

περιβάλλοντος, στα λύματα της πόλης και των νύρω από την λίμνη κοινοτήτων. που φτάνουν εκεί.
Τα προβλήματα αυτά δεν εκδηλώνονται τόσο έντονα τα δύο τελευταία χρόνια
λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να
εφησυχάζουμε. Σύμφωνα με τις επιστημονικές προβλέψεις, που ελπίζουμε να μην
επιβεβαιωθούν, σε 200-250 χρόνια θα έχει μετατραπεί σε έλος και σε 400 θα έχει
εξαφανιστεί.
Είναι φανερό ότι θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των προτεραιοτήτων,
εναλλακτικά σενάρια για εποχές ξηρασίας με σχεδιασμό για οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μακρά πνοής.
Από την έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Ένας χρόνος μετά»
πληροφορούμαστε ότι:
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•

Έχει ιδρυθεί το Συντονιστικό Όργανο Λίμνης, όπου «συζητούνται,
ανταλλάσσονται γνώμες και απόψεις και διατυπώνονται προτάσεις για όλα
τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη λίμνη Παμβώτιδα», και

•

«συντάχθηκε από την Δ.Ε.Λ.Ι., στα πλαίσια μιας προσπάθειας αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείρισης της, μελέτης από επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων και αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να
αντιμετωπισθεί συνολικά το πρόβλημα της λίμνης». Οι υπεύθυνοι της
Πολιτείας φαίνεται να μην αδιαφορούν. Ας ελπίσουμε ότι όλοι υαζί θα
προσπαθήσουμε, ώστε η λίμνη να συνεχίσει αδιάκοπα να μας ευεργετεί με
την παρουσία της. ( εικ. 35 )
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9. Το ποτάμι
Ποτάμι ονομάζεται ένα υδάτινο ρεύμα, που χαρακτηρίζεται από μία σχετική
συνέχεια και σταθερότητα τροφοδοσίας (νερού) και με κοίτη αρκετά σταθερή.
Ποτάμι μπορούμε ακόμα να θεωρήσουμε ένα υδάτινο ρεύμα που έχει μια σχετική
υπεροχή ως προς άλλα που συμβάλλουν σ' αυτό και ονομάζονται παραπόταμοι.

Για να μελετήσουμε καλύτερα ένα ποταμό τον χωρίζουμε σε τόσα κομμάτια
όσες είναι οι μορφές περιβάλλοντος που συναντάμε:

Πηνές
Έτσι ονομάζεται η περιοχή απ' όπου τα υπόγεια νερά βρίσκουν διέξοδο προς
την επιφάνεια της γης. Το νερό που αναβλύζει απ' τα βάθη του υπεδάφους δεν
επηρεάζεται απ' τις εποχιακές εναλλαγές.
Ορεινό τμήμα ποτάμιου
Αποτελείται από τις πηγές, τους χείμαρρους και το ρεύμα στους πρόποδες
του βουνού. Χαρακτηρίζεται από την ισχυρή κλίση και την υπερβολικά μεγάλη
ταχύτητα του νερού, γι" αυτό επικρατεί διάβρωση και μεταφορά υλικών.
Οι σολομίδες (όπως η πέστροφα) είναι τα χαρακτηριστικά ψάρια της πεΡ'°χήζ.τα οποία στο τέλος του φθινοπώρου ανεβαίνουν τους ποταμούς και τους
χείμαρρους για να φθάσουν σε ψυχρά και πλούσια σε οξυγόνο νερά, όπου γίνεται η
αναπαραγωγή. Εκεί ζουν επίσης προνύμφες εντόμων όπως τα πλεκόπτε-ρα, των
οποίων τα πόδια είναι εφοδιασμένα με άγκιστρα που τους επιτρέπουν να
αντιστέκονται στο ρεύμα.
Η υδρόβια βλάστηση σπανίζει και αποτελείται κυρίως από κυανοφύκη που
αναπτύσσονται στην επιφάνεια των βράχων. Κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν
δάση κωνοφόρων ή ορεινών πλατύφυλλων δέντρων.
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Πεδινό τμήμα ποταμού
Στο τμήμα αυτό η κλίση και η ταχύτητα του νερού ελαττώνονται, οι ζωντανοί
οργανισμοί/ίίναι όμοιοι μ' εκείνους των βάλτων, ικανοί να ευδοκιμούν σε νερά με
μικρή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή υψηλές θερμοκρασίες.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψαριών, ενώ η οικογένεια που εμφανίζεται περισσότερο είναι των κυπρινιδών. Τα διαδεδομένα φυτά είναι τα καλάμια. Στις όχθες του
ποταμού εκτείνονται λιβάδια ή καλλιεργημένα χωράφια.
Οι εκβολές
Εκβολή είναι το μέρος στο οποίο ο ποταμός φτάνει στη θάλασσα και χύνει τα
νερά του σ' αυτή. Τα νερά του ποταμού κατεβάζουν πολύ υλικό που συγκεντρώνεται στην εκβολή και σχηματίζει το δέλτα.
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10. Παραποτάμια ζώνη Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου
"Ελάτε να τοποθετήσουμε το στοιχείο της ομορφιάς και της συγκίνησης, το
συναίσθημα δίπλα στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες. Να βρούμε την
αδιάσπαστη σχέση που έχουν τα όνειρα, οι άνθρωποι και οι τόποι". Διαβάζουμε στο
τόσο προσεγμένο έντυπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, και
σε άλλη σελίδα. « Πάρτε μαζί σας το κέφι και την καλή σας διάθεση. Εμείς θα σας
εφοδιάσουμε με κιάλια, τηλεσκόπια, φακούς, πυξίδες, βαρόμετρα, κασετοφωνάκια,
σακίδια, σημειωματάρια (μόνο μη ξεχάσετε να τα επιστρέψετε) το κολατσιό σας... και
φύγαμε. » (εικ. 36)
Στην επίσκεψη - εκδρομή που πραγματοποιήσαμε μέσα στο Μάρτιο στο
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και σε μέρος της παραποτάμιας
ζώνης του Εθνικού Δρυμού, όλα έγιναν όπως τα υπόσχονται στο έντυπο οι
υπεύθυνοι του Κέντρου.
Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου ( εικ. 37 ) συνολικής έκτασης 126.000
στρεμμάτων ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την προστασία της πλούσιας άγριας
φύσης, που απλώνεται από το φαράγγι του Βίκου (παραπόταμος του Βοϊδομάτη)
μέχρι τη χαράδρα του κύριου ποταμού Αώου και την ενδιάμεση ορεινή περιοχή του
Βουνού Τύμφη.
Ο ποταμός Βοϊδομάτης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Ιωαννίνων και
καταλαμβάνει μέρος των επαρχιών Δωδώνης, Κόνιτσας και Πωγωνίου. Διασχίζει το
Κεντρικό Ζαγόρι (Κήποι), τη κοιλάδα του Βίκου και φτάνει ως την πεδιάδα της
Κόνιτσας, όπου χύνεται στον Αώο στο Λιτοβούνι.
Η θερμοκρασία του ποταμού είναι σταθερή με μικρή διακύμανση μεταξύ 7,8
- 9,8 Ό. Το ρΗ του νερού κυμαίνεται μεταξύ 7,3 - 8,5 και θεωρείται ιδανικό για την
διαβίωση της πέστροφας.
Η χλωρίδα του ποταμού Βοϊδομάτη είναι πολύ πλούσια. Τα κύρια φυτά που
την αποτελούν είναι: ο πλάτανος, οι ιτιές, το σκλήθρο στην παραποτάμια ζώνη, ο
γαύρος, η οστρυά και άλλα πλατύφυλλα. Πιο ψηλά το έλατο, η βελανιδιά ,η
ιπποκαστανιά, η φιλύρα, που εμφανίζονται σε συστάδες σε μη κατοικημένες
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περιοχές. Παντού υπάρχει πληθώρα ποωειδών φυτών, πολλά από τα οποία
βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης.
Η πανίδα του Βοϊδομάτη είναι επίσης πλούσια. Μερικά αντιπροσωπευτικά
ζώα είναι τα εξής: η αρκούδα, ο λύκος, η βίδρα, που εμφανίζεται μόνο όπου τα νερά
είναι πολύ καθαρά (από την Παμβώτιδα έχει εξαφανιστεί), η αλεπού, τα κουνάβια, η
νυφίτσα, ο αγριόγατος, ο λύγκας, το αγριόγιδο, ο ασβός, το ζαρκάδι, το
αγριογούρουνο, ο λαγός, ο σκίουρος, 7 είδη ποντικών και αρουραίων, ο σκαντζόχοιρος, ο τυφλοπόντικας κ.λ.π. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος!
Από τα μεγάλα θηλαστικά κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν: Η
καστανή αρκούδα, το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, ο λύκος η βίδρα και ο αγριόγατος.
Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 100 είδη πουλιών και από αυτά τα 31 ανήκουν στον κόκκινο κατάλογο της Ε.Ο.Κ., και πρέπει να προστατευθούν. Μερικά
από τα σημαντικότερα είναι ο ασπροπάρης, ο χρυσαετός, ο σταυραετός, το
χρυογέρακο, ο τσίφτης, το βραχοκιρκίνεζο, ο σπάνιος νεροκότσυφας, η παρουσία
του οποίου είναι δείγμα καλής υγείας του νερού του ποταμού.
Στον Βοϊδομάτη συναντάμε επίσης αρκετά αμφίβια και ψάρια π.χ.,: την
σαλαμάνδρα, το χέλι, το μπρανί και την πέστροφα για την οποία ο ποταμός αποτελεί με τα κρύα κρυστάλλινα νερά του ιδανικό τόπο αναπαραγωγής.
Δυστυχώς ένα φράγμα που έχει κατασκευασθεί με ακατάλληλο γι' αυτήν τρόπο
αφ' ενός την δυσκολεύει να ανεβεί ως τις όχθες για να γεννήσει, αφ' εταίρου
διευκολύνει το λαθραίο ψάρεμα της μέσα στον Εθνικό Δρυμό(!)
Ο Βίκος είναι το «0Γ3πα Οοηγοπ» της Ελλάδας. Οι απότομες ορθόκοφτες
πλαγιές του είναι κατάφυτες από δέντρα και λογιών-λογιών λουλούδια και βότανα
που από τον 18ο αι. ήταν γνωστά και τα χρησιμοποιούσαν οι περίφημοι
«βικογιατροί».
Πώς μπορεί κανείς να διασχίσει το φαράγγι; Υπάρχουν πολλές αφετηρίες: α)
Από τη γέφυρα του Κόκκορου, κάτω απ' το Κουκούλι ή από το χωριό Κουκούλι
κατεβαίνοντας τη Σκάλα που οδηγεί στη γέφυρα Μίσιου β) Από τη Σκάλα Βίτσας
που καταλήγει στην ίδια γέφυρα, γ) Από το Μονοδένδρι. Κατεβαίνοντας προς το
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στην κοίτη του
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ποταμού. Τα μονοπάτια είναι σηματοδοτημένα, δ) Μπορεί, φυσικά, να διασχίσει
κανείς το φαράγγι αντίθετα με το ρεύμα του ποταμού, ξεκινώντας απ' το χωριό
Βίκος ή το Πάπιγκο.
Περίπου στη μέση της διαδρομής ενώνονται τα δύο ποτάμια: Ο Βοϊδομάτης και
ο Μεγαλάκκος. Εκεί που σμίγουν τα ποτάμια στη θέση «Κλήμα» υπάρχει νερό,
ίσκιος βαθύς κι ο δρόμος μοιράζεται. Εκεί σταματούν όλοι οι διερχόμενοι να
ξεκουραστούν, να πιουν νερό και να φάνε. Και τα δύο αυτά ποτάμια είναι ξερά το
καλοκαίρι. Στο τέλος της χαράδρας είναι οι πηγές του Βοϊδομάτη κάτω απ' το χωριό
Βίκος.
Μπορεί όμως κανείς ν' απολαύσει τις ομορφιές της χαράδρας του Βίκου χωρίς
καν να τη διασχίσει, βλέποντας την από ψηλά, όπως κάνουν οι περισσότεροι, γιατί
δεν είναι εύκολο στον οποιονδήποτε να διασχίσει τη χαράδρα. Τρία είναι τα
σπουδαιότερα σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να την απολαύσει από μακριά: α)
Η Αγία Παρασκευή στο Μονοδένδρι, είναι και το πιο προσιτό σημείο, β) Η Οξιά, το
μπαλκόνι του Βίκου, πάνω απ' το Μονοδέντρι, στο βουνό και γ) η Μπελόη, το
καλύτερο ίσως σημείο απ' όπου μπορεί κανείς να δει ολόκληρη τη χαράδρα, είκοσι
λεπτά με τα πόδια δυτικά του Βραδέτου.
Εμείς με τους υπεύθυνους του Περιβαλλοντικού Κέντρου δεν ακολουθήσαμε
κάποια μεγάλη διαδρομή. ( Ξεκινήσαμε από τη γέφυρα της Κληματιάς και προχωρήσαμε λίγο πιο πάνω από τις πρώτες πηγές του ποταμού.) Ήταν όμως αρκετή
για να θαυμάσουμε τον υπέροχο συνδυασμό των πολλών αποχρώσεων του
πράσινου με την διακριτική παρουσία των χρωμάτων των πρώτων αγριολούλουδων
της άνοιξης, που ερχότανε και να γευτούμε το κρυστάλλινο νερό από τις πηγές του
ποταμού. ( εικ. 38 - 39 )
Η παρουσία της παιδαγωγικής ομάδας καθοριστική.
Μας ενημέρωσαν για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού με τρόπο που έδειχνε
αγάπη ψ' αυτήν και τη δουλειά τους, αφού πρώτα ξεναγηθήκαμε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο, όπου το μεράκι τους είχε βάλει παντού τη σφραγίδα του.
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Μαζί τους μετρήσαμε την θερμοκρασία, το ρΗ και την ταχύτητα του νερού, μαζί
τους καθίσαμε στην ακροποταμιά να φάμε το γευστικότατα σάντουιτς.
Στο τέλος συμπληρώσαμε τα φύλλα εργασίας, που έχουν οι ίδιοι κατασκευάσει (
εικ. 40 - 43 ) και παρουσιάσαμε κατά ομάδες τις πληροφορίες που είχαμε
συγκεντρώσει.
Φεύγοντας από εκεί σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούμε να αδιαφορούμε πλέον γι"
αυτήν την μοναδική γωνιά της περιοχής μας. Αυτή μας προσφέρεται χωρίς όρους,
μας δίνει την δυνατότητα να πεζοπορήσουμε, να κάνουμε ορειβασία και γιατί όχι
καγιάκ ή ράφτιγκ (ο ποταμός Βοϊδομάτης είναι διεθνώς γνωστός), να απολαύσουμε
την κάθε στιγμή που βρισκόμαστε εκεί. Εμείς οφείλουμε να την προστατέψουμε. (
εικ. 44 - 45 )
Και ήρθε στο νου μας αυτό που γράφει ο ΗΘΓΓΠΗΠ Ηθ55θ σ' ένα ποίημα του:
«Αγάπα αυτό το ποτάμι, στάσου δίπλα του, μάθε απ' αυτό.
Όποιος καταλαβαίνει αυτό το ποτάμι και τα μυστικά του, θα καταλάβει πολύ
περισσότερο, πολλά μυστικά, όλα τα μυστικά.»
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11. Πρέσπες - Ορεστιάδα - Παμβώτιδα - Βοϊδομάτης

Δεν θα θέλαμε να μπούμε στην διαδικασία της σύγκρισης των οικοσυστημάτων
αυτών.
Δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να βρούμε σε τι υπερτερεί το καθένα από τα
άλλα, ούτε ποίο έχει πιο πλούσια πανίδα ή χλωρίδα. Δεν μας ενδιαφέρει άλλωστε
μια τέτοια σύγκριση.
Εμείς διαπιστώσαμε ότι όλα είναι πανέμορφα. Πολλά από τα ζώα, τα πουλιά, τα
ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα έντομα, τα φυτά μικρά και μεγάλα τα συναντάμε
και στα τέσσερα οικοσυστήματα ή σε τουλάχιστον περισσότερα από ένα. Για όλους
αυτούς τους οργανισμούς, που ζουν σ' αυτά και χάρη στην ύπαρξη τους είναι
αναντικατάστατα. Το ίδιο είναι και για μας, τους ανθρώπους, πρέπει να το
πιστέψουμε και να το νοιώσουμε βαθιά.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω είδη δημιουργούνται
κυρίως διότι τα δασικά οικοσυστήματα διαρκώς συρρικνώνονται από την επέμβαση
του ανθρώπου. Τέτοιες επεμβάσεις είναι η λαθροθηρια και η λαθραλιεια (ακόμα και
μέσα στους Εθνικούς Δρυμούς των Πρεσπών και τους Βίκου - Αώου), η
ανεξέλεγκτη υλοτομία, η διάνοιξη ορεινών δασικών δρόμων, η ανορθόδοξη
διαχείριση των υδάτινων πόρων (κυρίως για άρδευση των παρακείμενων γεωργικών καλλιεργειών και για την υδροδότηση των γύρω κοινοτήτων), η μόλυνση
των οικοσυστημάτων από τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα.
Οι λίμνες Ορεστιάδα και Παμβώτιδα είναι ευτροφικές με ρύπους στα νερά τους
επικίνδυνους (κυρίως η πρώτη) εξ αιτίας των γεωργικών καλλιεργειών και των
οικιστικών λυμάτων των πόλεων της Καστοριάς και των Ιωαννίνων. Οι Πρέσπες
είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί είναι μακριά από μεγάλες πόλεις και τα νερά τους
αλλάζουν διαρκώς.
Από όλους τους ανθρώπους που συναντήσαμε ακούσαμε και σε όλα τα έντυπα
διαβάσαμε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες ανησυχίες. Αν και
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είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, μπορεί και να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, τους
ενώνει η ίδια αγωνία, που τώρα πια έγινε και δική μας.
Θα αισθανόμαστε ότι πετύχαμε κάτι, αν μεταδίδαμε και σε άλλους αυτόν τον
προβληματισμό, αν γινόμαστε όλοι μια μεγάλη συντροφιά και όλοι μαζί προστατεύαμε
το περιβάλλον στην καθημερινή μας ζωή, όπου και αν βρισκόμαστε (στο σπίτι, στον
χώρο δουλειάς, αλλά και στον περίπατο, στην εκδρομή, στις διακοπές). Ίσως έτσι να
παρακινούσαμε και τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν, ο καθένας από εκεί που
βρίσκεται.
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III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αν και στον πλανήτη μας έχουν συμβεί μεγάλες οικονομικές και πολιτικές
αλλαγές το μεγάλο ενδιαφέρον μας για το περιβάλλον πρέπει να διατηρηθεί.
Η ρύπανση, η μόλυνση του νερού και η σωστή διαχείριση του πρέπει να μας
απασχολήσουν σοβαρά καθώς ο αυξανόμενος πληθυσμός της γης επιβαρύνει το
περιβάλλον διαρκώς.
Η εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων σε πολλά μέρη του κόσμου και η
αυξανόμενη ζήτηση του νερού, θα φέρει τους αγρότες, τους βιομηχάνους και τους
απλούς ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά σε σύγκρουση. Θα
οδηγηθούμε-έτσι σε περιορισμό της χρήσης του και αύξηση του κόστους κατανάλωσης του. Το νερό μπορεί να γίνει η «ενεργειακή κρίση» στην αρχή του 2000. Η
μόλυνση των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών σε συνδυασμό με την
υπεραλίευση μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σε μεγάλη κοινωνική
μερίδα.
Το περιβάλλον υποβαθμίζεται διαρκώς, ας αναγνωρίσουμε για το καλό όλων
των κατοίκων του πλανήτη ότι οι δυνατότητες αυτοκαθαρισμού του είναι
περιορισμένες. Πρέπει γρήγορα να βρούμε τρόπο να διαχειριστούμε ό,τι μας
προσφέρει με σύνεση. Αυτό σημαίνει, βεβαίως, δραματική αλλαγή στις συμπεριφορές και τον τρόπο ζωής μας.
Η ανθρώπινη απειλή απέναντι στο περιβάλλον μπορεί να συγκριθεί με την
δραματική αναταραχή της γης στους γεωλογικούς χρόνους. Αν, όμως, η συμπεριφορά μας δεν αλλάξει τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να απειλείται η
επιβίωση μας.
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Ί.

Από την εκδήλωση στις 28 Μαΐου 1997.
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IV. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την αξιολόγηση του προγράμματος μας αναφέρουμε ελάχιστες από τις
γνώμες των μαθητών, όπως τις εξέφρασαν οι ίδιοι:
* Μέσα από τις δραστηριότητες και τις εργασίες μας μάθαμε πολλά και
ενδιαφέροντα πράγματα στο Πανεπιστήμιο. Ελπίζω και στα επόμενα
χρόνια να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό.
* Μου άρεσε πάρα πολύ , ήταν κάτι το ξεχωριστό και διαφορετικό.
* Πιστεύω ότι στην Π.Ε. πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές για να ενημερώνονται σωστά για το περιβάλλον.
* Διαπραγματευόταν το θέμα του ευτροφισμού χωρίς να γίνεται καθόλου
κουραστικό.
* Ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της φετινής χρονιάς... και ίσως της
ζωής μου!!!
* Επισκέφθηκα περιοχές στις οποίες δεν είχα ξαναπάει, έκανα καινούριες
γνωριμίες και παράλληλα ασχολήθηκα με τον υπολογιστή.
* Το πρόγραμμα Π.Ε. οφείλει την επιτυχία στο γεγονός ότι συνδύασε μάθηση και εκπαίδευση με παιχνίδι και διασκέδαση.
* Ασχοληθήκαμε με την εικονική πραγματικότητα , που ήταν κάτι το ενδιαφέρον και διασκεδαστικό για ένα παιδί του 2000! Το θέμα της μόλυνσης
του περιβάλλοντος αφορά και ενδιαφέρει τους πάντες.
Παρουσιάσαμε την εργασία μας στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου μας στις
28 Μαΐου, στους καθηγητές μας, στους γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας.

[86]

Κοντογεωργίου – Παπανικολάου Ασημίνα
V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
1. Ευτροφισμός, η ασθένεια των στάσιμων νερών. «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ
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3. Εταιρία Προστασίας Πρεσπων: Φάκελος για Π.Ε. « Οι υγρότοποι του Ν.
Φλώρινας».
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6. Η Αρχαιολογία της Ανάπτυξης. Μιχ. Μοδινός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
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