
  

΄΄H MEΟΓΓΙΟ ΠΟΤ ΜΑ ΓΝΩΝΓΙ:  Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ 
ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΣΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 

ΜΓΟΓΓΙΟΤ΄΄ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 



  

Mε το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα θ περιβαλλοντικι ομάδα επιχειρεί να ζρκει ςε 
επαφι με το οικοςφςτθμα των υδροβιότοπων , να γνωρίςει τθ ηωι γφρω και μζςα 

ς’ αυτοφσ καταγράφοντασ τθ χλωρίδα και τθν πανίδα  αλλά και τισ ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθσ που αναπτφςςονται  ςτθν ευρφτερθ  περιοχι. Με μελζτθ περίπτωςθσ 

τουσ υδροβιότοπουσ του Αμβρακικοφ Κόλπου, ερευνά το ρόλο που παίηει  θ 
περιοχι ενόσ υδροβιότοπου ςτθ ηωι των ανκρϊπων που ηουν εκεί  .Σαυτόχρονα 

εξετάηει τα προβλιματα και τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει το οικοςφςτθμα και 
ερευνά λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςι  τουσ. 



  

ΘΕΛΘΑ Ν’ΑΛΛΑΞΩ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΒΘΕΙ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ  : 

ΡΟΗΑ ΛΟΤΞΕΜΠΟΤΡΓΚ 



  

ΣΟ ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΜΑ 



 



  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
•   Ο  βαςικότεροσ   ςτόχοσ  αυτισ  τθσ  εργαςίασ 

μασ        είναι        να        γνωρίςουμε        τουσ 
υδροβιότοπουσ      τθσ     χϊρασ      μασ      που 
προςτατεφονται  από  τθ ςφμβαςθ  RAMSAR,  
να τουσ ςυνδζςουμε  με τουσ υδροβιότοπουσ 
τθσ Μεςογείου,  να προβάλουμε  τθ ςθμαςία 
και   τθ  ςυμβολι   τουσ  ςτθ   διατιρθςθ   του 
οικοςυςτιματοσ       τθσ       Μεςογείου,       να 
επιςθμάνουμε    τα     προβλιματα     και    τισ 
απειλζσ     που     δζχονται     τόςο     από    τισ 
κλιματικζσ    αλλαγζσ,    όςο     και    από    τθν 
ανκρϊπινθ παρζμβαςθ.  

•   κοπόσ  μασ είναι να ευαιςκθτοποιιςουμε  
τουσ ςυμμακθτζσ μασ, τθν τοπικι κοινωνία  
αλλά και τισ Αρχζσ , και να τουσ  
παρακινιςουμε ϊςτε να γίνει ο κακζνασ μασ  
αςπίδα προςταςίασ τουσ. 



  

ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ 



  

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ  
ΤΜΒΑΘ  
ΡΑΜΑΡ 

•  τισ  2-2-1971 ςτθν πόλθ  Ραμςάρ τθσ Περςίασ ,όλα  τα 
κράτθ   υπογράφουν   μια  ςυμφωνία   με   τθν   οποία 
προςτατεφονται    όλεσ οι  εκτάςεισ  που  καλφπτονται 
φυςικά  ι  τεχνθτά  νερά  όπωσ  οι  λίμνεσ,  τα  ζλθ, τα 
ποτάμια,  οι  πθγζσ, οι  εκβολζσ  οι  λιμνοκάλαςςεσ.  Θ 
ςφμβαςθ Ραμςάρ  υπογράφτθκε και  από τθν   Ελλάδα 
ςτισ 21-12-1975. κοπόσ τθσ ςυμφωνίασ  αυτισ είναι θ 
προςταςία       των      υδροβιότοπων       με       διεκνζσ 
ενδιαφζρον για τα υδρόβια πουλιά. 



 



  

ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ ΠΟΤ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  ΡΑΜΑΡ 

1.    ΛΙΜΝΘ ΜΕΓΑΛΘ ΚΑΙ ΜΙΚΡΘ ΠΡΕΠΑ 
2.    ΛΙΜΝΘ ΚΕΡΚΙΝΘ 
3.    ΛΙΜΝΕ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΕΙΑ 
4.    ΛΙΜΝΘ ΙΜΑΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΩΝ ΘΡΑΚΘ 
5.    ΛΙΜΝΘ ΒΙΣΩΝΙΔΑ- ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΠΟΡΣΟ ΛΑΓΟ 
6.    ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 
7.    ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
8.    ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΣΤΧΙ ΚΑΙ ΔΑΟ ΣΡΟΦΤΛΙΑ 
9.    ΔΕΛΣΑ ΑΞΙΟΤ-ΛΟΤΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΙΚΘ ΚΙΣΡΟΤ 
10.  ΔΕΛΣΑ ΝΕΣΟΤ 
11.  ΔΕΛΣΑ ΕΒΡΟΤ 
Εκτόσ από αυτοφσ τουσ 11 υδροβιότοπουσ υπάρχουν και άλλοι 20 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ, όπωσ το δζλτα του Αχελϊου και θ λίμνθ 
Βεγορίτιδα 



  

ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ 



  

ΛΙΜΝΘ ΚΕΡΚΙΝΘ-  ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ 
ΑΠΟ ΣΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΦΑΟΤΛΙΩΣΘ 

Βϋ4 



  

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 
ΚΟΛΠΟ 



  

10 θαυμαστοί υδροβιότοποι στον πλανήτη 
Τδροβιότοποι  (ι   υγρότοποι),  υπάρχουν   ςχεδόν  ςε 
κάκε  περιοχι   του  κόςμου  και   κεωροφνται  τα  πιο 
ποικίλα,    βιολογικά,     οικοςυςτιματα.    Φιλοξενοφν 
μεγάλο  αρικμό  υδρόβιασ και  όχι  μόνο,  πανίδασ  και 
αποτελοφν  ςθμαντικό   περιβάλλον   για  πολλά   είδθ 
αποδθμθτικϊν     πτθνϊν.    Σφποι     των     υγροτόπων 
περιλαμβάνουν   βάλτουσ,  ζλθ,   λίμνεσ   και   εκβολζσ 
ποταμϊν. 



  

Διεκνείσ υδροβιότοποι 
ςυνκικθσ  RAMSAR 

•  1. Μογγολία 

•  2. Νορβιγία- φιορδ Σρονχαιμ 

•  3. Ουγγαρία-ποταμόσ Σίςα 

•  4. Μεξικό-Γιουκατάν 

•  5. Σςεχία-DVIE 

•  6.Ιταλία-Ποταμόσ  Tagliamento 

•  7. Camargue-  Γαλλία 

•  8. Πάρκο Wasur ςτο νθςί Παποφα 

•  9.Δζλτα Mekong,  Βιετνάμ 



  

Διεκνείσ υδροβιότοποι 
υνκικθσ  RAMSAR 

•  11.Karala  backwaterw, Iνδία 

•  12.Everglades, HΠΑ 

•  13. Οkavango,  Μποτςουάνα 

•  14.Sundrbans,  Μπαγκλαντζσ 

•  15. Pantanal  Βραηιλία 

•  16.Τγρότοποι Kakadu,  Αυςτραλία 



  

ΘΜΑΙΑ 
ε κάκε υδροβιότοπο ανκίηει ζνα 
μεγάλο πλικοσ από ηωι.  Τδρόβια 
φυτά, ψάρια και πουλιά πολλά 
από αυτά ςπάνια ι αποδθμθτικά, 
αλλά και ηϊα βρίςκουν καταφφγιο 
και τροφι ςε αυτοφσ τουσ τόπουσ. 
Ζτςι ςυνδράμουν και ςτθν 
διατιρθςθ των ειδϊν  όπωσ 
ερωδιοί, πελαργοί, πάπιεσ,  χινεσ, 
άλλα αποδθμθτικά πουλιά και 
γεράκια. τισ μζρεσ μασ άρχιςαν 
να χρθςιμοποιοφνται και ωσ 
τουριςτικοί προοριςμοί. 



  

ΠΑΓΚΟΜΙΟΙ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ ΠΟΤ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑΙ ΑΠO  ΣΘΝ 

ΤΜΒΑΘ  RAMSAR 



 



  

ΘΜΑΙΑ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ 
•   Θ οικολογικι ςθμαςία των  

υδροβιότοπων είναι τεράςτια.   
Αποτελοφν ςτακμό ςτο ταξίδι  
των αποδθμθτικϊν πουλιϊν ι  
τόπο όπου ξεχειμωνιάηουν. Σα  
μζρθ αυτά εμπλουτίηονται με  
υλικά που μεταφζρουν τα  
ποτάμια και οι παλίρροιεσ τθσ  
κάλαςςασ και ευνοοφν τθν  
ανάπτυξθ πλοφςιασ βλάςτθςθσ  
που δίνει τθ δυνατότθτα  
επιβίωςθσ ςε πλικοσ  
οργανιςμϊν .Επίςθσ οι  
υγρότοποι ρυκμίηουν τθν  
υδρομθχανικι ιςορροπία και το  
κλίμα τθσ περιοχισ ,  
μετριάηοντασ τον καφςωνα και το  
υπερβολικό ψφχοσ. 



  

Ο ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟ 



  

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ:ΣΟ 
ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ  ΠΟΤΛΙΩΝ 



  

Θ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ  
ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ 1.ΘΘΛΑΣΙΚΑ 

Σα πιο γνωςτά κθλαςτικά που απαντϊνται ςτουσ ελλθνικοφσ 
υδροβιότοπουσ είναι θ πολφ ςπάνια βίδρα , 
ο μυοκάςτορασ , ο  λαγόγυροσ, το τςακάλι, ο    νεροβοφβαλοσ, το 
κουνάβι, ο  ςκίουροσ, θ νυφίτςα, ο αςβόσ, ο ςκαντηόχοιροσ, το 
αγριογοφρουνο,  ο ποντικόσ, θ νυχτερίδα  και ο λφκοσ. Σα 
κθλαςτικά αυτά βρίςκουν τροφι και καταφφγιο ςτουσ 
υδροβιότοπουσ . Θ βίδρα είναι από τα επιλεκτικά ηϊα γι αυτό και 
θ παρουςία τθσ ςε ζνα υδροβιότοπο μαρτυρά τθν καλι 
κατάςταςθ του οικοςυςτιματοσ. 

2.  ΑΠΟΝΔΤΛΑ 
Ζντομα ( κουνοφπια, λιβελλοφλεσ), ςκουλικια, ςκακάρια, 
ςαλιγκάρια  . 

3.ΨΑΡΙΑ, ΑΜΦΙΒΙΑ, ΕΡΠΕΣΑ 
Ζχουν καταγραφεί 126 είδθ ψαριϊν του γλυκοφ νεροφ όπωσ θ 
πζςτροφα, το λαυράκι, ο κυπρίνοσ, ο ςολωμόσ, το χζλι και θ 
βδζλλα. 
Από αμφίβια υπάρχουν ςαλαμάνδρεσ, βάτραχοι και από 
ερπετά θ βαλτοχελϊνα, διάφορα είδθ ςαφρασ αλλά και φίδια 
όπωσ το  γιατρόφιδο  και το νερόφιδο. 



  

ΠΑΝΙΔΑ  
ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ 



  

Βιοποικιλότθτα υδροβιότοπων 



  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ 

•  ΧΛΩΡΙΔΑ 

•  τα ποτάμια και ςτισ περιοχζσ με μεγάλθ ροι 
θ χαρακτθριςτικι βλάςτθςθ είναι το 
περίφυτο, οι ιτιζσ, οι λεφκεσ, τα ςκλικρα, τα 
πλατάνια ,οι βελανιδιζσ και διάφορα είδθ 
φτελιάσ, αγριοκεραςιάσ,καρυδιάσ, 
κιςςόσ,λυκίςκοσ,αγιόκλθμα, 
περικοκλάδα κ.λ.π 



  

ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ 

ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟ 



  

ΑΠΕΙΛΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 



  

ΑΠΕΙΛΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 
•  Αποξιρανςθ 

•  Τποβάκμιςθ εξ’ αιτίασ τθσ καταςκευισ 

αρδευτικϊν ζργων 

•  Καταςκευι υδροθλεκτρικϊν ζργων 

•  Ρίψθ υγρϊν και ςτερεϊν βιομθχανικϊν 

αποβλιτων 

•  Αλιευτικζσ υδατοκαλλιεργθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

•  Θ άγνοια και θ προςπάκεια για 

μακροπρόκεςμα μόνο οφζλθ 



  

ΔΡΑΗ ΠΓΔΙΟΤ: 23/1/2013 
ΠΓΙΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΓΣΡΗΓΙ 



 



 



 



 



  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ 
ΑΠΟ ΣΘ ΜΑΝΙΑ ΣΑΚΕΣΑ 

•   Αλλθλζνδετεσ είναι οι αξίεσ των υδροβιότοπων και 
κακορίηονται ωσ εξισ: 

•   - βιολογικι αξία 

•   Οικονομικι αξία 

•   Αρδευτικι αξία 

•   Αλιευτικι αξία 

•   Κτθνοτροφικι αξία 

•   Αναψυχι 

•   Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 

•   Πολιτιςτικι αξία 

•   Κλιματικι αξία 

•   Επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι αξία 

• 



  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ- 
ΣΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΜΑ- 

Θ ΛΤΘ 
«Για να διαςφαλίςουμε τθν υγεία των υδροβιοτόπων 
μασ και τα μακροπρόκεςμα οφζλθ που παρζχουν ςε 
μασ, ςτθν οικονομία μασ και ςτθ βιοποικιλότθτα, 
πρζπει να εφαρμόςουμε αειφόρεσ τουριςτικζσ 
πρακτικζσ μζςα και γφρω από τουσ υδροβιότοπουσ, 
και να ενθμερϊςουμε τουσ κατοίκουσ ωσ προσ τθν 
αξία τουσ ».                                                           



  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ΚΠΕ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 
WWD 
MEDASSET “ MEΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΑ» 2002 
ΒΑΙΛΑΚΘ ‘ Σα πουλιά που ηουν ςτο νερό’’ 
WWF ΕΛΛΑ « εκπαιδευτικό  πακζτο» 
CONCERVATION INTERNATIONALLE «RAMSAR» 
ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΤ 
ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ «ΣΑ ΝΕΑ», Αφιζρωμα ςτθν παγκόςμια θμζρα υδροβιότοπων 
ERT ,εκπομπι « ΜΖΝΟΤΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» 
ΟΡΝΘΘΟΛΟΓΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΦΤΘ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΡΕΤΝΘΣΕ» 
SITES: LES ZONES HUMIDES AUTOUR LA MEDITERRANEE 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ : ΣΑΙΝΙΑ ‘’ Θ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΑ ΣΘ ΓΙΑΛΟΒΑ’’ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΦΤΘ 
ΦΛΩΓΑΙΣΘ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (1993) 
ΣΟΤΝΘ ‘ BIRDWATCHING, ςτο μαγικό κόςμο των πουλιϊν’ 
ΒΑΡΕΛΑ» Ο κεόσ αγαπάει τα πουλιά’ Πατάκθσ 2001 



  

ΠΘΓΕ ΑΧΕΡΟΝΣΑ: 
28/3/2013.  ΜΑΓΕΜΑ 

Θ ΦΤΙ ΚΙ ΟΝΕΙΡΟ ΣΘΝ 
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΘ…. 



  

ΟΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΕ 
ΜΑ 



  

•     Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ εργαςίασ πιςτεφουμε ότι οι αρχικοί μασ ςτόχοι 
επετεφχκθςαν: 

•     Επιςκεφτικαμε τον υδροβιότοπο του Αμβρακικοφ. 

•     Διευρφναμε τισ γνϊςεισ μασ γφρω από τουσ υδροβιότοπουσ. 

•     Τλοποιιςαμε πρόγραμμα ςτο ΚΠΕ Αράχκου και θ εμπειρία μασ  ιταν μοναδικι. 

•     Μελετιςαμε τθν πανίδα και τθ χλωρίδα ςτισ λιμνοκάλαςςεσ του Αμβρακικοφ. 

•     Κάναμε παιχνίδια προςανατολιςμοφ, παιχνίδι με τισ φωνζσ των  πουλιϊν . 

•     υηθτιςαμε με κατοίκουσ τθσ περιοχισ για τον υδροβιότοπο και τα προβλιματά 
του. 

•     Ακολουκιςαμε το πζταγμα των πουλιϊν. 

•     Αφουγκραςτικαμε τουσ ιχουσ τθσ φφςθσ . Γεμίςαμε τισ αιςκιςεισ μασ με 

χρϊματα και αρϊματα. 

•     Δεκικαμε μεταξφ μασ  με δεςμοφσ φιλίασ. 

•     Ανακαλφψαμε τθ φφςθ . Περπατιςαμε μζςα ςτο δάςοσ. 

•     Διαςκεδάςαμε. 

•     Παίξαμε  νυχτερινά παιχνίδια. 

•     Περάςαμε δθμιουργικά και με κζφι , μια ολόκλθρθ χρονιά. 

•     ΤΝΕΙΔΘΣΟΠΟΙΘΑΜΕ ΟΣΙ Θ ΚΑΛΤΣΕΡΘ ΠΑΡΕΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ 
ΓΙΑΣΙ…..ΠΑΝΩ ΑΠ ‘ΟΛΑ  ΕΙΜΑΣΕ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ  ΟΦΕΙΛΟΤΜΕ 
ΝΑ ΣΟ ΦΡΟΝΣΙΗΟΤΜΕ  ΓΙΑ  ΝΑ ΜΑ  ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΣΙ ΟΜΟΡΦΙΕ ΣΟΤ 



  

ΔΡΑΘ ΠΕΔΙΟΤ: ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ 
ΠΟΤΛΙΩΝ ΣΟΝ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟ 



  

Θ ΗΩΘ ΣΘΝ ΟΜΑΔΑ 



  

Θ ΗΩΘ ΣΘΝ ΟΜΑΔΑ : Από τθν 
εκδρομι μασ ςτο ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΤ 
27/3/2013 



  

Πιςτεφουμε ότι είναι αναγκαίο  να 
υιοκετιςουμε όλοι καινοφργια ςτάςθ απζναντι 
ςτα προβλιματα του περιβάλλοντοσ .Θ  άγνοια 
και θ αδιαφορία μποροφν να επιφζρουν 
ανεπανόρκωτεσ ηθμιζσ ςτο γιινο περιβάλλον 
από το οποίο εξαρτάται θ ηωι μασ και θ 
ευθμερία μασ. Τπάρχουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ 
και τθ δθμιουργία μιασ καλφτερθσ ηωισ. Αυτό 
που χρειάηεται είναι  ενκουςιαςμόσ εντατικι 
και πεικαρχθμζνθ  εργαςία. 



  

ΣΟΠΙΑ ΠΟΤ ΓΝΩΡΙΑΜΕ 



  

ΠΑΡΓΑ : 28/3/2013 



  

•  Οφείλουμε όλοι να χρθςιμοποιοφμε τισ 
γνϊςεισ μασ για να κτίςουμε ςε ςυνεργαςία 
με τθ φφςθ , ζνα καλφτερο περιβάλλον. 

•  Θ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ Θ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΟΤΕ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΓΕΝΕΕ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΟΛΘ ΣΘ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣΘΣΑ. 



  

ΔΡΑΘ ΠΕΔΙΟΤ  
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 26/3 – 27/3  

2013  



  

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΟ 
ΠΕΔΙΟ:ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΒΙΟΣΙΚΩΝ 
ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 

ΚΟΛΠΟ 



  

Οι υδροβιότοποι είναι φυςικοί πόροι που κακορίηουν 
τθν ανάπτυξθ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν και 
χαρακτθρίηουν άμεςα το τοπικό φυςικό περιβάλλον , 
διαμορφϊνοντασ ζμμεςα τθ βιόςφαιρα. 
Οι υδροβιότοποι φιλοξενοφν πλικοσ αποδθμθτικϊν 
πουλιϊν. Σα πουλιά ςυμβάλουν ςτθν ιςορροπία του 
πλανιτθ μασ, είναι μζροσ τθσ οικολογικισ αλυςίδασ, 
ςχετίηονται άμεςα με τθν ποιότθτα τθσ ηωισ μασ και 
είναι δείγμα υγείασ. Οφείλουμε λοιπόν όλοι  να τουσ 
δείξουμε το ςεβαςμό , που τουσ αξίηει , γι αυτό 
πρζπει να δθμιουργιςουμε προοπτικζσ 
φπαρξθσ των υδροβιότοπων. 



  

ΟΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΕ ΜΑ 



  

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 



  

ΗΩΓΡΑΦΙΕ ΜΑΘΘΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 
1ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ 2013 



  

Θ ΗΩΘ ΣΟΝ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟ 



  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 1ου  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ 2013 



  

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΠΡΙΛΘ 2013 



  

Θ ΗΩΘ ΣΘΝ ΟΜΑΔΑ 



 



 



 



  

Ζργα του 
Γιάννη 
φμεντη 



  

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 



  

15 
θ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 2013 
ΚΟΡΙΣΙΑ 

1. ΒΟΤΡΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ( Β1) 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΘΛΙΑ   ( Β2)) 

3.ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΣΘ ΟΦΙΑ ( Β3) 

5. ΠΛΑΓΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ( Β3) 

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (Β3) 

7. ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (Β4) 

8. ΡΘΓΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ( Β4) 

9. ΡΩΣΑ ΜΑΡΙΕΣΣΑ (Β4) 

10. ΣΗΙΡΙΒΘΛΑ ΑΝΘΘ (Β4) 

11.ΣΑΚΕΣΑ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΛΑ (Β4) 

12.ΣΙΣΘ ΕΙΡΘΝΘ ( Β4) 

ΑΓΟΡΙΑ 

1. ΤΜΕΝΣΘ ΓΙΑΝΝΘ ( Β4) 

2. ΣΑΣΟΤΛΘ ΟΡΕΣΘ ( Γ5) 

3. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑΚΘ ΓΕΡΑΙΜΟ ( Β4) 

4. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΘ (ΒΙ) 

5. ΣΡΙΚΟΤΠΘ ΒΑΙΛΘ ( Β4) 

6. ΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ (Β4) 

7. ΚΑΝΟΤΡΑ ΣΕΛΙΟ ( Β2) 

8. ΠΙΣΣΟ ΔΘΜΘΣΡΘ ( Γ4) 

9. ΝΣΑΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (Γ4) 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΒΑΓΓΕΛΘ (Γ4) 

13.ΦΑΟΤΛΙΩΣΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ( Β4) 

14. ΦΡΑΓΚΟΤ ΧΡΤΑ ( Β4) 

11. ΠΑΠΑΣΗΘΜΑ  ΛΕΤΣΕΡΘ ( Γ4) 

12. ΣΕΛΕΝΣΘ ΘΩΜΑ ( Γ5 

15. ΧΡΤΟΠΑΘΘ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ( Β4) 
16. ΚΡΕΣΘ  ΦΩΣΕΙΝΘ ( Γ3) 

17. ΜΑΝΣΗΟΤΝΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ3) 

18.ΚΡΑΑ ΚΟΡΝΘΛΙΑ ( Γ3) 

19. ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΙΔΘ ΜΑΡΙΑ (Γ5 

20. ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ( Γ5) 

21. ΚΡΑΝΘ ΕΙΡΘΝΘ ( Β’2) 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 1ου   ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ 

ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΕΤΔΟΞΙΑ 22. ΚΡΑΝΙΑ ΝΕΚΣΑΡΙΑ ( Β’2) 



 



  

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΟΧΘ 
Α 


