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Αλµυρός
Αγίου Νικολάου

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Υδρολογικά και Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υγροτοπικό σύστηµα του Αλµυρού Αγίου Νικολάου Κρήτης βρίσκεται περίπου 2 χιλιόµετρα νότια από την πόλη του Αγίου Νικολάου, στο εσωτερικό του
κόλπου του Μεραµπέλου. Βορειοανατολικά οριοθετείται από αµµώδη παραλία πλάτους 50-80 µέτρων ενώ η νότια πλευρά του συνορεύει µε τον κεντρικό οδικό άξονα
που ενώνει τον Άγιο Νικόλαο µε την υπόλοιπη ανατολική Κρήτη. Τα βασικά στοιχεία του υγροβιότοπου είναι η λεκάνη απορροής του, η πηγή και ένα µικρό ποτάµι
που εκβάλει στην αµµώδη παραλία. Η λεκάνη απορροής, δηλαδή η λεκάνη µέσα
στην οποία αποσταγγίζεται ο Αλµυρός ποταµός και οι παραπόταµοί του απο τις
πηγές µέχρι τη θάλασσα, είναι έκτασης 200 km2 περίπου, βρίσκεται µεταξύ του
οροπεδίου Λασιθίου, της κοιλάδας της Νεάπολης και του κάµπου της Κριτσάς. Η
πηγή αναβλύζει από τον πυθµένα µιας µικρής λίµνης, η οποία βρίσκεται 50 - 70
εκατοστά πάνω από τη µέση στάθµη της θάλασσας. Τα νερά της λίµνης διοχετεύονται στην αµµώδη παραλία και κατόπιν στη θάλασσα µέσω ενός µικρού ποταµού,
στην έξοδο του οποίου δηµιουργείται µικρό εκβολικό σύστηµα. Ένα µεγάλο µέρος
της λίµνης καθώς και η παρόχθια ζώνη του ποταµού, καλύπτονται από εκτεταµένες συστάδες καλαµιών.
Υγροβιότοπος Αλµυρού
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Ο Αλµυρός είναι ένας σηµαντικός και ιδιαίτερος υγροβιότοπος της ανατολικής
Κρήτης. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το νερό ρέει υπόγεια σε όλη τη διαδροµή του
µέσα στη λεκάνη απορροής και εµφανίζεται στην επιφάνεια µόνο στο σηµείο της
πηγής που αναφέραµε, κοντά στη θάλασσα. Αυτό οφείλεται στο γεωλογικό χαρακτήρα της λεκάνης απορροής. Πιο συγκεκριµένα, στο υπέδαφός της υπάρχουν δυο
τεκτονικές ενότητες από ασβεστολιθικά πετρώµατα που είναι ιδιαίτερα υδατοπερατές, ανάµεσα στις οποίες όµως, παρεµβάλλεται µια τρίτη, αποτελούµενη από ένα
µη υδατοπερατό στρώµα φυλλιτών. Στη βόρεια πλευρά της λεκάνης, το πάχος του
στρώµατος των φυλλιτών είναι πάνω από 600 µ., µη επιτρέποντας την επικοινωνία
του νερού ανάµεσα στους ασβεστόλιθους αλλά και τη µη εµφάνισή του στην επιφάνεια. Στη νότια πλευρά της, κοντά δηλαδή στην πηγή του Αλµυρού, το πάχος του
στρώµατος των φυλλιτών µειώνεται σηµαντικά, επιτρέποντας έτσι την εµφάνισή
του στην επιφάνεια.

Η παροχή της πηγής κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 3 m3/sec και παρουσιάζει αυξοµοιώσεις που σχετίζονται µε τις µεταβολές της τροφοδοσίας από τη λεκάνη
απορροής και από τη διακύµανση της στάθµης της θάλασσας λόγω παλίρροιας. Το
νερό της πηγής υφαλµυρίζεται από τη γειτνίασή της µε τη θάλασσα, κατά ποσοστό
10% και εµφανίζει µια περιεκτικότητα περίπου 3000 ppm σε χλωριόντα.
Υγροβιότοπος Αλµυρού
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Το οικοσύστηµα του υγροβιότοπου
Α. Χλωρίδα
Στον υγροβιότοπο του Αλµυρού παρατηρείται ένας ενδιαφέρων συνδυασµός
διαφορετικών ειδών βλάστησης. Στα υφάλµυρα νερά της πηγής και του ποταµού,
διακρίνουµε είδη της παρυδάτιας βλάστησης όπως ο ευκάλυπτος (Eucalyptus
camaldulensis), τα βούρλα (Juncus sp.) και τα αγριοκάλαµα (Phragmites australis).

Στην εκβολή του Αλµυρού, µέσα στο νερό, παρατηρείται µια ποικιλία φυκών
ενώ στην παραλία γύρω από την εκβολή, αξιόλογη είναι η παραθαλάσσια βλάστηση
µε γαλανάγκαθα (Eryngium maritimum), αµάραντο (Limonium sp.), σαλσόλα
(Salsola kali) και δενδρώδη αλµυρίκια (Tamarix smyrnensis).

Ο σκίνος (Pistacia lentiscus) που φυτρώνει κοντά στο ποτάµι είναι χαρακτηριστικό είδος της µακκίας βλάστησης. Στις παρυφές του δρόµου µπορούµε να παρατηρήσουµε ακονυζά (Dittrichia viscosa), πικροδάφνες (Nerium oleander) και
χαρουπιές (Ceratonia siliqua) ενώ έχουν φυτευτεί φραγκοσυκιές (Opuntia ficusbarbarica), κυανόφυλλες ακακίες (Acacia cyanophylla) και λεύκες (Populus nigra)
που έχουν εισαχθεί από άλλες ηπείρους.

Eυκάλυπτος (Eucalyptus camaldulensis)

Αγριοκάλαµο (Phragmites australis)

Βούρλο (Juncus sp.)

Γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum)

Σκίνος (Pistacia lentiscus)

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

7

Β. Πανίδα
Μικρά ασπόνδυλα ζώα του νερού
Η ποικιλία των µικρών ασπόνδυλων ζώων στον υγροβιότοπο του Αλµυρού
δεν είναι µεγάλη, µε κυρίαρχα είδη τα καρκινοειδή (αµφίποδα) και τα µαλάκια (σαλιγκάρια). Τα περισσότερα µικρά ασπόνδυλα ζώα τόσο στην πηγή όσο και στην
εκβολή του Αλµυρού, είναι θαλασσινής προέλευσης. Είναι πιθανόν πολλά από τα
θαλασσινά αυτά ζώα, που είναι ευρύαλα (αντέχουν δηλαδή τις αυξοµοιώσεις της
αλατότητας), να αναζητούν στο υφάλµυρο νερό, καλύτερες συνθήκες επιβίωσης
από αυτές της θάλασσας (υψηλότερες θερµοκρασίες και µεγαλύτερη διαθεσιµότητα
τροφής). Συναντούµε επίσης κι άλλα ευρύαλα είδη που κανονικά ζουν στο γλυκό
νερό αλλά έχουν προσαρµοστεί και στη ζωή σε υφάλµυρες συνθήκες.

Γαριδούλα της θάλασσας
Θαλασσινό ισόποδο

Μικρός οργανισµός του
πλαγκτού µε ένα µάτι

Γαριδούλα της θάλασσας

∆ακτυλιοσκώληκες
του γλυκού νερού

Οστρακώδη του γλυκού
και υφάλµυρου νερού

Σαλιγκάρι του γλυκού και
υφάλµυρου νερού
Προνύµφη τριχόπτερου εντόµου
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Θηλαστικά – Αµφίβια - Ερπετά
Στον υγροβιότοπο µπορούν να ζήσουν αρκετά ζώα που αντέχουν την αλατότητα στο νερό όπως η χελώνα (Mauremys rivulata) και το νερόφιδο (Natrix
tessellata). Άλλα όµως ζώα περισσότερο ευαίσθητα σ’ αυτήν, όπως τα βατράχια,
δεν επιβιώνουν.

Οι ενήλικες χελώνες είναι φυτοφάγες ενώ τα µικρά χελωνάκια τρέφονται µε
µικρά ασπόνδυλα ζώα όπως, έντοµα και σκουλήκια. Τα χελωνάκια εκκολάπτονται
από αυγά που οι χελώνες µπορεί να γεννήσουν µακριά (µέχρι και 200 µέτρα) από
τον υγροβιότοπο.

Χελώνα (Mauremys rivulata)

Πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata)

Λιακόνι (Chalcides ocellatus)

Το νερόφιδο (Natrix tessellata) τρέφεται κυρίως µε µικρά θαλασσινά ψαράκια. Γύρω από τον υγροβιότοπο µπορούµε να δούµε την πράσινη σαύρα (Lacerta
trilineata) και το λιακόνι (Chalcides ocellatus). Σπάνια µπορεί να συναντήσουµε
και κάποιο από τα άλλα φίδια που υπάρχουν στο νησί (Hierophis gemonensis,
Telescopus fallax, Zamenis situla).

Επειδή γύρω από τον υγροβιότοπο υπάρχει αυξηµένη ανθρώπινη δραστηριότητα, θα βρούµε και τα είδη που συνοδεύουν τον άνθρωπο όπως ο κοινός ποντικός
(Mus domesticus) και ο αρουραίος (Rattus rattus).

Ποντικός (Mus domesticus)

Αρουραίος (Rattus rattus)
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Στα ασβεστολιθικά βράχια γύρω από τον υγροβιότοπο, θα βρούµε τον κρητικό
αγκαθοποντικό (Acomys minous). Εκεί αλλά και στα γύρω λιόφυτα, θα συναντήσουµε τη ζουρίδα ή κουνάβι (Martes foina), το σκαντζόχοιρο (Erinaceus concolor)
και το καλογυναικάρι (Mustela nivalis). Στα λιόφυτα επίσης, υπάρχουν µυγαλές,
δηλαδή ζώα που µοιάζουν µε ποντίκια αλλά έχουν σουβλερή µύτη. Παρόλη την
οµοιότητά τους µε τα ποντίκια, οι µυγαλές είναι µόνο σαρκοφάγες, και µάλιστα είναι
δεινοί κυνηγοί εντόµων και άλλων µικρών ασπόνδυλων ζώων. Στην περιοχή υπάρχουν δυο είδη. Η κοινή λευκόδοντη µυγαλή (Crocidura suaveolens) και η νανοµυγαλή (Suncus etruscus). Η τελευταία µάλιστα καταγράφεται ως το µικρότερο
θηλαστικό στον κόσµο!

Πουλιά
Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Είναι το πιο µικρό βουτηχτάρι της Ευρώπης και το µόνο που αναπαράγεται σε κάποιους υγροβιότοπους της Κρήτης και τα περισσότερα άτοµα παρατηρούνται το χειµώνα.
Είναι υδρόβιο πουλί, άριστα προσαρµοσµένο στο νερό, όπου αναζητά την τροφή του, κυρίως υδρόβια σαλιγκάρια και προνύµφες εντόµων.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

Η πάπια αυτή παρατηρείται στην Ελλάδα κυρίως τους χειµωνιάτικους µήνες. Φωλιάζει σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Το πιο χαρακτηριστικό πουλί των υγροβιότοπων της Κρήτης σε κάποιους από τους
οποίους αναπαράγεται. Οι πληθυσµοί του αυξάνονται την άνοιξη και το φθινόπωρο ενώ
µειώνονται το χειµώνα. Εντοπίζεται εύκολα και συνήθως το βρίσκουµε κοντά σε καλαµιές,
όπου κρύβεται όταν αντιληφθεί τον κίνδυνο. Τρέφεται µε φυτική και ζωική ύλη, που βρίσκει τόσο µέσα όσο και έξω από το νερό.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

Το πιο πολυάριθµο υδρόβιο είδος πουλιού από όσα διαχειµάζουν στην Ελλάδα. Οι
πληθυσµοί του όµως έχουν µειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζει από τις πάπιες, από
το σχήµα του ράµφους και από τα δάκτυλά του, που είναι µακριά χωρίς νηκτικές µεµβράνες.
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Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Φαλαρίδα (Fulica atra)

Ποταµοσφυρικτής (Charadrius dubius)

Νυκτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)

Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus)

Μαυροκέφαλος γλάρος (Larus melanocephalus)

Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)
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Ποταµοσφυρικτής (Charadrius dubius)

Το διαρκές σφύριγµα αυτού του χαραδριού, στους αµµόλοφους της παραλίας ή κοντά
σε µια εκβολή ποταµού, µαρτυρά τη θέση της φωλιάς του. Οι πληθυσµοί του έχουν µειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της καταστροφής των βιοτόπων του και τη συνεχή όχληση
από τους λουόµενου.

Νυκτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Οι µικροί υγροβιότοποι της Κρήτης έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους νυκτοκόρακες,
που τους χρησιµοποιούν, στη διάρκεια της µετανάστευσης, ως σταθµούς ξεκούρασης και
ανεφοδιασµού. Τα τελευταία χρόνια, εµφανίζονται κάποια άτοµα και το χειµώνα.

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Τον µοναχικό και σπάνιο αυτό ερωδιό, τον συναντούµε στο Αιγαίο και την Κρήτη,
κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής του. Λίγα ζευγάρια φωλιάζουν σε καλαµιώνες υγροβιότοπων της βόρειας Ελλάδας.

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)

Η Κρήτη αποτελεί σηµαντικό σταθµό του µικροτσικνιά, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσής του. Τότε, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί και µακριά από υγροβιότοπους, σε
ελαιώνες ή θαµνότοπους.

Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)

Παλιότερα, φώλιαζε σε µεγάλους αριθµούς σε πολλούς ελληνικούς υγροβιότοπους,
συµπεριλαµβανόµενης και της Κρήτης. Οι αριθµοί της, έχουν περιοριστεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα. Η Κρήτη σήµερα, αποτελεί χώρο διαχείµασης και
µετανάστευσης του είδους.

Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus)

Χειµωνιάτικος επισκέπτης της Κρήτης και πολύ µικρότερος από τον πιο κοινό ασηµόγλαρο. Προτιµά περιοχές γλυκού ή αλµυρού νερού, κοντά σε αστικά κέντρα και λιµάνια.
Συχνά τρέφεται σε χωράφια και σκουπιδότοπους.

Μαυροκέφαλος γλάρος (Larus melanocephalus)

Το µαύρο χρώµα στο κεφάλι αυτού του γλάρου, παρουσιάζεται στα ενήλικα άτοµα,
την εποχή της αναπαραγωγής.
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Ανθρώπινη Επέµβαση
Ο υγροβιότοπος του Αλµυρού δέχεται πιέσεις λόγω αφενός της γειτνίασής
του µε την πόλη του Αγίου Νικολάου και τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τον
Άγιο Νικόλαο µε την υπόλοιπη ανατολική Κρήτη και αφετέρου λόγω τουρισµού. Μικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες υφίστανται στα όρια του υγροβιότοπου
ενώ η αµµώδης παραλία στην ανατολική πλευρά του, φιλοξενεί µεγάλο αριθµό λουοµένων.

Προκειµένου να εκτιµήσουµε το µέγεθος των ανθρωπογενών πιέσεων, καταγράφουµε στη φύση αλλά και στο εργαστήριο, µια σειρά χαρακτήρων και παραµέτρων, των οποίων οι αλλαγές, λόγω των ανθρώπινων πιέσεων, επηρεάζουν και
καθορίζουν την ποιότητα του νερού του υγροβιότοπου αλλά και τη δοµή και ποικιλία
της βιοκοινωνίας των οργανισµών που ζουν µέσα ή γύρω από αυτούς. Η παραπάνω
εκτίµηση περιλαµβάνει την καταγραφή:
Των Υδρολογικών παραµέτρων του υγροβιότοπου





Μέσο πλάτος της κοίτης
Μέσο βάθος της κοίτης
Μέση ταχύτητα ροής του νερού
Εκτίµηση παροχής








Θερµοκρασία
Ηλεκτρική αγωγιµότητα
Ενεργός οξύτητα (pΗ)
∆ιαλυµένο οξυγόνο στο νερό
Αλατότητα
Θρεπτικά άλατα (ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ3 και ΡΟ4 ιόντα).

Της Φυσικο-Xηµικής ποιότητας του νερού του υγροβιότοπου.

Της Βιοποικιλότητας του υγροβιότοπου.

Η θερµοκρασία είναι ένας σηµαντικός παράγοντας καθώς, επηρεάζει τη διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό και τη δραστηριότητα των υδρόβιων οργανισµών,
καθορίζοντας έτσι τη δοµή και τη σύνθεση των βιοκοινωνιών τους.

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα αναφέρεται στη συγκέντρωση αλάτων στο νερό. Η
αυξηµένη συγκέντρωσή τους, µπορεί να οφείλεται σε φυσικές διεργασίες, όπως για
παράδειγµα στη διάβρωση των υποστρωµάτων των υγροβιότοπων (π.χ. η διάβρωση
των ασβεστόλιθων αυξάνει τη συγκέντρωση του ασβεστίου στο νερό) είτε στην εισροή αλάτων (π.χ. η εισροή θαλασσινού νερού σε ένα υγροβιότοπο αυξάνει τη συγκέ13

ντρωση του χλωρίου). Η αυξηµένη όµως συγκέντρωση των αλάτων µπορεί να υποδηλώνει και ανθρώπινη επέµβαση, όπως για παράδειγµα εισροή θρεπτικών αλάτων
από την έκπλυση των γύρω καλλιεργούµενων εδαφών.

Η ενεργός οξύτητα (pΗ) αναφέρεται στη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου
και υποδηλώνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το νερό σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία. Στους υγροβιότοπους οι φυσιολογικές τιµές του pΗ κυµαίνονται από 7
µέχρι 9. Οι χαµηλές ή αυξηµένες τιµές µπορεί να οφείλονται στην εισροή οργανικών
φορτίων και επηρεάζουν τη δοµή και τη σύνθεση των βιοκοινωνιών των υδρόβιων
οργανισµών.
Το οξυγόνο της ατµόσφαιρας διαλύεται στο νερό µε τη διαδικασία της διάχυσης. Το διαλυµένο αυτό οξυγόνο αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα του νερού
των υγροβιότοπων, καθώς από αυτό εξαρτάται η αναπνοή των περισσοτέρων υδρόβιων οργανισµών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οργανικής ρύπανσης, όπως για
παράδειγµα στον ευτροφισµό των νερών, η περιεκτικότητα του οξυγόνου µειώνεται.
Οι χαµηλές συγκεντρώσεις του υποδηλώνουν υποβαθµισµένη ποιότητα νερού και
επηρεάζουν άµεσα την επιβίωση των ευαίσθητων οργανισµών που έχουν υψηλές
απαιτήσεις σε αυτό.

Η αλατότητα είναι το συνολικό ποσό των διαλυµένων ανόργανων αλάτων του
νερού που είναι τα ιόντα χλωρίου, νατρίου, καλίου, ασβεστίου και µαγνησίου. Αυτά
εµπλουτίζουν το νερό των υγροβιότοπων συνήθως µέσα από φυσικές διαδικασίες
όπως η διάβρωση των πετρωµάτων, η υφαλµύρινση λόγω της γειτνίασης µε τη θάλασσα κ.ά.

Τα θρεπτικά άλατα δηλαδή τα άλατα του αζώτου, φωσφόρου και πυριτίου,
συσσωρεύονται στους υγροβιότοπους µε την έκπλυση, από το νερό της βροχής,
των επιφανειακών καλλιεργηµένων εδαφών όπου βρίσκονται υπολείµµατα λιπασµάτων. Είναι η βασική αιτία υποβάθµισης των υγροβιότοπων και δηµιουργίας των
ευτροφικών φαινοµένων σε αυτούς.
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Αλµυρός
Αγίου Νικολάου

Βιοποικιλότητα
Περιλαµβάνει την εκτίµηση της ποικιλίας και του µεγέθους του πληθυσµού
των οργανισµών που ζουν στο υδάτινο οικοσύστηµα και γύρω από αυτό. Η ποικιλία
αυτή µπορεί να µειωθεί ή να αλλάξει δοµή (κάποιοι πληθυσµοί οργανισµών µπορεί
να µειωθούν ή κάποια είδη να αποµακρυνθούν), ανάλογα µε το µέγεθος των ανθρωπογενών πιέσεων. Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης θα καταγραφούν τα διαφορετικά
είδη:
Ασπόνδυλων ζωικών οργανισµών που ζουν στο νερό.

Θηλαστικών, αµφίβιων και ερπετών που ζουν στο νερό ή κοντά σ΄αυτό.
Φυτών που ζουν στο νερό αλλά και στις όχθες.
Φυκών που ζουν στο νερό.
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Αλυκές
Ελούντας

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ιστορικό – Λειτουργία - Ανθρώπινη Επέµβαση
Οι αλυκές αποτελούν κοµµάτι του κόλπου της Ελούντας, ενός µοναδικού γεωµορφολογικού σχηµατισµού, ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς, που αποτελεί σήµερα
έναν από τους σηµαντικότερους πόλους έλξης τουριστών στην Κρήτη. Η γεωµορφολογία της περιοχής δικαιολογεί τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της, που
ευνοούν την παρουσία των αλυκών. Μεγάλη ηλιοφάνεια, υψηλές θερµοκρασίες, κατάλληλη ένταση των ανέµων και χαµηλή βροχόπτωση.
Εκτός από τις αλυκές, µέσα στον κόλπο της Ελούντας θα συναντήσουµε ακόµη
α) τη χερσόνησο της Σπιναλόγκας (Νησί) η οποία ενώνεται µέσω ενός ισθµού µε
τη γύρω περιοχή (o ισθµός αποκόπηκε το 1898 για να διανοιχτεί εκεί ένα µικρό κανάλι),
β) τα δύο µικρά νησιά, την Κολοκύθα και την Καλυδώνα (ή Σπιναλόγκα), µε το εντυπωσιακό φρούριό της, που κατασκευάστηκε το 1579 από τους Βενετούς (βλ.
χάρτη).

Στην αρχαιότητα, κοντά στον ισθµό, ήταν κτισµένη η αρχαία πόλη Ολούς.
Όταν ένα τµήµα του ισθµού βυθίστηκε, χάθηκε και µέρος της παλιάς πολιτείας, τα
ερείπια της οποίας βρίσκονται σήµερα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και
διακρίνονται κάποιες φορές όταν τα νερά είναι ήρεµα. ∆υτικά του ισθµού έχουν
ανασκαφεί τάφοι της µινωικής και κλασσικής περιόδου ενώ ανατολικά διακρίνονται
τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής µε ψηφιδωτά δάπεδα.

Εκτός από τις αρχαιότητες, αξιοσηµείωτο γεωλογικό στοιχείο είναι η παρουσία ακονόπετρας στα υψώµατα πάνω από τον οικισµό Σχίσµα, µοναδικής στην Ελλάδα. Η ακονόπετρα είναι ένα είδος λεπτόκοκκης σµύριδας που χρησιµοποιείται για
το ακόνισµα των διαφόρων εργαλείων. Τα ακόνια της Ελούντας ήταν γνωστά στην
Ευρώπη µε το όνοµα «τούρκικες πέτρες».

Οι αλυκές βρίσκονται στο νοτιοανατολικό όριο του οικισµού Σχίσµα και επεκτείνονται παράλληλα µε την ακτογραµµή. Καταλαµβάνουν µια έκταση 62 στρεµµάτων περίπου και χωρίζονται σε δύο τµήµατα, τη µεγάλη και τη µικρή. Καλύπτονται
µε θαλασσινό νερό, βάθους 0,2 – 1 µέτρο και επικοινωνούν µε τη θάλασσα µέσα από
µία µικρή δίοδο. ∆ηµιουργήθηκαν από τους Βενετούς το 16ο αιώνα, όπου παρήγαγαν
µεγάλες ποσότητες αλατιού, καλής ποιότητας. Η λειτουργία των αλυκών συνεχί-
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στηκε επί Τουρκοκρατίας και στη συνέχεια πέρασαν στην κυριότητα του ελληνικού
∆ηµοσίου µέχρι το 1972 οπότε και σταµάτησε η λειτουργία τους.

Η παραγωγή του αλατιού δε βασιζόταν σε σύγχρονες τεχνικές και µηχανικά
µέσα αλλά σε παραδοσιακές µεθόδους. Η καλλιεργητική περίοδος ξεκινούσε την
άνοιξη και ολοκληρωνόταν το φθινόπωρο. Το θαλασσινό νερό, µέσα από τη δίοδο,
διοχετευόταν σε σειρά ρηχών και επίπεδων δεξαµενών θέρµανσης (θερµάστρες)
και παρέµενε εκεί µέχρις ότου ζεσταθεί και αρχίσει η σταδιακή του εξάτµιση αλλά
και µέχρις ότου κατασταλάξουν οι ακαθαρσίες και οι ξένες ουσίες. Στη συνέχεια
όταν η πυκνότητά του γινόταν αρκετά υψηλή, διοχετευόταν στις, ακόµη πιο ρηχές
δεξαµενές κρυστάλλωσης (αλοπήγια ή τηγάνια) µέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καθίζησης των κρυστάλλων του αλατιού στον πυθµένα. Το νερό που περίσσευε, αποµακρυνόταν και διοχετευόταν ξανά στις θερµάστρες για να επαναληφθεί
η διαδικασία και να «ποτιστούν» ξανά τα τηγάνια µέχρις ότου το αλάτι φτάσει τα
10-15 εκατοστά σε συµπαγή και πολύ σκληρή µορφή.
Η έκταση των θερµαστρών κυριαρχούσε στη συνολική έκταση των αλυκών
(περίπου το 90%) καθώς για να παραχθεί το αλάτι απαιτείται η εξάτµιση µεγάλης
ποσότητας θαλασσινού νερού.

Οι θερµάστρες διαχωρίζονταν από τα τηγάνια µε χαµηλά τοιχία φτιαγµένα
από πέτρες και πηλό ενώ ξύλινα φράγµατα και θυρίδες διασφάλιζαν την επικοινωνία µεταξύ θερµαστρών και τηγανιών.

Το φθινόπωρο γινόταν η συγκοµιδή του αλατιού. Με ειδικά κοπίδια έσπαγε το
στρώµα του αλατιού στα τηγάνια και συγκεντρωνόταν σε σωρούς για να µεταφερθεί
στη συνέχεια στους χώρους αποθήκευσης όπου το σκέπαζαν µε κεραµίδια για να
το προφυλάξουν από τη βροχή. Από εκεί το προωθούσαν στις αγορές της Κρήτης.
Την εποχή των Βενετών υπήρχαν 45 τηγάνια στην Ελούντα µε ετήσια παραγωγή
70.000 µεζούρες. Οι Τούρκοι µείωσαν την παραγωγή του ενώ τα τελευταία χρόνια
της λειτουργίας των αλυκών, τα τηγάνια µειώθηκαν στα 10 και η παραγωγή έφτασε
τους 900 τόνους περίπου.

Σήµερα ο χώρος των αλυκών έχει υποστεί σηµαντικές αλλοιώσεις. Οι θερµάστρες παραµένουν αλλά ο πυθµένας τους έχει υποστεί καθιζήσεις ενώ στα τηγάνια
έχουν φυτρώσει φυτά και έχει συσσωρευτεί βούρκο. Τα ξύλινα φράγµατα και οι
θυρίδες επικοινωνίας µεταξύ θερµαστρών και τηγανιών έχουν καταστραφεί αλλά
παραµένουν τα τοιχία από πέτρες και πηλό. Παράλληλα κάποιες επιχωµατώσεις
για τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων υποβάθµισαν ακόµη περισσότερο το
χώρο.
Ουσιαστικά στην περιοχή δεν υφίσταται κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα προ-
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στασίας του φυσικού περιβάλλοντος παρόλο τον χαρακτηρισµό της ως «Περιοχής
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» και τη σηµαντική τουριστική της ανάπτυξη. Ισχύουν
µόνο οι δεσµεύσεις για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων.

Από τη ∆ηµοτική αρχή υπήρχε η πρόταση επαναλειτουργίας των αλυκών και
δηµιουργίας ενός Μουσείου Αλατιού. Αυτή η πρόταση, παράλληλα µε την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για ψάρεµα και την παρατήρηση πουλιών, θα βοηθούσε
ιδιαίτερα την αναβάθµιση της περιοχής και την ανάπτυξη του οικοτουρισµού.
Αλυκές Ελούντας

Το θαλάσσιο οικοσύστηµα και ο υγροβιότοπος των αλυκών
Τα κύρια χαρακτηριστικά του κόλπου της Ελούντας είναι η κλειστή ακτογραµµή του, τα ρηχά νερά που δεν ξεπερνούν τα 8 µέτρα και η ορεινή γύρω ενδοχώρα. Η αλατότητα του θαλασσινού νερού κυµαίνεται στο 39‰ και η θερµοκρασία
του είναι υψηλή, µε µέγιστη τιµή τους 30οC. Λόγω των παραπάνω συνθηκών και
των ήπιων ανέµων που επικρατούν, στα νότια του κόλπου οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η κυκλοφορία του νερού είναι αρκετά µειωµένη µε αποτέλεσµα στον
πυθµένα να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου και κυριαρχία της λεπτής άµµου και της λάσπης.
Οι αλυκές, που εκτείνονται παράλληλα µε την ακτογραµµή, στα νότια του κόλπου, αποτελούν ένα ανθρωπογενές οικοσύστηµα, τα διαµερίσµατα του οποίου, είναι
σχετικά αυτόνοµα (καθ΄όσον υπάρχει µια µικρή επικοινωνία µεταξύ τους), µε ίδια
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φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που το καθένα από αυτά θα µπορούσε να συνιστά
ένα ιδιαίτερο οικοσύστηµα. Πρόκειται για οικότοπους αντίξοων συνθηκών, όπου
λίγοι οργανισµοί µπορούν να επιβιώσουν. Εκείνοι όµως που το καταφέρνουν, αναπτύσσουν συνήθως µεγάλους πληθυσµούς λόγω απουσίας ανταγωνιστών.

Ο µοναδικός γεωµορφολογικός σχηµατισµός της περιοχής, (κλειστός κόλπος,
χερσόνησος, νησιά, ρηχό νερό, αλυκές µε έντονη διακύµανση από το λίγο αλµυρό
νερό σε ακραίες συνθήκες αλατότητας, υψηλές θερµοκρασίες, ήπιοι άνεµοι και
ορεινή γύρω ενδοχώρα), δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα µωσαϊκό πολλών,
διαφορετικών και αξιόλογων (µε βάση το ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας οικοτόπων
NATURA 2000) χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων σε µικρή αναλογικά έκταση.
Οι οικότοποι αυτοί (λιµνοθάλασσα, λασπώδεις θαλάσσιες εκτάσεις, µεσογειακές
αλόφιλες διαπλάσεις, µεσογειακά αλµυρά αλίπεδα κ.ά.) διακρίνονται για τη µεγάλη
παραγωγικότητα, τη µεγάλη βιοποικιλότητα, καθώς φιλοξενούν πολλά και διαφορετικά φυτά και ζώα, αλλά και την εύθραυστη ισορροπία τους. Για το λόγο αυτό
οποιοδήποτε διαχειριστικό σχέδιο για την ανάπλαση της περιοχής θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του φυσικού αυτού περιβάλλοντος.

A. Χλωρίδα
Στο θαλάσσιο οικοσύστηµα συναντούµε τρία (3) είδη θαλάσσιων φυτών από τα
επτά (7) που συναντούµε στην Κρήτη. Το ένα από αυτά, η ποσειδώνια (Posidonia
oceanica) είναι ενδηµικό και προστατευόµενο είδος της Μεσογείου και τα λιβάδια
που σχηµατίζει είναι σηµαντικά οικοσυστήµατα µεγάλης παραγωγικότητας, που φιλοξενούν τη µεγαλύτερη ποικιλότητα ασπόνδυλων ζώων της Μεσογείου. Στα
αβαθή σηµεία του κόλπου συναντούµε το δεύτερο θαλάσσιο φυτό Cymodocea nodosa και µέσα στις αλυκές, κυρίως στις άκρες, το Ruppia maritima. Το τελευταίο
αυτό είδος, είναι χαρακτηριστικό των αβαθών παράκτιων περιοχών µε έντονες
διακυµάνσεις της αλατότητας, όπως είναι το περιβάλλον των αλυκών. Πλούσια
στις αλυκές είναι επίσης και η αλοφυτική χερσαία χλωρίδα, δηλαδή αυτή που µπορεί και αναπτύσσεται σε αλατούχα εδάφη. Στην Ελούντα κυρίαρχο αλοφυτικό είδος
είναι η αρµυρίθρα (Sarcocornia perennis).
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Αρµυρίθρα (Sarcocornia perennis)

Ποσειδώνια (Posidonia oceanica)

Αλυκές
Ελούντας
Η εγκατάλειψη των αλυκών και η στασιµότητα του νερού δηµιουργούν σήµερα
έντονα φαινόµενα ευτροφισµού. Χαρακτηριστική είναι η συσσώρευση βούρκου στα
τηγάνια και η παρουσία του φύκους Cladophora sp. στις παλιές θερµάστρες.

Β. Πανίδα
Τα µικρά ασπόνδυλα ζώα του νερού
Οι αλυκές φιλοξενούν εκείνα τα θαλασσινά ασπόνδυλα ζώα που αντέχουν στις
µεγάλες διακυµάνσεις της αλατότητας, από τις χαµηλές τιµές της µέχρι και τις
πολύ υψηλές. Κυριαρχούν τα καρκινοειδή (γαριδούλες) και τα µαλάκια (σαλιγκάρια,
αχοιβάδες κ.ά.).
Μικρά πρωτόζωα των θαλασσών
και των υφάλµυρων νερών

Τυπικό σαλιγκάρι των αλυκών

Θαλασσινές γαριδούλες
Τυπική αχιβάδα των αλυκών

Τυπικό σαλιγκάρι των βράχων

Θηλαστικά και ερπετά
Στην Κρήτη τα µεγάλα ζώα που συναντούµε γύρω από τις αλυκές δεν διαθέτουν ειδικές προσαρµογές για τη διαβίωση στο αλµυρό νερό αλλά είναι ίδια µε αυτά
που ζουν κοντά στον άνθρωπο. Τα είδη αυτά είναι ο κοινός ποντικός (Mus domesticus) και ο αρουραίος (Rattus rattus). Η πιο σηµαντική όµως αναφορά είναι αυτή
της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η οποία, σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, τρέφεται και πιθανόν να ζευγαρώνει στον κόλπο της Ελούντας. Στην ενδοχώρα, γύρω από τις αλυκές, όπου η βλάστηση είναι πιο
ανεπτυγµένη, είναι πιθανό να δούµε την πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata) και κάποιο φίδι.
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Πουλιά
Αλκυόνα (Alcedo atthis)

Ψαροφάγο πολύχρωµο πουλί, µε καλές καταδυτικές ικανότητες. Μπορεί να φτερουγίζει πάνω από το νερό, χωρίς να µετακινείται, προκειµένου να εντοπίσει τη λεία του.

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Πολύ µικρό παρυδάτιο πουλί που φωλιάζει στη ζώνη της τούνδρας στην Αρκτική.
Όταν σταθµεύει, στη διάρκεια της µετανάστευσής του, το συναντούµε συχνά σε κοπάδια
µαζί µε άλλα συγγενικά του είδη.

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber)

Τα φοινικόπτερα (φλαµίνγκος) είναι χαρακτηριστικά πουλιά των ρηχών λιµνών, λιµνοθαλασσών, αλµυρών λιµνών και αλυκών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι όλο
και περισσότερα άτοµα ξεχειµωνιάζουν στις ακτές του βορείου Αιγαίου και συγκεκριµένα
στον υγροβιότοπο του Πόρτο Λάγος, στο δέλτα του Έβρου και στην Αλυκή της Λήµνου.

Ασηµόγλαρος (Larus michahellis)

Ο πιο κοινός γλάρος των ελληνικών ακτών. Φωλιάζει σε αποικίες στα µικρά ξερονήσια. Συχνά όµως τον συναντούµε και µακριά από τη θάλασσα, σε σκουπιδότοπους, όπου
ψάχνει τροφή. Τα φτερά τού ασηµόγλαρου τον βοηθούν να πετά σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες, όπως µε πολύ δυνατούς ανέµους.

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Πολύ κοινή σουσουράδα. Φωλιάζει σε ακτές, βραχονησίδες, υγροβιότοπους και σε
ψηλά βουνά. Παρατηρείται σε µεγάλους αριθµούς το χειµώνα όταν πολλά άτοµα έρχονται
από τη βόρεια Ευρώπη.

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Αρκετά κοινός το χειµώνα στους παράκτιους υγροβιότοπους, στα αλµυρά έλη αλλά
ακόµα και στα λιµάνια της Κρήτης και του Αιγαίου.

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

Μεταναστευτικό γεράκι που ξεχειµωνιάζει στη Μαδαγασκάρη της Αφρικής. Από τα
µέσα Μαρτίου µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, το συναντούµε στη Μεσόγειο και ειδικά στα νησιά
του Αιγαίου (Σποράδες, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη) όπου φιλοξενείται το 70% του
παγκόσµιου πληθυσµού του (περίπου 5.000 ζευγάρια). Φωλιάζει στα απόκρηµνα βράχια
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πάνω από τη θάλασσα, σε αποικίες. Έχει χαρακτηριστεί ως ο «πειρατής του Αιγαίου»
διότι είναι το µοναδικό αρπακτικό που καθυστερεί τη γέννηση των αυγών του µέχρι τον
Αύγουστο, έτσι ώστε να ταΐσει τους νεοσσούς του, συλλαµβάνοντας στον αέρα τα µικρά
πουλιά που διασχίζουν τη Μεσόγειο πηγαίνοντας προς το νότο. ∆ιακρίνεται σε δύο κύριες
χρωµατικές φάσεις την καστανή και τη µελανή.

Αλκυόνα (Alcedo atthis)

Νανοσκαλίδρα (Calidris minutus)

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber)

Ασηµόγλαρος (Larus michahellis)

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

Αρτέµης (Calonectris diomedea)

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
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Αρτέµης (Calonectris diomedea)

Μεγάλο ψαροφάγο θαλασσοπούλι που µοιάζει µε τους γλάρους χωρίς να έχει συγγένεια µ’ αυτούς. Φωλιάζει σε αποµονωµένες βραχονησίδες της Μεσογείου ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει προς το νότιο Ατλαντικό. Πετάει χαµηλά και συνήθως µοναχικά
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Τα βουτηχτάρια είναι υδρόβια πουλιά που δεν έχουν συγγένεια µε τις πάπιες. Τα
µαυροβουτηχτάρια ξεχειµωνιάζουν σε υγροβιότοπους και παράκτιες θαλάσσιες περιοχές.
Βουτούν στο νερό, πολλές φορές σε κοπάδια, για να βρουν µικρά ψάρια, υδρόβια σαλιγκάρια και έντοµα. Στην Κρήτη µπορεί να τα συναντήσουµε από το Νοέµβριο έως το Μάρτιο.

Ψάρια
Η ιχθυοπανίδα του κόλπου της Ελούντας είναι αρκετά ποικίλη και έχουν καταµετρηθεί 59 είδη περίπου. Το ενδιαφέρον όµως στοιχείο είναι η παρουσία πολλών νεαρών ψαριών. Αυτό σηµαίνει ότι ο κόλπος λειτουργεί ως πεδίο ωοτοκίας
και προφύλαξης των ψαριών νεαρής ηλικίας.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θάλασσα και γλυφό νερό»
Στόχοι του προγράµµατος
Μέσα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα επιδιώκουµε τα παιδιά να:

 συνευρεθούν µε τη φύση, µέσα από τις διαδροµές, το περπάτηµα, τους
ήχους, τις οσµές, την αφή και τα χρώµατα.

 εξερευνήσουν, να παίξουν, να παρατηρήσουν, να µετρήσουν, να καταγράψουν και να συσχετίσουν.

 γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής που συνδέεται µε τις αλυκές της
Ελούντας και τον υγροβιότοπο του Αλµυρού.
 γνωρίσουν τις κλιµατικές και γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και το
ρόλο τους στη διαµόρφωση των παράκτιων οικοσυστηµάτων της περιοχής.

 αποκτήσουν βασικές γνώσεις της οικολογίας των παράκτιων υδατικών
οικοσυστηµάτων.

 γνωρίσουν τις αξίες και λειτουργίες των υγροβιότοπων, τις σχέσεις βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.

 συνειδητοποιήσουν τη µεγάλη αξία του υγροβιότοπου για τη φύση και
τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής στην πορεία του χρόνου.
 αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και ταξινόµησης της χλωρίδας και
της πανίδας της περιοχής.

 αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης πιθανών προβληµάτων που δηµιουργούνται στον υγροβιότοπο από ανθρώπινες δραστηριότητες.

 συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας
της βιοποικιλότητας των προς µελέτη περιοχών.

 προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για τη φροντίδα και αναβάθµιση των περιοχών.
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ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Οι εξερευνητές του Αλµυρού
Α. Στην κρυµµένη πηγή και τη λίµνη

1. Άσκηση προσανατολισµού. Χρήση πυξίδας. Σηµάδια της φύσης για τον προσανατολισµό. Προσδιορισµός γεωγραφικής θέσης. Προσδιορισµός της συγκεκριµένης θέσης στο χάρτη. Φωτογράφηση των διαφορετικών βιοτόπων της περιοχής.

2. Μέτρηση υδρολογικών παραµέτρων της συγκεκριµένης θέσης του υγροβιότοπου, όπως µέσο βάθος της κοίτης και µέση ταχύτητα ροής του νερού. Καταγραφή
των µετρήσεων στις ερευνοσελίδες του Αλµυρού.

3. Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού. Μέτρηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων
µε τη χρήση του φορητού εξοπλισµού: οξυγονόµετρο, αγωγιµόµετρο, πεχάµετρο,
θερµόµετρο. Καταγραφή στις ερευνοσελίδες του Αλµυρού. Μεταφορά δείγµατος
νερού στο εργαστήριο του ΚΠΕ για συµπληρωµατικές µετρήσεις, προκειµένου να
ολοκληρωθεί ο προσδιορισµός της Φυσικο-Χηµικής ποιότητας του νερού στη συγκεκριµένη θέση.
4. Βιοποικιλότητα

α) Συλλογή των διαφορετικών ζωικών οργανισµών του νερού µε τη βοήθεια
της απόχης και των λαβίδων. Αναγνώριση των ειδών που επικρατούν, µε τη χρήση
των ειδικών ταυτοτήτων και των µεγεθυντικών φακών. Αναφορά στα είδη που
αντέχουν στις αυξοµειώσεις της αλατότητας του νερού (ευρύαλα είδη). Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση
των οργανισµών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν (υφάλµυρο νερό). Παιχνίδι µε κάρτες. Φωτογράφηση των διαφορετικών ειδών και των λεπτοµερειών τους. Συλλογή
ζωντανών υδρόβιων οργανισµών, τοποθέτησή τους στα βαζάκια και µεταφορά στο
εργαστήριο του ΚΠΕ για την παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
στο στερεοσκόπιο.

β) Συλλογή των διαφορετικών φυτών της όχθης (παρόχθια βλάστηση). Αναγνώριση των ειδών που επικρατούν µε τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά
στη σχέση των φυτών αυτών µε το υφάλµυρο νερό. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των φυτών αυτών µε
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το βιότοπο στον οποίο ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες. Φωτογράφηση των διαφορετικών
ειδών και των λεπτοµερειών τους. Ετοιµασία υλικού και τοποθέτησή του στην ειδική πρέσα για το φυτολόγιο.

γ) Παρατήρηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Υδρόβια και αρπακτικά είδη.
Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών πουλιών µε τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά στη σχέση των υδρόβιων πουλιών µε το νερό. Προσαρµογές ποδιών
και ράµφους για τη ζωή και διατροφή στο νερό. Αρπακτικά πουλιά και τροφικό
πλέγµα στους υγροβιότοπους. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση
των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των πουλιών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο
ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες.

δ) Παρατήρηση θηλαστικών, ερπετών και αµφιβίων της περιοχής. Καταγραφή
των χναριών και των περιττωµάτων τους. Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών µε
τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Σχέση του κάθε είδους µε το νερό. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση
των οργανισµών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες.
5. Καταγραφή του τοπίου

Παρατήρηση του τοπίου στο σύνολό του. Καταγραφή της ανθρώπινης επέµβασης και διατύπωση προτάσεων για την αναβάθµισή του χώρου.
Β. Στην εκβολή. Εκεί που το γλυφό νερό συναντά το θαλασσινό

1. Άσκηση προσανατολισµού. Χρήση πυξίδας. Προσδιορισµός γεωγραφικής
θέσης και της συγκεκριµένης θέσης στο χάρτη. Φωτογράφηση των διαφορετικών
µικροβιοτόπων της περιοχής.

2. Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού. Μέτρηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων
µε τη χρήση του φορητού εξοπλισµού: οξυγονόµετρο, αγωγιµόµετρο, πεχάµετρο,
θερµόµετρο. Καταγραφή στις ερευνοσελίδες του Αλµυρού.Μεταφορά δείγµατος
νερού στο εργαστήριο του ΚΠΕ για συµπληρωµατικές µετρήσεις, προκειµένου να
ολοκληρωθεί ο προσδιορισµός της Φυσικο-Χηµικής ποιότητας του νερού στη συγκεκριµένη θέση.
3. Βιοποικιλότητα

α) Συλλογή των διαφορετικών φυτών της εκβολής. Αναγνώριση των ειδών
που επικρατούν µε τη χρήση ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά στη σχέση των φυτών
αυτών µε το υφάλµυρο και αλµυρό νερό. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την
27

εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των φυτών αυτών µε το βιότοπο
στον οποίο ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες. Φωτογράφηση των διαφορετικών ειδών και
των λεπτοµερειών τους. Ετοιµασία υλικού και τοποθέτησή του στην ειδική πρέσα
για το φυτολόγιο.

β) Συλλογή υδρόβιας βλάστησης (φυκών). Αναγνώριση των ειδών που επικρατούν µε τη χρήση ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά στη σχέση των φυτών αυτών
µε το υφάλµυρο και αλµυρό νερό. Αναφορά στη σχέση των φυτών αυτών µε τη Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού και ειδικά την παρουσία θρεπτικών αλάτων. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων (ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις, καταγραφές) για την
εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των φυκών µε το βιότοπο στον
οποίο ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες. Φωτογράφηση των διαφορετικών ειδών και των
λεπτοµερειών τους στη φύση.
γ) Παρατήρηση της ορνιθοπανίδας της εκβολής. Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών πουλιών µε τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά στη σχέση των
πουλιών µε το θαλασσινό νερό. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση
των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των πουλιών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο
ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες.

δ) Παρατήρηση θηλαστικών, ερπετών και αµφιβίων της περιοχής. Καταγραφή
των χναριών και των περιττωµάτων τους. Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών µε
τη χρήση ειδικών ταυτοτήτων. Σχέση των ειδών µε την παράκτια ζώνη. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση
των οργανισµών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν. Το παιχνίδι µε τις κάρτες
ολοκληρώνεται.

Αλµύρα - Αλάτι - Αλυκές
Α. Στην ηρεµία των αλυκών

1. Άσκηση προσανατολισµού. Χρήση πυξίδας. Προσδιορισµός της γεωγραφικής
σχέσης και της σχετικής θέσης του υγροβιότοπου των αλυκών στο χάρτη. Φωτογράφηση των διαφορετικών µικροβιοτόπων της περιοχής.
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2. Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού. Μέτρηση των φυσικο-χηµικών παραµέτρων
µε τη χρήση του φορητού εξοπλισµού: οξυγονόµετρο, αγωγιµόµετρο, πεχάµετρο,
θερµόµετρο. Καταγραφή στις ερευνοσελίδες των αλυκών. Μεταφορά δείγµατος
νερού για τη µέτρηση στο εργαστήριο του ΚΠΕ των ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ3 και ΡΟ4 ιόντων, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο προσδιορισµός της ΦυσικοΧηµικής ποιότητας
του νερού στη συγκεκριµένη θέση.

Αλυκές
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3. Βιοποικιλότητα

α) Συλλογή αλοφυτικής βλάστησης. Αναγνώριση των ειδών που επικρατούν µε
τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Προσαρµογές των οργανισµών αυτών στο υφάλµυρο και αλµυρό νερό. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων (ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις, καταγραφές) για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των
φυτών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν. Φωτογράφηση των διαφορετικών
ειδών και των λεπτοµερειών τους στη φύση. Παιχνίδι µε κάρτες.

β) Παρατήρηση της ορνιθοπανίδας των αλυκών. Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών πουλιών µε τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Αναφορά στη σχέση των
πουλιών µε το ιδιαίτερο αυτό µεσογειακό οικοσύστηµα. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων (ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις, καταγραφές) για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των πουλιών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν.
Παιχνίδι µε κάρτες.

γ) Παρατήρηση θηλαστικών, ερπετών, αµφιβίων της περιοχής. Καταγραφή
των χναριών και των περιττωµάτων τους. Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών µε
τη χρήση ειδικών ταυτοτήτων. Σχέση των θηλαστικών, ερπετών και αµφιβίων µε
το χώρο των αλυκών. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων (ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις,
καταγραφές) για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και τη συσχέτιση των οργανισµών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν. Παιχνίδι µε κάρτες.
4. Καταγραφή του τοπίου

Παρατήρηση του τοπίου στο σύνολό του. Καταγραφή της ανθρώπινης επέµβασης και διατύπωση προτάσεων για την αναβάθµισή του χώρου.
Β. Στη θάλασσα…
1. Βιοποικιλότητα.

α) Συλλογή θαλασσινών ζωικών οργανισµών. Αναγνώριση των ειδών που επικρατούν µε τη χρήση των ειδικών ταυτοτήτων. Συµπλήρωση των ερευνοσελίδων
(ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις, καταγραφές) για την εµπέδωση των παρατηρήσεων και
τη συσχέτιση των φυτών αυτών µε το βιότοπο στον οποίο ζουν. Φωτογράφηση των
διαφορετικών ειδών και των λεπτοµερειών τους στη φύση. Παιχνίδι µε κάρτες.
Συλλογή ζωντανών θαλασσινών οργανισµών, τοποθέτησή τους στα βαζάκια και µεταφορά στο εργαστήριο του ΚΠΕ για την παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους στο στερεοσκόπιο.
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β) Συλλογή θαλασσινών φυτικών οργανισµών. Αναφορά και παρατήρηση των
µεσογειακών λιβαδιών της ποσειδώνιας Posidonia oceanica και στα χαρακτηριστικά
σφαιρικά της µπαλάκια. Το παιχνίδι µε τις κάρτες ολοκληρώνεται.
2. Καταγραφή του τοπίου

Παρατήρηση του τοπίου στο σύνολό του. Καταγραφή της ανθρώπινης επέµβασης και διατύπωση προτάσεων για την αναβάθµιση του χώρου.
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ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
τος.

1. Παρουσίαση του περιεχοµένου και των δραστηριοτήτων του προγράµµα-

Ιστορικά στοιχεία για τον υγροβιότοπο του Αλµυρού και σύνδεσή του µε την
παράδοση. Αναφορά στα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής. Ιδιαιτερότητες και σηµασία του Αλµυρού ως παράκτιου υφάλµυρου υγροβιότοπου. Είδη παρόχθιας και
υδρόβιας χλωρίδας. Είδη υδρόβιας και µη πανίδας. Ανθρώπινη επέµβαση. Μέτρα
προστασίας του υγροβιότοπου από την ανθρώπινη επέµβαση.

Ιστορικά στοιχεία για τη λειτουργία των αλυκών. Πολιτισµικά και αρχαιολογικά στοιχεία της περιοχής. Η ιδιαίτερη γεωµορφολογία της περιοχής σε σχέση µε
την υπόλοιπη παράκτια ζώνη της Κρήτης. Περιοχή “Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”.
Η διαδικασία παραγωγής αλατιού µε τον παραδοσιακό τρόπο. Η σηµερινή κατάσταση
των αλυκών. Η ιδιαιτερότητες των αλυκών ως υγροτοπικά οικοσυστήµατα. Είδη
αλοφυτικής βλάστησης. Είδη υδρόβιας πανίδας των αλυκών. Ποικιλία ορνιθοπανίδας και προστατευόµενα και απειλούµενα είδη. Το γύρω θαλάσσιο περιβάλλον. Τα
τρία σηµαντικά είδη θαλάσσιων αγγειόσπερµων της περιοχής: η ποσειδώνια Posidonia oceanica και τα λιβάδια της, το Cymodocea nodosa και το Ruppia maritima,
οι βιότοποι των οποίων συνιστούν ιδιαίτερους οικοτόπους για το NATURA 2000.
Οι λασπώδεις και αµµώδεις θαλάσσιες εκτάσεις, οι µεσογειακές αλόφιλες διαπλάσεις, τα µεσογειακά αλµυρά αλίπεδα. Η «φιλοξενία» νεαρών σταδίων πολλών ειδών
ψαριών. Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και η σύνδεσή της µε τη λιµνοθάλασσα. Η ύπαρξη ακονόπετρας στην ενδοχώρα της περιοχής. Η ανθρώπινη επέµβαση και ο τουρισµός. Προγράµµατα προστασίας του υγροβιότοπου.
2. Ερωτήσεις εµπέδωσης – Συζήτηση.

3. Χωρισµός σε οµάδες εργασίας.

Καθορισµός του ρόλου και της εργασίας της κάθε οµάδας. Γνωριµία µε τον
εξοπλισµό (χάρτες, πυξίδες, κιάλια, µέτρο, µεγεθυντικούς φακούς, λαβίδες, βαζάκια, χρονόµετρο, µπότες, κασετόφωνα, οξυγονόµετρο, αγωγιµόµετρο, πεχάµετρο, θερµόµετρο, πρέσα φυτολογίου, απόχες, φυλλάδια εργασίας κ.ά.).
4. Εργαστήρια σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα:

 Παρόχθια και υδρόβια βλάστηση (φύκη) του υγροβιότοπου του Αλµυρού.
Αλοφυτική και θαλάσσια βλάστηση των αλυκών της Ελούντας. Προσδιορισµοί των
διαφορετικών ειδών. Τρόποι προετοιµασίας και δηµιουργίας φυτολογίου.
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 Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού. Αναλύσεις νερού από την πηγή, τη µικρή
λίµνη του Αλµυρού καθώς και από τις αλυκές της Ελούντας. Συσχέτιση των µετρήσεων του εργαστηρίου µε τις µετρήσεις του πεδίου, προκειµένου να εκτιµηθεί η
Φυσικο-Χηµική ποιότητα νερού του υγροβιότοπου του Αλµυρού και των αλυκών
της Ελούντας.
 Βιοποικιλότητα.

Αναγνώριση και προσδιορισµός των διαφορετικών ειδών υδρόβιων ασπόνδυλων οργανισµών µε βάση ειδικές κάρτες. Παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους στο στερεοσκόπιο.

5. Καταγραφή των εντυπώσεων και των συναισθηµάτων που γεννήθηκαν από
το περπάτηµα κοντά στη φύση. Ο ρόλος των παιδιών στην προστασία του περιβάλλοντος. Ευαισθητοποίηση. Θεατρικό παιχνίδι ρόλων. Κατασκευές.
6. Ανάλυση δεδοµένων, σύνθεση, συζήτηση.

7. Αξιολόγηση του προγράµµατος. Αποχαιρετισµός και αναµνηστικές φωτογραφήσεις.
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