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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

8.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.1.1   Φυσικό Περιβάλλον της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

      Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης αποτελείται από περιοχές µε µεγάλη βιοποικιλότητα και µεγάλο αριθµό 

σπάνιων ειδών και βιοτόπων.  

      Τα κύρια προβλήµατα – κίνδυνοι για τους φυσικούς τόπους (δάση, ποταµοί, 

λίµνες – λιµνοθάλασσες, θαλάσσιο περιβάλλον) της Περιφέρειας είναι : 

• οι πυρκαγιές, 

• η λαθροθηρία, 

• η λαθροϋλοτοµία, 

• τα αστικά λύµατα οικισµών και τα υγρά απόβλητα των κτηνοτροφικών 

και µεταποιητικών µονάδων 

• η ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικά – βιοµηχανικά 

λύµατα, άντληση πετρελαίου),  

• οι τουριστικές δραστηριότητες, ειδικά στις ακτές της Καβάλας και της 

Θάσου.  

• η µη ορθολογική διαχείριση του νερού, η οποία µπορεί να έχει 

µελλοντικά σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις παραθαλάσσιες 

περιοχές, στα ∆έλτα των Νέστου και Έβρου, την λίµνη της Βιστωνίδας και 

στο νησί της Θάσου.  

• η µόλυνση του ποταµού Νέστου, ο οποίος επιβαρύνεται µε αστικά και 

βιοµηχανικά λύµατα από τη Βουλγαρία, που καταλήγουν σ’ αυτόν χωρίς 

προηγούµενη επεξεργασία 

• η εντατικοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, ακόµα και σε 

περιοχές που προστατεύονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

• τα µεγάλα τεχνικά έργα, οι µεταφορές, νέοι τρόποι άσκησης της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η βιοµηχανική δραστηριότητα 

υποβαθµίζουν το φυσικό τοπίο και απειλούν τη βιωσιµότητα 

προστατευόµενων ειδών. 
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      Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

προστατεύεται από τη διεθνή συµφωνία RAMSAR και τα Κοινοτικά προγράµµατα 

CORINE και «ΝΑTURA 2000». Με το πρόγραµµα «NATURA 2000» καταγράφηκαν 

στην Περιφέρεια 2.275.600 στρέµµατα φυσικών τόπων, τα οποία αναλογούν στο 

16% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. 

 

8.1.2  Η Ευρωπαική συνθήκη «ΝΑTURA 2000» 

 

      Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση (1995) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 150 είδη 

θηλαστικών, 250 είδη πτηνών, 180 είδη ερπετών και αµφιβίων, 150 είδη ψαριών και 

τουλάχιστον 10.000 είδη φυτών και 100.000 είδη ασπόνδυλων, περιλαµβάνονται 

στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ειδών και συνθέτουν τον φυσικό πλούτο της 

Ενωµένης Ευρώπης, µε εναλλαγές που καλύπτουν από τη Μεσογειακή και Αλπική 

έως και τη Βόρεια ζώνη.  

      Τις τελευταίες δεκαετίες η εντατικοποίηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 

βιοµηχανική ανάπτυξη, οι µεταφορές, η γεωργία, ο τουρισµός, οδήγησαν στη 

δραµατική συρρίκνωση των πληθυσµών πολλών ειδών και υποβάθµιση των 

οικοτόπων και του φυσικού τοπίου. Η ΕΕ, από νωρίς έθεσε σε προτεραιότητα την 

προστασία της φυσικής κληρονοµιάς εκδίδοντας ανάλογες Κοινοτικές Οδηγίες και 

υιοθετώντας αυστηρά µέτρα για τη διατήρησή της. 

      Το δίκτυο Νatura 2000, ένα δίκτυο 8.588 περιοχών που θα τεθούν κάτω από 

ειδικό καθεστώς διαχείρισης, έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

στην Ευρώπη. Με τη σύσταση του δικτύου, στο οποίο περιλαµβάνονται 255 

αντιπροσωπευτικοί τύποι οικοτόπων, το φυσικό περιβάλλον γίνεται πλέον 

Ευρωπαϊκή υπόθεση και υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν στις πολιτικές 

τους µέτρα για την προστασία και διατήρηση του . 

      Στον εθνικό κατάλογο που κατέθεσε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

δίκτυο NATURA 2000 περιλαµβάνει 264 περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος, που 

καλύπτουν περίπου 27.500.000 στρέµµατα. 
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8.1.3 Περιοχές "Natura 2000" της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και 

Θράκης. 

       

      Στον Εθνικό Κατάλογο για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» ή αλλιώς 

«NATURA 2000», περιλαµβάνονται 22 περιοχές προστασίας της φύσης από το χώρο 

της Περιφέρειας µε συνολική έκταση της τάξεως του 1,7 εκατ. στρέµµατα.  

 

Πίνακας 8.1.1 : Κατάλογος περιοχών για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

«Natura 2000» 

 
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(στρεµ.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 Ν. ∆ράµας 258.470  

1 
∆άσος Φρακτού  

Παρθένο δάσος Κεντρικής Ροδόπης

10.720 

(5.500)

Α 

Α(0) 
2 Ροδόπη (Σηµύδα) 72.330 Α 

3 Περιοχή Ελατιά 69.820 Α 

4 Κορυφές όρους Φαλακρό 105.600 Β 

 Ν. Καβάλας 333.660  

5 
∆έλτα Νέστου  

Λιµνοθάλασσες Κεραµωτής 

(121.000) 

(43.000) 

Α(Κ) 

Α 
6 ∆.Νέστου -Λίµνες- Λιµν/σες- ευρύτερη 

περιοχή 

218.570 Α 

 
7 Κορυφές Όρους Παγγαίο 100.000 Α 

8 Όρµος Ποταµιάς 2.890 Α 

9 Κόλπος Παληού -Όρµος Ελευθερών 12.200 Α 

 Ν. Ξάνθης 181.240  

10 Λίµνη Βιστωνίδα - Λιµνοθάλασσα Λαγός

 

89.870 Α(Κ) 

 
11 Λιµνοθάλασσες Λάφρη και Λαφρούδα 35.480 Α 

12 Στενά Νέστου -Αισθητικό ∆άσος 23.800 Α(0) 

13 Όρος Χαϊντού - Κούλα και γύρω 

Κορυφές 

32.090 Α 
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 Ν. Ροδόπης 234.710  

14 

Λίµνες-Λιµνοθ/σες Θράκης - ευρύτ. 

περιοχή (Λίµνη Μητρικού και 

Λιµνοθάλασσες) 

120.210 

(53.870) 

Α(Κ) 

(0) 

 
15 Κοιλάδα Κοµψάτου 95.000 Α(0) 

16 Ποταµός Φιλιουρί - Άνω ρους 19.500 Β(0) 

17 Μαρώνεια - Σπήλαιο - Α 

18 

Λίµνες Βιστονίς, Ισµαρίς, και 

Λιµνοθάλασσες Ποταµοί Κοµψάτος και 

Φιλιουρί 

- 
Α 

 

 Ν. Έβρου 712.870  

19 ∆έλτα Έβρου 92.670 Α(Κ) 

20 
Βουνά Έβρου  

∆άσος ∆αδιάς - Σουφλί 

421.700 

(72.900) 

Α 

A(0) 
21 Τρεις Βρύσες 103.000 Α 

22 Φεγγάρι Σαµοθράκης 95.500 Α 

Σηµείωση : (Κ) = Συνθήκη RAMSAR              (0) = Πρόγραµµα CORIΝΕ 

Πηγές: Ε.Κ.Β.Υ και ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού  

 

      Τα όρια των υγροβιότοπων και των άλλων βιοτόπων του παραπάνω πίνακα 

απεικονίζονται στους χάρτες της µελέτης µε βάση τα ψηφιακά δεδοµένα της 

χαρτογράφησης του κοινοτικού προγράµµατος «ΦΥΣΗ 2000», το οποίο εκπονήθηκε 

από τους πλέον ειδικούς επιστήµονες της χώρας. 
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Χάρτης 8.1.1 : Προστατευόµενες περιοχές από τη συνθήκη «Natura 2000» 

 
               Πηγή : ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002 

 

      Τη µεγαλύτερη πίεση δέχονται οι υγροβιότοποι, οι οποίοι προστατεύονται, εκτός 

από το δίκτυο «Natura 2000», επίσης από τα δίκτυα : Ramsar και Corine. Τα 

εξωτερικά όρια και οι ρυθµίσεις για την προστασία αυτών των περιοχών, 

καθορίζονται από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ προβλέπεται και η έκδοση 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων: 

 

8.1.4  Περιοχές «Νatura 2000» του Ν. ∆ράµας 

 

∆άσος Ελατιάς 

 

      Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νοµού και εκτείνεται 

κατά µήκος της ελληνοβουλγαρικής µεθορίου. Χαρακτηρίζεται από τα συµπαγή δάση 

που την καλύπτουν σε ποσοστό 90% και την ύπαρξη του δασικού χωριού Ελατιάς.  

      Στη θέση «Κούτρα» και σε απόσταση 72 χλµ. από τη ∆ράµα υπάρχει το δασικό 

χωριό Ελατιάς, ιδιοκτησία της δασικής υπηρεσίας, που είναι το διοικητικό και 

λειτουργικό κέντρο των δασών της Ελατιάς. Αποτελείται από εντυπωσιακά πέτρινα 

κτίρια, τα οποία η δασική υπηρεσία χρησιµοποιεί εκτός των άλλων και για φιλοξενία 
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επισκεπτών. Το δασικό χωριό έχει υδροδότηση, ηλεκτρικό ρεύµα και τηλεφωνικές 

γραµµές.  

      Στην Ελατιά βρίσκεται το µοναδικό στη χώρα µας δάσος ερυθρελάτης, όπου το 

τοπίο παραπέµπει σε αντίστοιχα της µέσης και βόρειας Ευρώπης. Επίσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Ελατιάς και στη θέση «Μαγούλα» υπάρχει το µοναδικό στην 

Ελλάδα δάσος σηµύδας.  

      

 

Φωτογραφία 1 : ∆άσος Ελατιάς 

 

Άλλα είδη δένδρων και θάµνων που απαντώνται είναι η υβρυδογενής ελάτη 

(προσοµοιάζει µε την λευκή της Ευρώπης), δασική πεύκη, κέδρα, οξιά, σηµύδα, 

λεύκες, ιτιές, σορβιές, σφενδάµια, δρύες, φράξος, σκλήθρα, κρανιά, γαύρος, οστρυά 

αδριανός, κουφοξυλιά, αγριοτριανταφυλλιές, µύρτιλλα κ.ά., ενώ υπάρχει και πλήθος 

ποωδών φυτών. Γενικά η χλωρίδα της Ελατιάς είναι πλούσια σε είδη (πάνω από 

700), µε πολλά ενδηµικά (τοπικά) της βαλκανικής περιοχής, καθώς και µε πολλά 

σπάνια για τη χώρα µας. Επίσης, συναντάται ποικιλία µανιταριών µε πολλά εδώδιµα 

(βωλίτες, κοπρίνοι, αµανίτης καίσαρος κ.ά.). Η πανίδα της περιοχής είναι και αυτή 

πλούσια, µε είδη όπως την καφετιά αρκούδα, αγριογούρουνο, ελάφι, ζαρκάδι, λαγό, 

λύκο, αγριόγατο, φάσσα, αετούς, γεράκια, δρυοκολάπτες κ.ά. 

 

∆άσος Φρακτού 

 

      Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νοµού ∆ράµας, κάτω από την 

ψηλότερη κορυφή της Κεντρικής Ροδόπης στα 1.953 µ. Χαρακτηριστικό του 

αποτελεί η ύπαρξη του Παρθένου ∆άσους που είναι το µοναδικό της χώρας και 

θεωρείται το σπουδαιότερο στο είδος του στην Ευρώπη. Καταγράφηκε ως παρθένο 
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(έκταση 11.000 στρέµ.) το 1979 και αµέσως το 1980 κηρύχθηκε διατηρητέο µνηµείο 

της φύσης, λόγω της µεγάλης φυτογεωγραφικής, οικολογικής και ιστορικής του 

αξίας. Από τότε µέχρι σήµερα βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας, αφού 

δεν επιτρέπεται καµιά ανθρώπινη δραστηριότητα παρά µόνο η επιστηµονική έρευνα. 

Είναι παρθένο, γιατί η εξέλιξή του ακολούθησε τους κανόνες της φύσης και δε 

διαταράχθηκε από τον άνθρωπο εδώ και τουλάχιστον 500 χρόνια. Βέβαια µε την 

λέξη παρθένο δεν εννοούµε ότι δεν υπήρξε καµία ανθρώπινη παρουσία και 

δραστηριότητα, αλλά ότι οι µέχρι τώρα ήπιες ανθρώπινες επιδράσεις δεν επηρέασαν 

το χαρακτήρα του αδιατάρακτου δασικού οικοσυστήµατος.Η µορφή του παρθένου 

διαφέρει από τα κοινά δάση, επειδή σε αυτό συνυπάρχουν διάφορα είδη 

πλατύφυλλων και κωνοφόρων από µικρές ηλικίες και ύψη µέχρι και γηρασµένα ή 

ξερά δένδρα µεγάλου ύψους. Η ορατότητα είναι µικρή εξαιτίας της πυκνής 

βλάστησης, ενώ είναι αδιάβατο λόγω και των κατακείµενων δένδρων. Στο παρθένο η 

πιθανότητα συνάντησης µε κάποιο άγριο ζώο είναι µεγάλη, γιατί αυτά βρίσκονται σε 

µεγάλους πληθυσµούς και δε φοβούνται την παρουσία µας, αφού δεν έχουν 

συνηθίσει σε ανθρώπινες οχλήσεις. 

      Περιφερειακά του παρθένου υπάρχει µια ευρύτερη προστατευτική ζώνη που 

µαζί µε αυτό ονοµάζεται δάσος Φρακτού. Στην περιφερειακή ζώνη το δάσος 

προσοµοιάζει µε τα δάση της Κεντρικής Ροδόπης και βρίσκεται σε καθεστώς µερικής 

προστασίας, καθώς απαγορεύονται η βοσκή και η θήρα, ενώ επιτρέπονται η 

ξυλοπαραγωγή και η δασική αναψυχή. Λειτουργικό κέντρο του δάσους είναι το 

δασικό εργοτάξιο Φρακτού που βρίσκεται 8,5 χλµ. πριν από το παρθένο. Η 

βλάστηση του δάσους Φρακτού αποτελείται κυρίως από δάση ερυθρελάτης, οξιάς, 

δασικής πεύκης, µαύρης πεύκης και δρυός. Η ερυθρελάτη και η δασική πεύκη 

(καθώς και άλλα είδη) βρίσκονται στα νότια όρια της γεωγραφικής τους εξάπλωσης 

και δίνουν στην περιοχή χαρακτήρα µεσευρωπαϊκού τοπίου. 
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Φωτογραφία 2 : ∆άσος Φρακτού 

 

      Η πανίδα που εµφανίζεται στο Παρθένο ∆άσος είναι πολύ πλούσια σε είδη και σε 

αριθµούς. Η περιοχή αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ελληνικά ορεινά 

οικοσυστήµατα, µε την εµφάνιση όλων σχεδόν των ειδών που ζουν στα ελληνικά 

βουνά. Είναι προφανές ότι η πανίδα αυτή ζει και µετακινείται σε ολόκληρο το δάσος 

Φρακτού. Το µεγάλο υψοµετρικό εύρος του δάσους, που από τα 780 µ. διαµέσου 

πυκνοδασωµένων πλαγιών καταλήγει στο Παρθένο ∆άσος στα 1953 µ., σε 

συνδυασµό µε την εµφάνιση χαραδρών, ορθοπλαγιών και λιβαδικών εκτάσεων 

(ανώτερη υψοµετρική ζώνη), δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

συνύπαρξη πολυάριθµων ειδών. Στο σύµπλεγµα Φρακτού αναπαράγονται 

περισσότερα από 100 είδη πουλιών, ανάµεσα στα οποία αρκετά περιλαµβάνονται σε 

κοινοτική οδηγία για είδη που χρειάζονται ειδικά µέτρα προστασίας. Παράλληλα, το 

ίδιο πλούσια εµφανίζονται και τα θηλαστικά. Στην ευρύτερη περιοχή του 

συµπλέγµατος ζουν τουλάχιστον 32 είδη θηλαστικών, ανάµεσα τους όλα τα σπάνια 

είδη της Ελλάδας και Ευρώπης. H έκταση του Παρθένου ∆άσους είναι πολύ 

σηµαντική για την ύπαρξη των περισσότερων από τα παραπάνω είδη.  

      Από αισθητική άποψη το δάσος Φρακτού διακρίνεται για τη χαρακτηριστική και 

µοναδική οµορφιά του. Οι έντονοι γεωλογικοί σχηµατισµοί στο κεντρικό τµήµα της 

περιοχής µαζί µε τις πολλές σάρες δίνουν µια τραχύτητα και αγριάδα στο χώρο που 

ξεφεύγει από τα συνηθισµένα δασικά τοπία. Το "Αχλαδόρεµα", που µαζί µε τα 

ρέµατά του διασχίζει το Φρακτό, σχηµατίζει έξι εντυπωσιακούς καταρράκτες και 

προσθέτει το απαραίτητο αισθητικό στοιχείο, το νερό. Το τοπίο της περιοχής 
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αγκαλιάζει η πλούσια βλάστηση που µε τη µεγάλη ποικιλία αείφυλλων και 

φυλλοβόλων, κωνοφόρων και πλατύφυλλων προσφέρει πολλές αποχρώσεις του 

πράσινου, ενώ το φθινόπωρο σχηµατίζονται εντυπωσιακοί χρωµατισµοί. Τα 

σπουδαιότερα ξυλώδη και ποώδη που απαντώνται είναι: Ελάτη λευκή, Ελάτη 

υβριδογενής, Ερυθρελάτη υψηλή, Πεύκη µαύρη και δασική Πεύκη βαλκανική, 

Άρκευθος κοινή και οξύκεδρος, Σφένδαµνος του Χελδράιχ, υρκάνιος και 

ψευδοπλάτανος, Σηµύδα κρεµοκλαδής, Γαύρος µπετουλοειδής, Κίστος εριώδης, 

Αγράµπελη, Κρανιά, Λεπτοκαρυά, Κοτονέαστρο, Κράταιγος µονόγυνη και ανατολική, 

∆άφνη µεζέρεος, Οξιά δασική, Φράξος όρνος, Καρυδιά βασιλική, Αγιόκληµα, 

Λόρανθος ευρωπαϊκός, Αγριοκοροµηλιά, Αγριοµηλιά, ∆ρυς πλατύφυλλη, απόδισκη 

και χνοώδης, Αγριοτριανταφυλλιές, Σµέουρο, Ιτιά περίβλαστη, Ιτιά αίγειος και πολιά, 

Κουφοξυλιά, Ανδριανός, Σορβιά των πτηνών και αντιδυσεντερική, Πασχαλιά, 

Φλαµουριά, Πτελιά ορεινή, Βακκίνιο µύρτιλλο, Βακκίνιο Άµπελος των ιδαίων, Ιξός ή 

Γκυ, Άµπελος δασική, Όστρια καρπινόφυλλη, Λεύκη τρέµουσα κ.ά. Ενδεικτικά από 

τα ποώδη µπορούν να αναφερθούν:Κρίνος της Ροδόπης, Κρίνος ο µάρταγος, 

Ερυθρόνιο το κυνόδοντο, Κρόκος, Ορχιδέες, Ανεµώνη, Αγριοπανσές, Καµπανούλες, 

Γέον, Κενταυρέες, Αγριογαρύφαλλο, Τελέκια, Σαξιφράγα, Ποτεντίλες, Γεράνια, 

Γεντιανή κ.ά.Επίσης, η ύπαρξη άγριων καρποφόρων δένδρων και θάµνων, καθώς και 

το πλήθος των αγριολούλουδων συµπληρώνουν το τοπίο µε την ανάλογη αισθητική. 

Στο Παρθένο ∆άσος, βέβαια, το τοπίο χαρακτηρίζεται από την παρθένα βλάστηση. 

Το ύψος των δένδρων, η δοµή του δάσους και η πυκνότητα της βλάστησης 

παρουσιάζουν στον επισκέπτη ένα πρωτόγνωρο τοπίο. Γενικά το δάσος Φρακτού και 

από αισθητική άποψη αποτελεί ένα µοναδικό µνηµείο της φύσης, τουλάχιστον για 

την οροσειρά της Ροδόπης. Η ύπαρξη του Παρθένου ∆άσους, ο συνδυασµός των 

γεωλογικών και υδάτινων σχηµατισµών µε την πλούσια βλάστηση και πανίδα 

αποτελούν ένα πλήρες δασικό τοπίο που θεωρείται από τα οµορφότερα της χώρας 

µας. 

 

Όρος Φαλακρό 

 

      Ορθώνεται επιβλητικό στο κέντρο του νοµού ∆ράµας. Ένα από τα ψηλότερα 

βουνά της χώρας, γνωστό από την αρχαιότητα. Το βουνό συγκροτείται από ένα 
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σύµπλεγµα τριών όγκων: το βορειοδυτικό µε ψηλότερη κορυφή το "Αγιο Πνεύµα" 

και υψόµετρο 1629 µ., το νοτιοδυτικό µε ψηλότερη κορυφή τον "Αγιο Παύλο" στα 

1768 µ. και στο ανατολικό µε ψηλότερη κορφή τον "Προφήτη Ηλία" στα 2232 µ. 

που περιβάλλεται και από τις κορυφές "Βάρδενα" και "Χιονότρυπα".  

      Το γεωλογικό υπόστρωµα αποτελείται από Γρανίτες, αλλά κυρίως από µάρµαρα 

(κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους) µε την ιδιαιτερότητα της παρουσίας καρστικών 

φαινοµένων (ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άµεση αποµάκρυνση του νερού της 

βροχής). Ως συνέπεια των καρστικών φαινοµένων έχουµε αφενός την τροφοδοσία 

των πηγών Μυλοποτάµου και ∆ράµας και αφετέρου την αδυναµία δηµιουργίας 

εδάφους και ψηλής βλάστησης, γι αυτό και η ονοµασία "Φαλακρό". Σήµερα η 

κάλυψη του Φαλακρου είναι κατά 45% µε λιβάδια, 35% µε δάση και 20% µε 

θάµνους, φρύγανα, βράχους και γυµνά εδάφη. 

      Το ιδιαίτερο γεωλογικό υπόστρωµα σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές, εδαφικές 

και τοπογραφικές συνθήκες, δηµιούργησαν µια σηµαντική ποικιλία βιότοπων µε 

ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφέρον. Έτσι το Φαλακρό συγκεντρώνει πολλά σπάνια για 

την Ελλάδα, ποώδη φυτά που σχηµατίζουν αξιόλογους οικότοπους στις κορυφές, 

στα λιβάδια και στις βραχώδεις εξάρσεις του βουνού. Η πανίδα είναι και αυτή 

ανάλογη µε το βοτανικό ενδιαφέρον. Εκτός των κοινών θηλαστικών και πτηνών της 

ευρύτερης περιοχής, συναντιώνται σπάνια ασπόνδυλα που χαρακτηρίζουν την αξία 

της πανίδας. Η σηµασία της χλωρίδας και της πανίδας του Φαλακρού επέβαλαν την 

ένταξη και προστασία του στο δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000" µε το όνοµα "Κορυφές Όρους 

Φαλακρού" 

  

 

 

Φωτογραφία 3 : Όρος Φαλακρό 
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8.1.5  Η ∆ιεθνής Συνθήκη RAMSAR 

      Η συνθήκη RAMSAR ή «Σύµβαση για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας ως 

Ενδιαιτήµατος για τα Υδρόβια Πουλιά» υπογράφηκε στις 2.2.1971 από διεθνείς 

οικολογικούς οργανισµούς στην πόλη Ramsar της Περσίας, από όπου πήρε και την 

ονοµασία της. Στην Ελλάδα υπογράφηκε και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 

στις 19.11.1974. Σκοπός της συµφωνίας είναι η προστασία των υγροτόπων µε 

διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος υποδεικνύει έναν κατάλογο υγροτόπων που πληρούν ορισµένα 

κριτήρια.  

      Οι υγρότοποι είναι τόποι όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί. Περιοχές που 

καλύπτονται µόνιµα ή περιοδικά µε νερό, µικρού συνήθως βάθους. Τέτοιοι µπορεί να 

είναι:  

• Ποτάµια ή λίµνες  

• Εκβολές ή δέλτα ποταµών  

• Λιµνοθάλασσες ή και τεχνητές λίµνες φραγµάτων  

• Πηγές ή θαλάσσιες παραλίες 

 

     Η σηµασία των υγροτόπων στην οικολογία του πλανήτη είναι τεράστια, καθώς: 

• Εµπλουτίζουν τα υπόγεια αποθέµατα νερού  

• Αποτελούν τεράστιο φίλτρο καθαρισµού του νερού από φερτά υλικά και 

ρύπους  

• Χρησιµοποιούνται για το πότισµα των καλλιεργειών και την ύδρευση  

• Λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας από πληµµύρες ελαχιστοποιώντας την 

καταστροφική ορµή των πληµµυρικών νερών  

• Αποτελούν ρυθµιστές του κλίµατος της περιοχής καθώς έχουν την 

δυνατότητα να αποθηκεύουν και να ελευθερώνουν θερµότητα.  

• Είναι πολύτιµοι χώροι για την διατήρηση της άγριας ζωής. Οι υγρότοποι 

διακρίνονται για τον µεγάλο πλούτο τους σε είδη χλωρίδας και πανίδας και 

συµβάλουν σηµαντικά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
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• Οι υγρότοποι είναι φυσικοί χώροι όπου βρίσκουν τροφή τα πούλια και 

αποτελούν καταφύγιο για αυτά, ενώ παράλληλα οι συνθήκες στους 

υγρότοπους επιτρέπουν την δηµιουργία πολυάριθµων και πολύπλοκων 

τροφικών σχέσεων. 

     Η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα  περιοχές οι οποίες περιλήφθηκαν στον 

κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών της Σύµβασης RAMSAR. Τέσσερις  

από αυτές τις περιοχές ανήκουν στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

1. ∆έλτα Νέστου  

2. Λίµνη Βιστωνίδα - Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος  

3. Λίµνη Ισµαρίδα και σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών Θράκης  

4. ∆έλτα Έβρου  

 

 

Χάρτης 8.1.2 : Περιοχές Ramsar της Περιφέρειας Α.Μ-Θ 

 

            Πηγή : Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.∆ΡΑΜΑΣ 

134
 

8.2 ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

8.2.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση  

 

      Κύριες πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της ∆ράµας είναι η οδική 

κυκλοφορία, οι εγκαταστάσεις βιοµηχανίας – βιοτεχνίας που βρίσκονται σε µικρή 

απόσταση από το κέντρο της πόλης και τα καυσαέρια από τις µονάδες κεντρικής 

θέρµανσης. Οι εκποµπές από την κυκλοφορία παράγονται σε µικρό σχετικά ύψος, σε 

αντίθεση µε τις εκποµπές από τη θέρµανση, οι οποίες παράγονται είτε σε σαφώς 

µεγαλύτερο ύψος, είτε σε περισσότερο ελεύθερους χώρους και παρουσιάζουν 

πιθανά καλύτερες προοπτικές διάχυσης και αραίωσης. 

      Έτσι, η σηµαντικότητα των εκποµπών από την κυκλοφορία όταν µεταφραστεί 

σε τιµές συγκεντρώσεων ρύπανσης γίνεται ακόµα µεγαλύτερη εφ'όσον οι ποσότητες 

που εκπέµπονται παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εγκλωβισµένες µέσα 

στον αστικό ιστό. 

      Για τις παραπάνω πηγές αέριας ρύπανσης, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ή 

πληροφορίες που να επιτρέπουν τη λεπτοµερή εκτίµηση των ποσοτήτων των 

εκπεµπόµενων ρύπων, ούτε στοιχεία µετρήσεων ποιότητας της ατµόσφαιρας στην 

περιοχή µελέτης. 

      Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης σύµφωνα µε µελέτη που 

εκπονήθηκε από το ∆.Π.Θ. για το Νοµό ∆ράµας διαµορφώνεται στην περιοχή ως 

εξής: 

 

Πίνακας 8.2.1 : Κατανοµή συστηµάτων θέρµανσης στο Ν. ∆ράµας 

Κεντρική θέρµανση  15,32%   

Σόµπες Πετρελαίου  45,76% 

Συστήµατα θέρµανσης µε καύση ξύλου  35,24% 

Λοιπά συστήµατα. 3,68% 

Πηγή : ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 


