
ΥΓΟΤΟΡΟΣ ΚΟΚΚΩΣΙ – ΡΘΓΕΣ ΗΩΘΣ

Δράςθ που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Σθμεία Στιριξθσ», που ςυγχρθματοδοτείται από το
Κοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ Σ. Λάτςθ, το ΤΙΜΑ Κοινωφελζσ Κδρυμα, τθ Φιλανκρωπικι Οργάνωςθ Hellenic Hope, το
Κδρυμα Καπετάν Βαςίλθ & Κάρμεν Κωνςταντακοποφλου, το Κδρυμα Α.Γ. Λεβζντθ, το Κοινωφελζσ Κδρυμα Α.Κ.
Λαςκαρίδθ, το Costas M. Lemos Foundation και το Κδρυμα Μποδοςάκθ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υγρότοποσ
Κοκκώςι



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρια υγροτόπου

Οικόπεδα ιδιωτϊν εντόσ 
φυςικϊν ορίων υγροτόπου



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Κοκκϊςι ανικει ςτθν κατθγορία των μικρϊν παράκτιων υγρότοπων με 

ζκταςθ μικρότερθ των 80 ςτρεμμάτων

Θ ζκταςθ που δεν ζχει οικοπεδοποιθκεί είναι περίπου 40 ςτρζμματα

Θ υδάτινθ επιφάνεια είναι περίπου 4 ςτρζμματα

Ρθγάηουν υφάλμυρα  νερά που υπολογίηονται ςε 30 ζωσ 60 κυβικά μζτρα 
το λεπτό



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Θ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΓΟΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ

Ο υγρότοποσ ζχει ξεχωριςτι ςθμαςία για το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ
κακϊσ είναι ο μοναδικόσ ςτθν άνυδρθ ανατολικι Κορινκία και Αργολίδα

Ραρά το μικρό του μζγεκοσ, θ ςπουδαιότθτα του υγροτόπου είναι μεγάλθ

Είναι ο μοναδικόσ ενδιάμεςοσ ςτακμόσ επί τθσ μεταναςτευτικισ παράκτιασ
οδοφ, που ζχει απομείνει από τθ Μεταμόρφωςθ Τροιηθνίασ (Ψιφτα) και τθ
χερςόνθςο των Μεκάνων μζχρι το Βουρκάρι ςτα Μζγαρα (ςτον Σαρωνικό) και
το αρχαίο λιμάνι τθσ Κορίνκου (ςτον Κορινκιακό)

Διεκνοφσ ςθμαςίασ για τθν παγκόςμια βιοπικοιλότθτα κακϊσ φιλοξενεί ζναν
από τουσ δφο μοναδικοφσ μικροφσ πλθκυςμοφσ του είδουσ Aphanius almiriensis
ςτο οποίο άλλωςτε ζχει δϊςει και το όνομα τθσ περιοχισ (Αλμυρι)

Αποτελεί χϊρο φωλιάςματοσ και αναπαραγωγισ ψαριϊν, πουλιϊν, μικρϊν
κθλαςτικϊν και ερπετϊν, ενϊ κάποια από αυτά είναι ςπάνια και απειλοφνται
με εξαφάνιςθ

Αποτελεί επίςθσ πολφτιμο προςωρινό καταφφγιο για μεταναςτευτικά πουλιά.



Θ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΓΟΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ



Θ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΓΟΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ

Το Κοκκϊςι είναι ζνασ πανάρχαιοσ υγρότοποσ

Υφάλμυροι υγρότοποι ςαν κι αυτόν:

• Ραίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν απορρόφθςθ και αποκικευςθ 
«αερίων του κερμοκθπίου» ςτα ριηϊματα των φυτϊν και ςτο υπζδαφοσ 
με τθ μορφι άνκρακα

• Ρροςτατεφουν από τισ πλθμμφρεσ

• Είναι ςθμαντικζσ νθςίδεσ βιοποικιλότθτασ

• Αποτελοφν ςυνδετικοφσ κρίκουσ μεγάλων οικοςυςτθμάτων

• Είναι από τουσ πιο πολφτιμουσ φυςικοφσ πόρουσ του πλανιτθ μασ και θ 
διατιρθςι τουσ είναι αςπίδα ςτθν κλιματικι αλλαγι



ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑ
Το Κοκκϊςι παρά το μικρό του μζγεκοσ είναι μία ςθμαντικι νθςίδα
βιοποικιλότθτασ. Αποτελεί μόνιμο τόπο διαβίωςθσ ι προςωρινό καταφφγιο
για δεκάδεσ ιδθ. Μζχρι ςιμερα ζχουν καταγραφεί:

• 34  είδθ φυτϊν
• 6  είδθ ιχκυοπανίδασ - τα 2  προςτατευόμενα
• Καρκινοειδι αρκρόποδα
• 38  είδθ ορνικοπανίδασ - τα 10  προςτατευόμενα
• Μικρά κθλαςτικά και ερπετά



ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑ



ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑ



ΑΡΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΡΙΕΣΕΙΣ

• Οικιςτικι επζκταςθ ςτα όρια του υγροτόπου

• Απόκεςθ απορριμάτων και μπάηων

• Θ χριςθ τθσ λιμνοκάλαςςασ ωσ αυτοςχζδιο αλιευτικό καταφφγιο, και του
περιβάλλοντοσ χϊρου για εργαςίεσ βαφισ και μουραβιάςματοσ μικρϊν λζμβων

• Απόρριψθ χθμικϊν παραγόντων εντόσ και πζριξ των λιμνϊν

• Ραράνομθ καταςκινωςθ

• Θ κίνθςθ ςτον αςφαλτοςτρωμζνο δρόμο που εφάπτεται των ορίων του υγρότοπου

• Επιχωματϊςεισ – μπαηϊματα εντόσ των ορίων του υγροτόπου

• Είςοδοσ οχθμάτων 4Χ4 από το δυτικό όριο του υγρότοπου και κατά μικοσ τθσ παραλίασ

• Ραράνομθ αλιεία μζςα ςτισ μικρζσ λίμνεσ (για χζλια, κζφαλουσ κ.α.)

• Εκςκαφι και αποψίλωςθ του βυκοφ των μικρϊν λιμνϊν από εραςιτζχνεσ αλιείσ για τθν
εφρεςθ δολωμάτων

• Αμμολθψίεσ από ρζμα ςτο δυτικό όριο του υγροτόπου

• Μπαηϊματα του ρζματοσ ςτο δυτικό όριο του υγροτόπου



ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΘ

Ολοκλθρωμζνθ επιςτθμονικι μελζτθ  του υγροτόπου

Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ

Δθμιουργία οδικοφ χάρτθ απαραίτθτων μελετϊν και 
ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ και προςταςία του 
υγροτόπου

Εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου κακεςτϊτοσ προςταςίασ

Σιμανςθ – ενθμερωτικζσ πινακίδεσ

Ρεριφροφρθςθ του υγροτόπου από ζκνομεσ ενζργειεσ

Δράςεισ κακαριςμοφ με εκελοντζσ και μακθτζσ

Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ

Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ



ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
Θ ΟΗΟΝ ΜΚΟ ςε ςυνεργαςία με τθν εκελοντικι ομάδα Υδροβιότοποσ Κοκκϊςι,
τοπικοφσ ςυλλόγουσ και πλικοσ ευαιςκθτοποιθμζνων εκελοντϊν ζχουν προβεί
ςε πλειάδα δράςεων με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του υγροτόπου και
τθσ ουςιαςτικισ προςταςίασ του.



ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
Κακαριςμόσ υγροτόπου – ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ

(μακθτζσ Δθμοτικοφ ςχολείου Αλμυρισ)



ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
Κακαριςμόσ υγροτόπου – ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ

(εκελοντζσ από τθν τοπικι κοινωνία)



ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
Ραρουςίαςθ για  τθν ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ

ςτο φεςτιβάλ CORINTH LIVING STREETS



ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
Τοποκζτθςθ 4 Ενθμερωτικϊν Ρινακίδων

με ζργα φιλοτεχνθμζνα από τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ ςχολείου Αλμυρισ



H Δράςθ «Υγρότοποσ Κοκκϊςι – Ρθγζσ Ηωισ» υλοποιικθκε από τισ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ:

ΟΗΟΝ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ
Ζδρα: Λουτρά Ωραίασ Ελζνθσ, Κορινκία 

www.ozon-ngo.gr
www.facebook.com/ozonngo
www.instagram.com/ozonngo

Ομάδα Υδροβιότοποσ Κοκκϊςι
Ζδρα: Αλμυρι, Κορινκία 

www.facebook.com/ydroviotoposkokkosi
https://ydroviotopos-kokkosi.blogspot.com

H Δράςθ υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Σθμεία Στιριξθσ», που ςυγχρθματοδοτείται από
το Κοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ Σ. Λάτςθ, το ΤΙΜΑ Κοινωφελζσ Κδρυμα, τθ Φιλανκρωπικι Οργάνωςθ
Hellenic Hope, το Κδρυμα Καπετάν Βαςίλθ & Κάρμεν Κωνςταντακοποφλου, το Κδρυμα Α.Γ. Λεβζντθ, το
Κοινωφελζσ Κδρυμα Α.Κ Λαςκαρίδθ, το Costas M. Lemos Foundation και το Κδρυμα Μποδοςάκθ.
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