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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός να καταγραφεί και να 

παρουσιαστεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του υδροβιότοπου της 

λίμνης Κουρνά, τόσο από περιβαλλοντικής, όσο και από κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής άποψης και αφετέρου, αφού αξιολογηθεί η 

κατάσταση του ενδιαιτήματος και της τοπικής κοινωνίας, να συνδυάσει την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, με την 

διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος, μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης 

να προταθούν βιώσιμες και αειφορικές λύσεις προστασίας και ανάπτυξης του 

υδροβιότοπου.  

Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται γενικές έννοιες για τις λίμνες και 

τους υδροβιότοπους της Ελλάδας και της Κρήτης, τα γεωμορφολογικά και 

κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης, μυθογραφία και ιστορική 

αναδρομή της περιοχής. Έπειτα αναφέρονται επιγραμματικά τα 

προγράμματα, οι φορείς και τα νομοθετικά πλαίσια με τα οποία προστατεύεται 

η περιοχή, παρουσιάζονται τα προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας 

που φιλοξενούνται στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια μελετάται  η διάρθρωση 

του πληθυσμού στην περιοχή μελέτης, μέσω δημογραφικών και 

κοινωνικοοικονομικών στοιχείων. 

Τέλος, αναλύονται έννοιες όπως η αειφόρος ανάπτυξη και ο 

εναλλακτικός τουρισμός με σκοπό την κατανόηση της αναγκαιότητάς τους 

στην διαχειριστική σχεδίαση και πρόταση λύσεων. Και αφού αναλυθούν και 

αξιολογηθούν τα κυριότερα προβλήματα που απαντώνται στην περιοχή 

μελέτης, παρουσιάζονται προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση και 

επίλυσή τους. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται ένα 

πολυκριτηριακής ανάλυσης διαχειριστικό σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, που θεωρείται ότι θα αναβαθμίσει τη συνολική ποιότητα όχι μόνο του 

οικοσυστήματος του υδροβιοτόπου, αλλά και της γενικής 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της περιοχής. 
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study,  is to record and present in detail the 

existing status of the Kournas Lake wetland, both from an environmental, as 

well as from social, economic and cultural point of view. The other basic 

concern is after assessing the condition of natural habitats and the local 

community aspects, to promote the economic, social and cultural 

development, of the study area ,by maintaining a healthy ecosystem, through 

multicriteria analysis proposing sustainable development solutions . 

In the first chapters of this study,  were presented general concepts 

for the lakes and wetlands of Greece and Crete region, the geomorphological 

and climatic elements of the study area, mythology and historical 

retrospection of the area. Then, the programs, and the legal frameworks with 

which the area is protected, as well as the protected species of fauna and 

flora that forages in the area. Finally, the structure of the population in the 

study area was studied through demographic and socio-economic data. 

At the end, concepts such as sustainable development and alternative 

tourism were analyzed in order to understand their necessity in management 

design and solutions. After analyzing and evaluating the main problems 

encountered in the study area, proposals were presented for their rational 

management and resolution. In the last part of the work, a management plan 

for the broader study area is presented which is considered to enhance the 

overall quality not only of the ecosystem quality of the wetland but also of the 

general socio-economic situation of the region. 

  



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[8] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[9] 
 

 

Περιεχόμενα 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................................. 5 

ABSTRACT .................................................................................................................................. 7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ........................................................................................ 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ......................................................................... 13 

1.2 Υδροβιότοποι και Λίμνες ................................................................................................... 14 

1.2.1 Λίμνες της Ελλάδας ........................................................................................................ 16 

1.3 Περιοχή Μελέτης .............................................................................................................. 24 

1.4 Περιγραφή λίμνης Κουρνά ................................................................................................ 28 

1.5 Γεωμορφολογία – Γεωλογία – Σεισμικότητα .................................................................... 31 

1.6 Κλίμα – Βροχοπτώσεις ...................................................................................................... 33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ) ...................... 35 

2.1 Ιστορική Αναδρομή ........................................................................................................... 35 

2.2 Μυθολογία – Παράδοση ................................................................................................... 35 

2.3 Αρχιτεκτονικές Επιδράσεις ................................................................................................ 37 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ) ................................ 40 

3.1 Νομοθεσία στην Ελλάδα ................................................................................................... 40 

3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υδροβιότοπου Κουρνά .................................................................... 46 

3.3 Προγράμματα- Φορείς που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης ......................................... 48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ- ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ) ....................... 52 

4.1 Γενικά για την Κρήτη: ........................................................................................................ 52 

4.2 Η Πανίδα της λίμνης .......................................................................................................... 56 

4.2.1 Ορνιθοπανίδα: ............................................................................................................... 57 

4.2.2 Θηλαστικά ...................................................................................................................... 61 

4.2.3 Ψάρια ............................................................................................................................. 62 

4.2.4 Αμφίβια και Ερπετά........................................................................................................ 64 

4.2.5 Λεπιδόπτερα................................................................................................................... 65 

4.3 Η Χλωρίδα της λίμνης ........................................................................................................ 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...................... 68 

5.1 Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμού Περιοχής Μελέτης ................................................... 68 

5.2 Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες ....................................................................................... 71 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[10] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :   ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ .......................................... 77 

6.1 Αειφόρος ανάπτυξη: ......................................................................................................... 77 

6.2 Εναλλακτικός και Μαζικός Τουρισμός .............................................................................. 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ .................................. 85 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ................ 99 

8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της κτηνοτροφίας και γεωργίας ................... 102 

8.2 Ίδρυση ενιαίου φορέα διαχείρισης................................................................................. 104 

8.3 Αειφορική εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού ...................................................... 105 

8.4 Τεχνικές εργασίες ............................................................................................................ 107 

8.5 Συντήρηση του φράγματος- πλημμυρικά φαινόμενα- ευτροφισμός ............................. 110 

8.6 Μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση της πανίδας ............................................. 112 

8.7Διαχείριση αστικών αποβλήτων ...................................................................................... 113 

8.8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗ ΛΙΜΝΗ .................................................................. 116 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ..................................................................... 120 

9.1 Προτάσεις ανάπτυξης στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα: ................................. 123 

9.2 Προτάσεις Ανάπτυξης του Τριτογενή Τομέα .................................................................. 125 

9.3. Πρόταση Κέντρου  Περιβαλλοντικής Αναψυχής,  Εκπαίδευσης  και Κατασκηνωτικού 

Χώρου για παιδιά ΑΜΕΑ ....................................................................................................... 127 

9.3.1. Γενικές εργασίες, αθλητικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις υγιεινής .................... 129 

9.3.2. Σύστημα μεταφορών ................................................................................................... 133 

9.3.3.  Δράσεις ενημερωτικού,  εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ..................... 135 

9.3.4.  Δημιουργία σημείων ορνιθοπαρατήρησης – Birdwatching spots και μονοπατιών 

πεζοπορίας ............................................................................................................................ 138 

9.4 Πρόταση σύστασης και δημιουργίας αγροκτηνοτροφικής  επιχείρησης (Ν.Π.Ι.Δ.), υπό 

την αιγίδα του Διαχειριστικού Φορέα. ................................................................................. 141 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 :  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ ....................................................................... 145 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................................ 149 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ...................................................................................................................... 151 

 

 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[11] 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

Εικόνα 1: Οι λίμνες της Ελλάδος (γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδος ………..………. σελ.  18 

Εικόνα 2: Χάρτης με υδροβιότοπους της Κρήτης …………….……………………..…… σελ.  19 

Εικόνα 3: Λίμνη Κουρνά – Χάρτης περιοχής μελέτης ………………………………..….. σελ.  25 

Εικόνα 4: Τμήμα του αντλιοστασίου της λίμνης Κουρνά  στη θέση «Αμάτι»……....…… σελ. 26 

Εικόνα 5: Η λίμνη Κουρνά  (πηγή: creteplus.gr) ……………………………………..…… σελ. 28 

Εικόνα 6: Κεντρικό κτίριο αντλιοστασίου λίμνης Κουρνά …………………….……..…… σελ. 30 

Εικόνα 7: Σεισμογόνα ρήγματα Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)……………………………………..…. σελ.  32 

Εικόνα 8: Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ.Χανίων (1958-1997) (πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)….  σελ.  34 

Εικόνα 9: Βυζαντινή τοιχογραφία του 13
ου

 αι. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κουρνά 
(explorecrete.com)  ……………………………...………………………………………..… σελ.  37 

Εικόνα 10: Αρχιτεκτονικά στοιχεία από την ιστορική διαδρομή του χωριού Κουρνάς           
(terra-cotta.gr) …………………………………………………………………….………..   σελ.  38 

Εικόνα 11: Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κουρνά χτίστηκε πριν το 1200 μ.Χ. (explorecrete.com)  σελ. 39 

Εικόνα 12: Η λίμνη Κουρνά  απόγευμα καλοκαιριού………………………………..…… σελ. 45 

Εικόνα 13: Συγκεντρωτικός χάρτης με όλες τις προστατευόμενες περιοχές της                
Κρήτης –ΤΙΦΚ,    Natura,CORINE (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) …………….   σελ.  48 

Εικόνα 14: Λιγαριές μέσα στην λίμνη Κουρνά  ……………………………………..…… σελ. 51 

Εικόνα 15: Παράκτια βλάστηση στη λίμνη Κουρνά (2018) ……………….…..…….….  σελ. 53 

Εικόνα 16: Ασπρομετωπόχηνες στην λίμνη Κουρνά (anser albifrons) …….…...….…  σελ. 57  

Εικόνα 17: Μαυροβουτηχτάρι στη λίμνη Κουρνά (NATUREPHOTO)…….……..….…. σελ. 58 

Εικόνα 18: Γερακίνα Buteo-buteo (Wikipedia)…………………………….…….…..….    σελ. 59   

Εικόνα 19: Χήνες στην λίμνη Κουρνά ……………………………………………..……… σελ. 60 

Εικόνα 20: Κουνάβι martes foina …………………………………………….…….…….. σελ.  62 

Εικόνα 21: Η ιριδίζουσα πέστροφα rainbow trout………………………………….……. σελ.  63 

Εικόνα 22: Χελώνα Εμύδη στη λίμνη Κουρνά…………………………………………… σελ.  64 

Εικόνα 23: Λιγαριές στην όχθη της λίμνης Κουρνά …………………………………….. σελ.  66 

Εικόνα 24: Καταλύματα & Ξενοδοχεία κοντά στη λίμνη Κουρνά (Google maps) ….... σελ.  70 

Εικόνα 25: Τσιμεντόδρομος που οδηγεί στη  λίμνη …………….…………………..…… σελ. 73 

Εικόνα 26: Το σημείο απ’ το οποίο υπάρχει βατή πρόσβαση στη λίμνη ………...…… σελ. 84 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[12] 
 

Εικόνα 27: Στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικού εγκλήματος ………………………… σελ.  87 

Εικόνα 28: Η λίμνη Κουρνά  λίγο πριν τη δύση……………………………………..…… σελ. 88 

Εικόνα 29: Ενοικιαζόμενα ποδήλατα θαλάσσης στη λίμνη Κουρνά ……………….….. σελ. 89 

Εικόνα 30: Αυθαίρετα κτίσματα κατά μήκος της λίμνης (creteplus.gr) ……….….……. σελ. 90 

Εικόνα 31: Γεωπληροφοριακός χάρτης παρεμβατικής δραστηριότητας σε ολόκληρη            
την Κρήτη (Life Natura Themis)………………………………………………………….… σελ. 92 

Εικόνα 32: Οικονομική δραστηριότητα στη  λίμνη Κουρνά  ………………………..…… σελ. 94 

Εικόνα 33: Γεωπληροφοριακός χάρτης παρεμβατικής δραστηριότητας στην περιοχή        
μελέτης (Life Natura Themis) …………………………………………………………..….. σελ. 95 

Εικόνα 34: Χρήσεις γης της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Κουρνά (Life Φύση                 
2004-  Δράσεις για την διατήρηση των ΜΕΛ στην Κρήτη, ΕΛΚΕΘΕ)……….…….……  σελ. 97 

Εικόνα 35: Παράκτια δόμηση στη λίμνη Κουρνά  ………………………………….…… σελ. 101 

Εικόνα 36: Μείωση της στάθμης της λίμνης Κουρνά …………………………………… σελ. 107 

Εικόνα 37:Καλαμιές Phragmites australis περιμετρικά της λίμνης (Life International)  σελ. 109 

Εικόνα 38: Η λίμνη Κουρνά την χειμερινή περίοδο ……………………………..………. σελ. 112 

Εικόνα 39: Ανεπάρκεια διαχείρισης των σκουπιδιών στον παράκτιο χώρο της λίμνης    
Κουρνά ………………………………………………………………………………………. σελ.  114 

Εικόνα 40: Πλαστικά σκουπίδια στην παραλία της λίμνης Κουρνά ………….….…….. σελ.  115 

Εικόνα 41: Παραλίμνια βλάστηση και διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων ….…… σελ. 116 

Εικόνα 42: Δύση στη  λίμνη Κουρνά  ……………………………..…………………….… σελ. 120 

Εικόνα 43: Ενδεικτική κατασκευαστική πρόταση αντίσκηνου με υπερυψωμένο δάπεδο            
& δυνατότητα τοποθέτησης ράμπας (events.ohpama.com) …………………………… σελ.  128 

Εικόνα 44: Αντικατάσταση υφισταμένων ξύλινων διαδρόμων (explorecrete.com)…... σελ.  130 

Εικόνα 45:Ειδικά καροτσάκια για μετακίνηση σε μη συμπαγές έδαφος (handicap.gr)  σελ.  131 

Εικόνα 46:Αυτόνομες φωτοβολταϊκές λάμπες κατασκευαστική πρόταση(PVtech.gr)   σελ.  131 

Εικόνα 47: Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων κατασκευαστική πρόταση (tanea.gr) …. σελ.  134 

Εικόνα 48: πίνακες πληροφόρησης, ενημέρωσης στη λίμνη Κουρνά …………......…. σελ.  136 

Εικόνα 49:Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κατασκευαστική πρόταση          
(forestlife.gr) ……………………………………………………………………………...….. σελ. 139 

Εικόνα 50: Ξύλινο πτυσσόμενο περίπτερο κατασκευαστική πρόταση (ctx.gr) ….…… σελ.  140 

Εικόνα 51: Καλλιέργεια αρωματικών φυτών (tumblr.com) …………………………...… σελ.  142 

 

  



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[13] 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

 
 

Η μακραίωνη ιστορία της  Κρήτης, ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη 

με το υγρό στοιχείο. Παλαιότερα  η θάλασσα έδινε ζωή στο νησί, με το 

εμπόριο και τη ναυτιλία λόγω της κομβικής θέσης του, αλλά και σήμερα  

μεγάλο μέρος των κατοίκων της ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον τουρισμό, 

ο οποίος και αναπτύσσεται λόγω της θάλασσας και των εξαιρετικής ομορφιάς 

και σπουδαιότητας αξιοθέατων που διαθέτει. Ένα απ’ αυτά τα ιδιαίτερης 

ομορφιάς κι περιβαλλοντικής αξίας σημεία της Κρήτης, είναι και η λίμνη 

Κουρνά.  

Είναι γνωστό ότι κάθε μας δραστηριότητα, μικρής ή μεγάλης κλίμακας 

επαναλαμβανόμενη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα επηρεάζει το 

εγγύς περιβάλλον σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.  Η εργασία αυτή επιχειρεί να 

συνδυάσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής 

μελέτης με την διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος, μέσω της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός να καταγραφεί και να 

παρουσιαστεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του υδροβιότοπου της 

λίμνης Κουρνά, τόσο από περιβαλλοντικής άποψης όσο και από κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής  και αφετέρου, αφού αξιολογηθεί η κατάσταση 

του ενδιαιτήματος και της τοπικής κοινωνίας, να προταθούν βιώσιμες και 

αειφορικές λύσεις προστασίας και ανάπτυξης του υδροβιότοπου. 
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Αρχικά παρουσιάζονται γενικές έννοιες για τις λίμνες και τους 

υδροβιότοπους της Ελλάδας και της Κρήτης. Έπειτα παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά τα γεωμορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής 

μελέτης, ενώ ακολούθησε μια αναδρομή στην πλούσια μυθογραφία, 

παράδοση και ιστορία της περιοχής που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα προγράμματα, οι φορείς και τα νομοθετικά 

πλαίσια με τα οποία προστατεύεται και υπάγεται η περιοχή μελέτης, λόγω της 

υψηλής περιβαλλοντικής αισθητικής και ιστορικής της αξίας. Τα 

προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούνται στην περιοχή 

παρουσιάζονται αναλυτικά ενώ στη συνέχεια μελετάται η διάρθρωση του 

πληθυσμού στην περιοχή μελέτης, μέσω δημογραφικών και 

κοινωνικοοικονομικών στοιχείων. 

Αναλύονται έννοιες όπως η αειφόρος ανάπτυξη και ο εναλλακτικός 

τουρισμός, με σκοπό την κατανόηση της αναγκαιότητάς τους στην 

διαχειριστική σχεδίαση και πρόταση λύσεων. Στη συνέχεια της εργασίας 

αναλύονται τα κυριότερα προβλήματα που απαντώνται στην περιοχή μελέτης, 

και αφού αξιολογηθούν, παρουσιάζονται προτάσεις για την ορθολογική 

διαχείρισή και επίλυσή  τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένα διαχειριστικό σχέδιο 

για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, που θεωρείται ότι θα αναβαθμίσουν τη 

συνολική ποιότητα όχι μόνο του οικοσυστήματος του υδροβιοτόπου, αλλά και 

της γενικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της περιοχής. 

 

 

1.2 Υδροβιότοποι και Λίμνες 
 

Οι υδροβιότοποι αποτελούν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας για 

την βιοποικιλότητα των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς φιλοξενούν 

πολλαπλά οικοσυστήματα που αναπτύσσουν πολύπλοκες σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό οι εκτάσεις που 
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φιλοξενούν υδροβιοτόπους να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παραμένουν αδιατάρακτα τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν. 

 Σε περιοχές όπως είναι τα νησιά, οι υδροβιότοποι είναι ακόμα πιο 

σημαντικοί,  καθώς διασφαλίζουν την βιοποικιλότητα και τη συντήρηση της 

άγριας ζωής, ακόμα και σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, που 

συχνά φιλοξενούν είδη με μοναδικούς γενότυπους. 

Τα τελευταία  χρόνια, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη φύση και 

δραστηριότητες στην ύπαιθρο, έφεραν αρκετούς επισκέπτες σε διάσημους 

υδροβιοτόπους της χώρας, για παρατήρηση πουλιών, περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, αλλά και άλλες δραστηριότητες στη φύση. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η κατακόρυφη αύξηση του πράσινου τουρισμού σε 

υδροβιοτόπους και άλλες περιοχές υψηλής φυσικής  αισθητικής αξίας. Οι 

υδροβιότοποι, παρ’ ότι καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της έκτασης 

της χώρας μας, είναι πολύ σημαντικοί για την διατήρηση ειδών που 

βρίσκονται σε μικρούς πληθυσμούς και αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη.  

Δυστυχώς, παράλληλα με την αύξηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας που έφερε αλλαγή χρήσεων γης για τις ανάγκες κυρίως της 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, εκτεταμένες υλοτομίες, υπεράντληση των νερών 

τους, αποξηράνσεις, αλλά και την έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

στους κατοίκους, προκλήθηκε αρκετά μεγάλη υποβάθμιση στους 

υδροβιοτόπους και τα οικοσυστήματά τους, πολλές φορές και ανεπανόρθωτη. 

Ως λίμνη εννοούμε τον υδροβιότοπο που αποτελείται από αλμυρό ή 

γλυκό νερό, το οποίο συγκεντρώνεται σε κοιλότητες της επιφάνειας της γης, 

που ονομάζονται λεκάνες απορροής. Οι λεκάνες απορροής των λιμνών 

φαίνεται να είναι κλειστές και να μην επικοινωνούν άμεσα με τη θάλασσα.  

Οι λίμνες γενικά χωρίζονται σε  4  κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο 

που σχηματίστηκαν : 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
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Α) Τεκτονικά σχηματισμένες λίμνες 

Αυτές οι λίμνες δημιουργήθηκαν από την μετακίνηση  ενός ή 

περισσοτέρων τμημάτων του φλοιού της γης. Όπως είναι φυσικό, οι 

αρχαιότερες και μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου δημιουργήθηκαν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο. 

Β) Παγετωδώς σχηματισμένες λίμνες 

Οι περισσότερες λίμνες στον πλανήτη σχηματίστηκαν κατά την 

περίοδο των Παγετώνων, λόγω της συσσώρευσης  νερού στις λεκάνες 

απορροής, που προέκυπτε από το λιώσιμο των πάγων. 

Γ) Ηφαιστειακά σχηματισμένες λίμνες 

Λίμνες που βρίσκονται κοντά σε ηφαίστεια, έχουν συνήθως 

σχηματιστεί είτε από το φυσικό φράγμα, που δημιούργησε η λάβα του 

ηφαιστείου, είτε από τη διαφορά ψύξης που υπήρχε στην περιοχή μετά την 

έκρηξη.  

Δ) Άλλες λίμνες 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο οι τεχνητές λίμνες που 

δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο για λόγους άρδευσης, ενέργειας κλπ, όσο 

και λίμνες που δημιουργήθηκαν από πλημμύρες, κατάρρευση σπηλαίων κ.α. 

 

1.2.1 Λίμνες της Ελλάδας 
 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 40 λίμνες και η επιφάνεια τους 

καλύπτει περίπου περί τα 560km2, έκταση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 

0,5% της συνολικής έκτασης της χώρας. Οι πέντε μεγαλύτερες σε έκταση 

λίμνες είναι η Τριχωνίδα με έκταση  95 τ.χλμ, η Βόλβη με 75 τ.χλμ, η 

Βεγορίτιδα με 54 τ.χλμ , η Βιστωνίδα με 45 τ.χλμ και η Κορώνεια με 42 τ.χλμ. 

Η λίμνη Κουρνά δεν είναι παρά 28η ανάμεσα στις Ελληνικές φυσικές λίμνες, 
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όσον αφορά την κατάταξη τους ως προς το μέγεθός, καθώς η επιφάνεια που 

καταλαμβάνει είναι μόνο 0,5 τ.χλμ . (πηγή: www.el.m.wikipedia.org) 

Οι επιφανειακές πηγές νερού στην Ελλάδα εξυπηρετούν πολλαπλούς 

σκοπούς,  τόσο πρωτογενών αναγκών όπως είναι η άρδευση και αλιεία, όσο 

και δευτερογενών, όπως η παροχή υδροηλεκτρικής ενέργειας και αναψυχή-

τουρισμόw, ενώ αρκετοί υδροβιότοποι είναι υψηλής σημασίας για την πανίδα 

και τη χλωρίδα και προστατεύονται από  ειδικές συμβάσεις, όπως η συνθήκη 

Ramsar. (πηγή: nefeli.lib.teicrete.gr Κηρύκου Σταματούλα, ΤΕΙ Κρήτης, 2006) 
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 Εικόνα 1: Οι Λίμνες της Ελλάδας -Γεωμορφολογικός Χάρτης Ελλάδας (πηγή: 

βιβλίο γεωγραφίας Ε΄ δημοτικού) 
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Εικόνα 2: Χάρτης με τους Υδροβιότοπους της Κρήτης (πηγή: oikoskopio.gr) 
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Υδροβιότοποι στο νομό Χανίων: 

48 φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι στα Χανιά,  από αυτούς οι 41 είναι 

φυσικοί και 7 τεχνητοί (http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio) 

Σε επίπεδο Δήμων, 13 καταγράφονται στον Δήμο Κισσάμου, 12 στον 

Αποκόρωνα, 7 στον Δήμο Χανίων, 7 στον Πλατανιά, 6 στον Δήμο Καντάνου – 

Σελίνου, 2 στα Σφακιά και ένας στη Γαύδο. Πιο αναλυτικά :  

Ονομασία 

 

ΔΗΜΟΣ 

 

Εκταση 

(στρεμ.) 

 

1. Αλυκή Γαύδου  Γαύδου 27,5  

2. Εκβολή ποταμού Μουσέλα              Αποκορώνου                       14,3 

3. Εκβολή ποταμού 

Καβρού                                     

Αποκορώνου 10 

4. Εκβολή ποταμού Δέλφινα              Αποκορώνου 38.1 

5. Εκβολή Τραβοδού                    Αποκορώνου 4.8 

6. Έλος Γεωργιούπολης  

(Περαστικός ποταμός)                           

Αποκορώνου 51.5 

7. Λίμνη Γεωργιούπολης  

και Αλμυρός ποταμός   (τεχνητή εν 

μέρει)                      

Αποκορώνου 95.6 

8. Λίμνη Κουρνά                                Αποκορώνου 716.5  

9. Έλος επεξεργασίας  

λυμάτων 

Αργυρούπολης  (τεχνητή)           

Αποκορώνου 4.6 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[21] 
 

10. Εκβολή Μεσοπόταμου                      Αποκορώνου  

1.6 

11. Εκβολή ποταμού Κοιλιάρη                  Αποκορώνου 17.3 

12. Εκβολή ποταμού 

Μορώνη                       

Χανίων     163.1 

13. Σταυρός                                             Χανίων       23.6 

14. Λίμνη Τερσανά                              Χανίων       26.1 

15. Εκβολή Καλαθορέματος                        Χανίων     5.6 

16. Εκβολή ποταμού Κλαδισού           Χανίων              25.6 

17. Κόλυμπος                                     Σφακίων 1.3 

18. Έλος Φραγκοκάστελου                      Σφακίων   170.6 

19. Εποχικό λιμνίο 

Ομαλού (τεχνητό)             

Καντάνου – 

Σέλινου 

7.9 

20. Λίμνη 

Αγυιάς   (τεχνητή)                                  

Χανίων    293.8 

21. Εκβολή Πλατανιά  

(Ιάρδανος ποταμός)                        

Πλατανιά    70.5 

22. Εκβολή παραλίας Γερανίου                 Πλατανιά    13.7 

23. Λίμνη (στον οικισμό Λίμνη)                    Κισσάμου    5.4 
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24. Εκβολή ρέματος Αράπη                        Κισσάμου    6.9 

25. Εκβολή ρύακα Σφακορύακο        Πλατανιά          15.3 

26. Εκβολή και έλος Ταυρωνίτη              Πλατανιά          56 

27. Εκβολή παραλίας Ραπανιανών             Πλατανιά          11.7 

28. Εκβολή ρύακα Σπηλιανού                   Πλατανιά          11.3 

29. Εκβολή ρύακα Αζογυριανού         Καντάνου –

Σέλινου     

10 

30. Εκβολή ποταμού Κακοδικιανού       Καντάνου –

Σέλινου     

6.9 

31. Εκβολή Πελεκανιώτικου ποταμού      Καντάνου –

Σέλινου     

8.6 

32. Λιμνοδεξαμενή Αγίων Θεοδώρων    

(τεχνητή)  

Κισσάμου          101 

33. Άσπρη Λίμνη                                Κισσάμου          19.3 

34. Λιβάδι Κουντούρας                  Καντάνου – 

Σέλινου      

40.9 

35. Ελαφονήσι                                  Κισσάμου   152.5 

36. Λιμνοδεξαμενή Χρυσοσκαλίτισας   

(τεχνητή )            

Κισσάμου   103.7 

37. Αλμυρό λιμνίο Χρυσοσκαλίτισας               Κισσάμου   3.3 
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38. Εκβολή ρέματος Μηλιά                      Κισσάμου   7 

39. Εκβολή ρέματος Καμαριανού                   Κισσάμου 10.7 

40. Εκβολή Τζούγκαρη                         Αποκορώνου 4.5 

41. Βλυχάδα Γεωργιούπολης          Αποκορώνου          17.5 

42. Εκβολή ρύακα Πυργιανού                   Κισσάμου 2.5 

43. Λιμνοδεξαμενή Κουντούρας          Καντάνου – 

Σέλινου   

77.2 

44. Νωπήγεια                        Πλατανιά   1.7 

45. Μικρό λιμνίο Τερσανά                       Χανίων    4.6 

46. Λιμνοθάλασσα Μπάλου                    Κισσάμου 655.2 

47. Εκβολή ρέματος Βαθύρεμα                   Κισσάμου 28.8 

48. Φαλάσαρνα                                      Κισσάμου 23.3 

Πηγή: (http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio) 
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1.3 Περιοχή Μελέτης 
 

Ο νομός Χανίων, εκτείνεται στο Δυτικό άκρο της Κρήτης, με έκταση 

2.376 τ.χλμ. Συνορεύει ανατολικά με τον νομό Ρεθύμνου, ενώ Βόρεια 

διαβρέχεται από το Κρητικό πέλαγος και Νότια από το Λιβυκό πέλαγος. Ο 

υδροβιότοπος της Λίμνης Κουρνά, υπάγεται στο νομό Χανίων και  βρίσκεται 

40 χλμ ΒΑ αυτού. Απέχει 2,5 χλμ από την παραλία της Γεωργιούπολης και 

2,5 χλμ από τον ομώνυμο οικισμό Κουρνά και βρίσκεται στις Βόρειες παρυφές 

των Λευκών Ορέων. 

Ο ορεινός οικισμός Κουρνά βρίσκεται στο νομό  Χανίων και στον 

Δήμο Γεωργιούπολης, χτισμένος σε 200 μέτρα υψόμετρο  ενώ έχει σταθερό 

πληθυσμό 500 κατοίκων  περίπου.  Ο οικισμός Κουρνά, ανάμεσα σε αρκετά 

άλλα χωριά της Κρήτης, παραμένει παραδοσιακός και σχεδόν ανέγγιχτος από 

τον πολιτισμό, παρά το γεγονός ότι χιλιάδες τουρίστες συρρέουν κάθε χρόνο 

στην περιοχή, εξαιτίας του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου και του 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του τόπου. Στο χωριό Κουρνά υπάρχουν 

αρκετές παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία που εξυπηρετούν τους 

τουρίστες που –ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες- επισκέπτονται την 

περιοχή για να θαυμάσουν την ομορφιά του τοπίου και να κάνουν διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες στη λίμνη. 

Υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και άξιο αναφοράς, είναι επίσης 

και το Σπήλαιο του Κουρνά με μεγάλη ποικιλία σταλακτιτών και σταλαγμιτών, 

το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από τη Λίμνη, όσο και 

από τον οικισμό Κουρνά. 
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     Εικόνα 3: Λίμνη Κουρνά - Χάρτης Περιοχής Μελέτης (πηγή: wikimapia.org) 

Η λίμνη τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την πηγή Αμάτι, το νερό 

της οποίας κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη, έχει κυκλικό σχήμα και τα νερά της 

καταλήγουν στον ποταμό Δέλφινα, ο οποίος με τη σειρά του καταλήγει στη 

θάλασσα.   
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Εικόνα 4: Τμήμα του Αντλιοστασίου της λίμνης Κουρνά στην θέση 

«Αμάτι» (φωτο 2019) 

 

Ως υγρότοπος η λίμνη Κουρνά, έχει καταχωρηθεί στην Απογραφή των 

Ελληνικών Υγροτόπων –ΕΚΒΥ με τα στοιχεία:  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4343800000    
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

Γεωγραφικό μήκος  240 16’ 26’’, Γεωγραφικό πλάτος 350 21’ 50’’   

ΕΚΤΑΣΗ: 60 ha  

ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: εσωτερική μονίμως κατακλυσμένη λίμνη 

γλυκού νερού.  (Ελληνικό Κέντρο  Βιότοπων – Υγροβιότοπων) 

Η έκταση βέβαια που καταλαμβάνει η λίμνη είναι ευμετάβλητη, 

ανάλογα με την εποχή του χρόνου, φτάνοντας την μέγιστη έκταση της τον 

χειμώνα όταν το νερό είναι σε μεγάλη συγκέντρωση. Σε γενικές γραμμές, η 

έκταση που καταλαμβάνει η λίμνη είναι περίπου 580 στρέμματα (60 εκτάρια), 

το μέγιστο μήκος της φτάνει στα 1087 μέτρα και το μέγιστο πλάτος στα 880 

μέτρα . Βρίσκεται σε υψόμετρο 20 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας και 

έχει μέσο βάθος νερού τα 13 μέτρα, που μπορεί να φτάσει έως και τα 29 

μέτρα ανάλογα με την εποχή.  

Η λίμνη Κουρνά, αποτελεί τη νοτιότερη λίμνη της Ευρώπης  και τη 

μοναδική φυσική λίμνη με γλυκό νερό, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και όλων 

των Μεσογειακών νησιών. Έχει υψηλή αισθητική αξία, καθώς  συνδυάζει την 

θέα από τα βουνά που υπάρχουν νοτιοδυτικά της, με την έντονη βλάστηση 

και την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής του υγροβιότοπου. Η περιοχή 

της λίμνης Κουρνά, μαζί με τα παράκτια οικοσυστήματά της, περιλαμβάνεται 

στην προστατευόμενη περιοχή LIFE-Δυτικής Κρήτης με κωδικό όνομα 

περιοχής «Κουρνά-Γεωργιούπολη» αλλά και σε διάφορους άλλους 

Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς καταλόγους ως σημαντικός υγροβιότοπος και 

περιοχή με προστατευόμενη ορνιθοπανίδα. (πηγή: www.Ramsar.org,  www. 

eea.europa.eu >CORINE land cover) 
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1.4 Περιγραφή λίμνης Κουρνά 
 

 

 

Εικόνα 5: Η Λίμνη Κουρνά (ΠΗΓΗ: creteplus.gr) 

 

Τα Λευκά Όρη αποτελούν την περιοχή με τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σπάνιων ενδημικών φυτών από οποιοδήποτε άλλο μέρος 

στην Ευρώπη. (πηγή :A. Strid, Red Book, 1995).  

Πιο συγκεκριμένα, η λίμνη Κουρνά και τα παράκτια οικοσυστήματά 

της, που βρίσκονται στις παρυφές των Λευκών Όρεων, περιλαμβάνονται  

ανάμεσα στους σημαντικότερους υδροβιότοπους όχι μόνο για την Κρήτη αλλά 

και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο 

σταθμό κατά την αποδημία τους, πολλά σπάνια και μη, είδη ορνιθοπανίδας. 
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Επίσης ο υδροβιότοπος φιλοξενεί πληθώρα προστατευόμενων ενδημικών 

ειδών, ερπετών και αμφίβιων. Περιβάλλεται από αραιές συστάδες 

πουρναριών και πληθώρα φρυγάνων περιμετρικά αλλά και πυκνή παράκτια 

υδροχαρή κατά κύριο λόγο, βλάστηση.  

Το 1962, κατασκευάστηκε τεχνητό φράγμα ελέγχου της ροής του 

ύδατος στην εκβολή της λίμνης, για το λόγο αυτό το σχήμα της λίμνης είναι 

ελαφρώς ελλειπτικό. Ο προστατευόμενος από το πρόγραμμα LIFE 

υδροβιότοπος «Κουρνά – Γεωργιούπολης» περιλαμβάνει τόσο την λίμνη 

Κουρνά, όσο και τα παράκτια οικοσυστήματά της. Η λίμνη τροφοδοτείται με 

νερό από την πηγή Αμάτι, και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η στάθμη  της 

μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα  να εμφανίζονται 

αμμώδεις παραλίες περιμετρικά της λίμνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

που την καθιστούν ιδανικό προορισμό για κολύμπι, περπάτημα, σπορ και 

διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Βορειοδυτικά της λίμνης υπάρχουν  

εστιατόρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως ενοικιάσεις  κανo-καγιάκ, 

ποδηλάτων θαλάσσης).  

Η κύρια πηγή εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης  ήταν, 

κατά τον προηγούμενο αιώνα, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Για τον λόγο 

αυτό, και με στόχο την επέκταση της καλλιεργητικής έκτασης και των 

βοσκότοπων, αλλά και για λόγους υγειονομικούς -καθότι τα νερά  στην 

ευρύτερη περιοχή (έλος Γεωργιούπολης), τότε, χαρακτηρίζονταν ως στάσιμα-  

είχαν γίνει αρκετές προσπάθειες αποξήρανσης της λίμνης, πράγμα το οποίο 

συντέλεσε και στην μείωση της έκτασής της.  Ήδη, από το 1911, έγινε 

προσπάθεια διάνοιξης χάνδακα από την λίμνη  έως και την γέφυρα του 

Ασπρουλιάνου, το έργο όμως δεν ολοκληρώθηκε, οπότε τα νερά της λίμνης 

διοχετεύονταν με φυσική ροή στον ποταμό Δέλφινα. Το 1951 έγινε η 

κατασκευή φράγματος από χώμα και  αποστραγγιστικής τάφρου, ενώ το 1962 

κατασκευάστηκε στο στόμιο του αποχετευτικού χάνδακα, φράγμα από 

σκυρόδεμα ύψους 22 μέτρων.   Πλέον η υδρολογική εκμετάλλευση της λίμνης 

γίνεται με υδροαρδευτικό έργο, στο οποίο λειτουργεί αντλιοστάσιο του 

ΟΑΔΥΚ, κοντά στη θέση «Αμάτι»,  και  έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο,  
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Εικόνα 6:  Κεντρικό κτίριο αντλιοστασίου λίμνης  Κουρνά (φωτό 2019) 

 

ώστε να μην απειλείται  μείωση της στάθμης της λίμνης,  κάτω από τα 

φυσιολογικά πλαίσια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τη λίμνη 

του Κουρνά αρδεύεται συνολική έκταση περίπου 6.500  στρεμμάτων, καθώς 

επίσης αντλούν  νερό (για ύδρευση)  ο Δήμος Αποκορώνου  και ειδικότερα οι 

κοινότητες Κουρνά και Γεωργιούπολης  και ο Δήμος Ρεθύμνης σε κάποιο 

ποσοστό, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, για το αν μια λίμνη  μικρής έκτασης και 

συσσώρευσης ύδατος μπορεί να υποστηρίξει τόσο μεγάλη άντληση υδάτων. 

Ωστόσο, οι σημαντικότερες απώλειες στον όγκο των νερών της λίμνης, 
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προέρχονται από φυσικές αιτίες (μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις  στις 

βροχοπτώσεις, που εμφανίζονται και ως διακυμάνσεις της στάθμης της 

λίμνης, με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών). 

Με την βοήθεια του αρδευτικού έργου γίνεται πιο εύκολα η  άρδευση 

των καλλιεργειών, αλλά και η υδροδότηση κοντινών οικισμών. Τα τελευταία 

χρόνια ωστόσο, είναι αλματώδης η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με 

αποτέλεσμα αρκετές γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες να  φθίνουν, 

δίνοντας τη θέση τους στην τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση της 

περιοχής και πλέον ο τριτογενής τομέας, κατέχει την δεύτερη θέση – μετά την 

γεωργία - στην οικονομία και απασχόληση της περιοχής της λίμνης  και  

ευρύτερα. 

 

 

 

 

 

1.5 Γεωμορφολογία – Γεωλογία – Σεισμικότητα 
 

Το βύθισμα της λίμνης του Κουρνά, δημιουργήθηκε στο σημείο που 

συναντώνται  δύο  κατακόρυφα ρήγματα της τεκτονικής τάφρου της λίμνης 

Κουρνά, πιθανόν και από κατάρρευση υπογείου σπηλαίου, λόγω διάβρωσης 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων.  Το ρήγμα με κατεύθυνση βόρεια – βορειοδυτική 

και  νότια – νοτιοανατολική, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στον 

σχηματισμό της. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η λίμνη είναι σχηματισμένη 

ανάμεσα στα Λευκά Όρη, από την εσωτερική πλευρά της και την παραλιακή 

ζώνη, εξωτερικά. Και ενώ από το ρήγμα και προς ανατολικά, τα υλικά του 

πυθμένα  της λίμνης είναι μαργαϊκά, προς την δυτική πλευρά, κάτω από ένα 

λεπτό στρώμα υλιομαργαϊκό, κυριαρχούν οι ασβεστόλιθοι. Ο υγροβιότοπος 

δηλαδή, αποτελείται από δύο πολύ διαφορετικές μορφολογικές ζώνες.  Η μεν 
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παραλιακή εξωτερική ζώνη, είναι σαφώς πιο ομαλή και επίπεδη, ενώ 

αποτελείται διαδοχικά από νεογενείς, πλειστόκενες και νεότερες 

προσχωματικές αποθέσεις. Η δε ορεινή εσωτερική ζώνη είναι πιο απότομη και 

αποτελείται από απότομες πλαγιές και ασβεστολιθικά πετρώματα με νεογενείς 

μάργες, γεγονός που διευκολύνει την τροφοδοσία και τον εμπλουτισμό της 

λίμνης από την πηγή  «Αμάτι» που βρίσκεται επί του προαναφερθέντος  

ρήγματος και  ΝοτιοΑνατολικά της λίμνης. Η εν λόγω θέση «Αμάτι», αποτελεί 

το μοναδικό σημείο εισροής νερού.  (πηγή : Φιλότης- Βάση Δεδομένων για την 

Ελληνική Φύση)  

Η λίμνη απέχει από την θάλασσα 2.500 μέτρα και από τον ομώνυμο 

οικισμό 2.300 μέτρα, έχει μέγιστο μήκος Β-Ν 1080 μέτρα, μέγιστο πλάτος Α-Δ  

880 μέτρα, μέγιστο βάθος (θερινή στάθμη) 22,5 μέτρα, έκταση με θερινή 

στάθμη 579 στρέμματα, το βάθος της πηγής «αμάτι»  είναι 16,5 μέτρα, όγκο 

με θερινή στάθμη 7.484.736 κυβικά μέτρα, υψόμετρο επιφανείας θερινής 

στάθμης περίπου 19 μέτρα, ύψος χειμερινής υπερχείλισης +3,5 μέτρα και 

υψόμετρο επιφανείας από την στάθμη της θάλασσας 5-20 μέτρα. (πηγή : 

issuu.com>ΥΔΡΟΓΑΙΑ>γεωλογική και υδρογεωλογική έρευνα λίμνης Κουρνά). 

 

 

  Εικόνα 7: Σεισμογόνα Ρήγματα Κρήτης (πηγή: Ο.Α.Δ.Υ.Κ) 

 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[33] 
 

 

 

Όσον αφορά τη σεισμικότητα της περιοχής, είναι γνωστό ότι ολόκληρη 

η Κρήτη βρίσκεται πάνω στο σεισμογενές «ελληνικό τόξο»  και μεταξύ του 

σημείου σύγκρουσης της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας, με την 

Ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα. Η περιοχή μελέτης, περιβάλλεται από τον 

Νότο από ρήγμα Α-Δ και Ανατολικά από ρήγμα ΔΝ-ΒΑ, τα οποία όμως είναι 

γνωστό ότι λόγω της γεωλογικής υποδομής της περιοχής, είναι γεμισμένα με 

νεογενείς αποθέσεις, οπότε η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται αμειγώς 

σεισμογόνος. (πηγή: www.nefeli.lib.teicrete.gr Κηρύκου Σταματούλα, ΤΕΙ 

Κρήτης, 2006) 

         

 

1.6 Κλίμα – Βροχοπτώσεις 
 

H περιοχή αυτή της Κρήτης, έχει μεσογειακό κλίμα. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες   έχει γενικά υψηλές θερμοκρασίες και είναι ξηρό, ενώ 

τον χειμώνα γίνεται βροχερό, με ήπιες θερμοκρασίες, σε σχέση με το 

υπόλοιπο νησί. Ιδιαιτέρως επηρεάζεται το κλίμα από τους βοριάδες που 

πνέουν στο Κρητικό πέλαγος και οι οποίοι είναι ισχυροί κατά την περίοδο 

Νοεμβρίου έως και τον Μάρτιο και από τα νέφη του Ιονίου πελάγους, τα οποία 

δίνουν και τις έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως κατά τους  μήνες από Οκτώβριο 

έως Μάρτιο.  

Η μέση θερμοκρασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και του 

φθινοπώρου είναι 23,7 οC ενώ τον χεμώνα είναι 10,4 οC. Η χιονόπτωση δεν 

είναι συνηθισμένη στην περιοχή και παρατηρείται μία φορά κάθε 5 έτη κατά 

μέσο όρο, κυρίως στα γύρω υψώματα και ορεινά,  ενώ ομίχλη παρατηρείται 

κατά μέσο όρο μία φορά κάθε 7 χρόνια. Ωστόσο η  υγρασία είναι σημαντική  

το φθινόπωρο και χειμώνα.  
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Κατά την καλοκαιρινή περίοδο το κλίμα χαρακτηρίζεται περισσότερο 

ξηρό και κατά τόπους δροσερό, λόγω της θαλάσσιας αύρας, όπως 

παρατηρούμε από το ομβροθερμικό διάγραμμα παρακάτω, θερμότεροι μήνες 

του χρόνου είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι μεγαλύτερες 

βροχοπτώσεις παρατηρούνται κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο. 

 

               Εικόνα 8: Ομβροθερμικό Διάγραμμα Μ.Σ Χανίων (1958-1997) 

(ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ- 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ) 

 

 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 
 

Ο οικισμός «Κουρνά», υπήρχε από την αρχαιότητα, με το όνομα 

Κόριον  και η ομώνυμη λίμνη ονομαζόταν Κορησία. Το όνομα εικάζεται πως 

προερχόταν από την θεά Αθηνά, καθότι υπήρχε στην περιοχή ναός λατρείας 

αφιερωμένος στην Αθηνά Κορησία. Η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης και 

του οικισμού φαίνεται να έγινε κατά την περίοδο της Αραβικής Κατοχής της 

Κρήτης  και πιστεύεται ότι προέρχεται από το αραβικό «kurna» που σημαίνει 

λουτρό. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες γνώμες, ότι το τωρινό όνομα της 

περιοχής προέρχεται από την παράφραση της ελληνικής λέξης κρουνός. 

(πηγή:el.m.wikipedia.org) 

 

2.2 Μυθολογία – Παράδοση 

Ο λαϊκός θρύλος για την περιοχή,  λέει ότι η λίμνη σχηματίστηκε όταν 

μια κοπέλα, που προσπαθώντας να ξεφύγει από τις  ερωτικές ορέξεις του 

πατέρα της, καταράστηκε το μέρος να γίνει λίμνη κι εκείνη το στοιχειό της 

λίμνης, ενώ  άλλες ιστορίες που λέγονται από τους ντόπιους, περιλαμβάνουν 

νεράιδες  που εμφανίζονται για να κολυμπήσουν  στη λίμνη όταν έχει φεγγάρι. 

Μια τρίτη, περισσότερο μοιρολατρική εκδοχή της ιστορίας, αναφέρει ότι η 

νεράιδα που εμφανίζεται στη λίμνη, δεν είναι άλλη από την κόρη του παπά 

του χωριού και αποτελεί την μόνη που επιβίωσε από τον φονικό κατακλυσμό 
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που έστειλε ο Θεός για να πνίξει τους ασεβείς κατοίκους του χωριού. (πηγή: 

www.flashnews.gr>post) 

Ένα φαινόμενο τέλος που συνήθιζε να εξάπτει την λαϊκή φαντασία 

των ντόπιων και επισκεπτών της περιοχής, ήταν τα σκούρα νερά που 

εμφανιζόταν στο κέντρο της λίμνης, κάνοντας την να μοιάζει εξωπραγματική ή 

ακόμα και «ψεύτικη» ή ακόμα και απύθμενη. Τα σκούρα νερά φυσικά δεν 

οφειλόταν σε κανενός είδους μαγεία, αλλά στην υψηλή συγκέντρωση 

υποβρύχιας βλάστησης,  τα γνωστά σε όλους μας φύκια. Χαρακτηριστική για 

τον φόβο και το δέος που προξενούσε η λίμνη σε επισκέπτες και ντόπιους, 

είναι η επιστολή του Φλωρεντινού ιερωμένου Χριστόφορου Μπουοντελμόντι, 

που μεταξύ άλλων περιοχών της Κρήτης επισκέφτηκε το 1415 και τη λίμνη 

Κουρνά  και χαρακτηριστικά ανέφερε : «είδαμε μία μικρή αλλά βαθιά λίμνη, 

της οποίας το τεράστιο βάθος μπορεί κανείς να εκτιμήσει από τη μαυρίλα του 

σκοτεινού χρώματος. Γι’ αυτό η λίμνη τρομάζει τους ανθρώπους που γρήγορα 

φεύγουν μακριά. Τα χιόνια και οι βροχές των βουνών κατεβαίνουν σ΄ αυτή την 

κοιλότητα όπου ζουν μεγάλα χέλια» (πηγή :www.cretablog.gr) 

Ακόμα και σήμερα όμως οι θρύλοι και οι δοξασίες για την λίμνη καλά 

κρατούν, καθώς υπάρχει η φήμη ότι στην περιοχή δρουν δυνατά 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία έχουν έντονη επίδραση στους επισκέπτες 

της, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομορφιά 

της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής της είναι πραγματικά μαγευτική. 
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2.3 Αρχιτεκτονικές Επιδράσεις 
 

Από τη Μινωική εποχή, έως και την ρωμαϊκή περίοδο, νότια της 

σημερινής Γεωργιούπολης, υπήρχε η αρχαία πόλη Αμφιμάλλα. Ευρήματα 

από την αρχαία πόλη βρίσκονται στο μουσείο Χανίων, ενώ βόρεια της λίμνης 

υπήρχε η επίσης αρχαία πόλη «Κάβαλλος», στα όρια της οποία εικάζεται ότι 

χτίστηκε ο διάσημος ιερός ναός που αναφέρεται σε πολλά αρχαία κείμενα, και 

ήταν αφιερωμένος στην Κορησία Αθηνά. Ενώ τέλος, κατά τον 11ο αιώνα, ο 

μοναχός Ιωάννης ο Ξένος, ίδρυσε στην περιοχή τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, 

απομεινάρια της οποίας διασώζονται μέχρι σήμερα. 

  

Εικόνα 9: Βυζαντινή τοιχογραφία του 13ου αι. από τον Ι.Ν. Αγ. 

Γεωργίου Κουρνά (πηγή: explorecrete.com) 
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Κατά τον 13ο αιώνα, ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται υπό Βενετική 

κατοχή που διαρκεί ως την επανάσταση του 1821, και αρκετοί από τους 

αρχαίους ναούς κατεδαφίστηκαν, ενώ πολλοί οικισμοί είναι επηρεασμένοι από 

το ενετικό στοιχείο. Ο οικισμός «Κουρνάς» είναι χτισμένος κατά την Ενετική 

κατοχή της Κρήτης, με αποτέλεσμα τα περισσότερα σπίτια και σοκάκια να 

έχουν σαφής επιρροές από την εποχή.   

 

Εικόνα 10: Αρχιτεκτονικά στοιχεία από την ιστορική διαδρομή του 

χωριού Κουρνάς     (πηγή: terra-cotta.gr) 

 

 

Η Τουρκική κατοχή που ακολουθεί, φέρνει αρκετές καταστροφές στην 

περιοχή, σε κτίσματα και όχι μόνο. Ωστόσο το πιο μεγάλο πλήγμα στην 

περιοχή ήταν μια μεγάλη επιδημία ελονοσίας που έπληξε την περιοχή γύρω 

από την λίμνη, καθώς υπό το φόβο των πειρατών που αλώνιζαν στην 

περιοχή, οι κάτοικοι δεν καλλιεργούσαν τα χωράφια με αποτέλεσμα να 

σχηματιστεί ένα έλος, που έγινε εστία μόλυνσης. Περίπου γύρω στο 1890 που 
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η Κρήτη συνενώθηκε με την Ελλάδα, η περιοχή ακμάζει ξανά, τα χωράφια 

καλλιεργούνται, κάτοικοι ξαναγεμίζουν τον οικισμό, ο οποίος μετονομάζεται 

από Αλμυρούπολη σε Γεωργιούπολη, προς τιμήν του Πρίγκηπα Γεωργίου 

(πηγή: Δήμος Αποκορώνου) 

Γύρω από τη λίμνη  διασώζεται μέχρι τώρα, η Βυζαντινή εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου, (βλ. φωτο) που είναι πολύ καλά διατηρημένη, η οποία  

παρουσιάζει εκτός από τα αμιγώς βυζαντινά αρχιτεκτονικά στοιχεία και 

ενετικά, αλλά και υπολείμματα βυζαντινών τοιχογραφιών υψηλής ιστορικής και 

αρχαιολογικής αξίας. Επίσης διασώζονται οι ναοί της Αγίας Ειρήνης και των 

Εισοδίων της Θεοτόκου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει επίσης και ένα 

αρχαίο αμφιθέατρο το οποίο φιλοξενεί κατά καιρούς διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις του δήμου Γεωργιούπολης.  

 

Εικόνα 11: Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κουρνά, χτίστηκε πριν το 1200 μ.Χ. 

(πηγή: explorecrete.com) 

  



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[40] 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ) 
 

 

3.1 Νομοθεσία στην Ελλάδα 
 

Οι περιοχές CORINE αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια  

καταγραφής, σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή λίστα με περιοχές ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας, στα μέσα της δεκαετίας του 1980- 1990. Ήταν μια πολύ 

σημαντική και αξιόλογη για την τεχνογνωσία και τα μέσα της εποχής 

προσπάθεια, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη και εκκίνηση του 

προγράμματος Natura 2000. Κατά την καταγραφή αυτή, παρατηρήθηκε 

θεσμικό κενό σε Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, το οποίο καλύφθηκε από την 

θεσμοθέτηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Η επίσημη πρώτη καταγραφή των περιοχών - οικοτόπων, με βάση τα 

κριτήρια της Οδηγίας 92/43/ΕΚ για τα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας στην 

Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος LIFE, με τη 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διετία 1994-1996 στη χώρα 

μας, όπου καταγράφτηκαν 296 περιοχές. Οι οικότοποι αυτοί προστατεύονται 

με διεθνείς συμβάσεις και είναι καταγεγραμμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

Δίκτυο περιοχών  Natura 2000, που ανανεώνεται τακτικά. Με το δίκτυο Natura 

2000,  η Ε.Ε εξασφαλίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών 

ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας και χλωρίδας στα Ευρωπαϊκά εδάφη, μέσω 

της προστασίας, της επανεισαγωγής αυτοχθόνων ειδών και ξενικών ειδών εφ’ 

όσον αυτό απαιτείται, καθώς και της έρευνας και της εκπαίδευσης των 

πολιτών.  

Οι οικότοποι που περιλαμβάνονται στο  δίκτυο Natura 2000, 

βρίσκονται καταγεγραμμένοι σε μια ευρεία βάση δεδομένων, όπου εκτός από 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[41] 
 

την αναλυτική χαρτογράφησή τους, περιλαμβάνονται σε υπόμνημα και τα είδη 

που διαβιούν σε κάθε περιοχή, αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τη 

διαχείρισή των περιοχών αυτών. Στους συγκεκριμένους χάρτες, έχουν 

πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (πχ. Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, τα 

Τμήματα Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τα αρμόδια 

Υπουργεία, η βιβλιοθήκη του ΥΠΕKA),  αλλά και ο οποιοσδήποτε πολίτης 

θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς, με σχετική αίτηση. Επίσης 

συνοπτικοί χάρτες των περιοχών Natura 2000, υπάρχουν και στο διαδίκτυο. 

Το δίκτυο Natura 2000, που καταγράφτηκε με την συνεργασία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας, περιλαμβάνει 

οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί για τη βιοποικιλότητα, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών : 

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special 

Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, σύμφωνα με την 

Οδηγία 79/409/EK , με τη βοήθεια και τη μελέτη α) των οι Διεθνών 

Συμβάσεων για την Προστασία και Διατήρηση των Φυσικών Βιοτόπων 

και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας  (Bonn, Bern 1979)  β) το κόκκινο 

βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (The IUCN Red List of 

Threatened Species), και γ) την αξιολόγηση της κατάστασης των 

απειλούμενων πουλιών της Ευρώπης από την Birdlife International, 

που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010, ως παράρτημα στη 

νέα ενσωμάτωση της αρχικής οδηγίας (Οδηγία 2009/147/ΕΚ). (Π.∆. 

67/1980, Κ.Υ.Α. 414985/1985, 30027/93 και 16611/93, Οδηγίες 

79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ).  

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of 

Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ60/Α/31-3-2011 και 

χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) με το 

Ν3937/2011. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf0MLlso_YAhUlMZoKHU9sA_EQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2F&usg=AOvVaw1ZtU9bwcsA5yR4euWiXsOc
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf0MLlso_YAhUlMZoKHU9sA_EQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2F&usg=AOvVaw1ZtU9bwcsA5yR4euWiXsOc
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 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) : η κατηγορία 

αυτή είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τις περιοχές Natura 2000,  καθώς 

αποτελεί αμιγώς ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) για την καταγραφή 

και προστασία περιοχών με σημαντική αισθητική αξία σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Οι περιοχές που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, είναι 

περιοχές που έχουν υψηλή αισθητική αξία φυσικού τοπίου. Ανήκουν 

συνήθως πεζοπορικές διαδρομές και φυσικά μονοπάτια, διάρκειας όχι 

μεγαλύτερης από μια ημέρα, ενώ συχνά περιλαμβάνουν 

παραδοσιακούς οικισμούς, ή και  αρχαιολογικής αξίας χώρους, σε 

συνδυασμό με την παρουσία σημαντικής πανίδας και χλωρίδας .  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5, οι περιορισμοί που αφορούν την 

προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 είναι: 

Α) απαγορεύεται η εγκατάσταση βαρέων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων (Οδηγία 96/82/ΕΚ) και ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ Β’ 

1087/5.8.2003). 

Β) απαγορεύεται η εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων μαζικής 

τουριστικής εκμετάλλευσης μεγάλης κλίμακας και καθορίζονται κριτήρια για 

το δικαίωμα απομάκρυνσης ή τροποποίησης αυτών, εφόσον υπάρχουν 

ήδη. (άρθρο 29 του ν. 2545/1997 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής) 

Γ) απαγορεύεται η χρήση εχθρικών στο περιβάλλον πρακτικών 

γεωργίας και κτηνοτροφίας και καθορίζονται κριτήρια συμμόρφωσης. 

Δ) απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων για 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα επιτρέπονται οι πινακίδες ενημέρωσης. 

Ε) απαγορεύονται όλες οι μορφές  αλιείας (μέση, παράκτια και 

ερασιτεχνική) εντός των ΕΖΔ και των ΖΕΠ, ώστε να επιτευχθεί η 

διατήρηση των προστατευόμενων υδρόβιων ειδών.  
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ΣΤ) απαγορεύεται η αλιεία με εργαλεία που τραυματίζουν τον 

πυθμένα σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε περιοχές με κοραλλιογενείς 

σχηματισμούς. 

Ζ) απαγορεύεται η αγκυροβόληση  σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε 

περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς. 

Η) απαγορεύεται η  εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών  

Όσον αφορά τις ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους ως ΖΕΠ, η 

διαχείρισή τους εντάσσεται αυτόματα στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 

της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ. Για την διαχείριση των ΤΚΣ, όμως χρειάζεται να προηγηθεί 

αξιολόγηση και διαβούλευση των Κρατών-Μελών της Ε.Ε, και αφού 

διαπιστωθεί η εγκυρότητα της ένταξής τους, υπόκεινται στις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι οποίες προβλέπουν τον 

καθορισμό δραστηριοτήτων και μέτρων  για την αποτελεσματική διατήρηση 

των οικοτόπων και ειδών εντός των ΤΚΣ. 

Σήμερα η Ελλάδα έχει καταγεγραμμένες 202 Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), ενώ  σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχουν περιοχές που υπόκεινται και στις δύο 

κατηγορίες. (πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υ.ΠΕ.ΚΑ) 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται για 

υδροδότηση γειτονικών δήμων, οι οδηγίες για το πόσιμο νερό (80/778/ΕΟΚ, 

98/83/ΕΚ) στην Ελλάδα, εντάχθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001 - Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Υπεύθυνες 

αρχές για την εφαρμογή και συμμόρφωση της παραπάνω νομοθεσίας, είναι οι 

υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι κατά το Νόμο 

αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών, αλλά και το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προαναφερθέντες φορείς είναι υπεύθυνοι για την 

παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση  της ποιότητας του πόσιμου 

νερού, και την πρόταση λήψης των κατάλληλων προληπτικών, αλλά και 
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επανορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση ανίχνευσης κάποιου προβλήματος, με 

την έγκυρη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.  

Επίσης παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα άρθρα και τα μέτρα που 

αυτά επιβάλλουν για την απόληψη υδάτων από λίμνες και ποτάμια. (πηγή: 

Υ.ΠΕ.ΚΑ)  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης (ΥΠΑΑΤ, 

ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ) 

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΝΕΡΟΥ : Απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων 

υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της 

επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων νερού:  

- Σε περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση 

- Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων 

- Στις ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για 

άντληση πόσιμου ύδατος 

ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ 

Και ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ΑΡΘΡΟ 7): Δημοσιοποίηση των 

μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους Δήμους/ΔΕΥΑ 

Όσον αφορά τέλος τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού , σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3199/2003 («Προστασία και 

διαχείριση των υδάτων»), όλες οι χρήσεις πρέπει να αποβλέπουν στη βιώσιμη 

ικανοποίηση των αναγκών και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η 

αειφορική προστασία των υδάτων, να εξασφαλίζεται η επάρκεια των 

αποθεμάτων τους και η διατήρηση της ποιότητάς τους, λαμβάνοντας μέτρα 

για την αποφυγή της ρύπανσής τους. 
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Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού, επίσης πρέπει να γίνεται 

λαμβάνοντας υπ’οψιν την φέρουσα ικανότητα του υδατικού δυναμικού και  της 

διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της άντλησης και ανατροφοδότησης των 

οικοσυστημάτων του. (πηγή: Σ.τ.Ε. 2179-80/2006, 2970/2004 κ.ά.).  

 

Εικόνα 12: Η λίμνη Κουρνά, απόγευμα καλοκαιριού (φωτο 2019) 
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3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υδροβιότοπου Κουρνά 
 

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο Ν1650/1986 και την υπ’ αρ. 

80355/5323/1992 ΚΥΑ, η περιοχή του υγροβιότοπου της Λίμνης Κουρνά 

προστατεύεται με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, που απαγορεύει και θέτει 

περιορισμούς στην εκμετάλλευση και χρήση της ευρύτερης περιοχής του 

υδροβιοτόπου. Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λίμνη 

Κουρνά, στην οποία περιλαμβάνονται οι πηγές και τα οικοσυστήματα της 

Γεωργιούπολης, η λίμνη του Αλμυρού, η λίμνη Κουρνά, τα ρέματα Καβρός, 

Μουσέλας και Δελφίνος και όλα τα ποταμορέματα, έλη και χείμαρροι που 

εκβάλλουν στην παραλία της Γεωργιούπολης, καθώς και η ίδια η παραλία με 

το οικοσύστημά της χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απόλυτης Προστασίας».  

Πρακτικά, ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει την διαχείριση των 

περιοχών αυτών με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η αειφορική 

προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων τους. Πιο συγκεκριμένα:  

1) απαιτείται η λήψη μέτρων για την  περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

αύξηση του οικολογικού ενδιαφέροντος για την περιοχή,  

2) οι χρήσεις γης και οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες στην 

περιοχή, πρέπει να γίνονται με φιλικό στο περιβάλλον τρόπο, και αειφορικό 

προσανατολισμό,  

3) απαγορεύονται οι εκχερσώσεις,   

4) απαγορεύονται οι αλλαγές χρήσεων γης σε όλη την Ζώνη 

Προστασίας,  

5) απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο φυσικό τοπίο (πχ. 

αμμοληψίες, αποξηράνσεις, αποστραγγίσεις κλπ.) χωρίς ειδική άδεια,  

6) απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι,  
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7) απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους ασφαλτοστρώσεις και 

κατασκευές, ή επεκτάσεις του ήδη υπάρχοντος δασικού δικτύου,   

8) απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων οποιουδήποτε είδους στην 

περιοχή, χωρίς την έγγραφη άδεια των αρμόδιων φορέων,   

9) απαγορεύεται η δημιουργία πάρκινγκ ευρείας και μαζικής χρήσης,  

10) απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπάζων και οποιασδήποτε 

άλλης μορφής λυμάτων,  

11) απαγορεύεται η ανέγερση μόνιμης τουριστικής εγκατάστασης,   

12) απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας-

βιοτεχνίας,  

13) απαγορεύεται η κτίση, ή επέκταση του ήδη παρόντος οικισμού,   

14) απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση, κοπή, ή οποιαδήποτε 

είδους όχληση της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής,  

15) απαγορεύονται σκυλιά, που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή 

χωρίς λουρί,  

16) απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, για οποιονδήποτε λόγο,  

17) η κτηνοτροφία και η αλιεία επιτρέπονται μόνο κάτω από 

αυστηρούς όρους, που ορίζονται ανά εποχή από τους αρμόδιους φορείς,  

18) ο οικοτουρισμός -εναλλακτικός τουρισμός επιτρέπεται στην 

περιοχή εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες,  

19) ερευνητικές, δασοπονικές διαχειριστικές και δραστηριότητες 

αποκατάστασης και ανάδειξης του υγροβιότοπου επιτρέπονται κατόπιν 

κατάθεσης  και αξιολόγησης επιστημονικής μελέτης. (πηγή: Ο.Α.ΔΥ.Κ, 1998) 
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3.3 Προγράμματα- Φορείς που υπάρχουν στην περιοχή 

μελέτης 
 

Συνολικά σε ολόκληρη την Κρήτη, απαντώνται 53 περιοχές που έχουν 

χαρακτηριστεί Natura ενώ, από αυτές, 28 αποτελούν Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ/SCI) και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA), και 

συνολικά καταλαμβάνουν έκταση που ισοδυναμεί με 141318,49 Ha. Άξιο 

αναφοράς είναι ότι  σχεδόν η μισή έκταση του νομού Χανίων, το 45,6% της 

συνολικής έκτασης του νομού  πιο συγκεκριμένα, είναι περιοχές που έχουν 

χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές του ∆ικτύου "Natura 2000, ανάμεσα 

στις οποίες είναι και η λίμνη του Κουρνά με κωδικό GR 4340010. Το γεγονός 

αυτό δείχνει την εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα  της χλωρίδας και πανίδας 

της γεωγραφικής αυτής περιοχής της Κρήτης.  

 

 

Εικόνα 13: Συγκεντρωτικός Χάρτης με όλες τις Προστατευόμενες περιοχές της 

Κρήτης ΤΙΦΚ ,Natura,CORINE (ΠΗΓΗ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ) 
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 Η περιοχή μελέτης, συμπεριλαμβάνεται στον Τόπο Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ – SCI ), που περιλαμβάνει τις περιοχές ∆ράπανο -ΒΑ 

Ακτές – Παραλία Γεωργιούπολης και τη Λίμνη Κουρνά  και είναι 

καταχωρημένος με κωδικό  GR4340010, όπως φαίνεται παρακάτω :  

Κωδικός  Ονομασία Περιοχής 
ΕΖ

Δ 

ΖΕ

Π 

Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - 

Ηρακλείου (GR39) 

GR434001

0 SCI 

Δράπανο (Βορειοανατολικές Ακτές) - Παραλία 

Γεωργιούπολης - Λίμνη Κουρνά (4430,51 Ha) 
  

 

 

 Η περιοχή μελέτης μας, ανήκει επίσης στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ – SPA ) που περιλαμβάνει τις περιοχές Λίμνη Κουρνά- Εκβολή 

Αλμυρού, και είναι καταχωρημένη με κωδικό GR4340022, όπως 

φαίνεται παρακάτω :  

 

Κωδικός  Ονομασία Περιοχής 
ΕΖ

Δ 

ΖΕ

Π 

GR434002

2 SPA 
Λίμνη Κουρνά και Εκβολή Αλμυρού (200 Ha)   
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 Περιοχές CORINE  

η Λίμνη Κούρνα και τα γύρω βουνά, ανήκουν στον προστατευόμενο βιότοπο 

CORINE με κωδικό Α00030050. 

Ο βιότοπος περιλαμβάνει τη φυσική λίμνη γλυκού νερού Κουρνά, μαζί με τις 

πηγές της, τους χειμάρους και ένα παράκτιο έλος.  

 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)  

Ο υδροβιότοπος της Λίμνης Κουρνά, συγκαταλέγεται ακόμα και ανάμεσα στα 

Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, παρακάτω υπάρχουν αναλυτικά οι 

περιοχές ΤΙΦΚ σε όλο τον νομό Χανιών, η περιοχή μελέτης μας είναι όπως 

μπορούμε να δούμε, καταχωρημένη με τον κωδικό ΑΤ6020003. 
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Εικόνα 14: Λιγαριές μέσα στη λίμνη Κουρνά (φωτο 2019)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ- 

ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ) 

 

4.1 Γενικά για την Κρήτη: 
 

Χλωρίδα: 

Η Κρητική χλωρίδα είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, 

καθώς περίπου 215 είδη από τα συνολικά 1742 φυτά που φιλοξενούνται στο 

νησί,  δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον πλανήτη. (Μονάδα Διατήρησης 

Μεσογειακών Φυτών – ΜΑΙΧ). Ο πλούτος της βιοποικιλότητας της χλωρίδας 

του νησιού είναι αξιοσημείωτος, αν αναλογιστούμε ότι στην έκταση της 

Κρήτης, που αντιστοιχεί στο 6% περίπου της συνολικής έκτασης της Ελλάδας, 

συναντάται το 28% περίπου των ελληνικών φυτών. Η υψηλή αυτή 

συγκέντρωση αποδίδεται τόσο στην γεωγραφική θέση της Κρήτης, 

(απομονωμένη γεωγραφικά από την ηπειρωτική Ελλάδα), όσο στο ευνοϊκό 

κλίμα, το γεωλογικό υπόβαθρο και την ποικιλία των βιοτόπων που 

απαντώνται στο νησί. 

Αξίζει να τονιστεί ότι περισσότερα από τα μισά ενδημικά φυτά της 

χερσονήσου, βρίσκονται σε συγκέντρωση γύρω από την περιοχή των Λευκών 

Ορέων, σε ποσοστό  περίπου 56% ενώ το 16,7%, είναι στενοενδημικά των 

Λευκών Όρεων, απαντώνται δηλαδή μόνο σε αυτήν την περιοχή. (πηγή: 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ΜΑΙΧ) 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εκτεταμένης ανθρώπινης 

δραστηριότητας, της ανεξέλεγκτης υλοτομίας και αλλαγής χρήσεων γης,  της 

υπερβόσκησης, αλλά και της εμφάνισης πυρκαγιών, έχει παρατηρηθεί 
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σημαντική μείωση της χλωρίδας στα δάση και τα βουνά της Κρήτης και σαν 

αποτέλεσμα των παραπάνω ο περιορισμός των βιοτόπων, για σημαντικά είδη 

φυτών και ζώων, που ζούσαν στα ενδιαιτήματα αυτά και τον κίνδυνο οριστικής 

εξαφάνισής τους.  

 

Εικόνα 15: παράκτια βλάστηση στην λίμνη Κουρνά (φωτο 2018) 

 

 

Πανίδα: 

 Η γεωγραφική απομόνωση της Κρήτης από την ηπειρωτική χώρα, 

συνετέλεσε στην πληθώρα ενδημικών ειδών, τόσο στην χλωρίδα όσο και στην 

πανίδα του νησιού. Η Κρήτη έχει αξιοσημείωτη συγκέντρωση ορνιθοπανίδας 

και πολλά ενδημικά και στενοενδημικά είδη. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 

του νομού Χανίων, αλλά και πιο ειδικά στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών 

Ορέων, ζει και αναπαράγεται το ενδημικό και μοναδικό στον κόσμο, 
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αγριοκάτσικο ή Κρητικός  αίγαγρος ή Κρητικό αγρίμι (Capra aegagrus 

Cretica). Θεωρείται ότι μεταφέρθηκε στο νησί κατά την νεολιθική εποχή, σε 

άγρια μορφή από περιοχές της Ασίας. Το διάσημο θηλαστικό της Κρήτης είναι 

εδώ και λίγα χρόνια χαρακτηρισμένο ως «κινδυνεύον» (EN) και «τρωτό» σε 

διεθνές επίπεδο VU (κορυφαίο επίπεδο) από την Κόκκινη Λίστα 

Απειλούμενων Ειδών της IUCN (Διεθνής Ενωση Προστασίας της Φύσης) και 

προστατεύεται από το κυνήγι με ειδικό νόμο. (πηγή: «Το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας»).  

Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή των Λευκών Όρεων και της Σητείας 

επίσης, επανεμφανίστηκαν κάποια άτομα Κρητικού Αγριόγατου (Felix 

silvestris), ζώου που θεωρούνταν εξαφανισμένο από το 1996.  

Λόγω της φυσιολογίας της Κρήτης και των πολλών απόκρημνων 

πλαγιών και σπηλαίων της, αποτελεί ιδανικό τόπο φωλιάσματος και 

αναπαραγωγής για σπάνια αρπακτικά πουλιά. Η ύπαρξη των αρπακτικών 

αυτών στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος είναι πολύ 

σημαντική, καθώς έτσι ελέγχονται όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και διατηρείται η 

απαιτούμενη ισορροπία. Στα Χανιά πιο συγκεκριμένα,  έχουν καταγραφεί 

μέχρι σήμερα 114 είδη πτηνών, 27 από τα οποία είναι σπάνια αποδημητικά 

πουλιά, που κάνουν στάση στην περιοχή πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

(hania.info.gr) 

Ακόμα σημαντικά είδη για την βιοποικιλότητα της άγριας πανίδας και 

πιο συγκεκριμένα της ορνιθοπανίδας, που έχει σαν φυσικό βιότοπο την 

Κρήτη, είναι ο Γυπαετός ή Κοκκαλάς  (Gypaetus barbatus) και έχει 

χαρακτηριστεί «κινδυνεύον» (EN) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, από την 

Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN , o Μαυροπετρίτης (Falco 

eleonorae) ένα μεταναστευτικό γεράκι που έρχεται στην Κρήτη για να 

αναπαραχθεί, το Όρνιο (Gyps fulvus) και h Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax),  το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) αλλά και το ενδημικό 

είδος της Κρήτης που πολλοί ορνιθοπαρατηρητές έρχονται στο νησί για να 

παρατηρήσουν  ο Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala pasiphae).  

(πηγή: el.m.wikipedia.org) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_IUCN
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_IUCN
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Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, εμφανίζονται τα 

παρακάτω είδη ορνιθοπανίδας :  Ψαρόνι (Starling Sturnus vulgaris), 

Τσαλαπετεινός (Hoopoe Upupa epops), ∆εκοκτούρα (Streptopelia decaocto),  

Τυτώ (Tyto alba),  Γκιώνης (Otus scops), Σταχτάρα (Swift Apusapus) & 

Βουνοσταχτάρα (Apusmelba), Ασημόγλαρος (Larus cacchinans), 

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba),  Φλώρος ή Λιναρίτης (Carduelis chloris),  

Γερακίνα ή Λαγουδογέρακο (Buteo buteo),  Κατσουλιέρης ή Τρουλίτης 

(Crested Lark Galerida cristata),  Χελιδόνι (Swallow Hirundo rustica), 

Νερόκοτα (Gallinula chloropus), Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus),  

Όσον αφορά τα αμφίβια, η Κρήτη είναι γνωστή για τον 

προστατευόμενο, χαρακτηρισμένο ως  Κινδυνεύον (EN) σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο (Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN)  πληθυσμό της 

θαλάσσιας χελώνας Careta careta, που επισκέπτεται τις βόρειες παραλίες του 

νησιού, για να γεννήσει τα αυγά της την αναπαραγωγική περίοδο,  οι οποίες 

από το 1983, προστατεύονται από εθελοντές του μη-κερδοσκοπικού 

Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.  Επίσης, 

σε μικρούς πληθυσμούς λόγω εμφάνισης ξενικού ανταγωνιστικού είδους στην 

Κρήτη, εμφανίζεται ο  ενδημικός μικροσκοπικός Κρητικός Δενδροβάτραχος 

(Pelophylax cretensis ή Rana cretensis)  και  ο Φρύνος (Bufo bufo) . 

Τέλος, όσον αφορά τα ερπετά, τα πιο κοινά είδη που συναντώνται 

στην Κρήτη είναι η  όχεντρα (Elaphe situla) και η δενδρογαλιά (Coluber 

gemonensis) και  κολισαύρα (Podarchis erhardii), ενώ η πρασινόσαυρα 

(Lacerta trilineata) είναι πιο σπάνια. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, δεν 

υπάρχουν δηλητηριώδη ερπετά.    
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4.2 Η Πανίδα της λίμνης 
 

Η λίμνη του Κουρνά είναι, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η 

μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης. Ολόκληρος ο υδροβιότοπος 

μαζί με τη Λίμνη Κουρνά, των βάλτων, του ρέματος και των εκβολών του 

Αλμυρού στην ακτή της Γεωργιούπολης, αλλά  και τα χερσαία και υδρόβια 

οικοσυστήματά του, αποτελούν ένα από τα πιο σπουδαία οικοσυστήματα και 

οικολογικά σημαντικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η περιοχή 

συνδυάζει μια μεγάλη ποικιλία από βιοτόπους, είδη φυτοκάλυψης (πχ. 

δενδρώδεις ευφορβίες, υγρά λιβάδια), βραχώδεις εκτάσεις και αβαθή 

περάσματα, που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για φώλιασμα υδρόβιων 

πουλιών. Για το λόγο αυτό, ολόκληρος ο υδροβιότοπος της λίμνης Κουρνά, 

είναι ιδανικό σημείο παρατήρησης τόσο ενδημικών Κρητικών ειδών, ενώ 

παράλληλα η λίμνη αποτελεί σταθμό για πολλά αποδημητικά Μεσογειακά 

είδη.  

Στη λίμνη και γύρω από αυτήν, στην ευρύτερη περιοχή της 

Γεωργιούπολης, υπάρχουν αποδημητικά αλλά και ενδημικά είδη πουλιών.  

Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 206 είδη πουλιών, 49 από τα οποία 

αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

Ελλάδας.  (Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN, Σπονδυλόζωα).  
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4.2.1 Ορνιθοπανίδα: 
 

 

               Εικόνα 16: Ασπρομετωπόχηνες στη Λίμνη Κουρνά (Anser Albifrons) 

 

 

Η ποικιλία της  ορνιθοπανίδας της περιοχής, είναι θα λέγαμε, 

αντιστρόφως ανάλογη με το  μέγεθος της λίμνης, καθώς έχουν καταγραφεί 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως, περίπου 150 είδη ορνιθοπανίδας στην 

περιοχή, από τα οποία τα περισσότερα είναι κυρίως μεταναστευτικά είδη, που 

χρησιμοποιούν τη λίμνη σαν ενδιάμεσο σταθμό ξεκούρασης. Παρότι η λίµνη 

είναι πόλος έλξης για αρκετά και σημαντικά υδρόβια  πτηνά,  ελάχιστα 

παραµένουν για να φωλιάσουν στην περιοχή, τα περισσότερα είναι απλά 
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περαστικά. Πάπιες και χήνες μπορούν να παρατηρηθούν στην  περιοχή, 

κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες (με εξαίρεση Δεκέμβριο και Ιανουάριο ). 

Η περιοχή είναι διάσημη για τα Μαυροβουτηχτάρια (Podiceps 

nigricollis)  και τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους στη λίμνη, που 

προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα, η σπάνια Βαλτόπαπια (Aythya Nyroca), που 

είναι χαρακτηρισμένο ως κινδυνεύον (EN), το μικρόσωμο Χειμωνοβουτηχτάρι 

(Podiceps auritus), το Κιρκίρι (Anas crecca), οι Ασπρομετωπόχηνες (Anser 

Albifrons), η Ψαλίδα (Anas Acuta), το Κοράκι (Corvus corax), η Σαρσέλα 

(Anas Querquedula), το Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), το 

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), η Φαλαρίδα (Fulica atra), ο 

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo),  η Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus,), ο 

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), ο Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) και ο 

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta). 

 

 

Εικόνα 17: Μαυροβουτηχτάρι στη Λίμνη Κουρνά (ΠΗΓΗ: NATUREPHOTO) 
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Τα αρπακτικά που ζουν στην περιοχή είναι : 

Γερακίνες (Buteo buteo), Bραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus) και  ο 

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae).  

Μεταναστευτικά είδη που εμφανίζονται στην περιοχή : 

Ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), το όρνιο (Gyps fulvus,  έχει 

καταχωρηθεί στον Kατάλογο I της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και τελεί 

υπό αυστηρή προστασία, ενώ παράλληλα έχει χαρακτηρισθεί ως σπάνιο και 

τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης και 

της Ελλάδας αντίστοιχα), οι χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) και νερόκοτες 

(Gallinula chloropus),  ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), ο πετρίτης (Falco 

peregrinus), η  γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus), το γιδοβύζι 

(Caprimulgus europaeus), τσαλαπετεινοί (Upupa epops, διαβατικό πτηνό), η 

αλκυόνη (Alcedo atthis), η χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), η χαμοκελάδα 

(Anthus campestris), ο βλάχος (Emberiza hortulana).  

  

Εικόνα 18: Γερακίνα (Buteo buteo) (ΠΗΓΗ: Wikipedia) 
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Εικόνα 19: Χήνες στην λίμνη Κουρνά  

 

 

Ντόπιοι πληθυσμοί από μικροπούλια, που μπορούν να 

παρατηρηθούν στην περιοχή  είναι : Σπουργίτια (Passer domesticus), 

Καρδερίνες (Carduelis carduelis), Σταχτάρες (Apus apus), Σπίνοι (Fringila 

coelembs) Κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula),  Κοτσύφια (Tarduw merula), 

o Γκιώνης (Otus scops), Πέρδικες (Alectoris chucar) και Κουρούνες Corvus 

corone). Ακόμα, μπορεί να παρατηρηθεί ο Λασπότρυγγας (Tringa glareola),  ο 

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitaries), η Ασπροκωλίνα (Oenanthe 

hispanica), ο Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe), η Ωχροστριτσίδα 
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(Hippolais pallida), το Ψευταηδόνι (Cettia cetti), ο Τρυποφράχτης (Troglodytes 

troglodytes), η Καρδερίνα (Carduelis carduelis) και ο Φλώρος (Chloris chloris) 

Όπως είδαμε, η ποικιλία της ορνιθοπανίδας στην περιοχή είναι 

εξαιρετική, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και την άνοιξη, με αποτέλεσμα 

πλήθος παρατηρητών και ορνιθολόγων, ή απλά τουριστών, που αγαπούν τη 

φύση, να συρρέουν στην περιοχή. Ωστόσο, τα θαλάσσια ποδήλατα που 

υπάρχουν σε αρκετά μεγάλο αριθμό στην περιοχή, αποτελούν μια σημαντική 

διαταραχή για την  ορνιθοπανίδα, καθιστώντας έτσι την ορνιθοπαρατήρηση 

δύσκολη ιδίως τις ώρες αιχμής. Για τον λόγο αυτό, πολύ νωρίς το πρωί (εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής) θεωρείται η ιδανική ώρα για παρατήρηση. 

 

  

4.2.2 Θηλαστικά 
 

Τα θηλαστικά που εμφανίζονται γύρω από την περιοχή του 

υδροβιοτόπου είναι : Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), Κουνάβι  (Martes 

foina), Κρητική Νυφίτσα (Mustela nivalis galinthias), Κρητικός Ασβός (Meles-

meles arcalus),Λαγός (Lepus europaeus), Δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus), Αγκαθοποντικός (Acomys minous), Σταχτοποντικός (Mus 

domesticus), Μαυροποντικός (Rattus rattus), Κηπομυγαλίδα (Crocidura 

suaveolens), Μυγαλή (Crocidura suaveolens), Τρανορινολόφος (Rhinolophus 

ferrumequinum)  και Μικρορινιλόφος (Rhinolophus hiposideros). 

 

 

  



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[62] 
 

 

Εικόνα 20: Κουνάβι -Martes Foina (www.plus.google.com) 

 

 

 

 

  

4.2.3 Ψάρια 
 

Στη λίμνη Κουρνά, υπάρχουν κάποια είδη ιχθύων που είναι πολύ 

σημαντικά, γιατί  εμφανίζονται μόνο στην περιοχή αυτή  σε ολόκληρη την 

Κρήτη, όπως η αθερίνα (Atherina boyeri) και η ποταµοσαλιάρα (Blennius 

fluviatilis). Κάποια άλλα ψάρια γλυκού νερού, που συναντώνται επίσης στη 

λίμνη, είναι ο κέφαλος (Liza ramada) , το χέλι (Anquilla anquilla), η πεταλούδα 

(Carassius auratus gibelio) και η  ιριδίζουσα πέστροφα (Onkorhynchus 

mykiss). 
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Εικόνα 21: Η Ιριδίζουσα Πέστροφα - Rainbow Trout (www.columbusaudubon.org) 

 

 

Επίσης κάποια από τα είδη που εμφανίζονται στον υδροβιότοπο είναι 

εισαχθέντα, όπως το Κουνουπόψαρο (Cambusia affinis), το οποίο εισήχθη 

κατά το παρελθόν  από τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, για τον 

περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.  

Η λίμνη φιλοξενεί τόνους χέλια, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκων της 

περιοχής, που αποτελούν τον μεγαλύτερο πληθυσμό από τα  είδη των 

υδρόβιων της λίμνης, ενώ σπανιότερα  συναντά κανείς βατράχια.  Στη λίμνη 

συναντάται και μεγάλος αριθμός  κέφαλων και μάλιστα φτάνουν σε αρκετά 

μεγάλο μέγεθος (έχουν αλιευθεί κέφαλοι 25 kgr) και χρυσόψαρα.     
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4.2.4 Αμφίβια και Ερπετά 
 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στην περιοχή εκτός από 

πλούσια ορνιθοπανίδα, καταγράφονται και πολλά είδη σπονδυλωτών και 

ασπόνδυλων ζώων. Κάποια από αυτά τα είδη είναι σπάνια και 

προστατεύονται με ειδικά μέτρα και νόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

η σπάνια χελώνα Εμύδη (Μalaclemys Τerrapin) με τον χαρακτηριστικό 

περίτεχνο σχεδιασμό στο καβούκι της. Η παρουσία της σαύρας «Σιλιβούτι της 

Κρήτης» (Podarcis erhardii cretensis) , επίσης είναι πολύ σημαντική, καθώς ο 

πληθυσμός του είδους είναι πολύ μικρός και η Κρήτη αποτελεί το όριο 

εξάπλωσής του. Το ίδιο ισχύει και για την  Νυχτερίδα (Rhinolophus 

ferrumequinum), που αποτελεί ενδημικό σπάνιο υποείδος της Κρήτης , τον 

Κρητικό Βάτραχο ή Λιμνοβάτραχος (Rana cretensis), αλλά και την  

Ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata).  

 

 

 

Εικόνα 22: Χελώνα Εμύδη, στη Λίμνη Κουρνά 
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Έχουν παρατηρηθεί ακόμα και κάποια άτομα της θαλάσσιας 

προστατευόμενης χελώνας Caretta caretta, παρότι είναι γνωστό ότι 

προτιμούν το αλμυρό νερό και το μαλακό αμμώδες έδαφος, για να μπορούν 

να εναποθέσουν τα αυγά τους. 

Άλλα είδη που παρατηρούνται στην περιοχή : Νεροχελώνες 

(Mauremys rivulata), Σπιτόφιδο (Elaphe situla), τα τρία είδη βατράχων 

Πρασινοφρύνος (Bufo viridis), Δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και Φρύνος 

(Bufo viridis), Μαυριτανικό Σαµιαµίθι (Tarentola mauritanica), Σπιτικό 

Σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), Τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), Λιακόνι 

(Chalcides occelatus), Δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), Όχεντρα (Elaphe 

situla), Όφις (Telescopus fallax), η μεγαλύτερη σαύρα της Κρήτης 

Πρασινογουστέρα (Lacerta trilineata ssp polylepidota), Αγιόφιδο(Telescopus 

falax), και τέλος  το Νερόφιδο ( Natrix tesselata). 

 

 

4.2.5 Λεπιδόπτερα 
 

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί  είκοσι 

είδη λεπιδόπτερων. Τα είδη αυτά διαβιούν σε θαμνώδεις περιοχές και σπηλιές 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης : Iphiclides podalirius, Papilio machaon, 

Pierisbrasicae, Pieris rapae, Euchloe ausonia, Gonepteryx cleopatra, 

Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas, Lampides boeticus, Celastrina argiolus, 

Aricia agestis, Polyommatus icarus, Nymfalis polychloros, Vanessa atalanta, 

Cyrinthia cardui, Polygonia aegea, Parange aegeria, Carcharodus alceae, 

Thymelicus aeteon, Gegenew pumilio. (πηγή: herpetofauna.gr) 
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4.3 Η Χλωρίδα της λίμνης 
 

Η παράκτια βλάστηση γύρω από τη λίµνη απαρτίζεται κυρίως από 

λυγαριές (Vitex agnus–castus), φτελιές (Ulmus minor ssp. Canescens), 

αστύρακες (Styrax officinalis), βάτα (Rubus sanctus), πικροδάφνες (Νeium 

oleander), μυρτιές (Myrtus communis) και συκιές (Ficus carica). 

Nοτιοανατολικά της λίµνης υπάρχει δάσος πρίνου (Quercus coccifera) µαζί µε 

φιλυρέα (Phillyrea latifolia), ασπαλάθους (Calicotome villosa),  αγριό-σφακες, 

και άγριο θυμάρι  και συκιές αναπτύσσονται στα υψώματα.  Τέλος στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης, εμφανίζονται οι κρητικοί φοίνικες (Phoenix 

theophrasti), που θεωρούνται σπάνια ενδημικά είδη φοινίκων της Κρήτης . 

(LIFE NATURA 2000 VALUE CRETE).  

Σε κοντινή απόσταση από τη Λίμνη και τον οικισμό Κουρνά, υπάρχει 

η Στράτα του Αζίλακα, που αποτελεί ένα εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς 

μονοπάτι με πλούσια βλάστηση, κυρίως  από Δρύ ή Αζίλακα (Quercus ilex), 

από την οποία πήρε και το όνομά του.  

 

Εικόνα 23: Λιγαριές στην όχθη της λίμνης Κουρνά 
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Αξιοσημείωτη ανακάλυψη για την υδρόβια βλάστηση της περιοχής, 

ήταν ο εντοπισμός του υδρόβιου φυτού  «Αγκαθωτή Ναϊάδα» (Najas Marina)  

που έγινε πρόσφατα  και η οποία είναι πολύ σημαντική για τα ψάρια και τους 

μικροοργανισμούς της λίμνης που τρέφονται από το φύλλωμά της. Από 

υδρόβια βλάστηση στην περιοχή της λίμνης, παρουσιάζονται τα είδη Lemna 

minor  (φακή του νερού) και Ulmus minor ssp. canescens που έχουν 

παρουσία μόνο σ’ αυτή την περιοχή της Κρήτης. Στην εκβολή υπάρχουν 

καλαμιώνες από Phragmites australis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

5.1 Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμού Περιοχής Μελέτης 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο νομός Χανίων έχει πληθυσμό 

156.585 κατοίκους (Απογραφή πληθυσμού  2011, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία ΕΣΥΕ) και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος νομός στο νησί της 

Κρήτης, μετά το νομό Ηρακλείου. Οι  δύο κυριότερες πηγές απασχόλησης στο 

Νομό Χανίων είναι η γεωργία (κυρίως ελιές, λάδι και πορτοκάλια) και ο 

τουρισμός. 

Από τα στοιχεία της απογραφής του 2011, προέκυψε επίσης,  ότι ο 

νομός Χανίων έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αστικού πληθυσμού, σε ποσοστό 

60%, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός της Κρήτης ανέρχεται στο 42% του 

συνολικού της πληθυσμού (Επιμελητήριο Ρεθύμνης), γεγονός που 

αποδεικνύει πόσο σημαντικό κομμάτι είναι η γεωργία για την οικονομία του 

νησιού, αν και σύμφωνα με τα στοιχεία ο πρωτογενής παράγοντας 

παρουσιάζει κάμψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια 

ωστόσο, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, έχουν  αλματώδη ανάπτυξη στο νησί, 

με αποτέλεσμα οι παράκτιες περιοχές της Κρήτης, που παρουσιάζουν 

αυξημένη δραστηριότητα στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, να είναι πολύ 

πιο πυκνοκατοικημένες από ότι η ενδοχώρα της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, 

χαρακτηριστικό είναι ότι το  50% περίπου του πληθυσµού της Κρήτης, έχει 

μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια στις παράκτιες περιοχές του νησιού, 

αυξάνοντας σε ένα μεγάλο ποσοστό και την αστικοποίηση, με όλα τα 

προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.  
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 Η εντατική και μεγάλης κλίμακας γεωργία και ο μαζικός τουρισμός, 

αποτέλεσαν τη βάση για την ταχύτατη εξελικτική πορεία του νομού σε 

πολλαπλά επίπεδα (δημιουργία λιμανιού,  αεροδρομίου, οδικού  δικτύου, 

ίδρυση και λειτουργία πανεπιστήμιου κλπ). Από την άλλη μεριά,  η ανάπτυξη 

είναι πάντα ένα νόμισμα με δύο όψεις, καθώς η αύξηση του εισοδήματος και 

κατ’ επέκταση και του πληθυσμού του νομού, αλλά  και ολόκληρου του 

νησιού, οδήγησαν σε κατασπατάληση του φυσικού πλούτου, άναρχη δόμηση, 

εκτεταμένες υλοτομίες, αλλαγές χρήσεων γης και εξαφάνιση ενδιαιτημάτων, 

αύξηση απορριμμάτων και αστικών αποβλήτων και πολλά άλλα που 

συνέβαλλαν στην μείωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Σημαντικότερη 

επίδραση είχε η καταστροφή των δασών, που σύμφωνα µε παλιούς 

περιηγητές ήταν πολύ πιο εκτεταμένα απ’ ότι σήμερα. 

Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης, στην οποία ανήκει η περιοχή 

μελέτης μας, ανήκει στο  Δήμο του  Αποκορώνου, που ανήκει  στο Νομό 

Χανίων και έχει  πληθυσμό 12.807 κατοίκους. Ο Δήμος Γεωργιούπολης έχει 

κατά μέσο όρο 2.483 κατοίκους. Μια από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων 

του Δήμου Αποκορώνου είναι η γεωργία  και κυρίως η παραγωγή ελαιολάδου 

και η καλλιέργεια εσπεριδοειδών, καθώς οι περισσότερες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις στην περιοχή καλύπτονται από ελαιόδεντρα και δενδρώδεις 

καλλιέργειες. Ακόμα αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με την 

παραδοσιακή κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία αλλά και με τον δευτερογενή 

τομέα, και την επεξεργασία πρώτων υλών (πχ σάλτσες, παραδοσιακά 

προϊόντα κλπ). Αρκετά μικρό ποσοστό, αναφορικά με την τοποθεσία του 

Δήμου, αποτελούν οι κάτοικοι που ασχολούνται με την αλιεία, κυρίως λόγω 

των απαγορεύσεων αλίευσης μεγάλης κλίμακας κοντά στους υδροβιότοπους 

της περιοχής. 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ωστόσο, η περιοχή κατακλύζεται από 

τουρίστες, και έτσι σχεδόν όλοι οι κάτοικοι απασχολούνται στον τομέα του 

τουρισμού και της εστίασης, καθώς υπάρχει πληθώρα ξενοδοχείων, 

καταλυμάτων, εστιατορίων και καφετεριών  στην ευρύτερη περιοχή, τα 

περισσότερα των οποίων έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα και προωθούν την 
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Κρητική παράδοση και φιλοξενία, αλλά και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία τύπου 

“all inclusive”.  

Παρακάτω βλέπουμε την κατανομή των ξενοδοχείων και 

καταλυμάτων  κοντά στην περιοχή μελέτης μας. Στην ευρύτερη περιοχή 

λειτουργούν 58 καταλύματα, μεταξύ των οποίων ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

παραδοσιακοί οικισμοί, αλλά  και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία all-inclusive. 

 

 

 

Εικόνα 24: Καταλύματα και Ξενοδοχεία κοντά στη Λίμνη Κουρνά ( ΠΗΓΗ : 

GOOGLE MAPS) 
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5.2 Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες 
 

 

Πρωτογενής τομέας παραγωγής 

 

Ο πρωτογενής τομέας σχετίζεται με την παραγωγή πρώτων υλών, 

πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη 

μελισσοκομία,  την αμπελουργία  και την αλιεία. 

Στο νομό Χανίων, περίπου το 16% του ενεργού πληθυσμού ασχολείται 

με τον πρωτογενή τομέα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).  

Ειδικότερα,  στον Δήμο Αποκορώνου, το μεγαλύτερο μέρος των 

καλλιεργειών στρεμματικά καταλαμβάνουν τα ελαιόδεντρα (61.116 στρ.), 

δενδρώδεις καλλιέργειες (49.946 στρ.), εσπεριδοειδή (3.081 στρ.), ζωοτροφές 

(3.607 στρ.), αμπέλια (2.114 στρ.), κηπευτικά (2.135 στρ.), κ.ο.κ. (ΠΗΓΗ: 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου ενέργειας Δήμου Αποκορώνου).  

Ειδικά η περιοχή μελέτης, έχει κυρίως παραγόμενα προϊόντα τα 

εσπεριδοειδή και άλλα κηπευτικά, ενώ ολόκληρη η νοτιοανατολική πλευρά της 

λίμνης, καλύπτεται με ελαιόδεντρα.  

Γύρω από τον υγροβιότοπο υπάρχει μεγάλη ποικιλία βοτάνων και 

φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών (θάμνοι ρίγανης, τσάι του βουνού, 

δίκταµο, μέντα, θυµάρι κ.α ). Πολύ ευοίωνο  γεγονός αποτελεί το ότι τα 

τελευταία χρόνια πολλοί νέοι αγρότες  μαθαίνουν για τις νέες πρακτικές 

καλλιέργειας  και όλο και περισσότεροι στρέφονται προς την οργανική και 

βιολογική καλλιέργεια και σε  εναλλακτικές μεθόδους που βασίζονται στην 

αειφορία. (Ε.Λ.Κ.Ε). Σε έναν αμιγώς τουριστικό προορισμό όπως η Κρήτη, 

αλλά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης μας, μια  περαιτέρω 

ανάπτυξη των πρακτικών βιολογικής και βιώσιμης καλλιέργειας, θα μπορούσε 
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να επιτευχθεί με την σύμπραξη της γεωργίας με τον τουριστικό κλάδο, πάντα 

με επιστημονική καθοδήγηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί  το βέλτιστο 

αποτέλεσμα και για τους δύο κλάδους, ωφελώντας ντόπιους και τουρίστες. 

Όσον αφορά την κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιφέρεια της περιοχής 

μελέτης,  υπάρχουν μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, που εκτρέφουν ως επί το 

πλείστον  αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής και ασχολούνται με την παραγωγή 

παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων. 

Η αλιεία στην περιοχή έχει μικρότερη εφαρμογή από όσο θα 

περιμέναμε για ένα αμιγώς παραθαλάσσιο μέρος, και αυτό οφείλεται αφενός 

στην προστασία της ευρύτερης περιοχής ως υδροβιότοπο υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας, που απαγορεύει ως επί το πλείστον την μεγάλης 

κλίμακας αλιεία και αφετέρου στην έλλειψη υποδομών, πόρων  και 

τεχνογνωσίας, για την διαχείριση και εμπορία των αλιευμάτων . 

Τέλος, αρκετά σημαντικό ποσοστό της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας στην περιοχή, περιλαμβάνει η μελισσοκομία, η οποία 

παρουσιάζει άνθηση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η βιοποικιλότητα της 

τοπικής χλωρίδας είναι πολύ πλούσια, όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο  και αυτό ευνοεί την παραγωγή διάφορων ποικιλιών μελιού . Επίσης 

το ήπιο κλίμα με ελαφρύ χειμώνα και ανέμους που επικρατεί στην περιοχή,  

είναι άλλος ένας παράγοντας που ευνοεί την μελισσοκομία. 

Σε όλη τη Κρήτη και φυσικά και στην περιοχή μελέτης μας, 

παράγονται παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας,  

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αλλά και προϊόντα εκτός εποχής, 

λόγω των ιδιαίτερων εδαφικών και κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στο 

νησί. Ήδη το κρασί, από συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης, κάποια είδη 

τυριών και το ελαιόλαδο, έχουν αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ως παραδοσιακά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας. Η βιολογική καλλιέργεια, που  ήδη αναπτύσσεται με γρήγορους 

ρυθμούς, αλλά και η καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, θα 

μπορούσε να προωθήσει την φήμη των παραδοσιακών προϊόντων ακόμα  
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περισσότερο και ταυτόχρονα να βοηθήσει την ανάπτυξη της 

οικονομίας με βιώσιμο και αειφορικό τρόπο.  

 

 

Εικόνα 25: ο τσιμεντόδρομος που οδηγεί στη λίμνη (φωτό 2019) 
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Δευτερογενής τομέας παραγωγής 

 

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής στην Κρήτη, συνδέεται άμεσα με 

τον πρωτογενή και αφορά κυρίως την επεξεργασία  και μεταποίηση 

προϊόντων όπως ποτά και τρόφιμα και λιγότερο με άλλες πρώτες ύλες (όπως 

ξύλο, πλαστικό και άλλα υλικά ), είτε σε μεγάλη σχετικά κλίμακα παραγωγής 

(βιομηχανίες), είτε σε μικρότερη (βιοτεχνίες). 

Στο Νομό Χανίων, μόλις το 12% του ενεργού πληθυσμού ασχολείται 

με τον δευτερογενή τομέα παραγωγής και μια από τις κύριες δραστηριότητες 

του τομέα, αφορά  την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων,  και παρασκευή 

παραδοσιακών κρητικών προϊόντων, τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση τόσο στις 

ελληνικές, όσο και στις ξένες αγορές. Επίσης η μεταποίηση ξύλου και οι 

ξύλινες κατασκευές, κατέχουν σημαντικό κομμάτι του τομέα, καθώς στην 

περιοχή υπάρχει αρκετή ξυλεία, λόγω των πολλών δενδρωδών καλλιεργειών. 

Τα βασικότερα προβλήματα του δευτερογενή τομέα στην περιοχή 

μελέτης, είναι η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, τεχνογνωσίας και 

επιστημονικής γνώσης, καθώς  και η δυσκολία οργάνωσης και προώθησης 

των προϊόντων σε μεγαλύτερες αγορές. Ωστόσο, η λύση σε κάποια από αυτά 

τα προβλήματα δίνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την ίδρυση και 

λειτουργία συνεταιρισμών στην περιοχή, που ασχολούνται ακριβώς με την 

παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, και δρουν συλλογικά για την 

κατασκευή και την προώθησή τους.  
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Τριτογενής τομέας παραγωγής   

 

Ο τριτογενής τομέας, περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που 

παρέχονται, όπως τουρισμός, εκπαίδευση και έρευνα, μεταφορές και ναυτιλία, 

εμπόριο, αλλά και  διοικητικές και χρηματοοικονομικές δομές. 

Γενικά στην Κρήτη, ο τριτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος ίσως 

τομέας παραγωγής στις μέρες μας, καθώς ο τουρισμός και το εμπόριο 

δευτερευόντως, αποτελούν τις σημαντικότερες ασχολίες των κατοίκων.  Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού και του 

ΕΛΚΕ, η Κρήτη είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός της χώρας μας 

μετά τις Κυκλάδες, διεκδικώντας το 25% των συνολικών διανυκτερεύσεων στη  

χώρα. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες 

επενδύσεις από επιχειρηματίες Έλληνες και ξένους στον τομέα του τουρισμού 

στην Κρήτη, αναβαθμίζοντας τον κλάδο και προσφέροντας θέσεις εργασίας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα Χανιά, το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του 

72% του συνολικού πληθυσμού του νομού,  ασχολείται με τον τουρισμό και το 

εμπόριο. Τα τελευταία χρόνια δε, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

παρουσιάζουν άνθηση και ανάπτυξη, καθώς οι τουρίστες θέλουν να βιώσουν 

μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη εμπειρία αναψυχής σε σχέση με τα 

παλαιότερα χρόνια.  

Άμεσα συνδέονται όμως με τον τουρισμό  και οι υπόλοιποι κλάδοι του 

τριτογενή τομέα παραγωγής, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που 

ανήκουν στον τομέα (τράπεζες, σχολεία και πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις 

αεροδρομίων και λιμανιών, μεγάλα εμπορικά κέντρα κλπ), βρίσκονται κυρίως 

κοντά στις αστικές περιοχές του νησιού που παρουσιάζουν έντονη τουριστική 

κίνηση. Η Κρήτη έχει εξαιρετικά καλή διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, 

τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου, αλλά και το εξωτερικό, λόγω της 

μεγάλης επένδυσης στον τομέα των μεταφορών, γεγονός που αύξησε τόσο  
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τον τουρισμό της, όσο και τα φοιτητικά και ερευνητικά κέντρα και  

πανεπιστημιακά  ιδρύματα που εδρεύουν στο νησί. 

 Το εμπόριο τέλος, αποτελούσε πάντα παράδοση για την Κρήτη από 

τα αρχαία χρόνια και είναι ακόμα και σήμερα ένας κλάδος που είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένος στο νησί, με πληθώρα εμπορικών επιχειρήσεων και 

εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές. 

Παρόλα τα υψηλά ποσοστά του τομέα, παρουσιάζει και αυτός όπως 

και οι προηγούμενοι, κάποια προβλήματα, με βασικότερο όλων την έντονη 

εποχικότητα που χαρακτηρίζει τις δουλείες στον κλάδο του τουρισμού κυρίως. 

Η εποχικότητα αυτή μπορεί να περιοριστεί με τον εναλλακτικό τουρισμό, 

καθώς πχ. με τον περιβαλλοντικό τουρισμό, τουρίστες θα φτάνουν στο νησί 

για να παρατηρήσουν πουλιά νωρίς την άνοιξη, όπου διαφορετικά θα ήταν 

«νεκρή περίοδος» για το νησί ή με τον αγροτουρισμό, οι επισκέπτες θα 

μπορούν να ζήσουν την εμπειρία ενός παραδοσιακού Κρητικού χειμώνα σε 

ένα οικοτουριστικό αγρόκτημα, το μάζεμα ελιάς κλπ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :   ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

6.1 Αειφόρος ανάπτυξη: 
 

Από το 1960 και μετά, που ο δευτερογενής και ο τριτογενής 

παραγωγικός τομέας στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία, άρχισαν να 

προκύπτουν μαζί με την οικονομική άνθηση και μεγάλα περιβαλλοντικά  

προβλήματα, λόγω της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων και της 

αλόγιστης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη να 

ορισθούν περιορισμοί και κανόνες που πρέπει να διέπουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  (Πηγή: Οργανόπουλος, Αραβαντινός 1998, Δημητρίου 2005, 

Κοσμάκη 1999).  

Έτσι, η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, με 

την έκθεση Brundtland το 1987, όρισε πρώτη φορά ως «Αειφόρο Ανάπτυξη», 

την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις παρούσες ανάγκες, χωρίς να στερεί ή να 

μειώνει την ικανότητα ικανοποίησης των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις ίδιες ανάγκες (Πηγή: Φλογαΐτη, 2006, Brundtland Report, 

1987). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, διάφοροι μελετητές έδωσαν τον δικό 

τους ορισμό για τον όρο της αειφόρου ανάπτυξης, κάθε φορά μέσα από το 

πρίσμα της διαφορετικής σκοπιάς και επιστήμης που υπηρετούσαν. Το 1986, 

ο  Repetto εκφράζει την άποψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι παρά  μια 

στρατηγική, που στόχο έχει να διαχειρίζεται τους φυσικούς και τους 

ανθρώπινους πόρους, αλλά και τα οικονομικά και φυσικά κεφάλαια, με 

απώτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου και 

ευημερίας. Πιο λογιστική χαρακτηρίζεται η άποψη του Gray (1994), ο οποίος 
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θεωρεί ότι ένας βιώσιμος οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται με αειφορία, 

δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρεί το φυσικό κεφάλαιο του ανέπαφο, 

ενώ τέλος, ο Ανδρουλιδάκης εκφράζει την άποψη ότι όλες οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν είναι μικρές ή μεγάλες, έχουν 

επίδραση στο περιβάλλον και πρέπει να διέπονται από τις θεμελιώδεις αρχές 

της αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης (πηγή: Ανδρουλιδάκης, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται εντατικές διεθνείς προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, όπως και για  το περιβάλλον και την 

αειφορική  διαχείρισή του. Από τη διάσκεψη του Ρίο (1992),  την Παγκόσµια 

Σύνοδο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ (2002) και  το 

Πρωτόκολλο του Κίοτο (2005), έως και την πρόσφατη Διάσκεψη του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή το 2015, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που  η 

αειφόρος ανάπτυξη κατοχυρώνεται ως έννοια στη διεθνή κοινότητα, καθώς 

όλα τα κράτη από τη μια άκρη της γης στην άλλη αναγνώρισαν  και 

συμφωνήσαν  να λάβουν μέτρα για την προστασία και αειφορική διαχείριση 

του περιβάλλοντος, καθώς είναι πλέον γνωστό και κατανοητό από όλους, ότι 

η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι και δεν 

θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σαν έννοιες αντικρουόμενες. Στα πλαίσια 

αυτά, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να έχουν αντιληφθεί, ότι όχι μόνο 

δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του 

περιβάλλοντος, αλλά αναγνωρίζουν ότι η αειφορική διαχείριση και η βιώσιμη 

ανάπτυξη είναι ο μόνος δρόμος για την οικονομική ευημερία. Έτσι λοιπόν, όλο 

και πιο συχνά σε ευρωπαϊκό έδαφος, ασκούνται πολιτικές βιώσιμης 

ανάπτυξης, μείωση του ποσοστού  παραγωγής αποβλήτων, ανακύκλωση 

υλικών  και αντικατάσταση συμβατικών μορφών ενέργειας, με ανανεώσιμες, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 

Σε γενικές γραμμές, η Διατύπωση των Διεθνών Οργανισμών αναφέρει 

ότι  η ανάπτυξη πρέπει να διέπεται από τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, 

η οποία περικλείει  την πρόσβαση  στην ποιοτική τροφή, το καθαρό νερό, την 

εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα της  πολιτικής 

ελευθερίας. Επομένως, η ορθολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας 

δραστηριότητας, δεν περιορίζεται μόνο στις συνέπειες που αυτή έχει  στο 
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περιβάλλον, αλλά και  στις κοινωνικές συνέπειες  που θα προκύψουν από 

αυτήν. 

Ωστόσο στην Ελλάδα, εξ’ αιτίας της οικονομικής ύφεσης που υπάρχει 

τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, και παρ’ ότι οι επιδράσεις των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον είναι πια γνωστές, 

οδηγούμαστε συχνά στην κατασκευή και λειτουργία έργων, ακόμα και μεγάλης 

κλίμακας, χωρίς την προαπαιτούμενη ανάλυση και μελέτη των επιπτώσεων 

τους στο περιβάλλον, για λόγους εξοικονόμησης κεφαλαίου και χρόνου. Είναι 

λοιπόν  επιτακτική, όσο ποτέ στην εποχή μας, η ανάγκη να βρεθούν 

πρακτικές  αειφόρου  διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable 

development), που θα στοχεύουν την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων για την κάλυψη των υπαρχόντων αναγκών, χωρίς να θέτονται σε 

κίνδυνο η κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών γενεών και οι οποίες θα 

ισορροπούν ανάμεσα στην οικονομική  ανάπτυξη και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

6.2 Εναλλακτικός και Μαζικός Τουρισμός 
 

Ο τομέας του τουρισμού, εμπεριέχει αρκετές δραστηριότητες που είναι 

άμεσα συνδεδεμένες με το περιβάλλον, όποτε αυτό κάνει την σχέση μεταξύ 

περιβάλλοντος και εγκατάστασης τουριστικής μονάδας εξαιρετικά πολύπλοκη 

και αλληλένδετη. Η  μείωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, έχει 

άμεση επίδραση και  στην ίδια την επιχείρηση, καθώς επηρεάζονται οι φυσικοί 

πόροι της περιοχής (νερό, έδαφος, αέρας, ενέργεια ) και αυτό ως συνέπεια, 

επιφέρει διατάραξη των οικοσυστημάτων . 

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της χωροθέτησης επιχειρηματικής 

μονάδας  στα φυσικά οικοσυστήματα, η κατασκευή αλλά και συντήρηση των 

υποδομών έχουν συχνά σαν προϋπόθεση την εκχέρσωση, αποψίλωση και 

αλλαγής χρήσης γης μεγάλων δασικών και γεωργικών  εκτάσεων, 

προκαλώντας συχνά τεράστια φυσική καταστροφή. Υπάρχει ακόμα επίπτωση 
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στο νερό, όχληση της άγριας πανίδας με μείωση σπάνιων ενδημικών ειδών, 

συγκέντρωση υγρών αποβλήτων λόγω του αποχετευτικού συστήματος που 

μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενου του ευτροφισμού στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, με διατάραξη του οικοσυστήματος. (πηγή: Κοκκώσης & 

Τσάρτας, 1999 ) 

Ο  εναλλακτικός  τουρισμός, που στο εξωτερικό αποτελεί μεγάλη τάση 

στις αναζητήσεις των τουριστών, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί και στην 

Ελλάδα, καθώς εκτός από την διατήρηση της υγείας του περιβάλλοντος και 

των ανθρώπων, έχει και μεγάλα ποσοστά ικανοποίησης των τουριστών, 

καθώς γίνονται κομμάτι της προσπάθειας και της τοπικής ζωής, με 

αποτέλεσμα να μην κάνουν απλά διακοπές, αλλά να αποκομίζουν μια νέα 

εμπειρία. (WTO, 2004). Μια εφαρμογή του βιωματικού τουρισμού για 

παράδειγμα, θα έβρισκε πρόσφορο έδαφος στα παραδοσιακά χωριά της 

Κρήτης, που εκτός από την φυσική ομορφιά, έχουν να προσφέρουν και 

έντονες πολιτισμικές συγκινήσεις στον επισκέπτη που θέλει να ζήσει μια 

ολοκληρωμένη εμπειρία. Τέλος, ο εναλλακτικός ή «πράσινος» τουρισμός, που 

θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω, περιλαμβάνει και τις εξειδικευμένες 

κατηγορίες τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, πάντα υπό το πρίσμα της 

αειφορίας. 

 

Μαζικός Τουρισμός : με την εδραίωση του μαζικού τουρισμού  στην 

Ελλάδα, παρατηρήθηκαν μακροπρόθεσμα οι σοβαρές επιπτώσεις από αυτό 

το μοντέλο τουρισμού, καθώς στο βωμό εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 

τουριστών με  όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, υπήρξε άναρχη και 

αυθαίρετη δόμηση και  περιβαλλοντική ασυδοσία.  Όμως, σύμφωνα με 

αρκετούς μελετητές, ο μαζικός τουρισμός, όταν γίνεται με γνώμονα την 

αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη και με την κατάλληλη εφαρμογή μέτρων, 

είναι σε θέση να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των τουριστών, αλλά και των 

κατοίκων της περιοχής, είτε  υλοποιώντας έργα υποδομής, τα οποία δεν θα 

κατασκευάζονταν, ή θα καθυστερούσαν να κατασκευαστούν διαφορετικά, είτε 

μέσω της αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και των δράσεων για την 
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προστασία του περιβάλλοντος. (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001), της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, της προώθησης του πολιτισμού και της 

παράδοσης και της διαφήμισης της περιοχής. Οι επικριτές του μαζικού 

τουρισμού αντίθετα, θεωρούν ότι η ρύπανση και καταστροφή του 

περιβάλλοντος, η κακοπληρωμένη εργασία και η απαλλοτρίωση της τοπικής 

ιδιαιτερότητας, υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. (πηγή:Ηγουµενάκης, 2004). 

Προφανώς και ο μαζικός τουρισμός, αν εφαρμόζεται υπό 

επιστημονική επίβλεψη και πάντα με την καθοδήγηση ειδικών και τη 

συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να εφαρμόζονται «πράσινες 

ενέργειες», όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση, χρήση  ηλιακών συλλεκτών 

για ζεστό νερό,  αντικατάσταση  των μικροσυσκευών με άλλες μικρής 

κατανάλωσης, χρήση προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς, θα μπορούσε 

να συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου και την προστασία του 

οικοσυστήματος. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι δράσεις αυτές προωθούνται 

και ανταμείβονται με επιδοτήσεις από το κράτος  και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλλά και διεθνείς βραβεύσεις των ξενοδοχείων μαζικής εστίασης που τις 

ακολουθούν. 

 

Πράσινος ή Εναλλακτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ειδικού 

Ενδιαφέροντος : 

Το δεύτερο μοντέλο τουρισμού που ανθεί τα τελευταία χρόνια, είναι 

της αντίθετης φιλοσοφίας από τον μαζικό τουρισμό, και προωθεί ένα πιο 

ήπιας και μικρής κλίμακας μοντέλο τουρισμού, βασιζόμενο στα τοπικά  

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της εκάστοτε περιοχής και αποτελεί 

γενικά έναν υποστηρικτικό για την οικονομία της τοπικής κοινωνίας τουρισμό, 

χωρίς να βλάπτει το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής. 

(Bramwell, 1990), (πηγή: Κουθούρης, 2013).  

Στόχος του εναλλακτικού μοντέλου τουρισμού, όπως δίνουν ένα 

συγκεντρωτικό ορισμό οι  Κοκκώσης και Τσάρτας,  «είναι να ανταποκρίνεται 
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σε διαφορετικούς τύπους ζήτησης και να συμβάλλει στη βασική αρχή της 

αειφορίας, την ανατροφοδότηση της ανάπτυξης» 

Οι κυριότερες πρακτικές που προωθεί ο εναλλακτικός τουρισμός είναι:  

 Σεβασμός για το περιβάλλον και τη φύση. 

 Προωθεί και προβάλλει την πολιτιστική κληρονομία και 

κουλτούρα  του κάθε τόπου.  

 Χρησιμοποίηση τοπικών προϊόντων, βοηθώντας στην 

αναζωογόνηση και ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και 

συνεταιρισμών. 

 Δεν είναι απλά παθητικές διακοπές, αλλά μια ολιστική 

εμπειρία που προκύπτει από την συμμετοχική ψυχαγωγία. 

 Συμβάλει στην εκκίνηση και ολοκλήρωση εργασιών 

ανάπλασης  και συντήρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς και φυσικές 

περιοχές, ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 

 Προωθεί τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, που 

μειώνουν την περιβαλλοντική ρύπανση και είναι φιλικότερα στους 

επισκέπτες, αλλά και οικονομικότερα για τους επιχειρηματίες. 

 Προωθεί την ανάπτυξη και στήριξη επιχειρήσεων μικρής 

κλίμακας  και δίνει ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους και κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες. 

 Προσφέρει τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  

 (Βελισσαρίου, 2000) 

Όσον αφορά τον τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος τώρα, ορίζεται ως 

«το κίνητρο του τουρίστα καθορίζεται πρωτίστως από ένα ειδικό ενδιαφέρον 

που έχει σε μία ή πολλές δραστηριότητες, αλλά και σε κάποιο / ους 

προορισμούς». (πηγή:Hall και Weiler ,1992).  

Τις περισσότερες φορές ωστόσο, το κίνητρο αυτό δεν είναι μόνο ένα, 

αλλά συνδυασμός περισσοτέρων, παρ’ όλα αυτά όμως, ο  «τουρισμός ειδικού 

ενδιαφέροντος» δεν σημαίνει απαραίτητα και εναλλακτικός τουρισμός, παρ’ 

όλο που συχνά συγχέονται σαν έννοιες, καθώς κάποιος που θέλει να κάνει για 
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παράδειγμα περιβαλλοντικό τουρισμό, συχνά ενδιαφέρεται και για την 

αειφορία στον τουρισμό.  

Οι κυριότερες μορφές του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος είναι: 

περιβαλλοντικός/φυσιολατρικός τουρισμός,  

αθλητικός τουρισμός 

Ορεινός – Περιηγητικός – Σπηλαιολογικός τουρισμός  

Χιονοδρομικός τουρισμός 

Θαλάσσιος τουρισμός 

οικοτουρισμός  

αγροτουρισμός 

εκπαιδευτικός τουρισμός 

Συνεδριακός τουρισμός 

θρησκευτικός τουρισμός  

κοινωνικός τουρισμός  

Πολιτιστικός – Αρχαιολογικός τουρισμός  

Αρχιτεκτονικός τουρισμός 

Γαστρονομικός τουρισμός 

Οινοτουρισμός 

Ιαματικός τουρισμός 

τουρισμός προσανατολισμένος στην υγεία κλπ 

Πηγή: (Τσάρτας, 1996: 170), (Σφακιανάκης, 2000), (Altertourism, 

2013) 
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Από τις παραπάνω μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχουν για την περιοχή μελέτης μας, ο περιβαλλοντικός, 

φυσιολατρικός, περιηγητικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο 

οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, ο εκπαιδευτικός και συνεδριακός 

τουρισμός, καθώς και ο γαστρονομικός τουρισμός και οινοτουρισμός. 

 

 

Εικόνα 26: Το σημείο από το οποίο υπάρχει βατή πρόσβαση στη λίμνη  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ , στην Ελλάδα υπάρχουν οι εξής 

κυριότερες κατηγορίες πιέσεων:  

Οι κυριότερες απειλές για τους οικοτόπους στην Ελλάδα είναι:  

- διεργασίες όπως γεωργία, δασοπονία, αλιεία, κυνήγι, 

εξορύξεις και συλλογή υλικών, 

- αστικοποίηση και ρύπανση από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, 

- διαταραχή από εργασίες μεταφοράς και συγκοινωνιών, 

- εργασίες ίδρυσης και συντήρησης τηλεπικοινωνιών, 

- όχληση από τον τουρισμό και αναψυχή, 

- αλλαγές χρήσεων γης,  

- φυσικές, βιοτικές και αβιοτικές διεργασίες. 

 

Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί,  σημαντικές πιέσεις  

δέχονται οι βιότοποι Natura,  από την εκτεταμένη γεωργία και δασοπονία, ενώ 

τα είδη του οικοσυστήματος απειλούνται από την αλιεία, το κυνήγι και 

ακολουθούν οι φυσικές διεργασίες βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του 

οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί  ότι φαίνεται η μελλοντική βελτίωση της 

κατάστασης των οικοτόπων, με τη μείωση των ασκούμενων πιέσεων τους, 

ενώ δεν αναμένεται αντίστοιχη μελλοντική μείωση στις πιέσεις που ασκούνται 

στα  είδη των οικοσυστημάτων.  
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Διάγραμμα 1 Πιέσεις και Απειλές σε Περιοχές Natura 

(ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ) 

 

Γενικά, τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Κρήτη, έχουν μεγάλη 

διαφοροποίηση ανά νομό και περιφέρεια. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της 

διαφοράς ταχύτητας ανάπτυξης από περιοχή σε περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Κρήτης, το Βόρειο τμήμα 

του νησιού, είναι το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά, με μεγάλο ποσοστό 

πληθυσμού, επομένως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχει είναι η 

διαχείριση των αποβλήτων. Στο Νότιο τμήμα του νησιού, που είναι λιγότερο 

τουριστικό και η οικονομία βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, το 

κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι οι πιέσεις από τις αλλαγές χρήσης 

γης εξαιτίας της εντατικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας. Και τέλος 

στην Κεντρική Κρήτη εμφανίζονται οι περισσότερες πυρκαγιές. 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2012- 2014) 
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Στον παρακάτω χάρτη (εικόνα 27) βλέπουμε τη στατιστική ανάλυση 

των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που καταγράφτηκαν στην περιοχή της 

Κρήτης ανά περιφέρεια, μέσα από την πλατφόρμα. (πηγή:www.lifethemis.eu) 

Παρατηρούμε ότι στη  Δυτική Κρήτη, στην οποία ανήκει και η περιοχή μελέτης 

μας, το συχνότερο περιβαλλοντικό έγκλημα με μεγάλη διαφορά, είναι η 

αυθαίρετη δόμηση. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να τονιστεί ότι μόλις 15% 

των καταγεγραμμένων περιβαλλοντικών εγκλημάτων οδηγήθηκαν σε 

καταδίκη, ενώ όλα τα υπόλοιπα είτε αθωώθηκαν (65%), είτε αρχειοθετήθηκαν 

με σκοπό να εξεταστούν περισσότερο (10%). Τα ποσοστά αυτά είναι 

απογοητευτικά, καθώς το περιβαλλοντικό έγκλημα, δεν αντιμετωπίζεται όπως 

βλέπουμε όσο σοβαρά απαιτείται, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται και οι 

μελλοντικοί παραβάτες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει πιο 

αυστηρό νομικό πλαίσιο  και εφαρμογή του στη χώρα μας. 

 

        Εικόνα 27: Στατιστική Ανάλυση Περιβαλλοντικού Εγκλήματος 

           (ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Καθημερινή, www.lifethemis.eu) 

http://www.lifethemis.eu/
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Εικόνα 28: Λίμνη Κουρνά, λίγο πριν την δύση 

 

Ο υδροβιότοπος της λίμνης Κουρνά, λόγω των πολυάριθμων 

οικοσυστημάτων που συμβιώνουν σε αυτήν, έχει εξαιρετικά εύθραυστη 

ισορροπία, και γι’ αυτό τον λόγο η κατάσταση του οικοσυστήματος, μπορεί να 

αποτελέσει δείκτη της οικολογικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής. Μέχρι 

τώρα οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας και του τουρισμού στην περιοχή, 

ήταν σε αργούς ρυθμούς και έτσι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν 

παρουσιαζόταν με μεγάλη οξύτητα στην περιοχή.  

Τα τελευταία χρόνια  όμως, παρατηρείται σημαντική υποβάθμιση της 

ποιότητας αυτού του πολύ σημαντικού για την ορνιθοπανίδα και την χλωρίδα 

υδροβιότοπου, με σημαντικότερη απειλή, την εκχέρσωση και αλλαγή χρήσεων 

γης λόγω της παράνομης κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών 

εγκαταστάσεων, αλλά και αυθαίρετων εξοχικών κατοικιών. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του WWF για τη λίμνη Κουρνά, τα περισσότερα κτίσματα που 
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υπάρχουν κατά μήκος της λίμνης (κυρίως ταβέρνες , καφετέριες και κάποια 

δωμάτια ενοικίασης), είναι αυθαίρετα και έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική 

αλλοίωση του αιγιαλού και της παράκτιας βλάστησης της λίμνης. 

 

 

 

Εικόνα 29: Ενοικιαζόμενα ποδήλατα θαλάσσης στην λίμνη Κουρνά 
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Εικόνα 30: Αυθαίρετα Κτίσματα κατά μήκος της Λίμνης (πηγή: creteplus.gr) 

 

Τον Αύγουστο του 2018, σε δημοσίευμα της εφημερίδας  «Χανιώτικα 

Νέα», επισημαίνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ότι 

παρατηρήθηκε στην λίμνη Κουρνά, η χαμηλότερη στάθμη των τελευταίων 30 

ετών. Η πτώση της στάθμης της λίμνης, έφτασε σε σημείο τέτοιο, ώστε να 

αποκαλυφθεί ο μηχανισμός άντλησης, με κίνδυνο να μείνει χωρίς υδροδότηση 

όλο το δίκτυο που υδρεύεται απ’ τη λίμνη.  

Αυτή η πραγματικότητα αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα 

του υγροβιότοπου, που είναι η υπεράντληση νερού από τη λίμνη και από τις 

παρακείμενες πηγές. Από τη λίμνη υδροδοτούνται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ο Δήμος Αποκορώνου, ο ΤΟΕΒ 

Κουρνά – Γεωργιούπολης, αλλά και τμήμα του Δήμου Ρεθύμνης. Και ενώ η 

λίμνη και ολόκληρος ο υγροβιότοπος, έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη 

περιοχή, δεν έχει ακόμα συσταθεί Φορέας Διαχείρισης για την περιοχή, όπως 

απαιτείται από το νόμο και η λίμνη αντιμετωπίζεται ακόμα σαν πηγή 

υδροδότησης, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι άμεσες και έμμεσες 

συνέπειες που μπορεί να έχει η κακή διαχείρισή του υδάτινου δυναμικού της 
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στο οικοσύστημα της περιοχής. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης, κ. Κριτσωτάκη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί άμεσα 

διαχειριστική μελέτη για την προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης 

Κουρνά, που θα θέτει επί τάπητος το θέμα της υδροδότησης, αλλά και της 

ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης. (www.creteplus.gr) 

Το κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή  απαγορεύεται, γιατί ως 

προστατευμένη περιοχή, φιλοξενεί  κατά τους χειμερινούς μήνες και την 

άνοιξη, σπάνια είδη πουλιών, τα οποία είναι σπάνια όχι μόνο για την Ελλάδα 

αλλά και παγκόσμια.  Δυστυχώς όμως τα περιστατικά λαθροθηρίας στην 

περιοχή δεν λείπουν, κυρίως λόγω έλλειψης συστηματικής ενημέρωσης του 

τοπικού πληθυσμού για την σπουδαιότητα της περιοχής και πρωτίστως λόγω 

πλημμελούς φύλαξης και επιθεώρησης της περιοχής,  με αποτέλεσμα  να 

απειλείται η διατήρηση της βιοποικιλότητας  του υδροβιότοπου ακόμα 

περισσότερο. 

Ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα επιφέρει η χρήση από γεωργούς  

δηλητηριασμένων δολωμάτων για άγρια ζώα και πουλιά.  

Η ηχητική ρύπανση, είναι ένας ακόμα παράγοντας που προκαλεί 

όχληση στο οικοσύστημα της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας του υδροβιοτόπου. Έτσι λοιπόν, είναι 

σημαντικό τις περιόδους ζευγαρώματος και αναπαραγωγής ειδών που είναι 

σε κίνδυνο στην περιοχή, να απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων 

ποδηλάτων, η πρόσβαση αυτοκινήτων πολύ κοντά στην περιοχή και η δυνατή 

μουσική από ταβέρνες και καφετέριες, γιατί μπορεί να προκαλέσουν 

διατάραξη των πληθυσμών. 
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Εικόνα 31: Γεωπληροφορικός Χάρτης Παρεμβατικής Δραστηριότητας σε ολόκληρη 
την Κρήτη(ΠΗΓΗ: LIFE NATURA THEMIS) 

 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω  και προς αντιμετώπιση και 

καταγραφή των παραβατικών συμπεριφορών,  ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 

2015, με τη συμβολή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και τη 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας γεωπληροφοριακός 

διαδραστικός χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος, ο οποίος με τη βοήθεια 

των δημόσιων φορέων (Αστυνομία, Δασοφυλακή, Περιφέρειες και Δήμοι) 

ενημερώνεται άμεσα.  

Η ομάδα του Life Natura Themis, συλλέγει και καταγράφει τις 

υποθέσεις περιβαλλοντικού εγκλήματος, που κοινοποιούνται από τις αρμόδιες 

αρχές,  έτσι ώστε να κάνει μετρήσιμο το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Κρήτη , 

αλλά να βοηθήσει και στη πρόληψης και καταστολή του εγκλήματος. Στα 

παρακάτω διαγράμματα  βλέπουμε τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που έχουν 

καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή Γεωργιούπολης – Κουρνά και ακολούθως, 

τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή μελέτης.  
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Διάγραμμα 2: Τα Συχνότερα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στην Ευρύτερη Περιοχή 
Μελέτης (Δήμος Γεωργιούπολης) 

(Δεδομένα από lifethemis.eu) 

 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η πιο συχνή παραβίαση 

περιβαλλοντικού περιεχομένου είναι η μεταβολή του αιγιαλού, κυρίως λόγω 

της τουριστικής εκμετάλλευσης της παραλίας της Γεωργιούπολης και της 

παραλίας της λίμνης Κουρνά.  

Στην περιοχή μελέτης μας, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που είναι 

καταγεγραμμένα  είναι  έξι (6), από τα οποία τα τρία (3) είναι παράνομες 

οικονομικές δραστηριότητες Τα συχνότερα περιβαλλοντικά εγκλήματα στον 

υδροβιότοπο Κουρνά, καταγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα, το οποίο 

όπως βλέπουμε δείχνει ότι η πιο συχνή παραβίαση είναι η παράνομη 

οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.  

Χαρακτηριστικά, ως παράνομη οικονομική δραστηριότητα, 

αναφέρουμε κυρίως την λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στην παραλίμνια όχθη της λίμνης. Ορισμένα  εξ αυτών είναι 

αυθαίρετα οικοδομήματα, είτε  χωρίς ειδική άδεια,  είτε χωρίς κατάλληλη 

Συχνότερα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στην 
Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης 

Απόβλητα 

Μεταβολή Αιγιαλού 

Παράνομη Οικονομική 
Δραστηριότητα 

Υποβάθμιση Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

Αυθαίρετη Δόμηση 
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υποδομή – π.χ. παλαιότερα, λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου, τα 

λύματα  ορισμένων επιχειρήσεων κατέληγαν στην λίμνη!!!-. Επίσης, η 

ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της λίμνης από επιχειρήσεις ενοικίασης πλωτών 

μέσων αναψυχής.  

Το 2015 ο Δήμαρχος Αποκόρωνα, σε συνεργασία με αστυνομικές 

αρχές και  την κτηματική υπηρεσία δημοσίου,  προανήγγειλε τη λήψη μέτρων 

προστασίας της λίμνης, μεταξύ των οποίων να απαγορευθεί το κολύμπι και η 

ανεξέλεγκτη χρήση των προαναφερόμενων πλωτών. Πρέπει βέβαια να 

τονιστεί, ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου ή 

περιοριστικών μέτρων, αλλά στην αδυναμία των αρμοδίων αρχών να 

ελέγξουν επαρκώς και να επιβάλλουν, όπου χρειαστεί, το νόμο, όπως 

αποδείχθηκε και από τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα των 

προαναγγελιών. 

 

Εικόνα 32: Οικονομική δραστηριότητα,  στην λίμνη Κουρνά  
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Διάγραμμα 3: Τα συχνότερα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στον Υδροβιότοπο Κουρνά 

(Δεδομένα από lifethemis.eu) 

 

 

 

Εικόνα 33: Γεωπληροφορικός Χάρτης Παρεμβατικής Δραστηριότητας στην περιοχή 
μελέτης (ΠΗΓΗ: LIFE NATURA THEMIS) 

Συχνότερα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στον 
Υδροβιότοπο Κουρνά 

Αυθαίρετη Δόμηση 

Παράνομη Οικονομική 
Δραστηριότητα 

Μεταβολή Αιγιαλού 
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Ένα παράδειγμα, όπου η τεχνολογία βοήθησε στην πάταξη κι άλλων 

περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, όταν 

το 2013 η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κρήτης, αποφάσισε να διασυνδεθεί 

ηλεκτρονικά με το μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων), το Παρατηρητήριο Δυτικής Κρήτης διαπίστωσε ότι 

υπήρξε μείωση των πυρκαγιών στα Χανιά σε ποσοστό 73% για τα έτη 2012 – 

2015, λόγω του ότι μπορούσε να γίνει διασταύρωση τόπου εμπρησμού, με 

πιθανούς δράστες και στην συνέχεια μετά την ποινική τους δίωξη, να 

αποκλειστούν των επιδοτήσεων. (Εφημερίδα Καθημερινή, 24.04.2017,  

Eγκλήματα σε Περιοχές Natura στην Κρήτη, Γ. Λιάλιος) 

Τα τελευταία χρόνια, κατά διαστήματα, παρατηρείται μείωση της 

διαύγειας του νερού της λίμνης, αύξηση της υδρόβιας βλάστησης και 

ευτροφισμός. Η αιτία είναι η ρύπανση του νερού της λίμνης, προερχόμενη 

κυρίως από  αστικά λύματα  και λύματα των τουριστικών επιχειρήσεων, 

καθώς και τις  από εντατικές γεωργικές καλλιέργειες. Η ύπαρξη ικανού 

αποχετευτικού δικτύου, τόσο για τα αστικά όσο και για τα τουριστικά λύματα 

και για τις καλλιέργειες, αποτελεί  άμεση και απόλυτη ανάγκη, διότι η λίμνη 

εκτός του ότι αποτελεί πολύτιμο βιότοπο, είναι και πηγή υδροδότησης.  

 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[97] 
 

 

Εικόνα 34: Χρήσεις Γης της Υδρολογικής Λεκάνης Λίμνης Κουρνά (ΠΗΓΗ: Life Φύση 

2004- Δράσεις για τη Διατήρηση των ΜΕΛ στην Κρήτη, ΕΛΚΕΘΕ ) 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω χάρτη καταγραφής χρήσεων 

γης του ΕΛΚΕΘΕ, ανατολικά της λίμνης Κουρνά υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις 

καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, οι γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκτάσεις καλύπτουν το 39% της συνολικής έκτασης, ενώ οι 

φυσικές και άγονες εκτάσεις το 58%. H ρύπανση των νερών της λίμνης από 

τα λιπάσματα και τα γεωργικά απόβλητα, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω 

του υδροφόρου ορίζοντα, είναι ένας σημαντικός εν γένει κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει η λίμνη, ενώ στη Δυτική πλευρά της λίμνης υπάρχουν κοπάδια 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[98] 
 

αιγοπροβάτων κυρίως, γεγονός που συχνά συνδέεται με την τεχνητή 

πρόκληση φωτιάς για την επέκταση των βοσκοτόπων . 

Επίσης η παρουσία νιτρικών και αλάτων στην λίμνη είναι αυξημένη, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στα απόβλητα από τα λιπάσματα που 

χρησιμοποιούνται στις κοντινές γεωργικές εκτάσεις, αλλά  και από τα στερεά 

απόβλητα που προέρχονται από τις τοπικές μονάδες κτηνοτροφίας. 

(Αντωνόπουλος,2003)  

Η ρύπανση από τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα κλπ ρυπαίνουν τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της λεκάνης απορροής, ενώ τοξικές  ουσίες  

εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών και τον φυτών, 

επηρεάζοντας έτσι και τη βιωσιμότητα σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας 

που βρίσκονται στη περιοχή μελέτης. Τα δε απόβλητα  από τις τοπικές 

κτηνοτροφικές μονάδες, είναι κι αυτά ένας παράγοντας ρύπανσης, με κίνδυνο 

να μεταδοθούν ασθένειες  στην άγρια πανίδα του τόπου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, η 

πρόληψη των επιπτώσεων στην άγρια ζωή και  η ανάληψη μέτρων και 

περιορισμών για την αποφυγή της υποβάθµισης της ποιότητας  των 

οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000, είναι πολύ σημαντική και πρέπει 

να προπορεύεται ή να εντάσσεται σε οποιοδήποτε άλλο διαχειριστικό ή 

αναπτυξιακό  σχέδιο για την περιοχή που τυχόν να υπάρχει. Κοινώς, δεν 

μπορούμε να διαχειριζόμαστε μια περιοχή χωρίς να την προστατεύουμε 

αποτελεσματικά και αντίστροφα. («Η οδηγία των οικοτόπων και το δίκτυο 

NATURA 2000», ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Οι βασικοί άξονες του χωροταξικού σχεδιασμού και διαχείρισης των 

υγροτόπων στην Ελλάδα, καθορίζονται σύμφωνα με την έκθεση του ΕΚΠΑΑ 

για την Αειφορική Ανάπτυξη και το ενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. (1989, WWF σε συνεργασία με τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ) 

Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία και διαχείριση των εθνικών 

υδροβιοτόπων ορίζονται οι παρακάτω ειδικές δράσεις: 

1. Καθορισμός και οριοθέτηση των προστατευόμενων υγροτόπων  

της χώρας.  

2. Πρόβλεψη και πρόληψη των κυριότερων αιτιών υποβάθμισης της 

ποιότητας των υγροτόπων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

3. Αειφορική μέθοδος διαχείρισης στους καταγεγραμμένους 

υγροτόπους της χώρας, για την αποκατάσταση και ανάκαμψη των 

οικοσυστημάτων τους.  
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4. Αειφορική διαχείριση και εκμετάλλευση των υδατικών πόρων των 

υδροβιοτόπων.   

5. Επιστημονική προσέγγιση και προώθηση της έρευνας για την 

αποτελεσματικότερη εύρεση λύσεων και βιώσιμων πρακτικών.  

6. Αναζήτηση και εφαρμογή οικονομικών κινήτρων από την διαχείριση 

και βιώσιμη εκμετάλλευση των υδροβιοτόπων.  

7. Αποτελεσματική συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή 

διάφορων παραμέτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των υδροβιοτόπων. 

8. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

επισκεπτών των υδροβιοτόπων.   

9. Διεθνής συνεργασία και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης με 

σύσταση ομάδων που θα περιλαμβάνουν όλους τους αρμόδιους φορείς 

(stakeholders) που εμπλέκονται στην προστασία του υδροβιοτόπου.   
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Εικόνα 35: Παράκτια δόμηση 

 

Για την στήριξη και πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων, 

χρειάζεται, όπως είναι προφανές, ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο 

δύναται να προκύψει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η 

οποία ύστερα από περιγραφή και έγκριση των απαιτούμενων για την 

προστασία του περιβάλλοντος έργων, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση τους, 

με τη χορήγηση μακροπρόθεσμα εξοφλούμενων δανείων. (π.χ. για έργα 

διαχείρισης υδάτων, επεξεργασίας αποβλήτων και ανάπλασης αστικών 

περιοχών, η πρόσληψη  και επιμόρφωση επιπλέον προσωπικού, κ.α)  
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Με βάση τα παραπάνω, οι ενέργειες που απαιτούνται για την 

προστασία των υδροβιοτόπων και την αντιμετώπιση των υπαρχόντων 

προβλημάτων τους είναι : 

 Μέτρα που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και την 

αποκατάσταση των επιβαρυμένων οικοσυστημάτων.  

 Μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική 

διαχείριση των πόρων, μέσα από την κατασκευή και 

συντήρηση των ανάλογων υποδομών.  

 Μέτρα παρακολούθησης και καταγραφής απειλών.  

 Μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση και την 

προστασία του οικοσυστήματος.  

 Μέτρα για την αποτελεσματική δημόσια 

διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

 

8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της κτηνοτροφίας 

και γεωργίας 
 

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών και άλλων τοξικών ουσιών στο 

νερό της περιοχής, καλούν για άμεσες λύσεις, επομένως, συνίσταται η 

κοινοποίηση στους τοπικούς γεωργούς για τις επιτρεπόμενες ποσότητες 

φυτοφαρμάκων εντομοκτόνων και λιπασμάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιούν σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής , και η 

επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτά τα όρια. Επίσης 

προτείνεται η αναλυτική ενημέρωσή τους με την διοργάνωση ημερίδων για τη 

δυνατότητα ένταξης τους σε προγράμματα επιδότησης βιολογικών 

καλλιεργειών, ώστε να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερες χημικές 

και τοξικές ουσίες, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία και λειτουργία ενός ανταποδοτικού 

δικτύου για την ανακύκλωση συσκευασιών γεωργικών, κτηνοτροφικών 
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σκευασμάτων και συσκευασιών (πλαστικό, συσκευασίες, κτηνοτροφικά 

φάρμακα, κλπ), με βάση το οποίο οι επαγγελματίες του πρωτογενούς, αλλά 

και του δευτερογενούς τομέα (συνεταιρισμοί, μονάδες επεξεργασίας 

γαλακτοκομικών κλπ) που βρίσκονται στην  περιοχή, να έχουν έκπτωση σε 

φορολογικά τέλη και άλλες ελαφρύνσεις εφόσον συμμετέχουν. 

Όσον αφορά τους κινδύνους από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, είναι 

αναγκαία η σχεδίαση και εφαρμογή της αποτελεσματικής διαχείρισης τους, με 

την εγκατάσταση ανάλογων υποδομών που προτείνονται από την νομοθεσία 

της διαχείρισης αποβλήτων  της Ε.Ε. Επίσης, προτείνεται να γίνει ενημέρωση 

και εναλλακτικές προτάσεις από τον δήμο και τον  φορέα διαχείρισης, σε 

κτηνοτρόφους της περιοχής, για τη διαχείριση της βόσκησης, ώστε να 

διατηρηθεί υγιής η προστατευόμενη χλωρίδα της περιοχής, και να μειωθεί ο 

κίνδυνος πυρκαγιών  γύρω από την προστατευόμενη περιοχή. Τέλος, αρκετές 

φορές έχει αναφερθεί  ότι οι φράκτες που έχουν τοποθετήσει οι κτηνοτρόφοι 

της περιοχής, εμποδίζουν και ανακόπτουν τις πεζοπορικές διαδρομές γύρω 

από τη λίμνη, επομένως πάντα με τη συνεννόηση των τοπικών φορέων και 

των επαγγελματιών, προτείνεται να αναζητηθούν τα κατάλληλα σημεία και να 

κατασκευαστούν εκ νέου φράχτες που θα είναι κατάλληλοι τόσο για την 

εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, όσο και για την απρόσκοπτη πεζοπορική 

διαδρομή των τουριστών.  

Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, η γεωργία και η κτηνοτροφία , όταν 

δεν εφαρμόζονται με επιστημονική καθοδήγηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

φέρουσα ικανότητα της περιοχής, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πίεση. 

Ωστόσο, αν αυτοί οι δύο βασικοί για την τοπική κοινωνία και οικονομία τομείς,  

διαχειριστούν σωστά μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία  προστατευτικής 

διαχειριστικής πολιτικής  και διατήρησης της βιοποικιλότητας (Soliva et. al., 

2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προστατευόμενη περιοχή στην κοιλάδα 

του Ρήνου, όπου εφαρμόστηκε διαχειριστικό σχέδιο για τις μεγάλες εκτάσεις 

της περιοχής που είχαν παραμείνει ακαλλιέργητες για πολλά χρόνια, με την 

εφαρμογή  βιώσιμων και παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
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Ανάμεσα στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν περιλαμβανόταν η συστηματική 

βόσκηση και το κλάδεμα των θάμνων, με τη συνεργασία και ένταξη των 

ντόπιων κτηνοτρόφων και αγροτών στο  πρόγραμμα LIFΕ, παρέχοντάς τους 

επιπλέον απασχόληση σε περιόδους που κατά τα άλλα θα ήταν «νεκρές». 

Άλλο παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας του πρωτογενούς τομέα με 

τους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, είναι η περιοχή "Gorges du Tarn 

et de la Jonte" στη Γαλλία, που ανήκει στις περιοχές Natura 2000, και χάρη 

στη συνεργασία των κτηνοτρόφων και αγροτών της περιοχής με το φορέα 

διαχείρισης, εφάρμοσαν συστηματική βόσκηση για τη διατήρηση της 

βλάστησης σε επιθυμητά επίπεδα, και την απόθεση νεκρών ζώων για την 

διατήρηση του πληθυσμού των γυπών, με αποτέλεσμα τόσο την εξυγίανση 

του οικοσυστήματος όσο και στην αύξηση του τουρισμού. Μάλιστα η περιοχή 

είναι από τις πρώτες που εισήγαγαν και εφάρμοσαν το νέο φυσιολατρικό 

μοντέλο τουρισμού «vulture tourism», καθώς εκατοντάδες κόσμου συρρέουν 

πλέον στην περιοχή για να παρατηρήσουν και να συμμετέχουν σε 

ψυχαγωγικές και ενημερωτικές δράσεις που αφορούν τους γύπες.  

8.2 Ίδρυση ενιαίου φορέα διαχείρισης 
 

Γίνεται κατανοητό, ότι λόγω αφ’ ενός της πολυμορφίας των 

προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά και του πολυκερματισμού των 

αρμοδίων αρχών που μπορεί να επέμβουν ή να διαχειριστούν τα προβλήματα  

δίνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις και αφ’ ετέρου της αδυναμίας 

ανεύρεσης και επιμερισμού των οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση  

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα  της καλύτερης εξέλιξης της περιοχής του 

υδροβιότοπου, υπάρχει πρώτιστη ανάγκη σύστασης ενός ενιαίου φορέα 

διαχείρισης  την ευρύτερη περιοχή του υδροβιοτόπου.  

Ο φορέας αυτός θα έχει την ευθύνη και τον συντονισμό όλης της 

διαχείρισης του ευρύτερου χώρου του υδροβιότοπου, ώστε να σχεδιάζει και  

να υλοποιεί  τις βέλτιστες δράσεις, θα καταγράφει την πορεία της υφιστάμενης 

κατάστασης του περιβάλλοντος και θα έχει αρμοδιότητα  άλλοτε δίνοντας 

έμφαση σε κανονιστικού χαρακτήρα μέτρα και άλλοτε λειτουργώντας στην 
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κατεύθυνση της συνεργασίας και εν τέλει της από κοινού ευθύνης, να προωθεί 

την εφαρμογή των προτάσεων διαχείρισης. 

Σύμφωνα με έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης διαΝΕΟσις, η 

απουσία ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές 

είναι ο βασικότερος παράγοντας που περιορίζει την αποτελεσματική 

προστασία και την αναπτυξιακή τους δραστηριότητα. (Τριάντης κ.α., 

διαΝΕΟσις,2017) 

Ο Φορέας Διαχείρισης που πρέπει να συσταθεί άμεσα για την 

περιοχή, πρέπει να είναι υπεύθυνος  για την φύλαξη και την παρακολούθηση 

τυχόν παράνομων ενεργειών, όπως παράνομες υλοτομίες, αλιεία, βόσκηση 

εντός της προστατευόμενης περιοχής κυνήγι, ρίψεις μπάζων και σκουπιδιών, 

αποξηράνσεις κλπ, την παράνομη επέκταση των ήδη υπαρχόντων 

παρακείμενων επιχειρήσεων, ή την λειτουργία νέων χωρίς άδεια, και κάθε 

άλλη ενέργεια που θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει δυνητικά την ισορροπία 

του οικοσυστήματος του υδροβιοτόπου. Επίσης, ο φορέας θα είναι υπεύθυνος 

για τις μετρήσεις διάφορων παραμέτρων και την επεξεργασία και αποστολή 

των αποτελεσμάτων στους αρμόδιους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς. 

Απαιτείται συνεργασία τόσο της Τοπικής αυτοδιοίκησης( Περιφέρεια, Δήμος), 

όσο και των αρμόδιων υπουργείων, των υπόλοιπων  εμπλεκόμενων φορέων 

(ΟΑΔΥΚ) αλλά και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για την 

δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης στην λίμνη Κουρνά , όπως προβλέπεται 

από το σχέδιο διατήρησης και αποκατάστασης των περιοχών NATURA. 

 

8.3 Αειφορική εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού 
 

 Οι μετρήσεις της στάθμης του νερού της λίμνης Κουρνά, σύμφωνα με 

δήλωση στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» του προϊσταμένου του ΟΑΚ τον 

Αύγουστο του 2018, όπου και διαπιστώθηκε  η χαμηλότερη στάθμη της των 

τελευταίων δεκαετιών, αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει άμεσα, ορθολογική 

διαχείριση και  αειφορική εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού της.  
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Σκοπός είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός συστήματος 

διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων  με αρδευτικές τεχνικές 

εξοικονόμησης  του υδάτινου δυναμικού, έτσι ώστε να μην υφίσταται το 

οικοσύστημα περαιτέρω υποβάθμιση, να γίνεται αειφορική εκμετάλλευση του 

νερού και να βελτιώνεται η παρούσα κατάσταση του.  

Εχει προταθεί,  να υπάρξει δημόσια διαβούλευση, με την συμμετοχή 

όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων για την επίλυση αυτού του 

πολύπλοκου ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και των 

επαγγελματιών της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η λιγότερη δυνατή 

αντίδραση και ταυτόχρονα και η δέσμευσή τους, για την καλύτερη, 

αποτελεσματικότερη και  ευκολότερη επίτευξη του τελικού στόχου.  

Γι αυτό το λόγο, προτείνεται η αξιοποίηση και εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών, ώστε να βελτιωθεί το σύστημα άρδευσης των παρακείμενων 

γεωργικών εκτάσεων, με τον περιορισμό της ποσότητας νερού που θα 

χρησιμοποιείται γι αυτό τον σκοπό.  

Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμη η αξιοποίηση των βροχομετρικών 

στοιχείων που δίνονται από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΥΕΒ στο Μουρί,  

έτσι ώστε ν’ αξιοποιείται ανάλογα ο όγκος των ομβρίων υδάτων και 

κατακρημνισμάτων και ανάλογα να προγραμματίζονται οι αρδρεύσεις. 

Τέλος, υπάρχουν προτάσεις για δημιουργία εγκαταστάσεων 

αφαλάτωσης, για την αξιοποίηση εφάλμυρου νερού για τις ανάγκες άρδευσης.  

Φυσικά, είναι δεδομένο ότι στην περιοχή μελέτης μας, πολύ 

σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει κι ένα σύστημα συνεχούς 

παρακολούθησης της ποσότητας, αλλά και της ποιότητας του υδάτινου 

δυναμικού της.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να 

επηρεάσει ακόμα περισσότερο το υδατικό δυναμικό του υδροβιοτόπου στα 

επόμενα χρόνια, επομένως είναι απαραίτητη η ενημέρωση των κατοίκων της 

περιοχής και ιδιαίτερα των αγροτών, για την σημασία της μείωσης του 

χρησιμοποιούμενου αρδευτικού νερού.    
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Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να σταματήσει τουλάχιστον η υδροδότηση 

του Δήμου Ρεθύμνου από την Λίμνη Κουρνά και να μπει σε εφαρμογή σχέδιο 

υδροδότησης  που έχει ήδη δρομολογηθεί, από το παρακείμενο φράγμα των 

Ποταμών. (εφημ. Χανιώτικα Νέα, 25/09/2014 ) 

 

 

Εικόνα 36: Μείωση της στάθμης της λίμνης Κουρνά (2017) 

 

8.4 Τεχνικές εργασίες 
 

Για να απομακρυνθούν η λάσπη και οι φερτές ύλες, γίνονται 

καθαρισμοί και αποχωματώσεις,  κυρίως κατά το τέλος της άνοιξης, ώστε να 

μην αλλοιώνεται η ποιότητα του νερού της λίμνης. Επίσης μετά τον 
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καθαρισμό, πρέπει να γίνονται εργασίες αντιστήριξης των πρανών, ώστε να 

μην είναι δυνατή η διάβρωση της λεκάνης απορροής.  

 Όταν η παράκτια βλάστηση γίνεται πολύ πυκνή και μάλιστα με 

θάμνους και φρύγανα, που δεν είναι ωφέλιμα για το υδροβιότοπο, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνονται οι απαραίτητες εκθαμνώσεις και εκριζώσεις αυτών των 

πλεοναζόντων φυτών. 

Σημαντικό είναι να γίνει  περιορισμός πρόσβασης σε περιοχές που 

είναι γνωστό ότι αναπαράγονται είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής που 

είναι απειλούμενα.  

Τέλος, έχουν γίνει προτάσεις, για να γίνουν εργασίες δασοκάλυψης, 

αναδάσωσης, γύρω από την περιοχή μελέτης, με την επιστημονική 

καθοδήγηση του δασαρχείου  σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης, για 

την επιλογή των κατάλληλων ειδών και αναδασωτέων εκτάσεων. Τα φυτά και 

δενδρύλλια, είναι προτιμότερο  να μεταφυτευθούν από άλλες όμορες 

περιοχές, με παρόμοια οικολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να μειωθούν οι 

πιθανότητες αποτυχίας της αναδάσωσης. 

Επειδή στην ευρύτερη περιοχή εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές, θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη  η  αντιπυρική προστασία της περιοχής, ώστε 

να γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες εργασίες και ενέργειες, που θα 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο, οποιασδήποτε βλάβης του οικοσυστήματος του 

βιότοπου, απ’ αυτή την αιτία.  Προτείνεται η εγκατάσταση – κυρίως κατά την 

θερινή περίοδο- συστημάτων πυρανίχνευσης, η εγκατάσταση δικτύου κινητών 

πυροσβεστικών σταθμών, πυροσβεστήρων  και κρουνών. Επίσης, η 

τοποθέτηση ξύλινου φυλακίου – παρατηρητηρίου, που σε διασύνδεση  με 

ηλεκτρονικό κέντρο παρακολούθησης, θα ενημερώνει άμεσα για τυχόν 

περιστατικό και τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τον  ευτροφισμό που 

παρατηρείται στη λίμνη, οπότε και προβλέπεται ο έλεγχος του 

υπερπληθυσμού των καλαμώνων που κυρίως βρίσκονται στην εκβολή της. Οι 

καλαμώνες (Phragmites australis) φυσικά πρέπει να διατηρηθούν, αφού 
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αποτελούν το ιδανικό «καμουφλάζ» για την άγρια πανίδα της περιοχής, 

ωστόσο  ο υπερπληθυσμός τους, λόγω συσσώρευσης νεκρής οργανικής 

ύλης, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της 

ιχθυοπανίδας της περιοχής, και κατ’ επέκταση, την γενικότερη υποβάθμιση 

του οικοσυστήματος του υδροβιοτόπου. Για τον λόγο αυτό,  έχει προταθεί η 

μερική εκρίζωση των καλαμώνων και αντικατάστασή τους με μεταφύτευση 

ιθαγενών δέντρων και θάμνων, όπως και ο συστηματικός καθαρισμός και 

διαχείριση της βιομάζας των καλαμώνων, υπό τον έλεγχο και επιμέλεια του 

αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης που πρόκειται να συσταθεί.  

 

 

Εικόνα 37: Καλαμιές (Phragmites australis) Περιμετρικά της Λίμνης (ΠΗΓΗ: LIFE 
INTERNATIONAL) 
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8.5 Συντήρηση του φράγματος- πλημμυρικά φαινόμενα- 

ευτροφισμός 
 

Το τεχνητό φράγμα ελέγχου ροής του ύδατος που κατασκευάστηκε 

στην εκβολή της λίμνης το 1962 από το Υπουργείο Γεωργίας, φαίνεται πως 

χρειάζεται επανεξέταση και τροποποίηση, καθώς όταν κατασκευάστηκε, το 

υδατικό δυναμικό της λίμνης, ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από το σημερινό. 

Όσον αφορά, το πρόβλημα του ευτροφισμού που αντιμετωπίζει τα τελευταία 

χρόνια η λίμνη, οφείλεται σε ένα μέρος και στην εισροή φερτών υλικών, που 

διοχετεύονται σ’ αυτήν μέσω των χειμάρρων. Τα φερτά υλικά συνήθως 

φέρουν οργανικό φορτίο, με αποτέλεσμα η θολότητα και η συσσώρευση 

οργανικών ενώσεων να αυξάνονται. Είναι γνωστό, ότι η σωστή οξυγόνωση 

του νερού είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

καθαρότητά του. Η οξυγόνωση είναι σε καλύτερα επίπεδα όταν αυξάνεται η 

ροή του ύδατος, κυρίως δηλαδή κατά τους μήνες με έντονες βροχοπτώσεις, 

με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο επιφανειακός αερισμός. Αντίθετα ,κατά τους 

ξηρότερους μήνες λόγω της μικρότερης ροής ύδατος, ευνοείται η 

συσσώρευση ρύπων εξαιτίας της χαμηλής οξυγόνωσης, αλλά και της 

μεταβολής του σημείου κορεσμού του διαλυμένου οξυγόνου, με αποτέλεσμα 

τα επιφανειακά ύδατα της λίμνης να είναι πιο επιρρεπή στην συσσώρευση 

ρυπαντών. (Skoulikidis et al, 1998). 

Έχει προταθεί, η εκπόνηση μελέτης για την τροποποίηση ή και 

επανακατασκευή, εφόσον χρειάζεται, του φράγματος, ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος ευτροφισμού και να αυξηθεί η οξυγόνωση, καθώς επίσης και η 

διαμόρφωση παράκτιου πλημμυρικού διαδρόμου, η κατασκευή και λειτουργία 

συστήματος απορροής  ομβρίων υδάτων και ειδικών έργων στήριξης των 

πρανών της λεκάνης απορροής, στα σημεία που υπάρχει εμφανής διάβρωση, 

με χρήση φυσικών υλικών που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, με την 

ταυτόχρονη φύτευση βαθύριζων υδροχαρών δέντρων και θάμνων που θα 

ενισχύσουν την  υφιστάμενη εδαφική συγκρότηση. 
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Επίσης ένα θέμα που χρήζει μελέτης, είναι η μεγάλη διαφορά του 

όγκου του νερού που εμφανίζει η λίμνη κατά την καλοκαιρινή και χειμερινή 

περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, το νερό της λίμνης κατά τους χειμερινούς μήνες, 

φτάνει μέχρι τα σκαλοπάτια και τα μπαλκόνια των παρακείμενων 

καταστημάτων, γεγονός που αποτρέπει οποιαδήποτε εγκατάσταση και 

διαχειριστικό σχέδιο, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία,  καθώς ο 

αιγιαλός εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα οι δράσεις να  αποτελούν χαμένο χρόνο 

και κεφάλαιο.  

Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ως μια πιθανή λύση γι’ αυτό το 

πρόβλημα, η ενοικίαση από τον δήμο περιμετρικών της λίμνης γεωργικών 

εκτάσεων που θα μπορούσαν να μετατραπούν  σε αλμυρούς βάλτους, όπου 

θα διοχετεύεται ο όγκος των νερών που πλημμυρίζουν,  ενώ ταυτόχρονα δεν 

θα επηρεάζονται τα έργα αντιστήριξης και προστασίας από τη διάβρωση. 

Διαφορετικά, θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα υπερχείλισης και 

αποστράγγισης του νερού, ώστε η λίμνη να μπορεί να διατηρεί την υδατική 

της στάθμη σε ένα σταθερό σχετικά ποσοστό. 
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Εικόνα 38: Η Λίμνη Κουρνά τη Χειμερινή Περίοδο  

 

 

8.6 Μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση της πανίδας 
 

Η εκβολή της λίμνης φιλοξενεί, όπως αναφέρθηκε, τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις ορνιθοπανίδας του υδροβιότοπου. Κατ’ επέκταση είναι 

σημαντικό να γίνει ένα έργο ανάπλασης, με στόχο την προσέλκυση και 

βελτίωση του πληθυσμού των πουλιών, και ταυτόχρονα την διευκόλυνση της 

ορνιθοπαρατήρησης. 

Ως προτεινόμενες δράσεις έχουν αναφερθεί: η δημιουργία σταθμού 

παρακολούθησης της πανίδας της περιοχής και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας,  

η εγκατάσταση «ταϊστρών», οι δράσεις  διευκόλυνσης της αναπαραγωγής των 

πουλιών (π.χ. φύτευση δέντρων, περιορισμός ηχορύπανσης κλπ). 
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Επίσης, η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης για είδη πανίδας, που 

ενώ υπήρχαν στην περιοχή, έχουν εξαφανιστεί και η προσπάθεια 

επανεισαγωγής τους στον βιότοπο,  προϋποθέτοντας οτι θα επηρεάσουν  

θετικά συνολικά το οικοσύστημα του υγροβιότοπου της λίμνης. 

Ως προς τους υδρόβιους πληθυσμούς και την προστασία τους, 

ενδείκνυται η απαγόρευση του ψαρέματος και απαιτείται η συνεχής 

παρακολούθηση και η λήψη των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων, για την 

εξασφάλιση της ποσοτικής και ποιοτικής διατήρησης και βελτίωσης  των 

υδάτων της λίμνης, ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες 

διαβίωσης και ωοτοκίας των ιχθύων και γενικά των υδρόβιων.  

 

8.7Διαχείριση αστικών αποβλήτων 
 

Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, ο Δήμος 

Αποκορώνου, τα τελευταία χρόνια  και ύστερα από συστάσεις της Ε.Ε, έχει 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση εξελιγμένου 

συστήματος αποχέτευσης και σύστημα βιολογικού καθαρισμού για τα υγρά 

απόβλητα, που αποσκοπεί στην προστασία των επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων. Φυσικά, είναι επιβεβλημένη η βιολογική επεξεργασία λυμάτων στις 

ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές.  Προβλέπεται η υποβολή τακτικών 

και αναλυτικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και η 

ενημέρωση των πολιτών με την τακτική κοινοποίηση των στοιχείων μέτρησης.  

Από τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης τα τελευταία χρόνια που ο 

τουρισμός αυξήθηκε κατακόρυφα στην περιοχή, είναι η αστική ρύπανση, και 

πιο συγκεκριμένα η ρύπανση από τις τουριστικές επιχειρήσεις ( ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καφετέριες κλπ) που λειτουργούν τόσο περιμετρικά της λίμνης, 

όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Στην περιοχή μελέτης δεν 

επιτρέπεται βάση νομοθεσίας να δημιουργηθεί οποιουδήποτε είδους Χ.Υ.Τ.Α 

ή Χ.Υ.Τ.Υ, καθώς είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, επομένως η 
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μεταφορά και διαλογή των σκουπιδιών του Δήμου Αποκορώνου γίνεται στο 

Χ.Υ.Τ.Υ Ν. Χανίων. Ωστόσο εδώ και λίγο καιρό, λειτουργεί στον Δήμο  

Αποκορώνου με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, σταθμός μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (ΣΜΑ) και σημείο διαλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων 

υλικών. Η δημιουργία του ΣΜΑ είναι πολύ σημαντική για την ευρύτερη 

περιοχή, καθώς εξοικονομούνται χρήματα και ενέργεια, από τη μείωση των 

δρομολογίων προς το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

(ΕΜΑΚ) και τον Χώρο υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν. Χανίων 

στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.  

 

Εικόνα 39: Ανεπάρκεια διαχείρισης σκουπιδιών στον παράκτιο χώρο 

της λίμνης Κουρνά 

 

 

Προτείνεται η εγκατάσταση κάδων κομποστοποίησης που θα 

χρησιμοποιούνται τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από 

αγρότες (για κλαδιά, χόρτα κλπ), αλλά και από τα εστιατόρια γύρω από την 

περιοχή. Λόγω της λειτουργίας αρκετών επιχειρήσεων εστίασης παράκτια της 
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λίμνης, οι κάδοι κομποστοποίησης και ανακύκλωσης αλουμινίου, γυαλιού και 

πλαστικού,  θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Το 

παραγόμενο κομπόστ, τέλος, θα διανέμεται ύστερα από συνεννόηση με το 

Δήμο,  σε όσους κατοίκους που έχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις.   

Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, να 

προσλαμβάνεται εποχικό προσωπικό καθαριότητας, που θα μεριμνά για τον 

καθαρισμό των παράκτιων ειδικότερα χώρων,  από την συσσώρευση 

σκουπιδιών που απειλούν την πανίδα του βιότοπου (γενικότερα έχει 

διαπιστωθεί, ότι ένα μεγάλο ποσοστό άγριων ζώων πεθαίνει, είτε από 

κατάποση πλαστικού, είτε από εγκλωβισμό σε πλαστικές και αλουμινένιες 

συσκευασίες).   

 

 

Εικόνα 40: πλαστικά σκουπίδια στην παραλία της λίμνης Κουρνά (2017) 
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8.8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗ ΛΙΜΝΗ  

Η στάσιμη πραγματικότητα της λίμνης 

 

Εικόνα 41: Παραλίμνια βλάστηση και διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων 

(φωτο 2019) 
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Παρατηρώντας την εικόνα της λίμνης Κουρνά, τα τελευταία δεκαπέντε 

χρόνια, διαπιστώνει κανείς την αδυναμία να καταγραφεί οποιαδήποτε 

παρέμβαση και μάλιστα σε κατεύθυνση θεραπείας των υφισταμένων 

προβλημάτων. Αντίθετα, το σκηνικό μέσα και γύρω απ’ τη λίμνη είναι 

δηλωτικό της ανυπαρξίας ουσιαστικών, καινοτόμων αλλαγών. Η ίδια 

οικονομική δραστηριότητα, η ίδια αυθαίρετη δόμηση, τα ίδια προβλήματα στην 

διαχείριση των υδάτων, η ίδια «συμπεριφορά» ανθρώπων και πολιτείας προς 

την λίμνη.  

Η λίμνη στα μάτια του επισκέπτη, του τουρίστα είναι απλά ένα πέρασμα, 

ένα αξιοθέατο και τίποτα παραπάνω. Για ορισμένους που δραστηριοποιούνται 

εκεί επιχειρηματικά, μια οικονομική δραστηριότητα. Για την πολιτεία, ένας 

υδάτινος ταμιευτήρας, για την υδροδότηση ευρύτερα της περιοχής.  Οι 

παραπάνω διαπιστώσεις, έρχονται σε πλήρη αντίθεση, με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της λίμνης και ως προς την μοναδικότητά της και ως προς την 

σημαντικότητά της για το οικοσύστημα. 

Η καλοκαιρινή εικόνα της λίμνης περιλαμβάνει κυρίως τα θαλάσσια 

ποδήλατα εν δράσει μέσα κι έξω από την λίμνη, κολυμβητές στα ήσυχα νερά 

της, ξαπλώστρες κάτω απ’ τις λυγαριές της,  μαζί με τις πανέμορφες πάπιες 

της που τριγυρίζουν νωχελικά στο χώρο  της λίμνης και αποτελούν ένα απ’ τα 

ομορφότερα στοιχεία της λίμνης. Δίπλα στη λίμνη, οι ίδιες λιγοστές ταβέρνες  

και οι τουρίστες και επισκέπτες με τα μαγιό τους, τρώγοντας με θέα την λίμνη.  

Αύγουστος του 2017, τα νερά της έχουν  μειωμένη στάθμη, λόγω 

ανομβρίας και υπεράντλησής τους και αυτό κάνει τους ντόπιους να 

διαμαρτύρονται έντονα και να ζητούν την λήψη μέτρων.  Αναζητώντας   

περιπατητικά μονοπάτια γύρω απ’ την λίμνη, πληροφορείται κανείς ότι δεν 

υπάρχει κάτι αξιόλογο, μόνο ένα δρομάκι που φτάνει στο αντλιοστάσιο και το 

«μάτι» της λίμνης.  Δεν υπάρχουν πινακίδες πληροφοριακού χαρακτήρα που 

να κατευθύνουν προς  περιπατητικό μονοπάτι και δεν υπάρχει τρόπος να 

περπατήσει κανείς, τουλάχιστον γύρω απ’ την λίμνη.  Για να μπορέσεις  να 
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δεις  την λίμνη, πρέπει να βρίσκεσαι ή στον χώρο των ταβερνών, ή σε 

θαλάσσιο ποδήλατο…. 

Σεπτέμβριος 2019,  η στάθμη του νερού της λίμνης έχει ανέβει 

σημαντικά, λόγω κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα, κατά την 

διάρκεια των οποίων η στάθμη των υδάτων  έφτασε ως τους υπερυψωμένους 

χώρους των ταβερνών (κάτι σαν τσιμεντένια μπαλκόνια) που βρίσκονται 

ακριβώς μπροστά στην παραλία της λίμνης και έχουν ύψος από την επιφάνειά 

της γύρω στα 3 μέτρα.  

Οι επισκέπτες, κυρίως τουρίστες που κολυμπούν στην λίμνη, στριμώχνονται 

στον περιορισμένο, λόγω στάθμης των νερών, χώρο μπροστά απ’ τις 

ταβέρνες, όπου παρεμβάλλονταν ξαπλώστρες και  λουόμενοι, ανάμεσα στις 

πάπιες και τις λυγαριές…. 

 Για εκτεταμένη αλιεία, δεν γίνεται λόγος, κυρίως λόγω της 

απαγόρευσης, αλλά και διότι τα ψάρια της λίμνης δεν είναι εμπορεύσιμα, γιατί 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ντόπιοι «τα ψάρια μυρίζουν βουρκίλα»… 

και προφανώς, η αλιεία περιορίζεται για κατανάλωση μόνο από τους 

ντόπιους, λόγω της ιδιαίτερης γεύσης που έχουν τα ψάρια. 

Νεώτερη προσπάθεια να βρεθούν  περιπατητικά μονοπάτια γύρω απ’ τη 

λίμνη, έπεσε στο κενό. Δεν υπάρχουν τέτοια, δηλώνουν οι κάτοικοι της 

περιοχής. Ειδικά προς τα νότια, νοτιοδυτικά της λίμνης δεν υπάρχει καμία 

πρόσβαση, ενώ εκκρεμούν θέματα και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

βουνοπλαγιών  που καταλήγουν  στη λίμνη.  

Δεν  υπάρχει πληροφοριακό υλικό για την λίμνη, ούτε κάποιο περίπτερο 

(info kiosk) από κάποιον δημόσιο φορέα. Μόνο λίγες πληροφορίες για την 

ιστορία και το μύθο της λίμνης, κι αυτές από το σταντ μιας εκ των 

ταβερνών….! 

Στον παράλιο χώρο της λίμνης και γύρω απ’ τη λίμνη, δεν λειτουργούν 

κατασκηνώσεις – εκτεταμένης μορφής ή ως επιχείρηση -. Δεν υπάρχουν 

ενδείξεις για  την ρίψη μπαζών ή ότι γίνεται αμμοληψία. Η χημική σύσταση του 

πυθμένα της λίμνης, που είναι λασπώδης κυρίως, ενδεχομένως να έχει 
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ενδιαφέρον ως υλικό και να είναι χρήσιμο ως λίπασμα για καλλιέργειες και ως 

εκ τούτου εμπορεύσιμο. 

Για να αποκτήσει ανάπτυξη, οποιασδήποτε μορφής, ένας τόπος πρέπει 

να δίνει στους ενδιαφερόμενους δυνατότητες πρόσβασης σ’ αυτόν. Σημαντικό 

ρόλο για την περιοχή μελέτης μας, έχουν τα ΚΤΕΛ του νομού. Όμως, ακόμα 

και εν μέσω τουριστικής περιόδου, δεν υπάρχει καταχωρημένο τακτικό 

δρομολόγιο για την λίμνη και αυτό εκτελείται κατ’ εξαίρεση, αν υπάρχει 

επιβάτης και μάλιστα μόνο προς μια κατεύθυνση (δεν υπάρχει δρομολόγιο 

επιστροφής).  Η αιτιολογία είναι πως όλοι εξυπηρετούνται με ταξί ή 

νοικιασμένα αυτοκίνητα και κυρίως με μεσολάβηση των  ξενοδοχείων της 

Γεωργιούπολης, όπου και φιλοξενούνταν οι περισσότεροι επισκέπτες – 

τουρίστες της λίμνης. Αλλιώς ο μόνος τρόπος πρόσβασης στην λίμνη, είναι να 

κατέβει κανείς στον κεντρικό δρόμο Χανίων – Ρεθύμνου και να περπατήσει 

περί τα 3 χλμ., ως την λίμνη…  Πλήρης απαξία..., γιατί η λίμνη πρέπει να 

παραμείνει στην «ησυχία» της. Κάποιες παρεμβάσεις στις πέργκολες και στα 

συστήματα σκίασης των παράλιων καταστημάτων, περισσότερο επιτείνουν 

την πρόθεση των αρμοδίων η ζωή της λίμνης να ακολουθήσει μοιρολατρικά 

την πορεία των συμφερόντων γύρω της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Εικόνα 42: Δύση στη λίμνη Κουρνά (φωτο 2019) 

 

 Η ιδανική διαχείριση μιας περιοχής Natura, όπως ο υδροβιότοπος 

της λίμνης Κουρνά, αρχικά, επιβάλλεται να στοχεύει στην διατήρηση της αξίας 

όλων αυτών των πολύτιμων στοιχείων και ιδιαιτεροτήτων, που της δίνουν την 

δυνατότητα ένταξης στον κατάλογο των περιοχών αυτών, αλλά και 

μακροπρόθεσμα στην εξασφάλιση της φυσικής εξέλιξής της και της βιώσιμης 

ανάπτυξή της.  

Απαραίτητα λοιπόν, αφ’ ενός χρειάζεται να γίνουν έργα προστασίας 

και  αντιμετώπισης των υφιστάμενων προβλημάτων της περιοχής –όπως ήδη 
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αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια - και αφ΄ ετέρου  να δημιουργηθούν 

αυτές οι υποδομές και δράσεις, που μπορούν ν΄ ανάγουν την περιοχή σε 

πόλο έλξης για τους επισκέπτες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του 

τοπικού πληθυσμού και των δραστηριοποιούμενων σ’ αυτή. 

Υπό στενή έννοια και προφανώς κοντόφθαλμη σκοπιά, η ένταξη μιας 

περιοχής στο δίκτυο Natura 2000, συνεπάγεται και την αντιστρόφως ανάλογη 

πορεία στην ανάπτυξή της. Στην πραγματικότητα  όμως, το ερώτημα είναι 

«πώς εννοούμε την ανάπτυξη σ’ αυτούς τους τόπους και ποιούς στόχους 

εξυπηρετεί αυτή η ανάπτυξη». Γιατί η βιώσιμη  ανάπτυξη, μπορεί και πρέπει 

να αποτελεί εφαλτήριο για την προστασία και διατήρηση  του φυσικού 

πλούτου της περιοχής, ταυτόχρονα  με την ύπαρξη κινήτρων για τους 

κατοίκους, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.   

Σαφώς και οι περιοχές που υπάγονται σε δίκτυο προστασίας, 

περιβάλλονται από ένα καθεστώς πολλών περιοριστικών μέτρων, όμως σε 

αντιστάθμισμα ευνοούνται οι εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, 

κτηνοτροφίας, τουρισμού και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 

βιώσιμη και αειφόρα κατεύθυνση. Αυτό επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα,  

όχι μόνο   με τη διατήρηση των εισοδημάτων των κατοίκων, αλλά και με την 

αύξηση των θέσεων εργασίας και συνολικά της ποιότητας ζωής όλων. Τα 

οφέλη, όταν έχουμε σωστή διαχείριση και διάρκεια, μετακυλίονται παντού. 

Ακόμα και στα ίδια προϊόντα, που η παραγωγή τους γίνεται με υψηλές 

ποιοτικές προδιαγραφές (βιολογικά κλπ), άρα, αυξάνεται η εμπορική τους 

αξία. Κάτι αντίστοιχο, λόγω της συνολικής αναβάθμισης της περιοχής, 

συμβαίνει και με την αξία της γης, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Οι χώρες της Ε.Ε φιλοξενούν  πολλές περιοχές Natura και επομένως 

οι αρμόδιες επιτροπές συγκεντρώνουν στοιχεία και καταρτίζονται μελέτες, που 

αφορούν τις διακυμάνσεις των οικονομικών μεγεθών αυτών των περιοχών, 

καθώς και  τα μεγέθη σχετικά με την απασχόληση και την δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Από τα συμπεράσματα αυτών των μελετών, είναι προφανές 

ότι, με τη σωστή διαχείριση των προστατευμένων περιοχών, όχι μόνο δεν 

παρεμποδίζεται η ανάπτυξη, αλλά  προκύπτουν πολυλειτουργικά οφέλη. 
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Οι μέθοδοι της πολυκριτηριακής ανάλυσης και πολυλειτουργικής 

προσέγγισης για τις περιοχές ΝΑΤURA 2000,  μελετήθηκαν ενδελεχώς από 

μια πληθώρα επιστημόνων και οι περισσότεροι εξ αυτών κατέληξαν να 

δώσουν ως προτεινόμενο μοντέλο,  ένα μοντέλο διαχείρισης που συνδυάζει 

τον αγροτουρισμό με την αξιοποίηση της άσκησης βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, την αξιοποίηση της βιομάζας κλπ. ( Θεοδωροπούλου  και 

Αποστολόπουλος (2003), Αλέγρας (2003), Τσάρτας κ.ά. (2004) Soliva (2007), 

Fleicher and Tchetchik (2005), Ανθοπούλου (2004), Λουλούδης κ.ά. (2004), 

Marsden and Sonnino, (2008), Λαμπριανίδης (2004), Yang et al. (2009), Tao 

and Wall (2009)) 

 

Η διαχείριση της περιοχής του υδροβιοτόπου της λίμνης Κουρνά, είναι 

ένα έργο πολλαπλών δυσκολιών, απαιτήσεων, αλλά ταυτόχρονα και 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Και αυτό, λόγω των μοναδικών στοιχείων του 

φυσικού της περιβάλλοντος, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του τόπου, της 

κουλτούρας  και των ανθρώπων του.  

Εχουν υπάρξει κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αρκετές 

μελέτες είτε ιδιωτών, είτε δημοσίων φορέων, το μεγαλύτερο μέρος των 

οποίων παρέμεινε «στα χαρτιά». Σ’ αυτό, έχει συντελέσει το γεγονός ότι δεν 

έχει υπάρξει η σαφής οριοθέτηση των ζωνών, σε φθίνουσα αξία, της 

ευρύτερης περιοχής, καθώς και η θεμελίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

που θα διέπει την περιοχή, με ξεκαθάρισμα ιδιαιτέρως των δημοσίων 

εκτάσεων γης, χωροθέτηση και ένταξή τους στο κτηματολόγιο.  

Όμως, οποιαδήποτε μελέτη ή δράση  σε θετική κατεύθυνση, θα 

«σκοντάφτει» στην αδυναμία μέχρι στιγμής των κρατικών φορέων, να 

συστήσουν τον Φορέα Διαχείρισης, με διευρυμένες αρμοδιότητες και 

δυναμική, ώστε με αποφασιστικό, κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο, να 

μεριμνά για  τη συνολική ορθολογική διαχείριση της συγκεκριμένης περιοχής.  
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9.1 Προτάσεις ανάπτυξης στον Πρωτογενή και 

Δευτερογενή Τομέα: 
 

Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, στην περιοχή μελέτης, 

αποτέλεσαν για χρόνια τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος  και είναι 

σημαντικό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυσή τους και την άσκησή τους με 

βιώσιμες πρακτικές.   

Κάποιες από τις κυριότερες ενέργειες που έχουν προταθεί, αφορούν 

κατ’ αρχήν, την εκπαίδευση-επιμόρφωση των τοπικών φορέων και του 

τοπικού πληθυσμού, την δημιουργία κλίματος αλληλοϋποστήριξης και 

ανάδειξης των ντόπιων επιχειρηματιών και των τοπικών συνεταιρισμών, 

καθώς και την ενίσχυση της συνέχισης παραγωγής και εμπορίας 

παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. προϊόντα Π.Ο.Π.), όπως και προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης και καλλιέργειας, την προώθηση σχεδίων 

ανταποδοτικότητας για την μείωση των ρύπων, ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης,  καθώς και κάθε δράσης που ενισχύει την απασχόληση 

ειδικότερα ατόμων που δέον να έχουν προτεραιότητα.   

Η οργάνωση όλων αυτών των δράσεων, θα ήταν προτιμότερο να 

γίνεται από ένα  δίκτυο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, που σε 

συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς θα μεριμνά, εκτός από το 

καθαρά παραγωγικό μέρος της διαδικασίας και για το εμπορικό κομμάτι της, 

αλλά και για την απορρόφηση οικονομικών κινήτρων για τους παραγωγούς, 

ώστε αυτοί να κατευθύνονται στις βέλτιστες επιλογές, κάνοντας χρήση 

πρακτικών και μεθόδων που συμβάλλουν στην  μεγέθυνση του οικονομικού 

οφέλους, αλλά και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος. 

Μετά την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας, την τοπογράφηση των 

περιοχών του δημοσίου, ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αποβολή των 

καταπατητών, εξάλειψη των διεκδικήσεων και των ιδιοκτησιακών 

αμφισβητήσεων  και την ανάθεση της διαχείρισης της περιοχής μελέτης σε 

Φορέα Διαχείρισης,  μπορεί στην εν λόγω έκταση, να λειτουργήσει επιχείρηση 

παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης γεωργικών και κτηνοτροφικών 
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προϊόντων, αυστηρά βιολογικής προέλευσης, με παραδοσιακά 

χαρακτηριστικά.  

Η παραπάνω υπογράμμιση, είναι αποφασιστικού χαρακτήρα και έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης και συνακόλουθα 

την δημιουργία οποιουδήποτε έργου.  Και αυτό, γιατί λειτουργεί ως βασική 

προϋπόθεση, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την επίτευξη και υλοποίηση 

κάθε αναπτυξιακού στόχου στην περιοχή μελέτης.  Η έλλειψη αυτής της 

προϋπόθεσης, μας αναγκάζει, να μην είναι άμεσα δυνατή και ολοκληρωμένη 

η τοποθέτηση των προτεινόμενων έργων και δράσεων στον χώρο. 

Αυτή η επιχείρηση, υπό την αιγίδα του ως άνω Φορέα Διαχείρισης, 

ενδεχομένως και με την μορφή ανώνυμης εταιρείας  και οπωσδήποτε με 

την ικανή συμμετοχή φορέων του Δημοσίου Τομέα (Ο.Τ.Α., Περιφέρειας 

Κρήτης, κλπ), θα μπορεί να αναλάβει το κύριο βάρος του πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα παραγωγής της περιοχής μελέτης μας.  Παράλληλα, θα 

συνεργάζεται με επιλεγμένες επιχειρήσεις αγροτουριστικού χαρακτήρα στην 

ευρύτερη περιοχή, που θα πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς και με 

παραγωγικές μονάδες συνεταιριστικής βάσης.  

Στην επιχείρηση αυτή, μπορεί να ενταχθεί η δημιουργία εκθετηρίου 

παραδοσιακών προϊόντων, μουσείου εργαλείων και μηχανημάτων 

παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων (π.χ. βολόσειρος, αλέτρι, καζάνι 

παραγωγής ρακής κλπ). 

Δυναμική παρουσία, πρέπει να έχουν τα αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά και βότανα της περιοχής, καθώς η Κρήτη και ειδικότερα τα Λευκά Όρη 

έχουν παγκόσμια φήμη για την μοναδικότητα, την ποικιλία και την 

σπουδαιότητα των εν λόγω ενδημικών φυτών της. Θεωρώντας πως, στις 

ήπιες προτάσεις ανάπτυξης, αυτή αποτελεί μια απ’ τις πλέον δόκιμες, θα γίνει 

αναφορά παρακάτω. 
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9.2 Προτάσεις Ανάπτυξης του Τριτογενή Τομέα 
 

Ο τουρισμός, είναι η ναυαρχίδα της οικονομικής ανάπτυξης του νομού 

Χανίων, και φυσικά η περιοχή της λίμνης Κουρνά, έχει ήδη κατακτήσει μια 

σημαντική θέση στις επιλογές των τουριστών. Παρατηρούμε όμως, ότι εκτός 

από το γεγονός ότι αυτός ο τουρισμός είναι εποχιακός (κυρίως κατά τους 

θερινούς μήνες), έχει δυστυχώς κατά κύριο λόγο χαρακτήρα, μαζικού 

τουρισμού. Ως γνωστόν δε, ο μαζικός τουρισμός δεν ενδείκνυται  για περιοχές 

προστατευόμενες, ενταγμένες στο δίκτυο Natura. 

Ο τουρισμός, είναι πολύ σημαντικό να διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο την 

δράση του, ώστε να παραμείνει παραγωγικός και να χρησιμοποιεί τους 

ιδιαίτερους φυσικούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους της περιοχής, ως 

πόλο έλξης επισκεπτών, ενώ δεν θα αποτελεί τροχοπέδη στην προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος. (Τσάρτας κ.ά., 2010) 

Έχουν προταθεί κατά καιρούς δράσεις, που αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω, για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, δράσεις που είναι  απλές 

και ελάχιστα επιβαρυντικές και αφορούν εγκαταστάσεις για υπαίθρια 

αναψυχή, εγκαταστάσεις παρατηρητηρίων άγριας πανίδας, αξιοποίηση 

εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών κατοικιών για την κατασκευή 

αγροτουριστικών καταλυμάτων, ανάδειξη και εμπλουτισμός των πολιτισμικών 

δράσεων με την διοργάνωση φεστιβάλ και συναυλιών, εργασίες  συντήρησης 

χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, τοποθέτηση 

ενημερωτικών πινακίδων και περιπτέρων για την ενημέρωση και 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών κ.α. 

Έχει ήδη αναφερθεί, ότι και η συντήρηση του μύθου και της ιστορίας 

του τόπου είναι πολύ σημαντική για την ανάδειξη ενός τουριστικού 

προορισμού, ενώ όταν συνδυάζεται με την βιωματική γνώση και 
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περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής των επισκεπτών στα 

τοπικά δρώμενα  και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, η περιοχή αποκτά 

ολοκληρωμένη ταυτότητα και εδραιώνεται τουριστικά. (Stamboulis and 

Skayannis, 2003), (Buhalis, 2000), (Αποστολόπουλος και Σδράλη, 2009) 

Μια πρόταση, εμφορούμενη από το ίδιο σκεπτικό, αλλά 

προσανατολισμένη σε ειδική κατεύθυνση, προκειμένου να αποκτήσει το 

προτεινόμενο έργο  πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και πιο «ανθρώπινο πρόσωπο», είναι η 

δημιουργία ενός κατασκηνωτικού κέντρου  εκπαίδευσης και αναψυχής 

παιδιών ΑΜΕΑ. Παιδιών, που σε συνεργασία με τους φορείς και τα κέντρα 

στα οποία υπάγονται και έχουν την επιμέλειά τους, να βρίσκουν στον βιότοπο 

αυτό, μια εναλλακτική πρόταση τουρισμού, φτιαγμένη γι’ αυτά, με τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πλησιάσουν  

τη φύση, να εισπράξουν απ’ την ενέργειά της, να μάθουν απ’ αυτήν και γι’ 

αυτήν.  

Μια τέτοια δράση, ένα έργο σ’ αυτήν την κατεύθυνση, θα έβρισκε 

πολλούς υποστηρικτές, χορηγούς, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν πιο άμεσα και 

εύκολα χρηματοδοτούμενη. Σίγουρα και με την κατάλληλη προβολή, θα 

μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον κέντρων, φορέων, αλλά και ιδιωτών 

όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, που έχουν σχέση με 

παιδιά ΑΜΕΑ. 

Το τελικό όμως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, αφορά την ίδια 

την δυναμική που εμπεριέχει μια δράση, που όλο το  αποτέλεσμα που θα 

παράγει, και προς κάθε κατεύθυνση, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Αγάπη από 

τα παιδιά προς την φύση και της φύσης προς τα παιδιά. Και μαζί με τα παιδιά, 

και όλων των ενηλίκων που θα συμμετέχουν, θα κοινωνούν, θα μοιράζονται, 

θα λειτουργούν  μέσα απ’ αυτήν την προσπάθεια.  
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9.3. Πρόταση Κέντρου  Περιβαλλοντικής Αναψυχής,  

Εκπαίδευσης  και Κατασκηνωτικού Χώρου για παιδιά ΑΜΕΑ 
 

 

Για την  περιοχή γύρω από τον υδροβιότοπο της Λίμνης Κουρνά, 

έχουν υπάρξει προτάσεις, με το σκεπτικό ότι είναι ιδανική, για τη δημιουργία 

ενός πάρκου περιβαλλοντικής  αναψυχής, εκπαίδευσης και πολιτισμού, όπου 

ο επισκέπτης θα μπορεί ταυτόχρονα να κάνει εναλλακτικές δραστηριότητες 

όπως αθλητισμό μέσα στη φύση, θα ενημερώνεται  για τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής, αλλά και θα συμμετέχει σε  τοπικές πολιτιστικές δράσεις, εφόσον το 

επιθυμεί, καθώς συνδυάζει την φυσική ομορφιά του τοπίου, με την πολιτιστική 

και ιστορική κληρονομιά του τόπου, αλλά και την παροιμιώδη Κρητική 

φιλοξενία και κουλτούρα των ντόπιων.  

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, προτείνονται κάποιες ενδεικτικές δράσεις 

για την αειφορική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της δημιουργίας 

ενός χώρου περιβαλλοντικής αναψυχής. Παραδειγματικά, αναφέρονται: 

δράσεις  πού θα αναμορφώσουν και θα αναβαθμίσουν αισθητικά και 

λειτουργικά τον τόπο, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των επισκεπτών,  

δράσεις για τον έλεγχο και για την διευκόλυνση της πρόσβασης και της 

μετακίνησης  των επισκεπτών, δράσεις για την προβολή  και την ανάδειξη της 

περιοχής και των υπηρεσιών, δράσεις για την αύξηση και διατήρηση της 

ασφάλειας τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για το περιβάλλον, δράσεις 

ανάδειξης πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομίας κ.α. 

Είναι  κοινά αποδεκτό, ότι σήμερα, είναι πολύ σημαντικό, για να 

λειτουργήσει κάτι άμεσα και σε θετική κατεύθυνση, να διαθέτει  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία θα του προσδίδουν μοναδικότητα και θα γίνουν 

πόλος έλξης, όλων όσων ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά.  Αυτή η 

προσφορά ειδικού, προσανατολισμένου χαρακτήρα υπηρεσίας ή προϊόντος, 

θα «κάνει την διαφορά», που θα ξεχωρίσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα 
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απ’ όλες τις ομοειδείς μ’ αυτήν, και ουσιαστικά θα της προσδώσει, κάτι 

ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας, δηλαδή «ταυτότητα». Στην προκειμένη 

περίπτωση, προτείνεται η δημιουργία ενός κατασκηνωτικού κέντρου 

βραχείας φιλοξενίας, εκπαίδευσης και αναψυχής παιδιών ΑΜΕΑ.  

Η κατασκήνωση θα είναι μικρής κλίμακας και θα μπορεί να 

φιλοξενήσει περί τα 20-30 παιδιά και 10-15 ενήλικοι φροντιστές.  

Το κέντρο, θα πρέπει, εκτός από την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδομή, ( ειδικά κατασκηνωτικά αντίσκηνα,  κλπ), να είναι επανδρωμένο με 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην Ελλάδα, λόγω της ίδρυσης  

πανεπιστημιακής σχολής, αποφοιτούν επιστήμονες που έχουν ειδικευτεί στην 

εκπαίδευση και διαχείριση των αναγκών των παιδιών ΑΜΕΑ.  

 

 

Εικόνα 43: Ενδεικτική κατασκευαστική πρόταση αντίσκηνου με 

υπερυψωμένο δάπεδο και δυνατότητα τοποθέτησης ράμπας (πηγή: 

events.ohpama.com) 
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Εκτός των δραστηριοτήτων, που θα μπορούσαν να παρέχονται στον 

οριοθετημένο κατασκηνωτικό χώρο, τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν 

και σε δραστηριότητες που θα γίνονται στον ευρύτερο χώρο. Παραδειγματικά, 

θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις στο χώρο της αγροτουριστικής 

επιχείρησης, σε αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες, αλλά και σε 

πολιτιστικές δράσεις  (π.χ. οργάνωση μουσικής βραδιάς με συμμετοχή 

παιδιών ΑΜΕΑ). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αφορούν άμεσα τον 

υγροβιότοπο, την πανίδα και την χλωρίδα του, με τα παιδιά ως παρατηρητές, 

φωτογράφοι, και ίσως ως αρθρογράφοι, που θα πληροφορούν και θα 

προβάλλουν την λίμνη, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του τόπου τους. 

Είναι επίσης αναγκαία η ύπαρξη ιατρείου και ιατρικού προσωπικού, 

καθώς και ασθενοφόρου οχήματος, που θα εξυπηρετεί, τα τυχόν περιστατικά 

στο χώρο. 

 

 9.3.1. Γενικές εργασίες, αθλητικές δραστηριότητες, 

εγκαταστάσεις υγιεινής 
 

Στο πλαίσιο όσων παραπάνω αναφέρθηκαν,  προτείνονται εργασίες, 

όπως  η διαμόρφωση νέων θέσεων ανάπαυσης, κυρίως ξύλινων πάγκων με   

στέγαστρα από ξύλο και πλέγμα λιγαριάς και καλαμωτές (που ευδοκιμούν  

γύρω απ’ τη λίμνη), η αναδιαμόρφωση της περιπατητικής διαδρομής 

περιμετρικά της λίμνης, ειδικά όπου παρουσιάζει προβλήματα,  η κατασκευή 

ναυαγοσωστικού πύργου για την ασφάλεια των λουομένων, αλλά και ξύλινες 

εξέδρες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες είτε για ορνιθοπαρατήρηση, είτε για 

καταδύσεις και βουτιές, -τα παραπάνω υπό την αίρεση ότι δεν θα 

απαγορεύεται το κολύμπι -, η κατασκευή  ξύλινων διαδρόμων, που θα 
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οδηγούν σε όλες τις εγκαταστάσεις περιμετρικά της λίμνης, με ράμπες στο 

τελείωμά τους,  για την εύκολη πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες.  

Απαραίτητα, πρέπει να τοποθετηθούν λάμπες φωτισμού με 

φωτοβολταϊκά πάνελ, ώστε να υπάρχει επαρκής  φωτισμός παντού και για την 

καλύτερη  φύλαξη του χώρου, ενώ πρέπει να τοποθετηθούν νέοι κάδοι 

ανακύκλωσης για γυαλί και πλαστικό σε όλη την έκταση του πάρκου και ένας 

κοινόχρηστος, υπόγειος κάδος κομποστοποίησης.   

Σ’ όλες τις παραπάνω εργασίες ή παρεμβάσεις, πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα, για τους επισκέπτες - χρήστες ΑΜΕΑ, μια και  στην πρόταση που  

προαναφέραμε, το ειδικό βάρος της, αφορά αυτούς και δη τα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

                     Εικόνα 44: Αντικατάσταση των υφιστάμενων Ξύλινων Διαδρόμων 
(πηγή: explorecrete.com) 
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. 

 

Εικόνα 45: Ειδικά Καροτσάκια για Μετακίνηση σε μη Συμπαγές Έδαφος (Πηγή: 
handicap.gr) 

 

  

Εικόνα 46: Αυτόνομες Φωτοβολταϊκές Λάμπες Κατασκευαστική Πρόταση (Πηγή: 
PVtech.gr) 
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 Λόγω της ύπαρξης πολλών ενοικιαζόμενων θαλασσίων ποδηλάτων 

και άλλων πλωτών αναψυχής, καλό είναι, αφ΄ ενός να υπάρχει αριθμητικός 

περιορισμός των πλεόντων, καθώς και οριοθέτηση του χώρου που μπορούν 

να κινούνται, με τοποθέτηση πλωτού φράγματος.  

Στην ίδια περιοχή, αν επιτρέπετε το κολύμπι, μπορεί να λειτουργήσει 

εκπαιδευτικός   καταδυτικός σταθμός, που θα προσφέρει την δυνατότητα για 

υποβρύχιες εξερευνήσεις, ενοικίασης εξοπλισμού κατάδυσης, μαθήματα 

κατάδυσης από εκπαιδευτές, προβολή ντοκυμαντέρ και φωτογραφικού υλικού 

και δυνατότητα ενοικίασης πλωτών μέσων αναψυχής (κανό, ποδήλατα 

θαλάσσης).  

Παράλληλα, να υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μην 

αποκλείονται από τις παραπάνω δραστηριότητες, όσα παιδιά ΑΜΕΑ, έχουν 

την δυνατότητα συμμετοχής, σε κάποιες απ’ αυτές. (π.χ. οι ειδικά 

διαμορφωμένες ράμπες,  ειδικός εξοπλισμός για  δραστηριότητες στο νερό), 

και οπωσδήποτε να γίνει η οριοθέτηση του χώρου που θα ασκούνται. 

Όλες οι αθλητικές δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην 

περιοχή, θα είναι ειδικά μελετημένες, ώστε να μην διαταράσσουν την 

ισορροπία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν αναψυχή και 

περιβαλλοντική εκπαίδευση στους επισκέπτες.  

Κατασκευή δημόσιων τουαλετών και κοινόχρηστων ντουζιέρων, έξω 

από την παράκτια ζώνη, ώστε να μην επιβαρύνεται ο παράκτιος χώρος της 

λίμνης. Επίσης, η τοποθέτηση κινητών κοινόχρηστων τουαλετών, σε σημεία 

όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη επιβάρυνση του χώρου, λόγω μικροβιακού 

φόρτου  και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Απαραίτητα, πρέπει να συνυπολογιστεί, στο εν λόγω έργο, η 

εξυπηρέτηση και των επισκεπτών ΑΜΕΑ, μια και το όλο έργο, θα είναι 

«διακριτικά προσανατολισμένο» σ’ αυτούς. 
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 Επίσης, να υπάρξει και η κατάλληλη σήμανση, που αφ’ ενός θα 

κατευθύνει, αφ’ ετέρου θα τονίζει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα να 

διατηρηθεί καθαρό το περιβάλλον, ειδικά στον υδροβιότοπο.  

Αποχετευτικό σύστημα υπάρχει ήδη στην περιοχή, λόγω των 

εστιατορίων που βρίσκονται περιμετρικά, επομένως δεν χρειάζεται εκ νέου 

κατασκευή. Η ύπαρξη αποχετευτικού, είναι αρκετά σημαντική για τη 

διατήρηση της υγείας του οικοσυστήματος, αν αναλογιστούμε ότι προ της 

κατασκευής του, τα λήμματα διοχετεύονταν στη …λίμνη. Οποιαδήποτε νέα 

κατασκευή, προϋποθέτει την επέκταση του δικτύου, αλλά και στο ήδη 

υπάρχον, χρειάζεται μέριμνα για την καλή συντήρησή του.  

 

 

    

 

9.3.2. Σύστημα μεταφορών 
 

Η υλοποίηση οποιουδήποτε αναπτυξιακού σχεδίου, και ειδικά αυτού 

του χαρακτήρα, απαιτεί καλό σχεδιασμό και οργάνωση ενός συστήματος  

µεταφορών, που θα συνδέει την περιοχή με μεγάλες πόλεις (Χανιά, Ηράκλειο), 

και κατ’ επέκταση με λιμάνια και αεροδρόμια, μέσω των  ΚΤΕΛ και των 

αστικών συγκοινωνιών με καθημερινή διασύνδεση. Για τους μήνες με μεγάλη 

τουριστική κίνηση και για ώρες αιχμής, είναι δόκιμο, να υπάρχουν κάποια 

δρομολόγια αποκλειστικά,  από και προς, τη λίμνη.  

Αναγκαία είναι και κάποια περιοριστικά κυκλοφοριακά μέτρα κοντά 

στον υδροβιότοπο, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Προτείνεται η  

λειτουργία πάρκινγκ περιορισμένων θέσεων, με αρκετούς χώρους 
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στάθμευσης για ΑΜΕΑ και  η πλακόστρωση με υλικά από την γύρω περιοχή 

(όχι ασφαλτόστρωση) για την αποφυγή της σκόνης. 

Μέσα στο πλαίσιο διαχείρισης  ενός συστήματος μεταφορών φιλικού 

για το περιβάλλον, προτείνεται η εφαρμογή  συστήματος ενοικίασης δημοσίων 

ποδηλάτων, ή ειδικών αμαξιδίων για μετακίνηση σε μη συμπαγές έδαφος,  ή 

ακόμα μικρών οχημάτων που δεν ρυπαίνουν (ηλεκτροκίνητα οχήματα κλπ),  

ενώ  την πρόσβαση στην περιοχή θα μπορούσε να διευκολύνει η δυνατότητα 

να προσαράζουν  μικρά τουριστικά σκάφη  στο λιμάνι της Γεωργιούπολης. 

 

 

 

Εικόνα 47: Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων - Κατασκευαστική Πρόταση (ΠΗΓΗ: 
tanea.gr) 
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9.3.3.  Δράσεις ενημερωτικού,  εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα 
 

 Έχει ήδη προταθεί η δημιουργία ενός Info Center (Κέντρο 

Πληροφόρησης Επισκεπτών), στο χώρο του πάρκινγκ, που θα λειτουργεί τις 

ώρες αιχμής, με εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και 

πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια και άλλα έντυπα), που θα διαθέτει  μηχάνημα 

ψηφιακής πλοήγησης (info kiosk),  μέσω του οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί 

να δει όλα τα αξιοθέατα, τις δράσεις και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα στην περιοχή, ακόμα και τις ώρες που το κέντρο πληροφόρησης δεν θα 

λειτουργεί. Ένα ακόμα Info Kiosk μπορεί να λειτουργεί μόνο ηλεκτρονικά, 

χωρίς προσωπικό, στο κέντρο του χωριού. 
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Εικόνα 48: Πινακίδες πληροφόρησης, ενημέρωσης στην λίμνη 

Κουρνά. 
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Επίσης, παράλληλα με τα info kiosks, μπορούν να υπάρχουν κιόσκια 

υποδοχής στις «εισόδους» του χώρου – πάρκου, όπου θα προσφέρεται 

στους επισκέπτες και ένα «κέρασμα», όπως επιβάλλει η παράδοση της 

κρητικής φιλοξενίας και παράλληλα θα μπορούν οι επισκέπτες  να 

προμηθευτούν έναν πλήρη τουριστικό οδηγό της ευρύτερης περιοχής, που θα 

περιλαμβάνει όλα τα πολιτιστικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα, αλλά 

και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θα αποτελούν  και τους χορηγούς  για την 

έκδοση του οδηγού.  Ο οδηγός αυτός, θα μπορεί να διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή (εφαρμογή για κινητά- application). 

Την ευθύνη για την λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης,  θα έχει 

φυσικά  ο Φορέας Διαχείρισης που πρόκειται να δημιουργηθεί, ο οποίος θα 

αναλάβει και τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων Η/Υ και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  για την επιμόρφωση τόσο του προσωπικού 

του δήμου όσο και των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.  

Προτείνεται επίσης, η κατασκευή και λειτουργία   ξύλινων, 

πτυσσόμενων περιπτέρων διάθεσης παραδοσιακών τοπικών  προϊόντων, 

παραγωγής,  είτε της αγροκτηνοτροφικής μονάδας που αναφέρθηκε 

παραπάνω ως προτεινόμενη επιχείρηση υπό τον  Φορέα Διαχείρισης,  είτε 

των άλλων παραγωγών της περιοχής, βοηθώντας έτσι την τοπική οικονομία 

και ενθαρρύνοντας τη συνέχιση της παράδοσης. Τα περίπτερα θα βρίσκονται 

σε κεντρικό σημείο, και θα απομακρύνονται την χειμερινή περίοδο.   

Επίσης, με ευθύνη του Φορέα Ανάπτυξης, μπορούν να 

δημιουργηθούν παιχνίδια απασχόλησης με εκπαιδευτικό ταυτόχρονα 

προσανατολισμό, που θα πωλούνται, είτε σε έντυπη μορφή (π.χ. παζλς),  είτε 

σε ηλεκτρονική μορφή,  και  θα έχουν σαν αντικείμενο, την λίμνη και σαν 

φυσικό χώρο, αλλά και σαν ιστορία και ως παραμυθία που «περιβάλλει» την 

λίμνη εκατοντάδες χρόνια τώρα.  

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων, και σε συνεργασία με 

συναρμόδιους φορείς, προτείνεται  η συντήρηση, αποκατάσταση και ο 
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καθαρισμός των αρχαιοτήτων και των ιστορικών μνημείων της περιοχής, 

καθώς επίσης και του αρχαίου αμφιθεάτρου που υπάρχει στην περιοχή, με 

σκοπό τη διοργάνωση φεστιβάλ θεάτρου, και συναυλιών κυρίως σε μη υψηλά 

τουριστικές περιόδους, ώστε να υπάρξει επιμήκυνση στην τουριστική περίοδο 

και εδραίωση του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, που θα συνδυάζει  

ιδανικά το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Επίσης θα μπορούσαν 

να διοργανωθούν μαθήματα τοπικής μαγειρικής και παραδοσιακής τέχνης.  

 

 
 

 

9.3.4.  Δημιουργία σημείων ορνιθοπαρατήρησης – 

Birdwatching spots και μονοπατιών πεζοπορίας 
 

Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του υδροβιότοπου της λίμνης Κουρνά, 

είναι η σπανιότητα και η ποικιλότητα ιδιαιτέρως της ορνιθοπανίδας που 

φιλοξενεί.  Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί ιδανικό μέρος για 

ορνιθοπαρατήρηση. Άρα,  θα πρέπει να  υπάρχει ένα σύστημα, που θα 

περιλαμβάνει κατασκευές παρατηρητηρίων και κρυψώνων, εκτός των ήδη 

υφισταμένων, και σε ψηλότερα σημεία, τα οποία και θα διαθέτουν τον 

κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανικό ή ηλεκτρονικό, ώστε να μπορούν να 

ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό παρατηρητή.  

Στα παρατηρητήρια προτείνεται να  υπάρχει τουλάχιστον ένα 

ενσωματωμένο τηλεσκόπιο με κερματοδέκτη, και θα μπορεί να γίνει 

παρατήρηση της συνολικής έκτασης της λίμνης και της ορνιθοπανίδας που 

φιλοξενεί,  ενώ θα είναι αναρτημένες φωτογραφίες με τα σπάνια και ιδιαίτερα 

είδη που φιλοξενεί το ενδιαίτημα της λίμνης και κάποιες πληροφορίες για 

αυτά. 
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Νοτιοανατολικά της λίμνης, προτείνεται να διανοιχθούν μονοπάτια και 

να αναμορφωθούν τα ήδη υπάρχοντα, έτσι ώστε  να μην ενοχλούν τις 

ευαίσθητες ζώνες αναπαραγωγής της πανίδας, αλλά και να παρέχουν 

αυξημένο επίπεδο αναψυχής στους επισκέπτες, με διάφορα επίπεδα 

δυσκολίας. Τέλος να γίνει τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην 

ευρύτερη περιοχή, για την πληροφόρηση των επισκεπτών για την περιοχή 

Νatura.   

 

 

Εικόνα 49: Τοποθέτηση Πινακίδων Ενημέρωσης περιοχής Natura Κατασκευαστική 
Πρόταση (Πηγή: forestlife.gr) 

 

 

 

 



«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΟΥΡΝΑ» 

 

[140] 
 

 

 

Εικόνα 50: Ξύλινο Πτυσσόμενο Περίπτερο Κατασκευαστική Πρόταση (Πηγή:ctx.gr) 
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9.4 Πρόταση σύστασης και δημιουργίας αγροκτηνοτροφικής  

επιχείρησης (Ν.Π.Ι.Δ.), υπό την αιγίδα του Διαχειριστικού 

Φορέα. 
. 

 Πλέον είναι επιβεβλημένη, η οργάνωση βιώσιμων και φιλικών στο 

περιβάλλον μορφών ανάπτυξης, με έμφαση στις περιοχές NATURA 2000, 

που θα συνδυάζουν τον σεβασμό και την αγάπη  για το περιβάλλον με 

δράσεις αναψυχής και επιμόρφωσης, αλλά και την γνωριμία με την τοπική 

πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση.  Άλλωστε όπως είδαμε και σε 

προηγούμενα κεφάλαια, η ήπια τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη που 

σέβεται και δρα αρμονικά με το περιβάλλον, είναι επιθυμητή και αποτελεί 

αναπτυξιακή μέθοδο που μακροπρόθεσμα δρα θετικά στο οικοσύστημα και 

την κοινωνία. 

Αυτή η επιχείρηση,  όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα 

πρέπει να λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ., υπό την αιγίδα του  Φορέα Διαχείρισης, και 

με την μορφή ανώνυμης εταιρείας και όχι συνεταιρισμού,  οπωσδήποτε όμως 

με την ικανή και αναγκαστική συμμετοχή φορέων του Δημοσίου Τομέα 

(Ο.Τ.Α., Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης κλπ).  

Θα μπορεί παράλληλα, να έχει συνεργασία με επιλεγμένες 

επιχειρήσεις αγροτουριστικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή, που θα 

πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς και με παραγωγικές μονάδες 

συνεταιριστικής κυρίως βάσης.  

Θεωρώντας κατ’ αρχήν, ότι η δυναμική της καλλιέργειας των 

αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται με 

γεωμετρική πρόοδο και λαμβάνοντας υπ’ όψη, την παγκόσμια  φήμη που έχει 

η Κρήτη και ειδικότερα η περιοχή των Λευκών Ορέων που αναφερόμαστε 
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στην μελέτη, ως προς την μοναδικότητα, την ποικιλία και την σπουδαιότητα 

των εν λόγω φυτών της, προτείνεται ως η πλέον δόκιμη καλλιέργεια.   

 

 

Εικόνα 51: Καλλιέργεια αρωματικών φυτών (Πηγή: tumblr.com) 

 

 

 

Κατ’ ουσία, στην εν λόγω καλλιέργεια, «όλη τη δουλειά» την έχει κάνει 

η φύση και μάλιστα χιλιάδες χρόνια τώρα. Τα φυτά, είναι αναγνωρισμένης 

αξίας και φυσικά απόλυτα εγκλιματισμένα. Η μοναδικότητα δε ορισμένων εξ 

αυτών, (π.χ. ματζουράνα, μαλοτήρα, δίκταμο, θυμάρι κλπ), δημιουργεί 

έλλειψη ανταγωνισμού και δίνει συγκριτικό εμπορικό πλεονέκτημα σε όποια 

τέτοια δραστηριότητα. Άρα, εναπομένει σε μας η σωστή διαχείριση και 

αξιολόγηση του πρωτογενούς υλικού και φυσικά ως μέλημά μας, η σωστή 
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προβολή και διάθεση των εν λόγω προϊόντων, με ελκτικές και οικολογικές 

μορφές τυποποίησης και συσκευασίας τους, είτε μέσω των περιπτέρων 

πώλησης στην περιοχή, είτε μέσω διαδικτύου και εξαγωγών σε 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της χώρας μας και του εξωτερικού.  

Επιστημονικό προσωπικό θα έχει την μέριμνα και την επίβλεψη των φυτών, 

ενώ προσωπικό βοηθητικού χαρακτήρα,  θα αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

δράσεις για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του έργου.  

Φυσικά, για το είδος των καλλιεργούμενων φυτών, την έκταση της 

καλλιέργειας, καθώς και για τα είδη και τον αριθμό των ζώων που θα 

παράγονται και για ποιο σκοπό,  θα αποφασίζει το αρμόδιο διοικητικό όργανο 

της επιχείρησης, το οποίο και θα φέρει και την ευθύνη και θα λογοδοτεί για τις 

αποφάσεις του. Γνωμοδοτικές όμως αρμοδιότητες και ισχυρή εκπροσώπηση 

στο αποφασιστικό όργανο της επιχείρησης, πρέπει να έχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεκτροπές.  

Ως προς την δόμηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, 

προτείνονται φυσικά υλικά, (όπως ο στοιβαχτός πηλός - τεχνική cob, η χρήση 

πέτρινων πλακών με την τεχνική που χρησιμοποιούν στη δόμηση των 

μιτάτων, κά.), ώστε να είναι φιλική στο περιβάλλον, ενώ πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κυρίως εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θέρμανσης  και 

χαμηλής κατανάλωσης συσκευές και οχήματα.   

Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει, αυστηρά, να γίνεται  με 

βιολογικό τρόπο και μέθοδο, ώστε όλα τα παραγόμενα να έχουν πρόσθετη 

βιολογική  και εμπορική αξία και φυσικά να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Επίσης οι επισκέπτες, θα μπορούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με 

κάποιο αντίτιμο, να εκπαιδευτούν σε τεχνικές καλλιέργειας των φυτών σε 

πολύ μικρή κλίμακα (π.χ. για να καλλιεργήσουν φυτά σε κήπο, ή σε γλάστρα), 

ενώ  θα μπορούν να προμηθευτούν σπόρους,  φυτά, χώμα από την περιοχή  

κατάλληλο για τα φυτά και άλλα συναφή αντικείμενα (π.χ. κασπώ, γλάστρες 

εμπνευσμένα διακοσμητικά από το χώρο και την ιστορία της λίμνης ). Κάποιες 

απ’ αυτές τις δραστηριότητες, μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με άλλες 

παραγωγικές μονάδες της περιοχής (π.χ. η προμήθεια  αντικειμένων από 
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τοπικά εργαστήρια κεραμικής, ή η δημιουργία συσκευασιών με οικολογικά 

υλικά από εργαστήρια χειροτεχνίας και παραδοσιακής τέχνης, όπως και η 

παράδοση μαθημάτων κεραμικής τέχνης και παραδοσιακής χειροτεχνίας). 

Αντίστοιχα, θα προσφέρονται δωρεάν, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης, για τα φιλοξενούμενα στο κατασκηνωτικό κέντρο παιδιά. 

Τέλος, η θέρμανση και οι υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες της 

κατασκευής θα καλύπτονται από ηλιακή ενέργεια (εγκατάσταση ηλιακών 

θερμοσυσσωρευτών), ενεργειακά  τζάκια, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας και 

συσκευές μικρής κατανάλωσης. Για την μεταποίηση των προϊόντων θα 

εφαρμόζονται φυσικές μέθοδοι, όπως η ηλιακή ξήρανση. 

Η ζώνη εγκατάστασης της επιχείρησης προτείνεται να γίνει σε 

δημόσια γεωργική έκταση περί την λίμνη, με δυνατότητα  επέκτασης των 

φυσικών ορίων της δραστηριότητάς της και σε παρακείμενες ορεινές δημόσιες 

εκτάσεις –κυρίως για την συγκομιδή ή πολλαπλασιασμό των φυτών, ειδικά 

των υπό εξαφάνιση,  ή για την εκμετάλλευση βοσκοτόπων, αποκλείοντας έτσι 

την παράνομη βόσκηση-.  Επίσης το εγχείρημα αναμένεται να συμβάλλει στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάταση της περιοχής, με την ανάδειξη 

και αξιοποίηση της τοπικής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.   

Ο κοινωφελής χαρακτήρας της επιχείρησης (απασχόληση ανέργων 

και αδύναμων κοινωνικά ομάδων, διαφανείς διαδικασίες ίδρυσης και 

λειτουργίας), η επιστημονική διαχείριση (συνεργασία με επιστημονικά 

ιδρύματα, επιμορφώσεις των μελών και διοργάνωση σεμιναρίων) και η 

μακροπρόθεσμη στόχευση του εγχειρήματος, μέσω της παρακολούθησης της 

πορείας και εξέλιξής του και της διασφάλισης  της νομιμότητας και διαφάνειας  

στα όργανα διαχείρισης, καθώς και της απαιτούμενης ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας στις ανάγκες του βιότοπου αλλά και τις αναπτυξιακές 

ανάγκες, δίνουν ένα αρκετά ικανοποιητικό υπόβαθρο, ώστε άμεσα να 

πληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 :  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σχεδόν το 1/3 των εκτάσεων της Ελλάδας ανήκουν στο ευρωπαϊκό 

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, παρ’ όλα αυτά το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι ανεκμετάλλευτες ή λανθασμένα διαχειρίσιμες, 

χωρίς την ύπαρξη ενιαίων φορέων. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η 

αειφορική εκμετάλλευση των περιοχών αυτών θα μπορούσε να συνεισφέρει 

στο 1% του ΑΕΠ ετησίως στην ελληνική οικονομία. (έρευνα της διαΝΕΟσις) 

Ωστόσο ακόμα και σήμερα, συχνά οι έννοιες προστασίας και 

ανάπτυξης θεωρούνται αντικρουόμενες και ασύμβατες. Μέσα από αρκετά 

παραδείγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως, το λανθασμένο αυτό 

μοτίβο υποχωρεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η πολυκριτηριακή προσέγγιση 

των αναγκών μιας  προστατευόμενης περιοχής και των κατοίκων της, δεν 

συνεπάγεται πλέον την αποκοπή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από την 

περιοχή αυτή, αντιθέτως εντάσσει τις δραστηριότητες στην διαχείρισή της. Οι 

προστατευόμενες περιοχές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν 

κλειστά και απομονωμένα συστήματα, αλλά ζωντανό κομμάτι του τοπικού 

πλούτου και κληρονομίας, εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και 

ανάπτυξη που βασίζεται στην επιστημονική καθοδήγηση. 

Η  λίμνη Κουρνά, αντιμετωπίζει γενικά αρκετές απειλές, για τις οποίες 

πρέπει να ληφθούν άμεσα αποτελεσματικά μέτρα προστασίας και βελτίωσης 

της υφιστάμενης κατάστασής της, διαφορετικά η μελλοντική υποβάθμιση του 

υδάτινου δυναμικού της και η διατάραξη του οικοσυστήματός της είναι βέβαιη. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η 

υπεράντληση νερού από το υδάτινο δυναμικό της, τόσο για άρδευση, όσο και 

για τις ανάγκες ύδρευσης οικισμών, έχουν μεταβάλλει σημαντικά τα ποσοτικά 

και βαθυμετρικά χαρακτηριστικά της λίμνης, (Αρχείο Ο.Α.ΔΥ.Κ.). Άλλο 

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο υδροβιότοπος, είναι η συσσώρευση 

απορριμμάτων και λυμάτων από την τουριστική και οικιστική ζώνη, η 
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ρύπανση του νερού από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών 

φαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, και η εσφαλμένη κατασκευή του 

φράγματος που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.  

Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι είναι απαραίτητη η σύσταση ενός 

ενιαίου φορέα διαχείρισης ολόκληρου του υδροβιότοπου και θα αναλάβει 

δράσεις όπως η παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών της 

περιοχής, η φύλαξη, η ενημέρωση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση επισκεπτών και κατοίκων, και η σύνταξη και εφαρμογή 

διαχείρισης της περιοχής μελέτης, σε σύμπραξη με το Δήμο και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος.  

Εγινε μια προσπάθεια προσέγγισης της συνολικής εικόνας του 

βιότοπου, καθώς και μέτρων για την προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Η δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής 

αναψυχής και εκπαίδευσης,  με έμφαση στη δημιουργία κατασκηνωτικού 

κέντρου για παιδιά ΑΜΕΑ, το οποίο προτάθηκε, δημιουργεί ένα ακόμη  

πλεονέκτημα για την περιοχή, προσθέτοντας ένα έξτρα στοιχείο 

«ταυτότητας». Ακόμα, η  λειτουργίας του εξασφαλίζει  πρόσβαση από στεριά 

και θάλασσα, δημόσιες και ιδιωτικές συγκοινωνίες, ενώ εξασφαλίζει την άνετη 

περιήγηση, είτε ο επισκέπτης θέλει να κολυμπήσει στη λίμνη, είτε να 

παρατηρήσει την άγρια πανίδα, είτε να επιδοθεί σε αθλητικές δραστηριότητες , 

με εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και ταυτόχρονα φιλικές στο 

περιβάλλον. 

 Η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου με σχέδιο και προοπτική 

επαναλειτουργίας του, φιλοξενώντας φεστιβάλ πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

όπως θεάτρου, μουσικής κλπ  και η αποκατάσταση των αρχαιοτήτων και 

ιστορικής σημασίας μνημείων, ενώνουν την παράδοση με την περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό. 

Συνολικά προτείνεται  η δημιουργία ενός δικτύου που θα διασφαλίζει 

την ασφάλεια στο χώρο (με μέτρα πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, μέτρα 

φύλαξης και προστασίας), αλλά ταυτόχρονα και εξυπηρέτησης και 

ενημέρωσης των επισκεπτών.   
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Θα υπάρχουν τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναψυχής και 

πολιτιστικό τμήμα, δράσεις διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφοράς 

απορριμάτων, αναδιαμόρφωση και διάνοιξη μονοπατιών πεζοπορίας και 

κατασκευή ξύλινων διαδρόμων και εξεδρών, λωρίδες εξυπηρέτησης ατόμων 

με κινητικά προβλήματα, κοινόχρηστες τουαλέτες και ντουζιέρες , περίπτερο 

διάθεσης τοπικών προϊόντων, πινακίδες με πληροφορίες και σήμανση, 

περίφραξη ευαίσθητων περιοχών για την άγρια πανίδα, χαμηλής 

κατανάλωσης φωτιστικές λάμπες, κάδους κομποστοποίησης, ανακύκλωσης 

και συμβατικούς, ξύλινα παρατηρητήρια της άγριας πανίδας, παγκάκια και 

θέσεις ξεκούρασης, κ.α  

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαχειριστικές δράσεις, αναμένεται να 

δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, που υπολογίζεται ότι θα 

αναπτυχθούν επιπλέον μελλοντικά, ενώ το όλο εγχείρημα αναμένεται να 

επιδράσει θετικά εκτός από το περιβάλλον στη γενικότερη κατάσταση της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 

την αύξηση των αντικειμενικών αξιών κτισμάτων και οικοπέδων. 

Από την άλλη μεριά, είναι κατανοητό ότι είναι καλό και ωφέλιμο να 

υλοποιούνται σχέδια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 

τόσο στους τουρίστες όσο και στους κατοίκους και επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και οι δραστηριότητες αναψυχής και 

ανταπόδοσης.  

Στην προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής θα συμβάλλει η 

αναβάθμιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης μέσω στεριάς και θάλασσας, 

βοηθώντας την περιοχή να εξελιχθεί και να αναγεννηθεί σε πολλαπλούς 

τομείς. 

Με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων αναβάθμισης και 

διαχείρισης της περιοχής, το οικοσύστημα του υδροβιότοπου θα παραμείνει 

υγιές και ίσως να παρουσιάσει και βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

καθώς όχι μόνο  θα είναι οχυρωμένο απέναντι στις υπάρχουσες εξωγενείς 

απειλές, αλλά και θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα ολόκληρη την περιοχή 

μελέτης, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά .  
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Οι επιπτώσεις από τις προτεινόμενες διαχειριστικές προτάσεις δεν 

αναμένεται να είναι σημαντικές στο περιβάλλον, αντίθετα έχουν ως σκοπό την 

ανάδειξη και αειφορική εκμετάλλευσή του. Εξάλλου το σύστημα 

παρακολούθησης και καταγραφής (monitoring), που προτείνεται, θα επιτρέπει 

διαρκή έλεγχο και διατήρηση των κυριότερων δεικτών, ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε υποβάθμιση.  

Τέλος, γενικά ολόκληρο το έργο είναι προσανατολισμένο στην 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος , με πεζοπορικά μονοπάτια, 

περίπτερα περιβαλλοντικής πληροφόρησης, κλπ. Ωστόσο κρίνεται 

απαραίτητη η εκπόνηση μια ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία και θ’ 

αποτυπώνει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση των περιβαλλοντικών 

πόρων και θα παρουσιάζει τις βέλτιστες λύσεις με βάσει τα αποτελέσματα 

αυτά, και την κοινοποίηση της σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Επίσης η 

ΜΠΕ, θα παρουσιάζει αναλυτικά τους οικονομικούς πόρους που θα 

χρειαστούν, καθώς και τον ακριβή αριθμό εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν , δίνοντας μια σαφή εικόνα για το επικείμενο έργο. 

Τα ίδια ισχύουν και για την λειτουργία της αγροτουριστικής 

επιχείρησης που προτείνεται, στην οποία δίνεται η μορφή εμπορικής εταιρείας 

ως Ν.Π.Ι.Δ., αλλά υπό την αιγίδα του Φορέα Διαχείρισης, που θα λειτουργεί 

με δημοσιονομικά κριτήρια και θα έχει  κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό. Θα έχει ως απώτερο στόχο, την λειτουργία σε αρμονία με 

το περιβάλλον της περιοχής και τις ιδιαίτερες συνθήκες του βιότοπου, μέσω 

της διασύνδεσης των διαδικασιών της με την τοπική κοινωνία, την εφαρμογή 

βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας, της φυσικής δόμησης, της 

χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανακύκλωσης και 

δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

επιστημονική κατάρτιση στους επισκέπτες. Και σε αυτήν την περίπτωση η 

εκπόνηση ΜΠΕ, κρίνεται αναγκαία για την αναλυτικότερη και πιο 

εμπεριστατωμένη μελέτη. 
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ΚΔΑΥ:  Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών   

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  
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ΜΕΑ:  Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
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ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

ΠΕΣΔΑΚ: Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης 

ΟΑΔΥΚ   Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης  
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