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Ο Σπερχειός ποταμός αποτελεί αναμφισβήτη-
τα το κυριότερο γεωμορφολογικό χαρακτηρι-
στικό της επαρχίας Φθιώτιδας. Έτσι από την 
ίδρυση ακόμα του ΚΠΕ, όταν αναζητήθηκε 
ένα τοπικό ερέθισμα για την δημιουργία ενός 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
με θέμα το νερό, κυριάρχησε το ποτάμι και 
χωρίς δεύτερη σκέψη προέκυψε το πρόγραμ-
μα «Σπερχειός: Το πρόσωπο του ποταμού». 

Το πρόγραμμα αυτό όπως και το πρόγραμμα 
«Δασικό Οικοσύστημα της Οίτης» αποτελούν 
τα δυο πιο δημοφιλή προγράμματα του ΚΠΕ 
Υπάτης και υλοποιούνται αδιαλείπτως όλα 
αυτά τα χρόνια.

Στο έντυπο αυτό γίνεται μια προσπάθεια κα-
ταγραφής των κυριότερων στοιχείων τόσο 
του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, 
που αναπτύσσεται κατά την παρουσίαση στις 
εγκαταστάσεις του κέντρου, όσο και των δρα-
στηριοτήτων που υλοποιούνται κατά την επί-
σκεψη των μαθητικών ομάδων στο πεδίο.

Το έντυπο επιμελήθηκε η παιδαγωγική ομάδα και
 η γραμματέας του ΚΠΕ Υπάτης:

Συλεούνης Στέλιος
Υπεύθυνος
Χονδραλής Χαράλαμπος
Αναπληρωτής υπευθύνου
Κουτμάνης Παναγιώτης
Μέλος της Π.Ο.
Βέργου Ελίνα
Μέλος της Π.Ο.

Δημιουργικό:

Σουλακίου 6, 35 100 Λαμία, Τηλ.-Fax: 22310 33400
Email: info@pointcreative.gr, Web Site: www.pointcreative.gr



Ποτάμια, φλέβες της γης μας, αιώνιοι κι ακοί-
μητοι κουβαλητές της ζωής, αφού τα νερά 
τους συντηρούν ένα τεράστιο μέγεθος οικο-
συστημάτων στον πλανήτη μας. 

Πλάι τους, στα εύφορα χώματά τους ξεκίνησε 
ο άνθρωπος την περιπέτεια του πολιτισμού. 
έγιναν οι δρόμοι που ταξίδεψαν άνθρωποι, 
αγαθά και ιδέες. 

Θεοί που οι άνθρωποι λάτρεψαν και «στοιχειά» 
που φοβήθηκαν και θέλησαν να τα δαμάσουν, 
μέχρι και ν’    αλλάξουν τον αιώνιο δρόμο τους. 
Μα αυτά, όπως κι ο ξένος, δε ζητάνε παρά τον 
τόπο τους. Κι όποτε μπροστά τους συναντή-
σουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία, θα την πα-
ρασύρουν στα θολά τους νερά.

 Φλέβες που δηλητηριάζονται σήμερα απ’  
την καταναλωτική μας βουλιμία, σώματα που 
πάνω τους ασελγεί η παγκοσμιοποιημένη μας 
αλαζονεία. 

Καιρός πια να τους δείξουμε το σεβασμό μας 
για να μη γίνει το τραγούδι του ποταμού θρή-
νος επιθανάτιος για τον άνθρωπο.



 

Ποταμός: Μεγάλη ποσότητα νερού με φυσική συνεχή ροή σε μια κοίτη με καθορισμένες όχθες 
με σχετικά μεγάλο μήκος, που ξεκινά από φυσική πηγή και καταλήγει σε λίμνη ή θάλασσα.
(Γ. Μπαμπινιώτη: «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»)

Ποταμός είναι μία μεγάλη φυσική υδάτινη οδός. 
(Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

Μπορούμε να βρούμε δεκάδες τέτοιους ορισμούς

 Κι όμως …
Όπως το δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα, 
Ποτάμι δεν είναι μόνο το νερό που κυλάει

Το ποτάμι είναι ένα σύνθετο παζλ που απο-
τελείται από το νερό του κύριου ρεύματος 
(υδάτινος δίαυλος), τα υπόγεια νερά, τον 
ενεργό δίαυλο (το τμήμα εκείνο που πλημμυ-
ρίζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο), την πα-
ρόχθια βλάστηση, τα φερτά υλικά που παρα-
σύρει διαβρώνοντας τα εδάφη από τα οποία 
διέρχεται, τις οργανικές ουσίες (νεκρά φύλλα, 
κλαδιά, διαλυμένα στο νερό στοιχεία) και τέ-
λος ένα πλήθος ζωντανών οργανισμών που 
ζουν στα διάφορα τμήματά του.

Τα διαφορετικά 
είδη ζωής που υπάρχουν 
κατά την πορεία του ποταμού 
από τις πηγές του προς τη λίμνη ή τη θάλασ-
σα στην οποία εκβάλει, αλλά και η διαφορά 
της ταχύτητας ροής που επιβάλει μια διαφο-
ρετική συμπεριφορά (σε κάποια σημεία δια-
βρώνει ενώ αλλού εναποθέτει φερτά υλικά), 
καθιστούν αναγκαίο έναν κατά μήκος διαχω-
ρισμό του ποταμού.

Τα τρία μέρη, στα οποία χωρίζεται ο ποταμός 
λειτουργούν σα διαφορετικά οικοσυστήματα 
με έντονες σχέσεις αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης.

Το ανώτερο (άνω ρους), περιλαμβάνει την 
ορεινή ζώνη διάβρωσης, όπου τα νερά είναι 
ορμητικά, κρύα και πλούσια σε οξυγόνο δη-
μιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για πέστρο-
φες.
Το μεσαίο (μέσος ρους), είναι η ενδιάμεση 
ζώνη μεταφοράς, όπου ο ποταμός διασχίζει 
πεδινές εκτάσεις μειωμένης κλίσης. Η ταχύτη-
τα ροής του ελαττώνεται και αντί να χαράζει 
μια ευθεία πορεία, η κοίτη του απλώνεται σχη-
ματίζοντας μαιάνδρους. Η θερμοκρασία του 
νερού αυξάνεται και αναπτύσσεται υδρόβια 
βλάστηση. Εδώ συναντούμε τη  μεγαλύτερη 
ποικιλία ζώων, κυρίως ψαριών και πουλιών. 

Εδώ ζουν ψάρια σαν τους κυπρίνους που 
χρειάζονται λιγότερο οξυγόνο και 

αντέχουν το ζεστό νερό.

Το 
κατώτερο 

(κάτω ρους), 
είναι η ζώνη μα-

κροχρόνιας εναπόθε-
σης, δηλαδή η περιοχή

 κοντά στις εκβολές, όπου σχη-
ματίζεται και το δέλτα του. Εδώ η κοίτη πλα-
ταίνει και το νερό ξεχειλίζει σχηματίζοντας 
υγροτόπους, που είναι σημαντικά οικοσυστή-
ματα. Κι αυτό γιατί οι υγρότοποι καλύπτονται 
από καλαμιώνες, που είναι ιδανικά καταφύγια 
για πολλά είδη πουλιών, ενώ η λάσπη που 
εναποτίθεται εκεί είναι πλούσια σε θρεπτικές 
ουσίες. Τα ψάρια που βρίσκουμε εδώ είναι 
προσαρμοσμένα να ζουν σε υφάλμυρα νερά.

Το πoτάμιο οικοσύστημα



Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του ποταμού παρατίθεται μια εικόνα της κατακόρυφης 
και της κατά πλάτος δομής του. 
Υδρόβιους οργανισμούς συναντάμε σε όλες τις ζώνες του ποταμού.

Μια γενική καταγραφή τόσο των διαφορετικών ειδών χλωρίδας που αναπτύσσονται στα διάφορα 
τμήματα του ποταμού, όσο και των διαφορετικών ειδών πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτά, 
αποτυπώνεται στο παρακάτω σχέδιο.

(Σχέδιο του Βασίλη Χατζηρβαρσάνη)



Από όσα προαναφέρθηκαν, αυτό που ξενίζει 
είναι η ενσωμάτωση της παρόχθιας βλάστη-
σης στην έννοια του ποταμού, κι αυτό κυρί-
ως οφείλεται στο γεγονός ότι τα ποτάμια μας 
σήμερα, κυρίως στο τμήμα τους εκείνο που 
διαρρέει πεδιάδες, είναι τελείως απογυμνω-
μένα έχοντας πλέον μετατραπεί σε υδάτινα 
κανάλια. 
Αξίζει λοιπόν να επιμείνουμε στο ρόλο και τη 
σημασία της παρόχθιας βλάστησης, η οποία:
 

α) Οριοθετεί τον ποταμό προστατεύοντας την 
περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα. Δρα δη-
λαδή σαν ένας φυσικός φράκτης σταθεροποι-
ώντας με τις ρίζες των φυτών τα υλικά της 
κοίτης περιορίζοντας έτσι την πλευρική δι-
άβρωση. Ο ποταμός αναγκάζεται να κινηθεί 
μέσα σε μια στενή κοίτη την οποία σκάβει δη-
μιουργώντας βαθιές μικρολίμνες, πολύτιμες 

για κάποια είδη ψαριών. Ακόμα τα δέντρα της 
κοίτης σκιάζουν το νερό εμποδίζοντας την 
υπερβολική ανάπτυξη της υδρόβιας βλάστη-
σης διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή τη θερ-
μοκρασία του νερού. Το κρύο νερό είναι πιο 
πλούσιο σε οξυγόνο, πολύτιμο για τους πε-
ρισσότερους υδρόβιους οργανισμούς. Τέλος 
τα νεκρά φύλλα, τα κλαδιά και οι ρίζες των 
φυτών αλλά και τα έντομα, που πέφτουν από 
τα δέντρα στο νερό, εξασφαλίζουν τροφή σε 
μικροοργανισμούς και υδρόβια ασπόνδυλα, 
που με τη σειρά τους αποτελούν την τροφή 
άλλων μεγαλύτερων οργανισμών. 

β) Προστατεύει το ποτάμι από τους ρύπους 
και τα νιτρικά που παρασύρονται προς αυτό 
από τις παρακείμενες καλλιέργειες και οι-
κισμούς. Δρα δηλαδή σαν ένα φυσικό «πρά-
σινο» φίλτρο, που εγγυάται την καθαρότητα 
των νερών.

Ένα απειλούμενο θηλαστικό του ποταμού
Βίδρα (Lutra lutra)

Tη συναντάμε στο ποτάμι, σε ρυάκια, αποστραγγιστικά κανάλια και 
σε ορισμένα ριζοχώραφα, στην περιοχή των εκβολών. Το συνολικό 
μήκος του σώματός της φτάνει τα 120 cm και το βάρος της τα 12 
κιλά.  Είναι κυρίως νυκτόβιο είδος και κατά τη διάρκεια της ημέρας 

συνήθως κρύβεται στην παρόχθια βλάστηση. Τρέφεται κυρίως 
με ψάρια αλλά και άλλα μικρά ζώα.

Για αιώνες κυνηγήθηκε για τη γούνα της (γνωστή ως γούνα 
λούτρ). Σήμερα όμως η πραγματική απειλή για το είδος είναι η 
ρύπανση και η καταστροφή των βιοτόπων της γι αυτό και είναι 
ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες χώρες έχει ήδη εξαφανιστεί, 
σε κάποιες άλλες είναι στα πρόθυρα της εξαφάνισης, ενώ η 
χώρα μας φιλοξενεί έναν από τους καλύτερους πληθυσμούς 

βίδρας στην Ευρώπη.



Στην Ελλάδα με τα πολλά βουνά και τις μι-
κρές πεδιάδες και κοιλάδες, θα συναντήσου-
με ένα πλήθος μικρών, κυρίως, ποταμών. Το 
ξηρό κλίμα και οι μικρές αποστάσεις απ’ τη 
θάλασσα δεν τους επιτρέπουν να κυλήσουν 
για πολύ και να θεριέψουν.

Τα ποτάμια που σμίλεψαν την Ελληνική γη 
από χρόνια πανάρχαια και μυθικά, μαζί με τα 
βουνά, έδωσαν ζωή αλλά και τον ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα σ’ αυτή τη χώρα.

 Κι οι κάτοικοί της πάντα σεβάστηκαν και τί-
μησαν τα ποτάμια τους, τα λάτρεψαν θεούς 
σπλαχνικούς και ευεργέτες, ποτέ αδυσώπη-
τους και τιμωρούς. 

Στις όχθες τους γεννήθηκαν νεράιδες και πο-
λιτείες, τα νερά τους τραγούδησαν ήρωες και 
διηγήθηκαν μύθους, πότισαν σπαρτά κι ανά-
στησαν ανθρώπους, γύρισαν μυλόπετρες και 
πριόνια, έχτισαν κάστρα και γιοφύρια, γίνηκαν 
σύνορα και δρόμοι, μέχρι τις σκοτεινιές του 
κάτω κόσμου.  



Βόρεια των βουνών της Ανατολικής Στερεάς 
Οξυάς, Βαρδουσίων, Οίτης και Καλλιδρόμου, 
εκτείνεται μια ρηγματογενής κοιλάδα, αποτέ-
λεσμα ενός τεκτονικού βυθίσματος, που απο-
κόπτεται από την μεγάλη θεσσαλική πεδιάδα 
από ένα άλλο ιδιόμορφο βουνό, την Όθρυ. 
Δυτικό άκρο της κοιλάδας είναι ο Τυμφρηστός 
και Ανατολικό της άκρο αποτελεί ο μυχός του 
Μαλιακού κόλπου.

 Τα χειμαρρώδη και πηγαία νερά των βου-
νών, που περικλείουν την κοιλάδα, ρέουν ορ-

μητικά («σπέρχουν», για τους αρχαίους) προς 
αυτήν δημιουργώντας ένα ποτάμι που δικαιο-
λογεί απόλυτα το όνομά του. Πρόκειται για το 
Σπερχειό (=ορμητικό), από τον οποίο παίρνει 
το όνομά της και ολόκληρη η κοιλάδα. 

Τα νερά των βουνών, που βρίσκονται βόρεια 
και νότια της κοιλάδας, πλουτίζουν το ποτάμι. 
Οι ηλιόλουστες νότιες πλαγιές της Όθρυος, 
προσφέρουν λιγότερα νερά σε σχέση με αυτά  
που προέρχονται από τις απότομες σκιερές 
και πιο πλούσιες σε χιόνια βόρειες πλαγιές 

της Οξυάς, των Βαρδουσίων και της Οίτης, που 
αποτελούν τη νότια πλευρά της κοιλάδας.

Η απαρχή για το σχηματισμό του Σπερχει-
ού γίνεται από τα νερά του Τυμφρηστού ενώ 
κοντά στο χωριό Μαυρίλο υπάρχει πηγή, (το 
Κεφαλόβρυσο), που θεωρείται ο αρχικός του 
τροφοδότης.

Από τους παραποτάμους σημαντικότερος 
θεωρείται ο αρχαίος Ίναχος ποταμός, γνω-
στός σήμερα με τη σλάβικη ονομασία του 
«Βίστριζα». Η Βίστριζα είναι σήμερα το δυτικό 
όριο της Οίτης με τα Βαρδούσια.

Η κοιλάδα του Σπερχειού



Ο χάρτης, που απεικονίζει το μέσο ετήσιο 
ύψος της βροχής στο νομό Φθιώτιδας, εξηγεί 
γιατί ο Σπερχειός δέχεται τον κύριο όγκο των 
νερών του από τα βουνά του Νότου. 

Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπί-
δρασης μεταξύ πυκνής βλάστησης και βρο-
χοπτώσεων πρέπει να αναζητηθούν για την 
ερμηνεία του φαινομένου.

Εκτεταμένα δάση κεφαλληνιακής ελάτης στην Οίτη



Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Σπερχειού 
αποτελεί η ποσότητα των φερτών υλικών, 
που μεταφέρουν τα ορμητικά νερά του. Φερ-
τά υλικά εναποτίθενται από τα βουνά στην 
κοιλάδα, κυρίως όμως στις εκβολές του, με 
αποτέλεσμα να προσχώνεται η λεκάνη του 
και να επεκτείνεται διαρκώς, μειώνοντας έτσι 
την έκταση αλλά και το βάθος του Μαλιακού 
Κόλπου. Γεωτρήσεις στις εκβολές έδειξαν ότι 
το πάχος των δελταϊκών ιζημάτων του ποτα-
μού είναι τουλάχιστον 3ΟΟ μέτρα.

Εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές στο χάρτη τα 
τελευταία 2.500 χρόνια. Τα στενά των Θερμο-
πυλών, που αναφέρει ο Ηρόδοτος στην πε-
ριγραφή της ομώνυμης μάχης, δεν υπάρχουν 
σήμερα καθώς οι προσχώσεις του ποταμού 
έχουν επιμηκύνει την κοίτη του κατά 11 χι-
λιόμετρα. Με το ρυθμό επέκτασης της ξηράς 

το διάστημα 1852 -1970, για το οποίο έχου-
με συστηματικές μετρήσεις και καταγραφές, 
υπολογίζεται πως ο Μαλιακός θα καλυφθεί 
εντελώς από τις ιζηματογενείς προσχώσεις 
του Σπερχειού σε 530 περίπου χρόνια. Αυτό 
βέβαια θα συμβεί αν οι παράγοντες που ρυθ-
μίζουν την εξέλιξη του ποταμού ( κλιματικοί, 
υδρολογικοί, τεκτονικοί και ανθρωπογενείς) 
παραμείνουν οι ίδιοι με τους σημερινούς.

 Ακόμα τρία σημαντικά ποτάμια της αρχαι-
ότητας, που έχουν τις πηγές τους στην Οίτη, 
ο Δύρας, ο Μέλας (γοργοπόταμος και μαυ-
ρονέρια αντίστοιχα σήμερα), και ο φθιωτικός 
Ασωπός, είναι πια παραπόταμοι του Σπερχει-
ού, μιας και λόγω της  επιμήκυνσής του  δεν 
εκβάλλουν  απευθείας στη θάλασσα, όπως 
συνέβαινε παλιότερα, αλλά σ΄ αυτόν. 

Ενώ για αιώνες το ποτάμι ονομάζεται Σπερ-
χειός, στον μεσαίωνα εμφανίζεται ως «Αγριο-
μέλας». Αργότερα κατά τη διάρκεια της Φρα-
γκοκρατίας από διάφορους περιηγητές αλλά 
και άλλες πηγές αναφέρεται με το όνομα «Ελ-
λάδας». Τέλος κατά την τουρκοκρατία συνα-
ντάμε το όνομα «Αλαμάνα» (η), κυρίως για το 
τελευταίο τμήμα κοντά στις εκβολές του. Τα 
ονόματα, «Σπερχειός» για το ποτάμι και «Ελ-
λάδα» για ολόκληρη τη χώρα, επανήλθαν το 
1832 με τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου 
κράτους.

Στην αρχαιότητα το νερό ήταν αντικείμενο 
λατρείας. Διάφοροι μύθοι για δαίμονες, νύμ-
φες και νεράιδες συνδέονται με τα νερά πη-
γών, λιμνών και ποταμών. Ιδιαίτερα οι ποταμοί 
λόγω της ορμητικότητάς τους αλλά και των 
πολλών ευεργετημάτων, που προσφέρουν 
στον άνθρωπο, προσωποποιήθηκαν και θεο-
ποιήθηκαν. Στην Ελληνική μυθολογία 3.000 
ποταμοί, ανάμεσά τους και ο Σπερχειός, θεω-
ρούνται παιδιά του Ωκεανού και της Τηθύος.
Ο Όμηρος αποκαλεί τον Σπερχειό «διιπετή», 

Ο Σπερχειός στο μύθο και την ιστορία



δώρο δηλαδή του Δία προς τους ανθρώπους, 
«θεόπεμπτο» όπως θα λέγαμε σήμερα. Ανα-
φέρει ακόμα ότι ο καλύτερος των στρατηγών 
του Αχιλλέα, ο λαμπρός Μενέσθιος, ήταν καρ-
πός της ένωσης του Σπερχειού με την Πολυ-
δώρη, κόρη του Πηλέα και επομένως αδελφή 
του Αχιλλέα. Στις πηγές του ποταμού υπήρ-
χε κατά τον Όμηρο ιερό και βωμός του θεού 
Σπερχειού, στον οποίο ο Πηλέας είχε ταμένη 
την κόμη του γιου του Αχιλλέα και εκατόμβη 
πενήντα αμουνούχιστων κριαριών, αν αυτός 
επέστρεφε από την Τροία.

Ακόμα, όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος, ο Δύ-
ρας ποταμός (Γοργοπόταμος) ανάβλυσε μετά 
από κεραυνό του Δία για να σβήσει τη φω-
τιά που είχε ανάψει ο Ηρακλής .Ο ήρωας είχε 
αποφασίσει να πυρποληθεί μην αντέχοντας 
τους φρικτούς πόνους που του προκαλούσε ο 
εμποτισμένος με το αίμα του Νέσσου χιτώνας, 
που του είχε στείλει η γυναίκα του Διηάνειρα. 
Η αναπήδηση του ποταμού και το σβήσιμο της 
φωτιάς απέτρεψαν το θάνατο του ήρωα και 
επέφεραν την αποθέωσή του με τη μεταφορά 
του στον Όλυμπο.

Αν και στις γειτονικές περιοχές της Θεσσαλί-
ας και Βοιωτίας έχουμε ευρήματα παρουσίας 
ανθρώπων από την Παλαιολιθική εποχή (πριν 
το 8.000 π.Χ), στην κοιλάδα του Σπερχειού 
τέτοιου είδους ευρήματα απουσιάζουν. Δεν 
αποκλείεται όμως κάτι σε μελλοντικές ανα-
σκαφές, αν και φαντάζει αδύνατο, καθώς με 
τις διαβρώσεις των βουνών και τις τεράστιες 
προσχώσεις, που έκαναν οι χείμαρροι στην 
κοιλάδα, τυχόν ευρήματα έχουν επιχωθεί σε 
μεγάλα βάθη. Τα παλαιότερα ευρήματα της 
κοιλάδας αποδεικνύουν όμως την κατοίκησή 
της από το Νεολιθικό άνθρωπο (6.000 - 2.800 
π.Χ). Σημαντικότερα όλων είναι αυτά που βρέ-
θηκαν σε ανασκαφές που έγιναν το 1903 από 
τους A.J.B. WASC και N.S THOMSON στη θέση 
«Παληόμυλος» του Λιανοκλαδίου.
Η κοιλάδα στην αρχαιότητα κατοικήθηκε από 

διάφορα φύλα: τους Οιταίους, τους Μαλιείς 
και τους Αινιάνες. Τα φύλα αυτά ανάλογα των 
περιστάσεων και των ιστορικών συγκυριών 
δρούσαν ανταγωνιστικά.

Οι βορεινές πλαγιές του ορεινού όγκου των 
βουνών της Στερεάς είναι απότομες και πολύ 
δύσκολα προσπελάσιμες, με στενά περάσμα-
τα. Ο Σπερχειός, που ρέει στις παρυφές τους, 
με τις συχνές πλημμύρες του ήταν σχεδόν 
αδιαπέραστος και για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα είχε πολύ λίγα και δύσκολα περάσμα-
τα. Ο συνδυασμός λοιπόν βουνών και ποτα-
μού δημιουργεί ένα φυσικό εμπόδιο, που στο 
διάβα των αιώνων αποτέλεσε την ασπίδα της 
νότιας Ελλάδας ενάντια σε διάφορους εισβο-
λείς. 

Χιλιοματωβαμμένα τα νερά, τα χώματα και τα 
βράχια της περιοχής. Πεδίο δεκάδων μαχών 
σε διάφορες εποχές. Αναφέρουμε διαχρονικά 
κάποιες από αυτές που καθόρισαν σε μεγάλο 
βαθμό το μέλλον όχι μόνο της περιοχής και 
ολόκληρης της χώρας, αλλά και την παγκό-
σμια ιστορία.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 480 π.Χ. Ορόσημο στον αγώνα 
των Ελλήνων ενάντια στην εισβολή των Περ-
σών.

ΜΑΧΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 999 μ.Χ. Ο Νικηφόρος Ου-
ρανός κατατροπώνει και διαλύει το στρατό 
των Βουλγάρων του Σαμουήλ. 
ΑΛΑΜΑΝΑ 1821. Η ηρωική αντίσταση στις ορ-

δές του Ομέρ Βρυώνη, του Αθανάση Διάκου, 
που με το μαρτυρικό του θάνατο έγινε σύμβο-
λο της πάλης του λαού μας για λευτεριά και 
ανεξαρτησία.

ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ 1942. Κορυφαία στιγμή της αντίστασης 
του λαού μας ενάντια στην βάρβαρη γερμα-
νοϊταλική κατοχή. 

Αγγεία απο το Λιανοκλάδι και το Μπικιόρεμα αντίστοιχα



Η ενέργεια του τρεχούμενου νερού σμιλεύει 
τα μεγαλοπρεπή βουνά, σχηματίζει βαθιά 
φαράγγια, ξεδιψάει ξηρές περιοχές και 
μεταφέρει τόνους λάσπης. Η εκμετάλλευση 
της ενέργειας του τρεχούμενου νερού με 
σκοπό την κίνηση μιας μηχανής για παραγωγή 
έργου ήταν ο πιο διαδεδομένος τρόπος 
αξιοποίησης των πηγών ενέργειας στην 
παραδοσιακή κοινωνία, μετά τη χρήση της 
δύναμης του ανθρώπου και των ζώων.

Στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του 
Σπερχειού, η τεχνολογία των υδροκίνητων 
εργαστηρίων αξιοποιήθηκε  σε μεγάλη έκταση  
με πλήθος εφαρμογών. Η πιο διαδεδομένη 
χρήση της υδροκίνησης υπήρξε αυτή των 
νερόμυλων, που άλεθαν κυρίως σιτηρά για 
την παρασκευή τροφίμων ή σκληρών φυτικών 
υλών, χρήσιμων στην επεξεργασία δερμάτων. 
Νερόμυλοι υπήρχαν κατά μήκος του ποταμού, 
των παραποτάμων αλλά και σε όλα σχεδόν τα 
ορεινά ρέματα. ́Αξιοι ιδιαίτερης αναφοράς είναι 
οι νερόμυλοι στις πηγές του Σπερχειού, στο 
χωριό Μαυρίλο, γνωστοί ως μπαρουτόμυλοι, 
που για 200 σχεδόν χρόνια χρησιμοποιήθηκαν 
για την επεξεργασία πυρίτιδας.

Άλλοι υδροκίνητοι μηχανισμοί ήταν οι 
νεροτριβές (ή ντριστέλες), τα μαντάνια, για 
την επεξεργασία μάλλινων υφασμάτων και τα 
νεροπρίονα στα ορεινά ρέματα για την κοπή 
ξυλείας.  

Σήμερα η υδροδυναμική ενέργεια είναι 
γνωστή  ως υδροηλεκτρική ενέργεια, μιας 
και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για 
ηλεκτρική παραγωγή. Στους παραπόταμους 
του Σπερχειού λειτουργούν πέντε μικρά 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια (ΜΥΕ έως 15MW), 
κατά το ρου του ποταμού, χωρίς δηλαδή 
φράγματα για τη δημιουργία ταμιευτήρων. 
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με 
τον τύπο υδροστροβίλων που χρησιμοποιούν: 
Ι. Δράσεως, μερικής προσβολής  (τύπου 
Pelton), που απαιτούν μεγάλο ύψος πτώσης και 
μπορούν να λειτουργήσουν με μικρή παροχή 
νερού και ΙΙ. Αντιδράσεως, ολικής προσβολής 
(τύπου Francis για μεσαία ύψη πτώσεως και 
Kaplan για μικρά ύψη πτώσεως), όπου το νερό 
εισέρχεται στον δρομέα περιστρέφοντάς τον, 
απαιτώντας  όμως μεγάλη παροχή.

Υδροστρόβιλοι

τύπου Pelton

τύπου Kaplan

τύπου Francis

Νεροπρίονο στην Οίτη

Υδροηλεκρτικό στον Ίναχο

Το νερό, πηγή κίνησης



 Τα ποτάμια εξασφαλίζουν στις 
κοιλάδες που διαρρέουν εδάφη 
υψηλής παραγωγικότητας με 
αποτέλεσμα την αποψίλωση των 
παραποτάμιων δασών για την 
επέκταση της καλλιεργήσιμης 

γης. Η διεργασία αυτή ξεκίνησε εδώ και αιώνες 
και έχει αλλάξει παντελώς την εικόνα των 
Ελληνικών ποταμών, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι το φαινόμενο είναι μόνο Ελληνικό. Μια 
εικόνα των παραποτάμιων δασών δίνει ο 
Ηρόδοτος, που εξιστορώντας τη διέλευση 
των Περσών από τη Θεσσαλία, αναφέρει ότι 
πηγή τροφής για τον τεράστιο στρατό του 
Ξέρξη αποτέλεσαν τα αγριογούρουνα, που 
σκότωναν στα δάση του Πηνειού. Σήμερα 
είναι δύσκολο ακόμα και να φανταστούμε 
δάση στο Θεσσαλικό κάμπο.
Το «Αινιανικό δάσος», όπως αναφέρεται από το 
Θεόφραστο, φαίνεται ότι κάλυπτε ολόκληρη 
την άνω κοιλάδα του Σπερχειού από την Όθρυ 
έως την Οίτη.
Σήμερα ο Σπερχειός είναι από τα ελάχιστα 
ποτάμια της χώρας μας που διατηρεί κάποια 
απομεινάρια των πλούσιων δασών της 

αρχαιότητας. Είναι τα γνωστά μας πανέμορφα 
πλατανοδάση, των Μεξιατών, του Παλιουρίου 
και της Μάκρης, που αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία συγκρινόμενα με τη βλάστηση άλλων 
μεγαλύτερων και σημαντικότερων ποταμών 
της χώρας μας, που έχουν αποψιλωθεί 
παντελώς.
Η κληρονομιά αυτή με την οποία είναι 
προικισμένη η περιοχή δεν είναι αποτέλεσμα 
κάποιας ευαισθησίας των κατοίκων προς το 
περιβάλλον ή της κατανόησης των ωφελειών 
από τη διατήρησή  του. Απλά, τα εναπομείναντα 
ως τις μέρες μας παραποτάμια δάση ήταν 
αδύνατο μέχρι τώρα να μετατραπούν σε 
χωράφια, καθόσον πρόκειται για εδάφη ελώδη 
με αναβλύζοντα νερά ή για εδάφη που συχνά 
κατακλύζονται από ιδιαίτερα ορμητικά νερά. 
Σήμερα όμως, που τα νερά λιγοστεύουν και 
τα μηχανήματα περισσεύουν, ο κίνδυνος 
αφανισμού των δασών, που έχουν απομείνει, 
είναι περισσότερο ορατός από ποτέ. 
Κάποιοι «έξυπνοι» καραδοκούν έτοιμοι 
να ξεχερσώσουν τα παραποτάμια δάση. 
Η αποτροπή των σχεδίων τους απαιτεί τη 
δική μας επαγρύπνηση.

Τα πλατανοδάση του Σπερχειού



Συχνές είναι οι πλημμύρες των παραποτάμιων 
περιοχών από τα νερά του Σπερχειού. Έμεινε 
στην ιστορία η πλημμύρα, που πριν μια δεκα-
ετία περίπου προκάλεσε το φουσκωμένο πο-
τάμι παρασύροντας στο διάβα του όλες τις γέ-
φυρες. Παρόλες τις συζητήσεις και τις μελέτες 
που ακολούθησαν, οι λύσεις που επιλέχτηκαν 
είναι η γνωστή «συνταγή»: Εγκατάσταση γιγά-
ντιων μηχανημάτων, που  δημιουργούν απί-
θανους όγκους εκσκαφών, ευθυγραμμίζουν 
τη ροή των υδάτων, διανοίγουν ανακουφιστι-
κές τάφρους, αποψιλώνουν κάθε ίχνος παρα-
ποτάμιας βλάστησης και τελικά εναποθέτουν 
χιλιάδες τόνους μπετόν αρμέ. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών; Κάθε χρόνο με τις πρώτες βρο-
χές τα πλημμυρικά φαινόμενα στον κάμπο 
του Σπερχειού πληθαίνουν και τα έργα στο 
κατώτερο μέρος του ποταμού, αδυνατώντας  
να δώσουν λύση στο πρόβλημα μόνο «σισύ-
φεια» μπορούν να χαρακτηριστούν.

Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
απαιτούνται έργα στο ανώτερο και μεσαίο μέ-
ρος του ποταμού.

Στο ανώτερο μέρος του ποταμού απαιτούνται 
έργα «ορεινής υδρονομίας», όπως ονομάζο-
νται. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνικών, 
φυτοτεχνικών και αγροτεχνικών έργων, που 
αποτελείται από μικρά φράγματα -αναβαθ-
μούς-, μικρούς ταμιευτήρες νερού στα ψηλά 
και έργα προστασίας των δασών στα πλευρά 
των χειμάρρων. 
Με τα έργα αυτά επιτυγχάνουμε μείωση της 
υδατοστερεοπαροχής του ποταμού. Δηλαδή 
έχουμε:
 Συγκράτηση των νερών με ταυτόχρονο 

εμπλουτισμό των υπόγειων νερών.
 Αποφυγή της διάβρωσης των εδαφών και 

της μεταφοράς αυτών, αλλά και άλλων φερ-
τών υλικών δια μέσου των κοιτών.

Στο μεσαίο μέρος αρχικά επιβάλλεται να στα-
ματήσουν επιτέλους οι ρίψεις μπαζών και 
σκουπιδιών στις κοίτες των ρεμάτων αλλά και 
του ίδιου του ποταμού, γιατί όχι μόνο ρυπαί-
νουν, όχι μόνο μολύνουν αλλά αυξάνουν και 
την στερεοπαροχή του, αφού αυτά μεταφέ-
ρονται από τα ορμητικά νερά και προσχώνουν 
τις κοίτες του μειώνοντας την παροχετευτικό-
τητά του. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα αξι-
οποίησης των παραποτάμιων δασών για την 

1, Απολήψεις νερού

Προβλήματα του Σπερχειού

2, Γεωμορφολογικές αλλοιώσεις

Εγκιβωτισμός

της κοίτης

Αμμοληψίες

Χειμώνας

Καλοκαίρι

Πλημμύρες - Πλημμυρογέννεση



εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων. Η 
κατασκευή περιμετρικών φραγμάτων γύρω 
από τα πλατανοδάση θα επιτρέψει σε αυτά να 
λειτουργήσουν σαν λεκάνες υποδοχής των 
πλημμυρικών νερών, δημιουργώντας έτσι ένα 
σύστημα ελέγχου της υδατοπαροχής του πο-
ταμού, ένα σύστημα διαχείρισης των πλημμυ-
ρών.
Με το πρώτο μέτρο επιτυγχάνουμε τη μείωση 
της στερεοπαροχής και με το δεύτερο έργο 
τον έλεγχο της υδατοπαροχής. Συγκεκριμένα:
 Θα πάψουν τα πλατανοδάση να λειτουργούν 

ως σκουπιδότοποι.
 Θα εκλείψουν οι πλημμύρες στα χαμηλά 

μέρη της κοιλάδας.
 Θα αυξηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ολόκλη-

ρης της κοιλάδας.
 Θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της διά-

σωσης των υδρόφιλων παραποτάμιων δασών.
Η προώθηση των λύσεων για τα προβλήμα-
τα της κοιλάδας ας γίνει υπόθεση όλων μας. 
Ελάχιστη συνεισφορά, η ενημέρωση των κα-
τοίκων, και μέγιστη, ο σχεδιασμός και η κατα-
σκευή μικρών φραγμάτων στα ορεινά με εθε-
λοντική εργασία. Η μικρή μας πατρίδα έχει να 
επιδείξει σπουδαία τέτοια έργα. 

1, Απολήψεις νερού

3, Ρύπανση

2, Γεωμορφολογικές αλλοιώσεις

Σκουπιδότοπος

Βιομηχανικά απόβλητα



Προσεγγίζουμε το πεδίο μας για την πραγμα-
τοποίηση του βιωματικού μέρους του προ-
γράμματός μας. Ως πεδίο μας έχουμε επιλέξει 
τα παρόχθια πλατανοδάση στην περιοχή των 
χωριών Ροδωνιά και Μεξιάτες.

Κατά την μετάβασή μας στο πεδίο, ζητού-
με από τα παιδιά να κάνουν κάποιες, πρώ-
τες γενικές παρατηρήσεις και εκτιμήσεις της 
περιοχής. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, το 
γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες παραπο-
τάμιες περιοχές της Ελλάδας, οι οικισμοί που 
βλέπουμε έχουν χτιστεί αρκετά μακριά από 
το Σπερχειό ποταμό. Προβληματιζόμαστε και 
συζητούμε γιατί άραγε να έχει γίνει αυτή η 
επιλογή και θυμόμαστε τις πληροφορίες που 
μας δόθηκαν κατά τη θεωρητική παρουσίαση 
του προγράμματός μας.

Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε υποομάδες και 
περπατούμε μέσα στα διαμορφωμένα μονο-
πάτια του πλατανοδάσους, με σκοπό να προ-
σεγγίσουμε τις όχθες του ποταμού. Παρατη-
ρούμε το περιβάλλον γύρω μας: Τη χλωρίδα 
της περιοχής, τα βιοδηλωτικά ίχνη, τις φωλιές, 
το σύνολο της παρόχθιας βλάστησης.

Στην προσπάθεια αναγνώρισης της χλωρί-
δας χρησιμοποιούνται κλείδες με φύλλα και 
κορμούς δέντρων, εικόνες θάμνων, φυτών, 
χόρτων και μυκήτων. Για παράδειγμα δέντρα 
όπως αυτά της εικόνας: Χαρακτηριστικά φυτά στο πλατανόδασος των 

Μεξιατών είναι:

πλάτανος
υβριδικός

Σκλήθρο

Πλάτανος
ελληνικός

Λευκοϊτιά

Ιτιά

Θάμνοι όπως η λυγαριά ή καναπίτσα για τους 
ντόπιους(1), ποώδη φυτά όπως το μανουσάκι ή 
ίτσι για τους ντόπιους(2), χόρτα όπως το αγριορά-
δικο(3) και μύκητες όπως το πεδινό αγαρικό(4).

(3)

(2)

(4)

(1)

Λαγομηλιά ή κρυφός έρωτας: 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι πεπλατυσμένοι κλάδοι 

του, που μοιάζουν με φύλλα 

(φυλλοκλάδια)

Ασφόδελος ή σπερδούκλι: 

Οι Αρχαίοι Έλληνες το 

θεωρούσαν σύμβολο 

πένθους και ονόμαζαν τον 

΄Αδη όπου κατοικούσαν οι 

νεκροί «Ασφόδελο Λειμώνα» 

(λιβάδι με ασφόδελους).

Η επίσκεψη στο πεδίο μας.



Αντίστοιχα στη Ροδωνιά είναι: δόθηκαν στο θεωρητικό μέρος του προγράμ-
ματος μας.

Το επόμενο βήμα μας είναι να προσπαθήσου-
με να εκτιμήσουμε την ποιότητα του νερού. 
Αρχικά χρησιμοποιούμε και πάλι τις αισθήσεις 
μας. Με την όρασή μας παρατηρούμε το χρώ-
μα και τη διαύγεια του νερού. Με την όσφρη-
ση αν το νερό έχει ευχάριστη ή δυσάρεστη 
οσμή ή αν είναι άοσμο. Με το χέρι προσπα-
θούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση της 
θερμοκρασίας.

Με τη βοήθεια διηθητικού χαρτιού και μεγεθυντικού 
φακού συγκρίνουμε το νερό βρύσης με αυτό του πο-
ταμού και διαπιστώνουμε τη σημασία του νερού ως με-
ταφορέα ύλης.

Στη συνέχεια, για να είναι οι εκτιμήσεις μας 
πιο ακριβείς, με τη βοήθεια κατάλληλων ορ-
γάνων, μετράμε την ταχύτητα ροής, το pH, 
τα νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνιακά ιόντα, την 
ολική σκληρότητα και το διαλυμένο οξυγόνο.

Δρακοντιά ή φιδόχορτο:

  Για τους  Αρχαίους τα παράξενα 

φύλλα και λουλούδια του 

φυτού ήταν συνδεδεμένα με τα 

φίδια, που αντιπροσώπευαν τη 

μυστικότητα του κάτω κόσμου.

Μάραθος: 

Τα σπέρματά του έχουν 

φαρμακευτικές ιδιότητες αλλά 

νοστιμίζουν και πολλά φαγητά μας.

αλλά και τα αναρριχητικά

Κισσός και Αγριοτριανταφυλλιά

Αφήνουμε να λειτουργήσουν όλες μας οι αι-
σθήσεις και καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας 
μας προσπαθούμε να συλλέξουμε κάθε στοι-
χείο ή υλικό, που μας κάνει εντύπωση. Περ-
πατούμε συζητώντας τις παρατηρήσεις μας. 
Παρατηρούμε, εκτός από το φυσικό περιβάλ-
λον, τις διάφορες ανθρώπινες παρεμβάσεις 
στην περιοχή π.χ. τους κομμένους κορμούς, 
τις διάφορες αμμοληψίες που έχουν γίνει και 
σχολιάζουμε τις τυχόν επιπτώσεις για την πε-
ριοχή.
Φτάνοντας στο ποτάμι, αφήνουμε τα παιδιά 
να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τα 
διάφορα τμήματά του, (κατά μήκος, πλάτος 
και βάθος) σύμφωνα με τις πληροφορίες που 



Αρκούν, όμως, οι μετρήσεις των φυσικοχη-
μικών παραμέτρων για να καταλήξουμε σε 
ασφαλή συμπεράσματα για την ποιότητα του 
νερού;

Μήπως η παρουσία ψαριών, που σχεδόν πά-
ντα βλέπουμε στις επισκέψεις μας, δείχνουν 
ότι το νερό είναι καλό και ότι δεν έχει επηρε-
αστεί η ζωή στο ποτάμι από κάποιους ρύπους; 
 Όχι, για να είμαστε πιο σίγουροι επιλέγου-
με να κάνουμε βιολογική προσέγγιση με τη 
μέθοδο των βιοδεικτών. Με αυτόν τον τρό-
πο μπορούμε να διαπιστώσουμε, ακόμη και 
αν όλα δείχνουν φυσιολογικά, αν έχει υπάρ-

ξει κάποια σημαντική ή λιγότερο 
σημαντική ρύπανση, π.χ. ρίψη 

βοθρολυμάτων κατά το πρό-
σφατο παρελθόν που έχει 
επηρεάσει τη ζωή ή αν 
υπάρχουν ρυπαντές, που 
δεν ανιχνεύονται με τη 
χημική παρακολούθηση.

 

Στη βιολογική μας προσέγγιση θα μπορού-
σαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ψάρια ως βιο-
δείκτες, όμως η μέθοδος αυτή δεν είναι εύ-
κολο να εφαρμοστεί λόγω των ανεπαρκών 
στοιχείων καταγραφής και παρακολούθησης 
των ειδών, αλλά και της εξέλιξης των πληθυ-
σμών τους. Έτσι, στο πρόγραμμά μας χρησι-
μοποιούμε ως βιοδείκτες τα βενθικά μακρο-
ασπόνδυλα (ασπόνδυλα ζωάκια, ορατά χωρίς 
μεγέθυνση, που ζουν στο βυθό), τα οποία εί-
ναι συνήθως προνύμφες και νύμφες εντόμων 
(πλεκόπτερων, εφημερόπτερων, τριχόπτε-
ρων, διπτέρων), σκουλήκια , γαριδάκια, δίθυ-
ρα, γαστερόποδα με διαφορετική αντοχή και 
ευαισθησία στη συγκέντρωση του οξυγόνου. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι 
τα εξής: 
 Τα ζώα αυτά μετακινούνται λίγο και δεν με-

ταφέρονται παθητικά όπως το πλαγκτόν, έτσι 
αντιδρούν τόσο στις τοπικές συνθήκες ρύπαν-
σης όσο και σε ρύπους, που προέρχονται από 
πιο απομακρυσμένες εστίες. 
 Η μέθοδος είναι απλή, σύντομη και κατα-

νοητή από τους μαθητές.

Η δειγματοληψία στο ποτάμι γίνεται από μέλη 
της Π.Ο, με συγκεκριμένη τεχνική, ενώ η ανα-
γνώριση, η ταξινόμηση και τέλος ο χαρακτη-
ρισμός της ποιότητας του νερού γίνεται από 
τους μαθητές, που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα με τη βοήθεια κατάλληλης κλείδας.

Στη μέθοδο αυτή δε λαμβάνεται υπόψη η 
πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών, αλλά πό-
σες διαφορετικές ταξινομικές ομάδες (taxa) 
μακροασπόνδυλων βρίσκουμε στο δείγμα. Η 
κάθε ομάδα (taxa) παίρνει μια (1) μονάδα και 
έτσι έχουμε ένα συνολικό αριθμό. Ο αριθμός 
των taxa, ο αριθμός των διαφορετικών ειδών 
σε κάθε ομάδα και το πιο ευαίσθητο σε χαμη-
λές συγκεντρώσεις οξυγόνου είδος του δείγ-
ματος μας δίνουν τον τελικό δείκτη σύμφωνα 
με τον τρόπο που περιγράφεται στον πίνακα 
που παρατίθεται. 

Για τη μέτρηση

βιολογικών παραμέτρων

απαιτείται εξοπλισμός



 Στο τέλος της επίσκεψης μας στο πεδίο μοι-
ράζουμε μακετόχαρτα στις ομάδες και τους 
ζητούμε να αποτυπώσουνε σ’ αυτά το πεδίο, 
που μόλις επισκεφθήκανε, με όσο το δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες (πορεία διαδρο-
μής, χλωρίδα, τυχόν εμπόδια κ.λ.π.). Προτεί-
νουμε επίσης στις ομάδας να αφήσουν την 
φαντασία τους ελεύθερη και να δημιουργή-
σουν. Με τα υλικά που συνέλεξαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επίσκεψης από το φυσικό περι-
βάλλον ή και άλλα που υπάρχουν γύρω τους 
να κατασκευάσουν μία σύνθεση χρησιμοποι-
ώντας την τεχνική του Land Art. Έτσι, κατά 
κάποιο τρόπο, θα έχει το κάθε σχολείο αφήσει 
την προσωπική του σφραγίδα στο πεδίο του 
ποταμού. 

Χαρακτηρισμός Βαθμολογία

΄Αριστη ποιότητα 8-10

Καλή ποιότητα 6-7

Μέτρια ποιότητα 4-5

Κακή ποιότητα 2-3

Πολύ κακή ποιότητα 0-1

I II III

Ομάδες βενθικών
μακροασπονδύλων

Πλήθος ειδών της ταξι-
νομικής ομάδας 

Αριθμός όλων των ταξινομικών ομάδων που βρέθηκαν

1 2-5 6-10 11-15 >15

Πλεκόπτερα
>1 - 7 8 9 10

   1 - 6 7 8 9

Εφημερόπτερα
>1 - 6 7 8 9

   1 - 5 6 7 8

Τριχόπτερα
>1 - 6 7 8 9

   1 4 4 5 6 7

Γαριδάκια 3 4 5 6 7

Asselidae
(καρκινοειδή) 2 3 4 5 6

Προνύμφες
και νύμφες

Διπτέρων
1 2 3 4 5

0 1 2 - -

΄Αλλες ομάδες



Ένας άγνωστος φυσικός θησαυρός επιβιώνει 
στα ποτάμια μας, τις λίμνες, τις μικρολίμνες, 
ακόμα και σε πολύ μικρά ρέματα. Τα μισά σχε-
δόν (38 είδη) από τα ψάρια των γλυκών νε-
ρών της χώρας μας (79 αυτόχθονα είδη) είναι 
ενδημικά. Τα 38 είδη είναι πολύ περισσότερα 
από το πλήθος των ενδημικών οποιασδήποτε 
άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Σχεδόν κάθε υγρό-
τοπος της χώρας μας έχει τους δικούς του ιδι-
αίτερους μόνιμους κατοίκους. Το γεγονός ότι 
τα ψάρια αυτά έχουν πολύ περιορισμένους 
βιότοπους, τα κατατάσσει αυτόματα στα απει-
λούμενα με εξαφάνιση.

Βουνίσια Πέστροφα
(salmo trutta) 
Μόνο στα ορεινά ρέματα

Τα ψάρια του ποταμού συγκεντρώνονται 
συνήθως εκεί που τα νερά λιμνάζουν και η 
οργανική τους φόρτιση δημιουργεί συνθήκες 
ανάπτυξης πλούσιου ζωοβένθους. Αυτό συμ-
βαίνει πιο έντονα στις εκβολές του ποταμού. 

Η διείσδυση του ποταμού στη θάλασσα και 
αντίστροφα, που γίνεται στις εκβολές, δημι-
ουργεί υφάλμυρα νερά στα οποία προσαρμό-
ζονται πολλά θαλασσινά ψάρια αλλά και σχε-
δόν όλα τα ποταμίσια του κυρίως ποταμού.

Ψάρια που ζουν στη θάλασσα αλλά και στο 
Δέλτα του Σπερχειού είναι: Μουγγριά, Ζαργά-
νες, Αθερίνες, Σακοράφες, Τσιπούρες, Σπάροι, 
Λαυράκια, Ιππόκαμποι, Βελάνιτσες, Μυξινά-
ρια, Λαφκίνοι ή Μαυράκια, Γάστροι ή Κεφαλά-
δες, Κέφαλοι και Γλώσσες.

Απαντούν στο κυρίως ποτάμι και το Δέλτα

Κυπρίνος ή Γριβάδι
(Cyprinus carpio)

Γληνί
(Tinca tinca)

Πεταλούδα
(Carassius auratus) Τυλινάρι 

(Leuciscus cephalus)

Χέλι
(Anguilla Anguilla)
Στο κυρίως ποτάμι, το Δέλτα
αλλά και στη θάλασσα

Τα ψάρια του ποταμού



Απαντούν μόνο στην περιοχή του Δέλτα

Μια ιδιαίτερη περίπτωση

Ελληνοπυγόστεος 
(Pungitius hellenicus) 
Ενδημικό, Απειλούμενο τοπικά: ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ

Δεν απαντά στο κυρίως ποτάμι 
αλλά σε «μικρά νερά», που σχηματίζονται από κάποιες πηγές 
του και σε αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή της Λαμίας 
και πουθενά αλλού στον κόσμο. Πρόκειται για ένα μικρό 
αρχέγονο οργανισμό μήκους έως 5 cm. Προτιμά καθαρά πηγαία 
νερά με ροή, πλούσια σε οξυγόνο και υδρόβια βλάστηση. 
Προστατεύεται με ειδικό νόμο.

Στοιχεία για τα είδη ψαριών του Σπερχειού αντλήθηκαν κυρίως από:
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ποτάμιου Οικοσυστήματος Σπερχειού» ΕΜΠ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΥΘΕ 1995

«ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΑΘΗΝΑ 1992)

Γουλιανός
(Silurus glanis)

Σκαρούνι
(Barbus graecus)
Ενδημικό, Απειλούμενο τοπικά: ΤΡΩΤΟ
Απαντά στις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη
καθώς και στο Σπερχειό

Κοκκινοφτέρα
(Scardinius erythrophthalmus)

Βιργιάνα (Barbus cyclolepis sperchiensis)
Ενδημικό, Απειλούμενο τοπικά: ΤΡΩΤΟ, Απαντά μόνο στο Σπερχειό 

Γυφτόψαρο 
(Gobio gobio)

Αγκαθόψαρο
(Gasterosteus aculeatus)

Μικρό ψάρι 7-8 cm. Ανήκει στην ίδια 
οικογένεια με τον Ελληνοπυγόστεο με τον 
οποίο συνήθως συγχέεται.Κουνουπόψαρο

(Gambusia affinis)
Μη αυτόχθονο. Έχει εισαχθεί 
στην Ελλάδα από τροπικές περιοχές. 
Από τα μικρότερα ψάρια του κόσμου (έως 
4cm) αλλά θαυματουργό για την ικανότητα 
του να εξολοθρεύει τα κουνούπια. 

Ζαχαριάς

(Aphanius fasciatus)
5-6cm



Υφάντρα (Remiz pendulinus)
Μόνιμος   κάτοικος των καλαμιώνων της κοιλάδας. Η 
ασυνήθιστη φωλιά της σε σχήμα σακούλας με σήραγγα 
εισόδου στο πάνω μέρος προσαρμόζεται στην άκρη 
ενός λεπτού κλαδιού, ιτιάς κυρίως, αλλά μπορεί και 
σκλήθρου ή λεύκας, που κρέμεται πάνω από το νερό. 

Η πυκνή παρόχθια βλάστηση και τα παρακείμενα πλατανοδάση αποτελούν καταφύγιο για πολ-
λά άγρια ζώα και κυρίως πουλιά. Κεφαλάδες,  τσιροβάκοι, γαλιάντρες, αμπελουργοί, πελαργοί, 
δρυοκολάπτες, αρπακτικά, κορακοειδή και πολλά άλλα στρουθιόμορφα φωλιάζουν, τρέφονται 
ή απλά  κουρνιάζουν εδώ.  Η μεγάλη ποικιλία ειδών αποτελεί ασφαλή δείκτη υγείας για τους 
οικοτόπους της περιοχής, ενώ η με οποιοδήποτε τρόπο υποβάθμιση του ποτάμιου οικοσυστήμα-
τος απειλεί άμεσα την ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Αλκυόνα (Alcedo atthis) Ένας ικανός 
«ψαράς» που συναντάμε στο κυρίως 
ποτάμι και το Δέλτα. Παραμονεύει 

ακίνητη σε κλαδιά πάνω από το ποτάμι 
σε σημεία με μικρή ροή και πολλά 

ψάρια, που τα πιάνει με κάθετες 
βουτιές. Μπορεί να κάνει και 

100 βουτιές την ημέρα.

Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra) 
Στα ημιορεινά παρόχθια δάση 
των παραποτάμων του Σπερχειού 

αναπαράγονται μερικά από τα λιγοστά 
πουλιά της χώρας μας. Ανήκει 
στην κατηγορία «κινδυνεύοντα» 

του κόκκινου βιβλίου των 
απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. 

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus 
scirpaceus) Καλοκαιρινός επισκέπτης 
(Μάρτης - Σεπτέμβρης) στους ψηλούς 
καλαμιώνες.

Δύο  αρπακτικά, μόνιμοι κάτοικοι της κοιλάδας, κυνηγοί 
τρωκτικών στα καλλιεργήσιμα εδάφη.  Βραχοκιρκίνεζο 
(Falco tinnunculus) Γερακίνα (Buteo buteo) 

Τα πουλιά της κοιλάδας



Στην περιοχή των εκβολών του Σπερχειού, τα 
κανάλια νερού, οι αλμυρόβαλτοι με τη πλού-
σια  βλάστηση, οι γύρω καλλιέργειες και οι 
διάφορες συστάδες δέντρων δημιουργούν 
ένα σημαντικό υγροβιότοπο με πλούσια πανί-
δα. Σημαντικότερο όμως στοιχείο αποτελεί η 
χρήση του από πολλά υδρόβια και παρυδάτια 
πουλιά ως χώρος αναπαραγωγής, διαχείμασης 
ή απλά στάθμευσης κατά τη μεταναστευτική 
περίοδο. Εδώ, ανάλογα με την εποχή, συνα-
ντάμε πελαργούς, ερωδιούς, νεροχελίδονα, 
γλαρόνια, καλαμοκανάδες, θαλασσοσφυρι-
κτές, κοκκινοσκέληδες, πολλά είδη πάπιας, 
αρπακτικών κ.ά. 

Βαρβάρα
(Tadorna tadorna)

Τουρλίδα
(Numenius arquata)

Κιρκίρι
(Anas crecca) Γκισάρι

(Aythya ferina)

Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrhynchos)

Σφυριχτάρι
(Anas Penelope)

Οι αποξηράνσεις των λιμνών της Κεντρικής-
Ανατολικής Ελλάδας (Κάρλας Κωπαΐδας και 
Ξυνιάδας) κατέστησαν το Δέλτα του Σπερχει-
ού ακόμα σημαντικότερο υγρότοπο. Έτσι ο 
υγρότοπος των εκβολών του Σπερχειού είναι 
σήμερα μια περιοχή διεθνώς αναγνωρισμένη, 
στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού πε-
ριβάλλοντος της Ευρώπης. 

Σταχτοτσικνιάς
(Ardea cinerea)

Λευκοτσικνιάς
(Egretta garzetta)

Φοινικόπτερο
(Phoenicopterus roseus)

Καλαμόκιρκος
(Circus aeruginosus)

Παρατήρηση πουλιών στο Δέλτα



Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Υπάτης 

Κτήριο Γυμνασίου Υπάτης
Διεύθυνση: Κτήριο Γυμνασίου,

35 016 Υπάτης, Φθιώτιδας
Τηλέφωνο: 22310 98071, Fax: 22310 98072,

E-mail: kpeypatfth@sch.gr,
Web Site: http://kpe-ypatis.fth.sch.gr


