
Στρούμπουλας - Κέρη - υγρότοπος Αλμυρού:  

Οικολογική κατάσταση, αξία και διαχειριστικές προκλήσεις στη 

σημαντικότερη προστατευόμενη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου 

Καλούστ Παραγκαμιάν 

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας 



Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Αλμυρός ποταμός – Κέρη» 

ΦΕΚ 680/Β/31.5.2002 



 έχουν αναγνωριστεί 21διαφορετικοί οικότοποι ! 

 2 από αυτούς είναι οικότοποι προτεραιότητας για την 

Ε.Ε. (ποσειδώνιες -1120*, φοίνικες Θεόφραστου -

9370*) 

 >200 είδη φυτών 

 >> 120 είδη ασπονδύλων εκ των οποίων τα 18 είναι 

ενδημικά της Κρήτης 

 5 είδη ψαριών 

 3 είδη αμφιβίων 

 6 είδη ερπετών 

 >250 είδη πουλιών (>50 φωλιάζουν) 

 >7 είδη θηλαστικών 

Τι το ιδιαίτερο έχει η περιοχή; 



Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής δεν 

είναι απλώς περιοχές 

απαγόρευσης του κυνηγιού αλλά 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και  

η καταστροφή κάθε είδους ζώνης 

με φυσική βλάστηση,  

η καταστροφή των φυτοφρακτών,  

ή αμμοληψία,  

η αποστράγγιση και αποξήρανση 

ελωδών εκτάσεων,  

η ρύπανση των υδατικών πόρων 

και η ένταξη έκτασης καταφυγίου 

άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή 

ρυμοτομικό σχεδιασμό. 





  



Ηράκλειο 2.2.2009.       Λες και ήταν χθες 



8.3.2009.                       Λες και ήταν χθές 



  

Να προστατευτεί ο υγρότοπος του Αλμυρού ΤΩΡΑ! 

Γάζι 3.4.2009.               Λες και ήταν χθες 



Στρούμπουλας και οροπέδιο  



Το οροπέδιο του Στρούμπουλα 



  

  



  

  













Tα νέα 

έγκοιλα 













 













  

  

Κέρη - Φαράγγι Αλμυρού  





 











Φαράγγι Αλμυρού  



Φαράγγι Αλμυρού  



Λίμνη και ποταμός Αλμυρού, Γάζι  

Ο υγρότοπος του Αλμυρού Ηρακλείου 

Ερευνητικό πρόγραμμα του WWF Ελλάς: Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας 



Η πηγή του Αλμυρού 



Εξερευνημένο μήκος: 475m 

Εξερευνημένο βάθος: 90m 

Η πηγή του Αλμυρού 



Η πηγή του Αλμυρού 

Έκταση υδρολογικής λεκάνης: 500-300km2 

Μέση ετήσια παροχή: 240x106 m3/έτος  

Υψόμετρο: 7m 

Arfib et al. 2007 



 

Οριοθέτηση Ποταμού Αλμυρού 

ΦΕΚ 361/Δ/3.8.2007 



Αεροφωτογραφία 1945 



Αεροφωτογραφία 1968 



Αεροφωτογραφία 1988 



Αεροφωτογραφία 1997 



Αεροφωτογραφία 2005 



Αεροφωτογραφία 2008 



Βαρδινογιάννειο Αθλητικό κέντρο  

Αγροτική ανάπτυξη 

Κτηνοτροφική ανάπτυξη Οικιστική ανάπτυξη 

Τουριστική ανάπτυξη 

Πρώην σκουπιδότοπος 

- ανενεργό πάρκο αναψυχής 

Εργοστάσιο ΔΕΗ 

Γήπεδο Αλμυρού  

Μπαζώματα 

Αποθήκες υγρών καυσίμων 

Τουριστική ανάπτυξη 

Αποθήκες 

Καφέ-Κέντρα διασκέδασης 



• Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη καρστική πηγή της Κρήτης 

• Μελλοντικά θα καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες εκατοντάδων 

χιλιάδων πολιτών. 

• Είναι (ακόμα) μια όαση ζωής 

• Αποτελεί (ακόμα) ένα πραγματικό οικολογικό μωσαϊκό 

• Έχει (ακόμα) τεράστια οικονομική αξία 

• Έχει (ακόμα) μεγάλη εκπαιδευτική αξία για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης 

• Έχει (ακόμα) μεγάλη ερευνητική αξία 

 

Αξία για τον άνθρωπο και σημασία για το φυσικό περιβάλλον 

 



Λίμνη και ποταμός Αλμυρού, Γάζι (KRI111, 250 στρμ.)  

1996  2008  

Ερευνητικό πρόγραμμα του WWF Ελλάς: Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας 









































































 





Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


