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ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΙΜΝΗΣ ΔΑΣΙΟΥ

Η Λίμνη ∆ασίου βρίσκεται στον ορεινό όγκο της 
Κυλλήνης, σε υψόμετρο 1480μ. 



 Πρόκειται για μια καρστική 
λεκάνη, στο εσωτερικό της οποίας 
αποτέθηκαν κυρίως αργιλικής 
σύστασης ιζήματα μεγάλου 
πάχους, τα οποία είχαν ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
υδατοστεγανών συνθηκών και 
σταδιακά οδήγησαν στη 
δημιουργία της λίμνης, 

 η οποία δέχεται νερά από τις 
βροχοπτώσεις και τις 
χιονοπτώσεις. 

 Είναι εποχιακή λίμνη.
 Το ορεινό κλίμα, το ανάγλυφο και 
ο τύπος του γεωλογικού 
υποστρώματος επηρεάζουν και 
ρυθμίζουν τη συγκέντρωση και τη 
διαθεσιμότητα του νερού της.



ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

 Η Λίμνη ∆ασίου εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο σύνολο φυσικών 
υδατοσυλλεκτών, 

με τη μορφή εποχιακών λιμνών και 
δολινών της Κυλλήνης. 

 Τα νερά  του ορεινού όγκου μέσα 
από υπόγειες απορροές καταλήγουν 
σε πηγές, που φτάνουν μέχρι τα 
χαμηλότερα υψόμετρα, όπως της 
Στυμφαλίας, από τις οποίες αυτή τη 
στιγμή υδρομαστεύεται ένα μεγάλο 
μέρος της Κορινθίας.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η Κυλλήνη, εξαιτίας της 
κατάλληλης γεωμορφολογίας 
της, που προσφέρει πολλά 
οροπέδια και ορεινά λιβάδια 
και των φυσικών 
υδατοσυλλογών της, με 
κυριότερη τη Λίμνη ∆ασίου,  
από την αρχαιότητα κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους, 
στην τουρκοκρατία και μέχρι 
τις μέρες μας συνεχίζει να 
είναι κυρίως κτηνοτροφική. 

Μύθοι, όπου οι προστάτες των 
βοσκών Ερμής και Πάνας 
έδρασαν εκεί, αποκαλύπτουν 
αυτή τη σημασία της. 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ναός και Σπήλαιο Ερμή



ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ 
ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 Εξαιτίας της καταλληλότητάς της 
για την κτηνοτροφία, καθώς και 
για την καλλιέργεια των 
οροπεδίων, σημαντικοί ορεινοί 
οικισμοί αναπτύχθηκαν κοντά στα 
οροπέδια της Κυλλήνης, όπως τα 
Τρίκαλα και η Καρυά. 

 Στην τουρκοκρατία αρχοντικές 
οικογένειες, όπως η ∆ασαίων, 
στην οποία οφείλει το όνομά της η 
λίμνη με ενεργό ρόλο στην τοπική 
ιστορία, αλλά και της Ελλάδος, 
μοιράζονταν την ιδιοκτησία των 
ορεινών εκτάσεων. 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

 Το αρχοντικό Νοταρά, οι 
βυζαντινές εκκλησίες, τα 
μοναστηριακά κτίρια, τα 
ερείπια του –πιθανότατα-
ναού του Ερμή και της 
αρχαίας Πελλήνης 
αποτελούν σήμερα 
πολιτιστική κληρονομιά 
της περιοχής.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 Στην περιοχή της 
λίμνης ∆ασίου 
υπάρχουν μόνο 
ισόγειες 
εγκαταστάσεις 
κτηνοτρόφων. 



ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ

Ισόγειες μονόχωρες και 
δίχωρες αγροτικές κατοικίες 
και διώροφα αγροτικά σπίτια, 
αρχοντικά είναι οι τύποι 
κατοικιών της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στους 
γειτνιάζοντες οικισμούς, που 
σώζονται μέχρι σήμερα. 

Τα τοπικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία: η λίθινη τοιχοποιία, 
η τετράρριχτη στέγη, ο 
ξύλινος εξώστης –χαγιάτι-
υιοθετούνται και σε κτίρια, 
που οικοδομούνται σήμερα. 



ΒΡΥΣΕΣ  
ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ

 Το νερό από τους φυσικούς 
υδατοσυλλέκτες της 
Κυλλήνης που έβγαινε από 
πηγές-βρύσες  στους 
ορεινούς οικισμούς κινούσε 
νερόμυλους, χρησιμοποιείτο 
στα ελαιοτριβεία, στα 
τυροκομεία, για να πλένουν 
και να βάφουν οι γυναίκες τα 
ρούχα και φυσικά για τις 
ανάγκες άρδευσης των 
περιβολιών και ύδρευσης 
των κατοίκων των χωριών.



ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Το φυσικό περιβάλλον 
της Λίμνης ∆ασίου δεν 
είναι μόνο πλούσιο, 
αλλά πληροί και τα 
κριτήρια για την 
τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας 
προστασίας της και του 
χαρακτηρισμού της ως 
Περιοχής Προστασίας 
της Φύσης. 

 Αυτά αφορούν 
συνοπτικά: 



ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Τους τύπους οικοτόπων:  Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από 
ετερογένεια οικοτόπων και 
περιλαμβάνει τον τύπο 
οικοτόπου προτεραιότητας 
9530, μεσογειακά 
πευκοδάση με ενδημικά 
μαυρόπευκα  (Pinus nigra 
sbsp. pallasiana).

 Τους τύπους βλάστησης: 
κοινότητες με κύριο είδος το 
βούτημα παρατηρούνται σε 

μία συγκεκριμένη περιοχή στη 
Λίμνη ∆ασίου. Αποτελεί 
σπάνιο οικότοπο και είναι 
από τα λίγα σημεία 
παρουσίας του στην 
Πελοπόννησο. 



Τη χλωρίδα: Χαρακτηρίζεται από πλούτο ενδημικών
φυτικών taxa της Κυλλήνης, της Πελοποννήσου 
και της Ελλάδας.

Ενδημικά της Κυλλήνης: Verbascum cylleneum, Globularia stygia



Ενδημικά της 
Πελοποννήσου

Silene 
auriculatis

Achillea 
umbelata

Centaurium 
raphanina



Ενδημικά της 
Πελοποννήσου στη Λίμνη 
Δασίου

Crocus sieberi
Crataegus pycnoloba
Viola mercurii



Άνθη της άνοιξης στη 
Λίμνη Δασίου

Tulipa orphanidea
Anemone blanda
Digitalis ferruginea



Άγριες ορχιδέες

Dactylorhiza 
saccifera

Orchis 
quadripunctata

Ophrys lutea Ophrys 
spruneri



 Απειλούμενα 
ενδημικά taxa,  όπως 
Adonis cyllenea.



Την πανίδα: Αφενός 
προστατευόμενα είδη 
πανίδας ζουν στην 
περιοχή της Λίμνης και 
αφετέρου ως 
υγρότοπος κατέχει 
σημαντική θέση στον 
κύκλο ζωής και στην 
αναπαραγωγή 
προστατευόμενων 
ειδών πανίδας 
(αμφίβιων, ερπετών και 
πουλιών), αλλά και 
γενικότερα των ειδών 
άγριας πανίδας και 
ορνιθοπανίδας της 
Κυλλήνης. 



ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η δομή της απασχόλησης 
στο ∆ήμο Ξυλοκάστρου, 
στον οποίο ανήκει η 
Λίμνη ∆ασίου, 
χαρακτηρίζεται από 
κυριαρχία του 
πρωτογενή τομέα 
παραγωγής (43,29%), με 
κύριες δραστηριότητες 
την κτηνοτροφία 
(αιγοπρόβατα κυρίως)



ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 και τη γεωργία 
(σταφίδα, ελιές, 
δημητριακά, μήλα 
στους ορεινούς 
οικισμούς),



ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 ενώ ο τριτογενής τομέας 
παραγωγής συγκεντρώνει 
αρκετά υψηλό ποσοστό 
απασχολουμένων (36,85%) και 
βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο με 
την ανάπτυξη του ορεινού 
τουρισμού. 

 Στο δευτερογενή τομέα 
παραγωγής απασχολείται 
μόλις το 11,59% των 
εργαζομένων.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΗΣ
 Η Λίμνη ∆ασίου στο υψόμετρο που 

βρίσκεται, δεν αντιμετωπίζει τα συνήθη 
προβλήματα των ελληνικών λιμνών, 
ρύπανσης του νερού από τα κατάλοιπα 
των χημικών καλλιεργειών. 

 Όμως εξαιτίας της μεγάλης και 
αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης 
στην περιοχή δημιουργούνται 
σημαντικές πιέσεις και απειλές, όπως 
αυξημένη κίνηση τροχοφόρων, όσο και 
επισκεπτών. Ιδιαίτερα η ανεξέλεγκτη 
διάνοιξη δρόμων, όπως αυτοί που έχουν 
διανοιχθεί γύρω από τη Λίμνη ∆ασίου 
υποβαθμίζουν κι εκθέτουν σε κίνδυνο το 
οικοσύστημά της και αλλοιώνουν 
αισθητικά το περιβάλλον. Για 
παράδειγμα στην περιοχή και συχνά και 
εντός της ρηχής λίμνης κινούνται 
οχήματα 4Χ4 και γίνονται επιδείξεις 
motocross. 

 Η κίνηση τροχοφόρων, ακόμα και εντός 
της λίμνης, εκτός των άλλων συνεπειών 
που έχει, ρυπαίνει το νερό της. 



 Συχνά οι επισκέπτες 
του σαββατοκύριακου, 
όπως και οι 
κτηνοτρόφοι που έχουν 
τα κονάκια τους εκεί  
αφήνουν τα 
απορρίμματά τους. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΗΣ

 Τέλος παρά τα μέτρα 
πυροπροστασίας που 
λαμβάνονται, ο κίνδυνος από 
τις πυρκαγιές είναι πάντα 
υπαρκτός. Φωτιές έχουν 
ξεσπάσει πολλές στην 
περιοχή αποψιλώνοντας 
τεράστιες δασικές εκτάσεις. 
Τα μέτρα πρόληψης είναι 
πυροφυλάκια, δεξαμενές 
νερού και κοντά στη Λίμνη 
∆ασίου και νυχτερινές 
φυλάξεις και περιπολίες κατά 
τους θερινούς μήνες.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΗΣ

 Τα κτίσματα που έχουν 
κτίσει οι κτηνοτρόφοι 
και περί τη Λίμνη 
∆ασίου είναι αυθαίρετα. 
Όμως θεωρείται ότι τα 
9000 αιγοπρόβατα που 
βόσκουν για τη θερινή 
περίοδο στην περιοχή 
δεν δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΗΣ

 Το κυνήγι στην περιοχή 
της Λίμνης ∆ασίου, 
εφόσον εκεί 
συγκεντρώνονται πουλιά 
εξαιτίας του νερού και 
στην περιοχή των 
κορυφών της Μεγάλης 
Ζήρειας είναι 
διαδεδομένο, μέχρι του 
σημείου να δημιουργείται 
κατά περιόδους 
πρόβλημα με 
υπερσυγκέντρωση 
κυνηγών.



Η Λίμνη Δασίου Περιοχή Προστασίας 
της Φύσης (NATURA 2000)

 Στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43 
προβλέπεται η δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου 
Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης, 
γνωστού ως «Natura 2000» ή 
«Φύση 2000». Η προστατευόμενη 
περιοχή της Κυλλήνης, που έχει 
χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής 
Σημασίας περιλαμβάνεται στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000. 
Η ενταγμένη περιοχή έχει συνολική 
έκταση 234.220 στρέμματα και 
διαθέτει εξαιρετικά πλούσια 
χλωρίδα, αφού απαντώνται πολλά 
είδη φυτών, εκ των οποίων τα 122 
είναι ενδημικά και 4 φύονται 
αποκλειστικά στο όρος. 



 Το Προεδρικό ∆ιάταγμα 1650/86 
αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο 
χαρακτηρισμού, προστασίας και 
θεσμοθέτησης των οικοτόπων, της 
χλωρίδας και της πανίδας στον 
ελλαδικό χώρο. 

 Με βάση αυτό καθορίζονται οι 
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν 
για τη θεσμοθέτηση των 
προτεινόμενων ως 
προστατευόμενων οικοτόπων του 
∆ικτύου NATURA 2000.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗΣ
ΝΑΤURA 2000
 Με βάση αυτό εκπονήθηκε διαδημοτική (∆ήμων Ξυλοκάστρου, 

Φενεού, Στυμφαλίας και Σικυωνίων) Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη, με στόχους την τεκμηρίωση, το χαρακτηρισμό και τον 
προσδιορισμό των ορίων των ζωνών προστασίας των περιοχών 
της Κυλλήνης που περιλαμβάνονται στο ∆ίκτυο Οικοτόπων 
NATURA 2000. Κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο Ξυλοκάστρου το ∆εκέμβριο του 2009 και κατέληξε σε 
πρόταση Προεδρικού ∆ιατάγματος με το οποίο θα θεσμοθετηθεί η 
κλιμάκωση των ζωνών προστασίας ως εξής: 

 Η περιοχή που εκτείνεται από τις κορυφές της Κυλλήνης και προς 
Βορρά, κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Σύθα και μέχρι το 
Ξυλόκαστρο χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Οικοανάπτυξης. 

 Εντός της περιοχής Οικοανάπτυξης προτείνονται 
τέσσερις Περιοχές Προστασίας της Φύσης και τρεις 
Ζώνες ∆ιαχείρισης Φυσικού Τοπίου.



ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 Περιλαμβάνει τη Λίμνη ∆ασίου, τη γειτονική μικρή 
κορυφή Κλεφτάκι, που αποτελεί τμήμα της λεκάνης 
απορροής και του τοπίου της λίμνης και εκτείνεται 
βόρεια μέχρι το Μικρό Κεφαλάρι. 

 Η περιοχή αυτή προτείνεται να χαρακτηριστεί ως 
Περιοχή Προστασίας της Φύσης, λόγω της μεγάλης 
οικολογικής αξίας του φυσικού τοπίου (οικολογική αξία 
της Λίμνης ∆ασίου και φυσική ετερογένεια), αλλά και 
του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται λόγω 
της εύκολης πρόσβασης. Επιπλέον η περιοχή αποτελεί 
βιότοπο για σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (9 είδη του 
Παρ. Ι της 79/409) και πανίδας (4 Είδη ερπετών και 9 
χειρόπτερα του Παρ.IΙ της 92/43, 4 Είδη αμφιβίων 
Παρ.IV της 92/43). 



 Στην Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη και την Πρόταση του 
Προεδρικού ∆ιατάγματος 
καταγράφονται τα σχετικά με τη 
διοίκηση, το οργανωτικό σχήμα, 
τις λειτουργίες και τις 
αρμοδιότητες των Φορέων που 
θα διαχειριστούν την 
προστατευόμενη περιοχή της 
Λίμνης ∆ασίου και της Κυλλήνης 
(Περιοχές Προστασίας της 
Φύσης, Ζώνες ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Τοπίου και Περιοχή 
Οικοανάπτυξης). 

 Μέχρι τότε την περιοχή 
διαχειρίζονται ο ∆ήμος και το 
∆ασαρχείο Ξυλοκάστρου 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 Αναφορικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση 
στη Λίμνη το ∆ασαρχείο 
έκλεισε με μπάρα τους 
δρόμους που 
καταλήγουν στη Λίμνη, 
επιτρέποντας στην ουσία 
μόνο πεζή την 
πρόσβαση των 
επισκεπτών. 



 Στο πλαίσιο του NATURA 2000 και με βάση το 
Π.∆. 1650/86,  την Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη και την πρόταση του Π.∆. για τη 
θεσμοθέτηση των τεκμηριωμένων προτάσεών 
της στην περιοχή της Λίμνης ∆ασίου 
επιτρέπεται, η εκτέλεση εργασιών, ερευνών 
και η άσκηση ασχολιών και 
δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
σκοπούς προστασίας.

 Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προστασία 
της περιοχής, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
άσκηση της παραδοσιακής κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης και η ήπιας μορφής 
οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης 
με δεδομένη τη σημασία της ως υγροτόπου, 
είναι επιτακτική η αειφορική χρήση της περιοχής 
της Λίμνης ∆ασίου και η προστασία των 
υδάτινων πόρων και των πηγών του Μικρού 
Κεφαλαρίου από ανθρωπογενείς ενέργειες, οι 
οποίες καθοιονδήποτε τρόπο μπορούν να 
συμβάλλουν στη ρύπανση, στον περιορισμό της 
αποδοτικότητας και στη διατάραξη του 
οικοσυστήματος.



 Επίσης ο ∆ήμος 
Ξυλοκάστρου έχει 
σηματοδοτήσει 
μονοπάτια για τους 
επισκέπτες, 
περιπατητές. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΔΑΣΙΟΥ
 Η προστατευόμενη περιοχή του ορεινού 
όγκου της Κυλλήνης συνολικά, 
παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες 
ανάπτυξης κυρίως σε δύο τομείς της 
οικονομίας: 
 τον τουρισμό και 
 τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, 
κτηνοτροφία). 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΔΑΣΙΟΥ
Σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής:
 Η εύκολη προσπελασιμότητα της περιοχής και η 
μικρή χρονοαπόστασή της από μεγάλα αστικά κέντρα 
(Αθήνα, Πάτρα), αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
τουριστικής ανάπτυξης δεδομένου ότι κατατάσσουν 
την περιοχή σε ελκυστικό  τουριστικό προορισμό για 
το Σαββατοκύριακο. 

 Η προώθηση των τοπικών προϊόντων και η βελτίωση 
των καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. βιολογικές 
καλλιέργειες) μπορούν να συμβαδίσουν με την 
οικοανάπτυξη της περιοχής και να ενισχύσουν το 
αγροτικό εισόδημα. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΔΑΣΙΟΥ

Το πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή φαίνεται 
να απαιτεί τρεις άξονες δράσης:

 Προστασία της περιοχής της Λίμνης ∆ασίου και του 
ευρύτερου ορεινού όγκου της Κυλλήνης, έτσι ώστε να 
διατηρήσει τόσο τα βιολογικά/ οικολογικά, όσο και τα 
τοπικά χαρακτηριστικά.

 Πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στο οικοσύστημα της Λίμνης των 
υπαρχόντων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων.

 Προώθηση δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού 
στη Λίμνη, που θα βασίζονται στις δυνατότητες της 
προστατευόμενης περιοχής. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΑΣΙΟΥ

 Κεντρικός άξονας στις προτάσεις είναι η υιοθέτηση  ενιαίας 
διαχειριστικής πολιτικής και μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης 
μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Οργανισμών για τα 
προστατευτέα στοιχεία της περιοχής της Λίμνης ∆ασίου. 

 Στόχος της πολιτικής αυτής θα πρέπει να είναι η αποφυγή της 
καταστροφής των σημαντικών οικοτόπων, ειδών χλωρίδας, 
πανίδας της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης ∆ασίου και η 
ανάδειξη των αξιών της Λίμνης.

Οι προτάσεις αφορούν τρία πεδία σε συνδυασμό: 
 τη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, ώστε να 

διατηρηθεί και να βελτιωθεί η σημερινή τους κατάσταση, 
 την οικονομική αξιοποίησή τους μέσω του οικοτουρισμού με την 

ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
 την ευαισθητοποίηση για την προστασία της ευρύτερης 

περιοχής της Λίμνης ∆ασίου μέσω της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Η δημιουργία 
Παρατηρητηρίου θα 
συμβάλλει στη διαρκή 
παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών 
παραμέτρων, στην 
καταγραφή των 
προβλημάτων στην καλύτερη 
διαχείριση των φυσικών 
οικοσυστημάτων και στην 
εγκαθίδρυση μόνιμης 
επικοινωνίας με τον Φορέα 
∆ιαχείρισης, τους ΟΤΑ, τις 
Υπηρεσίες, τους Φορείς, τα 
Επιστημονικά ιδρύματα 
κ.λ.π.



∆ράσεις προβολής, όπως έκδοση εντύπων, δημιουργία δικτυακού 
τόπου, διαφημιστικές καταχωρήσεις, θα αναδείξουν και θα 
κάνουν γνωστές σε ευρύτερο κοινό τις αξίες της Λίμνης ∆ασίου 
στο πλαίσιο του οικοτουρισμού.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, χώρος 
επισκέψιμος και ανοιχτός στο κοινό,  ο οποίος θα περιέχει 
ενημερωτικό υλικό και θα είναι οργανωμένος ως ένα «Σχολείο 
της Φύσης» στοχεύει  στο να προβληθούν και να γίνουν 
γνωστές στο ευρύτερο κοινό οι φυσικές αξίες της Λίμνης 
∆ασίου και των προστατευόμενων περιοχών της Κυλλήνης, 
ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι της Κορινθίας 
πρωτίστως και οι επισκέπτες για την προστασία και διατήρησή 
τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Οι διαδρομές ερμηνείας της 
φύσης γύρω από τη Λίμνη 
∆ασίου θα δώσουν 
εναλλακτικές, ώστε οι 
επισκέπτες να 
απολαμβάνουν και να 
γνωρίσουν τη Λίμνη, χωρίς 
να προξενούν καταστροφές 
και πιέσεις.

 ∆ραστηριότητες 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για μαθητές θα 
ευαισθητοποιήσουν την νέα 
γενιά της Κορινθίας, αλλά και 
τους επισκέπτες για την 
υδρολογική και οικολογική 
αξία της


