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Περίληψη 
 

Η παρόχθια βλάστηση αναφέρεται σε όλες τις μονάδες βλάστησης κατά μήκος των 

υδρογραφικών δικτύων, ανεξάρτητα από τη φυσιογνωμία ή την προέλευσή τους, και σχετίζεται 

λειτουργικά με άλλα συστατικά των ποτάμιων συστημάτων και της γύρω περιοχής. Η παρόχθια 

βλάστηση, ανήκει στην παρόχθια ζώνη, η οποία είναι μια μονάδα του τοπίου που είναι ανοιχτή 

(σε ροές από και προς τα ποτάμια συστήματα και τις ορεινές περιοχές) και θεωρείται σύνθετο 

οικοσύστημα (δηλ. επηρεάζεται από φυσικές και κοινωνικές διεργασίες). Η έκταση παράλληλα 

με τα ποτάμια συστήματα επηρεάζει και επηρεάζεται από τον ποταμό και τις σχετικές 

διεργασίες. Η δομή και η οικολογική λειτουργία των βιοτικών κοινοτήτων στη ζώνη αυτή, είναι 

μεταβλητές κατά μήκος των τεσσάρων διαστάσεων του ποτάμιου συστήματος (διαμήκης, 

πλευρική, κάθετη και χρονική). Η μεταβλητότητα αυτή, οφείλεται κυρίως σε βιοκλιματικές και 

γεωμορφολογικές συνθήκες, αλλά και σε αλλαγές των χρήσεων γης, οι οποίες μεταβάλλονται με 

την πάροδο του χρόνου υπό την επίδραση φυσικών και ανθρωπογενών κινητήριων δυνάμεων 

αλλαγής. Επιπρόσθετα, αυτή η μεταβλητότητα, επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους 

αναγνωρίζεται/ εντοπίζεται, ονομάζεται, οριοθετείται και μελετάται η παρόχθια βλάστηση. Από 

λειτουργική άποψη, η οριοθέτηση πρέπει να προσαρμοστεί σε στοχευμένες λειτουργίες. Έτσι, η 

ανεπαρκής ή υπερβολικά στενή οριοθέτηση μπορεί να αποκλείσει ορισμένες λειτουργίες που 

σχετίζονται με την παρόχθια βλάστηση. Αντίθετα, η διατήρηση της ευρείας οριοθέτησης θα 

βοηθούσε στην εξέταση και διαχείριση της παρόχθιας ζώνης χρησιμοποιώντας μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία ικανή να συνδυάσει τα περισσότερα θέματα που σχετίζονται με την 

παραποτάμια βλάστηση και τους τοπικούς φορείς που σχετίζονται με τη διαχείρισή της. 

 

Κύριες Κατευθύνσεις: 

 

1. Αναγνωρίστε τις παρόχθιες ζώνες ως σύνθετα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα, που 

επηρεάζονται από φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες, που ακολουθούν σύνθετες 

τροχιές με την πάροδο του χρόνου.  

2. Εξετάστε την παρόχθια βλάστηση ως ένα ανοιχτό σύστημα (i) που σχετίζεται με το κανάλι, 

τη γύρω περιοχή, την ανάντη λεκάνη απορροής , την ατμόσφαιρα και το υπόστρωμα και 

(ii) συνδέεται με τα στοιχεία αυτά μέσω αμφίδρομων ροών.  

3. Προωθήστε τη χρήση ενός ορισμού που να ενσωματώνει και να μεγιστοποιεί όλες τις 

λειτουργίες στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα (δηλαδή υποστηρικτικές, προμηθευτικές, 

ρυθμιστικές και πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες).  

4. Αναπτύξτε παραδείγματα και εργαλεία για την προώθηση ορθών πρακτικών στην 

εφαρμογή της οριοθέτησης των παρόχθιων ζωνών.  

5. Αποσαφηνίστε τη γνώση που είναι ειδική για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και τη γνώση που 

είναι μεταβιβάσιμη (π.χ. ελάχιστο πλάτος της παρόχθιας ζώνης που είναι αναγκαίο για μια 

δεδομένη λειτουργία, αποτελεσματικότητα του δεδομένου τοπογραφικού δείκτη για την 

οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης).  

 

Συγγραφείς: Simon Dufour1 and Patricia María Rodríguez-González2 
1Université Rennes 2, CNRS UMR LETG 
2Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 

Μετάφραση : Παπαστεργιάδου Ε., Μανωλάκη Π., Αβραάμ Ε., Παρίση Ζ., Καββαδίας Α., Βογιατζάκης Γ.  
 



 

4 
 

Ευχαριστίες:  
 Daniel Bruno-Collados, Diego García de Jalón, Timea Kiss, Roberto Martinez, Rob Francis, Nicola Clerici 

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις εργασίες της πρωτοβουλίας COST Action CONVERGES 

(www.converges.eu), με την υποστήριξη του COST (European Cooperation in Science and Technology; 

www.cost.eu). Το COST (European Cooperation in Science and Technology) είναι μια υπηρεσία 

χρηματοδότησης για δίκτυα έρευνας και καινοτομίας. Οι δράσεις COST συμβάλλουν στη σύνδεση 

ερευνητικών πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιτρέπουν στους επιστήμονες να αναπτύσσουν 

τις ιδέες τους με το να τις μοιράζονται με τους συνεργάτες τους. Αυτό ενισχύει την έρευνα, την καριέρα και 

την καινοτομία. 

 Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Η Patricia M Rodríguez-González χρηματοδοτήθηκε από το Portuguese Foundation for Science and 

Technology, through Investigador FCT programme (IF/00059/2015)  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση δεν αποτελεί εξαντλητική επισκόπηση του θέματος, αλλά μία εργασία για τη δράση 

COST “KNOWLEDGE CONVERSION FOR ENHANCING MANAGEMENT OF EUROPEAN RIPARIAN 

ECOSYSTEMS AND SERVICES” (CONVERGES) CA16208. Παρακαλείσθε να στείλετε σχόλια ή ερωτήσεις στον κ. 

Simon Dufour (simon.dufour@univ-rennes2.fr). 
 

Αναφορά: Dufour S., Rodríguez-González P.M. (2019). RIPARIAN ZONE / RIPARIAN VEGETATION DEFINITION: 

PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS. Report, COST Action CA16208 CONVERGES, 20 pp. Απόδοση στα 

Ελληνικά: Παπαστεργιάδου Ε., Μανωλάκη Π., Αβραάμ Ε., Παρίση Ζ., Καββαδίας Α., Βογιατζάκης Γ.  

 (https://converges.eu/resources/riparian-zone-riparian-vegetation-definition-principles-and-recommendations/) 

  

http://www.converges.eu/
http://www.cost.eu/
mailto:simon.dufour@univ-rennes2.fr
https://converges.eu/resources/riparian-zone-riparian-vegetation-definition-principles-and-recommendations/


 

5 
 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

1. Εισαγωγή - Παρόχθια βλάστηση: κρίσιμο στοιχείο των ποτάμιων συστημάτων   07 

2. Στόχος της Τεχνικής έκθεσης        08 

3. Κοινά χαρακτηριστικά της παρόχθιας ζώνης / βλάστησης     09 

4. Πηγές μεταβλητότητας στην αναγνώριση της παρόχθιας ζώνης και της βλάστησης 15 

4.1. Μεταβλητότητα του αντικειμένου       16 

4.2. Μεταβλητότητα στην αντιπροσώπευση      19 

5. Οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης        19 

Συμπέρασμα – Προτάσεις         24 

Βιβλιογραφία           24 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ       29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ: ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η παρόχθια βλάστηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των ποταμών το οποίο παρέχει πολλαπλές 

κοινωνικο-οικολογικές λειτουργίες (Malanson, 1993; National Research Council, 2002; Naiman 

et al., 2005) (Εικόνα 1). Φυσικά, η παρόχθια βλάστηση στα ποτάμια μεταβάλλει τις συνθήκες 

ροής και επομένως τις ιζηματογενείς διεργασίες, προστατεύει τις όχθες με την ανάπτυξη της σε 

περιοχές με αποθέσεις, εμπλουτίζει με αδρό οργανικό υλικό το ποτάμιο σύστημα, κ.λπ. (Gurnell 

and Gregory, 1995; Piégay and Gurnell, 1997; Tabacchi et al., 1998; Gurnell and Petts, 2006; 

Corenblit et al., 2007; Gurnell, 2014). Από μορφολογική άποψη, η επίδραση της παρόχθιας 

βλάστησης μπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε να αλλάξει εντελώς την μορφολογία ενός 

τμήματος του ποταμού (Tal et al., 2004). Χημικά, η παρόχθια βλάστηση υποστηρίζει τους 

βιογεωχημικούς κύκλους των ποτάμιων συστημάτων. Για παράδειγμα, μπορεί να βελτιώσει  την 

ποιότητα του νερού στις γεωργικές λεκάνες απορροής που επηρεάζονται από τη ρύπανση που 

προέρχεται από μη σημειακές πηγές (Sabater et al., 2003, Mander et al., 2005). Βιολογικά, η 

παρόχθια βλάστηση είναι πλούσια σε είδη και αυξάνει τοπικά τη βιοποικιλότητα (e.g. Tabacchi, 

1992; Naiman et al., 1993; Pautou et al., 1997; Jobin et al., 2004; Sabo et al., 2005; Schnitzler-

Lenoble, 2007). Αυτός ο βιολογικός ρόλος σχετίζεται επίσης με τις λειτουργίες των οικοτόπων/ 

ενδιαιτημάτων, των ποτάμιων διαδρόμων (e.g. Décamps et al., 1987; Rosenberg et al., 1997; 

Seymour and Simmons, 2008; Schnitzler-Lenoble, 2007; Roshan et al., 2017, de la Fuente et 

al., 2018) και την επίδραση της παραποτάμιας βλάστησης στη θερμοκρασία, στις εισροές της 

οργανικής ύλης κλπ. των υδάτινων οικοσυστημάτων (e.g. Beschta et al., 1987; Maridet, 1994; 

Hill et al., 2001; Ferreira et al., 2016; Miura and Urabe, 2015; Astudillo et al., 2016; Wawrzyniak 

et al., 2017; Dugdale et al., 2018). Μερικές από αυτές τις λειτουργίες έχουν αναγνωριστεί ως 

κρίσιμες για το μετριασμό των τοπικών επιδράσεων των παγκόσμιων μεταβολών, όπως οι 

θερμικές συνθήκες των ρευμάτων (Kristensen et al., 2015; Trimmel et al., 2018). Κοινωνικά, η 

παρόχθια βλάστηση συμβάλλει στην ταυτότητα του τοπίου που ανήκει και στις πολιτιστικές 

υπηρεσίες (π.χ. αναψυχή, πνευματική ανάταση, έμπνευση). 

 

 

Εικόνα 1. Η παρόχθια βλάστηση ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα πολλών κοινωνικο-οικολογικών ζητημάτων  
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Πολλές από αυτές τις λειτουργίες θεωρούνται θετικές επειδή βελτιώνουν την ανθρώπινη 

ευημερία παρέχοντας πολλές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως περιοχές αναψυχής, πρώτες 

ύλες (π.χ. ξύλο, ενέργεια) και βελτίωση της ποιότητας του νερού (Gren et al., 1995; Kenwick et 

al., 2009; Recchia et al., 2010; Flores-Díaz et al., 2014). Ωστόσο, η παρόχθια βλάστηση 

συνδέεται επίσης με αρκετούς περιορισμούς (disservices) και έτσι μπορεί να δημιουργήσει μια 

πιο αρνητική αντίληψη, που σχετίζεται κυρίως με ακραία υδρολογικά γεγονότα. Κατά τη διάρκεια 

της χαμηλής ροής, η παρόχθια βλάστηση σκιάζει το κανάλι, γεγονός που μειώνει την εξάτμιση. 

Εντούτοις, καταναλώνει νερό (Pivec, 2002; Lamontagne et al., 2005; Salemi et al., 2012; Irmak 

et al., 2013; Flanagan et al., 2017), ακόμη και αν η κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τύπο 

της βλάστησης. Για παράδειγμα, η φυσική βλάστηση μπορεί να καταναλώσει λιγότερο νερό από 

τα εξωτικά είδη (εισβολικά είδη) (Ehrenfeld, 2003), των οποίων η κατανάλωση νερού μπορεί να 

ανταγωνιστεί τις κοινωνικές ανάγκες σε νερό.  

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, η παρόχθια βλάστηση μπορεί να έχει αντιφατικές επιδράσεις 

στους κινδύνους της πλημμύρας. Τοπικά, μέσω της τραχύτητας (roughness), ρυθμίζει την 

πλημμύρα από το κανάλι στην πεδιάδα (π.χ. μειώνει την ταχύτητα του νερού, τη διάβρωση και 

τις καταστροφές στις υποδομές), αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τη στάθμη νερού για μια 

συγκεκριμένη απορροή. Κατάντη, η παρόχθια βλάστηση εφοδιάζει το ποτάμι με αδρό οργανικό 

υλικό, κομμάτια ξύλου, που μπορούν να αυξήσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών, αλλά 

μπορούν επίσης να μειώσουν την έκταση των πλημμυρών (παροχή αιχμής), αποθηκεύοντας το 

νερό στις ανάντη περιοχές. Μια δυνητικά αρνητική αντίληψη των κατοίκων των παραποτάμιων 

περιοχών συνδέεται με την ανάπτυξη των δασών που προκύπτει από τις αλλαγές της χρήσης 

γης (π.χ. την εγκατάλειψη της βόσκησης ή της γεωργίας) και τροποποιεί το πολιτιστικό τοπίο και 

την ταυτότητα της περιοχής (Schnitzler και Génot, 2012).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κοινωνικο-οικολογικούς ρόλους που παίζει στα συστήματα των 

ποταμών, η παρόχθια βλάστηση θεωρείται επιστημονικό και εφαρμοσμένο αντικείμενο που 

μελετάται σε ένα μεγάλο σύνολο της βιβλιογραφίας, τόσο σε δημοσιεύσεις διαχείρισης όσο και 

έρευνας. Ωστόσο, πολλά ονόματα δίδονται στη βλάστηση που αναπτύσσεται στις 

όχθες/κράσπεδα των ποταμών: “alluvial swamp forests”, “gallery forests”, “floodplain forests" 

κλπ. στα αγγλικά, ripisylve”, “forêt alluviale”, “boisement riverain”, κ.λπ. στα γαλλικά και “bosque 

de ribera”, “bosque ribereño”, “Soto”, “bosque en galería”, στα ισπανικά κλπ. Στα αγγλικά, οι 

Fischer et al. (2001) απαριθμούν περισσότερους από 30 όρους για τη βλάστηση που 

βρίσκονται κοντά σε υδάτινα συστήματα. Εκτός από αυτή την ποικιλομορφία, υπάρχει επίσης 

κάποια σύγχυση επειδή το ίδιο αντικείμενο μπορεί να έχει διαφορετικά ονόματα και το ίδιο το 

όνομα μπορεί να αναγνωρίσει διαφορετικά αντικείμενα (Clerici et al., 2011). Αυτή η ποικιλία και 

η σύγχυση των όρων μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και εντάσεις μεταξύ των 

παραγόντων. 

 

 

2. 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

Στόχος της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι να παράσχει στοιχεία για την αποσαφήνιση της 

αναγνώρισης της παρόχθιας ζώνης και της παρόχθιας βλάστησης των ποτάμιων /ρεόντων 

συστημάτων. Με τον όρο "αναγνώριση/ ταυτοποίηση" εννοούμε τόσο  τον ορισμό όσο και την 
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οριοθέτηση αυτού του σύνθετου αντικειμένου, που είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η 

οριοθέτηση υποδηλώνει τη δυνατότητα του σχεδιασμού ενός χάρτη που να δείχνει σαφώς τι 

βρίσκεται εντός των ορίων και τι βρίσκεται εκτός της παρόχθιας ζώνης, και η οποία μπορεί να 

έχει νομικές επιπτώσεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, παρουσιάζονται πρώτα τα κοινά 

χαρακτηριστικά της παρόχθιας βλάστησης / ζώνης και στη συνέχεια οι πηγές μεταβλητότητας 

για τον καθορισμό των ορίων της. 

Ορισμένα σχετικά στοιχεία της ανασκόπησης μπορούν να βρεθούν στο National Research Council (2002), Verry et al. 

(2004), Naiman et al. (2005), Clerici et al. (2011) και Dufour et al. (2019) για τους ορισμούς και στους Clerici et al. 

(2013) και de Sosa et al. (2017) για την οριοθέτηση.  

 

3. ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ /ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  
 

Παρά το μεγάλο αριθμό των όρων που χρησιμοποιούνται για τη βλάστηση που αναπτύσσεται 

στις όχθες των ποταμών, οι όροι αυτοί έχουν αρκετές ομοιότητες.  

1. Η έκταση που βρίσκεται κατά μήκος του ποτάμιου συστήματος, η οποία επηρεάζει τον 

ποταμό και επηρεάζεται από αυτόν μέσω φυσικών, βιολογικών, χημικών, κλπ. σχέσεων (Εικόνα 

2).  

 Ο φορέας των αλληλεπιδράσεων είναι κυρίως το νερό, μέσω της πλευρικής απορροής, 

των πλημμυρών και της δυναμικής των υπόγειων υδάτων.  

 Η έκταση αυτή, φιλοξενεί συγκεκριμένη βλάστηση κυρίως λόγω των διαταραχών από 

τις πλημμύρες (Εικόνα 3α), της καταπόνησης που προκαλείται από τις ανοξικές 

συνθήκες λόγω των πλημμυρών (Εικόνα 3β), ή/ και του μεγαλύτερου όγκου ύδατος 

που παρουσιάζεται στις περιοχές αυτές σε σχέση με τις γειτονικές ορεινές περιοχές 

λόγω της υψηλότερης στάθμης των υπόγειων υδάτων. 

  

 

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση της διατομής της παρόχθιας ζώνης. Τα βέλη παρουσιάζουν τις ροές ύλης, ενέργειας, 

νερού και πληροφορίας (τα παραδείγματα δεν εξαντλούν όλες τις περιπτώσεις).  
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β) 

α) 

Εικόνα 3. Ειδική βλάστηση που σχετίζεται (αριστερά) με το καθεστώς διαταραχής σε νησίδες που σχηματίστηκαν από 

χοντρό ίζημα και εποικίζονται (α) από ιτιές Salix sp. (Ain River, Γαλλία) και (β) ανοξικές συνθήκες στο κάτω μέρος της 

όχθης (Σκλήθρα Alnus sp., Ποταμός Doulon, Γαλλία).  

2. Παρόχθια βλάστηση είναι το σύνολο των φυτικών κοινoτήτων που υπάρχουν στην 

παρόχθια ζώνη.   

 Η παρόχθια βλάστηση, ανήκει στην παρόχθια ζώνη, η οποία ορίζεται ως "μεταβατικό 
οικοσύστημα που βρίσκεται μεταξύ των χερσαίων και υδατικών συστημάτων και 
διακρίνεται από κλίσεις σε βιοφυσικές συνθήκες, οικολογικές διεργασίες και ζώντες 
οργανισμούς. Πρόκειται για περιοχές μέσω των οποίων η επιφανειακή και υπόγεια 
υδρολογία συνδέουν τα υδάτινα σώματα με τις παρακείμενες γειτονικές ορεινές περιοχές 
(υψίπεδα). Περιλαμβάνουν εκείνα τα τμήματα των χερσαίων οικοσυστημάτων που 
επηρεάζουν σημαντικά την ανταλλαγή ενέργειας και ύλης με τα υδατικά οικοσυστήματα 
(δηλ. μια ζώνη επιρροής) "(Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 2002). Ο όρος "ζώνη" 
αντικαθίσταται μερικές φορές από τους όρους "περιοχή", "οικότονος", "σύστημα" ή 
"έκταση" (Πίνακας 1), λόγω του ότι η "ζώνη" μπορεί να συσχετιστεί με μια ευρεία κλιματική 
ζώνη, και όχι με τον τοπικό χαρακτήρα της παρόχθιας περιοχής. 

 Δημιουργεί ένα μωσαϊκό από κατατμήματα βλάστησης που μπορεί να έχουν διαφορετική 
φυσιογνωμία, δομή και σύνθεση λόγω της τοπικής μεταβλητότητας στις φυσικές συνθήκες 
(π.χ. ταχύτητα ροής κατά τη διάρκεια πλημμυρών, υψόμετρο πάνω από το επίπεδο του 
νερού, υπόστρωμα), την ηλικία και τη χρήση γης (π.χ. βόσκηση, δασοκομία) (Εικόνα 4). 

 Περιέχει φυτοκοινότητες σημαντικά διαφορετικές από αυτές των οικοτόπων των ορεινών 

περιοχών (ανάντι τμήματα ποταμών), και έτσι η παρόχθια βλάστηση αυξάνει τον πλούτο 

των ειδών σε τοπικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη (Sabo et al., 2005).  

 Μπορεί να απλουστευθεί, χρησιμοποιώντας μια διακριτή προσέγγιση που ομαδοποιεί τις 

φυτοκοινωνίες με βάση τις κυρίαρχες δυναμικές διεργασίες του ποταμού. Οι Gurnell et al. 

(2016) έχουν διακρίνει τέσσερις ζώνες μέσα στην παρόχθια ζώνη, για διαφορετικά 

βιοκλιματικά πλαίσια σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία ονομάζονται, ξεκινώντας από το 

κανάλι και ανεβαίνοντας προς τα ανάντι, "ζώνη στην οποία κυριαρχούν ποτάμιες 

διαταραχές (διάβρωση αδρού ιζήματος και απόθεση)", "ζώνη στην οποία κυριαρχούν 

ποτάμιες διαταραχές (απόθεση λεπτόκοκκου ιζήματος)", "ζώνη πλημμύρας" και "ζώνη 

στην οποία κυριαρχεί υγρό έδαφος" (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 4. Χάρτης μονάδων βλάστησης στη συμβολή του ποταμού Ain και του ποταμού Rhone (Πηγή: Girel, 1986). Κάθε 

χρώμα αντιπροσωπεύει διαφορετική φυτική κοινότητα. 

 

Εικόνα 5. Πλευρική ζώνωση της παρόχθιας ζώνης κατά μήκος του υδρογραφικoύ δικτύου; οι ζώνες κυριαρχούνται από 

διαφορετικές υδρογεωμορφολογικές διεργασίες (Πηγή: Gurnell et al., 2016) 
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3. Οι περισσότεροι ορισμοί της παρόχθιας ζώνης και της παρόχθιας βλάστησης, 

χρησιμοποιούν μια λειτουργική προσέγγιση και επισημαίνουν τις αμφίδρομες επιδράσεις 

μεταξύ υδατικών και χερσαίων συστημάτων των υδρολογικών, μορφολογικών, χημικών και 

βιολογικών διεργασιών (Πίνακας 1). 

 

 
Πίνακας 1. Επιλεγμένος κατάλογος ορισμών της παρόχθιας ζώνης και των σχετικών μονάδων βλάστησης. Τύπος 

ορισμού: (F = Λειτουργικός και S = Δομικός). Κύριος στόχος ορισμού: (Flu = ποτάμιες διεργασίες, Geo = τοπογραφική / 

γεωγραφική οριοθέτηση, Soi = Χαρακτηριστικά εδάφους, Bio = βιοτικές κοινότητες). 

 

Expression Ορισμός Τύπος Κύριος 
στόχος 

Πηγή 

 
Παρόχθια ζώνη (ή περιοχή ή οικότονος ή έκταση ή σύστημα) 
 
 
 
Παρόχθια ζώνη 

 

Ζώνη άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ 
χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος 

Η βλάστηση, η υδρολογία και η τοπογραφία 
καθορίζουν το είδος, το μέγεθος και την 
κατεύθυνση των λειτουργικών σχέσεων. Η 
κατεύθυνση των παρόχθιων 
αλληλεπιδράσεων αναφέρεται στην 
θεωρία/ιδέα/αντίληψη ότι το χερσαίο 
σύστημα μπορεί να επηρεάσει το υδάτινο 
περιβάλλον ή το αντίστροφο. 

F Flu Swanson et al., 1982 
 

Τρισδιάστατη ζώνη άμεσης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ χερσαίων και υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 

Τα όρια της παρόχθιας ζώνης εκτείνονται 
προς τα έξω μέχρι το όριο της πλημμύρας 
και προς τα πάνω μέχρι την κορυφή της 
παραποτάμιας βλάστησης. 

F Flu Gregory et al., 1991 

Περιοχή πολύ κοντά σε ρέμα ή ποτάμι, το 
περιβάλλον του οποίου επηρεάζεται σαφώς 
από την εγγύτητα. 

F/S Flu/Geo Bren, 1993 

Περιλαμβάνει το κανάλι μεταξύ του 
χαμηλότερου και υψηλότερου σημείου ροής 
ύδατος και εκείνο το τμήμα του χερσαίου 
τοπίου από το υψηλότερο σημείο ροής μέχρι 
τις ορεινές περιοχές όπου η βλάστηση 
μπορεί να επηρεαστεί από τον ανυψωμένο 
υδροφόρο ορίζοντα ή τις πλημμύρες και από 
την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το 
νερό. [...] 

Η βλάστηση έξω από τη ζώνη, η οποία δεν 
επηρεάζεται από τις υδρολογικές συνθήκες 
αλλά συνεισφέρει στην οργανική ύλη της 
πλημμυρικής περιοχής ή του καναλιού, ή 
που επηρεάζει το φυσικό καθεστώς της 
πλημμυρικής περιοχής ή του καναλιού μέσω 
της σκίασης, μπορεί να θεωρηθεί μέρος της 
παρόχθιας ζώνης. 

F Flu Naiman and Décamps, 1997 

Η μεταβατική περιοχή μεταξύ χερσαίων και 
υδατικών οικοσυστημάτων, η οποία 
διακρίνεται από κλίσεις σε βιοφυσικές 
συνθήκες, οικολογικές διεργασίες και ζώντες 
οργανισμούς. 

Πρόκειται για περιοχές μέσω των οποίων η 
επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία 
συνδέουν τα υδάτινα σώματα με τις 
παρακείμενες γειτονικές ορεινές περιοχές. 

F Flu National Research Council, 
2002 

Οικολογικός όρος που αναφέρεται σε εκείνο 
το τμήμα του ποτάμιου συστήματος που 
κατακλύζεται ή είναι κορεσμένο σε 

F Flu Osterkamp, 2008 
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περιόδους πλημμύρας. Αποτελείται από 
όλες τις επιφάνειες των ενεργών ποτάμιων 
σχηματισμών που βρίσκονται μέσα στην 
πλημμυρική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου 
του καναλιού, των νησίδων, των ύφαλων και 
των σχετικών χαρακτηριστικών του ποταμού, 
όπως παλιομάνες, βυθίσματα και φυσικά 
αναχώματα. 

Ειδικά σε ξηρά και ημίξηρα περιβάλλοντα 
(όπου χαρακτηρίζονται από έλλειψη νερού), η 
παρόχθια ζώνη μπορεί να υποστηρίξει φυτικά 
είδη και άλλους οργανισμούς οι οποίοι δεν 
υπάρχουν στις παρακείμενες, πιο ξηρές 
ορεινές περιοχές. 

Ημι-χερσαίες περιοχές που βρίσκονται στη 
διεπαφή (interface) του χερσαίου και 
υδάτινου περιβάλλοντος. 

Συχνά επηρεάζονται από φαινόμενα 
υπερχείλισης της όχθης και συνδέουν τις 
ορεινές περιοχές με τα υδατικά 
περιβάλλοντα μέσω των επιφανειακών και 
υπόγειων υδρολογικών ροών.  

F Flu Vidon et al., 2010 
 

Περιοχή μεταξύ της όχθης του ποταμού ή 
ρέματος και της χαρακτηριστικής μετάβασης 
μεταξύ οργανικών και ανόργανων εδαφών 
[...] 

Αυτός ο ορισμός που βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, έχει επίσης 
τοπογραφικές και βιολογικές διαστάσεις. Η 
προαναφερθείσα μετάβαση του εδάφους 
(οργανικό σε ανόργανο) συνήθως 
συνοδεύεται από την αύξηση της κλίσης του 
εδάφους και από αλλαγές της βλάστησης. 

S Soi Ledesma et al., 2018 

Τα όρια ή οι όχθες ενός ποταμού ή ρέματος.  
Αν και αυτός ο όρος χρησιμοποιείται μερικές 
φορές εναλλακτικά για την πλημμυρική 
περιοχή, η παρόχθια ζώνη θεωρείται γενικά 
να είναι σχετικά πιο στενή σε σύγκριση με 
την πλημμυρική περιοχή. Η διάρκεια της 
πλημμύρας σε μια παρόχθια ζώνη είναι 
γενικά πολύ μικρότερη και ο χρονικός 
ορίζοντας είναι λιγότερο προβλέψιμος από 
ό, τι σε μια πλημμυρική περιοχή ποταμού. 

S Flu http://medwet.org/aboutwetland
s/wetland-terminology/ 

Παρόχθια περιοχή Τριών διαστάσεων οικότονοι 
αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνουν 
χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, που 
εκτείνονται προς τα κάτω μέχρι τα υπόγεια 
ύδατα, προς τα πάνω πιο ψηλά από την 
κόμη των δένδρων και προς τα έξω κατά 
μήκος της πλημμυρικής περιοχής, μέχρι τις 
κοντινές πλαγιές από τις οποίες ρέει το νερό, 
πλευρικά στο χερσαίο οικοσύστημα, και κατά 
μήκος της πορείας του νερού σε μεταβλητό 
πλάτος. 

F Flu Ilhardt et al., 2000 

Παρόχθιος 
οικότονος 

Τρισδιάστατος χώρος αλληλεπίδρασης 
χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων, 
που εκτείνονται προς τα κάτω μέχρι τα 
υπόγεια ύδατα, προς τα πάνω πιο ψηλά από 
την κόμη (canopy), και προς τα έξω κατά 
μήκος της πλημμυρικής περιοχής, μέχρι τις 
κοντινές πλαγιές από τις οποίες ρέει το νερό, 
πλευρικά στο χερσαίο οικοσύστημα, και κατά 
μήκος της πορείας του νερού σε μεταβλητό 
πλάτος. 

F/S Flu Verry et al., 2004 

Παρόχθια 
συστήματα 

Μεταβατικές ημι-χερσαίες περιοχές που 
επηρεάζονται τακτικά από γλυκό νερό (fresh 
water), που συνήθως εκτείνεται από 
παρυφές των υδάτινων σωμάτων έως τις 
παρυφές των ορεινών κοινοτήτων. 

F Flu/Bio Naiman and Décamps, 2005 

Παρόχθια έκταση 
(Riparian land) 

Οποιαδήποτε έκταση η οποία γειτνιάζει, 
επηρεάζει άμεσα, ή επηρεάζεται από ένα 
υδάτινο σώμα. 
 

F Geo Lovett and Price, 1999 
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Παρόχθιες διαπλάσεις / σχηματισμοί* 
Αλλουβιακοί 
θεριζόμενοι λειμώνες * 

Λιβάδια που αναπτύσσονται 
σε ιζηματογενείς αποθέσεις 
ποταμών.  

Τα λιβάδια  
χαρακτηρίζονται από 
τακτικές πλημμύρες και την 
επίδραση του θερισμού 

S Bio Eriksson, 2008 

Παρόχθια/παραποτάμια 
δάση* 

Η βλάστηση η οποία βρίσκεται 
στην πλημμυρική περιοχή ή 
γειτνιάζει με ποτάμια ή 
ρέματα.  

Το παρόχθιο δάσος 
εκτείνεται πλευρικά από το 
ενεργό κανάλι για να 
συμπεριλάβει την ενεργή 
πλημμυρική περιοχή και τις 
φυσικές αναβαθμίδες 
(terraces). 

S Bio  Naiman et al., 1998 

Παρόχθιες λόχμες* Θαμνώνες που 
αναπτύσσονται κατά μήκος 
ποταμών. 

S Bio Davies et al., 2004 

(Ημί)-υδατική κοινότητα Εγκαταλειμμένα κανάλια με 
υδρόβια και / ή υδροφυτική  
ποώδη βλάστηση. 

S Bio Marston et al., 1995 

Άλλα 
Αλλουβιακά δάση  Δασικά οικοσυστήματα που 

συνδέονται με τα υπόγεια 
ύδατα, τα οποία είτε τακτικά 
είτε σπάνια πλημμυρίζουν. 

S Bio/Flu Pautou, 1984 

Παρόχθιοι διάδρομοι  Περιλαμβάνει το ποτάμιο 
κανάλι και το τμήμα του 
χερσαίου τοπίου από το 
υψηλότερο σημείο του νερού 
μέχρι τις ορεινές περιοχές 
όπου η βλάστηση μπορεί να 

επηρεαστεί από τον 
ανυψωμένο υδροφόρο ή τις 
πλημμύρες, και από την 
ικανότητα των εδαφών να 
συγκρατούν νερό.  
Σημείωση: η επίδραση της 

βλάστησης του ποταμού 
αναφέρεται ρητά 

F Flu Naiman et al., 1993 

Παρόχθια βλάστηση  Υδροφυτική βλάστηση η 
οποία αναπτύσσεται σε άμεση 
γειτνίαση με […] ποταμό   
αρκετά κοντά ώστε η ετήσια 
εξατμισοδιαπνοή να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα ο 
οποίος να επηρεάζει [...] το 
καθεστώς του ποταμού.  

S Bio http://medwet.org/aboutwetlands/wetland-
terminology/ 

Παρόχθια 
οικοσυστήματα  

Σύνθετη συνάθροιση 
οργανισμών και του 
περιβάλλοντος τους που 
υπάρχουν δίπλα και κοντά σε 
ρέοντα ύδατα 

Χωρίς συγκεκριμένα όρια, 
μπορεί να περιλαμβάνει 
όχθες ποταμών, 
πλημμυρικές περιοχές, και 
υγροτόπους, καθώς και 
υπο-αρδευόμενες θέσεις, 
σχηματίζοντας μια 
μεταβατική ζώνη μεταξύ 
ορεινών περιοχών και 
υδατικού συστήματος. 
Κυρίως γραμμικά σε σχήμα 
και έκταση, χαρακτηρίζονται 
από την πλευρική ροή του 
νερού που ανεβαίνει και 

S Bio Lowrance et al., 1985 
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πέφτει τουλάχιστον μία 
φορά μέσα σε μια αυξητική 
περίοδο 

Παρόχθια δάση/στοές* Στενή λωρίδα δάσους που 
συνδέεται με κολπίσκους 
(creeks) και ποτάμια, σε ένα 
κατά τα άλλα μη δασικό τοπίο 

S Bio Veneklaas et al., 2005 

Δάσος πλημμυρικών 
περιοχών 

Δασικά οικοσυστήματα που 
αναπτύσσονται στην 
πλημμυρική περιοχή.  

Η πλημμυρική περιοχή 
μπορεί να οριστεί με 
υδρολογικούς όρους, όπως 
η πλημμυρισμένη επιφάνεια 
[...] ή με γεωμορφολογικούς 
όρους, όπως η 
προσχωσιγενής επιφάνεια 
που δημιουργήθηκε από 
τον ποταμό υπό τις 
παρούσες περιβαλλοντικές 
συνθήκες 

S Bio/Flu Bendix et Hupp, 2000 

* όροι που χρησιμοποιούνται στον κατάλογο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 92/43 / ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

 

4. Η έκταση (land) η οποία βρίσκεται παράλληλα με τα ποτάμια συστήματα, που επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τον ποταμό και τις συναφείς διεργασίες του, αλλά είναι επίσης ανοικτή στις 

γύρω περιοχές (π.χ. λόφος, οροπέδιο) μέσω ροών που οδηγούνται από φυσικές (π.χ. 

απορροή), βιολογικές (π.χ. κινητικότητα των ειδών) και ανθρώπινες διεργασίες (π.χ. 

απομάκρυνση της βιομάζας μέσω καλλιέργειας). 

 

5. Οι παρόχθιες ζώνες είναι υβριδικά συστήματα επειδή προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

ανθρώπινων και φυσικών διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

όπως η χρήση γης και η διαχείριση των ποταμών, είναι σημαντικοί παράγοντες που 

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την παρόχθια βλάστηση (π.χ., Piégay et al., 2003; Kondolf et 

al., 2007; Dufour et al., 2015; Brown et al., 2018). Αυτό συνεπάγεται την ενσωμάτωση στον 

ορισμό της παρόχθιας ζώνης, του τρόπου χρήσης της από τον ανθρώπινο πληθυσμό και την 

αξία που δίνεται στην περιοχή, παράγοντες που δεν εξετάζονται επί του παρόντος στη 

βιβλιογραφία (Πίνακας 1). 

 

 

4. ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

 

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά της παρόχθιας ζώνης και της βλάστησης των ρεόντων 

συστημάτων, η επιστημονική και εφαρμοσμένη βιβλιογραφία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 

εξαιτίας της ποικιλίας των όρων που χρησιμοποιούνται. Αυτή η ποικιλία σχετίζεται κυρίως με την 

εγγενή μεταβλητότητα του  αντικειμένου. Για παράδειγμα, η παρόχθια βλάστηση μπορεί να 

αναφέρεται είτε σε μια στενή λωρίδα δέντρων σε ένα λιβάδι ή σε ένα χωράφι (Εικ. 6Α), σε ένα 

μεγάλο δάσος πλημμυρικών περιοχών  (Εικ. 6B) ή σε ένα δάσος που εγκαθίσταται σε απότομες 
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κολλουβιακές αποθέσεις  (Εικ. 6Γ). Αυτή η ποικιλία όμως σχετίζεται επίσης με την 

ποικιλομορφία στον τρόπο που οι επιστήμονες και οι διαχειριστές την απεικονίζουν.  

 

 

Εικόνα 6. Αναπαράσταση της μεταβλητότητας στην παρόχθια ζώνη και στη βλάστηση. Α: μικρό αγροτικό ρέμα με 

παρόχθια ζώνη που κυριαρχείται από λιβάδια, με στενή λωρίδα δέντρων κατά μήκος του ρέματος (Νορμανδία, Γαλλία). Β: 

μια μεγάλη δασώδης πλημμυρική πεδιάδα (ποταμός Aragon, λεκάνη του Ebro, Ισπανία). Γ: στενή ανάντη παρόχθια ζώνη 

με δασωμένες όχθες και πλαγιές (επάνω από τον ποταμό Τάγο, Ισπανία). 

 

 

4.1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η πρώτη πηγή της μεταβλητότητας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρόχθιας 

ζώνης και της βλάστησης είναι η εγγενής ποικιλότητα τους. Πράγματι, η δομή και η οικολογική 

λειτουργία τους διαφέρουν από ένα γεωγραφικό πλαίσιο στο άλλο (Εικόνα 7 και 8). Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι κύριοι παράγοντες που διέπουν τη μεταβολή στη δομή και τη λειτουργία 

είναι οι εξής: 
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 το βιοκλιματικό καθεστώς, το οποίο επηρεάζει, για παράδειγμα, την ποσότητα και το 

χρόνο διαθεσιμότητας του νερού, τις διαταραχές από τις πλημμύρες και το χρόνο 

ανάκαμψης μετά τη διαταραχή (Bendix and Stella, 2013) 

 το μορφολογικό μοτίβο, το οποίο δημιουργεί ένα τρισδιάστατο (3D) φυσικό πρότυπο 

για τον αποικισμό και την ανάπτυξη της βλάστησης και οδηγεί σε καταστάσεις 

καταπονήσεων και διαταραχών (Corenblit et al., 2015) 

 το πλαίσιο χρήσης γης, μέσω άμεσων (π.χ. εκκαθάριση) και έμμεσων (π.χ. άντληση 

νερού, ρύθμιση ποταμού) επιδράσεων στη βλάστηση  

 

 

Εικόνα 7. Πηγές μεταβλητότητας στη δομή και τη λειτουργία της παρόχθιας βλάστησης, με παραδείγματα βιοκλιματικών 

περιοχών, κάθε μία από τις οποίες δυνητικά φιλοξενεί διαφορετικούς βιογεωμορφολογικούς τύπους και πίνακες χρήσης 

γης) (land-use matrices) θεμελιώδεις επιφάνειες χρήσεων γης (π.χ. δασικές, γεωργικές, αστικές). Να σημειωθεί ότι δεν 

αναφέρονται όλες οι καταστάσεις (π.χ. ξηρό κλίμα) και δεν είναι απαραίτητοι όλοι οι συνδυασμοί. Ο χρόνος δεν 

αναπαριστάται, αλλά κάθε τμήμα ακολουθεί μια τροχιά και μπορεί να περάσει από τη μια κατάσταση στην άλλη με την 

πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, κάθε κατάσταση μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες υπο-καταστάσεις που αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές καταστάσεις διατήρησης (π.χ. σποραδικές ή φυτεμένες, για ένα δασωμένο τοπίο). 

 

Στις περισσότερες οικοπεριοχές, στα τελευταία στάδια διαδοχής θα πρέπει να κυριαρχούν τα 

δέντρα, επομένως οι όροι αναφέρονται συχνά σε δασικές μονάδες: δαση χαμηλού υψομέτρου,, 

παραποτάμια δάση, αλλουβιακά δάση (Πίνακας 1). Στις πιο δριμείς οικοπεριοχές (δηλ. 

ψυχρότερες και ξηρότερες), ωστόσο, θα πρέπει να κυριαρχούν οι λόχμες, οι θαμνώνες και τα 

ποολίβαδα.  
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Το γενικό πλαίσιο της μεταβλητότητας επηρεάζει επίσης την προτεραιότητα των 

εφαρμοζόμενων ζητημάτων και τη μελέτη της παρόχθιας βλάστησης. Για παράδειγμα, από 

υδρολογικής άποψης, υπάρχει η τάση κοντά στις πηγές, στα ανάντι  οι κοίτες και οι όχθες των 

ποταμών να είναι στενές, ενώ προς τα κατάντι να διευρύνονται. Έτσι, μελέτες μεγάλων 

συστημάτων ίσως να χρησιμοποιούν τον όρο «πλημμυρικά δάση» και να τονίζουν τους ρόλους 

των πλημμυρών και των υπογείων υδάτων (π.χ. Pautou, 1984), ενώ οι μελέτες για τα ανάντη 

τμήματα της λεκάνης απορροής να επικεντρώνονται περισσότερο στο ρόλο της βλάστησης στην 

κοίτη (π.χ. Swanson et al., 1982). 

Το βιοκλίμα, η μορφολογία και η χρήση της γης μεταβάλλονται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ανάλογα με το κοινωνιολογικό, πολιτιστικό και 

οικονομικό πλαίσιο. Έτσι, η παρόχθια ζώνη και η βλάστηση είναι συν-κατασκευασμένα 

κοινωνικο-οικολογικά συστήματα που ακολουθούν σύνθετες τροχιές τόσο εξαιτίας βιοφυσικών 

(π.χ. δυναμική ποταμού) όσο και ανθρωπογενών (π.χ. βόσκηση, φύτευση) παραγόντων. Έτσι,  

οι παρόχθιες ζώνες είναι συχνά ένα περίπλοκο μωσαϊκό διάφορων τύπων κάλυψης γης και 

οικοσυστημάτων (π.χ. λιβάδια, δάση) (Εικ. 7 και 8 G, Η και Ι). Αυτό το μωσαϊκό μπορεί να 

σχηματίσει ένα διάδρομο σε κλίμακα τοπίου (Malanson, 1993). Για παράδειγμα, σε ξηρότερο 

περιβάλλον, τα παρόχθια οικοσυστήματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ορατά στο τοπίο ως μια 

λωρίδα πιο πράσινης βλάστησης. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται μερικές φορές ο όρος 

"παρόχθια δάση/στοές" (forest gallery). 

 

Εικόνα 8. Παραδείγματα τμημάτων ποταμού που βρίσκονται σε διαφορετικές βιοκλιματικές περιοχές, διαφορετικούς 

ποτάμιους βιογεωμορφολογικούς τύπους και διαφορετικές θεμελιώδεις επιφάνειες χρήσεων γης όπως απεικονίζονται 

στην Εικ. 1. A, B και C ανήκουν σε μαιανδρικά δασωμένα τμήματα ποταμών διαφορετικών κλιματικών περιοχών. A: 

τροπικό περιβάλλον στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αμαζονίου (Βραζιλία), B: εύκρατο περιβάλλον στη λεκάνη 

απορροής του ποταμού Ρήνου (Γαλλία), C: αρκτικό περιβάλλον στην Αλάσκα (ΗΠΑ), D, E και F: αντιστοιχούν σε 

Μεσογειακά τμήματα ποταμών σε αγροτικές περιοχές και με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά περιβάλλοντα. D: 

περιορισμένο (confined) τμήμα ποταμού στην λεκάνη απορροής του ποταμού Duero (Ισπανία), E: τμήμα ποταμού με 

πλευρικά κανάλια στη λεκάνη απορροής του ποταμού Duero (Ισπανία), F: μαιανδρικό τμήμα ποταμού στη λεκάνη 

απορροής του ποταμού Sacramento (Η.Π.Α.), G, H και I είναι εύκρατα μαιανδρικά τμήματα ποταμών με διαφορετικές 

χρήσεις γης. G: δασικό στη λεκάνη του Ρήνου (Γαλλία), H: αγροτικό στην λεκάνη απορροής του Σηκουάνα (Γαλλία), I: 

αστικό στην λεκάνη απορροής του Σηκουάνα (Γαλλία). Εικόνες από Google Earth. 
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4.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 

Η δεύτερη πηγή της διαφοροποίησης στον προσδιορισμό της παρόχθιας ζώνης και της 
βλάστησης σχετίζεται με τη μεταβλητότητα του τρόπου με τον οποίο οι επιστήμονες και οι 
διαχειριστές τις διακρίνουν και τις αντιστοιχούν. Για παράδειγμα, η σύγχυση μπορεί να ξεκινήσει 
με το επίθετο "παρόχθιος"’ "riparian". Στην αγγλική γλώσσα, το "riparian" εμφανίστηκε μόνο το 
1873, μετά τα επίθετα «riparious», «riparial» και «ripicolous» το 1656, 1846 και 1859, αντίστοιχα 
(The Oxford English Dictionary, www.oed.com). Σημαίνει την έννοια "από, που σχετίζονται με, ή 
βρίσκονται στις όχθες ενός ποταμού", αλλά ο ορισμός της "όχθης" μπορεί να περιλαμβάνει μόνο 
την κλίση ή την κορυφή της πλαγιάς, η οποία μπορεί να εκτείνεται και στην πλειονότητα των 
πλημμυρικών πεδιάδων. 

Αυτή η μεταβλητότητα στην αντιπροσώπευση μπορεί να προέλθει από τον στόχο της μελέτης, 
την αναλυτική λειτουργία των ακτών, το επιστημονικό υπόβαθρο των συγγραφέων κλπ. Για 
παράδειγμα, η παρόχθια ζώνη έχει οριστεί ως όλα τα ακόλουθα:  

• η «περιοχή μεταξύ της άκρης του ρέματος και της χαρακτηριστικής μετάβασης μεταξύ 
οργανικών και ανόργανων) εδαφών» (εδαφολογική προσέγγιση των Ledesma et al., 
2018) 

• "το τμήμα του ποτάμιου συστήματος που κατακλύζεται ή είναι κορεσμένο σε περιόδους 
πλημμύρας (που) αποτελείται από όλες τις επιφάνειες των ενεργών ποτάμιων 
σχηματισμών που βρίσκονται μέσα στην πλημμυρική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου 
του καναλιού, των νησίδων, των ύφαλων και των σχετικών χαρακτηριστικών του 
ποταμού" (υδρομορφική προσέγγιση του Osterkamp (2008). 

• "... όπου η βλάστηση μπορεί να επηρεαστεί από τον ανυψωμένο υδροφόρο ορίζοντα... 
και από την ικανότητα των εδαφών να συγκρατούν το νερό [και τη] βλάστηση ... που 
συνεισφέρει οργανική ύλη στην πλημμυρική περιοχή ή την κοίτη ή που επηρεάζει το 
φυσικό καθεστώς της πλημμυρικής περιοχής ή του καναλιού μέσω της σκίασης " (πιο 
βιολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση των Naiman και Décamps (1997). 

 

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

 

Ο μεταβατικός χαρακτήρας της παρόχθιας ζώνης καθιστά δύσκολη την παροχή μιας απλής και 
καθολικής προσέγγισης στην οριοθέτησή της (Clerici et al., 2013 · de Sosa et al., 2017). Δύο 
βασικές προσεγγίσεις υπάρχουν για την επίλυση αυτού του προβλήματος. 

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, μπορεί να οριστεί ως μια απόσταση από την κοίτη του 
ποταμού, ενδεχομένως σταθμισμένη από το μέγεθος του ποταμού. Το πλεονέκτημα αυτής της 
προσέγγισης είναι η απλή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις όχθες (π.χ. άδεια για κοπή της 
βλάστησης). Έτσι, χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Βραζιλία, Σλοβενία) για την 
προστασία της παρόχθιας ζώνης. Στην προσέγγιση αυτή, η απόσταση θα πρέπει να βασίζεται 
στη βιβλιογραφία, η οποία προσδιορίζει μια ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση για να 
εξασφαλιστεί η παροχή μιας (ή περισσότερων) υπηρεσιών του οικοσυστήματος (π.χ. 
σταθεροποίηση οχθών, απομάκρυνση αζώτου). Για παράδειγμα, σε μια ανασκόπηση, οι 
Castelle et al. (1994) διαπίστωσαν ότι μία ρυθμιστική ζώνη τουλάχιστον 15 μ. από την κοίτη 
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είναι απαραίτητη για την προστασία υγροτόπων και ρεμάτων στις περισσότερες συνθήκες. 
Δεδομένου ότι η κατάλληλη απόσταση εξαρτάται από τη στοχευμένη υπηρεσία του 
οικοσυστήματος (ή ομάδα υπηρεσιών, βλέπε de Sosa et al., 2017), αυτή η προσέγγιση μπορεί 
να αποδώσει μια ποικιλία τιμών: Castelle et al. (1994) υποδεικνύουν ένα εύρος 3-200 μ. 
μεταβατικής ζώνης. Όταν αυτή η σταθερή απόσταση έχει νομική διάσταση, προκύπτει κατ 
'ανάγκη από έναν πολιτικό συμβιβασμό μεταξύ διαφόρων παραγόντων και φορέων. Έτσι, σε 
πολλές περιπτώσεις, η απόσταση αποφασίζεται με ελάχιστα ή καθόλου επιστημονικά κριτήρια, 
και ο συμβιβασμός καταλήγει συχνά σε σχετικά μικρή απόσταση που δεν μπορεί να 
συμπεριλάβει όλες τις λειτουργίες του οικοσυστήματος. Επιπλέον, σε μια σταθερή απόσταση 
δεν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης, όπως διαμορφώσεις ή 
διεργασίες της όχθης του ποταμού, οι οποίες είναι κρίσιμες για την κατανόηση της λειτουργίας 
των παρόχθιων οικοσυστημάτων και επομένως για την κατάλληλη διαχείριση τους. Η σταθερή 
απόσταση μπορεί να θεωρηθεί μία ελάχιστη απαίτηση, αλλά, από την άποψη της αειφορίας, 
απέχει πολύ από το να είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση επειδή δεν βασίζεται στην κοινωνικο-
οικολογική λειτουργία μιας παρόχθιας ζώνης. 

Εναλλακτικά, η παρόχθια ζώνη μπορεί να οριοθετηθεί χρησιμοποιώντας δομικές, λειτουργικές ή 

μικτές προσεγγίσεις (για σύγκριση προσεγγίσεων, βλ. για παράδειγμα de Sosa et al. (2017) και 

Εικ. 9). Πράγματι, πρόσφατα η επίσημη οριοθέτηση των παρόχθιων ζωνών χρησιμοποιεί 

ορισμένες δομικές παραμέτρους, κυρίως την κάλυψη της γης και τοπογραφικά χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγμα, οι Thomas et al. (1979) οριοθέτησαν την παρόχθια ζώνη αναγνωρίζοντας την 

υγροτοπική βλάστηση που απαιτεί ελεύθερο ή μη δεσμευμένο νερό ή αυξημένης συνθήκες 

υγρασίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σύνθεση της χλωρίδας (Hagan et al., 2006) αλλά 

και της πανίδας με ζώα όπως τα αμφίβια (Perkins and Hunter, 2006). Ωστόσο, η χρησιμοποίηση 

διαφορετικών βιολογικών ομάδων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές οριοθετήσεις: Οι Hagan 

et al. (2006) δεν μπόρεσαν να ορίσουν την παρόχθια ζώνη μικρών ρευμάτων με βάση τα είδη 

δένδρων και θάμνων, αλλά βρήκαν μια συγκεκριμένη φυτοκοινότητα ποωδών ειδών στην 

παρόχθια ζώνη που διέφερε από εκείνες των γύρω περιοχών. Επιπλέον, οριοθέτησαν 

παρόχθια ζώνη μικρότερου πλάτους συγκριτικά με αυτή που οριοθέτησαν οι Perkins και Hunter 

(2006), που χρησιμοποίησαν αμφίβια. Επιπρόσθετα, αυτή η προσέγγιση είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί σε μεγάλες κλίμακες. 

Σε μεγάλες κλίμακες, μια άλλη δομική προσέγγιση χρησιμοποιείται, βασισμένη κυρίως σε 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι Ilhardt et al. (2000) και Verry (2004) 

ανέπτυξαν προσεγγίσεις βασισμένες σε τοπογραφικά χαρακτηριστικά και το σχήμα της όχθης. 

Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για οριοθέτηση μεγάλης κλίμακας και η διαδικασία 

χαρτογράφησης συνεχώς βελτιώνεται με την ανάπτυξη εργαλείων τηλεπισκόπησης (ειδικά για 

μικρά ρέματα). Έχει όμως ορισμένους περιορισμούς, ιδίως για αβαθή ρέματα με μικρή κλίση. 

Προφανώς, οι δομικές προσεγγίσεις δυσκολεύονται να αποδώσουν τη λειτουργική διάσταση της 

παρόχθιας ζώνης και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν πιο δυναμικές προσεγγίσεις, ιδίως με τη 

χρήση υδραυλικών κριτηρίων. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι σπόροι στις 

παρόχθιες ζώνες των ποταμών χρειάζονται ένα πλημμυρικό γεγονός για να βλαστήσουν και να 

αναπτυχθούν, η παράκτια ζώνη θα μπορούσε να οριοθετηθεί από τις χρονικές απαιτήσεις για 

βιώσιμο πληθυσμό ενός παρόχθιου είδους στόχου. Αν τα είδη-στόχοι είναι ετήσια ή πολυετή 

ποώδη φυτά, θα χρειαστούν πλημμύρες κάθε 2-3 χρόνια, αλλά αν είναι ξυλώδη είδη (π.χ. ιτιές, 

λεύκες, σκλήθρα), που έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, μπορεί να χρειαστούν πλημμύρες μόνο 

κάθε 10-20 χρόνια. Επομένως, η παράκτια ζώνη θα πρέπει να ορίζεται ως το πλάτος που 

πλημμυρίζεται από υψηλές ροές κάθε 10-20 χρόνια. Αυτή η οριοθέτηση αντιστοιχεί περίπου στη 

Ζώνη 4 των Gurnell et al. (2016) (Σχήμα 5), η οποία περιστασιακά πλημμυρίζεται αλλά χωρίς να 



 

21 
 

λαμβάνεται υπόψιν η δυναμική των φερτών υλικών. Αυτή η προσέγγιση έχει τρεις κύριους 

περιορισμούς. Πρώτον, απαιτεί ένα πλημμυρικό μοντέλο. Δεύτερον, παρέχει διαφορετικά πλάτη 

της παρόχθιας ζώνης ανάλογα με το είδος-στόχο. Τέλος, η πιο ξηρή ζώνη στο μοντέλο του 

Gurnell et al. (2016) (δηλαδή η πλημμύρα απουσιάζει ή είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά η υγρασία 

του εδάφους είναι μόνιμη εφόσον τα επίπεδα υδάτων της κοίτης είναι υψηλά καθ 'όλη τη 

διάρκεια του έτους) είναι δύσκολο να μοντελοποιηθεί και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

απαιτεί δουλειά πεδίου για να προσδιοριστεί. 

 

 

Εικόνα 9. Παράδειγμα σύγκρισης προσεγγίσεων για την οριοθέτηση των παρόχθιων ρυθμιστικών ζωνών (Πηγή: de Sosa 
et al., 2017).  
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Οι πρόσφατες εξελίξεις στα διαθέσιμα δεδομένα και τους υπολογιστικούς πόρους επιτρέπουν 
την ανάπτυξη μικτών προσεγγίσεων σε μεγάλες κλίμακες (de Sosa et al., 2017, Εικόνα 10). Για 
παράδειγμα, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνδυάζει μια ποικιλία πληροφοριών: δείκτη μορφής 
της κοίτης υπολογιζόμενο με DEM (Digital Elevation Model), μοντέλο πλημμυρικών φαινομένων 
(όταν είναι διαθέσιμο) και σταθερή ελάχιστη απόσταση 40 μ. από το ρέμα με βάση την 
επιστημονική βιβλιογραφία (Clerici et al., 2011, Clerici et al., 2013). Ο συνδυασμός μίας 
σταθερής απόστασης και κριτηρίων πλημμύρας (ή τοπογραφικών στοιχείων) είναι ένας τρόπος 
για να ληφθεί υπόψη τόσο η επίδραση της παρόχθιας ζώνης στο ποτάμιο σύστημα όσο και η 
επίδραση των ποταμών στην παρόχθια ζώνη. Ως εκ τούτου, είναι ο μόνος τρόπος να 
παρέχονται σχετικές πληροφορίες για τις κύριες οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τις παρόχθιες 
ζώνες (π.χ. οδηγίες για τους οικοτόπους, το νερό και τα νιτρικά). Το σύστημα παρακολούθησης 
της ΕΕ, Copernicus, παρέχει επίσης τρία σύνολα δεδομένων σχετικά με τις παρόχθιες ζώνες 
(Κάλυψη εδάφους / Xρήση γης, Οριοθέτηση Παρόχθιων Ζωνών και Πράσινων Γραμμικών 
Στοιχείων; βλ. Https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones και Weissteiner et al., 2016). 
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B 

Εικόνα 10. Παραδείγματα διαγραμμάτων ροής για τη μοντελοποίηση της οριοθέτησης της παρόχθιας ζώνης (A) στην 

κλίμακα υδροκρίτη/λεκάνης απορροής από τους de Sosa et al. (2017) και (Β) σε Ευρωπαϊκή κλίμακα από Clerici et al. 

(2013). Το τελευταίο συνδυάζει ένα σταθερό πλάτος ("λειτουργική ζώνη ρύθμισης") με υδραυλικά δεδομένα ("δεδομένα 

πλημμυρικών πεδιάδων LISFLOOD", δηλ. μοντελοποίηση πλημμυρικών πεδιάδων με 50ετή συχνότητα), τοπογραφίας 

("ASTER GDEM Mosaic" ) και δεδομένα εδαφοκάλυψης (“Corine Land Cover 2000”). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συμπερασματικά, θεωρούμε την παρόχθια βλάστηση σε ποτάμια συστήματα ως ένα σύνθετο 

σύμπλεγμα μονάδων βλάστησης κατά μήκος του δικτύου του ποταμού, ανεξαρτήτως 

φυσιογνωμίας ή προέλευσης, που είναι λειτουργικά συνδεδεμένο με τα άλλα στοιχεία του 

ποτάμιου συστήματος και της γύρω περιοχής. Ανήκει στην παρόχθια ζώνη, η οποία είναι ένα 

υβριδικό και ανοιχτό τοπίο: υβριδικό, επειδή προέρχεται από την συν-επίδραση ανθρωπογενών 

και φυσικών διεργασιών και είναι ανοιχτό επειδή η γη κατά μήκος του ποτάμιου συστήματος 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τον ποταμό και τις συναφείς διεργασίες. Έτσι, η δομή και η 

οικολογική λειτουργία των βιοτικών κοινοτήτων σε αυτή την περιοχή ποικίλλουν κατά μήκος των 

τεσσάρων διαστάσεων του υδάτινου συστήματος του ποταμού (συμπεριλαμβανομένου του 

χρόνου). Αυτή η μεταβλητότητα οφείλεται κυρίως σε βιοκλιματικές, γεωμορφολογικές και 

συνθήκες χρήσης γης, οι οποίες μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου υπό την επίδραση 

φυσικών και ανθρώπινων κινητήριων δυνάμεων. Αυτή η μεταβλητότητα επηρεάζει σαφώς τον 

τρόπο μελέτης της παρόχθιας βλάστησης. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή η μεταβλητότητα 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προκαλεί αξιοσημείωτες απροσδόκητες καταστάσεις, 

δημιουργώντας δυσκολίες γενίκευσης και μεταφοράς γνώσης. 

Συμπερασματικά, οι κυριότερες προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης της παρόχθιας 

βλάστησης των ποτάμιων οικοσυστημάτων είναι οι εξής: 

1. Αναγνωρίστε τις παρόχθιες ζώνες ως σύνθετα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα που 

επηρεάζονται από φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες που ακολουθούν σύνθετες τροχιές με 

την πάροδο του χρόνου.  

2. Εξετάστε την παρόχθια βλάστηση ως ένα ανοιχτό σύστημα (i) που σχετίζεται με το κανάλι, τη 

γύρω περιοχή, την ανάντη λεκάνη (τον υδροκρίτη), την ατμόσφαιρα και το υπόστρωμα και (ii) 

συνδέεται με τα συστατικά αυτά μέσω αμφίδρομων ροών.  

3. Προωθήστε τη χρήση ενός ορισμού που να ενσωματώνει και να μεγιστοποιεί όλες τις 

λειτουργίες στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα (δηλαδή υποστηρικτικές, προμηθευτικές, 

ρυθμιστικές και πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες).  

4. Αναπτύξτε παραδείγματα και εργαλεία για την προώθηση ορθών πρακτικών στην εφαρμογή 

της οριοθέτησης των παρόχθιων ζωνών.  

5. Αποσαφηνίστε τη γνώση που είναι ειδική για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και τη γνώση που 

είναι μεταβιβάσιμη (π.χ. ελάχιστο πλάτος της παρόχθιας ζώνης που είναι αναγκαίο για μια 

δεδομένη λειτουργία, αποτελεσματικότητα του δεδομένου τοπογραφικού δείκτη για την 

οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λεκάνη απορροής (Catchment): ορίζεται η επιφάνεια που βρίσκεται ανάντη από την κοίτη στην οποία 

διέρχεται το νερό (Bloom, 1998). Δηλαδή είναι η περιοχή που λόγω τοπογραφίας συγκεντρώνει 

(αποστραγγίζει) επιφανειακά το νερό των κατακρημνισμάτων που καταλήγουν στην κοίτη ενός 

ποτάμιου κλάδου. 

Παρόχθια ζώνη (Riparian zone): Είναι η ημι-χερσαία μεταβατική ζώνη που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα 

υδατικά και τα χερσαία οικοσυστήματα και επηρεάζεται πρακτικά από τις πλημμύρες, αλλά δεν 

καλύπτεται μόνιμα από νερό. Πρακτικά ορίζεται ως η ζώνη μετά την υδρόφιλη βλάστηση 

χαρακτηριστικά είδη είναι τα παρόχθια δέντρα Alnus sp., Fraxinus sp., Populus sp., Salix sp., 

Tamarix sp. κ.τ.λ. 

Περιλαμβάνει τις όχθες κάθε είδους υδάτινων σχηματισμών (ποταμών, λιμνών, ελών, βάλτων, 

πηγών, κ.λπ.), τις ζώνες πλημμυρών (εκτάσεις που πλημμυρίζουν εποχικά) και τα παρόχθια 

δάση (δάση με παρόχθια δένδρα). Η παρόχθια ζώνη των λιμνών αναφέρεται στη αγγλική 

βιβλιογραφία ως littoral zone η οποία στα Ελληνικά αποδίδεται ως παρόχθια και όχι αυτολεξεί 

παράκτια, για να μην μπερδεύεται ο αναγνώστης με τις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Σε λίμνες 

φυσικές ή τεχνητές οι οποίες τροφοδοτούνται από ποταμάκια ή ρέματα η παρόχθια ζώνη συχνά 

αναφέρεται και ως παραποτάμια. 

Κράσπεδα-Margins: ορίζονται τα τμήματα των πλευρών του ποταμού ή των νησιών (islands) τα οποία 

είναι βυθισμένα για διάστημα μεταξύ 50% και 85% του χρόνου. Έτσι, τα μακρόφυτα των 

«κρασπέδων» είναι εκείνα τα φυτά τα οποία εμφανίζονται πάνω από το όριο των ποτάμιων 

φυτών και έτσι, είναι εκτός νερού για περισσότερο από 50 ημέρες κατά τη διάρκεια του έτους, 

αλλά μπορεί να είναι βυθισμένα είτε μερικώς βυθισμένα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με μέση 

ροή (Holmes et al., 1999). 

Διευθέτηση (Resection, RS): σημαίνει ότι το προφίλ της όχθης έχει τροποποιηθεί (όχι απαραίτητα με 

ενίσχυση) κυρίως λόγω αντιπλημμυρικών έργων ή άλλων μηχανημάτων συντήρησης. Η 

πρόσφατη επαναδιευθέτηση της όχθης δημιουργεί μια σχετικά επίπεδη ομοιόμορφη όχθη (RHS 

Manual, 2003) 

Ενίσχυση (Reinforce, RI): το τμήμα της όχθης το οποίο έχει υποστεί τεχνητή ενίσχυση για σκοπούς 

προστασίας (RHS Manual, 2003) 

Τεχνητό Ανάχωμα (Embankment, EM): Τεχνητή ανύψωση της όχθης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πολλά υλικά για αυτό το σκοπό όπως χώμα ή πέτρες κ.α. (RHS Manual, 2003) 

Κορυφή της όχθης: Bank top (CNR-IRSA, 2005; RHS Manual, 2003) 

Μακρόφυτο: κάθε φυτικό είδος το οποίο είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, συμπεριλαμβανομένου των 

μακροσκοπικών φυκών, βρυόφυτων και αγγειοσπέρμων (Holmes et al., 1999). Διακρίνονται 

σε¨δύο μεγάλες κατηγορίες τα Ελόφυτα & τα Υδρόφυτα. 

Ελόφυτα ή Αναδυόμενα ή Υπερυδατικά είδη: τμήμα των βλαστητικών τους δομών είναι έξω από το 

νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. τα καλάμια (Hutchinson, 1975). 

Υδρόφυτα: είδη των οποίων τα βλαστητικά μέρη είναι τελείως βυθισμένα ή επιπλέουν στην επιφάνεια 

αλλά δεν αναδύονται έξω από το νερό και κατά τη δυσμενή περίοδο επιβιώνουν με οφθαλμούς 

μέσα στο νερό (Raunkiaer, 1934) και που μπορεί να i) ζουν μόνιμα κάτω από το νερό 

(Υφυδατικά), ii) να έχουν βλαστητικά μέρη πλέοντα στην επιφάνεια του νερού (Εφυδατικά) 

(Hutchinson, 1975; Thunmark, 1952). 
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Υγρόφυτα: είδη τα οποία αναπτύσσονται σε υγρό έδαφος (Hutchinson, 1975; Haslam, 1978; Holmes et 

al., 1999). 

Παλιομάνες: σχηματισμοί με στάσιμα ύδατα στο μαιανδρικό πεδινό τμήμα των ποταμών. Δημιουργούνται 
από αποκοπή μαιανδρικού τμήματος του ποταμού από τον κυρίως ρου, σχηματίζουν μικρές 
λιμνούλες ή άλλα βυθίσματα τα οποία εποχικά τροφοδοτούνται με υπόγεια νερά των ποταμών ή 
από τη λεκάνη απορροής. 

Περιορισμοί οικοσυστημικών υπηρεσιών (Disservices): Οι λειτουργίες του οικοσυστήματος έχουν 

επίσης επιπτώσεις που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη ευημερία, και αυτές οι επιπτώσεις 

ονομάζονται  ecosystem disservices (EDS). 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Αγγλική ορολογία Απόδοση στα Ελληνικά 

Riparian zone Παρόχθια ζώνη 

Riparian vegetation Παρόχθια βλάστηση 

Streamside vegetation Παραποτάμια βλάστηση 

Riparian area Παρόχθια περιοχή 

Riparian ecotone Παρόχθιος οικότονος 

Riparian system Παρόχθιο σύστημα 

Riparian land Παρόχθια έκταση 

Riparian formations Παρόχθιες σχηματισμοί / διαπλάσεις 

Riparian forests Παρόχθια/Παραποτάμια δάση 

Riparian thicket Παρόχθιες λόχμες 

Riparian galleries Παρόχθιες στοές 

Biological communities Βιοτικές κοινότητες 

Alluvial forests Αλλουβιακά δάση ή παραποτάμια δάση 

Riparian corridor  Παρόχθιος διάδρομος 

Riparian ecosystems Παρόχθια οικοσυστήματα 

Gallery forest Παρόχθια δάση/στοές* 

Floodplain forest Δάσος πλημμυρικών περιοχών 

Fluvial Ρέοντα ή ποτάμια 

Floodplain/s Πλημμυρική/ές πεδιάδα/ες 

Channel Κανάλι ή κοίτη 

Drivers Παράγοντες/ κινητήριες δυνάμεις/ ή οδηγοί 

Streams Μικρά ποτάμια, ποταμάκια, ρέματα 

Uplands Ορεινές περιοχές 

Processes Διεργασίες 

Terraces Αναβαθμίδες 

Oxbow lakes Παλιομάνες 

Oxbow depressions Παλιομάνες/ βυθίσματα  

Natural levees Φυσικά αναχώματα, προσχώσεις ποταμών  

Buffer zone Ρυθμιστική ζώνη 

Patches Κατατμήματα 

interface Διεπαφή 
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