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Ο Γρεβενίτης ονομαζόταν παλιότερα Αυλίτης
παλιά ονομασία των Γρεβενών «Αυλαίς», που σημαίνει 
τον προσωρινό καταυλισμό των ταξιδιωτών, καθώς η 
περιοχή υπήρξε διαχρονικός σταθμός μεταξύ Ιωαννίνων 
και Κοζάνης-Θεσσαλονίκης. 

Ο Γρεβενίτης αναφέρεται και ως ΓρεβενιώτικοςΟ Γρεβενίτης αναφέρεται και ως Γρεβενιώτικος
Γρεβενιώτικο ποτάμι. 
Ο βασικός ρους του ποταμού ξεκινάει δυτικά της πόλης 
των Γρεβενών κοντά στη περιοχή της Καληράχης
Μεγάρου (Β. Πίνδος). 
Το ποτάμι κατευθύνεται από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά, περνάει ανάμεσα από τα χωριά Οροπέδιο και 
Κάστρου, όπου βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του 
και μετά από όμορφους μαιανδρισμούς ανάμεσα στους 
λόφους διέρχεται από κοινότητα Δοξαρά, μπαίνει στα 
Γρεβενά και τελικά εκβάλει στον Αλιάκμονα

Αυλίτης, από την 
», που σημαίνει 

τον προσωρινό καταυλισμό των ταξιδιωτών, καθώς η 
περιοχή υπήρξε διαχρονικός σταθμός μεταξύ Ιωαννίνων 

Η ετυμολογία των λέξεων Γρεβενά και Γρεβενίτης
προέρχεται είτε από το λατινικό «grαvίs» που σημαίνει 

δυσχερής, ανώμαλος, είτε από το σλαβικό «greben» που 
σημαίνει τραχύ και απότομο τόπο. 

Γρεβενιώτικος ή Γρεβενιώτικος ή 

βασικός ρους του ποταμού ξεκινάει δυτικά της πόλης 
Καληράχης και του 

ποτάμι κατευθύνεται από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά, περνάει ανάμεσα από τα χωριά Οροπέδιο και 

όπου βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του Κάστρου 
ανάμεσα στους 

μπαίνει στα 
Αλιάκμονα





Μήκος: ~ από 25 km μέχρι 32 km
Υψόμετρο διαδρομής: ~ 450 -700 m

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Γρεβενιώτη
συγκαταλέγεται στη λεκάνη απορροής του 
ποταμού Αλιάκμονα, και συγκεκριμένα του 
Άνω Αλιάκμονα. 

γεωλογικοί σχηματισμοί που διακρίνονται στην περιοχή αναπτύσσονται εντός της 
ζώνης και της Μεσοελληνικής αύλακας. 

κοιλάδα του μέσου και άνω Αλιάκμονα περιορίζεται ανατολικά από την 
ζώνη Ωλονού Πίνδου. 

γεωλογικοί σχηματισμοί που διακρίνονται στην περιοχή αναπτύσσονται εντός της Πελαγονικής γεωτεκτονικής 

κοιλάδα του μέσου και άνω Αλιάκμονα περιορίζεται ανατολικά από την Πελαγονική ζώνη και δυτικά από τη 



Βενθικοί οργανισμοί:

Κατάντη της πόλης των Γρεβενών.
Ορεινή ζώνη: Oligochaeta, Hirudinea

Κατάντι της πόλης των Γρεβενών.
Ορεινή ζώνη: Oligochaeta, Hirudinea, Chironomidae
Various taxa: Odonata, Trichoptera, Gammarus

Chironomidae,
Gammarus sp.

Φυτοκοινωνίες:

Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση
Populus spp. (λεύκες),

Alnus glutinosa (σκλήθρα), 
Salix spp. (

Platanus orientalis (πλάτανος
Acer spp. (σφενδάμια



Η ορνιθοπανίδα αφορά κυρίως
την περιοχή
των στενών του Αλιάκμονα και
είναι
καταγραμμένη στο αντίστοιχο
δελτίο του
δικτύου «Φύση 2000» της
περιοχής.

 Κοινή ονομασία Φ Ε Δ1 
1. Aquila chrysaetos Χρυσαετός    
2. Athene noctua  Κουκουβάγια    
3. Buteo rufinus Αετοβαρβακίνα    
4. Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα +?   
5. Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάχτρα +?   
6. Ciconia ciconia Λευκοπελαργός +  + 
7. Circaetus gallicus Φιδαετός +?  + 
8. Coracias garrulous Χαλκοκουρούνα +?   
9. Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα +?   
10. Emberiza cia Βουνοτσίχλονο    
11. Emberiza melanocephala Κρασοπούλι +?   
12. Ergetta garzetta Λευκοτσικνιάς +   
13. Falco eleonorae Μαυροπετρίτης    
14. Falco peregrinus Πετρίτης   + 
15. Falco subbuteo Δενδρογέρακας   + 
16. Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο +  + 
17. Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο   + 
18. Galerida cristata Κατσουλιέρης +?   
19. Haliaetus albicilla Θαλασσαετός    
20. Hieraeetus pennatus Σταυραετός +?   
21. Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα    21. Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα    
22. Hirundo rupestris  +   
23. Hirundo rustica Σταυροχελίδονο +   
24. Lanius collurio Αετομάχος +?   
25. Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς +?   
26. Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς +?   
27. Lullula arborea  +?   
28. Merops apiaster Μελισσοφάγος    
29. Milvus migrans Τσίφτης   + 
30. Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης +?   
31. Neophron percnopterus Ασπροπάρης    
32. Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα +?   
33. Pernis apivorus Σφηκοβαρβακίνα +?   
34. Phalacrocorax carbo Κορμοράνος +   
35. Philomachus pugnax Ψευτομαχητής   + 
36. Picus viridis Πρασινοτσικλητάρα +?   
37. Riparia riparia Οχθοχελίδονο +?   
38. Sterna hirundo Ποταμογλάρονο +?   
39. Streptopelia turtur Τρυγόνι +   
40. Strix aluco Χουχουριστής +?   
41. Sylvia hortensis Δενδροτσιροβάκος +?   

 



Μέσα στη πόλη μπορεί κανείς να δει στη κοίτη 
του ποταμού νερόκοτες, σταχτοσουσουράδες και 
νεροκότσυφες. 

Η υπόλοιπη ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει είδη, όπως 
δεντροσταρήθρες, αετομάχους, σταχτοκεφαλάδες
θαμνοτσιροβάκους, δεντροφυλλοσκόπους, αιγίθαλους, 
κοκκινολαίμηδες, κοκκοθραύστες, σιρλοτσίχλονα
γαλαζοπαπαδίτσες, καστανοπαπαδίτσες, μελισσοφάγους, όμορφες 

Ο Γρεβενίτης συγκεντρώνει στις όχθες του πολλά είδη 
της ορνιθοπανίδας

Ο ποταμός είναι πολύ σημαντικός για τις αποικίες των 
σταχτοτσικνιάδων που βρίσκονται κοντά στο χωριό 

Καλαμίτσι, λίγο πριν τον Αλιάκμονα. 

Από τα αρπακτικά στην περιοχή εμφανίζονται γερακίνες, 
χειμωνόκιρκοι, φιδαετοί, σφηκιάρηδες, ξεφτέρια, 

βραχοκιρκίνεζα, μπούφοι, χουχουριστές
κουκουβάγιες. 

περιλαμβάνει είδη, όπως γυδοβύζια, φάσσες, διάφορους δρυοκολάπτες, 
σταχτοκεφαλάδες, κάργιες, πολλές κίσσες, τσίχλες, γερακότσιχλες, 

, αιγίθαλους, νεροκελάδες, τσιχλοποταμίδες, 
σιρλοτσίχλονα, χρυσοβασιλίσκους, τρυποφράχτες, μαυρολαίμηδες

, μελισσοφάγους, όμορφες χαλκοκουρούνες, κ.ά. 



Η ερπετοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει είδη, 
όπως: γραικοβάτραχους, 
βαλκανοβάτραχους, 
φρύνους, 
πρασινόφρυνους, 
κονάκια, 
πρασινόσαυρες, 
σαύρες της Ρούμελης, 
τοιχογουστέρες, 
νερόφιδα, 
σαΐτες, σαΐτες, 
λαφιάτες, 
δεντρογαλιές και 
κοινές οχιές. 

της περιοχής περιλαμβάνει είδη, 



Οικογένεια/Είδος Κοινή

ονομασία

Ιχθυοπανίδα

Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών νερών αποτελεί σημαντική παράμετρο των ποταμών 

περιβαλλοντικούς
Σήμερα, οι περιβαλλοντικές πιέσεις στους πληθυσμούς των ψαριών των ποταμών στους 

Salmonidae
Oncorhynchus mykiss Πέστροφα
Salmo trutta Πέστροφα

Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus Τσιρωνάκι 
Squalius cephalus Τυλινάρι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Chondrostoma vardarense Γουρουνομύτης

Barbus peloponnesius Χαμοσούρτης
Barbus macedonicus Μουστακάτο

Καταν/
τύπος Οικολ.

Καθεστώς προστασίας

ονομασία ενδημι
σμού

Απαιτ Οδηγ
Οικο

ΣύμβΒ
έρνη

Κόκκ 
Βιβλίο

των εσωτερικών νερών αποτελεί σημαντική παράμετρο των ποταμών 
της Ελλάδας και έχει ιδιαίτερη σημασία για 

περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους
, οι περιβαλλοντικές πιέσεις στους πληθυσμούς των ψαριών των ποταμών στους 

βιοτόπους που ζουν έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

σμού Οικο έρνη Βιβλίο

Πέστροφα EΙ ΡΕ - ΛΙ 
Πέστροφα EΥ ΡΕ - ΛΙ T-Aπ-τ

Τσιρωνάκι ΕΥ ΡΕ ΙΙΙ
ΕΥ ΡΕ(ΛΙ) T-Aπ-τ
ΕΥ ΛΙ

Γουρουνομύτης ΒΑ ΡΕ

Χαμοσούρτης ΕΥ ΡΕ(ΛΙ) ΙΙ, V III T-Aπ-τ
Μουστακάτο ΒΑ ΡΕ (ΛΙ) V T-Aπ-τ





Pachychilon macedonicum (μαυροτσιρώνι), 
Salaria fluviatilis (ποταμοσαλιάρα), 
Anguilla anguilla (χέλι), 
Alburnus thessalicus (Θεσσαλόσιρκο)









Λόγω όμως των έργων που έχουν γίνει μέσα στην κοίτη 

Καλαμπάκα) και της συνεχούς ρύπανσης του ποταμού με 
αστικά λύματα, απορρίμματα και κάθε είδους άχρηστων 

Οι λόγοι είναι κυρίως ο φόβος για την αμφίβολη 
ποιότητα των αλιευμάτων αλλά και ο περιορισμός των 
ψαριών λόγω κυρίως της κατασκευής της αναβαθμίδας, 
που έχει ουσιαστικά κόψει το ποτάμι στη μέση και δεν 
επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των ψαριών. 

Παλιότερα (πριν 30-40 χρόνια), ασκούνταν μεγάλη 
αλιευτική δραστηριότητα. 

Λόγω όμως των έργων που έχουν γίνει μέσα στην κοίτη 
του ποταμού, της κατασκευής αναβαθμίδων ύψους 

περίπου ενός μέτρου στο (ύψος της γέφυρας προς 
Καλαμπάκα) και της συνεχούς ρύπανσης του ποταμού με 
αστικά λύματα, απορρίμματα και κάθε είδους άχρηστων 

υλικών από τις παρακείμενες βιοτεχνίες, συνεργεία 
αυτοκινήτων, σφαγεία κλπ, έχει σταματήσει σχεδόν η 

αλιεία στο ποτάμι. 

λόγοι είναι κυρίως ο φόβος για την αμφίβολη 
ποιότητα των αλιευμάτων αλλά και ο περιορισμός των 
ψαριών λόγω κυρίως της κατασκευής της αναβαθμίδας, 
που έχει ουσιαστικά κόψει το ποτάμι στη μέση και δεν 
επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των ψαριών. 



Διαχείριση – Αξιοποίηση ποταμού

Ο ποταμός διασχίζει την πόλη των Γρεβενών. 
Το τμήμα του που βρίσκεται μέσα στην πόλη δεν 
αποτελεί τη φυσική του κοίτη, αλλά έχει μετατραπεί σε 
κανάλι, ύστερα από έργα διευθέτησης της κοίτης. 
Παράλληλα, σε μήκος 2 περίπου Km η κοίτη έχει 
καλυφθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα για να μπορεί, 
καθαρίζεται καλύτερα.  
Στο ύψος της γέφυρας για Καλαμπάκα κατασκευάστηκε 
επίσης αναβαθμίδα ύψους ενός μέτρου χωρίς να ληφθούν 
μέτρα εξασφάλισης της ελεύθερης επικοινωνίας μέτρα εξασφάλισης της ελεύθερης επικοινωνίας 
υδρόβιων σπονδυλωτών.

Κυριότεροι λόγοι 

Ο ποταμός Γρεβενιτης διασχίζοντας τη πόλη των 
και λύματα σφαγείων, με αποτέλεσμα τα νερά του να ρυπαίνονται σε σημαντικό 

Η υπεράντληση αποτελεί επίσης σημαντικό κίνδυνο 

Ο ποταμός διασχίζει την πόλη των Γρεβενών. 
τμήμα του που βρίσκεται μέσα στην πόλη δεν 

αποτελεί τη φυσική του κοίτη, αλλά έχει μετατραπεί σε 
από έργα διευθέτησης της κοίτης. 

η κοίτη έχει 
καλυφθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα για να μπορεί, να 

ύψος της γέφυρας για Καλαμπάκα κατασκευάστηκε 
επίσης αναβαθμίδα ύψους ενός μέτρου χωρίς να ληφθούν 

επικοινωνίας των επικοινωνίας των 

Κυριότεροι λόγοι από τους οποίους απειλήθηκε το οικοσύστημα

πόλη των Γρεβενών δεχόταν ακατέργαστα λύματα της, καθώς 
με αποτέλεσμα τα νερά του να ρυπαίνονται σε σημαντικό βαθμό.

σημαντικό κίνδυνο για τον ποταμό, ο οποίος κατά τη θερινή 
περίοδο σχεδόν ξεραίνεται.



Ο ποταμός Γρεβενιώτης (ή Γρεβενίτης) βρίσκεται
Γρεβενών.
Αποτελεί έναν από τους παραποτάμους του
στον οποίο καταλήγει μετά από ροή περίπου
Η γεωλογία της λεκάνης απορροής του χαρακτηρίζεται
από αλλουβιακές ποτάμιες αποθέσεις και
Κατά μήκος της ροής του συναντά κανείς σκλήθρα,
λεύκες.
Το πιο ορεινό τμήμα του ποταμού έχει
καταφύγιο θηραμάτων.

νομού Γρεβενών, περνά και μέσα από την ομώνυμη πόλη 
με κοίτη που είναι καλυμμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Δεχόταν 

Γενική εκτίμησηβρίσκεται στο Ν.

του Αλιάκμονα,
περίπου 30 km.

χαρακτηρίζεται
κροκαλοπαγή.

σκλήθρα, ιτιές,

έχει ανακηρυχθεί

Ο Γρεβενιώτης αφού διασχίσει το ορεινό ανάγλυφο του 
νομού Γρεβενών, περνά και μέσα από την ομώνυμη πόλη 
με κοίτη που είναι καλυμμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Δεχόταν τα ακατέργαστα λύματα της πόλης καθώς και τα 
απόβλητα από τα σφαγεία, με αποτέλεσμα η ποιότητα 

των υδάτων του να είναι υποβαθμισμένη, 
σύμφωνα με τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά

καθώς και με τη βενθική του πανίδα του που είναι 
φτωχή και αποτελείται κυρίως από είδη ανθεκτικά στην 

οργανική ρύπανση. 



Πολύ έντονο πρόβλημα αποτελεί η υπεράντληση
νερών του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με 
αποτέλεσμα ο ποταμός σχεδόν να ξεραίνεται. 

Τα 

Δεν 
αναβαθμίδες για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των 

Ο

υπεράντληση των 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με 

ξεραίνεται. 

Για την ορθολογική χρήση του νερού η κατασκευή 
μικρών φραγμάτων στους χειμάρρους και τα ρυάκια που 

καταλήγουν στον ποταμό θα μπορούσε ίσως να 
αποτελέσει μια λύση. 

Τα φράγματα αυτά θα κατακρατούν το βρόχινο νερό κατά 
τη χειμερινή περίοδο, ώστε να ενισχύεται η ροή του 

Γενική εκτίμηση

Δεν θα πρέπει να παραληφθούν οι σωστές 
αναβαθμίδες για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των 

ψαριών.

τη χειμερινή περίοδο, ώστε να ενισχύεται η ροή του 
ποταμού κατά τη θερινή περίοδο, η οποία μειώνεται 

αισθητά τότε. 
Οι υδατοσυλλογές αυτές πιθανόν θα μπορούν να φτάσουν 
σε τέτοιο κατώτερο όριο στάθμης που να λειτουργούν ως 

μόνιμοι υγροβιότοποι για την αναπαραγωγή διάφορων 
ζωντανών οργανισμών. 



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στους εμπλουτισμούς, οι οποίοι θα πρέπει 
να βασίζονται αποκλειστικά σε τοπικά 
είδη, που ζουν και αναπαράγονται στην 
περιοχή προκειμένου να μπορέσει να 
διατηρηθεί το γενετικό απόθεμα της 
τοπικής ιχθυοπανίδας.
Τέλος, αναγκαία φαίνεται η κατεργασία 
όλων των λυμάτων που καταλήγουν στον 
ποταμό.

Γενική εκτίμηση

Οι τεχνικές υπηρεσίες του νομού που εμπλέκονται στη 
διαχείριση και αξιοποίηση των νερών, θα πρέπει να 

συνεργαστούν ώστε οι παρεμβάσεις που γίνονται στο 
ποτάμιο σύστημα να είναι όσο το δυνατόν ηπιότερες και 

πάντοτε με γνώμονα τη διατήρηση και προστασία των 
ιχθυοπληθυσμών και την εξασφάλιση της ελεύθερης 

μετακίνησης των ειδών.  



Απαραίτητη κρίνεται η παρακολούθηση της ποιότητας 
των επιφανειακών νερών και ο δραστικός περιορισμός 
της ρύπανσης του ποταμού. 

Η ποιοτική του κατάσταση τόσο ως προς τα 
φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά όσο και ως προς τα 
βιολογικά, είναι ανεπαρκώς εκτιμημένη, αφού οι μελέτες 
που έχουν γίνει και αφορούν σε αυτό το σύστημα είναι που έχουν γίνει και αφορούν σε αυτό το σύστημα είναι 
ελάχιστες. 

Η αξιοποίησή του σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους 
οποίους και η αλιεία, απαιτεί ολοκληρωμένη 
διαχειριστική μελέτη που θα περιλαμβάνει όλες τις 
φυσικοχημικές, βιολογικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους που σχετίζονται με το οικοσύστημα αυτό.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

Απαραίτητη κρίνεται η παρακολούθηση της ποιότητας 
και ο δραστικός περιορισμός 

φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά όσο και ως προς τα 
βιολογικά, είναι ανεπαρκώς εκτιμημένη, αφού οι μελέτες 
που έχουν γίνει και αφορούν σε αυτό το σύστημα είναι 

Γενική εκτίμηση

που έχουν γίνει και αφορούν σε αυτό το σύστημα είναι 

αξιοποίησή του σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους 

διαχειριστική μελέτη που θα περιλαμβάνει όλες τις 
φυσικοχημικές, βιολογικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους που σχετίζονται με το οικοσύστημα αυτό.

σας !!!


