
Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου



Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου, βρίσκεται:

- στην περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα

- στα διοικητικά όρια του Δήμου Νεβρόπολης 
Αγράφων

- στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου



Πανοραμική άποψη περιοχής Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων



Αεροφωτογραφία του Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου (2005)







Σκοπός ίδρυσης
Σκοπός της ίδρυσης του Βοτανικού Κήπου
είναι η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση

μέρους των χλωριδικών στοιχείων
της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πλαστήρα

αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου.

Επίσης: η υποστήριξη της ανάπτυξης του
οικοτουρισμού στην περιοχή, με έμφαση στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση (μαθητών) & την
ξενάγηση (επισκεπτών)



Η κεντρική αλέα του Κήπου



Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου
στοχεύει επίσης:

- Στη διατήρηση μέρους του φυσικού πλούτου της
περιοχής

- Στην ξενάγηση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών
της (προστατευόμενης) «περιοχής οικοανάπτυξης»

- Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητικών
ομάδων, φοιτητών, κ.λ.π.

- Στην υποστήριξη υλοποίησης περιβαλλοντικών
προγραμμάτων (life+, κ.ά.)

- Στην ουσιαστική παρέμβαση στην τοπική κοινωνία,
για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης



Ιδιαίτερα, δίνεται έμφαση:

 Στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
μαθητικών ομάδων & Βοτανικής ξενάγησης και ενημέρωσης
μεμονωμένων επισκεπτών

 Στη συμβολή στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.
Απώτερος σκοπός είναι ο Βοτανικός Κήπος να αποτελέσει
(μελλοντικά) δομή του (προβλεπόμενου) Ειδικού Φορέα
Διαχείρισης.

 Για την υλοποίηση των παραπάνω, υποστηρίζεται από το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Έρευνας & Ενημέρωσης (ΚΠΕΕΕ)
Νεοχωρίου, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.



περιλαμβάνονται:

- φυτά από την ευρύτερη περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα

- φυτά από την ελληνική επικράτεια

- καλλωπιστικά φυτά διάφορης προέλευσης

στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου,



Σε διακριτά τμήματα του κήπου,

με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση

ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει

χαρακτηριστικά είδη της περιοχής

αλλά και αντιπροσωπευτικά είδη

της ελληνικής χλωρίδας.



Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου,
περιλαμβάνει:
 θαμνώνα (ποικιλία θάμνων που φύονται στην 

περιοχή ή και ξενικά είδη)
 Τμήμα ποωδών φυτών της περιοχής
 Τμήμα Καλλωπιστικών φυτών / Ανθώνας
 Μικρούς τεχνητούς υγρότοπους
 Πιλοτική κλίνη επεξεργασίας υγρών λυμάτων
 Ανοιχτό μικρό αμφιθέατρο
 μικρό αναψυκτήριο



Χερσαία βλάστηση

Υδροχαρής βλάστηση



αναψυκτήριο



Θαμνότοπος & θέση αναψυχής



Εκπαιδευτικό αμφιθέατρο



Εκπαίδευση μαθητικών ομάδων







Άποψη θαμνότοπου



Άποψη θαμνότοπου



Άποψη θαμνότοπου



βραχόκηπος



Τεχνητός υγρότοπος



Τεχνητός υγρότοπος



Ξενάγηση επισκεπτών



Εκπαίδευση μαθητών για 
τους υγρότοπους

















Centaurea 
messenicolassiana
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