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Η ΕΥΞΕΙΝΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

(Απόσπασμα από τα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου – Κ. 

Αλμπανάκης, Δ. Ψιλοβίκος, Κ. Βουκουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης – 1995) 

 

Το Αιτωλικό αποτελεί μία κλειστή, σχετικά βαθιά για τις διαστάσεις της λεκάνη και η 

επικοινωνία της με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τον Πατραϊκό κόλπο 

γίνεται από ένα στενό και ρηχό στόμιο όπου βρίσκεται το νησάκι της πόλης του 

Αιτωλικού (σχήμα…). Τα γεωγραφικά αυτά δεδομένα παρουσιάζουν αντιστοιχία με 

τον Εύξεινο Πόντο, ο οποίος είναι μία κλειστή βαθιά λεκάνη (~2000m) που 

επικοινωνεί με το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο θάλασσα, μέσω των στενών των 

Δαρδανελίων. 

 

Το πολύ ρηχό και στενό στόμιο επικοινωνίας δημιουργεί συνθήκες ανάμειξης των 

νερών Αιτωλικού και Μεσολογγίου στην βόρεια περιοχή του Πόρου. Αυτό αποτρέπει 

την στρωμάτωση και έτσι το πυκνό και αλμυρό νερό της κεντρικής περιοχής της 

λιμνοθάλασσας δεν μπορεί να σχηματίσει ένα στρώμα νερού στον πυθμένα και να 

διεισδύσει στο Αιτωλικό, ανανεώνοντας τα βαθύτερά του στρώματα. Το 

αναμεμειγμένο νερό της περιοχής του Πόρου διεισδύει στο Αιτωλικό αλλά η 

πυκνότητά του είναι τέτοια που δεν βυθίζεται βαθύτερα από τα 6-7 m.  

 

Ομοιότητα του Αιτωλικού με τον Εύξεινο Πόντο υπάρχει επίσης και στις 

υδρολογικές, φυσικοχημικές και ωκεανογραφικές παραμέτρους. Η περιγραφή του 

ευξεινικού μοντέλου γίνεται αναλυτικά από τους Pickard & Emerey, 1990, τα 

στοιχεία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκρίσεις με το Αιτωλικό. 

 

Οι υδρολογικές ομοιότητες με το ευξεινικό μοντέλο είναι το θετικό ισοζύγιο γλυκού 

νερού της λεκάνης (17,4Χ104 m3/y), το οποίο πρέπει να εξέλθει από το στενό στόμιο 

προς τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Το πλεόνασμα του γλυκού νερού είναι έντονα 

αισθητό γιατί προέρχεται και από τη δράση του αντλιοστασίου D6 του οποίου η 

ετήσια ποσότητα νερού που παροχετεύει είναι σχεδόν ίση με τα κατακρημνίσματα 

που πέφτουν στην επιφάνεια του νερού της λεκάνης. 

 

Οι φυσικοχημικές και ωκεανογραφικές ομοιότητες του Αιτωλικού με το ευξεινικό 

μοντέλο είναι ίσως το πιο σημαντικό του γνώρισμα. 

 

Οι ομοιότητες αυτές είναι ο μόνιμος μηδενισμός του Οξυγόνου κάτω από ορισμένο 

βάθος (7m) που συνδυάζεται με την ταυτόχρονη ύπαρξη Υδροθείου και Αμμωνίας 

στα βαθύτερα στρώματα και την ύπαρξη ενός ψυχρού ενδιάμεσου στρώματος. 

 

Πριν από 25 χρόνια (Λεοντάρης 1970) το επιφανειακό στρώμα, πλούσιο σε Ο2, 

έφθανε τα 15 με 18 μ βάθος και τα ανοξικά φαινόμενα περιορίζονταν κάτω από το 

βάθος αυτό. 

 

            


