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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Προστασία των υγροτόπων 

Όπως είναι γνωστό “oι υγρότοποι” είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα με 

συγκεκριμένες ιδιότητες που χρήζουν προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγνωρίζοντας την αξία αυτών των ευαίσθητων περιοχών τις έχει εντάξει στο δίκτυο 

προστασίας Natura. Πολλοί υγρότοποι επίσης περιλαμβάνονται στα συστήματα 

προστασίας της διεθνούς συνθήκης Ramsar.  

H ανάγκη προστασίας αυτών των περιοχών καθίσταται απαραίτητη λόγω των 

πολλών ανθρώπινων παρεμβάσεων αλλά και των φυσικών αλλαγών που επέρχονται. 

Είναι προφανές ότι το μοντέλο ανάπτυξης που επέλεξε και η Ελλάδα μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε στη σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων (κυρίως 

των υδατικών) για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως αναγκών του πληθυσμού των 

αστικών και αγροτικών κέντρων. Η μεγέθυνση της οικονομίας κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα αύξησε τις ανάγκες για νερό στη γεωργία σημαντικά ενώ τα αστικά κέντρα λόγω 

της συγκέντρωσης μεγάλων πληθυσμών αύξησαν τη ζήτηση σε νερό χρησιμοποιώντας 

όλο και πιο απόμακρους υδατικούς πόρους. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για τη 

γεωργία αποτελεί η Θεσσαλία όπου το 93% της συνολικής κατανάλωσης ανήκει στη 

γεωργία με όλα τα γνωστά προβλήματα για τα υπόγεια νερά και το κόστος του νερού 

(μεγάλα βάθη γεωτρήσεων – υφαλμύρωση - υψηλό κόστος ενέργειας). Επίσης το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αστικής χρήσης αποτελεί η Αθήνα των 4 

εκατομμυρίων κατοίκων που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας το νερό του Μαραθώνα και 
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της Υλίκης και τώρα χρησιμοποιεί και το νερό του Μόρνου και πιο πρόσφατα και του 

Εύηνου. 

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας φαίνεται να διαθέτει σημαντικούς υδατικούς πόρους και 

ένα σημαντικό οικολογικό απόθεμα της χώρας. Ο νομός διαθέτει εκτός των άλλων 2 

υγροτόπους διεθνούς σημασίας το σύστημα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και τον 

Αμβρακικό κόλπο. 

Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση της εξέλιξης του συστήματος Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού στην περιοχή πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει 

αλλαγές στο οικοσύστημα με πιο σημαντικές την εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων, την υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων, την καταπάτηση εκτάσεων 

και την αλλαγή χρήσης της γης σε ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία του χώρου. 

Παράλληλα οι κυοφορούμενες κλιματικές αλλαγές έρχονται να επιβαρύνουν την ήδη 

“οριακή” κατάσταση του υγροβιότοπου αφού όλες οι κλιματικές παράμετροι 

(θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, στάθμη της θάλασσας) φαίνονται να επιδρούν στην 

υδροδυναμική και οικολογική ισορροπία του συστήματος. 

1.2. Αιτωλοακαρνανία, το φυσικό πάρκο της Ελλάδας 

Η Αιτωλοακαρνανία (επίσημη ονομασία: Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας) είναι 

ένας από τους πενήντα ένα νομούς της Ελλάδας. Καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της 

Στερεάς Ελλάδας και είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας, με πληθυσμό 

που φτάνει τους 288.000 κατοίκους. Διοικητικά χωρίζεται σε πέντε επαρχίες 

(Μεσολογγίου Τριχωνίδας Ναυπακτίας Βόνιτσας και Ξηρομερίου) με κυριότερες 

πόλεις το Μεσολόγγι (πρωτεύουσα νομού) το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία και τη 

Ναύπακτο. Πρωτεύουσά της είναι για ιστορικούς λόγους το Μεσολόγγι και μεγαλύτερη 

πόλη και οικονομικό κέντρο το Αγρίνιο. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι η Ναύπακτος, 

το Αιτωλικό, η Αμφιλοχία, η Βόνιτσα, ο Αστακός και το Θέρμο.  

Η περιοχή είναι συνδεδεμένη από το 2004 με την Πελοπόννησο μέσω της γέφυρας 

Ρίου-Αντιρρίου, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί, στην ίδια περιοχή, η σύνδεση με πορθμείο 

(φέρρυ μπωτ). Έχει κοινά σύνορα στα βόρεια με το Nομό Άρτας, και επί 2,5 km 

περίπου με το Nομό Kαρδίτσας και ανατολικά με τους Nομούς Eυρυτανίας, Φθιώτιδας 

και Φωκίδας, ενώ στα νότια βρέχεται από τον Πατραϊκό και Kορινθιακό Kόλπο, στα 

δυτικά και βόρεια από το Iόνιο Πέλαγος και τον Aμβρακικό Kόλπο. 
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O νομός Aιτωλοακαρνανίας έχει έκταση 5.465 km² και είναι κατά βάση ορεινός, 

αφού οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν 2.730 km², οι ημιορεινές 1.650 km² και οι πεδινές 

1.085 χλμ2. Τα σημαντικότερα λιμάνια του νομού είναι τα λιμάνια του Αστακού, της 

Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας. Το υδρογραφικό δίκτυο του νομού είναι 

πλούσιο, με τον ποταμό Αχελώο ή Ασπροπόταμο, μήκους 225 km, δεύτερος σε μήκος 

ποταμός της Ελλάδας, που δέχεται τα νερά των Μέγδοβα, Αγραφιώτη, Μπιζάκου, και 

χύνεται στο Ιόνιο πέλαγος. Λέγεται και Aσπροπόταμος, γιατί τα νερά του περνώντας τη 

ζώνη του φλύσχη, παίρνουν ένα άσπρο θολό χρώμα, που προέρχεται από την άργιλο. O 

Eύηνος ή Φίδαρης πηγάζει από τον Kόρακα της Eυρυτανίας και εκβάλλει στον 

Πατραϊκό Kόλπο, απέναντι από την Πάτρα και δυτικά της Bαράσοβας, αφού διανύσει 

113 km. Mε τις φερτές του ύλες, ο Eύηνος ενισχύει το προσχωματικό έργο του 

Aχελώου. O Mόρνος ορίζει το νότιο τμήμα των ανατολικών συνόρων του νομού 

Aιτωλοακαρνανίας. Πηγάζει από τις νότιες προσβάσεις της Oίτης και εμπλουτίζεται με 

τα νερά της λεκάνης που σχηματίζεται μεταξύ Γκιώνας και Bαρδουσίων. Στο νομό 

Aιτωλοακαρνανίας εμφανίζεται κοντά στο Kοκκινοχώρι και εκβάλει στον Kορινθιακό 

Kόλπο, αφού διανύσει συνολικά 77 km. 

Στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Aιτωλοακαρνανίας, στη χερσόνησο της Στέρνας, 

νότια της εισόδου του Aμβρακικού, βρίσκεται η λίμνη Bουλκαριά. H έκτασή της δεν 

είναι σταθερή, γιατί αυξομειώνεται ανάλογα με το ύψος των βροχοπτώσεων στην 

περιοχή, γι' αυτό άλλωστε και οι όχθες της είναι συνήθως βαλτώδεις. H λίμνη 

Aμβρακία βρίσκεται και αυτή στο βόρειο τμήμα του νομού, νότια της Aμφιλοχίας, και 

τα νερά της καλύπτουν επιφάνεια 12 km². H λίμνη Oζερός βρίσκεται νότια της 

Aμβρακίας και μέσα στο ίδιο βύθισμα μ' αυτή. H έκτασή της καλύπτει 10 km², έκταση 

που το χειμώνα συχνά αυξάνεται ανάλογα με το ύψος των βροχοπτώσεων στην 

περιοχή. H μεγαλύτερη λίμνη της Eλλάδας είναι η Τριχωνίδα που βρίσκεται στο νότιο 

τμήμα του νομού και έχει έκταση 97 km². Στα δυτικά της Tριχωνίδας υπάρχει η "μικρή 

αδελφή της" η Λυσιμαχεία με επιφάνεια 13-14 km2. Στις δύο αυτές λίμνες 

συγκεντρώνονται τα νερά από τα βουνά Παναιτωλικό και Aράκυνθο, που όταν 

υπερχειλίζουν διοχετεύονται στον AΑχελώο, με τη διώρυγα του Δίμικου ή Kύαθου, η 

οποία ενώνει τις δύο λίμνες με το μεγάλο ποτάμι. Στο βορειοανατολικό κέντρο του 

νομού υπάρχει η τεχνητή λίμνη των Kρεμαστών (Natura 2000), η οποία σχηματίστηκε 

μετά την κατασκευή φράγματος, για τη δέσμευση των νερών του Αχελώου, του 
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Aγραφιώτη και του Tαυρωπού. Tο μεγαλύτερο όμως μέρος της λίμνης βρίσκεται στο 

νομό Eυρυτανίας. Nοτιότερα, κοντά στα χωριά Kαστράκι και Στράτος, έχουν 

δημιουργηθεί δύο ακόμα τεχνητές λίμνες με δημιουργία αντίστοιχων φραγμάτων. Tα 

νερά και των τριών αυτών τεχνητών λιμνών κινούν αντίστοιχους υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς. O νομός Aιτωλοακαρνανίας κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

Το ορεινό στοιχείο κυριαρχεί στο νομό. Τα νοτιοδυτικά παράλια χαρακτηρίζονται 

απ' την παρουσία λιμνοθαλασσών, με γνωστότερες αυτές του Μεσολογγίου και του 

Αιτωλικού. Τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνουν το Παναιτωλικό στα 

βορειοανατολικά, Ακαρνανικά όρη στα δυτικά, Βορειοδυτικά τα Όρη Βάλτου, στα 

νότια το όρος Αράκυνθος, Νοτιοανατολικά τα Όρη Ναυπακτίας γνωστά και ως 

Κράβαρα και, τέλος, ανάμεσα στα Ναυπάκτια Όρη και το Παναιτωλικό Όρος 

βρίσκονται τα Όρη Λιδωρικίου. 

Το κλίμα της Αιτωλοακαρνανίας ποικίλει από θερμά καλοκαίρια με πολλή υγρασία 

σε ήπιους χειμώνες στις χαμηλού υψομέτρου περιοχές. Κρύοι χειμώνες κυριαρχούν στις 

ορεινές περιοχές, ενώ σε ακόμα μεγαλύτερα υψόμετρα, τα καλοκαίρια είναι δροσερά 

και χιόνια καθώς και κρύος καιρός χαρακτηρίζουν τους χειμερινούς μήνες. Στα ορεινά 

της Aιτωλοακαρνανίας το κλίμα είναι ψυχρό, ενώ στις χαμηλές και τις παράκτιες 

περιοχές είναι μεσογειακό. Tο δυτικό τμήμα και ιδιαίτερα τα Aκαρνανικά Όρη (που 

βρίσκονται στα BΔ του νομού) δέχονται μεγάλες βροχοπτώσεις (άνω των 1000 

χιλιοστών) το χρόνο. Oι βροχοπτώσεις ελαττώνονται στις κεντρικές περιοχές του νομού 

και αυξάνονται πάλι στα ανατολικό τμήμα του. Πιο συγκεκριμένα, οι βροχοπτώσεις στο 

Aγρίνιο φτάνουν τα 899 mm και στο Μεσολόγγι τα 792 mm. 

Η οικονομία του νομού είναι κυρίως αγροτοκτηνοτροφική, με μεγάλη παραγωγή 

κυρίως στις νότιες περιοχές. Ο νομός είναι ουσιαστικά αγροτικός. Υπάρχουν μεγάλες, 

κατά το πλείστον αρδευόμενες, καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις πεδιάδες και τις εκβολές 

των ποταμών. Οι περιοχές Άνω και Κάτω Αχελώου, Βόνιτσας-Μοναστηρακίου, η 

παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας, οι περιοχές Αμφιλοχίας-Λουτρού και οι εκβολές του 

Εύηνου ευνοούν τη γεωργία. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται είναι κυρίως ελιές, 

καλαμπόκι, τριφύλλια, βαμβάκι, εσπεριδοειδή και καπνός, παραδοσιακή καλλιέργεια 

του νομού, που από τις αρχές του αιώνα αποτέλεσε προϊόν στο οποίο στηρίχτηκε η 

τοπική οικονομία. 
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Σημαντικότερη θέση ακόμη έχει στο νομό η κτηνοτροφική παραγωγή. Τα 

βοσκοτόπια καταλαμβάνουν πάνω από το 45% των εκτάσεων του νομού. Κυριαρχεί η, 

παραδοσιακής μορφής, μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση. Οι μεγάλες εκτάσεις που 

κατέχουν τα βοσκοτόπια, το ήπιο κλίμα και η ντόπια παραγωγή ζωοτροφών δίνουν στο 

νομό σημαντική θέση σε σχέση με την εκτροφή αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν ακμάζουσες τυροκομικές μονάδες, ιδίως στην περιοχή της 

Αμφιλοχίας, που παράγουν εξαιρετικής ποιότητας τυρί και τροφοδοτούν τα μεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας. 

Τέλος, σε ένα νομό που καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από δάση δεν θα μπορούσε 

να λείπει η δασική παραγωγή. Σημαντική είναι επίσης και η παραγωγή σε κάρβουνο. Η 

μεταποιητική δραστηριότητα στο νομό δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Κυριαρχούν οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως ειδών διατροφής, οι οποίες είναι 

συγκεντρωμένες στην επαρχία Τριχωνίδας και στα τέσσερα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 

του νομού, στον άξονα Ναυπάκτου-Μεσολογγίου-Αγρινίου-Αμφιλοχίας. 

Ο αλιευτικός στόλος του νομού είναι μικρός. Υπάρχουν μικρά κυρίως σκάφη 

παράκτιας αλιείας με κυριότερα αλιευτικά κέντρα τον Αστακό, το Μύτικα, τη 

Ναύπακτο, την Πάλαιρο, τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας, τη Βόνιτσα, την Αμφιλοχία, το 

Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Στα νοτιοδυτικά παράλια λειτουργούν ιχθυοκαλλιέργειες, 

ενώ υπάρχουν και μεγάλες αλυκές ειδικά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι 

εκτεταμένες υδάτινες εκτάσεις, λιμνοθάλασσες, λίμνες, προφυλαγμένοι κόλποι και 

κολπίσκοι ευνοούν την ανάπτυξη όλων των μορφών υδατοκαλλιέργειας, από τις 

παραδοσιακές εκτατικές μέχρι τις πλέον σύγχρονες εντατικές. Ψάρια των γλυκών 

νερών, πέστροφες, κυπρίνοι, θαλασσινά ψάρια, τσιπούρες και λαβράκια, αλλά και χέλια 

και μύδια αποτελούν τυπικό μέρος της παραγωγής του νομού. 

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας θεωρείται ένα Φυσικό Πάρκο και αποτελεί ένα 

σημαντικό οικολογικό και πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας μας. Η αρμονική 

συνύπαρξη μοναδικών οικοσυστημάτων (ποτάμια, λίμνες, δάση) και του πλούσιου 

πολιτιστικού περιβάλλοντος με οικισμούς και μνημεία κάδε εποχής, παρέχει τεράστιες 

ευκαιρίες αξιοποίησης. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν προκαλέσει σημαντική 

περιβαλλοντική επιβάρυνση του οικοσυστήματος και απαιτούνται μέτρα για την 

αποκατάστασή του. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τα σχέδια μεγάλων εκτάσεων 

αλυκοποίησης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού, με τα αντίστοιχα έργα 
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υποδομές επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η μη ύπαρξη ΧΥΤΑ ή 

άλλων μορφών διαχείρισης των απορριμμάτων σ’ όλο το Νομό, συντελεί στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και πιο πολύ των παράκτιων περιοχών του, την περιοχή 

του Αχελώου και Ευήνου, και της λίμνης Τριχωνίδας. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων μέσω Βιολογικών Καθαρισμών, λειτουργούν (Β.Κ Μεσολογγίου), 

Αγρινίου, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας, Αιτωλικού, Οινιάδων, Θέρμου κ.λ.π. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαιοτριβείων, 

χοιροτροφείων κλπ. Υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την: 

 υπεράντληση των υδάτινων πόρων 

 ευρεία χρήση λιπασμάτων –φυτοφαρμάκων 

 καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων σε παραθαλάσσια, παραποτάμια 

παραλίμνια 

 

Σχήμα 1.1: Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας (http://www.gto.gr) 
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1.3. Γεωγραφική τοποθέτηση 

Η περιοχή έρευνας ανήκει γεωγραφικά στη δυτική Στερεά Ελλάδα στα νότια του 

νομού της Αιτωλοακαρνανίας (Σχ.1.1). Περιλαμβάνει την λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου καλύπτοντας μια έκταση 11.200 ha, την λιμνοθάλασσα Αιτωλικού με 

συνολική έκταση 1.400 ha καθώς επίσης και άλλες λιμνοθάλασσες όπως αυτή της 

Κλείσοβας στα ανατολικά (3000 ha) και δυτικά των Γουρουνοπούλων και του 

Παλαιοποτάμου (800 ha). Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου καθώς και οι μικρότερες 

λιμνοθάλασσες εκτείνονται πίσω από μια αμμώδη διακεκομμένη παραλιακή λωρίδα. Οι 

λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου -Αιτωλικού συνδέονται μεταξύ τους με μια στενή 

διώρυγα (Natura, 2000). 

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του Πατραϊκού κόλπου, 

έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με την βάση του σε διεύθυνση Α-Δ. Καταλαμβάνει 

μια χαμηλή περιοχή νοτίως των Ακαρνανικών ορέων και του Αράκυνθου, μεταξύ των 

δελταϊκών προσχώσεων των ποταμών Αχελώου, στα δυτικά και Εύηνου, στα ανατολικά 

(Αλμπανάκης κα, 2004). 

H πεδιάδα του Μεσολογγίου οριοθετείται από δύο ποταμούς, ανατολικά από το 

δέλτα του ποταμού Εύηνου και δυτικά από το δέλτα του ποταμού Αχελώου, όπου οι 

αποθέσεις των ποταμών αυτών είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του 

συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών καθώς και των πεδινών εκτάσεων που τις 

περικλείουν (Natura, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, η υγροτοπική περιοχή καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του 

Πατραϊκού Κόλπου και από ανατολικά προς τα δυτικά οριοθετείται από τον ποταμό 

Εύηνο και το όρος Βαράσοβα, τον ορεινό όγκο του Αρακύνθου (Ζυγός), τις λοφώδεις 

απολήξεις των Ακαρνανικών ορέων και τον ποταμό Αχελώο (Tσέτσης κ.α, 2008). 

Στην περιοχή που καλύπτει η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα 

στην Αγία Τριάδα, στους Αγίους Ταξιάρχες και στο Μεγάλο βουνό παρατηρούνται 

πρωτογενής αμμοθίνες (Natura, 2000). 

1.4. Γεωμορφολογία 

Το ανάγλυφο της περιοχής έρευνας γενικά χαρακτηρίζεται ως πεδινό ενώ σε 

απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από την ακτογραμμή προς την ενδοχώρα, μπορεί να 
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χαρακτηριστεί ορεινό καθώς περικλείει λόφους και χαμηλά σχετικά βουνά 

(Λαγκαδινού, 2005). 

Μικρές κλίσεις συναντώνται σε πεδιάδες που έχουν δημιουργηθεί από τις 

προσχώσεις των ποταμών Εύηνου και Αχελώου, όπως οι πεδιάδες Ευηνοχωρίου, 

Νεοχωρίου και Κατοχής και από μεγαλύτερες κλίσεις στους πρόποδες των διάφορων 

λόφων όπως ο Αγ. Ηλίας και Στάμνα στους πρόποδες του λόφου του Αγ. Ηλία και 

Χρυσοβέργιον, Κεφαλόβρυσο, Αγριλιά, Αγ. Θωμάς κ.α. στους πρόποδες του λόφου 

Ζυγού (Όρος Αράκυνθος).  

Η περιοχή έρευνας οροθετείται από ανατολικά προς τα δυτικά από τη Βαράσοβα, 

βορειότερα από τον Ζυγό που αποτελεί το νότιο τμήμα του Αράκυνθου οπού 

παρατηρείται και το μεγαλύτερο υψόμετρο της περιοχής μελέτης 982 m και δυτικότερα 

από τα Ελληνικά με 652 m υψόμετρο με δυτικότερο άκρο το λόφο Ψηλή Παναγιά στα 

601 m. Στο σημείο αυτό η συνέχεια των λόφων διακόπτεται και συνεχίζεται προς τα Ν-

Δ με χαμηλότερους λόφους όπως τον Αγ. Ηλία με 214 m υψόμετρο (Λαγκαδινού, 

2005). 

1.5. Υδρογραφικό δίκτυο 

Τα κύρια υδρολογικά συστήματα της περιοχής έρευνας είναι οι υδρολογικές λεκάνες 

του ποταμού Αχελώου και του Εύηνου. Όσον αφορά την παροχή του ποταμού Αχελώου 

είναι η μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ποταμούς που υπάρχουν στην 

Ελλάδα και διαρρέει το υδατικό διαµέρισµα του νομού της Αιτωλοακαρνανίας με 

μήκος 220 km περίπου πριν να εκβάλει στο Ιόνιο πέλαγος. Στο υδατικό διαµέρισµα του 

νομού της Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν επίσης και οι φυσικές λίµνες Τριχωνίδα και 

Λυσιµαχία, καθώς και µικρότερες λίµνες (Οζερός και Αµβρακία) που τροφοδοτούν την 

περιοχή μελέτης. Το υδατικό δυναµικό της λίµνης Τριχωνίδας εκτιµάται σε 207 

hm3/έτος διαθέσιµο απόθεμα στη λίµνη (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995). 

1.6. Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες 

Στην περιοχή έρευνας και στον ευρύτερο χώρο του υδατικού διαµερίσµατος της 

δυτικής Στερεάς Ελλάδος αναπτύσσονται τρεις κύριες καρστικές ενότητες οι οποίες 
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παρουσιάζουν έντονο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον (Κουτσογιάννης & Μαρίνος, 1995: 

Παπασπυρόπουλος, 1981: Κουρµούλης, 1984). 

1. Η ενότητα των Ακαρνανικών Ορέων: Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται α) το 

Καρστικό σύστηµα Αµφιλοχίας-Λουτρού, με έκταση 250 km2 το οποίο συνδέεται 

µε τη λίµνη Αµβρακία και εκφορτίζεται βόρεια προς τον Αµβρακικό Κόλπο 

µέσω των πηγών Πετρονίκου και Λουτρακίου, β) το Καρστικό σύστηµα 

Μοναστηρακίου-Μύτικα, με έκταση λεκάνης 120 km2. Οι πηγές Μοναστηρακίου 

και Αχυρών εκφορτίζουν βόρεια και ανατολικά με συνολική παροχή 1,0 m3/s και 

δυτικά εκφορτίζεται προς τη θάλασσα, γ) το Καρστικό σύστηµα Αστακού, 

υποθαλάσσιες και παράκτιες υφάλµυρες πηγές εκφορτίζουν νότια το καρστικό 

σύστημα του Αστακού και η υπόγεια απορροή είναι της τάξεως των 5 m3/s. Η 

έκταση της λεκάνης είναι περίπου 350 km2, δ) το Καρστικό σύστηµα τριαδικών 

λατυποπαγών, η έκταση της λεκάνης είναι περίπου 350 km2 και εκφορτίζεται 

στον Αμβρακικό Κόλπο στα βόρεια και από τις πηγές της Λάµπρας στα νότια. Η 

παροχή του συστήματος των τριαδικών λατυποπαγών είναι 8 m3/s με κύριο 

τροφοδότη τον Αχελώο ποταμό. Και η υπόγεια απορροή είναι της τάξεως των 5 

m3/s, ε) Καρστικό σύστηµα Κεφαλόβρυσου-Αιτωλικού, οι πηγές Κεφαλόβρυσου 

και Μοσχανδρέα εκφορτίζουν το σύστημα αυτό µε συνολική παροχή περίπου 0.7 

m3/s. Η έκταση της λεκάνης είναι περίπου 60 km2. 

2. Η καρστική ενότητα Γαβρόβου: η έκταση της λεκάνης είναι περίπου 320 km2 και 

αναπτύσσεται μέσα σε ανθρακικούς σχηµατισµούς της ενότητας Γαβρόβου. Οι 

παραλίµνιες πηγές του Τρίκλινου εκφορτίζουν την ενότητα αυτή με παροχή 

περίπου 6,7 m3/s. 

3. Η ενότητα των ασβεστόλιθων της Πίνδου: Η έκταση της λεκάνης είναι περίπου 

3.500 km2 και αναπτύσσεται μέσα στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της ζώνης 

αυτής. Το σύστηµα κατά κύριο λόγο εκφορτίζεται στις λεκάνες του Αχελώου, και 

του Εύηνου καθώς και στις παραλίµνιες και υπολίµνιες πηγές της Τριχωνίδας και 

στις παραθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες πηγές. Η συνολική εκτιµώµενη υπόγεια 

απορροή είναι 70 m3/s (Κουτσογιάννης & Μαρίνος, 1995: Παπασπυρόπουλος, 

1981: Κουρµούλης, 1984). 
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1.7. Χρήσεις Γης 

Οι κύριες χρήσεις γης στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας είναι για αγροτική και 

κτηνοτροφική παραγωγή. Οι αρδευόμενες εκτάσεις του νομού είναι 513.500 στρέμματα 

με συνολικές ανάγκες σε αρδευτικό νερό 340 hm3 (Κυβικό Εκατόµετρο (hm3) 1 hm3. = 

1.000.000 m3). Η άρδευσή των στρεμμάτων αυτών πραγματοποιείται από τη λίμνη 

Λυσιμαχεία και τον Αχελώο ποταμό μέσω του αρδευτικού δικτύου καθώς και με 

απευθείας άντληση υδάτων από τις λίμνες. Η άρδευση μέσω γεωτρήσεων από 

υπόγειους υδροφορείς για την κάλυψη των αγροτικών και κτηνοτροφικών αναγκών 

είναι μικρή (Αυλωνίτης, 2008). Τα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται είναι ελιές, 

εσπεριδοειδή, καπνά, ψυχανθή, βαμβάκι και οπωροκηπευτικά. 

Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή τόσο σε σταβλισμένη 

μορφή (χοιροτροφεία, βουστάσια, αιγοπροβατοτροφεία), όσο και σε ελεύθερη μορφή 

(αιγοπρόβατα). Οι κτηνοτροφικές υδρευτικές ανάγκες της περιοχής υπολογίζονται σε 

0,5 hm3 για την σταβλισμένη κτηνοτροφία και 2,5 hm3 για την ελεύθερη (Αυλωνίτης, 

2008).  

Η μεταποιητική δραστηριότητα δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, υπάρχουν μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως ειδών διατροφής και οικοδομικών υλικών. Σημαντικός 

πόρος είναι η αλιεία.  

Το 1/5 του Νομού καλύπτεται από δάση τα οποία αποτελούνται από δρύς σε 

ποσοστό 31%, αείφυλλα και πλατύφυλλα σε ποσοστό 50% και από έλατα 19%.  

1.8. Κλιματολογικά στοιχεία 

Στο σχήμα 1.2 παρατηρούμε τις μεταβατικές κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στην περιοχή υπάρχουν οι παρακάτω κλιματικές ζώνες (Κοτίνη-

Ζαμπάκα, 1983): (α) Ηπειρωτική μεσογειακή θερμού θέρους, όχι όμως τόσο ξηρού όσο 

η γνήσια μεσογειακή, (β) μεταβατική ζώνη που αποκλίνει περισσότερο προς την 

ηπειρωτική μεσογειακή παρά προς τη γνήσια μεσογειακή, (γ) κύρια μεταβατική ζώνη 

μεταξύ ηπειρωτικών μεσογειακών και γνήσιων μεσογειακών κλιμάτων, (δ) γνήσια 

μεσογειακή με ατμοσφαιρική ευστάθεια και (ε) γνήσια μεσογειακή με μεγαλύτερη 

ατμοσφαιρική ευστάθεια. Έτσι η περιοχή μελέτης ανήκει στην ζώνη (δ). 
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1.8.1 Θερμοκρασία 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία για την περιοχή μελέτης κυµαίνεται από 17 εως 18°C 

και το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος από 18 εως 19°C. Η θερμοκρασία στα ορεινά 

ξεπερνά τους 20°C. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο θερµοί µήνες του έτους και 

ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος οι πιο ψυχροί (ΥΠΑΝ, 2003). 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία που αφορούν τη λεκάνη απορροής του κάτω 

Αχελώου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα 1.2 παρατηρείται ότι 

η μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία είναι το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο με 26,9oC ενώ 

η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία είναι το μήνα Ιανουάριο με 9,9oC (Ψιλοβίκος, 

1995; Τσέτσης κ.α, 2008).  

 

Σχήμα 1.2: Μεταβατικές κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα (Κοτίνη-Ζαμπάκα, 1983). 

1.8.2 Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα 

Η περιοχή έρευνας και σε μεγαλύτερη κλίμακα το Υδατικό Διαµέρισµα της Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδος είναι από άποψη ύψους των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων το 

δεύτερο στη χώρα µετά το Υδατικό Διαµέρισµα της Ηπείρου. Αυτό συμβαίνει διότι το 

υδατικό διαµέρισµα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος βρίσκεται στην οµβροπλευρά της 

χώρας. Στα παράκτια και πεδινά το µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 800 έως 
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1000 mm περίπου και στα ορεινά πλησιάζει τα 1400 mm, καθώς επίσης ξεπερνά τα 

1800 mm σε µεγάλα υψόµετρα. Ως ενδεικτικές τιµές της ετήσιας βροχόπτωσης για το 

σταθµό του Αγρινίου είναι τα 934 mm και τα 1751 mm για τον ορεινό σταθµό της 

Μαυροµάτας (ΥΠΑΝ, 2003). 

Η περιοχή έρευνας δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων κατά τους μήνες 

από το Νοέµβριο έως το Φεβρουάριο και το μικρότερο τον μήνα Ιούλιο και τον 

Αύγουστο.  

Σύμφωνα με τα κλιματικά στοιχεία που πάρθηκαν στη λεκάνη απορροής του κάτω 

Αχελώου, το ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται στα 981,11 mm. Ο μήνας με το 

μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι ο Νοέμβριος με 166,74 mm, ενώ το καλοκαίρι 

παρατηρούνται τα μικρότερα ύψη βροχής (Ιούλιος 13,3 mm, Αύγουστος 13,85 mm) 

(πιν.1.3). Στο σχήμα 1.3 δίνεται η κατανομή της μέσης θερμοκρασίας (oC) και στο 

σχήμα 1.4 η κατανομή του μέσου ύψους βροχής (mm), βάσει των στοιχείων της 

λεκάνης απορροής του κάτω Αχελώου ενώ στο σχήμα 1.5 παρουσιάζεται το 

ομβροθερμικό διάγραμμα. 

Πίνακας 1.2: Μέση μηνιαία θερμοκρασία στη λεκάνη απορροής του κάτω Αχελώου (Ψιλοβίκος, 1995; 
Τσέτσης κ.α, 2008). 

Μήνας Μέση Θερμοκρασία (OC) 

Ιανουάριος 9.9 

Φεβρουάριος 10.6 

Μάρτιος 12.8 

Απρίλιος 16.2 

Μάιος 20.2 

Ιούνιος 24.1 

Ιούλιος 26.9 

Αύγουστος 26.9 

Σεπτέμβριος 24.1 

Οκτώβριος 19.5 

Νοέμβριος 14.9 
Δεκέμβριος 11.5 
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Πίνακας 1.3: Μέσο μηνιαίο και ετήσιο βροχομετρικό ύψος στη λεκάνη απορροής του κάτω Αχελώου 
(Ψιλοβίκος, 1995; Τσέτσης κ.α, 2008). 

Μήνας Μέσο Βροχομετρικό ύψος (mm) 
Ιανουάριος 135,87 
Φεβρουάριος 120,23 

Μάρτιος 86,13 

Απρίλιος 64,54 

Μάϊος 47,56 

Ιούνιος 22,11 

Ιούλιος 13,3 

Αύγουστος 13,85 

Σεπτέμβριος 42,84 

Οκτώβριος 103,84 

Νοέμβριος 166,74 

Δεκέμβριος 164,1 

Έτος (σύνολο) 981,11 
Μέσο Έτος 980,02 
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Σχήμα 1.3: Κατανομή μέσης θερμοκρασίας (oC), στη λεκάνη απορροής του κάτω Αχελώου. 
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Σχήμα 1.4: Κατανομή του μέσου ύψους βροχής (mm) στη λεκάνη απορροής του κάτω Αχελώου. 

Από το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής προκύπτει ότι η ξηρή περίοδος 

διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Το ομβροθερμικό απεικονίζει την πορεία 

για κάθε μήνα της μέσης θερμοκρασίας σε oC, και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε 

mm. 
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Σχήμα 1.5: Ομβροθερμικό διάγραμμα 

Στα ορεινά του υδατικού διαµερίσµατος επικρατούν έντονες χιονοπτώσεις. Από τα 

παράλια προς το εσωτερικό αυξάνουν οι µέρες χιονόπτωσης. Αναφέρεται ότι ο µέσος 

ετήσιος αριθµός ηµερών χιονιού στο Μεσολόγγι είναι 0.4, στη Ναύπακτο 0.5, στη 

Λευκάδα 0.6, στο Αγρίνιο 0.9, στο Λιδορίκι 4.9, ενώ στο Καρπενήσι το μέγεθος αυτό 

ανέρχεται σε 23 μέρες.  

Κατά τους χειµερινούς και ανοιξιάτικους µήνες επικρατούν χαλαζοπτώσεις οι οποίες 

είναι συχνές για το διάστημα αυτό. 

Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται από 4 έως 5 βαθµίδες, όπου οι υψηλότερες τιµές 

εµφανίζονται στην ενδοχώρα οι χαµηλότερες στα παράκτια (ΥΠΑΝ, 2003). 

Ο αριθµός των αίθριων ηµερών κυµαίνεται από 120 έως 140 στα παράκτια 

(Μεσολόγγι 128) και από 80 έως 120 στο εσωτερικό. 

Η µέση ετήσια σχετική υγρασία στα παράκτια κυµαίνεται από 65% για το σταθμό 

της Ναυπάκτου και 68% για τον σταθμό του Μεσολογγίου εξαιτίας των μεγάλων 

υδάτινων όγκων, ενώ στο Λιδορίκι το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό φτάνει το 65% 

(ΥΠΑΝ, 2003). 

1.8.3 Άνεμοι 

Την ξηρή περίοδο στα παράκτια επικρατούν βορειοδυτικοί άνεµοι. Το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεµοι. Στην 

περιοχή του Μεσολογγίου, το καλοκαίρι επικρατούν βορειοδυτικοί άνεµοι και τον 

υπόλοιπο χρόνο οι βορειοανατολικοί (ΥΠΑΝ, 2003). 
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1.9. Γεωλογία  

Α) Η ενότητα Γαβρόβου – Τριπόλεως: εμφανίζεται, γεωγραφικά , δυτικά της 

ενότητας Πίνδου και καταλαμβάνει το κεντρικό κομμάτι του Νομού της 

Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελείται, κυρίως, από φλύσχη, αλλά υπάρχουν και παρεμβολές 

ηωκαινικών και κρητιδικών ασβεστολίθων κυρίως νηριτικών προς το Βορά και το 

Νότο. Η κύρια εμφάνιση του φλύσχη παρατηρείται στο σύγκλινο μεταξύ της Κλόκοβας 

και της Βαράσοβας καθώς και την προς βορά προέκτασή του (ΥΠΑΝ, 2003). 

Το συνολικό πάχος του φλύσχη υπερβαίνει τα 700 m και σε αυτόν τον σχηματισμό 

διακρίνονται τρεις χαρακτηριστικές σειρές (ΙΓΜΕ, 1991): 

 Λεπτο-μεσοστρωματώδεις ψαμμίτες που εναλλάσονται με λεπτόκοκκούς, 

χονδρόκοκκους συνεκτικούς ψαμμίτες και λεπτές ενστρώσεις αργιλικών 

σχιστολίθων και κροκαλοπαγών. 

 Κροκαλοπαγή ποικίλου μεγέθους που εναλάσσονται με λεπτές στρώσεις 

ψαμμιτών και αργιλικών σχιστολίθων. 

 Αργιλικοί σχιστόλιθοι οι οποίοι εναλλάσσονται με ενσρώσεις πηλιτών, 

μαργαϊκών ιλυολιθικών και λεπτόκοκκων ψαμμιτών. 

 

Οι ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι είναι κυρίως νηριτικής φάσεως, παχυστρωματώδεις έως 

μεσοστρωματώδεις, συχνά βιτουμενιούχοι και βρίσκονται σε συμφωνία με τους άνω-

κρητιδικούς ασβεστολίθους.Το πάχος τους κυμαίνεται στα στα 250-280 m περίπου. 

Οι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι είναι έντονα καρστικοποιημένοι, παχυστρωματώδεις έως 

μεσοστρωματώδεις, με συνολικό πάχος 600 m. Κατά θέσεις οι ασβεστόλιθοι του 

Αν.Κρητιδικού μεταβαίνουν ασύμφωνα στον φλύσχη (ΙΓΜΕ, 1991). 

 

Β) Η Ιόνιος ενότητα: στην περιοχή έρευνας η Ιόνια ενότητα διακρίνεται από τα 

δυτικά προς τα ανατολικά, σε τρεις επιμέρους ζώνες: 

 Την εξωτερική Ιόνια ζώνη, η οποία διακρίνεται στην Δυτική Εξωτερική και 

την Ανατολική Εξωτερική Ιόνια. 

 Την Κεντρική Ιόνια ζώνη, και 

 Την Ανατολική Ιόνια ζώνη, 

η περιοχή έρευνας εντοπίζεται στην Κεντρική Ιόνια ζώνη (Κατσικάτσος, 1992). 
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Κυρίαρχοι σχηματισμοί είναι οι ανθρακικοί, βαθιάς θάλασσας, στη βάση των οποίων 

βρίσκονται λατυποπαγείς μάζες βαθύχροων τεφρών ασβεστόλιθων και γύψου του 

Τριαδικού ενώ στην κορυφή είναι ο φλύσχης του Ολιγόκαινου. Πιο συγκεκριμένα στην 

περιοχή έρευνας συναντώνται οι παρακάτω σχηματισμοί: 

 Τριαδικά λατυποπαγή και γύψοι Περμοτριαδικής ηλικίας σε ανάμειξη με 

τεμάχη μαύρων ασβεστόλιθων με πάχος 1500 m περίπου: Εμφανίζονται στην 

περιοχή δυτικά της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού φθάνοντας προς βορρά μέχρι 

την περιοχή του Ξηρόμερου και προς νότο μέχρι τον Πατραϊκό κόλπο. 

 Ασβεστόλιθοι Ανωτριαδικής ηλικίας – Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα: 
Εκτείνονται κυρίως στα δυτικά όρια της ευρύτερης περιοχής μελέτης, προς 

τις εκβολές του Αχελώου και δομούν εξ’ολοκλήρου και τις Εχινάδες νήσους. 

 Ασβεστόλιθοι – δολομίτες με κερατόλιθους Ιουρασικής ηλικίας: 

Εμφανίζονται σε μικρή έκταση στη δυτική περιφέρεια της περιοχής μελέτης 

και έχουν σχετικά μεγάλο πάχος. 

 Ασβεστόλιθοι Ανωκρητιδικής ηλικίας: Έχουν πάχος της τάξης των 100 έως 

120 m και εμφανίζονται σε μικρή σχετική επιφάνεια στο όρος Αράκυνθος. 

 Ασβεστόλιθοι Παλαιοκαινικής – Ηωκαινικής ηλικίας: Συναντώνται σε 

αξιόλογη έκταση στα δυτικά και ανατολικά τμήματα του Αράκυνθου. 

 Φλύσχης: Πρόκειται για σχηματισμό που κατέχει το μεγαλύτερο τμήμα του 

όρους Αράκυνθος και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολλών 

επιμέρους συντελεστών που επηρεάζουν το σύστημα των λιμνοθαλασσών 

(Κατσικάτσος, 1992). 

 

Γ) Μεταλπικοί σχηματισμοί: αντιπροσωπεύονται 1) από ιζήματα της Πλειοκαινικής 

ηλικίας και καταλαμβάνουν κυρίως την ημιορεινή περιοχή βόρεια της λιμνοθάλασσας 

του Αιτωλικού 2) από τεταρτογενείς σχηματισμούς των πεδινών τμημάτων της 

περιοχής και από 3) πολλών κλυτίων (κορήματα) και κοιτών ποταμών (αναβαθμίδες), 

(Κατσικάτσος, 1992). 

1.10. Τεκτονική δομή 

Στην περιοχή έρευνας όσο και στην ευρύτερη περιοχή έχουν συμβεί πολλά 

τεκτονικά γεγονότα κατά την αλπική ορογένεση τα οποία συνεχίζονται ακόμα και 
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σήμερα. Όταν δημιουργήθηκαν οι ενότητες της Πίνδου και της Τρίπολης βρίσκονταν 

επωθημένες πάνω στην αυτόχθονη ενότητα της Ιονίου με διεύθυνση των οροσειρών 

Β.ΒΔ και Ν.ΝΑ.  

Στο τέλος της Μειοκαινικής περιόδου παρατηρείται έντονη δραστηριότητα με 

σχηματισμό ρηξιγενών ζωνών οι οποίες είχαν διαφορετικές διευθύνσεις και κινούσαν 

τα τεκτονικά τεμάχη είτε καθοδικά σχηματίζοντας τάφρους, είτε ανοδικά 

σχηματίζοντας τεκτονικά κέρατα.  

Κατά την περίοδο αυτή σχηματίζονται οι τάφροι του Αγρινίου και του Πατραϊκού 

κόλπου ενώ διασπάται επαναλαμβανόμενα η ενιαία λεκάνη του Αχελώου και 

δημιουργείται μια περιοχή από λίμνες και τέλματα στα οποία κατέληγε ο Αχελώος και 

οι παραπόταμοι αυτού.  

Δύο καθοριστικές διαδικασίες συνέβησαν κατά την τελευταία Πλειστοκαινική 

περίοδο: 

1. Η τάφρος του Αγρινίου πληρώθηκε με γλυκό νερό και έτσι σχηματίστηκε μια 

μεγάλη λίμνη, υπόλειμμα της οποίας είναι οι σημερινές λίμνες της πεδιάδας 

του Αγρινίου που σχηματίστηκαν από τις προσχωματικές διαδικασίες του 

Αχελώου και των χειμάρρων από τους γύρω ορεινούς όγκους.  

2. Η βαθμιαία πλήρωση της τάφρου Μεσολογγίου – Πατραϊκού με γλυκό ή 

υφάλμυρο νερό, που τελικά μετατράπηκαν σε λιμνοθάλασσες και η 

κατάκλυση από τη θάλασσα ενός σημαντικού τμήματος της ξηράς δυτικά, 

που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των Εχινάδων νήσων, που 

παρέμειναν σαν τα ψηλότερα τμήματα των υπαρχόντων καρστικών ορεινών 

μαζών. 

 

Τελευταίο στάδιο της Παλαιογραφικής αυτής εξέλιξης, είναι η σημερινή μορφή του 

Αχελώου και η προσχωματική του δράση, η οποία με τις τεράστιες ποσότητες φερτών 

υλικών που απέθεσε συνέβαλε στην ταχύτατη επέκταση της ξηράς κατά την τελευταία 

Ολοκαινική περίοδο (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 1999). 
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2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ  

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤO ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

2.1. Εισαγωγή 

Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης τον αιώνα που διανύουμε θα είναι εντυπωσιακά 

πιο έντονη απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για 

τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), η θαλάσσια στάθμη θα ανέλθει κατά μέσο όρο 50 cm 

στην περίπτωση που το διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάσει αυξητική συγκέντρωση 

στην ατμόσφαιρα. Μια τέτοια άνοδος θα έχει σοβαρές συνέπειες στον πλανήτη. Παρ’ 

όλο που μια τέτοια άνοδος φαίνεται μικρή, εντούτοις μπορεί να προκαλέσει μια 

οπισθοχώρηση της ακτογραμμής κατά 50 m τουλάχιστον με απρόβλεπτες συνέπειες 

στην οικονομική και κοινωνική ζωή των παράκτιων περιοχών. Ζώνες οπισθοχώρησης 

θα πρέπει να σχεδιαστούν σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές. 

Οι παράκτιες ζώνες, θεωρούνται ως η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ξηράς και 

θάλασσας. Οι διαστάσεις τους μεταβάλλονται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την 

αλληλεπίδραση των θαλάσσιων και χερσαίων διεργασιών (Δουκάκης, 1998). Σε 

παγκόσμια κλίμακα το μέσο πλάτος του χερσαίου τμήματος των παράκτιων ζωνών 

υπολογίζεται σε 60 km, εύρος που δεν έχει γενική ισχύ στην περίπτωση νησιών, 

νησιωτικών συμπλεγμάτων κλπ. Η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις παράκτιες ζώνες υπογραμμίζει την αξία ορθολογικής διαχείρισής 

τους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 20,6% του 

παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στη ζώνη πλάτους 30 km από τη θάλασσα και το 37% 
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του πληθυσμού στη ζώνη πλάτους 100 km από τη θάλασσα. Πολλές παράκτιες περιοχές 

χωρών παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης πληθυσμού και αστικοποίησης μεγαλύτερους 

από τους εθνικούς μέσους όρους τους (Μαντόγλου, 2001).  

Μία από τις βέβαιες επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής είναι 

αναμφίβολα η άνοδος της στάθμης της θάλασσας η οποία θα εντείνει το πρόβλημα σε 

πολλές παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως σε εκείνες όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

μείωσαν τις φυσικές ικανότητες προσαρμογής. Έτσι η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας θα αυξήσει τον κίνδυνο καταστροφών για τους παραθαλάσσιους 

πληθυσμούς, για τις οικιστικές δομές, αλλά και για τις επενδύσεις. Εξαιτίας όμως των 

μεγάλων αντιθέσεων των φυσικών παραθαλάσσιων συστημάτων αλλά και των 

κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων και της δυναμικής αντίδρασης τους σε 

αναμενόμενες αλλαγές, οι μελλοντικές επιπτώσεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της γης έχει αυξηθεί από 0,3 οC έως 

0,6 οC από τα τέλη του 19ου αιώνα και από 0,2 οC έως 0,3 °C τα τελευταία 40 χρόνια. Η 

θέρμανση του πλανήτη αφορά τόσο την επιφάνεια της θάλασσας (με άμεση συνέπεια 

την ωκεάνια θερμική διαστολή και επομένως και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας) 

όσο και την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρά της (IPCC,2001). Βάσει των 

σεναρίων του IPCC (Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές), οι μέσες 

παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν από 1,4 έως 5,8 οC μέχρι το 2100 σε 

σχέση με το 1990 ενώ η θέρμανση του πλανήτη θα εξακολουθήσει να ποικίλει για κάθε 

περιοχή και για κάθε εποχή του έτους. Τα σενάρια πρόβλεψης μέσων παγκόσμιων 

θερμοκρασιών συνδέονται στενά με τα αντίστοιχα σενάρια εκπομπών αέριων ρύπων 

του θερμοκηπίου και κυρίως με τις μελλοντικές συγκεντρώσεις του CO2 (IPCC, 2001).  

2.2. Κλιματική αλλαγή  

Κλιματική αλλαγή είναι η αλλαγή στην στατιστική κατανομή του καιρού σε κλίμακες 

χρόνου από δεκάδες ή και σε εκατομμύρια χρόνια. Αυτή είναι μια μέση μεταβολή του 

καιρού ή μια αλλαγή στην κατανομή των καιρικών φαινομένων γύρω από μια μέση τιμή 

(πχ. Περισσότερα ή λιγότερα ακραία καιρικά φαινόμενα). Η κλιματική μπορεί να 

περιορίζεται χωρικά ή να είναι σε όλον τον πλανήτη (climatic global change). Στην 

τελευταία κατηγορία συγκαταλέγεται η υπερθέρμανση του πλανήτη 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change) η οποία λαμβάνει χώρα τα τελευταία 100 
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χρόνια και συνδέεται με ανθρώπινες πρακτικές. Αυξήσεις στη συγκέντρωση των 

λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που οφείλονται σε μεγάλο 

βαθμό από την καύση των ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών, έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας της γης, γνωστό ως το «ενισχυμένο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου». Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, καταγράφονται οι 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες του πλανήτη που έχουν ποτέ μετρηθεί (Εικ. 2.1). 
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Εικόνα 2.1 Μεταβολή της επιφανειακής θερμοκρασίας της Γης το διάστημα 1860-2000 (Πηγή: 
(http://wso.williams.edu/wiki/images/e/eb/ClimateChange.jpg) 

Η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παγκόσμιο περιβαλλοντικό 

κίνδυνο, με εξαιρετικά δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για όλες τις 

χώρες και ιδιαίτερα τις πιο φτωχές του πλανήτη. Η δημοσιοποίηση της πρόσφατης 

Έκθεσης Stern αποτυπώνει με νούμερα την πραγματικότητα αυτή: το κόστος της μη-

ανάληψης έγκαιρων δράσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου θα οδηγήσει σε 

μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 5-10%, απώλεια κατά πολύ μεγαλύτερη από το 

κόστος των δράσεων μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Εκτός όμως από την Έκθεση Stern, και πολλές άλλες πρόσφατες ερευνητικές εργασίες 

καταδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι οι αναμενόμενες δυσμενείς οικονομικές 

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και επιβεβαιώνουν ότι η υιοθέτηση του στόχου 

συγκράτησης της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2oC είναι 

απολύτως αναγκαία.  
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Μερικές από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, που θα 

αναλυθούν παρακάτω, είναι οι εξής: 

 H υπερθέρμανση του πλανήτη  

Από το 1960 η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων αυξήθηκε κατά 1,5οC. 

Aύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας διαπιστώθηκε και σε βάθος 3000 μ. 

Σενάρια υποστηρίζουν ότι αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 1,5-2,5 οC θα 

απειλήσει πιθανότατα με αφανισμό το 20-30% των φυτικών και ζωικών 

οργανισμών του πλανήτη. 

 Aύξηση της οξύτητας των επιφανειακών υδάτων  

Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα οδηγεί στην αύξηση 

της απορρόφησής του από τους ωκεανούς με αποτέλεσμα το pH τους να μειωθεί 

από 8,2 σε 8,1 από τα μέσα του 19ου αιώνα. 

 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

Η άνοδος που έχει προκληθεί από το 1870 λόγω της τήξης των πάγων είναι 19,5 

εκατοστά 

 Αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων  

Αυξάνονται οι χρονικές περίοδοι που επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, 

όπως ξηρασία, καταιγίδες και θύελλες.  

 

Οι κλιματικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν διαφορετικά τις διάφορες 

περιοχές του πλανήτη. Επίσης, οι απαντήσεις στις κλιματικές μεταβολές αναμένεται να 

διαφέρουν ανάλογα με τα θαλάσσια συστήματα. Για παράδειγμα, ενώ οι ανοικτοί 

ωκεανοί πλήττονται περισσότερο από την επίδραση του ανέμου, οι παράκτιες περιοχές 

είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της αέρα μέσω των καταιγίδων. Εκτός από 

αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού, οι πολικές περιοχές θα 

παρουσιάσουν αλλαγές στο στρώμα του πάγου που τις καλύπτουν.  

2.3 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι κλιματικές αλλαγές 

Οι παράκτιες ζώνες, θεωρούνται ως η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ξηράς και 

θάλασσας. Οι διαστάσεις τους μεταβάλλονται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την 

αλληλεπίδραση των θαλάσσιων και χερσαίων διεργασιών (Δουκάκης, 1998). Σε 

παγκόσμια κλίμακα το μέσο πλάτος του χερσαίου τμήματος των παράκτιων ζωνών 
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υπολογίζεται σε 60 km, εύρος που δεν έχει γενική ισχύ στην περίπτωση νησιών, 

νησιωτικών συμπλεγμάτων κλπ. Η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις παράκτιες ζώνες υπογραμμίζει την αξία ορθολογικής διαχείρισής 

τους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 20,6% του 

παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στη ζώνη πλάτους 30 km από τη θάλασσα και το 37% 

του πληθυσμού στη ζώνη πλάτους 100 km από τη θάλασσα. Πολλές παράκτιες περιοχές 

χωρών παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης πληθυσμού και αστικοποίησης μεγαλύτερους 

από τους εθνικούς μέσους όρους τους (Μαντόγλου, 2001).  

Τα τελευταία 420.000 χρόνια, η Γη «γνώρισε» 4 κλιματικές περιόδους. Η τελευταία 

παγετώδης περίοδος ξεκίνησε πριν από 120.000 χρόνια περίπου και τελείωσε πριν από 

16.000 χρόνια περίπου ακολουθούμενη από μία θερμή περίοδο μέχρι σήμερα. Η ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ των αερίων του Θερμοκηπίου με φυσική προέλευση (διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4)) και του κλίματος έχει επιβεβαιωθεί και στις 4 

προαναφερόμενες κλιματικές περιόδους (National Observatory of Athens, 2001).  

Ο αυξανόμενος ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη μας κατά τον 20ο αιώνα δεν 

οφείλεται μόνο σε φυσικά αίτια αλλά και στην υποβάθμιση και ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Η δεκαετία του ’90 ήταν πιθανόν η θερμότερη δεκαετία της 

περασμένης χιλιετίας στο Βόρειο Ημισφαίριο ενώ το 1998 ήταν το θερμότερο έτος της 

δεκαετίας. Σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά σενάρια, αξιοσημείωτη αύξηση των 

συγκεντρώσεων των αερίων του Θερμοκηπίου θα οδηγήσει σε άνοδο της παγκόσμιας 

επιφανειακής θερμοκρασίας από 1,7 °C – 4,0 °C μέχρι το 2100 και σε μία μέση άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας από 22 μέχρι 75 cm με διαφοροποιημένες, βέβαια, 

επιπτώσεις στις διάφορες περιοχές του πλανήτη μας (National Observatory of Athens, 

2001). Από τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ότι οι 

ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενός από τα 

σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου, διατηρούν τη γη θερμότερη λόγω της 

απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Διαφορετικά, η Γη θα ήταν μία ψυχρή 

μάζα. Η συμβολή της καύσης του πετρελαίου, των γαιανθράκων κλπ. στην αύξηση των 

επιπέδων των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων του CO2 άρα και στη θέρμανση της γης 

είναι σημαντική (Titus, 1991). Εκτιμάται, ότι διπλασιασμός των εκπομπών CO2 θα 

μπορούσε να θερμάνει τη γη από 1,5 °C – 4,5 °C. Εκτός από το CO2, το φαινόμενο του 
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θερμοκηπίου ενισχύεται από την αύξηση των εκπομπών και άλλων αερίων όπως 

μεθάνιο, νιτρώδη οξείδια, χλωροφθοράνθρακες και διοξείδιο του θείου.  

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της γης έχει αυξηθεί από 0,3 οC εώς 

0,6 οC από τα τέλη του 19ου αιώνα και από 0,2 οC εώς 0,3 °C τα τελευταία 40 χρόνια. Η 

θέρμανση του πλανήτη αφορά τόσο την επιφάνεια της θάλασσας (με άμεση συνέπεια 

την ωκεάνια θερμική διαστολή και επομένως και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας) 

όσο και την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρά της (IPCC,2001). Βάσει των 

σεναρίων του IPCC (Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές), οι μέσες 

παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν από 1,4 εώς 5,8 οC μέχρι το 2100 σε 

σχέση με το 1990 ενώ η θέρμανση του πλανήτη θα εξακολουθήσει να ποικίλει για κάθε 

περιοχή και για κάθε εποχή του έτους. Τα σενάρια πρόβλεψης μέσων παγκόσμιων 

θερμοκρασιών συνδέονται στενά με τα αντίστοιχα σενάρια εκπομπών αέριων ρύπων 

του θερμοκηπίου και κυρίως με τις μελλοντικές συγκεντρώσεις του CO2 (IPCC, 2001). 

Η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες 

συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου και των ευρύτερων κλιματικών αλλαγών. 

 Οι φυσικές επιπτώσεις είναι : 

 Αύξηση της συχνότητας κατάκλυσης και πλημμύρων από καταιγίδες 

 Επιταχυνόμενη παράκτια διάβρωση 

 Υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων 

 Εισχώρηση θαλάσσιων υδάτων σε εκβολές ποταμών και ποτάμια συστήματα  

 Υποβάθμιση ή και εξαφάνιση παράκτιων υγροβιότοπων 

 

Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι:  

 Αυξανόμενος κίνδυνος πλημμύρων και ανθρώπινων απωλειών 

 Καταστροφή ή ζημιές σε παράκτιους οικισμούς, προστατευτικά έργα και άλλες 

υποδομές 

 Υποβάθμιση ανανεώσιμων φυσικών πόρων  

 Δυσχέρειες στον τουρισμό και τις μεταφορές 

 Κίνδυνος για παράκτια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία 

 Υποβάθμιση της παράκτιας γεωργίας και της αλιείας λόγω υποβάθμισης της 

ποιότητας των εδαφών και των υδάτων αντίστοιχα 
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2.4. Οι κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο 

Η λεκάνη της Μεσογείου (Εικ. 2.2) έχει μήκος 3.680 χιλιόμετρα με ένα μέσο πλάτος 

700 χιλιομέτρων και διαιρείται στη Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 

διαχωριζόμενες από τα στενά της Σικελίας, και η Κεντρική Μεσόγειος. Η Δυτική 

Μεσόγειος (μέσο βάθος 1.600 μ.) αποτελείται από δύο βαθιές λεκάνες: η λεκάνη 

Algero Provençal και το Τυρρηνικό Πέλαγος. Η Κεντρική Μεσόγειος περιλαμβάνει την 

Αδριατική και το Ιόνιο, ενώ το Ανατολική Μεσόγειος περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος 

και τη Θάλασσα της Λεβαντίνης.  

 

Εικόνα.2.2. Η Μεσόγειος Θάλασσα  

Παρόλο που καταλαμβάνει μόλις το 0,82% της παγκόσμιας επιφάνειας των ωκεανών 

και το 0,32% του όγκου τους, η Μεσόγειος αποτελεί μια σημαντική περιοχή όσον 

αφορά τη βιοποικιλότητα. Τα περίπου 8500 μετάζωα αντιπροσωπεύουν το 7,5% του 

συνόλου των παγκόσμιων θαλάσσιων ειδών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

μια ζεστή θάλασσα που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο εύκρατα, όσο και υποτροπικά είδη. 

Οι ζωικοί της τύποι μπορούν να διαχωριστούν, ανάλογα την προέλευσή τους, σε:  

 Είδη που σχετίζονται με το εύκρατο Ατλαντικο-Μεσογειακό κλίμα 

 Κοσμοπολίτικα/παν-ωκεανικά είδη 

 Ενδημικά 

 Υποτροπικά είδη του Ατλαντικού 

 Αρκτικά είδη του Ατλαντικού (απομεινάρια της εποχής των παγετώνων-)  

 Μετανάστες από την Ερυθρά Θάλασσα  

 Μετανάστες Ανατολικού Ατλαντικού  
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2.4.1 Ανατολική Μεσόγειος  

Τα περισσότερα από τα μη αυτόχθονα είδη στη Μεσόγειο είναι θερμοφιλικής 

καταγωγής, προερχόμενα από τις τροπικές περιοχές του Ινδικού και Ειρηνικού 

(Λεσσεψιανοί μετανάστες, Galil 1993). Ο κατάλογος των εξωτικών φυτών και ζώων 

που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Ανατολική, είναι συνεχώς 

αυξανόμενος. Η άνοδος της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού μπορεί να είναι εν 

μέρει υπεύθυνη για τις αλλαγές στην κατανομή μερικών ειδών δημιουργώντας 

διαδρόμους επικοινωνίας μεταξύ της Μεσογείου και άλλων περιοχών. Η εισβολή των 

εξωτικών ειδών είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση άλλων ειδών και, ενδεχομένως, 

δραματικές επιπτώσεις στα τροφικά πλέγματα (CIESM 2002). 

Παρά τη γενική τάση προς αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας των θαλασσών 

του πλανήτη, τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου παρουσίασαν μια μείωση της 

θερμοκρασίας. Η μείωση αυτή κατά περίπου 0,4° C, προκάλεσε τη δραστική μείωση 

της αφθονίας και της ποικιλότητας της πανίδας (Danovaro et al. 2001). Μεταξύ του 

1992 και 1994, μια θερμοκρασιακή μείωση κατά 0,3 C είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση 

περίπου κατά 50% της ποικιλότητας των νηματωδών, ενδεχομένως, δε, να επηρέασε 

την ποικιλότητα και άλλων ομάδων. Η μείωση αυτή της θερμοκρασίας προκάλεσε 

μείωση της λειτουργικής ποικιλομορφίας και της ομοιότητας των ειδών των 

νηματωδών, με αποτέλεσμα αυξημένη ομοιότητα μεταξύ της πανίδας των νηματωδών 

των βαθιών, ζεστών νερών της Ανατολικής Μεσογείου και αυτής των ψυχρότερων, 

βαθύτερων νερών του Ατλαντικού. Μετά το 1994, όταν οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν 

σταδιακά, η βιοποικιλότητα άρχισε να επανέρχεται σε πιο ομαλά επίπεδα. Ωστόσο, η 

σύνθεση της βιοκοινωνίας τους το 1998 εξακολουθεί να διαφέρει από αυτή που 

παρατηρήθηκε το 1989 (Danovaro et al. 2004). 

2.4.2 Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα 

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία «ζει από το κλίμα», με σημαντικό τμήμα της 

οικονομίας της να εξαρτάται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες, η εκτίμηση της 

επίδρασης της μακροπρόθεσμης κλιματικής μεταβολής είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Μέχρι σήμερα, η μόνη ολοκληρωμένη προσπάθεια εκτίμησης ορισμένων επιπτώσεων 

της Κλιματικής Αλλαγής στον ελληνικό χώρο συνίσταται στην εργασία που 
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εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα «Ενεργειακός Σχεδιασμός, Κλιματική Αλλαγή 

και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τη βοήθεια και 

εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών και μελετητών από το δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα, στο πλαίσιο έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην έρευνα αυτή, η οποία διήρκεσε 

περίπου 2 έτη και ολοκληρώθηκε λίγο πριν το καλοκαίρι του 2007, εκτιμήθηκαν οι 

επιπτώσεις από τις κλιματικές μεταβολές στην Ελλάδα την περίοδο 2071-2100 σε 

τέσσερις τομείς και συγκεκριμένα στην ενέργεια, στη γεωργία, στις παράκτιες περιοχές 

και στους υδατικούς πόρους. Η πρόγνωση του μελλοντικού κλίματος έγινε στη βάση 2 

σεναρίων εξέλιξης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συγκεκριμένα 

για τα σενάρια Α2 και Β2 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC). Τα αποτελέσματα των 2 σεναρίων αυτών για το κλίμα στην Ελλάδα 

εκτιμήθηκαν με την χρήση του περιοδικού μοντέλου PRECIS στο πλαίσιο άλλης 

ερευνητικής εργασίας. Ενδεικτικά, στο σενάριο Α2 προβλέπεται αύξηση της μέσης 

ετήσιας θερμοκρασίας της τάξης των 4.8 oC για Αθήνα και 5.1 oC για Θεσσαλονίκη σε 

σχέση με τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου 1961-1990, ενώ στο Β2 οι αυξήσεις 

εκτιμώνται σε 3.3 oC και 3.6 oC αντιστοίχως. Η αύξηση είναι προφανώς πολύ 

μεγαλύτερη τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα τον Ιούλιο. 

2.4.3 Παράκτιες περιοχές της Ελλάδας 

Η άνοδος της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας κατά 0.5 m, τάξη μεγέθους που 

θεωρείται ως η μέγιστη τιμή του πλέον πιθανού εύρους με βάση την πρόσφατη 4η 

Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC στην περίπτωση όπου δεν λάβει χώρα ταχεία δυναμική 

μεταβολή των παγετώνων, εκτιμήθηκε ότι θα οδηγήσει στο να πλημμυρίσει (και 

επομένως να απολεσθεί) συνολική έκταση της τάξης των 310,000 στρεμμάτων στην 

Ελλάδα, με το 90-93% της έκτασης να αφορά σε 5 περιοχές (Δέλτα Έβρου, Δέλτα 

Νέστου, Θερμαϊκός Κόλπος, Αμβρακικός Κόλπος και Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού & 

Μεσολογγίου). Το μεγαλύτερο ποσοστό της απολεσθείσας έκτασης αφορά προφανώς 

σε παραθαλάσσιες υγρές ζώνες (41-47%) και αρόσιμη γη (16-27%). Η απώλεια των 

προστατευόμενων περιοχών NATURA ανέρχεται σε 180,000 στρέμματα, στην οποία 

περιλαμβάνονται περίπου 55,000 στρέμματα οικοτόπων προτεραιότητας 

(http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_11_09/09/2007_240573). 
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2.5. Οι αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα 

2.5.1. Θερμοκρασιακές αλλαγές 

Υπάρχει μία διαφοροποίηση όσον αφορά τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα σε σχέση 

με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μία μικρή αρνητική 

τάση για μεγάλο διάστημα μέσα στον 20ο αιώνα. Υπάρχει μια αναστροφή του 

φαινομένου αυτού μετά το 1975 πιθανότατα λόγω των αυξητικών τάσεων στις 

θερμοκρασίες του καλοκαιριού που αντισταθμίζουν τις μειωτικές τάσεις των 

θερμοκρασιών του χειμώνα Η δεκαετία του ’70 ήταν η πιο ψυχρή περίοδος στον 

ελλαδικό χώρο κατά τον 20ο αιώνα. Αντίθετα, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

παρατηρείται έντονη τάση αύξησης των θερμοκρασιών στην Ελλάδα που σταδιακά 

εντείνεται. Μάλιστα, το 1999 ήταν το θερμότερο έτος του αιώνα για την Αθήνα. 

Ειδικότερα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η μέση ετήσια θερμοκρασία αυξάνεται 

σταδιακά μετά το 1980 εξαιτίας των υψηλότερων καλοκαιρινών θερμοκρασιών (Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

Η πρόβλεψη της εξέλιξης της θερμοκρασιακής κατάστασης στην Ελλάδα είναι 

αρκετά δύσκολη, λόγω της ανομοιομορφίας του φαινομένου στον προηγούμενο αιώνα. 

Η μέση όμως αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, που υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών και εκθέσεων και από προσομοίωση 

θερμοκρασιακών μοντέλων, κυμαίνεται από 0.9°C έως 2°C για τον προηγούμενο 

αιώνα, ανάλογα με το σενάριο μείωσης των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου. Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις καταγραφές πολλών 

σταθμών στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο και με βάση μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί, προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας στον ελλαδικό χώρο από 1ο-2οC ως 

το 2030. Παρά τη μεγάλη αμφιβολία για την ορθότητα και την ακρίβεια τέτοιων 

μοντέλων, πολλοί επιστήμονες συντάσσονται με αυτή την άποψη και υπογραμμίζουν 

τον κίνδυνο μιας τέτοιας πιθανότητας (Third National Communication to the UNFCCC, 

2003). 

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα του κέντρου ‘Tyndall Centre for Climate 

Change Research’, που ασχολείται με τα καιρικά φαινόμενα και τις επιδράσεις τους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με εννιά σενάρια που προέρχονται από διαφορετικής εθνικότητας 

επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στον 21ο αιώνα θα κυμανθεί από 2-4°C, 
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ενώ μπορεί να εμφανιστεί αύξηση μέχρι και 8°C αν συγκρίνουμε τις θερινές περιόδους. 

Αυτή η αύξηση αναμένεται να οδηγήσει σε μέτρα προστασίας, το κόστος των οποίων 

θα ανέρχεται στο υπέρογκο ποσό των $3300 ανά έτος ανά κάτοικο για τον ελλαδικό 

χώρο (Brochier F. and E. Ramieri, 2001). 

Πίνακας 4.1. Τα αποτελέσματα 9 κλιματικών μοντέλων για το ελληνικό χώρο όσον 

αφορά τη μεταβολή της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας (http://www.tyndall.ac.uk). 

2.5.2. Αλλαγές στις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις 

Οι μελέτες για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων 

στον ελλαδικό χώρο σπανίζουν και οι περισσότερες αναλύσεις που υπάρχουν σχετικά 

με το θέμα αυτό αναφέρουν πως οι αλλαγές θα ποικίλουν στις διαφορετικές περιοχές. 

Υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που ενισχύουν τις προβλέψεις για μείωση των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων τη θερινή περίοδο, η οποία είναι σύμφωνη με τις 

προβλέψεις γενικά για την περιοχή ολόκληρης της Μεσογείου (Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, 2001).  

Στην Ελλάδα παρατηρείται μία αρνητική τάση στις κατακρημνίσεις κυρίως από το 

1970 ως το 1990. Η τάση αυτή, ωστόσο, έχει αναστραφεί στα έτη που ακολούθησαν. Οι 

κατακρημνίσεις στην Αθήνα, όπου και τα στοιχεία είναι περισσότερα, μειώθηκαν την 

περίοδο 1976-1990, οπότε και άρχισε η περίοδος της ξηρασίας. Από τότε μέχρι το 1999 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των κατακρημνίσεων αν και οι καταγραφές για το 

2000 δηλώνουν ξηρές συνθήκες για την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είχε θετική τάση 

κατακρημνίσεων από το 1920 ως το 1980 οπότε και παρουσιάστηκε μείωση για κάποιο 

μικρό χρονικό διάστημα. Η περίοδος 1984-1993 ήταν η ξηρότερη και για την Αθήνα 

και για τη Θεσσαλονίκη (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

Σύμφωνα με έρευνες του κέντρου ‘Tyndall Centre for Climate Change Research’, 

μέσα στον 21ο αιώνα δε θα εμφανιστούν μεγάλες αλλαγές στις κατακρημνίσεις κατά τη 

χειμερινή περίοδο. Τα εννιά σενάρια διαφορετικών που προέρχονται από διαφορετικής 

εθνικότητας επιστήμονες προβλέπουν σχεδόν μηδαμινή μείωση κατά τη χειμερινή 

περίοδο, με τα δυσμενέστερα να αναφέρουν μείωση το πολύ 20% , ενώ υπάρχουν και 

σενάρια που προβλέπουν αύξηση. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τη θερινή περίοδο 

προβλέπουν σημαντικές μεταβολές. Οι προβλέψεις αναφέρουν μείωση των 

κατακρημνίσεων από 20% έως 40% μέσα στον 21ο αιώνα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
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τα σενάρια προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Μάλιστα, τα πιο δυσμενή σενάρια 

να προβλέπουν μείωση των κατακρημνίσεων έως και 80% κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο μέσα στα επόμενα 100 χρόνια (http://www.tyndall.ac.uk). 

2.5.3. Επιπτώσεις των αλλαγών θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων στην Ελλάδα 

 Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον αιώνα που διανύουμε σε υπερδιπλάσιο 

βαθμό από αυτή που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο αιώνα. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας αναμένεται να είναι της τάξης των 4οC στα επόμενα 100 χρόνια 

(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

 Μείωση των βροχοπτώσεων σε σχέση με τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών 

(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

 Αναμένεται αύξηση των ακραίων φαινομένων στον αιώνα που διανύουμε. 

Αντίστοιχα με την αύξηση της θερμοκρασίας, θα αυξηθούν και οι χρονικές 

περίοδοι καύσωνα και πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Αντίστοιχα, παρά τη μείωση 

των βροχοπτώσεων γενικά, ο αριθμός των περιπτώσεων ακραίων φαινομένων 

βροχόπτωσης θα αυξηθεί τα προσεχή χρόνια (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

2001) .  

 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας μέχρι και 1m, με μέση τιμή προβλέψεων 

περίπου 0.5m, ανάλογη δηλαδή με την αναμενόμενη παγκόσμια άνοδο (Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

 

Παρά την αβεβαιότητα των μοντέλων εκτιμάται ότι θα υπάρξει αξιοσημείωτη 

μείωση των καλοκαιρινών κατακρημνίσεων που συμφωνεί με τις αντίστοιχες 

εκτιμήσεις για τη Μεσόγειο. Μεγαλύτερη ελάττωση των μέσων ετήσιων 

κατακρημνίσεων προβλέπεται για την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και την 

ανατολική Πελοπόννησο (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001). 

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή και στην επικρατούσα 

κατάσταση στη χώρα. Οι βασικότερες επιπτώσεις είναι οι εξής: 

 Η αύξηση της θερμοκρασίας και η παράλληλη μείωση των βροχοπτώσεων θα 

οδηγήσει σε μείωση της συνολικής υδατικής διαθεσιμότητας, με εμφανή 

προβλήματα στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, ίσως μεταβληθεί η εποχιακή 

κατανομή των βροχοπτώσεων, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρές αλλαγές 
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στην διαχείριση του νερού. Η εμφάνιση, εξάλλου, ακραίων καιρικών 

φαινομένων ίσως οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις σε απρόβλεπτες 

καταστροφές των σοδειών, ενισχύοντας τα προβλήματα της γεωργίας. Η αύξηση 

της θερμοκρασίας και οι πιο συχνές έντονες ξηρασίες αναμένεται να 

συμβάλλουν στην ένταση των φαινομένων ερημοποίησης. 

 Σοβαρά θα είναι και τα φαινόμενα λειψυδρίας, λόγω της μείωσης του νερού που 

προέρχεται από βροχοπτώσεις και της μείωσης του ποσοστού του γλυκού νερού 

επί του συνόλου του νερού, λόγω της υφαλμύρωσης. Τα μεγαλύτερα 

προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν η Θεσσαλία, η Αττική, η Κρήτη και 

τα νησιά του Αιγαίου. 

 Η άνοδος της θερμοκρασίας και η επιμήκυνση της ξηρής καλοκαιρινής περιόδου 

θα συντείνουν στην επέκταση της ξηρής περιοχής της Μεσογειακής Λεκάνης 

επηρεάζοντας σοβαρά πολλά από τα παραγωγικά εδάφη της. Η έλλειψη ικανών 

αποθεμάτων νερού, σε συνδυασμό με τη μείωση της ποιότητάς του, ίσως 

οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. 

 Θα παρουσιαστούν, λόγω όλων των παραπάνω αλλαγών, διαταραχές στα 

οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, ενώ πιθανό είναι και το ενδεχόμενο της 

εξαφάνισης κάποιων ειδών του ζωικού βασιλείου. 

 

Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της 

χώρας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην οικονομία της χώρας, καθώς 

ίσως έχουμε μείωση των εσόδων από διάφορες πηγές που θα πληγούν, ενώ παράλληλα 

ίσως χρειαστούν σημαντικά ποσά για την κάλυψη τυχών ελλείψεων που θα 

δημιουργηθούν και αποκαταστάσεων που θα απαιτηθούν.  

2.5.4. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

Η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας, ως μία από τις βασικότερες επιπτώσεις 

των κλιματικών αλλαγών για την Ελλάδα, θα επηρεάσει την κατάσταση πολλών 

περιοχών της χώρας. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στη λεκάνη της Μεσογείου, 

συνεπώς, λοιπόν, και στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι θα είναι 0.5 m ή μεγαλύτερη με 

χρονικό ορίζοντα το 2100. Οι περιοχές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγάλα 

προβλήματα είναι η Θεσσαλονίκη, τα δέλτα των ποταμών Έβρου, Στρυμόνα, Νέστου 
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και Αξιού, ορισμένες περιοχές χαμηλού υψομέτρου γύρω από το Μεσολόγγι και δυτικά 

της Πάτρας, πολλοί παράκτιοι οικισμοί της Θράκης, η Κρήτη καθώς και πολλά νησιά 

(Brochier and Ramieri, 2001). 

Σημαντικές επιπτώσεις της ανόδου της θάλασσας είναι η αυξανόμενη διάβρωση των 

ακτών, έντονες πλημμύρες, ο κατακλυσμός των παράκτιων περιοχών χαμηλών κλίσεων, 

η καταστροφή των υγροτόπων και η υφαλμύρωση των λιμνοθαλασσών και των 

παράκτιων λιμνών. Οι παράγοντες που θα συμβάλουν στον καθορισμό αυτών των 

επιπτώσεων είναι η σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η μείωση των 

απορροών, η μεταφορά ιζημάτων από τους ποταμούς και η αυξανόμενη συχνότητα και 

ένταση των καταιγίδων και των μεγάλων κυμάτων (Brochier and Ramieri, 2001). 

2.6. Η παράκτια τρωτότητα 

Οι Klein και Nicholls όρισαν την παράκτια τρωτότητα ως τη σύνθεση της 

επικινδυνότητας του φυσικού παράκτιου συστήματος και της επικινδυνότητας του 

κοινωνικοοικονομικού παράκτιου συστήματος λόγω των κλιματικών αλλαγών. Αν και 

είναι διακριτοί όροι, σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό οι μελέτες 

παράκτιας επικινδυνότητας προσδιορίζουν την αντίδραση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς παράκτιου περιβάλλοντος στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως 

συνέπεια των κλιματικών αλλαγών (Nicholls, 1998). Οι επιπτώσεις της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας σε ένα φυσικό παράκτιο σύστημα εξαρτώνται από την 

«ευαισθησία» του στις επιπτώσεις αυτές και την προσαρμοστικότητα καθώς και την 

αντοχή του. Η «ευαισθησία» αντανακλά την πιθανότητα επίδρασης της στάθμης της 

θάλασσας στο παράκτιο σύστημα. Για παράδειγμα, μία παράκτια περιοχή ήπιων 

κλίσεων και χαμηλών υψομέτρων παρουσιάζει συγκριτικά με άλλες περιοχές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας. Η προσαρμοστικότητα και η αντοχή περιγράφουν την 

σταθερότητα ή μη του φυσικού συστήματος σε μεταβολές. Ειδικότερα, η αντοχή 

εκφράζει τη δυνατότητα του συστήματος να αντισταθεί στη διαταραχή π.χ. λόγω των 

κλιματικών αλλαγών ενώ η προσαρμοστικότητα εκφράζει την ταχύτητα με την οποία το 

παράκτιο σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Οι παραπάνω παράμετροι 

συνιστούν τη φυσική επικινδυνότητα του παράκτιου φυσικού συστήματος στην άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας (Nicholls, 1998). 
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Η προβλεπόμενη επιταχυνόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει 

δημιουργήσει την ανάγκη προσδιορισμού της μεταβολής των ακτογραμμών ως φυσική 

αντίδραση. Η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης της ακτογραμμής σε ενδεχόμενες 

μεταβολές της στάθμης της θάλασσας είναι χρήσιμη για τη διατήρηση και προστασία 

των ευπαθών παράκτιων συστημάτων. Δεν υπάρχει, εν τούτοις, ακριβής και 

ποσοτικοποιημένη μεθοδολογία πρόβλεψης παράκτιων μεταβολών, ενώ ακόμα και τα 

απαιτούμενα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επιστημονικών διαφωνιών (Hammar-

Klose, Thieler, 2001). Διεθνώς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις και 

μέθοδοι στο αντικείμενο της πρόβλεψης της φυσικής «αντίδρασης» των ακτογραμμών 

σε μεμονωμένους παράγοντες πίεσης όπως η ενδεχόμενη άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας. Κάθε μία από τις προσεγγίσεις αυτές έχει τις αδυναμίες της ή είναι 

κατάλληλη για συγκεκριμένες μόνο εφαρμογές. Άλλες αξιόλογες προσπάθειες αφορούν 

την ανάπτυξη μαθηματικοποιημένων δεικτών (π.χ. CVI- Coastal Vulnerability Index ή 

δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας, EVI - Environmental Vulnerability Index- δείκτης 

περιβαλλοντικής επικινδυνότητας για παράκτιες περιοχές) που στερούνται, όμως, 

επαρκούς τυποποίησης και ανάλυσης των επιμέρους παραγόντων επικινδυνότητας. 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου είναι η ύπαρξη 

ιδιαίτερα εκτεταμένης παράκτιας ζώνης με κύρια στοιχεία την ποικιλομορφία τύπων 

και γεωμορφών και την εντατική ανθρωπογενή παράκτια δραστηριότητα. Η ιδιαίτερη 

περιβαλλοντική, οικολογική αλλά και οικονομική αξία των ελληνικών ακτών, ως 

πολύτιμου φυσικού πόρου προς αειφορική διαχείριση, επιβάλλει την δημιουργία ενός 

μαθηματικού εργαλείου ή μοντέλου που θα προσδιορίζει την κατά τόπους παράκτια 

επικινδυνότητα. Οι βασικές συνιστώσες ενός μοντέλου παράκτιας τρωτότητας είναι οι 

παράγοντες παράκτιας εξέλιξης που επηρεάζουν τη σταθερότητα των ακτών και 

ακτογραμμών, δρώντας σε μεγάλο εύρος χρονικών και χωρικών κλιμάκων και 

εκφράζοντας έναν πολύπλοκο συνδυασμό ωκεανογραφικών, γεωλογικών, τεκτονικών, 

μετεωρολογικών, ανθρωπογενών και σε μικρότερο βαθμό βιολογικών διεργασιών. Οι 

παράγοντες αυτοί μπορεί να έχουν είτε ποσοτική είτε ποιοτική έκφραση. Από την 

αναγνώριση των βασικών αυτών παραγόντων παράκτιας εξέλιξης μπορούν να 

προκύψουν εκείνες οι μεταβλητές ή δείκτες (indicators) που θα συνεκτιμηθούν ώστε να 

προσδιοριστεί η παράκτια επικινδυνότητα απέναντι σε φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς 
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πιέσεις ή τάσεις. Η χρησιμοποιούμενη χωρική κλίμακα είναι σημαντική για την επιλογή 

και τα χαρακτηριστικά των επιλεγόμενων παραμέτρων παράκτιας εξέλιξης.  

Η εγγενής πολυπλοκότητα των μορφών και των λειτουργιών των παράκτιων ζωνών 

καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ανάπτυξη ενός αντικειμενικού και παραμετρικο-

ποιημένου μοντέλου παράκτιας τρωτότητας με γενική ισχύ. Η παράκτια τρωτότητα, τα 

τελευταία χρόνια ειδικότερα, αποτελεί ένα προνομιακό, νέο επιστημονικό πεδίο 

έρευνας με ενδιαφέρον και προοπτικές. Οι έως τώρα προσπάθειες χαρακτηρίζονται από 

αποσπασματικότητα και υποκειμενικότητα σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια πλήρων 

χρονοσειρών δεδομένων για καθοριστικές παραμέτρους παράκτιας τρωτότητας. 

Επιπλέον, παρατηρείται ένα αξιοσημείωτο κενό στη μοντελοποίηση και 

μαθηματικοποίηση της έννοιας που θα βοηθούσε στη γενικευμένη εφαρμογή της για τη 

διαχρονική παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος, την επισήμανση κινδύνων 

και τη χάραξη στρατηγικής.  

Το πλήθος και η ποικιλομορφία των διαφόρων παραγόντων παράκτιας εξέλιξης 

καθώς και ο διαφορετικός βαθμός επίδρασής τους συναρτήσει της χωρικής κλίμακας 

αποτελούν μειονεκτήματα. Ειδικότερα, τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό 

των μεταβλητών κάθε περιοχής μελέτης προέρχονται από διαφορετικές ποικίλες πηγές 

με διαφορετική ακρίβεια και ανάλυση λεπτομέρειας. 

Σε μελέτες παράκτιας τρωτότητας ως πρωτογενή στοιχεία χρησιμοποιούνται χάρτες, 

αεροφωτογραφίες, ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις, ιστορικές αναφορές, 

στοιχεία κυματισμών και παλιρροιών, μετρήσεις τάσεων ανόδου στάθμης θάλασσας και 

πλήθος άλλων πληροφοριών. Όλα αυτά τα δεδομένα μεταφέρουν τα σφάλματα της 

αρχικής πηγής με αποτέλεσμα στην τελική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών να έχει 

προκύψει αθροιστικό σφάλμα. Άλλωστε, για παρόμοιες μελέτες επικινδυνότητας δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και ανεκτά σφάλματα στη χρήση των 

απαραίτητων δεδομένων γεγονός που δυσχεραίνει την πιστοποίηση ακριβείας και την 

αξιολόγηση παρόμοιων μελετών. Το μεγάλο εύρος των χρησιμοποιούμενων δεδομένων 

δημιουργεί την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ακριβειών και απαιτούμενης 

ποιότητας δεδομένων. Η ίδια ποικιλομορφία των απαιτούμενων δεδομένων ενισχύει τη 

δυσκολία εύρεσής τους για την εφαρμογή ενός μοντέλου παράκτιας τρωτότητας. 

Τα χωρικά και ποιοτικά (ή περιγραφικά) δεδομένα των παραγόντων ενός μοντέλου 

παράκτιας τρωτότητας παρουσιάζουν μεταβλητότητα σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Οι 
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παράγοντες των φυσικών και ωκεανογραφικών διεργασιών (παλίρροια, κυματισμοί, 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θαλάσσια ρεύματα, κλπ.) παρουσιάζουν 

ομοιομορφία και συνέχεια κατά μήκος της ακτογραμμής μίας σχετικά περιορισμένης 

περιοχής μελέτης. Οι επιπτώσεις των παραπάνω παραμέτρων στη μεταβλητότητα των 

τιμών παράκτιας τρωτότητας είναι δευτερεύουσες και αποκτούν σημασία για χωρικές 

κλίμακες που υπερβαίνουν τα 20 χιλιόμετρα ή σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 

χιλιόμετρα. Η παράμετρος των σχετικών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας για 

μελέτες παράκτιων περιοχών με μήκος ακτογραμμής λίγων χιλιομέτρων (2-5 km) 

παρουσιάζεται σταθερή και μονοσήμαντη. Διαφοροποίηση των τάσεων ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας συνδέεται με ισοστατικές ή τεκτονικές αλλαγές ενώ μεταβολές 

στο παλιρροιακό εύρος συνδέονται με τη διαφορετική διαμόρφωση της ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας. 

Παράγοντες όπως γεωμορφολογία, παράκτια κλίση, οπισθοχώρηση/πρόσχωση 

ακτογραμμής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα συναρτήσει της χωρικής 

κλίμακας και γι’ αυτό έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην τελική τιμή παράκτιας 

επικινδυνότητας. Ιδιαίτερα, η γεωμορφολογία και η παράκτια κλίση είναι 

χαρακτηριστικές για κάθε ακτή ή τμήμα της και θεωρούνται ως οι κυρίαρχοι 

παράγοντες προσδιορισμού της παράκτιας επικινδυνότητας λόγω ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας. Ακόμα, η οπισθοχώρηση/πρόσχωση ακτογραμμής παρουσιάζει μεγάλη 

μεταβλητότητα σε μικρές χωρικές κλίμακες (~3 km) (Hammar-Klose,Thieler, 2001). 

Για την πληρέστερη μελέτη παράκτιας τρωτότητας θεωρείται ότι οι μεταβλητές 

μεγάλης κλίμακας (κυματισμοί, παλίρροιες, τάσεις στάθμης της θάλασσας) πρέπει να 

χαρτογραφούνται με σχετικά καλή ακρίβεια ενώ οι μεταβλητές μικρών κλιμάκων 

(γεωμορφολογία, κλίσεις, ιστορική οπισθοχώρηση/πρόσχωση) πρέπει να μελετούνται 

σε κλίμακα που να επιτρέπει την αντίληψη των επιδράσεών τους στις ακτές (Hammar-

Klose,Thieler, 2001). Απουσιάζει, επιπλέον, ο αντικειμενικός καθορισμός της 

μικρότερης χωρικής μονάδας αναφοράς σε παρόμοιες μελέτες τρωτότητας 

αναλογιζόμενοι ότι το εύρος της παράκτιας ζώνης δεν είναι αυστηρά καθορισμένο 

καθώς και ότι ο παράκτιος χώρος είναι κατακερματισμένος από γεωμορφές και 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Κάθε παράκτια περιοχή παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητές 

της αποτελώντας ένα πολύπλοκο σύστημα. Συνεπώς, η διακριτοποίηση της περιοχής 

αυτής σε υποπεριοχές, για πληρέστερη μελέτη, είναι υποκειμενική και εξαρτάται 
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σημαντικά από την ανάλυση και την ακρίβεια του υπάρχοντος χαρτογραφικού 

υποβάθρου. 

Καίριο είναι και το ζήτημα του ορισμού της παράκτιας ζώνης ώστε να προσδιοριστεί 

η χωρική μονάδα ανάλυσης. Προς το παρόν, οι μελέτες εκτίμησης παράκτιας 

τρωτότητας εμπεριέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας, επιλέγοντας αυθαίρετα τη 

ζώνη ενδιαφέροντος και παραβλέποντας κάποια ή υπερτονίζοντας άλλα δεδομένα που 

καθορίζουν το χαρακτήρα και τις αλληλεπιδράσεις εντός της ευρύτερης παράκτιας 

ζώνης.  

2.7. Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην παράκτια ζώνη 

Κάθε μια διεργασία και επίπτωση στην παράκτια ζώνη μπορεί να εκτιμηθεί με τη 

χρήση μαθηματικών μοντέλων. Έτσι, για κάθε μια από αυτές έχουμε τα παρακάτω 

μοντέλα: 

 Διάβρωση: Το μοντέλο Bruun χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εκτίμηση της 

οριζόντιας μεταβολής της ακτογραμμής και εκφράζεται: 

       R = [L  SLR] / H 

όπου SLR είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, L η απόσταση της 

ακτογραμμής από το βάθος εναπόθεσης και H το βάθος εναπόθεσης. 

 Ιστορική Οπισθοχώρηση: Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τον 200 αιώνα 

ήταν της τάξης των 15 cm [2]. Η μελλοντική οπισθοχώρηση της ακτογραμμής 

RIO μπορεί να εκφραστεί ως: 

      RIO = [100  RΔΤ  SLR ] / 15  ΔΤ 

όπου RΔΤ η οπισθοχώρηση στο χρονικό διάστημα ΔΤ που εξετάζεται (π.χ. 1940-

1990=50 χρ.). 

 Κατακλυσμός: είναι η μόνιμη μετακίνηση της θάλασσας στη χερσαία ζώνη 

λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και μπορεί να εκφραστεί ως: 

      RK = SLR  tani 

όπου i η κλίση της παράκτιας ζώνης. 
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 Κυματικές καταιγίδες: είναι η επεισοδιακή κάλυψη της χερσαίας ζώνης λόγω 

της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και μπορεί να εκφραστεί ως: 

       RS = SSH  tani 

όπου RS η οριζόντια κάλυψη από τη θάλασσα όσο διαρκεί η κυματική 

καταιγίδα και SSH το μέσο ύψος της. 

 

Η συνολική επίδραση των κλιματικών αλλαγών και των κυματικών καταιγίδων στη 

μετακίνηση μιας ακτογραμμής μπορεί να εκφραστεί ως: 

R = [L  SLR] / H + [100  RΔΤ  SLR ] / 15  ΔΤ + RK + tani  (SLR + SSH) 

Για να εκτιμηθεί η συνολική μετακίνηση μιας ακτογραμμής με το παραπάνω 

μοντέλο θα πρέπει να γνωρίζουμε το βάθος εναπόθεσης της παράκτιας ζώνης, την 

οριζόντια απόσταση του βάθους εναπόθεσης από την ακτογραμμή, την αναμενόμενη 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τη χρονική διάρκεια της μελέτης της ιστορικής 

οπισθοχώρησης, τη κλίση της παράκτιας ζώνης και το αναμενόμενο ύψος της 

κυματικής καταιγίδας. Για αυτά τα στοιχεία που αναμένονται, μπορούν να γίνουν 

σενάρια και εκτιμήσεις και για τα υπόλοιπα μετρήσεις ωκεανογραφικών δεδομένων και 

χαρτογραφικές μετρήσεις από χάρτες, αεροφωτογραφίες κλπ.  

2.8. Eπιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 

Οι λιμνοθάλασσες είναι γενικώς ρηχές. Το μεγαλύτερο βάθος τους είναι περίπου δύο 

μέτρα, αλλά η μεγαλύτερη έκταση έχει βάθος περίπου ένα μέτρο. Μόνο η 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει μέγιστο βάθος 28 m. 

Η εφαρμογή του μόνιμου κατακλυσμού (τα υπόλοιπα μοντέλα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη) σε μια περιοχή 

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις ισοϋψείς της περιοχής. Έτσι εύκολα κανείς 

κατανοεί πως η άνοδος της θάλασσας κατά 0,5 μέτρα ή 1,0 μέτρο θα είχε την επίδραση 

να ταυτιστεί η μελλοντική ακτογραμμή με την σημερινή ισοϋψή των 0,5 μέτρων ή του 

1,0 μέτρου αντίστοιχα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να διαθέτουμε χάρτες της περιοχής 

που να περιέχουν τις ισοϋψείς που μας ενδιαφέρουν ή ραπορταρισμένα υψομετρικά 
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σημεία της περιοχής με σκοπό την παραγωγή των κατάλληλων ισοϋψών ανάλογα με τα 

μελλοντικά σενάρια της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.  

Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

προέκυψαν τα παρακάτω τελικά αποτελέσματα σε μορφή πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.1. Σενάρια κατακλυσμού μετά από σενάρια ανόδου στάθμης θάλασσας 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ha) 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) 

50 cm 64 (30%) 0 (0%) 
100 cm 132 (60%) 33 (49%) 

2.9. Συμπεράσματα 

Από τον Πίνακα 2.1 είναι φανερό, ότι στην περίπτωση της ανόδου της θαλάσσιας 

στάθμης κατά 50 cm το 30% των αγροτικών εκτάσεων θα κατακλυστεί από τη θάλασσα 

ενώ σε περίπτωση ανόδου κατά 100 cm, πάνω από το 50% των κατοικημένων και το 

60% των αγροτικών περιοχών στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

πρόκειται να κατακλυστεί μόνιμα από τα νερά της θάλασσας με ανυπολόγιστες 

συνέπειες για την περιοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ζωή και οι περιουσίες δεν θα 

είναι όπως σήμερα. 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και της κλιματικής 

κρίσης στις παράκτιες περιοχές όπως στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου, απαιτείται η δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου οργανισμού που θα 

αντιμετωπίζει με έξοδα του κράτους όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν τα 16.000 

Km των ελληνικών ακτών. Έτσι οικολογικά ευπαθείς περιοχές όπως είναι τα δέλτα των 

ποταμών ή άλλοι υδροβιότοποι (πχ. λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου) κατά κάποιο τρόπο 

θα «συντηρούνται» από αυτόν τον οργανισμό διατηρώντας τις εύθραυστες ισορροπίες 

οι οποίες τα τελευταία χρόνια δείχνουν να έχουν χαθεί. Παράλληλα αρμοδιότητα αυτού 

του οργανισμού θα είναι η προσεκτική διαχείριση των πολύ υψηλής παράκτιας 

επικινδυνότητας και μεγάλης τουριστικής αξίας παραλίων που υπάρχουν σε τόσα νησιά 

του Αιγαίου όπως είναι η Κρήτη ή η Κως. Μόνο έτσι είναι δυνατό να προστατευθούν 

αυτές οι ακτές που κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες τουριστών και είναι πολύτιμες για 

τον τουρισμό μας. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως μερικά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία 

της χώρας είναι κατασκευασμένα σε ανάλογες παραλίες.  
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Φυσικά, για να είναι αποτελεσματικές οι ενέργειες εκείνες που θα αφορούν την 

διαχείριση των ελληνικών ακτών ή άλλων ευπαθών περιοχών είναι ανάγκη να γίνεται 

χαρτογράφησή τους (με αεροφωτογράφηση) ίσως κάθε 1-2 χρόνια, έτσι ώστε να 

ελέγχονται εύκολα οι επιδράσεις των θαλάσσιων διεργασιών και να προτείνονται 

συνεχώς καινούριες λύσεις. 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα για τα θέματα αυτά σαφώς είναι ότι δεν υπάρχει 

γνώση από τους αρμόδιους φορείς. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικότερα 

προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ωστόσο πρέπει να γίνουν κατανοητοί αυτοί 

οι κίνδυνοι από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να 

διασωθούν κατά πρώτον οι μεγάλης τουριστικής σπουδαιότητας παραλίες που 

περιλαμβάνουν και πολλά μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία είναι πολύτιμα για την εθνική 

μας οικονομία. Κατά δεύτερον επιβάλλεται η διάσωση όλων εκείνων των περιοχών 

μεγάλης οικολογικής σημασίας που η Ελλάδα ακόμα κατέχει, όπως είναι τα δέλτα των 

ποταμών ή οι υδροβιότοποι. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου πως κατά την διάρκεια των 

τελευταίων 50 ετών, στην Ελλάδα χάθηκε το 60% των υγροτόπων της. 

Η επιδείνωση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών έστω και μεσοπρόθεσμα 

φαίνεται να έχει δρομολογηθεί. Σε όλα αυτά τα προβλήματα η ελληνική πολιτεία δεν 

πρέπει λάβει μετριοπαθή στάση. Απαιτούνται συντονισμένες κινήσεις που θα 

αποτελέσουν πολύτιμες συνιστώσες διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας αλλά και 

της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες 

συνέπειες που έχουν ήδη πλήξει πολλές περιοχές ανά τον κόσμο. 
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3. ΥΔΡΟ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

& ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ - 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

3.1. Εισαγωγή 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τον πλούτο και την έκταση των επιφανειακών 

υδάτων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη της γεωργίας, της αλιείας αλλά και 

της παραγωγής ενέργειας (υδροηλεκτρικοί σταθμοί) στην ευρύτερη περιοχή. Τα σπάνια 

φυσικά χαρακτηριστικά και οικοσυστήματα της περιοχής αποτελούν χώρους 

περιβαλλοντικής προστασίας. 

Για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου η περιοχή 

έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και 

νήσων Εχινάδων». Όπως αναφέρεται και στην σχετική νομοθεσία, οι λιμνοθάλασσες, 

χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νοτίου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και 

του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του νομού Κεφαλληνίας 

διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα, μέσω και της ίδρυσης του 

Φορέα Διαχείρισης «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου», επιδιώκεται η διατήρηση και 

διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που 

απαντώνται στη περιοχή. Σε όσα αφορούν στην ορνιθοπανίδα, η περιοχή αποτελεί έναν 

από τους πλουσιότερους υγροτόπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε 

πληθυσμό. 
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Ωστόσο, οι σημαντικοί αυτοί υγρότοποι δέχονται πιέσεις από τις διάφορες 

ανθρώπινες κυρίως δραστηριότητες (επέκταση των αγροτικών καλλιεργειών, ρύπανση 

με νιτρικά των υδάτινων αποδεκτών, ρύπανση από φυτοφάρμακα-λιπάσματα και 

βιομηχανικά λύματα, κυνήγι, βόσκηση, αμμοληψίες, τουρισμό, δασοκομία κλπ.). Ο 

κλάδος που κυρίως συνεισφέρει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι η γεωργία. 

Σημαντική είναι επίσης και η πίεση από την οικιστική ανάπτυξη, τον κλάδο της 

μεταποίησης-βιομηχανίας και τον τουρισμό. 

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της ήπιας 

ανάπτυξης της γεωργίας, της δασοπονίας, της φύσης, του τοπίου και της υπαίθριας 

αναψυχής διατηρώντας παράλληλα τον ειδικό χαρακτήρα της περιοχής. Προς το σκοπό 

αυτό απαιτείται η συστηματικότερη μελέτη της περιοχής και η καλύτερη οργάνωσή της 

σύμφωνα με τους στόχους του Φορέα Διαχείρισης. Για τη μελέτη και την οργάνωση της 

περιοχής είναι απαραίτητη τόσο η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, όσο και η συλλογή και αποθήκευση των 

κατάλληλων πρωτογενών και λοιπόν δεδομένων στα οποία θα στηριχθεί η ανάλυση των 

συνθηκών και προβλημάτων της περιοχής. Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη πλατφόρμα για την ψηφιακή αποθήκευση της 

πληροφορίας που συγκεντρώνεται αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για την 

επεξεργασία και αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής. 

Οι λεκάνες απορροής των δύο από τους σημαντικότερους ποταμούς της ευρύτερης 

περιοχής, του Αχελώου και του Εύηνου, γειτνιάζουν μεν με την λιμνοθάλασσα, 

εκρέουν όμως εκτός αυτής. Είναι πιθανό λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής 

μέρος του γλυκού νερού των ποταμών αυτών να καταλήγει στη λιμνοθάλασσα, πλην 

όμως τέτοια κίνηση του νερού είναι πέραν των διαδικασιών που μπορούν να 

εξεταστούν στην παρούσα προσέγγιση. Μεγάλο μέρος δε των επιφανειακών νερών της 

περιοχής καταλήγουν στις δύο μεγάλες λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας, την Τριχωνίδα 

και την Λυσιμαχεία. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε ως μόνη συμβάλλουσα 

υδρολογικά από την πλευρά των επιφανειακών νερών της ξηράς η λεκάνη απορροής 

που περιβάλλει τη λιμνοθάλασσα, όπως παρουσιάζεται και στους αντίστοιχους χάρτες 

των λεκανών απορροής του Ερευνητικού Προγράμματος. 

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη στην ανάλυσή της 

περιοχή από υδρολογική σκοπιά καθώς επηρεάζεται τόσο από τους χειμάρρους που 
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καταλήγουν σε αυτή όσο και από την ανοιχτή θάλασσα. Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει 

μια προσπάθεια προσέγγισης της συμβολής του νερού (φυσική απορροή) που 

καταλήγει στη Κεντρική Λιμνοθάλασσα (Κ.Λ.) Μεσολογγίου από την πλευρά της 

ξηράς, στην ευρύτερη υδατική σύσταση της λιμνοθάλασσας.  

Η επίδραση στη λιμνοθάλασσα των δύο μεγάλων ποταμών στην ευρύτερη περιοχή 

αποτελεί αντικείμενο που δεν μπορεί να αναλυθεί και να μελετηθεί σε βάθος σε ένα 

τόσο μικρό πρόγραμμα. Το θέμα αυτό αξίζει να μελεητθεί  σε ένα πρόγραμμα 

εξειδικευμένο σάυτό το αντικείμενο που θα αναφέρεται και στη συνολική έκταση που 

περιλαμβάνει και τις λεκάνες απορροής των δύο ποταμών. 

3.2. Ψηφιακά υπόβαθρα 

Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

(Geographic Information Systems - GIS) είναι αυτός που δίνεται από Το Εθνικό Κέντρο 

Γεωγραφικών Πληροφοριών και Ανάλυσης των Ηνωμένων Πολιτειών: «Γεωγραφικό 

Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξοπλισμού, λογισμικού και 

διαδικασιών, σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση, την συγκέντρωση, την 

αποθήκευση, την ενημέρωση, την ανάλυση, την επεξεργασία, την μοντελοποίηση και 

την παρουσίαση γεω-αναφερόμενων δεδομένων ώστε να λύνονται πολύπλοκα 

προβλήματα αναφορικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της πληροφορίας». 

Πιο απλά, ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι ένα σύστημα 

διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Σε μια πιο 

γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να 

δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα 

(αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα 

(spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα 

(εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών 

δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο). Tο ΓΣΠ είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα χρήσιμο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται από πολλούς θεσμικούς φορείς τα τελευταία χρόνια. Η οπτικοποίηση 

της πληροφορίας που διαθέτει ένα ΓΣΠ, επιτυγχάνεται με την παραγωγή από αυτό 

διαγραμμάτων, χαρτών, πινάκων και αναφορών. 
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Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν ένα ΓΣΠ είναι ο εξοπλισμός (υπολογιστές, 

ψηφιοποιητές, εκτυπωτές κλπ.), το λογισμικό (λογισμικό GIS, βάσεις δεδομένων, 

λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, στατιστικά πακέτα κλπ.), τα δεδομένα (αποτελούν το 

πιο σημαντικό στοιχείο του ΓΣΠ, καταναλώνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου 

και των χρημάτων), οι διαδικασίες (ώστε τα δεδομένα να επαληθεύονται ως αξιόπιστα 

και τα αποτελέσματα να είναι αξιοποιήσιμα) και τέλος οι άνθρωποι (οι εξειδικευμένοι 

δηλαδή χρήστες του συστήματος).  

Οι βασικές διαδικασίες που συντελούνται σε ένα ΓΣΠ είναι οι εξής: 

Εισαγωγή δεδομένων: Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε ψηφιακή δομή και συνήθως 

προκύπτουν με ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων (τυπωμένοι χάρτες, 

αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες) ή με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με 

τη χρήση ψηφιακών μεθόδων αποτύπωσης χώρου (αποτύπωση με GPS, 

Τηλεπισκόπηση) ή ακόμη και με την απευθείας εισαγωγή στοιχείων με γεωγραφικές 

συντεταγμένες. 

Αποθήκευση δεδομένων: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τρεις βασικές μορφές, ως 

διανυσματικά δεδομένα (vector data), ως ψηφιδωτά (raster data) και ως εικόνες (image 

data). 

Επεξεργασία: Τα δεδομένα πρέπει να υποστούν εκείνη την επεξεργασία που τα 

καθιστά κατάλληλα για παραπέρα ανάλυση και χρήση. Αυτό μπορεί να αφορά την ορθή 

απόδοση του συστήματος συντεταγμένων, την δημιουργία σχέσεων μεταξύ των 

δεδομένων, τη διόρθωση σφαλμάτων, την μετάβαση από μια δομή σε μια άλλη. 

Ανάλυση: Ο χρήστης - αναλυτής θέτει ερωτήσεις σύμφωνα με την δυνατότητα των 

ίδιων των δεδομένων. 

Απόδοση: Η απόδοση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης γίνεται σε αναλογικά μέσα 

με την οργάνωση της εκτύπωσης χαρτογραφικών προϊόντων ή με την απόδοση σε 

ψηφιακές πλατφόρμες είτε με τη χρήση του Διαδικτύου, μέσω διαδραστικών χαρτών 

(Web-based GIS), είτε μέσω εσωτερικών δικτύων οργανισμών μέσω εφαρμογών που 

υποστηρίζουν πολλαπλούς χρήστες με διακριτούς ρόλους (Enterprise GIS). 

Έλεγχος: Κάθε σύστημα οφείλει να έχει μηχανισμούς ανάδρασης (feedback) ώστε να 

εξασφαλίζεται η ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Αυτό μπορεί να γίνεται 

μέσω λογισμικού με διαδικασίες κανόνων επικύρωσης, με διαδικασίες ελέγχου 
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ακρίβειας συντεταγμένων και γενικότερα με διαδικασίες ποιοτικών και ποσοτικών 

ελέγχων ανάλογα με τη φύση των δεδομένων. 

Τα ψηφιακά υπόβαθρα που είναι διαθέσιμα για την περιοχή είναι οργανωμένα και 

αποθηκευμένα σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, στις βάσεις δεδομένων του 

οποίου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πρωτογενών δεδομένων καθώς και 

μεταδεδομένων (metadata) για την πληρέστερη κατανόηση και αξιοποίηση των 

πρωτογενών δεδομένων. Τα κυριότερα στοιχεία που περιέχονται στο σύστημα και που 

μπορούν να παρουσιαστούν σε χάρτες είναι: 

 Υδρογραφικό δίκτυο 

 Λίμνες (φυσικές και τεχνητές) 

 Ακτογραμμή 

 Υδρομετρικοί σταθμοί 

 Μετεωρολογικοί σταθμοί 

 Προστατευόμενες περιοχές 

 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

 Ισοϋψείς καμπύλες – Γεωδαιτικά δεδομένα 

 Οδικό δίκτυο (κύριο, δευτερεύων, τριτεύων) 

 Οικισμοί 

 Όρια περιφέρειας 

 Όρια δημοτικών διαμερισμάτων 

 Περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 

 Δορυφορικές εικόνες 

 

Είναι προφανές ότι υπάρχει τόσο η δυνατότητα εμπλουτισμού των βάσεων με νέα 

δεδομένα, όσο και η πληρέστερη αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων τόσο για την 

ανάλυση πολύπλοκων ερωτημάτων όσο και την απεικόνιση σύνθετων θεματικών 

χαρτών (Παράρτημα). 
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3.3. Υποδομές της περιοχής 

3.3.1 Διαχείριση λυμάτων και στερεών απορριμμάτων 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην οποία ανήκει η και η 

προστατευόμενη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ανήκουν επίσης οι 

ευαίσθητοι αποδέκτες του ποταμού Αχελώου και του Δέλτα του, το Στενό της 

Λευκάδας και ο Αμβρακικός Κόλπος. Οι υπάρχουσες υποδομές για την προστασία του 

περιβάλλοντος δεν είναι επαρκείς στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα το 

μεγαλύτερο τμήμα των ευαίσθητων αυτών περιοχών να δέχεται ισχυρές πιέσεις. 

Σύμφωνα με προϋπάρχουσες μελέτες, η διάθεση των αστικών στερεών 

απορριμμάτων στους περισσότερους ΟΤΑ του νομού Αιτωλοακαρνανίας γίνεται 

σχεδόν ανεξέλεγκτα σε χώρους που καθορίζονται από τους ΟΤΑ χωρίς την απαραίτητη 

έγκριση της Νομαρχίας, με αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον 

(αυτανάφλεξη σκουπιδιών, ρύπανση εδάφους, υπόγειων υδροφορέων, επιφανειακών 

υδάτων, οσμές κλπ.). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι εκπονούνται σχετικές μελέτες 

για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή και ήδη έχουν τεθεί σε  λειτουργία κάποιοι απο 

αυτούς. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου χρονολογείται από το 2005 και 

καλύπτει μερικώς τις ανάγκες των Δήμων Αιτωλικού και Οινιάδων. Ο ΧΥΤΑ 

Μεσολογγίου έχει κατασκευασθεί στην Θέση Αγιος Συμεών (ΔΔ Αγίου Θωμά του 

Δήμου Μεσολογγίου). Ανάλογη είναι η κατάσταση και για τη διάθεση των αστικών 

λυμάτων, που σε μεγάλο ποσοστό καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες χωρίς 

προηγούμενη επεξεργασία. 

Η σημαντικότερη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων είναι η ΕΕΛ Δ. 

Μεσολογγίου με επεξεργασία 3ου βαθμού, η εκροή της οποίας καταλήγει μέσω τάφρου 

στην είσοδο της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Η εγκατάσταση φέρεται να 

εξυπηρετεί πληθυσμό 13000 ΜΙΠ με παροχή λειτουργίας 3700 m3/d, ενώ ο ισοδύναμος 

πληθυσμός σχεδιασμού της είναι 16000 ΜΙΠ. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι 

παρατεταμένος αερισμός με αυτόματη εσχάρωση, δίδυμο κανάλι εξάμμωση χλωρίωση, 

καθίζησης τύπου DORTMUND, αποθήκη λάσπης και κλίνες ξήρανσης. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η σημαντικότερη πίεση στο περιβάλλον ασκείται από την 

εντατικοποίηση της γεωργίας που ενισχύεται μέσω των αρδευτικών και 

εγγειοβελτιωτικών έργων και οδηγεί στην σταδιακή απαξίωση της παραγωγικής της 
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βάσης (υποβάθμιση και ρύπανση των εδαφών, έλλειψη νερού κλπ.), συρρικνώνοντας 

και τις δυνατότητες ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα αυξάνονται οι 

γεωτρήσεις λόγω της αύξησης της ζήτησης του νερού, με συνέπεια την υποβάθμιση της 

ποιότητας των υπογείων υδάτων. Αλλά και η κτηνοτροφία συμβάλει προς την ίδια 

κατεύθυνση, καθώς στις μετεγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων που 

χρηματοδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας δεν συμπεριλαμβάνονται 

χρηματοδοτήσεις για διαχείριση των αποβλήτων τους ή μείωση των εκπομπών τους 

στον αέρα, το έδαφος και τα νερά, αλλά μόνο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι 

υδατοκαλλιέργειες από την άλλη πλευρά δεν θεωρούνται επιβαρυντικές για το 

περιβάλλον, εξάλλου για τα έργα αλιευτικής διαχείρισης που έχουν χρηματοδοτηθεί 

έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Τέλος, πολλές βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν 

συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά η απόδοσή τους δεν κρίνεται ικανοποιητική 

με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται κυρίως τα επιφανειακά νερά. 

3.3.2 Ύδρευση 

Τοπικές πηγές και γεωτρήσεις υδροδοτούν τους περισσότερους οικισμούς της 

περιοχής. Παρένθεση αποτελεί η ύδρευση του Δήμου Αγρινίου και των γύρω Δήμων, οι 

οποίοι υδροδοτούνται από τον ταμιευτήρα Καστρακίου. Η ΔΕΗ υποχρεούται με πρώτη 

προτεραιότητα να παροχετεύει νερό για την ύδρευση των περιοχών αυτών. Στη θέση 

Σπολάιτα υπάρχει διυλιστήριο νερού που μετά με ένα δίκτυο σωληνωτών αγωγών 

μεταφέρεται νερό στους αντίστοιχους Δήμους. Σημαντικά έργα ύδρευσης έχουν 

αναπτύξει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου που υδρεύεται από γεωτρήσεις στην κοίτη του 

ποταμού Εύηνου και οι Δήμοι Αμφιλοχίας, Κατούνας και Φυτειών που υδροδοτούνται 

από τις πηγές Αχυρών. Επίσης η πόλη της Λευκάδας υδροδοτείται από τις πηγές Αγίου 

Γεωργίου στην Ήπειρο. 

Σε παλαιότερο ερευνητικό έργο έχουν υπολογιστεί οι ανάγκες σε νερό (για τους 

χρονικούς ορίζοντες 1997 όταν διεξαγόταν η έρευνα και 2015 ως μελλοντική εκτίμηση) 

για την περιοχή του εσωτερικού βυθίσματος του Αγρινίου και για την περιοχή του 

Μεσολογγίου, όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα. 
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Πίνακας 3.1.: Εκτίμηση αναγκών σε νερό για την περιοχή του Κάτω Αχελώου. 

Είδος ζήτησης Σημερινές (1997) Μελλοντικές (2015)  Σημερινές (1997) Μελλοντικές (2015) 
Εσωτερικό Βύθισμα Αγρινίου 

Ύδρευση 110339 κάτοικοι 120698 κάτοικοι 10*106m3 15.4*106m3 
Άρδευση 189700 στρ. 249330 στρ. 240*106m3 209*106m3 
Ανάπτυξη - - 8*106m3 10*106m3 
Περιβάλλον - - 451*106m3 541*106m3 

Εξωτερικό Βύθισμα Μεσολογγίου 
Ύδρευση 35855 κάτοικοι 38639 κάτοικοι 3.3*106m3 4.9*106m3 
Άρδευση 222300 στρ. 287600 στρ. 221*106m3 235*106m3 
Ανάπτυξη - - 5*106m3 8*106m3 
Περιβάλλον - - 670*106m3 670*106m3 

 

3.3.3 Άρδευση 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για το 2001 η 

αρδευόμενη και η καθαρή αρδευθείσα έκταση που ανήκει στον ΓΟΕΒ Αχελώου 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα ανά ΤΟΕΒ. Η αρδευόμενη έκταση είναι εκείνη η 

οποία ανήκει στον αντίστοιχο ΤΟΕΒ και καλλιεργείται, ενώ η αρδευθείσα έκταση είναι 

εκείνη που ανήκει στην περίμετρο των υφιστάμενων αρδευτικών έργων και που 

πράγματι αρδεύτηκε τη συγκεκριμένη περίοδο. Η διαφορά των δύο τιμών είναι η 

έκταση των καλλιεργειών που είτε δεν χρειάζονται συστηματική άρδευση (ξηρικές 

καλλιέργειες) είτε δεν αρδεύονται λόγω ανεπάρκειας των δικτύων άρδευσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα, διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές μεταξύ 

αρδεύσιμων και αρδευθεισών εκτάσεων, γεγονός που δείχνει την ανάγκη για τον 

περαιτέρω εκσυγχρονισμό, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων αλλά και το 

σημαντικό ποσοστό των ξηρικών και επίσπορων καλλιεργειών. Επίσης, σύμφωνα με 

όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις, φαίνεται ότι ακόμα και σε δίκτυα 

καταιονισμού οι απώλειες αρδευτικού νερού είναι μεγάλες, γεγονός που συνοδεύεται 

όχι μόνο από την προφανή σπατάλη υδατικών πόρων, αλλά και από την 

υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια, ώστε να είναι σε θέση να 

διατηρήσουν το αναγκαίο ενεργειακό ύψος στα δίκτυα καταιονισμού. 
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Πίνακας 3.2.: Αρδευόμενες εκτάσεις και πηγή υδροδότησης ανά ΤΟΕΒ του ΓΟΕΒ Αχελώου. 

α/α ΤΟΕΒ Πηγές υδροδότησης 
Κυριότερο 
σύστημα 
άρδευσης 

Αρδευόμενη 
έκταση 2001 
(στρ.) 

Αρδευθείσα 
έκταση 2001 
(στρ.) 

1 Αγρινίου Ερημίτσα ΔVII, γεωτρήσεις Καταιονισμός 3500 1164 
2 Ευηνοχωρίου ΔXXVIII, π. Εύηνος Καταιονισμός 20000 17816 
3 Καλυβίων ΔVII, γεωτρήσεις Επιφανειακή 19000 18000 
4 Κατοχής ΔXX, π. Αχελώος Καταιονισμός 35850 35850 
5 Κλεισούρας Λίμνη Λυσιμαχία Επιφανειακή 4000 2100 
6 Λεσινίου Πηγές Λάμπρας, ΔXX Καταιονισμός 39905 34781 
7 Λυσιμαχίας ΔVII Επιφανειακή 19000 12000 
8 Μακρύνειας Λίμνη Τριχωνίδα Επιφανειακή 23000 11830 
9 Μεσολογγίου ΔXXVIII Καταιονισμός 26000 16523 
10 Νεοχωρίου ΔXX, π. Αχελώος Καταιονισμός 78000 53012 
11 Οζερού Λίμνη Οζερός, ΔI Επιφανειακή 32500 29937 
12 Παλαιομάνινας Ποταμός Αχελώος Καταιονισμός 6217 3802 
13 Πάμφιας Λίμνη Τριχωνίδα Επιφανειακή 3700 2762 
14 Παναιτώλιου ΔVII, γεωτρήσεις Επιφανειακή 21300 13100 
15 Παραβόλας Λίμνη Τριχωνίδα Επιφανειακή 5897 1392 
16 Πεδιάδας Αγρινίου ΔVII, γεωτρήσεις Επιφανειακή 31000 26430 
17 Φυτειών ΔI Καταιονισμός 16000 10509 

 

3.4. Υδρολογικά και Μετεωρολογικά δεδομένα 

Στην περιοχή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός φυσικών λιμνών για τα Ελληνικά 

δεδομένα καθώς επίσης και σημαντικοί τεχνητοί ταμιευτήρες νερού. Η περιοχή 

περιλαμβάνει επίσης δύο από τους σημαντικότερους ποταμούς της χώρας. Τον Αχελώο, 

σημαντικό όχι μόνο για τις μεγάλες παροχές του, αλλά και τις πολλαπλές χρήσεις του 

με σημαντικότερη αυτή της παραγωγής ενέργειας και τον Εύηνο που εκτός της τοπικής 

σημασίας για την περιοχή συμβάλει σημαντικά και στην ύδρευση της Αθήνας. 

Στους ποταμούς αυτούς έχει κατασκευαστεί ένα σχετικά αξιόπιστο δίκτυο 

υδρομετρικών σταθμών για την μέτρηση και παρακολούθηση των απορροών των 

υδατορευμάτων. Οι κυριότεροι σταθμοί και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής είναι οι 

ακόλουθοι: 

Λεκάνη Εύηνου 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Πόρος Ρηγανίου του π. Εύηνου. Η έκταση της 

ανάντη λεκάνης είναι 913.9 km2. 

Λεκάνη Αχελώου 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση ΥΗΣ Καστρακίου του π. Αχελώου. Η έκταση 

της ανάντη λεκάνης είναι 4109.9 km2. Στην έξοδο της υπολεκάνης έχει 
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κατασκευασθεί από το 1969 λιθόρριπτο φράγμα με αργιλικό πυρήνα, ύψους 

96 m. Ο ταμιευτήρας έχει συνολική χωρητικότητα 950 hm3. 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση ΥΗΣ Στράτου του π. Αχελώου. Η έκταση της 

ανάντη λεκάνης είναι 4435.8 km2. Στην έξοδο της υπολεκάνης έχει 

κατασκευασθεί από το 1989 λιθόρριπτο φράγμα με αργιλικό πυρήνα, ύψους 

26 m. Ο ταμιευτήρας έχει συνολική χωρητικότητα 80 hm3. 

 

Για τους υδρομετρικούς σταθμούς που αναφέρθηκαν καθώς και για τον υδρομετρικό 

σταθμό στη θέση ΥΗΣ Κρεμαστών (θέσεις των υδροηλεκτρικών έργων του Μέσου ρου 

του ποταμού) διατίθενται υδρομετρικά δεδομένα εισροών στους ταμιευτήρες σε μηνιαίο 

χρονικό βήμα που προκύπτουν από το ισοζύγιο των αντίστοιχων ταμιευτήρων και 

παρέχονται από την Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ της ΔΕΗ. Τα ισοζύγια που παρέχονται 

από την συγκεκριμένη Διεύθυνση δεν λαμβάνουν υπόψη τους την βροχόπτωση επί των 

ταμιευτήρων και την εξάτμιση από αυτούς και βασίζονται στην αλλαγή της στάθμης 

του ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια κάθε μήνα και στα δεδομένα λειτουργίας του 

αντίστοιχου ΥΗΣ (ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή, υπερχειλίσεις 

και ποσότητες που διατέθηκαν προς τρίτους χρήστες για άρδευση ή ύδρευση). 

Εκτός των υδρομετρικών σταθμών που προαναφέρθηκαν και βρίσκονται στην 

περιοχή ενδιαφέροντος, σημαντικοί για την κατανόηση της δίαιτας του ποταμού και 

των ποσοτήτων που καταλήγουν στο Δέλτα του, είναι επίσης οι υδρομετρικοί σταθμοί 

που βρίσκονται στον άνω ρου του ποταμού με κυριότερους τους ακόλουθους: 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Μεσοχώρα του π. Αχελώου. Η επιφάνεια της 

υπολεκάνης ανάντη του σταθμού έχει έκταση 640.4 km2. Στην έξοδο της 

υπολεκάνης έχει κατασκευασθεί από το 1999 λιθόρριπτο φράγμα με ανάντη 

πλάκα από σκυρόδεμα, ύψους 135 m. Ο ταμιευτήρας, έχει ωφέλιμη 

χωρητικότητα 228 hm3. Η λειτουργία του σταθμού χαρακτηριζόταν από 

προβλήματα οφειλόμενα σε διάφορες αιτίες με αποτέλεσμα τα δεδομένα του να 

μην θεωρούνται πολύ υψηλής αξιοπιστίας. Από τη συνολική περίοδο 

λειτουργίας του σταθμού περί τα δέκα έτη (υδρολογικό έτος 1978-79 έως 1988-

89) σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ/ΔΑΥΕ θεωρούνται αρκετά 

αξιόπιστα. 
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 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Αυλάκι του π. Αχελώου. Η επιφάνεια της 

υπολεκάνης ανάντη του σταθμού έχει έκταση 1354.2 km2. Ο σταθμός λειτουργεί 

από το υδρολογικό έτος 1965-66 και πρόσφατα η ΔΕΗ/ΔΑΥΕ προέβη σε πλήρη 

επανεπεξεργασία του συνόλου των πρωτογενών υδρομετρικών δεδομένων του 

σταθμού με αποτέλεσμα την παραγωγή της πλέον αξιόπιστης χρονοσειράς 

παροχών στη θέση αυτή. Η χρονοσειρά προέκυψε από αναθεώρηση όλων των 

καμπυλών στάθμης – παροχής (24 διαφορετικές καμπύλες, πάνω από 1100 

υδρομετρήσεις) και αποτελεί κατά τεκμήριο την βέλτιστη από πλευράς 

αξιοπιστίας υδρομετρική πληροφορία επί του π. Αχελώου. Η χρονοσειρά των 

απορροών στο Αυλάκι αντικατοπτρίζει όλη την απορροή της λεκάνης του Άνω 

Αχελώου. 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση ΥΗΣ Κρεμαστών του π. Αχελώου. Η έκταση 

ανάντη της λεκάνης είναι 3567.6 km2. Στην έξοδο της υπολεκάνης έχει 

κατασκευασθεί από το 1965 λιθόρριπτο φράγμα με αργιλικό πυρήνα, ύψους 

165 m. Ο ταμιευτήρας έχει συνολική χωρητικότητα 4495 hm3. 

 

Σημαντικοί, είναι επίσης και οι υδρομετρικοί σταθμοί των ποταμών που συνορεύουν 

με τον Αχελώο και απορρέουν στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Μέσω της λίμνης 

των Κρεμαστών τα νερά εκτός των λοιπών χρήσεων της λίμνης, διοχετεύονται στον 

κάτω ρου του Αχελώου. Οι σταθμοί αυτοί είναι:  

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Γ. Βαρβαριάδα του π. Αγραφιώτη. Η επιφάνεια 

ανάντη της λεκάνης είναι 219.2 km2. 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Γ. Βίνιανη του π. Ταυρωπού. Η επιφάνεια 

ανάντη της λεκάνης είναι 555.3 km2. 

 Υδρομετρικός σταθμός στη θέση Γ. Γερομπόρου του π. Τρικεριώτη. Η επιφάνεια 

ανάντη της λεκάνης είναι 436.2 km2. 

Τα χαρακτηριστικά των υδρομετρικών σταθμών παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 3.3. 
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Πίνακας 3.3.: Χαρακτηριστικά υδρομετρικών σταθμών που έγινε παραγωγή μέσων ημερήσιων ή μηνιαίων 
παροχών. 

α/α Υδρομετρικός σταθμός Ποταμός Λεκάνη 
απορροής 
(km2) 

Ημερήσιο ή Μηνιαίο 
δείγμα παροχών 

Αρμόδια 
υπηρεσία 

1 Μεσοχώρα Αχελώος 640.3 1980 - 2000 ΔΕΗ 
2 Αυλάκι Αχελώος 1354.9 1980 - 2000 ΔΕΗ 
3 Γ. Βαρβαριάδας Αγραφιώτης 219.2 1980 - 1998 ΔΕΗ 
5 Γ. Βίνιανης Ταυρωπός 555.3 1989 - 1998 ΔΕΗ 
6 Γ. Γερομπόρου Τρικεριώτης 436.2 1985 - 1995 ΔΕΗ 
7 ΥΗΣ Κρεμαστών1 Αχελώος 3523.3 1980 – 2000 ΔΕΗ 
8 ΥΗΣ Καστρακίου Αχελώος 4109.9 1980 – 2000 ΔΕΗ 
9 ΥΗΣ Στράτου Αχελώος 4435.8 1980 – 2000 ΔΕΗ 
9 Πόρος Ρηγανίου Εύηνος 913.9 1980 – 2000 ΔΕΗ 

 

Μια αδρομερής προσέγγιση των υδρολογικών στοιχείων των λεκανών απορροής που 

αντιστοιχούν στους προαναφερθέντες υδρομετρικούς σταθμούς δίνεται στον Πίνακα 

3.4. Οι συντελεστές απορροής που παρουσιάζονται είναι σημαντικοί, καθώς δείχνουν 

το υδατικό δυναμικό της περιοχής. Επίσης, φαίνεται ότι το ποσοστό των υπόγειων 

διαφυγών εκτός των λεκανών είναι μικρό σε σχέση με τον όγκο της απορροής. 

Στην περιοχή υπάρχει κι ένα πλήθος μετεωρολογικών σταθμών με σημαντικότερους 

τους σταθμούς του Αγρινίου και του Μεσολογγίου της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Μετεωρολογικοί σταθμοί έχουν επίσης εγκατασταθεί και από 

άλλους φορείς όπως το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), το 

Υπουργείο Γεωργίας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στον Πίνακα Α1 του παραρτήματος Α παρουσιάζεται ένα 

πλήθος σταθμών της ευρύτερης περιοχής με τη θέση τους, το φορέα εγκατάστασής 

τους, τα όργανα που διαθέτουν και την περίοδο λειτουργίας τους. 

Πίνακας 3.4.: Υδρολογικά στοιχεία των λεκανών απορροής που αντιστοιχούν στους υδρομετρικούς 
σταθμούς. 

α/α Σταθμός Μέση ετήσια 
παροχή 
(m3/s) 

Μέση ετήσια επιφανειακή 
βροχόπτωση 
(mm) 

Συντελεστής 
απορροής 

1 Μεσοχώρα 21.7 1555.2 0.72 
2 Αυλάκι 48.6 1679.2 0.62 
3 Γ. Βαρβαριάδας 9.30 1838.6 0.75 
4 Γ. Βίνιανης 14.0 1424.1 0.57 
5 ΥΗΣ Κρεμαστών 98.0 1599.2 0.53 
6 ΥΗΣ Καστρακίου 103.6 1410.0 0.48 
7 Πόρος Ρηγανίου 21.95 1205.1 0.57 

                                                 
1 Οι παροχές στον ΥΗΣ Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου ορίζονται ως οι μηνιαίες εισροές από το 

υδατικό ισοζύγιο του ταμιευτήρα. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και στο παρελθόν έχουν εγκατασταθεί πολλοί 

μετεωρολογικοί σταθμοί ελάχιστοι από αυτούς συνεχίζουν να λειτουργούν και 

διαθέτουν και άλλα όργανα μέτρησης εκτός από βροχόμετρα. Τα δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί στους σταθμούς αυτούς σπάνια είναι αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα, ενώ 

πολλές φορές δεν είναι καν προσβάσιμα. Πολλοί από τους φορείς (πρόσφατα και η 

ΔΕΗ) αρνούνται να εκχωρήσουν τις χρονοσειρές δεδομένων που έχουν στη διάθεσή 

τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί σταθμοί που εγκαταστάθηκαν από Υπουργεία 

λειτούργησαν μόνο για μια μικρή περίοδο πριν την κατασκευή συγκεκριμένων έργων. 

Επίσης από τους 10 σταθμούς της ΕΜΥ που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν μόνο 6 

λειτούργησαν για μεγάλο διάστημα, ενώ τα δεδομένα που συγκεντρώνονται είναι 

πολλές φορές ελλιπή όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στον Πίνακα 3.5 για τον 

σταθμό του Μεσολογγίου. 
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Πίνακας 3.5: Βροχομετρικά στοιχεία στον μετεωρολογικό σταθμό Μεσολογγίου της ΕΜΥ. 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ/ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΣΤΑΘΜΟΣ:    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                           WMO  No  16  686 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  ΠΛΑΤΟΣ   Β  38ο  22'            ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΗΚΟΣ   Α   21ο  26' 
 
Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 
1931             
1932 38.3 80.5 142.1 26.5 27.6 18.8  18.4  26.7 95.5 58.9 
1933 114.6 91.4 36.5 33.9 18.6 37.1  44.7 74.5 29.1 134 168.5 
1934 72.8 37 81 17 19.4 11.7   3 95 120 89 
1935             
1936 74.8 113.8 136.8 86.5 171.6 18  2 23 266.7 116 33 
1937 46 115 53 24 6 3 32  65 45 211 580.9 
1938   2 109.9 14.4    10.2 170.4 121.3 225 
1939 133 62 143 80 24 19   96 102 123 312 

             
1982            157.2 
1983 12.4 66.7 6.4          
1984             
1985             
1986             
1987             
1988    43      22 125.4 126.5 
1989   12.2 4.6 7.5 0.3       
1990  6.8  3 5    6.5 8 13.5 105.4 
1991 44.7 119.7 56 93.7 54  15.7 3 2 52 219 5 
1992 44  32 52 27 51 8  24 91.2 108.5 64.9 
1993             
1994             
1995 348 20.5 169 9 14.5        
1996 21 206.5 149.5 57 26 7.5  34 101.5 68 188 215 
1997 110 15.2 207.5 136 7 5 1.2  9 28.8 268 119 
1998 33 34.8 57.9 7.1 38.5    53 24 189 160 
1999 97 207 66 12.4 53 0   51 63 240 68 
2000 41 84 10  9  10  16 72 107  
2001 109 19   12 3 0  13  56 107.8 
2002 53 0 42 72  2 93  115 25 192 192.6 

3.5. Παράμετροι της λεκάνης απορροής 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής που θα αξιοποιηθούν στην 

εκτίμηση του υδατικού δυναμικού της, είναι η έκταση και το μέσο υψόμετρο της 

λεκάνης. 

Σύμφωνα με το διαθέσιμο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο της περιοχής η έκταση 

της λεκάνης εκτιμάται σε 231.90 km2. Για την εκτίμηση του μέσου υψομέτρου της 

λεκάνης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαίρεσης της λεκάνης σε υποπεριοχές με 

εύκολα εκτιμούμενο μέσο υψόμετρο. Στη συνέχεια το μέσο υψόμετρο της λεκάνης θα 

υπολογιστεί ως σταθμισμένος μέσος όρος σύμφωνα με την εξίσωση: 
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όπου: Ζm το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 

 Ζi το μέσο υψόμετρο κάθε υποπεριοχής, και 

 Αi το εμβαδόν κάθε υποπεριοχής 

 

Οι υποπεριοχές που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ζώνες μεταξύ των χωροσταθμικών 

καμπυλών, ώστε ως υψόμετρο της κάθε ζώνης να λαμβάνεται η μέση τιμή του 

υψομέτρου των δύο διαδοχικών χωροσταθμικών καμπυλών. Η αντίστοιχη έκταση των 

υποπεριοχών εκτιμάται και πάλι από το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο και 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.6. Τελικά το μέσο υψόμετρο της λεκάνης εκτιμάται 195 

m. 

Πίνακας 3.6: Έκταση υψομετρικών ζωνών λεκάνης απορροής. 

α/α Υψομετρική Ζώνη (m) Έκταση της ζώνης (km2) 
1 0 - 100 136.53 
2 100 - 200 22.16 

3 200 - 300 13.90 

4 300 - 400 14.23 

5 400 - 500 13.97 

6 500 - 600 10.96 

7 600 - 700 11.11 

8 700 - 800 6.61 

9 800 - 900 2.15 

10 900 - 913 0.28 

3.6. Χρήσεις γης και υδρολογικές παράμετροι 

Η αποτύπωση των χρήσεων γης της λεκάνης απαιτείται τόσο για την εκτίμηση της 

ζήτησης νερού στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για την προσέγγιση της εδαφικής 

σύστασης της εξεταζόμενης περιοχής. Η γνώση του εδάφους θα μας οδηγήσει τόσο 

στην εκτίμηση των απωλειών βροχής στην περιοχή, όσο και στον υπολογισμό των 

κατάλληλων παραμέτρων που απαιτούνται από τα μοντέλα βροχόπτωσης-απορροής για 

τον υπολογισμό των απορροών. Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι διάφορες χρήσεις 

γης στην περιοχή με τις αντίστοιχες εκτάσεις τους. 
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Πίνακας 3.7: Έκταση ζωνών χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής. 

α/α Κατηγορία χρήσης γης Έκταση της ζώνης (km2) 
1 Συνεχής αστική δόμηση (111) 0.28 
2 Διακεκομμένη αστική δόμηση (112) 2.06 

3 Βιομηχανίες ή εμπορικές ζώνες (121) 1.13 

4 Ζώνες λιμένων (123) 0.44 

5 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη (211) 14.95 

6 Μόνιμα αρδευόμενη γη (212) 38.58 

7 Αμπελώνες (221) 0.77 

8 Ελαιώνες (223) 29.18 

9 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242) 15.96 

10 Γεωργική γη με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243) 18.96 

11 Γεωργοδασικές περιοχές (244) 0.58 

12 Δάσος πλατυφύλλων (311) 16.39 

13 Δάσος κωνοφόρων (312) 0.48 

14 Μικτό δάσος (313) 9.07 

15 Φυσικοί βοσκότοποι (321) 16.93 

16 Σκληροφυλλική βλάστηση (323) 38.83 

17 Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις (324) 4.07 

18 Αμμόλοφοι (331) 3.89 

19 Απογυμνωμένοι Βράχοι (332) 1.38 

20 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) 4.46 

21 411 0.44 

22 Παραθαλάσσιοι βάλτοι (421) 2.32 

23 Αλυκές (422) 1.41 

24 Παράκτιες λιμνοθάλασσες (521) 8.59 

25 Θάλασσα (523) 0.75 

 Σύνολο 231.90 

 

Σε πρώτη φάση θα υπολογιστεί ο αριθμός καμπύλης CN που αποτελεί την έκφραση 

των συνολικών απωλειών με μια μόνο παράμετρο. Ο σημαντικός ρόλος της εκτίμησης 

των απωλειών στην υδατική δίαιτα έχει οδηγήσει τόσο στην ανάπτυξη διαφόρων 

μεθοδολογιών για την εκτίμηση τους, όσο και στην ενσωμάτωση τους σε όλα τα 

μοντέλα βροχόπτωσης-απορροής. Οι γνωστότερες μέθοδοι εκτίμησης των απωλειών 

είναι η μέθοδος του «Δείκτη Φ» και η μέθοδος της εκτίμησης του περισσεύματος 

βροχής σύμφωνα με την Soil Conservation Service (SCS) των ΗΠΑ (Τσακίρης, 1995). 

Το μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ενσωματώνει τις απώλειες μέσω του αριθμού καμπύλης CN. Η εκτίμηση του αριθμού 

καμπύλης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το σύμπλοκο εδάφους-φυτοκάλυψης. 

Φυσικά δεν είναι δυνατό να παραβλεφθούν οι άλλες βασικές παράμετροι υπολογισμού 

όπως η αρχική κατάσταση υγρασίας, οι κατηγορίες των εδαφών από υδρολογική άποψη 
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καθώς και αρχικές απώλειες. Είναι όμως φανερό ότι επειδή τόσο ο χρονικός ορίζοντας 

δεν είναι απόλυτα καθορισμένος όσο και η έκταση της λεκάνης είναι μεγάλη και η 

σύσταση ανομοιογενής, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραδοχές για τις παραμέτρους 

που αναφέρθηκαν. 

Στηριζόμενοι στην παραδοχή ότι θέλουμε να εξετάσουμε την υδρολογική δίαιτα σε 

όλη τη διάρκεια του έτους, θεωρούμε την αρχική κατάσταση υγρασίας ως μέση και 

ομοίως θεωρούμε και την κατηγορία εδάφους, ενώ το κριτήριο της αρχικών απωλειών 

επίσης πληρείται. Με τις υποθέσεις αυτές, συνδυάζοντας όλες τις περιοχές του 

προηγούμενου Πίνακα ως προς τον αριθμό καμπύλης τους, λαμβάνοντας υπόψη έναν 

σταθμισμένο μέσο όρο στον οποίο ως βάρη χρησιμοποιούνται τα εμβαδά της κάθε 

περιοχής, καταλήγουμε ότι η μέση τιμή του αριθμού καμπύλης για την λεκάνη είναι 

CN=70. Η τιμή αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τον υπολογισμό της 

παραμέτρου Smax του μοντέλου υπολογισμού επιφανειακών απορροών της λεκάνης. 

 3.7. Εκτίμηση απορροής 

 Η εκτίμηση της απορροής από την υδρολογική λεκάνη που βρίσκεται γύρω από την 

Κ.Λ. Μεσολογγίου μπορεί να δώσει μία εικόνα των ετήσιων εισροών γλυκού νερού στη 

λιμνοθάλασσα. Η ποσότητα γλυκού νερού που εισρέει στη λιμνοθάλασσα επηρεάζει 

σημαντικά τις φυσικοχημικές παραμέτρους και γενικότερα τη χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής. 

3.7.1 Λογισμικό Medbasin 

Η υπολογισμοί για την εκτίμηση της απορροής στη λεκάνη της λιμνοθάλασσας 

πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό Medbasin (Tigkas and Tsakiris, 2004). Το 

Medbasin έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης 

Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Βασίζεται σε ημερήσιο 

εννοιολογικό μοντέλο βροχόπτωσης – απορροής το οποίο είναι σχεδιασμένο για 

καλύτερη προσαρμογή σε λεκάνες απορροής της Μεσογείου. Επίσης, εάν δεν υπάρχει 

διαθεσιμότητα ημερήσιων δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλό μοντέλο 

υδατικού ισοζυγίου σε μηνιαία βάση (Giakoumakis et al. 1992), το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη διερεύνηση. 
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Το απλό μοντέλο υδατικού ισοζυγίου (SWBM) περιλαμβάνει δύο παραμέτρους 

βαθμονόμησης, την Smax, η οποία εκφράζει τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του 

εδάφους και την C, με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες λόγω βαθιάς 

διήθησης. Και οι δύο αυτές παράμετροι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της 

λεκάνης απορροής. Η παράμετρος Smax μπορεί να υπολογισθεί και μέσω του αριθμού 

καμπύλης (CN) σύμφωνα με την εξίσωση: 

Smax= 25.4 ([1000/CN] - 10)  (3.2)  

Σύμφωνα με το μοντέλο, το έδαφος θεωρείται ως μία αποθηκευτική δεξαμενή με 

μέγιστη χωρητικότητα Smax. Ως προσθήκη στη δεξαμενή θεωρείται η μηνιαία ποσότητα 

νερού από τη βροχόπτωση Ρi, ενώ αφαιρείται το μηνιαίο ποσό της δυνητικής 

εξατμισοδιαπνοής Epi, καθώς και οι απώλειες λόγω της βαθιάς διήθησης Di. Η 

περίσσεια του νερού από τη μέγιστη ποσότητα Smax χωρίζεται σε δύο τμήματα, βάσει 

της τιμής της παραμέτρου C: το πρώτο τμήμα προστίθεται απ’ ευθείας στην απορροή 

Ri, ενώ το δεύτερο καταλήγει στη βαθιά διήθηση Di (Εικόνα 3.1). 

 

Εικόνα 3.1. Σχηματικό διάγραμμα απλού μοντέλου υδατικού ισοζυγίου. 

Πρώτο βήμα στο μοντέλο είναι ο προσδιορισμός μίας δοκιμαστικής τιμής του 

βάθους S΄i του νερού μέσα στην αποθηκευτική δεξαμενή, σύμφωνα με την εξίσωση: 

S΄i = S΄i-1 + Ρi - Epi (3.3) 

όπου: i = 1,2,…,n δείκτης που συμβολίζει τον αριθμό των μηνών. 

 

Smax

Si

EpiPi

Ri

Di
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Ανάλογα με αυτή τη δοκιμαστική τιμή, οι τιμές της απορροής Ri και της βαθιάς 

διήθησης Di προσδιορίζονται ως εξής: 

Εάν S΄i < 0 τότε: 

Si = 0 (3.4α) 

Ri = 0 (3.4β) 

Di = 0 (3.4γ) 

 

Εάν 0 ≤ S΄i ≤ Smax τότε: 

Si = S΄i (3.5α) 

Ri = 0 (3.5β) 

Di = 0 (3.5γ) 

 

Εάν S΄i > Smax τότε: 

Si = Smax (3.6α) 

Ri = (1 – C) (S΄i – Smax) (3.6β) 

Di = C (S΄i – Smax) (3.6γ) 

  

Οι υπολογισμοί του SWBM όπως περιγράφονται παραπάνω δεν λαμβάνουν υπόψη 

την αποθήκευση στους υπόγειους υδροφορείς, με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη απορροή 

να περιορίζεται μόνο στους χειμερινούς μήνες. Για να διορθωθεί αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εξίσωση (Giakoumakis et al., 2005): 

Qi = a · Ri + (1-a) · Qi-1 (3.7) 

όπου το Qi είναι μία δεύτερη πιο ακριβής εκτίμηση της απορροής και το a είναι μία 

τρίτη παράμετρος του μοντέλου (0 < a ≤ 1). 

Μέσω του λογισμικού Medbasin δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού της μέσης 

βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής, υπολογισμένης με συντελεστές βαρύτητας (π.χ. 

βάσει της μεθόδου πολυγώνων Thiessen) για κάθε διαθέσιμο σταθμό μέτρησης. 
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Επίσης, το λογισμικό παρέχει εργαλείο διαμόρφωσης κλιματικών σεναρίων, 

μεταβάλλοντας κατά ορισμένο ποσοστό τα ποσά της βροχόπτωσης και/ή της δυνητικής 

εξατμισοδιαπνοής, ώστε να υπολογίζονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 

στην απορροή. Σχετικές εικόνες από τις φόρμες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

3.7.2 Υπολογισμός απορροής 

Για τον υπολογισμό της απορροής χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα 

βροχόπτωσης (Ρ) και δυνητικής εξατμισοδιαπνοής (ΡΕΤ), για περίοδο 21 υδρολογικών 

ετών (1980 – 2001) από 3 μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής (Εικόνα 3.2). Ο 

υπολογισμός της μέσης βροχόπτωσης έγινε με συντελεστές βαρύτητας για κάθε σταθμό 

μέτρησης βάσει της μεθόδου των πολυγώνων Thiessen, λαμβάνοντας υπόψη τα 

γεωμορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και το μέσο 

υψόμετρο της λεκάνης. Οι διαθέσιμοι σταθμοί με την αντίστοιχη διαμόρφωση των 

συντελεστών βαρύτητας, καθώς και σχόλια για την επιλογή των συντελεστών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. Η μέση βροχόπτωση της λεκάνης υπολογίστηκε 

μέσω του λογισμικού Medbasin. Ο μέσος όρος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης της 

λεκάνης για την περίοδο 1980 – 2001 είναι 930 mm (Πίνακας 3.9).  

Όσον αφορά τα διαθέσιμα στοιχεία δυνητικής εξατμισοδιαπνοής προέρχονται από το 

σταθμό Λεσίνι. 

Για τον υπολογισμό της απορροής που καταλήγει εντός της Κ.Λ. Μεσολογγίου 

χρησιμοποιήθηκε το μηνιαίο μοντέλο SWBM του λογισμικού Medbasin. Επισημαίνεται 

ότι η εκτιμώμενη απορροή δεν προέρχεται από ένα μοναδικό υδατόρευμα, αλλά 

αποτελεί το σύνολο του νερού που εισέρχεται στη λιμνοθάλασσα από το σύνολο των 

μικρών υδατορευμάτων της λεκάνης. Άλλωστε, σημαντικό στοιχείο στη συγκεκριμένη 

διερεύνηση αποτελεί το συνολικό ποσό νερού που λαμβάνει ο τελικός αποδέκτης 

(λιμνοθάλασσα), που θα επηρεάσει τελικά τις φυσικοχημικές και βιολογικές 

παραμέτρους του. 

Οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση του μοντέλου 

(Πίνακας 3.10) έχουν προσδιοριστεί με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά της λεκάνης 

απορροής. Ο συντελεστής Smax έχει την τιμή 108.9 που προκύπτει από την εξίσωση 

(3.2) και αντικατάσταση σε αυτή της υπολογισμένης τιμής του CN (70).  
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Ο συντελεστής βαθιάς διήθησης (C) έχει την τιμή 0.325. Η τιμή αυτή προκύπτει από 

την επισκόπηση των χρήσεων γης στη λεκάνη, από όπου προκύπτει ότι η άμεση 

απορροή είναι της τάξεως του 35%, ενώ από το ποσό του νερού που διηθείται το 32.5% 

θεωρείται ότι καταλήγει τελικά εντός της λιμνοθάλασσας, μέσω υπεδάφιας ή υπόγειας 

ροής. 

 

Εικόνα 3.2. Λεκάνη απορροής κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (μαύρο περίγραμμα) και 
μετεωρολογικοί σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στους υδρολογικούς υπολογισμούς. 

Πίνακας 3.8: Μετεωρολογικοί σταθμοί και συντελεστές βαρύτητας για υπολογισμό μέσης βροχόπτωσης της 
λεκάνης απορροής. 

Σταθμός Θέση Υψομ. PET P Συντελ. βαρ. Σχόλια 

Λεσίνι 21ο11΄, 38ο25΄ 1 √ √ 0.19 
εκτός λεκάνης, αντιπροσωπεύει 

ανατ. πεδινό τμήμα λεκάνης, συντελ. 
βάσει Thiessen: 19% 

Σταμνά 21ο17΄, 38ο31΄ 142 - √ 0.65 
εντός λεκάνης, συντελ. βάσει 

Thiessen: 51% 

Γαβαλού 21ο32΄, 38ο32΄ 50 - √ 0.16 
εκτός λεκάνης, ανατολικά ορεινού 
όγκου, κλιματολογικές διαφορές, 
συντελ. βάσει Thiessen: 30% 



 68

Πίνακας 3.9: Υπολογισμός μέσης βροχόπτωσης λεκάνης Κ.Λ. Μεσολογγίου (mm) 

Υπολογισμός μέσης βροχόπτωσης λεκάνης κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (mm) 

Υδρ. Έτος Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Ετήσιο 

1980 - 1981 108.3 244.9 219.8 191.0 115.0 26.6 59.6 69.0 1.5 6.0 0.1 32.0 1073.8

1981 - 1982 319.5 120.7 376.1 26.8 191.7 137.1 121.8 43.5 5.6 0.6 5.4 16.3 1365.1

1982 - 1983 88.1 171.2 236.8 46.9 135.1 57.3 46.6 19.9 46.8 8.0 8.4 28.9 894.0

1983 - 1984 120.6 203.5 184.7 107.7 175.1 66.2 123.3 12.8 0.0 0.0 21.3 72.0 1087.2

1984 - 1985 10.2 104.9 50.2 285.6 64.2 160.9 54.1 7.8 0.0 0.9 0.1 0.0 738.9

1985 - 1986 50.3 387.6 35.6 198.1 252.4 80.7 67.3 65.8 2.9 46.7 7.3 22.8 1217.5

1986 - 1987 133.1 83.7 141.4 168.1 159.0 165.4 53.7 68.5 16.0 9.0 7.6 0.0 1005.5

1987 - 1988 131.1 214.3 116.1 127.9 133.4 76.0 50.0 2.7 0.5 0.0 0.0 20.9 872.9

1988 - 1989 29.1 274.5 131.9 0.4 28.3 7.8 80.9 56.1 14.4 21.5 0.8 47.2 692.9

1989 - 1990 99.3 88.5 49.9 4.3 53.2 0.0 68.4 24.5 0.0 1.4 18.1 19.3 426.9

1990 - 1991 83.1 130.2 366.1 48.8 112.2 86.7 56.6 49.1 0.3 51.2 37.6 11.8 1033.7

1991 - 1992 56.7 189.4 46.0 9.9 6.3 42.0 114.3 31.5 17.5 1.1 1.2 44.7 560.6

1992 - 1993 75.1 107.3 103.8 25.9 76.8 86.3 59.1 39.5 1.3 0.0 0.6 25.1 600.8

1993 - 1994 22.9 231.1 144.0 173.6 201.7 27.9 85.1 34.5 0.0 1.2 29.7 0.4 952.1

1994 - 1995 157.8 214.8 191.1 218.7 42.3 165.6 62.1 39.5 0.0 81.5 88.6 119.1 1381.1

1995 - 1996 0.4 125.3 257.0 115.8 200.0 129.1 51.3 10.9 4.3 10.2 29.2 60.9 994.4

1996 - 1997 132.8 199.9 172.3 155.3 34.0 32.8 111.5 2.7 5.1 0.0 2.3 5.3 854.0

1997 - 1998 109.4 164.2 213.8 75.8 61.7 33.3 1.7 56.0 0.0 0.0 0.0 83.4 799.3

1998 - 1999 61.5 260.5 180.8 77.1 153.5 201.9 64.4 46.0 0.9 0.0 12.6 46.2 1105.4

1999 - 2000 110.5 253.6 206.3 68.3 122.6 27.1 40.4 16.5 0.0 1.2 1.0 32.6 880.1

2000 - 2001 114.9 188.6 122.9 239.6 78.6 52.6 116.3 61.0 4.7 3.4 9.4 15.7 1007.7

M.O. 95.9 188.5 168.9 112.6 114.1 79.2 70.9 36.1 5.8 11.6 13.4 33.6 930.7

 

Πίνακας 3.10: Συντελεστές μοντέλουSWBM στο λογισμικό Medbasin. 
Συντελεστές μοντέλου SWBM 

CN (Curve Number) 70 Sin  0.0 

Smax [υπολογισμός από CN] 108.9 C (συντελεστής βαθιάς διήθησης) 0.325 

a (συντελεστής β΄ εκτίμησης) 0.8 Συνολική έκταση λεκάνης 231.9 

 

Η μέση ετήσια απορροή που υπολογίζεται για την περίοδο 1980 – 2001 είναι 60.5 

Mm3, ενώ αναλυτικά η μηνιαίες και ετήσιες τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.11 

και στο Διάγραμμα 3.1. 

3.8 Απορροή σε περιόδους ξηρασίας  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξέταση των μεταβολών της απορροής της λεκάνης σε 

περιόδους ξηρασίας. Με βάση τους υπολογισμένους δείκτες ξηρασίας από τα ιστορικά 
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στοιχεία για την ξηρασία για την περίοδο 1980 – 2001 (Κεφάλαιο 4) οι περίοδοι 

ξηρασίας στην εξεταζόμενη λεκάνη απορροής είναι: 

 Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1988-89, 1997-98 

 Μέτρια ξηρασία: 1992-93 

 Έντονη ξηρασία: 1991-92 

 Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 

Όπως φαίνεται και από το Διάγρ. 3.1 οι τιμές της απορροής κατά τα έτη ξηρασίας 

είναι αρκετά χαμηλότερες από το μέσο όρο της απορροής. Ιδιαίτερα για τα έτη με 

μέτρια και έντονη ξηρασία η ετήσια απορροή υπολογίζεται περίπου στα 8 Mm3, ενώ για 

το έτος με εξαιρετικά έντονη ξηρασία (1989-90) η υπολογιζόμενη απορροή που 

καταλήγει στη λιμνοθάλασσα είναι μηδενική (πολύ μικρή, άρα πρακτικά μη 

υπολογίσιμη μέσω του μοντέλου). 

Πίνακας 3.11: Εκτιμώμενη απορροή λεκάνης κεντρικής. λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (Mm3)  
[περίοδος 1980 - 2001] 

Εκτιμώμενη απορροή λεκάνης Κ.Λ. Μεσολογγίου (Mm3) [περίοδος 1980 - 2001] 

Υδρ. Έτος Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Ετήσιο 

1980 - 1981 0.000 14.576 26.295 25.432 14.059 2.812 0.562 0.112 0.022 0.004 0.001 0.000 83.877

1981 - 1982 15.832 13.099 45.681 9.136 18.937 12.337 5.704 1.141 0.228 0.046 0.009 0.002 122.151

1982 - 1983 0.000 2.775 25.963 6.070 12.830 2.566 0.513 0.103 0.021 0.004 0.001 0.000 50.847

1983 - 1984 0.000 11.856 21.323 13.032 19.383 3.877 4.458 0.892 0.178 0.036 0.007 0.001 75.044

1984 - 1985 0.000 0.000 0.000 27.087 8.047 13.232 2.646 0.529 0.106 0.021 0.004 0.001 51.674

1985 - 1986 0.000 29.551 5.910 21.433 30.665 7.432 1.486 0.297 0.059 0.012 0.002 0.000 96.848

1986 - 1987 0.000 0.000 11.602 18.765 18.086 16.720 3.344 0.669 0.134 0.027 0.005 0.001 69.353

1987 - 1988 0.000 13.840 12.593 13.533 13.674 3.212 0.642 0.128 0.026 0.005 0.001 0.000 57.654

1988 - 1989 0.000 15.437 15.290 3.058 0.612 0.122 0.024 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 34.549

1989 - 1990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1990 - 1991 0.000 0.000 38.880 9.335 10.430 3.181 0.636 0.127 0.025 0.005 0.001 0.000 62.620

1991 - 1992 0.000 4.333 2.616 0.523 0.105 0.021 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 7.603

1992 - 1993 0.000 0.000 2.512 0.502 2.572 2.165 0.433 0.087 0.017 0.003 0.001 0.000 8.293

1993 - 1994 0.000 10.163 15.356 20.082 23.737 4.747 0.949 0.190 0.038 0.008 0.002 0.000 75.272

1994 - 1995 0.000 17.651 23.003 27.725 5.545 12.227 2.445 0.489 0.098 0.020 0.004 0.001 89.208

1995 - 1996 0.000 0.000 24.981 15.065 23.102 12.714 2.543 0.509 0.102 0.020 0.004 0.001 79.040

1996 - 1997 0.000 12.976 19.803 18.344 3.669 0.734 0.147 0.029 0.006 0.001 0.000 0.000 55.710

1997 - 1998 0.000 5.207 23.762 9.338 3.204 0.641 0.128 0.026 0.005 0.001 0.000 0.000 42.312

1998 - 1999 0.000 13.069 21.246 9.152 15.829 19.741 3.948 0.790 0.158 0.032 0.006 0.001 83.973

1999 - 2000 0.000 15.744 24.756 9.172 11.853 2.371 0.474 0.095 0.019 0.004 0.001 0.000 64.489

2000 - 2001 0.000 8.783 12.578 27.829 9.785 1.957 0.391 0.078 0.016 0.003 0.001 0.000 61.422

Μ.Ο. 0.754 9.003 17.817 13.553 11.720 5.848 1.499 0.300 0.060 0.012 0.002 0.000 60.568



 70

 

Διάγρ 3.1. Εκτιμώμενη ετήσια απορροή στην λεκάνη κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (1980–2001). 

Διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις τις ξηρασίας στην ποσότητα της απορροής που 

καταλήγει στη λιμνοθάλασσα είναι άμεσες και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις 

παραμέτρους του ενδιαιτήματος. 

3.9 Διαμόρφωση κλιματικών σεναρίων 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που εξετάστηκε είναι η επίδραση των 

κλιματικών αλλαγών στην απορροή της λεκάνης. Για τη διερεύνηση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διαμόρφωσης κλιματικών σεναρίων (Tsakiris et al., 2004, 

2005, 2007). Μέσω των κλιματικών σεναρίων μπορεί να διερευνηθεί η μεταβολή της 

απορροής σε διάφορες κλιματικές συνθήκες, αλλά και σε ακραία κλιματικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με προβλέψεις για τις κλιματικές αλλαγές, στην περιοχή της Κεντρικής 

Ελλάδας η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναί 3-5οC μέχρι το έτος 2080 (IPCC, 2001). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περιοχή αυτή η μεταβολή στην PET είναι της τάξεως 

του 3% ανά 0.5οC (Tsakiris et al., 2004), η αύξηση της ΡΕΤ μπορεί να φτάσει το 40%. 

Αναμένεται επίσης σημαντική μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Έτσι, 

διαμορφώθηκε ένα εύρος μεταβολής των ιστορικά διαθέσιμων δεδομένων τόσο της 

βροχόπτωσης όσο και της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής, από 0 έως -40% και από 0 έως 

+40% αντίστοιχα. Το εύρος αυτό καλύπτει τόσο τα πιθανά κλιματικά σενάρια, όσο και 

περιπτώσεις ακραίων κλιματικών φαινομένων (ξηρασίες). 
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Οι επιπτώσεις στην απορροή εξετάστηκαν με την προσομοίωση περίπου 440 

σεναρίων, μέσω του λογισμικού Medbasin. Τα αποτελέσματα αυτών των σεναρίων 

αποτυπώνονται γραφικά σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση στα Διαγρ. 3.2 

και 3.3, αντίστοιχα, όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή της απορροής 

(απόκλιση από τον υπολογισμένο ιστορικά μέσο όρο) σε συνάρτηση με την ποσοστιαία 

μεταβολή της βροχόπτωσης και της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής.  
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Διάγραμμα 3.2. Ποσοστιαία μεταβολή της απορροής σε συνάρτηση με τη μεταβολή στη βροχόπτωση και 
στην ΡΕΤ για τη λεκάνη Κ.Λ. Μεσολογγίου (δισδιάστατη απεικόνιση). 
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Διάγραμμα 3.3. Ποσοστιαία μεταβολή της απορροής σε συνάρτηση με τη μεταβολή στη βροχόπτωση και 
στην ΡΕΤ για τη λεκάνη Κ.Λ. Μεσολογγίου (τρισδιάστατη απεικόνιση). 

Διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις στην απορροή από τις κλιματικές μεταβολές θα 

είναι αρκετά σημαντικές. Για παράδειγμα, για ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο 

κλιματικής αλλαγής με μείωση της βροχόπτωσης κατά 12% και αύξηση της δυνητικής 

εξατμισοδιαπνοής κατά 16%, η αναμενόμενη μείωση της απορροής θα είναι της τάξεως 

του 30%. Αν θεωρήσουμε ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο με μείωση της βροχόπτωσης 

κατά 24% και αύξηση της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής κατά 30%, η αναμενόμενη 

μείωση της απορροής θα είναι της τάξεως του 55%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 

έτη έντονης ξηρασίας (RDIst = - 1.80) (περίοδος αναφοράς 1980 - 2001). Με βάση τα 

σενάρια, σε έτη εξαιρετικά έντονης ξηρασίας (RDIst = - 2.00 έως - 2.80) η μείωση της 

απορροής φτάνει το 75 – 85%. 
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4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

4.1 Εισαγωγή 

Η ξηρασία είναι ένα φαινόμενο για το οποίο έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί, που 

σχετίζονται αφενός με συγκεκριμένες εφαρμογές ή έρευνες, αφετέρου με την αντίληψη 

του κάθε ερευνητή για το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με τον Rossi (2000) η ξηρασία 

μπορεί να θεωρηθεί ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που σχετίζεται με το έλλειμμα 

στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή και για μία 

σημαντική χρονική περίοδο.  

Η ξηρασία μπορεί να χαρακτηριστεί από τρεις διαστάσεις: την ένταση, τη διάρκεια 

και την έκτασή της (Rossi et al., 1992), εκ των οποίων η ένταση θεωρείται η 

σημαντικότερη (Tsakiris et al., 2007a). Με τον όρο ένταση της ξηρασίας νοείται η 

σημαντική μείωση στη διαθεσιμότητα του νερού συγκρινόμενη με κάποια τιμή που 

αντιπροσωπεύει τις ‘κανονικές συνθήκες’. 

Ο προσδιορισμός της ξηρασίας γίνεται συνήθως με τη βοήθεια δεικτών ξηρασίας, 

βάσει των οποίων υπολογίζεται η έντασή της. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογίες 

για τον προσδιορισμό και των άλλων δύο διαστάσεων (διάρκεια, έκταση) μέσω δεικτών 

ξηρασίας (Tsakiris, 2008). 

Ειδικότερα για ένα ευαίσθητο οικοσύστημα όπως αυτό της λιμνοθάλασσας του 

Μεσολογγίου, η ξηρασία αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα. Μία σειρά 
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περιβαλλοντικών κυρίως παραγόντων, όπως η ποσότητα της απορροής των γειτονικών 

ποταμών, οι αγροτικές δραστηριότητες, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του 

αρδευτικού νερού, η φυσικοχημική σύσταση των υδάτων κτλ. επηρεάζουν άμεσα το 

οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας. Αλλά και άλλοι παράγοντες (κοινωνικοί, 

οικονομικοί) που σχετίζονται με την ξηρασία μπορεί να επιδρούν έμμεσα. Έτσι, η 

ξηρασία δεν μπορεί να εξεταστεί ως φαινόμενο μόνο στην άμεση περιοχή της 

λιμνοθάλασσας, αλλά πρέπει να διερευνηθεί σε μία ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτή. 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αρχικά μία σύντομη περιγραφή των δεικτών ξηρασίας 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ξηρασίας στην περιοχή της 

λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, καθώς ο τρόπος υπολογισμού τους. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα επεισόδια ξηρασίας για την περίοδο 1980 – 2001 και τέλος οι 

εξετάζονται οι τάσεις τις ξηρασίας οι οποίες σε ένα βαθμό δείχνουν και τις κλιματικές 

τάσεις τις περιοχής για το μέλλον. 

4.2 Δείκτες ξηρασίας 

4.2.1 Σύντομη ανασκόπηση δεικτών ξηρασίας 

Οι δείκτες ξηρασίας είναι σημαντικά εργαλεία για τον προσδιορισμό, την 

ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση της ξηρασίας, καθώς απλοποιούν αρκετά 

σύνθετες σχέσεις μεταξύ κλιματικών και άλλων παραμέτρων. Παρέχουν επίσης ένα 

κατανοητό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων, αρμόδιων φορέων και του 

κοινού, σε θέματα ακραίων κλιματικών φαινομένων. Με την ανάλυση των δεικτών 

μπορούν περιγράφουν τα ιστορικά επεισόδια ξηρασίας και να υπολογιστούν οι 

πιθανότητες επανεμφάνισής της.  

Οι δείκτες ξηρασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, τους 

γενικούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες. Οι γενικοί δείκτες παρέχουν μία εικόνα του 

γεγονότος και της έντασης της ξηρασίας, ενώ οι ειδικοί δείκτες είναι περισσότερο 

χρήσιμοι για τη συσχέτιση των επεισοδίων ξηρασίας με τις επιπτώσεις σε διάφορους 

τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 

Οι δείκτες ξηρασίας παρέχουν χωρικές και χρονικές καταγραφές και αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφοριών για τα κέντρα λήψεως αποφάσεων με τη σύγκριση της 

τρέχουσας κατάστασης με τα ιστορικά δεδομένα για μία περιοχή. 
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Πίνακας 4.1. Βασικότεροι δείκτες ξηρασίας (από Tsakiris et al., 2007c) 

Δείκτης Περιγραφή και Χρήση Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία 
Μετεωρολογικοί Δείκτες Ξηρασίας   
Percent of Normal 
(Ποσοστά 
Φυσιολογικών Τιμών) 
Precipitation and 
Accumulated 
Precipitation Departure 

Απαιτεί απλούς 
υπολογισμούς. 
Χρήση από ευρύ κοινό. 

Αποτελεσματικός για 
τη σύγκριση μιας μόνο 
περιοχής ή εποχής. 

Τα κατακρημνίσματα 
δεν ακολουθούν 
κανονική κατανομή. 
Οι τιμές του δείκτη 
εξαρτώνται από την 
τοποθεσία και την 
εποχή. 

Deciles 
(Δεκατημόρια) 
[Gibbs and Maher 
(1967)] 

Απλοί υπολογισμοί με την 
ομαδοποίηση των 
κατακρημνισμάτων σε 
δεκατημόρια. 
Χρήση από το Σύστημα 
Παρακολούθησης 
Ξηρασίας της 
Αυστραλίας. 

Ακριβής στατιστική 
μέτρηση. 
Απαιτεί απλούς 
υπολογισμούς. 
Παρέχει ομοιομορφία 
στην κατάταξη της 
ξηρασίας. 

Οι ακριβείς 
υπολογισμοί απαιτούν 
μεγάλες κλιματικές 
χρονοσειρές. 

Standardised 
Precipitation Index 
(SPI) 
[McKee et al. (1993)] 

Στηρίζεται στη 
πιθανότητα εμφάνισης 
κατακρημνισμάτων σε 
κάθε χρονική κλίμακα. 
Χρήση σε διαχειριστικά 
σχέδια για ξηρασία. 

Μπορεί να υπολογιστεί 
για διάφορες χρονικές 
κλίμακες, παρέχει 
έγκαιρη 
προειδοποίηση για 
ξηρασία και βοηθάει 
στην εκτίμηση της 
έντασης της ξηρασίας. 

Τιμές που βασίζονται 
σε προκαταρκτικά 
δεδομένα μπορεί να 
αλλάξουν. 
Τα κατακρημνίσματα 
είναι η μόνη 
χρησιμοποιούμενη 
παράμετρος. 

Palmer Drought 
Severity Index (PSDI) 
[Palmer (1965) – Alley 
(1984)] 

Αλγόριθμος της εδαφικής 
υγρασίας 
βαθμονομημένος για 
σχετικά ομογενείς 
περιοχές. 
Χρήση στις ΗΠΑ για την 
εκκίνηση προγραμμάτων 
ανακούφισης από την 
ξηρασία και σχεδίων 
επείγουσας επέμβασης. 

Ο πρώτος αναλυτικός 
δείκτης ξηρασίας, που 
χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως. 
Πολύ αποτελεσματικός 
για την αγροτική 
ξηρασία, αφού 
εμπεριέχει την εδαφική 
υγρασία. 

Ενδέχεται να 
παρουσιάσει 
καθυστερημένα την 
εμφάνιση της ξηρασίας. 
Δεν ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά στις 
ορεινές περιοχές με 
έντονα ακραία 
κλιματικά φαινόμενα. 
Είναι πολύπλοκος. 
Οι κατηγοριοποίηση 
δεν είναι απαραίτητα 
σταθερή σε σχέση με 
την πιθανότητα 
εμφάνισης του 
φαινομένου χρονικά 
και χωρικά. 

Crop Moisture Index 
(CMI) 
[Palmer (1968)] 

Παράγωγος του PDSI. 
Αντικατοπτρίζει την 
βραχυπρόθεσμη εδαφική 
τροφοδοσία. 

Μπορέι να 
αναγνωρίσει πιθανή 
αγροτική ξηρασία. 

Δεν αποτελεί 
ικανοποιητικό εργαλείο 
παρακολούθησης της 
ξηρασίας. 

Reconnaissance 
Drought Index (RDI) 
[Tsakiris (2004)] 

Εισαγωγή του PET ως 
βασικής παραμέτρου. 
Ομοιότητες με τον SPI. 
Χρήση σε μεσογειακές 
κλιματικές συνθήκες. 

Η ξηρασία βασίζεται 
τόσο στα 
κατακρημνίσματα όσο 
και στην δυνητική 
εξατμισοδιαπνοή. 
Κατάλληλος για 
σενάρια κλιματικής 
αλλαγής. 
 

Απαιτούνται δεδομένα 
για τον υπολογισμό του 
PET.  
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Υδρολογικοί Δείκτες Ξηρασίας   
Palmer Hydrological 
Drought Index (PHDI) 
[Palmer (1965)] 

Παρόμοιος με τον PDSI 
αλλά πιο επίμονος στη 
θεώρηση τοης λήξης του 
γεγονότος ξηρασίας. Το 
γεγονός τερματίζεται μόνο 
όταν ο λόγος της 
προσλαμβανομένης προς 
την απαιτούμενη υγρασία 
γίνεται ίσος με 1. 

Ομοίως με PDSI. Ομοίως με PDSI. 

Surface Water Supply 
Index (SWSI) 
[Shafer and Dezman 
(1982)] 

Αναπτύχθηκε με βάση τον 
Palmer Index για να λάβει 
υπόψη και το ορεινό χιόνι. 

Αντιπροσωπεύει τις 
συνθήκες 
επιφανειακής 
τροφοδοσίας σε νερό 
συμπεριλαμβάνοντας 
τη διαχείρισή της. 
Απαιτεί απλούς 
υπολογισμούς. 
Συνδυάζει υδρολογικά 
και κλιματικά 
χαρακτηριστικά. 
Λαμβάνει υπόψη την 
αποθήκευση σε 
δεξαμενές. 

Η διαχείριση είναι 
εξαρτώμενη και 
μοναδική για κάθε 
λεκάνη απορροής, 
μειώνοντας τη 
δυνατότητα 
διασύνδεσης των 
λεκανών. 
Δεν ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά σε 
ακραία γεγονότα. 

 

Στην παρούσα εφαρμογή για την περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις δείκτες: ο Deciles, ο Standardised Precipitation Index (SPI) 

και ο Reconnaissance Drought Index (RDI). Οι δείκτες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία 

των γενικών δεικτών και έχουν επιλεγεί από μία ομάδα δεικτών που προτείνονται ως 

καταλληλότεροι για την περιοχή της Μεσογείου από διεθνές φόρουμ επιστημονικών 

φορέων (Tsakiris et al., 2007c). 

 

Deciles 

Ένας απλός μετεωρολογικός δείκτης ξηρασίας είναι τα δέκατα της βροχόπτωσης 

(Deciles). Η αθροιστική βροχόπτωση για μία συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. 3-μηνο) 

κατατάσσεται βάσει των ιστορικών δεδομένων της αντίστοιχης περιόδου. Αν η τιμή 

βρίσκεται εντός του πρώτου δέκατου της ιστορικής χρονοσειράς τότε η περιοχή 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε ξηρασία (Kininmonth et al., 2000). Το πρώτο Decile είναι το 

ποσό της αθροιστικής βροχόπτωσης που δεν ξεπερνά το κατώτερο 10% των ιστορικών 

παρατηρήσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, το δεύτερο Decile δεν ξεπερνά το 20%, 

κ.ο.κ. Εξ ορισμού το πέμπτο Decile είναι η διάμεσος των παρατηρήσεων. Τα Deciles 

ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες που καθορίζουν το επίπεδο ξηρασίας μιας περιοχής 

(Πίν.4.2). 
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Πίνακας 4.2. Κατηγορίες κλιματικών συνθηκών Deciles. 

Κατηγορίες κλιματικών συνθηκών Deciles 

Deciles 1-2: (0 - 20%) πολύ κάτω του φυσιολογικού (ξηρασία) 

Deciles 3-4: (20 - 40%)  κάτω του φυσιολογικού 

Deciles 5-6: (40 - 60%)  φυσιολογικές συνθήκες 

Deciles 7-8: (60 - 80%)  άνω του φυσιολογικού 

Deciles 9-10: (80 - 100%)  πολύ άνω του φυσιολογικού (υγρή περίοδος) 

 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου των Deciles είναι η ευκολία των υπολογισμών, αλλά 

πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ικανοποιητικά η αρχή και το τέλος της 

περιόδου ξηρασίας. 

 

Standardised Precipitation Index (SPI) 

O Standardised Precipitation Index (SPI) αναπτύχθηκε με στόχο τον προσδιορισμό 

και την παρακολούθηση της ξηρασίας (McKee et al., 1993). Ο υπολογισμός του SPI για 

κάθε περιοχή βασίζεται σε μία σειρά αθροιστικών βροχοπτώσεων για συγκεκριμένη 

χρονική βάση (μηνιαία, 3-μηνο, 6-μηνο κλπ). Αυτή η σειρά προσαρμόζεται σε μία 

κατανομή πιθανοτήτων που στη συνέχεια μετατρέπεται σε κανονική κατανομή, ώστε η 

μέση τιμή του SPI για την περιοχή και τη συγκεκριμένη χρονική βάση να ισούται με 

μηδέν (Edwards and McKee, 1997). Θετικές τιμές SPI εκφράζουν βροχόπτωση άνω της 

μέσης τιμής, ενώ αρνητικές τιμές εκφράζουν βροχόπτωση κάτω της μέσης τιμής. 

Επειδή ο SPI είναι κανονικοποιημένος, τόσο τα πιο υγρά, όσο και τα ξηρότερα κλίματα 

εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο. 

Ο SPI χωρίζεται σε 8 κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την ένταση της ξηρασίας 

(Πιν.4.3). 

 

Reconnaissance Drought Index (RDI) 

Ο δείκτης ξηρασίας Reconnaissance Drought Index (RDI) βασίζεται στο λόγο της 

συνολικής βροχόπτωσης, προς τη συνολική δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Tsakiris and 

Vangelis, 2005, Tsakiris et al., 2007a). Η αρχική τιμή του δείκτη για μία ορισμένη 

περίοδο προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο μήνα (k) του υδρολογικού έτους και 

υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 
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όπου Pj και PETj είναι η βροχόπτωση και η δυνητική εξατμισοδιαπνοή, αντίστοιχα, για 

τον μήνα j του υδρολογικού έτους, το οποίο θεωρείται ότι ξεκινά από τον Οκτώβριο 

(k=1). 

Ο αk υπολογίζεται ως ένας γενικός δείκτης που περιγράφει τη μετεωρολογική 

ξηρασία και προτείνεται ο υπολογισμός του για περιόδους 3, 6, 9 και 12 μηνών. Αν 

επιλεγεί η περίοδος των 12 μηνών τα αποτελέσματα είναι άμεσα συγκρίσιμα με τον 

Δείκτη Ξηρότητας (Aridity Index) της περιοχής. Αν ο α12 ενός συγκεκριμένου έτους 

είναι μικρότερος από τον Δείκτη Ξηρότητας (UNEP, 1992) τότε η περιοχή βρίσκεται σε 

κατάσταση ξηρασίας για αυτό το έτος. 

Η δεύτερη έκφραση του δείκτη, RDIn (Normalised RDI) περιγράφεται από την 

εξίσωση: 

( ) 1k
n

k

a
RDI k

a
   (4.2) 

όπου ka  ο αριθμητικός μέσος των αk τιμών υπολογισμένων για n έτη. 

Η τρίτη έκφραση του δείκτη, RDIst (Standardised RDI) υπολογίζεται, με την 

παραδοχή ότι ο αk ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή, βάσει της παρακάτω 

εξίσωσης (Tsakiris and Vangelis, 2005): 
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ˆ

k k
st

k

y y
RDI k




  (4.3) 

όπου ky  ισούται με το ln ka , ky  είναι ο αριθμητικός του μέσος και ˆk  είναι η τυπική 

του απόκλιση.  

Μετά από έρευνα σε μεγάλο αριθμό χρονοσειρών από διάφορες τοποθεσίες και 

χρονικές βάσεις, προέκυψε ότι οι τιμές του k προσαρμόζονται ικανοποιητικά και στην 

κατανομή γάμα (Tigkas et al., 2008). Έτσι, ο RDI μπορεί να υπολογιστεί και με 

προσαρμογή στην γάμα κατανομή, προσέγγιση που είναι δυσκολότερη υπολογιστικά 

αλλά έχει και ορισμένα πλεονεκτήματα. 
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Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της έντασης της ξηρασίας βάσει του RDIst 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές του Πίνακα 4.3 και είναι ανάλογες των τιμών του 

SPI. 

Πίνακας 4.3. Τιμές SPI και RDIst για τον προσδιορισμό της έντασης της ξηρασίας. 

Τιμή SPI ή RDIst Κατηγορία έντασης ξηρασίας 

> 2.00 Εξαιρετικά υγρό 

1.50 έως 1.99 Έντονα υγρό 

1.00 έως 1.49 Μέτρια υγρό 

0 έως 0.99 Κανονικές συνθήκες - Υγρό 

0 έως -0.99 Κανονικές συνθήκες - Ξηρό 

-1.00 έως -1.49 Μέτρια ξηρό 

-1.50 έως -1.99 Έντονα ξηρό 

< -2 Εξαιρετικά ξηρό 

Παρατήρηση: Οι τιμές μεταξύ -0.50 και -0.99 αποτελούν ιδιαίτερη κλάση που 

χαρακτηρίζει την ήπια ξηρασία (Tsakiris et al., 2007a) 

4.2.2 Λογισμικό DrinC 

Για τον υπολογισμό των δεικτών ξηρασίας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό DrinC 

(Drought Indices Calculator) το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και το Κέντρο Εκτίμησης 

Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(Tsakiris et al., 2007b; Tigkas, 2008). Το λογισμικό αυτό λειτουργεί σε περιβάλλον 

προσωπικού υπολογιστή (Windows) και έχει ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση των 

υπολογισμών ορισμένων από τους βασικότερους δείκτες ξηρασίας, όπως ο SPI, ο RDI 

και ο Deciles (Εικ.4.1). 

Τα δεδομένα εισόδου στο πρόγραμμα είναι η ετήσια ή η μηνιαία βροχόπτωση για 

τον υπολογισμό του SPI και του Deciles, ενώ απαιτείται επίσης η δυνητική 

εξατμισοδιαπνοή (PET) για τον υπολογισμό του RDI. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν στοιχεία θερμοκρασίας για τον απευθείας υπολογισμό της PET με τη 

μέθοδο Thornthwaite. 

Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται σε διαμόρφωση αρχείων του MS Excel (αρχεία 

εισόδου και εξόδου). Για τον υπολογισμό των δεικτών σε μηνιαία ή εποχική βάση (3-
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μηνο, 6-μηνο κλπ) απαιτείται η χρήση μηνιαίων στοιχείων, ενώ για υπολογισμούς σε 

ετήσια βάση υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και ετήσια δεδομένα εισόδου. 

 

Εικόνα 4.1. Βασική οθόνη του λογισμικού DrinC. 

Το τυπικό υδρολογικό έτος που χρησιμοποιείται ξεκινά από τον Οκτώβριο έως τον 

Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, αλλά δίνεται η δυνατότητα επιλογής και άλλης 

περιόδου. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνθετικές χρονοσειρές (μέχρι 

1500 έτη) για αναλυτικότερη στατιστική ανάλυση των στοιχείων της ξηρασίας. Τα 

δεδομένα που εισάγονται στο πρόγραμμα εμφανίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο πίνακα 

στον οποίο μπορούν να γίνουν περαιτέρω επεξεργασίες. 

Ο υπολογισμός των δεικτών μπορεί να γίνει σε εποχική ή ετήσια βάση και τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακες εντός του προγράμματος ή/και αποθηκεύονται 

σε αρχεία. 

Το λογισμικό DrinC είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 

http://www.ewra.net/drinc. 
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4.3 Προσδιορισμός ξηρασίας στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

4.3.1 Μετεωρολογικά δεδομένα 

Για τον υπολογισμό των δεικτών ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικά δεδομένα από 7 

μετεωρολογικούς σταθμούς (Εικ.4.2) που καλύπτουν περίοδο 21 υδρολογικών ετών 

(1980–2001). Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα βροχόπτωσης από όλους τους 

σταθμούς, ενώ δεδομένα δυνητικής εξατμισοδιαπνοής (PET) ήταν διαθέσιμα μόνο για 3 

σταθμούς. Για τον υπολογισμό του RDI στους σταθμούς που δεν υπήρχε διαθέσιμη 

PET χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία γειτονικών σταθμών με αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

(Πιν.4.4). 

Επίσης, υπολογίστηκαν οι δείκτες ξηρασίας και για το σύνολο της λεκάνης 

απορροής που βρίσκεται γύρω από την Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Κ.Λ. 

Μεσολογγίου). Αρχικά υπολογίστηκε η μέση βροχόπτωση της λεκάνης με συντελεστές 

βαρύτητας από τα δεδομένα των σταθμών Λεσίνι, Γαβαλού και Σταμνά. Αναλυτικά η 

περιγραφή της διαδικασίας περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της ξηρασίας στην περιοχή της λεκάνης 

απορροής, σύμφωνα με τη μονοδιάστατη προσομοίωση της ξηρασίας (Tsakiris, 2008, 

Τσακίρης κ.α., 2009). 

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν από την πρωτογενή τους μορφή (αρχεία τύπου .txt) 

και μετατράπηκαν σε αρχεία τύπου MS Excel (.xls) κατάλληλης διαμόρφωσης μέσω 

του λογισμικού EaXL, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή τους στο πρόγραμμα DrinC. 
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Εικόνα 4.2. Θέση μετεωρολογικών σταθμών 

Πίνακας 4.4. Μετεωρολογικοί σταθμοί 

Σταθμός Φορέας Θέση Υψομ. Περίοδος Βροχόπτ. ΡΕΤ 

Λεσίνι Υπ. Δ.Ε. 21ο11΄, 38ο25΄ 1 1980-2001 √ √ 

Σταμνά Υπ. Δ.Ε. 21ο17΄, 38ο31΄ 142 1980-2001 √ Λεσινι 

Ματσούκι ΔΕΗ 21ο20΄, 38ο43΄ 50 1980-2001 √ ΥΗΣ Καστ. 

ΥΗΣ Καστρακίου ΔΕΗ 21ο22΄, 38ο45΄ 75 1980-2001 √ √ 

Αγρίνιο ΕΜΥ 21ο24΄, 38ο37΄ 47 1980-2001 √ √ 

Γαβαλού Υπ. Γεωργ. 21ο32΄, 38ο32΄ 50 1980-2001 √ ΥΗΣ Καστ. 

Τρίκορφο Υπ. Δ.Ε. 21ο38΄, 38ο55΄ 100 1980-2001 √ ΥΗΣ Καστ. 

 

4.3.2 Επεισόδια ξηρασίας 

Ο υπολογισμός των δεικτών ξηρασίας (SPI, RDI και Deciles) για την περιοχή 

μελέτης έγινε σε ετήσια βάση (12-μηνο) για την περίοδο 1980-2001. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 4.1-4.8 και στους Πίνακες A2-A9 του 

παραρτήματος. 
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Βάσει της εξέτασης των δεικτών, τα υδρολογικά έτη που παρατηρείται ξηρασία για 

την κάθε περιοχή είναι: 

 Αγρίνιο:  

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1988-89, 1997-98, 1999-00 

o Μέτρια ξηρασία: 1991-92, 1992-93 

o Έντονη ξηρασία: - 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 Τρίκορφο: 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1987-88, 1992-93, 1997-98 

o Μέτρια ξηρασία: - 

o Έντονη ξηρασία: 1991-92 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 Σταμνά: 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1988-89, 1996-97, 1997-98 

o Μέτρια ξηρασία: 1992-93 

o Έντονη ξηρασία: 1991-92 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 Ματσούκι: 

o Ήπια ξηρασία: 1987-88, 1992-93 

o Μέτρια ξηρασία: 1991-92, 1999-00 

o Έντονη ξηρασία: 1989-90 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 2000-01 

 Λεσίνι: 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1987-88, 1999-00 

o Μέτρια ξηρασία: 1988-89, 1991-92, 1992-93 

o Έντονη ξηρασία: - 
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o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 Γαβαλού: 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1986-87, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 1999-00, 

2000-01 

o Μέτρια ξηρασία: 1992-93 

o Έντονη ξηρασία: - 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 ΥΗΣ Καστρακίου: 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85 

o Μέτρια ξηρασία: 1989-90 

o Έντονη ξηρασία: 1991-92, 1992-93, 1999-00 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: - 

 Κ.Λ. Μεσολογγίου 

o Ήπια ξηρασία: 1984-85, 1988-89, 1997-98 

o Μέτρια ξηρασία: 1992-93 

o Έντονη ξηρασία: 1991-92 

o Εξαιρετικά έντονη ξηρασία: 1989-90 

 

Γενικά, παρατηρείται ότι η χρονιά 1989-90 ήταν έτος ξηρασίας για την ευρύτερη 

περιοχή μελέτης και σε όλους σχεδόν τους σταθμούς ήταν έντονη ή εξαιρετικά έντονη. 

Επίσης η διετία 1991-1993 ήταν ξηρή, με επίπεδα από μέτρια έως έντονη ξηρασία. 

Τέλος τη διετία 1999-2001 παρατηρήθηκε ξηρασία σε αρκετούς από τους σταθμούς 

μελέτης. 
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Αγρίνιο - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.1. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Αγρίνιο (1980-2001). 
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Τρίκορφο - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.2. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Τρίκορφο (1980-2001). 
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Σταμνά - RDI και SPI
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Διάγραμμα 4.3. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Σταμνά (1980-2001). 
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Ματσούκι - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.4. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Ματσούκι (1980-2001). 
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Λεσίνι - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.5. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Λεσίνι (1980-2001). 

 



 90

Γαβαλού - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.6. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Γαβαλού (1980-2001). 
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Καστράκι - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.7. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για το σταθμό Καστράκι (1980-2001). 
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Λεκάνη Κ.Λ. Μεσολογγίου - SPI και RDI
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Διάγραμμα 4.8. Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles για τη λεκάνη απορροής Κ.Λ. Μεσολογγίου (1980-
2001). 
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4.3.3 Τάσεις ξηρασίας 

Για τη διερεύνηση των τάσεων της ξηρασίας χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα 

χρονοσειρά αποτελεσμάτων για την πρώτη έκφραση του δείκτη ξηρασίας RDI σε 12-

μηνη βάση (α12) (Διαγρ.4.9, Πιν.4.13). Καθώς η διαθέσιμη αυτή χρονοσειρά για κάθε 

σταθμό αποτελείται από σχετικά μικρό αριθμό ετών (21 έτη), δεν είναι δυνατόν να γίνει 

πλήρης αξιόπιστη στατιστική ανάλυση. Παρόλα αυτά, η ανάλυση και στους 7 σταθμούς 

μπορεί να δώσει μία πρώτη προσέγγιση που να καταδεικνύει τις γενικότερες τάσεις που 

επικρατούν. 

Οι τάσεις για τον κάθε σταθμό παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 4.10-4.12. 

Διαπιστώνεται ότι η τάση είναι αρνητική σε όλους τους σταθμούς. Το γεγονός αποτελεί 

μία ένδειξη ότι τα επόμενα χρόνια το κλίμα στην περιοχή τείνει να γίνει ξηρότερο, 

γεγονός που συνάδει και με τις γενικότερες εκτιμήσεις για την κλιματική αλλαγή 

(IPCC, 2001).  

Μεγαλύτερη αρνητική κλίση παρατηρείται για τους σταθμούς Τρίκορφο και 

Γαβαλού και μικρότερη (σχεδόν μηδενική) για τους σταθμούς Λεσίνι και Σταμνά. Για 

τους δύο τελευταίους σταθμούς αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αυτοί που βρίσκονται πιο 

κοντά στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (δυτικά και βόρεια, αντίστοιχα) και φαίνεται να 

επηρεάζονται λιγότερο από τις κλιματικές μεταβολές. Αυτό πιθανόν οφείλεται στη θέση 

τους κοντά στη θάλασσα και δυτικά του ορεινού όγκου, γεγονός που διαμορφώνει 

ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες. 
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Ευρύτερη Περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
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Διάγραμμα 4.9. Μέσες τιμές α12 για την ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (1980-2001). 

 

Πίνακας 4.13. Τιμές α12 για την ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (1980-2001). 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 

7 σταθμοί - Τιμές RDI (α12) 

Υδρολ. έτος Λεσίνι Σταμνά Ματσούκι ΥΗΣ Καστρακίου Αγρίνιο Γαβαλού Τρίκορφο 
Κ.Λ. 

Μεσολογγίου
1980 - 1981 0,70 0,89 1,03 0,95 0,89 1,22 1,38 0,92 
1981 - 1982 0,93 1,18 1,00 0,92 1,19 1,28 1,37 1,16 
1982 - 1983 0,67 0,70 0,77 0,81 1,06 1,05 0,87 0,77 
1983 - 1984 0,86 1,00 1,08 1,16 1,05 0,91 1,11 0,95 
1984 - 1985 0,52 0,64 0,82 0,79 0,71 0,73 0,71 0,62 
1985 - 1986 0,82 1,08 0,99 1,18 1,16 1,22 1,05 1,04 
1986 - 1987 0,66 0,92 0,75 0,91 1,01 0,71 0,89 0,84 
1987 - 1988 0,53 0,76 0,59 0,87 0,83 0,79 0,71 0,72 
1988 - 1989 0,45 0,59 0,68 0,87 0,67 0,76 0,80 0,59 
1989 - 1990 0,29 0,37 0,42 0,62 0,45 0,44 0,43 0,37 
1990 - 1991 0,80 0,94 1,02 0,94 1,03 1,00 0,99 0,93 
1991 - 1992 0,46 0,43 0,57 0,54 0,59 0,66 0,52 0,48 
1992 - 1993 0,42 0,51 0,64 0,53 0,64 0,61 0,65 0,51 
1993 - 1994 0,66 0,86 0,94 0,86 0,77 0,74 0,74 0,81 
1994 - 1995 1,06 1,33 1,26 1,32 1,12 1,01 0,78 1,23 
1995 - 1996 0,78 0,89 0,83 0,87 0,79 0,94 0,77 0,88 
1996 - 1997 0,63 0,70 0,81 0,84 0,84 0,99 0,79 0,75 
1997 - 1998 0,57 0,67 0,68 0,71 0,67 0,70 0,67 0,67 
1998 - 1999 0,82 0,94 0,92 0,96 1,11 1,02 0,81 0,95 
1999 - 2000 0,55 0,83 0,50 0,53 0,67 0,62 0,84 0,76 
2000 - 2001 0,57 0,98 0,30 - 0,78 0,64 0,70 0,86 
Μέσος όρος 0,66 0,82 0,79 0,86 0,86 0,86 0,84 0,80 

Τυπ. Αποκλ. 0,187 0,240 0,238 0,211 0,212 0,228 0,238 0,218 
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Λεσίνι
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Στάμνα y = -0,0016x + 0,837
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Διάγραμμα 4.10. Τάσεις α12 για τους σταθμούς Λεσίνι, Σταμνά και Ματσούκι (1980-2001). 
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ΥΗΣ Καστρακίου
y = -0,0103x + 0,9658
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Αγρίνιο y = -0,0112x + 0,9814
R2 = 0,1077
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Διάγραμμα 4.11. Τάσεις α12 για τους σταθμούς ΥΗΣ Καστρακίου, Αγρίνιο και Γαβαλού (1980-2001). 
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Τρίκορφο
y = -0,0216x + 1,0751

R2 = 0,3192
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Κ.Λ. Μεσολογγίου y = -0,0039x + 0,8435
R2 = 0,0122
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Διάγραμμα 4.12. Τάσεις α12 για τον σταθμό Τρίκορφο και για την λεκάνη απορροής Κ.Λ. Μεσολλογίου 
(1980-2001). 
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5. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ  

ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

5.1. Εισαγωγή 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον υδρολογικό κύκλο 

καθώς και την ποιότητα του υπόγειου και του επιφανειακού νερού (Butscher and 

Huggenberger, 2009). Παράγοντες όπως η μείωση των βροχοπτώσεων, η αύξηση της 

εξάτμισης και οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της 

αλατότητας των λιμνών ενώ στις παράκτιες περιοχές η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας θα προκαλέσει διείσδυση του θαλασσινού νερού στις εκβολές ποταμών 

και στους υδροφoρείς.  

Η υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών αποτελεί 

συνέπεια του συνδυασμού της ξηρασίας, της αυξημένης εκμετάλλευσης και της 

φυσικής και ανθρωπογενούς ρύπανσης. Συνεπώς, η υποβάθμιση της ποιότητας του 

νερού εξ’αιτίας της κλιματικής αλλαγής ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της μη 

αραίωσης της συγκέντρωσης των ανεπιθύμητων ενώσεων και στοιχείων.  

Η κατανομή των βροχοπτώσεων επηρεάζει άμεσα τη λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου διότι είναι αβαθής λιμνοθάλασσα και η αραίωση του νερού που 

προκαλείται μειώνει την αλατότητα και γενικότερα τη συγκέντρωση όλων των 

διαλυμένων ανόργανων και οργανικών ενώσεων στο νερό. Αντιθέτως, υψηλές 

θερμοκρασίες σε συνδυασμό με παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων, προκαλούν 
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αύξηση της συγκέντρωσης των κυρίων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, ανόργανων και 

οργανικών ενώσεων. 

5.2. Ποιοτικές παράμετροι νερού λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας στο παρελθόν (Χατζηκακίδης 1952, ΕΚΘΕ 1984, 

Klaoudatos et al. 1984, Κουτσούκος και Αβραμίδου 1986, Nicolaidou et al., 1987, 

Dasenakis et al. 1994, Hotos and Avramidou 1997, Δημητρίου 2007, Λεμέσιος 2008, 

FAO, Κατσαργύρη 2008). Για την επισκόπηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου έγινε χρήση ποιοτικών δεδομένων από προηγούμενες 

έρευνες. Από τις έρευνες αυτές, καθώς και από τα στοιχεία του τηλεμετρικού 

συστήματος παρακολούθησης REMOS χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που 

ανταποκρίνονταν σε όμοιους ή παραπλήσιους δειγματοληπτικούς σταθμούς και 

ημερομηνίες. Η έλλειψη μεγάλης χρονοσειράς δεδομένων δεν επιτρέπει τον 

καθορισμό τάσεων μεταβολής για τις ποιοτικές παραμέτρους του νερού της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.  

Από το τηλεμετρικό σύστημα REMOS (Remote Environmnetal Monitoring 

System), το οποίο είχε εγκατασταθεί από την ερευνητική ομάδα «Περσέας» του 

ΑΠΘ (Ψιλοβίκος κ.α. 2000), προέκυψε χρονοσειρά δεδομένων για τις ποιοτικές 

παραμέτρους του νερού της λιμνοθάλασσας για το χρονικό διάστημα καταγραφής 

και παρακολούθησης από το έτος 1999 έως το έτος 2001. Το δίκτυο REMOS 

λειτούργησε πειραματικά και αποτελούνταν από ένα σταθμό ελέγχου και διαχείρισης 

δικτύου και έξι περιφερειακούς σταθμούς καταγραφής των ποιοτικών παραμέτρων 

του νερού της λιμνοθάλασσας. Οι θέσεις όπου είχαν εγκατασταθεί οι τηλεμετρικοί 

σταθμοί του συστήματος REMOS απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1. Κάθε ένας από 

τους τηλεμετρικούς σταθμούς αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή αυτονομία ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τα 

κατάλληλα όργανα καταγραφής των φυσικοχημικών παραμέτρων. Οι παράμετροι οι 

οποίες μετρήθηκαν είναι: θερμοκρασία αέρα (AIRT), αλατότητα (SAL), DO 

(διαλυμένο οξυγόνο), στάθμη νερού (Στάθμη) και θερμοκρασία νερού (WT) 

(Δημητρίου, 2007). 
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Σχήμα 5.1. Θέσεις εγκατάστασης σταθμών τηλεμετρικού συστήματος REMOS στην περιοχή του 
συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού (Δημητρίου, 2007). 

5.2.1. Θερμοκρασία (Τ) 

H θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά όλες τις χημικές αντιδράσεις που 

συμβαίνουν στα υδατικά συστήματα. Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού 

συνεπάγεται μείωση της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου. Η θερμοκρασία 

του νερού της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας επηρεάζει την επιβίωση, την 

αναπαραγωγή, την ανάπτυξη, την αύξηση και τη μετανάστευση των θαλάσσιων και 

λιμναίων οργανισμών. Σύμφωνα με τον Δανιηλίδη (1991), η θερμοκρασία του νερού 

ακολουθεί ανάλογη πορεία με τη θερμοκρασία του αέρα, η οποία για τη 

λιμνοθάλασσα της Δυτικής Κλείσοβας περιγράφεται από τη μαθηματική σχέση 

(Χώτος κ.α.1994): 

Τνερού = 1.081 + 0.96 Ταέρα (5.1) 

Η θερμοκρασία του αέρα παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις. Οι μικρότερες 

τιμές (7 °C) σημειώνονται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ οι 

μεγαλύτερες (29 °C) τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η θερμοκρασία του 

νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού κυμαίνεται από 17.20 έως 21.50 
oC (Λεμέσιος, 2008). 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα καταγραφής του συστήματος REMOS, οι μέσες 

μηνιαίες τιμές της θερμοκρασίας του νερού, ακολουθούν εποχικό πρότυπο (Σχ.5.2, 

Σχ.5.3, Σχ.5.4, Σχ.5.5). 

 

Σχήμα 5.2: Μέσες μηνιαίες (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος) τιμές θερμοκρασίας νερού από μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν το 1951-1952, το 1983, το 1984-1985 και το 1999-2000 σε κάθε 
λιμνοθάλασσα του συμπλέγματος Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Χατζηκακίδης 1952, ΕΚΘΕ 1984, 

Δημητρίου, 2007). 
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Σχήμα 5.3: Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού σε κάθε τμήμα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κατά την 
περίοδο 1998-2001 (Δημητρίου, 2007), (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος). 
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Σχήμα 5.4: Μέσες μηνιαίες τιμές της θερμοκρασίας νερού στην Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
κατά την χρονική περίοδο 1951-2000 (Χατζηκακίδης 1952, ΕΚΘΕ 1984, Δημητρίου, 2007) (1= 

Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος) 
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Σχήμα 5.5: Μέσες μηνιαίες τιμές της θερμοκρασίας νερού στην Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 

(Βασιλάδι) σύμφωνα με καταγραφή του συστήματος REMOS κατά την χρονική περίοδο 1998-
2001(Δημητρίου, 2007) (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος) 

5.2.2. Αγωγιμότητα (Conductivity-ΕCw) - Αλατότητα (Salinity) 

Η αγωγιμότητα του νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κυμαίνεται από 101-

117000 μS cm-1 (Λεμέσιος, 2008). 

Η κατάταξη του νερού σε κατηγορίες ανάλογα με την τιμή της αλατότητας 

παρουσιάζεται στον Πιν.5.1. 

Πιν.5.1. Κλίμακα αλατότητας νερού (Unesco, 1981) 

Γλυκό νερό Υφάλμυρο νερό Αλμυρό νερό Υπεραλμυρό νερό 

< 0.05 % 0.05-3% 3-5 % > 5% 

< 0. 5 psu 0.5-30 psu 30-50 psu > 50 psu 
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Σχήμα 5.6: Ωριαία διακύμανση της αλατότητας το χρονικό διάστημα 23/8/01 έως 30/8/01 στην 
Κεντρική Λ/Θ (Βασιλάδι), Λ/Θ Δίαυλο και Λ/Θ Θολή (Δημητρίου, 2007). 

 

Πίνακας 5.2: Μετρήσεις  της αλατότητας σε τρία τμήματα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού 

(Κεντρική, Δίαυλος και Θολή) το χρονικό διάστημα από 23/8/2001 έως 30/8/2001 (Δημητρίου, 2007). 

     Κεντρική Λ/Θ    Λ/Θ Δίαυλος       Λ/Θ Θολή 
(Βασιλάδι) 

Α/Α Ημερομηνία 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
1 23/8/2001 32,1 22,0 30,8 

2 23/8/2001 32,0 21,7 31,6 

3 23/8/2001 32,2 21,3 16,4 

4 24/8/2001 32,7 21,4 15,8 

5 24/8/2001 33,1 21,7 15,2 

6 24/8/2001 33,0 21,4 29,3 

7 24/8/2001 32,4 21,4 31,6 

8 24/8/2001 32,1 21,9 31,6 

9 24/8/2001 32,1 21,7 31,1 

10 24/8/2001 32,3  19,5 

11 24/8/2001 32,5 22,5 17,6 

12 24/8/2001 32,5 21,0 16,9 

13 24/8/2001 32,7 21,3 27,2 

14 24/8/2001 32,4 21,4 30,7 

15 24/8/2001 32,5 21,2 16,7 

16 25/8/2001 32,7 20,8 15,9 

17 25/8/2001 32,9 20,7 15,8 

18 25/8/2001 33,1 20,9 16,0 

19 25/8/2001 32,8 20,8 30,4 

20 25/8/2001 32,3 22,0 31,2 

21 25/8/2001 32,0 21,1 31,2 
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Α/Α Ημερομηνία 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
22 25/8/2001 32,2 21,4 19,3 

23 25/8/2001 32,5 21,6 16,3 

24 25/8/2001 32,9 21,2 17,0 

25 25/8/2001 32,9 21,4 16,7 

26 26/8/2001 32,8 21,4 16,6 

27 26/8/2001 32,7 21,1 16,9 

28 26/8/2001 33,2 21,0 16,6 

29 26/8/2001 33,7 21,2 16,8 

30 26/8/2001 33,7 21,2 16,8 

31 26/8/2001 33,3 21,1 16,1 

32 26/8/2001 32,5 21,7 16,0 

33 26/8/2001 31,8  17,2 

34 26/8/2001 31,9 21,8 15,8 

35 26/8/2001 32,2  15,1 

36 26/8/2001 32,6 21,4 14,1 

37 26/8/2001 32,8 21,6 14,1 

38 26/8/2001 33,1 21,4 14,1 

39 26/8/2001 33,1 21,0 14,8 

40 27/8/2001 33,1 21,6 14,6 

41 27/8/2001 33,3 21,5 14,6 

42 27/8/2001 33,4 21,8 14,5 

43 27/8/2001 33,6 21,7 14,6 

44 27/8/2001 33,5 22,0 14,5 

45 27/8/2001 32,0 22,4 21,6 

46 27/8/2001 31,9  29,9 

47 27/8/2001 32,2  14,9 

48 27/8/2001 32,4  13,9 

49 27/8/2001 32,5 22,2 13,9 

50 27/8/2001 32,7 22,1 13,8 

51 27/8/2001 33,1 22,0 13,9 

52 28/8/2001 32,9 22,0 14,1 

53 28/8/2001 32,8 21,8 14,3 

54 28/8/2001 32,9 21,8 14,1 

55 28/8/2001 33,1 22,0 14,1 

56 28/8/2001 33,2 22,2 14,1 

57 28/8/2001 33,0 22,9 22,8 

58 28/8/2001  22,4 30,0 

59 28/8/2001 32,0  30,5 

60 28/8/2001 32,1  16,8 
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Α/Α Ημερομηνία 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
Αλατότητα 

(psu) 
61 28/8/2001 32,5 22,5 15,8 

62 28/8/2001 33,1 22,3 15,3 

63 28/8/2001 33,3 22,3 13,9 

64 29/8/2001 33,1 22,0 14,1 

65 29/8/2001 32,5 22,0  

66 29/8/2001 32,2 21,9 15,6 

67 29/8/2001 32,6 22,0 13,3 

68 29/8/2001 33,2 22,0 12,6 

69 29/8/2001 33,3 22,4 14,6 

70 29/8/2001 32,6 22,6 30,2 

71 29/8/2001 31,5  30,7 

72 29/8/2001 31,9  30,6 

73 29/8/2001 32,4 22,3 14,6 

74 29/8/2001 32,9 22,6 14,6 

75 29/8/2001 33,5 22,4 13,0 

76 30/8/2001 33,7 22,2 25,3 

77 30/8/2001 32,6 22,1 30,5 

78 30/8/2001 32,2 22,3 30,7 

79 30/8/2001 32,2 22,1 23,4 

80 30/8/2001 32,6 22,0 13,7 

81 30/8/2001 32,8 22,5 28,7 

82 30/8/2001 32,4 22,2 29,8 

83 30/8/2001 31,9  30,2 

84 30/8/2001 31,7  30,6 

85 30/8/2001 31,8 22,0 22,9 

86 30/8/2001 32,0 22,0 16,4 

87 30/8/2001 32,4 21,7  

     

H αλατότητα στο δυτικό τμήμα της λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας κατά το μήνα 

Ιούλιο έχει τιμή 95 psu ενώ κατά το μήνα Απρίλιο μετά από βροχόπτωση έχει τιμή 

2-3 psu (Ηοtos and Avramidou, 1997). Στο ανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας της 

Κλείσοβας η αλατότητα λαμβάνει τιμές από 0.1 έως 22 psu, το οποίο είναι ένδειξη 

εισροής γλυκού νερού από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, τις μονάδες 

επεξεργασίας ελαιοκάρπου (Ηοtos and Avramidou 1997).  
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Σχήμα 5.7: Χάρτης κατανομής αλατότητας (psu) στο νερό της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (FAO) 



 108

Διακύμανση αλατότητας (Κλείσοβα)

0
10
20
30
40
50
60
70

5
1

-2

5
1

-4

5
1

-8

8
3

-1
2

8
3

-3

8
3

-6

8
3

-9

8
4

-1
0

8
4

-6

8
4

-8

8
5

-1

8
5

-4

Έτος-Μήνας

Α
λ
α
τό
τη
τα

 (
p

s
u

)

Διακύμανση αλατότητας (R3-Κεντρική λιμνοθάλασσα)

0

10

20

30

40

50

1
9

5
1

/4

1
9

5
1

/8

1
9

5
2

/2

1
9

5
2

/8

1
9

8
3

/1
2

1
9

8
3

/7

1
9

8
4

/3

1
9

9
9

/1
2

1
9

9
9

/7

1
9

9
9

/8

2
0

0
0

/2

2
0

0
0

/3

2
0

0
0

/4

Έτος-Μήνας

Α
λ
α
τό
τη
τα

 (
p

s
u

)

Διακύμανση αλατότητας (R4-Θολή)

0

10
20

30

40
50

60

5
1

-4

5
1

-8

8
3

-1
2

8
3

-5

8
3

-8

8
4

-3

Έτος-Μήνας

Α
λ
α
τό
τη
τα

 (
p

s
u

)

Σχήμα 5.8: Μέσες μηνιαίες τιμές αλατότητας τμημάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Τα 
διαγράμματα δημιουργήθηκαν με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα (Χατζηκακίδης 1952, ΕΚΘΕ 1984, 

Δημητρίου 2007) (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος). 
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Σχήμα 5.8. (συνέχεια): Μέσες μηνιαίες τιμές αλατότητας τμημάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού. Τα διαγράμματα δημιουργήθηκαν με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα (Χατζηκακίδης 1952, 

ΕΚΘΕ 1984, Δημητρίου 2007) (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος). 
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Σχήμα 5.9: Μέσες ημερήσιες τιμές της  αλατότητας στους σταθμούς Βασιλάδι-Δίαυλος-Θολή. Το 
διάγραμμα δημιουργήθηκε με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα (Δημητρίου 2007)  

Για την ανίχνευση της τάσης μεταβολής μεγεθών, εξαιτίας της κλιματικής 

αλλαγής ή άλλων αιτίων, απαιτείται η ύπαρξη χρονοσειράς δεδομένων.   Η έλλειψη 

χρονοσειράς δεδομένων των ποιοτικών παραμέτρων του νερού της λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου δεν επιτρέπει την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων προκειμένου να 

εκτιμηθεί η τάση μεταβολής των παραμέτρων αυτών. 

Ενα παράδειγμα εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης χρονοσειρών με στόχο την 

ανίχνευση τάσης μεταβολής υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων ως συνάρτηση 

της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί η έρευνα που εκπονήθηκε στην υφάλμυρη πηγή 

Αλμυρού Ηρακλείου Κρήτης  (Alexakis and Tsakiris 2010). Από τη στατιστική 

ανάλυση της χρονοσειράς δεδομένων της πηγής Αλμυρού προέκυψαν 

συμπεράσματα σχετικά με την τάση αύξησης των χλωριόντων του νερού της πηγής 

και την τάση μείωσης των όγκων γλυκού νερού που απορρέουν από την πηγή 

(Alexakis and Tsakiris 2010). 

Από τη σύγκριση των διαγραμμάτων αλατότητας της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας-

Θολής-Αιτωλικού-Κεντρικής Λιμνοθάλασσας παρατηρείται αύξηση της αλατότητας 

του νερού κατά την θερινή περίοδο κάθε έτους που ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα 

της αυξημένης εξάτμισης και της μειωμένης εισροής γλυκού νερού στη 

λιμνοθάλασσα. 

Η διακύμανση της αλατότητας και της στάθμης του νερού της λιμνοθάλασσας 

παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις την ίδια χρονική στιγμή σε διαφορετικές 

περιοχές του συμπλέγματος της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Πιν. 

5.2, Σχ.5.6, Σχ.5.7, Σχ.5.8, Σχ.5.9). Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζονται οι καταγραφές 
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αλατότητας με το τηλεμετρικό σύστημα REMOS. Η διακύμανση της αλατότητας 

είναι υψηλή στους τρεις σταθμούς ενώ φαίνεται να καταγράφεται ένα διάστημα με 

μικρές τιμές αλατότητας στη Θολή που πιθανόν να σχετίζεται στο διάστημα αυτό με 

τη λειτουργία του μεγάλου αρδευτικού αντλιοστασίου που εκβάλει σε αυτή 

(Δημητρίου, 2007). 

 

5.2.3. pH-Εh 

H τιμή του pH στο νερό: (α) ρυθμίζει τους μηχανισμούς των αντιδράσεων που 

ελέγχουν την ποιότητα του νερού, (β) σε συνάρτηση με το Eh καθορίζει την χημική 

μορφή με την οποία ένα στοιχείο εμφανίζεται στο νερό και (γ) παρεμποδίζει ή 

επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες π.χ. τα κύτταρα ζώντων οργανισμών 

επιβιώνουν σε τιμές pH οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 5 και 9 (Αλεξάκης, 2002).  

Η τιμή του pH στο νερό της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κυμαίνεται από 7.6 

έως 9.0 (Χώτος κ.α., 1994; Λεμέσιος, 2008), ενώ η τιμή pH στο θαλασσινό νερό 

είναι 8.0. Οι διαφορές των τιμών του pH μεταξύ των διαφόρων περιοχών είναι 

ασήμαντες, ενώ οι εποχιακές μεταβολές του είναι μικρές. Οι χαμηλότερες τιμές 

παρατηρούνται το χειμώνα και οι υψηλότερες την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η 

συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου στο νερό επηρεάζει το μεταβολισμό των ζώων 

και των φυτών, αλλά είναι δύσκολο να καθοριστούν λεπτομερώς οι ειδικές 

επιδράσεις αυτού του παράγοντα (Χώτος κ.α. 1994). 

H τιμή του Εh στο νερό της θάλασσας του Μεσολογγίου κυμαίνεται από 81 έως 

241 mV (Λεμέσιος 2008). 

5.2.5. Διαλυμένο οξυγόνο (DΟ) 

Το διαλυμένο οξυγόνο είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που 

εξετάζονται κατά τη μελέτη της ποιότητας ενός υδάτινου οικοσυστήματος. 

Επηρεάζει άμεσα τους οργανισμούς που ζουν στο οικοσύστημα και συνήθως η 

έλλειψή του αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την επιβίωσή τους. Η 

περιεκτικότητα του νερού σε διαλυμένο οξυγόνο εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, που επηρεάζουν κυρίως τη διαλυτότητα του οξυγόνου. Οι 
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σημαντικότεροι από αυτούς είναι η θερμοκρασία, ο κυματισμός, η αλατότητα, καθώς 

και η φωτοσύνθεση. 

Η οξυγόνωση των υδάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι πολύ καλή, τόσο 

στην κεντρική λιμνοθάλασσα όσο και στην ανατολική και δυτική Κλείσοβα 

(Δανιηλίδης, 1991; Χώτος κ.α., 1994). Εξαιρέσεις αποτελούν μόνο ορισμένα 

απομονωμένα τμήματα των περιοχών αυτών όπου τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες 

η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου λαμβάνει αρκετά χαμηλές τιμές, γεγονός 

που εξηγείται κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη μη κυκλοφορία των υδάτων, 

τη μειωμένη φωτοσύνθεση και την έντονη βιοαποικοδομητική δραστηριότητα των 

αερόβιων βακτηρίων. 

  

Σχήμα 5.10: Χάρτης κατανομής διαλυμένου οξυγόνου (mg L-1) στο νερό του πυθμένα της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (FAO) 

Η μέση ημερήσια διακύμανση του διαλυμένου οξυγόνου βρίσκεται σε σχετικά 

υψηλό επίπεδο, ενώ καταγράφονται ορισμένες χαμηλές μέσες τιμές που δείχνουν 

χαμηλό σημείο κορεσμού διότι το σημείο καταγραφής βρίσκεται στο μέτωπο στα 

όρια με την ανοικτή θάλασσα (Δημητρίου, 2007) (Σχ.5.10, Σχ.5.11). 

Η καταγραφή μικρών τιμών διαλυμένου οξυγόνου τον Ιούνιο του 1999 στο 

σταθμό του μετώπου της λιμνοθάλασσας συνδέθηκε με τους μαζικούς θανάτους 

εγκλωβισμένων ψαριών στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις (Δημητρίου, 2007). 

Οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και άπνοιας προκάλεσαν μαζικούς θανάτους 

ψαριών στη λιμνοθάλασσα. Το γεγονός αυτό ερμηνεύτηκε ως το αποτέλεσμα της 
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μετακίνησης ανοξικών υδατικών μαζών από τις εσωτερικές ζώνες της 

λιμνοθάλασσας προς το μέτωπο (Δημητρίου, 2007). 

Διακύμανση διαλυμένου οξυγόνου (R3-Κεντρική λιμνοθάλασσα)
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Σχήμα 5.11: Μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις τιμές διαλυμένου οξυγόνου (mg L-1) στο μέτωπο της 
Κεντρικής Λιμνοθάλασσας. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα (Δημητρίου, 

2007) (1= Ιανουάριος......12=Δεκέμβριος). 

5.2.6. Θολότητα (Turbidity) 

Η θολότητα αποτελεί μέτρο της διαύγειας ή διαφάνειας του νερού. Η αυξημένη 

θολότητα οφείλεται σε παράγοντες όπως η παρουσία αιωρούμενων στερεών, 

παρουσία οξει-υδροξειδίων σιδήρου(Fe)/ μαγγανίου (Mn), υψηλή συγκέντρωση 

βακτηρίων ή ακόμα και στην παρουσία μικρών φυσαλίδων αέρα.  

H θολότητα του νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κυμαίνεται από 0-10 mg 

L-1 (Θέση Τουρλίδα) με μοναδικές εξαιρέσεις τις τιμές 19-79 mg L-1 οι οποίες 

σημειώνονται την περίοδο από Δεκέμβριο έως Μάρτιο. Στην ανατολική Κλείσοβα η 

θολότητα λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τη δυτική Κλείσοβα, καθ’όλη τη 

διάρκεια του έτους (Ηοtos and Avramidou, 1997). 

5.2.7.Ενώσεις του αζώτου (Ν) 

Οι ενώσεις του αζώτου είναι οι συνηθέστερες ενδείξεις ρύπανσης υπόγειων και 

επιφανειακών νερών. To διαλυμένο άζωτο εμφανίζεται στα νερά και με μορφές όπως 

τα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2
-), η αμμωνία (ΝΗ3). Η συνηθέστερη μορφή διαλυμένου 

αζώτου στο νερό είναι η νιτρική ρίζα (NO3
-), ενώ οι αυξημένες συγκεντρώσεις 

νιτρικών είναι και η πιο συνηθισμένη ένδειξη ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. 

Μικρές ποσότητες αζώτου υπάρχουν στα πετρώματα, όμως οι μεγαλύτερες 
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ποσότητες είναι συγκεντρωμένες στο έδαφος ή σε βιολογικά υλικά. Κύρια πηγή 

προέλευσης των νιτρικών είναι η διάθεση των αστικών λυμάτων στο έδαφος μέσω 

απορροφητικών βόθρων, τα αζωτούχα λιπάσματα και τα προϊόντα αποσύνθεσης των 

οργανικών λιπασμάτων και φυτικών υπολειμμάτων προηγούμενων καλλιεργειών, 

καθώς και η επιφανειακή διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων (Αλεξάκης, 2002).  

Σύμφωνα με χημικές αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο νερό της 

λιμνοθάλασσας από τον Λεμέσιο (2008), η συγκέντρωση της αμμωνίας (NH4
+) 

κυμαίνεται από 0,0 έως 0,47 mg L-1, των νιτρικών ιόντων (NO3
-) από 1 έως 24 mg L-

1 και των νιτρωδών ιόντων (NO2
-) από 0.01 έως 0.281 mg L-1 (Πιν.5.3). Στην 

λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων (NO3
-)  

κυμαίνεται από 0.0 έως 2.5 mg L-1 και των φωσφορικών ιόντων (ΡΟ4
3-) κυμαίνεται 

από 0,0 έως 4.15 mg L-1 (Κατσαργύρη, 2008). Σύμφωνα  με τον Danielides (1991) ο 

οποίος εκπόνησε έρευνα στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, η συγκέντρωση PO4
3- στο 

νερό είναι μεγαλύτερη από 10 μg L-1, ενώ η συγκέντρωση NH4
+  είναι μεγαλύτερη 

από 400 μg L-1. Οι Dassenakis et al. (1994) σε έρευνα που εκπόνησαν στην 

λιμνοθάλασσα Αιτωλικού κατέγραψαν στο νερό της λιμνοθάλασσας συγκέντρωση 

NO2
-  η οποία κυμαίνεται από 0.04- 5.90 μg L-1 , ενώ η συγκέντρωση NO3

-  

κυμαίνοταν από 0-15   μg L-1. 

Οι μέθοδοι εντατικής αγροτικής καλλιέργειας που εφαρμόζονται σε εκτάσεις 

περιμετρικά της λιμνοθάλασσας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην υποβάθμιση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Αιτωλικού (Βλάχος, 2005). Η εντατική χρήση φωσφορικών και νιτρικών 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εδαφοβελτιωτικών πλούσιων σε αμμωνία, έχει σαν 

επακόλουθο ένα ποσοστό των νιτρικών και φωσφορικών ιόντων να εκπλένεται και 

να μεταφέρεται στη λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα η συσσώρευση των θρεπτικών 

συστατικών να δημιουργεί συνθήκες ευτροφισμού στη λιμνοθάλασσα.  

5.2.8. Κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία 

H συστηματική καταγραφή της συγκέντρωσης των κυρίων στοιχείων και 

ενώσεων (όπως Ca, Mg, K, Na, Cl, ΗCO3
-, SO4

--) και ιχνοστοιχείων (όπως Αs, B, 

Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Sb, U, Zn) είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των νερών.  
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Τα ιχνοστοιχεία σε αντίθεση με τις περισσότερες οργανικές ενώσεις δεν 

αποικοδομούνται και για αυτό συσσωρεύονται στο περιβάλλον. Τελικά ένα μέρος 

των ιχνοστοιχείων καταλήγει μέσω της τροφικής αλυσίδας στον ανθρώπινο 

οργανισμό, στον οποίο προκαλούνται χρόνιες ή οξείες βλάβες. 

Οι μέγιστες (max), οι ελάχιστες (min) και οι μέσες (mean) συγκεντρώσεις των 

κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων του νερού της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας 

περιλαμβάνονται στον Πιν.5.3. Οι τιμές του Πιν.5.3 έχουν προκύψει έπειτα από 

στατιστική επεξεργασία των αναλυτικών δεδομένων τα οποία προέρχονται από τον 

Λεμέσιο (2008).  

Με βάση τις τιμές των ποιοτικών παραμέτρων νερού της λιμνοθάλασσας 

συμπεραίνεται ότι τα δείγματα της περιόδου των υψηλών νερών σε σχέση με τα 

δείγματα της περιόδου των χαμηλών νερών παρουσιάζουν μείωση της μέσης τιμής 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECw) και των ποιοτικών παραμέτρων Αs, B, Ba, Ca, Cl, 

Cu, K, Mg, Na, SO4 και Ζn (Πιν.5.3).  

Οι συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Κάδμιο (Cd), Κoβάλτιο (Co), Mαγγάνιο 

(Mn) και Ουράνιο (U) στο νερό της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι μικρότερες 

από τα αντίστοιχα όρια ανιχνευσιμότητας (Πιν.5.3). 

5.3. Ερμηνεία διακύμανσης των ποιοτικών παραμέτρων του νερού της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Τα τεχνικά έργα (κατασκευή αναχωμάτων) που έγιναν κατά την περίοδο 1970-

1973, διαχώρισαν τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και διαμόρφωσαν τις 

έξι λιμνοθάλασσες κάθε μία από τις οποίες έχει ιδιαίτερα μορφολογικά και 

υδρολογικά χαρακτηριστικά (Σχ.5.12, Σχ.5.13, Πιν.5.4). Επιπλέον, τα τεχνικά έργα 

ρυθμίζουν την κυκλοφορία του νερού στα τμήματα της λιμνοθάλασσας. Η 

διακύμανση των ποιοτικών παραμέτρων του νερού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

αποδίδεται στη μετακίνηση νερού μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας. 

Συγκεκριμένα, η μετακίνηση του νερού μεταξύ του Πατραϊκού κόλπου και της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, γίνεται μέσω διαύλων που υπάρχουν 

ανάμεσα στις λουρονησίδες, ενώ στην Κλείσοβα μέσω διαύλων επικοινωνίας με τη 

θάλασσα και δύο μικρών ανοιγμάτων που βρίσκονται στο δρόμο από Μεσολόγγι 

προς Τουρλίδα. Τα ρεύματα τα οποία προκαλούνται είναι ικανά για να προκαλέσουν 
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συνθήκες έντονης εναλλαγής των ποιοτικών παραμέτρων (π.χ. συγκέντρωση 

αιωρούμενης ύλης, συγκεντρώσεις κυρίων στοιχείων) στο νερό της λιμνοθάλασσας.  

Πιν.5.3. Περιγραφικά στατιστικά των ποιοτικών παραμέτρων του νερού της λιμνοθάλασσας Kλείσοβα. 
Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από Λεμέσιος (2008). 

  Περίοδος χαμηλών νερών (n=7) 

26-28/10/2005 

Περίοδος υψηλών νερών (n=6) 

11/4/2006 

  Min Max  Mean Min  Max  Mean 

As μg L-1 3 227 50 3 75 32 

B μg L-1 106 11133 2822 101 4678 1969 

Ba μg L-1 56 234 97 17 97 45 

Ca mg L-1 85 1308 354 59 405 207 

Cd μg L-1 <3    <3    

Cl mg L-1 560 61000 13902 300 19500 8973 

Co μg L-1 <3    <3    

CO2 mg L-1 83 379 157 104 268 197 

Cr μg L-1 15 705 167 18 390 184 

Cu μg L-1 9 456 91 3 152 62 

ECw μS cm-1 2600 117000 30522 101 9430 3949 

Eh mV 81 117 106 115 241 165 

Fe μg L-1 19 103 59 35 289 155 

HCO3 mg L-1 144 264 212 135 395 227 

K mg L-1 12 1200 284 1 554 222 

Mg mg L-1 47 2864 723 15 797 308 

Mn μg L-1 <4    4 72  

Na mg L-1 398 32038 7474 235 11320 5180 

NH4 mg L-1 0 0.26 0.13 0.01 0.47 0.15 

Ni μg L-1 5 56 23 5.00 48 23 

NO2 mg L-1 0.012 0.281 0.06 0.01 0.02 0.012 

NO3 mg L-1 1 9 5 0 24 9 

O2 mg L-1 4 4.5 4.14 5.6 6.0 5.88 

Pb μg L-1 3 17 10 <3    

PO4 mg L-1 0.014 0.395 0.14 0.02 0.48 0.194 

Sb μg L-1 87 640 300 5 132  

SO4 mg L-1 139 9975 2456 42 5475 2084 

T oC 19.5 21.3 20.4 17 22 20.3 

U μg L-1 <4    <3    

Zn μg L-1 46 493 193 28 112 69 

pH   7.61 8.99  7.94 8.25 8.09 

 

Για την κυκλοφορία του νερού πρέπει να ληφθούν υπ΄όψη και τα τέσσερα 

εγκατεστημένα αντλιοστάσια εκ των οποίων το ένα αντλεί νερό από την 

λιμνοθάλασσα προς τις αλυκές και βρίσκεται δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου, 
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ενώ τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνα για την στράγγιση των ομβρίων και αρδευτικών 

υδάτων των καλλιεργούμενων εκτάσεων (Σχ.5.12). 

 

Σχήμα 5.12: Εισροή και κυκλοφορία νερού στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου σήμερα (Βλάχος, 2005). 

 

Σχήμα 5.13: Χάρτης του συστήματος λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού όπου απεικονίζονται οι 
έξι λιμνοθάλασσες: Ανατολική Κλείσοβα (R1), Δυτική Κλείσοβα (R2), Κεντρική Λιμνοθάλασσα (R3), 
Θολή (R4), Παλαιοπόταμος (R5), Αιτωλικό (R6) και οι θέσεις των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων 

(Katselis et al. 2003). 
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Πιν. 5.4. Μορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των έξι τμημάτων της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου (Katselis et al., 2003) 

Λιμνοθ. 
Ονομα 

λιμνοθάλασσας 
Μέσο 

βάθος (m) 
Επικοινωνία με 

Θάλασσα 
Επικοινωνία με 
γλυκό νερό 

Αλατότητα 
(psu) 

Παρατηρήσεις 

R1 
Ανατολική 
Κλείσοβα 

0.8 1 κανάλι 
3 αποστραγγιστικά 

αντλητικά 
συγκροτήματα 

0.5-42 

Δέχεται το 
προϊόν 

επεξεργασίας 
του βιολογικού 
καθαρισμού, 
Δέχεται 
εποχικά 

όμβρια ύδατα 

R2 
Δυτική  

Κλείσοβα 
1 3 κανάλια - 30-68 

Γειτονική 
περιοχή με τις 

αλυκές 

R3 
Κεντρική 

Λιμνοθάλασσα 
0.8 

Μέτωπο μεγάλου 
μήκους 

1 αποστραγγιστικό 
αντλητικό 
συγκρότημα 

30-45  

R4 Θολή 1 2 κανάλια 
1 αποστραγγιστικό 

αντλητικό 
συγκρότημα 

15-38  

R5 Παλαιοπόταμος 1 3 κανάλια 

10 % του R5 
αποστραγγιστικό 

αντλητικό 
συγκρότημα 

35-55  

R6 Αιτωλικό 20 
2 κανάλια κατά 
μήκος της R3 

1 αποστραγγιστικό 
αντλητικό 

συγκρότημα στα 
Ανατολικά 

15-38  

 

Στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας καταλήγουν οι απορροές του βιολογικού 

καθαρισμού της Ι.Π.Μεσολογγίου και ενός χειμάρρου. 

5.4. Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στην αλατότητα του 

νερού της λιμνοθάλασσας - Συμπεράσματα 

Η κλιματική αλλαγή και οι άμεσες συνέπειες μείωσης των βροχοπτώσεων, 

αύξησης της θερμοκρασίας και ανόδου της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάσουν 

την αλατότητα του νερού της λιμνοθάλασσας σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους: 

(1) αύξηση της εξάτμισης η οποία συνεπάγεται συμπύκνωση του νερού και 

αύξηση της συγκέντρωσης των διαλυμένων στοιχείων 

(2) μείωση εισροών γλυκού νερού από τα ρέματα και τα αποστραγγιστικά 

αντλιοστάσια 

(3) εισροή θαλασσινού νερού σε τμήματα της λιμνοθάλασσας στα οποία θα 

προκαλέσει κατά περίπτωση αύξηση ή μείωση της αλατότητας ανάλογα με το 
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εάν η αλατότητα του τμήματος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την 

αλατότητα του θαλασσινού νερού (35 psu) 

 

Κάθε μία από τις έξι λιμνοθάλασσες έχει διαφορετικά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, διαφορετική κυκλοφορία νερού και κατά συνέπεια η πιθανή άνοδος 

της στάθμης της θάλασσας θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε λιμνοθάλασσα 

(Πιν.5.4, Σχ.5.13).  

Εάν η αλατότητα του τμήματος της λιμνοθάλασσας είναι μεγαλύτερη από την 

αλατότητα του θαλασσινού νερού (35 psu), τότε η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας και η επακόλουθη εισροή θαλασσινού νερού στο συγκεκριμένο τμήμα, θα 

έχει άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της αλατότητας του νερού του συγκεκριμένου 

τμήματος της λιμνοθάλασσας λόγω αραίωσης. 

Αντίθετα, εάν η αλατότητα του τμήματος της λιμνοθάλασσας είναι μικρότερη από 

την αλατότητα του θαλασσινού νερού (35 psu) τότε, η κλιματική αλλαγή και η 

επακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας η οποία θα προκαλέσει εισροή 

θαλασσινού νερού στο τμήμα αυτό, θα έχει άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 

αλατότητας του συγκεκριμένου τμήματος της λιμνοθάλασσας.  

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η εισροή θαλασσινού νερού θα 

επηρεάσει το ισοζύγιο γλυκού-αλμυρού νερού στα επιμέρους τμήματα της 

λιμνοθάλασσας. Για την περίπτωση κατά την οποία τα τμήματα της λιμνοθάλασσας 

έχουν χαμηλή αλατότητα, η εισροή θαλασσινού νερού θα αυξήσει την αλατότητά 

τους. Για την περίπτωση κατά την οποία τα τμήματα της λιμνοθάλασσας έχουν 

υψηλή αλατότητα, η εισροή θαλασσινού νερού θα μειώσει την αλατότητά τους. 

5.4.1. Ανατολική Κλείσοβα (R1) 

Η αλατότητα του νερού της λιμνοθάλασσας της Ανατολικής Κλείσοβας (R1) 

είναι μικρότερη από την αλατότητα του νερού της Δυτικής Κλείσοβας (R2), 

εξ’αιτίας της σταθερής ροής γλυκού νερού από το βιολογικό καθαρισμό και τα 

αποστραγγιστικά αντλιοστάσια τα οποία αντλούν νερό από τις πλημμυρισμένες 

χερσαίες περιοχές και το μεταφέρουν στην λιμνοθάλασσα της Δυτικής Κλείσοβας 

(Hotos et al. 1997; Katselis et al. 2003). Χαρακτηρίζεται ως λιμνοθάλασσα κλειστού 
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τύπου και μικρής αλατότητας (0.5-42 psu) που επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω 

ενός διαύλου.  

 Η μικρή αλατότητα της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας οφείλεται στην 

εισροή μεγάλων όγκων γλυκού νερού από το βιολογικό καθαρισμό, τα 

αποστραγγιστικά αντλιοστάσια και τα ρέματα. Η κλιματική αλλαγή και η μείωση 

των βροχοπτώσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εισροών γλυκού νερού 

από τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια και τα ρέματα. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό 

θα επέλθει αύξηση της τιμής της αλατότητας του νερού της λιμνοθάλασσας 

Ανατολικής Κλείσοβας.  

Επίσης, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής θα 

έχει σαν αποτέλεσμα το θαλασσινό νερό που θα εισέλθει στη λιμνοθάλασσα της 

Ανατολικής Κλείσοβας να προκαλέσει αύξηση της αλατότητας. 

5.4.2. Δυτική Κλείσοβα (R2) 

Χαρακτηρίζεται ως λιμνοθάλασσα κλειστού και ανοικτού τύπου η οποία 

επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο κανάλια, είναι λιμνοθάλασσα υψηλής αλατότητας 

(30-68 psu). Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η επιπλέον είσοδος 

θαλασσινού νερού θα προκαλέσει μείωση της αλατότητας του νερού της Δυτικής 

Κλείσοβας. 

5.4.3. Κεντρική Λιμνοθάλασσα (R3) 

Επικοινωνεί άμεσα με τη θάλασσα και χαρακτηρίζεται ως λιμνοθάλασσα 

ανοικτού τύπου. To νερό της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας έχει αλατότητα η οποία 

κυμαίνεται από 30 έως 45 psu. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η επιπλέον 

είσοδος θαλασσινού νερού δεν θα επηρεάσουν την αλατότητα του νερού της 

Κεντρικής Λιμνοθάλασσας. 

5.4.4. Θολή (R4) 

Είναι λιμνοθάλασσα κλειστού τύπου η οποία επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο 

διαύλους. Το νερό της λιμνοθάλασσας Θολή έχει μικρή αλατότητα (15-38 psu). Η 
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μικρή αλατότητα οφείλεται στην εισροή γλυκού νερού από το αποστραγγιστικό 

αντλητικό συγκρότημα. 

Η κλιματική αλλαγή και η μείωση των βροχοπτώσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση των εισροών γλυκού νερού από το αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο το οποίο 

αποστραγγίζει την περιοχή του Νεοχωρίου. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό θα επέλθει 

αύξηση της τιμής της αλατότητας του νερού της λιμνοθάλασσας Θολή. Επίσης, η 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έχει σαν 

αποτέλεσμα το θαλασσινό νερό που θα εισέλθει στη λιμνοθάλασσα της Θολής να 

προκαλέσει οριακή αύξηση της αλατότητας. 

5.4.5. Παλαιοπόταμος (R5) 

Είναι λιμνοθάλασσα κλειστού. Το νερό της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος έχει 

υψηλή αλατότητα η οποία κυμαίνεται από 35 έως 55 psu. Το ανατολικό τμήμα της 

λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος δέχεται εισροή μικρών ποσοτήτων γλυκού νερού 

από αντλιοστάσιο.  

Η κλιματική αλλαγή και η μείωση των βροχοπτώσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση των εισροών γλυκού νερού από το αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο, η οποία 

δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αλατότητα του νερού της 

λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος.  

Επίσης η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έχει 

σαν αποτέλεσμα το θαλασσινό νερό που θα εισέλθει στη λιμνοθάλασσα 

Παλαιοπόταμος να προκαλέσει μείωση της αλατότητας. 

5.4.6. Αιτωλικό (R6) 

Είναι λιμνοθάλασσα κλειστού τύπου η οποία έχει περιορισμένη ανταλλαγή νερού 

με την Κεντρική Λιμνοθάλασσα. Το νερό της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού έχει μικρή 

αλατότητα η οποία κυμαίνεται από 15 έως 38 psu. Η μικρή αλατότητα της 

λιμνοθάλασσας Αιτωλικού οφείλεται στην εισροή μεγάλων όγκων γλυκού νερού από 

τα ρέματα της περιοχής.  
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Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει σαν αποτέλεσμα το θαλασσινό νερό 

που θα εισέλθει στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού να προκαλέσει οριακή αύξηση 

της αλατότητας. 

Το σενάριο μεταβολής της αλατότητας λόγω της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας για κάθε τμήμα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου παρουσιάζεται 

συνοπτικά στον Πιν.5.5. 

Πιν. 5.5. Σενάριο μεταβολής της αλατότητας στις έξι λιμνοθάλασσες λόγω της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας.  

Λιμνοθάλασσα Ονομασία λιμνοθάλασσας Μεταβολή αλατότητας 

R1 Ανατολική Κλείσοβα αύξηση (+) 

R2 Δυτική Κλείσοβα μείωση (-) 

R3 Κεντρική Λιμνοθάλασσα καμμία μεταβολή 

R4 Θολή οριακή αύξηση (+) 

R5 Παλαιοπόταμος μείωση (-) 

R6 Αιτωλικό οριακή αύξηση (+) 

 

5.5. Καταγραφή ποιοτικών παραμέτρων νερού – Υπαίθρια έρευνα 

 

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 28/12 έως 

30/12/2009  από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Γ. Τσακίρη: Δ. 

Αλεξάκη, Δρ.Γεωχημικό και Δ. Γαμβρουλά, Γεωλόγο-Γεωχημικό M.Sc. 

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν με στόχο την παρουσίαση και την 

αξιολόγηση των δεδομένων της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας ώστε να 

αποτελέσουν καταγραφή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης. 

5.5.1. Μεθοθολογία εργασιών πεδίου 

5.5.1.1.Γενικές προδιαγραφές εργασιών πεδίου 

 

Στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών πεδίου στην περιοχή της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες προδιαγραφές : 
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 Guidance on choosing a Sampling Design for Environmental Data Collection 

for Use in Developing a Quality Assurance Project Plan, EPA QA/G-5S. 

EPA/240/R-02/005. Office of Environmental Information, Washington, DC 

20460 (December 2002) 

 Salminen R (Chief-Editor), Batista MJ, Bidovec M, Demetriades A,De Vivo 

B, De Vos W, Duris, M, Gilucis A, Gregorauskiene V, Halamic J, Heitzmann 

P, Lima A, Jordan G, Klaver G, Klein P, Lis J,Locutora J, Marsina K, 

Mazreku A, O’Connor PJ, Olsson SA,Ottesen R-T,Petersell V,Plant JA,Reeder 

S, Salpeteur I, Sandstrom H,Siewers U,Steenfelt A, and Tarvainen T (2005) 

FOREGS Geochemical Atlas of Europe Part 1.Background Information, 

Methodology and Maps. Geological Survey of Finland, Espoo 2005 

 USEPA 1996b. Environmental Investigations Standard Operating Procedures 

and Quality Assurance Manual. Region 4, Science and Ecosystem Support 

Division. Athens, GA (November 2001) 

5.5.1.2.Περιγραφή εργασιών πεδίου 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε αναγνώριση της περιοχής, 

δειγματοληψία νερού από 15 αντιπροσωπευτικές θέσεις των έξι τμημάτων της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, προσδιορισμός φυσικοχημικών 

παραμέτρων, ενώ ταυτόχρονα είτε προσδιοριζόταν η θέση δειγματοληψίας με 

όργανο παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος  εντοπισμού (GPS) τύπου Garmin e-

trex είτε η θέση σημειωνόταν οριζοντιογραφικά όπου αυτό ήταν εφικτό (Πιν.5.6, 

Σχ.5.13).  

Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, προσδιορίστηκαν οι παράμετροι: 

θερμοκρασία (ToC), διαλυμένο οξυγόνο (DO), αγωγιμότητα (C), αλατότητα 

(Salinity), pH και ORP με τη χρήση φορητού πολυμέτρου YSI Professional plus. 

Επίσης, ελήφθησαν 1000 ml δείγματος νερού της λιμνοθάλασσας προκειμένου να 

προσδιορισθεί με τη χρήση φορητού θολερόμετρου τύπου Lovibond η θολερότητα 

του νερού, ενώ ως αιώρημα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε πολυμερές της φορμαζίνης. 

 Το φορητό πολύμετρο YSI Professional plus, το φορητό θολερόμετρο τύπου 

Lovibond και το GPS που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν επιστημονικό εξοπλισμό 
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του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.   

Πίνακας 5.6.: Οι ονομασίες των 15 θέσεων δειγματοληψίας νερού και μετρήσεων φυσικοχημικών 
παραμέτρων και οι γεωγραφικές συντεταγμένες. 

Θέση 
δειγματοληψίας 

Τμήμα λιμνοθάλασσας X (m) Y (m) 

L1 Λιμνοθάλασσα Ανατολ.Κλείσοβας (R1) 279682 4246967 

L2 Λιμνοθάλασσα Ανατολ.Κλείσοβας (R1) 279709 4245769 

L3 Λιμνοθάλασσα Ανατολ.Κλείσοβας (R1) 280265 4243981 

L4 Λιμνοθάλασσα Ανατολ.Κλείσοβας (R1) 280248 4242817 

L5 Λιμνοθάλασσα Δυτικής Κλείσοβας (R2) 275065 4247222 

L6 Λιμνοθάλασσα Δυτικής Κλείσοβας (R2) 274458 4246425 

L7 Κεντρική Λιμνοθάλασσα (R3) 269810 4256772 

L8 Κεντρική Λιμνοθάλασσα (R3) 274152 4247274 

L9 Λιμνοθάλασσα Θολής (R4) 259191 4242728 

L10 Λιμνοθάλασσα Θολής (R4) 259225 4242965 

L11 Λιμνοθάλασσα Θολής (R4) 257054 4244967 

L12 Λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος (R5) 253492 4244661 

L13 Λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος (R5) 251321 4242592 

L14 Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (R6) 268317 4257485 

L15 Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (R6) 267707 4258299 

 

Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων καταγράφουν τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στo επιφανειακό νερό (βάθος 10-15 cm) της παράκτιας ζώνης. Η 

παράκτια ζώνη είναι πάρα πολύ σημαντική για τους στόχους που θέτει το 

πρόγραμμα, διότι η ζώνη αυτή είναι η πρώτη που θα επηρεαστεί από την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας. Ο λόγος για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 

άλλα σημεία του επιφανειακού νερού της λιμνοθάλασσας - πλην της παράκτιας 

ζώνης- είναι καθαρά τεχνικός. Κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης των μετρήσεων 

στην παράκτια ζώνη, δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα 

μετρήσεις και στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας.  

5.5.2. Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πεδίου παρουσιάζονται εποπτικά στους  

Πιν.5.6 έως Πιν.5.12, ενώ στα σχήματα Σχ.5.14 έως Σχ.5.20 (Παράρτημα Γ) 

απεικονίζονται οι χάρτες κατανομής των φυσικοχημικών παραμέτρων σε 

επιλεγμένες θέσεις της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Στο Σχ.5.14 (Παράρτημα Γ) 
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παρουσιάζονται οι θέσεις καταγραφής L1…L15 των παραμέτρων ποιότητας του 

επιφανειακού νερού (βάθος 10-15 cm) της παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και αξιολογούνται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

5.5.2.1. Λιμνοθάλασσα Ανατολική Κλείσοβα (R1) 

 

Η θερμοκρασία του νερού της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας (R1) 

κυμαίνοταν από 14.6 έως 16.2 oC  (Πιν.5.7).  

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

Ανατολικής Κλείσοβας κυμαίνοταν από 66.8-100 % ή 6.5-8.92 mg L-1 (Πιν.5.7). 

Σύμφωνα με την συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, η οποία είναι μεγαλύτερη από 

το όριο υποξίας των 2 mg L-1 (Lowery 1998), συμπεραίνεται ότι την χρονική στιγμή 

της μέτρησης στο επιφανειακό νερό της παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας 

Ανατολικής Κλείσοβας δεν επικρατούσαν συνθήκες υποξίας. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 10662-33054 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  13225-41223 μS cm-1 (Πιν.5.7).  

H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της 

λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας κυμαίνοταν από 8600-26832 mg L-1, ενώ η 

τιμή της αλατότητας κυμαίνοταν από 7.66 – 26.48 psu (Πιν.5.7). Σύμφωνα με την 

κλίμακα αλατότητας της Unesco (1981) το νερό της λιμνοθάλασσας Ανατολικής 

Κλείσοβας χαρακτηρίζεται ως υφάλμυρο.  

Η τιμή του pH και του ORP στο νερό της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας 

κυμαίνοταν από 8.69-9.65 και -160.2 – 187.2 mV, αντίστοιχα (Πιν.5.7). Σύμφωνα με 

την τιμή του pH το νερό της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται ως αλκαλικό. 
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Εικόνα 5.1: Προσδιορισμός θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας, pH, ORP  και θολερότητας του 
νερού της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας με τη χρήση φορητού εξοπλισμού. 

 

Πίνακας 5.7: Μετρηθείσες παράμετροι στο νερό της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας (R1) 

Αρ. 
Θέσης 

Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

 
DO 

(mg L-1)
 

SPC 
(μS cm-1)

Cond 
(μS cm-1)

TDS 
(mg L-1)

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα
(NTU) 

L1 
Λιμνοθάλασσα 

Ανατολ.Κλείσοβας 
(R1) 

15.1 66.8 6.76 21042 17086 13682.5 12.65 8.73 187.2 181 

L2 
Λιμνοθάλασσα 

Ανατολ.Κλείσοβας 
(R1) 

16.2 99.7 8.92 30718 24981 19968 19.12 9.35 -176.6 70 

L3 
Λιμνοθάλασσα 

Ανατολ.Κλείσοβας 
(R1) 

14.9 70 6.5 13225 10662 8600 7.66 8.69 -160.2 12.5 

L4 
Λιμνοθάλασσα 

Ανατολ.Κλείσοβας 
(R1) 

14.6 100 8.31 41223 33054 26832 26.48 9.65 -187 12 

 

H θολερότητα του νερού της λιμνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας κυμαίνοταν 

από 12 – 181 ΝΤU (Πιν.5.7). 

 

5.5.2.2. Λιμνοθάλασσα Δυτική Κλείσοβα (R2)  

 

Η θερμοκρασία του νερού της λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας (R2) 

κυμαίνοταν από 15.0 έως 15.4oC  (Πιν.5.8).  

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

Δυτικής Κλείσοβας κυμαίνοταν από 101.0-102.7 % ή 7.70-7.88 mg L-1. Σύμφωνα με 
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την συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου που μετρήθηκε την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, η οποία είναι μεγαλύτερη από το όριο υποξίας των 2 mg L-1 (Lowery 1998), 

συμπεραίνεται ότι στο επιφανειακό νερό (βάθος 10-15 cm) της παράκτιας ζώνης της  

λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας δεν επικρατούσαν συνθήκες υποξίας. 

 

 

Εικόνα 5.2: Προσδιορισμός θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας, pH, ORP  και θολερότητας, με 
τη χρήση φορητού εξοπλισμού, στο νερό της λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας. 

 
Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 58383-58500 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  47874-47900 μS cm-1 (Πιν.5.8). 

Πίνακας 5.8: Μετρηθείσες παράμετροι στη λιμνοθάλασσα Δυτικής Κλείσοβας  

Αρ. 
Θέσης 

Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

 
DO 

(mg L-1)
 

SPC 
(μS cm-1) 

Cond 
(μS cm-1) 

TDS 
(mg L-1)

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα 
(NTU) 

L5 
Λιμνοθάλασσα Δυτικής 

Κλείσοβας (R2) 
15.4 102.7 7.88 58383 47874 37979 39.0 9.43 -2.14 3.2 

L6 
Λιμνοθάλασσα Δυτικής 

Κλείσοβας (R2) 
15.0 101.0 7.70 58500 47900 37990 39.5 9.40 -2.11 3.1 

 

H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της 

λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας κυμαίνοταν από 37979-37990 mg L-1, ενώ η 

τιμή της αλατότητας κυμαίνοταν από 39.0–39.5 psu (Πιν.5.8). Σύμφωνα με την 

κλίμακα αλατότητας της Unesco (1981) το νερό της λιμνοθάλασσας Δυτικής 

Κλείσοβας χαρακτηρίζεται ως αλμυρό.  
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Η τιμή του pH και του ORP στο νερό της λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας 

κυμαίνοταν από 9.40-9.43 και -2.14 – (-2.11) mV, αντίστοιχα (Πιν.5.8). Σύμφωνα με 

την τιμή του pH το νερό της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται ως αλκαλικό. 

H θολερότητα του νερού της λιμνοθάλασσας Δυτικής Κλείσοβας κυμαίνοταν από 

3.1 – 3.2 ΝΤU (Πιν.5.8). 

 

5.5.2.3.Κεντρική Λιμνοθάλασσα (R3) 

 

Η θερμοκρασία του νερού της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας (R3) κυμαίνοταν από 

15.1 έως 15.6oC  (Πιν.5.9).  

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό της Κεντρικής 

Λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν από 97.1-107.0 % ή 7.70-8.99 mg L-1. Σύμφωνα με την 

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το όριο υποξίας 

των 2 mg L-1 (Lowery 1998), συμπεραίνεται ότι στη λιμνοθάλασσα Κεντρικής 

Λιμνοθάλασσας δεν επικρατούν συνθήκες υποξίας. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 30576-48113 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  37247-59037 μS cm-1 (Πιν.5.9).  

 

Εικόνα 5.3: Προσδιορισμός θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας, pH, ORP  και θολερότητας, με 
τη χρήση φορητού εξοπλισμού, στο νερό της Κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
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Πίνακας 5.9: Μετρηθείσες παράμετροι στην Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου   

Αρ.Θέσης Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

 
DO 

(mg L-1)
 

SPC 
(μS cm-1) 

Cond 
(μS cm-1) 

TDS 
(mg L-1)

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα
(NTU) 

L7 
Κεντρική 

Λιμνοθάλασσα (R3)
15.6 107 8.99 37247 30576 24225 23.66 8.61 -161 15 

L8 
Κεντρική 

Λιμνοθάλασσα (R3)
15.1 97.1 7.7 59037 48113 38417 39.54 8.86 -203.1 39 

 

H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της Κεντρικής 

Λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν από 24225-38417 mg L-1, ενώ η τιμή της αλατότητας 

κυμαίνοταν από 23.66 – 39.54 psu (Πιν.5.9). Σύμφωνα με την κλίμακα αλατότητας 

της Unesco (1981) το νερό της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται 

υφάλμυρο έως αλμυρό.  

Η τιμή του pH και του ORP στο νερό της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν 

από 8.61-8.86 και -161 – (-203.1) mV, αντίστοιχα (Πιν.5.9). Σύμφωνα με την τιμή 

του pH το νερό της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται ως αλκαλικό. 

H θολερότητα του νερού της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν από 15-39 

ΝΤU (Πιν.5.9). 

 

5.5.2.4. Λιμνοθάλασσα Θολή (R4) 

 

Η θερμοκρασία του νερού της λιμνοθάλασσας Θολή (R4) κυμαίνοταν από 14.5 

έως 15.9oC  (Πιν.5.10).  

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό της λιμνοθάλασσας Θολή 

κυμαίνοταν από 45.17-78.1 % ή 4.17-7.74 mg L-1. Σύμφωνα με την συγκέντρωση 

διαλυμένου οξυγόνου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το όριο υποξίας των 2 mg L-1 

(Lowery 1998), συμπεραίνεται ότι στo επιφανειακό νερό (βάθος 10-15 cm) της 

παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας Θολή δεν επικρατούν συνθήκες υποξίας. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 11660-27627 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  14133-34602 μS cm-1 (Πιν.5.10).  
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Εικόνα 5.4: Προσδιορισμός θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας, pH, ΟRP  και θολερότητας, με 
την χρήση φορητού εξοπλισμού, στο νερό της λιμνοθάλασσας Θολή. 

 

Πίνακας 5.10: Μετρηθείσες παράμετροι στην λιμνοθάλασσα Θολής   

Αρ. 
Θέσης 

Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

DO 
(mg L-1)

SPC 
(μS cm-1) 

Cond 
(μS cm-1)

TDS 
(mg L-1) 

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα 
(NTU) 

L9 
Λιμνοθάλασσα Θολής 

(R4) 
14.5 52.3 4.66 34602 27627 22490 21.79 7.81 -217.8 8.5 

L10 
Λιμνοθάλασσα Θολής 

(R4) 
15.9 45.17 4.17 14133 11660 9184.5 8.22 8.10 -206.9 15.4 

L11 
Λιμνοθάλασσα Θολής

 (R4) (Μετά από 
αντλιοστάσιο D4) 

15.0 78.1 7.74 18570 15039 12077 11.05 8.36 -195 15 

 

H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της 

λιμνοθάλασσας Θολή κυμαίνοταν από 9184.5-22490 mg L-1, ενώ η τιμή της 

αλατότητας κυμαίνοταν από 8.22 – 21.79 psu (Πιν.5.10). Σύμφωνα με την κλίμακα 

αλατότητας της Unesco (1981) το νερό της λιμνοθάλασσας Θολή χαρακτηρίζεται ως 

υφάλμυρο.  

Η τιμή του pH και του ORP στο νερό της λιμνοθάλασσας Θολή κυμαίνοταν από 

7.81-8.10 και -217.8 – (-195) mV, αντίστοιχα (Πιν.5.10). Σύμφωνα με την τιμή του 

pH το νερό της λιμνοθάλασσας Θολή χαρακτηρίζεται ως ελαφρά αλκαλικό. 

H θολερότητα του νερού της λιμνοθάλασσας Θολή κυμαίνοταν από 8.5-15.4 

ΝΤU (Πιν.5.10). 
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5.5.2.5. Λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος (R5) 

 

Η θερμοκρασία του νερού της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος (R5) κυμαίνοταν 

από 14.5 έως 14.7oC  (Πιν.5.11).  

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

Παλαιοπόταμος κυμαίνοταν από 80.0-86.7 % ή 6.59-6.96 mg L-1. Σύμφωνα με την 

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το όριο υποξίας 

των 2 mg L-1 (Lowery 1998), συμπεραίνεται ότι στo επιφανειακό νερό (βάθος 10-15 

cm) της παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος δεν επικρατούν 

συνθήκες υποξίας. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 43777-45847 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  54807-56311 μS cm-1 (Πιν.5.11).  

H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της 

λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος κυμαίνοταν από 35620-36614 mg L-1, ενώ η τιμή 

της αλατότητας κυμαίνοταν από 36.27 – 37.44 psu (Πιν.5.11). Σύμφωνα με την 

κλίμακα αλατότητας της Unesco (1981) το νερό της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος 

χαρακτηρίζεται ως υφάλμυρο.  

 

 

Εικόνα 5.5. : Προσδιορισμός ποιοτικών παραμέτρων νερού λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος. 
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Πίνακας 5.11: Μετρηθείσες παράμετροι στην λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος 

Αρ. 
Θέσης 

Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

 
DO 

(mg L-1)
 

SPC 
(μS cm-1) 

Cond 
(μS cm-1) 

TDS 
(mg L-1)

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα 
(NTU) 

L12 
Λιμνοθάλασσα 

Παλαιοπόταμος (R5) 
14.5 80 6.59 54807 43777 35620 36.27 8.59 -234.7 15.4 

L13 
Λιμνοθάλασσα 

Παλαιοπόταμος (R5) 
14.7 86.7 6.96 56311 45847 36614 37.44 8.70 -229.3 8.7 

 

Η τιμή του pH και του ΟRP στο νερό της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος 

κυμαίνοταν από 8.59-8.70 και -234.7 – (-229.3) mV, αντίστοιχα (Πιν.5.11). 

Σύμφωνα με την τιμή του pH το νερό της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος 

χαρακτηρίζεται ως ελαφρά αλκαλικό. 

H θολερότητα του νερού της λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν από 8.7-15.4 ΝΤU 

(Πιν.5.11). 

 

5.5.2.6.Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (R6) 

 

Η θερμοκρασία του νερού της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού (R6) κυμαίνοταν από 

14.8 έως 16.1oC  (Πιν. 5.12).  

Μετά τη διεξαγωγή των μετρήσεων, η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) 

στο νερό της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού  κυμαίνοταν από 63.4-111 % ή 6.18-9.21 

mg L-1.  Σύμφωνα με τη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, η οποία είναι 

μεγαλύτερη από το όριο υποξίας των 2 mg L-1 (Lowery 1998), προκύπτει ότι στo 

επιφανειακό νερό (βάθος 10-15 cm) της παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας 

Αιτωλικού, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, δεν επικρατούσαν συνθήκες υποξίας. 

Βεβαίως πρόκειται για μια σειρά μετρήσεων που δεν είναι επαρκής για την εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων. Πρέπει να τονισθεί ότι το επίπεδο ανοξείας της 

λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, σύμφωνα με βιβλιογραφική πηγή, βρίσκεται σε 

μεγαλύτερα βάθη και συγκεκριμένα έχει μειωθεί από τα 15 m στη δεκαετία του 1970 

στα 7 m το έτος 1999 (ΥΠΕΧΩΔΕ 1999). 

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Cond) στο νερό της λιμνοθάλασσας 

κυμαίνοταν από 1618-28341 μS cm-1, ενώ η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας (SPC) κυμαίνοταν από  1950-35248 μS cm-1.  
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H συγκέντρωση των ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) στο νερό της 

λιμνοθάλασσας Αιτωλικού κυμαίνοταν από 1267-22906 mg L-1, ενώ η τιμή της 

αλατότητας κυμαίνοταν από 1.0–22.23 psu (Πιν. 5.12). Σύμφωνα με την κλίμακα 

αλατότητας της Unesco (1981) το νερό της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού  

χαρακτηρίζεται από γλυκό έως υφάλμυρο.  

 

 

Εικόνα 5.6: Θέση εκφόρτισης γλυκού νερού από το αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο D6 στη 
λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.  

 
Πίνακας 5.12: Μετρηθείσες παράμετροι στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού 

Αρ. 
Θέσης 

Θέση 
Τ  

(οC) 
DO  
(%) 

 
DO 

(mg L-1)
 

SPC 
(μS cm-1)

Cond 
(μS cm-1)

TDS 
(mg L-1)

SAL 
(psu) 

pH 
ORP 
(mV) 

Θολερότητα
(NTU) 

L14 
Λιμνοθάλασσα 
Αιτωλικού (R6) 

14.8 111 9.21 35248 28341 22906 22.23 8.62 -176.4 7.4 

L15 
Λιμνοθάλασσα 
Αιτωλικού (R6) 

(Αντλιοστάσιο D6)
16.1 63.4 6.18 1950 1618 1267 1.0 7.68 -90 7.0 

 

Η τιμή του pH και του ΟRP στο νερό της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού  κυμαίνοταν 

από 7.68-8.62 και -90 – (-176.4) mV, αντίστοιχα (Πιν. 5.12). Σύμφωνα με την τιμή 

του pH το νερό της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού  χαρακτηρίζεται ως ελαφρά αλκαλικό. 

H θολερότητα του νερού της λιμνοθάλασσας κυμαίνοταν από 7.0-7.4 ΝΤU (Πιν. 

5.12). 
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5.5.3. Συμπεράσματα 

Οι εργασίες υπαίθρου πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες θέσεις των έξι 

τμημάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με στόχο την παρουσίαση και την 

αξιολόγηση των δεδομένων της ποιότητας του επιφανειακού νερού της παράκτιας 

ζώνης της λιμνοθάλασσας ώστε να αποτελέσουν καταγραφή της υφιστάμενης 

περιβαλλοντικής κατάστασης. 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου προέκυψε ότι η 

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO), η τιμή της αγωγιμότητας (Cond), η τιμή 

της αλατότητας (SAL) και της θολερότητας (Turbidity) του νερού της 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις που αποδίδονται 

στην εισροή γλυκού νερού από την χερσαία περιοχή, στην διάβρωση της παράκτιας 

ζώνης και στην κυκλοφορία των ρευμάτων της λιμνοθάλασσας. Με βάση τη 

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) η οποία μετρήθηκε στις επιλεγμένες 

θέσεις του επιφανειακού νερού της παράκτιας ζώνης της λιμνοθάλασσας, προκύπτει 

το συμπέρασμα ότι δεν επικρατούν υποξικές συνθήκες (τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή της μέτρησης). Οι έντονες διακυμάνσεις των παραπάνω παραμέτρων 

καταδεικνύουν την σπουδαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός 

ολοκληρωμένου δικτύου συστηματικής παρακολούθησης τους, προκειμένου να 

προκύψει στατιστικά σημαντική χρονοσειρά δεδομένων. Η χρονοσειρά δεδομένων 

θα αποτελέσει τη βάση για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με την 

τάση μεταβολής των παραμέτρων.  
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  

ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

6.1. Μεταβολές ιχθυοπληθυσμών σε διάφορες χρονικές κλίμακες 

6.1.1 Μακράς χρονικής κλίμακας (1000-ετιων) 

Οι πληθυσμοί των ψαριών δε βρίσκονται σε μια σταθερή κατάσταση ισορροπίας, 

αλλά αυξομειώνονται ανάλογα με τις αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν. Με τη 

χρήση πληροφοριών που περιέχονται στα ιζήματα σε περιβάλλον θαλασσινού και 

γλυκού νερού, οι επιστήμονες είναι σε θέση να εξετάζουν ιστορικά αρχεία των 

πληθυσμών των ψαριών στο πέρασμα του χρόνου. Τα αρχεία αυτά δείχνουν ότι οι 

πληθυσμοί τους παρουσίασαν διακυμάνσεις ακόμα και πριν η αλιεία επηρεάσει 

αρνητικά τα αποθέματά τους. Αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν για τις αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στους πληθυσμούς της σαρδέλας, γαύρου, μπακαλιάρου επί χίλια 

επτακόσια χρόνια από ιζήματα που βρέθηκαν στη Santa Barbara, Καλιφόρνια.  

Υπήρξαν τουλάχιστον 8 χρονικές περίοδοι, στο διάστημα των 1700 χρόνων, κατά τις 

οποίες οι πληθυσμοί της σαρδέλας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα για τουλάχιστον 20 

χρόνια, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσαν (Εικ. 6.1). Οι πληθυσμοί του γαύρου βίωσαν 

πιο συχνές, αλλά μικρότερης έντασης, περιόδους με μέγιστα αφθονίας. Πάντως οι 

μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί σε αυτά τα είδη τα τελευταία 100 χρόνια, κατά πάσα 
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πιθανότητα συνδέονται με τις κλιματολογικές αλλαγές. Οι μελέτες αυτές είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες και έχουν επιπτώσεις στη διαχείριση της αλιείας. Δεν μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι επειδή μια συγκεκριμένη στιγμή η αλιεία ενός είδους παρουσιάζει μια 

συγκεκριμένη εικόνα, αυτή θα παραμένει αναλλοίωτη και πρέπει να δίνουμε προσοχή 

και στις μεταβολές του περιβάλλοντος των ωκεανών   

(http://www.pfeg.noaa.gov/research/climatemarine/cmffish/cmffishery8.html). 

 

Εικόνα 6.1. Μεταβολές μακράς χρονικής κλίμακας στην αφθονία της σαρδέλας και τον γαύρο στην 
παράκτια ζώνη της Καλιφόρνιας  

Πηγή: http://www.pfeg.noaa.gov/research/climatemarine/cmffish/cmffishery8.html 

 

6.1.2 Μέσης χρονικής κλίμακας (10-ετιών) 

El Niño και La Niña ορίζονται η κλιματική παγκόσμια μεταβολή που συνδέεται με 

την διατηρούμενη διαφορά θερμοκρασίας για χρονικές κλίμακες μηνών από μια μέση 

τιμή της επιφανειακής θερμοκρασίας του Ειρηνικού ωκεανού. Η διατήρηση της 

αύξησης ή μείωσης της επιφανειακής θερμοκρασίας Ειρηνικού ωκεανού περισσότερο 

από 0.5°C πάνω από μέση τιμή για λιγότερο από πέντε μήνες ορίζεται ως συνθήκες El 

Niño ή La Niña αντίστοιχα. Όταν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από πέντε μήνες τότε 

ονομάζεται El Niño ή La Niña επεισόδιο. Τυπικά, αυτά τα φαινόμενα εναλλάσσονται 
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και συμβαίνουν σε έναν ακανόνιστο κύκλο από 2-7 χρόνια με διάρκεια από 9 μήνες έως 

2 χρόνια.  

Έχει διαπιστωθεί ότι κατά την διάρκεια των γεγονότων El Niño και La Niña 

λαμβάνουν χώρα προσωρινές αλλαγές στην κατανομή των ψαριών. Πολλά είδη ψαριών 

καταλαμβάνουν συγκεκριμένες περιοχές των ωκεανών του πλανήτη και η κατανομή 

τους αυτή καθορίζεται από στενό εύρος θερμοκρασιών. Κατά τη διάρκεια των 

γεγονότων του El Niño, σε τροπικές περιοχές στο ζεστό Ειρηνικό, ορισμένα είδη 

κινήθηκαν προς τους πόλους κατά μήκος της δυτικής ακτής. Δεν είναι σαφές εάν τα 

είδη αυτά, απέφυγαν τις περιοχές επειδή είχαν γίνει πάρα πολύ ζεστές ή απλά 

ευεργετούνται από την ύπαρξη πληθώρας τροφής εκεί όπου πριν ήταν ψυχρότερα τα 

νερά. Τροπικά είδη αλιεύονται στην Καλιφόρνια και σε βορειότερες περιοχές, ενώ 

παρουσιάστηκε αύξηση των ειδών που αλιεύονται συνήθως τη ζεστή περίοδο. Γενικά, 

εμφανίστηκαν στη Β. Καλιφόρνια είδη που συναντάμε συνήθως στη Ν. Καλιφόρνια. 

Αυτές οι επεκτάσεις προς βορρά, είναι ενίοτε εποχιακές και γενικά διαρκεί λιγότερο 

από 3 χρόνια (www.pfeg.noaa.gov/research/climatemarine/cmffish/cmffishery2.html). 

Άλλο παράδειγμα αφορά στην μεταβολή των αναπαραγωγικών πεδίων των 

αλιευόμενων πόρων. Κατά την διάρκεια El Niño τα καλαμάρια στην Καλιφόρνια δεν 

βρίσκονταν στην καθιερωμένη τους περιοχή που αναπαράγονταν εδώ και χρόνια. Οι 

επιστήμονες υποθέτουν ότι ωοτοκούσαν σε βαθύτερα, ψυχρότερα νερά, κατά τη 

διάρκεια αυτών των ετών. Ο πληθυσμός, μετά το πέρασμα του El Niño έχει ξαναγυρίσει 

στην προηγούμενη κατάσταση   

(http://www.pfeg.noaa.gov/research/climatemarine/cmffish/cmffishery3.html). 

6.2. Λιμνοθαλάσσια συστήματα 

Τα λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα είναι παράκτιες περιοχές με άμεση επίδραση από 

τη θάλασσα και τα εσωτερικά νερά. Είναι αποδέκτες θρεπτικών στοιχείων της 

ενδοχώρας και τουλάχιστον για τις λιμνοθάλασσες της Μεσόγειου αποτελούν τα 

περισσότερο παραγωγικά οικοσυστήματα (Sacchi 1973, Carrada 1973, Quignard 1984, 

Kapetsky 1984). Αποτελούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα που τα χαρακτηρίζουν μεγάλες 

διακυμάνσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, τόσο σε εποχιακή όσο και σε ημερήσια 

κλίμακα. Η αστάθεια αυτή πολλές φορές δημιουργεί δυστροφικές κρίσεις με 

αποτέλεσμα την κατάρρευση των τροφικών πλεγμάτων που αναπτύσσονται σε αυτές 
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(Ardizzone et al. 1988). Σε γενικές γραμμές οι λιμνοθάλασσες παρουσιάζουν ενδογενώς 

έντονες χωροχρονικές διακυμάνσεις μικρής χρονικής κλίμακας (από ημέρες έως έτος), 

επιτρέποντας μόνο την ανίχνευση σε αλλαγές μεγάλων χρονικών κλιμάκων (μερικών 

ετών ή δεκαετιών), κάτι που για τα ελληνικά δεδομένα τέτοιου είδους χρονοσειρές είναι 

περιορισμένες (Ανώνυμος, 2001). 

Ανάλογα με την επίδραση τους από την ξηρά και την θάλασσα παρουσιάζουν 

έκδηλη χωρική κατανομή των φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών που σχετίζεται με 

τις ανταλλαγές νερού με την θάλασσα, την επιφανειακή είσοδο γλυκών νερών, την 

βροχόπτωση και την εξάτμιση, με άμεση αντανάκλαση στην κατανομή και την σύνθεση 

των βιοκοινωνιών. 

Για τις λιμνοθάλασσες της Μεσογείου, και γενικότερα για την παράκτια ζώνη, έχει 

προταθεί το μοντέλο των Geulorget & Perthuisot (1983), σύμφωνα με το οποίο 

αναγνωρίζονται έξι (6) οικολογικές ζώνες που ορίζονται με βάση τον βαθμό 

αποκλεισμού ή απομόνωσης τους από την επίδραση της θάλασσας, δηλαδή την 

δυνατότητα και την συχνότητα ανανέωσης των νερών από την θάλασσα αλλά και την 

είσοδο γλυκών νερών (Εικ. 6.2.). Οι ζώνες διακρίνονται με τους λατινικούς αριθμούς I-

VI, που αντιστοιχούν στους βαθμούς απομόνωσης 1-6. Η κλίμακα απομόνωσης ή ο 

βαθμός αποκλεισμού στηρίζεται στο τύπο της βενθικής πανίδας που συναντιέται σε 

κάθε περιοχή η οποία έχει άμεση σχέση με την κατανομή της ιχθυοπανίδας. 

Η επιλογή των οργανισμών του βένθους για να προσδιορισθεί ο βαθμός 

αποκλεισμού, συνδέεται με το γεγονός ότι οι βενθικοί οργανισμοί, μην έχοντας τη 

δυνατότητα μετακίνησης, συνδέονται άμεσα με το σύνολο των περιβαλλοντικών 

συνθηκών και χαρακτηρίζουν το οικοσύστημα. Οι βιολογικές ζώνες, μπορούν να 

προσδιοριστούν, εκτός από τον προσδιορισμό των οργανισμών-δεικτών, και με τον 

προσδιορισμό της βιομάζας του φυτοπλαγκτού (χλωροφύλλη ανά m2) και τον 

προσδιορισμό της βιομάζας του βένθους. Η σχέση της κατανομής αυτών με τον βαθμό 

αποκλεισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.  
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Περιοχή εσωτερικών υδάτων
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Εξάτμηση  

 

Εικόνα 6.2. Χαρακτηριστικές οικολογικές ζώνες και βιοτικά χαρακτηριστικά λιμνοθαλασσών του 
Αμβρακικού κόλπου κατά Geulorget & Perthuisot (1983). 

Τα περισσότερα από αυτά τα οικοσυστήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στον κύκλο 

ζωής πολλών ειδών ψαριών. Αποτελούν διατροφικά πεδία των νεαρών σταδίων ψαριών 

(nursery grounds) (Weinstein 1979, Blader and Blader 1980, Tzeng and Wang 1986), 

αλλά και των ενήλικων (Costa et al., 2002; Katselis et al., 2003). Κατά συνέπεια 

υποστηρίζουν άμεσα και έμμεσα την αλιεία (Kapetsky, 1984).  

Στις λιμνοθάλασσες διαβιούν είδη με μια ποικιλία απαιτήσεων (θαλάσσια, γλυκού 

νερού, ευρύαλλα), σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά και κατανέμονται αντίστοιχα στις 

υπάρχουσες ζώνες αποκλεισμού κάθε λιμνοθάλασσας. Η πλειοψηφία όμως των ειδών 

που αποτελούν αντικείμενο αλιευτικής εκμετάλλευσης στις μεσογειακές 

λιμνοθάλασσες αφορούν σε είδη που αναπαράγονται στην θάλασσα και οι 

λιμνοθάλασσες αποτελούν πεδία διαβίωσης νεαρών ατόμων καθώς και διατροφής 

νεαρών και ενηλίκων (Costa et al., 2002; Katselis et al., 2003). Συνέπεια αυτού είναι ότι 

η αλιεία εξαρτάται από το μεταναστευτικό πρότυπο και τον χρόνο παραμονής των 
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παραπάνω ειδών στην λιμνοθάλασσα ενώ η κατανομή των πληθυσμών παρουσιάζει 

έναν βασικό εποχικό κύκλο (Costa et al., 2002; Katselis et al., 2003;2007).  

Πίνακας 6.1. Οικολογικές ζώνες λιμνοθαλασσών (οργανισμοί δείκτες). 

ΖΩΝΗ ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΜΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

I 0-1 
Συνέχεια του 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

Οργανισμοί τυπικοί των παράκτιων θαλάσσιων βιοκοινωνιών 
τύπου πυθμένα λεπτόκοκκης άμμου. 
Βιοκοινότητες φανερόγαμων Zaostera, Posidonia κ.α. 

II 1-2 

Απουσιάζουν ή 
σπανίζουν τα μη 
ευρύαλα είδη τυπικά 
θαλάσσια είδη.  

ΜΑΛΑΚΙΑ: Mactra corallina, M.glauca, Tellina tenuis, 
Donax semistriatus, D.tranculus, Acanthocardia echinata, 
Dosinia exoleta. ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Audouinia tentraculata, 
Magelona papillocornis, Owenia Fusiformis, Phyllodoce 
mucosa, Pectinaria Koreni. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Portunus latipes. 
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ: Asteria gibbosa, Holoturia polli, 
Paracentrotus lividus. ΧΛΩΡΙΔΑ: Cymodocea nodosa, Zostera 
noltii, Caulpera prolifera. 

III 2-3 

Απουσιάζουν τα 
εχινόδερμα. Τα είδη 
είναι κοινά και στη λ/θ 
όσο και στη θάλασσα 

ΜΑΛΑΚΙΑ: Venerupis decusata, V.aurea, Scorbicularia 
plana, Corpula gibba, Loripes lacteus, Gatrana fragillis, Akera 
bullata. ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Nepthtys hombergii, Armadia 
cirrodsa, Glycera convulata. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Upogebia 
littoraris. 

IV 3-4 
Δεν συναντιώνται είδη 
της θαλάσσιας πανίδας. 

ΜΑΛΑΚΙΑ: Abra ovata, Cerastoderma glaucum, Hydrobia 
acuta. ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Nereis diversicolor. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: 
Gammarus insensibilis, G.aeqiuicatuda, Corophium 
insidiosum.  
ΧΛΩΡΙΔΑ: Ruppia spiralis.  

V 4-5 

Πυθμένας οργανική 
λάσπη 
Εντονη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα 
(πράσινα νερά) 

ΜΑΛΑΚΙΑ: Hydrobia acuta, Pirinella conica. 
ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Nereis diversicolor. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: 
Corophium insidiosum, Shaeroma hookeri, S. rugicauda, 
Idotea balthica. Artemia salina (μονο σε υψηλές αλατότητες).  
ΧΛΩΡΙΔΑ: Ruppia spiralis, Potamogeton pectrinatus.  

VI 5-6 

Α: Περιβάλον γλυκών 
νερών 
Β: Περιβάλλον 
υπεραλμυρο. 

Στο περιβάλλον των γλυκών νερών, είδη γλυκού νερού και 
είδη λιμνοθαλασσών ζώνης 4-5, Αντίθετα στο περιβάλλον των 
υπεράλμυρό δεν υπάρχουν οργανιςμοί στον πυθμένα. 
Χαρακτηριστικά είναι τα «χαλιά» φυκών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο η επιπρόσθετη δράση της μεταβλητότητας διαφόρων 

φυσικοχημικών παραμέτρων (θερμοκρασίας, διαλυμένου οξυγόνου, τύπος 

υποστρώματος, βροχοπτώσεις κτλ: Harmelin-Vivien et al. 1995, Rogers and Millner 

1996, Wang and Tzeng 1997, Jenkins and Sutherland 1997, Jenkins and Wheatley 1998, 

Guidetti 2000, Ishitobi et al. 2000, Blanc et al. 2001), συμπεριλαμβανομένης της 

κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές, ρυθμίζει την αφθονία, 
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την κατανομή και τον χρόνο παραμονής των διαφόρων ειδών στις λιμνοθάλασσες ως 

συνέπεια των διαφορετικών εύρων ανοχής του καθενός.  

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε ευρεία χωροχρονικής κλίμακας στην 

αφθονία και την αύξηση διαφορών ευρύαλλων ειδών (συμπεριλαμβανομένων και μέρος 

αυτών που στηρίζουν την αλιεία στις μεσογειακές λιμνοθάλασσες) έχει καταγραφεί. 

Χρονοσειρές αφθονίας και ρυθμών αύξησης εμπορικών ειδών ψαριών στις εκβολές του 

Τάμεση έδειξαν μια διαχρονική αλλαγή στην σύνθεση των ιχθυοκοινωνιών και την 

αύξηση η οποία παρουσιάζει υψηλές συσχετίσεις με τον δείκτη κλιματικών αλλαγών 

North Atlantic oscillation (NAO) (Attrill & Power, 2002). Αντίστοιχα το επίπεδο των 

ετήσιων βροχοπτώσεων παρουσίασε θετική συσχέτιση με τις συλλήψεις του κεφάλου 

(M. cephalus) στην βόρειο ανατολικά εκβολικά συστήματα της Αυστραλίας 

(Queensland) (Meynecke et al., 2006). Για την εξήγηση των αποτελεσμάτων 

προτάθηκαν ένας συνδυασμός μηχανισμών οι οποίοι συνδέονται με ευρείας κλίμακας 

κλιματικές αλλαγές: (1) τροφική σύνδεση μέσω της πρωτογενούς και/ή δευτερογενούς 

παραγωγής σαν αποτέλεσμα της εισόδου στα συστήματα θρεπτικών από την ενδοχώρα, 

(2) αλλαγές στην κατανομή ως αποτέλεσμα περιορισμού των βιοτόπων του είδους σε 

συνδυασμό με αλλαγές την συλλεκτικότητα και (3) αλλαγές στην δυναμική του είδους 

όπως στρατολόγηση, επιβίωση, αφθονία, εγκατάσταση και μεταναστευτική 

συμπεριφορά (Meynecke et al., 2006). 

Η θερμοκρασία του νερού στις αβαθείς λιμνοθάλασσες είναι αποτέλεσμα της 

ηλιακής θερμότητας, των ανταλλαγών με την ατμόσφαιρα και τον πυθμένα καθώς και 

των ανταλλαγών θερμότητας με την θάλασσα μέσω των παλιρροϊκών κινήσεων του 

νερού (Vincenzi and Pugnaghi, 1996) και ρυθμίζει σε διάφορες κλίμακες χρόνου την 

κατανομή και το μεταναστευτικό πρότυπο των ειδών ψαριών στις λιμνοθάλασσες 

(Katselis et al.,2007; Zompola et al., 2008). Επιπρόσθετα, σε επίπεδο μικρής χρονικής 

κλίμακας διάφορα μετεωρολογικοί παράμετροι πυροδοτούν ή ρυθμίζουν την 

μετανάστευση των ειδών προς την θάλασσα προς αναζήτηση καταφυγίου από 

δυσμενείς συνθήκες στην λιμνοθάλασσα. Πχ σημειώνεται ότι απότομη πτώση της 

ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 5 hPa σε περίοδο μερικών ωρών (ακολουθούμενη από 

τυφώνα) πυροδοτεί την άμεση εγκατάλειψη της λιμνοθάλασσας στο είδος Carcharhinus 

limbatus (Heupel et al., 2003). Επίσης στο λαβράκι, σε συνθήκες συστήματος χαμηλών 

βαρομετρικών πιέσεων παρατηρείται μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σχέση με τις 
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συνθήκες υψηλών βαρομετρικών πιέσεων (Begout Anras & Lagardere, 1998), ενώ στο 

ιαπωνικό χέλι οι μεταβολές μεταξύ ημερών στην ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζουν το 

μεταναστευτικό πρότυπο του (Okamura et al., 2002a; Okamura et al., 2002b), ενώ 

αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν τόσο στην μεταναστευτικό πρότυπο ειδών 

στην περιοχή Μεσολογγίου Αιτωλικού (Katselis et al., 2007) αλλά και στην 

μετανάστευση ανόδου στα γλυκά νερά του γυαλοχελου στην δυτική Ελλάδα (Zompola 

et al., 2008).  

Από την άλλη έχει παρατηρηθεί ότι το ανεμολογικό πρότυπο μιας περιοχής 

επηρεάζει το μεταναστευτικό πρότυπο της βελάνισσα (Liza ramada) (Libosvarsky and 

Darrag, 1975) του κεφάλου (M. cephalus) (Oren, 1981; Ibanez and Benitez, 2004) και 

στο γυαλόχελο (Zompola et al., 2008). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η επίδραση των κλιματικών αλλαγών 

αναμένεται να έχει επίδραση σε διάφορες κλίμακες χρόνου στις ιχθυοκοινωνίες της 

περιοχής μελέτης. 

6.6. Βιοτικά χαρακτηριστικά 

Φυτοπλαγκτόν 

Το φυτοπλαγκτόν παρουσιάζει σημαντικές ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές σε όλη 

την έκταση της λιμνοθάλασσας. Στην κεντρική λιμνοθάλασσα τα μικρομαστιγωτά 

(<10μm) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο του φυτοπλαγκτού 

(μεγαλύτερο από 90%), ενώ το ποσοστό των διατόμων είναι πολύ μικρό (0.3-8.2%), σε 

αντίθεση με την Κλείσοβα που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (40-89 %), το 

Αιτωλικό (26-43 %) και τον Παλαιοπόταμο (13%). Τα δινομαστιγωτά, παραμένουν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (0.1-2.4%), με εξαίρεση στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού όπου το 

ποσοστό συμμετοχής τους έφθασε στο 17.3%. Τα κοκολιθοφόρα και τα πυριτιδιφόρα 

σχεδόν έλειπαν τελείως από τη λιμνοθάλασσα.  

Τα επικρατέστερα είδη διατόμων στην περιοχή είναι τα Cocconeis sp., Navicula sp., 

Nitzschia longissima, Acanthes sp., Pleurosigma sp. και από τα δινομαστιγωτά τα 

Peridinium trochoideus, Exuviella sp., Propocentrum sp. και Gymnodinium sp. 

(Κλαουδάτος κ.ά. 1984, Δανηιλίδης 1991). 

Ο αριθμός των κυττάρων ανά μονάδα όγκου, αυξάνεται σημαντικά από τα στόμια 

επικοινωνίας με τον Πατραϊκό κόλπο μέχρι τη περιοχή του Αιτωλικού, στην οποία ο 
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αριθμός κυττάρων είναι υπέρ 3πλάσιος, σε σχέση με τη κεντρική λιμνοθάλασσα, ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει με το δείκτη ποικιλότητας (Κλαουδάτος et al. 1990). Η μεγάλη 

αυτή διαφοροποίηση, μεταξύ των δυο περιοχών οφείλεται αφενός στις μεγάλες 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και αλατότητας όσο και στις πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων που έχουν καταγραφεί στη περιοχή του Αιτωλικού 

(Guelorget 1987, Avramidou & Koutsoukos, 1990, Μποναζούντας et al. 1993). 

 

Ζωοπλαγκτόν 

Η αφθονία του ζωοπλαγκτού, ακολουθεί τις αυξημένες συγκεντρώσεις του 

φυτοπλαγκτού. Στο ζωοπλαγκτόν αφθονούν τα ευρύαλα είδη Κωπηπόδων, Ισοπόδων, 

Αμφιπόδων και κυρίως μεγάλη αφθονία προνυμφών Καρκινοειδών (μεροπλαγκτόν). 

Στην κεντρική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, αφθονούν τα ευρύαλα είδη (Acartia 

latisetosa, Acartia clausi, Acartia discaudata, Oithona nana, Metis sp., κ.ά.) και 

συναντώνται με αρκετή συχνότητα τα Ακάρεα, Αμφίποδα και οι μεροπλαγκτονικές 

προνύμφες. Στις νησίδες, που χωρίζουν τη λιμνοθάλασσα από τον Πατραϊκό κόλπο, 

συναντώνται και θαλάσσια είδη. Στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, συναντάται κυρίως το 

κωπήποδο Calanipeda aquaedulcis συνοδευόμενο από τα Acartia clausi, Acartia 

latisetosa και Centropages kroyeri. Τέλος, στο δίαυλο της Κλείσοβας η σύνθεση του 

ζωοπλαγκτού μοιάζει άλλες φορές μ' αυτή της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και άλλες 

με αυτή της κεντρικής λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου (Κλαουδάτος κ.α. 1984, 

Siokou-Frangou & Gotsi-Skretas 1985, Siokou-Frangou 1986). 

 

Βένθος (Φυτο-ζωοβένθος) 

Στο μακροζωοβένθος κυριαρχούν οι πολύχαιτοι (48.3%) και παρουσιάζει μικρές 

διαφορές με θαλάσσιες περιοχές μαλακού υποστρώματος της Ελλάδος. Οι διαφορές 

εστιάζονται στα αυξημένα ποσοστά των καρκινοειδών και των αμφιπόδων που 

παρατηρούνται στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Όμως παρουσιάζεται 

χωρική κατανομή του δείκτη ποικιλότητας. Η μεγαλύτερη ποικιλότητα παρατηρείται 

στη κεντρική λιμνοθάλασσα και η μικρότερη στην Κλείσοβα και στο Αιτωλικό. Η 

υδρόβια χλωρίδα χαρακτηρίζεται φτωχή, με πιο διαδεδομένο το Cymodocea nodosa, 

ακολουθώντας ανάλογη χωρική κατανομή της ποικιλότητας με το ζωοβένθος 

(Μπογδάνος και Διαπούλης 1984). 
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Ιχθυοπανίδα  

Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των φυσικοχημικών παραμέτρων στις 

λιμνοθάλασσες κατά τη διάρκεια του έτους, τα είδη των ψαριών που απαντούνται σ' 

αυτή είναι περιορισμένα. Η ιχθυοπανίδα γενικά αποτελείται από μόνιμους και 

προσωρινούς άποικους. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται 1-2 είδη της 

οικογένειας Labridae (χειλούδες), 1 είδος της οικ. Blenidae (Blenius pavo, σαλιάρα), 1 

είδος της οικ. Atherinidae (Atherina boyeri, αθερίνα), 3-4 είδη της οικ. Gobidae 

(Gobius gobius, Gogius niger, γοβιός), 1-2 είδη της οικ. Cyprinodontidae (Aphanius 

fasciatus ζαμπαρέλα), ενώ στη δεύτερη ανήκουν τα 5 είδη των κεφαλοειδών (Mugil 

cephalus κέφαλος, Liza ramada βελανισσα, Liza aurata μυξινάρι, Liza saliens γάστρος, 

Chelon labrosus βελάνισσα), η τσιπούρα (Sparus auratus), το λαυράκι (Dicentrarchus 

labrax), το χέλι (Anguilla anguilla), η γλώσσα (Solea impar, Solea vulgaris) 5-6 είδη 

της οικ. Sparidae (Diplodus annularis σπάρος, Diplodus sargus σαργός, Diplodus 

puntazzo μυτάκι, Salpa salpa σάλπα, και Lithognathus mormyrus μουρμούρα), 1 είδος 

της οικ. Mullidae (Mullus barbatus κουτσομούρα), 1 είδος της οικ. Scorpaenidae 

(Scorpaena porcus (σκορπιός)). Επίσης, στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας διαβιούν όλα 

τα παραπάνω είδη όπως επίσης και πολλά από τα κοινά είδη των ελληνικών ακτών 

(ροφοί, συναγρίδες, πέρκες κλπ.) τα οποία εισέρχονται σε περιοχές των λιμνοθαλασσών 

κύρια για λόγους διατροφής. Τον καταλογο συμπληρώνουν ακόμα είδη ψαριών των 

εσωτερικών νερών, τα οποία εισέρχονται σε περιοχές των λιμνοθαλασσών με μικρή 

αλατότητα, κύρια για λόγους διατροφής. Τα είδη αυτά ανήκουν στην οικ. Cyprinidae 

(πεταλούδα, δρομίτσα, κυπρίνοι, τσερούκλα) (Παναγιωτόπουλος 1916, Ondrias 1971, 

Papakostantinou, 1988, Λεονάρδος κ.α., 2000) (Πιν. 6.3). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 

δοθεί στο πολύ υποβαθμισμένο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού όπου 

παρατηρούνται διαχρονικές αλλαγες στην ποιοτική συνθεση της ιχθυοπανιδας. Από 

ιχθυολογικής άποψης διαπιστώθηκε ότι είδη που έμπαιναν παλιότερα στην 

λιμνοθάλασσα και βρίσκονταν σε αφθονία στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, είτε 

πλέον δεν εισέρχονται (Solea spp), είτε παραμένουν πολύ λίγο σε αυτήν (π.χ. 

τσιπούρα). 

Το ασταθές του συστήματος (Leonardos and Sinis, 1997), η μείωση της αλατότητας 

στην επιφάνεια (Μπόγδανος και Διαπούλης, 1984), η απουσία διαλυμένου οξυγόνου 

στα βαθύτερα στρώματα (Λεονάρδος, 1996), η απουσία ζωής στο μεγαλύτερο μέρος 
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του πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (Μπουργουτζάνη, 1983; Κλαουδάτος 

κ.α., 1984) – ιδιαίτερα πολυχαίτων και μαλακίων (Nicolaidou et al., 1988) -, αλλά και 

υδρόβια χλωρίδας (Μπόγδανος και Διαπούλης, 1984), οδήγησαν στο να 

απομακρυνθούν από τη λιμνοθάλασσα τα είδη αυτά. Αντίθετα, αυξήθηκε η παρουσία 

μικρών πελαγικών ειδών, όπως η αθερίνα και ο γαύρος.  

6.6.1 Ο οικολογικός ρόλος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού στον κύκλο 

ζωής ιχθύων 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω τα λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν σημαντικό 

ρόλο στον κύκλο ζωής πολλών ειδών ψαριών. Αποτελούν διατροφικά πεδία των 

νεαρών σταδίων ψαριών (nursery grounds) (Weinstein 1979, Blader and Blader 1980, 

Tzeng and Wang 1986), αλλά και των ενήλικων (Costa et al., 2002; Katselis et al., 

2003), γεγονός που τα συνδέει βιολογικά με την παράκτια ζώνη.  

Στον πίνακα 6.3 φαίνεται ότι από τα 56 είδη ψαριών τα οποία έχουν καταγραφεί στις 

λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου–Αιτωλικού τα περισσότερα από τα μισά (29 είδη) έχουν 

περιστασιακή εμφάνιση στην λιμνοθάλασσα. Τα 16 είδη είναι διάδρομα τα οποία 

χρησιμοποιούν την λιμνοθάλασσα ως πεδίο διατροφής, τα 6 είναι εσωτερικών υδάτων 

και μόλις τα 5 είναι αμιγώς λιμνοθαλάσσια. Η πλειονότητα των ειδών (διάδρομα και 

περιστασιακά) αναπαράγονται στην θάλασσα οπότε ανάλογα με τον χρόνο παραμονής 

τους στην λιμνοθάλασσα εκτελούν αμφίδρομες μετακινήσεις από και προς αυτή. Η 

αλιευτική όμως παραγωγή (η δηλούμενη) βασίζεται στο περισσότερο από το 90% σε 

διάδρομα είδη ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται κυρίως από περιστασιακά και 

ελάχιστα από λιμνοθαλάσσια είδη (Λεονάρδος κ.α., 2000΄, Katselis et al., 2003). 

Τα λιμνοθαλάσσια συστήματα αποτελούν πεδία διατροφής νεαρών ατόμων 

διαφόρων ειδών ψαριών εκμεταλλευόμενα τις μεγάλες πυκνότητες τροφής. Ειδικότερα, 

το πλούσιο βένθος στα μικρά αυτά βάθη δεν απαιτεί παρά μικρή προσπάθεια από το 

γόνο για να του γίνει προσιτό, ιδιαίτερα τότε που αρχίζει και η αλλαγή στις διατροφικές 

του συνήθειες και από πλαγκτονοφάγος γίνεται βενθοφάγος (χέλι, τσιπούρα, 

κεφαλοειδή). Από την άλλη τα μικρά γενικά βάθη των λιμνοθαλασσών προσφέρουν 

αποτελεσματική προστασία στο γόνο από τους θηρευτές του (μεγάλα λαβράκια και 

χέλια κυρίως). Μέσα στη λιμνοθάλασσα υπάρχουν πολλά μέρη της τα οποία είναι πολύ 

ρηχά και συνάμα εύτροφα για να “κατοικηθούν” από το γόνο. 
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Πίνακας 6.3. Οικογένειες, είδη, κοινά ονόματα, οικολογικά χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων ψαριών 
που αλιεύθηκαν στη Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, Αιτωλικού (ΘΑ=θαλάσσια, ΥΦ=υφάλμυρα, 

ΜΕΣ=Μεσολόγγι, ΑΙΤ=Αιτωλικό, ΥΠΕΡ-Υπεράλμυρα, ΙΧΘ=ιχθυοσυλληπτικές, Λεονάρδος κ.α., 2000) 

 

 

 

Τα περισσότερα εμπορικά είδη των λιμνοθαλασσών αναπαράγονται στην θάλασσα 

και οι προνύμφες ή τα νεαρά άτομα για να αποικίσουν τη λιμνοθάλασσα πρέπει να 

μετακινηθούν από τα πεδία ωοτοκίας. Δεδομένου ότι στα νεαρά στάδια οι οργανισμοί 
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έχουν περιορισμένες δυνατότητες κινήσεων, τα ρεύματα προς τη λιμνοθάλασσα 

παίζουν σημαντικό ρόλο.  

Με την αύξηση των νεαρών ατόμων και μέχρι την απόκτηση ικανοτήτων 

κολύμβησης η μεταφορά είναι παθητική, ενώ με την απόκτηση του ρεοτακτισμού η 

μετακίνηση είναι ενεργητική, συνήθως αντίθετη προς τη κίνηση του νερού.  

Οι μηχανισμοί μεταφοράς διακρίνονται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά την 

μεταφορά από τις περιοχές ωοτοκίας στη περιοχή της λιμνοθάλασσας, η δεύτερη το 

πέρασμα του διαύλου επικοινωνίας της λιμνοθάλασσας και η τρίτη η διασπορά των 

οργανισμών μέσα στη λιμνοθάλασσα. 

1. Η εμφάνιση του γόνου κοντά στις ακτές παρατηρείται 2-3 μήνες μετά τη περίοδο 

της ωοτοκίας (πίνακας 6.4) και σε μεγέθη τέτοια που δεν δικαιολογούν την ενεργή 

μετακίνηση και συνδέεται με την σταθερότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Ο τρόπος μετακίνησης του γόνου προς τις ακτές δεν είναι απολύτως σαφής. 

Ωστόσο όμως υποστηρίζεται η υπόθεση της παθητικής μετακίνησης του γόνου, 

προς τις ακτές με τη βοήθεια θαλασσίων ρευμάτων υποστηρίζεται και για την 

περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού Το πρότυπο αυτό, δηλαδή 

της εμφάνισης του γόνου 1-3 μήνες μετά την περίοδο της αναπαραγωγής είναι 

γενικό για όλα τα εμπορικά είδη ψαριών των λιμνοθαλασσών (Barnabe 1976, 

Lassere et al. 1976, Clus 1981, Ferrari & Chieregato 1981, Aprahamian & Barr 

1985, Jennings & Pawson 1992, Ρογδάκης & Κασπίρης 2000, Katselis et al. 1994, 

Koutrakis et al. 1994, Μίνος 1996, Κατσέλης 1996, Χώτος 1999).  

2. Μελέτες έχουν δείξει ότι, τα νεαρά ιχθύδια μετακινούνται προς το εσωτερικό των 

λιμνοθαλασσών ή των εκβολών ποταμών, μετά την απόκτηση ενός μεγέθους. Οι 

Picket & Pawson (1994) υποστηρίζουν την άποψη ότι οι ιχθυονύμφες παραμένουν 

κοντά στις ακτές και διατρέφονται για 2-3 μήνες πριν μεταναστεύσουν ενεργά 

προς τους τόπους διατροφής των νεαρών λαβρακιών όπως εκβολές ποταμών, 

λιμνοθάλασσες, ρηχούς κόλπους κτλ. Το έναυσμα για αυτή τη μετακίνηση είναι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία και χαμηλότερη αλατότητα). Εν τούτοις 

παρατήρησαν ότι, όσο προχωρά το καλοκαίρι δεν συμβαίνει μείωση στο μέγεθος 

των ιχθυδίων που εισέρχονται στις εκβολές, από αυτό υποστηρίζουν ότι, αν τα 

νεαρά ιχθύδια δεν αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος, που είναι 45-55 mm, 

δεν μετακινούνται, ακόμα και αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Στο 
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ίδιο μέγεθός φαίνεται ότι εγκαταλείπουν τις ακτές και κινούνται προς τη 

λιμνοθάλασσα και τα νεαρά ιχθύδια λαβρακιού της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Αιτωλικού (Ρογδάκης & Κασπίρης 2000). Αν και το πρότυπο μεταφοράς του 

γόνου προς τις ακτές θεωρείται γενικό, εν τούτοις δεν αποκλείεται για ορισμένα 

είδη, όπως η τσιπούρα η μετακίνηση προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας να 

είναι παθητική. 

3. Η αποίκιση και η διασπορά των εισερχομένων ιχθυδίων στη λιμνοθάλασσα είναι 

ενεργητική και εκτός της άμεσης επίδρασης των ρευμάτων που δημιουργεί η 

παλίρροια, επηρεάζεται σημαντικά από την κυκλοφορία που δημιουργούν οι 

τοπικοί άνεμοι, την παρουσία ή όχι γλυκών νερών, την παροχή προστασίας από 

την βενθική χλωρίδα και την ανακατανομή και διανομή των θηραμάτων.  

 

Οι υδροβιότοποι που σχηματίζονται περιμετρικά του συστήματος (αλμυροβάλτοι, 

γλυκοβάλτοι) αποτελούν πεδία διαβίωσης ειδών ψαριών αλλά και βιολογική διεπαφή με 

τα εσωτερικά νερά. Οι γλυκόβαλτοι οι οποίοι σχηματίζονται στις εισόδους γλυκού 

νερού αποτελούν πεδία διατροφής αλλά και αναπαραγωγικής ειδών ψαριών της 

ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων.  

Πίνακας 6.4. Περίοδος εμφάνισης στις ακτές των ιχθυδίων των εμπορικών ειδών ψαριών της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. 

 Μήνες εμφάνισης  

 J F M A M J J A S O N D  

A. anguilla X X X X       X X Zompola et al., 2008 

M. cephalus         X X X  Katselis, et al., 1993 

L.saliens        X X X X  Katselis, et al., 1993 

L. aurata X X         X X Katselis, et al., 1993 

L.ramada X X X         X Katselis, et al., 1993 

C. labrosus   X X X        Katselis, et al., 1993 

S. aurata X X X         X Δημητρίου, 2007 

D. labrax  X X X         Ρογδάκης, 2003 

6.6.2 Μεταναστευτικές κινήσεις ψαριών  

Η ιχθυοπανίδα γενικά αποτελείται από μόνιμους και προσωρινούς άποικους. Οι 

προσωρινοί άποικοι (οι οποίοι απαρτίζουν κατά βάση την αλιευτική παραγωγή) 

αφορούν σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τυπικά είδη της παράκτιας ζώνης τα οποία 
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εισέρχονται στην λιμνοθάλασσα κυρίως την άνοιξη όταν η θερμοκρασία της 

λιμνοθάλασσας είναι μεγαλύτερη από αυτή της παράκτιας ζώνης εκμεταλλευόμενα το 

«παράθυρο ευκαιρίας» που δημιουργείται. 

Τα είδη αυτά παραμένουν 2-5 μήνες στην λιμνοθάλασσα και την εγκαταλείπουν 

μαζικά από τα μέσα του καλοκαιριού κάτω από την πίεση των υψηλών θερμοκρασιών 

του νερού, β) τα διάδρομα είδη τα οποία έχουν περισσότερο χρόνο παραμονής στην 

λιμνοθάλασσα 4-10 μήνες, ενώ η εγκατάλειψη της λιμνοθάλασσας γίνεται είτε για 

λόγους αναπαραγωγής είτε κάτω από την πίεση αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών 

παρουσιάζοντας ένα αρκετά σταθερό εποχικό πρότυπο (Εικόνα 6.3) (Katselis et al., 

2003). Τα είδη αυτά (χέλι, κεφαλοειδή, τσιπούρα και λαβράκι) αποτελούν την κύρια 

αλιευτική παραγωγή των λιμνοθαλασσών. 
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Εικόνα 6.3. Ανάλυση κύριων παραγόντων (PCA) στο μηνιαίο ποσοστό της ετήσιας παραγωγής των 
ιχθυσυλληπτικών εγκαταστάσεων για κάθε είδος στα έξι λιμνοθαλάσσια υποσυστήματα Μεσολογγίου 

Αιτωλικού για την περίοδο 1988-98 (Katselis et al., 2003) 

6.7. Ζώνες αποκλεισμού  

Από δημοσιεύσεις που αφορούν στην χωρική κατανομή των αβιοτικών 

χαρακτηριστικών αλλά και οικολογικών δεικτών (Klaoudatos et al., 1984; Nicolaidou et 

al., 1987) στην περιοχή μελέτης έχει εκτιμηθεί η ζώνωση αποκλεισμού (Guelorget 

1987). Σύμφωνα με την παραπάνω εκτίμηση, σε όλη την περιοχή είναι κυρίαρχες οι 

ζώνες IV–V με καλά επίσης εντοπισμένη ζώνη VI στο βόρειο τμήμα του συστήματος 
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(λ/θ Αιτωλικού). Μεγάλο τμήμα της κεντρικής λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται ως ζώνη 

III ενώ μόλις ένα μικρό τμήμα στο ανατολικό της τμήμα (Τουρλίδα) ως ζώνη ΙΙ. 

Οι λιμνοθάλασσες της Ανατολικής και Δυτικής Κλείσοβας χαρακτηρίζονται επίσης 

ως ζώνη IV–V με ένα τμήμα της με έντονη επίδραση από την θάλασσα (εμπρός από 

τους δίαυλους επικοινωνίας με την θάλασσα) ως ζώνη ΙΙΙ. Οι δυτικές λιμνοθάλασσες 

(Θολή και Παλαιοπόταμος ) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη, αλλά 

βάση των λοιπών χαρακτηριστικών τους (πίνακας 2) θα μπορούσαν να καταταχθούν 

στην ζώνες IV–ΙV με πολύ μικρό ποσοστό έκτασης των ΙΙ και ΙΙΙ οι οποία προφανώς θα 

περιορίζεται στους δίαυλους επικοινωνίας με την θάλασσα (Εικ. 6.4). 

 

Εικόνα 6.4. Ζώνες αποκλεισμού στην περιοχή μελέτης (κατά Guelorget 1987). Οι ζώνωση των 
λιμνοθαλασσών Θολής (Θ) και Παλαιοπόταμου (Π) αφορά σε εκτίμηση από τα διαθέσιμα αβιοτικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών (πίνακας 2). (ΑΚ: Ανατολική Κλείσοβα, ΑΔ:Δυτική Κλείσοβα, ΚΛ: 
Κεντρική λιμνοθάλασσα, Θ: Θολή, Π: Παλαιοπόταμος και Α: Αιτωλικό) 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της 

10ετίας του ΄80, ενώ την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις 

(άρση αναχώματος διαύλου Αιτωλικού, άρση αναχωμάτων στην Κλείσοβα, λειτουργία 

βιολογικού καθαρισμού Μεσολογγίου και αποβολή των λυμάτων στην περιοχή ΑΚ), 

πιθανότατα έχουν τροποποιήσει την παραπάνω ζώνωση. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να υποδεικνύουν το μέγεθος της επίδρασης, δεν αναμένουμε όμως και αλλαγές οι 

οποίες να ανατρέπουν την γενική εικόνα ζώνωσης της περιοχής.  
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Περιμετρικά των υποσυστημάτων είναι διαμορφώνεται μια ποικιλία συστημάτων 

από λασπότοπους (κατακλυζόμενους με νερό με τον κύκλο της παλίρροιας, ή 

βροχοπτώσεις), αλμυρόβαλτους (κυρίως περιοχές με εποχική κατάκλυση νερού) ή 

γλυκόβαλτους (περιοχές εισόδου γλυκών νερών στην λιμνοθάλασσα, και βασικά οι 

περιοχές εκβολών στην λιμνοθάλασσες των αντλιοστασίων). Τα συστήματα αυτά 

μπορούν να καταταχθούν στην ζώνη V. Χαρακτηριστικές περιοχές φαίνονται στην 

εικόνα 6.5. 

 

 

Εικόνα 6.5. Χαρακτηριστικοί βιότοποι περιμετρικά του λιμνοθαλάσσιου συμπλέγματος Μεσολογγίου 
Αιτωλικού 

Η παραπάνω ζώνωση υποστηρίζεται από μελέτες που αφορούν στην σύνθεση των 

βιοτικών παραμέτρων της περιοχής: 
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Εικόνα 6.6. Ανάλυση ομαδοποίησης λιμνοθαλάσσιων υποσυστημάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Αιτωλικού βάσει των συλληψιών των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων (Katselis et al., 2003). (ΑΚ: 

Ανατολική Κλείσοβα, ΑΔ:Δυτική Κλείσοβα, ΚΛ: Κεντρική λιμνοθάλασσα, Θ: Θολή, Π: Παλαιοπόταμος και 
Α: Αιτωλικό) 

Σε μια μελέτη που βασίζεται σε χρονοσειρά 10 ετών συλλήψεων (1988-98) των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων (Katselis et al., 2003), φαίνεται ότι η σύνθεση της 

αλιευτικής παραγωγής (και κατ' επεκταση της κατανομής των ειδών στα διάφορα 

υποσυστήματα) ακολουθεί το προτεινόμενο πρότυπο ζώνωσης που παρουσιάζεται στην 

εικόνα 6.10. Πράγματι οι λιμνοθάλασσες Κεντρική και Δ. Κλείσοβα από την μια και οι 

λιμνοθάλασσες Θολή, Παλαιοπόταμος και Αιτωλικό από την άλλη παρουσιάζουν 

αντίστοιχα ομοιότητες στην σύνθεση του αλιεύματος (εικ. 6.6), παρόλο που τα ψάρια 

εισέρχονται σε αυτές από την ίδια θαλάσσια περιοχή, (Πατραϊκός κόλπος και Ιόνιο 

πέλαγος). Έτσι, στην Α. Κλείσοβα κυρίαρχα είδη είναι η βελάνισσα, κέφαλος, χέλια, 

ενώ στην Κ. Λιμνοθάλασσα επικρατούν τα κεφαλοειδή, η τσιπούρα και άλλα παράκτια 

είδη (σπάρος, μυτάκι, σάλπα, κουσομούρα, σουπιά). Στη Θολή και Προκοπάνιστο 

συναντώνται περισσότερο τα χέλια και τα κεφαλοειδή, ενώ στη Δ. Κλείσοβα τα 

κεφαλοειδή, η τσιπούρα, κουσομούρα, σπάρος, γλώσσα, γοβιός και στο Αιτωλικό τα 

χέλια ως αποτέλεσμα προτίμησης των ειδών στους επιμέρους βιοτόπους (Δημητρίου κ.α., 

2000, Katselis et al.,2003). 
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Εικόνα 6.7. Δείκτης ποικιλότητας Shannon-Weinner (H΄) της σύνθεσης του αλιεύματος στις έξι 
λιμνοθαλάσσιες περιοχές του Μεσολογγίου Αιτωλικού. (Katselis et al., 2003). (ΑΚ: Ανατολική Κλείσοβα, 
ΑΔ:Δυτική Κλείσοβα, ΚΛ: Κεντρική λιμνοθάλασσα, Θ: Θολή, Π: Παλαιοπόταμος και Α: Αιτωλικό).  

Αντίστοιχη υποστήριξη δίνει επίσης και η διαχρονική μεταβολή του δείκτη 

βιοποικιλότητας2 (Shannon-Weiner) (Εικ. 6.7) όπου είναι ξεκάθαρο ότι η Κεντρική 

λιμνοθάλασσα (ΚΛ) η οποία σύμφωνα με την εικόνα 8 το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει 

στην ζώνη II-III, παρουσιάζει την μεγαλύτερο και σταθερό δείκτη ποικιλότητας και 

ακολουθείται από τις υπόλοιπες λιμνοθάλασσες που ανήκουν στις ζώνες IV-V ενώ την 

μικρότερη ποικιλότητα παρατηρείται στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού (Α) στην 

οποία είναι διαμορφωμένη ζώνη αποκλεισμού VI. 

Οι αβαθείς περιοχές στην περίμετρο του συστήματος (αλμυρόβαλτοι, γλυκόβαλτοι) 

αλλά και στις αμμονησίδες με αποκλεισμένα νερά με περισσότερο έντονες αλλαγές της 

αλατότητας και της θερμοκρασίας (κυρίως ζώνες V) αποτελούν βιοτόπους του είδους 

Aphanius fasciatus (ζαμπαρόλα). Το είδος αυτό είναι ένα μικρό ψάρι (μέγιστο μέσο 

μήκος 6 cm) που ανήκει στους οστειχθύς της οικογένειας των Κυπρινοδοντόμορφων. 

Είναι βενθικός οργανισμός μη μεταναστευτικός, και διαβιεί σε Γλυκό, Υφάλμυρο και 

Θαλασσινό νερό. Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον. Εξαπλώνεται σε όλες τις μεσογειακές 

ακτές, και παράκτια οικοσυστήματα. Είναι προστατευμένο είδος (Οδηγία 97/62/ΕΚ: 

αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΚ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και πιθανότατα απειλούμενο 

                                                 
2 Η βιοποικιλότητα εκφράζει το σύνολο της ποικιλίας των μορφών ζωής σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Η βιοποικιλότητα 

μπορεί να είναι βιοποικιλότητα ειδών, γενετική κτλ. Οσο μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή ή 

ανοχή σε αιτίες μείωσης της. Η βιοποικιλότητα μπορεί να αναφέρεται σε Ποικιλότητα ειδών Γενετική ποικιλότητα, κτλ 
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λόγω του περιορισμού των υδροβιοτόπων του και την εισαγωγή άλλων ειδών σε αυτούς 

(Λεονάρδος, 1996, www.fishbase.org).  

6.8. Αλιευτική εκμετάλλευση 

Η λειτουργία της λιμνοθάλασσας ως αλιευτικού πεδίου, βασίζεται στο φαινόμενο 

εισόδου σε αυτή ορισμένων ειδών ψαριών, της παραμονής τους για ένα χρονικό 

διάστημα και στη συνέχεια της επιστροφής τους στην ανοιχτή θάλασσα. Η ανθρώπινη 

επέμβαση συνίσταται κυρίως στον έλεγχο αυτών των μετακινήσεων των ψαριών 

ελκόμενα από το ρεύμα (θετικός ρεοτακτισμός) και συγκεκριμένα στον εγκλωβισμό 

τους στην λιμνοθάλασσα και στη συνέχεια στην παγίδευση τους κατά την έξοδό τους 

προς την ανοιχτή θάλασσα. Αυτή η επέμβαση πραγματοποιείται με φραγμό των 

διαύλων επικοινωνίας της λιμνοθάλασσας με τη θάλασσα στο μέτωπο της 

λιμνοθάλασσας. Ο φραγμός στην κεντρική λιμνοθάλασσα γίνεται μεταξύ των νησίδων 

(σε μερικές περιπτώσεις φτάνει τα μερικά km) με πλαστικό δίχτυ προς αντικατάσταση 

των παραδοσιακών φραγμών από καλάμια και πρόσφατα με ατσαλόβεργες και 

μπετοπασσάλους επενδυμένους με πλαστικό. 

Σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω στο φραγμό βρίσκονται ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις (Εικ. 6.8) πέντε παραδοσιακών ιχθυοτροφείων (διβάρια), των οποίων οι 

θέσεις τους είναι ίδιες εδώ και εκατονταετίες, εκμεταλλευόμενα τον κοινό αλιευτικό 

χώρο της κεντρικής λιμνοθάλασσας, ενώ άλλα τέσσερα παραδοσιακά ιχθυοτροφεία 

αποτελούν τα κλειστά λιμνοθαλάσσια συστήματα (Ανατολική και Δυτική Κλείσοβα, 

Θολή & Παλαιοπόταμος) και λειτουργούν με σύγχρονες ιταλικού τύπου αλιευτικές 

εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 (Εικ. 6.9). 
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Εικόνα 6.8. Παραδοσιακές και σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις στις λιμνοθάλασσες 
Μεσολογγίου –Αιτωλικού (Πηγή: Ρογδάκης & Κατσέλης 2008) 

Οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις θεμελιώνονται σε 0.5-1m βάθος ενώ 0.5-1m 

βρίσκεται στο νερό και 0.5-1 m έξω από το νερό (Σπάλα, 2007). Οι σύγχρονες 

εγκαταστάσεις βρίσκονται 1-1.3 m μέσα στο νερό και 0.3-0.7 m έξω από αυτό.  

Η χρήση των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων έχει μακρά ιστορική παράδοση στις 

λιμνοθάλασσες της Μεσογείου καθώς υπάρχουν αναφορές από τον PLINE L’ANCIEN 

(23-79 μ.Χ.). Τόσο τα συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία, όσο και η μέθοδος που τα 

συνοδεύει, απαντώνται στις λιμνοθάλασσες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Τυνησίας, της 

Αλγερίας, της Κορσικής, της Ελλάδας, της Τουρκίας (Chaveut, 1988) και της Αλβανίας 

(Peja et al.,. 1996). 

Η λειτουργία των ιχθυσυλληπτικών εγκαταστάσεων στο Μεσολόγγι είναι γνωστή 

(Αnaniades, 1984, Σπάλα, 2007) και παρόλη την τεχνική βελτίωση δεν άλλαξε από τις 

αρχές του αιώνα (Παναγιωτόπουλος, 1916). Οι ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

λειτουργούν από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο -στην κεντρική λιμνοθάλασσα μέχρι 

το Δεκέμβριο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών-, εκμεταλλευόμενες τις 

μεταναστευτικές κινήσεις προς τη θάλασσα των ψαριών, ενώ από Μάρτιο έως το Μάιο 



 156

αφαιρούνται οι φραγμοί και επιτρέπεται η μετακίνηση των ψαριών μεταξύ θάλασσα και 

λιμνοθάλασσας (εισοδευτική περίοδος). Τα ψάρια παραμένουν για μικρό χρονικό 

διάστημα (6-9 μήνες) στη λιμνοθάλασσα, και στη συνέχεια επιστρέφουν στην ανοιχτή 

θάλασσα όπου και συλλαμβάνονται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις από τις 

αρχές Ιουνίου που κλείνουν τα διβάρια (Katselis et al.,2003,2005,2007).  

 

Εικόνα 6.9. Θέσεις παραδοσιακών (τετράγωνα) και σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων 
(κύκλοι). 

Όπως σημειώνει ο Παναγιωτόπουλος (1916) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν ιδιοκτησία 

του δημοσίου και τουλάχιστον από το 1839 ενοικιάζονται με δημοπρασία: «…Άπαντα 

τα ως άνω ιχθυοτροφεία είναι ιδιοκτησία του Κράτους και ενοικιάζονται δια 

πλειοδοτικής δημοπρασίας επί τη βάσει των Νόμων της 23 Μαρτίου 1839 και 9ης 

Μαΐου 1853, ΣΔ΄ περί πενταετούς ενοικιάσεως των ιχθυοτροφείων κ.τ.λ. του 

Κράτους». Σήμερα οι μισθώσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αλιευτικού 

κώδικα (ΝΔ 420/70) σε συνεταιρισμούς και ιδιώτες.  

Εκτός από τα παραδοσιακά ιχθυοτροφεία υπάρχει και το καθεστώς της λεγόμενης 

«ελεύθερης αλιείας» που ασκείται από μεμονωμένους αλιείς νόμιμα με παραγάδι, 

πυροφάνι, στεφανοκάρι, καμάκι και παράνομα με δίκτυα. Η ελεύθερη αλιεία ασκείται 

στην κεντρική λιμνοθάλασσα και την Κλείσοβα. Στην λιμνοθάλασσα εργάζονται 
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συνολικά 700 ψαράδες εκ των οποίων οι 200 στα διβάρια και οι 500 ως «ελεύθεροι 

αλιείς» (Δημητρίου κ.α. 1994). 

6.8.1 Διβάρια 

Ο όρος βιβάρι ή διβάρι ή ιβάρι προέρχεται από το λατινικό vivarium=εκτροφείο. Σαν 

όρος, έχει τη ρίζα του στην ιταλική γλώσσα, μαρτυρώντας όχι μόνο τις πολιτιστικές 

ανταλλαγές, αλλά και την παρουσία Iταλών τεχνητών. Τι είναι όμως το «ιβάρι»; 

Επίσημα αναφέρεται σαν «φυσικό ιχθυοτροφείο» δεν πρόκειται, δηλαδή, για εκτροφή 

ψαριών με τεχνητή τροφή, αλλά για περιοχή όπου ο άνθρωπος παρεμβαίνει μόνο στην 

προσέλκυση και αλίευση των ψαριών με ειδικές κατασκευές. Σαν κατασκευή, πρόκειται 

για φραγμούς στις περιοχές όπου η λιμνοθάλασσα επικοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα, 

με σκοπό τον έλεγχο των μετακινήσεων των ψαριών. Οι φραγμοί αυτοί αποτελούνται 

από πασσάλους στηριγμένους στο βυθό και από διχτυωτό πλέγμα (στο παρελθόν 

κατασκευάζονταν καλαμωτές). Ο «ιβαράς» γνωρίζει ότι τα ψάρια μετακινούνται από ή 

προς τη λιμνοθάλασσα αναζητώντας τροφή, ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος ή 

χώρους κατάλληλους για την αναπαραγωγή τους. Γνωρίζει επίσης, ότι οι μετακινήσεις 

αυτές σχετίζονται με τα ρεύματα του νερού και μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια τις 

φάσεις της παλίρροιας.  

(http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_27/11/2005_1284846, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Messolonghi-Etoliko_Lagoons). Tο διβάρι κατασκευάζεται 

σε σχήμα τραπεζιού -παλιά ήταν κατασκευασμένο από καλαμωτές, ενώ σήμερα 

χρησιμοποιούν πλαστικό πλέγμα, το οποίο στηρίζουν σε πασσάλους, στηριγμένους 

στον πυθμένα (Σπάλα, 2007). Η αλιεία στα διβάρια αρχίζει από τον Iούνιο. Mέχρι τα 

τέλη Iουλίου ψαρεύουν ψάρια όλων των ειδών με κυρίαρχο τον γάστρο (Liza saliens). 

Mετά αρχίζει η αλιεία του κεφάλου (Μugil cephalus) και διαρκεί μέχρι τα μέσα 

Σεπτεμβρίου, οπότε βγάζουν τα αυγοτάραχα. Στα μέσα Oκτωβρίου είναι η εποχή της 

τσιπούρας, των λαυρακιών και των κεφαλοειδών. Aυτή διαρκεί μέχρι αρχές 

Δεκεμβρίου οπότε παύει η συστηματική αλιεία ενώ το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου 

παραμένουν κλειστά, λόγω έργων συντήρησης. Την άνοιξη, αρχίζει η εισόδευση, η 

μετανάστευση δηλαδή διαφόρων ηλικιών ψαριών προς την λιμνοθάλασσα όπου τα 

θερμότερα νερά, η διαθεσιμότητα θρεπτικών και η ηλιοφάνεια αυξάνουν την 

πρωτογενή παραγωγή, καθιστώντας την λιμνοθάλασσα διατροφικό πεδίο για αρκετά 
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είδη ψαριών, αρχίζοντας έτσι τον αλιευτικό κύκλο των διβαριών (Katselis et al., 2003). 

Χρησιμοποιώντας τη χρονοσειρά εκφορτώσεων του είδους από το 1988 μέχρι 1998 

βρέθηκε ότι παραγωγή του αυγοτάραχου κυμαίνεται μεταξύ 766 και 1910 Kg ανά έτος 

(Κατσέλης κ.α., 2003). 

Η αλιεία γίνεται από μία έως δύο φορές την ημέρα σε έναν απόλυτο συγχρονισμό με 

τον παλιρροϊκό κύκλο (Σπάλα, 2007). Η βαθιά γνώση των ψαράδων (σχεδιασμός, 

προσανατολισμός, ο προσδιορισμός χρόνου ανοίγματος-κλεισίματος της «κρέμασης», ο 

κύκλος της παλίρροιας, η μορφολογία πυθμένα, κυματισμός, επίδραση της κακοκαιρίας 

στα ψάρια) μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχημένη λειτουργία αυτών των παραδοσιακών 

εγκαταστάσεων. 

Η περιδιάβαση στην λιμνοθάλασσα θα ήταν ελλιπής αν παραλείπαμε να 

αναφερθούμε στις πασσαλωτές νερένιες κατοικίες, την παραδοσιακή μεσολογγίτικη 

πελάδα, που άλλοτε χρησιμοποιείται σαν ενδιαίτημα και εργαστήρι από τους 

ανθρώπους του διβαριού και άλλοτε σαν μόνιμη ή παραθεριστική κατοικία αστικών 

οικογενειών, εκεί στο πλάι του δρόμου της Τουρλίδας ή της Περιμετρικής. Μιλάμε 

φυσικά για την παλαιά πελάδα, που δείγμα της δεν σώζεται σήμερα, που φτιαχνόταν με 

τα συγγενή φυσικά υλικά: ξύλο, καλάμι και αδιάβροχα χόρτα, από έμπειρους τεχνίτες 

που δούλευαν με μεράκι και τέχνη για έναν αρμονικό συνδυασμό λειτουργικότητας και 

αρχιτεκτονικής πάνω στη θάλασσα.  

6.8.2 Άλλα αλιευτικά εργαλεία και σκάφη 

Τα αλιευτικά σκάφη, προσαρμοζόμενα στα ρηχά νερά, έχουν επίπεδο δάπεδο, ενώ 

δεν έχουν καρίνα. Έτσι, έγιναν περισσότερο ευέλικτα και μπορούν και μεταφέρουν 

μεγάλα φορτία. Τα μικρότερα από τα σκάφη αυτά λέγονται «γαϊτες» και τα μεγαλύτερα 

«πριάρια». Λόγω της μορφολογίας του πυθμένα και των φυσικοχημικών παραμέτρων 

που επικρατούν στη λιμνοθάλασσα, οι ψαράδες χρησιμοποιούν πολλά παραδοσιακά 

εργαλεία για να εξασκήσουν το επάγγελμά τους: παραγάδια (εργαλείο με πολλά 

αγκίστρια, μεγάλου μήκους, για ψάρεμα μεγάλων ατόμων), πεζόβολος (κυκλικό δίχτυ 

διαμέτρου 3 μ. περίπου, ρίχνεται με τα χέρια εκεί όπου είναι συγκεντρωμένα πολλά 

άτομα), πυροφάνι (συνδυασμός καμακιού και μιας φωτεινής πηγής, κατά τη διάρκεια 

σκοταδιού και με χαμηλές θερμοκρασίες), σταφνοκάρι που με αυτό ψάρευαν κυρίως 

στα θολά νερά. Άλλο εργαλείο είναι ο βολκός. Η γυροβολιά είναι παραδοσιακός τρόπος 
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ψαρέματος που έχει εκλείψει από πολλές λιμνοθάλασσες. (Φορέας Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, 2009). 

6.8.3 Αλιευτική παραγωγή της λιμνοθάλασσας 

Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού αποτελεί το σπουδαιότερο αλιευτικό 

πεδίο των εσωτερικών νερών της Ελλάδας και έναν από τους σημαντικότερους στη 

Μεσόγειο. Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν το Μεσολόγγι, κυρίως από τον 16ο αιώνα και 

έπειτα, καταγράφοντάς το ως τόπο ιχθυοτροφείων. Στις δομές της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας τα ιχθυοτροφεία αποτελούσαν πρόσοδο του Σουλτάνου, που αποδιδόταν 

μέσω της τυπικής ή άτυπης διαδικασίας εκμίσθωσής τους για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, τα ιχθυοτροφεία πέρασαν στη 

δικαιοδοσία του Δημοσίου, που συνέχισε την πρακτική της εκμίσθωσης μέσω 

δημοπρασίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, εισήχθησαν αλλαγές στις μεθόδους 

οργάνωσης της αλιευτικής παραγωγής που φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν από την Ιταλία 

μέσω ψαράδων, ναυτών ή πειρατών που αναζήτησαν τόπο εγκατάστασης στο 

Μεσολόγγι (Μπάδα, 2004).  

Το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. 

Συνολικά στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών δραστηριοποιούνται 700 μεμονωμένοι 

αλιείς από τους οποίους οι 200 ανήκουν σε οκτώ συνεταιρισμούς (Katselis et al., 

2003;Δημητρίου 2007), μια πυκνότητα αλιέων περίπου ίση με την μέση παγκόσμια που 

εργάζονται σε λιμνοθάλασσες (4.6 αλιείς/km2) (Kapetsky, 1984). 

Παρόλη τη σημαντική συμβολή των μελετών (Κατσέλης, 1996; Λεονάρδος, 

1996;Ρογδακης, 2004, Μίνος, 1996; Χώτος, 1999, Dimitriou et al., 2007, Hotos et al., 

2001, Katselis et al., 1994,2002,2003,2005,2007, Rogdakis et al., 2009) που σταδιακά 

συσσωρεύονται (ιδιαίτερα στην τρέχουσα δεκαετία) η αλιευτική της παραγωγή τόσο σε 

συνολική ετήσια βάση όσο σε στρεμματική απόδοση δεν μπορεί να υπολογιστεί 

επακριβώς. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι οι εξής: Οι υποχρεούμενοι σε δήλωση 

εκφορτώσεων (συλλήψεις) και οι μόνοι που καταβάλουν μίσθωμα, είναι μόνο οι 

συνεταιρισμοί που εκμεταλλεύονται τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Οι δηλώσεις 

αυτές είναι σίγουρο ότι υπολείπονται των πραγματικών ως αποτέλεσμα υπολειτουργίας 

των ελεγκτικών μηχανισμών και της ίδιας της τάσης των αλιέων για την δημιουργία 

διεκδικήσεων απέναντι στο δημόσιο σε περιπτώσεις κυρίως ατυχηματικής απώλείας 
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των αλιευμάτων (πχ λόγω κακοκαιρίας). Από την άλλη η παραγωγή των 700 και πλέον 

μεμονωμένων αλιέων (μη δηλούμενη παραγωγή), της παραγωγής των παράνομης 

αλιείας αλλά και των ερασιτεχνών αλιέων δεν καταγράφεται.  

Η συνολική παραγωγή της λιμνοθάλασσας εκτιμάται 1500-2000 tn/έτος το 1960, 

(στα αρχεία -στοιχεία του τμήματος Αλιείας Αιτ/νίας- του Οργανισμού Συνεργατικής 

Εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού (ΟΣΕΛΜΑ), που 

ανέλαβε την εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας την περίοδο 1960-1965, έχοντας τη 

διαχείριση των διβαριών και της μεμονωμένης αλιείας σημειώνονται ετήσιες 

παραγωγές της τάξεως 1750-2100 tn) και το 1983 σε 1300-1500 tn (Kotsonias 1984), 

ενώ στην ίδια εκτίμηση με του 1983 καταλήγουν και οι Δημητρίου κ.ά. (1994). 

Η ετήσια παραγωγή που δήλωναν τα ιχθυοτροφεία τη χρονική περίοδο 1988-89 ήταν 

332 tn χωρίς δηλώσεις από τις λιμνοθάλασσες Ανατολικής και Δυτικής Κλείσοβας ενώ 

την περίοδο από το 1995-1988 η δηλούμενη παραγωγή συμπεριλαμβάνοντας και τις 

παραπάνω δύο λιμνοθάλασσες κυμάνθηκε από 155-217 tn (Katselis et al., 2003). Αν 

και ένα μέρος της μείωσης της δηλούμενης παραγωγής οφείλεται στην τάση των 

υποτιμημένων δηλώσεων από τους αλιείς, ωστόσο η σημαντική μείωση κατά 50% της 

παραγωγής των χελιών (Katselis et al., 2003) που άρχισε από την δεκαετία του 90 και η 

οποία συμβαδίζει με την γενικότερη μείωση που παρατηρείται για το είδος αυτό στα 

ευρωπαϊκά νερά (Zompola et al., 2001) αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα μείωσης 

της παραγωγής. Aξίζει να σημειωθεί ότι οι τσιπούρες αποτελούσαν, την περίοδο 1956-

1960, το 20-25 % της ολικής παραγωγής, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που 

παρατηρείται σε άλλες λιμνοθάλασσες (Αμβρακικού, Καβάλας, Πόρτο Λάγος, κλπ) 

(Κλαουδάτος και Αποστολόπουλος, 1984). Από τις τσιπούρες αυτές, τα νεαρά άτομα 

(>100 γρ.) κατείχαν το 13-21 %, ενώ το 3-4% της ολικής τους παραγωγής είχαν οι 

τσιπούρες βάρους 250-300 γρ. Ακολουθούσαν τα κεφαλοειδή και τα χέλια (60%) και 

τέλος τα λαυράκια.  

Ένα παραδοσιακό προϊόν που συνδέεται με την αλιευτική εκμετάλλευση των 

παραπάνω λιμνοθαλασσών είναι το «αυγοτάραχο Μεσολογγίου» το οποίο αποτελεί 

μεταποίηση των ώριμων θηλυκών γονάδων του κεφάλου η οποία περιλαμβάνει 

αλάτισμα, στέγνωμα των γονάδων και ενβάπτιση σε φυσικό κερί. Είναι ένα πολύ 

γνωστό προϊόν με υψηλή αξία (140€/kg το 2004) και αναγνωρισμένο ως προϊόν με 
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ονομασία προέλευσης. Η παραγωγή του για τα έτη 1988-98 με βάση τις εκφορτώσεις 

του κεφάλου εκτιμάται από 766 και 1910 Kg ανά έτος (Katselis et al., 2005). 

Tα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν στις παραπάνω λιμνοθάλασσες είναι ο 

κέφαλος (Mugil cephalus), το μυξινάρι (Liza aurata), ο γάστρος (Liza saliens), ο 

λαυκίνος (Chelon labrosus), η βελάνισσα (Liza ramada), το λαυράκι (Dicentrarchus 

labrax), η τσιπούρα (Sparus aurata), o σπάρος (Diplodus annularis), τα χέλια (Anguilla 

anguilla), oι γοβιοί (Gobius sp) κ.ά.  

Στατιστικά δεδομένα για την περίοδο 1988-1998, έδειξαν ότι τα κεφαλοειδή 

κατέχουν το 45% της ολικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών, τα χέλια το 26.4%, η 

τσιπούρα το 16.6%, το λαβράκι το 4.6% και τα υπόλοιπα το 7.4% (Δημητρίου κ.α., 

1997). Οι μεγαλύτερες μηνιαίες τιμές των συλλήψεων ανά είδος σχετίζονται με την 

ιδιαίτερη συμπεριφορά κάθε είδους, κύρια τις μεταναστεύσεις τους που σχετίζονται είτε 

με την αναπαραγωγή, είτε με περιβαλλοντικούς παράμετρους (π.χ. ανοχή σε δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες, κλπ) (Δημητρίου κ.α., 1997, Katselis et al., 2003,2007). Όλα τα είδη 

παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές εποχιακό πρότυπο, αλλά σε μεσοπρόθεσμες κλίμακες 

χρόνου επηρεάζονται από τον κύκλο της σελήνης και τις καιρικές συνθήκες (Katselis et 

al., 2007). 

6.9. Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα 

Τα σενάρια επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής περιγραφουν ως βασικά αποτελέσματα 

την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας κατά 0.5-1 m σε φασμα χρόνου 50-100 έτη, 

αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατα 1-2 οC, και την αύξηση της συχνότητας 

και εντασης των καιρικών φαινομένων.  

Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι το σενάριο της ανόδου της στάθμης κατά ένα 0.5 έως 

1 μέτρο δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετασθεί από άποψη επιπτώσεων 

αφού αυτές θα είναι δραματικές σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα.  Οστόσο όμως είναι 

αναμενόμενο ότι θα αναπτυχθούν έργα για την μείωση των δραματικών επιπτώσεων. 

Ετσι η ανάλυση των επιπτώσεων σε ένα τέτοιο σενάριο  έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα για 

τον σχεδιασμό έργων μεσο-μακροπρόθεσμου επιπέδου ο οποίος θα συμπαρασύρει και 

τον σχεδιασμό των  βραχυπρόθεσμου επίπεδου. Η ανάλυση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο 

εμπερίεχει τον κίνδυνο, ελλείψει καταλληλης ποσότητας και ποιότητας στοιχείων σε 

συνδυασμό με την  υψηλη μεταβλητότητα του συστήματος, να οδηγήσει σε 
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λανθασμένα συμπεράσματα και κατά συνέπεια σε λανθασμένους σχεδιασμούς 

απόκκρισης στις μεταβολές. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω σεναρίου αναμένεται να υπάρξουν οικολογικές επιπτώσεις 

όπως επιπτώσεις  στην κατανομή και την εγκατασταση των ιχθυοπληθυσμών στο 

σύστημα των λιμνοθαλασσών, στην στρατολόγηση και στον ρόλο της λιμνοθάλασσας 

ως πεδίο εκτροφής των νεαρών, στον χρονισμό και τον ρυθμό μετακινήσεων προς την 

θάλασσα, στην αλιευτική δραστηριότητα (λειτουργικότητα της υπάρχουσας αλιευτικής 

υποδομής, μεταβολή της εποχικής παραγωγής, έντονη μεταβλητότητα στις ημερήσιες 

συλληψεις), αλλα και οικονομικές επιπτώσεις. 

 

6.9.1 Στην υπάρχουσα έκταση της λιμνοθάλασσας 

Οικολογικές επιπτώσεις  
 

i) Κατανομή ιχθυοπληθυσμών και εγκατάσταση  
 
α) μετάπτωση οικολογικών ζωνών 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάζονται, μια βασική επίπτωση που 

αναμένεται να επέλθει με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι η αλλοίωση της 

υπάρχουσας οικολογικής ζώνωσης της λιμνοθάλασσας. Η ζώνωση διατηρείται ως 

αποτέλεσμα της υπάρχουσας υδρολογίας με κύρια συνιστώσα την επίδραση της 

θάλασσας και των γλυκών νερών. Έτσι για την σημερινή επιφάνεια, στην κεντρική 

λιμνοθάλασσα θα υπάρξει αύξηση και μετατόπιση προς τα ενδότερα των ζωνών ΙΙ και 

ΙΙΙ ενώ στις υπόλοιπες λιμνοθάλασσες θα επέλθει μετάπτωση από τις ζώνες IV-VΙ σε 

III-IV-V. Δηλαδή θα υπάρξει τάση θαλασσοποίησης σε μικρό η μεγάλο βαθμό σε όλα 

τα λιμνοθαλάσσια υποσυστήματα. 

Θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην ποσότητα και τις θέσεις εκροών των 

γλυκών νερών στα υποσυστήματα του συμπλέγματος, η κεντρική λιμνοθάλασσα θα 

αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση επίδρασης από την θάλασσα, στις λιμνοθάλασσες του 

Παλαιοπόταμου και στην Δυτική Κλείσοβα θα μειωθεί η αλατότητα δεδομένου ότι 

σήμερα είναι υπερυαλλες, και θα αυξηθεί η αλατότητα στα υφάλμυρα λιμνοθαλάσσια 

υποσυστήματα της ανατολικής Κλείσοβας, Θολής και Αιτωλικού.  
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Όσο αφορά, την πρωτογενή παραγωγή, η αύξηση της ροής του θαλασσινού νερού, 

θα μειώσει τη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών, και θα προκαλέσει μείωση της 

φωτοσύνθεσης. Στην περίπτωση των λιμνοθαλασσών που παρουσιάζουν στρωμάτωση, 

η διεύρυνση των διαύλων επιδρά περισσότερο έντονα στην απώλεια θρεπτικών 

συστατικών και απώλειας πρωτογενούς παραγωγής του πλαγκτού. Από την άλλη μεριά, 

η καλύτερη διαύγεια του θαλασσινού νερού (μειωμένο ανόργανο αιωρούμενο υλικό), 

θα βελτιώσει την διέλευση του φωτός και κατά συνέπεια τη φωτοσύνθεση κυρίως στον 

πυθμένα. Επομένως, η πρωτογενής παραγωγή μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να μειωθεί με 

την αύξηση της εισροής θαλασσινών νερών.  

Η επίδραση στην δευτερογενή παραγωγή, είναι ανάλογη με εκείνη της πρωτογενούς 

παραγωγής. Εν τούτοις, η βελτίωση και σταθεροποίηση των αβιοτικών 

χαρακτηριστικών της λιμνοθάλασσας που συνδέεται με την αύξηση της εισροής 

θαλασσινών νερών, ευνοεί την αποίκηση από τυπικά θαλάσσιους οργανισμούς, 

μειώνοντας τον βαθμό αποκλεισμού της λιμνοθάλασσας. Η μείωση όμως του βαθμού 

αποκλεισμού δεν σημαίνει απαραιτήτως και την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής κάτι 

που επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω παραδείγματα:  

Στη λιμνοθάλασσα Monaci, της Ιταλίας, τα δυστροφικά της προβλήματα 

περιορίσθηκαν με άντληση νερού από την θάλασσα και περιοδικό άνοιγμα των στομίων 

ενώ τα επίπεδα παραγωγής διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα 280- 520 kg/ha/y 

παράλληλα με την εφαρμογή προγραμμάτων εμπλουτισμού με γόνο (Ardizzone 1984). 

Αντίθετα στη λιμνοθάλασσα Fondi, που είναι βαθιά, με έντονη στρωματοποίηση, αν 

και δημιουργήθηκαν δυο φυσικά περάσματα για την αύξηση των ανταλλαγών, 

μειώθηκαν τα δυστροφικά φαινόμενα αλλά η παραγωγή μειώθηκε σε επίπεδα 50-150 

kg/ha/year. Και στις δυο περιπτώσεις, η αύξηση της εισροής θαλασσινών νερών μείωσε 

τα φαινόμενα δυστροφισμού. Στη δεύτερη περίπτωση η αύξηση της ανταλλαγής 

φαίνεται ότι μείωσε και τον γόνο ψαριών, ενώ στη πρώτη αυτό δεν συνέβη αφενός γιατί 

η προσθήκη θαλασσινού νερού ήταν με άντληση ή περιορισμένο χρονικά άνοιγμα των 

διαύλων και συνοδεύτηκε με εμπλουτισμό. Στη λιμνοθάλασσα Salses-Leucat της 

Γαλλίας, η σύνδεση της με την θάλασσα αύξησε την αλατότητα αλλά παράλληλα 

μείωσε την παραγωγή από 40 σε 10 kg/ha/y, αν και τοποθετήθηκαν ιχθυοφραγμοί για 

την συγκράτηση των ψαριών (Quignard 1984). Στην υπερύαλη λιμνοθάλασσα Bardawil 
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της Αιγύπτου, μετά την διαπλάτυνση των στομίων και την δημιουργία άλλων δύο, η 

αλατότητα μειώθηκε και η παραγωγή διπλασιάσθηκε (Quignard 1984).  

Στην περίπτωση μας όμως με την μετάπτωση των ζωνών αποκλεισμού αναμένεται 

εγκατάσταση μεγαλύτερων πληθυσμών περιστασιακών ειδών παράκτιας διαβίωσης τα 

οποία σήμερα εγκαταστούνται κυρίως στην ζώνη ΙΙ και ΙΙΙ της κεντρικής 

λιμνοθάλασσας και αύξηση της βιοποικιλότητας. Στις υπόλοιπες λιμνοθάλασσες η 

μετάπτωση της υπάρχουσας ζώνωσης σε ζώνες επιπέδου III-IV-V, σε συνδυασμό με το 

μικρό βάθος των υποσυστημάτων, παρά της επερχόμενης αύξησης του λόγω αύξησης 

της στάθμης, δεν επιτρέπει στρωμάτωση, οπότε θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 

συνολικής πρωτογενούς παραγωγικότητας (φυτοπλαγκτόν) και κατά συνέπεια την 

μείωση των ποσοτήτων των πληθυσμών των διάδρομων ειδών χαμηλού τροφικού 

επιπέδου (κεφαλοειδών).  

 
β) αλλοίωση των παράκτιων περιμετρικών μικρο-υδροβιοτόπων  
 
Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα αυξήσει το βάθος και την δυνατότητα 

ανανέωσης των υδάτων στην υπάρχουσα παράκτια περιμετρική ζώνη (ζώνες VI) οποία 

σήμερα παρουσιάζει μια ποικιλία υδροβιότοπων (αλμυρόβαλτοι και γλυκόβαλτοι). Η 

ζώνη αυτή αναμένεται να μεταπέσει σε μικρότερου επιπέδου (ΙV-V). Μελέτες 

επαναπλυμηρισμού λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων δείχνουν ότι η αποίκιση από 

περιστασιακά είδη αλλά και μόνιμα είναι σχεδόν άμεση (Koutrakis et al., 2007).  

 
γ) περιορισμός της υπάρχουσας έκτασης των γλυκών νερών  

 
Στα κανάλια γλυκού νερού τα οποία εκβάλλουν στην λιμνοθάλασσα θα περιορισθεί 

η υπάρχουσα έκτασή τους λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας με την 

μετατόπιση τους προς τα ενδότερα. Αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των βιότοπων των 

ψαριών γλυκών νερών.  

 
ii) Στρατολόγηση-Γόνος 
 
α) αλλαγή ρευματολογίας και υδροδυναμικής και τροποποίηση προσέγγισης και 
διασποράς του γόνου 

 
Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η κατάκλυση σημείων που σήμερα 

οριοθετούν την λιμνοθάλασσα (πχ αμμονησίδες) θα μεγαλώσει τις διόδους 
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επικοινωνίας της θάλασσας με τη λιμνοθάλασσα με πιθανή αλλαγή στην ρευματολογία 

και την υδροδυναμική, τόσο έξω αλλά και μέσα στην λιμνοθάλασσα. Αποτέλεσμα 

αυτού θα είναι η τροποποίηση της προσέγγισης του γόνου στις ακτές αλλά και 

διασπορά του μέσα στην λιμνοθάλασσα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δύο 

λιμνοθάλασσες της περιοχής. Οι μικρές ποσότητες παραγωγής της άγριας τσιπούρας 

στις λιμνοθάλασσες του Παλαιπόταμου και του Πάπα (νότιος Πατραϊκός) σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εμπλουτισμοί με γόνο τσιπούρας παρουσιάζουν και στα 

δύο λιμνοθαλάσσια συστήματα πολύ καλά αποτελέσματα αύξησης και επιβίωσης, 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα αδυναμίας εισόδου του γόνου τσιπούρας στην 

λιμνοθάλασσα που οφείλεται στην υφιστάμενη ρευματολογία και υδροδυναμική της 

περιοχής (Ρογδάκης κα., 2003).  

 
β) Μείωση του πλεονεκτήματος προστασίας από θηρευτές 

 
Η αύξηση του βάθους θα μειώσει το πλεονέκτημα προστασίας του γόνου από τους 

θηρευτές, ενώ οι κατακλυζόμενες περιοχές θα αναλάβουν το ρόλο των nursery ground 

του γόνου των ψαριών.  

 
iii) Μετακινήσεις  
 

α) εξομάλυνση της έντονης εποχικότητας των μετακινήσεων-διεύρυνση της 

μεταναστευτικής περιόδου  

Η θερμοκρασία ρυθμίζει τον αναπαραγωγικό κύκλο στα ψάρια αλλά και ορίζει και 

το «παράθυρο ευκαιρίας» για την παραμονή τους στην λιμνοθάλασσα. Η μέση αύξηση 

της θερμοκρασίας αν και δεν αναμένεται να επηρεάσει την αναπαραγωγική ωρίμανση 

(και κατά συνεέπεια την αναπαραγωγική μετανέστευση) ενδέχεται να προκαλέσει 

αύξηση στις καλοκαιρινές μεταναστεύσεις στα είδη τα οποία ο κύριος όγκος 

μετανάστευσης είναι την χειμερινή περίοδο (τσιπούρα, λαβράκι, και μερικά 

κεφαλοειδή)   λόγω υψηλών θερμοκρασιών, αλλά από την άλλη μείωση της 

μετανάστευσης που λαμβάνει χώρα λόγω χαμηλών  θερμοκρασιών στα ανώριμα άτομα, 

με παράταση της παραμονής τους στην λιμνοθάλασσα.  Επίσης η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την εμφάνιση θερμοκρασιακών αυξομειώσεων την 

ανοιξη  αναμένεται να μετατόπισουν προς τους ανοιξιατικους μήνες στην έναρξη των 

προς την θάλασσα μεταναστεύσεων. 
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β) αυξημένη μεταβλητότητα στους ρυθμούς μεταναστευσης συνέπεια των έντονων 

καιρικών φαινομένων 

Σε μικρές κλίμακες χρόνου οι διακυμάνσεις στον ρυθμό μετανάστευσης των 

ειδών προς την θάλασσα συνδέονται με την γενικότερη καιρική αστάθεια της εποχής. 

Εχει παρατηρηθεί  μια παράλληλη αύξηση  της μεταβλητότητας των ρυθμών 

μετανάστευσης 4 διάδρομων ειδών της λιμνοθάλασσας με την μεταβλητότητα 

διαφόρων μετεωρολογικών  παραμέτρων (ατμοσφαιρικής πίεσης και ημερήσια 

μεταβολή της,  θερμοκρασία αέρα), ενώ μια σαφή σύνδεση επίσης καταγράφεται σε 

διάφορες κλίμακες  χρόνου (3-20 ημερων) μεταξύ των μετεωρολογικών παραμετρων 

και του ρυθμού μετανάστευσης (Katselis et al., 2007). Συνεπώς η αναμενόμενη  αύξηση 

της συχνότητας εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων, ως συνιστώσα των 

κλιματικών αλλαγών, θα έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση της μεταβλητότητας, σε 

μικρές κλίμακες χρόνου, του ρυθμού μεταναστευσης των ειδών προς την θάλασσα.  

 

γ) Η επερχόμενη αύξηση του βάθους θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη παραμονή 

για μεγαλύτερο χρονικό διαστημα των περιστασιακών ειδών ψαριών στην λιμνοθάλασσα 

αλλά και  θα εξομαλύνει σε καποιο βαθμό την επίδραση της έντασης των καιρικών 

φαινομένων. 

 

δ) Πιθανή μετατόπιση της έναρξης των προς την θάλασσα μεταναστεύσεων. Η αύξηση 

της μέσης θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την εμφάνιση θερμοκρασιακών 

αυξομειώσεων, (στο πλαίσιο της πρόβλεψης για εντονα καιρικά φαινόμενα ως 

χαρακτηριστικό της κλιματικής αλλαγής),  την περίοδο Απριλίου-Μαίου  και κυρίως 

του Μαίου, θα ενεργοποιήσει την προς την θάλασσα μεταναστευση διαφόρων ειδών με 

αντίστοιχη οικονομική απώλεια. Από πλευράς νομοθεσίας ορίζεται η περίοδος 

ανοίγματος-κλεισίματος (Μάρτιος εως Μαϊος και Ιούνιος έως Φεβρουάριο, αντίστοιχα) 

των διόδων θάλασσας λιμνοθάλασσας, οπότε  το σημείο αυτό θα είναι αρκετά 

δυσλειτουργικό. Θα χρειασθεί  πιθανά τροποποίηση του νομικού σκέλους προς  πιο 

ευέλικτες και ταχύτατες διαδικασίες. 
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Επιπτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα 
 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να εχει επιπτώσεις στην λειτουργικότητα των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστασεων και λοιπών αλιευτικών εργαλείων  αλλά και στην 

μέση σύνθεση της παραγωγής και στην ημερήσια παραγωγή  

  

α1) Ανάγκη ενίσχυσης ή μετεγκατάστασης των ιχθυοσυλληπτικών 

Η αύξηση του βάθους (λόγω αύξησης της στάθμης της θάλασσας) στις 

εγκατεστημένες ιχθυσυλληπτικές, σε συνδυασμό με την αύξηση των διόδων 

επικοινωνίας της  λιμνοθάλασσας με την θαλασσα, συνέπεια κατακλυσης των φυσικών 

ορίων της λιμνοθάλασσας με την θάλασσα, ενδέχεται  να δημιουργήσει αφενός μεν 

προβλήματα αντοχής των εγκαταστάσεων αφετέρου τροποποίηση της συλλεκτικής τους 

ικανότητας, ως αποτέλεσμα μεταβολών της ρευματολογίας και υδροδυναμικής στην 

περιοχή εγκαταστασή τους. Αν και οι σημερινες θέσεις των παραδοσιακών 

εγκαταστασεων δεν εχουν αλλαξει για πανω απο 150 χρόνια, γεγονός που υποδεικνύει 

ότι εμπειρικά καλύπτουν την βέλτιστη απόδοση, η μεταβολή της σταθμής της θαλασσας 

πιθανά θα οδηγήσει στην ανάγκη μετεγκατάστασης των ιχθυοσυλληπτικών προς πιο 

αβαθή νερά ή άλλες θέσεις που θα καθορίζονται από τα νέα δεδομένα ρευματολογίας 

και υδροδυναμικής. Στις περιπτώσεις των σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων η αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα μειώσει επίσης την 

λειτουργικότητα τους  (διευκολύνσεις χειρισμών εξαλίευσης, συλλεκτική ικανότητα 

κτλ). 

Επίσης  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνδυασμός έντονων καιρικών 

φαινομένων  με τις κατασκευαστικές αδυναμίες του συστήματος των ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστασεων. Η εμπειρία δείχνει ότι οι φραγμοί είναι ευαίσθητοι σε εντονα καιρικά 

φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από υψηλής ταχύτητας ανέμους με αποτέλεσμα 

συνήθως το σπάσιμό τους. Οι συνήθεις εκδηλώσεις τετοιων φαινομένων εντοπιζονται 

με μεγάλυτερη συχνότητα τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο (10-12% του χρόνου του 

μήνα λαμβάνουν χώρα εντάσεις αέρα >43 Km/h: Εικ.6.10), ενώ  με μικρότερη  

συχνότητα εκδήλωσης (περίπου 5%) εμφανίζονται τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

περίοδος κατά την οποία λαμβάνεται το 50% της ετήσιας παραγωγής των 

λιμνοθαλασσών (σχήμα…2). Η αύξηση της συχνότητας ή και της έντασης την περίοδο 
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αυτή θα εχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα αύξησης της 

πιθανότητας απώλειας σημαντικής ποσότητας αλιεύματος. 

μέση ενταση αέρα >43 Κm/h
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Εικ.6.10. Μέσο ποσοστό χρόνου ανα μήνα για τα έτη 2004-2009, μεσης εντασης αέρα (ανεξαρτητου 
διέυθυνσης) μεγαλύτερης των 43 km/h (στοιχεία μετεωρολογικού σταθμού ΤΕΙ Μεσολογγίου)  
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Εικ.6.11. Μέση ποσοστιαία κατανομή  της ετήσιας παραγωγής του λιμνοθαλασσιου συμπλέγματος 
Μεσολογγίου Αιτωλικου για τα ετη 1998-2004 (στοιχεία ιχθυοσκαλας Μεσολογγίου) 
 

α2) μεταβολές στην συλλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων 

Πέραν των μεταβολών στην συλλεκτικότητα των ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων που ήδη περιγράφηκε παραπάνω, σε διάφορα άλλα αλιευτικά εργαλεία, 

τα οποία παραδοσιακά χρησιμοποιούνται και είναι αποτελεσματικά σε λιμνοθαλάσσια 
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νερά διότι  η χρήση τους συνδέται με το βάθος του αλιευτικού πεδίου (πχ καμάκι, 

πυροφάνι), αναμένεται να μειωθεί η συλλεκτικότητα  τους. 

 

β) αλλαγή  της σύνθεσης ειδών του αλιεύματος 

Η μετάπτωση της υπάρχουσας οικολογικής ζώνωσης σε χαμηλότερα επίπεδα η 

οποία αναμένεται να επέλθει από την μεγαλύτερη επίδραση της θάλασσας στα 

λιμνοθαλάσσια υποσυστήματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα αύξησει το ποσοστό 

των παρακτιών ειδών στην παραγωγή των λιμνοθαλασσών.  

  

γ) εξομάλυνση της εποχικότητας της αλιευτικής παραγωγής  

Η συνολική παραγωγή σήμερα παρουσιάζει έντονα εποχικό πρότυπο. Οι 

μεγαλύτερες παραγωγές καταγράφονται τους μήνες Οκτώβριο εως Νοέμβριο 

(«χειμερινά είδη»), ως αποτέλεσμα κυρίως της μαζικής μετανάστευσης  

αναπαραγωγικά ώριμων και ανώριμων τριών ειδών  κεφαλοειδών (μυξινάρι, 

βελανισσα, λαυκίνος), της τσιπούρας και του λαβρακιού. Σημαντική επίσης είναι η 

συνεισφορά  του χελιού αλλά και των ανώριμων ατόμων του κεφάλου και του γάστρου 

(Δημητρίου, 2007).  Η  αύξηση της μέσης θερμοκρασίας η οποία ενδέχεται να αυξήσει 

τις  προς την θάλασσα μεταναστεύσεις των «χειμερινών» ειδών τους καλοκαιρινούς 

μήνες (λόγω αντίξοων θερμοκρασιακών συνθηκων) αλλά και την παραμονή στην 

λιμνοθάλασσα  ανώριμων ατόμων των παραπάνω ειδών τους χειμερινούς μήνες. Αυτό 

σε συνδυασμό με την  αύξηση του ποσοστού   των παράκτιων ειδών στην παραγωγή  

που κατεξοχήν  μεταναστεύουν τους καλοκαιρινούς και πρώτους φθινοπωρινούς μήνες,  

θα εξομαλύνει την εποχικότητα της παραγωγής με άμεσο αποτέλεσμα στην εποχική 

κατανομή των οικονομικών της αλιείας.  

 

δ) αυξημένη μεταβλητότητα στους ρυθμούς μετανάστευσης συνέπεια των έντονων 

καιρικών φαινομένων 

Σε μικρές κλίμακες χρόνου (ημέρων) αναμένεται να πιο έντονη μεταβλητότητα 

του ρυθμού συλλήψεων στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις με επίπτωση στην 

μείωση της δυνατότητας πρόβλεψης της παραγωγής και διαθεσής της,  με την 

αντίστοιχη οικονομική επίπτωση. 
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ε) Μεταβολή της αλιευτικής παραγωγής ως  αποτέλεσμα στρατολόγησης  

  Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας αν και θα προσφέρει μεγαλύτερες 

πιθανότητες προσέγγισης του γόνου και είσοδο και διασπορά του μέσα στην 

λιμνοθάλασσα, η συνοδευόμενη αύξηση του βάθους θα μειώσει το πλεονέκτημα 

προστασίας του γόνου από τους θηρευτές. Ειναι προφανές ότι οι μεταβολές που θα 

επελθουν στην παραγωγή καιοι οποίες συνδέονται με την στρατολογηση θα 

καθορισθούν απο το ισοζυγιο της επιτυχούς προσέγγισης, εισόδου διασποράς και της 

δυνατότητας προστασίας γόνου από τους θηρευτές.  

 
Οικονομικές επιπτώσεις 
 

α) Ανάγκη ενίσχυσης ή μετεγκατάστασης των ιχθυοσυλληπτικών και μεταβολές στην 

συλλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων 

 

α1. Οι οικονομικές επιπτώσεις αφορούν στα κόστη ενίσχυσης ή 

μετεγκατάστασης των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, ενώ η μείωση της 

συλλεκτικής ικανότητας άλλων εργαλείων πιθανά θα οδηγήσει στην καταργησή τους.  

   α2. Οικονομικές επιπτώσεις αποτέλεσμα αύξησης πιθανότητας απώλειας 

αλιέυματος λογω εντονων καιρικών φαινομένων 

 
β) αλλαγή της σύνθεσης ειδών του αλιεύματος και μείωση της απόδοση ανά μονάδα 
βιομάζας. 

 

Η μετάπτωση της υπάρχουσας οικολογικής ζώνωσης σε χαμηλότερα επίπεδα η 

οποία αναμένεται να επέλθει από την μεγαλύτερη επίδραση της θάλασσας στα 

λιμνοθαλάσσια υποσυστήματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα αυξήσει το ποσοστό 

των παράκτιων ειδών στην παραγωγή των λιμνοθαλασσών. Σε αυτή την περίπτωση 

αναμένεται μείωση της κατά μονάδα βιομάζας των οικονομικών απολαβών των αλιέων 

δεδομένου ότι η πλειονότητα των ειδών αυτών θα είναι μικρά σε μέγεθος και στις 

περισσότερες φορές εκτός των νόμιμων μεγεθών εμπόρευσής τους. 

 
γ) εξομάλυνση της εποχικότητας της αλιευτικής παραγωγής  
 

Η εξομάλυνση της εποχικότητας της παραγωγής θα έχει με άμεσο αποτέλεσμα στην 

εποχική κατανομή των οικονομικών της αλιείας. Από την άλλη ανάλογα με το ποσοστό 
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της καλοκαιρινής εξόδου ή παραμονής τους χειμερινούς μήνες στην λιμνοθάλασσα, η 

επίδραση στην οικονομική συνιστώσα θα είναι θετική ή αρνητική. Στην περίπτωση που 

λάβει χώρα μεγαλύτερο ποσοστό μετανάστευσης τους καλοκαιρινούς μήνες η 

οικονομική επίπτωση θα είναι αρνητική λόγω του ότι τα άτομα ψαριών κατά κανόνα θα 

έχουν εκμεταλλευτεί για αύξηση της βιομάζας την λιμνοθάλασσα μικρότερο χρονικό 

διάστημα σε σχέση με τη παραμονή τους μέχρι το τέλος της περιόδου. Από την άλλη 

εάν το ποσοστό των ατόμων που παραμένουν μέχρι τους τελευταίους χειμερινούς μήνες 

ή ακόμα για δεύτερη περίοδο στην λιμνοθάλασσα εκμεταλλευόμενα την λιμνοθάλασσα 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για αύξηση της βιομάζας, θα έχει θετική επίπτωση στην 

οικονομική συνιστώσα της αλιευτικής εκμετάλλευσης. 

 
δ) Μείωση της αλιευτική παραγωγής 
 

Με την μετάπτωση των ζωνών αποκλεισμού αναμένεται εγκατάσταση μεγαλύτερων 

πληθυσμών περιστασιακών ειδών παράκτιας διαβίωσης τα οποία σήμερα 

εγκαθιστούνται κυρίως στην ζώνη ΙΙ και ΙΙΙ της κεντρικής λιμνοθάλασσας και αύξηση 

της βιοποικιλότητας. Η μετάπτωση αυτή συνοδεύεται με μείωση της συνολικής 

πρωτογενούς παραγωγικότητας (φυτοπλαγκτόν) και κατά συνέπεια την μείωση των 

ποσοτήτων των πληθυσμών των διάδρομων ειδών χαμηλού τροφικού επιπέδου 

(κεφαλοειδών).  

Από την άλλη ανάλογα με το ισοζύγιο της επιτυχούς προσέγγισης, εισόδου 

διασποράς και της δυνατότητας προστασίας γόνου από τους θηρευτές θα επέλθουν 

θετικές ή αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες συνδέονται με την 

στρατολόγηση. 

6.9.2 Στις νεοπλημυριζόμενες περιοχές  

Δημιουργία νέων υδροβιότοπων στις κατακλύζουσες περιοχές-μεταφορά της 
οικολογικής ζώνωσης στις νέες περιοχές  
 

Τα παραπάνω αποτελούν επιπτώσεις στην υπάρχουσα λιμνοθαλασσια δομή όπως 

αυτή έχει οριοθετηθεί γεωμορφολογικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.  

Η αύξηση της στάθμης του νερού όμως θα έχει ως αποτέλεσμα τον 

επαναπλημυρισμό περιοχών οι περισσότερες από τις οποίες πριν τις παραπάνω 
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επεμβάσεις ήταν τμήμα της λιμνοθάλασσας. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στην 

σημερινή «λιμνοθάλασσα» θα μειωθεί ο οικολογικός της ρόλος ως nusrery ground, και 

ο ρόλος αυτός μεταφέρεται στα ενδότερα επαναπλυμηρισμένα τμήματα του προ του 70 

υδροβιότοπου. Επίσης στα ενδότερα θα μεταφερθούν και τα ιδιαίτερα 

μικροοικοσυστήματα τα οποία είναι επίσης υψηλής οικολογικής σημασίας. Οι νέες 

περιοχές ουσιαστικά θα αποτελέσουν την μετατόπιση της υπάρχουσας οικολογικής 

ζώνωσης προς τα ενδότερα ενώ θα προσαρτήσουν εκτάσεις από τις παράκτιες 

καλλιεργούμενες εκτάσεις με συνέπεια την αύξηση της λιμνοθαλάσσιας έκτασης. 

Οπότε σε ένα σενάριο που βασίζεται στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι 

προφανές ότι ο οικολογικός ρόλος του σημερινού υδροβιότοπου θα διατηρηθεί μόνο με 

την ενσωμάτωση σε αυτόν των πλημυριζόμενων περιοχών ή σημαντικό μέρος αυτών. 

Συνοπτικά οι επιπτώσεις στις ιχθυοκοινωνίες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Αιτωλικού δίνονται στον Πίνακα 6.5. 
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Πίνακας 6.5. Επιπτώσεις στις ιχθυοκοινωνίες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. 

Οικολογικές Αλιευτικής 
δραστηριότητας 

οικονομικές 

α) μετάπτωση οικολογικών ζωνών 
Ταση για θαλασσοποίησης των περιοχών, 
αλλαγή στην σύνθεση της ιχθυοπανίδας, 
αύξηση παράκτιων ειδών, μείωση της 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγικότητας 

α1) Ανάγκη ενίσχυσης ή 
μετεγκατάστασης των 
ιχθυοσυλληπτικών 
α2) μεταβολές στην 
συλλεκτικότητα αλιευτικών 
εργαλείων 

Οικονομικές απώλειες για την 
βελτιώση και προσαρμογή  των 
αλιευτικών  εργαλείων  

β) αλλοίωση των παράκτιων περιμετρικών 
μικρο-υδροβιοτόπων 
Μείωση των ιδιαίτερων υδροβιοτόπων, 
αρνητική επίπτωση στην βιοποικιλότητα 

β) αλλαγή  της σύνθεσης 
ειδών του αλιεύματος 
 

Μείωση εσόδων ανά μονάδα 
βιομαζας λόγω αύξησης του 
ποσοστού νεαρών ατόμων ειδών 
παράκτιας διαβίωσης 

γ) περιορισμός της  υπάρχουσας  έκτασης 
των γλυκών νερών 
μείωση των βιότοπων των ψαριών γλυκών 
νερών 

γ) εξομάλυνση της 
εποχικότητας της 
αλιευτικής παραγωγής 

Εξομάλυνση της εποχικότητας των 
οικονομικών της αλιείας 

δ) δημιουργία νέων υδροβιότοπων στις 
κατακλύζουσες περιοχές 
Αύξηση ιδιαίτερων υδροβιοτόπων, νεες 
περιοχές με ρόλο nursery ground 

δ) αυξημένη μεταβλητότητα 
στους ρυθμούς 
μετανάστευσης συνέπεια 
των έντονων καιρικών 
φαινομένων 
 

Αύξηση της πιθανότητας απώλειας 
αλιέυματος είτε λόγω μετατόπισης 
της εναρξης της προς την θάλασσα 
μεταναστευση, είτε λόγω της 
αύξησης της πιθανότητας 
καταστροφής των εγκαταστάσεων 
αποτέλεσμα αύξησης της συχνότητας 
των εντονων καιρικών φαινομένων 

ε) εξομάλυνση της έντονης εποχικότητας των 
μετακινήσεων 
 

ε) Μεταβολή της αλιευτικής 
παραγωγής ως  αποτέλεσμα 
στρατολόγησης 

Μείωση της δυναότητας πρόβλεψης 
της παραγωγής σε μικρά χρονικά 
διαστήματα λόγω αυξημενης 
μεταβλητότητας στις συλληψεις 
συνέπεια έντονων καιρικών 
φαινομένων 

στ) Πιθανή μετατόπιση της έναρξης των προς 
την θάλασσα μεταναστεύσεων 

στ) αύξηση της πιθανότητας 
καταστροφής των φραγμών  

Μείωση του συνολικών εσόδων 
αλιείας αποτέλεσμα της αύξησης της 
ποσότητας των παρακτιων και  
μείωσης των διάδρομων ειδών 
ψαριών. 

ζ) αυξημένη μεταβλητότητα στους ρυθμούς 
μεταναστευσης συνέπεια των έντονων 
καιρικών φαινομένων 

ζ) Μείωση της παραγωγής 
των διαδρομων ειδών και 
αύξηση των παρακτιων 
ειδών 

Θετική συνεισφορά στο σύνολο των 
εσόδων η ενταξη στο λιμνοθαλάσσιο 
σύστημα και στην αλιευτική 
εκμετάλλευση των 
νεοπλημυριζόμενων περιοχών 

η) αλλαγή ρευματολογίας και υδροδυναμικής  
και τροποποίηση προσέγγισης και διασποράς 
του γόνου 

ηε) οι κατακλυζουσες 
περιοχές θα συνεισφέρουν 
θετικά την παραγωγή της 
λιμνοθάλασσας ως 
αποτελεσμα αύξησης της 
εκτασης της αλλα και 
μεταφοράς σε αυτές της 
ηφιστάμενης οικολογικής 
ζώνωσης  

 

θ) Μείωση του πλειονεκτήματος προστασίας 
από θηρευτές 
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7.ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

7.1. Εισαγωγή 

Ο υγρότοπος με την ονομασία «λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου» αποτελείται, κύρια, 

από τις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου, αλλά και από άλλες μικρότερες 

(Εικ. 7.1) οι οποίες παρουσιάζουν γεωμορφολογικές και διαφορές σε αβιοτικούς 

παραμέτρους (Πίν. 7.1). Η ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου φθάνει ανατολικά έως τον 

ποταμό Εύηνο και δυτικά ως τις εκβολές του Αχελώου. Η συνολική έκταση του 

υγρότοπου είναι 258 km2 και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της 

χώρας. Η λιμνοθαλάσσια έκταση ωστόσο έχει έκταση περίπου 150 km2. Οι 

λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου βρίσκονται πίσω από μια διακεκομμένη αμμώδη 

παραλιακή λωρίδα, που βρίσκεται μεταξύ των εκβολών του ποταμού Εύηνου και του 

λόφου Κουτσιλάρη και συνδέονται με τον Πατραϊκό κόλπο με ένα μεγάλο άνοιγμα. Tο 

ανατολικό τμήμα της πεδιάδας του Μεσολογγίου οριοθετείται από τις εκβολές του 

Εύηνου, ενώ το δυτικότερο τμήμα της από τις εκβολές του Αχελώου. Το μεγαλύτερο 

τμήμα της πεδιάδας έχει σχηματιστεί από αποθέσεις των δύο αυτών ποταμών. Ο 

υγρότοπος Mεσολογγίου-Aιτωλικού είναι κυκλωμένος και από βουνά: τον Αράκυνθο, 

τα Πετρωτά, τον Κουτσιλάρη και τη Βαράσοβα. Oι ορεινοί αυτοί όγκοι, καθοριστικοί 

για το εντυπωσιακό του τοπίο, συμβάλλουν και στην ποικιλότητα των 
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οικοσυστημάτων, από τους οποίους υψηλότερος είναι ο Κουτσιλάρης (433 m). Στην 

ίδια περιοχή διακρίνονται προηγούμενες κοίτες του Αχελώου. Σε περιοχές των 

λιμνοθαλασσών κοντά στην Αγία Τριάδα, στους Αγίους Ταξιάρχες και στο Μεγάλο 

Βουνό παρατηρούνται πρωτογενείς αμμοθίνες. Το σύστημα των λιμνοθαλασσών 

σχηματίστηκε κατά την Ολόκαινο περίοδο.  

 

Εικόνα 7.1. Επιμέρους λιμνοθαλάσσια τμήματα της περιοχής μελέτης (ΑΚ: Ανατολική Κλείσοβα, ΑΔ:Δυτική 
Κλείσοβα, ΚΛ: Κεντρική λιμνοθάλασσα, Θ: Θολή, Π: Παλαιοπόταμος και Α: Αιτωλικό). 

Ωστόσο όμως η σημερινή εικόνα της λιμνοθάλασσας είναι αποτέλεσμα 

ανθρωπογενών παρεμβάσεων τα τελευταία 50 χρόνια. 

7.2. Διαχρονική εξέλιξη των ανθρωπογενών επεμβάσεων στο Εθνικό Πάρκο 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Η βασικότερη παρέμβαση που είχε γίνει στο σύστημα έως την δεκαετία του ‘60 

ήταν, στα τέλη του 19ου αιώνα, ο διαχωρισμός της Κλείσοβας από την υπόλοιπη Λ/Θ 

και η μετέπειτα κατασκευή του λιμανιού στο Μεσολόγγι (Δημητρίου, 2007). Έως τότε 

το οικοσύστημα κάλυπτε μία έκταση 220.000 στρ. και περιλάμβανε τρεις Λ/Θ (Εικ. 

7.2). 
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Εικόνα 7.2. Η περιοχή του συμπλέγματος Μεσολογγίου-Αιτωλικού πριν από τις παρεμβάσεις της περιόδου 
της δεκαετίας του ΄60 (1970) (Ψιλοβίκος 1997) 

Γενικά, το σύστημα περιβαλλόταν από βαλτώδεις εκτάσεις οι οποίες, σε συνδυασμό 

με τους χείμαρρους και τις κοίτες διασποράς των ποταμών, αποτελούσαν τις πηγές των 

γλυκών υδάτων του Λ/Θ αυτού συμπλέγματος. 

Το 1954 εκπονήθηκε από την Αμερικανική εταιρεία Knappen-Kippets-Abbot, στα 

πλαίσια του σχεδίου Marshal, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την 

αποξήρανση του συνόλου ουσιαστικά του υγρότοπου και τη μετατροπή του σε 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις (Ψιλοβίκος 1997). Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων 

ήταν με τιμές της εποχής εκείνης 704.000.000 δρχ., που αντιστοιχεί σε σταθερές τιμές 

2005 σε 183.596.940 € δηλαδή, σε 62 δισ. δραχμές. 

Η βασική ιδέα των έργων ήταν η μετατροπή των Λ/Θ της Κεντρικής και της 

Κλείσοβας σε καλλιεργούμενη πεδιάδα με την, μέσω αναχώματος, πλήρη απομόνωσή 

τους από τη θάλασσα. Το έργο συνοδεύονταν από την κατασκευή ενός εκτεταμένου 

αρδευτικού συστήματος, που θα ξεκινούσε από τη Λυσιμαχεία και θα κατέληγε σε 

αποστραγγιστικά αντλιοστάσια. Προβλεπόταν η διατήρηση μόνο της Λ/Θ του 

Αιτωλικού που, λόγω του μεγάλου βάθους της, δεν θα μπορούσε φυσικά να 

αποξηρανθεί και θα παροχέτευε τα νερά της μέσω του Διαύλου Μεσολογγίου-

Αιτωλικού στο λιμάνι του Μεσολογγίου (Εικ. 7.2). 

Ένα τμήμα των έργων αυτών υλοποιήθηκε από την εταιρεία ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας, την περίοδο 1970-1973 και είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των 



 177

άλλων, να περιορισθεί το σύμπλεγμα των Λ/Θ στο 60% περίπου της αρχικής του 

έκτασης.  

Με την παρέμβαση αυτή κατασκευάστηκαν αναχώματα που διαχώρισαν τα υδάτινα 

τμήματα και διαμόρφωσαν τις σημερινές 6 Λ/Θ και το δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού 

(Εικ. 7.2, 7.3). Στο σύστημα αυτό συναντώνται Λ/Θ κλειστού και ανοικτού τύπου ή 

Λ/Θ χαμηλής και υψηλής αλατότητας που επηρεάζονται άμεσα, αλλά διαφορετικά, από 

τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Εικόνα 7.3. Χάρτης του Υπ. Συντονισμού του έτους 1954 που δείχνει τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις 
για τη δεκαετία του ΄60 (Ψιλοβίκος 1997) 

Πίνακας 7.1. Επιμέρους τμήματα του λιμνοθαλάσσιου συμπλέγματος Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Δημητρίου 
κ.α., 2000; Katselis et al., 2003) 
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Λιμνοθάλασσα Διαύλου Κλείσοβας (ΑΚ). 

Είναι κλειστού τύπου λιμνοθάλασσα που επικοινωνεί με τη θάλασσα με ένα Δίαυλο. 

Στο στόμιο επικοινωνίας με τη θάλασσα υπάρχουν σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις ενώ στο εσωτερικό άκρο του διαύλου υπάρχουν παραδοσιακές. Είναι 

λιμνοθάλασσα, χαμηλής σχετικά αλατότητας (με κλίση αλατότητας κατά μήκος του 

διαύλου), έκτασης 8000 στρεμμάτων και μέσου βάθους 0.8 m ενώ το μέγιστο βάθος της 

είναι 1.5 m. Χαρακτηρίζεται από ένα βόρειο τμήμα αβαθές και ένα δίαυλο μήκους 3000 

m και πλάτους 150 m. Το στόμιο της έχει πλάτος 40 m, μόνιμες τσιμεντένιες 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και είναι πλήρως απομονωμένη από την υπόλοιπη 

Κλείσοβα. Στο βόρειο τμήμα της δέχεται εποχικά όμβρια ύδατα μέσω των τριών 

αυλάκων, εκβάλλει ακόμα ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης του Μεσολογγίου αλλά 

και τρία αποστραγγιστικά αντλιοστάσια (Εικόνα 7.4: Β2,Β4 & P.Polder) 

 

Εικόνα 7.4. Θέσεις αποστραγγιστικών αντλιοστασίων στις παρυφές των λιμνοθαλάσσιων υποσυστημάτων 
Μεσολογγίου Αιτωλικού. 

Λιμνοθάλασσα Δ. Κλείσοβας (ΔΚ)  

Είναι συνδυασμός κλειστού και ανοικτού τύπου λιμνοθάλασσας που επικοινωνεί με 

τη θάλασσα με δύο διαύλους συνολικού πλάτους 80 m, δύο σύγχρονους και τρεις 

παραδοσιακούς (δίαυλοι βρίσκονται στο μέτωπο της με τον Πατραϊκό κόλπο και τα 

άλλα τρία στο λιμάνι του Μεσολογγίου). Αυτά προς το λιμάνι ενώ είναι ανοικτού τύπου 
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επικοινωνούν μέσω τριών γεφυριών τα οποία μέχρι τη δεκαετία του '70 ήταν εφτά, μία 

φυσική αμμονησίδα μήκους 3500 m και ένα τεχνητό ανάχωμα μήκους 3500 m. Είναι 

λιμνοθάλασσα υψηλής σχετικά αλατότητας, έκτασης 18000 στρεμμάτων και μέσου 

βάθους 0.8 m, ενώ το μέγιστο βάθος της είναι 1.5 m. Χαρακτηρίζεται από πλήθος 

εγκάρσιων αναχωμάτων που κατασκευάστηκαν με σκοπό την αύξηση της αλατότητας 

για τροφοδοσία των αλυκών Μεσολογγίου. 

 

Κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (ΚΛ) 

Είναι λιμνοθάλασσα ανοικτού τύπου που επηρεάζεται άμεσα από τη θάλασσα και η 

οριοθέτηση της από την ανοικτή θάλασσα γίνεται από φυσικές αμμονησίδες και 

ιχθυοφραγμούς. Στο μέτωπο της κεντρικής λιμνοθάλασσας, υπάρχουν τα «διβάρια» 

(ιχθυοτροφεία - αλιευτικές θέσεις): Τουρλίδα, Βασιλάδι, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος. 

Όλα τα «διβάρια» είναι παραδοσιακού τύπου. Έχει μέσο βάθος 0.60 m (από 0.2 – 0.7 

m) ενώ το μέγιστο φθάνει το 1.5 m. Το μέτωπο της, Νότια, βρίσκεται στον Πατραϊκό 

κόλπο με όριο τις αμμώδεις προσχωσιγενείς νησίδες Βασιλάδι, Αϊ Σώστης, Κόμμα, 

Σχοινιάς συνολικού μήκους 9 km και τους παραδοσιακούς ιχθυοφραγμούς, από ξύλο 

και πλαστικό πλέγμα συνολικού μήκους 6 km, που συνδέουν τις νησίδες αυτές. Στο 

δυτικότερο άκρο της απομονώνεται μέσω των «αλογοπεραμάτων» από τη 

λιμνοθάλασσα της Θολής και ανατολικά οριοθετείται με το νησί Τουρλίδα και το 

Δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού από το λιμάνι Μεσολογγίου ενώ Βόρεια οριοθετείται 

από τη γέφυρα του Αιτωλικού. Στο βορειοδυτικό τμήμα της εκβάλλουν ένα 

αντλιοστάσια (Εικόνα 7.4: D1). 

 

Λιμνοθάλασσα Θολής (Θ) 

Είναι κλειστού τύπου λιμνοθάλασσα που επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο 

διαύλους συνολικού μήκους 50-150 m, εφοδιασμένους με σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις, ενώ οριοθετείται από τη θάλασσα με φυσική αμμονησίδα μήκους 2.5 

km. Έχει έκταση 8000-12000 στρέμματα και μέσο βάθος 0.6 m (0.1-1 m). 

Χαρακτηρίζεται από χαμηλή αλατότητα καθώς είναι αποδέκτης του αντλιοστασίου D2 

(Εικόνα 7.4) που αποστραγγίζει την περιοχή του κάμπου του Νεοχωρίου. Διαθέτει δύο 

στόμια, εκ των οποίων το ένα με σύγχρονες τσιμεντένιες ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις (μήκους 150 m, πλάτους 30 m και βάθους 1.5 m). Διαθέτει επίσης χώρο 
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150 στρεμμάτων βάθους 1.20 m ως καταφύγιο υπομεγεθών ψαριών. Το μέτωπο της 

νοτιοδυτικά βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος. Ανατολικά βρίσκεται η λιμνοθάλασσα 

Προκοπάνιστος με την οποία η υδάτινη επικοινωνία περιορίστηκε πολύ από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’70 και αποκόπηκε το 1994, ενώ δυτικά βρίσκεται η λιμνοθάλασσα 

του Παλαιοπόταμου με την οποία απομονώθηκε εντελώς την δεκαετία του ’60. 

 

Λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμου (Π) 

Είναι κλειστή λιμνοθάλασσα υψηλής σχετικά αλατότητας, έκτασης 4500 

στρεμμάτων και βάθους που κυμαίνεται 0.1-6 m. Αποτελείται από δύο κύρια τμήματα 

το ανατολικό και το δυτικό (Πόρτο) μέγιστου βάθους 6 m που δεν είναι απομονωμένα 

μεταξύ τους αφού επικοινωνούν με τρία (3) γεφύρια πλάτους 2 m. Το ανατολικό τμήμα 

δέχεται γλυκά νερά περί το 1/10 της παροχής του αντλιοστασίου D2 το χειμώνα (12500 

m3/h) που καταλήγει στη Θολή με διακλάδωση που κατασκευάστηκε το 1992. 

 

Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Α). 

Είναι λιμνοθάλασσα κλειστή, έκτασης 16000 στρεμμάτων, βάθους από 0.2 – 0.5 m 

(μέσο βάθος 12 m) και μέγιστου 32 m, το οποίο αφορά έκταση ίση με το 25% της 

λιμνοθάλασσας. Επικοινωνεί με την Κεντρική λιμνοθάλασσα μέσω των θολωτών 

γεφυριών της πόλης του Αιτωλικού. Η ανταλλαγή των νερών σε αυτήν είναι 

περιορισμένη. Η φυσικογεωγραφική της διαμόρφωση, το μεγάλο σχετικά βάθος της, το 

έντονα θετικό ισοζύγιο γλυκού νερού και η ελλιπής κυκλοφορία και ανανέωση του 

θαλασσινού νερού, δίδουν στη λιμνοθάλασσα τον χαρακτηρισμό της ευξεινικής 

λεκάνης, με τρία χαρακτηριστικά στρώματα νερού, από τα οποία, μόνο στο πρώτο που 

εκτείνεται μέχρι βάθος 7 m γίνεται ικανοποιητική οξυγόνωση. Κάτω από το βάθος των 

7 m οι συνθήκες είναι ανοξικές και παράγεται υδρόθειο και αμμωνία (Αλμπανάκης et 

al. 1995). Συχνά κάτω από ιδιαίτερα μετεωρολογικά φαινόμενα προκαλείται διαφυγή 

υδρόθειου, έντονες δυστροφικές κρίσεις και μαζικοί θάνατοι ψαριών. Η πρώτη 

αναφορά αυτού του φαινομένου περιγράφεται το 1813 και δημιούργησε μια μυθολογία 

περί υπάρξεως ηφαιστείου (Στασινόπουλος 1925, Χατζικακίδης 1951, Αλμπανάκης et 

al. 1995, Leonardos & Sinis 1997, Παπαθεοδώρου et al. 2000). Μέχρι το 1997, η 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού οριοθετούταν από την κεντρική λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου με τον ιχθυοφραγμό του ιχθυοτροφείου Πόρος, ο οποίος καταργήθηκε, 
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μετά από συχνές εμφανίσεις δυστροφικών κρίσεων, γιατί θεωρήθηκε ότι εμπόδιζε την 

ανανέωση των νερών. Στο νοτιοανατολικό και στο δυτικό τμήμα της εκβάλλουν δύο 

αντλιοστάσια (Εικόνα 7.4: Β3 & D6). 
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8.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ  

ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Βιογεωχημικές διεργασίες είναι εκείνες οι γεωχημικές διεργασίες που επηρεάζονται 

άμεσα ή έμμεσα από τον έμβιο κόσμο. 

Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι: (α) η μελέτη των μεταβολών των 

φυσικοχημικών συνθηκών που θα προκύψουν από την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, (β) η μελέτη των επιπτώσεων τους στις γεωχημικές διεργασίες οι οποίες 

κατ’ επέκταση θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τους οργανισμούς, π.χ. μεταβολές στη 

θερμοκρασία,  το pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής (Eh), συγκέντρωση διαλυμένου 

οξυγόνου κ.α..  

Πιο κάτω περιγράφονται γεωχημικές εργασίες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα 

από οργανισμούς, π.χ. η έντονη βιολογική δραστηριότητα οδηγεί στην αύξηση  του 

οργανικού άνθρακα στα ιζήματα. Η οξείδωση του οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση 

διαλυμένου οξυγόνου με δυσμενείς επιπτώσεις στους οργανισμούς.  

Η θολότητα των νερών λόγω διάβρωσης των ακτών οδηγεί σε αναστολή της 

φωτοσύνθεσης στο νερό και έλλειψη τροφής στη βάση της τροφικής αλυσίδας. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε συνθήκες κορεσμού ορισμένων στοιχείων π.χ. Ca 

και καταβύθιση τους, με αποτέλεσμα να κλείνουν οι πόροι του ιζήματος και να 

δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες. Επιπλέον οι οργανισμοί που χρειάζονται το Ca για 

την κατασκευή του σκελετού τους υποφέρουν και συμπιέζονται από την έλλειψη 

ασβεστίου. 
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8.1. Οργανικός Άνθρακας  

Η παρουσία του οργανικού υλικού στα ιζήματα παίζει σημαντικό ρόλο στις 

βιογεωχημικές διεργασίες στην ενσωμάτωση ή την απελευθέρωση τοξικών μετάλλων. 

Η κατανάλωση οξυγόνου για την οξείδωση του οργανικού υλικού οδηγεί σε μείωση της 

περιεκτικότητας του νερού σε διαλυμένο οξυγόνο, με δυσμενείς επιπτώσεις στους 

οργανισμούς. 

Η ανομοιογένεια της λιθολογικής σύστασης των ιζημάτων των λιμνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις του οργανικού 

άνθρακα να έχουν ένα σημαντικό εύρος. Βρέθηκαν τιμές οργανικού άνθρακα στις 

ξέβαθες περιοχές μεταξύ 6,9 και 4,4% και στις βαθιές περιοχές 0,7 – 1,2% (Voutsinou – 

Taliadouri and Satsmadjisd, 1987). 

Το χαμηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής που επικρατεί στα ιζήματα των 

λιμνοθαλασσών, με αυξημένο οργανικό υλικό οδηγεί στην αναγωγή των SO4
= με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό θειούχων ενώσεων. Η διεργασία αυτή στην 

πραγματικότητα αποτελεί ένα «εργοστάσιο» εμπλουτισμού των ιζημάτων με μέταλλα 

με την μορφή FeS2, CuS, ZnS κ.ά. Ο σιδηροπυρίτης ο οποίος σχηματίζεται 

εμπλουτίζεται στη συνέχεια περαιτέρω με τοξικά μέταλλα όπως Cd, Pb, As κ.ά. 

Από την άλλη μεριά σε περιοχές όπου επικρατούν οξειδωτικές συνθήκες με την 

οξείδωση του οργανικού υλικού, τοξικά μέταλλα, όπως Cd, Pb, As, Cr, Ni κ.ά. που 

βρίσκονται ενσωματωμένα στα ιζήματα αποδεσμεύονται στην υδατική μορφή. Έτσι 

προσλαμβάνονται από τους οργανισμούς και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.  

Με την απότομη αύξηση της παρουσία του οξυγόνου είτε με την είσοδο γλυκού 

νερού είτε με την έντονη κυκλοφορία των νερών επέρχεται οξείδωση του σιδηροπυρίτη 

η οποία οδηγεί στην αποδέσμευση των τοξικών μετάλλων στο νερό (Σχ.8.1, Σχ.8.2). Οι 

θέσεις των σταθμών καταγραφής Α, Β και Γ της κατακόρυφης μεταβολής των 

παραμέτρων του νερού της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού σημειώνονται στο Σχ.5.14 

(Παράρτημα Γ). 
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Σχήμα 8.1: Κατακόρυφες μεταβολές του διαλυμένου οξυγόνου στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Σταθμός A) 
(21/6/99) 
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Σχήμα 8.2: Κατακόρυφες μεταβολές του διαλυμένου οξυγόνου στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Σταθμός B) 
(21/6/99) 

Επομένως το ευαίσθητο σύστημα των λιμνοθαλασσών αυτών, με την έντονη 

παρουσία οργανικού υλικού, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά όπως: 

ξέβαθες περιοχές, βαθύτερες περιοχές, εγκλωβισμός νερών ανοξικές συνθήκες, με τις 

βιογεωλογικές ανακατατάξεις λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας θα υποστεί 

σοβαρές αλλαγές. Ο βαθμός δυσμενούς επίδρασης των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί 

από το πόσο βαθμιαία ή απότομα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές και κατά πόσον οι 
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οργανισμοί θα έχουν το βιολογικό χρόνο να προσαρμοσθούν στις νέες βιογεωχημικές 

συνθήκες. 

8.2. Αιωρούμενο Υλικό 

Το αιωρούμενο υλικό στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-Αιτωλικού παίζει 

σημαντικό ρόλο στην τύχη των τοξικών μετάλλων αλλά και στη λειτουργία των 

βιολογικών διεργασιών. 

Η κανονική κατανομή του αιωρούμενου υλικού προϋποθέτει μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στο επιφανειακό στρώμα του νερού, μικρές συγκεντρώσεις στα 

ενδιάμεσα στρώματα και μεγάλες επίσης συγκεντρώσεις στα νερά βάθους λόγω 

επανααιώρησης . 

Ο έμβιος λιμνοθαλάσσιος κόσμος είναι προσαρμοσμένος να διαβεί υπό τις συνθήκες 

αυτές. 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας με την παράκτια διάβρωση αναμένεται να 

επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες που επηρεάζουν την γεωγραφική και 

κατακόρυφη κατανομή του αιωρούμενου υλικού. Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι 

το αιωρούμενο υλικό επηρεάζει τη θολότητα του νερού και κατ’ επέκταση τη 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν δυσμενώς σε μεγάλο 

βαθμό τους οργανισμούς και η συμβολή των μεταβολών του αιωρούμενου υλικού στη 

διαταραχή των βιολογικών λειτουργιών θα είναι σημαντική. 

Η αποσάθρωση των ακτών θα οδηγήσει σε αύξηση της εισόδου αιωρούμενου υλικού 

στο υδατικό σύστημα και η τύχη του και επίδρασή του σ’ αυτό θα εξαρτηθεί από τα 

φυσικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά των παρακτίων ιζημάτων το βαθμό και ρυθμό 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας, την κυκλοφορία των νερών, την παρουσία ρύπων, 

τη φύση των ρύπων κ.ά.  

Πρέπει να ληφθούν εδώ υπόψη οι αγροτικές δραστηριότητες στη γύρω περιοχή και ο 

εμπλουτισμός των εδαφών με ρύπους συνδεόμενους με τις καλλιέργειες. 

Η ενδεχόμενη αποσάθρωση χονδρόκοκκου υλικού από τη γύρω περιοχή θα οδηγήσει 

σε κατρακύληση υλικών στον πυθμένα με αποτέλεσμα την επανααιώρηση των 

ιζημάτων. Η διεργασία αυτή θα αυξήσει το πάχος του νεφελοειδούς στρώματος στα 

βαθύτερα τμήματα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού που έχει αρκετό βάθος. 



 186

Η επανααιώρηση ιζημάτων του πυθμένα θα μεταφέρει ρύπους, στην υδάτινη μάζα 

από τον πυθμένα.  

8.3. Αποδέσμευση τοξικών μετάλλων από το αιωρούμενο υλικό  

Η μετακίνηση του αιωρούμενου υλικού από το ένα μικροπεριβάλλον στο άλλο 

οδηγεί σε μετακινήσεις τοξικών μετάλλων από τη στερεά στη διαλυμένη μορφή και 

αντιστρόφως. 

Οι ανοξικές συνθήκες που επικρατούν στα βαθύτερα στρώματα των λιμνοθαλασσών 

(π.χ. Αιτωλικού) έχουν ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση των τοξικών μετάλλων 

αμέσως μετά την είσοδο του αιωρούμενου υλικού στο περιβάλλον αυτό. Αυτό 

οφείλεται στην αναγωγή των οξειδίων σιδήρου και Μαγγανίου στα οποία βρίσκονται 

ενσωματωμένα τα τοξικά μέταλλα π.χ. Cd, Pb, As, Cr, Ni κ.ά. 

Με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας οι μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου υλικού 

που θα καταλήγουν στο ανοξικό τμήμα των λιμνοθαλασσών λόγω αποσάθρωσης και 

από άλλες πηγές θα υφίσταται τις διεργασίες της αναγωγής με το πιο πάνω αποτέλεσμα. 

Ένα μέρος των τοξικών μετάλλων ,τη παρουσία του H2S ,μπορεί να ενσωματώνεται 

και πάλι στα ιζήματα με τη μορφή θειούχων ενώσεων,. Ένα άλλο μέρος όμως θα 

παραμείνει στη διαλελυμένη μορφή και θα μεταφέρεται με τις μετακινήσεις του νερού 

στο τμήμα των λιμνοθαλασσών με το οξικό περιβάλλον (Σχ.8.3). Εκεί θα αυξάνεται η 

πιθανότητα να μπουν στην τροφική αλυσίδα λόγω μεγάλης συγκέντρωσής τους σε 

διαλελυμένη μορφή. 

Επομένως με την μετακίνηση των νερών της λιμνοθάλασσας στον Πατραϊκό κόλπο 

μεγαλύτερες ποσότητες τοξικών μετάλλων σε διαλυμένη μορφή θα μεταφέρονται στον 

Πατραϊκό. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η διαταραχή της φυσικής ισορροπίας στις λιμνοθάλασσες 

και ο εμπλουτισμός τους σε τοξικά μέταλλα σε διαλελυμένη μορφή θα επηρεάσει 

σημαντικά και τον Πατραϊκό κόλπο. Κρίσιμος επομένως σ’ αυτή τη διεργασία είναι ο 

ρόλος των ανοξικών συνθηκών που επικρατούν σε μεγάλο πάχος της υδάτινης μάζας 

στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού 
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Σχήμα 8.3.Κατακόρυφες μεταβολές του pH στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (21/6/99) (Σταθμός Γ) 

8.4. Θερμοκρασία 

Είναι φανερό ότι η επερχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας των υδατικών 

συστημάτων λόγω των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς 

επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις ξέβαθες περιοχές των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω εξάτμισης και κατ’ επέκταση συμπύκνωσης 

των συστατικών του νερού συμπεριλαμβανομένων των SO4
= και Ca, σχηματίζεται 

γύψος (CaSO4 2H2O ),η οποία δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα στα ιζήματα του πυθμένα. 

Αυτό κλείνει τους πόρους του ιζήματος με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί το 

οξυγονωμένο νερό στο ίζημα του πορώδους, και να παραμένει ανοξείδωτο το οργανικό 

υλικό. Επομένως στα ιζήματα δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες με δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δημιουργία τοξικών αερίων π.χ. H2S CH4, κ.ά. 

Σημειώνεται ότι οι μεταβολές της αλατότητας θα επηρεάσουν σημαντικά τους 

οργανισμούς. 
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8.5. Ανθρακικό Ασβέστιο – pH 

Η μέση συγκέντρωση του CaCO3 στα ιζήματα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου –

Αιτωλικού είναι 44%. Το CaCO3 τείνει να αυξηθεί προς τις βαθύτερες περιοχές και με 

την απόσταση από την ανοικτή θάλασσα. Οι μεγαλύτερες τιμές φτάνουν το 63,7% και η 

μικρότερη τιμή το 28,4% (Voutsinou – Taliadouri and Satsmadjisd, 1987). 

Είναι γνωστό ότι σε περιοχές διάλυσης του CaCO3 παρατηρείται αύξηση του pH. 

Επομένως κατά τις ανακατατάξεις των ιζημάτων / αιωρούμενου υλικού λόγω ανόδου 

της στάθμης της θάλασσας η τυχόν είσοδος ανθρακικού αιωρούμενου υλικού σε 

περιοχές μειωμένου pH θα οδηγήσει σε διάλυση του CaCO3. Αυτό θα δημιουργήσει 

στη συνέχεια πλέον αλκαλικό περιβάλλον με ευνοϊκά αποτελέσματα. γιατί ένα τέτοιο 

περιβάλλον ευνοεί την ενσωμάτωση των μετάλλων στη στερεή φάση. Έτσι μειώνεται η 

πιθανότητα εισόδου τους στην τροφική αλυσίδα. 

8.6. Μεταβολές του pH στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω αύξησης του CO2 στην 

ατμόσφαιρα 

Μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα λόγω της καύσης των 

ορυκτών ανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του pH στο θαλάσσιο νερό κατά 0,7 

μονάδες. 

Το μεγαλύτερο μέρος CO2 που παράγεται στην ατμόσφαιρα από την καύση των 

ορυκτών ανθράκων απορροφάται στο θαλάσσιο νερό με δυσμενείς επιδράσεις στους 

θαλάσσιους οργανισμούς. Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι στους επόμενους αιώνες λόγω 

αυτού του φαινομένου θα προκύψει αισθητή μείωση του pH του θαλάσσιου νερού. 

Θαλάσσιοι οργανισμοί που θα υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις θα είναι οι εξής: 

Κοραλλιογενείς ύφαλοι, ασβεστιτικό πλαγκτόν, άλλοι οργανισμοί με σκελετό ή 

κέλυφος ασβεστιτικό. Οι πλέον ευαίσθητοι οργανισμοί στις μεταβολές του pH θα είναι 

αυτοί που βρίσκονται σε βαθιά νερά.  

Συμπερασματικά υπολογίζεται ότι στους επόμενους αιώνες θα υπάρξουν 

μεγαλύτερες μειώσεις του pH των θαλασσών λόγω ανθρωπογενούς εκπομπής CO2 στην 

ατμόσφαιρα συγκριτικά με τα προηγούμενα 300 εκατομμύρια χρόνια (Caldeira  and 

Wicket 2003). 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

9.1. Σύνοψη 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκτίμησης των επιπτώσεων από τις κλιματικές 

και ανθρωπογενείς αλλαγές στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού αποτελεί 

μια από τις πρώτες εφαρμογές διερεύνησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

σε ευαίσθητα οικοσυστήματα του Ελλαδικού χώρου. 

Οι εφαρμογές που έγιναν στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού δείχνουν 

σημαντικές επιπτώσεις αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια αλλαγής του κλίματος που 

προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι ειδικές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών 

(IPCC).  

Οι επιπτώσεις στο σύστημα της λιμνοθάλασσας εξετάστηκαν ως προς τρεις 

βασικές συνιστώσες των αλλαγών στο κλίμα που αναμένονται: 

1. η άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

2. η αύξηση της θερμοκρασίας και 

3. η μείωση των βροχοπτώσεων 

 

Με βάση τα ιστορικά δεδομένα έγινε ο έλεγχος των τάσεων κυρίως για τις 

υδρολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με την εισροή γλυκού νερού στη 

λιμνοθάλασσα). Δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί με επιστημονικές μεθόδους ότι οι 

αυτές οι τάσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε σχέση πάντα με το ιστορικό δείγμα. 

Σημειώνεται όμως ότι οι διαθέσιμες χρονοσειρές ήταν μικρές και έτσι δεν μπορούν να 

εξαχθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα τόσο για ποσοτικά όσο και για τα 

ποιοτικά δεδομένα. 
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Εκτός των παραπάνω, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό το ερευνητικό 

έργο στηρίχθηκαν στα σενάρια κλιματικής αλλαγής των διεθνών οργανισμών, η 

εφαρμογή των οποίων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού, έδωσε τις 

εκτιμήσεις στο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας. Τα συμπεράσματα συμπυκνώνονται 

σε 5 επιμέρους ενότητες: 

α)  Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και εκτίμηση των περιοχών 

που κατακλύζονται με βάση τα μελλοντικά σενάρια 

β)  Επιπτώσεις στις απορροές της υδροδοτούσας λεκάνης της λιμνοθάλασσας 

γ)  Επιπτώσεις στην αλατότητα της λιμνοθάλασσας 

δ)  Οικολογικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα 

ε)  Επιπτώσεις στις βιογεωχημικές διεργασίες της λιμνοθάλασσας 

 

Τα συμπεράσματα των παραπάνω ενοτήτων παρουσιάζονται συνοπτικά στη 

συνέχεια. 

9.2. Συνοπτικά συμπεράσματα 

9.2.1 Μόνιμη κατάκλυση από άνοδο στάθμης θάλασσας 

Στην περίπτωση της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης κατά 50 cm αγροτική περιοχή 

έκτασης 64 Ηa θα κατακλυστεί από τη θάλασσα, ενώ σε περίπτωση ανόδου κατά 100 

cm κατοικημένη περιοχή έκτασης 132 Ηa και αγροτική περιοχή έκτασης 33 Ha θα 

κατακλυσθούν από την θάλασσα στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με 

ανυπολόγιστες συνέπειες. 

9.2.2 Μεταβολές απορροών υδροδοτούσας λεκάνης 

Με τη βαθμονόμηση μοντέλου βροχής – απορροής για την υδροδοτούσα λεκάνη, 

και τη διαμόρφωση σειράς σεναρίων κλιματικής αλλαγής, προκύπτουν σημαντικές 

μειώσεις απορροών με βάση τις προβλεπόμενες από τους διεθνείς φορείς κλιματικές 

αλλαγές για τις επόμενες δεκαετίες. Η μείωση της εισροής γλυκού νερού στη 

λιμνοθάλασσα αναμένεται να μειωθεί κατά 25 – 35% με βάση τα πιο «αισιόδοξα» 

σενάρια. Σε πιο «απαισιόδοξα» σενάρια η μείωση κυμαίνεται στο 50 – 60%. Όσον 

αφορά τις περιόδους ξηρασίας, για έτη με έντονη ξηρασία η μείωση των απορροών 
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κυμαίνεται στο 55 – 70%, ενώ για εξαιρετικά ξηρά έτη η μείωση μπορεί να φτάνει το 

85%. 

9.2.3 Επιπτώσεις στην αλατότητα του νερού 

Οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν την αλατότητα του νερού της 

λιμνοθάλασσας σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους: 

1. αύξηση της εξάτμισης συνεπάγεται και αύξηση της συγκέντρωσης των 

διαλυμένων στοιχείων 

2. μείωση εισροών γλυκού νερού από τα ρέματα και τα αποστραγγιστικά 

αντλιοστάσια 

3. εισροή θαλασσινού νερού σε τμήματα της λιμνοθάλασσας στα οποία θα 

προκαλέσει κατά περίπτωση αύξηση ή μείωση της αλατότητας ανάλογα με το 

εάν η αλατότητα του τμήματος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την 

αλατότητα του θαλασσινού νερού 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκαν διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε ένα από 

επιμέρους τμήματα της λιμνοθάλασσας. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η 

εισροή θαλασσινού νερού θα επηρεάσει το ισοζύγιο γλυκού-αλμυρού νερού στα 

επιμέρους τμήματα της λιμνοθάλασσας.  

9.2.4 Οικολογικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα 

Οι επιπτώσεις που αφορούν τις ιχθυοκοινωνίες και την εκμετάλλευσή τους στην 

σημερινή έκταση της λιμνοθάλασσας εντάσσονται:  

 

Οικολογικές επιπτώσεις: 

1. Η μετάπτωση οικολογικών ζωνων η οποία συνδέεται με αλλαγες στην 

κατανομή και εγκατασταση ειδών ψαριών στην λιμνοθάλασσα 

2. αλλοίωση των παράκτιων περιμετρικών μικρο-υδροβιοτόπων  

3. περιορισμός της  υπάρχουσας  έκτασης των γλυκών νερών 

4. περιορισμός της  υπάρχουσας  έκτασης των γλυκών νερών 

5. εξομάλυνση της έντονης εποχικότητας των μετακινήσεων 

6. Πιθανή μετατόπιση της έναρξης των προς την θάλασσα μεταναστεύσεων 
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7. αυξημένη μεταβλητότητα στους ρυθμούς μεταναστευσης συνέπεια των 

έντονων καιρικών φαινομένων 

8. τροποποίηση προσέγγισης και διασποράς του γόνου λόγω αλλαγή 

ρευματολογίας και υδροδυναμικής 

9. Μείωση του πλειονεκτήματος προστασίας από θηρευτές 

 

Επιπτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα: 
 
1. Ανάγκη ενίσχυσης ή μετεγκατάστασης των ιχθυοσυλληπτικών 

2. αύξηση της πιθανότητας καταστροφής των φραγμών 

3. μεταβολές στην συλλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων 

4. αλλαγή  της σύνθεσης ειδών του αλιεύματος 

5. εξομάλυνση της εποχικότητας της αλιευτικής παραγωγής 

6. αυξημένη μεταβλητότητα στους ρυθμούς μετανάστευσης συνέπεια των 

έντονων καιρικών φαινομένων 

7. Μεταβολή της αλιευτικής παραγωγής ως  αποτέλεσμα στρατολόγησης 

8. Μείωση της παραγωγής των διαδρομων ειδών και αύξηση των παράκτιων 

ειδών 

 

Οικονομικές επιπτώσεις: 
1. Οικονομικές απώλειες για την βελτιώση και προσαρμογή  των αλιευτικών  

εργαλείων 

2. Αύξηση της πιθανότητας απώλειας αλιέυματος είτε λόγω μετατόπισης της 

εναρξης της προς την θάλασσα μεταναστευση, είτε λόγω της αύξησης της 

πιθανότητας καταστροφής των εγκαταστάσεων αποτέλεσμα αύξησης της 

συχνότητας των εντονων καιρικών φαινομένων 

3. Μείωση εσόδων ανά μονάδα βιομάζας λόγω αύξησης του ποσοστού νεαρών 

ατόμων ειδών παράκτιας διαβίωσης 

4. Εξομάλυνση της εποχικότητας των οικονομικών της αλιείας 

5. Μείωση της δυναότητας πρόβλεψης της παραγωγής σε μικρά χρονικά 

διαστήματα λόγω αυξημενης μεταβλητότητας στις συλληψεις συνέπεια 

έντονων καιρικών φαινομένων 

6. Μείωση του συνολικών εσόδων αλιείας αποτέλεσμα της αύξησης της 

ποσότητας των παρακτιων και  μείωσης των διάδρομων ειδών ψαριών. 

 



 193

Στις νέες εκτάσεις από πλημμυρισμό: 
1. Δημιουργία νέων υδροβιότοπων στις κατακλύζουσες περιοχές με ρόλο 

nusrery ground. 

2.  Μεταφορά της σημερινής οικολογικής ζώνωσης στις νέες περιοχές με 

αντίστοιχη υποστήριξη της βιοποικιλότητας. 

 

Αύξηση της έκτασης της λιμνοθάλασσας με θετική συνεισφορά στον οικολογικό 

ρόλο αλλά και στην παραγωγικότητας της. 

9.2.5 Επιπτώσεις στις βιογεωχημικές διεργασίες της λιμνοθάλασσας 

Μεταξύ άλλων, οι κύριες επιπτώσεις μπορούν συνοπτικά να παρουσιαστούν: 

 Με τις βιογεωλογικές ανακατατάξεις λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας 

το ευαίσθητο σύστημα των λιμνοθαλασσών θα υποστεί σοβαρές αλλαγές. Ο 

βαθμός δυσμενούς επίδρασης των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί: α) από το 

πόσο βαθμιαία ή απότομα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές και β) κατά πόσον οι 

οργανισμοί θα έχουν το βιολογικό χρόνο να προσαρμοσθούν στις νέες 

βιογεωχημικές συνθήκες. 

 Η ενδεχόμενη αποσάθρωση χονδρόκοκκου υλικού από τη γύρω περιοχή θα 

οδηγήσει σε κατρακύληση υλικών στον πυθμένα, με αποτέλεσμα την 

επανααιώρηση των ιζημάτων. Η διεργασία αυτή θα αυξήσει το πάχος του 

νεφελοειδούς στρώματος στα βαθύτερα τμήματα της λιμνοθάλασσας του 

Αιτωλικού που έχει αρκετό βάθος. Η επανααιώρηση ιζημάτων του πυθμένα 

θα μεταφέρει ρύπους, στην υδάτινη μάζα από τον πυθμένα.  

 Με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας οι μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου 

υλικού που θα καταλήγουν στο ανοξικό τμήμα των λιμνοθαλασσών λόγω 

αποσάθρωσης και από άλλες πηγές, θα υφίσταται τις διεργασίες της 

αναγωγής, με αποτέλεσμα τοξικά μέταλλα π.χ. Cd, Pb, As, Cr, Ni κ.ά. να 

μεταβαίνουν στη διαλυμένη μορφή. Με την μορφή αυτή μπορούν εύκολα να 

μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα. 

 Η είσοδος ανθρακικού αιωρούμενου υλικού σε περιοχές μειωμένου pH θα 

οδηγήσει σε διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). Αυτό θα 

δημιουργήσει στη συνέχεια πλέον αλκαλικό περιβάλλον το οποίο ευνοεί την 
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ενσωμάτωση των μετάλλων στη στερεή φάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μειώνεται η πιθανότητα εισόδου τους στην τροφική αλυσίδα. 

9.3. Προτάσεις 

Το θέμα των επιπτώσεων των κλιματικών και ανθρωπογενών αλλαγών στα 

ευαίσθητα οικοσυστήματα του ελληνικού χώρου όπως είναι η λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη χώρα. 

Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα πρέπει να γίνουν με στόχο να 

μειωθεί η τρωτότητά τους έναντι των αναμενόμενων κλιματικών αλλαγών. Οι 

παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν τόσο την υδρολογική δίαιτα των περιοχών αυτών 

αλλά και τις διεργασίες των οικοσυστημάτων. 

Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις πρέπει να στηρίζονται σε αναλυτικές σε βάθος 

επιστημονικές προσεγγίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα σχετικά δεδομένα 

και τις χρονοσειρές πολλών μεταβλητών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν 

συστηματικά προγράμματα παρακολούθησης και ανάλυσης όλων των σχετικών 

παραμέτρων που να καταλήγουν σε παρεμβάσεις με την προσέγγιση του προληπτικού 

σχεδιασμού. 

Οι βελτιωτικές αυτές προτάσεις πρέπει να υποστηρίζονται και να 

παρακολουθούνται από τους αντίστοιχους αποκεντρωμένους φορείς που έχουν άμεση 

εποπτεία και ευθύνη για τις περιοχές αυτές. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι φορείς 

διαχείρισης των αντίστοιχων οικοσυστημάτων θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να 

μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. 

Φορείς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια πρέπει να συνεργαστούν για την 

προστασία αυτών των σημαντικών οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν τόσο από τις 

ανθρωπογενείς αιτίες όσο και από τις κλιματικές αλλαγές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ 
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Πίνακας Α1: Μετεωρολογικοί σταθμοί της ευρύτερης περιοχής και χαρακτηριστικά τους. 

Όνομα Σταθμού Νομός Φορέας
Περίοδος 
λειτουργίας

Όργανα 
ΕΓΣΑ ‘87

Χ 
ΕΓΣΑ ’87 

Υ 
Υψόμετρο

(m) 

ΓΕΡΟΠΟΡΟΥ-ΚΟΙΤΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΥΠΓΕ 53-58 Βμ 0 0 25 

ΚΡΕΜΑΣΤΑ(ΥΗΣ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Βγ,Θα,
Υα,Εξ,Αμ

281497 4306438 390 

ΛΕΠΕΝΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 263595 4288436 190 

ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ,ΧΒμ 273353 4325181 680 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Χμ,Θα 264421 4316185 620 

ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΥΠΓΕ 72- Βμ,Χγ,Θα,,
Υα,Αγ,Εξ,,

264145 4306935 480 

ΜΑΛΤΑΙΙΚΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60-68 Βμ,Χμ,Θα 271162 4299324 250 

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ 268537 4308657 380 

ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ,Θα 263422 4331029 760 

ΠΕΤΡΩΝΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ 274425 4312190 480 

ΣΤΑΘΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 263144 4321779 630 

ΣΑΡΔΙΝΙΑ-ΒΑΛΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΥΠΓΕ 66-71 999 256916 4307154 80 

ΣΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΑΛΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ 253736 4297993 150 

ΚΑΤΟΧΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 78- Βμ,Θα,Υα,
Θε,Εξ 

259700 4255224 10 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 64-67 Βμ,Θα,Υα 222145 4306446 158 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΔΕ 65- Βμ,Βγ,Θα,,
Εξ,Αμ 

222145 4306446 10 

ΒΑΛΤΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 50-58 Βμ 248172 4259280 5 

ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΔΕ 65- Βμ 229567 4311745 15 

ΛΕΣΙΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΔΕ 57- Βμ,Βγ,Θα,
Εξ,Αμ 

253878 4255400 1 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 63-66 Βμ 235101 4304149 300 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΔΕ 65- Βμ,Βγ,Εξ,
Αμ 

235101 4304149 300 

ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 63-66 Βμ 229062 4296945 35 

ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΔΕ 65- Βμ 229062 4296945 10 

ΦΡΑΞΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΥΠΓΕ 52-57 Βμ 252593 4260994 1 
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ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ & 

Ξ/ΡΟΥ 

ΕΜΥ 34-43 Βμ,Θα 245556 4268621 1 

ΤΕΜΠΛΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Θα,Υα,
Εξ,Αμ 

277837 4330608 306 

ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΕΜΥ 31-40,48- Βμ,Θα,Υα,
Βα 

214780 4303002 1 

ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 262938 4266237 142 

ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΥΠΓΕ 50- Βμ 284788 4267472 50 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΥΠΔΕ 50-66 Βμ 291718 4254332 40 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 275555 4249213 5 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΑΑ 94-31 Βμ,Θα,Υα,
Βα 

275555 4249213 4 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΜΥ 31-34, 36-39, 
55-59, 80- 

Βμ,Θα 275555 4249213 1 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΓΕ 52-57 Βμ 294606 4309789 15 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 66- Βμ,Εξ 294606 4309789 100 

ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ,Θα 314234 4283393 960 

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 51- Βμ 325954 4288680 1160 

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΔΕΗ 70- Βμ,Θα,Υα 325954 4288680 1160 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 51- Βμ 324261 4277614 1000 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΕΜΥ 55-59,,61-71 Βμ,Θα,Υα,
Βα 

306761 4274316 850 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 306761 4274316 900 

ΠΟΡΟΣ (ΡΗΓΑΝΙΟΥ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 60- Βμ 303586 4263288 150 

ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 65-68 Βμ 300404 4252261 380 

ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΓΕ 63-67 Βμ,Θα,Υα 304592 4244756 5 

ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΓΕ 63-68 Βμ 307682 4252085 120 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΕΑΑ Δεκ-31 Βμ 310593 4252016 6 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΕΜΥ 31-37,79- Βμ,Θα 310593 4252016 15 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΥΠΔΕ 50-81 Βμ 310593 4252016 13 

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΕΜΥ 35-40 Βμ,Θα 282791 4300848 850 

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 65- Βμ,ΧΒμ 284187 4298959 850 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΕΑΑ Απρ-31 Βμ 273426 4277042 80 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΕΜΥ 31-40,47- Βμ,Βγ,Θα,
Υα,Θε,Εξ,,

271975 4277083 47 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 13-30 Βμ 273426 4277042 47 
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ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 74- Ηγ,Ηα 273426 4277042 60 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 57- Θα,Υα,Θε,
Εξ 

273426 4277042 40 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 56- Βμ,Θα,Υα,
,Θε,Εξ,Αμ,

273426 4277042 81 

ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 53-64 Βμ 284389 4306358 188 

ΣΑΡΓΙΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 50-66 Βμ 275347 4293650 433 

ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 63-79 Βμ 291570 4304315 380 

ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 78- Βμ,Θα,Υα,
Εξ,Αμ 

294654 4311639 277 

ΘΕΡΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 53- Βμ 296553 4272718 360 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 292341 4278379 600 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 52-54 Βμ 277677 4273220 23 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 299225 4263396 620 

ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 71- Χμ,Θα,Βγ 296694 4278267 900 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
(ΠΡΟΒΛΗΤΑ) 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 74- Βμ,Θα,Εξ,,
Αμ 

270949 4291924 145 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ(Υ.Η.Σ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 61- Βγ 270949 4291924 75 

ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΑΟΤΩΛ/ΝΙΑΣ-
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ 267944 4288308 50 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 293258 4313526 680 

ΒΕΛΑΟΡΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Χμ 279071 4323167 560 

ΒΟΥΛΠΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Χμ 286336 4324818 660 

ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 285045 4330407 850 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 74-78 Βμ,Θα,Εξ 288776 4308091 550 

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Χμ 279175 4326867 480 

ΦΟΥΣΙΑΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ,Θα 285247 4337807 950 

ΒΙΝΙΑΝΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 300574 4317041 620 

ΚΑΡΙΤΣΑ ΔΟΛΟΠΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 55- Βμ 301324 4346639 1130 

ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ 306849 4337245 910 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ,Θα 310947 4327891 780 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 303692 4326218 900 

ΜΟΛΟΧΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 315446 4335188 790 

ΝΕΡΑΙΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 32-33 Βμ 299743 4341126 1200 
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ΠΑΠΠΑΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60-80 Βμ,Χμ 299177 4318927 880 

ΠΑΠΠΑΡΟΥΖΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 297402 4306015 660 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 80- Βμ 304951 4318782 999 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 310769 4320491 880 

ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΓΕ 60- Βγ,ΧΒγ,Θ
α,Υα,Θε,Ε

316671 4325905 1067 

ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60-82 Βμ,Χμ 315229 4325938 820 

ΑΝΙΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ 307343 4298363 1060 

ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 80- Βμ,Χμ 313002 4292675 1016 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΕΑΑ Απρ-31 Βμ 309058 4309427 974 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΕΜΥ 31-33,,36-
40,80- 

Βμ,Θα 307568 4307612 1000 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ,ΧΒμ 309058 4309427 960 

ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ,Θα 313089 4296375 1120 

ΜΥΡΙΝΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 310415 4305693 1100 

ΠΡΟΥΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βμ,Χμ,Θα 295575 4291253 920 

ΠΡΟΥΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 80- Βμ,Χμ 295575 4291253 730 

ΡΟΣΚΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60-81 Βμ,Χμ 304267 4291035 1050 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ 295765 4298653 630 

ΑΓΡΑΦΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 77-80 Βμ,Χμ 296673 4333800 850 

ΑΣΠΡΟΡΡΕΥΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60-80 Βγ,Χμ 289667 4341390 1020 

ΕΠΙΝΙΑΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ 293791 4333876 1050 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 290762 4328402 660 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 60- Βμ,Χμ 286035 4313719 650 

ΤΡΟΒΑΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΗ 59- Βγ,Χμ 292595 4343163 1060 

ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΥΠΔΕ 999 Βμ 308561 4348310 600 

ΕΓΚΛΟΥΒΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 85- Βγ,Θα,Υα 208584 4292111 800 

ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 85- Βγ,Θα,Υα 208652 4293962 550 

ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΕΑΑ 15-31 Βμ 213333 4303054 2 

ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΥΠΓΕ 79- Βγ,Θα,Υα 210236 4297609 800 

ΔΑΦΝΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,ΧΒμ 334111 4262600 1050 
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Όνομα Σταθμού Νομός Φορέας
Περίοδος 
λειτουργίας

Όργανα 
ΕΓΣΑ ‘87

Χ 
ΕΓΣΑ ’87 

Υ 
Υψόμετρο

(m) 

ΚΑΛΛΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63-79 Βμ 340036 4268031 400 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63-84 Βμ,Χμ 348716 4266012 1040 

ΚΟΝΙΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Χμ 341708 4279100 850 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΕΑΑ Απρ-31 Βμ 344358 4266095 587 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΕΜΥ 31-35,,40,59- Βμ,Θα,Υα 337056 4264390 600 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 50- Βμ,Βγ,Θα,
Εξ,Αμ 

344358 4266095 537 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Χμ 345669 4258669 600 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Βγ,Χμ 329986 4273789 950 

ΣΥΚΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Χμ 344609 4279043 780 

ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 79- Βμ,Βγ,Χμ,,
Θα,Εξ,Αμ

340036 4268031 447 

ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ 
(ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ) 

ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Βγ 341818 4284649 1050 

ΠΥΡΑ ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ 

ΥΠΔΕ 63- Βμ,Βγ,Χμ 349171 4290057 1140 
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Πίνακας A2: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Αγρίνιο (1980-2001). 

ΑΓΡΙΝΙΟ 
Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 7 0.53 0.24 

1981 - 1982 10 1.67 1.46 

1982 - 1983 9 0.98 0.95 

1983 - 1984 8 0.98 0.92 

1984 - 1985 3 -0.91 -0.66 

1985 - 1986 10 1.33 1.35 

1986 - 1987 8 0.58 0.75 

1987 - 1988 6 0.03 -0.04 

1988 - 1989 3 -0.88 -0.88 
1989 - 1990 1 -2.17 -2.26 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 7 0.51 0.84 10% 692.6 

1991 - 1992 1 -1.44 -1.37 20% 702.9 

1992 - 1993 2 -0.97 -1.06 30% 727.5 

1993 - 1994 5 -0.29 -0.37 40% 817.1 

1994 - 1995 10 1.22 1.22 50% 880.7 

1995 - 1996 4 -0.36 -0.26 60% 982.8 

1996 - 1997 6 0.06 -0.01 70% 998.6 

1997 - 1998 4 -0.77 -0.87 80% 1088.9 

1998 - 1999 9 1.07 1.18 90% 1146.7 

1999 - 2000 2 -0.91 -0.86 100% 1258.8 

2000 - 2001 5 -0.25 -0.27 

Πίνακας A3: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Τρίκορφο (1980-2001). 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ 
Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 10 2.23 2.13 

1981 - 1982 10 2.23 2.07 

1982 - 1983 8 0.46 0.23 

1983 - 1984 10 0.67 1.19 

1984 - 1985 2 -0.73 -0.49 

1985 - 1986 9 0.63 0.96 

1986 - 1987 7 0.32 0.30 

1987 - 1988 3 -0.56 -0.50 

1988 - 1989 6 -0.15 -0.08 
1989 - 1990 1 -2.14 -2.12 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 8 0.47 0.75 10% 787.0 

1991 - 1992 1 -1.61 -1.56 20% 849.2 

1992 - 1993 2 -0.81 -0.81 30% 894.4 

1993 - 1994 4 -0.37 -0.35 40% 918.6 

1994 - 1995 5 -0.28 -0.16 50% 952.9 

1995 - 1996 4 -0.38 -0.23 60% 1040.9 

1996 - 1997 6 -0.01 -0.11 70% 1127.6 

1997 - 1998 3 -0.46 -0.73 80% 1150.0 

1998 - 1999 7 0.16 -0.05 90% 1192.6 

1999 - 2000 9 0.53 0.11 100% 1745.8 

2000 - 2001 5 -0.22 -0.54 
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Πίνακας A4: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Σταμνά (1980-2001). 

ΣΤΑΜΝΑ 

Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 7 0.39 0.38 

1981 - 1982 10 1.44 1.37 

1982 - 1983 4 -0.43 -0.42 

1983 - 1984 9 0.75 0.79 

1984 - 1985 3 -0.66 -0.70 

1985 - 1986 10 1.09 1.05 

1986 - 1987 8 0.60 0.49 

1987 - 1988 5 -0.01 -0.15 

1988 - 1989 2 -0.94 -0.94 

1989 - 1990 1 -2.30 -2.25 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 7 0.44 0.57 10% 600.0

1991 - 1992 1 -1.83 -1.82 20% 755.4

1992 - 1993 2 -1.36 -1.35 30% 802.9

1993 - 1994 6 0.32 0.28 40% 922.6

1994 - 1995 10 1.73 1.84 50% 1003.6

1995 - 1996 6 0.28 0.38 60% 1035.8

1996 - 1997 3 -0.48 -0.41 70% 1098.8

1997 - 1998 4 -0.46 -0.54 80% 1143.9

1998 - 1999 8 0.60 0.57 90% 1257.7

1999 - 2000 5 0.13 0.16 100% 1484.7

2000 - 2001 9 0.74 0.72 

Πίνακας A5: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Ματσούκι (1980-2001). 

ΜΑΤΣΟΥΚΙ 

Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 10 1.18 0.98 

1981 - 1982 10 1.11 0.87 

1982 - 1983 6 0.24 0.02 

1983 - 1984 9 0.77 1.15 

1984 - 1985 5 -0.02 0.21 

1985 - 1986 7 0.61 0.83 

1986 - 1987 5 -0.02 -0.05 

1987 - 1988 3 -0.87 -0.77 

1988 - 1989 4 -0.41 -0.33 

1989 - 1990 1 -1.88 -1.72 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 8 0.75 0.93 10% 674.1

1991 - 1992 2 -1.00 -0.87 20% 703.6

1992 - 1993 3 -0.59 -0.55 30% 817.5

1993 - 1994 8 0.72 0.69 40% 921.0

1994 - 1995 10 1.67 1.69 50% 966.0

1995 - 1996 6 0.14 0.26 60% 1018.4

1996 - 1997 7 0.32 0.20 70% 1143.8

1997 - 1998 4 -0.11 -0.34 80% 1159.2

1998 - 1999 9 0.84 0.58 90% 1274.0

1999 - 2000 2 -0.98 -1.25 100% 1478.5

2000 - 2001 1 -2.42 -2.49 
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Πίνακας A6: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Λεσίνι (1980-2001). 

ΛΕΣΙΝΙ 
Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 7 0.35 0.33 

1981 - 1982 10 1.49 1.40 

1982 - 1983 6 0.21 0.19 

1983 - 1984 10 1.07 1.10 

1984 - 1985 3 -0.67 -0.70 

1985 - 1986 9 0.94 0.89 

1986 - 1987 7 0.22 0.12 

1987 - 1988 4 -0.47 -0.60 

1988 - 1989 2 -1.15 -1.13 

1989 - 1990 1 -2.44 -2.36 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 8 0.67 0.80 10% 527.9

1991 - 1992 2 -1.04 -1.04 20% 611.2

1992 - 1993 1 -1.38 -1.36 30% 647.9

1993 - 1994 6 0.18 0.14 40% 686.5

1994 - 1995 10 1.83 1.93 50% 779.5

1995 - 1996 8 0.61 0.71 60% 789.2

1996 - 1997 5 -0.12 -0.05 70% 876.5

1997 - 1998 5 -0.27 -0.35 80% 953.3

1998 - 1999 9 0.94 0.89 90% 985.5

1999 - 2000 3 -0.57 -0.53 100% 1188.7

2000 - 2001 4 -0.36 -0.35 

Πίνακας A7: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό 
Γαβαλού (1980-2001). 

ΓΑΒΑΛΟΥ 

Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 10 1.64 1.50 

1981 - 1982 10 1.91 1.71 

1982 - 1983 9 1.12 0.87 

1983 - 1984 6 -0.18 0.29 

1984 - 1985 2 -0.78 -0.52 

1985 - 1986 10 1.16 1.50 

1986 - 1987 4 -0.56 -0.59 

1987 - 1988 6 -0.31 -0.24 

1988 - 1989 5 -0.46 -0.39 

1989 - 1990 1 -2.26 -2.21 Decile Thresholds (mm)

1990 - 1991 7 0.42 0.70 10% 784.0

1991 - 1992 2 -0.95 -0.86 20% 847.8

1992 - 1993 1 -1.17 -1.16 30% 875.5

1993 - 1994 4 -0.49 -0.47 40% 901.1

1994 - 1995 8 0.59 0.73 50% 938.1

1995 - 1996 7 0.27 0.44 60% 1096.6

1996 - 1997 8 0.77 0.66 70% 1188.7

1997 - 1998 5 -0.39 -0.66 80% 1312.5

1998 - 1999 9 0.99 0.75 90% 1367.8

1999 - 2000 3 -0.68 -1.08 100% 1629.5

2000 - 2001 3 -0.65 -0.97 

 

 



 218

Πίνακας A8: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για το σταθμό ΥΗΣ 
Καστρακίου (1980-2001). 

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 9 0.73 0.49 

1981 - 1982 8 0.65 0.37 

1982 - 1983 7 0.14 -0.15 

1983 - 1984 10 0.94 1.40 

1984 - 1985 3 -0.58 -0.27 

1985 - 1986 10 1.24 1.47 

1986 - 1987 8 0.40 0.31 

1987 - 1988 5 0.07 0.12 

1988 - 1989 6 0.11 0.16 

1989 - 1990 3 -1.36 -1.20 Decile Thresholds (mm) 

1990 - 1991 7 0.21 0.46 10% 641.0 

1991 - 1992 1 -1.91 -1.69 20% 734.5 

1992 - 1993 2 -1.89 -1.75 30% 933.0 

1993 - 1994 5 0.08 0.07 40% 1033.6 

1994 - 1995 10 1.99 1.97 50% 1042.8 

1995 - 1996 4 -0.03 0.12 60% 1049.9 

1996 - 1997 6 0.13 -0.02 70% 1113.6 

1997 - 1998 4 -0.37 -0.65 80% 1194.6 

1998 - 1999 9 0.90 0.54 90% 1250.4 

1999 - 2000 2 -1.44 -1.76 100% 1548.9 

2000 - 2001 - - - 

Πίνακας A9: Δείκτες ξηρασίας SPI, RDIst και Deciles (και τα όρια για κάθε Decile) για τη λεκάνη 
απορροής Κ.Λ. Μεσολογγίου (1980-2001). 

ΛΕΚΑΝΗ Κ.Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Υδρολ. Έτος Deciles SPI RDIst 

1980 - 1981 8 0,63 0,61 

1981 - 1982 10 1,60 1,52 

1982 - 1983 5 -0,06 -0,06 

1983 - 1984 9 0,68 0,73 

1984 - 1985 3 -0,73 -0,76 

1985 - 1986 10 1,13 1,09 

1986 - 1987 7 0,38 0,27 

1987 - 1988 4 -0,14 -0,29 

1988 - 1989 2 -0,95 -0,94 

1989 - 1990 1 -2,45 -2,39 Decile Thresholds (mm) 

1990 - 1991 8 0,48 0,63 10% 600,8

1991 - 1992 1 -1,63 -1,63 20% 738,9

1992 - 1993 2 -1,41 -1,40 30% 854,0

1993 - 1994 6 0,17 0,13 40% 880,1

1994 - 1995 10 1,65 1,76 50% 952,1

1995 - 1996 6 0,34 0,45 60% 1005,5

1996 - 1997 4 -0,22 -0,15 70% 1033,7

1997 - 1998 3 -0,46 -0,53 80% 1087,2

1998 - 1999 9 0,74 0,71 90% 1217,5

1999 - 2000 5 -0,11 -0,08 100% 1381,1

2000 - 2001 7 0,39 0,37 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΙΚΟΝΕΣ 
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Λογισμικό Medbasin 

  

Εικόνα B.1. Υπολογισμός μέσης βροχόπτωσης βάσει συντελεστών βαρύτητας  
 

  

Εικόνα B.2. Πίνακας αποτελεσμάτων μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής 
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Εικόνα B.3. Εργαλείο διαμόρφωσης κλιματικών σεναρίων . 

 

Εικόνα B.4. Εισαγωγή παραμέτρων στο μηνιαίο μοντέλο του λογισμικού Medbasin. 
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Λογισμικό DrinC 

 

Εικόνα B.5. Το παράθυρο ‘File management’. 

 

Εικόνα B.6. Παράθυρο πίνακα δεδομένων. 
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Εικόνα B.7. Φόρμα υπολογισμού των δεικτών και πίνακας αποτελεσμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΧΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΤΕΣ 

 


