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Καηαγραθή ανθρωπογενών και κλιμαηικών αλλαγών και ηης 

επίδραζης ηοσς ζηο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλαζζας Μεζολογγίοσ  

Σύλνςε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 

 
Ειζαγωγή 

Πνιιά έρνπλ γξαθεί γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηελ αλάπηπμε.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ηε ρώξα καο ε αλακελόκελε θιηκαηηθή αιιαγή 

θαζώο θαη νη επηπηώζεηο ηεο θπξίσο ζε επαίζζεηα ζπζηήκαηα ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. 

Η ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ απνηειεί ίζσο ην πην επαίζζεην ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο νηθνζύζηεκα ηεο Διιάδαο. 

 

Σύκθσλα κε ηα ζελάξηα γηα ρξνληθό νξίδνληα έσο ην έηνο 2050, όπσο εμεηδηθεύνληαη 

γηα ηε ρώξα καο, πξνβιέπεηαη όηη ζα ππάξμεη κηα αύμεζε ζηε κέζε εηήζηα 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα από 3-5
ν
C, κία κείσζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ύςνπο 

βξνρόπησζεο θαηά 80-120 mm θαη κηα κέζε αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

θαηά 50-100 cm.  

 

Α.Κύριοι ζηότοι 

 

Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ζε αξρηθό επίπεδν ησλ 

βαζηθώλ αιιαγώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ θπξίσο ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε έλα 

επαίζζεην νηθνινγηθά ζύζηεκα όπσο είλαη ε Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνύ.  

 

 

Β.Τασηόηηηα ηοσ προγράμμαηος 

 

Ο Φνξέαο Αλάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ληκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ.  

 

Ο Φνξέαο Δθπόλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην Κέληξν Δθηίκεζεο Φπζηθώλ 

Κηλδύλσλ θαη Πξνιεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ κε 

ζπλεξγαζία εηδηθώλ επηζηεκόλσλ από άιινπο Φνξείο. 

 

Ο Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Γ/ληεο ηνπ Κέληξνπ 

Γ.Τζαθίξεο Καζεγεηήο ΔΜΠ.  

 

Η δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην από ηνπο: Σ.Βαξλάβα Καζεγεηή 

Παλ. Παηξώλ, Δ.Γνπθάθε Αλαπι. Καζεγεηή ΔΜΠ, Κ.Καπίξε Δξεπλεηή Γ΄ 

ΔΛΚΔΘΔ, Γ.Καηζέιε Αλαπι. Καζεγεηή ΤΔΙ Μεζνινγγίνπ θαη ηνπο Δπηζηεκνληθνύο 

Σπλεξγάηεο ΔΜΠ: Γ.Αιεμάθε, Φ.Βαγγέιε,  Γ.Τίγθα,  Γ.Γακβξνπιά θαη B.Todorovic.  

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 6 κήλεο. 
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Γ.Κύρια ζσμπεράζμαηα 

 

 

Τα κύρια ζσμπεράζμαηα από ηελ πξνζνκνίσζε εθαηνληάδσλ ζελαξίσλ  γηα ηηο 

κειινληηθέο ζπλζήθεο, θσδηθνπνηεκέλα είλαη: 

 

1) Δπηβεβαηώλνληαη θαη κε ηε ρξήζε ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ νη ηάζεηο κείσζεο ηεο 

εηζξνήο γιπθνύ λεξνύ ζηε ιηκλνζάιαζζα. Σύκθσλα κε ην θύξην «κεηξηνπαζέο» 

ζελάξην γηα ρξνληθό νξίδνληα έσο ην 2050, ε κέζε εηήζηα θπζηθή εηζξνή ζηε 

ιηκλνζάιαζζα ζα κεησζεί πεξίπνπ θαηά 30%. 

 

2) Δπηβεβαηώλεηαη ε άπνςε όηη ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο ην θιίκα ζηελ πεξηνρή ζα 

γίλεη μεξόηεξν. Η ηάζε απηή πξνθύπηεη από ηνλ δείθηε μεξαζίαο πνπ 

ππνινγίζζεθε από ηνπο 7 ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο γηα κηθξέο ζρεηηθά ρξνλνζεηξέο 

δεδνκέλσλ. 

 

3) H αλακελόκελε αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο (κε δεδνκέλε ηε κεγαιύηεξε 

αζηάζεηα) ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ κε ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε 

κεηαλάζηεπζε ησλ ζαιάζζησλ θαη ιηκλαίσλ νξγαληζκώλ. Αλ θαη ζην παξόλ 

ζηάδην ε νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ ηεο ιηκλνζάιαζζαο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή (κε 

εμαίξεζε νξηζκέλα απνκνλσκέλα ηκήκαηα) θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο δελ 

πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλόο όηη νη κηθξέο ηηκέο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ήηαλ 

ε αηηία καδηθώλ ζαλάησλ ςαξηώλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1999 ζε ζπλζήθεο άπλνηαο θαη 

πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Οη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην δηαιπκέλν νμπγόλν ζηηο 

κειινληηθέο ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα αβέβαηεο αθνύ ε παξάκεηξνο απηή 

εμαξηάηαη κελ από ηε ζεξκνθξαζία αιιά επίζεο θαη από ηνλ θπκαηηζκό θαη ηελ 

αιαηόηεηα. 

 

4) Η αιαηόηεηα θαη ε εμέιημε ηεο ζηνλ ρξόλν απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξν 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Η γεληθή ηάζε είλαη όηη ε αιαηόηεηα ζα 

απμεζεί ζην κέιινλ ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο εμάηκηζεο, ηεο κείσζεο ησλ εηζξνώλ 

γιπθνύ λεξνύ θαη ηεο κεγαιύηεξεο εηζξνήο ζαιαζζηλνύ λεξνύ ιόγσ ηεο αλόδνπ 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Δληνύηνηο ην ζέκα είλαη πεξηζζόηεξν πεξίπινθν 

ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο 

θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ ζε θάζε κία από ηηο 6 επηκέξνπο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ 

πάξθνπ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη ε αιαηόηεηα 

δελ ζα έρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ Κεληξηθή Ληκλνζάιαζζα ελώ ζα απμεζεί 

ζηελ ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηησιηθνύ. 

 

5) Η πεξηνρή ιόγσ ησλ ρακειώλ πςνκέηξσλ θηλδπλεύεη κε κόληκε ε ζπρλή 

θαηάθιπζε/πιεκκπξηζκό ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε αλύςσζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 50 cm ζα θαηαθιπζηεί από 

ζάιαζζα κηα πεξηνρή πεξί ηα 640 ζηξέκκαηα. Αλ όκσο πξαγκαηνπνηεζεί ην 

δπζκελέο ζελάξην ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο θαηά 100 cm εθηηκάηαη όηη ζα 

θαηαθιπζζεί πεξηνρή έθηαζεο πεξίπνπ 1650 ζηξεκκάησλ (1320 ζηξεκκαηα 

θαηνηθεκέλε θαη 330 ζηξέκκαηα αγξνηηθή πεξηνρή). 

 

6) Η νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ απνηειεί έλα επαίζζεην 

νηθνζύζηεκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Οη θπξηόηεξεο κεγάιεο θιίκαθαο 

επεκβάζεηο είλαη: 

 ε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ Αρειώνπ κε ηα θξάγκαηα ηεο ΓΔΗ ζην Καζηξάθη 

θαη ηνλ Σηξάην 
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 ε εθηξνπή ηνπ Δπήλνπ πξνο ηνλ Μόξλν θαη ηελ Αζήλα 

 

Οη κηθξόηεξεο έθηαζεο αλζξσπνγελείο πίεζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ πεξηνρή 

είλαη: 

 Απνξξνέο από ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό. Σην βόξεην ηκήκα ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο θαηαιήγνπλ νη απνξξνέο ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο 

Ι.Π.Μεζνινγγίνπ. 

 

 Κηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα. Πεξηκεηξηθά ηεο ιηκλνζάιαζζαο βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κηθξήο δπλακηθόηεηαο νη νπνίεο 

πηζαλά ζπκβάιινπλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

λεξνύ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

 

 Ακκνισξίδεο. Οη ακκνισξίδεο ξπζκίδνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ 

ξεπκάησλ ζηε ιηκλνζάιαζζα πξνθαιώληαο δηαθπκάλζεηο ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ 

 

7) Οη επηπηώζεηο ζηηο βηνγεσρεκηθέο δηεξγαζίεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο πεξηιακβάλνπλ 

ηηο βηνγεσινγηθέο αλαθαηαηάμεηο ιόγσ αλύςσζεο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Η 

ελδερόκελε απνζάζξσζε ρνλδξόθνθθνπ πιηθνύ από ηε γύξσ πεξηνρή ζα 

νδεγήζεη ζε θαηξαθύιεζε πιηθώλ ζηνλ ππζκέλα, κε απνηέιεζκα ηελ 

επαλααηώξεζε ησλ ηδεκάησλ. Η δηεξγαζία απηή ζα απμήζεη ην πάρνο ηνπ 

λεθεινεηδνύο ζηξώκαηνο ζηα βαζύηεξα ηκήκαηα ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ 

Αηησιηθνύ πνπ έρεη ζεκαληηθό βάζνο. Η επαλααηώξεζε ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα ζα 

κεηαθέξεη ξύπνπο, ζηελ πδάηηλε κάδα από ηνλ ππζκέλα. Με ηελ άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο νη κεγάιεο πνζόηεηεο αησξνύκελνπ πιηθνύ ζα θαηαιήγνπλ 

ζην αλνμηθό ηκήκα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ, ιόγσ απνζάζξσζεο θαη από άιιεο 

πεγέο. Τν πιηθό απηό ζηε ζπλέρεηα ζα πθίζηαηαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο αλαγσγήο, κε 

απνηέιεζκα ηα ηρλνζηνηρεία (π.ρ. Cd, Pb, As, Cr, Ni) δπλεηηθά λα κεηαλαζηεύνπλ 

ζην λεξό ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  

 

8) Η επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο ηρζπνθνηλσλίεο πεξηιακβάλεη: 

 νηθνινγηθέο επηπηώζεηο, όπσο είλαη νη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή θαη 

εγθαηάζηαζε εηδώλ ςαξηώλ ζηε ιηκλνζάιαζζα, ε αιινίσζε ησλ παξάθηησλ 

πεξηκεηξηθώλ κηθξν-πδξνβηνηόπσλ, ε εμνκάιπλζε ηεο έληνλεο επνρηθόηεηαο 

ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη νη επηπηώζεηο ζηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (όπσο ε 

αλάγθε ελίζρπζεο ή κεηεγθαηάζηαζεο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθώλ κνλάδσλ). 

  νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο, όπσο είλαη νη απώιεηεο γηα ηελ βειηίσζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ, ε εμνκάιπλζε ηεο επνρηθόηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηεο αιηείαο θαη  ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθώλ εζόδσλ αιηείαο. 

 επηπηώζεηο επί ησλ λέσλ εθηάζεσλ από πιεκκπξηζκό, όπσο ε δεκηνπξγία 

λέσλ πδξνβηόηνπσλ ζηηο θαηαθιπδόκελεο πεξηνρέο (κε ξόιν nursery ground) 

θαη ε κεηαθνξά ηεο ζεκεξηλήο νηθνινγηθήο δώλσζεο ζηηο λέεο πεξηνρέο.  

 

 


