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1.1    ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Συμπλέγματος των Υγροτόπων Μεσολογγίου -
Αιτωλικού και της Ευρύτερης περιοχής τους συντάχθηκε από τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος, με βάση το Α' και Β' Στάδιο της μελέτης "Πρόγραμμα
Αντιμετώπισης Ειδικών Περιβαλλοντικών προβλημάτων Συστήματος
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και της ευρύτερης περιοχής τους".

Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (1996) στην ομάδα συμπραττόντων και ειδικών
επιστημόνων:

 Συμπράττοντες:

1. Χωροδυναμική Περιβάλλον
Ανάπτυξη
Ε. Καραθανάση ΕΕ

2. Δ. Κωνσταντόπουλος
3. Δ. Βαϊνάλης
4. Α. Σωτηρόπουλος
5. Ν. Χαρίσης
6. Θ. Κανέλλος

 Ειδικοί Επιστήμονες:

Φ. Περγαντής
Δ. Καλλιδρομίτου
Ε. Καλκετενίδου
Ε. Ζαλαχώρη
Δρ. Μ. Μποναζούντας
Δρ. Α.Κοτρωνάρου
Α. Ρειζόπουλος
Κ. Δίκαιος
Κ. Δημητράτος
Α.Παναγιωτοπούλου

(σε αντικατάσταση της Ε. Καλκετενίδου)

 Συνεργάτες Μελέτης:

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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1.2    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η συνολική περιοχή μελέτης χωρίζεται ως ακολούθως:

1. Περιοχή μελέτης
2. Ευρύτερη περιοχή.

Οι παραπάνω επιμέρους περιοχές αναλύονται ως εξής:

1. Περιοχή μελέτης.

Είναι η περιοχή άμεσης επιρροής η οποία θα διερευνηθεί με στόχο να καθοριστούν
χωρικά και ποιοτικά οι αναγκαίες ρυθμίσεις και επεμβάσεις. Περιλαμβάνει όλη την
περιοχή που περιελάμβανε και η Κ. Υ. Α. 1319/93. Επιπλέον στην περιοχή μελέτης
όπως προτάθηκε από την ομάδα μελέτης και εγκρίθηκε από την υπηρεσία, η ζώνη IV
των Εχινάδων νήσων επεκτείνεται με σκοπό τον έλεγχο των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων και καθορίζεται από την ισοβαθή των 50m η κατ' ελάχιστον σε
απόσταση 300m από την ακτογραμμή των νησιών και όχι από την ακτογραμμή όπως
αυτή έχει καθοριστεί στην Κ. Υ. Α. Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται επίσης

• τα φαράγγια Κλεισούρας και Παλιορολάκκα, ενώ κατά μήκος των υψηλών
σημείων των εκατέρωθεν πρανών τους περιλαμβάνεται και ζώνη 200m με
σκοπό τον έλεγχο εξορυκτικών δραστηριοτήτων και την προστασία της
άγριας ορνιθοπανίδας

• το όρος Βαράσοβα χωρίς την περιβάλλουσα περιοχή αφού αυτή με βάση την
παρούσα μελέτη προτείνεται να περιέλθει σε προστατευόμενη περιοχή με
Ζ.Ο.Ε.

2.      Ευρύτερη περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί το χωρικό πλαίσιο που περιβάλλει την περιοχή μελέτης.
Περιλαμβάνει όλη την περιοχή της Κ. Υ. Α. 1319/93 και επιπλέον την λεκάνη
απορροής του ποταμού Εύηνου, με τα όρια όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Επίβλεψης. Ειδικότερα η περιοχή της πεδιάδας του Αγρινίου ορίζεται νότια και δυτικά
της Εθνικής οδού Αντίρριου - Αγρινίου και ανατολικά της επαρχιακής οδού η οποία
διέρχεται από τις κοινότητες Οχθιά, Γουριότισσα, Ρίγανη, Παλαιομάνινα, Μάνινα
Βλιζιανών και φτάνει έως το όρος Καληχίτσα.

Η περιοχή μελέτης καθώς και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζονται στον Χάρτη Ε.1.

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει αξιόλογη ποικιλία
οικοσυστημάτων με σπάνιους οικοτόπους όπου ενδιαιτούν πολλά απειλούμενα είδη
του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Εξέχουσα σημασία, βέβαια, έχει το
περιλαμβανόμενο σύμπλεγμα υγροτόπων και οι συναφείς και γειτνιάζοντες προς αυτό
χερσαίοι οικότοποι. Σ'αυτό το υγροτοπικό σύμπλεγμα, υπάρχουν, ακόμη σε καλή
κατάσταση, ικανής ποικιλίας και μεγάλης έκτασης επιμέρους φυσικά ενδιαιτήματα
(αλμυροί και γλυκείς βάλτοι, αμμολουρίδες, περιοδικά διαβρεχόμενοι λασπότοποι,
παραποτάμια βλάστηση και υδρόφιλα δάση, ρηχές λιμνοθάλασσες, κλπ), τα οποία είναι
πλέον πολύ σπάνια στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο.



7

Ως εκ τούτου η περιοχή που αποτελείται από το Δέλτα Αχελώου, τη λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, τις εκβολές του Εύηνου και τις νήσους Εχινάδες εκτός από τα
Μόδια, την Μάκρη και Μακροπούλα έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της
σύμβασης Ραμσάρ που έχει επικυρωθεί από τη χώρα μας από το 1974. Η
υγροτοπική περιοχή προστασίας έχει οριοθετηθεί για πρώτη φορά το 1985 με βάση ειδική
μελέτη διεπιστημονικής ομάδας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το όριο της περιοχής που προστατεύεται
σύμφωνα με την συνθήκη Ramsar φαίνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα. Στα υγροτοπικά
ενδιαιτήματα της περιοχής απαντώνται κανονικά 47 είδη σπανίων και απειλουμένων
πουλιών του ευρύτερου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής αναφερομένης Ε.Ε.),
είδη που προστατεύονται αυστηρά από την κοινοτική οδηγία 409/79.

Αλλά και η υπόλοιπη πανίδα είναι αξιόλογη και περιλαμβάνει ορισμένα είδη που ήδη
έχουν εκλείψει ή μειωθεί σημαντικά σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Έτσι, η περιοχή μελέτης
συνιστά γενικότερα ένα ευρύ φυσικό χώρο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία όχι μόνο
σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει τελικά ενταχθεί και στο ευρωπαϊκό
δίκτυο προστατευομένων περιοχών NATURA στην κατηγορία περιοχών Α. Η περιοχή
που περιλαμβάνει το Δέλτα του Αχελώου, τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, τις
εκβολές του Ευήνου και τις νήσους Εχινάδες, ανήκει στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (SΡΑ). Επισημαίνεται ότι η ίδια περιοχή
εντάσσεται στο Κοινοτικό Δίκτυο Natura 2000 στα πλαίσια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως
φαίνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα όπου επισυνάπτονται και οι σχετικοί χάρτες. Η
περιοχή η οποία προστατεύεται από την Συνθήκη Ramsar δείχνεται στο Χάρτη του
παραρτήματος).

Σημειώνεται ότι στο δίκτυο προστατευομένων περιοχών του εθνικού καταλόγου
NATURA 2000 ανήκουν επίσης το όρος Βαράσοβα και οι νήσοι Εχινάδες της περιοχής
μελέτης, οι λίμνες Οζερός και Λυσιμαχεία και το όρος Παναιτωλικό της ευρύτερης
περιοχής μελέτης όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο Παράρτημα. Επίσης με ειδικά
διατάγματα προστατεύονται το Δάσος Φράξου και το όρος Βαράσοβα. Τέλος τμήμα του
όρους Αράκυνθος έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του επιστημονικού καταλόγου
NATURA 2000 (βλέπε κείμενο και χάρτη στο σχετικό Παράρτημα) και εντάσσεται στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης.
Από το εθνικό αλλά και το διεθνές καθεστώς προστασίας της φύσης και της
βιοποικιλότητας, προκύπτει η ανάγκη όπως και η εν λόγω περιοχή ενταχθεί σε ένα ειδικό
διαχειριστικό σχεδιασμό που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση των
προαναφερθέντων σημαντικών φυσικών και βιοτικών στοιχείων.
1.3.1 Προσέγγιση του Σκοπού Προστασίας
Για τον ορθότερο προσδιορισμό και κατανόηση του στόχου αυτής της μελέτης, θα πρέπει να γίνει
μνεία ορισμένων στοιχείων που αφορούν στην προσέγγισή του. Τα δυο πρώτα στοιχεία
αναφέρονται σε παρελθούσα ειδική δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της
συγκεκριμένης υγροτοπικής περιοχής και τα επόμενα σε εναλλακτικούς τρόπους προστασίας
της. Τα στοιχεία αυτά έχουν ως εξής :

• Η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος και Καταναλωτών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EC/DG ΧΙ/Β.3), εκπόνησε (1987-1990) μια προπαρασκευαστική δράση
για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρακτίων Υγροτόπων Μεσογειακού Τύπου".
Εκπονήθηκαν 13 μελέτες από εμπειρογνώμονες διαφόρων κρατών σε διάφορες
υγροτοπικές περιοχές της Μεσογείου, κατά τις οποίες έγινε ανάλυση του φυσικού
περιβάλλοντος και των διάφορων δραστηριοτήτων, των διαχειριστικών ζητημάτων
και των δυνατοτήτων εφαρμογής σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να
προκύπτει γι αυτούς μια αειφορική εκμετάλλευση από τις τοπικές κοινωνίες και μια
ισόρροπη ανάπτυξη με διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

• Μια από τις περιοχές μελέτης ήταν και το υπό συζήτηση υγροτοπικό σύμπλεγμα
(Pergantis 1988) και αποφασίστηκε όπως αποτελέσει μια πιλοτική περιοχή για
περαιτέρω δράση της ομάδας εργασίας της EC/DG ΧΙ/Β.3. (ήταν η μια από τις δυο
πιλοτικές περιοχές που επιλέχθηκαν).    Στα πλαίσια αυτής της πιλοτικής δράσης
έγιναν τρία επιμέρους προγράμματα :
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1. Η εκπόνηση μελέτης από το ΕΜΠ με τίτλο "Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συμπλέγματος Υγροτόπων Μεσολογγίου" (Μποναζούντας και συνεργ. 1993)

2. Πρόγραμμα  Οικολογικής Αναβάθμισης Αλυκής  Μεσολογγίου  (από  την  εταιρία
Ελληνικές Αλυκές ΑΕ) και

3. Πρόγραμμα   Οικολογικής   Αναβάθμισης   της   λ/θ   Κλείσοβας   (από   το   Δήμο
Μεσολογγίου).

Επομένως, η οικολογική αξία της περιοχής είναι διεθνώς αναγνωρισμένη αλλά υπάρχει
και ένα σημαντικό προπαρασκευαστικό προηγούμενο σε ότι αφορά στην προώθηση της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντός της.

• Στην ίδια περιοχή, εξελίσσεται ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, οι
κυριότερες από τις οποίες αφορούν βέβαια στον πρωτογενή τομέα, μια και η
περιοχή διαθέτει πολύ πλούσιους φυσικούς πόρους (γόνιμη γεωργική γη, άφθονο
νερό,  εκτενείς και ποικίλοι  αλιευτικοί πόροι,  εκτενή λιβάδια,   κλπ).     Αυτές οι
παραγωγικές δραστηριότητες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το φυσικό αυτό
περιβάλλον και ήδη έχουν ασκήσει και εξακολουθούν να ασκούν σ’ αυτό διάφορες
επιδράσεις.   Μια προσέγγιση της προστασίας με καθαρή επιβολή απαγορεύσεων
και περιορισμών ως προς τις υφισταμένες δραστηριότητες, θα επέφερε σοβαρές
συγκρούσεις, αντιδράσεις και προστριβές. Θα δημιουργούσε επίσης πολύ αρνητικό
κλίμα αποδοχής ειδικότερων διαχειριστικών μέτρων και δεν θα είχε πιθανότητες
μακροπρόθεσμης   εφαρμογής.   Επομένως,   προκύπτει   ότι   η   προσέγγιση   της
προστασίας της περιοχής αυτής, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ όψη της τις
επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται σημαντικά η
οικονομία της τοπικής κοινωνίας.

• Στην περιοχή δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σημαντικά ο δευτερογενής τομέας. Η
βιομηχανική ανάπτυξη είναι πολύ περιορισμένη και ακολούθως και οι συνήθεις
αρνητικές επιπτώσεις και αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος.    Υπάρχουν
λοιπόν καθαρές ακτές και θάλασσες, αξιόλογα δάση και γενικότερα όμορφα και
πολύ ενδιαφέροντα χερσαία αλλά και υδάτινα τοπία.    Παράλληλα, διατηρούνται
ακόμη σε αξιόλογο βαθμό αρκετές παραδοσιακές δραστηριότητες, συμβατές με το
φυσικό περιβάλλον και με αρκετό πολιτιστικό ενδιαφέρον (π.χ. παραδοσιακή αλιεία).
Έτσι, είναι δυνατή η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και μέσω της αξιοποίησης
τέτοιου είδους "πόρων", που είναι περιβαλλοντικά αρκετά συμβατή, με πρώτες
πιλοτικές εφαρμογές π.χ. προγραμμάτων αγροτουρισμού και οικοτουρισμού.

Από τα προηγούμενα στοιχεία προκύπτει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της
μελετούμενης περιοχής υπόκειται σε τρεις βασικές διαδικασίες ως ακολούθως:

Ι. Εφαρμογή μέτρων άμεσης προστασίας. Αυτή η διαδικασία αφορά βασικά σε πολύ
συγκεκριμένες επιμέρους ζώνες οικοτόπων (π.χ. Δάσος Φράξου, Λουρονησίδες
Προκοπάνιστου, Θολής, Σχοινιά, Κόματος), οι οποίες έχουν μεν μεγάλη οικολογική
αξία, αλλά παράλληλα λαμβάνεται υπ' όψη ότι τουλάχιστον στις ζώνες Λουρονησίδες
Προκοπάνιστου, Θολής, Σχοινιά, Κόματος προϋπάρχει η ζωτική για την οικονομία της
ευρύτερης περιοχής αλιευτική δραστηριότητα. Έτσι η επιβολή περιοριστικών μέτρων και
η αυστηρή επιτήρησή τους θα λάβει υπ'οψη το γεγονός αυτό ώστε να μην
δημιουργηθούν προβλήματα και προκληθούν έντονες αντιδράσεις των τοπικών
κοινοτήτων. Ως άμεση προστασία, εδώ, νοείται βασικά η συστηματική
παρακολούθηση-φύλαξη των σαφώς οριοθετημένων και οριοσημασμένων ζωνών.

II. Προώθηση της   ιδέας   της   οικοανάπτυξης -   του   οικοτουρισμού -   της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παράλληλα και συμπληρωματικά με την βασική
δραστηριότητα της περιοχής μελέτης, η οποία είναι η αλιευτική διαχείριση. Αυτό
γίνεται με την προώθηση νέων χρήσεων που είναι αποδοτικές για την οικονομία της
περιοχής αλλά και συμπληρωματικές και συμβατές με τη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.

III. Προώθηση ειδικών μέτρων χρήσης γης και τεχνικών εφαρμογών που αποσκοπούν
στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των υφισταμένων δραστηριοτήτων στο
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οικοσύστημα αλλά και μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία θα είναι ίσως και η ευρύτερα
εφαρμοστέα   στην   περιοχή   μελέτης,   γιατί   ήδη   στο   μεγαλύτερο   μέρος   του
προστατευτέου   χώρου   ενδιαφέροντος   υπάρχουν   πρωτογενείς   παραγωγικές
δραστηριότητες (αλιεία, κτηνοτροφία, γεωργία, αλατοπαραγωγή, αναψυχή) πάνω
στις οποίες στηρίζεται σοβαρά η οικονομία της περιοχής και δεν είναι δυνατόν αυτές
να τύχουν απαγόρευσης ή αυστηρού περιορισμού. Η διαδικασία συνδέεται άμεσα με
αειφόρο εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η προστασία της εν λόγω υγροτοπικής περιοχής θα
επιδιωχθεί συνδυάζοντας την άμεση προστασία, την αειφόρο εκμετάλλευση των
παραγωγικών πόρων της περιοχής, και την οικοανάπτυξη.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1 Υπάρχουσα κατάσταση φυσικού και ανθρωττογενούς περιβάλλοντος

Χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται η περιοχή που απεικονίζεται στον Χάρτη
Ε.1 με τα όριά της όπως εγκρίθηκαν από την Επιβλέπουσα Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δυο τμήματα. Το
ανατολικό τμήμα περιλαμβάνει όλη τη λεκάνη απορροής του Ευήνου ποταμού (φυσικά
όρια), η οποία καταλαμβάνει μια μεγάλη περιοχή του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και
συνεχίζεται στους νομούς Ευρυτανίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας. Το δυτικό τμήμα
(τεχνικά όρια) περικλείεται μεταξύ της Εθνικής οδού Αντίρριου - Ιωαννίνων μέχρι τη
διασταύρωση με Κουβαρά και μεταξύ του δρόμου που οδηγεί προς Μαχαίρα,
Παλαιομάνινα, μέχρι το δάσος Φράξος στο Λεσίνι. Στο Νότιο τμήμα της η ευρύτερη
περιοχή έχει ως όριο το όριο της περιοχής μελέτης.

Στην ευρύτερη περιοχή δεν συμπεριλήφθηκε η περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού παρόλο που
γειτνιάζει, διότι διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς. Ωστόσο οι επιπτώσεις από τη
δραστηριότητα αυτή στο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στις Λ/Θ πρέπει να
αντιμετωπισθούν ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή δεν συμπεριλήφθηκε ο Νομός Κεφαλληνίας παρόλο που
ανήκουν διοικητικά σ'αυτόν οι Εχινάδες νήσοι οι οποίες αποτελούν τμήμα της περιοχής
μελέτης. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση του νησιωτικού συμπλέγματος (απόσταση
1 - 3  μίλια πλησίον των ακτών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας), ενώ αντίστοιχα απέχει
20 μίλια κατά μ.ο. από το Ν. Κεφαλληνίας. Επιπλέον, οι Εχινάδες Νήσοι δεν έχουν καμία
κοινωνική ή οικονομική σχέση με αυτόν.

Η σχετικά μικρή δραστηριότητα της βόσκησης στις Εχινάδες ασκείται από
κτηνοτρόφους του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και φυσικά όχι από τους αντίστοιχους του Ν.
Κεφαλληνίας, διότι είναι έως αδύνατη η μεταφορά των ζώων σε τόσο μεγάλη
απόσταση με πλωτά μέσα. Η μονή σχέση που έχουν οι Εχινάδες με το Ν. Κεφαλληνίας
λόγω της διοικητικής εξάρτησης είναι οι εγκρίσεις από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες για τις
μονάδες ιχθυοτροφείων που χωροθετούνται και κατασκευάζονται. Εξάλλου πρέπει να
σημειωθεί ότι και η μελέτη Κονταργύρη - Λαμπάκη, (Ε.Χ.Μ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τον
καθορισμό χρήσεων γης με στόχο την ανάπτυξη και την προστασία) στο πλαίσιο του
Κοινοτικού Προγράμματος ENVIREG δεν έκανε καμία μνεία για αυτές, ούτε στο κεφάλαιο
της ευρύτερης περιοχής.
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2.1.1 Φυσικά οικοσυστήματα

Ως φυσικό οικοσύστημα νοείται μια περιοχή που δεν έχει δεχθεί η έχει δεχθεί ελάχιστα την
ανθρώπινη επίδραση. Επειδή δε οι χώροι όπου δεν επιδρά ο άνθρωπος είναι
ελάχιστοι, γι αυτό και στον προσδιορισμό του φυσικού οικοσυστήματος είναι αναγκαίο να
γίνουν κάποιες παραδοχές ως προς τον καθορισμό του βαθμού επίδρασης του
ανθρώπου που επιτρέπει την ένταξη κάποιου χώρου σε αυτό και όχι στο
ανθρωπογενές περιβάλλον. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ότι ένα περιβάλλον
(οικοσύστημα) είναι φυσικό εφ όσον διατηρείται μακροπρόθεσμα η θεμελιώδης δομή του
και οι λειτουργίες ανταλλαγής ύλης και ροής ενέργειας μέσα σ’ αυτό. Έτσι, για
παράδειγμα, οι δασικές εκτάσεις, οι λιμνοθάλασσες, τα ποτάμια είναι φυσικά
οικοσυστήματα. Το αστικό περιβάλλον είναι καθαρά ανθρωπογενές οικοσύστημα όπως
επίσης και ο χώρος των εντατικών καλλιεργειών όπου έχει αλλαχθεί ριζικά η δομή των
προηγουμένων φυσικών βιοκοινωνιών και έχει αντικατασταθεί από τις εξειδικευμένες
μονοκαλλιέργειες.

Στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνονται τα ακολούθα οικοσυστήματα

• Το όρος Ζυγός
• Ο ποταμός Αχελώος μέχρι το φράγμα του Στράτου,
• η λεκάνη απορροής του ποταμού Ευήνου, και
• οι λίμνες Λυσιμαχεία και Οζερός.

Ζυγός: Δυτικά της Βαράσοβας και μετά την παρεμβολή του ποταμού Ευήνου, αρχίζει ο
όγκος του Ζυγού, ενός σχετικά χαμηλού βουνού (760 μέτρα). Το βουνό αυτό καλύπτεται
από αρκετά πυκνή βλάστηση στο δυτικό του μέρος. Οι ζώνες βλάστησης που
διακρίνονται έχουν ως εξής: Καταρχήν, ως προς το υψόμετρο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα
χαμηλότερα μέρη, λόγω των συχνών πυρκαγιών και της βόσκησης καλύπτονται από
εκτεταμένες κοινωνίες φυτικών ειδών, που επικρατούν και αναπτύσσονται κυρίως υπό
τέτοιες συνθήκες. Κυριότερα από αυτά τα είδη είναι η Ασφάκα (Phlomis fruticosa), ο
Ασπάλαθος (Calicotome spinosa) και το Σπάρτο (Spartum junceum). Τέτοιου είδους
βλάστηση, μαζί με χαμηλούς θάμνους θυμαριού (Τhymus capitatus) και Λαδανιάς (Cistus
spp) εποικούν κυρίως το νοτιοδυτικό τμήμα του. Σε μέσο υψόμετρο επικρατούν μεγαλύτεροι
θάμνοι, στο μεν νότιο μέρος τυπική μακκία από αριές, κουμαριές, σχοινα και ρείκια, στο δε
βόρειο μέρος πευκοδάση πιθανότατα προερχόμενα και από τεχνητές φυτεύσεις.

Σε μέσο και μεγαλύτερο υψόμετρο και κυρίως προς το ανατολικό τμήμα του βουνού
φύονται αραιά (σε πετρώδη εδάφη) αλλά και πυκνά (σε μαλακότερα εδάφη) δάση
ήμερης βελανιδιάς (Quercus macrolepis). Τη χαμηλότερη βλάστηση, για μεγάλα τμήματα
του βουνού προς τη μεριά του υγροτόπου, την αποτελούν κατά το μέγιστο ποσοστό
ασφάκες και άλλοι θάμνοι, όπως ασπάλαθοι (Calicotome spinosa) και σπαρτά
(Spartium junceum), η παρουσία των οποίων υποδηλώνει έντονη βόσκηση ή άλλου είδους
δυσμενή επίδραση (π,χ. συχνές πυρκαγιές) και υποβάθμιση.

Το δυτικό τμήμα του βουνού απολήγει στο Φαράγγι της Κλεισούρας το οποίο
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η βλάστηση στο τμήμα αυτό του ζυγού είναι μικτή,
αποτελούμενη από έντονες διαβαθμίσεις μακκίας και δασών ήμερης βελανιδιάς. Το πλέον
δυτικό τμήμα του βουνού που βρίσκεται επάνω από την λίμνη Λυσιμαχία, όπως και το
ύψωμα Ψήλη Παναγία που αποτελεί προέκταση του Ζυγού, καλύπτονται από πολύ
χαρακτηριστική τυπική μακκία βλάστηση, η οποία μάλιστα σε αρκετές ρεματιές φθάνει σε
εξελικτικά στάδια climax, με πλήρη δεντροειδή ανάπτυξη. Ο Ζυγός γενικότερα,
συνιστά ένα πολύ αξιόλογο ορεινό οικοσύστημα με σημαντική ποικιλία

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 2.2
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Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

2.Αναγνωριση Ευρύτερης περιοχής μελέτης

εδαφικών υποστρωμάτων και διαβαθμίσεις βλάστησης, φιλοξενεί δε μια πολύ
ενδιαφέρουσα πανίδα.

Ο Εύηνος παρουσιάζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και τούτο γιατί στο μεγαλύτερο τμήμα
του είναι δυσπρόσιτος και δεν έχει διαταραχθεί ο ίδιος και το γειτονικό του περιβάλλον
από τον άνθρωπο. Περιλαμβάνει αξιόλογα παραποτάμια δάση ενώ στις εκατέρωθεν της
κοίτης του πλαγιές υπάρχουν πυκνά δάση φυλλοβόλων και αιθαλών πλατύφυλλων. Η
πανίδα του είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιλαμβάνει (ακόμη) αρκετά είδη που γίνονται
ολοένα και πιο σπάνια, όπως η Βίδρα, η Πέστροφα, κ.α.

Μόνο το τμήμα του Εύηνου που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του Ευηνοχωρίου είναι
υποβαθμισμένο εξ αιτίας των μονίμων απολήψεων αδρανών. Νοτιότερα, ο Εύηνος
σχηματίζει ένα αξιόλογο κώνο προσχώσεων με περιοδικά κατακλιζόμενα λασποτόπια, που
αποτελούν σημαντικό χώρο διατροφής πολλών εκατοντάδων παρυδάτιων που
μεταναστεύουν η και διαχειμάζουν. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι το ποτάμιο
οικοσύστημα του Ευήνου ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά όταν θα ολοκληρωθεί το έργο του
φράγματος Αγίου Γεωργίου.

Ο Αχελώος έχει υποβαθμιστεί σημαντικά ως ποτάμιο οικοσύστημα, κυρίως για τρεις
λόγους:

1. η ροή του ελέγχεται απόλυτα και ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς από τους
φυσικούς,

2. η προηγουμένη παραποτάμια βλάστηση έχει αποψιλωθεί σε πολύ μεγάλη έκταση
και βρίσκεται σήμερα περιορισμένη ακριβώς στις όχθες του ποταμού, και

3. δεν μεταφέρει πλέον ικανές ποσότητες φερτών υλών εξ αιτίας των διάφορων
φραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος της κοίτης του.  Έτσι, οι δελταϊκές
του αποθέσεις εξασθενούν και αυτός του ο ρόλος έχει γενικά αποδυναμωθεί.

Παρά ταύτα το ποτάμι διατηρεί σημαντικές οικολογικές αξίες που αφορούν γενικά στον
υδρολογικό του ρόλο στην κατάντη λεκάνη απορροής του και στις υδρόβιες
βιοκοινωνίες των όχθων του.

Οι λίμνες Λυσιμαχεία και Οζερός δεν βρίσκονται σε ίδια καλή φυσική κατάσταση ως
λιμναία οικοσυστήματα. Ο Οζερός έχει συγκριτικά καλή ποιότητα νερών ενώ η
Λυσιμαχεία δέχεται ακόμη ανεπεξέργαστα τα λύματα της πόλης του Αγρινίου. Και οι δυο
λίμνες συγκεντρώνουν αξιόλογους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών (αρκετές εκατοντάδες)
στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από αγριόπαπιες, πολλές φαλαρίδες και κορμοράνοι.
Οι ιχθυοπανίδα των λιμνών αυτών είναι πολυποίκιλη και περιλαμβάνει και ενδημικά είδη.
Επίσης, οι ιχθυοπληθυσμοί είναι εξαιρετικά μεγάλοι.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ε.Κ.Β.Υ τα χαρακτηρισμένα φυσικά οικοσυστήματα της
ευρύτερης περιοχής με βάση τον εθνικό και επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 είναι
τα ακολούθα:

1. Λίμνη Οζερός
2. Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία
3. Όρος Παναιτωλικό
4. Τμήμα του όρους Αράκυνθος
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Στοιχεία από τις καταγραφές του ΕΚΒΥ για τα παραπάνω οικοσυστήματα, καθώς και οι
σχετικοί χάρτες επισυνάπτονται στο σχετικό Παράρτημα.

2.1.2 Ανθρωττογενές περιβάλλον

Στο ανθρωπογενές περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται ανθρώπινες παραγωγικές
δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η οίκηση, η βιομηχανία, η εξόρυξη, οι
οποίες εκφράζονται στο χώρο με τις αντίστοιχες χρήσεις γης.

Το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι αρκετά εκτεταμένο στην περιοχή μελέτης και είναι
αποτέλεσμα των ανθρωπογενών επεμβάσεων που καταγράφηκαν από παλιά στην
περιοχή και συνεχίζονται έως σήμερα.

2.1.3 Χρήσεις γης (χάρτης Ε1.)

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δυο τμήματα. Το ανατολικό τμήμα
περιλαμβάνει όλη τη λεκάνη απορροής του Ευήνου ποταμού (φυσικά όρια), η οποία
καταλαμβάνει μια μεγάλη περιοχή του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και συνεχίζεται στους
νομούς Ευρυτανίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας. Το δυτικό τμήμα (τεχνικά όρια)
περικλείεται μεταξύ της Εθνικής οδού Αντίρριου - Ιωαννίνων μέχρι τη διασταύρωση με
Κουβαρά και μεταξύ του δρόμου που οδηγεί προς Μαχαίρα, Παλιομάνινα, μέχρι το δάσος
Φράξος στο Λεσίνι.

Το τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης που γειτνιάζει με την περιοχή μελέτης
περιβάλλεται από λόφους και χαμηλά σχετικά βουνά που αποτελούν τις νότιες
απολήξεις και τους πρόποδες του όρους Αράκυνθος. Αναλυτικά, το μέτωπο αυτό των
λόφων από ανατολικά προς δυτικά αποτελείται από τη Βαράσοβα με υψόμετρο
1000μ., βορειότερα συνεχίζεται από το Ζυγό, που αποτελεί το νότιο τμήμα του
Αράκυνθου, με υψόμετρο 760μ., δυτικότερα από τα Ελληνικά, φτάνοντας μέχρι το
φαράγγι της Κλεισούρας, με δυτικότερο άκρο το λόφο Ψηλή Παναγία. Στο σημείο αυτό η
συνέχεια των λόφων διακόπτεται και συνεχίζεται προς τα Ν.Δ. με χαμηλότερους λόφους,
όπως τον Αη Λια 213μ., και Κούντουρο 207μ., και τμήμα της Καληχίτσας.

Οι πεδινές καλλιεργήσιμες εκτάσεις αποτελούνται από δυο τύπους εδαφών. Από
εδάφη με πολύ μικρή κλίση, τα οποία συναντώνται σε πεδιάδες που έχουν
δημιουργηθεί από προσχώσεις των ποταμών Ευήνου και Αχελώου, όπως οι πεδιάδες
Ευηνοχωρίου, Γαλατά, Νεοχωρίου, Κατοχής και Λεσινίου και από εδάφη με
μεγαλύτερη κλίση που εκτείνονται στους πρόποδες των διάφορων λόφων, όπως
Πεντάλοφος, Αη Λιας και Σταμνά στους πρόποδες του λόφου του Αη Λια, Χρυσοβέρι,
Κεφαλόβρυσο, Αγριλιά, Άγιος Θωμάς κ.α. στους πρόποδες του λόφου του Ζυγού.

Η απεικόνιση των χρήσεων γης της ευρύτερης και της άμεσης περιοχής μελέτης στους
χάρτες έγινε με επισκέψεις επιτόπου και με τη βοήθεια του σχετικού χάρτη από τον
Ο.Κ.Χ.Ε. (1993).

Οικιστική Χρήση

Σε επαφή σχεδόν με τα όρια της Κ.Υ.Α. και μέσα στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τρία
μεγάλα αστικά κέντρα, το Μεσολόγγι, που είναι η πρωτεύουσα του Νομού, το Αγρίνιο
που είναι αστικό κέντρο 1ου επίπεδου και το Αιτωλικό, που αποτελεί ενισχυμένο
αστικό κέντρο 4ου επίπεδου. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί είναι μικροί και διάσπαρτοι,
αποτελώντας οικιστικούς θύλακες μέσα στη γεωργική γη.

Αραιή διάσπαρτη δόμηση παρατηρείται μετά το φαράγγι της Κλεισούρας αριστερά μέχρι
τη λίμνη Λυσιμαχεία, μεταξύ λίμνης έως το Αγρίνιο επί της εθνικής οδού, καθώς επίσης και
μετά τη γέφυρα του φράγματος μέχρι τη διασταύρωση για Λεπενού.
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Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) έχουν οι Δήμοι Μεσολογγίου και
Αιτωλικού, Αγρινίου, Δοκιμίου και Νεαπόλεως. Στο χάρτη απεικονίσθηκαν τα όρια του ΓΠΣ
των πόλεων αυτών ενώ το περίγραμμα των οικισμών περάστηκε από α/φ. Η οικιστική
χρήση στην περίπτωση του Αγρινίου εξαπλούται συνεχώς και στον εξωαστικό χώρο με
αποτέλεσμα οι Δήμοι Αγρινίου, Δοκιμίου και Νεαπόλεως να φαίνεται ότι σχηματίζουν μια
ενιαία οικιστική ενότητα.

Γεωργική Γη
Η γεωργική γη σε επίπεδο νομού είναι διαρθρωμένη σε ορισμένες βασικές ζώνες οι
οποίες είναι1:
- Άνω Αχελώου (πεδιάδα Αγρινίου),
- Βόνιτσας - Μοναστηρακίου,
- Παραλίμνια ζώνη Τριχωνίδας,
- Αμφιλοχίας - Λουτρού,
- Κάτω Αχελώου (πεδιάδα Νεοχωρίου - Κατοχής - Λεσινίου),
- Εκβολών Ευήνου (Ευηνοχώρι - Γαλατάς).
Κάποιες μικρότερες εστίες γεωργικής γης εκτείνονται στις περιοχές:
- Ακτίου,
- Μύτικα,
- Κοιλάδας ποταμού Ινάχου,
- Αντιρρίου - Ναυπάκτου,
- Χρυσοβίτσας - Αγραμπέλου,
- Κάτω Χρυσοβίτσας.
Επίσης, διάσπαρτα τμήματα γεωργικής γης υπάρχουν στις περιοχές:
- Κατούνας - Φυτειών,
- βόρειο και δυτικό τμήμα ορεινής Τριχωνίδας,
- ορεινή Ναυπακτία.

Παρατηρείται, ότι η γεωργική γη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης σε
επίπεδο Νομού και κυρίως εκατέρωθεν του ποταμού Αχελώου και των λιμνών Οζερού,
Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας. Αντιθέτως, εκατέρωθεν του Ευήνου ποταμού δεν
παρατηρείται γεωργική γη, διότι ο συγκεκριμένος ποταμός διέρχεται μέσα από βουνά με
έντονες κλίσεις. Μόνον στις εκβολές του, το έδαφος γίνεται κατάλληλο για να υποδεχθεί
τη γεωργική γη.

Μετά το 19602, αξίζει ν' αναφερθεί, ότι σε επίπεδο Νομού η γεωργική γη αυξήθηκε
περαιτέρω, αν και με αργούς ρυθμούς, κύρια λόγω των εκτεταμένων αποξηράνσεων

1 Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χωροταξική Οργάνωση Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1984

που εντοπίζονται στις περιοχές του Νεοχωρίου και Κατοχής, δυτικά της λιμνοθάλασσας του
Μεσολογγίου, περίπου 120.000 στρ. Οι εκτάσεις αυτές καλλιεργήθηκαν για χρόνια με
τριφύλλια, σιτηρά και κατόπιν με βαμβάκι, καλαμπόκι η ακόμα με ελαιώνες. Μικρή έκταση
καλλιεργείται με ρύζι. Αξίζει να αναφερθεί ότι αποξηράνσεις είχαν λάβει χώρα και
προπολεμικά, που εντοπίζονται στην περιοχή Λεσινίου.

Για την αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής έχει διαμορφωθεί ένα
σύστημα διωρύγων, τάφρων και αντλιοστασίων άρδευσης και στράγγισης, με νερό το οποίο
προέρχεται από τη λίμνη Λυσιμαχεία και τον Αχελώο ποταμό.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωργικής γης του Νομού, γενικά και της ευρύτερης
περιοχής μελέτης, ειδικότερα, είναι το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στις
παραθαλάσσιες περιοχές έχει δημιουργηθεί, κυρίως από φυσικά αίτια, προσχώσεις
από φερτές ύλες στις εκβολές των ποταμών Αχελώου και Ευήνου, αλλά και από
ανθρωπογενή με αποξηράνσεις. Η αύξηση της γεωργικής γης, βέβαια, έγινε σε βάρος της
λιμνοθάλασσας.
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Η γεωργική αυτή γη μπορεί να χαρακτηρισθεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, διότι
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της έκτασης της είναι αρδευόμενη και τα εδάφη της έχουν
προκύψει από προσχώσεις (προσχωσιγενή εδάφη) και αποξηράνσεις και επομένως είναι
εύφορα. Εξαίρεση αποτελεί η νότια παραλιμνοθαλάσσια ζώνη, όπου τα εδάφη είναι
αλατούχα η αλατουχοαλκαλιωμένα.

Στα μη παθογενή εδάφη που έχουν αυτοβελτιωθεί, οι καλλιέργειες είναι, είτε δυναμικές,
καλλιέργεια μηδικής, βαμβακιού και αραβοσίτου, είτε δενδροκαλλιέργειες, καλλιέργειες
ελαιοδένδρων και εσπεριδοειδών. Οι καπνοκαλλιέργειες καλύπτουν το μεγαλύτερο
ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων3 του νομού. Δεν εφαρμόζεται ποτέ το σύστημα της
αγρανάπαυσης, αλλά το σύστημα της εναλλαγής των καλλιεργειών.

Δάση και Δασικές εκτάσεις

Οι δασικές εκτάσεις στο σύνολο του Νομού δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά,
αποτελώντας το 66% της συνολικής έκτασης του. Από αυτές τις δασικές εκτάσεις το 24%
αποτελούν πυκνά δάση, ενώ το υπόλοιπο 42% καλύπτεται από χαμηλότερη βλάστηση.
Στις πλαγίες του Αράκυνθου υπάρχει επίσης ένα δάσος από δρύες έκτασης 47000 στρ. και
μέσα στο δάσος αυτό μικρό δάσος από καστανιές. Ένα άλλο δασικό σύμπλεγμα το πιο
υποβαθμισμένο του Νομού εξαιτίας των πυρκαγιών, είναι αυτό του Ξηρομέρου, που
χαρακτηρίζεται από αραιή δασική κάλυψη4. Τα δάση αυτά καλύπτονται από αείφυλλα-
πλατύφυλλα, εκτός από μια έκταση που καλύπτεται από δρύες και ένα μικρό δάσος από
καστανιές5.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρούνται κάποιες δασικές ζώνες οι οποίες
καλύπτονται από:
-Μακι

2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφές '61, 71, '81
3 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου

Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993
     4 Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χωροταξική Οργάνωση Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1984
     5 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου
     Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993

- αείφυλλα-πλατύφυλλα
- δρύες
- υδροχαρή δάση

Εκτός αυτών, οι παραθαλάσσιες εκτάσεις είναι εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση,
χορτολιβαδικές και εκτάσεις αείφυλλων-πλατύφυλλων6.

Βοσκότοποι

Οι κυριότεροι βοσκότοποι σε επίπεδο Νομού παρουσιάζουν μια ικανοποιητική
ισοκατανομή, εκτεινόμενοι κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές και είναι σε θέση να
στηρίξουν την εκτατική κτηνοτροφία, σε αντίθεση με τις πεδινές περιοχές, όπου μπορεί να
αναπτυχθεί η εντατική κτηνοτροφία7.

Κάποιες εκτάσεις γεωργικής γης προσωρινά παραχωρούνται προς βόσκηση ίσως για να
καταστούν τα εδάφη πιο εύφορα για καλλιέργεια. Επόμενο, λοιπόν, είναι και η κτηνοτροφία
της εξεταζόμενης περιοχής να είναι αρκετά αξιόλογη, ορίζοντας στο χώρο κάποιες
κτηνοτροφικές ζώνες που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και είναι η πεδιάδα του
Ευήνου και του Κάτω Αχελώου. Τα κύρια χαρακτηριστικά των βοσκοτόπων της
ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι τα ακολούθα8:

- καλύπτονται από φυσική βλάστηση
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- είναι μόνιμοι βοσκότοποι, εκτός από τις περιοχές των αρωτραίων καλλιεργειών και
των ελαιώνων
- οι μισές εκτάσεις χρησιμοποιούνται τη χειμερινή περίοδο και οι άλλες μισές την
καλοκαιρινή περίοδο
- το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι εκτάσεις κατάλληλες για αιγοπρόβατα, ενώ ένα 20-
30% που καλύπτεται από ξυλώδη βλάστηση είναι κατάλληλες για αίγες
- διακρίνονται σε εκτάσεις με ποώδη βλάστηση σε ποσοστό 20-30% και σε εκτάσεις με
ξυλώδη και θαμνώδη βλάστηση που αναμιγνύεται με ποώδη βλάστηση σε ποσοστό
70-80%, ενώ εκτάσεις με ξυλώδη και δενδρώδη βλάστηση σπανίζουν
- καταλαμβάνουν εκτάσεις πεδινές, λοφώδεις και ημιορεινές μέχρι υψόμετρο 500μ.

Η βλάστηση στις περιοχές αυτές είναι υποβαθμισμένη εξαιτίας της υπερβόσκησης και της
έλλειψης κάποιου προγράμματος βελτίωσής της, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται και
ανεπιθύμητα φυτά. Επίσης, οι οδοί προσπέλασης προς τους βοσκότοπους επειδή είναι
άλλοτε υποτυπώδεις και άλλοτε ανεπαρκείς, δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων
αλλά και των ζώων από και προς τους βοσκότοπους9

Κτηνοτροφία

6 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993
7 Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χωροταξική Οργάνωση Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1984
8 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993
9 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993

Η κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι αρκετά αναπτυγμένη. Από τους
κλάδους κτηνοτροφικής παραγωγής επιχειρηματική μορφή οργάνωσης έχουν η
πτηνοτροφία και η χοιροτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία ασκείται ανοργάνωτα στους
αυτοφυείς βοσκότοπους, στη γεωργική και δασική γη. Η επικρατούσα μορφή
κτηνοτροφίας είναι οικόσιτη με σκοπό κυρίως την οικογενειακή εκμετάλλευση και
συνίσταται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων ή αγελάδων. Τα ζώα εργασίας έχουν
περιορισθεί με την επέκταση της μηχανοκαλλιέργειας. Τα βοοειδή είναι σε μεγάλο
ποσοστό ενσταυλισμένα, ενώ το σύνολο των αιγοπροβάτων είναι ποιμενικής μορφής
με πρόχειρες εγκαταστάσεις. Οι χοίροι εκτρέφονται σε σύγχρονες μονάδες στο σύνολο
τους, εκτός από την περιοχή της Κατοχής όπου ζουν σε αγελαία μορφή.

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας γενικά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, ο
δευτερογενής τομέας και ιδιαίτερα ο μεταποιητικός τομέας όχι μόνο δεν είναι
αναπτυγμένος, αλλά παρουσιάζει μια στασιμότητητα τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, ανασταλτικός παράγοντας που συντείνει στην μη-ανάπτυξη του μεταποιητικού
τομέα είναι η έλλειψη θεσμοθετημένων και ενταγμένων στην Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. και
ΒΙΟ.ΠΑ. Μονή εξαίρεση αποτελεί η θεσμοθετημένη, με βάση το Ν.742/1977, ΒΙ.ΠΕ.,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και η ΒΙΠΕ του Μεσολογγίου.

Η κατανομή των μονάδων στο χώρο είναι γραμμική, δημιουργώντας μια γραμμική
ανάπτυξη κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων της περιοχής, όπως στην οδό
Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Αιτωλικού-Νεοχωρίου, ενώ ένταση παρουσιάζει το
φαινόμενο κατά μήκος της εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από τα
Κλεισορέμματα και ιδιαίτερα προς την περιοχή του Αγρινίου (βλέπε χάρτη Ε1). Η
επιλογή της χωροθέτησης αυτής για τις περισσότερες των μονάδων κρίνεται ως η
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πλέον ορθολογική, γιατί εξασφαλίζουν την προσπελασιμότητα, φτάνοντας στη βέλτιστη
των περιπτώσεων, της ΚΑΛΑΣ Α.Ε., η οποία έχει καταφέρει να μηδενίσει το κόστος
μεταφοράς της πρώτης ύλης από τον τόπο παραγωγής στην μονάδα μεταποίησης.

Εξόρυξη (Λατομεία - Μεταλλεία)

Η εξόρυξη ως χρήση γης καταλαμβάνει μικρή έκταση, δεδομένου του περιορισμένου
ορυκτού πλούτου, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής μελέτης, αλλά και του Νομού
γενικά.

 Η μεγαλύτερη σε μέγεθος εξορυκτική δραστηριότητα είναι η παραγωγή αλατιού από τη
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Στην Κοινότητα Αιτωλικού λειτουργούν δυο λατομεία γύψου. Επίσης,
περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής λειτουργούν δυο λατομεία μικρού
μεγέθους που ως τελικό προϊόν έχουν το χαλίκι. Βρίσκονται επί της οδικής
αρτηρίας σύνδεσης Αστακού - Αιτωλικού.

Στο Μεσολόγγι, στα Σαρδίνια και στην Κεχρινιά λειτουργούν τρεις μικρές εξορυκτικές
μονάδες μαρμάρου. Επίσης, λατομεία αδρανών υλικών είναι διάσπαρτα, επιφέροντας
αλλοίωση στο τοπίο ορισμένων περιοχών, όπως στη Βαράσοβα, Κλεισούρα και
Αστακό.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.α
Σελίδα  2.8

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

2.Αναγνωριση Ευρύτερης περιοχής μελέτης

Ο ορυκτός πλούτος του Νομού είναι περιορισμένος και περιλαμβάνει:

• Μάρμαρα τύπου Μεσολογγίου (κίτρινα) τα οποία εντοπίζονται σε αρκετά σημεία
στον Νομό όπως στην Αμφιλοχία και κυρίως στον Αστακό.

• Γύψο που βρίσκεται στις περιοχές Μεσολογγίου -Αιτωλικού, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας,
Λίμνη Οζερού.

• Γαιάνθρακες των οποίων τα πιθανά και δυνατά αποθέματα εκτιμούνται σε 7106
τόννους.

• Λιγνίτες   οι   οποίοι   εντοπίστηκαν   σε   διάφορα   σημεία   όπως   στην   Κονοπίνα
Ξηρομέρου, καθώς και στις περιοχές Σταμνά και Αγ.Ηλιας 30-35 km Ν.Δ. του
Αγρινίου. Εκεί υπάρχουν αποθέματα 1500000 τόννων σε κοιτάσματα πάχους 0.40-
2.60 m.

• Υδρογονάνθρακες με πιθανή ύπαρξη στο υπέδαφος του Νομού πετρελαίου, γι'αυτο
και έγιναν γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία του.  Συγκεκριμένα υδρογονάνθρακες
έχουν εντοπιστεί στο Αιτωλικό και στον Μύτικα.

• θείο το οποίο εντοπίστηκε στην πεδιάδα  Κατοχής,  βωξίτης και σίδηρος στην
περιοχή Ναυπάκτου και σιδηρομαγγάνιο στην Αμφιλοχία.

Στην περιοχή της Κοινότητας Αστακού, η μόνη μέχρι σήμερα εκμετάλλευση του
ορυκτού πλούτου είναι δυο μικρά λατομεία που λειτουργούν περιοδικά, ανάλογα με τις
ανάγκες της περιοχής και βγάζουν και χαλίκι. Τελευταία τα λατομεία αυτά λειτούργησαν
για τις ανάγκες των έργων της νέας οδού Αστακού-Μύτικα. Και τα δυο λατομεία
βρίσκονται πάνω στην οδό Αστακού-Αιτωλικού σε αποστάσεις 1 km και 6 km αντίστοιχα
από την Κοινότητα Αστακού.
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Τουρισμός

Ο τουρισμός σε νομαρχιακό επίπεδο δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένος. Εξαιρέσεις
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν οι περιοχές του Μύτικα, Αστακού και Ναυπάκτου, η
οποία διαθέτει παραλία, παραδοσιακό οικισμό και σπήλαιο. Γενικότερα, περιοχές που
είναι δυνατόν να αποτελέσουν εστίες τουριστικού ενδιαφέροντος είναι ακτές, λίμνες,
τοπία φυσικού κάλλους και αρχαιολογικοί χώροι.

Ο τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν είναι ανεπτυγμένος αν και στο σύνολο
της αποτελεί παραθαλάσσια περιοχή και διαθέτει πολλές φυσικές ομορφιές. Οι
σημαντικότερες ακτές είναι του ,Κρυονερίου και της Κάτω Βασιλικής. Μάλιστα, στον
όρμο της Βασιλικής έχει οριοθετηθεί ζώνη ήπιου τουρισμού συμφώνα με την απόφαση
129395/51/28.9.88 του Υπ. Γεωργίας. Επίσης, στην περιοχή του Αιτωλικού, και
συγκεκριμένα στην κατάφυτη από πεύκα και πλατάνια περιοχή της Αγίας Αγαθής,
συγκεντρώνονται την καλοκαιρινή περίοδο πολλοί λουόμενοι χαμηλού εισοδηματικού
επίπεδου από τις γύρω περιοχές.

Αρχαιολογικοί Χώροι

Οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι είναι διάσπαρτοι σε όλη την έκταση. Πρόκειται για
τους:

Καλυδώνα - όπου σώζεται το λιμάνι και ο ναός της Λαφριάς Αρτέμιδος, Πλευρώνα -
όπου  υπάρχουν ερείπια  θεάτρου,  αγοράς,  δεξαμενής  κ.α.  από  την  Ελληνιστική
περίοδο, Αρχαία Πλευρώνα - όπου σώζονται ερείπια από τη Μυκηναϊκή εποχή, λιμάνι και
κάστρο Κυρα-Ρήνης, Οινιάδες, Ολυτό, Κυνιάδες - όπου σώζεται αρχαίος οικισμός,
Αλικυρνα - όπου σώζεται αρχαίος οικισμός, Αρχαία Χάλκη και Αρχαία Ιθωρία.
Επίσης διάσπαρτα είναι τα μνημεία της Βυζαντινής περιόδου, τα οποία και βρίσκονται στις
θέσεις:
Αγγελόκαστρο, Ρίγανη - όπου σώζεται βυζαντινός οικισμός, Παλαιομάννα, Εισόδια της
Θεοτόκου, τρίκλιτη Βασιλική του 13ου αιώνα, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος
Κρεμαστού, Ευηνοχώρι – όπου σώζεται η οικία Κουλιά, η οποία ήταν οχυρωμένη επί
Τουρκοκρατίας, Κυρα Βασιλική, Άγιος Συμεών, Άγιος Θωμάς, Παναξιώτισσας
Γαυρολίμνη, Σκήτες - όπου σώζεται οικισμός με βυζαντινές τοιχογραφίες, Άγιος
Δημήτριος Βαράσοβας, Ευηνοχώρι - όπου σώζεται η παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου
Γεωργίου, Άγιος Ιωάννης - όπου σώζεται μια σταυρεπίστεγη εκκλησία της παλαιολογικής
εποχής, Χάλκη και Αγία Παρασκευή Αιτωλικού - όπου σώζεται μια σταυροειδής εκκλησία
με τρούλο.

Και στην ίδια την πόλη του Μεσολογγίου, δεδομένης της μεγάλης ιστορίας της,
υπάρχουν αρκετοί πόλοι έλξης, όπως:
Κήπος Ηρώων, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμων, Άγιος Σπυρίδων, Στήλη
Βύρωνα, Οικία Παλαμά, Οικία Τρικούπη, Στήλη Παλαμά, Ανεμόμυλος, Προμαχώνας
Μάρκου Μπότσαρη, Προμαχώνας Βύρωνα, Προμαχώνας Φραγκλίνου, Προμαχώνας
Σαχτούρη, Προμαχώνας Γουλιέλμου Τέλου, Προμαχώνας Μάγερ και Σημεία εξόδου 1, 2
και 3.

Εκπαίδευση
Στα ανατολικά της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας, σε έκταση που έχει προέλθει από
αποστραγγιστικά έργα λειτουργούν τα Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

Τεχνική υποδομή Οδικό δίκτυο

Το κύριο χαρακτηριστικό των δικτύων μεταφορών του Νομού είναι η μονομερής
ανάπτυξη του οδικού δικτύου, σε βάρος του θαλασσίου και του σιδηροδρομικού.
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Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης το οδικό δίκτυο αποτελείται από τους εξής άξονες:

Εθνική Οδός Αντιρρίου- Ιωαννίνων
Επαρχιακή Οδός Μεσολογγίου-Αιτωλικού-Μύτικα, η οποία διακλαδίζεται σε ένα σημείο
προς Νεοχώρι, Κατοχή και Λεσίνι
Επαρχιακή οδός Αιτωλικού - Μάστρο - Γούρια - Κεφαλόβρυσο Επαρχιακή οδός
Αγγελόκαστρο - Κλεισορρεύματα

Επαρχιακή οδός Αγρίνιο - Καλύβια
Επαρχιακή οδός Φυτείαι - Παλιομάνινα - Στρογγυλοβούνι

Δίκτυα ενεργείας

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως και όλος ο Νομός, ηλεκτροδοτείται από τα
υδροηλεκτρικά εργοστάσια Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου μέσω δικτύου μέσης
τάσης.

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο και χρήζει επεκτάσεως.

Ύδρευση
Το δίκτυο ύδρευσης στα αστικά κέντρα και στους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα η
προβλέπεται να κατασκευαστούν δίκτυα ύδρευσης σε αρκετούς από τους οικισμούς της
περιοχής. Όμως, δεν έχουν καλυφθεί ακόμα πλήρως όλες οι ανάγκες εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης των οικισμών, ιδιαίτερα στους αγροτικούς οικισμούς.

Αποχέτευση ακαθάρτων
Το δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς και τις πόλεις της περιοχής μελέτης δεν είναι
γενικά σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι οικισμοί της ευρύτερης περιοχής μελέτης
εξυπηρετούνται από βόθρους που συνήθως είναι απορροφητικοί. Εξάλλου, οι
περισσότερες Κοινότητες παρουσιάζουν πρόβλημα διάθεσης των οικιακών τους
αποβλήτων.

Το Μεσολόγγι διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού από το 1972. Τα λύματα του Αιτωλικού συλλέγονται με δίκτυο υπονόμων και
οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού προβλέπεται για το Νεοχώρι με αποδεκτή των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων την αποστραγγιστική τάφρο που εκβάλλει στον
Αχελώο. Οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής μελέτης αποχετεύονται σε βόθρους.

Απορρίμματα

Χώροι υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης. Τα αστικά κέντρα και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν υποτυπώδεις
εγκαταστάσεις που λειτουργούν με την απλή εναπόθεση των απορριμμάτων και την
αυτανάφλεξη. Πρόσφατα εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η κατασκευή ΧΥΤΑ
Μεσολογγίου.
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2.1.4 Θεσμοθετημένες ζώνες   (χάρτης Ε1.)

Θεσμοθετημένες ζώνες παραγωγικών τομέων

ΒΙΠΕ Αγρινίου
Η ΒΙΠΕ Αγρινίου οριοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 10168/29-1-76 (ΦΕΚ 282/3-3-
76). Κείται βορειοδυτικώς της πόλεως Αγρινίου σε απόσταση 11 περίπου χλμ. από αυτήν
και παρά τη γέφυρα του Αχελώου ποταμού. Η συγκεκριμένη ζώνη είναι εκτάσεως 1500
στρ. περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΓΠΣ Αγρινίου δίνει κατευθύνσεις για τη δημιουργία δυο ΒΙΠΕ στην
είσοδο και την έξοδο της πόλης.

ΒΙΠΕ Μεσολογγίου
Η ΒΙΠΕ Μεσολογγίου είχε αρχικά οριοθετηθεί με την Υπουργική Απόφαση 45031/30-5-74
(ΦΕΚ 626/Β/74) ως βιομηχανική ζώνη και μετατράπηκε σε βιομηχανική περιοχή με την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 742/77 (άρθρο 7, παρ.1) (ΦΕΚ 319/Α/77). Η εν λόγω
περιοχή είναι έκτασης 1.300 περίπου στρ. και κείται Β.Δ. της πόλεως και σε απόσταση
περίπου 3 χλμ. στην περιοχή Μεσόκαμπος και περικλείεται μεταξύ της Νέας (βορείως) και
της Παλαιάς (νοτίως) εθνικής οδού. Τα περιμετρικά όρια της Ζώνης αποτελούν
αποστραγγιστικοί τάφροι των εγγειοβελτιωτικών έργων Κάτω Αχελώου. Μια ενδιαφέρουσα
βιομηχανική ζώνη, αλλά με διάσταση απόψεων για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος
είναι η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού στον όρμο Πλατυγιάλι (ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα), η
οποία εφάπτεται στην περιοχή μελέτης και έχει άμεση επίδραση σ' αυτήν. Η ΝΑΒΙΠΕ
ιδρύθηκε το 1984 ως τμήμα της ΒΙΠΕ Μεσολογγίου για την εγκατάσταση
ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανικών δραστηριοτήτων (ΦΕΚ
238/Β/84). Το 1989, εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της ΝΑΒΙΠΕ (ΦΕΚ 630/Δ/89) και το
1990 ιδρύεται ελεύθερη ζώνη στη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου.

Θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι

Οι μονοί θεσμοθετημένοι χώροι είναι δυο. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας
Καλυδώνας (ΦΕΚ 600/Β/91), βρίσκεται ανατολικά της πόλης του Μεσολογγίου και δίπλα
στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Μεσολογγίου, όπου σώζονται τμήματα του τείχους της
ομώνυμης πόλης της ομηρικής περιόδου, το λιμάνι, η Ιερά οδός που οδηγούσε στους
ναούς της Λαφριάς Αρτέμιδος και του Απόλλωνα, ο Θολωτός τάφος και το Βουλευτήριο. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Αγ. Τριάδας (ΦΕΚ 25/Β/93), βρίσκεται στον όρμο της
Βαράσοβας, όπου επίσης σώζονται τμήματα τείχους της πόλεως.

2.1.5    Ένταξη της περιοχής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή

Μεταξύ της ευρύτερης περιοχής και της περιοχής μελέτης υπάρχει μια σχέση έντονης
αλληλεξάρτησης. Η περιοχή μελέτης αποτελεί ένα βασικό παραγωγικό πόρο από τον
οποίο για αιώνες επιβιώνει η ευρύτερη περιοχή είτε με την αλιεία είτε με την εξόρυξη-
αλυκές. Η οίκηση ουσιαστικά αναπτύχθηκε σχεδόν μέσα στην λιμνοθάλασσα σε
ορισμένες περιπτώσεις όπως στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι ή σε απόσταση από τις
ακτές λόγω της ύπαρξης των βάλτων.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Η περιοχή μελέτης αποτελούσε μια φυσική συνέχεια της ευρύτερης περιοχής και δεν
υπήρχαν ζώνες πιέσεων και συγκρούσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως τέτοια
φαινόμενα άρχισαν να παρατηρούνται. Προκειμένου να επιτευχθεί η συγκράτηση του
τοπικού πληθυσμού μέσα από την ανάπτυξη της γεωργίας, μεγάλες εκτάσεις του
οικοσυστήματος που θα έπρεπε να ανήκουν στην περιοχή μελέτης αποξηράνθηκαν με
αποστραγγιστικά έργα και άρχισαν να καλλιεργούνται αποτελώντας μάλιστα σε αρκετές
περιπτώσεις εύφορη γεωργική γη. Στη συνέχεια οι ζώνες πιέσεων αυξήθηκαν
περαιτέρω στην ευρύτερη περιοχή με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας χωρίς μια
ταυτόχρονη προστασία. Μάλιστα οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως στόχο την
καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματος προκειμένου να επέλθει η "ανάπτυξη" όπως σε
μια σειρά άλλες περιοχές της χώρας.

Μέχρι σήμερα και παρά το καθεστώς προστασίας από την ΚΥΑ υπάρχουν
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή που απαιτούν έλεγχο. Παράλληλα
κατασκευάσθηκαν έργα τα οποία επέφεραν ποικιλόμορφες αλλοιώσεις. Οι επιπτώσεις
των υφισταμένων δραστηριοτήτων και έργων στην ευρύτερη περιοχή αναφέρονται
διεξοδικά στο Κεφαλαίο 6 του παρόντος τεύχους μαζί με τις επιπτώσεις των
υφισταμένων δραστηριοτήτων και έργων της περιοχής μελέτης διότι θεωρήθηκε ότι
υπάρχει αλληλεξάρτηση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις δυο περιοχές.

Στη συνέχεια με τα μέτρα που προτείνονται αντιμετωπίζονται οι επιρροές και οι
επιδράσεις της ευρύτερης περιοχής προς την περιοχή μελέτης τόσο στο κοινωνικό
οικονομικό επίπεδο της προστασίας όσο και στο επίπεδο της προστασίας του
περιβάλλοντος.
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1. ΙΣΧΥΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει γενικότερα τους όρους για την προστασία
του περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι:

• Το Σύνταγμα
• Η Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
• Οι διατάξεις του Καν. 94/1488 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 για τον
    καθορισμό των αρχών αξιολόγησης των κίνδυνων για τον άνθρωπο και το

περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες.
• Η  Οδηγία 94/1626 του  Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου  1994 των Ευρωπαϊκών
    Κοινοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των

αλιευτικών πόρων της Μεσογείου.
• Οι διατάξεις του Καν. 92/2078 του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις
    μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις

προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου.
• Οι διατάξεις του Καν. 92/2080 του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 για τη

θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεως των  μέτρων για τα δάση στον τομέα
της γεωργίας.

• Η   Οδηγία   92/43   του   Συμβουλίου   της   21ης   Μαΐου   1992   των   Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

• Η Οδηγία 91/676 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών
     Κοινοτήτων, για την προστασία των υπογείων και επιφανειακών νερών από τη

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.
• Η   Οδηγία  91/271   του   Συμβουλίου  της  21ης  Μαΐου   1991   των  Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
• Οι διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 «Κατάταξη έργων
     και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες , περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
(ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (Β'678).

• Οι διατάξεις της ΚΥΑ 75308/5512/90 για τον καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης
των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την
παρ. 2. του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 (Β'691).

• Οι διατάξεις του Π.Δ. περί αποστάσεων βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
από οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκων, και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού, όπως
ισχύει (Δ'181/5).

• Οι   διατάξεις  της  ΚΥΑ   18186/271/88  περί   μέτρων  και  περιορισμών  για  την
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ. (ΒΊ26).

• Οι διατάξεις του Ν. 1739/1987 για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων
πόρων.

• Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΑΙ60) και
     ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 21 και 24.
• Οι διατάξεις της ΚΥΑ 46399/1352/86 περί της απαιτουμένης ποιότητας των υδάτων
     (Β'438).

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.α
Σελίδα  3.1



22

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

3. Θεσμικό πλαίσιο

• Οι διατάξεις του Ν. 1634/1986 περί κύρωσης των πρωτοκόλλων Σύμβασης της
Βαρκελώνης 1980 «για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση από
χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της
Μεσογείου» (ΑΙ 04).

• Η Υπουργική Απόφαση περί μέτρων για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την
αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας (Β'797/86).

• Οι διατάξεις των Π.Δ. περί όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων κ.λ.π.
όπως ισχύουν (Δ'538/78, Δ'61/85 και Δ'270/85).

• Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 261554/1985 περί καθορισμού των ελληνικών διαχειριστικών
αρχών για την εφαρμογή του Καν. 82/3626, για την εφαρμογή στην Κοινότητα της
σύμβασης της Ουάσιγκτον (CITES) για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση.

• Οι    διατάξεις   Κ.Υ.Α.    414985/1985   περί    μέτρων    διαχείρισης    της    άγριας
πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 79/409 περί της διατήρησης των
αγρίων πτηνών.

• Η  Οδηγία 85/337  του  Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου  1985  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

• Η   Απόφαση   82/461/ΕΟΚ   του   Συμβουλίου,   της   24ης   Ιουνίου   1984,   των
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων περί  της σύναψης σύμβασης της  Βόννης περί  της
διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα.

• Οι διατάξεις του Ν. 1337/83, περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.
όπως ισχύει (Α'33).

• Οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983
«Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α'32).

• Οι διατάξεις του Π.Δ. 67/1980 περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας, συντονισμού και ελέγχου της έρευνας
επ'αυτων, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 19 του Ν. 998/1979 περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γενεί εκτάσεων της χώρας (Α'23).

• Η Οδηγία 79/409 του  Συμβουλίου της 2ας Απριλίου  1979 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
• Οι    διατάξεις   της   Υγ.Δ/ξης    Ε1 β/221/1965,   περί   διαθέσεως   λυμάτων   και
βιομηχανικών αποβλήτων.
• Οι διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, Ν.Δ. 996/1971, Ν.Δ. 871/1971 και ιδίως του

Ν.998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γενεί εκτάσεων της χώρας
(Α'289).

• Οι διατάξεις του Ν.Δ. 191/1974 περί κύρωσης Διεθνούς Συμφωνίας RAMSAR περί
προστασίας του διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ίδια ως υγροβιότοπων, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 1751/1988 και με το Ν. 1950/1991.

• Οι διατάξεις του Ν. 743/1977 περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
ρύθμισης συναφών θεμάτων (Α'319).

• Οι διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 Αλιευτικός Κώδικας (Α'27).
• Οι διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 περί αρχαιοτήτων, όπως ισχύει.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα  3.2



23

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

3. Θεσμικό πλαίσιο

3.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η περιοχή μελέτης έκτασης 620.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το σύμπλεγμα των
υγροτόπων Μεσολογγίου αποτελεί περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος για την διατήρηση των
αγρίων πτηνών στην Κοινότητα. Η Ελλάδα έχει διαβιβάσει στην Ε.Ο.Κ ότι ένα τμήμα
έκτασης 139.000 στρεμμάτων του υγροβιότοπου Μεσολογγίου καθορίζεται ως περιοχή
ειδικής προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των άγριων
πτηνών. Η περιοχή Μεσολογγίου είναι επίσης ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας
σύμφωνα με την συνθήκη Ramsar. Το σύμπλεγμα των υγροτόπων περιλαμβάνει στην
περιοχή ειδικής προστασίας τις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού, Κλείσοβας, τις εκβολές των
ποταμών Αχελώου και Ευήνου, καθώς και τις νήσους Εχινάδες εκτός από τα Μόδια, τις
νήσους Μάκρη και Μακροπούλα.

Εκτός από την σύμβαση Ramsar (1971) για την προστασία των υγροτόπων και της
υδρόβιας και παρυδάτιας ορνιθοπανίδας, η Ελλάδα έχει προσυπογράψει τρεις ακόμη
διεθνείς συμβάσεις:

• Την σύμβαση της Βέρνης (1979) για την προστασία της Ευρωπαϊκής πανίδας και
χλωρίδας και των φυσικών πόρων.

• Την σύμβαση της Βόννης (1979) που αφορά την προώθηση της προστασίας
μεταναστευτικών πτηνών που δεν προστατεύονται από άλλες συμβάσεις ή εθνικές
νομοθεσίες.

• Την σύμβαση της Ουάσιγκτον που απαγορεύει την εμπορία αγρίων πουλιών.

Παρόλο που η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση Ramsar στις 24/11/74 (ΦΕΚ. 350, 1ο
τευχ. ΝΔ 191), οι 10 υγρότοποι που περιλαμβάνει ο Ελληνικός Κατάλογος δεν έχουν
ακόμα προστατευθεί στην πράξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης, οι
οποίες αναμένεται να περάσουν στην Ελληνική νομοθεσία μετά από αποφάσεις που θα
ληφθούν αφού ολοκληρωθεί η οριοθέτηση.

Όσον αφορά στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας ισχύει η Οδηγία 79/409, στην οποία
καθορίζονται μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προστασία των πουλιών. Η περιοχή που καταλαμβάνουν το Δέλτα του
Αχελώου, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού οι εκβολές του Ευήνου και οι νήσοι
Εχινάδες έχει ενταχθεί στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για την
ορνιθοπανίδα (Special Protected Areas) στα πλαίσια της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δέλτα Αχελώου, η λιμνοθάλασσα, Μεσολογγίου-Αιτωλικού
και οι εκβολές του Ευήνου, οι νήσοι Εχινάδες καθώς και το όρος Βαράσοβα, που ανήκουν
στην περιοχή μελέτης όπως και η λίμνες Λυσιμαχεία και Οζερός και το όρος Παναιτωλικό,
που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έχουν περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο
Περιοχών προτεινομένων για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο NATURA 2000 στα πλαίσια
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το όρος Αράκυνθος έχει συμπεριληφθεί στον Επιστημονικό
Κατάλογο NATURA 2000. Περισσότερα στοιχεία σύμφωνα με τις μελέτες του Εθνικού
Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.) για τις παραπάνω περιοχές καθώς και οι
σχετικοί χάρτες φαίνονται στο αντίστοιχο Παράρτημα.

Πιο αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για την περιοχή μελέτης παρατίθεται πιο
κάτω.
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Η ευρύτερη περιοχή υπόκειται σε θεσμικό καθεστώς προστασίας που υπαγορεύεται,
τόσο από τη γνωστή Διεθνή Σύμβαση της Ραμσάρ και Οδηγίες της Ε.Ο.Κ., όσο και από την
Κ.Υ.Α. 1319/93, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της σύμβασης Ραμσάρ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα Γ.Π.Σ. Μεσολογγίου και Αιτωλικού προβλέπουν επίσης ως
κατευθύνσεις την προστασία, τόσο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, όσο και του
Αιτωλικού. Θεωρούνται δε κατευθύνσεις, διότι, αφ' ενός, η Υ.Α. έχει το χαρακτήρα των
κατευθύνσεων και αφ' ετέρου, οι συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι εντός σχεδίου, όπου
ισχύει το Γ.Π.Σ. Έτσι δεν δύναται να θεωρηθεί τίποτε περισσότερο από κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, στην Υ.Α. 80854/5438 Γ.Π.Σ. Μεσολογγίου (Φ.Ε.Κ. 1336/Δ/18.12.92) στο
Β. αναφέρεται:

1. Ζώνη   περιοχής   περιβαλλοντικής   εξυγίανσης -   αναβάθμισης   στις ακτές   της
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

2. Προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος.
3. Περιοχή από εκβολές Αχελώου - Λούρου - Νήσου Τουρλίδας λιμνοθάλασσας

Μεσολογγίου - Κλείσοβας και εκβολών Ευήνου ποταμού.
4. Προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος.

Στην Υ.Α.1265/93 Γ.Π.Σ. Αιτωλικού (Φ.Ε.Κ. 62/Δ/90) στο κεφαλαίο Β. αναφέρεται:

1. Δημιουργία ζώνης προστασίας ακτών.
2. Προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος  στο λόφο Αγίου

Νικολάου και στο φαράγγι του Παλιορόλακκα.
3. Προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στη

λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Μεσολογγίου.
4. Προστασία των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στις περιοχές:

• λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.
• περιοχή αλυκών.
• περιοχή βιολογικού καθαρισμού Αιτωλικού.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΜΣΑΡ
Η διεθνής σύμβαση Ραμσάρ υπογράφτηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν στις 2-2-1971 και
αφορά στην προστασία των υγροτόπων, κυρίως ως περιοχών διαβίωσης των υδρόβιων
και παρυδάτιων πουλιών.

Τα κίνητρα για την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης ήταν :

1. η  μεγάλη σημασία των υγροτόπων από παραγωγική, πολιτιστική και καθαρά
οικολογική άποψη

2. η σπανιότητα τέτοιων οικοσυστημάτων

3. το γεγονός ότι η διαβίωση ενός μεγάλου ποσοστού των διαφόρων ειδών πουλιών
του πλανήτη (υδρόβια, παρυδάτια) στηρίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη αυτών των
οικοσυστημάτων.

4. η μεγάλη τους ευαισθησία και το γεγονός ότι οι ρυθμοί υποβάθμισής τους ήταν
έντονοι τα μεταπολεμικά χρόνια το γεγονός ότι η διαβίωση ενός μεγάλου ποσοστού
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των  διαφόρων  ειδών πουλιών  του  πλανήτη   (υδρόβια,  παρυδάτια)  στηρίζεται
αποκλειστικά στην ύπαρξη αυτών των οικοσυστημάτων.

Το ότι η σύμβαση είναι διεθνής απορρέει από το γεγονός, ότι αφ' ενός η βιολογική
ποικιλία είναι παράγοντας υψίστης διαπλανητικής σημασίας και αφ' ετέρου τα
περισσότερα είδη πουλιών που ζουν στους υγροτόπους είναι αποδημητικά και η
προστασία τους απαιτεί διακρατική συνεργασία.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί εξ αρχής ότι η εν λόγω σύμβαση έχει χαρακτήρα
προτρεπτικό προς τη σοφή και ορθολογική χρήση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων
διεθνούς σημασίας και όχι απαγορευτικό για τις διάφορες χρήσεις και δραστηριότητες.

Η χώρα μας προσχώρησε στη σύμβαση το 1974 και έθεσε υπό το καθεστώς
προστασίας της 10 σημαντικούς Ελληνικούς υγροτόπους, ένας από τους οποίους είναι
αυτός της περιοχής Μεσολογγίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (τότε ΥΧΟΠ) προχώρησε σε μελέτες οριοθέτησης των 10 παραπάνω
υγροτόπων μόλις το 1984-85. Έκτοτε, μόλις στις αρχές της παρούσας δεκαετίας
άρχισαν να θεσπίζονται σχετικά ειδικά νομοθετήματα, υπό μορφή κοινών υπουργικών
αποφάσεων, για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης αυτών των υγροτόπων.

Για την υπό μελέτη περιοχή συντάχθηκε μελέτη με τίτλο ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού – Μεσολογγίου’’ που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π.
το 1993 για το ΥΠΕΧΩΔΕ και την CEC/DG 11.

Με βάση αυτή τη μελέτη και για το σύμπλεγμα των υγροτόπων της περιοχής
Μεσολογγίου εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 755/28.9.93) που
οριοθετεί επιμέρους υγροτοπικές ζώνες καθώς και ζώνες στην άμεση γειτονία του
υγροτόπου και καθορίζει τις χρήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να λαμβάνουν
χώρα σ' αυτές. Η ισχύς αυτής της απόφασης με βάση το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν.
1650/86 ήταν διετής (λήξη την 28-9-1995) και μετά την παράταση που δόθηκε έληξε
τον Ιανουάριο του 1997. Πρέπει να συνταχθεί Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα
αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α.. Ήδη το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανέθεσε τις μελέτες σύνταξης των
Π.Δ/γμάτων για τις 10 περιοχές προστασίας από τη Ramsar.

ΟΔΗΓΙΑ 79/409 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Στις 2 Απριλίου 1979, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παίρνοντας υπόψη
μεταξύ άλλων, τη συνεχή μείωση των πληθυσμών πολλών ειδών πουλιών που
απαντούν στο χώρο της Κοινότητας, το σπουδαίο και πολύπλευρο ρόλο τους στο
περιβάλλον, το ότι αποτελούν κοινή φυσική κληρονομιά (και όχι μόνο της Κοινότητας),
το ότι το πρόβλημα υποβάθμισης αυτού τον περιβαλλοντικού κεφαλαίου ξεπερνά τα
εθνικά όρια κάθε χώρας-μέλους, διαμόρφωσε και εξέδωσε τη γνωστή Οδηγία
79/409/ΕΕC, στην οποία περιλαμβάνεται μια σειρά μέτρων που πρέπει να
εφαρμοστούν από τις χώρες-μέλη της για την προστασία των πουλιών. Τα μέτρα αυτά
αφορούν σε γενικές γραμμές προδιαγραφές προστασίας, διαχείρισης και
εκμετάλλευσης της ορνιθοπανίδας, σε σχέση με διάφορες ανθρώπινες
δραστηριότητες και κυρίως ως προς το κυνήγι της, το εμπόριό της, και την
υποβάθμιση των βιοτόπων όπου διαβιώνει.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Η Οδηγία αυτή προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση της προστασίας και διαχείρισης των
διαφόρων ειδών πουλιών που απαντώνται στο χώρο της Κοινότητας, διακρίνοντας τρεις
βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ειδών (ΑΝΝΕΧ Ι της οδηγίας) περιλαμβάνει
πουλιά τα οποία:

1. απειλούνται με εξαφάνιση
2. είναι ευάλωτα σε επεμβάσεις του βιοτόπου τους
3. είναι σπάνια λόγω του περιορισμένου πληθυσμού τους
4. παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα επιβίωσης. Τα πουλιά αυτής της κατηγορίας

κρίνονται ως αυστηρά προστατευτέα είδη (άρθρο 4 της Οδηγίας).

Η δεύτερη κατηγορία (Annex II-1 της Οδηγίας) αφορά είδη που η πληθυσμιακή και
οικολογική τους κατάσταση αφήνει σαφώς κάποια περιθώρια κυνηγιού ή άλλης
εκμετάλλευσης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας.

Η τρίτη κατηγορία (Annex ΙΙ-2 της Οδηγίας) αφορά είδη, για τα οποία οι συνθήκες
επιβίωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και για τα οποία, πριν από κάθε είδος
εκμετάλλευσης-διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη ερευνητική εισήγηση,
αλλά και ειδικοί περιορισμοί (άρθρο 6 της Οδηγίας).

Ένας από τους τρόπους προστασίας των διάφορων αυστηρά προστατευτέων ειδών
πουλιών που αναφέρονται στο προσάρτημα 1 (ΑΝΝΕΧ Ι) της οδηγίας είναι το να
ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και διαχείρισης των βιοτόπων στους οποίους
αυτά τα είδη πουλιών διαβιούν. Αυτό ακριβώς περιγράφεται στο άρθρο 4 της οδηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν επισταμένα μέσα στην
επικράτειά τους, για τον καθορισμό των σημαντικότερων περιοχών για τα πουλιά και
ιδιαίτερα για τα "είδη ΑΝΝΕΧ Ι", τις οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να διαχειριστούν
κατάλληλα, ώστε να προκύψει έμμεσα η προστασία αυτών των πουλιών.

Ειδικότερα, τονίζεται στο άρθρο 4 (παραγρ. 2), ότι οι χώρες μέλη πρέπει να πάρουν
ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών, με κατάλληλη
διαχείριση των περιοχών πτερορροίας, αναπαραγωγής, διαχείμασης και στάθμευσής τους
κατά τις μετακινήσεις τους, όπως και να φροντίσουν για την προστασία των υγροτόπων
και κυρίως εκείνων που έχουν διεθνή σημασία. Ως προς αυτά, η περιοχή του
Μεσολογγίου, αφ' ενός χρησιμοποιείται ως ζωτικός χώρος στάθμευσης τουλάχιστον
130 μερικώς ή ολικών μεταναστευτικών ειδών πουλιών, αφ' ετέρου έχει περιληφθεί στον
κατάλογο των υγροτόπων διεθνούς σημασίας στα πλαίσια της Σύμβασης Ραμσάρ.

Για τα πουλιά σημαντικών περιοχών, όπως αυτή του συμπλέγματος υγροτόπων
περιοχής Μεσολογγίου, η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας υποχρεώνει τα
κράτη-μέλη να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί μέσα σ'αυτές η
ρύπανση ή άλλου είδους υποβάθμιση, καθώς και κάθε είδος άμεσης ή έμμεσης
παρενόχλησης των πουλιών.

Ανάλογα μέτρα υποχρεούνται να πάρουν οι χώρες μέλη για τις περιφερειακές ζώνες
τέτοιων περιοχών, όπου υπάρχουν εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες, που μπορεί να
προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις μέσα στις προηγούμενες περιοχές.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Η Οδηγία αυτή έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής
ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η
συνθήκη. Για τον σκοπό αυτό, συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο
ειδικών ζωνών, επονομαζόμενο «Natura 2000». Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από
τους τόπους όπου βρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που φαίνονται στο
παράρτημα Ι της Οδηγίας και τους οικοτόπους των ειδών που φαίνονται στο
παράρτημα II, πρέπει να εξασφαλίζει την διατήρηση ή ενδεχομένως την αποκατάσταση σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων και των
οικοτόπων των οικείων ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών. Το
δίκτυο «Natura 2000» περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν
ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Κάθε κράτος-μέλος συμβάλλει στη σύσταση του Natura 2000 ανάλογα με τα είδη
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών που υπάρχουν στο έδαφός του.
Προς το σκοπό αυτό κάθε κράτος μέλος ορίζει τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Τα
κράτη μέλη στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι αυτό απαιτείται καταβάλουν
προσπάθειες να βελτιώσουν την οικονομική συνοχή του Natura 2000 χάρη στη
διατήρηση και ενδεχομένως στην ανάπτυξη στοιχείων του τοπίου, πρωταρχικής
σημασίας για την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Νομοθεσία για την ποιότητα των νερών

Η Υ.Α. 46399/1352 (ΦΕΚ 438/86), η οποία εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με τις
Κοινοτικές Οδηγίες 75/440, 76/160, 78/659, 79/9923, 79/869 ορίζει την ποιότητα των
επιφανειακών γλυκών νερών καταλλήλων για την διαβίωση των ψαριών. Τα νερά αυτά
κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των ψαριών που μπορούν να
επιβιώσουν και να αναπαραχθούν:

α) σε νερά σαλμονίδων
β) σε νερά κυπρινίδων.

Τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας νερών για την διαβίωση ψαριών αναφέρονται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Πίνακας Παραμέτρων Ποιότητας Νερών για Διαβίωση Ψαριών

Κατηγορίες νερών

Νερά Σαλμονίδων Νερά Κυπρινίδων
Παράμετροι Επιθυμητό

όριο

Ανώτατο

επιτρεπόμενο

όριο

Επιθυμητό

όριο
Ανώτατο

επιτρεπόμενο

όριο

Θερμοκρασία, °0 21,5 25 28

Διαλυμένο
Οξυγόνο, mg/lt

50% δειγμ. >9
100% δειγμ. >7

50% δειγμ. >9
100% δειγμ. >7

50% δειγμ. >9
100% δειγμ. >5

50% δειγμ. >9
100%δειγμ>4

pH 6,5-8,5 6-9 5,5-8,5 6-9

Αιωρούμενα
στερεά,mg/lt 25 25

ΒΟD5 3 6

Ολικός φωσφόρος,
mg/lt 3 3

Νιτρώδη, mg/lt 0,01 0,03

Ελεύθερη
Αμμωνία, mg/lt 0,005 0,025 0,005 0,025

Ολική Αμμωνία,
mg/lt 0,04 1 0,2 1

Ολικό
υπολειμματικό
χλώριο, mg/lt

0,005 0,005

Ολικός
ψευδάργυρος,
mg/lt

0,3 1

Διαλυμένος χαλκός 0,04 0,04

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελ ίδ α  3 .8



29

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου
3. Θεσμικό πλαίσιο

Νομοθεσία για την προστασία των δασών

Η νομοθεσία, που διέπει την προστασία των δασών είναι οι διατάξεις του Ν.998-79 "Περί
προστασίας των δασών και δασικών εν γενεί εκτάσεων της χώρας", καθώς και η
τροποποίηση αυτού από το Ν.2040/92 άρθρο 12 και η 183037/5115/19-8-1980
απόφαση "Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και
αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 820/Β/28-8-80).

Νομοθεσία για την προστασία της αλιείας

Η προστασία της αλιείας διέπεται από τις, διατάξεις του ν.420/1970 καθώς και από τις
τροποποιήσεις του από τους Ν.1740/87 (ΦΕΚ 221 Α') και από το Ν.2040/92.

Η Κ.Υ.Α.1319/93

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1319 / 28-9-93 αφορά στα μέτρα για την προστασία των
υγροτόπων των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, του κάτω ρου και
των εκβολών των ποταμών Εύηνου και Αχελώου, καθώς και άλλων βιοτόπων της
ευρύτερης περιοχής τους.

Η Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 6 του Ν. 1650/86, δύναται να έχει διετή ισχύ και
να παραταθεί από παρόμοια υπουργική απόφαση για ένα μόνον έτος, αν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να συνταχθεί
Προεδρικό Διάταγμα.

Από την ΚΥΑ καθορίζεται ως ευρύτερη ζώνη ελέγχου δραστηριοτήτων μια μεγαλύτερη
περιοχή, η οποία προς βορρά εκτείνεται από τα όρια της ΚΥΑ έως την Εθνική Οδό
Αντίρριο - Ιωαννίνων, ξεκινώντας από Ανατολικά από τη γέφυρα του Ευήνου μέχρι τη
διασταύρωση προς Φυτείες. Κατά μήκος του δρόμου προς Φυτείες συνεχίζει προς
Μαχαίρα, Σκούρτου, Ρίγανη μέχρι τον οικισμό Παλαιομάνινα και το δρόμο που συνδέει τον
οικισμό της Παλαιομάνινας με τον επαρχιακό δρόμο Αστακού - Αιτωλικού στις παρυφές
του λόφου Καληχίτσα και από εκεί δια των υψωμάτων, όπως το Σάρωμα, μέχρι τον όρμο
Κούμαρο.

Στην εν λόγω περιοχή επιτρέπονται όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες, χρήσεις και
έργα από τις οικείες διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία με την προϋπόθεση ότι κατά
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, θα εξετάζονται οι επιπτώσεις στην
προστατευόμενη από την ΚΥΑ περιοχή.

Η προστατευόμενη περιοχή που αναφέρεται στην ΚΥΑ περιλαμβάνει τμήματα καθαρά
χερσαίου χώρου, πεδινά τμήματα των καλλιεργειών και τους υδροβιότοπους των
ποταμών και λιμνοθαλασσών.

Σε όλη την περιοχή, επιτρέπονται:

• Η επιστημονική ερευνά.
• Η περιβαλλοντική  εκπαίδευση     και  παρατήρηση  της  φύσης,   καθώς  και  τα

απαραίτητα ελαφρά έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση τους.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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• Η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στις ήδη υφισταμένες οδούς πρόσβασης,
εκτός των περιοχών απόλυτης προστασίας.

• Η συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
• Η εκτέλεση των έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικοσυστημάτων.
• Οι   υφισταμένες καλλιέργειες στην έκταση και με τον τρόπο που γίνονται κατά την

δημοσίευση  της  ΚΥΑ,   (αλλαγές  μόνον,   εάν  αποσκοπούν  στη   βελτίωση   του
περιβάλλοντος και είναι σύμφωνες με την Κοινοτική Αγροτική Πολιτική),

• Η εγκατάσταση αγροτικών αποθηκών.
• Η επιβολή περιορισμών στα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, εάν

επισημανθούν επιβαρυντικά περιστατικά ρύπανσης.
• Η μελισσοκομία και η κτηνοτροφία και η βελτίωση των υφισταμένων μονάδων με

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική προσαρμογή στο
περιβάλλον.

• Η κατασκευή απλών νέων εγκαταστάσεων ενσταυλισμού για περιορισμένο αριθμό
ζώων υστέρα από χωροθέτηση, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκτός από τις
περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας και σε απόσταση τουλάχιστον 2 χιλ. από τις
ακτές και τις όχθες των ποταμών

• Η   βόσκηση  ως έχει,  εκτός  αν  καθορίζεται  διαφορετικά  στις  ακολουθούμενες
διατάξεις  των  υποζωνών  (ειδικότερα  για  τη   βόσκηση,   η   καθ'   ύλη  αρμόδια
περιφερειακή Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καθορίσει τον αριθμό και το είδος
των ζώων που πρέπει να βοσκούν κατά περιοχή, ανάλογα με την βοσκοϊκανότητά
της.

• Η   λειτουργία,   συντήρηση   και   βελτίωση   των   υφισταμένων   αρδευτικών   και
αποστραγγιστικών δικτύων, καθώς και τα απαραίτητα νέα, σύμφωνα με την ΚΥΑ
69269/90.

• Ο περιοδικός καθαρισμός των αυλακών εισροής νερών
• Η   επαγγελματική  αλιεία,   η   ερασιτεχνική  αλιεία,   η   διέλευση   και   προσέγγιση

αλιευτικών σκαφών.
• Η χρήση λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων, η εκτέλεση έργων

που αποσκοπούν στην προστασία του υδρολογικού και ιχθυολογικού ισοζυγίου στη
διαβίωση των ψαράδων και στη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων.

• Η ήπια αναψυχή, η διέλευση και προσέγγιση σκαφών αναψυχής.
• Το κυνήγι και με τους όρους που θα καθορίσει το Υπ. Γεωργίας με κριτήρια την

προστασία της πανίδας.

Απαγορεύονται:

• η ελεύθερη κατασκήνωση
• η κάθε είδους δόμηση μόνιμη ή προσωρινή με εξαίρεση ορισμένων περιοχών, για

τις οποίες διατυπώνονται ειδικοί όροι από αυτήν την ΚΥΑ.
• οι αεροψεκασμοί και αερολιπάνσεις
• η εγκατάσταση νέων συστηματοποιημένων κτηνοτροφικών μονάδων
• η βόσκηση αυγοειδών.
• η εγκατάσταση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής.

Προϋπόθεση πάντως για τις ανωτέρω επιτρεπόμενες δραστηριότητες είναι η εφαρμογή της
ΚΥΑ 69269/90.

Η προστατευόμενη με την ΚΥΑ περιοχή απαρτίζεται από τ ρ ε ι ς ζ ώ ν ε ς ,  που
απεικονίζονται στο Χάρτη Β.Χ.1.1.1.3.β. και χαρακτηρίζονται ως περιοχές με ιδιαίτερη
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οικολογική αξία. Η κάθε μια ζώνη αποτελεί ένα ενιαίο χωροταξικά και περιβαλλοντικά
διαμέρισμα.

Η π ρ ώ τ η ζ ώ ν η ( ζ ώ ν η Ι )  βρίσκεται στα ανατολικά της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου, από τον Εύηνο, έως και την οδό Μεσολογγίου Τουρλίδας. Αποτελείται από
τρεις υποζώνες, που η κάθε μια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές με τους αντίστοιχους
περιορισμούς και δεσμεύσεις :

Υποζώνη Ια : περιλαμβάνει την περιοχή του κάτω ρου του Ευήνου και τμήμα της
Λιμνοθάλασσας, το οποίο αποτελεί στις εκβολές του ποταμού το μέτωπο προς τον
Πατραϊκό κόλπο.

Επιτρέπεται η απόληψη άμμου και χαλικιού από την κοίτη του Ευήνου, με την
προϋπόθεση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και η βόσκηση στους
δυτικούς αλμυρόβαλτους της δυτικής όχθης του Ευήνου και στην παραποτάμια ζώνη.

Υποζώνη Ιβ : περιλαμβάνει το τμήμα των εκτάσεων που αποξηράνθηκαν στα νότια του
Ευηνοχωρίου και δυτικά του Ευήνου

Παρέχεται η δυνατότητα επαναπλημμυρισμού ορισμένων εκτάσεων που είχαν
αποξηρανθεί κατά το παρελθόν, με σκοπό την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών ήπιας
εντατικής μορφής και την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του οικοσυστήματος.

Υποζώνη Ιγ : περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, τις Αλυκές Τουρλίδας
καθώς και την Τουρλίδα που αποτελεί τμήμα της περιοχής μελέτης.

Στην υποζώνη αυτή επιτρέπονται τα εξής:

• Η εγκατάσταση αναψυκτήριων και η διαμόρφωση χωρών εξυπηρέτησης του κοινού
στην ακτή Μπούκας,  που  θα γίνουν σύμφωνα με μελέτη που θα πρέπει να
υποβάλλει η ΚΕΔ, λαμβάνοντας υπ' όψη την οικολογική ιδιαιτερότητα της περιοχής.

• Η διάθεση των  επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Μεσολογγίου  με την
προϋπόθεση της βελτίωσης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

• Η κοπή καλαμιών στους βάλτους της Κλείσοβας με γνώμονα την ισορροπία του
οικοσυστήματος.

• Η βόσκηση στο Β.Α. τμήμα της Κλείσοβας με κριτήριο την βοσκοϊκανότητα της
περιοχής,

• Η απομάκρυνση των διεσπαρμένων απορριμμάτων στη περιοχή της Κλείσοβας και
η διάθεσή τους σε κατάλληλο χώρο εκτός των οροθετημένων ζωνών προστασίας.
Θα πρέπει να ακολουθήσει η αποκατάσταση και η εξυγίανση της περιοχής εντός
δυο ετών από την έναρξη της ισχύος της ΚΥΑ. Όπου η απομάκρυνση δεν είναι
δυνατή, προβλέπεται η επικάλυψη των απορριμμάτων με κατάλληλα υλικά και η
δενδροφύτευσή τους.

• Η απομάκρυνση των υλικών που προέκυψαν στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας από την
εκσκαφή περιφερειακών τάφρων διαχείμασης,

• Η διατήρηση των Αλυκών Τουρλίδας και η εκτέλεση έργων για την
οικολογική, αναβάθμιση.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα  3.11
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Η δ ε ύ τ ε ρ η  ζώνη ( Ζ ώ ν η I I ) περιλαμβάνει βασικά τη Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου και Αιτωλικού και εκτείνεται από δυτικά του δρόμου Τουρλίδας -
Μεσολογγίου και τη δυτική ακτή της Τουρλίδας έως τις ανατολικές ακτές της
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συμπεριλαμβανομένων των αλμυρόβαλτων και τμήματος
της Λουρονησίδας, καθώς και των μικρών νήσων στα νότια της Λιμνοθάλασσας, στα
όρια της ΚΥΑ προς τον Πατραϊκό Κόλπο. Αποτελείται από δυο υποζώνες, που η κάθε μια
περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές και τους αντίστοιχους περιορισμούς και δεσμεύσεις

Υποζώνη ΙΙα : περιλαμβάνει την περιοχή από το δρόμο Μεσολογγίου - Τουρλίδας, το
τμήμα των εκτάσεων που δημιουργήθηκαν από την εναπόθεση των βυθοκορημάτων
από την εκβάθυνση του λιμανιού του Μεσολογγίου και βρίσκονται ανατολικά του
δίαυλου Αιτωλικού - Μεσολογγίου, τη Νήσο Τουρλίδας, που αποτελεί τμήμα της υπό
εκπόνηση μελέτης, καθώς και το λιμνοθαλάσσιο μέτωπο αυτής της περιοχής, τις
Αλυκές Μεσολογγίου και τέλος τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.

Στην υποζώνη αυτή επιτρέπεται:

• Η ίδρυση παραθεριστικού οικισμού στην ακτή Τουρλίδας και Ν.Α. άκρο της Νήσου
Τουρλίδας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες που πρέπει να υποβληθούν από την
ΚΕΔ εντός 2 χρονών από την ισχύ της ΚΥΑ.

• Η βόσκηση στο Νησί Τουρλίδας, με κριτήριο την βοσκοϊκανότητα, η οποία θα
υποβληθεί από την καθ’ ύλη αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία και θα καθορίσει τον
αριθμό και το είδος των ζώων που πρέπει να βοσκούν στην περιοχή.

• Η διατήρηση της θέσης του αγκυροβολίου μικρών παραδοσιακών σκαφών στο
δίαυλο Μεσολογγίου.

• Η συντήρηση και επέκταση της υφισταμένης υποδομής στο λιμάνι του Μεσολογγίου.
• Περιοδικές   εκβαθύνσεις στις   δυο  ανωτέρω  περιοχές   και   αποκατάσταση   της

ισορροπίας    του    οικοσυστήματος    με    τον    όρο    της    απομάκρυνσης    των
βυθοκορημάτων σε περιοχή εκτός των ορίων της προστατευόμενης από την ΚΥΑ
περιοχής.

• Η περιοδική απόληψη φερτών υλών των ρεμάτων και η διάθεσή τους σε θέσεις
εκτός των ορίων της περιοχής προστασίας της ΚΥΑ.

• Η   διάθεση   των   επεξεργασμένων   υγρών   αποβλήτων   του  Αιτωλικού   με   την
προϋπόθεση της βελτίωσης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

• Η διατήρηση της παραγωγής αλατιού στις Αλυκές Μεσολογγίου και η οικολογική
αναβάθμιση των Αλυκών.

• Ο επαναπλημμυρισμός ορισμένων εκτάσεων που  είχαν αποξηρανθεί  κατά το
παρελθόν, με σκοπό την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών ήπιας εκτατικής μορφής
και την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του οικοσυστήματος.

• Οι ναυταθλητικές εκδηλώσεις, η διέλευση και παραμονή ταχυπλόων σκαφών κατά
την περίοδο από 1η Μαρτίου έως τις 30 Οκτωβρίου στην Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
υπό την εποπτεία του Δήμου Αιτωλικού.

Υποζώνη ΙΙβ : περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου με τους αλμυρόβαλτους, τις
διάφορες νησίδες στο νότιο όριό της με τον Πατραϊκό κόλπο, καθώς και τμήμα της
Λουρονησίδας στα δυτικά της Λιμνοθάλασσας. Αποτελείται από δυο οικολογικές
ενότητες που η κάθε μια περιλαμβάνει αντίστοιχα τις κάτωθι περιοχές και η κάθε μια από
αυτές αντίστοιχα τους πιο κάτω περιορισμούς και δεσμεύσεις :

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 3.12
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Στην οικολογική ενότητα των νησιών επιτρέπονται:

• Έργα ενίσχυσης των νησίδων για την προστασία τους από τη διάβρωση της
θάλασσας, με την προϋπόθεση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

• βόσκηση μόνον στη νησίδα Προκοπάνιστου με την προϋπόθεση της εκπόνησης
μελέτης βοσκοϊκανότητας.

• προσέγγιση σκαφών και η παραμονή μόνον για την επαγγελματική αλιεία και για την
επιστημονική ερευνά.

Στην οικολογική ενότητα της υπόλοιπης περιοχής επιτρέπονται:

• Περιοδικές εκβαθύνσεις και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος με
τον όρο της απομάκρυνσης των βυθοκορημάτων σε περιοχή εκτός των ορίων της
προστατευόμενης από την ΚΥΑ.

• Έργα για τη διαχείριση των νερών των αντλιοστασίων Αγ. Τριάδας και Θολής.
• βόσκηση εκτός των μικρών νησίδων των δυτικών βάλτων της Λιμνοθάλασσας.
• Οι χρήσεις που θα καθοριστούν από μελέτη που θα υποβληθεί από την ΚΕΔ και θα

αφορούν τη νήσο λουρονησίδα.
• Η διαχείριση της δασικής έκτασης και τα αντίστοιχα έργα στο λόφο Αγ Νικολάου

(Κατσας), κατόπιν έγκρισης των αντίστοιχων μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η τ ρ ί τ η ζ ώ ν η ( ζ ώ ν η III) αποτελείται από το δυτικό τμήμα του
οικοσυστήματος, τις χερσαίες περιοχές και τα υδάτινα στοιχεία. Στις χερσαίες περιοχές
περιλαμβάνονται τμήματα της πεδιάδας της περιοχής Αγρινίου, ο λόφος Τρικαρδου και οι
νότιες πλευρές του λόφου Καληχίτσα. Στα υδάτινα στοιχεία περιλαμβάνονται ο Αχελώος
ποταμός και όλο το λιμνοθαλάσσιο μέτωπο της εν λόγω περιοχής.

Αποτελείται από τρεις υποζώνες που η κάθε μια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές με
τους αντίστοιχους περιορισμούς και δεσμεύσεις :

Υποζώνη ΙΙΙα : Η συγκεκριμένη υποζώνη αποτελείται από δυο οικολογικές ενότητες
που η κάθε μια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές με τους αντίστοιχους
περιορισμούς και δεσμεύσεις:

Στην μια οικολογική ενότητα υπάρχει το κεντρικό τμήμα της δυτικής λουρονησίδας του
Λούρου, μήκους 2,5 χιλ. και επιτρέπεται:

• Η παραμονή και η προσέγγιση σκαφών μόνον για επιστημονικές έρευνες.
• Έργα προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση, κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων.

Στην οικολογική ενότητα που περιλαμβάνει το υπόλοιπο της εν λόγω υποζώνης
επιτρέπεται:

• Ο επαναπλημμυρισμός ορισμένων εκτάσεων, που είχαν αποξηρανθεί κατά το
παρελθόν, με σκοπό την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών ήπιας εκτατικής μορφής
και την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του οικοσυστήματος,

• Η βόσκηση ως έχει και κατόπιν μελέτης βοσκοϊκανότητας.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 3.13
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• Εργασίες αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου στο λόφο Ταξιάρχη σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη και του αντίστοιχου λατομείου Σκροφοπούλας, μετά από
έγκριση κατάλληλης μελέτης που πρέπει να εκπονηθεί εντός 2 ετών από την ισχύ
της ΚΥΑ.

• Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στους λόφους Σκούπα, Μεγάλο και Μικρό Βούνι,
Μαυρονήσι.

• Η  αποκατάσταση του  τοπίου  στον ισοπεδωθέντα λόφο  Κουτσιλάρη  από  την
ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ και σύμφωνα με τους όρους της ΜΠΕ.

Απαγορεύεται η λατομική δραστηριότητα.

Υποζώνη ΙΙΙβ : περιλαμβάνει τον ποταμό Αχελώο, τις εκβολές του και το δάσος του
Φράξου. Αποτελείται από δυο οικολογικές ενότητες.

Στην μια οικολογική ενότητα ανήκει ο ποταμός Αχελώος με τις εσωτερικές του νησίδες, οι
καλαμώνες Βαλτι στους πρόποδες του όρους Καληχιτσα, η λουρονησιδα Μπούκας
Συκιας και το δάσος του Φράξου.

Στην ενότητα αυτή επιτρέπεται:

• Η βόσκηση με την προϋπόθεση της εκπόνησης μελέτης βοσκοϊκανότητας,
• Η  απόληψη ποσότητας νερού  από τους καλαμώνες  Βάλτι για περιορισμένες

χρήσεις.

Στην δεύτερη οικολογική ενότητα που περιλαμβάνει το υπόλοιπο της περιοχής
επιτρέπεται:

• Η κατασκευή και λειτουργία ιχθυογενετικού σταθμού και μονάδας εκτροφής ψαριών
στην περιοχή Μπούκας - Συκιάς με την προϋπόθεση της έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων.

• Η βόσκηση με την προϋπόθεση της βοσκοϊκανότητας.
• Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής συμβατής με το περιβάλλον στην παραποτάμια

ζώνη για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής αλιείας.
• Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στους λόφους Διόνι, Χουνοβίνα, Τρίκαρδο μετά από

έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και κατασκευής δρόμων προσπέλασης.
• Η εγκατάσταση αναψυκτήριου και η διαμόρφωση χώρου συνάθροισης κοινού στην

ακτή Διόνι, σύμφωνα με αντίστοιχες μελέτες που θα υποβάλει η ΚΕΔ εντός 2 ετών
από την ισχύ της ΚΥΑ.

• Η διατήρηση της υπάρχουσας υποδομής για αλιεία στους παράκτιους βάλτους
Πέταλα  και  στους  εσωτερικούς  βάλτους  στις  θέσεις  Βαλτί,   Μαρκούτσα,   Αγ.
Δημήτριος.

• Ο  επαναπλημμυρισμός ορισμένων εκτάσεων που είχαν αποξηρανθεί κατά το
παρελθόν, με σκοπό την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών ήπιας εκτατικής μορφής
και την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του οικοσυστήματος.

Η τ ε τ ά ρ τ η  Ζώνη ( ζ ώ ν η IV) περιλαμβάνει τις νήσους Πεταλάς, Οξυια,
Μάκρη Μακροπούλα, Μόδια και το σύμπλεγμα των βορείων Εχινάδων.

Στην ζώνη αυτή επιτρέπεται:

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 3.14
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• Η βόσκηση με την προϋπόθεση της βοσκοϊκανότητας.
• Η   κατασκευή  ελαφράς   υποδομής  για  την  εξυπηρέτηση  των  αλιευτικών   και

ιχθυοτροφικών αναγκών.

Προβλέπεται ότι όλες οι δραστηριότητες και έργα που δεν αναφέρονται,
απαγορεύονται, εκτός από αυτά που δημοπρατήθηκαν προ της δημοσίευσης της
παρούσας ΚΥΑ, ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής. Επιτρέπονται σε κάθε
περίπτωση επεμβάσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων
δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ για ορισμένα έργα
που επιτρέπονται επιβάλλεται η προέγκριση χωροθέτησης.

Η καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και οι αρμόδιες κεντρικές, ή περιφερειακές Υπηρεσίες των
συναρμοδίων Υπουργείων και λοιπών φορέων. Τέλος, προβλέπεται ότι οι παραβάτες
υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650186 και όπως το
τελευταίο από αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ.12) του Ν. 1892/90.
Εξαιρούνται οι αλιευτικές παραβάσεις και άλλες που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις
του νόμου 1650/86.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ

Γενικά η ΚΥΑ λειτούργησε και λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις κυρίως όταν οι οποίοι
χρήστες του χώρου ή επενδυτές πρέπει υποχρεωτικά να σεβαστούν τη νομοθεσία
σχετικά με τη χρήση της περιοχής μελέτης ή την επένδυσή τους σ' αυτήν (π.χ.
κυνηγοί, ιχθυοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφοι με στάβλους).

Υπήρξαν όμως και έντονα παραδείγματα αψήφισης του θεσμικού πλαισίου της ΚΥΑ ως
ακολούθως:

• από επενδυτές όπως π.χ. στην περίπτωση της καλλιέργειας με ρύζι τμήματος των
προστατευομένων μη αποδοτικών αποξηρανθέντων εδαφών (περιοχή Διονιού) και
μάλιστα με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας Κατοχής,

• από καθαρά τοπικούς παράγοντες όπως στην περίπτωση κατασκευής δρόμου
από την κοινότητα Νεοχωρίου, με εκτενέστατο μπάζωμα της όχθης του Αχελώου.

• από ιδιώτες ή τοπικούς παράγοντες που αγνόησαν, όχι μόνο τη συγκεκριμένη
ειδική   αλλά   και   τη  γενικότερη   νομοθεσία   (π.χ.   καταπατήσεις,   μπαζώματα,
ρύπανση, κλπ.).

Από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκλήθηκαν αρνητικές επιδράσεις
χωρίς να ληφθούν κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή οι ανάλογες
χρηματοδοτήσεις. Οι ανωτέρω αρνητικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν με αμείωτη
ένταση και μετά την έκδοση της ΚΥΑ που καταγράφονται ως ακολούθως:

• Λαθροθηρία.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 3.15
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• Εντατική   Βόσκηση   (δηλαδή   χωρίς   μέτρα   που   να   στηρίζονται   σε   μελέτες
βοσκοϊκανότητας που να λαμβάνουν υπ όψη και το φυσικό περιβάλλον).

• Κατασκευή έργων χωρίς ΜΠΕ (αναχώματα μέσα στη Λ/Θ)
• Μπαζώματα της Λ/Θ
• Απόρριψη χιλιάδων τόνων σκουπιδιών
• Καταπατήσεις υγροτοπικών εκτάσεων ακόμη και του αιγιαλού και οικοδόμηση

εκατοντάδων αυθαίρετων κτισμάτων

Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι διάφορες υπηρεσίες (π.χ. η
Πολεοδομία της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλοακ/νίας, η Δ/νση Περιβαλ/κού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ, και άλλες) έχουν αντιδράσει θετικά σε πραγματοποιηθείσες καταγγελίες για
κάποια από τα παραπάνω θέματα, και πως για τη σωστή έκβαση αυτών ακριβώς των
θεμάτων, βοήθησε πολύ το συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς της ΚΥΑ. Επομένως, η
ΚΥΑ παρείχε ένα εν δυνάμει εργαλείο προστασίας της περιοχής.

Η έλλειψη ενός μηχανισμού ελέγχου και άμεσης αντίδρασης ήταν καθοριστικής
σημασίας. Επιπλέον ένας τέτοιος μηχανισμός θα ήταν χρήσιμος μόνο με την
προϋπόθεση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
κατέληγε σε μια "αστυνομικού τύπου" προστασία της περιοχής που δεν είναι ποτέ
αποτελεσματική μακροπρόθεσμα και πιθανότατα εγείρει σοβαρές αντιδράσεις και
αντιστάσεις.

Η ΚΥΑ ωστόσο, παρόλο που ελάχιστα εφαρμόσθηκε, λόγω των ανωτέρω
παραγόντων, ανέστειλε τις πολύ περισσότερο αρνητικές επιδράσεις που θα
κατέστρεφαν πιθανόν την περιοχή.

Με αυτήν την έννοια σφράγισε το μέλλον του οικοσυστήματος, των παραγωγικών του
πόρων, της αναπτυξιακής του δυναμικής στην περιοχή με την καθιερωμένη βέβαια έννοια
της αειφόρου ανάπτυξης.

Είναι σαφές πλέον ότι οι συνθήκες για την θεσμοθέτηση ενός Π.Δ είναι θετικές με την
προϋπόθεση ότι οι καταγεγραμμένοι αρνητικοί παράγοντες θα αντιμετωπισθούν
επαρκώς.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα  3.16
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -Α

Η συνολική περιοχή μελέτης χωρίζεται ως ακολούθως:

• Περιοχή μελέτης
• Ευρύτερη περιοχή.

Οι παραπάνω επιμέρους περιοχές αναλύονται ως εξής:

1.   Περιοχή μελέτης.

Είναι η περιοχή άμεσης επιρροής η οποία θα διερευνηθεί με στόχο να καθοριστούν
χωρικά και ποιοτικά οι αναγκαίες ρυθμίσεις και επεμβάσεις. Περιλαμβάνει όλη την περιοχή
που περιελάμβανε και η Κ. Υ. Α. 1319/93. Επιπλέον στην περιοχή μελέτης όπως
προτάθηκε από την ομάδα μελέτης και εγκρίθηκε από την υπηρεσία, η ζώνη IV των
Εχινάδων νήσων επεκτείνεται με σκοπό τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων
και καθορίζεται από την ισοβαθή των 50 m η κατ' ελάχιστον σε απόσταση 300 m από την
ακτογραμμή των νησιών και όχι από την ακτογραμμή όπως αυτή έχει καθοριστεί στην Κ. Υ.
Α. Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται επίσης

• τα  φαράγγια  Κλεισούρας και  Παλιορόλακκα, ενώ κατά μήκος των υψηλών
σημείων των εκατέρωθεν πρανών τους περιλαμβάνεται και ζώνη 200 m με σκοπό
τον   έλεγχο   εξορυκτικών   δραστηριοτήτων   και   την   προστασία   της   άγριας
ορνιθοπανίδας

• το όρος Βαράσοβα χωρίς την περιβάλλουσα περιοχή αφού αυτή με βάση την
παρούσα μελέτη προτείνεται να περιέλθει σε προστατευόμενη περιοχή με Ζ.Ο.Ε.

2.   Ευρύτερη περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί το χωρικό πλαίσιο που περιβάλλει την περιοχή μελέτης.
Περιλαμβάνει όλη την περιοχή που έχει η ισχύουσα Κ. Υ. Α. 1319/93 και επιπλέον την
λεκάνη απορροής του ποταμού Ευήνου. Ειδικότερα η περιοχή της πεδιάδας του
Αγρινίου ορίζεται νότια και δυτικά της Εθνικής οδού Αντιρρίου - Αγρινίου και ανατολικά
της επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από τις κοινότητες Οχθιά, Γουριώτισσα, Ρίγανη,
Παλαιομάνινα, Μανινα Βλιζιανών και φτάνει έως το όρος Καληχίτσα.

Για τον ορθότερο προσδιορισμό και κατανόηση του στόχου αυτής της μελέτης,
λαμβάνονται υπόψη η παρελθούσα ειδική δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της
συγκεκριμένης υγροτοπικής περιοχής και οι εναλλακτικοί τρόποι προστασίας της.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της μελετούμενης περιοχής υπόκειται σε τρεις
βασικές διαδικασίες ως ακολούθως:

Ι. Εφαρμογή μέτρων άμεσης προστασίας. .Αυτή η διαδικασία αφορά βασικά σε πολύ
συγκεκριμένες επιμέρους ζώνες οικοτόπων (π.χ. Δάσος Φράξου, Λουρονησίδες
Προκοπάνιστου, Θολής, Σχοινιά, Κόματος), οι οποίες έχουν μεν μεγάλη οικολογική αξία,
αλλά παράλληλα λαμβάνεται υπ' όψη ότι τουλάχιστον στις ζώνες Λουρονησίδες
Προκοπάνιστου, Θολής, Σχοινιά, Κόματος προϋπάρχει η ζωτική για την οικονομία της
ευρύτερης περιοχής αλιευτική δραστηριότητα . Έτσι η

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυστηρή επιτήρησή τους θα λάβει υπ'όψη το
γεγονός αυτό ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προκληθούν έντονες
αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων. Ως άμεση προστασία, εδώ, νοείται βασικά η
συστηματική παρακολούθηση-φύλαξη των σαφώς οροθετημένων και οριοσημασμένων
ζωνών.

II. Προώθηση της ιδέας της οικοανάτττυξης παράλληλα και συμπληρωματικά με την
βασική   δραστηριότητα   της  περιοχής   μελέτης,   η   οποία   είναι   η αλιευτική
διαχείριση. Αυτό γίνεται με την προώθηση νέων χρήσεων που είναι αποδοτικές
για την οικονομία της περιοχής αλλά και συμπληρωματικές και συμβατές με τη
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

III. Προώθηση   ειδικών   μέτρων   χρήσης   γης   και   τεχνικών   εφαρμογών   που
αποσκοπούν   στη   μείωση   των   αρνητικών   επιπτώσεων   των   υφισταμένων
δραστηριοτήτων στο οικοσύστημα αλλά και μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία θα
είναι ίσως και η ευρύτερα εφαρμοστέα στην περιοχή μελέτης, γιατί ήδη στο
μεγαλύτερο   μέρος   του   προστατευτέου   χώρου   ενδιαφέροντος   υπάρχουν
πρωτογενείς   παραγωγικές   δραστηριότητες    (αλιεία,    κτηνοτροφία,    γεωργία,
αλατοπαραγωγή, αναψυχή) πάνω στις οποίες στηρίζεται σοβαρά η οικονομία της
περιοχής και δεν είναι δυνατόν αυτές να τύχουν απαγόρευσης η αυστηρού
περιορισμού. Η διαδικασία συνδέεται άμεσα με αειφόρο εκμετάλλευση των
παραγωγικών πόρων της περιοχής.

Η επιρροή της ευρύτερης περιοχής στη περιοχή μελέτης συνδέεται με την φυσική
κατάσταση και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων για άρδευση ή και εκτροπή για
υδρευτικούς σκοπούς (Εύηνος), αλλά και από τη διαχείριση των απορροών από τη
γεωργική δραστηριότητα (σημειακή ρύπανση από τα αντλιοστάσια αποστράγγισης - μη
σημειακή ρύπανση από την απόπλυση των εδαφών προς τη λιμνοθάλασσα).
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των παραπάνω παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής
σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας ως βασικής δραστηριότητας στη
λιμνοθάλασσα.
Παρατηρείται, ότι η γεωργική γη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης σε
επίπεδο Νομού και κυρίως εκατέρωθεν του ποταμού Αχελώου και των λιμνών Οζερού,
Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας. Αντιθέτως, εκατέρωθεν του Ευήνου ποταμού δεν
παρατηρείται γεωργική γη, διότι ο συγκεκριμένος ποταμός διέρχεται μέσα από βουνά με
έντονες κλίσεις. Μόνον στις εκβολές του, το έδαφος γίνεται κατάλληλο για να υποδεχθεί τη
γεωργική γη.
Η περιοχή Μεσολογγίου είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με την
συνθήκη Ραμσαρ. Το σύμπλεγμα των υγροτόπων περιλαμβάνει στην περιοχή ειδικής
προστασίας τις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού, Κλείσοβας, τις εκβολές των ποταμών Αχελώου
και Ευήνου, καθώς και τις νήσους Εχινάδες εκτός από τα Μόδια, τις νήσους Μάκρη και
Μακροπούλα.
Η ευρύτερη περιοχή υπόκειται σε θεσμικό καθεστώς προστασίας που υπαγορεύεται, τόσο
από τη γνωστή Διεθνή Σύμβαση της Ραμσάρ και Οδηγίες της Ε.Ο.Κ., όσο και από την
Κ.Υ.Α. 1319/93, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της σύμβασης Ραμσάρ.

Όσον αφορά στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας ισχύει η Οδηγία 79/409, στην οποία
καθορίζονται μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πουλιών. Η περιοχή που
καταλαμβάνουν το Δέλτα του Αχελώου, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού οι
εκβολές του Ευήνου και οι νήσοι Εχινάδες έχει ενταχθεί στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Special Protected Areas) στα πλαίσια της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δέλτα Αχελώου, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-
Αιτωλικού και οι εκβολές του Ευήνου, οι νήσοι Εχινάδες καθώς και το όρος
Βαράσοβα, που ανήκουν στην περιοχή μελέτης όπως και η λίμνες Λυσιμαχεία και
Οζερός και το όρος Παναιτωλικό, που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
έχουν περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών προτεινομένων για ένταξη στο
Κοινοτικό Δίκτυο NATURA 2000 στα πλαίσια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το όρος
Αράκυνθος περιλαμβάνεται στον Επιστημονικό Κατάλογο Περιοχών προτεινομένων
για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο 2000.

Για την υπό μελέτη περιοχή συντάχθηκε μελέτη με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου" που εκπονήθηκε από το
Ε.Μ.Π. το1993 για το ΥΠΕΧΩΔΕ και την CEC/DG 11.

Με βάση αυτή τη μελέτη και για το σύμπλεγμα των υγροτόπων της περιοχής
Μεσολογγίου εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1319 (ΦΕΚ 755/28.9.93) που
οριοθετεί επιμέρους υγροτοπικές ζώνες καθώς και ζώνες στην άμεση γειτονία του
υγροτόπου και καθορίζει τις χρήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να λαμβάνουν
χώρα σ' αυτές. Η ισχύς αυτής της απόφασης με βάση το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν.
1650/86 ήταν διετής (λήξη την 28-9-1995), και η παράταση που δόθηκε έληξε τον
Ιανουάριο του 1997. Πρέπει να συνταχθεί Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα
αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α.. Ήδη το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανέθεσε τις μελέτες σύνταξης των
Π.Δ/γμάτων για τις 10 περιοχές προστασίας από τη Ραμσάρ.

Από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκλήθηκαν αρνητικές επιδράσεις
χωρίς να ληφθούν κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή οι ανάλογες
χρηματοδοτήσεις. Οι ανωτέρω αρνητικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν ως ένα
βαθμό και μετά την έκδοση της ΚΥΑ και καταγράφονται ως ακολούθως:

• Λαθροθηρία.
• Εντατική   Βόσκηση   (δηλαδή   χωρίς   μέτρα   που   να   στηρίζονται   σε   μελέτες

βοσκοϊκανότητας που να λαμβάνουν υπ όψη και το φυσικό περιβάλλον).
• Κατασκευή έργων χωρίς ΜΠΕ (αναχώματα μέσα στη Λ/Θ)
• Μπαζώματα της Λ/Θ
• Απόρριψη χιλιάδων τόνων σκουπιδιών
• Καταπατήσεις υγροτοπικών εκτάσεων ακόμη και του αιγιαλού και οικοδόμηση

εκατοντάδων αυθαίρετων κτισμάτων

Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι διάφορες υπηρεσίες (π.χ. η
Πολεοδομία της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλοακ/νίας, η Δ/νση Περιβαλ/κού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ, και άλλες) έχουν αντιδράσει θετικά σε πραγματοποιηθείσες καταγγελίες
για κάποια από τα παραπάνω θέματα, και πως για τη σωστή έκβαση αυτών ακριβώς
των θεμάτων, βοήθησε πολύ το συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς της ΚΥΑ.
Επομένως, η ΚΥΑ παρείχε ένα εν δυνάμει εργαλείο προστασίας της περιοχής.

Παρά την σημαντική αδράνεια στην εφαρμογή της ΚΥΑ λόγω έλλειψης κοινωνικής
δυναμικής, η επίδραση της ήταν θετική σε γενικές γραμμές, διότι απέτρεψε τα
χειρότερα, και σφράγισε το μέλλον του προστατευομένου οικοσυστήματος στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην περιοχή μελέτης διακρίνονται οι ακόλουθες οικολογικές ενότητες (βλέπε χάρτη
Ε.2):

Υδάτινα Οικοσυστήματα

Τα ποτάμια οικοσυστήματα Ευήνου και Αχελώου και του ρυακιού Βαλτιου Η
θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το εν λόγω υγροτοπικό σύμπλεγμα Το
υγροτοπικό σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών της περιοχής μελέτης

Διαβαθμιζόμενοι Οικότοποι (μεταξύ ύδατος - χέρσου)

• Οι περιφερειακοί των λιμνοθαλασσών βάλτοι, οι ρηχές προς τη θάλασσα ακτές, τα
υδρόφιλα δάση και οι λουρονησίδες.

• Οι αποξηρανθέντες βάλτοι που βρίσκονται μεταξύ του κυρίως υγροτόπου και των
καλλιεργειών.

• Η Αλυκή Άσπρης και η Αλυκή Τουρλίδας.

Χερσαία Οικοσυστήματα

• Οι διάσπαρτοι στο χώρο των εκβολών λόφοι.
• Η Βαράσοβα.
• Οι ζώνες διαβάθμισης μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης λοφωδών και

ορεινών οικοτόπων.

Η χέρσος των νήσων Εχινάδων αποτελεί μεν χερσαίο οικότοπο αλλά δεν εντάσσεται ως
αποκλειστικό χερσαίο οικοσύστημα αφού επηρεάζεται έντονα από το περιβάλλον
θαλάσσιο στοιχείο. Έτσι, διακρίνεται ξεχωριστά η επόμενη κατηγορία (Νησιωτικά
Οικοσυστήματα).

Νησιωτικά Οικοσυστήματα

• Τα νησιά Εχινάδες

Ασφαλώς, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ως προς το φυσικό οικοσύστημα της περιοχής,
επικεντρώνεται στο σύμπλεγμα των υγροτόπων μεταξύ των εκβολών Ευήνου και
Αχελώου.

Σ’ αυτό το υγροτοπικό σύμπλεγμα περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα
στην Ελλάδα (και μια από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου) με έκταση που φθάνει
περίπου τα 150.000 στρέμματα. Υπάρχουν τέσσερις λιμνοθαλάσσιες ενότητες : Της
Κλείσοβας (22.000 στρέμματα) η οποία χωρίζεται στην Βόρεια και Δυτική Κλείσοβα , της
Κεντρικής Λιμνοθάλασσας (100.000 στρ.) η οποία χωρίζεται στην Θολή και την Κυρίως
λιμνοθάλασσα , της Λ/θ Αιτωλικού (16.000 στρ) και την Λ/Θ του Παλαιοποτάμου (10.000
στρ.). Η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού φθάνει σε βάθος 30 μέτρων ενώ οι υπόλοιπες είναι

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά
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πολύ ρηχές με μέσο βάθος που δεν ξεπερνάει το μισό μέτρο. Οι εν λόγω
λιμνοθάλασσες αποτελούν σημαντικούς ιχθυοπαραγωγικούς πόρους αλλά και
ενδιαιτήματα τεραστίας σημασίας για δεκάδες είδη υδρόβιων πουλιών που
διαχειμάζουν η διέρχονται από την περιοχή.

Μεταξύ της Κεντρικής λιμνοθάλασσας και της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού υπάρχει
δίαυλος επικοινωνίας πλάτους περίπου 10 μέτρων και βάθους που δεν ξεπερνάει το ένα
μέτρο κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα. Μεταξύ των υπολοίπων λιμνοθαλασσών και του
Πατραϊκού κόλπου υπάρχουν ανοίγματα επικοινωνίας όπου και βρίσκονται οι
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Τα ανοίγματα αυτά, στην περίπτωση της κεντρικής
λιμνοθάλασσας είναι φυσικά και αρκετά μεγάλα και είναι φραγμένα με πασσάλους και
πλαστικό πλέγμα. Τα ανοίγματα αυτά υπάρχουν μεταξύ επιμηκών αμμονησίδων
(λουρονησίδων) που διαχωρίζουν τις λιμνοθάλασσες από τον κόλπο. Ορισμένα
τμήματα αυτών των λουρονησίδων (Θολή, Προκοπάνιστος, Σχοινιάς και τμήμα του
Λούρου) διατηρούνται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και περιλαμβάνουν τυπικές και
σπάνιες αμμόφιλες φυτοκοινωνίες. Σε τμήμα του Λούρου υπάρχουν τυπικές
διαπλάσεις αμμοθίνης.

Μεγάλο τμήμα των περιφερειακών βαλτωδών εκτάσεων των λιμνοθαλασσών έχει
αποξηρανθεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Παρά
ταύτα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα τυπικών αλμυρόβαλτων όπου
διατρέφονται και φωλιάζουν αξιόλογοι πληθυσμοί πολλών απειλουμένων ειδών
πουλιών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 (ΑΝΝΕΧ 1) της οδηγίας ΕC/409/79,
δηλαδή στα αυστηρά προστατευόμενα. Οι γλυκόβαλτοι είναι πλέον περιορισμένοι και
εντοπίζονται εκεί όπου απορρέουν γλυκά νερά είτε από τους γύρω χείμαρρους είτε από
τα αντλιοστάσια που αποστραγγίζουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Σε ορισμένες ζώνες μεταξύ περιφερειακών βάλτων και καλλιεργειών, εντοπίζονται
εκτάσεις άγονες που έχουν προέλθει από αποξήρανση βάλτων. Αυτές οι εκτάσεις
χρησιμοποιούνται για βοσκή αλλά και χρησιμεύουν στο φώλιασμα και διατροφή
πολλών παρυδάτιων πουλιών. Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αλμυρόβαλτου με
χαμηλή βλάστηση αλόφιλων φυτών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθούν και ορισμένα υπόλοιπα υδρόφιλου δάσους, που
έχουν ενιαία έκταση και δεν φύονται απλώς στις όχθες των ποταμών. Το
σημαντικότερο τέτοιο δάσος βρίσκεται κοντά στο χωριό Λεσίνι, έχει έκταση περί τα 600
στρέμματα και είναι γνωστό ως Φράξος γιατί περιλαμβάνει τρία είδη φράξινου.

Διάσπαρτοι στο παραπάνω υγροτοπικό σύμπλεγμα, βρίσκονται αρκετοί (κυρίως
ασβεστολιθικοί) λόφοι, με υψόμετρο που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέτρα μέχρι και
415 (Κουτσιλάρης), με ποικίλη βλάστηση που αποτελείται βασικά από
σκληρόφυλλα πλατύφυλλα. Έτσι το σύμπλεγμα και η ποικιλία των οικοτόπων αυξάνει
ακόμη περισσότερο και αντίστοιχα η βιοποικιλότητα της περιοχής.

Οι υφισταμένες πιέσεις στον Πατραϊκό κόλπο με συνέπεια τη ρύπανση των νερών του
επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των νερών στον χώρο της λιμνοθάλασσας. Δεν έχουν
πάντως αναφερθεί, μέχρι σήμερα, προβλήματα στα ιχθυοτροφεία των πλωτών
κλωβών τα οποία είναι εγκατεστημένα στην περιοχή. Μαζί με τις διάσπαρτες Εχινάδες
νήσους στα δυτικά αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό αρχιπέλαγος με μεγάλο

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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οικολογικό ενδιαφέρον τόσο ως προς το υδάτινο όσο και ως προς το χερσαίο
περιβάλλον.

Τέλος, στην από Βορρά περιβάλλουσα λοφώδη και ορεινή ζώνη, υπάρχουν εκτάσεις με
υποβαθμισμένη από πυρκαγιές και βοσκή βλάστηση (κυρίως ασφακώνες στις πλαγιές
του Αράκυνθου προς την πλευρά του Αιτωλικού) αλλά υπάρχουν πολύ εκτενέστερα
πυκνά δάση μακκίας βλάστησης αλλά και δάση φυλλοβόλων. Η πανίδα του Αράκυνθου
(υψόμετρο 910 μ) θα πρέπει να θεωρηθεί ακμαία με όλα τα τυπικά είδη στα οποία
περιλαμβάνονται ακόμη και μεγάλα θηλαστικά όπως ο Λύκος και το Αγριογούρουνο.

4.2 Αβιοτικό περιβάλλον

4.2.1 Γεωμορφολογία - Γεωμορφομετρία

Τα στοιχεία που παραθέτονται σε αυτό το κεφαλαίο παρουσιάζονται σχηματικά στον
χάρτη Ε.3.3 ("Χάρτης Γεωμορφολογίας").

•   Πεδινό τμήμα

Στο πεδινό τμήμα, το ανάγλυφο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Οι εκτάσεις είτε είναι γυμνές είτε
καλλιεργούνται από χαμηλού ύψους καλλιέργειες. Ορισμένα τμήματα αποτελούν βάλτους,
ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του χέρσου και των λιμνοθαλασσών.

Το επίπεδο διακόπτεται από αναχώματα μικρού ύψους, χρήσιμα για την προστασία των
καλλιεργειών και τη μετακίνηση.

Τμήμα της πεδινής αυτής περιοχής καλύπτεται από αλατούχα εδάφη τα οποία
προήλθαν κατά το μέγιστο τμήμα από αποξήρανση λιμνοβαλτωδών εκτάσεων. Η
καλλιέργεια αυτών των εδαφών είναι δύσκολη έως αδύνατη (μικρή απόδοση).

Ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό μορφολογικό στοιχείο είναι η δημιουργία και ύπαρξη
των μικρών αμμωδών νησίδων στο εξωτερικό τμήμα των λιμνοθαλασσών και η
διαμόρφωση επίπεδων, βραχιόνων ξηράς (λουρονησίδες Τουρλίδας, Λούρου κ.λ.π.)

Η όλη αυτή πεδινή και πολυσχιδής ως προς τις θαλάσσιες απολήξεις της περιοχή, έχει
προέλθει από την πρόσχωση με φερτές ποταμοχειμάρειες ύλες των τεκτονικών
βυθισμάτων που δημιουργήθηκαν κατά την Μειοκαινική και Πλειοκαινική περίοδο.

Αποτέλεσμα των προσχωματικών διαδικασιών είναι και η δημιουργία των
λιμνοθαλασσών και των λουρονησίδων στο εξωτερικό αυτών, που παίζουν σημαντικό
προστατευτικό ρόλο.

Στην πεδινή αυτή περιοχή το υδρογραφικό δίκτυο είναι σχετικά πυκνό και σήμερα είναι
κυρίως ανθρωπογενές, καθ' όσο τα περισσότερα ρέματα που κατέρχονται από το όρος
Αράκυνθος, έχουν δεσμευθεί και εκτραπεί στο σύστημα των αρδευτικών καναλιών
της περιοχής.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Πλέον των δυο βασικών υδατίνων αξόνων του ποταμού Ευήνου στα Ανατολικά και
Αχελώου στα δυτικά όρια της ευρύτερης περιοχής, υπάρχουν και αλλά μικρότερα η
μικρά ρέματα τα οποία αποστραγγίζουν τον προς ΒΑ κύριο ορεινό όγκο του
Αράκυνθου που έχει υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων και στεγανά πετρώματα.

Τα ρέματα αυτά προσέφεραν σημαντικές ποσότητες φερτών υλών στον παραλιακό
προσχωματικό χώρο.

Η γενική κατεύθυνση ροής όλων αυτών των ποταμών ρεμάτων είναι ΒΑ-ΝΔ με λίγες
μοίρες απόκλιση όσον αφορά στην προς ΝΔ πορεία τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η βασικοί δημιουργοί της σημερινής μορφής των πεδινών
χώρων των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Κλείσοβας μετά τα τεκτονικά συμβάντα,
είναι οι ποταμοί Αχελώος και Εύηνος κατ’ αρχήν και δευτερευόντων τα υπόλοιπα ρέματα
της περιοχής.

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, διαφοροποιείται εν μέρει, καθ' όσον αποτελεί ένα
καρστικό βύθισμα στο οποίο η θάλασσα έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος προς
βορρά μέσα στη ξηρά.

Αυτό την εξαίρει από την προσχωματική διαδικασία των δυο ποταμών, καθ' όσον τα
φερτά υλικά τους δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τόση απόσταση από τις εκβολές τους,
ενώ ο ορεινός - ημιορεινός όγκος που παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής και της προς δυσμάς
κοίτης του Αχελώου αποκλείει και την πλευρική επικοινωνία.

Η λιμνοθάλασσα εξ άλλου της Κλείσοβας έχει κατά κάποιον τρόπο αποκοπεί από την
άνετη επικοινωνία με τη θάλασσα, λόγω ανθρωπίνων κυρίως παρεμβάσεων, που
έχουν δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα του νερού της.

Στο πεδινό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής εντάσσεται και η πεδινή λεκάνη των
λιμνών Λυσιμαχείας και Οζερού, λόγω της έμμεσης υδρολογικής επικοινωνίας της με τις
προς νότο λιμνοθάλασσες.

Η λεκάνη αυτή, ουσιαστικά τμήμα της λεκάνης του βυθίσματος του Αγρινίου, αποτελεί
ομοίως προσχωματική λεκάνη που προήλθε από την πλήρωση τεκτονικού βυθίσματος με
διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ με φερτά υλικά από τον ποταμό Αχελώο. Στην πεδινή αυτή έκταση
ελλείπουν τα προβληματικά εδάφη που συναντώνται στις λιμνοθάλασσες και οι
καλλιέργειες είναι πιο εντατικές.

•   Ορεινό τμήμα

Το ορεινό τμήμα της ευρύτερης περιοχής της μελέτης αποτελείται από το Όρος
Αράκυνθος (σύμφωνα με όσα προαναφέραμε) με μέγιστο υψόμετρο τα 937 μ., τη
λεκάνη απορροής του ποταμού Ευήνου καθώς και τους ορεινούς όγκους που
βρίσκονται δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και εκτείνονται μέχρι το Ιόνιο
πέλαγος.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι Εχινάδες νήσοι, που τόσο από μορφολογικής όσο και
από γεωλογικής και τεκτονικής πλευράς αποτελούν προέκτασή τους.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά.
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Και οι τρεις ορεινοί όγκοι ανήκουν στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου.

Το όρος Αράκυνθος αποτελεί ένα κλασσικό τεκτονικό κέρας που έχει αποκοπεί μέσω
των πολυποίκιλων τεκτονικών διεργασιών από την υπόλοιπη Πινδική μάζα.

Η δομή του από τους στεγανούς σχηματισμούς του φλύσχη έχει επιτρέψει την
ανάπτυξη ενός πολυσχιδούς υδρογραφικού δικτύου στο οποίο διοχετεύεται η μεγάλη
επιφανειακή απορροή τόσο προς νότο και δυτικά προς τις λιμνοθάλασσες, όσο και
προς βορρά, στις λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας.

Η νότια απόληξη της οροσειράς της Πίνδου, την οποία στο νοτιότερο μέρος της
διασχίζει στο ανατολικό τμήμα της ο Αχελώος, έχει διεύθυνση ΒΔ -ΝΑ και διασπάται σε
μικρότερα τμήματα, το ενδιάμεσο των οποίων έχει προσχώσει ο Αχελώος και έχει
δημιουργήσει κοιλάδες με ημιανεξάρτητα μικρά υδρογραφικά δίκτυα σε κάθε μια.

Οι Εχινάδες νήσοι αποτελούν βραχώδεις, τοπικά φυτοκαλυμμένες νησίδες, τεκτονικά
αποκκομένες από τις ορεινές απολήξεις της Πίνδου, με σχεδόν ανύπαρκτο
υδρογραφικό δίκτυο.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ευήνου, είναι επίσης ορεινή στο μεγαλύτερο μέρος
της, με έντονο ανάγλυφο και περιβάλλεται από τα όρη Παναιτωλικό, Βαρδούσια,
Αράκυνθος και Ναυπακτίας.
Προς τα νότια, κοντά στην περιοχή του δέλτα, το ανάγλυφο γίνεται ομαλώτερο με
κλίσεις της τάξης του 5%.
Η κατά μήκος τομή της κοίτης του ποταμού χαρακτηρίζεται από διαδοχικές βαθμίδες
πλατεών τμημάτων με ήπιες κλίσεις και στενών τμημάτων με απότομες κλίσεις.
Σε όλη τη λεκάνη απορροής αναπτύσσεται πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο παραλλήλου
τύπου, λόγω των υδατοστεγών πετρωμάτων του εδάφους (φλύσχης).
Η φυτοκάλυψη είναι κατά τόπους πολύ πυκνή ενώ σε πολύ μικρά τμήματα ελλείπει.
Γεωλογικοί σχηματισμοί

Το ημιορεινό τμήμα που καταλαμβάνει μικρότερη έκταση στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης, αντιπροσωπεύεται από σχηματισμούς ανθρακικούς και νεογενείς σε μια
επιμήκη ανάπτυξη βόρεια και κατά ένα μέρος δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Κατά την νοτιώτερη απόληξή του το τμήμα είναι πολυκερματισμένο σε μικρούς λόφους
κυρίως νεογενών ιζημάτων και λιγότερο ανθρακικών με νοτιότερο αυτόν του λόφου
Κάτσα.

Χαρακτηριστικά της περιοχής

Όπως περιγράφεται παρακάτω, η περιοχή της μελέτης περιλαμβάνει πολλά επί μέρους
ετερόκλητα γεωμορφολογικά τμήματα και υδρογραφικά στοιχεία που όμως έχουν σαν
κοινό παρονομαστή την άμεση ή έμμεση σύνδεσή τους με την περιοχή των
λιμνοθαλασσών.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά.
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Η σύνδεση αυτή είτε είναι φυσική είτε έχει επέλθει με την ανθρώπινη επέμβαση κατά τα
τελευταία πενήντα περίπου χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων έγιναν πολλά μεγάλα
έργα για την βελτίωση των αγροτικών κυρίως συνθηκών της περιοχής.

Τα υδρογραφικά αυτά συστήματα είναι:

• Ο ποταμός Εύηνος, ο οποίος εκβάλλει στα ανατολικά της λιμνοθάλασσας του
Μεσολογγίου

• Ο ποταμός Αχελώος που εκβάλλει στα δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού
• Οι λιμνοθάλασσες, που σχηματίζουν δικά τους υδρογραφικά δίκτυα και είναι άμεσοι

ή έμμεσοι αποδέκτες γλυκού νερού και φερτού υλικού από τους ποταμούς και τα
ρέμματα.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρά το πλήθος της προσφοράς υλικών προς τις
λιμνοθάλασσες, ο ρυθμός πρόσχωσης και συρρίκνωσης της λεκάνης ήταν πολύ αργός
μέχρις ότου οι ανθρώπινες επεμβάσεις άλλαξαν πολλά στο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής.

4.2.2 Γεωλογία - Τεκτονική

Αλπικοί σχηματισμοί

Η περιοχή μελέτης δομείται κυρίως από πετρώματα της Ιονίου γεωτεκτονικής ζώνης
(βλέπε χάρτη Ε.3.4 ("Χάρτης Γεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας, Ορυκτών πόρων"). Κατά
κύριο λόγο και σε μικρότερη κλίμακα από πετρώματα των γεωτεκτονικών ζωνών
Ωλονού-Πίνδου και Γαβρόβου Τριπόλεως. Μερικοί σχηματισμοί από αυτούς
θεωρούνται μεταβατικοί και ορισμένοι μελετητές τους κατατάσσουν στη ζώνη Τριπόλεως-
Γαβρόβου.

Στη παρούσα μελέτη το θέμα είναι μικρής σημασίας και δεν αλλοιώνει την ουσία.

Τα παραπάνω πετρώματα της αλπικής ορογενέσεως, ανάλογα με την ηλικία τους και τη
γεωτεκτονική ζώνη που ανήκουν, αναφέρονται παρακάτω.

Ζώνη Ωλονού - Πίνδου

Χαρακτηριστικό της ζώνης αυτής είναι η "δομή κατά λέπια" επωθημένα το ένα επί του
άλλου από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ενώ τελικά το σύνολο των σχηματισμών της
ζώνης είναι επωθημένα στην προς δυτικά ευρισκομένη ζώνη Τριπόλεως - Γαβρόβου.

Η πλήρης σειρά των πετρωμάτων της, τα περισσότερα από τα οποία εμφανίζονται στη
λεκάνη απορροής του ποταμού Ευήνου κατά κύριο λόγο και σε μικρό τμήμα του όρους
Αράκυνθος κατά δεύτερο, από τα παλαιοτέρα προς τα νεωτέρα είναι :

1. Τριαδικό: Αποτελείται από ασβεστόλιθους, κερατολίθους, ψαμμίτες και αργιλικούς
σχιστόλιθους.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4.6



46

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου
4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

2. Ιουρασικό: Ασβεστόλιθοι λευκοί, λεπτοπλακώδεις με κονδύλους ή διαστρώσεις
πυριτιόλιθων. Στο Ιουρασικό απαντάται η λιθολογική σειρά των ραδιολαριτών που
αποτελούνται από αργιλικούς σχιστόλιθους και κερατόλιθους καστανοκόκκινου
χρώματος (εκτιμώμενο πάχος μικρότερο από 300 m.)

3. Ιουρασικό - Κ.  Κρητιδικό:  Κερατόλιθοι,  ερυθροί, πράσινοι λεπτοπλακώδεις  με
ενστρώσεις ιλυόλιθων και αργιλικών σχιστόλιθων με εκτιμώμενο πάχος μικρότερο
από 250 m.

4. Κενομάνιο-Τουρώνιο:   Σύμπλεγμα  αποτελούμενο  από  αργιλικούς  σχιστόλιθους,
πηλίτες ψαμμίτες και κλαστικούς ασβεστόλιθους (Α' φλύσχης), με εκτιμώμενο πάχος
μικρότερο από 150 m.

5. Τουρώνιο-Μαιστρίχτιο: Πλακώδεις ασβεστόλιθοι με λεπτές ενστρώσεις πυριτιόλιθων
με πάχος μικρότερο από 500 m.

6. Μαιστρίχτιο: Εναλλαγές μάργων, ασβεστόλιθων, κλαστικών ασβεστόλιθων, ψαμμιτών,
ιλυόλιθων   και   αργιλικών   σχιστόλιθων   (μεταβατικά   στρώματα),   με εκτιμώμενο
πάχος μικρότερο από 150 m.

7. Παλαιοκαίνιο-Ιωκαίνιο: Φλύσχης, κλαστική σειρά με : α) παχυστρωματώδεις
ασβεστιτικούς ψαμμίτες με αραιές ενστρώσεις ιλυόλιθων, β) εναλλαγές ιλυόλιθων,
αργιλικών  σχιστόλιθων  και λεπτοστρωματωδών  ψαμμιτών  και  γ)  ιλυόλιθοι  με
ενστρώσεις   λεπτοστρωματωδών   ψαμμιτών   με   συνολικό   εκτιμώμενο   πάχος
μεγαλύτερο από 1000 m.

8. Σημειώνεται εδώ ότι στο γεωλογικό χάρτη ενοποιούνται ορισμένες ενότητες, έτσι
ώστε να μπορεί να δοθεί μια γενική απλούστερη εικόνα της γεωλογικής δομής χωρίς
να μειώνεται η ουσία.

Ιόνιος ζώνη

Οι σχηματισμοί της καταλαμβάνουν ολόκληρο το τμήμα της στενής και το μέγιστο
τμήμα της ευρύτερης περιοχής της μελέτης. Σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις, η
Ιόνιος ζώνη είναι αυτόχθονη, επάνω στην οποία έχουν επωθηθεί, όπως
προαναθέρθηκε, τα καλύμματα των ζωνών Πίνδου και Γαβρόβου.

Κυρίαρχοι και εδώ σχηματισμοί είναι οι ανθρακικοί, βαθειάς θάλασσας, στη βάση των
οποίων βρίσκονται τα Τριαδικά Λατυποπαγή με το γύψο ενώ στην κορυφή ο φλύσχης της
Ολιγοκαινικής - Μειοκαινικής ηλικίας.

Στο χώρο που μελετάται συναντώνται οι παρακάτω σχηματισμοί:

•   Τριαδικά λατυποπαγή και γύψοι Περμοτριαδικής ηλικίας σε ανάμειξη με τεμάχη
μαύρων ασβεστόλιθων με πάχος 1500 περίπου μέτρων.

Πρόκειται για λατυποπαγείς μάζες τεφρού χρώματος μαζί με γύψους.

Τα λατυποπαγή έχουν προέλθει από την επανασυγκόλληση γωνιωδών τεμαχών
ασβεστόλιθων και δολομιτών με ανθρακικό συνδετικό υλικό. Οι εβαπορίτες (κυρίως

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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γύψοι) που εμπεριέχονται σ' αυτούς τους έχουν δώσει μορφή σπηλαιώδη.
Με το φαινόμενο του διαπειρισμού και τα συγγενή τεκτονικά φαινόμενα οι γύψοι
έχουν ανέλθει μέχρι τα επιφανειακά στρώματα. Η βασική τους εμφάνιση βρίσκεται στην
περιοχή δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού φθάνοντας προς βορρά μέχρι την
περιοχή του Ξηρόμερου και προς νότον, με σποραδικές εμφανίσεις, 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.

Είναι λευκοί, παχυστρωματώδεις ή άστρωτοι, τοπικά δολομιτιωμένοι.

Η όλη υφή τους δείχνει ιζηματογένεση σε αβαθές και ήρεμο περιβάλλον.

• Ασβεστόλιθοι - δολομίτες με κερατόλιθους Ιουρασικής ηλικίας.

Εμφανίζονται σε μικρή έκταση στη δυτική περιφέρεια της περιοχής μελέτης και έχουν
σχετικά μεγάλο πάχος. Ουσιαστικά πρόκειται για εναλλαγές υπομέλανων μαργαϊκών
ασβεστόλιθων με αργιλικούς σχιστόλιθους και ερυθρόχροους ασβεστόλιθους
κερατόλιθους της φάσης Ammonitiko rosso περιφερειακά, (ασβεστόλιθοι Βίγλας)

• Ασβεστόλιθοι ανωκρητιδικής ηλικίας.

Έχουν πάχος της τάξης των 100-120 μ. και εμφανίζονται σε μικρή σχετικά επιφάνεια στο
όρος Αράκυνθος.

Είναι λευκού υποκίτρινου χρώματος, λατυποπαγείς, με θραύσματα ρουδιστών. Τοπικά
συναντώνται μικρού πάχους, λεπτοστρωματώδεις, μικριτικοί ασβεστόλιθοι με λεπτές
πυριτικές ενδιαστρώσεις.

• Ασβεστόλιθοι Παλαιοκαινικής - Ηωκαινικής ηλικίας.

Συναντωνται σε αξιόλογη έκταση στα δυτικά και ανατολικά τμήματα του Αράκυνθου.

Πρόκειται για μικριτικούς, μικρολατυποπαγείς, λεπτό έως μεσοστρωματώδεις
ασβεστόλιθους με κονδύλους και διαστρώσεις πυριτιόλιθων. Το χρώμα ποικίλει από
λευκό έως υπέρυθρο. Στα ανωτέρα στρώματα συναντώνται εναλλαγές ασβεστιτικών και
μαργαϊκων στρωμάτων μικρού πάχους.

• Φλύσχης.

Πρόκειται για σχηματισμό που κατέχει το μεγαλύτερο τμήμα του όρους Αράκυνθος και
παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση πολλών επί μέρους συντελεστών που
επηρεάζουν το σύστημα των λιμνοθαλασσών.

Αποτελείται κυρίως από εναλλαγές ψαμμιτικών και πηλιτικών στρωμάτων με ποικιλία
χρωματισμών που κυμαίνονται από το σκούρο τεφρό μέχρι και το κυανό.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Τοπικά, στα κατώτερα στρωματογραφικά τμήματα, εμφανίζονται και λατυποπαγή από
κλασικό υλικό ασβεστόλιθων, πυριτιόλιθων και, σε μικρότερη περιεκτικότητα
ηφαιστειακών πετρωμάτων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η όλη σειρά του
φλύσχη της Ιονίου συνίσταται από 8 περίπου λιθοφασικές ενότητες, ανάλογα με την
επικράτηση του ιδιαίτερου σχηματισμού (ψαμμίτης, πηλίτης κ.λ.π.) σε κάθε μια από
αυτές.

• Μεταλπικοί σχηματισμοί

Αυτοί αντιπροσωπεύονται στην περιοχή από τα ιζήματα της Πλειοκαινικής ηλικίας που
καταλαμβάνουν κυρίως την ημιορεινή περιοχή βόρεια της λιμνοθάλασσας του
Αιτωλικού και από τους τεταρτογενείς σχηματισμούς των πεδινών τμημάτων της
περιοχής αλλά και πολλών κλιτυών (κορήματα) και κοιτών ποταμών (αναβαθμίδες).
Οι πλειοκαινικές αποθέσεις είναι λιμναίας προελεύσεως και αποτελούνται από
κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τοπικά λιγνίτες.
Είναι ιζήματα που άλλοτε είναι συνεκτικά, άλλοτε χαλαρά.

Οι τεταρτογενείς σχηματισμοί, περιέχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα εδαφικών
σχηματισμών με πλέον αδρομερείς αυτούς των πλευρικών κορημάτων κυρίως
φλυσχικής προελεύσεως, μέχρι τις λεπτόκοκκες ιλυώδεις αποθέσεις των δελταϊκών
παραλιμνοθαλάσσιων και βαλτωδών περιοχών.

Πηλοί, ιλύες, άργιλοι, χάλικες, άμμοι, θίνες, λατύπες, κροκάλες είναι τα βασικά
συστατικά των σχηματισμών αυτών που εναλλάσονται στις διάφορες θέσεις των
πεδινών και ημιορεινών εκτάσεων.

Τεκτονική

Η περιοχή μελέτης, τόσο η στενή όσο και η ευρύτερη, έχουν μια πλούσια τεκτονική
ιστορία η οποία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Οι κυρίες τεκτονικές γραμμές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των αλπικών
πτυχώσεων, έχουν άξονες κατά τη διεύθυνση ΒΒΔ -ΝΝΔ.

Οι τεκτονικές αυτές γραμμές έχουν παράγει μια σειρά συγκλινικών και αντικλινικών
μορφών και γενικότερα ένα πολύπλοκο πτυχωσιγενές ανάγλυφο. Η όλη διαδικασία των
τεκτονικών συμβάντων ολοκληρώθηκε σε 3-4 φάσεις, με παλαιότερες αυτές της ζώνης
Ολονού - Πίνδου και νεώτρες αυτές της Ιονίου γεωτεκτονικής Ζώνης.

Τα κυριότερα τεκτονικά γεγονότα της περιόδου αυτής είναι:

• Ο σχηματισμός του τεκτονικού κέρατος του Αρακύνθου.
• Ο σχηματισμός του βυθίσματος (τάφρου) των εκβολών Αχελώου και Ευήνου, που

είναι συνέχεια προς βορράν του βυθίσματος του Πατραϊκού κόλπου, (εξωτερικό
βύθισμα-Τάφρος Μεσολογγίου)

• Ο σχηματισμός της τάφρου του Αγρινίου, που διαμόρφωσε τον χώρο των λιμνών
τόσο της Τριχωνίδας και Λυσιμαχιας που εξετάζεται, όσο και των λιμνών Οζερού και

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Αμβρακίας δυτικότερα. (εσωτερικό βύθισμα-Τάφρος Αγρινίου)

Το βύθισμα αυτό, κάθετο στους βασικούς τεκτονικούς άξονες, τεμαχίζει ουσιαστικά τις
νότιες απολήξεις της Πίνδου και διακόπτει τη συνέχεια της οροσειράς.

• Ο σχηματισμός του καρστικού συστήματος κατά μήκος του κάτω Αχελώου.

Αυτό το τεκτονικό συμβάν, είναι ενδεχομένως και το χρονικά τελευταίο από τα
προαναφερθέντα, διότι έχει διεύθυνση ΒΒΑ -ΝΝΔ, σχηματίζει δηλαδή γωνία με το
βασικό σύστημα των τεκτονικών γραμμών.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο πολυτεμαχισμός του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής σε
μικρές υπολεκάνες, που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί, λόγω της μη ακόμη
ολοκληρωμένης διαδικασίας, στην ευρύτερη ενότητα της λεκάνης του Αχελώου.
Σημαντικό ρόλο στην όλη τεκτονική διαμόρφωση της περιοχής παίζει και η παρουσία
των σχηματισμών των εβαπορίτων - γύψου, των οποίων η άνοδος προς την επιφάνεια
(διαπειρισμός) μέσω ρηξιγενών κυρίως γραμμών, συνετέλεσε στην επί πλέον
συμπίεση και κερματισμό των γεωλογικών σχηματισμών.

Η συνέχιση της τεκτονικής δράσης και στην σημερινή περίοδο είναι σαφής, καθ’ όσον οι
τεκτονικές γραμμές διαπερνούν σε ορισμένα σημεία και τους μεταλπικούς
σχηματισμούς της Πλειοκαινικής ηλικίας, ενώ, όπως είναι γνωστό, μετά την πλήρωση
της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών, ενεργοποιήθηκε το ρήγμα της Σμαδάχας, με
αποτέλεσμα την παραγωγή πολλών μικρού έως μεσαίου μεγέθους σεισμών στην
περιοχή.
• Τεκτονική-Παλαιογεωγραφική εξέλιξη

Στο χώρο που εξετάζεται συνέβησαν πολλές τεκτονικές ανακατατάξεις κατά το
διάστημα των αλπικών ορογενέσεων και μετά ενώ τα τεκτονικά γεγονότα συνεχίζονται και
στη σημερινή εποχή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις.

Όπως έχει αναφερθεί, κατά τη διάρκεια δημιουργίας των γεωτεκτονικών ζωνών (αλπική
ορογένεση), οι ζώνες της Πίνδου και Τριπόλεως βρίσκονται επωθημένες επί της
αυτόχθονης Ιονίου ζώνης, με βασικές διευθύνσεις των οροσειρών Β.ΒΔ/Ν.ΝΑ

Προς το τέλος της Μειοκαινικής περιόδου, παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα με
σχηματισμό ρηξιγενών ζωνών ποικίλων διευθύνσεων και τεμαχών να κινούνται είτε
καθοδικά, σχηματίζοντας τάφρους, είτε ανοδικά, σχηματίζοντας τεκτονικά κερατά.

Κατά την περίοδο αυτή σχηματίζονται και οι τάφροι του Αγρινίου και του Πατραϊκού
κόλπου ενώ πολυδιασπάται η ενιαία λεκάνη του ποταμού Αχελώου και δημιουργείται μια
πολύπλοκη περιοχή λιμνών και τελμάτων στα οποία κατέληγε ο Αχελώος αλλά και οι
παραπόταμοι αυτού.

Φαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή οι δυο μεγάλοι τάφροι του Αγρινίου (εσωτερική) και
Πατραϊκού (εξωτερική) επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω του δίαυλου Οζερού-
Αιτωλικού.

Εξ αλλού κατά την τελευταία Πλειστοκαινική περίοδο συνέβησαν 2 καθοριστικές
διαδικασίες:

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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• Η τάφρος του Αγρινίου πληρώθηκε με γλυκό νερό με τον σχηματισμό μεγάλης
λίμνης, υπόλειμμα της οποίας, μετά τις προσχωματικές διαδικασίες του Αχελώου και
των χειμάρρων από τους γύρω ορεινούς όγκους, είναι οι σημερινές λίμνες της
πεδιάδας του Αγρινίου

• Η βαθμιαία πλήρωση της τάφρου Μεσολογγίου-Πατραϊκού με γλυκό ή υφάλμυρο
νερό,  που τελικά  μετατράπηκαν σε λιμνοθάλασσες,  και η κατάκλυση από τη
θάλασσα σημαντικού τμήματος της ξηράς δυτικά, με αποτέλεσμα την δημιουργία
των   Εχινάδων   νήσων,   που   παρέμειναν   σαν   τα   υψηλότερα   τμήματα   των
υπαρχόντων καρστικών ορεινών μαζών.

Τελευταίο, πλέον πρόσφατο στάδιο της Παλαιογεωγραφικής αυτής εξέλιξης, είναι η
σημερινή μορφή των εκβολών Αχελώου και η προσχωματική του δράση, η οποία με τις
τεράστιες ποσότητες των φερτών υλών που απέθεσε, συνέβαλε στην ταχύτατη
επέκταση της ξηράς κατά την τελευταία Ολοκαινική περίοδο.

Ήδη όμως, με την παρέμβαση του ανθρώπου και τα μεγάλα έργα που αυτός
κατασκεύασε κατά τα τελευταία 50-60 περίπου χρόνια, η προσχωματική διαδικασία έχει
σήμερα σχεδόν σταματήσει τόσο στον Αχελώο όσο και στον Εύηνο ποταμό.

Τα ποικιλόμορφα αυτά έργα (φράγματα, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά,
βελτιωτικά λιμνοθαλασσών κ.λ.π) διαμόρφωσαν ένα καθαρό ανθρωπογενές
περιβάλλον με πολλές αλλοιώσεις, με σοβαρότερες από τις οποίες είναι αυτές της
διάβρωσης των παραλίων, της διείσδυσης της θάλασσας στις περιοχές των δέλτα και της
αναστολής της επέκτασης.

4.2.3 Σεισμικότητα

Η περιοχή της μελέτης (λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού - Κλείσοβας) καθώς και
το μεγαλύτερο τμήμα της ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται, σύμφωνα με το Χάρτη Ζωνών
Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας, στη ζώνη III, μεγάλης δηλαδή σεισμικής
επικινδυνότητας.

Ένα τμήμα προς τα βόρεια της περιοχής μελέτης, κατατάσσεται στη ζώνη II, μικρότερης
επικινδυνότητας.

Για τις περιοχές αυτές, η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους, που δίδεται από τον τίτλο Α=
α.g όπου α συντελεστής και g η επιτάχυνση της βαρύτητας, είναι 0,16 για τη ζώνη II και
0,24 για τη ζώνη III.

Οπωσδήποτε, ανάλογα με την περιοχή και το είδος της επέμβασης που θα
αποφασισθεί και το αντίστοιχο έργο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
σειμικότητα, καθ' όσον η περιοχή είναι βεβαρημένη.

4.2.4 Ορυκτός πλούτος

Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής είναι περιορισμένος και περιλαμβάνει:

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Μάρμαρα τύπου Μεσολογγίου τα οποία εντοπίζονται στα δυτικά της περιοχής
μελέτης ή και στα όρια αυτής, ιδιαίτερα στην Αμφιλοχία και κυρίως στον Αστακό. Γύψο
που βρίσκεται στις περιοχές Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας, Λίμνη
Οζερού.
Υδρογονάνθρακες με πιθανή ύπαρξη στο υπέδαφος του Νομού πετρελαίου, γι αυτό
και έγιναν γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία του. Συγκεκριμένα, υδρογονάνθρακες
έχουν εντοπισθεί στο Αιτωλικό και στον Μύτικα. Θείο το οποίο εντοπίσθηκε στην
πεδιάδα Κατοχής,

4.2.5 Έδαφος

Το έδαφος της περιοχής προέρχεται από την αποσάθρωση των πετρωμάτων που
αναφέρθηκαν παραπάνω και διαφέρει σε βάθος και γονιμότητα από θέση σε θέση,
ανάλογα με την κλίση, την έκθεση, τον ορίζοντα, τη φυτοκάλυψη κλπ. Είναι ως επί το
πλείστον αργιλοαμμώδες μέχρι αμμοαργιλώδες και εμφανίζεται βαθύ στις θέσεις με
ομαλές κλίσεις και βορινές εκθέσεις, ενώ μετρίως βαθύ μέχρι βραχώδες στις νότιες
εκθέσεις και σε θέσεις με ισχυρές κλίσεις τόσο στις πλαγιές όσο και στις κορυφές.

Ειδικότερα στην περιοχή των ασβεστολιθικών πετρωμάτων παρατηρούνται αβαθή
κυρίως εδάφη μέχρι βραχώδη. Τα εδάφη αυτά, από την αποσύνθεση των φυλλωμάτων και
των πάσης φύσεως οργανικών ουσιών, έχουν εμπλουτιστεί με χούμο και έχουν
ενσωματωθεί με το ορυκτό έδαφος, με αποτέλεσμα την βελτίωση των φυσικοχημικών και
βιολογικών ιδιοτήτων τους. Με τις βροχές παρατηρείται μια μετακίνηση εδάφους (χούμου)
από τις ορεινές περιοχές προς τις πεδινές. Έτσι παρατηρείται ένα πλούσιο σε θρεπτικά
στοιχεία πεδινό έδαφος.

Συγκεκριμένα τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται ως εξής:

1. Εδάφη βαθειά, βαρειάς μέχρι ελαφράς μηχανικής σύστασης και με υψηλή στάθμη
του υπεδάφιου νερού. Σε αυτά οι κύριοι εδαφικοί τύποι είναι άργιλοι (C) και οι
αμμώδεις πηλοί  (SL). Τα εδάφη αυτά έχουν αλκαλική αντίδραση  και  μικρή
διηθητικότητα και προσφέρονται για καλλιέργεια, δεδομένου ότι όμοια εδάφη έχουν
βελτιωθεί τα τελευταία έτη  με προσθήκη γύψου  (από  1500 κιλά  μέχρι 4000
κιλα/στρ).

2. Εδάφη βαθειά, με μέση μηχανική σύσταση, μέτρια μέχρι καλά στραγγιζόμενα. Σε
αυτά οι κύριοι εδαφικοί τύποι είναι οι πηλοί (L), οι αργιλοπηλοί (CL), οι ιλυώδεις
πηλοί (SiL) και οι άργιλοι (C). Και αυτά τα εδάφη έχουν αλκαλική αντίδραση και
μικρή διηθητικότητα.

3. Εδάφη βαθειά, με μέση προς βαριά μηχανική σύσταση, καλώς στραγγιζόμενα, που
περιλαμβάνουν τους εδαφικούς τύπους: αργιλοπηλοί (CL), αμμώδεις αργιλοπηλοί
(SCL) και ιλυώδεις αργιλοπηλοί, (SiCL). Τα εδάφη αυτά είναι αλκαλικής αντίδρασης
και μέτριας διηθητικότητας.

4. Εδάφη βαρειάς μηχανικής σύστασης που ανήκουν στους εδαφικούς τύπους αργίλου
(C) και αργιλοπηλού (CL), που είναι αλκαλικής αντίδρασης με μετρία διηθητικότητα.
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Γενικά, τα εδάφη στην περιοχή μελέτης είναι καλής παραγωγικότητας με εξαίρεση τις
νότιες παραλιμνοθαλάσσιες ζώνες, όπου τα εδάφη είναι αλατούχα η
αλατουχοαλκαλιωμένα και μπορούν να παραδοθούν στην καλλιέργεια μετά την
εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών εδαφοβελτίωσης.

4.2.6 Μετεωρολογία

Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν μέσες τιμές παρατηρήσεων τις Ε.Μ.Υ τα
τελευταία 35 χρόνια (1958 - 1993) ενώ συσχετίσθηκαν και με την σχετική μελέτη του
1984 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

•   Κλιματολογία

Το κλίμα της περιοχής είναι εύκρατο. Το μέσο ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων στην
περιοχή της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου ανέρχεται στα 786 mm και οι μέρες
βροχής 106. Το ύψος βροχής θεωρείται γενικά υψηλό σε ολόκληρο το νομό (800-1000
mm).

Το χιόνι είναι σπάνιο στα πεδινά και συχνά στις ορεινές περιοχές. Ενώ το χαλάζι
αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Η μέση σχετική υγρασία του αέρα στο Μεσολόγγι είναι
68.5% ενώ οι ελάχιστες σχετικές κυμαίνονται από 54% (Αύγουστος) μέχρι 75%
(Δεκέμβριος) και οι μέγιστες από 71% (Αύγουστος) μέχρι 89% (Μάρτιος). Ο ετήσιος
αριθμός ωρών ηλιοφάνειας στο Μεσολόγγι είναι 2702.

Οι άνεμοι είναι διαφόρων κατευθύνσεων, με επικρατέστερους τους δυτικούς (32%) και
ακολουθούν οι βορειοδυτικοί (26%) και νοτιοδυτικοί. Επικρατούντες άνεμοι τον χειμώνα
είναι οι ΒΑ με δεύτερους τους ΒΔ ενώ το καλοκαίρι επικρατούν οι ΒΔ. Η ετήσια
συχνότητα διεύθυνση και ένταση του ανέμου του σταθμού του Μεσολογγίου φαίνεται στον
πίνακα και στο σχήμα που ακολουθεί. Το ποσοστό νηνεμίας είναι σχετικά χαμηλό (2%). Οι
πνέοντες άνεμοι έχουν εν γενεί μικρή δύναμη. Το 89.6% έχει δύναμη μικρότερη η ίση
με 3 beaufort.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Ετήσια συχνότητα διεύθυνση και ένταση ανέμου.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNWNW NNW
Άθροισμα

0 20

1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 2.6 9.3 3.8 18.4

2 2.0 1.8 1.5 0.3 2.8 10.1 16.5 12.3 47.3

3 2.8 1.4 1.0 0.2 2.1 2.4 5.6 8.4 23.9

4 2.0 0.6 0.5 0.0 0.2 0.2 0.6 1.5 5.6

5 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 2.0

6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7

7 0.1 0.0 0.1

8

9

10

11

12
Αθροι
σμα 9.1 4.4 3.8 0.7 6.1 15.4 32.1 26.4 100.0

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 4.14



54

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

ΣΧΗΜΑ
Ετήσια συχνότητα διεύθυνση και ένταση ανέμου

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Η μέση τιμή των μηνιαίων θερμοκρασιών του αέρα φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Συνοπτικά η μέση θερμοκρασία είναι 18.2 °C, η μέγιστη 40.5 °C και η ελάχιστη -5.2 °C.

Η δρόσος είναι σχετικά άφθονη στην περιοχή όλες τις εποχές λόγω της γειτνίασής της με
μεγάλους υδάτινους όγκους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέση Τιμή Μηνιαίων Θερμοκρασιών

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

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Ωκεανογραφικά Στοιχεία

Στο κεντρικό τμήμα της λιμνοθάλασσας τα βάθη κυμαίνονται από 0.2-0.7 m με εξαί-
ρεση την περιοχή βόρεια της νησίδας Βασιλάδι όπου τα βάθη αυξάνουν και φθάνουν το
1.5 m. Στο δυτικό τμήμα τα βάθη κυμαίνονται από 0.3-0.7 m στην περιοχή του
ιχθυοτροφείου Θολή ενώ η περιοχή του Παλαιοποτάμου είναι ιδιαίτερα αβαθής με βάθη
από 0.1-0.4 m.

Στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού τα βάθη είναι σημαντικά. Υπάρχει εν γένει ομαλή αύξηση
βαθών από την ακτή προς το βαθύτερο σημείο (στο ΒΔ τμήμα της λιμνοθάλασσας)
όπου το βάθος φθάνει τα 30 m. Πολύ μικρά βάθη παρατηρούνται στις περιοχές όπου
βρίσκονται οι γέφυρες του Αιτωλικού. Ειδικότερα εκεί όπου ένα μεγάλο μέρος του
δίαυλου της περιοχής της δυτικής γέφυρας έχει κλείσει από τις προσχώσεις.

Στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας τα βάθη κυμαίνονται από 0.2-0.7 m με εξαίρεση την
περιοχή στο ΝΑ τμήμα όπου τα βάθη σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου
φθάνουν το 1.5 m περίπου. Στον Δίαυλο Κλείσοβας τα βάθη κυμαίνονται στα 30 m.

Κυματισμός

Το ύψος του κυματισμού στη λιμνοθάλασσα καθορίζεται από την ένταση των ανεμών
που την προσβάλλουν, από το μήκος ανάπτυξης του κύματος (fetch) και την
βαθυμετρία της περιοχής της οποίας η επίδραση είναι καθοριστική σε περιοχές με
μικρά βάθη.

Παλίρροια

Στην περιοχή Μεσολογγίου επικρατεί ο ημιημερήσιος τύπος παλίρροιας δηλαδή
παρατηρούνται δυο πλήμμες και δυο ρηχίες κατά την διάρκεια του 24ωρου. Η στάθμη
της λιμνοθάλασσας παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις και διακυμάνσεις οφειλόμενες
στους ανέμους. Ο πλησιέστερος παλιρροιογράφος βρίσκεται στην Πάτρα και ανήκει
στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Με βάση στατιστικά στοιχεία κοντινών σταθμών όπως
Λευκάδας και Πρέβεζας εκτιμάται το μέσο εύρος παλίρροιας της περιοχής σε 0.16m και
το μέσο εύρος συζυγιών σε 0.25m. Οι παραπάνω τιμές θεωρούνται υψηλές για τα
Ελληνικά δεδομένα.

Από μετρήσεις παλιρροιογράφου που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Μπούκας στις
εκβολές του Αχελώου για το χρονικό διάστημα Μαΐου - Νοεμβρίου 1988 προκύπτει ότι
το μέσο εύρος των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας στη περιοχή αυτή είναι
29.5cm ενώ η μέγιστη διακύμανση της φθάνει τα 69cm. Οι παλίρροιες στη λιμνοθά-
λασσα Μπούκας - Συκιάς είναι ανάμικτου τύπου με υπεροχή του ημιημερήσιου τύπου.

Ρεύματα

Στην περιοχή δεν υπάρχουν ρεύματα σταθερής διεύθυνσης. Υπάρχουν όμως
παλιρροϊκά ρεύματα στην κατεύθυνση του Πατραϊκού Κόλπου καθώς και επιφανειακά
προερχόμενα από την δράση των ανέμων.

Η θέση των διβαριών στη γραμμή Προκοπάνιστου-Τουρλίδας δείχνει την διεύθυνση του
επικρατούντος ρεύματος καθότι η κατασκευή έγινε με βάση την εμπειρία της
κίνησης

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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των ψαριών αντίθετα στο ρεύμα. Η διαμερισματοποίηση της Κλείσοβας με αναχώματα δεν
επιτρέπει την δημιουργία άλλων ρευμάτων, όπως τα παλιρροϊκά και το ίδιο συμβαίνει
στον δίαυλο της Κλείσοβας. Έντονα ρεύματα δημιουργούνται στις εκβολές των
αντλιοστασίων.

Η εκβολή των ποταμών Ευήνου και Αχελώου δημιουργούσε στο παρελθόν ισχυρά
ρεύματα παράλληλα με την διεύθυνση των λουρονησίδων. Η κίνηση αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα την συνεχή ενίσχυσή της με νέες προσχώσεις. Σήμερα λόγω της σημαντικής
μείωσης της παροχής των ποταμών εξαιτίας της εκτροπής τους και της χρησιμοποίησής
τους για άρδευση τα ρεύματα αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα την διάβρωση
των λουρονησίδων από τον κυματισμό.

4.2.7 Υδρολιθολογικά, υδρολογικά, υδρογεωλογικά στοιχεία

• Υδρολιθολογικά στοιχεία

Στη περιοχή μελέτης, εμφανίζεται ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών με διάφορα
υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά σε καθένα.

Σε γενικές γραμμές, οι κυρίες υδρολιθολογικές ενότητες που διακρίνονται σε όλη την
περιοχή είναι οι εξής:

• Αδιαπέραστοι ή με πολύ μικρή  κατά περίπτωση περατότητα σχηματισμοί. Σ' αυτούς
περιλαμβάνονται ο φλύσχης γενικώς των γεωτεκτονικών ζωνών Ιονίου, και Πίνδου.
Ο σχηματισμός αυτός καλύπτει σημαντικότατο τμήμα της ευρύτερης περιοχής και
συμβάλλει στη πλούσια επιφανειακή απορροή των ορεινών όγκων της νότιας
Πίνδου. Η κατά περίπτωση διακίνηση του νερού στη μάζα   του   οφείλεται όχι στη
λιθολογία του αλλά σε τεκτονικές ή αποσαθρωτικές αιτίες.

• Ελάχιστα περατοί ή κατά περίπτωση ημιπερατοί σχηματισμοί. Σ' αυτούς
κατατάσσονται οι νεογενείς σχηματισμοί που καλύπτουν τις λοφώδεις-ημιορεινές
περιοχές δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Η επικράτηση των αργίλων-
μάργων   στους   σχηματισμούς   αυτούς   διαμορφώνει   και   το   αδιαπέρατο   του
χαρακτήρα τους γενικά. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις και σ'αυτη την περίπτωση, η
παρουσία ψαμμιτών η ψαμμιτικών ενδιαστρώσεων στη μάζα τους, επιτρέπει την
κυκλοφορία του νερού, εφ' όσον και οι συνθήκες τροφοδοσίας το επιτρέπουν.

• Ημιπερατοί  σχηματισμοί.   Σ'  αυτούς  κατατάσσονται  τα  ιζήματα  των πεδιάδων
(τεταρτογενείς αποθέσεις) που σχηματίζονται στις εκβολές (δέλτα) των ποταμών
στις παραλίμνιες εκτάσεις και στη στενή περιοχή των λιμνοθαλασσών. Η ποικιλία
των ιζημάτων και το περισσότερο ή λιγότερο αδρομερές της δομής τους παράγει
επίσης μεγάλη ποικιλία στις τιμές της περατότητας, που μπορεί να είναι πολύ
μεγάλες στα αδρομερέστερα υλικά (κορήματα, κροκάλες, χαλίκια, άμμοι) έως
σχεδόν μηδαμινές (άργιλοι, πηλοί).

• Ημιπερατοί και κατά περίπτωση περατοί σχηματισμοί. Σ' αυτούς κατατάσσονται οι
ανθρακικοί σχηματισμοί των ζωνών, δηλαδή οι ασβεστόλιθοι των διάφορων φάσεων
και ηλικιών.  Η περατότητα τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στο δευτερογενές
πορώδες (καρστ, ρήγματα, διακλάσεις) και κατά δεύτερο λόγο στο πρωτογενές. Η
περατότητα αυτή δεν είναι ίδια για κάθε ένα από τους συναντώμενους σχηματισμούς
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αλλά ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, τις συνθήκες ιζηματογενέσεως, τις συνθήκες
τεκτονισμού κ.λ.π. Η σημασία τους στο όλο υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής
είναι μεγάλη διότι αφ' ενός παίζουν το ρόλο δεξαμενών σημαντικών ποσοτήτων
νερού και αφ ετέρου επιτρέπουν την υπόγεια υδραυλική επικοινωνία μεταξύ
διάφορων γεωλογικών ενοτήτων.

• Υδρολογικά στοιχεία

Όπως στο κεφαλαίο της γεωμορφολογίας αναπτύχθηκε, τεκτονικοί κυρίως λόγοι και
κατά δεύτερο λόγο ανθρωπογενείς επεμβάσεις, διαμόρφωσαν στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης ένα ποικίλο υδρογραφικό δίκτυο, στο οποίο μπορούν να ξεχωρίσουν 5 βασικές
υδρολογικές λεκάνες(βλέπε χάρτη Ε.3.3 ("Χάρτης Υδρολογίας Υδρογεωλογίας"):

• Η λεκάνη της λίμνης Τριχωνίδας
• Η λεκάνη της λίμνης Λυσιμαχείας
• Η λεκάνη της λίμνης Οζερού
• Η λεκάνη του ποταμού Αχελώου
• Η λεκάνη του ποταμού Ευήνου και
• Η λεκάνη των λιμνοθαλασσών που μπορεί να διαχωριστεί στις υπολεκάνες της

λιμνοθάλασσας του  Μεσολογγίου,  της λιμνοθάλασσας  του Αιτωλικού  και  της
λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας.

Το σύνολο των λεκανών αυτών, πλην της λεκάνης του Ευήνου ποταμού, έχει φυσική ή
τεχνητή επικοινωνία μεταξύ τους, έτσι ώστε με την ευρύτερη έννοια εξεταζόμενες, να
μπορούν να καταταγούν σε μια αυτή του ρου του κάτω Αχελώου, τη λεκάνη του κάτω
Αχελώου.

Σε μια τέτοια περίπτωση βέβαια, στις παραπάνω λεκάνες θα πρέπει να προστεθούν
και οι λεκάνες των λιμνών Τριχωνίδας και Αμβρακίας που έχουν άμεση σχέση με τον
ρου του Αχελώου, χωρίς όμως να βρίσκονται στα όρια της παρούσας μελέτης.

Σε επί μέρους μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Γεωργίας, δίνονται στοιχεία για
τα υδατικά ισοζύγια ορισμένων από τις παραπάνω λεκάνες.

Επειδή όμως ουδεμία ολοκληρωμένη μελέτη υπάρχει μέχρι στιγμής γι' αυτές, δεν
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

• Υδρογεωλογικά στοιχεία

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναφέρθηκαν προηγούμενα- όπως και οι υδρολογικές
λεκάνες συνθέτουν ένα πολύπλοκο σύστημα άμεσα η έμμεσα επικοινωνούντων
υδρογεωλογικών ενοτήτων, που τελικά επηρεάζουν συνολικά το χώρο των
λιμνοθαλασσών κυρίως μέσω των δυο βασικών αξόνων αποστραγγίσεως της
ευρύτερης περιοχής, των ποταμών Αχελώου και Ευήνου.

Οι δυο αυτοί ποταμοί τροφοδοτούν με τμήμα του υδατίνου όγκου τους
προσχωματικούς υδροφόρους ορίζοντες των εκβολών τους και συνεισφέρουν στο
υδατικό ισοζύγιο των λιμνοθαλασσών.

Ο ποταμός Αχελώος, πηγάζει από τη Θεσσαλία και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Έχει
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μήκος 255 χιλιόμετρα, λεκάνη απορροής 5470 Km2 περίπου και γενική διεύθυνση Β.ΒΑ-
Ν.ΝΔ.

Η παροχή του, που μετά τις ανθρώπινες επεμβάσεις εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες και ιδιαίτερα από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου Καστρακιου,
κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 500 και 900 m3/sec περίπου.

Η ανθρώπινη επέμβαση συνίσταται βασικά στην κατασκευή και λειτουργία 4
φραγμάτων κατά μήκος του ρου του (φράγματα Στράτου, Καστρακίου, Ταυρωνίτου,
Κρεμαστών) και στα ήδη κατασκευαζόμενα 2 φράγματα Συκιάς και Μεσοχώρας.

Ο ποταμός Εύηνος πηγάζει από τα Βαρδούσια όρη και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο.

Το συνολικό του μήκος είναι 110 km περίπου, η λεκάνη απορροής του 1130 km2 και η
παροχή του (μέση ετήσια) είναι της τάξης των 30 m3/sec ενώ η μέση μηνιαία τιμή
παροχής κατά την περίοδο Αυγούστου Σεπτεμβρίου κατεβαίνει στα 3m3/sec περίπου.

Τα συνολικά του δηλαδή μεγέθη είναι εντυπωσιακά μικρότερα αυτών του Αχελώου.

Στο όλο υδρογεωλογικό σύστημα παίζει επίσης ρόλο η παρουσία ορισμένων πηγών οι
οποίες εκφορτίζουν συνήθως καρστικούς όγκους της νότιας Πίνδου, οι κυριώτερες των
οποίων είναι:

• η πηγή Λάμπρας και
• η πηγή Κρυονερίου Γαλατά, στα όρια της περιοχής μελέτης.

Οι υπόλοιπες πηγές (Μπαλκάνι, Κεφαλόβρυσο, Φοινίκια, Λιμνοπούλα κ.λ.π) είναι πολύ
μικρών - σε σύγκριση με τις προηγούμενες- παροχών και δεν αναφέρονται.
Η πηγή Λαμπρά, που στην ουσία είναι μέτωπο πηγών, βρίσκεται 1,5 km δυτικά της
Κοινότητας Πεντάλοφος, σε υψόμετρο 20.
Είναι η μεγαλύτερη πηγή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και εκφορτίζει τον ανάντι
ευρισκόμενο καρστικό όγκο της Νότιας Πίνδου.
Χαρακτηρίζεται σαν καρστική πηγή εκχείλισης όπου τεταρτογενείς αποθέσεις φράσουν
τους Τριαδικούς ασβεστόλιθους.

Η παροχή της είναι της τάξης των 1.400 m3/h, δεν υφίσταται εντατική εκμετάλλευση
σήμερα.

Σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές, το νερό των βροχοπτώσεων τροφοδοτεί κατά
βάση 2 ειδών υδροφόρους ορίζοντες οι οποίοι σχηματίζονται στην περιοχή:

• τους καρστικούς υδροφόρους ορίζοντες που σχηματίζονται μέσα στη μάζα των
ανθρακικών ιζημάτων και

• τους προσχωματικούς υδροφόρους ορίζοντες οι οποίοι σχηματίζονται στις πεδινές
περιοχές των εκβολών των ποταμών, των λιμνών και των λιμνοθαλασσών της
περιοχής.
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Οι καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες μπορεί να είναι υψηλού η χαμηλού δυναμικού.

Υψηλού δυναμικού χαρακτηρίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας που σχηματίζεται στα
Τριαδικά λατυποπαγή και ο οποίος εκφορτίζεται μέσω της πηγής Λάμπρας.

Η τροφοδοσία, πλην της απ' ευθείας κατεισδύσεως, γίνεται και από τα νερά του
ποταμού Αχελώου όπως και από διηθήσεις από τη λίμνη Οζερού.

Η ποιότητα του νερού φαίνεται ότι είναι εκτός ορίων ποσιμότητας, βεβαρυμένη σε
θειικά άλατα (πολύ σκληρό νερό)

Χαμηλού δυναμικού χαρακτηρίζεται:

• ο καρστικος υδροφόρος ορίζοντας των Ακαρνανικών ορέων, που τροφοδοτείται
μόνο  από  τις  κατεισδύσεις  ενώ,   λόγω   της   διασποράς  που   υφίσταται,   δεν
εκφορτίζεται πουθενά σε μεγάλες αναβλύσεις

• ο υδροφόρος ορίζοντας των καρστικών εμφανίσεων στις εκβολές του Αχελώου που
τροφοδοτείται ασθενώς από πλάγιες διηθήσεις ενώ παρουσιάζει μικρές εκφορτίσεις

Η ποσότητα του νερού παρουσιάζει υψηλή αλατότητα.

• Ο καρστικός ορίζοντας του όρους Αράκυνθος, όπου η τροφοδοσία γίνεται μόνο από
την κατείσδυση και η εκφόρτιση μέσω πηγών (Κεφαλόβρυσο κυρίως)

• Ο καρστικός ορίζοντας των ανθρακικών λεπιών της ζώνης της Πίνδου.

Πρόκειται ουσιαστικά για πολλούς, διαχωρισμένους, μικρής δυναμικότητας ορίζοντες που
εκφορτίζονται μέσω πηγών επαφής, επίσης μικρής δυναμικότητας, σε διάφορα σημεία του
ορεινού όγκου.

Ένα μέρος των οριζόντων αυτών φαίνεται ότι συνενώνεται και εκφορτίζεται στα νότια,
μέσω των αξιόλογων πηγών της Ναυπάκτου, εκτός των ορίων της παρούσας μελέτης.

Οι προσχωματικοί υδροφόροι ορίζοντες παρουσιάζουν επίσης διαφοροποιήσεις ως προς
τη δυναμικότητά τους κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο βέβαια ως προς τη ποιότητα
του νερού.

Διακρίνονται:

• Ο προσχωματικός ορίζοντας του δέλτα του Αχελώου, μικρής γενικά δυναμικότητας
με επαλλήλους ορίζοντες και τοπικό αρτεσιανισμό. Η τροφοδοσία γίνεται από την
απ'ευθείας κατείσδυση και ελάχιστα από τον Αχελώο. Η υψηλή αλατότητα, λόγω
εισχωρήσεως της θάλασσας στο μεγαλύτερο τμήμα του υδροφορέα αυτού, είναι το
κύριο χαρακτηριστικό του.

• Ο προσχωματικός ορίζοντας των αποθέσεων της πεδιάδας του Μεσολογγίου.
Τροφοδοτείται από την κατείσδυση και από διηθήσεις από αναντι ασβεστόλιθους ή
και επιφανειακές απορροές. Η δυναμικότητα του είναι περιορισμένη ενώ η ποιότητα
του νερού παρουσιάζει υψηλή αλατότητα κατά το πλείστον.

• Ο  προσχωματικός   υδροφόρος  ορίζοντας  της  τάφρου   του  Αγρινίου.   Εδώ  οι
προσχωματικές   λεκάνες   είναι   περισσότερες   της   μιας   και   έχουν   σημαντική
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δυναμικότητα. Οι βασικότερες είναι αυτές του δυτικού και ανατολικού τμήματος. Το
νερό στο δυτικό τμήμα προέρχεται από την κατείσδυση η πλευρικές μεταγγίσεις του
Αχελώου ανάντη, ενώ η εκφόρτιση γίνεται κατάντη, μέσω πηγών, στον Αχελώο και
πάλι. Στο ανατολικό τμήμα η τροφοδοσία γίνεται επίσης από την κατείσδυση αλλά και
από τις διηθήσεις του χείμαρρου Ερμίτσα ενώ η εκφόρτιση γίνεται στις λίμνες
Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα.
Ο προσχωματικός υδροφόρος ορίζοντας του δέλτα του Ευήνου. Η τροφοδοσία
αυτού γίνεται από την κατείσδυση και από τις διηθήσεις του Ευήνου ενώ η
εκφόρτιση γίνεται μέσω μικροπηγών πλευρικά. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά
δυναμικός ενώ η ποιότητα του νερού, παλαιότερα αρκετά καλή, πρόσφατα
παρουσιάζει υφαλμύρωση σε ικανό βάθος μέσα στην ενδοχώρα. Οι παραπάνω
προσχωματικοί υδροφορείς αντλούνται από ένα σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων
ιδιωτικών ή δημοσίων, για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς. Το φαινόμενο της
ανεξέλεγκτης διάνοιξης νέων υδρογεωτρήσεων και υπεράντλησης, είναι ένας από
τους παράγοντες που έχει συμβάλλει στην υφαλμύρωση των φρεατίων αυτών
οριζόντων. Τέλος μια μικρής δυναμικότητας υδροφορία παρουσιάζεται στους
Νεογενείς σχηματισμούς βόρεια-δυτικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, που
τροφοδοτείται από την κατείσδυση ενώ εκφορτίζεται με μικροπηγές προς τα νότια.

4.2.8 Ποιότητα νερών

Για την εκτίμηση ποιότητας των νερών του υγροβιότοπου Αιτωλικού-Μεσολογγίου
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές πήγες εμπλουτισμού του με νερό που είναι:

• Λίμνη Λυσιμαχία-Διμηκός-Αχελώος
• Λίμνη Τριχωνίδα που εφοδιάζει με νερό την Λυσιμαχία
• Φράγμα Καστράκι-Αχελώος
• Ποταμός Εύηνος και
• Διάφοροι Χείμαρροι

Από τις διάφορες κατά καιρούς μελέτες που συγκεντρώθηκαν έχουν εντοπιστεί τρεις
βασικοί σταθμοί δειγματοληψίας εκτός της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου:

1. Η τεχνητή λίμνη του Καστρακίου (50 km από τις εκβολές),
2. Η Λυσιμαχία και
3. Η τάφρος που ενώνει την Λυσιμαχία με την Τριχωνίδα.

Οι παραπάνω θέσεις δειγματοληψίας είναι βασικές καθότι από αυτές είναι δυνατόν να
εκτιμηθούν οι ποσότητες ρυπαντικών φορτίων που επιβαρύνουν την λιμνοθάλασσα.

Για την τεχνητή λίμνη Καστρακίου υπάρχουν μετρήσεις από το 1980 οι οποίες δίνουν μια
μηνιαία εικόνα ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων. Γενικά υπάρχουν πολύ καλές
διαλυτότητες σε Ο2 και μεγάλο ποσοστό κορεσμού. Από τις παραπάνω
δειγματοληψίες προκύπτει ότι τα νερά που φεύγουν από το φράγμα Καστρακίου με
προορισμό τον υγροβιότοπο είναι γενικά καλής ποιότητας και έχουν κριθεί κατάλληλα για
άρδευση, ύδρευση και ιχθυοκαλλιέργειες. Αξιόπιστα αποτελέσματα λαμβάνονται όταν οι
αναλύσεις δεν περιορίζονται στα επιφανειακά νερά αλλά σε διάφορα βάθη δεδομένου ότι
η λίμνη έχει σε ορισμένα σημεία της βάθος 70 m.
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Η λίμνη της Λυσιμαχίας αποτελεί βασική πηγή εμπλουτισμού με νερό του
υγροβιότοπου. Χαρακτηρίζεται σαν μια τοπική μεσοευτροφική λίμνη από βιολογική
άποψη και σαν "Carbonate" τύπου από χημική άποψη. Από διάφορες αναλύσεις τα
νερά της είναι διττανθρακικά αλατούχα μικρής αλατότητας και μετρίας σκληρότητας με
καλή οξυγόνωση και κανονικές συγκεντρώσεις σε οργανικό άνθρακα, νιτρικά, αμμώνιο,
φωσφορικά και φερτές ύλες. Η συγκέντρωση των νιτρωδών παρουσιάζεται αυξημένη
στην θέση του Διμηκού ποταμού ενώ στις θέσεις επικοινωνίας με την Τριχωνίδα είναι
μικρή και φυσιολογική.
Στην λίμνη Λυσιμαχία αποχετεύεται επίσης αγωγός (Κατουρλής), ο οποίος συμβάλλει
σημαντικά στις αυξημένες τιμές ΡΟ4

= ,ΝΟ2
-, ΝΟ3

- .Τα νερά του Αχελώου από την θέση
Γούρια και κάτω είναι μίγμα νερών του Καστρακίου, και της Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας τα
οποία κατά την προσέγγισή του στις εκβολές εμπλουτίζονται συνεχώς με τις
διάφορες αποπλύσεις των γύρω εδαφών-καλλιεργειών όπως φαίνεται και από τις
αυξημένες τιμές ορισμένων χημικών παραμέτρων (νιτρικά-φωσφορικά).

Οι Σκούλλος και Δασενάκης (1991) έκαναν μια αξιολόγηση όλων των λαμβανομένων κατά
περιόδους και έτη μετρήσεων και δειγματοληψιών από όπου προέκυψαν ορισμένα
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα των νερών της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου-Αιτωλικού και της ευρύτερης περιοχής.

Οι ομάδες, των οποίων τα στοιχεία επεξεργάστηκαν οι μελετητές ήταν οι ακόλουθες,
κατά χρονολογική σειρά έναρξης των ερευνών κάθε ομάδας:

• Πανεπιστήμιο Essen/ΥΠΕΧΩΔΕ , Δειγματοληψία Ιουνίου 1981.

• Πανεπιστήμιο    Αθηνών,    Τμήμα    Χημείας    (Σκούλλος    και    συνεργάτες)
δειγματοληψίες:   Οκτωβρίου  1982, Μαΐου 1983, Ιουλίου 1984, Απριλίου 1985,
Δεκεμβρίου 1985, Ιουνίου 1986 και Δεκεμβρίου 1990

• Εθνικό    Κέντρο    Θαλασσίων    Ερευνών:    Δειγματοληψίες:    Ιουνίου    1983,
Οκτωβρίου 1983, Δεκεμβρίου 1983 και Μαρτίου 1984

• Πανεπιστήμιο   Αθηνών,   Τμήμα   Βιολογίας,   (Δανιηλίδης)   Δειγματοληψίες   :
Ιουνίου  1984, Αυγούστου     1984,  Οκτωβρίου  1984,  Ιανουαρίου  1985 και
Απριλίου 1985.

• Πανεπιστήμιο   Πατρών,   Τμ.   Χημ.   Μηχανικών   (Κούτσουκος,   Αβραμίδου)
Δειγματοληψίες:   Οκτωβρίου   1985,   Νοεμβρίου   1985,   Δεκεμβρίου   1985,
Ιανουαρίου   1986, Φεβρουαρίου 1986, Μαρτίου 1986, Απριλίου 1986, Μαΐου
1986, Ιουνίου 1986, Ιουλίου 1986, και Αυγούστου 1986

Η επισκόπηση και ο σχολιασμός του συνόλου ενός μεγάλου αριθμού ανεξαρτήτων
μετρήσεων και δεδομένων, έγινε με εξέταση τόσο των μέσων τιμών, όσο και των
ακραίων τιμών οι οποίες παρατηρήθηκαν σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα του συνολικού
συστήματος. Το μεγάλο εύρος των διακυμάνσεων που παρατηρήθηκε μπορεί να
οφείλεται, σε κάποιο ποσοστό, στη διαφορετική μεθοδολογία δειγματοληψίας και
ανάλυσης που χρησιμοποίησαν οι ομάδες.
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Θερμοκρασία

Οι θερμοκρασίες του συνολικού συστήματος των υγροτόπων εμφανίζουν
φυσιολογικές εποχιακές κατανομές με τις τιμές στο συνολικό σύστημα να
εμφανίζονται αρκετά υψηλές όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι οι θερμοκρασίες δεν
έπεσαν κάτω από 12°C, (σε μια περίπτωση σε αντλιοστάσιο 11.8°C), και δεν
υπερέβησαν τους 32°C (σε μια περίπτωση σε αντλιοστάσιο 32.5°C)

Το νερό του Αχελώου εμφανίζεται πιο κρύο τους πρώτους ανοιξιάτικους μήνες,
πιθανότατα και λόγω συνεισφοράς από την τήξη των χιονιών.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες (28-30°C) εμφανίζονται συνήθως στις Λιμνοθάλασσες
Αιτωλικού και Μεσολογγίου τους θερινούς μήνες, λόγω εγκλεισμού του νερού και
δυσχέρειας ανανέωσης, γεγονός που φαίνεται και από τις υψηλές τιμές της
αλατότητας στους ίδιους σταθμούς και ημερομηνίες.

Θερμική Στρωμάτωση

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού παρουσιάζει θερμική στρωμάτωση καθόλο το έτος, ενώ
η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου κατά διαφόρους περιόδους ανάλογα με τα
κλιματολογικά δεδομένα.

Η στρωμάτωση που εμφανίζεται στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού το καλοκαίρι οδηγεί
στην ύπαρξη μικρών γενικά για την εποχή θερμοκρασιών στα βαθύτερα νερά της.
Στρωμάτωση αρκετά    έντονη    κατά   τους    θερινούς    μήνες εμφανίζεται και στην
περιοχή των εκβολών του Αχελώου (φαινόμενο αναμενόμενο), αλλά επίσης σε
μικρότερο βαθμό και στον Πατραϊκό κόλπο.

Φερτά
Στοιχεία εκτίμησης ποσοτήτων φερτών που εισέρχονται και καθιζάνουν στην
λιμνοθάλασσα δεν έχουν βρεθεί.

Διαφάνεια
Μετρήσεις διαφάνειας των νερών της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου δεν
έχουν βρεθεί.

Θολερότητα
Δεν βρέθηκαν τιμές θολερότητας της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου.

Ενεργός Οξύτης (ρΗ)

Η κύρια διακύμανση των τιμών του ρΗ σε όλο το σύστημα ήταν στην περιοχή 6.5-8.5 με
λίγες χαμηλότερες (< 5.5) και υψηλότερες (γύρω στο 9) τιμές στη λιμνοθάλασσα του
Αιτωλικού και τα αντλιοστάσια. Στα χαμηλότερης αλατότητας νερά της λιμνοθάλασσας
του Αιτωλικού αλλά και στα αντλιοστάσια, το ρΗ ήταν γενικά μικρότερο (6-7), που ήταν
αναμενόμενο.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Χαμηλότερες τιμές ρΗ παρατηρούνται και στις υδάτινες μάζες που σχηματίζονται τους
θερινούς μήνες στα βαθύτερα στρώματα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τους μήνες αυτούς εμφανίζονται ταυτόχρονα υψηλότερες τιμές στα
επιφανειακά στρώματα. Στα βαθύτερα στρώματα το ρΗ είναι σημαντικά χαμηλότερο
λόγω παροδικών ανοξικών συνθηκών. Η παροδικότητα αυτή μπορεί να εκτείνεται σε
ημέρες ή εβδομάδες ή και λίγες μόνο βραδυνές ώρες κάθε μέρα, κατά τη θερινή
περίοδο. Οι ελλείψεις στον τρόπο και τη συχνότητα των δειγματοληψιών δεν
επιτρέπουν την επιβεβαίωση του μηχανισμού που προτείνεται, αλλά πρόσφατες
παρατηρήσεις και μετρήσεις κατά τον Νοέμβριο του 1990 ενισχύουν την περί ανοξίας
άποψη.

Διαλυμένο Οξυγόνο
Σε γενικές γραμμές στο συνολικό υδάτινο σύστημα των υγροβιότοπων δεν φαίνεται να
εμφανίζονται φαινόμενα σοβαρής ή μόνιμης έλλειψης του διαλυμένου στο νερό
οξυγόνου, σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου αλλά και στις εξωτερικές περιοχές του Πατραϊκού και
των εκβολών του Αχελώου τα νερά είναι τον περισσότερο καιρό κορεσμένα σε οξυγόνο.
Ακόμα και τους θερινούς μήνες οπότε εμφανίζεται στρωμάτωση, οι συγκεντρώσεις του
διαλυμένου οξυγόνου δεν μειώνονται σημαντικά.

Αντίθετα, σημαντική και χαρακτηριστική εξαίρεση στην γενική τάση αποτελεί η
λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, όπου η γεωμορφολογία του συστήματος συντείνει στην
πολύ έντονη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης κατά τους θερινούς μήνες (με έναρξη
εμφάνισης τις περισσότερες φορές από την Άνοιξη). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών στα βαθύτερα τμήματα της λιμνοθάλασσας με
ταυτόχρονη εμφάνιση υδρόθειου που οφείλεται κυρίως στην αναγωγή των θειίκων του
θαλασσίου νερού και όχι σε αναερόβια αποσύνθεση οργανικών ουσιών. Η κατάσταση
αυτή μπορεί να επεκταθεί και στους φθινοπωρινούς μήνες με πολύ δυσμενείς
συνέπειες για το συνολικό οικοσύστημα. Μειωμένες τιμές διαλυμένου οξυγόνου
μετρήθηκαν και σε ορισμένα αντλιοστάσια.

Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο

Στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου δεν βρέθηκαν μετρήσεις ΒΟD.

Άνθρακας

Μετρήσεις ανθρακικών και διττανθρακικών αλάτων για την λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
Μεσολογγίου δεν βρέθηκαν. Στη θέση Διμηκός της λίμνης Λυσιμαχίας η συγκέντρωση
διττανθρακικών το 1984 ήταν 220 mg/l και στη θέση Σήραγγα 201 mg/Ι.

Ανιόντα & Κατιόντα

Σίδηρος Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστήμιου του Essen την περίοδο 12/6-14/6 του
1981 οι συγκεντρώσεις του σιδήρου στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου
κυμάνθηκαν από 0.05-0.07 (οριακή μέτρηση 0.4). Την ίδια περίοδο οι συγκεντρώσεις
σιδήρου σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του Αχελώου κυμάνθηκαν από 0.04-0.09 mg/Ι. Στα
ρυάκια της περιοχής οι συγκεντρώσεις σιδήρου την ίδια περίοδο κυμάνθηκαν από

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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0.03-0.14 mg/Ι. Στα αρδευτικά κανάλια την ίδια περίοδο οι συγκεντρώσεις σιδήρου
κυμάνθηκαν από 0.05-0.13 mg/Ι. Τέλος την ίδια περίοδο στα αντλιοστάσια οι
συγκεντρώσεις σίδηρου κυμάνθηκαν από 0.03-0.22 mg/Ι.

Μαγγάνιο Οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των διαλυτών μορφών του είναι γενικά
μικρές και οι τιμές τους μικρότερες του 1 ppm. Οι σωματιδιακές μορφές επικρατούν
κυρίως στα κοντινότερα στις ακτές σημεία αλλά και κοντά στις εκβολές των ποταμών
όπου οι τιμές τους είναι αρκετά μεγάλες και φτάνουν μέχρι 57.0 ppm. Αιτία για το
γεγονός αυτό δεν είναι υποχρεωτικά οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά κυρίως τα
γεωλογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής .
Κάδμιο Στο κάδμιο οι συγκεντρώσεις των διαλυτών μορφών του είναι σημαντικά
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των σωματιδιακών. Έτσι ενώ οι τιμές του διαλυτού
καδμίου είναι μικρότερες από 0.50 ρρm και φθάνουν μέχρι 0.02 ppm οι τιμές του
σωματιδιακού στοιχείου είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία χαμηλότερες από 0.06 ppm και
φθάνουν μέχρι 0.002 ppm. Η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική για υδάτινα
συστήματα που δεν ρυπαίνονται από συγκεκριμένες πηγές καδμίου. Βέβαια και στις υπό
μελέτη περιοχές παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις >0.50 ppm που ενδέχεται να οφείλονται
σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Γενικά οι τιμές που μετρήθηκαν στην λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου (0.04-0.52 ppm διαλυτό 0.003-0.070ppm σωματιδιακό) ήταν μεγαλύτερες
από εκείνες που μετρήθηκαν στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού (0.04-0.34 ppm διαλυτό
0.008-0.045 ppm σωματιδιακό).

Νικέλιο Στο νικέλιο οι επικρατούσες μορφές κοντά στις ακτές και μέσα στις
λιμνοθάλασσες φαίνεται να είναι οι σωματιδιακές ενώ οι διαλυτές μορφές επικρατούν
στην ανοικτή θάλασσα. Τόσο στο διαλυτό όσο και στο σωματιδιακό νικέλιο οι
συγκεντρώσεις στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (0.68-2.60 και 1.20-5.20 ppm)
αντίστοιχα παρουσιάζονται μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της λιμνοθάλασσας του
Αιτωλικού (0.30-1.55 και 0.76-0.90 ppm). Μεγάλες συγκεντρώσεις διαλυτού νικελίου
(έως 7.20 ppm) μετρήθηκαν κοντά στην Πάτρα ενώ σωματιδιακού (έως 9.90 ppm)
κοντά στις εκβολές του Αχελώου.

Ψευδάργυρος Μεγαλύτερες τιμές μετρήθηκαν κοντά στην Πάτρα (>5 και έως 26.5
ppm). Επικρατέστερες μορφές είναι οι διαλυτές αλλά τα επίπεδα των συγκεντρώσεων
των διαλυτών και σωματιδιακών των μορφών βρίσκονται πλησιεστέρα μεταξύ τους
ώστε σε περιοχές αυξημένης παροχής σωματιδιακής ύλης όπως οι εκβολές του
Αχελώου η κατάσταση να αναστρέφεται. Η γενική διακύμανση των συγκεντρώσεων του
σωματιδιακού ψευδαργύρου ήταν από 0.25 έως 20.9 ppm και 0.65-4.4 ppm μέσα στις
λιμνοθάλασσες.

Μόλυβδος Στον διαλυτό μόλυβδο στην περιοχή μελέτης οι διακυμάνσεις των συγκεν-
τρώσεων ήταν πολύ μεγάλες (0.1- 34.5 ppm) με τις μεγαλύτερες ακραίες τιμές (>4ppm) να
παρατηρούνται κοντά στις ακτές των λιμνοθαλασσών και σε περιοχές έντονα επηρεα-
ζόμενες από ανθρώπινες δραστηριότητες (πχ μερικά αντλιοστάσια). Οι συγκεντρώσεις
κοντά στην πόλη της Πάτρας ήταν μικρότερες. Μετρήθηκε βέβαια ταυτόχρονα και ένας
μεγάλος αριθμός μικρών συγκεντρώσεων (0.09-0.5 ppm) σε λιγότερο επηρεασμένες και
ανοιχτές περιοχές. Επικρατούσα μορφή του μολύβδου είναι η διαλυτή ενώ βασικές
πηγές σωματιδιακού μολύβδου είναι τα ποτάμια. Οι συγκεντρώσεις του σωματιδιακού
μολύβδου κυμάνθηκαν από 0.05 ως 0.62 ppm σε σχετικά χαμηλά δηλαδή επίπεδα.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Χαλκός Στην περιοχή μελέτης ο χαλκός εμφανίζει μικρές σχετικά εποχιακές και
τοπικές διακυμάνσεις με όλες σχεδόν τις τιμές του να είναι κατώτερες των 2ppm
και το μεγαλύτερο ποσοστό τους κατώτερες και από 1 ppm. Επικρατούσα μορφή
του στο σύστημα είναι η διαλυτή με αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδιακού
χαλκού μόνο κοντά στις εκβολές του Αχελώου. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι
συγκεντρώσεις του σωματιδιακού χαλκού ήταν μικρότερες από 0.5 ppm.

Μαγνήσιο Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ η συγκέντρωση μαγνησίου στη θέση
Διμηκός της Λυσιμαχίας ήταν 8.4 mg/Ι και στη θέση Σήραγγα 12 mg/Ι το 1984.

Ασβέστιο Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ η συγκέντρωση ασβεστίου στη θέση
Διμηκός της λίμνης Λυσιμαχίας ήταν 70 mg/Ι και στη θέση Σήραγγα 62 mg/Ι το 1984.

Νάτριο Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ η συγκέντρωση Νατρίου στη θέση
Διμηκός και στη θέση Σήραγγας της λίμνης Λυσιμαχίας ήταν 9.2

Χλωριόντα Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 1981 οι συγκεντρώσεις
χλωριούχων στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου κυμάνθηκαν από 8571-
51000 mg/Ι. Την ίδια περίοδο σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του Αχελώου ήταν 30-
5400 mg/Ι, στα αρδευτικά κανάλια 20-45 mg/Ι σε ρυάκια της περιοχής από 71-1625
mg/Ι και τέλος στα αντλιοστάσια από 86.3-10000 mg/Ι. Στη θέση Διμηκός της
Λυσιμαχίας το 1984 ήταν 21.3 mg/Ι και στη θέση Σήραγγα 18 mg/Ι

Θειικά Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Πανεπιστήμιου Essen (Δ.
Γερμανία) οι συγκεντρώσεις των θειικών στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου
τον Ιούνιο του 1981 ήταν 825-4250 mg/Ι. Την ίδια περίοδο σε διάφορες θέσεις
κατά μήκος του Αχελώου ήταν 14-200 mg/Ι σε ρυάκια της περιοχής 18-650 mg/Ι σε
αρδευτικά κανάλια 19-63 mg/Ι και στα αντλιοστάσια 63-1075 mg/Ι,

Στη θέση Διμηκός της Λίμνης Λυσιμαχίας το 1984 η συγκέντρωση θειικών ήταν 19.2
mg/Ι ενώ στη θέση Σήραγγα 33.6 mg/Ι.

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

Μετρήσεις για την ηλεκτρική αγωγιμότητα στην περιοχή της λιμνοθάλασσας
Αιτωλικού-Μεσολογγίου δεν βρέθηκαν.

Στην λίμνη Λυσιμαχία η ηλεκτρική Αγωγιμότης το 1978 ήταν 319 μmhοs μήκους, το
1981 κυμάνθηκε σε βάθος 0-5 m από 315-352 μmhοs και το 1982 κυμάνθηκε από
312-390 μmhοs μήκος. Τον Φεβρουάριο του 1984 στη θέση Διμηκός της Λυσιμαχίας
η ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν 440 μmhοs ενώ στη θέση Σήραγγα ήταν 420 μmhοs.

Αλατότητα

Πατραϊκός Στον Πατραϊκό κόλπο, έξω από τις λιμνοθάλασσες, οι αλατότητες είναι
χαρακτηριστικά θαλάσσιες και αρκετά υψηλές όλους τους μήνες του χρόνου. Συχνά
υπερβαίνουν τα 36‰ αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεπερνούν το 39‰. Το καλοκαίρι
βέβαια οι τιμές είναι σχετικά μεγαλύτερες. Μικρή μείωση παρατηρείται κοντά
στις

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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εκβολές του Ευήνου κυρίως τους χειμερινούς μήνες οπότε η ροή του ποταμού είναι
αυξημένη.

Εκβολές Αχελώου Στις εκβολές του Αχελώου το γλυκό νερό επηρεάζει τις επιφανειακές
αλατότητες σε μια σχετικά μικρή έκταση λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από
αυτές. Η κύρια μάζα του γλυκού νερού κινείται συνήθως σε νοτιο-ανατολική
κατεύθυνση και όπως είναι φυσικό επηρεάζεται από τοπικά ρεύματα και ανέμους. Στα
βαθύτερα στρώματα των εκβολών η επίδραση του γλυκού νερού είναι πολύ μικρή και
μάλιστα σε περιόδους ξηρασίας παρατηρείται βαθιά διείσδυση θαλασσινού νερού μέσα
στο ποτάμι στα στρώματα που βρίσκονται κοντά στον πυθμένα της κοίτης του
ποταμού.

Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού οι αλατότητες είναι γενικά
μικρότερες από τις αντίστοιχες της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου αλλά και του
Πατραϊκού. Πολλές φορές είναι μικρότερες από 10‰, σπανίως υπερβαίνουν το 23‰
και μόνο μια φορά στις 21 δειγματοληψίες της περιόδου 1981-1990 (τον Μάρτιο του 1984),
μετρήθηκε αλατότητα 28‰. Το καλοκαίρι στα πιο βαθιά στρώματα της λιμνοθάλασσας
εμφανίζεται έντονη στρωμάτωση και οι αλατότητες είναι αυξημένες, παραμένοντας
μικρότερες από 30‰. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό διότι συνδέεται άμεσα με τη
δυνατότητα ύπαρξης άφθονων θειικών στο σύστημα και μάλιστα στα κατώτερα
στρώματά του. Τα θειικά αυτά στη συνέχεια είναι δυνατόν, υπό ανοξικές συνθήκες, να
δώσουν θειούχα και υδρόθειο με δυσμενή αποτελέσματα.

Λιμνοθαλάσσα Μεσολογγίου Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου σε γενικές γραμμές οι
τιμές της αλατότητας είναι ενδιάμεσες. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι
μεγαλύτερες από 20‰ με εξαιρέσεις προς τα κάτω που εμφανίζονται κυρίως τους
χειμερινούς μήνες. Γενικά οι τιμές εκεί πλησιάζουν περισσότερο προς τις θαλάσσιες
τιμές του Πατραϊκού, γεγονός που δείχνει την επίδραση των θαλασσινών νερών στο
σύστημα της λιμνοθάλασσας. Κατά τη θερινή περίοδο στα περισσότερο ρηχά σημεία της
λιμνοθάλασσας αλλά και σε αυτά όπου η ανανέωση του νερού είναι δυσχερής λόγω
φυσικών η τεχνητών εμποδίων, ή υπάρχει αποβολή νερών από τις γειτονικές αλυκές, οι
τιμές της αλατότητας φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (>40‰) και κάποτε πλησιάζουν το
60‰.

Είναι γνωστό ότι τόσο μεγάλες διακυμάνσεις της αλατότητας σε ένα υδάτινο σύστημα
(1.5-60‰) έστω και αν γίνονται με σχετικά βραδείς ρυθμούς είναι δυνατόν να
προκαλέσουν σοβαρές οικολογικές πιέσεις σε όχι ιδιαίτερα ευρύαλους οργανισμούς. Οι
φυσικοχημικές επιπτώσεις των μεταβολών αυτών της αλατότητας, είναι επίσης
σημαντικές στη διακίνηση μετάλλων και άλλων ρύπων από και προς τα ιζήματα καθώς και
στις μετακινήσεις μεταξύ σωματιδιακών και διαλυτών μορφών.

Στα αντλιοστάσια οι τιμές της αλατότητας είναι γενικά μικρότερες αν και έχουν
μετρηθεί και μερικές μεγάλες τιμές.

Σκληρότητα

Η ολική σκληρότητα CaCO3 στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου την περίοδο
12/6-14/6 το 1981 κυμάνθηκε από 2.670-17.200 mg/Ι, η σκληρότητα ασβεστίου από 420-
1080 mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 1920-16380 mg/Ι.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Κατά μήκος του ποταμού Αχελώου σε διάφορες θέσεις και την ίδια περίοδο η ολική
σκληρότητα κυμάνθηκε από 140-2000 mg/Ι η σκληρότητα ασβεστίου από 80-925 mg/Ι και η
σκληρότητα μαγνησίου από 40-1075 mg/Ι. Στα ρυάκια της περιοχής την ίδια περίοδο η
ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 160-1050 mg/Ι η σκληρότητα ασβεστίου από 60-440
mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 60-610 mg/Ι. Στα αρδευτικά κανάλια την ίδια περίοδο
η ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 130-180 mg/Ι η σκληρότητα ασβεστίου από 80-105
mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 60-100 mg/Ι. Τέλος στα αντλιοστάσια την ίδια
περίοδο η ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 400-4500 mg/Ι η σκληρότητα ασβεστίου από
140-640 mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 260-4110 mg/Ι.

Τον Φεβρουάριο του 1984 στη θέση Διμηκος της Λυσιμαχίας η ολική σκληρότητα ήταν 210
mg/Ι, η παροδική 180 mg/Ι, η μόνιμη 30 mg/Ι, η σκληρότητα ασβεστίου 175 mg/Ι και η
σκληρότητα μαγνησίου 35 mg/Ι. Στην θέση Σήραγγα η ολική σκληρότητα ήταν 205 mg/Ι, η
παροδική 165 mg/Ι, η μόνιμη 40 mg/Ι, η σκληρότητα ασβεστίου 155 mg/Ι και μαγνησίου 50
mg/Ι.

Αλκαλικότητα

Μετρήσεις αλκαλικότητας στην Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου δεν βρέθηκαν.
Στην λίμνη Λυσιμαχίας τον Σεπτέμβριο του 1978 σε βάθος 0-5 m η αλκαλικότης
κυμάνθηκε 2.9-3.6. Τον Σεπτέμβριο του 1981 για βάθος 0-5 m κυμάνθηκε από 3.5-4.0.

Θρεπτικά Άλατα

Χαρακτηριστικό όλων των περιοχών που εξετάστηκαν είναι οι έντονες διακυμάνσεις των
συγκεντρώσεων των θρεπτικών συστατικών σε ευρύτατα όρια. Οι διακυμάνσεις αυτές
οφείλονται στη γεωμορφολογία των συστημάτων, (μικρά ημίκλειστα συστήματα, περιοχές
απόχυσης γλυκών νερών και ζώνες ανάμιξης γλυκών-αλμυρών νερών), τη στρωμάτωση
των νερών που τακτικά εμφανίζεται (ιδιαίτερα έντονη κυρίως τους θερινούς μήνες) και
το γεγονός ότι πολλά δείγματα φαίνεται να έχουν παρθεί από διαφόρους ερευνητές και
από σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία εκβολής χείμαρρων η γενικά κοντά σε
πήγες θρεπτικών συστατικών.

Τα στοιχεία αυτά ενώ δυσκολεύουν τον ευχερή χαρακτηρισμό των επί μέρους
συστημάτων, φαίνεται να παρέχουν μια αληθινή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν
αλλά και των οικολογικών πιέσεων που εφαρμόζονται άμεσα και έμμεσα πάνω στο
σύστημα λόγω των μεγάλων αυτών διακυμάνσεων.

Οι ανώτερες τιμές συγκεντρώσεων που καταγράφονται για όλες τις μορφές των
θρεπτικών αλάτων στις λιμνοθάλασσες είναι γενικά αρκετά μεγαλύτερες από τις
αντίστοιχες τιμές που προσδιορίστηκαν σε εξωτερικές περιοχές.

Στα φωσφορικά οι συγκεντρώσεις μέσα στις λιμνοθάλασσες παρουσιάζονται αρκετά
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στις εκβολές του Αχελώου και τον Πατραϊκό και για τις
περισσότερες από τις διαθέσιμες δειγματοληψίες. Αντίθετα στα νιτρικά οι έντονες
διαφορές εντοπίζονται κυρίως στην περίοδο από τον Απρίλιο 1986 έως τον Αύγουστο
1986, όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεών τους. Στα υπόλοιπα
αζωτούχα άλατα και τα πυριτικά οι τάξεις μεγέθους των συγκεντρώσεων μέσα και έξω από
τις λιμνοθάλασσες ήταν παραπλήσιες.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Ως κυριώτερη πηγή συνεισφοράς θρεπτικών αλάτων στο σύστημα, και κυρίως
αζωτούχων ενώσεων με βασική μορφή τα νιτρικά, αναγνωρίζεται από την
επισκόπηση των διαθεσίμων στοιχείων ο Αχελώος. Οι επιφανειακές κατανομές των
θρεπτικών αλάτων που προαναφέρθηκαν δείχνουν καθαρά το γεγονός αυτό, καθώς και τις
έντονες εποχιακές αυξομειώσεις που παρατηρούνται. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται
να ισχύει στα φωσφορικά όπου η συνεισφορά του Αχελώου δεν δείχνει να είναι
ιδιαίτερα σημαντική.

Στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Αχελώου οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών
αλάτων μειώνονται από το ποτάμι προς την ανοιχτή θάλασσα, αλλά και από την
επιφάνεια προς τον βυθό, ακριβώς λόγω της μεταφοράς τους από το γλυκό νερό του
ποταμού. Πιο έντονα η κατάσταση αυτή φαίνεται στα πυριτικά, τα οποία προέρχονται
από τη διάβρωση/διαλυτοποίηση των ορυκτών του εδάφους, έχουν χαρακτηριστικά
μεγαλύτερη διαλυτότητα σε νερό χαμηλής αλατότητας και μεγαλύτερη χημική αδράνεια στη
διάρκεια της ανάμιξης γλυκών-αλμυρών νερών.

Μεγάλες ποσότητες θρεπτικών αλάτων εισέρχονται στο υδάτινο σύστημα των
λιμνοθαλασσών από την απόπλυση των γύρω εδαφών με τα όμβρια νερά. Μετά από
περιόδους συχνών βροχοπτώσεων οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων στις
λιμνοθάλασσες βρέθηκαν αυξημένες. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε
στα νιτρικά άλατα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 1986, την οποία ακολούθησε σχετική
πτωτική τάση, προφανώς λόγω έντονης φωτοσύνθεσης και αραίωσης, μέχρι τον
Αύγουστο.

Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι
γενικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του Μεσολογγίου. Το γεγονός αυτό είναι πιο
έντονο στα νιτρώδη και τα πυριτικά άλατα ενώ στα υπόλοιπα παρατηρούνται και
διαφοροποιήσεις.

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την επίδραση της έντονης στρωμάτωσης που
παρατηρείται τους θερινούς μήνες στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, πάνω στις
συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων. Κατά τον Δεκέμβριο του 1990 μετρήθηκαν πολύ
μεγάλες τιμές φωσφορικών, πυριτικών και αμμωνιακών αλάτων στο ανοξικό στρώμα της
λιμνοθάλασσας, το οποίο είχε διατηρηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο λόγω των ήπιων καιρικών
συνθηκών, οπότε η απότομη λόγω ισχυρών ανέμων αναταραχή στο σύστημα της
λιμνοθάλασσας, οδήγησε σε διάχυση του υδρόθειου σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη με
αποτέλεσμα μαζικούς θανάτους ψαριών.

Μεγάλες συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων μετρήθηκαν στην περιοχή της Κλείσοβας
αλλά και σε μερικά αντλιοστάσια.

Οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών και αμμωνιακών αλάτων κυρίως στην περιοχή του
ευρύτερου Πατραϊκού κόλπου είναι αυξημένες στα βαθύτερα υδάτινα στρώματα,
γεγονός που δείχνει ότι συνδέονται με την στρωμάτωση των νερών του κόλπου τους
θερινούς μήνες.

Στα φωσφορικά άλατα δεν παρατηρήθηκαν έντονες διακυμάνσεις στις κατανομές των
συγκεντρώσεων με το βάθος.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Στις εκβολές του Αχελώου ο λόγος Ν/Ρ εμφανίζει γενικά μεγάλες τιμές, αρκετά
μεγαλύτερες από το θεωρητικό 15:1. Οι πιο μεγάλες τιμές (όλες >180 και μέχρι 1400)
μετρήθηκαν τον χειμώνα (Δεκέμβριος 85). Το καλοκαίρι οι τιμές του λόγου ήταν
μικρότερες από τις χειμερινές αλλά και πάλι μεγαλύτερες από 20 και στη μεγάλη τους
πλειοψηφία μεγαλύτερες από 40. Κοντά στις εκβολές του ποταμού, μέσα στο ποτάμι
και στο επιφανειακό στρώμα του εξωτερικού τμήματος των εκβολών, το οποίο
επηρεάζεται περισσότερο από το ποταμίσιο νερό, οι τιμές του λόγου είναι γενικά
μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες. Οι μικρότερες τιμές του λόγου Ν/Ρ στις εκβολές του
Αχελώου (όπου υπήρχαν και τιμές μικρότερες του 15) μετρήθηκαν τον Μάιο 1983.

Στον Πατραϊκό κόλπο οι καταστάσεις παρουσιάζονται παραπλήσιες αλλά λιγότερο
έντονες με τις εκβολές του Αχελώου. Έτσι ο λόγος Ν/Ρ είναι σε όλες σχεδόν τις
περιπτώσεις (με μονή εξαίρεση μερικές τιμές κατά τον Οκτώβριο του 1982) πολύ
μεγαλύτερες του 15:1, ενώ τον χειμώνα (Δεκέμβριος 1985) ξεπερνά το 100:1 και φτάνει
μέχρι 1000:1. Μεγάλες τιμές του λόγου παρατηρούνται και στα βαθύτερα στρώματα
του Πατραϊκού. Γενικά τα διαλυτά φωσφορικά μπορούν να θεωρηθούν ως
περιοριστικός παράγων στο ανοικτό σύστημα Πατραϊκός κόλπος εκβολές Αχελώου
ενώ η κατάσταση διαφοροποιείται σχετικά στο εσωτερικό των λιμνοθαλασσών όπου
εμφανίζονται περισσότερες και εντονότερες εποχιακές διακυμάνσεις.

Έτσι σε δυο σειρές μετρήσεων οι τιμές του λόγου Ν/Ρ εμφανίζονται σημαντικά
μικρότερες του 15:1, κυρίως στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, δείχνοντας έτσι και το
άζωτο ως περιοριστικό παράγοντα στο σύστημα αυτό. Στην λιμνοθάλασσα του
Αιτωλικού αντίθετα διατηρούνται σχεδόν πάντοτε μεγάλες τιμές του λόγου με
διαφοροποιήσεις μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 1983.

Σε άλλη σειρά μετρήσεων (Οκτώβριος 1985 έως Αύγουστος 1986) μολονότι δεν έχει
μετρηθεί η αμμωνία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο σύστημα, οι τιμές του λόγου
Ν/Ρ και στις δυο λιμνοθάλασσες, φαίνονται να είναι αρκετά μεγαλύτερες του
θεωρητικού μετά τον Απρίλιο του 1986, οπότε όπως προαναφέρθηκε παρουσιάστηκε
εντυπωσιακή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νιτρικών αλάτων όχι όμως και των
φωσφορικών. Τους προηγουμένους μήνες (Οκτώβριος 1985 έως Μάρτιος 1986) οι
τιμές του λόγου Ν/Ρ είναι μικρότερες.

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ύπαρξη περιοριστικού
παράγοντα για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού δεδομένου ότι οι παρατηρούμενες
συγκεντρώσεις είναι σχεδόν πάντοτε σχετικά υψηλές ακόμη και για το συστατικό που
βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία. Επίσης οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων
φαίνεται να είναι αρκετά συχνές και εξαρτημένες από εξωτερικούς παράγοντες.

Ο  λόγος   ΝΟ3/ΝΗ3   στην  περιοχή  των  εκβολών  του  Αχελώου   εμφανίζει   τιμές
μεγαλύτερες της μονάδας στη μεγάλη πλειοψηφία των μετρήσεων. Οι μεγαλύτερες
τιμές (>20) μετρήθηκαν τον χειμώνα (Δεκέμβριος 1985). Την εποχή αυτή οι
συγκεντρώσεις των νιτρικών αλάτων παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες τιμές τους τόσο στις
εκβολές του Αχελώου όσο και στον ευρύτερο Πατραϊκό κόλπο. Την άνοιξη και το
καλοκαίρι οι τιμές του λόγου ΝΟ3/ΝΗ3 ήταν μικρότερες από τις αντίστοιχες του
χειμώνα, η πλειονότητα τους όμως ήταν και πάλι >2. Κατά τις δυο παλαιότερες
δειγματοληψίες (Οκτώβριος 1982, Μάιος 1983) μετρήθηκαν και τιμές <1 σε ορισμένες
περιπτώσεις.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
Σελίδα 4.31
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Οι τιμές του λόγου ΝΟ3/ΝΗ3 στον Πατραϊκό είναι γενικά μικρότερες από τις αντίστοιχες
του ποταμού και των εκβολών του Αχελώου. Τον χειμώνα οι τιμές και στον
Πατραϊκό είναι μεγαλύτερες από τις άλλες εποχές ξεπερνώντας το 20:1 και
φτάνοντας μέχρι 200:1. Την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι μετρήθηκαν και
αρκετές τιμές μικρότερες της μονάδας ιδιαίτερα σε επιφανειακά δείγματα.

Η τάση που προαναφέρθηκε για τον Πατραϊκό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις
παλαιοτέρων δειγματοληψιών (Ιούνιος έως Οκτώβριος 1983, Αύγουστος 1984,
Απρίλιος 1985) όπου φαίνεται ότι οι αμμωνιακές μορφές του αζώτου επικρατούν των
υπολοίπων ιδιαίτερα το καλοκαίρι και κύρια στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
Μεγάλες τιμές αμμωνίας μετρήθηκαν και στην περιοχή της Κλείσοβας. Στο Αιτωλικό
τα νιτρικά φαίνεται να συμμετέχουν με μεγαλύτερες ποσότητες στα συνολικά
αζωτούχα άλατα.

Φαίνεται δηλαδή ότι τη χειμερινή περίοδο σε ολόκληρο το υδάτινο σύστημα των
βιοτόπων, επικρατέστερη αζωτούχος μορφή είναι τα νιτρικά, ενώ την άνοιξη και το
καλοκαίρι η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται τοπικά, γεγονός που δεν πρέπει να
ξενίζει σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα επηρεαζόμενο άμεσα από παράγοντες
εξωγενείς (π.χ. προσθήκη λιπασμάτων) και ενδογενείς (π.χ. αναγωγές λόγω
αλλαγής των οξειδοαναγωγικών συνθηκών).

Χλωροφύλλη

Οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-α παρουσιάζονται αυξημένες την αρχή της
άνοιξης (Μάρτιος 1985) για να μειωθούν στη συνέχεια. Παρατηρούνται παραπλήσιες
συγκεντρώσεις στις δυο λιμνοθάλασσες αλλά μεγαλύτερες ακραίες τιμές
μετρήθηκαν στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου πιθανότατα λόγω του
μικρότερου βάθους της που επιτρέπει την ανάπτυξη της φωτοσυνθετικής
δραστηριότητας σε ολόκληρη τη μάζα του νερού που περικλείει.

Φυτοπλαγκτόν - Ζωοπλαγκτόν

Οι σημαντικότερες ομάδες που απαντώνται στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας είναι
τα Κυανοφύκη και Διάτομα, καθώς και τα ανώτερα Χλωροφύκη, Ροδοφύκη, και
Φαιοφύκη. Στην περιοχή της Δ. Κλείσοβας τα νερά σε όλη την έκταση παρουσιάζουν
μικρό βάθος, λιγότερο από 1 m και λασπώδη βυθό με ανάπτυξη και εδώ από
Ruppia.

Ανώτερα φύκη αναπτύσσονται ικανοποιητικά στα πετρώδη αναχώματα και
αποτελούν υπόστρωμα για πλουσιότατη ανάπτυξη μικροφυκων, κυρίως
Διατομών. Είδη των γενών Coconeis, Achnanthes, Navicula, Licmophora, Synedra,
Mastoglia κ.ά., αποτελούν τυπική φυτοκοινωνία για νερά σαν κι αυτά της
Λιμνοθάλασσας (Δανιηλίδης αδημ. δεδ.).

Στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου ο προσχωματικός λασπώδης βυθός φιλοξενεί
μεγάλο πληθυσμό από Ruppia maritima ssp. spirallis, αλλά και Zostera marina στα
σημεία εκείνα που δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από τα θαλασσινά νερά. Μέσα
σε αυτό το πλήθος Φανερόγαμων υπάρχουν μεμονωμένα φυτά ή συναθροίσεις
φαιφυκών (Cystoseira barbata), και λίγα Χλωροφύκη (Cladophora sp.). Η
περιφυτική μικροχλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη Διατόμων και Κυανοφυκών,
με σημαντική συμμετοχή Ροδοφυκών.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού το φυτοπλαγκτόν είναι πλούσιο σε είδη
Δινομαστιγωτών  κυρίως Peridinium  και Ceratium,   ενώ  το  περιφυτό  παρουσιάζει
μεγάλη ανάπτυξη Χλωροφυκών (Cladophora) με πλούσια επιφυτική χλωρίδα από Διάτομα
και κυανοφύκη (Oscillatoria, Lyngbya, Pleurosigma, Coconeis, Navicula) (Δανιηλίδης
αδ.δεδ.). Η ύπαρξη θειοβακτηρίων έχει διαπιστωθεί στα βαθύτερα υδάτινα στρώματα με
κυριώτερα τα είδη Begiatoa alba, Thiodiction elegans (Χατζηκακιίδης 1952).

Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες
Στοιχεία για τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στην
εξεταζόμενη περιοχή υπάρχουν μόνο για τις περιοχές του Πατραϊκού κόλπου και των
εκβολών του Αχελώου.

Η μελέτη αυτή έγινε από το 1977 έως το 1982 από την μικτή ομάδα του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος   και   της   Χημικής   Ωκεανογραφίας   του   Πανεπιστήμιου   Αθηνών   και
αναφέρεται στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Τα αποτελέσματα
έδειξαν  ότι   οι   συγκεντρώσεις   των   διαλυτών   και   κολλοειδώς   διασκορπισμένων
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν στην περιοχή από 2-5 μg/Ι ενώ οι συγκεντρώσεις των
υδρογονανθράκων στη σωματιδιακή φάση ήταν γύρω στα 2 μg/Ι.

4.2.9 Ποιότητα Νερών Κολυμβητικών Περιοχών Μεσολογγίου

Η Τουρλίδα έχει πολύ καθαρά νερά τα οποία μερικές φορές είναι μικροβιολογικά
στείρα (όσον αφορά τις υπό εξέταση παθογόνες ομάδες). Η καλή τους ποιότητα
οφείλεται στην γεωγραφική τους θέση που ευνοεί την συνεχή τους ανάμιξη και
ανανέωση των νερών της με τα νερά του Ιονίου Πελάγους. Κάποιες φορές όμως
παρατηρείται μια απότομη και στιγμιαία αύξηση των κολοβακτηριδίων η οποία όμως
οφείλεται στην μεταφορά ρύπων από την Αχαΐα.

Στις Πλαζ Θεοξένια και Πόλο διαπιστώνεται συνεχής ρύπανση από αστικά λύματα τα
οποία εκβαλλουν παράνομα μαζί με τους αγωγούς ομβρίων υδάτων στο λιμάνι.
Επιπλέον είναι έντονα τα φαινόμενα του ευτροφισμού όπου διαπιστώνεται από την
υπερβολική εξάπλωση των μυδιών και των αλγών. Βεβαίως κατά μεγάλο βαθμό
υπεύθυνα για τον ευτροφισμό είναι τα λύματα των ελαιοτριβείων που επίσης εκβάλλουν με
τους αγωγούς των ομβριων στην ίδια περιοχή και τα οποία έχουν τεράστιο φορτίο ΒΟD
(>20.000 mg/lit).

Τέλος στην Αγία Τριάδα διαπιστώνεται ρύπανση κυρίως από εντεροκόκκους το
καλοκαίρι η οποία οφείλεται σε αστικά λύματα θερινών παραθεριστικών κατοικιών
(πελάδες)  οι  οποίες δεν  είναι  συνδεδεμένες με την  κεντρική  αποχέτευση αλλά
διαθέτουν μόνο απορροφητικούς βόθρους σε αμμώδες έδαφος.  Η παροδική και
περιοδική αύξηση  του παραθεριστικού πληθυσμού σε περιοχές που  στερούνται
ελεγχομένης αποχέτευσης αποτελεί σίγουρα ένα πολύ σοβαρό οικολογικό πρόβλημα
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με αστικά λύματα.

Εν τούτοις οι μικροβιακοί δείκτες δεν αυξάνονται απολύτως ανάλογα αφού λόγω
αύξησης της θερμοκρασίας και της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας μειώνεται ο
χρόνος επιβίωσης των εντερικής προέλευσης μικροβίων.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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4.3 Βιοτικό περιβάλλον

4.3.1 Οικότοποι - Βλάστηση

•   Χερσαία οικοσυστήματα

Τμήματα του λοφώδους και ορεινού τόξου Βαράσοβας - Παλιοβούνας

Η περιοχή μελέτης περιβάλλεται τοξοειδώς από βόρεια, βορειοανατολικά και βορειο-
δυτικά από χαμηλούς ορεινούς όγκους που αποτελούν τις νότιες απολήξεις του όρους
Αράκυνθος. Αυτό το ορεινό τόξο συνίσταται στον ασβεστολιθικό όγκο της Βαράσοβας στα
ανατολικά, συνεχίζεται βορειότερα με τον όγκο του Ζυγού (ονομασία του νοτίου τμήματος
του Αρακύνθου) ο οποίος αρχίζει με πετρώματα φλύσχη και συνεχίζεται δυτικότερα, ως
και το φαράγγι της Κλεισούρας, με ασβεστολιθικά πετρώματα.

Λίγο δυτικότερα, και συνεχόμενο με την Κλεισούρα, συναντάται το βουνό Ψηλή
Παναγία αποτελούμενο από φλύσχη, άργιλο και ιζηματογενή πετρώματα. Εκεί το
ορεινό τόξο διακόπτεται για να ξανασυνεχιστεί προς τα νοτιοδυτικά με χαμηλότερους
λόφους οι οποίοι αναφέρονται ως διάσπαρτοι λόφοι στην ευρύτερη υγροτοπική
περιοχή (βλέπε παρακάτω λόφοι Αη Λιας, Κατσάς, Κούντουρος και ακόμη δυτικότερα ο
λόφος Καληχίτσα).

Βαράσοβα: Αποτελεί ασβεστολιθικό όγκο ύψους 1000 μέτρων. Στα νότια και
νοτιοανατολικά του βουνού σχηματίζονται εκτενείς απόκρημνες ορθοπλαγιές, με αραιή
βλάστηση. Στη βόρεια και βορειοδυτική πλευρά του υπάρχει κυρίως θαμνώδης
βλάστηση σκληρόφυλλων-αείφυλλων, αποτελούμενη βασικά από ρείκια, κουμαριές,
πουρνάρια, αγριλιές, αριές και θαμνοκυπάρισα. (Erica arborea, Arbutus unedο, Quercus
coccifera, Olea europea, Quercus ilex και Juniperus phoenicea αντίστοιχα). Κατά τόπους
οι θάμνοι αυτοί έχουν αναπτύξει δενδροειδή μορφή. Έτσι συναντώνται και ορισμένες
αραιές δεντροσυστάδες κυρίως από αριές, αγριλιές και θαμνοκυπάρισσα.

Η Βαράσοβα αποτελεί κατά ένα τμήμα της ένα αρκετά κοινό, στη Στερεά Ελλάδα, είδος
ορεινού βιοτόπου, καλυμένο βασικά από αραιή δενδρώδη βλάστηση μακκίας (αριές)
στις υψηλότερες περιοχές και από θαμνώνες οι οποίοι είναι αλλού ανεπτυγμένοι και
αλλού υποβαθμισμένοι λόγω της εντονότερης βόσκησης, στις χαμηλότερες περιοχές.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του βουνού, ως βιοτόπου, έγκειται κυρίως στις έντονες κλίσεις και
ιδιαίτερα των μεγάλων νοτιοδυτικών απόκρημνων ορθοπλαγιών του, που το
καθιστούν δυσπρόσιτο ή και απρόσιτο. Έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως προς τη
συγκεκριμένη πανίδα που βρίσκει σε αυτό ένα χώρο διαβίωσης και καταφύγιο.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Ζώνες διαβάθμισης μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης λοφωδών και
ορεινών οικοτόπων

Αυτές συναντώνται σε λίγες σχετικά θέσεις, βασικά σε πρόποδες λόφων ή σε πλαγιές
τους με μικρή κλίση. Εκεί υπάρχουν βασικά δεντροκαλλιέργειες (συνήθως ελαιώνες)
που εισδύουν κατά κάποιο τρόπο στη φυσική βλάστηση των λόφων και δημιουργούν
μια ασαφή ζώνη σαν ένα μωσαϊκό φυσικής βλάστησης και καλλιεργειών. Τέτοια
μωσαϊκά συναντώνται στους πρόποδες των νοτίων και δυτικών απολήξεων του
Αρακύνθου, όπως επίσης και σε ορισμένους μικρούς λόφους όπως ο Κατσάς
Αιτωλικού, και ο Κατσάς Κατοχής.

Διάσπαρτοι στο χώρο των εκβολών λόφοι

Πρόκειται βασικά για ασβεστολιθικές εξάρσεις, των οποίων το υψόμετρο ποικίλει από
130 μέχρι 430 m, οι οποίες από οικολογική άποψη βρίσκονται σε μια έντονη
αλληλεπίδραση με τον υγρότοπο μέσω διάφορων βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων.
Τέτοιες αλληλεπιδράσεις αναφέρονται στην υδρολογία της περιοχής (π.χ. με τις
σημαντικές ποσότητες γλυκών νερών που αποστραγγίζουν από το λόφο μέσα στον
υγρότοπο) ή στα ζωικά κυρίως είδη των λόφων που ασκούν τροφικές επιδράσεις και
στον υγρότοπο (π.χ. τα αρπακτικά πουλιά) και που γενικότερα συνεισφέρουν στην
ισορροπία του οικοσυστήματος. Έτσι θα μπορούσε να λεχθεί, πως η παρουσία αυτών
των λόφων συμβάλει θετικά στην αύξηση της ποικιλότητας του τοπικού
οικοσυστήματος και στη σταθερότητα οικολογικών διεργασιών και ισορροπιών.

Οι λόφοι αυτοί είναι οι εξής:

1. Λόφοι Αη Λια και Κατσά Κατοχής : Οι λόφοι αυτοί είναι πολύ χαμηλοί με
υψόμετρα 213 και 207 μέτρα αντίστοιχα. Καλύπτονται κυρίως από θαμνώνες
αείφυλλων σκληρόφυλλων, που σε ορισμένες περιοχές είναι υποβαθμισμένοι λόγω
της βόσκησης. Ο πρώτος λόφος καλύπτεται μόνο κατά το ένα μέρος του από
φυσική βλάστηση, μια και το υπόλοιπο τμήμα του έχει καλλιεργηθεί κυρίως από
ελαιώνες και καπνά. Περισσότερο αξιόλογος είναι ο λόφος του Κατσά της Κατοχής
με αρκετά πυκνούς θαμνώνες και κυρίαρχο είδος το πουρνάρι (Quercus coccifera)

2. Λόφοι μεταξύ Λεσινίου και Αστακού : Οι λόφοι αυτοί, που έχουν υψόμετρο περί
τα 350 μέχρι 450 μέτρα, είναι αρκετά εκτεταμένοι και καλύπτονται κατά τη μέγιστη
έκτασή τους από υπολείμματα δασών ήμερης βελανιδιάς, άλλοτε πυκνά και άλλοτε
αραιά. Ως υποόροφος υπάρχει βασικά η Ασφάκα (Phlomis fruticosa). Σε αρκετές
θέσεις παρεμβάλονται θαμνότοποι κυρίως από πουρνάρια.

3. Κουτσιλάρης (430 m υψόμετρο). Λόφος ασβεστολιθικού υποστρώματος,  με
πυκνή κατά τόπους βλάστηση κυρίως από Αριές και Αγριελιές. Παρουσιάζει μια
ζώνωση στη βλάστηση του με αραιότερους και μεγαλύτερους θάμνους στην κορυφή
και μια ενδιάμεση ζώνη με δέντρα και θάμνους που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως   μακκία   αλλά   όχι   τυπική.   Στην   περιοχή   αυτή   υπάρχουν   υπολείμματα
βελανιδιάς. Ορισμένα τμήματα του λόφου έχουν αρκετά αραιή βλάστηση γεγονός

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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που οφείλεται κυρίως στην έντονη βόσκηση. Σε αυτές τις θέσεις η βλάστηση μπορεί να
χαρακτηριστεί ως υποβαθμισμένη μακκία. Γενικότερα ο Κουτσιλάρης μπορεί να
χαρακτηριστεί, λόγω της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης βλάστησής του και του έντονου
ανάγλυφού του, ως ένας πολύ αξιόλογος και πρόσφορος τόπος διαβίωσης για μια
μεγάλη ποικιλία ζωικών ειδών. Πολύ δε περισσότερο τη στιγμή που βρίσκεται εν
μέσω ενός υδροβιοτόπου.

4. Σκούπας (183 m υψόμετρο). Και αυτός ο λόφος έχει ασβεστολιθικό υπόστρωμα,
αλλά πολύ αραιότερη και χαμηλότερη βλάστηση από αυτή του Κουτσιλάρη. Πιο
συγκεκριμένα, η βλάστηση του είναι έντονα υποβαθμισμένη από πυρκαγιές και
έντονη βόσκηση, αποτελούμενη βασικά από ασφακώνες (κυριαρχία της Phlomis
fruticosa). Σε ελάχιστες μόνο θέσεις η βλάστηση παρουσιάζεται περισσότερο
ανεπτυγμένη   και   ποικίλη,   αποτελούμενη   κυρίως   από   πουρνάρια (Quercus
coccifera), ελιές και παλούρια (Paliurus spina-cristi)

5. Ταξιάρχης (87 m υψόμετρο). Είναι ένα χαμηλό πετρολοφάκι με αραιή, φυσική, μα
υποβαθμισμένη από τη βοσκή βλάστηση. Επίσης υπάρχουν αξιόλογης έκτασης
παλαιοί ελαιώνες. Το μεγαλύτερο μέρος του βόσκεται έντονα και μόνο ένα τμήμα
του (ΒΔ) διατηρεί τη φυσικότητά του. Τα κυρίαρχα είδη είναι η Ελιά, η Αφάνα
(Euphorbia acanthothamnos) και η Ασφάκα (Phlomis fruticosa).

6. Χουνοβιίνα (148 m υψόμετρο). Χαμηλός αλλά αρκετά εκτενής λόφος στο δυτικό
τμήμα   των   εκβολών,   με   κυρίαρχη   βλάστηση   από   ήμερες   βελανιδιές   και
εκτεταμένους ασφακώνες.  Το  δάσος της ήμερης βελανιδιάς είναι πολύ  καλά
ανεπτυγμένο.

7. Καλιχίτσα (409 m υψόμετρο). Μεγάλος πετρόλοφος στο βορειοδυτικό άκρο του
υδροβιοτόπου που αποτελεί συνέχεια της λοφοσειράς που φθάνει ως τον Αστακό. Η
βλάστηση αυτού του λόφου είναι πολύ υποβαθμισμένη και αποτελείται κυρίως από
ασφακώνες. Κατά διαστήματα υπάρχουν αραιά δάση ήμερης βελανιδιάς ή και
βλάστηση υποβαθμισμένης μακκίας.

8. Τρίκαρδος (70 m υψόμετρο). Και στον λόφο αυτό υπάρχει καλά ανεπτυγμένο και
πυκνό δάσος ήμερης βελανιδιάς. Το δάσος συνδιάζεται με χαμηλή βλάστηση και
πάλι κυρίως από ασφακες. Στο λόφο αυτό διεξάγεται επίσης εντατική βόσκηση.

9. Κατσάς Αιτωλικού/Κούντουρος (133 m υψόμετρο). Ο μόνος λόφος μέσα στον
υδροβιότοπο που εξακολουθεί να καλύπτεται κατά ένα σημαντικό του τμήμα από
τυπική μακκία βλάστηση. Ένα σημαντικό τμήμα αυτού του λόφου έχει καλλιεργηθεί
εντατικά με ελαιώνες και αυτό οφείλεται στο πλούσιο σε άργιλο έδαφός του. Στον
ίδιο αυτό παράγοντα οφείλεται και η έντονη ανάπτυξη της θαμνώδους μακίας
βλάστησης.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Πεδινή ζώνη των καλλιεργειών
Η καλλιεργούμενη περιοχή περιλαμβάνει:

1. Εδάφη επίπεδα ή με πολύ μικρή κλίση που απαντώνται στις προσχωσιγενείς
πεδιάδες  εκατέρωθεν  των  ποταμών  Αχελώου  (κάμπος  Νεοχωρίου,   Κατοχής,
Λεσινίου) και Ευήνου (κάμπος Ευηνοχωρίου και Γαλατά), και

2. Εδάφη με μεγαλύτερη κλίση στους πρόποδες διάφορων λόφων όπως αυτών του
Αη-Λια (Πεντάλοφος, Αη-Λιας, Σταμνά) ή του Ζυγού (Χρυσοβέρι, Κεφαλόβρυσο,
Αγριλιά, Αγ. Θωμάς, κ.α).

Η πρώτη περίπτωση εδαφών έχει καλλιεργηθεί εντατικά και σε σημαντικό βαθμό, αλλά
παρόλα αυτά, πολλοί γεωργικοί κλήροι παραμένουν σχετικά μικροί, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία παρεμβολής μεταξύ τους αρκετών θαμνοφραχτών η άλλων μικρών ζωνών
φυσικής βλάστησης που αποτελούνται κυρίως από αγριοκάλαμα (Phragmites
communis) αρμυρίκια (Tamarix spp.), βούρλα (Juncus spp.) κα. Σε τέτοια οριακά
ενδιαιτήματα με φυσική βλάστηση, βρίσκει κατάλυμμα μέρος της πανίδας των
καλλιεργειών, που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Ακόμη πιο αξιόλογους άξονες
αυξημένης ποικιλίας της άγριας ζωής, μέσα στο χώρο των καλλιεργειών, συνιστούν τα
αποστραγγιστικά κανάλια/αυλάκια και η αναπτυσσόμενη σε αυτά φυσική υδρόφιλη
βλάστηση από άγρια και ήμερα καλάμια, ιτιές, φτελιές και λεύκες.

Η δεύτερη περίπτωση των καλλιεργούμενων εδαφών, σε πρόποδες λόφων, σε
γήλοφους ή σε μικρά τμήματα επικλινών εδαφών πάνω στο βουνό, αφορά βασικά
δενδροκαλλιέργειες. Τέτοιοι χώροι ενιαίων ελαιοστασίων, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο
οικολογικό ενδιαφέρον εκτός και αν γειτνιάζουν με φυσική βλάστηση, οπότε
περιλαμβάνουν και μια αρκετά ενδιαφέρουσα πανίδα.

•   Νησιωτικό οικοσυστήματα

Νησιά Εχινάδες

Οι νησίδες που περιβάλουν τον υδροβιότοπο στη δυτική του πλευρά είναι οι εξής:

1. Οξιά (υψόμετρο 421 m). Μεγάλο βραχονήσι, ασβεστολιθικού υποστρώματος, με
αρκετά επικλινείς πλαγιές κατά περιοχές, και ποικίλης ανάπτυξης βλάστηση κυρίως
σκληρόφυλλων θάμνων και δάσους χαλεπείου πεύκης.

2. Πεταλάς (υψόμετρο 250 m). Αρκετά μεγάλο βραχονήσι που άπτεται του
υδροβιοτόπου, αλλά που συνδιάζει και ομαλότερα εδάφη μικρότερων κλίσεων από
αυτά της Οξιάς. Καλύπτεται από ποικιλία βλάστησης (υποβαθμισμένοι θαμνώνες,
ασφακώνες, συστάδες ήμερης βελανιδιάς).
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3. Νήσος Μάκρη και Βόρειες Εχινάδες. Πρόκειται για ένα συγκρότημα μικρών και
χαμηλού ύψους νησίδων (20-150 m) που όμως βρίσκονται σε αρκετή απόσταση
από τον υδροβιότοπο, ανοιχτά στο Ιόνιο. Η νήσος Μάκρη καλύπτεται από φρύγανα
ενώ οι Β. Εχινάδες έχουν θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων, ανεπτυγμένους ή
υποβαθμισμένους, καθώς και φρύγανα.

Οι νήσοι Εχινάδες αποτελούν νησιωτικό οικοσύστημα που σημαίνει ότι το υδάτινο
στοιχείο καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό τη δομή και λειτουργία αυτού του
οικοσυστήματος. Έχουν άμεση γειτνίαση με αυτό καθ’ αυτό το υγροτοπικό σύμπλεγμα
της περιοχής μελέτης και έχουν έντονη οικολογική αλληλεπίδραση με αυτό. (π.χ. μέσω
μετακινήσεων και διασποράς ιχθυοπληθυσμών από τη μια προς την άλλη κατεύθυνση, με
σκοπό τη διατροφή την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, κλπ.). Αποτελούν χώρους -
καταφύγια για πολλά νεροπούλια αλλά και αρπακτικά πουλιά που τρέφονται στην
ευρύτερη υγροτοπική περιοχή, όπως π.χ. για τσικνιάδες, για γλαρούς, για όρνια και για
ορισμένα είδη αετού.

•   Υδάτινα οικοσυστήματα

Ποτάμια οικοσυστήματα Ευήνου και Αχελώου

Αυτά αφορούν τους υδατικούς άξονες των ποταμών Αχελώου και Ευήνου καθώς και το
ρυάκι Αγίου Δημητρίου-Βαλτίου. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι η ροή του νερού
που καθορίζει και τις υδρόβιες και υδροχαρείς βιοκοινωνίες. Η υδατική ροή είναι άλλοτε
έντονη (βασικά στον Εύηνο κατά την υγρή περίοδο) η βραδεία (βασικά στον Αχελώο, τις
ώρες που δεν λειτουργούν οι υδροστρόβιλοι του υδροηλεκτρικού φράγματος του
Στράτου. Στα σταθερότερα λασπώδη ή μικτών ιζημάτων υποστρώματα αναπτύσσεται
χαρακτηριστική υποβρύχια βλάστηση από διάφορα υδροχαρή φυτά όπως το Βούτιμο
(Butomous umbeliferus), το Νούφαρο (Nymphea alba) οι Νεραγκούλες (Ranuuculus),
και η Νεροκοτσίδα (Chara sp.). Τέτοιες υδροχαρείς φυτοκοινωνίες, όπου μπορούν και
αναπτύσσονται (βασικά στον κάτω ρου του Αχελώου και στον ρύακα βαλτίου) είναι πολύ
πλούσιες και υποστηρίζουν μια υγειή και πολύ αξιόλογη πανίδα στην οποία
περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία ψαριών με ενδημικά και σπάνια είδη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποτάμιο οικοσύστημα του Ευήνου βρίσκεται ακόμη σε
πολύ καλή φυσική κατάσταση με όλα τα σχετικά φυσικά χαρακτηριστικά, ενώ εκείνο
του Αχελώου έχει διαταραχθεί από τα φράγματα η λειτουργία των οποίων έχει ρυθμίσει
την κατάντι ροή κατά τρόπο που διαφέρει σημαντικά από εκείνον υπό φυσικές
συνθήκες. Αυτό βέβαια έχει σοβαρές συνέπειες και στην παρόχθια βλάστηση που έχει
περιοριστεί παρά πολύ.

Παρά το γεγονός του ότι η παρόχθια υδρόφιλη βλάστηση δεν είναι αυτή καθαυτή ένα
υδάτινο οικοσύστημα, εν τούτοις θα εξεταστεί σ’ αυτή την ενότητα γιατί είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη από οικολογική άποψη με τους ποτάμιους άξονες. Στις όχθες λοιπόν των
εν λόγω ποταμών υπάρχει αξιόλογη βλάστηση υδρόφιλων θάμνων και δέντρων, η
οποία απαρτίζεται κυρίως από Ιτιές (Salix spp), Φράξους (Fraxinus spp.), Φτελιές (Ulmus
spp) και Πικροδάφνες (Nerium oleander). Η βλάστηση αυτή αναπτύσσεται είτε στις
όχθες είτε σε νησίδες ενδιάμεσα στην κοίτη του ποταμού και σε πολλές
περιπτώσεις κατακλύζεται μόνιμα ή περιοδικά από τα νερά τους. Παράλληλα προς τις
όχθες και προς την προηγούμενη βλάστηση, αναπτύσσονται συνήθως και λεπτές ζώνες
καλαμώνα (Phragmites spp.)
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Η παραπάνω παραποτάμια βλάστηση, υπό φυσικές συνθήκες αναπτύσσεται έντονα και
μπορεί να σχηματίζει ακόμη και δάση με δέντρα ύψους άνω των 15 μέτρων. Τέτοια δάση
κάλυπταν άλλοτε σημαντικές εκτάσεις στην παραποτάμια ζώνη του Αχελώου και ήταν
μόνιμα κατακλισμένα με νερά. Όμως τα δάση αυτά αποψιλώθηκαν για την απόκτηση
καλλιεργήσιμης γης. Επίσης, άλλοτε σχημάτιζαν κατά μήκος του Αχελώου πυκνές
συστάδες, ώστε τα φυλλώματα των δέντρων, μεταξύ νησίδων και όχθων, άγγιζαν
μεταξύ τους και σχημάτιζαν "στοές".
Σήμερα, αυτή η παραποτάμια θαμνοδεντρώδης βλάστηση έχει περιοριστεί παρά πολύ και
απαντάνται:

1. Κυρίως εκατέρωθεν της κοίτης του Αχελώου και κατά μήκος της όχθης του με τον
σχηματισμό λεπτών ζωνών, το πάχος των οποίων κυμαίνεται συνήθως από λίγα
μέχρι λίγες δεκάδες μέτρα

2. Σε νησίδες που υπάρχουν κατάμεσα στην κοίτη του ποταμού Αχελώου όπου και
έχει έντονη ανάπτυξη

3. Ένα υπόλοιπο ενιαίου δάσους έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων και ευρισκομένου
στην περιοχή Λεσινίου, γνωστού ως Δάσος του Φράξου (Φράξιας). Μέσα στο δάσος
αυτό υπάρχουν 3 αυτοφυή είδη Φράξου, τα: Fraxinus ornus, F. exelsior και F. oxycarpa
(Szijj 1983)

4. Κατά μήκος του μεγάλου ρυακιού που εκβάλει στη θέση Βαλτί στο βορειοδυτικότερο
μέρος του υδροβιοτόπου

5. Διάσπαρτη σε περιορισμένης έκτασης και συνήθως μεμωνομένες συστάδες στις
όχθες του Ευήνου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η παραποτάμια βλάστηση του ποταμού Ευήνου διαφέρει
σημαντικά από αυτή του Αχελώου γιατί ο Εύηνος δεν έχει διαρκή και ικανοποιητική ροή
στον κάτω ρου όλο το χρόνο. Έτσι, στον Εύηνο, δενδροσυστάδες με Ιτιές και Φράξους
είναι αρκετά σπάνιες όπως και ζώνες με αγριοκάλαμα. Εκεί είναι πολύ πιο έντονη η
ανάπτυξη της Πικροδάφνης. Τα δε ιζήματα του υποστρώματος της κοίτης του Ευήνου
περιλαμβάνουν σε μεγάλο ποσοστό κροκάλες ενώ αυτά του Αχελώου είναι βασικά
υλιοαμμώδη.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν πλέον εκλείψει από την περιοχή
παραποτάμιες περιοχές που πλημμύριζαν πρόσκαιρα και δημιουργούσαν
χαρακτηριστικής μορφής βλάστηση και φυτοκοινωνίες (υγρολίβαδα με ετήσια υδρόφιλη και
υδροχαρή βλάστηση).
Οι παραποτάμιοι οικότοποι της περιοχής, καίτοι πλέον πολύ συρρικνωμένοι, εντούτοις
φιλοξενούν ακόμη ενδιαφέρουσα πανίδα και χλωρίδα.
Το υγροτοπικό σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών της περιοχής μελέτης
1.      Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
Δίπλα στην πόλη του Μεσολογγίου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας που
χωρίζεται από την ανατολική Κλείσοβα από υψηλό τεχνητό ανάχωμα. Ένας καλά
διαμορφωμένος επιμήκης λούρος (νησίδα φυσικής προσχωματικής προέλευσης)
χωρίζει τα νερά της λιμνοθάλασσας από τον Πατραϊκό κόλπο και η επικοινωνία γίνεται
από τρία στόμια πλάτους περί τα 15 μέτρα, στα οποία έχουν ενσωματωθεί μόνιμες
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ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Στα δυτικά η λιμνοθάλασσα επικοινωνεί με τον
αύλακα του λιμανιού του Μεσολογγίου μέσω ανοιγμάτων κάτω από το δρόμο που
ενώνει την πόλη με την Τουρλίδα.

Στην περιοχή της ανατολικής Κλείσοβας, η υδάτινη έκταση δέχεται ιδιαίτερα έντονη
ρύπανση, λόγω της γειτνίασής της με το Μεσολόγγι. Υπάρχει εισροή γλυκών
αρδευτικών νερών μέσω των αντλιοστασίων και των αποστραγγιστικών καναλιών. Η
επικοινωνία με τον Πατραϊκό κόλπο εξασφαλίζεται με τον δίαυλο της Κλείσοβας. Στο
δυτικό ανάχωμα του δίαυλου, και περίπου στο μέσο του, υπάρχει έντονη αρνητική
επίδραση μέσω των απορριμμάτων της πόλης που συσσωρεύονται και
αυταναφλέγονται εκεί.
Η έντονη ρύπανση της Λιμνοθάλασσας, την έχει οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόμενο
ευτροφισμό όπως φαίνεται από την μαζική ανάπτυξη φυκών, ιδιαίτερα στο βόρειο
τμήμα Οι σημαντικότερες ομάδες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτή είναι τα
Κυανοφύκη και Διάτομα, καθώς και τα ανώτερα Χλωροφύκη, Ροδοφύκη, και Φαιοφύκη.
Στην περιοχή της δυτικής Κλείσοβας τα νερά σε όλη την έκταση παρουσιάζουν μικρό
βάθος, λιγότερο από 1 m και λασπώδη βυθό με ανάπτυξη του φύκους Ruppia.

Ανώτερα φύκη αναπτύσσονται ικανοποιητικά στα πετρώδη αναχώματα και αποτελούν
υπόστρωμα για πλουσιότατη ανάπτυξη μικροφυκών, κυρίως Διατόμων. Είδη των γενών
Coconeis, Achnanthes, Navicula, Licmophora, Synedra, Mastoglia κ.α., αποτελούν τυπική
φυτοκοινωνία για νερά σαν κι αυτά της λιμνοθάλασσας (Δανιηλίδης αδημ. δεδομένα).

Τα νερά της περιοχής της Α. Κλείσοβας όσον αφορά την αλατότητά τους, παρου-
σιάζουν μεγάλες διαβαθμίσεις τοπικά και χρονικά. Το βόρειο τμήμα που δέχεται μεγάλη
επίδραση γλυκών νερών και αποβλήτων παρουσιάζει χαμηλή αλατότητα που
κυμαίνεται μεταξύ 0.9‰ και 15‰. Οι μεγαλύτερες τιμές μετρήθηκαν κατά τους
καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες του 1984 και μάλιστα σε ώρα μέγιστης
παλίρροιας. Αυξανομένης της απόστασης προς την θάλασσα η αλατότητα σταδιακά
αυξάνει και γενικά κυμαίνεται μεταξύ 18‰-26‰-(30‰) (Δανιηλίδης αδημ. δεδομ.).

Το βόρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας παρουσιάζει μεγάλη επίσης ανάπτυξη από
Αγριοκάλαμα (Phragmites communis) και ψάθια (Typha angustifolia). Η σχετικά καλά
διαμορφωμένη αυτή ζώνη αποτελεί σημαντικότατο βιότοπο για το φώλιασμα πολλών
πουλιών. Η παραπάνω βλάστηση παρουσιάζεται πλούσια στις διασκορπισμένες
νησίδες και τα αναχώματα της λιμνοθάλασσας ιδιαίτερα στο νοτιότερο τμήμα αυτής
όπου δημιουργούνται εκτεταμένα αλμυρά τέλματα με χαρακτηριστικές διαπλάσεις.
Τα νερά της δυτικής Κλείσοβας από άποψη αλατότητας κατατάσσονται στα αλμυρά
(35‰) ενώ τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού λόγω της έντονης εξάτμισης
παρουσιάζονται ως υπεραλμυρά ( 58-65‰). Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζεται και
φαινόμενο ερυθράς παλίρροιας (red tide), δηλ. μαζικής ανάπτυξης πλαγκτικών
Πυρόφυκων κυρίως από τα είδη των γενών Prorocentrum-Peridinium. Το φαινόμενο αυτό
αν και είναι ιδιαίτερα φανερό κάθε καλοκαίρι, δεν έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα
πρόβλημα μαζικού θανάτου ψαριών στα ιχθυοτροφεία της περιοχής (Δανιηλίδης
αδημοσίευτα δεδομένα).
Η λιμνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν μια τυπική
παροδικά υπεραλμυρή λιμνοθάλασσα, με χαρακτηριστική μορφολογία και μικρο-
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χλωρίδα, και διατηρεί την φυσικότητά της σε σημαντικό βαθμό παρ’ όλο που δέχεται τις
επιπτώσεις της γειτνίασης με την πόλη του Μεσολογγίου (εξαίρεση αποτελούν τα
τεχνικά αναχώματα).

2. Κεντρική Λιμνοθάλασσα
Βρίσκεται δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου και αποτελεί την μεγαλύτερη
λιμνοθάλασσα της περιοχής. Στο νότιο τμήμα της επικοινωνεί σχεδόν ελεύθερα με τον
Πατραϊκό κόλπο, με μόνους φυσικούς φραγμούς τις λουρονησίδες του Βασιλαδίου, Αγ.
Σώστη, Κόμμα και Σχοινιά. Στο βόρειο τμήμα της φθάνει μέχρι την πόλη του Αιτωλικού,
ενώ δυτικά συνεχίζεται από τις Λιμνοθάλασσες Προκοπάνιστου και Θολής. Τα νερά
της λιμνοθάλασσας λόγω ακριβώς της επικοινωνίας με τα νερά του Πατραϊκού κόλπου
είναι τυπικά θαλασσινά (38‰). Η κατάσταση αυτή, προς το μέρος του Αιτωλικού,
λόγω της εισροής γλυκών νερών από αντλιοστάσια και αποστραγγιστικά έργα
παρουσιάζει διαβάθμιση. Η αλατότητα κοντά στο Αιτωλικό παρουσιάζεται
συνήθως σημαντικά μειωμένη (18‰ υφάλμυρα). Ο προσχωματικος λασπωδης βυθός
φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό από Ruppia maritima spp.spirallis αλλά και Zostera
marina στα σημεία εκείνα που δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από τα θαλασσινά νερά.

Μέσα σε αυτό το πλήθος φανερογάμων υπάρχουν μεμονωμένα φυτά ή συναθροίσεις
φαιοφύκων (Cystoseira barbata), και λίγα χλωροφύκη (Cladophora sp.). Τα φύκη αυτά
παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στα πετρώδη αναχώματα και στους ξύλινους
πασάλους των διβαριών της λιμνοθάλασσας.

Η περιφυτική μικροχλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη Διατόμων και
Κυανοφυκών, με σημαντική συμμετοχή Ροδοφυκών. Το μικρό βάθος δεν ευνοεί
την ανάπτυξη τυπικού φυτοπλαγκτού, γιατί το πλαγκτό χρειάζεται κάποιο βάθος για
τις κατακόρυφες μεταναστεύσεις του, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από τους
παρασυρόμενους οργανισμούς του κόλπου να κατακάθονται στον βυθό, ενώ
παράλληλα η παραμικρή αναταραχή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα την
συγκέντρωση στο φυτοπλαγκτό πολλών μορφών του περίφυτου (Δανιηλίδης
αδημοσίευτα δεδομένα).

3.      Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
Βρίσκεται βόρεια της κεντρικής λιμνοθάλασσας και επικοινωνεί με αυτή μέσω του
ανοίγματος που υπάρχει στη θέση Πόρος, αλλά και μέσω των ανοιγμάτων μεταξύ της
νήσου του Αιτωλικού και της εκατέρωθεν ξηράς, όπου υπάρχουν και τα πολυκάμαρα
παραδοσιακά γεφύρια. Είναι η βαθύτερη λιμνοθάλασσα της περιοχής με μέγιστο
βάθος 30 μέτρα. Υδρολογικά στοιχεία για την περιοχή παρουσιάζουν τιμές αλατότητας
για τα επιφανειακά νερά με ετήσια διακύμανση μεταξύ 14-20‰ (Χατζηκακίδης
1952). Σήμερα οι τιμές αυτές είναι σημαντικά μειωμένες και κυμαίνονται για τα
επιφανειακά στρώματα μεταξύ 10-13‰ (Δανιηλίδης αδ. δεδομένα).

Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εισροή γλυκών νερών στην
λιμνοθάλασσα από το αντλιοστάσιο 06 και από τον δίαυλο Χρυσοβεργίου.
Σημαντική προσφορά γλυκού νερού υπήρχε παλαιοτέρα και από την σήραγγα της
Λυσιμαχίας, η επίδραση των οποίων αναγνωρίστηκε και η ροή της σταμάτησε. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η λίμνη Λυσιμαχία δέχεται μεγάλο οργανικό και ανόργανο
φορτίο καθώς και τα αστικά λύματα του Αγρινίου και των καλλιεργειών της γύρω
περιοχής. Η προσφορά αυτή του γλυκού νερού σε συνδυασμό με την ασθενή
επίδραση της παλίρροιας στην περιοχή
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καθώς και το φράξιμο με λάσπη των ανοιγμάτων επικοινωνίας με την λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου, οδήγησαν στην τεχνητή γλύκανση τουλάχιστον των επιφανειακών
στρωμάτων της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Η κλιμάκωση της θερμοκρασίας και αλατότητας αυξανομένου του βάθους, καθώς
επίσης η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου με αντίστοιχη αύξηση του υδρόθειου στα
βαθύτερα στρώματα, δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στη λιμνοθάλασσα και
προκαλούν συχνά το φαινόμενο των μαζικών θανάτων ψαριών , ιδιαίτερα μετά από
καταιγίδα όπου οι μάζες του θαλασσινού νερού που εισέρχονται στη λιμνοθάλασσα
ανεβάζουν στην επιφάνεια τα ανοξεικά στρώματα των γλυκών νερών . Το φαινόμενο έχει
παρατηρηθεί, τόσο στον Αμβρακικό κόλπο στην περιοχή του κόλπου Αμφιλοχίας, όσο και
στη λιμνοθάλασσα Βαθύ της Πρέβεζας η οποία ξεχωρίζει όπως και το Αιτωλικό για το
μεγάλο βάθος της.

Το επίπεδο ανοξείας του Αιτωλικού έχει μειωθεί από τα 15 m στη δεκαετία του 1970 στα
7 m σήμερα.

Το φυτοπλαγκτό είναι πλούσιο σε είδη Δινομαστιγωτών κυρίως Peridium και
Ceratium ενώ το περίφυτο παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη Χλωροφυκών με πλούσια
επιφυτική χλωρίδα από Διάτομα και Κυανοφύκη (Oscillatoria, Lyngbya, Pleurosigma,
Cocconeis, Navicula) (Δανιηλίδης αδημοσίευτα δεδομένα). Η ύπαρξη θειοβακτηρίων έχει
διαπιστωθεί στα βαθύτερα υδάτινα στρώματα με κυριώτερα τα είδη Begiatoa alba,
Thiodiction elegans (Χατζηκακίδης 1952).

4.      Λιμνοθάλασσα Θολή

Η λιμνοθάλασσα Θολή αποτελεί την φυσική συνέχεια της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
προς τα Δυτικά και χωρίζεται δε από αυτή από πολλές μικρές διασκορπισμένες
νησίδες με αλοφυτική βλάστηση. Η επικοινωνία με τον Πατραϊκό γίνεται μέσω των
ανοιγμάτων Προκοπάνιστου και Θολής και της μεγάλης λουρονησίδας και αμμοθίνης
του έξω Λούρου. Χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερα μικρό βάθος της (μέγιστο 0.60 m) και
την πληθώρα νησίδων στο εσωτερικό της. Προς τα βόρεια τα σημερινά σύνορα είναι
περιορισμένα από τις μεγάλες αποξηράνσεις.

Η περιοχή αποτελείται από εκτεταμένα αλμυρά τέλματα με χαρακτηριστική αλοφυτική
βλάστηση που υπόκεινται σε περιοδική πλημμυρίδα και αμπώτιδα. Η αλατότητα
παρουσιάζει σημαντική διακύμανση τοπικά και χρονικά. Στη θέση του αντλιοστασίου 02
τα νερά είναι κατά κανόνα υφάλμυρα, ενώ προς το μέρος της θάλασσας η
αλατότητα κυμαίνεται μεταξύ 30-39‰. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στα ρηχότερα και
περισσότερο απομακρυσμένα τμήματα των λιμνοθαλασσών αυτών και προς τα βόρεια η
αλατότητα αυξάνεται σημαντικά και φτάνει τις τιμές 61.8‰ (Szijj1983). Η Φανερόγαμη
και Κρυπτόγαμη βλάστηση είναι και εδώ ίδια με εκείνη της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου. Κυρίαρχο Φανερόγαμο είναι Ruppia maritima, Κρυπτόγαμα Φαιοφύκη
Cystoseira sp. κ.α. καθώς και επιφυτικά Διάτομα. Το πλαγκτό ακολουθεί και εδώ το
πρότυπο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου (Δανιηλίδης αδ.δεδομένα).

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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5.      Λιμνοθάλασσα Παλιοπόταμος

Πρόκειται για τυπική λιμνοθάλασσα με πολύ μικρή επικοινωνία με τον Πατραϊκό μέσω
στενών ανοιγμάτων του καλά διαμορφωμένου Λούρου. Η βόρεια ακτή αποτελεί τμήμα
πολύ παλαιάς αμμοθίνης του μέσα Λούρου, δημιούργημα και αυτή του ποταμού
Αχελώου που κάποτε είχε τις εκβολές του σε αυτή την περιοχή (W olf 1968).

Η λιμνοθάλασσα είναι ιδιαίτερα επίπεδη και ρηχή. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με το
κλίμα της περιοχής και ιδιαίτερα με τις σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες του
καλοκαιριού και φθινοπώρου, έχει σαν συνέπεια η λιμνοθάλασσα να εμφανίζονται
υπεραλμυρή. Η ομάδα του Παν/μιου Essen (Szijj 1983) κατέγραψε τιμές αλατότητας
69.12-89.2% για την λιμνοθάλασσα στο τμήμα Γουρουνοπούλες, ενώ ο Δανιηλίδης
(αδ. αποτελέσματα) 50-68‰ για την λιμνοθάλασσα στο τμήμα Πόρτο. Η ομάδα του Essen
(1983) δηλώνει επίσης ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι σταθερή αφού η αλατότητα
μειώνεται σημαντικά (25.3‰) στις αρχές της Άνοιξης μετά την περίοδο των βροχών.

Το υπόστρωμα είναι πλούσιο σε γύψο με έκλυση υδρόθειου, και καλύπτεται
αποκλειστικά από Ruppia maritima ssp. spiralis (Wolf 1968). Είναι προφανές ότι οι
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν είναι ιδιαίτερα ασταθείς και στην διάρκεια του
χρόνου φτάνουν συχνά σε ακρότητες (υπεραλμυρότητα). Αποτέλεσμα είναι ότι πολύ
λίγοι οργανισμοί μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Ο Szijj (1983) αναφέρει ανεύρεση μόνο δυο γενών φυκών στις Γουρουνοπούλες
Prorocentrum, navicula, και μόνο ένα γένος Merismopedia. Τα αδημοσίευτα δεδομένα του
Δανιηλίδη (Αύγουστος 1984) συμφωνούν με τα παραπάνω προσθέτοντας και ελάχιστα
είδη των γενών Oscillatoria-Lyngbya-Pleurosigma. Παχειά στρώματα από κελύφη
Μαλακίων και Οστρακόδερμων φανερώνουν τους συνηθέστερους εποικιστές της
περιοχής.

6.      Λιμνοθάλασσες Πεταλάς & Σκαντζόχοιρου

Η λιμνοθάλασσα Πεταλάς βρίσκεται νότια των εκβολών του Αχελώου και μεταξύ του
ποταμού και του βουνού Κουτσιλάρης. Πρόκειται ουσιαστικά για πρώην γλυκό βαλτό που
ενώθηκε με την θάλασσα. Στοιχεία για την περιοχή δεν υπάρχουν. Τα νερά θα πρέπει
να είναι υφάλμυρα, ενώ άγνωστη είναι η μικροχλωρίδα τους. Οι ακτές παρουσιάζουν
μεγάλη ανάπτυξη από καλάμι (Phragmites communis), ενώ στην γύρω περιοχή κυριαρχεί η
κοινωνία Scirpetum maritimi.

Η λιμνοθάλασσα Σκαντζόχοιρου βρίσκεται αρκετά βορειότερα των εκβολών του
ποταμού. Η παντελής έλλειψη στοιχείων δεν επιτρέπει την περιγραφή των κύριων
φυτοκοινωνιών. Η επίδραση όμως του γλυκού νερού γίνεται εμφανής από την αρκετά
καλή ανάπτυξη ζώνης καλαμιώνων κύρια στις ανατολικές ακτές της που ουσιαστικά είναι
υπολείμματα της βλάστησης της αποξηραμένης λίμνης Μελίτης ενώ στις βόρειες ακτές
αναπτύσσεται αλλόφιλη βλάστηση. Τα νερά και σε αυτή την περιοχή είναι υφάλμυρα
και η αλιευτική παραγωγή της λιμνοθάλασσας είναι ιδιαίτερα υψηλή αφού φτάνει τους 30
τόννους ετησίως.
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Θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το εν λόγω υγροτοπικό σύμπλεγμα

Από οικολογική άποψη, η εν λόγω θαλάσσια ζώνη παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.
Ορισμένα δεδομένα που στοιχειοθετούν αυτό το ενδιαφέρον είναι:

• Η γειτνίαση της με το παράκτιο υγροτοπικό οικοσύστημα. Το γεγονός αυτό επιδρά
ποικιλοτρόπως και προς αμφότερες τις κατευθύνσεις. Κατ αρχήν στη θαλάσσια αυτή
ζώνη γεννούν όλα σχεδόν τα εμπορεύσιμα είδη ψαριών των λιμνοθαλασσών.
Επίσης,   στη   θαλάσσια   αυτή   ζώνη   διαμορφώνονται   ορισμένα   φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά εξ αιτίας της επίδρασης από τη ροή των δυο ποταμών, Αχελώου και
Ευήνου. Έτσι, επηρεάζεται η παράκτια σύσταση των νερών αυτής της θαλάσσιας
περιοχής ιδιαίτερα κοντά στις εκβολές των ποταμών. Επίσης, διαμορφώνονται
αρκετά αβαθείς ακτές με μεγάλη περιεκτικότητα ιλύος στο εδαφικό υπόστρωμα.

• Ο έντονος διαμελισμός των ακτών αλλά και η ποικιλία των εδαφικών υποβάθρων
της Ακταίας ζώνης (βραχώδεις, αμμώδεις, ιλυώδεις ακτές). Το γεγονός αυτό
επιτρέπει την ενδιαίτηση μιας πολύ μεγάλης ποικιλίας υδρόβιων φυτικών και ζωικών
οργανισμών από πολλά taxa.

• Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού διάσπαρτων και γειτονικών βραχονησίδων και υφάλων
στα δυτικά.

• Η έντονη ανάπτυξη εκτενών υποθαλάσσιων λιβαδιών Zostera, όπου ενδιαιτούν και
βρίσκουν κατάλυμα και τροφή μεγάλοι πληθυσμοί ψαριών από πολλά είδη.

Γενικά, η εν λόγω θαλάσσια ζώνη χαρακτηρίζεται από πολύ καλής ποιότητας (καθαρά)
νερά και αξιόλογης έντασης ρεύματα με συνηθέστερη κατεύθυνση τη ΒΑ.

Διαβαθμιζόμενοι Οικότοποι (μεταξύ ύδατος -χέρσου)

Περιφερειακοί των λιμνοθαλασσών βάλτοι, οι ρηχές προς τη θάλασσα
ιλυώδεις ακτές και οι λουρονηςίδες

•   Γλυκόβαλτοι Καλαμιώνες και Ψαθοτόπια

Η μορφή κι ο χαρακτήρας αυτών των βιοτόπων οφείλεται στην έντονη επικράτηση του
Αγριοκάλαμου (Phragmites communis), της Ψαθάς (Typha latifolia) ή και των δυο (κυρίως
όμως του πρώτου). Απαντώνται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν ή εισρέουν γλυκά νερά και
πιο συγκεκριμένα :

1. Σε ορισμένες θέσεις των ακτών των λιμνοθαλασσών, όπως στη βόρεια και βόρειο
ανατολική ακτή της Κλείσοβας, κατά μήκος της Δυτικής όχθης της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου στη θέση Πόρος ή Άγιος Νικόλαος (ΝΔ του Αιτωλικού) και κατά μήκος
του τμήματος της ανατολικής ακτής της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού και εμπρός από
την απορροή του Αντλιοστασίου της Θολής

2. Μέσα στα περισσότερα αποστραγγιστικά κανάλια ή τάφρους
3. Στις ακτές του Γαλατά δυτικά της τοποθεσίας Σπηλαίικα
4. Στην ανατολική ακτή της λιμνοθάλασσας Σκαντζόχοιρου (Λ. Μελίτη).

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κ.α.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αγριοκάλαμο είναι αρκετά αλοανθεκτικό και μπορεί να
φύεται και σε ακτές που βρίσκονται σχετικά κοντά σε αλμυρά νερά εφόσον, έστω και
περιοδικά, υπήρχαν εισροές γλυκών νερών. Έτσι συναντάται και στις νότιες ακτές της
Κλείσοβας όπως και εσωτερικά των νησίδων Προκοπάνιστου, όπου όμως φύεται σε
πολύ λεπτές ζώνες.

Τόσο οι καλαμιώνες όσο και τα ψαθοτόπια συνιστούν πολύ σπουδαίες φυτοκοινωνίες
(η επί μέρους οικοτόπους) του υδροβιοτόπου, αφενός μεν λόγω του έντονα ενεργού
τους ρόλου στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή βιομάζας
αφετέρου λόγω της κάλυψης και του καταφυγίου που παρέχουν στην άγρια ζωή. Η
λειτουργική τους όμως σημασία θα αναφερθεί σε επόμενο κεφαλαίο.

θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν διαβαθμίσεις τέτοιων
γλυκόβαλτων προς αλμυρόβαλτους. Εκεί συναντάται και βλάστηση που χαρακτηρίζεται
από την επικράτηση φυτών του γένους Scirpus spp. (S. maritimus, S.
tabernaemontani). Τέτοιες φυτοκοινωνίες εμφανίζονται σε διαβαθμίσεις καλαμώνα-
αλμυρόβαλτου στη θέση Πόρος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (λίγο νοτιότερα του
Αιτωλικού) καθώς και σε ορισμένες θέσεις βορειοανατολικά της λιμνοθάλασσας της
Κλείσοβας.

•   Αλμυρόβαλτοι

Υπάρχουν εκτεταμένα εδάφη, περιφερειακά των λιμνοθαλασσών του υγρότοπου, που
κατακλύζονται περιοδικά από τα νερά κατά την πλημμυρίδα ή που γειτνιάζουν απλώς με
αυτές και που παρουσιάζουν σημαντική περιεκτικότητα σε αλάτι (NaCl). Στα εδάφη αυτά
απαντάται χαρακτηριστική βλάστηση από αλοαθεκτικά είδη φυτών που κυρίως ανήκουν
στα γένη Arthrocnemum, Halocnemum, Salicornia, Juncus, Saueda, Tamarix κα. Σε
αρκετές θέσεις παρατηρείται μια διαδοχή στα είδη αυτών των φυτών η οποία είναι
συνακόλουθη διαβαθμίσεων κάποιων αβιοτικών παραμέτρων όπως π.χ. είναι η έκταση
και η επίδραση της παλίρροιας, η χημική εδαφική σύσταση, η κλίση και το υψόμετρο
του εδάφους καθώς και η ικανότητά του να συγκρατεί βρόχινα η άλλης προέλευσης
νερά.

Οι διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω παραγόντων έχουν ως αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση ενός μωσαϊκού από φυτοκοινωνίες αλόφυτων της περιοχής. Το μωσαϊκό
αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται λίγο - πολύ υπό τη μορφή ζωνών
βλάστησης από συγκεκριμένα αλόφυτα.

Θα ήταν δυνατό να διακριθούν δυο τύποι αλμυρόβαλτου στην περιοχή, αν και αυτό δεν
αποτελεί κανόνα και δεν συμβαίνει τόσο χαρακτηριστικά παρά σε ορισμένους χώρους.

Ο πρώτος τύπος, χαρακτηρίζεται από μικρή ανύψωση του λασπώδους εδάφους, και
συνεπώς από εντονότερο το φαινόμενο της περιοδικής κάλυψης και αποκάλυψής του
από το νερό. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συχνά τα επιφανειακά στρώματα
ξεραίνονται εντελώς. Λόγω των απότομων και ακραίων αυτών αλλαγών των
κλιματολογικών συνθηκών, οι κυριαρχούσες φυτοκοινωνίες στον βιότοπο έχουν
χαρακτήρα πρωτοπόρας βλάστησης, και είναι μονοετείς. Στον πρώτο τύπο
αλμυρόβαλτου αναπτύσσεται μονοετής αλοφυτική βλάστηση με κυρίαρχο είδος τη
Salicornia europeae. Την διάπλαση αυτή διαδέχεται προς το εσωτερικό της ξηράς
πυκνή ανάπτυξη του Arthrocnemum perenne (Salicornia radicans), ενώ προς την
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πλευρά της λιμνοθάλασσας απαντάται η ιδιαίτερα καλά διαμορφωμένη φυτοκοινωνία
Ruppietum spiralis.

Η παρατεταμένη ξήρανση την περίοδο του καλοκαιριού έχει μεγάλη επίδραση στην
ανάπτυξη αυτών των φυτών, αφού τους στερεί το σημαντικότερο στοιχείο για την
διατήρησή τους, το αλμυρό νερό. Λόγω των έντονων και συχνά απότομων
αλλαγών του αβιοτικού τους περιβάλλοντος, οι φυτοκοινωνίες αυτές έχουν
χαρακτήρα πρωτοπόρας βλάστησης ιδιαίτερα σημαντικής για την παραπέρα
εξέλιξη της διατήρησης του οικοσυστήματος (Wolf 1968, Szijj 1983).

Ο δεύτερος τύπος αλμυρόβαλτου χαρακτηρίζεται από αρκετά ανυψωμένο, του
μέσου ύψους του, υδάτινο ορίζοντα, με σχετικά συνεχώς διαβρεχόμενο έδαφος, και
κατά τόπους υπερκείμενο λεπτό στρώμα νερού. Παροδική ξήρανση της επιφάνειας
του εδάφους είναι πιθανή κατά το καλοκαίρι, αλλά όχι σε βάθος μεγαλύτερο από λίγα
cm.

Στους παραπάνω τύπους αλμυρόβαλτου αναπτύσσεται εξειδικευμένη χλωρίδα, ικανή
να ανταπεξέρχεται στις σημαντικές, και συχνά απότομες αλλαγές του περιβάλλοντος. Η
χλωρίδα αυτή διακρίνεται σε μονοετή, και πολυετή, με κύριο τύπο φυτοκοινωνίας ένα ή
συνδυασμό των τύπων Salicornietum europeae, Salicornietum fruticosa,
Salicornietum radicantis, Salicornia-halocnemetum strobilacei, Arthrocnemum glaucum-
halocnemum και strobilaceum-association (Szijj 1983).

Στο δεύτερο τύπο αλμυρόβαλτου, η ύπαρξη υψηλότερου και σχεδόν πάντα καλά δια-
βρεγμένου υποστρώματος, δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
πολυετούς και καλά διαμορφωμένης αλοφυτικής βλάστησης. Από την πλευρά της
λιμνοθάλασσας προς το εσωτερικό οι ζώνες βλάστησης παρουσιάζουν την φυσική
διαδοχή που φαίνεται στο Σχήμα 4-1 της μελέτης του ΕΜΠ.

Την πρώτη ζώνη καταλαμβάνει η φυτοκοινωνία Salicornietum fruticosa με κυρίαρχο
είδος τη Salicornia fruticosa και σαν σύνοδα τα είδη Limonium vulgarae sbp. serotinum,
Parapholis strigosa, Halimione portulacoides. Το υγρό έδαφος καλύπτεται κατά τόπους
από στρώματα Κυανοφυκών και μάλιστα είδη των γενών Oscillatoria, Lyngbya,
Phormidium, κλπ. (Szijj 1983). Προς το εσωτερικό και αμέσως μετά την
προηγουμένη, απαντάται η φυτοκοινωνία Salicornietum radicantis που αποτελείται
από τα είδη Salicornia radicans, Hordeum marinum, Parapholis striqosa, Juncus
acutus, Salicornia europeae. Το έδαφος δεν καλύπτεται καθόλου με νερό, είναι όμως
ικανοποιητικά διαβρεγμένο μερικά εκατοστά κάτω από την επιφάνεια (Wolf 1968,
Szijj 1983).

Δυο ακόμα σημαντικές ζώνες παρατηρούνται προς την ξηρά. Στην πρώτη
αναπτύσσεται συνδυασμός από Halocnemum strobilaceum και Salicornea europeae που
αποτελούν σχεδόν τα μοναδικά φυτικά είδη της ζώνης αυτής με εξαίρεση λίγα
διασκορπισμένα άτομα των ειδών Plantago coronopus, Spergularia salina, Parapholis
incurva κ.α. Το έδαφος είναι επιφανειακά ξερό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, αλλά σε βάθος περίπου 20 m απαντάται ο υδάτινος ορίζοντας. Η αλατότητα
του υποστρώματος παρουσιάζει διαβάθμιση ανάλογα με το βάθος. Αρχικά κυμαίνεται
μεταξύ 92-36 ‰ στην επιφάνεια, ενώ προς το βάθος μειώνεται μέχρι 7 ‰. (Szijj
1983).

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4.46



86

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

Στην δεύτερη ζώνη, η δεσπόζουσα φυτοκοινωνία είναι συνδιασμός των Arthrocnemum
glaucum και Halcocnemum strobilaceum. Η ζώνη αυτή συναντάται στα υψηλότερα
σημεία του εδάφους της περιοχής στην περιφέρεια του υδροβιοτόπου των
λιμνοθαλασσών. Η στενή γειτνίαση με την προηγούμενη ζώνη, καθώς επίσης και η
μορφολογική ομοιότητα των φυτών που τις αποτελούν, κάνει την διάκριση των δυο
αυτών ζωνών δύσκολη μέχρι σχεδόν αδύνατη.

Τέλος υπάρχουν διασκορπισμένες σε ολόκληρη την περιοχή, φυτοκοινωνίες από είδη
Juncus spp, Carex spp και Tamarix τα οποία απαντώνται συνήθως σε υγρά εδάφη με
παροδική η μόνιμη κάλυψη με νερό. Πολύ χαρακτηριστική είναι η υποστήριξη της
ανάπτυξης των Αλμυρίκιων (Tamarix parvifora και Tamarix smyrnensis) κατά μήκος
αποστραγγιστικών καναλιών ή μικρών τάφρων όπου υπάρχει αφθονότερο νερό και για
σημαντικά μεγάλη περίοδο στη διάρκεια του χρόνου.

•   Αμμοθίνες (λουρονησίδες ή αμμολουρίδες)

Εκτεταμένες αμμοθιίνες υπάρχουν στην νοτιοδυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας του
Μεσολογγίου, αριστερά και δεξιά των εκβολών του Αχελώου. Το πλάτος τους ξεκινά από
λίγες δεκάδες μέτρα και φτάνει τοπικά τα 800 m. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης που
βρίσκονται παρουσιάζουν χαρακτηριστικό ανάγλυφο και ζώνωση όπως φαίνεται και στο
Σχήμα 4-2 (ΕΜΠ).

Η πρώτη ζώνη που διακρίνεται στο Σχήμα 4-2 (ΕΜΠ) ξεκινά από το υψηλότερο
επίπεδο της παλίρροιας και φτάνει αρκετά μέτρα προς το εσωτερικό (μέγιστο βάθος
περίπου 10 m). Η παραπάνω ζώνη, βρίσκεται σε μια περιοχή όπου λόγω της έντονης
διάβρωσής της από τον αέρα και της γειτνίασής της με τη θάλασσα, είναι φτωχή σε
βλάστηση. Η βλάστηση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ανώτερο όριο αυτής, και
αποτελείται από αλλοανθεκτικά είδη όπως Suaeda maritima, Cakile maritima Matthiola
tricuspidata, Polygonum maritimum κ. α. (Szijj 1983). Το ανάγλυφο συνεχίζεται εσωτερικά
(μέγιστη απόσταση από την θάλασσα 10 m) με διαμόρφωση (διάπλαση) πρωτογενούς
αμμοθίνης δηλαδή αμμώδους έκτασης με μικρό υψος (0.5-1 m) σε αρχικό στάδιο
εποίκισης.

Κύρια φυτοκοινωνία της ζώνης αυτής είναι συνδυασμός Agropyretum mediterraneum,
ammophiletum areneriae. Η πρωτοπόρος αυτή φυτοκοινωνία αποτελείται κυρίως από τα είδη
Agropyron junceum (γνωστό για την αλοανθεκτικότητά του, Chapman 1976), Calystegia
soldanella, Pancratium maritimum, Cyperus capitatus, Diotis maritima, Sporolobus pungens κ. α.

Το προς το εσωτερικό τμήμα της ζώνης αυτής (μέγιστη απόσταση 25 m από την
θάλασσα) είναι υπερυψωμένο και δέχεται μια σημαντικά μειωμένη επίδραση των
υπογείων θαλασσίων (αλμυρών) νερών. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε λιγότερο
αλοανθεκτικά φυτά να εποικήσουν το αμμώδες υπόστρωμα, με πιο χαρακτηριστικά τα είδη
Eryngium maritimum, Ammophila arenaria, Euphorbia paralias, Echinophora spinosa,
Centaurea sonchifolia, κ.α. (Szijj 1983). Η ζώνη αυτή της αμμοθίνης είναι γνωστή σαν λευκή
ή κίτρινη αμμοθίνη λόγω του ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα τμήματα αμμώδους
υποστρώματος χωρίς εποίκηση. Το χρώμα εξαρτάται από την σύσταση της άμμου και είναι
λευκό αν έχει υψηλό ποσοστό από τρίμματα ασβεστούχων οστράκων, και κίτρινο αν
αποτελείται κυρίως από πυρίτιο (Chapman 1976).

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4.47



87

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου
4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

Η δεύτερη ζώνη είναι εκείνη της γκρίζας (φαιάς) αμμοθίνης η αλλιώς σταθερής
αμμοθίνης. Αυτή είναι ένα από τα τελευταία στάδια της δημιουργίας των αμμοθινών και
προκύπτει από την συσσώρευση της μεταφερομένης άμμου των ζωνών που
προαναφέρθηκαν.

Η δευτερογενής αυτή επικάλυψη της προϋπάρχουσας βλάστησης έχει ως αποτέλεσμα να
εμφανίζεται αυτή ακανόνιστη και απομονωμένη. Το υπόστρωμα αποτελείται από
σταθερή άμμο με το επιφανειακό στρώμα σχετικά πλούσιο σε οργανικά (φυτικά
υπολείμματα πρωτογενούς βλάστησης) και ασβέστιο (όστρακα). Η βλάστηση της
ζώνης αυτής αντιπροσωπεύεται από είδη του : Quercion ilicis (Αρια), Pistacia lentiscus
(Σχοινος), Juniperus phoenicea (Θαμνοκυαρισσο), Myrtus communis (Μυρτιά), Erica
arborea (Ρείκι), Quercus coccifera (Πουρνάρι), Ephedra distachya. Ανάμεσα στις
απομονωμένες αυτές συστάδες αείφυλλων, αναπτύσσονται στις αρχές της άνοιξης
μέχρι το καλοκαίρι πολλά θερόφυτα και γεώφυτα. Την άνοιξη, στο εσωτερικό τμήμα της
ζώνης αυτής δημιουργούνται τοπικές συγκεντρώσεις νερού, ιδανικό περιβάλλον για την
ανάπτυξη ειδών Juncus. Διασκορπισμένα ανάμεσα στην άλλη βλάστηση, αλλά κυρίως
στα σύνορα με τις προαναφερθείσες συγκεντρώσεις γλυκού νερού, συναντάται
πλούσια ανάπτυξη Nerium oleader (Πικροδάφνη). Άνοιξη και αρχές καλοκαιριού
ανθίζουν πολλά γεώφυτα όπως: Romulea bulbocodium, R. linaresli, Gladliolus illyricus και
αρκετά είδη του γένους Ophrys.

Τα θερόφυτα και γεώφυτα αυξάνουν σημαντικά την ποικιλότητα των φυτικών ειδών της
περιοχής αυτής με αποτέλεσμα η ζώνη αυτή της αμμοθίνης, σε σύγκριση με την ζώνη
του Ammophyletum, να παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη προσφορά ενέργειας στο
περιβάλλον σύστημα μέσω των ανθισμένων λουλουδιών προς τα έντομα. Επίσης η
φυτοένωση του Quercion ilicis προσφέρει σημαντική για την σταθερότητα του
συστήματος προστασία έναντι των ανέμων, καθώς και σκίαση της χαμηλότερης
βλάστησης, κάτι που λείπει από τη ζώνη της λευκής αμμοθίνης (Szijj 1983).

Ολόκληρος ο σχηματισμός της αμμοθίνης καταλήγει εσωτερικά σε μια αρκετά
εκτεταμένη ζώνη από Juncetum maritimi, ενώ όπισθεν της αμμοθίνης, στα σημεία που
υπάρχει η λιμνοθάλασσα η βλάστηση συνεχίζεται με Arthrocnemetea. Το έδαφος
καλύπτεται από στάσιμα νερά που το καλοκαίρι εξατμίζονται σε μεγάλο βαθμό και τα
τέλματα που απομένουν παρουσιάζουν αρκετά αυξημένη αλατότητα. Η πυκνή
βλάστηση των J. Acutus, J. maritimus ανυψώνεται μέσα στις συγκεντρώσεις του γλυκού
νερού και των αλμυρών νερών της λιμνοθάλασσας. Τα μόνα φυτά που
ανταπεξέρχονται στις δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης που δημιουργεί η σκίαση της
φυτοκοινωνίας Juncetum maritimi είναι τα είδη: Inula crithmoides, Arthrocnemum
fruticosum και είδη Tamarix sp.

Ενώ το 1983 , όταν τελείωσε η μελέτη ΕSSΕΝ, η αμμόφιλη βλάστηση δεν έδειχνε
αξιόλογη διαταραχή και μόνον σε περιορισμένη κλίμακα υπήρχαν οικοπεδοποιήσεις και
καταλήψεις εδαφών, σήμερα η βλάστηση αυτή έχει υποστεί σοβαρή διαταραχή,
(εγκαταστάσεις λυομένων κατοικιών, ισοπεδώσεις, απόρριψη χωμάτων από
εκβαθύνσεις και διάνοιξη αυλακών, κυκλοφορία οχημάτων, απόρριψη σκουπιδιών
κ.α.).
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 Ρηχές ακτές - Λασποτόπια

Τα λασποτόπια (mad-flats) είναι ιλυώδεις περιοχές χωρίς βλάστηση ή με ελάχιστη
βλάστηση, που διαβρέχονται περιοδικά από νερά είτε της λιμνοθάλασσας είτε της
θάλασσας. Οι ρηχές αυτές ακτές αν και φαινομενικά παρουσιάζονται σαν περιοχές
χωρίς βιοτικό περιεχόμενο και ιδιαίτερα όταν ξεραίνονται κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες εντούτοις είναι πλούσιες από εδαφόβιους / υδροβίους οργανισμούς (βενθικούς)
όπως και από διάφορα μικρά ελασματοβράγχια του γένους Cardium καθώς και από είδη
πολύχαιτων. Τα λασποτόπια, κατά τα χρονικά διαστήματα που διαβρέχονται και
καθίστανται μαλακά αποτελούν κατεξοχήν χώρους διατροφής (άρα και συγκέντρωσης)
μεγάλων πληθυσμών παρυδάτιων πουλιών, ιδιαίτερα δε χαραδριόμορφων.
Λασποτόπια στην περιοχή συναντώνται σε αρκετές από τις ακτές των λιμνοθαλασσών,
αλλά οι θέσεις όπου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενιαία έκταση είναι τμήματα της
Δυτικής όχθης της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, μικρά τμήματα της λιμνο-
θάλασσας Γουρουνοπούλες, μικρά τμήματα στις Ανατολικές ακτές της λιμνοθάλασσας της
Κλείσοβας καθώς και αρκετές θέσεις στις ακτές της λουρονησίδας της
λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας προς τον Πατραϊκό κόλπο. Δυο θέσεις όπου
απαντώνται εκτεταμένα λασποτόπια είναι αυτές δυτικά των εκβολών του Ευήνου και του
Αχελώου. Επίσης, ως λασποτόπια μπορούν να θεωρηθούν και εκτάσεις στους χώρους
των αλυκών Τουρλίδας και Άσπρης, κατά το χρονικό διάστημα που δεν γίνεται η
παραγωγή - αποκομιδή του αλατιού.

Αποξηρανθέντες βάλτοι που βρίσκονται μεταξύ του κυρίως υγροτόπου και των
καλλιεργειών

Στις ζώνες αυτές υπάρχει αποστραγγιστικό δίκτυο αλλά παρ’ όλο που έχουν γίνει
απόπειρες καλλιέργειας, αυτές απέτυχαν γιατί το έδαφος παρουσιάζει υψηλή
περιεκτικότητα σε αλάτι. Έτσι, σ’ αυτά τα εδάφη έχει ξαναναπτυχθεί φυσική βλάστηση
αποτελούμενη κυρίως από χαμηλά αλόφυτα των γενών Halocnemum, Salicornia και
Arthrocnemum. Σήμερα, λοιπόν, αυτά τα εδάφη εμφανίζονται ως αλμυρόβαλτοι, χωρίς
όμως να συγκρατούν νερά ή υγρασία για αξιόλογο χρονικό διάστημα της ξηράς
περιόδου, όπως οι κανονικοί. Παρά ταύτα φιλοξενούν πολύ αξιόλογη ορνιθοπανίδα, με
ορισμένα μάλιστα φωλιάζοντα πουλιά που απειλούνται όπως η Νεροχελιδόνα
(Glereola pratincola) και η Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus).
Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται:

1. Στο νοτιότερο τμήμα των αποξηρανθέντων εδαφών μεταξύ εκβολών Ευήνου και
Δίαυλου Κλείσοβας

2. Στη νοτιοδυτική όχθη της κεντρικής λιμνοθάλασσας
3. Στο τμήμα μεταξύ του λόφου Ταξιάρχη και της λιμνοθάλασσας Γουρουνοπούλες
4. Στο τμήμα μεταξύ ορμών Διόνι/Πεταλά και κατάντι κοίτης Αχελώου

Αλυκή Άσπρης και Αλυκή Τουρλίδας

Οι χώροι των αλυκών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τεχνητοί υγρότοποι, που
περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες λεκανών. Μόνιμα κατακλισμένες λεκάνες βάθους έως
ένα μετρό με αλμυρά νερά και πυκνή βενθική βλάστηση Ruppia. Λεκάνες που
διαβρέχονται και συγκρατούν κατά τόπους βρόχινο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα
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κατά την υγρή περίοδο και στις οποίες υπάρχει ελάχιστη χαμηλή αλοφυτική βλάστηση η
υπάρχει περισσότερη στα αναχώματα γύρω από αυτές. Τέλος, λεκάνες τελείως
επίπεδες και λασπώδεις (όπου πήζει και συλλέγεται το αλάτι) που δεν συγκρατούν
νερό για αξιόλογο διάστημα και που παραμένουν στεγνές για το μεγαλύτερο διάστημα
που δεν χρησιμοποιούνται. Ο χώρος των αλυκών παρουσιάζει ιδιαίτερο ορνιθολογικό
ενδιαφέρον εξ αιτίας του γεγονότος ότι, ως ελεγχόμενος χώρος, δεν έχει τις
παρενοχλήσεις που υπάρχουν στον υπόλοιπο υγρότοπο. Έτσι, οι μεγαλύτεροι
αναπαραγώμενοι πληθυσμοί γλαρονιών υπάρχουν μέσα στην αλυκή της Άσπρης.
Επίσης, ορισμένα είδη πουλιών, όπως π.χ. η Αβοκέττα, ευνοούνται και ως προς τη
διατροφή σ’ αυτό τον τύπο οικοτόπου.

4.3.2 Ειδικά βλαστητικά - χλωριδικά στοιχεία

Τα στοιχεία που αφορούν στη χλωρίδα και βλάστηση της περιοχής μελέτης έχουν
καταγραφεί σε γεωγραφική βάση δεδομένων (GIS). Σε αυτή την βάση έχει
χαρτογράφηση της βλάστησης και των σπανίων και ενδημικών ειδών καθώς και των
ζωνών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται παρακάτω και
φαίνονται στον Χάρτη Ε. 3.7. Η ανάλυση έχει γίνει με βάση τις εργασίες του Wolf (1966,
1968), των Severin, Γεωργιάδη & Χριστοδουλάκη (1990) και των Christodoulakis,
Georgiadis, Losing & Severin (1988). Η χλωρίδα και βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του
υγροβιότοπου Αιτωλικού-Μεσολογγίου είναι ποικίλη και μεγάλου βιολογικού
ενδιαφέροντος. Οι ζώνες με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που
χαρτογραφήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αφορούν στις:
• Ζώνες με σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη (όπως αναφέρονται παρακάτω

στην παράγραφο των ενδιαφερόντων φυτικών ειδών).    Οι ζώνες αυτές ήταν οι
ακόλουθες :

1 . Ορισμένες βραχώδεις ζώνες της Βαράσοβας
2. Ορισμένες ζώνες του λόφου Υψηλή Παναγία
3. Ορισμένες βραχώδεις ζώνες της Ν. Οξυάς

• Ζώνες με τύπους βλάστησης που απειλούνται να εκλείψουν.

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία αμμοθινών και αμμωδών παραλίων

Στην ζώνη της κυμαγωγής συγκεντρώνονται φύλλα και ριζώματα του θαλασσίου φυτού
Zostera marina καθώς και οι "μπάλλες", του άλλου θαλάσσιου φυτού Posidonia
oceanica. Στην πρόθινα απαντά βλάστηση των Cakiletea maritimae με διάσπαρτα αμμο-
αλο-νιτρόφιλα είδη, όπως Suaeda maritima, Cakile maritima, Matthiola tricuspidata,
Polygonum maritimum (Szijj, 1983).

Στο πρώτο επίπεδο της κυρίως θίνης, όπου το μικροανάγλυφο είναι σχετικώς ομαλό με
μικρές κλίσεις, εγκαθίσταται βλάστηση του Agropyretum mediterraneum και στην κυρίως
αμμόθινα βλάστηση του Ammophiletum arenariae. Στη ζώνη αυτή καθώς και στην
προηγούμενη (Agropyretum) κατοικούν τα αμμόφιλα είδη και καθόλου τα αλόφιλα. Τέτοια
είδη εκτός από τα δυο χαρακτηριστικά (Ammophila arenaria. & Agropyron juncateum) είναι
τα: Euphorbia paralias, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Echinophora spinosa
κ.α. Μεγάλη αφθονία στον Λούρο παρουσιάζει τοπικά το Pancratium maritimum, ενώ
στην αμμουδιά των εκβολών του Αχελώου το Euphorbia paralias.
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Στα κράσπεδα των αμμολωρίδων που έχουν μέτωπο προς το εσωτερικό των λιμνο-
θαλασσών αναπτύσσονται λωρίδες της κοινωνίας Juncetum maritimi όπου
συμμετέχουν κυρίως τα Inula crithmoides, Arthrocnemum fruticosum και Tamarix parvi-
flora. Οι κοινότητες του Juncetum maritimi που βρίσκονται επίσης σε πολλά μέρη και
στις όχθες λιμνοθαλασσών και αλμυρών ελών δείχνουν, την μετάβαση από το γλυκό
στο αλμυρό περιβάλλον. Συνέχεια, μετά το Juncetum maritimi, εφόσον υπάρχει
λιμνοθάλασσα ή αλμυρό έλος συνεχίζεται αλόφιλη βλάστηση με Arthrocnemum κ.λ.π.
Ιδιαίτερη σημασία στην αμμόφιλη βλάστηση έχει η συστάδα με Juniperus phoenicea
που έχει εξαπλωθεί στα ανώτερα τμήματα της λουρονησίδας Λούρος και λιγότερο τα
σποραδικά άτομα στις εκβολές του Αχελώου. Στην συστάδα του Λούρου εκτός του
είδους που επικρατεί συμμετέχουν ακόμη τα Μyrtus communis, Pistacia lentiscus,
Quercus coccifera, Erica arborea, και Ephedra distachya. Πρόκειται για βλάστηση τεφρής
θίνης και προσφέρει σημαντική προστασία για την σταθερότητα του όλου συστήματος
των αμμοθινών.
Μεταξύ αυτής της σκληρόφυλλης βλάστησης υπάρχουν διάκενα με ποώδη θερόφυτα
και γεώφυτα καθώς και τμήματα που κατακλύζονται την άνοιξη από νερά και έχουν
κοινότητες με Juncus. Χαρακτηριστική είναι επίσης η κοινότητα με Nerium oleander
(πικροδάφνη) σε θέσεις με ορίζοντα γλυκού νερού. Σε αυτές τις θέσεις την άνοιξη και
νωρίς το καλοκαίρι φύονται τα κάπως σπάνια από άποψη βιοτόπου Romulea
bulbocodium και R. linaresii.

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία αλμυρών ελών και αλιπέδων

Τα επικρατούντα φυτικά είδη των αλμυρών ελών παρουσιάζουν μεγάλη εναλλαγή και
ποικιλία. Από το ένα μέρος αναπτύσσονται καθαρά αλοφυτοικοινωνίες όπως το
Salicornietum europeae, τα Salicornietum radicantis, το Salicornietum fruticosae, το
Salicornio – Halocnemetum strobilacei και η κοινωνία με Arthrocnemum glaucum και
Halocnemum strobileceum, ενώ από το άλλο απαντώνται ενδιάμεσοι μεταβατικοί τύποι
και συνδυασμοί. Στην αλοφυτική σημερινή βλάστηση έχει καθιερωθεί η διάκριση σε
δυο ζώνες μιας ημιφυσικής-τεχνητής (polders) που προέρχεται από την αποστράγγιση
εκτάσεων και μιας φυσικής στα νότια της προηγούμενης προς την θάλασσα.

Στην πρώτη ημιφυσική-τεχνητή ζώνη το έδαφος περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις
αλάτων και έτσι στερούνται τελείως βλάστησης ή έχουν αραιή βλάστηση με
Halocnemum strobilareum. Στις λιγότερο αλμυρές περιοχές αναπτύσσονται λειβάδια
πολλές φορές με Juncus acutus – Juncus maritimus.

Στην φυσική ζώνη διακρίνονται διάφοροι τύποι, ανάλογα με την περίοδο κατάκλυσης
από νερά, την αλατότητα των εδαφών κ.λ.π. Στην πρώτη σειρά υπάρχουν εκτάσεις με
μικρή ανύψωση από τον υδάτινο ορίζοντα και τούτο έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη
τους από τα νερά κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες. Μόνον κατά το καλοκαίρι
αποκαλύπτεται όλο το έδαφος και ξηραίνεται. Τότε εμφανίζεται αραιή βλάστηση με
Salicornea herbacea. Στην επόμενη σειρά που οι εκτάσεις είναι αρκετά ανυψωμένες
από το μέσο ύψος του υδάτινου ορίζοντα, το έδαφος είναι καθυγρό, πολλές φορές με
λεπτό στρώμα νερού κατά την άνοιξη και χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι ξηρό. Σε
αυτή την σειρά αναπτύσσονται διάφορες φυτοκοινότητες όπως το Salicornietum
herbaceae στα χαμηλότερα τμήματα, και στην συνέχεια τα Salicornietum fruticosae, S.
radicantis, Salicornio-Halocnemetum strobilecei και κοιν. Aethrocnemum glaucum-
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Halocnemum strobilaceum. Οι βιότοποι των αλμυρών ελών έχουν διαταραχθεί σοβαρά
από τις δραστηριότητες των κατοίκων και τα αποστραγγιστικά έργα, την επέκταση την
καλλιεργειών, τα ιχθυοκομικά έργα κ.α. Η βλάστηση σε πολλές εκτάσεις τείνει να
υποκατασταθεί από νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες με πολλά ακανθώδη είδη (Acanthus
spinosus, Onopordon illyricum, Silybum marianum κ.α.)

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία βάλτων με γλυκό νερό

Αυτή η υγροτοπική ζώνη, που εντοπίζεται μόνον όπου υπάρχει παροχή γλυκού νερού,
είχε σχεδόν εξαφανισθεί από την εποχή της μελέτης του Szijj (1983). Γενικά έλειπαν οι
λεκάνες γλυκού νερού και σπάνια συναντούσε κανείς βυθισμένη βλάστηση από
Potamogeton natans και Nymphaea alba κ.α. Η εναπομείνασα φυσική βλάστηση ανήκει
στις φυτοκοινωνίες Phragmitetum communis (δηλ. καλαμιώνες διάφορων τύπων) και
Scirpetum maritimi (χαμηλότερη βλάστηση με ψαθιά και σκίρπους).

Καλαμιώνες κάποιας έκτασης υπάρχουν στα βόρεια του Δέλτα του Αχελώου, στα
κράσπεδα δάσους με Tamarix στην περιοχή Καληχίτσα, στα δυτικά του Γαλατά στο ΒΑ
τμήμα της Κλείσοβας, στο ΒΔ τμήμα της Λιμνοθάλασσας Θολής. Ήδη από το 1979 ο
Britton ανέφερε ότι οι υδρόφιλες φυτοκοινωνίες έχουν γενικά καταστραφεί ή αλλάξει
δομή ή έχουν μετατραπεί σε νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες.

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία Παραποτάμιας δασικής βλάστησης
Ο Szijj (1983) καθώς και οι Severin, Γεωργιάδης & Χριστοδουλάκης (1990) βρήκαν
τρεις τύπους παραποτάμιων αυτοφυών δασών στην περιοχή του Δέλτα του Αχελώου,
αλλά και οι τρεις είναι μόνο συστάδες υπολειμμάτων. Τα δάση αυτά καταλαμβάνουν
σημαντική έκταση, η οποία βαθμηδόν περιορίστηκε σε τεράστιο βαθμό κατά τα
τελευταία 50-100 έτη. Οι τρεις τύποι παραποτάμιων δασών είναι:
1. Παραποτάμια δάση ιτιάς της ένωσης Salicion albae. Τα δάση αυτά υπάρχουν στο

βόρειο άκρο της περιοχής του Δέλτα του Αχελώου, και κατά μήκος του ποταμού και
υποβαθμισμένα δυτικά του Κρυονερίου. Τα κύρια δενδρωδη είδη που συμμετέχουν
είναι τα Salix alba, Alnus glutinosa, Populus nigra, Fraxinus angustifolia. Σημαντική
συμμετοχή εμφανίζουν και τα αναρριχώμενα Clematis flammula, Smilax aspera και
Tanus communis. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες συστάδες των δασών
αυτών αποτελούνται από νεαρά και όχι καλά αναπτυγμένα άτομα ή έχουν ξυλευθεί
και καταληφθεί τα εδάφη τους (Κρυονέρι). Αξιόλογες είναι μερικές παλιές συστάδες
με ώριμες ιτιές που υπάρχουν ακόμη στις νησίδες της κοίτης του Αχελώου.

2. Μια συστάδα με Fraxinus angustifolia, που είναι πολύτιμο τμήμα των
παραποτάμιων αυτοφυών δασών του Αχελώου και κατάλοιπο της φυτοκοινωνίας
Lauro- Fraxinetum angustifoliae. Τα κύρια είδη του δάσους αυτού εκτός του Φράξου
είναι τα Ulmus minor, Salix alba, Laurus nobilis και τα αναρριχώμενα Smilax aspera,
Hedera helix, Clematis flammula, Tamus communis. Το δάσος αυτό που η μορφή
του δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα, ήδη από το 1983 δεν βρισκόταν σε
καλή κατάσταση. Η ποώδης στρώση του δάσους ανέκαθεν βοσκείται.

3. Οι συστάδες με Tamarix parviflora που βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο καλά
διατηρημένες σε ορισμένες θέσεις. Καλή διατηρημένη συστάδα υπάρχει στο βόρειο
μέρος του Δέλτα στην περιοχή Καληχίτσα και μικρότερες κατά μήκος του Αχελώου.
Τα κύρια είδη εκτός του Tamarix είναι τα Vitex. agnus – castus, Juncus acutus.
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Periploca graeca, Tamus communis, Althaea officinalis, Juncus maritimus. Τα δάση
αυτά ανήκουν στην κοινωνία Vitici- Tamariscetum.

4. Σε πολλά σημεία υπάρχει επίσης υποβαθμισμένη παραποτάμια βλάστηση, που
αποτελείται από υπολείμματα ή και μωσαϊκά υπολειμμάτων και των τριών
παραπάνω τύπων. Έτσι παρατηρούνται συστάδες πλατάνων, φτελιών, ιτιών,
αρμυρίκιων κ. α. ή αναμίξεις αυτών μαζί με πικροδάφνες, λιγαριές, βατά κλπ.

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία αείφυλλων θαμνώνων και φρύγανων.

Η ζώνη αυτή σχηματίζει :
1 . Δενδρώδεις συστάδες με αείφυλλα σκληρόφυλλα είδη από τα οποία επικρατή είναι

τα Quercus ilex, Quercus macrolepis, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Olea
europeae.

2. Θαμνώνες με αείφυλλα σκληρόφυλλα όπου επικρατή είναι τα Pistacia lentiscus,
Phillyrea media, Ceratonia siliqua, Myrtus communis, Rosa sempervirens,
Calycotome villosa, Smilax aspera, Quercus coccifera, Olea oleaster, Juniperus
phoenicea, Erica arborea, Anaqyris foetida.

3. Φρύγανα με Phlomis fruticosa, Thymus capitatus, Salvia triloba, Sarcopoterium
spinosum, Marrubium vulgare, Micromeria juliana ή υποβαθμισμένα μέρη με
Asphodelus aestivus.

Βλάστηση σκληρόφυλλων αείφυλλων αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικούς λόφους της
περιοχής του Δέλτα του Αχελώου, άλλοτε νησίδες που ενώνονται σήμερα μέσα από
τις προσχώσεις, αλλά και στην Βαράσοβα και στις Εχινάδες νήσους. Ιδιαίτερα στον
λόφο Κουτσιλάρη και στην νήσο Οξυά ανάμεσα στους θαμνώνες με σκληρόφυλλα
αείφυλλα που υπάγονται στο Oleo-Ceractonion αναπτύσσεται το θερμόβιο-ξηρόβιο
είδος Euphorbia dendroides, το οποίο παρατηρείται και στην Ν. Καλόγηρο των
Εχινάδων. Στους λόφους Τρίκαρδος και Καληχίτσα αναπτύσονται φρύγανα που
έχουν υποστεί έντονη βόσκηση. Σε αυτούς τους λόφους υπάρχουν ακόμη συστάδες
από Quercus macrolepis, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στον Τρίκαρδο. Οι συστάδες αυτές θα
πρέπει να διατηρηθούν καθώς είναι τα υπολείμματα άλλοτε εκτεταμένων δασών των
χαμηλών υψομέτρων της Δυτικής Ελλάδας που έχουν καταστραφεί στην αρχή από
την υλοτομία και στην συνέχεια από εκμετάλευση του χώρου τους με βόσκηση και
καλλιέργειες.

Συστάδες χαλεπείου πεύκης

Αυτές οι συστάδες αναπτύσσονται στα χαμηλότερα τμήματα του νοτίου μισού του
νησιού Οξιά. Ως υπόροφος των δασών αυτών αναπτύσσεται στρώση με υψηλά
αείφυλλα σκληρόφυλλα κυρίως στις βόρειες και δυτικές εκθέσεις. Ο υπόροφος
αποτελείται κυρίως από Quercus coccifera, Phillyrea meidia, Rhamnus alaternus,
Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Juniperus phoenicea και μεμονωμένα άτομα Pistacia
terebinthus και Arbutus unedo. Στα ανοιχτά μέρη διεισδύουν είδη ξηρών λειβαδιών και
φρύγανων όπως τα Brachypodium refusum, Cistus creticus, Coridothymu capitatus,
Prasium maius, Satureia graeca κ.α.

Δάσος Φράξου
Το υδροχαρές δάσος του Φράξου έχει ήδη χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο
της φύσης (ΦΕΚ 773/24-12-85). Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Λεσινίου,
κοντά στο
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χωρίο Λεσίνι, αποτελείται από υδρόφιλα και φυλλοβόλα δέντρα έκτασης περίπου 460
στρεμμάτων. Σ' αυτό φύονται και τα τρία είδη Φράξου και γ’ αυτό είναι γνωστό με το
όνομα Δάσος του Φράξου ή Φράξιας. Μέσα στο δάσος αυτό, εκτός των τριών
αυτοφυών ειδών Φράξου (Fraximus ornus, F. exelsior και F. oxycarpa), υπάρχουν
επίσης Φτελιές (Ulmus sp.) και Λεύκες (Populus sp.). Το δάσος αυτό αποτελεί
πολύτιμο υπόλειμμα αυτοφυούς φυτοκοινωνίας και παρουσιάζει ιδιαίτερο βοτανικό,
φυτογεωγραφικό και αισθητικό ενδιαφέρον.Στην ίδια περιοχή υπάρχουν υπολείμματα
του παλιού έλους Λεσινίου το οποίο αποξηράνθηκε. Υπολείμματα ορισμένων
υδροχαρών ειδών υπάρχουν κοντά στο αρχαίο θέατρο των Οινιάδων, τα οποία όμως
εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας τους έχουν σταματήσει να αναγεννώνται, όπως και το
δάσος του Φράξου1.

4.3.3 Χλωρίδα

Για την καταγραφή της χλωρίδας η περιοχή μελέτης Χάρτης Ε.3.7 διαιρέθηκε σε τρεις
μικρότερες:

1. Στην περιοχή Βαράσοβας-Μεσολογγίου-Αιτωλικού, η οποία έχει ερευνηθεί
από παλαιοτέρους   βοτανικούς,   των   οποίων   οι   αναφορές   εμπεριέχονται
στο σύγγραμμα του Halacsy (1901, 1902, 1904) και από τον Wolf (1968),

2. Στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Αχελώου, η οποία έχει ερευνηθεί από
την ομάδα του Szijj (1983) και

3. Στην περιοχή των Εχινάδων νήσων, εκ των οποίων η Οξυά έχει ερευνηθεί από
τους Christodoulakis et al. (1988).

Η αξιολόγηση των ενδιαφερόντων φυτικών ειδών έγινε με βάση τον ενδημικό τους
χαρακτήρα και την σπανιότητά τους χρησιμοποιώντας και τον κατάλογο της IUCN. Από
τους χλωριδικούς καταλόγους των φυτών της περιοχής μόνο τρία είδη η Centaurea
alba heldreichii, η Centaurea niederi και το Lythrum flexuosum περιέχονται στο
παράρτημα II των προστατευτέων ειδών της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τα οποία και
απαιτείται η διακήρυξη προστατευομένων για αυτά περιοχών, πράγμα το οποίο έχει
γίνει, μια και τα εν λόγω φυτά, περιέχονται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή
(Οικονομίδου στον Μποναζούντα και συνεργ. 1993). Από τα παραπάνω είδη μόνο ένα
είδος (Centaurea alba heldreichii) προστατεύεται από την Συνθήκη της Βέρνης. Δεν
έχει όμως αναφερθεί ή καθορισθεί κάποια συγκεκριμένη κατανομή τους ή κάποια
τοπική τους παρουσία και δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο σε χάρτη επί
του παρόντος. Όσον αφορά στα κέδρα Διονιού πρόκειται στην πραγματικότητα για το
είδος Juniperus phoenica με ελληνική ονομασία θαμνοκυπάρισσο Το είδος αυτό δεν
αναφέρεται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περιλαμβάνεται όμως
στον φυσικό οικότοπο με κωδικό 16.27 (λοχμες των παραλίων με αρκεύθους), ο
οποίος αναφέρεται στο Παράρτημα Ι (Φυσικοί οικότοποι των οποίων η διατήρηση
απαιτεί τον χαρακτηρισμό εδαφών ως Ειδικών Ζωνών Διατήρησης) της παραπάνω
Οδηγίας.

Ενδιαφερόντα Φυτικά Είδη

1 Πηγή: Ε.Μ.Π. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού - Μεσολογγίου
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1993
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Στην περιοχή της Βαράσοβας - Μεσολογγίου - Αιτωλικού αναφέρονται τα παρακάτω
είδη, τα οποία είναι ενδημικά ελληνικά (Ελ), ενδημικά μικρότερων ή μεγαλύτερων
περιοχών (Ε) ή σπάνια στην περιοχή. Τα ενδημικά της Δυτ. Ελλάδας σημειώνονται με
Εδ και της Νότιας με Εν.

(Ε) Alkana orientales (Ν. Ελλάδα και Ν.Δ. Ασία). Βρίσκεται σε βράχια κοντά στο
Μεσολόγγι και στη Βαράσοβα.

(Εν) Campanula drabifolia  (Ν. και Αν. Ελλάδα). Βρίσκεται σε φρύγανα κλπ. κοντά στο
Μεσολόγγι και στους πρόποδες της Βαράσοβας.

(Εδ) Centaurea alba ssp. heldreichii (Δυτ.Ελλαδα). Βρίσκεται σε ασβεστολιθικούς
βράχους της Βαράσοβας κοντά στη θάλασσα (Κρυονέρι)

(Εδ) Centaurea niederii (Δυτ.Ελλαδα). Σε βράχια βορείως του Αιτωλικού.

(Εν) Centaurea spruneri (Ν. Δ. Ελλάδα και Ν. Αλβανία) Centaurium maritimum Γενικά
φυτό κοινό αλλά πάντοτε σποραδικό και σπάνιο, Σε αμμουδιές και λιβάδια. Fraxinus
exelsior Γενικά σπάνιο σε δάση

(Ε) Galium intricatum(Ελλάδα  και  Ν.  Αλβανία)  Σε φρύγανα  και  ανοικτά πετρώδη

μέρη της Βαράσοβας.

(Εν) Inula parnassica (Κ.& Ν. Ελλάδα). Σε βράχια των ορεινών ζωνών.

(Εδ) Petrorhagia fasciculata (Δυτ. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη μέρη.

(Εν) Ptilostemon gnaphaloides (Ν. Ελλάδα & Κρήτη). Σε βράχια της Βαράσοβας.

(Ελ) Reseda tymphaea (Ελλάδα,   κυρίως Δυτ.).   Σπάνια  σε χαλικώδη  και βραχώδη

μέρη της Βαράσοβας. Ruta montana Σπανιότατο σε ξηρούς λόφους.

(Εν) Silene squamigera (Κ. & Ν. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη μέρη.

(Ε) Silene ungeri (Βαλκανική). Σε θαμνώνες και βραχολείβαδα του Αιτωλικού

Scrophularia heterophylla (Κ. & Ν. Ελλάδα, Ιόνιο, Αιγαίο)

(Ε)   Scabiosa tenuis (Β. Δ. & Κ. Ελλάδα, Αλβανία)

(Ελ) Smyrnium orphanidis   (Ελλάδα,   Αιγαίο).    Σπάνιο   σε   χαλικώδη   και φρυγανώδη

μέρη της Βαράσοβας.

(Εν) Stachys acutifolia (Κ. & Ν. Ελλάδα). Σε βράχια, λειβάδια και ελαιώνες

(Εδ)   Stachys parolinii (Δυτ. Ελλάδα). Στα ανατολικά τμήματα της Βαράσοβας
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(Ε) Stachys spinulosa (Βαλκανική). Σπάνιο σε ξηρούς λόφους και εγκαταλειμένους

αγρούς κοντά στο Αιτωλικό.

(Εδ) Teucrium halacsyanum (Δυτ. Ελλάδα) Σε βράχια της Βαράσοβας

Thalictrum lucidum Σπάνιο, σε υγρά μέρη μεταξύ Αιτωλικού και Νεοχωρίου.

Hydrocharis morsus – ranae Σπανιοτατο. Σε στάσιμα νερά του Μεσολογγίου.

(Εν) Allium callimischon (Κ.Ελλάδα και Κρήτη). Σε παραθαλάσσιους βράχους κοντά
στο Μεσολόγγι.

(Εν,δ) Strangweia spicata (Ν. και Δ. Ελλάδα). Σε πετρώδεις λόφους κοντά στο
Μεσολόγγι.

(Ε) Crocus sieberi (Ν. Βαλκανική, Αιγαίο). Σε ανοικτά μέρη και φρύγανα της
Βαράσοβας.

(Ε) Fritillaria graeca ssp. thessala  (Ν. Βαλκανική). Σε φρύγανα

Τα Centaurea heldreichi και Centaurea niederi αναφέρονται ως κινδυνεύοντα (Ε) στον
κατάλογο της ΙΘΨΝ, ενώ τα Strachys parolini, Teucrium halacsyanum, Reseda
tymphaea, Silene squanigera και Centaurea spruneri ως σπάνια (R).

Στην περιοχή των εκβολών του Αχελώου εκτός από τα Centaurea niederi (βράχοι
λόφου Παναγία), Fraxinus exelsior, Silene ungeri, Stachys spinulosa, Scabiosa tenuis,
Teucrium halacsyanum (βράχοι λόφου Παναγία) και Fritillaria graeca, που αναφέρονται
και για αυτή τη περιοχή και αξιολογούνται παραπάνω αναφέρονται ακόμη τα:

(Ελ) Centaurea aetolica, ενδημικό της Ελλάδας και Ophrys argolica που είναι σπάνιο με
μικρούς πληθυσμούς και αναφέρεται ως σπάνιο στον κατάλογο της IUCN

Στην περιοχή των Εχινάδων νήσων και ιδιαίτερα στην Ν. Οξυά, για την οποία
υπάρχουν αναφορές, εκτός από τα Teucrium halacsyanum, Galium intricatum και
Scrophularia heterophylla που αναφέρονται παραπάνω και υπάρχουν και στην Ν. Οξυά,
απαντώνται ακόμη τα Stachys ionica ενδημικό του Ιονίου και φυόμενο σε σχισμές
ασβεστολιθικών βραχολείβαδων, καθώς και η Vicia microplylla, ενδημική της Ν. Ελλάδας,
του Ιονίου και του Αιγαίου, αλλά απαντώμενη με αφθονία. Ας σημειωθεί επίσης ότι το
Stachys ionica χαρακτηρίζεται ως σπάνιο (R) στον κατάλογο της IUCN.

4.3.4 Πανίδα

Γενικά

Η πανίδα ενός οικοσυστήματος, όπως και η χλωρίδα, αποτελούν θεμελιώδεις δομικές
και λειτουργικές παραμέτρους του. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης η εξέταση της

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4.56



96

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

πανίδας οδηγεί σε μια άμεση ή και έμμεση εκτίμηση της αξίας και σημασίας του
οικοσυστήματος, ως παραγωγικού και βιογεννετικού χώρου σε τοπικό, εθνικό, ακόμη και
διεθνές επίπεδο. Η επαρκής διερεύνηση και μελέτη της πανίδας μιας περιοχής μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε μια σχετική διαχωρική εκτίμηση της οικολογικής αξίας της, όπως
π.χ στην αναγνώριση ζωνών μεγαλύτερης σημασίας για την βιοτική ποικιλία καθώς και
στον λειτουργικό τους ρόλο στο οικοσύστημα.
Η λεπτομερής απογραφή όλων των ζωικών ομάδων ενός τόσο εκτενούς χώρου όπως
αυτός της περιοχής μελέτης είναι αδύνατη. Επιλέχτηκαν, έτσι, προς διερεύνηση,
ορισμένες ταξινομικές ζωικές ομάδες (ζωικά ΤΑΧΑ) που λόγω της θέσης τους στον
τροφικό ιστό και την οικολογική πυραμίδα αποτελούν κατάλληλους βιοδείκτες, αλλά και
που λόγω της σπανιότητας πολλών αντιπροσωπευτικών ειδών τους, καθορίζουν,
σύμφωνα με διεθνή standards και συμβάσεις προτεραιότητες στην προστασία των βιοτόπων
μιας περιοχής.

Έτσι διερευνήθηκαν κυρίως ανώτερες ζωικές ομάδες όπως αυτές των θηλαστικών,
πουλιών, ερπετών, αμφίβιων και ψαριών. Ως προς τα ασπόνδυλα, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην απογραφή των εντόμων. Για κάθε ζωική ομάδα που διερευνήθηκε,
επιχειρείται η όσο το δυνατόν ακριβής απόδοση της εξάπλωσης και κατανομής των
διάφορων ειδών μέσα στην περιοχή μελέτης. Από τη σύνθεση τέτοιων κατανομών
προκύπτουν εκτιμήσεις της διαχωρικής ποικιλότητας των ειδών των οργανισμών η
οποία και λαμβάνεται ως βασική παράμετρος εκτίμησης της διαχωρικής οικολογικής
αξίας της περιοχής μελέτης.

Οι ταξινομικές ζωικές ομάδες που διερευνήθηκαν, τόσο με βάση προϋπάρχουσες
μελέτες και δεδομένα, όσο και με συμπληρωματική εργασία πεδίου, είναι από πλευράς
σπονδυλοζώων οι εξής:

• Ορνιθοπανίδα
• Θηλαστικά
• Ερπετά και Αμφίβια
• Ψάρια και
• Αρθρόποδα, έντομα και
• Μαλάκια

Οι παραπάνω ζωικές ομάδες παρουσιάζονται στη μελέτη τόσο ως προς την ποιοτική
τους σύνθεση όσο και ως προς την πληθυσμιακή τους κατάσταση (για ορισμένες). Η
πρώτη ζωική ομάδα που παρουσιάζεται είναι τα πουλιά μια και αυτά αποτελούν, για
λόγους που εξηγούνται στην επόμενη παράγραφο, τους πλέον άριστους βιοδείκτες ως
προς τους στόχους της μελέτης.

Από τα είδη πανίδας της περιοχής μελέτης που αναφέρονται στους πίνακες ΧΠ-7, ΧΠ-8,
ΧΠ-9 καταγράφονται στον πίνακα ΧΠ-12 όσα αναφέρονται στους καταλόγους των
προστατευτέων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και όσα προστατεύονται από τις
συνθήκες της Βόννης και της Βέρνης. Από τα ζωικά είδη της περιοχής που περιέχονται
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και αναφέρονται στον πίνακα 12 μόνο η Caretta Caretta είναι
είδος προτεραιότητας.

Ορνιθοπανίδα
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Γενικά
Τα πουλιά αποτελούν μια πολύ εξελιγμένη, ως προς τη διατροφή, ομάδα ανώτερων
οργανισμών. Ως ταξινομική ομάδα έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη ποικιλία
προσαρμογών (μορφολογίας, φυσιολογίας, συμπεριφοράς) με τις οποίες έχει
επιτευχθεί η εκμετάλλευση μιας αντίστοιχα πολύ μεγάλης ποικιλίας πηγών τροφής, η
οποία συνίσταται τόσο σε φυτικά είδη όσο και σε άλλους ζωικούς οργανισμούς
ποικίλων ΤΑΧΑ και μεγεθών.

Ο τροφικός ρόλος των πουλιών σε ένα οικοσύστημα έχει δυο θεμελιώδεις διαστάσεις. Η
πρώτη αφορά στην πολύπλευρη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση βιομάζας και των
θρεπτικών συστατικών, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Η δεύτερη αφορά στην
εξισορροπιστική τους επίδραση επί των πληθυσμών άλλων οργανισμών τους οποίους
θηρεύουν και ως προς αυτή ιδιαίτερα τη δεύτερη διάσταση, η λειτουργική σημασία των
πουλιών έχει εξαιρετική σημασία. Από τα παραπάνω προκύπτει πως η απαντώμενη
ποικιλία ειδών πουλιών σε μια περιοχή καθώς και οι πληθυσμοί τους, μπορούν να
ληφθούν ως έμεσα ενδεικτικά στοιχεία μιας αντίστοιχης ποικιλίας οργανισμών-τροφής των
πουλιών, η κάποιων γενικότερων δομικών και λειτουργικών παραμέτρων του τοπικού
οικοσυστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η ποικιλία και οι πληθυσμοί των πουλιών ενός χώρου
είναι στοιχεία ενδεικτικά του γενικότερου βιολογικού πλούτου του χώρου αυτού. Αλλοι
λόγοι που καθιστούν τα πουλιά πολύ εύχρηστους βιοδείκτες είναι και το γεγονός ότι
μπορούν να καταγράφονται, σε σχέση με άλλες ταξινομικές ομάδες ζώων, πολύ πιο
αξιόπιστα, ταχύτερα και ευκολότερα. Λόγω δε της ταχείας και σχετικά ευκολότερης
απογραφής τους ενδείκνυνται και για μόνιμη και συστηματική παρακολούθηση
(monitorings).

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής

Τα είδη των πουλιών που έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα στην περιοχή μελέτης
φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-4 του Παραρτήματος. Τα ορνιθολογικά δεδομένα
σχολιάζονται παρακάτω ως προς την διαχείμανση, τις μεταναστευτικές περιόδους και το
φώλιασμα. Από τα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης που αναφέρονται στους
πίνακες ΧΠ-4, ΧΠ-5. ΧΠ-6 καταγράφονται στον πίνακα ΧΠ-12 όσα αναφέρονται στους
καταλόγους των προστατευτέων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και όσα προστατεύονται
από τις συνθήκες της Βόννης και της Βέρνης.

Για τα πουλιά, για τα οποία είναι εφικτός ένας αρκετά ακριβής προσδιορισμός της
συνήθους εποχιακής κατανομής τους, έχει γίνει η σχετική χαρτογράφηση (συμμετοχή
Περγαντή στην μελέτη Μποναζούντα και συνεργ. 1993) και είναι αυτή η χαρτογράφηση
που κατά κύριο λόγο λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό των ζωνών προστασίας και των
σχετικών χρήσεων και μέτρων διαχείρισης. Ως γνωστόν, τα παραρτήματα των
σημαντικών ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν περιέχουν πουλιά, αφού εννοείται ότι η
ορνιθολογική προστασία καλύπτεται από την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Τα είδη των
πουλιών που ενδιαφέρουν ως προς το νόημα της 92/43/ΕΟΚ είναι εκείνα που
περιέχονται στο Παράρτημα Ι της 79/409/ΕΟΚ. Έτσι ως προς την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για
τα πουλιά, η χωρική κατανομή των σημαντικότερων δεδομένων συμπίπτει με εκείνη όπως
έχει αποτυπωθεί στον χάρτη Ε.3.7β (αναπαραγωγή από μελέτη Μποναζουντα κ.α.,
1993).
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1.      Διαχείμανση

Οι απαντώμενοι πληθυσμοί υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών πουλιών, κατά τη
χειμερινή περίοδο στον υγρότοπο, φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-5 του Παραρτήματος. Πιο
πρόσφατα δεδομένα μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων (1992-7), καίτοι υπάρχουν, δεν
είναι δυνατόν να δοθούν ακόμη γιατί αναμένεται πρώτα η δημοσίευση τους σε περιοδικό
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με πολύ κόπο
από ομάδες ορνιθολόγων επιστημόνων και υπάρχει δέσμευση να μην παρατεθούν σε
άλλη μελέτη πριν την πρώτη δημοσίευση τους. Επειδή πάντως ο Φώτης Περγαντής,
που ανήκει στην ομάδα μελέτης έχει συμμετάσχει στις καταμετρήσεις που έγιναν
στην περιοχή μελέτης, γι αυτό υπάρχει και η δυνατότητα παράθεσης ορισμένων γενικών
στοιχείων, με πρώτο το ότι γενικά, οι διαχειμάζοντες πληθυσμοί των υδρόβιων και
παρυδάτιων κατά την πιο πρόσφατη πενταετία δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή.
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως κατά τη χειμερινή περίοδο, στην περιοχή ασκείται
εντατικά το κυνήγι, η παρενόχληση του οποίου δεν επιτρέπει τη βέλτιστη ανάπτυξη
και κατανομή των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών στο χώρο
του υδροβιοτόπου. Έτσι οι παρατηρούμενοι πληθυσμοί και η κατανομή τους στον
υδροβιότοπο δεν είναι απολύτως ενδεικτική των σημαντικών για τα υδρόβια και
παρυδάτια πουλιά ζωνών (βασικά ως προς τη διατροφή τους), Έτσι θα ήταν
αναμενόμενο, ότι χωρίς την κυνηγητική παρενόχληση θα διαχείμαζαν στον
υδροβιότοπο πολύ μεγαλύτεροι πληθυσμοί υδρόβιων και παρυδάτιων από ότι σήμερα,
αλλά και ότι η κατανομή τους θα ήταν πιο εκτενής.

Οι διαχειμάζοντες στην περιοχή πληθυσμοί υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών
εμφανίζονται στο σύνολο τους σημαντικά μεγάλοι (Πίνακας ΧΠ-5). Οι διαχειμάζοντες
πληθυσμοί παπιών και φαλαριδών παρουσιάζουν ένα μέσο όρο για τα τελευταία 10
χρόνια που προσεγγίζει τα 40000 άτομα. Σε ορισμένα έτη ο πληθυσμός της Φαλαρίδας
ξεπερνάει το 1% του ευρύτερου Ποντοευρωπαικού πληθυσμού κάτι που αποτελεί και
κριτήριο ένταξης της περιοχής στις σημαντικές, για τα πουλιά, περιοχές της ΕΟΚ
(Important Bird Areas in the EEC, CBP 1981). Οι διατιθέμενοι κατάλληλοι χώροι
διατροφής παπιών και φαλαριδών είναι πολύ περισσότεροι μέσα στην περιοχή μελέτης
και εκτενέστεροι από αυτούς που χρησιμοποιούν τελικά τα πουλιά αυτά (αδημοσ.
δεδομ. Φ. Περγαντή). Αυτό σημαίνει πως ο υδροβιότοπος διαθέτει πολύ μεγαλύτερο
τροφικό δυναμικό από αυτό που τελικά αξιοποιείται ή είναι εκμεταλεύσιμο από τους
υφισταμένους πληθυσμούς.
Επομένως η πραγματική αξία του υπό μελέτη υδροβιοτόπου για την διαχείμανση
αυτών των πουλιών είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη φαινομενική που εκτιμάται από το
μέγεθος των υφισταμένων πληθυσμών. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επιδρά
αρνητικά στην πλήρη αξιοποίηση των θρεπτικών αποθεμάτων του υγροτόπου από
υδρόβια πουλιά είναι το εντατικό κυνήγι και ιδιαίτερα η λαθροθηρία που γίνεται σε όλες
ανεξαιρέτως τις επί μέρους ζώνες απαγορευμένες ή μη. Εκτός από το διαθέσιμο
τροφικό δυναμικό του, ένας ακόμη παράγοντας που συντείνει στην σημαντική αξία του
υδροβιοτόπου, ως χώρου διαχείμανσης όχι μόνο παπιών και φαλαριδών αλλά και
άλλων υδρόβιων ή παρυδάτιων πουλιών, είναι το ήπιο κλίμα του κατά τη χειμερινή
περίοδο. Το κλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερα ήπιο το χειμώνα, πολύ ηπιότερο από των
άλλων Ελληνικών υγροτόπων όπως αυτών της Βόρειας ή Ανατολικής Ελλάδας, όπου
συμβαίνει αρκετά συχνά να παγώνουν οι υδατικές επιφάνειες και έτσι να μην είναι
διαθέσιμη για τα πουλιά η τροφή που υπάρχει κάτω από το νερό ή στη λάσπη. Έτσι, το
σύμπλεγμα των υδροβιοτόπων του Μεσολογγίου αποτελεί μια σανίδα σωτήριας για
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μεγάλους πληθυσμούς πουλιών που κινούνται στον ευρύτερο κεντροανατολικό
Ευρωπαϊκό χώρο, στις περιπτώσεις που ο χειμώνας ενσκύπτει ιδιαίτερα δριμύς.
Πέραν των παπιών και φαλαριδών, ο υπό μελέτη υδροβιότοπος φιλοξενεί και
μεγάλους διαχειμάζοντες πληθυσμούς άλλων υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών
όπως: Χαραδριόμορφα: απαντώνται παρά πολύ μεγάλοι αριθμοί χαραδριομόρφων
(Τρυγγών, σκαλιδρών, χαραδριών, τουρλιδών κ.ά.) σε σύγκριση με άλλους μεγάλους
υγροτόπους της χώρας μας, με ένα μέσο ορό πληθυσμού περί τα 10000 άτομα, για
την τελευταία δεκαετία μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων οι οποίες γίνονται με
σάρωση της περιοχής συνήθως μέσα σε 2-3 μέρες.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για είδη χαραδριομόρφων που εμπίπτουν στα αυστηρά
προστατευόμενα είδη, σύμφωνα και με την οδηγία 79/409 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί προστασίας των άγριων πουλιών. Ένα από αυτά τα
είδη που διαχειμάζει στην περιοχή σε μεγάλους αριθμούς είναι το Βροχοπούλι
(Pluvialis apricaria). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχειμάζων πληθυσμός του που τα
τελευταία χρόνια ξεπερνάει τα 600 άτομα. Σημαντικά μεγάλος είναι και ο
πληθυσμός της Αβοκέτας (Recurvirostra avocetta), που επίσης φθάνει τα 600
άτομα, ενός ακόμη είδους που προστατεύεται αυστηρά.

Ερωδιοί: αξίζει να σημειωθεί ο σχετικά μεγάλος πληθυσμός του Αργυροτσικνιά
(Ergetta alba) που βαίνει την τελευταία δεκαετία αυξανόμενος με αρκετές δεκάδες
άτομα , είδος το οποίο έχει μειωθεί πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Ο διαχειμάζων πληθυσμός στο Μεσολόγγι, είναι ένας από τους
μεγαλύτερους, σε σχέση με άλλους υγρότοπους της Ελλάδας. Επίσης ο υπό μελέτη
υγρότοπος είναι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους υγροτόπους στην Ελλάδα
όπου παραμένει ο Ασπροτσικνιάς (Ergetta garzetta) και κατά την διάρκεια του
χειμώνα.
Βουτηχτάρια: Τα βουτηχτάρια συνιστούν μια ταξινομική ομάδα πουλιών με
ευρύτατο ζωικό διαιτολόγιο στο οποίο βέβαια το μέγιστο ποσοστό συνιστούν πολλά
υδρόβια ασπόνδυλα (και ψάρια για τη Σκουφοβουτηχτάρα). Η παρουσία μεγάλων
πληθυσμών τους είναι ενδεικτική μιας αντίστοιχης αφθονίας σε υδρόβια ασπόνδυλα
και μικρά σπονδυλωτά, ιδιαίτερα μικρά ψάρια. Πράγματι ο εν λόγω υδροβιότοπος
περιλαμβάνει εκτενείς ζώνες με πλούσιο φυτο/ζωοβένθος πρόσφορο για τη
διατροφή τέτοιων πουλιών.

Αρπακτικά: Τα αρπακτικά είναι μια ομάδα ειδών που δεν αναπτύσσεται γενικώς σε
μεγάλους πληθυσμούς λόγω του ρυθμιστικού τους ρόλου στα οικοσυστήματα και της
θέσης τους στη κορυφή της οικολογικής πυραμίδας. Έτσι ο αριθμός των ατόμων από
διάφορα είδη που απαντώνται στην περιοχή μελέτης δεν είναι τόσο ενδεικτικός της
σημασίας του χώρου για τη διαχείμανση τέτοιων πουλιών, όσο είναι γενικότερα η ίδια
η απαντώμενη ποικιλία των ειδών. Στην περιοχή μελέτης έχει απαντηθεί η
μεγαλύτερη ποικιλία ειδών αρπακτικών πουλιών από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ας
σημειωθεί ότι σχεδόν όλα τα αρπακτικά πουλιά ανήκουν στα αυστηρά
προστατευόμενα με βάση την Οδηγία της Ε.Ο.Κ 74/409. Ο υδροβιότοπος του
Μεσολογγίου αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα όπου
απαντάται κανονικά ο Ψαλιδιάρης (Milvus milvus), ο Βασιλαετός (Aquila heliaca) και
ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus).

Άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη που απαντώνται στην περιοχή κατά την χειμερινή
περίοδο είναι τα εξής:
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• Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) που απαντάται κανονικά σε μικρό όμως πλήθος.
• Χουλιαρομύτα (Platalea leucordia) που απαντάται κάπως ακανόνιστα.
• Φοινικόπτερος (Phoenicopterus ruber) που απαντάται ακανόνιστα αλλά αναμένεται

να αυξηθεί σημαντικά εάν ελεγχθεί καλύτερα η λαθροθηρία.
• Αλκυόνη (Alcedo atthis) που απαντάται σε πολύ πυκνούς πληθυσμούς ιδιαίτερα στις

αρχές του χειμώνα.
Τέλος θα πρέπει να γίνει αναφορά στους διαχειμάζοντες πληθυσμούς των γλάρων και
ιδιαίτερα του Λεπτόραμφου Γλάρου (Larus genei) που αποτελεί είδος αυστηρά
προστατευόμενο. Ο διαχειμάζων πληθυσμός του είδους αυτού στη περιοχή μελέτης,
υπερβαίνει αρκετές χρονιές το 1% του ποντοευρωπαϊκού πληθυσμού με αποτέλεσμα να
πληρούται και πάλι το 1% κριτήριο ένταξης της περιοχής στις Σημαντικές
Ορνιθολογικά Περιοχές της ΕΟΚ.

Ως προς την αξία του χώρου για τη διαχείμανση των πουλιών θα πρέπει να γίνουν
ορισμένες αναφορές όσον αφορά στις μεταβολές και διακυμάνσεις των διαχειμαζόντων
πληθυσμών τα τελευταία έτη καθώς και στα αίτια που τις προκαλούν

Συγκεκριμένα παρατηρείται μια γενική μείωση των διαχειμαζόντων πληθυσμών των
υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών πουλιών από το 1968 ως σήμερα (Pergantis et al in
press) η οποία παρουσιάζεται εντονότερη κατά και αμέσως μετά την περίοδο των μεγάλων
έργων αποξηράνσεων και αλυκοποίησης που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του
υδροβιοτόπου.

Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει επίσης μια βαθμιαία και σταθερή μείωση παπιών,
φαλαριδών, ερωδιών αλλά και χαραδριομόρφων παρυδάτιων πλην γλάρων. Η μείωση
αυτή είναι σαφέστατη και στηρίζεται σε πολύ λεπτομερείς και διεξοδικές καταγραφές που
διεξάγονται από τους αρμοδίους επιστήμονες. Η μείωση αυτή ίσως οφείλεται κατά ένα
ποσοστό, στους ιδιαίτερα θερμούς τελευταίους τρεις χειμώνες και στην
παρατεταμένη ανομβρία/ξηρασία. Πιο πιθανό είναι όμως να οφείλεται σε αλλαγή στη
συμπεριφορά μετακινήσεων των πληθυσμών που διαχειμάζουν στην περιοχή λόγω της
πολύ έντονης παρενόχλησης τους από το κυνήγι και την λαθροθηρία. Συγκεκριμένα
πιθανόν οι πληθυσμοί αυτοί, στην αναζήτηση πιο ήσυχων χώρων διατροφής να έχουν
αλλάξει, εν μέρει, γεωγραφικό χώρο διαχείμανσης αλλά το γεγονός αυτό δεν έχει ακόμη
επιβεβαιωθεί.

Κατ’ εξαίρεση από τις άλλες ομάδες υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, των οποίων οι
διαχειμάζοντες πληθυσμοί μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι γλάροι και ειδικά ο
Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus) και ο Ασημόγλαρος (Larus artentatus)
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι αυξητικές τάσεις των πληθυσμών των γλάρων είναι
μάλλον αναμενόμενο φαινόμενο μια και είναι είδη ανθρωπόφιλα, ευνοούνται δηλαδή
από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που απλώνονται όλο και περισσότερο στο
υδροβιότοπο.

Ένας άλλος λόγος που πιθανόν ωθεί σε αύξηση των πληθυσμών τους είναι η
αντίστοιχη μείωση των πληθυσμών άλλων ομάδων πουλιών με ορισμένα από τα οποία
έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις. Πάντως το φαινόμενο της αύξησης των πληθυσμών των
γλάρων θα πρέπει μάλλον να προκαλεί ανησυχία και να εκλειφθεί ως ένδειξη
υποβάθμισης.
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Ένα ακόμη είδος που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις είναι οι Κορμοράνοι (Phalacrocorax
carbo), σχεδόν αποκλειστικά ψαροφάγα πουλιά. Η αφθονία τους είναι ενδεικτική της
αντίστοιχης αφθονίας και παραγωγικότητας των λιμνοθαλασσών της περιοχής σε ψάρι.
Τρέφονται με μεγάλες ποσότητες ψαριών και μάλιστα σε αρκετό ποσοστό
εμπορεύσιμων και η σημαντική αύξηση των πληθυσμών τους τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην Ευρώπη όπου προστετεύεται εδώ και αρκετά χρόνια,
είναι πλέον γεγονός ( βλ. Ολλανδία ) . Το γεγονός έχει απασχολήσει τους
επιστήμονες, οι οποίοι στην Ημερίδα του EIFAC στις 15/6/1996 στο Δουβλίνο,
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα και πρότειναν την επαναδιερεύνηση της δυναμικής
των πληθυσμών των Κορμοράνων με σκοπό την επανεξέταση του χαρακτηρισμού του
είδους ως κινδύνευαν προς εξαφάνιση .

Από τους Κορμοράνους κινδυνεύει περισσότερο η αλιευτική παραγωγή των φυσικών
ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών καθ'οσον στις χερσαίες ημιεντατικές και εντατικές
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας δύναται να ληφθούν μέτρα κάλυψης των δεξαμενών , ώστε οι
Κορμοράνοι και αλλά ψαροφάγα είδη να μην προκαλούν μεγάλες ζημίες στους
εκτρεφόμενους πληθυσμούς.

2.      Μεταναστεύσεις

Από αυτές η πληρέστερη και διεξοδικότερη, στην οποία στηρίζονται και οι εκτιμήσεις
που ακολουθούν, είναι αυτή της άνοιξης του 1990. Οι καταμετρηθεντές πληθυσμοί
πολλών υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών στον υδροβιότοπο της περιοχής κατά την
άνοιξη του 1990 φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-6 του Παραρτήματος.

Στον ίδιο πίνακα αναφέρονται και οι τάξεις μεγέθους των συνήθως απαντωμένων
πληθυσμών για ορισμένα ακόμη είδη που έχουν καταγραφεί κατά επανάληψη κατά το
παρελθόν στη διάρκεια ανοιξιάτικων μεταναστεύσεων.

Η σημασία των επί μέρους βιοτόπων και περιοχών του υδροβιοτόπου για τα μετανα-
στευτικά πουλιά κατά την διάρκεια των μεταναστεύσεων μπορεί να διαφανεί (κι αυτή)
έμμεσα από την παρατηρηθείσα κατανομή των πληθυσμών τους κατά την διάρκεια
αυτής της περιόδου.

3.      Φώλιασμα

Τα δεδομένα που αφορούν στο φώλιασμα των πουλιών της περιοχής έχουν προκύψει
από τη λεπτομερή καταγραφή που έγινε το 1990 από τον Φ. Περγαντή στα πλαίσια του
προγράμματος ACE από το ΕΜΠ (Μποναζούντας και συνεργ. 1993). Από τα
δεδομένα αυτά προκύπτει ότι ο υδροβιότοπος της περιοχής μελέτης εξακολουθεί
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ακόμη να παραμένει αξιόλογος και σημαντικός, όχι μόνο ως προς την διαχείμανση και τις
μεταναστεύσεις των πουλιών αλλά και ως προς το φώλιασμα.

Ασφαλώς η παρούσα κατάσταση τόσο ως προς τα φωλιάζοντα είδη όσο και ως προς
τους φωλιάζοντες πληθυσμούς τους διαφέρει αρκετά από εκείνη που υπήρχε πριν τις
έντονες παρεμβάσεις του ανθρώπου κατά την δεκα-πενταετία 1965-1980. Επίσης
παρατηρούνται να έχουν επέλθει διαφορές και κατά την 10ετία 1981-1990.

Τα παραπάνω προκύπτουν από σύγκριση των δεδομένων φωλιάσματος που
αναφέρονται στην εργασία της ομάδας του Πανεπιστήμιου του Essen (Szijj et al 1983) με
αυτά που προέκυψαν από τη μελέτη του ΕΜΠ. Επίσης, από την παραπάνω σύγκριση
προκύπτει ότι η εντατικοποίηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο βιότοπο, κυρίως
η οικιστική δόμηση, επέφερε ορισμένες αλλαγές.

Συγκεκριμένα στο Δυτικό τμήμα της λιμνοθάλασσας ο πληθυσμός της Νεροχελιδόνας
(Glareola pratincola) απαντάται σε 66-77 ζευγάρια, της Πετροτριλίδας (Burhinus
oedicnemus) που απαντάται σε 39 ζευγάρια, του Στρειδοφάγου (Himantopus
ostralegus) που απαντάται σε 25 ζευγάρια του Καλαμοκάνα (Himantopus himantopus)
που απαντάται σε 39-46 ζευγάρια, της Αβοκέτας (Recurvirostra avocetta) που
απαντάται σε περίπου 150 ζευγάρια, του Θαλασσοσφυριχτή (Charadrius alexandrinus) που
απαντάται σε περίπου 200 ζευγάρια και του Κοκκινοσκέλη (Tringa totanus) που
απαντάται σε 50-60 ζευγάρια.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο υδροβιότοπος παραμένει σημαντικός χώρος
φωλιάσματος για ένα αριθμό υδρόβιων, παρυδάτιων, αρπακτικών και στρουθιομόρφων
πουλιών.

Η παρούσα κατάσταση ως προς το φώλιασμα βουτηχταριών, παπιών, φαλαριδών,
κορμοράνων και ερωδιών είναι μάλλον απογοητευτική γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη επαρκούς πυκνής βλάστησης αλλά και στην έντονη παρενόχληση των ελάχιστων,
κατάλληλων για το φώλιασμα τέτοιων πουλιών, χώρων. Όμως η περιοχή είναι αξιόλογη
ως προς το φώλιασμα των γλαρονιών και ιδιαίτερα του Νανογλάρονο (Sterna albifrons)
που απαντάται σε 489-500 ζευγάρια, του Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) που
απαντάται σε 216-221 ζευγάρια, του Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica) που απαντάται
σε περίπου 130 ζευγάρια.

Τα παραπάνω μάλιστα ανήκουν όλα στα σπάνια και απειλούμενα στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα είδη, προστατευόμενα αυστηρά από την οδηγία 79/409/ΕC. Οι αναπαρα-
γόμενοι πληθυσμοί τους στην περιοχή είναι από τους μεγαλύτερους απαντώμενους στην
Ελλάδα. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί η ανάκαμψη του φωλιάσματος του Γελογλάρονου
(Περγαντής και συν., in press) κατά τα τελευταία 5-6 χρόνια, μετά την έντονη μείωση που
υπέστη από τα έργα της 10ετίας 1965-1975.

Το Γελογλάρονο έχει επίσης περιληφθεί και στον κόκκινο κατάλογο των κινδυνευόντων με
εξαφάνιση ειδών (RED DATA ΒΟΟΚ) κι έτσι η σημασία της περιοχής ως προς το
φώλιασμα καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη. Ένα ακόμη απειλούμενο είδος που
εξακολουθεί να φωλιάζει με ικανοποιητικό αριθμό ζευγαριών είναι και ο Λευκοπελαργός
(Ciconia ciconia) που απαντάται σε 10 ζευγάρια.
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Από τα αρπακτικά πουλιά, θα πρέπει να αναφερθεί το φώλιασμα του Σπιτοκιρκινέζου
(Falco naumanni) που απαντάται σε 10 περίπου ζευγάρια. Είναι ένα είδος που έχει πολύ
έντονα μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα αρπακτικά που
φωλιάζουν είναι ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) που απαντάται σε 1-2 ζευγάρια, ο
Σπιζαετος (Hieraetus fasciatus) που απαντάται σε 2 ζευγάρια, η Ποντικοβαρβακίνα (Buteo
buteo) που απαντάται σε 3-4 ζευγάρια, ο Φιδαετός (Circaetus gallicus) που απαντάται σε
3-4 ζευγάρια, το Όρνιο (Gyps fulvus) που απαντάται σε αριθμό μεγαλύτερο από 4
ζευγάρια, ο Πετρίτης (Falco peregrinus) που απαντάται σε 2 ζευγάρια, το
Βραχοκιρκινέζο (Falco tinnumculus) που απαντάται σε 12-14 ζευγάρια και ο Βασιλαετός
(Aquila heliaca) που απαντάται σε 1 ζευγάρι.

Αν και οι πληθυσμοί των φωλιαζόντων αρπακτικών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι εν
τούτοις η ποικιλία των ειδών είναι πολύ αξιόλογη και αρκετά σπάνια απαντωμένη.
Επομένως και ως προς το φώλιασμα αρπακτικών πουλιών, η αξία του υδροβιοτόπου
είναι πολύ μεγάλη.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί το εκτενέστατο φώλιασμα ορισμένων στρουθιομόρφων,
ιδιαίτερα κορυδαλλών, όπως της Γαλιάντρας (Melanocorypha calandra) που απαντάται σε 73
ζευγάρια και αποτελεί είδος που παρουσιάζει κάμψη σε αρκετούς Ελληνικούς
υγρότοπους, της Μικρογαλιάντρας (Calandrella brachydactyla) που απαντάται σε 1200
ζευγάρια στον υγρότοπο και αλλά 800 ζευγάρια στις γύρω καλλιέργειες, του
Κατσουλιέρη (Galerida cristala) που απαντάται σε περίπου 350 ζευγάρια μόνο στον
υγρότοπο, καθώς και των ειδών Οχθοχελίδονο (Riparia riparia) που απαντάται σε 350-450
ζευγάρια, η Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava) που απαντάται σε 25 ζευγάρια και η
Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba) που απαντάται σε αριθμό μεγαλύτερο από 150
ζευγάρια

Τα παραπάνω αφορούν στο φώλιασμα πουλιών, κυρίως στον υδροβιότοπο και ότι
μόνο για τα αρπακτικά συμπεριλήφθηκε και ο υπόλοιπος χώρος των καλλιεργειών, των
λόφων και των βουνών που περιβάλλουν τον πρώτο. Στον υπόλοιπο αυτό χώρο
φωλιάζει μια πληθώρα στρουθιομόρφων ειδών των οποίων όμως η ποσοτική
απογραφή, έστω και δειγματικά είναι αδύνατη.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι είναι βέβαιο πως η περιοχή μπορεί
δυνητικά να φιλοξενήσει πολύ μεγαλύτερους αναπαραγόμενους πληθυσμούς από τους
παρόντες εάν εκλείψει τουλάχιστον ο παράγων παρενόχληση που είναι αποτέλεσμα
άλλων πρωτογενών δραστηριοτήτων όπως π.χ. η αυθαίρετη οικιστική δόμηση.

Επίσης παρά τις οποίες παρεμβάσεις, η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει
σημαντικό ενδιαφέρον ως προς το φώλιασμα αρκετών υδρόβιων και παρυδάτιων
πουλιών και εξακολουθεί ακόμη να εξυπηρετεί σημαντικά στην αναπαραγωγή αρκετών
σπανίων και απειλουμένων ειδών πουλιών όπως παρυδάτιων και αρπακτικών.

Θηλαστικά

Τα είδη των θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-7.
στον οποίο και φαίνονται με αστερίσκο όσα αναφέρονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Από
τα παραπάνω είδη κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ. Θεωρείται βέβαιο πως απαντώνται περισσότερα είδη, ειδικότερα
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μικρόσωμων τρωκτικών, τα οποία είτε δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν εύκολα είτε δεν
έχουν παρατηρηθεί ακόμη από άλλους.

Ως προς την ειδικότερη κατανομή των ειδών του Πίνακα ΧΠ-7 παρατηρούνται τα εξής :

Η κύρια κατανομή της Αλεπούς (Vulpes vulpes) του Ασβού (Meles meles) του
Κουναβιου (Martes foina) και της Νυφίτσας (Mustela nivalis) εντοπίζεται κυρίως στους
λόφους της περιοχής και στις καλλιέργειες ιδιαίτερα όπου αυτές συνορεύουν με λόφους και
κομμάτια φυσικής βλάστησης,

Η Αλεπού βέβαια και το Κουνάβι εντοπίζονται περισσότερο στους λόφους ενώ ο
Ασβός και η Νυφίτσα είναι το ίδιο κοινά και στις καλλιέργειες. Τα δεδομένα που
αφορούν στη Βίδρα (Lutra lutra) έχουν συγκεντρωθεί από περιστασιακές παρατηρήσεις
πολλών επιστημόνων (Γ. Λεονάρδος και Γ. Ρουσσόπουλος προσωπ. ενημ.)

Η Βίδρα εντοπίζεται βασικά στα δυο ποτάμια Αχελώο και Εύηνο εκεί όπου αυτά
διαθέτουν πυκνή κάλυψη φυσικής βλάστησης. Επίσης σε ορισμένα ρυάκια όπως και
μεγάλα αποστραγγιστικά κανάλια με ικανοποιητική ροή ή στάθμη νερών και με
αξιόλογη κάλυψη βλάστησης. Τέλος υπάρχει ακόμη σε ορισμένες ακτές της Λ/Θ
Αιτωλικού όπου δεν είναι συχνή η παρουσία του ανθρώπου.

Ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) είναι παρά πολύ κοινός στους χώρους των
καλλιεργειών. Ζαρκάδια (Caproelus caproelus) εμφανίζονται εκτός της περιοχής
μελέτης, στα ορεινά όρια του Αρακύνθου και των βουνών της Ναυπακτίας.
Αγριόχοιροι (Sus scrofa) έχουν εμφανιστεί στον Αράκυνθο ακόμη και στην πλαγιά
που "βλέπει" προς το Μεσολόγγι.

Οι Λαγοί (Lepus capensis) ζουν βασικά στους λόφους που είναι διάσπαρτοι στον
υγρότοπο και είναι πια πολύ λίγοι, ενώ είναι περισσότεροι στον Αράκυνθο. Νυχτερίδες
του είδους Pipistrelus pipistrelus είναι υπεράφθονες. Οι νυχτερίδες Pipistrelus
υπεραφθονούν στους τοπικούς οικισμούς ενώ το είδος Myotis mystacinus μάλον έχει ως
ορμητήριο τα βράχια και τις σπηλιές του Αρακύνθου. Οι νυχτερίδες συνιστούν μια
ταξινομική ομάδα οργανισμών με ρόλο τεραστίας σημασίας ως προς τον έλεγχο των
πληθυσμών των εντομών της περιοχής, μια δραστηριότητα που επιτελούν τα πουλιά
κατά τη διάρκεια της ημέρας και που τη συνεχίζουν οι πολυπληθείς νυχτερίδες κατά τη
νύχτα.

Για τα θηλαστικά, για μεν τα είδη των νυχτερίδων δεν μπορεί να καταδειχθεί κάποια
κατανομή επί χάρτου γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Για δε τη βίδρα οι
υπάρχουσες παρατηρήσεις του είδους δεν είναι αρκετές ώστε να δείξουν την
πραγματική της κατανομή. Το είδος αυτό εντοπίζεται πάντως κυρίως στα ποτάμια της
περιοχής, στα μεγάλα ρυάκια και αποστραγγιστικά κανάλια που διαθέτουν ικανή
φυτοκάλυψη, τα οποία και έχουν ήδη περιληφθεί όλα μέσα στην προστατευόμενη
περιοχή. Τελικά δεν μπορεί, ούτε για τα θηλαστικά της περιοχής, που περιέχονται στα
παραρτήματα Ι ή/και II της παραπάνω οδηγίας, να γίνει ακριβής αποτύπωση της
χωρικής κατανομής τους επί χάρτου.

Ερπετά και Αμφίβια
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1. Ερπετά

Τα δεδομένα που αναφέρονται στα ερπετά της περιοχής μελέτης προέρχονται βασικά
από περιστασιακές παρατηρήσεις (Φ, Περγαντή) που χρονολογούνται από το 1984 και
από αλλά δεδομένα (μελέτη Szijj 1983).

Ο κατάλογος των ειδών των ερπετών που έχουν μέχρι σήμερα παρατηρηθεί στην
περιοχή φαίνεται στον Πίνακα ΧΠ-8.. θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι το
Καναλόφιδο (Natrix tesselata) είναι υπεράφθονο και εξαπλούται σ' ολόκληρο το
αποστραγγιστικό δίκτυο των καλλιεργειών όπου διατηρείται μια ικανή στάθμη νερών αλλά
και εντοπίζεται και σε πολλά σημεία των λιμνοθαλασσών όπου εισρρέουν γλυκά νερά.
Φυσικά αφθονεί και στα ποτάμια και ρυάκια της περιοχής. Επίσης, Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι τα δεδομένα που αφορούν στις σαύρες είναι ελλειπή και απαιτείται
επισταμένη διερεύνηση της λοφώδους και ορεινής ζώνης της περιοχής .

Ως προς τις χελώνες, μπορεί να γενικευτεί ότι το είδος Testulo marginata αφθονεί και
κατανέμεται βασικά στους λόφους της περιοχής ενώ το είδος Testudo hermanni
απαντάται στον υγρότοπο και στη γύρω απ' αυτόν πεδινή ζώνη. Το είδος Testudo
graeca έχει παρατηρηθεί βασικά σε χώρους καλλιεργειών και μερικώς στη μεταβατική
λοφώδη ζώνη.

Τέλος η θαλασσοχελώνα (Caretta caretta), η οποία αποτελεί και είδος
προτεραιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, παρατηρείται
συχνά στη μεταβατική ζώνη υγροτόπου θάλασσας. Πολύ συχνά παρατηρούνται μέσα στο
λιμάνι Μεσολογγίου να τρέφονται αλλά και να ζευγαρώνουν. Έχουν παρατηρηθεί και
στην αμμώδη ακτή της λουρονησίδας "Λούρος" αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ωοτοκία.

2. Αμφίβια

Οι παρατηρήσεις αναδεικνύουν την υπεραφθονία του Πρασινοβάτραχου (Rana
ridibunda) που εξαπλούται σε όλες τις θέσεις όπου υπάρχουν γλυκά νερά (λιμνίδια,
ρυάκια, ποτάμια, αποστραγγιστικά αυλακιά).

Έχει επίσης παρατηρηθεί και το είδος Rana graeca στον ποταμό Εύηνο. Η εξάπλωσή του
είναι σαφώς πολύ πιο περιορισμένη από του Πρασινοβάτραχου. Υπεράφθονος είναι και
ο Πρασινόφρυνος (Βufo viridis) που εντοπίζεται περισσότερο στο χώρο των καλλιεργειών
όπου υπάρχει αρκετή υγρασία. Ο Πρασινόφρυνος παρουσιάζει μάλιστα και
πληθυσμιακές "εκρήξεις" που είναι έκδηλες γύρω από την πόλη του Μεσολογγίου όπου
ωοτοκεί. Την Άνοιξη του 1991 οι πληθυσμοί των εκκολαφθέντων Πρασινόφρυνων
ήταν τόσο μεγάλοι ώστε κατακλύζουν όλους σχεδόν του δρόμους της πόλης του
Μεσολογγίου.

Ο Πρασινοβάτραχος και ο Πρασινόφρυνος όπως και οι νυχτερίδες, συνιστούν, ένα
σημαντικό ενδιάμεσο σύνδεσμο ("κρίκο") στο τροφικό πλέγμα του τοπικού
οικοσυστήματος και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον πληθυσμιακό έλεγχο πολλών ειδών
εντομών.
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Τέλος αρκετά κοινός είναι και ο Θαμνοβάτραχος (Ηyla arborea) όπως και ο κοινός
Φρύνος (Bufo bufo)που εντοπίζονται βασικά σε υγρές τοποθεσίες πολυκαλλιεργειών ή
φυσικής βλάστησης. Ο κατάλογος των αμφίβιων της περιοχής δίνεται στον Πίνακα ΧΠ-8

Από τα ερπετά και αμφίβια της περιοχής μελέτης είναι αρκετά εκείνα που περιέχονται στην
Οδηγία 92/43 (βλ. Πιν. ΧΠ-12). Όλα όμως αυτά τα είδη εκτός του ότι απαντώνται μέσα
στην προστατευόμενη περιοχή, απαντώνται επίσης και στην πολύ ευρύτερη περιοχή και
μάλιστα με άγνωστη λεπτομερειακή κατανομή. Για παράδειγμα το καναλόφιδο (Natrix
tesselata) απαντάται σε ολόκληρη την αποστραγγιζόμενη γεωργική περιοχή που περιβάλλει
τον υγρότοπο. Έτσι, ίσως ακόμη και αν ήταν η κατανομή των ειδών αυτών ακριβώς
γνωστή, να μην είχε και νόημα η σπουδή της για καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας
αφού τα περισσότερα ερπετά αφθονούν κυρίως εκτός του υγρότοπου.

Ψάρια

Μελέτες της ιχθυοπανίδας των υδάτινων οικοσυστημάτων του Μεσολογγίου έχουν γίνει
από τον Οικονομίδη για τον Κάτω Ρου του Αχελώου και από αρκετές διδακτορικές
εργασίες. Έχουν καταγραφεί συνολικά 78 είδη. Τα είδη που έχουν καταγραφεί στην
περιοχή μελέτης φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-9 του Παραρτήματος.

Μεγάλο επιστημονικό και οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα είδη
γλυκόψαρων που κατανέμονται στα ποτάμια, ρυάκια, αρδευτικά και αποστραγγιστικά
κανάλια της περιοχής. Ορισμένα από αυτά τα είδη παρουσιάζονται ως ενδημικά αυτής της
γεωγραφικής ζώνης και γι αυτό η παρουσία τους πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη σε
αντίστοιχα ειδικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης της περιοχής. Τέτοια είδη είναι το
Γλανίδι (Silurus aristotelis) η Τσερούκλα (Scardinius acarnanicus), η Δροσίνα (Leuciscus
svallize) η Τριχωνοβελονίτσα (Gobitis trichonica) και ο Νανογωβιός (Economidicthys
trichonis) (δεδομένα από τον Economidis P.S. 1991).

Το Χέλι (Anguilla anguilla) απαντάται στη περιοχή και υπό τις δυο μορφές του, δηλαδή
και ως Σουβλομυτάρι (Ασυμόχελο) και ως Καβάτσα. Στη Λ/Θ του Μεσολογγίου η
πληθυσμιακή πυκνότητα ευμεγεθών χελιών της πρώτης μορφής είναι πολύ μικρότερη
από αυτή μικρόσωμων ατόμων. Το αντίθετο συμβαίνει σε λιμνοθάλασσες με πολύ
γλυκύτερα νερά όπως π. χ. στη Λ/Θ Ροδιά στον Αμβρακικό και στη Βιστωνίδα. Το χέλι
αποτελεί είδος που μπορεί επίσης να απαντηθεί και αρκετά στο εσωτερικό του
αποστραγγιστικού δικτύου των καλλιεργειών. Βέβαια ο κύριος χώρος παρουσίας του
είναι οι λιμνοθάλασσες της περιοχής.

Το πλέον χαρακτηριστικό είδος ψαριού της λιμνοθάλασσα είναι ο Γοβιός (Gobius
gobius) του οποίου η κατανομή συμπίπτει ακριβώς με αυτή της λιμνοθάλασσας και
γενικότερα των υφάλμυρων νερών της περιοχής. Ορισμένα είδη ψαριών της θάλασσας
όπως ο Σπάρος (Diplodus annularis), η Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) κ.α.
απαντώνται και στη λιμνοθάλασσα αλλά εντοπίζονται βασικά στη μεταβατική ζώνη
μεταξύ αυτής και της θάλασσας.

Συνολικά σύμφωνα με στοιχεία της Εποπτείας Αλιείας τα κυριώτερα είδη που έχουν
καταγραφεί μέσα στην λιμνοθάλασσα είναι:
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1. Anguilla anguilla χέλι
2. Chelo labrosus                         βελανίτσα
3. Dicentrarthus labrax                 λαυράκι
4. Gobius gobius                          γοβιός
5. Liza aurata                               μυξινάρι
6. Liza ramada                         λαύκινος
7. Liza saliens                              γάστρος
8. Mullus barbatus                        κουτσομούρα
9. Mugil cephalus                         κέφαλος
10. Scorpaena porcus                    σκορπιός
11. Sparus aurata          τσιπούρα
12. Platicthys flescus luscus          χωματίδα
13. Diplodus annularis                    σπάρος
14. Diplodus sargus                        σαργός
15. Puntazzo pyntazzo                   μυτάκι
16. Lithognathus mormyrus            μουρμούρα

Τα είδη αυτά, εκτός από τον γοβιό, δεν είναι ενδηνικά της λιμνοθάλασσας αλλά λόγω
της ιδιαίτερης φυσιολογίας του οργανισμού των (ευρύθερμα και ευρύαλα), μπορούν να
εισέρχονται περιοδικά σε αυτήν σε ορισμένες περιόδους του βιολογικού των κύκλου.
Με τον τρόπο αυτό και την καλή γνώση των μετακινήσεών τους τα συλλαμβάνουν οι
ψαράδες της λιμνοθάλασσας και στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των
εσοδευτικών στομίων.

Όλα τα παραπάνω είδη ενδημούν στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας όπως επίσης και
πολλά από τα κοινά είδη των ελληνικών ακτών (Ροφοί, Συναγρίδες, κ.λπ.)

Τέλος στην περιφέρεια της λιμνοθάλασσας και στα σημεία όπου εισρέουν γλυκά νερά
(ρυάκια, χείμαρροι, αποστραγγιστικές τάφροι) υπάρχουν είδη ψαριών χαρακτηριστικά
των γλυκών νερών όπως:

Gyprinus carpio     Kυπρίνος
Carassius auratus Πεταλούδα
Tinca tinca
Leuciscus cephalus Κέφαλος του γλυκού νερού
Rutilus rutilus Δρομίτσα
Scandinius erythrophthaimus    Τσερούκλα

Αρθρόποδα καιΈντομα

Τα έντομα της περιοχής του υγροβιότοπου του Μεσολογγίου αποτελούν ένα βασικό
τμήμα της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος. Μέχρι τώρα πολύ λίγη προσοχή
έχει αποδοθεί στο τμήμα αυτό επειδή η μελέτη τους και η καταγραφή τους είναι
αδύνατο να καλυφθεί από ένα ερευνητή μη ειδικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε
τόσο μεγάλο σε έκταση βιότοπο, Από πρόχειρους υπολογισμούς με βάση μόνο τις
μέχρι το 1990 δειγματοληψίες και παρατηρήσεις, τα έντομα της περιοχής θα πρέπει να
αριθμούν πάνω από 1000 είδη.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί μόνο μερικά Ορθόπτερα και
Κολεόπτερα (συνολικά γύρω στα 180 είδη) που φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-10 του
Παραρτήματος γεγονός που δείχνει ότι μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί έμφαση στη
καταγραφή και ανάλυση της ομάδας αυτής. Παρόλα αυτά σε τέσσερις επιτόπιες
επισκέψεις στους κυριώτερους τύπους βιοτόπων της περιοχής που
πραγματοποιήθηκαν από τον Δροσόπουλο το 1990, συλλέχθηκαν πάνω από 200 επι
πλέον είδη από τάξεις εντόμων που δεν έχουν καθόλου αναφερθεί στη βιβλιογραφία
(Νευρόπτερα, Λεπιδόπτερα, Δίπτερα, Ομόπτερα και Ετερόπτερα).

Όπως προαναφέρθηκε πολλά είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βιοδείκτες της
ποιοτικής κατάστασης του υγροβιότοπου (π.χ. Herbus sp). Επίσης μερικά
χαρακτηριστικά είδη αρίστης φυσικής κατάστασης βρέθηκαν σε παρά πολύ μικρές
πληθυσμιακές πυκνότητες μόνο στην ανατολική πλευρά της λιμνοθάλασσας της
Κλείσοβας όπως της φυτοκοινωνίας του Phragmites communis (π.χ. Delphax
meridionalis) που επί πλέον είναι ενδημικό της Δυτικής Ελλάδας, το Aglena ornata
σπάνιο είδος που έχει βρεθεί ως τώρα μόνο στην Βόρεια-Ανατολική Ελλάδα, το
Calamotettix sp. αναφερόμενο εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και το Paramesus
paludosus σπάνιο είδος της Δυτικής Ελλάδας)

Αυτό φανερώνει ότι η φυτοκοινωνία αυτή μαζί με αυτή του Carex είναι αρκετά
υποβαθμισμένη όχι μόνο από απόβλητα αλλά και από συχνές πυρκαιές που
αποβλέπουν στην χρησιμοποίησή τους ως βοσκότοποι. Αντίθετα άλλοι βιοδείκτες
βρέθηκαν σε μεγάλη πυκνότητα πληθυσμών μέσα η κοντά σε καλλιέργειες που
δείχνουν ότι υπάρχει έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα (π.χ. Cicadella viridis).
Τέτοιες περιοχές είναι κατά μήκος των ποταμών Αχελώου και Ευήνου.

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι παρόλη την υποβάθμιση που έχει υποστεί το οικοσύστημα του
υγροβιότοπου από τις έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες, υπάρχουν περιοχές που
είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τέτοιες περιοχές είναι οι παραποτάμιες ζώνες
των δυο ποταμών ειδικά αυτή του Αχελώου. Σε αυτές τις δυο περιοχές βρέθηκαν είδη που
δεν απαντούν αλλού στην Ελλάδα (Idiocerus brusinea, Edwrdsiana gratiosa που έχει βρεθεί
ως τώρα μόνο στις Πρεσπες, Arboridia sp. πιθανόν νέο είδος για την επιστήμη) καθώς και
αλλά σπάνια είδη του Ελληνικού χώρου. Επί πλέον τα είδη αυτά στις περιοχές αυτές
βρέθηκαν και σε υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες.

Ένας επίσης πολύ αξιόλογος βιότοπος είναι το Δάσος του Φράξου όπου και σπάνια είδη
βρέθηκαν (Macrosteles forficula, Eupteryx thoulessi, Ribautiana cruciata) και μεγάλοι
αριθμοί των ειδών αυτών καθώς και πολλών άλλων. Πιθανόν πολύ πρόσφατα να
απαντάται εδώ ένα νέο είδος για την Επιστήμη (Hyalistes sp.)

Μικρότερης αλλά σημαντικής σημασίας από άποψης σπανίων ειδών πρέπει να
αναφερθούν περιοχές σαν το δάσος του Quercus macrolepis μεταξύ Λεσινίου και Αστακού.
Παρόλο που η περιοχή αυτή είναι πολύ υποβαθμισμένη από υπερβολική βόσκηση
προφανώς, εν τούτοις το σκληροτράχηλο αυτό δένδρο φιλοξενεί μια ειδική εντομοπανίδα.
Τα περισσότερα είδη αυτής της εντομοπανίδας τρέφονται στην ποώδη βλάστηση αλλά
μόλις αυτή ξηρανθεί τελείως τα έντομα αυτά βρίσκουν καταφύγιο και συμπληρώνουν
τους βιολογικούς τους κύκλους επάνω στο δένδρο αυτό (Δροσόπουλος,
αδημοσίευτα στοιχεία).
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Αξιόλογο είναι επίσης ότι στα δένδρα αυτά βρέθηκε ένα ενδημικό είδος της Κρήτης,
(Thamnotettix creticus) ένα ακόμη είδος του γένους αυτού (I. thrax) που απαντάται στη
Θράκη και Ανατολική Ελλάδα καθώς και ένα νέο είδος για την επιστήμη που όμως έχει
βρεθεί και στην Αυλώνα – Αττικής (Alebra sp. n.).

Με βάση τα παραπάνω και επειδή το δάσος του Q. macrolepis είναι ένα από τα πλέον
σημαντικά στην Ελλάδα (προσωπικές παρατηρήσεις) θα πρέπει τουλάχιστον μέρος
αυτού να προστατευθεί.

Αξιόλογος επίσης βιότοπος με πλούσια "μακία" είναι ο λόφος Κουτσιλάρης όπου
βρέθηκαν  υψηλές πυκνότητες  πληθυσμών  ειδών  από  τα  γένη Selenocephalys,
Fieberiella και Mycterodus sp., καθώς και βιότοποι με πλούσια και πυκνή φυτική
βλάστηση κατά μήκος του καναλιού που εκτείνεται μεταξύ Μεσολογγίου-Αιτωλικού
(διότι φιλοξενούν σπάνια είδη όπως για παράδειγμα το σπανιώτατο αφρικανικό είδος
Ricania hedenborgi). Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ένα αφρικανικό είδος λεπιδόπτερου
(Danaus chrysipus) που περιοδικά μεταναστεύει από την Αφρική στη νότια Ελλάδα και
που  βρέθηκε σε μεγάλους αριθμούς τον Αύγουστο του  1989 σε περιοχή  της
Τουρλίδας Μεσολογγίου (Γαβαλάς, Ν., προσωπική επικοινωνία).

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία (Δροσόπουλος, αδημοσίευτα στοιχεία) φαίνεται
καθαρά ότι ο υγροβιότοπος του Μεσολογγίου αποτελεί μια μοναδική περιοχή για την
Ελλάδα με την μεγαλύτερη ίσως ποικιλότητα σε είδη. Αυτό συνεπάγεται από το
γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή καταλήγουν τα όρια εξάπλωσης σπανίων
Αφρικανικών ειδών (π.χ. Ricania hedenborgi) Δυτικοευρωπαϊκών ειδών (π.χ.
Paramesus paludosus), Μεσο-Ευρωπαϊκών ειδών (π.χ. Edwardsiana gratiosa),
Ποντοευρωπαϊκών ειδών (π.χ. Aglena ornata). Ενδημικών ειδών της Κρήτης (π.χ.
Tnamnoteffix creticus) αλλά και ειδών που δεν έχουν σημειωθεί ως τώρα στην Ελλάδα και
τέλος νέων ή πιθανόν νέων ειδών για την επιστήμη.

Μαλάκια

Τα μαλάκια που βρέθηκαν στον υγροβιότοπο φαίνονται στον Πίνακα ΧΠ-11  του
Παραρτήματος
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4.4 Ανθρωπογενές περιβάλλον

4.4.1 Γενικά
Στην περιοχή μελέτης, που σφραγίζεται από το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με τα
οικοσυστήματα που περιγράφηκαν, ο άνθρωπος στο πέρασμα του χρόνου και με
διαφόρων τύπων επεμβάσεις δημιούργησε ταυτόχρονα συνθήκες για τη δίκη του
επιβίωση. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι πρόσφατες ανθρώπινες επεμβάσεις ήταν
και οι πιο επικίνδυνες για το οικοσύστημα.
Μέχρι και το 1875 η λιμνοθάλασσα αποτελούσε ενιαίο χώρο, η οποία διαχωριζόταν
από τον Πατραϊκό Κόλπο με μια σειρά από αμμώδη αναχώματα φυσικής
προέλευσης. Καταλαμβάνε μια έκταση 165.000 στρ με πολύ μικρό βάθος που δεν
ξεπερνούσε τα 1,65μ., σε αντίθεση με τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού που το βάθος
έφθανε τα 30μ.
Η πρώτη επέμβαση του ανθρώπου ήταν το 1874, όταν άρχισε να κατασκευάζεται ο
δρόμος σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Τουρλίδα. Τότε η
λιμνοθάλασσα χωρίστηκε σε δυο τμήματα, το ανατολικό τμήμα που ονομάστηκε
λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και η οποία αποτέλεσε ένα αυτόνομο ιχθυοτροφείο με
έκταση 26.500στρ και το δυτικό τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Με τον
τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας.
Η πιο σημαντική επέμβαση του ανθρώπου στη λιμνοθάλασσα ήρθε πολύ αργότερα,
στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και ήταν η κατασκευή του λιμανιού του
Μεσολογγίου στα δυτικά του δρόμου προς την Τουρλίδα. Η κατασκευή βέβαια αυτή
είχε θετικά αποτελέσματα, αλλά τα βυθοκορήματα που ανασύρθηκαν από τις
εργασίες εναποτέθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ακριβώς δίπλα από το δίαυλο και
παράλληλα προς αυτόν καθ' όλο το μήκος του. Με τον τρόπο αυτό σχηματίστηκε μια
αμμολουρίδα που χώρισε τη δυτική λιμνοθάλασσα σε δυο τμήματα. Επίσης, μεγάλες
ποσότητες βυθοκορημάτων μεταφέρθηκαν σε μια μεγάλη έκταση γύρω από το χώρο
του λιμανιού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα αλίπεδα, στα οποία
αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1950, εξαπλώθηκε η πόλη του Μεσολογγίου,
κτίστηκαν σχολεία και δημιουργήθηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κατά τη δεκαετία του 1950, άρχισε η κατασκευή των αποστραγγιστικών έργων και
των αρδευτικών δικτύων στην γύρω από τη λιμνοθάλασσα περιοχή. Για την άρδευση
τους χρησιμοποιήθηκαν τα νερά του Αχελώου. Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες από
τις φερτές ύλες του ποταμού, που παλιότερα εναποτίθονταν κατά φυσικό τρόπο στο
θαλάσσιο χώρο όπου ήταν οι εκβολές του, χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία νέων
εκτάσεων γύρω από τις εκβολές του, με αποτέλεσμα το μήκος του ποταμού να
αυξηθεί αισθητά.
Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 αποφασίστηκε ο εγκιβωτισμός των
βυθοκορημάτων από την κατασκευή του λιμανιού του Μεσολογγίου. Η νέα εκβάνθυση
του δίαυλου εναπόθεσε νέες ποσότητες βυθοκορημάτων. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, μια
χερσαία έκταση συνέχεια της πόλης του Μεσολογγίου με αποτέλεσμα τη διακοπή της
επικοινωνίας των νερών των λιμνοθαλασσών Αιτωλικού και Μεσολογγίου. Για το λόγο
αυτό έγινε ένα νέο έργο διάνοιξης του δίαυλου Αιτωλικού, ώστε να επιτευχθεί η
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επικοινωνία των δυο λιμνοθαλασσών και έτσι δημιουργήθηκε η λεγομένη Νήσος
Τουρλίδας.
Το 1973 έγινε νέα εκβάθυνση του λιμανιού του Μεσολογγίου. Τα βυθοκορήματα που
απομακρύνθηκαν από εκεί εναποτέθηκαν και πάλι γύρω από την πόλη του
Μεσολογγίου.
Την ίδια περίοδο χαλικοστρώθηκαν τα αναχώματα που υπήρχαν στο λιμνοθαλάσσιο
χώρο, για την προσπέλαση οχημάτων.
Τη δεκαετία του 1970 αποφασίσθηκε η αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας με την
αλυκοποίηση μεγάλου τμήματός της, καθώς και των ακτών της λιμνοθάλασσας της
Κλείσοβας, έχοντας ως στόχο την παραγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων
αλατιού. Με τις συνεχείς αλυκοποιήσεις, κλείστηκαν τα ανοίγματα που υπήρχαν κάτω
από το δρόμο σύνδεσης του Μεσολογγίου με την Τουρλίδα και επέτρεπαν να υπάρχει
επικοινωνία των νερών των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Κλείσοβας. Άμεσο
αποτέλεσμα ήταν η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας να καταστεί μια νεκρή θάλασσα από
άποψη χλωρίδας και πανίδας.

Η σύσταση των εδαφών, τα οποία διαχέονται στη λιμνοθάλασσα, καθώς και η
εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλών επέφεραν μείωση στο βάθος της
λιμνοθάλασσας, με αποτέλεσμα την περίοδο 1986-1989 να γίνει κι άλλη εκβάνθυση
του δίαυλου προσέγγισης των πλοίων στο λιμάνι του Μεσολογγίου.

Αναλυτικότερα τα έργα που έχουν λάβει χώρα στο θαλάσσιο χώρο της λιμνοθάλασσας
είναι τα ακολούθα:

Αναχώματα

Αναχώματα κατασκευάσθηκαν σε όλη την περιοχή της λιμνοθάλασσας. Τα αναχώματα
που έχουν κατασκευαστεί στην δυτική Κλείσοβα και ανατολική λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου εμποδίζουν την επικοινωνία των νερών των διάφορων τμημάτων της και
μειώνουν τη δυνατότητα κυκλοφορίας με πλωτά μέσα.
Τα αναχώματα αυτά ξεκίνησαν το 1885 και συνεχίστηκαν μέχρι το 1989 και είχαν ως
αποτέλεσμα:

• Να χωριστεί η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας από το δίαυλο της Κλείσοβας, ώστε τα
λύματα της πόλης του Μεσολογγίου να βρίσκουν διέξοδο προς τον Πατραϊκό Κόλπο
χωρίς να επιβαρύνουν τη λιμνοθάλασσα.

• Να   διαμερισματοποιηθεί,   προκειμένου   οι   λεκάνες   που    σχηματίστηκαν   να
χρησιμοποιηθούν ως προθερμαντήρια των αλυκών που θα λειτουργούσαν στο
χώρο αυτό.

Αναχώματα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται για τη δημιουργία αλυκών στη δυτική όχθη
της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, στην περιοχή "Βρωμαλυκές" για να φιλοξενήσει
το εργοστάσιο Πετροχημικών και στην περιοχή "Κοχλίας" με στόχο να επεκταθούν οι
αλυκές και στην περιοχή εκείνη. Τα ανωτέρω έργα δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά τα
αναχώματα παρέμειναν με αποτέλεσμα να διαταραχθεί σοβαρά η ισορροπία του
οικοσυστήματος της περιοχής.
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Επιχωματώσεις

Το 1983 έλαβαν χώρα επιχωματώσεις σε δυο θέσεις στον πυθμένα του δίαυλου
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, προκειμένου να κατασκευαστούν δυο ιχθυοσυλληπτικές
εγκαταστάσεις, στα ιχθυοτροφεία του Πόρου και του δίαυλου. Στα μέρη όπου έγιναν οι
επιχωματώσεις το βάθος του δίαυλου μειώθηκε από 4,5μ. σε 0,5-1,0μ., μειώνοντας τη
διατομή του δίαυλου και εμποδίζοντας την κίνηση των νερών από και προς το
Αιτωλικό.

Αλυκοποιήσεις

Το 1960 άρχισε να κατασκευάζεται η αλυκή της Άσπρης έκτασης 12.400στρ. στην
ανατολική όχθη της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Το 1967 προγραμματίστηκε η αλυκοποίηση της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας έκτασης
25.000στρ. και το 1973 άρχισε η παραγωγή αλατιού σε ένα μικρό τμήμα. Το 1974 οι
αλυκές έκλεισαν και όλη η έκταση της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας αποδόθηκε και πάλι
αποκλειστικά στην αλιεία.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου Πετροχημικών που προβλέπονταν να
λειτουργήσει στα δυτικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου άρχισε το 1978 να
κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή η μεγάλη αλυκή έκτασης 60.000στρ.. Η λειτουργία των
Πετροχημικών στην περιοχή ματαιώθηκε, οπότε και οι εργασίες στη λιμνοθάλασσα
εγκαταλείφθηκαν.

Αποξηράνσεις

Οι πρώτες αποξηράνσεις έγιναν στην περιοχή του Λεσινίου κατά την προπολεμική
περίοδο και ολοκληρώθηκαν το 1973. Αποξηράνθηκαν συνολικά εκτάσεις 245.000στρ
κατά μήκος της δυτικής όχθης της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, στις περιοχές
Νεοχωρίου και Κατοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτάσεις που αποξηράνθηκαν ακόμα και σήμερα σχεδόν δεν
χρησιμοποιούνται, εξαιτίας της έντονης αλατότητας και αλκαλικότητας των εδαφών,
κύρια στο νότιο τμήμα τους και Ν.Δ. των λόφων Ταξιάρχης και Σκούπας.

Μπαζώματα

Μεγάλης έκτασης μπαζώματα ξεκίνησαν το 1945 στην περιοχή της πόλης του
Αιτωλικού, προκειμένου να δημιουργηθεί έδαφος που να γειτνιάζει με την πόλη-νησί
του Αιτωλικού και όπου να είναι δυνατή η επέκταση της πόλης.

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε και η ενοποίηση των τριών γειτονιών - νησίδων του
Μεσολογγίου. Με αυτόν τον τρόπο ενοποιήθηκαν και έγιναν τα τυπικά σύγχρονα αστικά
κέντρα που τίποτε δεν θυμίζουν από την γραφικότητα που είχαν κατά το παρελθόν.

Τέλος, θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί ότι τα έργα εντός του
λιμνοθαλάσσιου χώρου συνεχίζονται να λαμβάνουν χώρα ακόμα και σήμερα. Τα έργα
αυτά γίνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν. Τα
κυριότερα έργα που αξίζει να αναφερθούν είναι τα ακολούθα:
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• Έργα βελτίωσης της υποδομής για εξυπηρέτηση των αναγκών διαβίωσης και
εργασίας των ντόπιων  κατοίκων,  που  ασχολούνται   με την  αλιεία  εντός της
λιμνοθάλασσας,   όπως     βελτίωση   των   αλιευτικών  εγκαταστάσεων   .επισκευές
οικίσκων και συντήρηση των πελάδων με χρήματα του ελληνικού δημοσίου

• έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που εστιάζονται σε έργα που συμβάλλουν
στη βελτίωση της κυκλοφορίας των νερών

• έργα βελτίωσης των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων.

Ο άνθρωπος ανέκαθεν συμβίωνε με το φυσικό οικοσύστημα στην περιοχή και το
φυσικό οικοσύστημα δεχόταν ανέκαθεν τις ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Ανθρώπινες Επεμβάσεις
Το ζήτημα είναι ότι οι επεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών ήταν αρχικά ασυντόνιστες και
με συχνή αλλαγή κατεύθυνσης με συνέπεια τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο
οικοσύστημα π.χ η κατά τόπους αλυκοποίηση των λιμνοθαλασσών η οποία τελικά
περιορίστηκε σε ένα μικρό τμήμα. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να παρέμβει το κράτος μετά
το 1985 και μέχρι σήμερα με συνεχή διορθωτικά έργα για να προλάβει την μονιμοποίηση
αυτών των επιπτώσεων και να αποδώσει και πάλι το οικοσύστημα στην παραδοσιακή
αλιευτική του διαχείριση από τους τοπικούς πληθυσμούς .

Η αλιεία, η γεωργική εκμετάλλευση ήταν οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Το
ανθρωπογενές οικοσύστημα περιοριζόταν σ' αυτές και επιπλέον στην οικιστική χρήση, που
είχε αναπτυχθεί παράλληλα. Η εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων επέβαλε
τις αποξηράνσεις, η εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας πέραν της αλιείας επέβαλε τις
εκτεταμένες αλυκοποιήσεις καταστρέφοντας την ίδια τη λιμνοθάλασσα και με τις δυο
περιπτώσεις. Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις όμως κυρίως στις αποξηράνσεις δεν
επέφερε κανένα αποτέλεσμα σχεδόν στην επέκταση, στην αύξηση της γεωργικής γης,
διότι τα περισσότερα εδάφη είναι αλκαλούχα και δεν καλλιεργούνται ή
καλλιεργούνται ελάχιστα. Η συγκρουσιακή σχέση δε που αναπτύχθηκε μέσα από τις
ανθρωπογενείς επεμβάσεις μεταξύ των διαφορετικών τομέων εκμετάλλευσης της
λιμνοθάλασσας επίσης, δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα. Τα αναχώματα που είχαν
κατασκευασθεί για την αλυκοποίηση σταδιακά έχουν καταστραφεί, χωρίς όμως ακόμα
να αποδοθεί η λιμνοθάλασσα στην πρότερα της μορφή. Τα αλιευτικά πεδία
περιορίσθηκαν ως έκταση λόγω των διάφορων κατασκευών, χωρίς όμως η απόδοση
από τις αλυκές και τη γεωργία να αυξηθεί.

Ομοίως, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις που έγιναν για την κατασκευή του λιμανιού του
Μεσολογγίου και την εκβάθυνση του δίαυλου, της οποίας τα βυθοκορήμματα
δημιούργησαν τους χωμάτινους όγκους, που στη συνέχεια έκλεισαν τη λιμνοθάλασσα του
Αιτωλικού δεν βοήθησαν σε πολλά ζητήματα. Το λιμάνι του Μεσολογγίου λόγω των
γεωλογικών προβλημάτων της λιμνοθάλασσας δεν είναι δυνατόν να διαδραματίσει
κανένα ρόλο για την περιοχή και ποσό μάλλον για το Νομό. Αντίθετα, η οικολογική
ισορροπία της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού είναι σε μεγάλο κίνδυνο και η αλιεία σε
αυτήν έχει περιορισθεί, διότι η κυκλοφορία των υδάτων, τόσες δεκαετίες μετά, δεν έχει
αποκατασταθεί. Το χωμάτινο ανάχωμα έχει μετεξελιχθεί σε δρόμο Αιτωλικού - Ν.
Τουρλίδας.

Χαρακτηριστική τέλος είναι η περίπτωση στο Διόνι, την Κλείσοβα, την Βαμβακούλα
Ευηνοχωρίου, την Τουρλίδα και την Ν. Τουρλίδας, όπως επίσης και του Λούρου, όπου
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αναπτύχθηκαν εκτεταμένες αυθαίρετες οικιστικές συγκεντρώσεις και μάλιστα με
καταπατήσεις και φυσικά με αυθαίρετες κατασκευές. Όπως θα φανεί αναλυτικά και
παρακάτω, η κατάσταση του οικοσυστήματος σε ορισμένες από αυτές τις ζώνες είναι
δύσκολα αναστρέψιμη, ενώ σε κάποιες άλλες, φαίνεται ότι είναι δυνατόν να επανέλθει
βαθμιαία στην πρότερα κατάσταση μόνον στο βαθμό που άμεσα θα ληφθούν κάποια
μέτρα. Η καταστροφή όμως επιτελέσθηκε και "όφελος" ούτε για τον άνθρωπο με την
κοντόθωρη άποψη υπάρχει, αλλά ούτε και για το οικοσύστημα φυσικά.

Όπως διαπιστώνεται λοιπόν και από τον χάρτη χρήσεων γης που ακολουθεί, όλη
σχεδόν η περιοχή μελέτης δέχεται ανθρωπογενείς επιδράσεις. Το ζήτημα απλά έγκειται
στη διαχείριση αυτού του μικτού, ως φαίνεται ότι είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία,
οικοσυστήματος, ώστε να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία και να μειωθεί η
ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων επεμβάσεων επί του φυσικού οικοσυστήματος.

Μικτό οικοσύστημα

Το ενδιαφέρον στο μελετώμενο οικοσύστημα είναι ότι η ιστορία του αποδεικνύει ότι
πρόκειται για ένα μικτό οικοσύστημα. Ένα οικοσύστημα που τους τελευταίους δυο
αιώνες, που υπάρχουν στοιχεία λειτουργεί με δομή φυσικού και ανθρωπογενούς
οικοσυστήματος. Ο άνθρωπος ζούσε με τις λιμνοθάλασσες, ή καλύτερα μέσα στην παλιά
ενιαία λιμνοθάλασσα, μέσα σ' αυτήν ασκώντας την δραστηριότητα της αλιείας με
ιδιόμορφους τρόπους προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες της λιμνοθάλασσας.
Κατασκεύαζε τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις , τα "ιβάρια" στη λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου, χρησιμοποιούσε τις βάρκες τις ονομαζόμενες "γαΐτες" και κατασκεύαζε τις
"πελάδες", τις ξύλινες πασσαλόπηκτες κατασκευές που χρησίμευαν στην
παρατεταμένη διαμονή μέσα στη λιμνοθάλασσα. Έτσι η πελάδα χρησίμευε και ως
κατοικία και ως επαγγελματική στέγη. Στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, λόγω του
σημαντικά μεγαλυτέρου βάθους της χρησιμοποιείτο άλλος τύπος βάρκας και η άσκηση της
αλιείας ήταν διαφορετική.

Η υφισταμένη δομή του μικτού οικοσυστήματος διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Όμως η
διαφοροποίηση έγκειται στην αλλαγή των όρων και της σχέσης μεταξύ των δυο
συνιστωσών της φύσης και του ανθρώπου.

Ο τρόπος άσκησης της αλιείας έμεινε ο ίδιος, όχι όμως και των άλλων δραστηριοτήτων,
ενώ προστέθηκαν και νέες δραστηριότητες, όπως οι αυθαίρετες οικιστικές
συγκεντρώσεις. Οι περισσότερες πάντως, που από κοινού δημιουργούν το
ανθρωπογενές περιβάλλον είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και σχεδόν όλες, δηλαδή όλο
το ανθρωπογενές περιβάλλον επηρεάζει την σημερινή κατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ύπαρξη του μικτού οικοσυστήματος είναι ο χώρος
των αλυκών γιατί αφ ενός έχει μεταβληθεί σημαντικά η προηγουμένη φυσική δομή του
οικοσυστήματος αφ ετέρου διατηρούνται ειδικά υγροτοπικά χαρακτηριστικά που
επιτρέπουν τη μόνιμη ή περιστασιακή ενδιαίτηση πολλών ζωικών ειδών και ιδιαίτερα
πουλιών, αξιόλογης ποικιλίας αλλά και πληθυσμών.

4.4.2 Ιστορικά - Πολιτιστικά στοιχεία

Η περιοχή μελέτης φαίνεται ότι διαχρονικά είχε παρουσιάσει οίκηση.
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Επειδή η περιοχή της μελέτης στο μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από το υδάτινο
οικοσύστημα, οι αρχαιολογικοί της χώροι είναι ελάχιστοι και συγκεκριμένα :

Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Τρίκαρδο

Ο λόφος αυτός είναι ένας μικρός λόφος στην πεδιάδα του Λεσινίου και κοντά στην
κοίτη του Αχελώου ποταμού. Εκεί ήταν η πόλη των Οινιάδων. Έχουν γίνει ανασκαφές και
έχει βρεθεί το αρχαίο θέατρο, το οποίο συχνά αποτελεί το κέντρο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων της γύρω περιοχής. Στις Οινιάδες, επίσης, σώζονται τμήματα των τειχών της
ομώνυμης πόλης, μισογκρεμισμένοι πύργοι, η λοξή πύλη του λιμανιού, τα νεώρεια -
αρχαία εγκατάσταση για επισκευές πλοίων. Ο χώρος είναι οργανωμένος, καθαρίζεται και
έχει φύλακα.

Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Σκούπα

Και αυτός ο λόφος ορθώνεται στην πεδιάδα του Νεοχωρίου και βρίσκεται στα
ανατολικά του Αχελώου ποταμού και σε αντιδιαμετρικά αντίθετη θέση από το όρος
Τρίκαρδο. Σ' αυτόν τον χώρο δεν έχουν γίνει έρευνες. Σώζεται μόνο ο περίβολος ενός
τοίχους, ο οποίος πιθανόν να χρησίμευε ως χώρος διαφυγής των κατοίκων σε
περίπτωση επιδρομών.

Αρχαιολογικός χώρος στο όρος Βαράσοβα
Όπως ήδη έχει αναφερθεί το όρος Βαράσοβα εκτός από όπιο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους εκεί κηρυχθεί και ως ιστορικός τόπος για τους αγώνες που έγιναν εκεί την
εποχή της Τουρκοκρατίας. Επειδή η περιοχή είναι δύσβατη, έχουν ξεκινήσει έρευνες,
αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στο συγκεκριμένο σημείο που είναι ο
αρχαιολογικός χώρος σώζεται μόνον ένα τείχος, το οποίο κι αυτό θα χρησίμευε
προφανώς για αμυντικούς σκοπούς, μιας και η θέση του βρισκόταν κοντά στη
θάλασσα, στον όρμο της Καλυδώνος.

Εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους, σε όλη την περιοχή μελέτης υπάρχουν
διάσπαρτοι ναοί, οι οποίοι, είτε είναι βυζαντινής εποχής, είτε νεώτεροι. Τα πιο αξιόλογα
μοναστήρια είναι στις κάτωθι τοποθεσίες :

Όρος Βαράσοβα

Όλη η Βαράσοβα είναι γεμάτη βυζαντινά ασκηταριά. Θεωρείται το Αγ. Όρος της
Αιτωλ/νίας. Η περιοχή είναι αρκετά δύσβατη και είναι αδύνατη σχεδόν η προσέγγισή
τους. Τα πιο γνωστά μοναστήρια εκεί είναι το μοναστήρι του Αγ. Πέτρου και δυο
μοναστήρια του Αγ. Νικολάου. Αξίζει να σημειωθεί ότι Άγιος Νικόλαος είναι η πιο
διαδεδομένη ονομασία για μοναστήρι ή εκκλησία στην περιοχή μελέτης. Σε κάθε λόφο, σε
κάθε περιοχή, ακόμα και στα νησιά υπάρχει Αγ. Νικόλαος.

Λόφος Ταξιάρχη

Στο λόφο αυτό βρίσκονται δυο μοναστήρια. Ο Αγ. Αιμιλιανός, στην βορειοανατολική
πλευρά του λόφου και ο Αγ. Ταξιάρχης, βυζαντινό μοναστήρι κτισμένο στις αρχές του
18ου αιώνα. Ήταν ένα μοναστηριακό συγκρότημα με κελιά και σήμερα σώζεται το
ηγουμένειο.
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Φαράγγι Κλεισούρας

Στο φαράγγι της Κλεισούρας και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της Ε.Ο. Αντιρρίου -
Ιωαννίνων υπάρχει το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής (γνωστή ως Αγ. Ελεούσα), με μια
εξαίρετη γραφικότητα. Δεν είναι βέβαια βυζαντινό μοναστήρι, αλλά νεώτερο. Αποτελεί
όμως θρησκευτικό κέντρο, διότι κάθε χρόνο στην επέτειο, γίνεται μεγάλο πανηγύρι και
συγκεντρώνει πιστούς από πολλές περιοχές. Και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της
επετείου, ο χώρος αυτός αποτελεί μια στάση ξεκούρασης για τον ταξειδιώτη. Το
εκκλησάκι είναι κτισμένο πάνω στο βουνό, ενώ στους πρόποδες του τα τελευταία χρόνια
έχουν κτιστεί κελιά.
Αυτοί λοιπόν οι ελάχιστοι χώροι που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης σε συνδυασμό με
τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή,
δύνανται να ενταχθούν σε ένα δίκτυο οικο-πολιτισμικού τουρισμού, που δύναται να
αναπτυχθεί στην περιοχή, εφ' όσον οργανωθούν σωστά και εφ' όσον γίνουν οι
κατάλληλες μελέτες για ανάδειξη αυτών των χωρών, καθώς και έργα διαμόρφωσης για την
αξιοποίησή τους.

Ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας συγκαταλέγεται στους νομούς με πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά. Ανέκαθεν ήταν χωρισμένος σε δυο τμήματα την Αιτωλία, η οποία
αποτελούσε όλο το ανατολικό τμήμα του Αχελώου ποταμού και την Ακαρνανία, τμήμα
μεταξύ Αχελώου ποταμού και Ιονίου πελάγους και μόνο το 1833 ενώθηκαν και
αποτέλεσαν νομό. Οι πρώτες αναφορές στην ιστορία ξεκινούν από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η
κάθε περιοχή επί σειρά αιώνων κατέγραψε τη δίκη της ξεχωριστή ιστορία.

Η περιοχή μελέτης, ανήκε και στην Αιτωλία και στην Ακαρνανία. Όλη η λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου ήταν γνωστή από τον 5ο π.Χ. αιώνα ως Αίολις από τους
κατοικήσαντες εκεί Αιολείς. Οι πιο γνωστές πόλεις εκείνης της εποχής ήταν η
Καλυδώνα (Αιτωλική πόλη), η οποία ήταν και η έδρα των Αιτωλών και ο συνοικισμός
των Οινιάδων (Ακαρνανική πόλη).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις Εχινάδες Νήσους - οι οποίες βέβαια ανήκουν στο Ν.
Κεφαλληνίας - συγκεκριμένα στη Νήσο Οξειά έγινε το 1571 η ναυμαχία της Ναυπάκτου
μεταξύ του τουρκικού στόλου και των ηγεμόνων χριστιανικών στόλων.

4.4.3 Δημογραφικά στοιχεία

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν βέβαια οικισμοί ώστε να δίνονται δημογραφικά
στοιχεία. Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν δήμοι που συνορεύουν με τον υγροβιότοπο
κρίθηκε σκόπιμο ο πληθυσμός τους (απογραφές 1981 - 1991) να απεικονισθεί στον
επόμενο πίνακα.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ

ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ                         ΑΠΟΓΡΑΦΗ                 ΑΠΟΓΡΑΦΗ
                                                                       1981                                        1991
Δήμος Μεσολογγίου 11.373                                      12.103
Δήμος Αιτωλικού 5.265                                         5.381
Κοινότητα Κατοχής 2.774                                         3.002
Κοινότητα Λεσινίου 925                                            943
Κοινότητα Πενταλόφου 1.167                                         1.233
Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 977           941
Κοινότητα Αγ. Ηλία 263                                             311
Κοινότητα Αγ. Θωμά 731                                            679
Κοινότητα Γαλατά 1.226                                          1.271
Κοινότητα Γουριάς 1.124                                          1.007
Κοινότητα Ευηνοχωρίου 1.840                                2.012
Κοινότητα Μαστρού 628                                            627
Κοινότητα Νεοχωρίου 3.725                                        3.874
Κοινότητα Περιθωρίου 263                                            271
Κοινότητα Σταμνάς 1.321                                         1.291
Κοινότητα Χρυσοβεργίου 482                                             641
Δήμος Ιθάκης  1.715
Κοινότητα Αγ. Ευθυμίας 422

Σύνολο 34.084                                      35.587

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΕΨΙΛΟΝ κ.ά.
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Κατά την απογραφή του 1991 παρατηρήθηκε δημογραφική αύξηση σε σχέση με το
1981 (34.084 κάτοικοι)

• Εδαφική περιφέρεια Μεσολογγίου

Η εδαφική περιφέρεια Μεσολογγίου περιέχει τους Δήμους Μεσολογγίου και Αιτωλικού και
τις κοινότητες Αγίου Θωμά, Ρετσινών, Μουσούρων, Ελληνικών, Χρυσοβεργίου,
Φραγουλαίϊκων, Σταμνάς, Αγγελοκάστρου και Αγίου Ηλία. Η έδρα της εδαφικής
περιφερείας Μεσολογγίου έχει έδρα το Μεσολόγγι. Η εδαφική αυτή περιφέρεια μετά την
απογραφή του 1991 έχει 23.128 κατοίκους.

Ο πληθυσμός εδώ μπορεί να ανακάμψει ακόμα περισσότερο αν οι δυνατότητες που
παρουσιάζει η περιοχή στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην ιχθυοκαλλιέργεια
αξιοποιηθούν.

• Εδαφική περιφέρεια Κατοχής

Η εδαφική περιφέρεια Κατοχής περιλαμβάνει τις κοινότητες: Κατοχής, Νεοχωρίου,
Λεσινίου, Πενταλόφου, Γουριάς και Μάστρου.

Η περιφέρεια αυτή μετά την απογραφή του 1991 είχε 10.684 κατοίκους ενώ με τα
στοιχεία της απογραφής του 1981 είχε 10.343 κατοίκους.

• Εδαφική περιφέρεια Ευηνοχωρίου

Η εδαφική περιφέρεια Ευηνοχωρίου περιλαμβάνει τις κοινότητες : Ευηνοχωρίου, Γαλατά,

Αγίου Γεωργίου, Άνω Κουδουνιού, και Περιθωρίου.

Η περιφέρεια αυτή μετά την απογραφή του 1991 είχε 4.658 κατοίκους ενώ μετά την
απογραφή του 1981 είχε 4.466 κατοίκους.

Το δυναμικό της περιοχής θα μπορούσε να αναβαθμιστεί και να αυξηθεί τα επόμενα
χρόνια με πλήρη αξιοποίηση των πολλών δυνατοτήτων του πρωτογενή τομέα όπως
εντατική γεωργία, κτηνοτροφία.

Εδαφική περιφέρεια επαρχίας Ιθάκης

Σ'αυτην περιλαμβάνονται τα νησιά Δρακονέρα, Καρλονήσιο, Μάκρη, Οξειά, Ποντικός,
Προβάτιο, που ανήκουν στον Δήμο Ιθάκης με συνολικό πληθυσμό 1.715 κατοίκους,
ενώ στα παραπάνω νησιά δεν υπάρχουν κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του
1991.

Εδαφική περιφέρεια επαρχίας Σάμης

Σ'αυτην ανήκει η νήσος Πεταλάς και συγκεκριμένα στην κοινότητα Αγ. Ευθυμίας του Ν.
Κεφαλληνίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ούτε αυτή η νήσος δεν έχει
απογεγραμένους κατοίκους.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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4.4.4 Απασχόληση

Οι κυρίες ασχολίες των κατοίκων των Δήμων που συνορεύουν με την περιοχή μελέτης
είναι η αλιεία και η γεωργία, και είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται βασικά στη
περιοχή μελέτης με κυριότερη την αλιεία.

Η αλιεία στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου εξασκείται από 500
περίπου μεμονωμένους αλιείς επαγγελματίες και από άλλους 200 περίπου οι οποίοι
συμμετέχουν σε τοπικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς που εκμεταλλεύονται τα
περισσότερα φυσικά ιχθυοτροφεία του συμπλέγματος των Λιμνοθαλασσών. Αυτή η
δραστηριότητα αποτελεί συμπληρωματική ή/και συχνά, μόνη πηγή εισοδήματος για 700
περίπου οικογένειες που απασχολούνται στην περιοχή μελέτης.

Κατά την ΕΣΥΕ ο ενεργός πληθυσμός από 14 μέχρι 65 ετών αποτελεί μεγαλύτερο
ποσοστό στην περιοχή από ότι στη χώρα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι κατά την
περίοδο 1961-91 ο Νομός επηρεάστηκε από την μετανάστευση λιγότερο από το
σύνολο της χώρας. Την τελευταία δεκαετία παρά τη γήρανση που παρατηρείται τόσο στο
Νομό όσο και στη χώρα το ποσοστό αυτό ακολουθεί μεν πτωτική τάση αλλά σημαντικά
μικρότερη της αντίστοιχης πτωτικής τάσης της χώρας .

Αναφέρονται επίσης στο παρόν κεφάλαιο στοιχεία που αφορούν το νομό διότι η ΕΣΥΕ δεν
τα διέθετε για το επίπεδο ΟΤΑ που συνορεύουν με τον υγροβιότοπο ή διοικητικά ανήκει
σ'αυτούς. Το ποσοστό αυτών που δήλωσαν άνεργοι ήταν 4% το 1971 και παρέμεινε το
ίδιο το 1981, ενώ αυτό αυξήθηκε αισθητά το 1991 και έφτασε να αγγίξει περίπου το
10%. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά κατώτερο από τα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη αν
και ο γεωργικός χαρακτήρας της περιοχής προδίδει ότι υπάρχουν φαινόμενα κρυπτο-
απασχόλησης - εποχιακής ή μόνιμης μορφής τα οποία δεν καταγράφονται στις
επίσημες στατιστικές. Αντίθετα αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς η ανεργία των νέων που
από 12,31% συμμετοχή στο σύνολο των ανέργων το 1971, το ποσοστό ανέβηκε στο 65%
το 1981, ενώ το 1991 έπεσε στο 52%.

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι νέοι αρνούνται τα τελευταία χρόνια να
ασχοληθούν με τις σκληρές αγροτικές εργασίες και όταν δεν μεταναστεύουν προτιμούν να
μένουν άνεργοι περιμένοντας καλύτερη απασχόληση και συρρέοντας προς τα αστικά
κέντρα της περιοχής.

Από τους οικονομικά μη ενεργούς, το συντριπτικό ποσοστό είναι γυναίκες: 72,4% το
1971, 73,5% το 1981 και 69% το 1991 γεγονός που πιθανολογεί την ύπαρξη
συντηρητικών δομών στην κοινωνία της περιοχής, που σιγά-σιγά υποχωρούν, αλλά και
αδήλωτες εργασίες του γεωργικού τομέα, όπου οι γυναίκες δουλεύουν σαν
συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας.

Η ανάλυση της σύνθεσης της απασχόλησης σε πρωτογενή, δευτερογενή και
τριτογενή τομέα, δείχνει έντονο γεωργικό χαρακτήρα στην περιοχή. Παρατηρείται
υψηλό ποσοστό απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, διπλάσιο από το αντίστοιχο
εθνικό, παρά τη μείωση που σημείωσε την τελευταία εικοσαετία. Έχει διαπιστωθεί ότι τα
άτομα που εγκαταλείπουν τον τομέα της γεωργίας δεν οδηγούνται στην βιομηχανία, αλλά
στις οικοδομές και στον τριτογενή τομέα.
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Παρόλη την μικρή αυξητική τάση χαμηλό παρουσιάζεται το ποσοστό των
απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα που είναι υποδιπλάσιο του αντίστοιχου
εθνικού, γεγονός που υποδηλώνει την εκ πρώτης όψεως βιομηχανική υπανάπτυξη της
περιοχής. Μόνο ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία αν και
αυτός υπολείπεται κατά πολύ σαν ποσοστό από τον αντίστοιχο εθνικό όπως φαίνεται
στον πίνακα παρακάτω.
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Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα είναι
μεγαλύτερο από τον αναφερόμενο από την ΕΣΥΕ αγροτικό πληθυσμό, γεγονός που
υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλά άτομα που διαμένουν σε αστικά ή ημιαστικά κέντρα και η
κύρια απασχόλησή τους ανήκει στον πρωτογενή τομέα. Τα επίσημα πάντως στοιχεία δεν
μπορούν να καταγράψουν τις δευτέρουσες απασχολήσεις καθώς θεωρείται βέβαιο ότι
και ένα ποσοστό από τους εργαζομένους στο δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα
έχει δεύτερη απασχόληση στον πρωτογενή.

Η ανάλυση της απασχόλησης κατά κλάδους έχει ως εξής:

Στη γεωργία το ποσοστό των απασχολουμένων παραμένει πολύ υψηλό παρά τη συνεχή
μείωση την τελευταία εικοσαετία, είναι δε κατά πολύ υψηλότερο του αντίστοιχου
εθνικού.

Η εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή φαίνεται να φθίνει συνεχώς και η
διατήρηση απασχολουμένων στον κλάδο πιθανόν να οφείλεται στις αλυκές της περιοχής
Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

Στη μεταποίηση το ποσοστό απασχόλησης είναι επίσης χαμηλό, σημαντικά
χαμηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό, μειώθηκε δε σε απόλυτα μεγέθη την
εικοσαετία 1961-81. Από το παραπάνω γεγονός φαίνεται η έντονη βιομηχανική
καθυστέρηση της περιοχής σε σχέση με τον εθνικό μέσο ορό.

Στις οικοδομές η απασχόληση ακολουθεί γενικά την εξέλιξη της αντίστοιχης
απασχόλησης στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα στη δεκαετία 1961-71
παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα.

Στο Εμπόριο - Τουρισμό - Μεταφορές - Τράπεζες και Υπηρεσίες, τα ποσοστά
απασχόλησης παρουσιάζουν συνεχή άνοδο από το 1961 ακολουθώντας τα
αντίστοιχα εθνικά αν και υπολείπονται σημαντικά από αυτά και οι ρυθμοί τους είναι
αισθητά μικρότεροι.

Σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η απελευθέρωση απασχολουμένων από τη
γεωργία γίνεται με πολύ αργότερους ρυθμούς από ότι στην υπόλοιπη χώρα και το
εργατικό δυναμικό δεν κατευθύνεται στη βιομηχανία αλλά κατανέμεται στον
οικοδομικό τομέα καθώς και στους κλάδους του τριτογενή τομέα ο οποίος ωστόσο δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τα παραπάνω φαίνονται στον πίνακα στη συνέχεια.
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Απασχόληση κατά Τομείς

Περιοχή Σύνολο                                    Γεωργία Βιομηχανία

1961         1971      1981      1961      1971      1981       1961      1971   1981
Οικονομικά      102080    95204    88688      75139      67796    52826        7378      6064      6871
Ενεργός
Πληθυσμός
Νομός 100 100        100        73,60     71,21     59,56        7,20       6,4         7,74
Αιτωλοακ.
(%)

Χώρα(%)       100 100        100        53,37     40,58     28,63        13,10     17,13     19,19

Περιοχή Οικοδομές                          Ηλεκτρισμός Ορυχεία

1961 1971 1981 1961 1971 1981 1961 1971 1981
3491 6720 6736 255 512 417 145 112 20

Νομός 3,40 7,1 7,59 0,2 0,5 0,47 0,10 0,1 0,02
Αιτωλοακ.
(%)
Χωρα(%)      4,55         7,92       9,17       0,6         0,76       0,74       0,6         0,65       0,66

Περιοχή Εμπόριο Υπηρεσίες                       Μεταφορές

1961 1971 1981 1961 1971 1981 1961 1971 1981
4117 5716 5658 6068 5464 7327 2095 4000 4870

Νομός 4,0 6 6,38 6,0 5,7 8,26 2,0 4,2 5,49
Αιτωλοακ.
(%)
Χωρα(%)      7,2 1,19 12,59 12 10,79 15,56 4,3 8,97 11,30

Πηγή: ΕΣΥΕ

4.4.5 Μορφωτικό επίπεδο

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι χαμηλότερο από το μέσο εθνικό όρο. Το
ποσοστό των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στο Νομό παρουσιάζεται σταθερά υποδιπλάσιο
του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού. Το ποσοστό των αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης
(ΜΕ) παρουσιάζεται υποτριπλάσιο του εθνικού. Το 1981 το 67% του πληθυσμού είχε
μορφωτικό επίπεδο κατωτέρας εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό
και το 1991. Η κατάσταση δεν φαίνεται να πλησιάζει το εθνικό επίπεδο καθώς και οι δυο
πλευρές βελτιώνονται με τον ίδιο
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ρυθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σταθερό μορφωτικό χάσμα ανάμεσα στην
Αιτωλοακαρνανία και τον εθνικό μέσο όρο όπως φαίνεται πιο κάτω.

Μορφωτικό Επίπεδο σε Επίπεδο Νομού και Χώρας

ΕΠΙΠΕΔΟ        ΑΠΟΦ. Α. Ε. Ι.         ΣΠΟΥΔ. ΑΠΟΦ. Μ.Ε. ΑΠΟΦ.
-Τ. Ε. Ι. Α. Ε. Ι.-Τ. Ε. Ι. ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ 3.2% 0.35% 1.5% 12.1%
ΑΙΤΩΛΟΑΚ.

ΧΩΡΑ

Πηγή : ΕΣΥΕ απογραφικά στοιχεία 1991.

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του Νομού μαζί με την στέρηση χρήσιμων ειδικοτήτων,
απαραίτητων για την ανάπτυξη, αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια
ανάπτυξης. Ο Νομός δεν μπορεί σήμερα να στηριχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό του για να
πετύχει την ανάπτυξή του. Εκτός από γηρασμένο το ανθρώπινο αυτό δυναμικό
παρουσιάζεται χαμηλής ποιοτικά σύνθεσης όσον αφορά τα επαγγέλματα και το μορφωτικό
επίπεδο όπως φαίνεται πιο κάτω.

Κατηγορίες Επαγγελματιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ     ΕΜΠΟΡΟΙ           ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΡΓΟΙ    ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 ΕΡΓΑΤΕΣ

7.426 5.515 5.773 4.934 35.331 1.422

Πηγή   ΕΣΥΕ

4.4.6 Οικιστική δομή

Η περιοχή μελέτης εμπεριέχεται σε δυο νομούς. Το μεγαλύτερο τμήμα της ανήκει στο Ν.
Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι Εχινάδες Νήσοι ανήκουν στο Ν. Κεφαλληνίας. Ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
έχει 5 επαρχίες. Η πολυπληθέστερη είναι η επαρχία Τριχωνίδας με πρωτεύουσα το Αγρίνιο και
ακολουθούν οι επαρχίες Μεσολογγίου (Μεσολόγγι), Βόνιτσας και Ξηρομέρου (Βόνιτσα),
Βαλτού (Αμφιλοχία) και Ναυπακτίας (Ναύπακτος). Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η επαρχία
Βόνιτσας και Ξηρομέρου και ακολουθούν οι επαρχίες Βάλτου, Τριχωνίδας, Ναυπακτίας και
Μεσολογγίου. Σύμφωνα με τη μελέτη της χωροταξικής οργάνωσης του νομού που εκπονήθηκε
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ο νομός χωρίζεται σε 24 οικιστικές ενότητες.

Στα όρια της περιοχής μελέτης εμπλέκονται 5 οικιστικές ενότητες - όπως αναλύονται παρακάτω -
και εμπεριέχονται τμήματα 28 ΟΤΑ - 3 Δήμων και 27 Κοινοτήτων, θεωρώντας ότι συμμετέχουν
ακόμα και οι ΟΤΑ οι οποίοι έχουν μέτωπο επί της περιοχής μελέτης.

Οι περιοχές αυτές είναι:

Δ. Μεσολογγίου, Δ.
Αιτωλικού,
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Κ.Γαλατά,
Κ.Νεοχωρίου,
Κ. Σταμνάς (για το υδάτινο οικοσύστημα)
Κ. Αγ. Ηλίας (για το υδάτινο οικοσύστημα)
Κ. Κατοχής,
Κ. Λεσίνι,
Κ. Πεντάλοφο,
Κ. Στρογγυλοβούνι,
Κ. Αστακού,
Κ. Άνω Μουσούρα,
Κ. Κάτω Ρετσίνα
Κ. Αγ. Ευθυμίας
Δ. Ιθάκης
Οι κοίτες των ποταμών Αχελώου και Ευήνου αποτελούν διοικητικά όρια ΟΤΑ. Συγκεκριμένα

Αχελώος ποταμός : Δυτικά :    Κ. Πεντάλοφο
Κ. Λεσίνι
Κ. Κατοχή

Ανατολικά : Κ. Γούρια
                    Κ. Μαστρον
                    Κ. Νεοχωρίου

Δ. Μεσολογγίου

Εύηνος ποταμός :      Δυτικά :  Κ. Ανάληψη
                       Κ. Κάτω Μακρυνού

Κ. Μακρυνού
                      Κ. Μεσαριστά

Κ. Αγ. Γεωργίου
Κ. Ευηνοχωρίου
Δ. Μεσολογγίου Ανατολικά

:  Κ. Βλαχαμάνδρα
                      Κ. Καλαβρούζα

Κ. Τρίκορφο
                      Κ. Γαβρολίμνη

Κ. Άνω Βασιλική
Κ. Περιθώριο
Κ. Γαλατά

Όλοι αυτοί οι Δήμοι και οι Κοινότητες ανήκουν στους συνδέσμους των συμβουλίων περιοχών
της 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης εδαφικής περιφέρειας.

Η οικιστική ενότητα Μεσολογγίου περιλαμβάνει τους περιαστικούς οικισμούς του Μεσολογγίου,
καθώς και ορισμένους ορεινούς οικισμούς του Αρακύνθου που βρίσκονται επί του άξονα
Μεσολογγίου - Κάτω Ρετσίνας - Ελληνικών - Παπαδάτων. Η έδρα της οικιστικής ενότητας
Μεσολογγίου είναι και η πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η έκκεντρη θέση της
πόλης του Μεσολογγίου στη συνολική έκταση του Νομού, του οποίου η γεωμορφολογία,
χαρακτηρίζεται από μεγάλους ορεινούς όγκους, αποτελεί το βασικό παράγοντα που δεν επιτρέπει
την απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία και επομένως τη σωστή λειτουργία του
Μεσολογγίου ως
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"κέντρο" του Νομού. Έτσι το Μεσολόγγι αποτελεί το οικιστικό κέντρο 2ου βαθμού με άμεση επιρροή
από την Πάτρα, ενώ το Αγρίνιο είναι 1ου βαθμού, καθώς δεσπόζει στο υπόλοιπο τμήμα βόρεια
της οροσειράς του Αράκυνθου. Είναι διανομαρχιακής ακτινοβολίας και φαίνεται ότι έχει μεγάλη
δυναμική εξέλιξη, τόσο λόγω θέσης (πάνω στον κύριο οδικό άξονα της δυτικής Ελλάδας), όσο και
λόγω ανάπτυξης έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας. Ήδη αποτελεί έδρα της πρώτης Ανωτάτης
Σχολής Οικονομικών Επιστήμων με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία.

Η οικιστική ενότητα Μεσολογγίου (2ου επίπεδου) δέχεται την εξάρτηση των οικιστικών
ενοτήτων Αστακού και Ναυπάκτου (3ου επίπεδου), Αιτωλικού (4ου επίπεδου ενισχυμένου),
Ευηνοχωρίου (4ου επίπεδου) και την ασθενή εξάρτηση της Κατοχής-Νεοχωρίου (4ου επίπεδου).

Στην οικιστική ενότητα του Ευηνοχωρίου - οικισμός 4ου επίπεδου - συμμετέχουν 14 οικισμοί 5ου
επίπεδου και περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται στην πεδιάδα του Ευήνου, καθώς και
τους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς του άξονα προς τον Αράκυνθο. Ως γεωγραφική ενότητα
αποκόπτεται σε δυο τμήματα από τον ορεινό όγκο της Βαράσοβας, όμως οι οικισμοί ανατολικά του
ορεινού αυτού όγκου δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν μια ξεχωριστή οικιστική ενότητα.

Η τρίτη οικιστική ενότητα έχει ως κέντρο το Αιτωλικό και το οποίο χαρακτηρίζεται ως ενισχυμένο
κέντρο 4ου επίπεδου. Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλοι 13 οικισμοί 5ου
επίπεδου.
Η οικιστική ενότητα Αιτωλικού περιλαμβάνει τους οικισμούς των Κοινοτήτων που βρίσκονται
γύρω  από  τη  λιμνοθάλασσα  του Αιτωλικού   και  είναι  δυνατόν  να εξυπηρετούνται άμεσα
από το Αιτωλικό.
Όπως προαναφέρθηκε, το Αιτωλικό είναι χαρακτηρισμένο ως κέντρο 4ου επίπεδου ενισχυμένο,
για το λόγο ότι λειτουργεί σε αυτό Κέντρο Υγείας, επειδή συγκεντρώνει οικονομικές και
διοικητικές εξυπηρετήσεις και για να διατηρηθεί ο παραδοσιακός αστικός χαρακτήρας του.
Ως οικιστική ενότητα χαμηλότερου επίπεδου εξαρτάται από την αντίστοιχη του
Μεσολογγίου,   ενώ παράλληλα  δέχεται   την  εξάρτηση  της  γειτονικής  οικιστικής ενότητας
Κατοχής-Νεοχωρίου.

Η τετάρτη οικιστική ενότητα Κατοχής-Νεοχωρίου έχει ως κέντρο της τον οικισμό της Κατοχής που
είναι 4ου επίπεδου, όπως και το Νεοχώρι και 5 οικισμούς 5ου επίπεδου.

Παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη οικιστική ενότητα περιλαμβάνει δυο οικισμούς του ίδιου επίπεδου,
οι οποίοι συγκροτούν ένα δίδυμο αυτοδύναμων οικισμών. Οι οικισμοί αυτοί είναι συμπληρωματικοί
μεταξύ τους, για το λόγο ότι οι υπηρεσίες και ο κοινωνικός εξοπλισμός είναι μοιρασμένοι
ανάμεσα στους δυο οικισμούς, αφού εξυπηρετούν την ίδια ενδοχώρα και τον ίδιο πληθυσμό και
αφού συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της οικιστικής ενότητας.

Η οικιστική ενότητα Κατοχής-Νεοχωρίου ως ενότητα χαμηλού επίπεδου, εξαρτάται κυρίως από την
ανώτερη του Αιτωλικού και δευτερευόντως από του Μεσολογγίου κατά τρόπο ασθενή, λόγω της
μεγαλύτερης μεταξύ τους απόσταση.

Τέλος, η πέμπτη οικιστική ενότητα έχει ως κέντρο τον Αστακό, ο οποίος είναι οικισμός 3ου
επίπεδου και περιλαμβάνει ακόμα έναν οικισμό 4ου επίπεδου και 9 οικισμούς 5ου επίπεδου.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
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Η οικιστική ενότητα Αστακού αποτελείται από δυο ομάδες οικισμών. Η πρώτη ομάδα αντιστοιχεί
στη μικρή κοιλάδα που ανοίγεται στον κόλπο του Αστακού και αποτελείται από 4 οικισμούς και η
δεύτερη περιλαμβάνει τους υπολοίπους οικισμούς της αντίστοιχης ενδοχώρας με ανατολικό
όριο τον Αχελώο ποταμό.

Η πόλη του Αστακού αποτελεί κέντρο της οικιστικής ενότητας και κέντρο 3ου επίπεδου, στα
πλαίσια ενίσχυσής του, όχι μόνο σε επίπεδο οικιστικής ενότητας, αλλά και σε επίπεδο Νομού. Η
ενίσχυση του Αστακού συνίσταται, εκτός από την ανάδειξή του σε κέντρο οικιστικής ενότητας,
στην επαναξιοποίηση και ανάπτυξη του λιμανιού του ως το κύριο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι
του Νομού, με ακτοπλοϊκή διασύνδεση με τα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη και στην ανάπτυξή του
ως βιομηχανικού υποδοχέα με τη δημιουργία ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Τέλος, αναφέρεται, ότι ως χαμηλότερου επίπεδου, η οικιστική ενότητα Αστακού εξαρτάται από
την αντίστοιχη του Μεσολογγίου, ενώ δέχεται την εξάρτηση της οικιστικής ενότητας του Μύτικα
(4ου ενισχυμένου επίπεδου) και των Φυτειών (4ου επίπεδου). Όσον αφορά το Ν. Κεφαλληνίας,
οι Εχινάδες Νήσοι ανήκουν διοικητικά στην Επαρχία Ιθάκης και συγκεκριμένα στο 7ο Συμβούλιο
Περιοχής, με εξαίρεση τη Νήσο Πεταλά που ανήκει στην Επαρχία Σάμης.

Όρια οικισμών - Πυκνότητα και χωρητικότητα - Όροι δόμησης

Τέτοια στοιχεία δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν, διότι μέσα στην περιοχή μελέτης δεν
υπάρχουν οικισμοί. Ορισμένοι θύλακες μόνον, οικιστικές συγκεντρώσεις όπως χαρακτηρίστηκαν
κατοικούνται την περίοδο του καλοκαιριού και πρόκειται για την Τουρλίδα, τη Νήσο Τουρλίδα, το
Διόνι, το Λούρο, τη Βαμβακούλα Ευηνοχωρίου και τη Κλείσοβα. Σύμφωνα με τη μελέτη που
εκπονείται για λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.2 -"Οικολογική διαχειριστική μελέτη Τουρλίδας και Ν.
Τουρλίδας" στην "οικιστική συγκέντρωση" Τουρλίδας και Ν. Τουρλίδας υπάρχουν 164
πελάδες -πασσαλόπηκτες ξύλινες κατασκευές - που επειδή προσομοιάζουν στις παραδοσιακές
κατασκευές των αλιέων στα ιβάρια, καλούνται πελάδες και χρησιμοποιούνται ως β' κατοικία.

Η παράνομη οίκηση με τις καταπατήσεις της δημόσιας έκτασης στην Τουρλίδα, παρουσιάζεται
ήδη από το 1945, η οποία όμως, ήταν ελάχιστη. Σήμερα οι καταπατητές ανέρχονται στους
46 στην περιοχή της Τουρλίδας και στους 118 στη Νήσο Τουρλίδας3.

Στο Νησί χρησιμοποιήθηκαν τα συμπαγή εδάφη, που προέκυψαν από την εναπόθεση των
βυθοκορρημάτων, ενώ στην Τουρλίδα κυρίως τα αλίπεδα και οι επιχωματωμένες εκτάσεις, οι
οποίες κατακλύζονται περιοδικά, επειδή είναι σχεδόν ομοεπίπεδες με τη θάλασσα. Σύμφωνα με
στοιχεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στο Διόνι οι αυθαίρετες κατασκευές
είναι 143 και στο Λούρο 190. Για την Κλείσοβα δεν υπάρχουν στοιχεία, διότι δεν έχουν γίνει
καταμετρήσεις.

Με βάση την αξιολόγηση της μελέτης Τουρλίδας και Ν. Τουρλίδας, καθώς επίσης τις εκτιμήσεις
της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι πελάδες, που ως αυθαίρετα κτίσματα
κατασκευάσθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις την τελευταία εικοσαετία, αποτελούν
χαρακτηριστικά δείγματα κατασκευών που έχουν αναφορές

2 Μελετητές : Ε. Καραθανάση, Ε. Καρακώστα, Η. Τσενές, Ε. Καραμπλιάς
Σύμβουλοι: Μ. Μποναζούντας, Έψιλον Α.Ε., Δ. Ξυθάλη, Φ. Περγαντής

3 Πηγή : Μελέτη ειδικής οικολογικής και διαχειριστικής μελέτης Τουρλίδας και Ν. Τουρλίδας.
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στα χαρακτηριστικά των λ/θ της περιοχής, καθώς προσομοιάζουν με τις αρχέτυπες
πελάδες των αλιέων στα ιβάρια.

Οι αυθαίρετες κατασκευές στις υπόλοιπες "οικιστικές συγκεντρώσεις" θεωρούνται ότι
προσβάλλουν το περιβάλλον, καθώς είναι παράγκες ή γενικά κατασκευές από
ευτελή υλικά.

Βέβαια οι περιοχές δεν είναι καταγεγραμένες ως οικισμοί και καταχρηστικώς
ονομάζονται έτσι. Κατ' αρχάς στο Λούρο η καταπάτηση δημόσιας γης και οι
αυθαίρετες κατασκευές σε όλο το μήκος του άρχισαν μετά τη ζεύξη του μέσα Λούρου
με το έξω Λούρο το 1968. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί οι 190 αυθαίρετες
κατασκευές μικρής επιφανείας (μ.ο. 25-30μ2) από διάφορα οικοδομικά υλικά (ξύλινα,
πλινθόκτιστα, μεταλλικά) 4. Σύμφωνα με τη μελέτη "Λούρος Μεσολογγίου - Ειδική
οικολογική και διαχειριστική μελέτη", υπάρχει μια παράτυπη Νομαρχιακή
Απόφαση με βάση την οποία η Λουρονησίδα απέκτησε ρυμοτομικό σχέδιο πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το παράτυπο ρυμοτομικό σχέδιο :5

1. αγνοεί τις συνθήκες του ανάγλυφου
2. δεν προβλέπει αδόμητες ζώνες ασφαλείας από το μέτωπο του Πατραϊκού Κόλπου
3. αποσιωπεί τις ακατάλληλες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και δεν μνημονεύει

τις   ειδικές   γεωτεχνικές  προϋποθέσεις   θεμελιώσεων  για   την  ασφάλεια   των
κατασκευών

4. δεν προβλέπει συστήματα δικτύων για τον οικισμό ούτε και χωροθετεί τόπους
διάθεσης αστικών αποβλήτων

5. προβλέπει τη δημιουργία μιας οικιστικής μονάδας για παραθερισμό σε μια έκταση
3.000 στρ. χωρίς αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της διαθέσιμης γης

6. προβλέπει εκχέρσωση του 40% της διαθέσιμης έκτασης για τη δημιουργία οδικού
δικτύου και οικοδομών

7. προβλέπει κατασκευές σε πλημμυριζόμενες εκτάσεις 1500 στρ.
8. προβλέπει την εκχέρσωση του 50% των αυτοφυών διαπλάσεων και αμμοθινών,

Και βέβαια εκτός όλων αυτών, το ρυμοτομικό σχέδιο θεωρείται παράτυπο και οι
κατασκευές αυθαίρετες, διότι η ιδιοκτησία είναι δημόσια. Η Νομαρχιακή απόφαση
ανακλήθηκε με το Π.Δ 10643/16-5-97 ΦΕΚ 449/Δ/30-5-97.

Γενικά σε όλες τις περιοχές πρόκειται για κάποιες "οικιστικές συγκεντρώσεις"
καταπατητών δημοσίων εκτάσεων και χρησιμοποιούνται συνολικά ως β' κατοικία
παράνομα. Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Πολεοδομίας της Ν.Α
Αιτωλοακαρνανίας έχουν εγκριθεί 50 εκ. από το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να
κατεδαφιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές. Έχουν ήδη διατεθεί στη Νομαρχία τα 20
εκ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας Υπηρεσίας αναμένεται να κατεδαφισθεί κατά
προτεραιότητα η οικιστική συγκέντρωση του Λούρου. Στις υπόλοιπες περιοχές
έχουν καταγραφεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας τα αυθαίρετα μονο στο Διόνι και έχουν
καταμετρηθεί 143. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να γίνουν καταγραφές
τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελετητών στην Κλείσοβα τα
αυθαίρετα είναι περίπου 50 και στη Βαμβακούλα Ευνηχωρίου είναι περίπου 15.

4 Πηγή : Ειδική οικολογική, διαχειριστική μελέτη Λουρονησίδας Μεσολογγίου
5 Πηγή : Ειδική οικολογική, διαχειριστική μελέτη Λουρονησίδας Μεσολογγίου
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Αξίες γης

Οι αξίες γης στην περιοχή μελέτης είναι παρά πολύ μικρές, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δόθηκαν από τη Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία Μεσολογγίου. Το σημαντικότερο είναι ότι
στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν γίνει ελάχιστες αγοραπωλησίες, οπότε τα περισσότερα
στοιχεία δόθηκαν κατ' εκτίμηση. Μεγαλύτερη αξία έχουν τα αγροτεμάχια που βρίσκονται
στις Αλυκές Μεσολογγίου και συγκεκριμένα όσα έχουν πρόσωπο επί της επαρχιακής
οδού Αιτωλικού - Μεσολογγίου και η οποία φθάνει στο 1.000.000 με 1.100.000 δρχ το
στρέμμα.
Η αγροτική γη στις εκβολές του Ευήνου ποταμού έχει αξία που κυμαίνεται γύρω στις
500.000 δρχ. το στρέμμα, ενώ η αγροτική γη στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης
χωρίζεται σε δυο κατηγορίες :
• Στα "καλά χωράφια" (με ποιοτική σύνθεση εδάφους καλή), όπου η αξία γης
κυμαίνεται μεταξύ 600.000 και 700.000 δρχ. το στρέμμα, ενώ
• Στα "αλατούχα χωράφια" (με κακή σύνθεση εδάφους), όπου η αξία γης είναι
μειωμένη στις 350.000 με 400.000 δρχ. το στρέμμα.
Αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται σε ορεινή επικλινή περιοχή έχουν αξία γης περίπου
350.000 δρχ. το στρέμμα, ενώ σε βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις η αξία γης είναι ακόμα
χαμηλώτερη.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιες ιδιοκτησίες

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ),
οι δημόσιες ιδιοκτησίες που εμπεριέχονται στην περιοχή μελέτης είναι βασικά οι
περισσότερες τμήματα του υγροβιότοπου. Εντοπίσθηκαν 44 ακίνητα από τα οποία τα 4
δεν έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου του Νομού,
συνολικής έκτασης 12.341 στρ. Τα περισσότερα από αυτά έχουν πλήρη κτηματογραφικά
στοιχεία, αλλά δεν είναι λίγα κι αυτά που έχουν εντοπισθεί πλήρως, αλλά με ασαφή όρια
και λοιπά τοπογραφικά στοιχεία.

Οι περισσότερες δημόσιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια του
Δ.Μεσολογγίου, ακολουθούν με ίδιο αριθμό ο Δ. Αιτωλικού, η Κ.Νεοχωρίου και η
Κ.Γαλατά, ενώ οι λιγότερες βρίσκονται στην Κ. Κατοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (μ2)
Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26 3.798.742
Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6 1.553.500
Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ 3 1.486.178
Κ. ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ 3 4.977.000
Κ. ΓΑΛΑΤΑ 6 526.014
ΣΥΝΟΛΟ 44 12.341.434

Όσο αφορά το καθεστώς των δημοσίων αυτών ακίνητων στην πλειοψηφία τους είναι
κατεχόμενα (ποσοστό 66%). Τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα ή παραχωρημένα και η



129

λουρονησίδα είναι ειδικής φύσεως. Σημειώνεται ότι μέσα στη δημόσια έκταση της
Τουρλίδας υπάρχει μια ιδιωτική ιδιοκτησία με παραχωρητήριο.

Εκτάσεις δημοσίου θεωρούνται οι Αλυκές Μεσολογγίου, παρ' όλο που έχουν
παραχωρηθεί στο Δήμο και τις διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Δ. Μεσολογγίου και οι
"Άσπρες" Αλυκές, παρ' όλο που έχουν παραχωρηθεί για 50 χρόνια (μέχρι το 2040) στην
εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Τέλος, ιδιοκτησία του Δημοσίου αποτελεί η έκταση που καταλαμβάνουν τα ΤΕΙ
(Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) Μεσολογγίου.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι εκτάσεις που είναι χαρακτηρισμένες δάση ή δασικές
εκτάσεις είναι συνήθως ιδιοκτησίες δημοσίου χωρίς να αποκλείονται ιδιωτικές εκτάσεις που
περιλαμβάνονται εντός αυτών.

Επίσης υπάρχει πιθανότητα κάποιες από τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι θάμνοι να
είναι δημόσιες ιδιοκτησίες με χρήση βοσκοτόπια και οι Κοινότητες στις οποίες
εμπεριέχονται να έχουν τη νομή.

Μέγεθος κατάτμησης γης

Όλη η αγροτική γη που συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης υπόκειται σε
αγροτικό αναδασμό με σκοπό τη βελτίωση των όρων της γεωργικής εκμεταλλεύσεως του
εδάφους. Οι βασικές ενέργειες του αναδασμού είναι:

• Ο ολιγοτεμαχισμός, δηλαδή η συγκέντρωση της κατεσπαρμένης σε μικροτεμάχια
της αγροτικής ιδιοκτησίας σε ένα η τουλάχιστον μικρότερο αριθμό τεμαχίων.

• Η   κατάλληλη  διαμόρφωση  της  αγροτικής  ιδιοκτησίας  από  άποψη  σχήματος,
διαστάσεων και εδαφικής θέσεως για να διευκολύνεται η μηχανική καλλιέργεια, η
άρδευση, αποστράγγιση και η εξυπηρέτηση αυτής με αγροτικούς δρόμους.

• Η δημιουργία ομαδικών γεωργικών κλήρων προς ομαδική καλλιέργεια.
• Ο διαχωρισμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε κατηγορίες γαιών.
• Η νέα χωρονομική διάταξη των αγρών για την μελλοντική ανάπτυξη της γεωργίας,

κτηνοτροφίας ή και βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας καλυτέρους όρους εκμετάλλευσης
του εδάφους.

Επομένως, ο μέσος όρος κατάτμησης γης των αγροτεμαχίων στις εκβολές του
Αχελώου και βόρεια της λουρονησιδας είναι περίπου 30 στρ. 6. Μικρότερη κατάτμηση γης,
με μέσο ορό 20 στρ. έχουν τα αγροτεμάχια δυτικά των εκβολών του Ευήνου ποταμού.

Η αγροτική γη που περιβάλλεται γύρω από τα ΤΕΙ αποτελεί μια ενιαία έκταση μη
κατετμημένη περίπου 2.500 στρ. η οποία έχει δοθεί για καλλιέργεια. Στις υπόλοιπες
ορεινές περιοχές δεν έχει γίνει κατάτμηση γης.

4.4.7 Δίκτυα τεχνικής υποδομής

• Οδικό Δίκτυο

Κύριο χαρακτηριστικό των μεταφορών στο Νομό είναι η μονομερής ανάπτυξη των
οδικών μεταφορών, ενώ έχουν παραμεληθεί εντελώς οι θαλάσσιες και
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Παρόλα αυτά το επίπεδο των οδικών μεταφορών δεν
μπορεί να κριθεί ικανοποιητικό. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές κρίνεται προβληματικό.
Τέτοιες περιοχές εντοπίζονται στην ορεινή Ναυπακτία, την ορεινή Τριχωνίδα και το
ορεινό Ξηρόμερο. Στις περιοχές αυτές η μεγάλη διασπορά των οικισμών σε
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συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί την ανάγκη μεγάλου
μήκους οδικού δικτύου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν ακόμη οικισμοί που δεν έχουν
οδική σύνδεση.

Οι βασικοί εθνικοί άξονες που συνδέουν το Νομό με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι:

• Αντιρρίου - Ιωαννίνων
• Αντιρρίου - Ναυπάκτου - Ιτέας
• Αγρινίου - Καρπενησίου - Λαμίας.
Ο άξονας Ναυπάκτου - Ιτέας - και σε προέκταση Άμφισσας Λαμίας - συνδέει
εμπορευματικά και επιβατικά το Νομό και τη Δ. Πελοπόννησο κυρίως με τη Θεσσαλία,
αλλά και με τη Β. Ελλάδα.

6Πηγή : Τοπογραφική Υπηρεσία Δ/νσης Γεωργίας Μεσολογγίου

Τέλος ο άξονας Αντίρριο - Ιωάννινα συνδέει το Νομό με την πρωτεύουσα και τη Δ.
Ελλάδα. Σαν κύριο πρόβλημα της σύνδεσης του Νομού με την υπόλοιπη χώρα
παρουσιάζεται η διακοπή της συνέχειας του κυρίου εθνικού άξονα στο Ρίο, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ολοκληρωμένη σύνδεση του Νομού με το εθνικό σύστημα
αξόνων. Στον άξονα Αντίρριο - Ιωάννινα, το τμήμα Αντίρριο - Αγρίνιο εμφανίζεται
υπερκορεσμένο. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να λυθεί με τη σύνδεση Ρίου -
Αντίρριου με γέφυρα.

Το διανομαρχιακό οδικό δίκτυο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: Πρωτεύοντες άξονες -
εθνικοί δρόμοι Β κατηγορίας και δευτερεύοντες άξονες, επαρχιακοί δρόμοι. Το
πρωτεύον οδικό δίκτυο του Νομού που συνδέει τα κυριώτερα οικιστικά κέντρα μεταξύ
τους βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση αλλά είναι προβληματική η σύνδεσή του με το
δευτερεύον οδικό δίκτυο. Το πρωτεύον δίκτυο του Νομού που πρέπει να επεκταθεί προς
τις προβληματικές περιοχές έχει οργανωθεί ως εξής:

άξονας Βόνιτσας-Πάλαιρου-Μύτικα-Αστακού-Αιτωλικού
άξονας Θέρμου-Καρπενησίου
άξονας Λιμνίτσας-Ελατούς-Υψηλού Σταυρού-Καρπενησίου
άξονας Παναιτωλίου-Παραβόλας-Θέρμου-Κ.Λακρινού-Ναυπάκτου
άξονας Αστακού-Αγγελοκάστρου-Αγρινίου
άξονας Αμφιλοχίας-Βόνιτσας
άξονας Αγρινίου-Θέρμου
άξονας Μεσολογγίου-Αστακού.

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τους μικρότερους οικισμούς και τις
τοπικές παραγωγικές ενότητες περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

Επαρχιακό δίκτυο

• άξονας Κομποτίου - Ν. Χαλκιοπουύλου
• άξονας Λουτρακίου - Παλαιομάννινας
• άξονας Φυτειών - Αστακού
• άξονας Κ. Κερασόβου - Μεσολογγίου
• άξονας Μακρυνούς - Αγ. Γεωργίου
• άξονας Δάφνης - Πλατάνου
• άξονας Θέρμου – Νεοχωρίου

Το Επαρχιακό δίκτυο του Νομού σε ποσοστό 80% είναι σε κακή κατάσταση. Έτσι το
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σύνολο του οδικού δικτύου του Νομού περιλαμβάνει:

• Εθνικούς δρόμους Α κατηγορίας: 210 km
• Εθνικούς δρόμους Β κατηγορίας: 364 km
• Επαρχιακούς δρόμους: 3870 km

• Σύνολο 4444 km.

Το συγκοινωνιακό δίκτυο στη περιοχή μελέτης του υγροβιότοπου έχει ως εξής:

• Βόρεια του υγροβιότοπου υπάρχει ο Εθνικός δρόμος Αντιρρίου-Ιωαννίνων.
• Ο  επαρχιακός  δρόμος  Μεσολογγίου-Αιτωλικού-Μύτικα,   με  διακλάδωση  για  το

Νεοχώρι, την Κατοχή και Γούρια.
• Διασταύρωση της Εθνικής Οδού με δρόμο που οδηγεί στο Ευηνοχώρι και Γαλατά.
• Διασταύρωση της Εθνικής Οδού, στη θέση Στράτος, που οδηγεί προς το φράγμα

Καστρακίου (εκτός κυρίου βιοτόπου)

Όλοι οι παραπάνω δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν στο
επαρχιακό δίκτυο. Ειδικότερα το τοπικής σημασίας επαρχιακό δίκτυο, το κοινοτικό, το
αγροτικό και το δασικό είναι ανεπαρκές και η βατότητα τον χειμώνα στις ορεινές
περιοχές είναι σε ορισμένα τμήματα περιοδική.

Το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί και η μελέτη για επαναλειτουργία
του, τίθεται στο απώτερο μέλλον.

Θαλάσσιες Μεταφορές

Παρότι ο Νομός έχει ακτές μήκους 400 km, η επιβατική και εμπορευματική κίνηση από
τη θάλασσα είναι σχεδόν ανύπαρκτη εκτός των πορθμείων Ρίου - Αντιρρίου και Αστακού
που το καλοκαίρι συνδέει τον Αστακό με την Ιθάκη και την Κεφαλλονιά.

Τη μεγαλύτερη σημασία για το Νομό έχει το λιμάνι του Αντιρρίου που είναι
ουσιαστικά η συνέχεια του άξονα Αθήνα Ιωάννινα. Το 1984 διακινήθηκαν από εκεί
5.164.066 επιβάτες και 1.549.913 αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα μικρά λιμάνια, Αμφιλοχία,
Βόνιτσα, Μύτικας, Ναύπακτος έχουν πιο πολύ χαρακτήρα αλιευτικό και τουριστικό
παρά εμπορικό.

Στην περιοχή μελέτης του υγροβιότοπου μια σημαντική επέμβαση που συνέβαλε και στην
ανάπτυξη και φυσιογνωμία της πόλης Μεσολογγίου, αλλά και του θαλασσίου χώρου που
την περιέβαλλε, υπήρξε η κατασκευή του λιμανιού στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
1930. Από τότε εκτελούνται θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές κυρίως από το
λιμάνι Μεσολογγίου από το οποίο εξυπηρετείται η μεταφορά ως επί το πλείστον
αγροτικών προϊόντων. Η κίνηση του όμως είναι ελάχιστη, λόγω του αβαθούς του δίαυλου
και εκτελείται μόνο με πλοηγό,

Αεροπορικό δίκτυο

Στον Νομό γενικά υπάρχουν δυο αεροδρόμια του Αγρινίου και του Ακτίου. Το
αεροδρόμιο του Αγρινίου έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 1977 σαν ασύμφορη
οικονομικά γραμμή. "Δεδομένης όμως της προβληματικής πορθμιακής σύνδεσης
Αντιρρίου - Πάτρας, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι την κατασκευή της
γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου, ίσως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί για το διάστημα αυτό
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η απόφαση διακοπής της αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας - Αγρινίου από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας. Η πρόταση αυτή γίνεται με λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση
των τοπικών φορέων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο πληθυσμός και ιδιαίτερα
των επαγγελματιών και επιστημόνων, οι μετακινήσεις των οποίων είναι αυξημένες
σε σχέση με τις αντίστοιχες του υπόλοιπου πληθυσμού.

Το αεροδρόμιο του Ακτίου χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς. Τέλος
πρέπει να επισημανθεί ότι στους στόχους της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι να
χρησιμοποιήσει και τα δυο αεροδρόμια του Νομού ως ψεκαστικά, προκειμένου να
εξυπηρετούν τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής. Ο στόχος αυτός έχει τεθεί
δεδομένης της μεγάλης απόστασης του πλησιέστερου αντίστοιχου αεροδρομίου που
προβλέπεται να είναι η Πάτρα. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της
Πάτρας δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του Νομού και ενός Νομού,
μάλιστα, που πλήττεται από πυρκαγιές, όπως η περιοχή του Ξηρομέρου. Για το λόγο
αυτό κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του ψεκαστικού αεροδρομίου στο Αγρίνιο.

(Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης - Νομός
Αιτωλοακαρνανίας, 1984)

• Σιδηροδρομικό δίκτυο

Το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί. Η επαναλειτουργία του, αν και
κρίνεται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των μεταφορών και κυρίως των
εμπορικών, έχει τεθεί από τους τοπικούς φορείς και τον Ο.Σ.Ε.στο απώτερο μέλλον, με
προοπτική να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό κέντρο που θα αποτελεί τη
γραμμή του Ιονίου Πελάγους. Παρόλα αυτά δεν προβλέπεται από τα έργα που
εντάσσονται στα πλαίσια του δευτέρου Κοινοτικού Πακέτου Στήριξης (Β-Κ.Π.Σ.)
κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στο Νομό.

(Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης - Νομός
Αιτωλοακαρνανίας, 1984)

• Δίκτυα ηλεκτρικής ενεργείας και τηλεπικοινωνιών

Στο Νομό υπάρχουν σε λειτουργία τα υδροηλεκτρικά έργα των Κρεμαστών του
Καστρακίου και του Στράτου. Στην περιοχή μελέτης η ηλεκτροδότηση κρίνεται
ικανοποιητική. Υπάρχει δίκτυο μέσης τάσης.

Η συνολική κατανάλωση ενεργείας στο Νομό εμφανίζεται ως εξής (1984 ΕΣΥΕ).
Από συνολική κατανάλωση 195679 ΩΧΒ διατέθηκαν για:

Οικιακή χρήση 81315
Εμπορική χρήση 34894
Βιομηχανική χρήση 29909
Γεωργική χρήση 37251
Δημόσιες αρχές 6368
Φωτισμός οδών 5942

Το 1981 η κατά κεφαλή κατανάλωση του Νομού ήταν 300,3 ΩΧΒ και η Εθνική 606,1
ΩΧΒ, γεγονός που δείχνει το χαμηλό επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης του Νομού.

Η ηλεκτροδότηση κρίνεται ικανοποιητική, καθώς 118 κοινότητες έχουν ηλεκτροφωτισμό
σε καλή κατάσταση, 57 σε μετρία και 23 σε κακή κατάσταση.
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Για την ηλεκροδότηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατασκευή  η διασύνδεση
Ελλάδας - Ιταλίας με δυο γραμμές μια με προορισμό το Κ.Υ.Τ. Αράχθου και μια με
προορισμό το Κ.Υ.Τ. Αχελώου. Οι δυο αυτές διασυνδέσεις έχουν ενταχθεί μέσα στα
πλαίσια του 2ουΚ.Π.Σ. (Κ.Υ.Τ.: Κέντρο Υψηλής Τάσης)

Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και χρειάζεται επέκταση.
Γενικά αντιστοιχούν 14 τηλεφωνά ανά 100 κατοίκους, (αντίστοιχος εθνικός δείκτης
30,2) ενώ υπάρχουν προβλήματα από υπερφόρτωση των γραμμών και δυσκολία στην
τοποθέτηση νέων συσκευών.

 Δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως

Ύδρευση

Το δίκτυο ύδρευσης είναι σε καλή κατάσταση. Οι συνθήκες ύδρευσης έχουν τελευταία
βελτιωθεί σημαντικά στο σύνολο των οικισμών της περιοχής μελέτης. Με το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν ή πρόκειται
σύντομα να κατασκευασθούν δίκτυα ύδρευσης σε αρκετούς οικισμούς της ευρύτερης
περιοχής. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ανάγκη, ιδιαίτερα στους αγροτικούς οικισμούς,
κατασκευής εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, ώστε κάθε κατοικία να εξασφαλίζει δίκη της
ύδρευση.

Η πόλη του Μεσολογγίου υδροδοτείται σήμερα από την πηγή Χαλαζία, ενώ οι
υπόλοιποι οικισμοί έχουν γεωτρήσεις.

Αν και η ποσότητα του νερού που αντλείται (350 m3) για τις ανάγκες του Μεσολογγίου
είναι αρκετή δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της πόλης εξαιτίας, κυρίως, των
μεγάλων απωλειών που φτάνουν το 80%. Αίτια των τεραστίων αυτών απωλειών είναι η
αποσάθρωση των χάλκινων συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο που οφείλεται στην
ηλεκτρ;oλυση με το σίδηρο. Το υπάρχον σήμερα δίκτυο ανακατασκευάστηκε πάνω στο
παλιό δίκτυο στις αρχές της δεκαετίας του 70. Επίσης και κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, η ποσότητα του αντλούμενου νερού δεν επαρκεί να καλύψει τις
ανάγκες της πόλης σε νερό, γιατί οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, προκειμένου να
ποτίσουν τα χωράφια τους, δεν χρησιμοποιούν το νερό που προορίζεται για
άρδευση, αλλά το πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης. (Πηγή: Υ.ΧΩ.Π & Νομαρχία
Αιτωλοακαρνανίας Γ.Π.Σ. Μεσολογγίου 1984). Η υδροδότηση της πόλης του
Μεσολογγίου από τον ποταμό Εύηνο ανάμενεται να λύσει τα διάφορα προβλήματα. Θα
αντλούνται 600 m3 νερού. Η ποιότητα του νερού θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη από
αυτή των εμφιαλωμένων νερών.

Αποχέτευση

Το δίκτυο αποχέτευσης στο Νομό είναι σε κακή κατάσταση. Σε 153 Κοινότητες το
δίκτυο είναι ανύπαρκτο και σε 18 σε μετρία έως κακή κατάσταση. Επίσης οι
περισσότερες Κοινότητες παρουσιάζουν πρόβλημα διάθεσης των οικιακών τους
αποβλήτων.

Οι πόλεις Μεσολογγίου και Αιτωλικού διαθέτουν συστήματα βιολογικού καθαρισμού
των λυμάτων τους.

Η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Μεσολογγίου εκβάλλει τα απόβλητα
στον δίαυλο της Κλείσοβας. Η εγκατάσταση μέχρι πρότινος υπολειτουργούσε ή άλλοτε
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δεν λειτουργούσε καθόλου. Μετά τα έργα επισκευής (κυρίως ηλεκτρομηχανολογικά) αν
και υπήρξε σημαντική βελτίωση η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει μειωμένη
απόδοση που οφείλεται κυρίως σε λειτουργικά προβλήματα (έλλειψη επαρκώς
ειδικευμένου προσωπικού κ.α).

Αντίθετα η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Αιτωλικού ενώ λειτουργούσε σε
συχνή βάση τελευταία παρουσιάζει και αυτή προβλήματα.

Το Μεσολόγγι διαθέτει, δίκτυο υπονόμων βεβιασμένης ροής, που συγκεντρώνει τις
αστικές και βιομηχανικές απορροές από την πόλη με σύστημα αντλιοστασίων και τις
καταθλίβει στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού.

Τα λύματα του Αιτωλικού συλλέγονται με δίκτυο υπονόμων και οδηγούνται προς
επεξεργασία σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού που βρίσκεται δίπλα στο
ιχθυοτροφείο Πόρος (στο δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού), όπου γίνεται και η εκβολή των
επεξεργασμένων υγρών, ενώ τα λύματα και τα παραπροϊόντα του καθαρισμού διατίθενται
στη χωματερή.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού προβλέπεται και για το Νεοχώρι με αποδέκτη, των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, μιας αποστραγγιστικής τάφρου που εκβάλλει στον
Αχελώο. Οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής μελέτης αποχετεύονται σε βόθρους.

•   Αρδευτικό δίκτυο.

Το αρδευτικό δίκτυο έχει διαμορφωθεί με ένα σύστημα διωρύγων, τάφρων και
αντλιωστασίων άρδευσης και στράγγισης. Το νερό που χρεισιμοποιείται στην
άρδευση των περιοχών αυτών προέρχεται από τη λίμνη Λυσιμαχία και τον ποταμό
Αχελώο.

Τα αρδευτικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου - Αιτωλικού έχουν
ομαδοποιηθει με βάση καθορισμό ζωνών ως ακολούθως:

Ι.  Αρδευτικά δίκτυα της Κατοχής του Πενταλόφου και του Λεσινίου.
II. Αρδευτικά δίκτυα Νεοχωρίου.
III. Αρδευτικά δίκτυα Μαστρού, της Γουριάς και τμήματος του Νεοχωρίου.
IV. Αρδευτικά δίκτυα των ανατολικών και βορείων εκτάσεων περιμετρικά της

λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.
V. Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Δήμου Μεσολογγίου.
VI.Αρδευτικά δίκτυα του Ευηνοχωρίου που εξυπηρετούν τις εκτάσεις μεταξύ    του

δίαυλου της Κλείσοβας και του Ευήνου ποταμού.

Ι.         Αρδευτικά δίκτυα Κατοχής, Πενταλόφου και Λεσινίου.

Τα δίκτυα αυτά περιλαμβάνουν:

• Το αγρόκτημα Λεσινίου, έκτασης 55000 στρ., που αρδεύεται σε
ποσοστό 100%. Τα 18000 στρ. Υδροδοτούνται από τις πηγές της
Λάμπρας και τα υπόλοιπα 37000 στρ. από τον Αχελώο. Οι παραπάνω
εκτάσεις στραγγίζουν στη θάλασσα (Ιόνιο Πέλαγος).

• Τις  κτηματικές  περιοχές  Πενταλόφου - Λεσινίου,   όπου   υπάρχει
αρδευτικό    δίκτυο    συνολικής    έκτασης    12000 στρ.    Το    οποίο
υδροδοτείται από το αντλιοστάσιο Α, με παροχετεύσιμη ποσότητα
από τον ποταμό Αχελώο.

• Τα   αρδευτικά    δίκτυα    της    Κατοχής   εξυπηρετούνται    από    τα
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αντλιοστάσια  Α2   και  Α3   με   αντίστοιχες  παροχές   2852m3/h   και
486θm3/h. Η εκτιμώμενη έκταση προς άρδευση για τα παραπάνω
αντλιοστάσια   ανέρχεται   στα   17000 στρ..    Η   παροχέτευση   των
αντλιοστασίων γίνεται με τη διώρυγα ΔII η οποία αποτελεί τμήμα της
διώρυγας Δ20 μετά το σίφωνα της Κατοχής. Η αποχέτευση και η
αποστράγγιση της περιοχής γίνεται μέσω του αντλιοστασίου Δ4 με
δυνατή παροχή αποχέτευσης 85500m3/h και αποστράγγισης 9400 m3/h.

II. Αρδευτικά δίκτυα Νεοχωρίου.

Η ακαθάριστη πεδινή έκταση πλησιάζει τα 100000 στρ. αλλά μόνο ένα μικρό μέρος της
αρδεύεται συστηματικά μετη χρήση του νερού της διώρυγας Δ20 η οποία πριν από το
σίφωνα της Κατοχής διαχωρίζεται στη ΔΙ, και ΔΙΙ. Με τη σειρά της η Δ, διακλαδίζεται στη
διώρυγα ΔΙ-1, και στη ΔΙ-2 ενώ κάποιο τμήμα της συνεχίζει προς τα νότια μέχρι το λόφο
Σκούπα.

Το αντλιοστάσιο Α, υδροδοτεί έκταση 11300 στρ. έχοντας παροχετεύσιμη ποσότητα
4000m3/h από τη διώρυγα ΔI-1. Το αντλιοστάσιο Α2 εξυπηρετεί έκταση 8200 στρ. με
παροχέτευση 3250m3/h από τη διώρυγα ΔI-2.

Στη ζώνη που βρίσκεται μεταξύ του λόφου Σκούπα και του Αχελώου, το σύνολο των
14200 στρ. που καταλαμβάνει αρδεύεται από το αντλιοστάσιο Α4 με παροχή 5220m3/h από
τη διώρυγα ΔI. Επίσης η ζώνη αυτή στραγγίζει στον Αχελώο ενώ για το υπόλοιπο τμήμα
του δικτύου που στραγγίζει στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου λειτουργούν τα
αντλιοστάσια αποχέτευσης και στράγγισης D1, D2 και η τάφρος ΤΙΙΙ, που εξυπηρετούν
εκτάσεις 21000 στρ. και 12000 στρ. αντίστοιχα.
Η δυνατή παροχή στράγγισης της τάφρου ΤΙΙΙ ανέρχεται σε 36000m3/h ενώ τα
αντλιοστάσια D1, και D2 έχουν 6100m3/h και 11880m3/h αντίστοιχα. Η μέγιστη παροχή
αποχέτευσης για το D1 φθάνει τα 45700m3/h ενώ το D2 έχει παροχή 90000 m3/h.

III. Αρδευτικά δίκτυα Μαστρού, Γουριάς και τμήματος του Νεοχωρίου.
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα αρδευτικά δίκτυα του Νεοχωρίου, Μαστρού και Γουριάς. Τα
δυο πρώτα υδροδοτούνται από τη διώρυγα Δ20 με τα αντλιοστάσια Α2 και Α3. Το
αντλιοστάσιο Α2 έχει παροχή 5760 m3/h και εξυπηρετεί έκταση 14200 στρ. ενώ το Α3

εξυπηρετεί έκταση 8500στρ. με παροχή 3912 m3/h.

Η περιοχή στραγγίζει στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με τις τάφρους ΤΙ (9500στρ.) και
ΤΙΙ (8300στρ.) με αντίστοιχες παροχές 45700 m3/h και 32400 m3/h.

Βορειότερα του Αιτωλικού και παρά της λιμνοθάλασσας είναι το αντλιοστάσιο D6 το
οποίο εξυπηρετεί έκταση 8300 στρ.με δυνατή αποχετεύσιμη παροχή 18000 m3/h και
στραγγιζόμενη παροχή 4500 m3/h.

Στην περιοχή της Γουριάς λειτουργεί αρδευτικό δίκτυο έκτασης 11000 στρ. που
υδροδοτείται από το αντλιοστάσιοΑ1 με παροχή 4320 m3/h. Η στράγγιση του δικτύου γίνεται
στον Αχελώο.

IV. Αρδευτικό δίκτυο περιοχής λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.

Η συνολική έκταση του δικτύου είναι 18000 στρ. περίπου. Υδροδοτείται κυρίως από τη
διώρυγα Δ28 και εν μέρει από τη Δ20. Η απαιτουμένη παροχή άρδευσης για το σύνολο της
έκτασης ανέρχεται στα 1.07 m3/sec και η τροφοδοσία του δικτύου γίνεται με 3
αντλιοστάσια, που είναι:

• Αντλιοστάσιο Α1 : Βρίσκεται βορειοδυτικά της λιμνοθάλασσας του
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Αιτωλικού και εξυπηρετεί 3875 στρέμματα υδροδοτούμενο από τη
διώρυγα Δ20.

• Αντλιοστάσιο Α2 : Βρίσκεται ανατολικά της λιμνοθάλασσας του
Αιτωλικού και εξυπηρετεί έκταση 6260 στρ. υδροδοτούμενο από τη
διώρυγα Δ28.

• Αντλιοστάσιο Α3  : Βρίσκεται νοτιοανατολικά της λιμνοθάλασσας του
Αιτωλικού και εξυπηρετεί έκταση 7160 στρ. υδροδοτούμενο από τη
διώρυγα Δ28.

V. Αρδευτικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου.

Το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου Μεσολογγίου εξυπηρετεί έκταση περίπου
25000 στρ. και υδροδοτείται από επτά μικρά αντλιοστάσια. Η αποχέτευση και η
στράγγιση γίνεται με τη βοήθεια των αντλιοστασίων Β1 και Β2.

Το αντλιοστάσιο Β1 βρίσκεται βορειοδυτικά του Μεσολογγίου και συνδέεται με τάφρο με τον
δίαυλο του Αιτωλικού. Εξυπηρετεί έκταση 7500στρ. με δυνατή παροχή αποχέτευσης
14400 m3/h και στράγγισης 7200 m3/h. Το αντλιοστάσιο Β2 βρίσκεται ανατολικά του
Μεσολογγίου και συνδέεται με το δίαυλο της Κλείσοβας. Εξυπηρετεί έκταση 4300 στρ. με
δυνατή παροχή αποχέτευσης 10800 m3/h και στράγγισης 2160 m3/h. Η υπόλοιπη έκταση
αποχετεύεται και αποστραγγίζεται δια μέσου των χειμάρων και των τάφρων που
καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας.

VI. Αρδευτικά δίκτυα Ευηνοχωρίου.

Η συνολική ακαθάριστη έκταση είναι 28500 στρ. από τα οποία αρδεύονται σήμερα τα
18000 στρ. Στην περιοχή λειτουργούν τα αντλιοστάσια Α5 και Α6 τα οποία
υδροδοτούνται από τη διώρυγα Δ28. Η διώρυγα συνδέεται με την τάφρο Τ3 η οποία
στραγγίζει στο νότιο άκρο του ποταμού Ευήνου. Για την αποχέτευση και αποστράγγιση
της περιοχής υπάρχει αντλιοστάσιο που βρίσκεται στις όχθες του δίαυλου της
Κλείσοβας. Η μέγιστη παροχή στράγγισης είναι 8700 m3/h και η μέγιστη παροχή
αποχέτευσης 50400 m3/h. Οι διαστάσεις της τυπικής αρδευτικής μονάδας είναι 30
στρέμματα ισοπαχή των τάφρων 220 ή 250 m.

Καλλιέργειες

Οι καλλιέργειες της περιοχής διαφέρουν από τις τυπικές καπνοκαλλιέργιες του Νομού. Η
κατανομή των βασικών καλλιεργειών στα παραπάνω δίκτυα έχει ως εξής:

• Δίκτυο     Ι: Μηδική 30%, βαμβάκι 30%, καλαμπόκι 40%.
• Δίκτυο II: Μηδική    30%,    βαμβάκι    30%,    καλαμπόκι    30%,

δενδρώδεις καλιέργειες 10%.
• Δίκτυο III:  Βαμβάκι    10%,    καλαμπόκι 30%,    μηδική    30%,

δενδρώδεις καλλιέργειες 10%, καπνός 10%.
• Δίκτυο IV: Βαμβάκι 10%, καπνός 30%, μηδική 30%, δενδρώδεις

καλλιέργειες 30%.
• Δίκτυο V: Δενδρώδεις  καλιέργειες (ελιές,  εσπεριδοειδή)  50%,

μηδική 40%, κηπευτικά 10%.
• Δίκτυο VI: Μηδική 30%, αραβόσιτος 30%, βαμβάκι 40%.

Γενικά παρατηρούνται συγκαλλιέργειες σε μικρές εκτάσεις, ενώ εξαιτίας της μεγάλης
αξιοποίησης και του εντατικού ρυθμού της γεωργικής δραστηριότητας οι
αγραναπαύσεις παρουσιάζονται σε χαμηλό ποσοστό.
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Οι μέσες στρεμματικές αποδόσεις είναι 750 kgr/στρ. για τη μηδική, 1000 kgr/στρ. για το
καλαμπόκι, 2100 kgr/στρ. για τα εσπεριδοειδή και 350 kgr λαδι/στρ. το χρόνο στα
ελαιόδεντρα.

•   Λοιπή Τεχνική Υποδομή

Η Τουρλίδα και η Λουρονης;iδα της Τουρλίδας εξυπηρετούνται καθ' ολοκληρία από όλα τα
δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και τηλεφώνου, σε αντίθεση με τη Νήσο
Τουρλίδας που δεν έχει πλήρες δίκτυο Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε..

Αποχετευτικό δίκτυο δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούνται απορροφητικοί βόθροι, με
αποτέλεσμα τα λύμματα να ρυπαίνουν τη λιμνοθάλασσα.

4.4.8 Χρήσεις γης

Η πιο εκτεταμένη χρήση γης είναι η αλιεία που ασκείται στο σύμπλεγμα των
λιμνοθαλασσών της περιοχής μελέτης και χωρίζεται σε δυο κατηγορίες

1. Ελεύθερη Αλιεία

Ασκείται στα φυσικά ιχθυοτροφεία και ιδιατερη μνεία γίνεται στο υποκεφάλαιο που
διαπραγματεύεται τους παραγωγικούς τομείς

2. Ιχθυοκαλλιέργειες

Οι μονάδες ιχθοκαλλιέργειας οι οποίες είναι σήμερα εγκατεστημένες στην περιοχή
αφορούν:

1. Τα πλωτά θαλάσσια συστήματα εκτροφής ευρύαλων ψαριών  14 Μονάδες
2. Τα χερσαία συστήματα εκτροφής σε στεγανές δεξαμενές

(πεστροφοκαλλιέργεια)  Μια μονάδα .

• Γεωργική γη

Η γεωργική γη αποτελεί τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Αχελώου στο νότιο και
νοτιοδυτικό τμήμα και ένα τμήμα δυτικά των εκβολών του Ευήνου ποταμού. Πρόκειται
για πολύ μικρά τμήματα της συνολικής περιοχής μελέτης Οι γεωργικές εκτάσεις
προήλθαν από αποστραγγιστικά έργα και αρδεύονται κατά 75% περίπου. Κάποιες από
αυτές αποτελούν εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, ενώ κάποιες άλλες είναι άγονες.

• Οικιστική χρήση

Οπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφαλαίο "Όρια Οικισμών", στη μελετώμενη περιοχή δεν
υπάρχει οικιστική χρήση με την τυπική μορφή. Υπάρχουν όμως "οικιστικές
συγκεντρώσεις", όπως χαρακτηρίστηκαν. Πρόκειται κυρίως για καταπατήσεις των
δημοσίων εκτάσεων, φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο στη λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που επιχωματώθηκαν (βλέπε
χάρτη Ε.3.2 του παραρτήματος).

Οι περιοχές αυτές είναι η Τουρλίδα, Ν. Τουρλίδας, Διόνι, Κλείσοβα, Βαμβακούλα
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Ευηνοχωρίου και Λούρος.

Λόγω της ιδιομορφίας των ακτών δεν είχαν δημιουργηθεί οι τυπικοί παραλιακοί
οικισμοί. Εξαίρεση αποτέλεσε το Μεσολόγγι που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους
βάλτους, ως ένας ψαράδικος οικισμός ενός "λιμναίου" πληθυσμού, και φυσικά το
Αιτωλικό.

Εκτός από τις "οικιστικές συγκεντρώσεις" που αναφέρθηκαν στο κεφ. "όρια οικισμών", ως
β' κατοικία υπάρχουν επίσης δυο γραμμικές αναπτύξεις μήκους ενός χιλιομέτρου,
παράλληλες μεταξύ τους, κατά μήκος του δρόμου Νήσου Τουρλίδας - Αιτωλικού και του
απέναντι αναχώματος, που τις χωρίζουν τα ύδατα του δίαυλου Αιτωλικού. Οι πελάδες
καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο κατά μήκος της ακτής και μερικές είναι σχεδόν μέσα στη
θάλασσα. Μοιάζει οι δυο αυτές αντικρινές συγκεντρώσεις να συγκροτούν μια "γειτονία"
μέσα στη θάλασσα, αφού η μεταξύ τους απόσταση, δηλαδή το πλάτος του δίαυλου, είναι
πολύ μικρό.

Εκεί μένουν μόνιμα αλιείς αυθαίρετοι χρήστες και χρησιμοποιούν πελάδες όχι μόνον για
κατοικία, αλλά και για "επαγγελματική στέγη". Επίσης σε πελάδες ελλιμενίζονται οι γάϊτες
τους - πρόκειται για μια επίσης ιδιότυπη βάρκα, χωρίς καρίνα, προκειμένου να κυκλοφορεί
στην αβαθή λιμνοθάλασσα.

Παλιότερα ο θύλακας αυτός αποτελούσε την "κατοικία" των εργαζομένων σε μια
ιχθυοτροφική μονάδα που υπήρχε εκεί. Σήμερα επαναχρησιμοποιείται από τους αλιείς-
αυθαίρετους χρήστες.

Επίσης, στο ανατολικό άκρο της λουρονησίδας εκεί όπου υπάρχουν οι χερσαίες
εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου Θολής, υπάρχει και μικρός οικισμός ψαράδων, οι
οποίοι διαμένουν σε πελάδες. Στις Εχινάδες η οικιστική χρήση δεν υπάρχει σε κανένα από
τα νησιά. Εποχιακώς μόνον συχνάζουν κτηνοτρόφοι και αλιείς.

• Δάση και δασικές εκτάσεις

Οι δασικές εκτάσεις που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης είναι ελάχιστες. Μια μεγάλη
έκταση υπάρχει στην περιοχή Καλιχίτσα, ανατολικά του όρμου Κούμαρου, ενώ
μικρότερες επιφάνειες καταλαμβάνουν περιοχές του Τρίκαρδου και Κουτσολάρη όπου
υπάρχουν υπολείμματα βελανιδιάς και καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησής τους,
καθώς επίσης και στο φαράγγι της Κλεισούρρας. Δάσος χαρακτηρισμένο είναι και το
υδροχαρές δάσος του Φράξου το οποίο αποτελεί διατηρητέο μνημείο της φύσης (ΦΕΚ
773/24-12-85). Ιδιαίτερη περιγραφή για το δάσος του Φράξου γίνεται στην σελίδα 54 του
παρόντος κεφαλαίου όπου αναλύονται τα χλωριδικά στοιχεία της περιοχής μελέτης.

Επίσης σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Corine του ΟΚΧΕ δασικές είναι και οι
εκτάσεις στις Εχινάδες Νήσους (βλέπε χάρτη Ε.3.1). Ομοίως και με τα στοιχεία του
Δασαρχείου Μεσολογγίου η περιοχή είναι δασική και τμήμα της μόνο είναι γεωργική γη.
Δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτοψία, και δεν
έχει χαρτογραφηθεί η υφισταμένη κατάσταση, δεν υπάρχουν δηλαδή δασικοί χάρτες.

• Βοσκότοποι - Κτηνοτροφία
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Τα περισσότερα νησιά των Εχινάδων είναι βραχώδη και άνυδρα, αλλά αρκετά από
αυτά καλύπτονται από φυσική βλάστηση και αποτελούν μονίμους βοσκότοπους.
Επίσης βοσκότοποι παρατηρούνται και στο νησί της Τουρλίδας και στη Λουρονησίδα και
γενικώς οι λόφοι με χαμηλή βλάστηση αποτελούν χώρους ελεύθερης βοσκής.

Στη άμεση ευρύτερη περιοχή μελέτης επισημάνθηκε μια κτηνοτροφική μονάδα στο
νότιο άκρο του λόφου του Αγίου Νικολάου, για την οποία δεν έχει εξεταστεί ο βαθμός
επιβάρυνσης του οικοσυστήματος της περιοχής από τη συστηματική βόσκηση
σημαντικού αριθμού και μεγάλου μεγέθους ζώων-βοοειδή. Επίσης, επισημάνθηκε ένα
πρόχειρο μικρό χοιροτροφείο επί του δρόμου σύνδεσης του νησιού της Τουρλίδας με
την πόλη του Αιτωλικού.

• Εξόρυξη-Αλυκές

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν τρία ανενεργά λατομεία η παρουσία των οποίων
δημιουργεί μια ασυνέχεια στο τοπίο. Το ένα βρίσκεται στο νότιο άκρο του λόφου του
Αγίου Νικολάου Αιτωλικού, το δεύτερο ανατολικά της βιομηχανικής ζώνης Μεσολογγίου-
Αιτωλικού και το τρίτο στη θέση Παλιορόλακκος. Η αποκατάσταση της αισθητικής του
χώρου με την επαναφορά του πρασίνου, ιδιαίτερα στο πρώτο, κρίνεται αναγκαία,
δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα του συνολικού οικοσυστήματος και συμβάλλει στη συνολική
εικόνα του. Σημαντική έκταση καταλαμβάνουν οι αλυκές Μεσολογγίου (ΑΣΠΡΗ ΑΕ). Η
αλυκή της Τουρλίδας καταλαμβάνει μια πολύ μικρότερη έκταση.

Τα έργα που έχουν λάβει χώρα στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Κλείσοβας για τη
δημιουργία αλυκών ξεκίνησαν το 1960 με την κατασκευή της αλυκής της Άσπρης στα
δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου. Καταλαμβάνει μια επιφάνεια 12.400 στρ. Από
αυτήν τα 1.024 στρ. καλύπτονται από τις δεξαμενές εξάτμισης και 980 στρ. από τα
κρυσταλλοπήγια, ενώ διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η αλυκή αυτή
επικοινωνεί με τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας από την οποία και αντλείται νερό για τις
ανάγκες της παραγωγής του αλατιού, ενώ τα αλμόλοιπα διοχετεύονται στο δίαυλο που
συνδέει τις δυο λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού.

Επίσης, το 1967 προγραμματίστηκε η κατασκευή της αλυκής της Κλείσοβας (επιφανείς
25.000 στρ). Μέρος των προβλεπομένων έργων κατασκευής τελείωσαν το 1973, αλλά
επειδή υπολειτουργούσε, δεδομένου ότι ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος για λειτουργία
αλυκής, μετά από το 1974 αποδόθηκε και πάλι στην αλιεία.

• Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι - Περιοχές πρασίνου

Οι χώροι αυτοί είναι υποτυπώδεις και απαντώνται κυρίως σε αλμυρόβαλτους. Στην
Τουρλίδα υπάρχουν σε ένα τμήμα των αλμυρόβαλτων, στην ανατολική ακτή και στο
νότιο σημείο, όπου παλαιότερα, μετά από επιχωματώσεις δημιουργήθηκε ένας μικρός
μώλος για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών. Στην δυτική και νότια ακτή υπάρχει υψηλή
βλάστηση, ενώ ο υπόλοιπος χώρος μένει αδιαμόρφωτος, με ελάχιστες σκιάδες. Στο
Νησί της Τουρλίδας έχουν φυτευθεί ξένα προς το οικοσύστημα είδη από τους
αυθαίρετους χρήστες πλησίον των πελάδων. Πράσινο επίσης υπάρχει και στη
Λουρονησίδα, στους αλμυρόβαλτους και γλυκόβαλτους.

• Αναψυχή

Χώροι αναψυχής υπάρχουν μόνον στις ακτές τους όπου γίνονται θαλάσσια μπάνια.
Στην Τουρλίδα επιπλέον υπάρχουν δυο ταβέρνες, στη δυτική και νότια ακτή, οι οποίες
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είναι συμβατικής κατασκευής, καθώς και μια ακόμα στην είσοδο των Αλυκών της
Τουρλίδας. Η ζώνη αυτή της αναψυχής είναι ενεργή κυρίως κατά τους θερινούς μήνες,
αλλά και κατά τη διάρκεια διάφορων εορτών του χρόνου, προσφέροντας τη δυνατότητα
διημέρευσης σε κάποιους περαστικούς τουρίστες.

• Αθλητικοί χώροι

Στο νότιο άκρο της Τουρλίδας υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ και μια παιδική χαρά.

• Ελλιμενισμός γαϊτών

Όλη η θαλάσσια επικοινωνία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, είτε από τους
αλιείς, είτε από τους "παραθεριστές" γίνεται με γαΐτες. Ο ελλιμενισμός των γαϊτων
γίνεται, είτε στη λιμνοθάλασσα, όπου δένονται απλώς σε μεγάλα ξύλα σε μικρή
απόσταση από τις ακτές, είτε σε εξέδρες στις ακτές της Τουρλίδας και του νησιού της
Τουρλίδας, αλλά μόνο σε αυτές που έχουν πρόσωπο στο δίαυλο προσέγγισης των
πλοίων στο λιμάνι του Μεσολογγίου, είτε σε στέγαστρα που έχουν κατασκευαστεί
πρόχειρα, υπό μορφή πελάδων, και υπάρχουν μόνο στις δυο συνοικίες πελάδων του
δίαυλου του Αιτωλικού και στο κανάλι νότια των εργατικών κατοικιών του
Μεσολογγίου, από το αντλιοστάσιο και προς τη λιμνοθάλασσα

• Πορθμείο

Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης του νησιού της Τουρλίδας με το Μεσολόγγι, εκτός
βέβαια με γαΐτες, ή οδικώς, αποτελεί το πορθμείο σύνδεσης του δίαυλου του
Αιτωλικού, που ενώνει το νησί με τον απέναντι χώρο. Το πορμθείο είναι εποχιακής
λειτουργίας, κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες,
κατασκευάσθηκε από 30 πελαδούχους, οι οποίοι και εξυπηρετούνται. Το πορθμείο
λειτουργεί παράνομα (χωρίς αδεία από τις οικείες αρχές, Λιμεναρχείο - Λιμενικό
Ταμείο) και θεωρείται επικίνδυνο, τόσο γι' αυτούς που μεταφέρει, όσο και γι' αυτούς
που διέρχονται με τις γαΐτες.

• Αττορρίματα

Στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, ο Δ. Μεσολογγίου χρησιμοποιεί έκταση του
αλμυρόβαλτου και ορισμένα αναχώματα για χρήση ελευθέρου σκουπιδότοπου. Η
δημιουργία του προβλεπομένου ΧΥΤΑ θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.

4.4.9 Συγκρούσεις Χρήσεων Γης

Από την περιγραφή των χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης διαπιστώνεται ότι
παρατηρούνται συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ ορισμένων χρήσεων γης. Οι "οικιστικές
συγκεντρώσεις" των αυθαίρετων χρηστών στις παραθαλάσσιες περιοχές που
αναφέρθηκαν δημιουργούν μια σύγκρουση με τη χρήση γης της βόσκησης. Οι
αυθαίρετοι χρήστες μάλιστα κατά διαστήματα υποβάλλουν υπομνήματα στα οποία
αναπτύσσουν τις "οχλήσεις" που υφίστανται. Βέβαια η βόσκηση είναι μια απαραίτητη
χρήση για ορισμένες περιοχές του οικοσυστήματος στο βαθμό που ασκείται
ορθολογικά.

Οι οικιστικές συγκεντρώσεις βέβαια επιφέρουν σοβαρές πιέσεις και αλλοιώσεις στο
περιβάλλον και κατ'αυτον τον τρόπο σημειώνεται μια από τις πλέον έντονες
συγκρουσιακές σχέσεις και κατ'επέκταση επιπτώσεις των οικιστικών συγκεντρώσεων στα
οικοσυστήματα. Σοβαρή συγκρουσιακή σχέση αναπτύσσεται επίσης μεταξύ των
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δραστηριοτήτων της γεωργίας και της αλιείας, λόγω της μορφής της γεωργικής
εκμετάλλευσης που γίνεται με την εντατική χρήση των φυτοφαρμάκων και των
λιπασμάτων, τα οποία καταλήγουν στη λ/θ όπου ασκείται η αλιεία. Μεγάλο βαθμό
ευθύνης έχουν τα αποστραγγιστικά έργα. Τα αντλιοστάσια 01 & 02 που βρίσκονται
εντός της περιοχής μελέτης επιτρέπουν την εκροή στις λ/θ μεγάλων ποσοτήτων
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μαζί με τα αποστραγγιζόμενα ύδατα. Το στοιχείο αυτό έχει
σημαντικές συνέπειες στα αλιεύματα διότι σ'αυτα καταλήγουν με την τροφική αλυσίδα τα
φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.

Συγκρουσιακές είναι επίσης οι σχέσεις μεταξύ γεωργίας και κτηνοτροφίας διότι με τις
επιφανειακές αποπλύσεις των εδαφών τα φυτοφάρμακα και λιπάσματα καταλήγουν
επίσης στους αλμυρόβαλτους όπου εκτεταμένα ασκείται η δραστηριότητα της
βόσκησης. Ταυτόχρονα όμως η βόσκηση σ'αυτους τους παραλιμνοθαλάσσιους
αλμυρόβαλτους, αν και απαραίτητη στο οικοσύστημα στο βαθμό όπου τηρούνται οι όροι
της μελέτης βοσκοϊκανότητας, που πρέπει να εκπονηθεί είναι πηγή ρύπανσης για τις λ/θ
προκαλώντας δευτερεύουσας σημασίας επιπτώσεις στην υδατοποιότητα. Το στοιχείο
αυτό είναι η αιτία της πρόκλησης της συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ αλιείας και
βόσκησης.

4.5 Οικονομικές δραστηριότητες & τάσεις τους

Στο κεφαλαίο αυτό γίνεται αναφορά στους παραγωγικούς τομείς που καθορίζουν την
ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα γίνεται μια ανάλυση των
δραστηριοτήτων και έργων που αφορούν στους τομείς: γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία,
δασοπονία, βιομηχανία, τουρισμός. Επίσης αναλύονται τα έργα που αναφέρονται στις
Αλυκές Μεσολογγίου, καθώς και τα προγραμματιζόμενα έργα ανάπτυξης για τον κάθε
παραγωγικό τομέα.

4.5.1      Πρωτογενής τομέας

Ο πρωτογενής τομέας κατέχει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του περιφερειακού
εισοδήματος στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Ταυτόχρονα παρατηρείται
διάρθρωση του ΑΕΠ του Νομού σε τάση που διαφέρει σημαντικά από αυτή που
διαγράφεται για το σύνολο της χώρας.

•   Γεωργία

Το 1986 η γεωργική γη στο Νομό αντιπροσωπεύε το 20,1% της έκτασης του Νομού και
σε σχέση με το 1981 παρουσιάζει πτώση 6,1%. Το μέγεθος της μέσης γεωργικής
εκμετάλλευσης είναι σημαντικά μικρότερο από τον μέσο ορό της χώρας, γεγονός που
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς μάλιστα ένα μεγάλο
ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, περίπου 30% σύμφωνα με την χωροταξική
μελέτη του ΥΧΟΠ, έχουν έκταση από 0-10 στρέμματα.

Η γεωργική γη που καλύπτει την περιοχή μελέτης ανήκει στη λεκάνη απορροής του
Αχελώου και πιο συγκεκριμένα στο κάτω τμήμα της περιοχής κατάντη του φράγματος
Στράτου, και του Ευήνου μετά τη γέφυρα Ευηνοχωρίου. Οι κοινότητες στις οποίες
ανήκουν διοικητικά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι: ο Γαλατάς, το Ευηνοχώρι, το
Νεοχώρι, η Κατοχή, το Λεσίνι, η Γούρια, το Πεντάλοφο, το Χρυσοβέργι, η Σταμνά,
καθώς και οι Δήμοι του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού.
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Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση είναι 336360 στρ. από τα οποία αρδεύονται
248200 στρ. ποσοστό 73.8% (στοιχεία 1987), το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του
αντίστοιχου μέσου ορού της χώρας (30%). Ο μέσος γεωργικός κλήρος εκτιμάται σε 25
στρέμματα έναντι των 35 στρεμμάτων που αντιστοιχούν σε όλη τη χώρα. Κύριο
παράγοντα για την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας σε μια περιοχή αποτελεί η
σύσταση και τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

Γενικά τα εδάφη στην περιοχή μελέτης είναι καλής παραγωγικότητας με εξαίρεση τις
νότιες παραλιμνοθαλάσσιες ζώνες όπου τα εδάφη είναι αλατούχα η αλατουχο-
αλκαλιωμένα και μπορούν να παραδοθούν στην καλλιέργεια μετά την εκτέλεση των
απαιτουμένων εργασιών εδαφοβελτίωσης. Στα ελευθέρα παθογένιας εδάφη, που
έχουν αυτοβελτιωθεί, υπάρχουν δυναμικές καλλιέργειες (αραβόσιτος, βαμβάκι, μηδική)
καθώς και δενδροκαλλιέργειες (εσπεριδοειδών και ελιάς σε περιορισμένα τμήματα).

Καλλιέργειες

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκτάσεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας που φημίζεται για
τις καπνοκαλλιέργιες, στη περιοχή μελέτης καλλιεργούνται περισσότερο η μηδική, το
βαμβάκι, ο αραβόσιτος, οι ελιές, τα εσπεριδοειδή και λιγότερο ο καπνός. Οι φάσεις
βλάστησης των καλλιεργειών φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Φάσεις βλάστησης καλλιεργειών
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΠΟΡΑΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Εσπεριδοειδή 15-30/4 1/11-15/2

Σιτηρα 15/10-30/11 15/4-15/5 1/5-15/6
Αραβόσιτος 15 - 30/4 1-15/7 15 - 30/8

Βαμβάκι 15/4-15/5 15-30/7 1/9-15/10
Μηδική 15/10-15/11 1/4-30/10

& 15/4-30/4
Καπνός 5/2-10/3 5/4-20/5 10/6-20/9

Πηγή : Γεωργοοικονομική μελέτη, Χ. Σοφράς, γεωπόνος, (1970).

Για την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης διαδοχής των καλλιεργειών με σκοπό τη
διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών και τη θετική αλληλεπίδραση αυτών προς
αύξηση των αποδόσεων, έχει προταθεί από ειδικούς η εξής πενταετής αμειψισπορά:

Βαμβάκι - Αραβόσιτος με Κτηνοτροφικά Ψυχανθή - Σιτηρά με αραβόσιτο και τριφύλλια -
Λαχανικά - Μηδική.

Γενικά στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται συγκαλλιέργειες σε μικρές εκτάσεις, ενώ
εξαιτίας της μεγάλης αξιοποίησης και του εντατικού ρυθμού της γεωργικής
δραστηριότητας οι αγραναπαύσεις παρουσιάζονται σε χαμηλό ποσοστό. Η κατανομή
των βασικών καλλιεργιών ανάλογα με τις ζώνες άρδευσης έχει ως εξής:
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• Ζώνη Δ,Ε,Ζ,Η Μηδική 30%, αραβόσιτος 30%, βαμβάκι 40%

• Ζώνη 12,14: Δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, εσπεριδοειδή) 50%,  μηδική 40%,
κηπευτικά 10%.

• Ζώνη 11+11Α: Βαμβάκι 10%, καπνός 30%, δενδρώδεις καλλιέργειες 30%, μηδική
30%

• Ζώνη 9Α: Βαμβάκι 10%, καλαμπόκι 30%, μηδική 30%, δενδρώδεις καλλιέργειες
10% καπνός 10%.

• Ζώνη 9Β+Γ: Μηδική 30%, βαμβάκι 30%, καλαμπόκι 30%, δενδρώδεις καλλιέργειες
10%.

• Ζώνη 8: Μηδική 30%, βαμβάκι 30%, καλαμπόκι 40%.

Οι μέσες στρεμματικές αποδόσεις είναι 1000 kg/στρ. για το καλαμπόκι, 210 kg/στρ. για
τον καπνό γενικά (για τον τύπο Virginia 250 kg/στρ.), 750 kg/στρ. για την μηδική, 2100
kg/στρ. για τα εσπεριδοειδή και 350 kg λαδι/στρ. το χρόνο στα ελαιόδενδρα.

Λιπάσματα - Φυτοφάρμακα

Λιπάσματα

Η τάση αύξησης της χρησιμοποιούμενης ποσότητας λιπασμάτων είναι δικαιολογημένη
από τις υψηλές απαιτήσεις για την απόδοση της γεωργικής δραστηριότητας. Για να
καθορισθεί η ποσότητα και το είδος της λίπανσης λαμβάνονται υπόψη:

• η γονιμότητα του εδάφους (υφή, δομή) και οι συνθήκες στράγγισης,

• το είδος της προηγουμένης καλλιέργειας και οι χρησιμοποιηθείσες ποσότητες
λιπασμάτων,

• το ύψος των βροχοπτώσεων του προηγουμένου έτους,

• το στάδιο ανάπτυξης του φυτού,

• οι καλλιεργητικές και οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής και

• η   αφομοιωτικότητα  των  θρεπτικών  στοιχείων,   ο  προσδιορισμός  της  οποίας
επιβάλλει την εφαρμογή, κατά περιοχές πειραματικών αγρών λίπανσης.

Γενικά σε ότι αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες (μηδική, αραβόσιτο, βαμβάκι)
εφαρμόζεται βασική λίπανση τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο και επιφανειακή λίπανση
τους μήνες Μάιο Ιούνιο. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες εφαρμόζεται βασική λίπανση τον
Ιανουάριο - Φεβρουάριο και επιφανειακή λίπανση την Άνοιξη.

Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα διακρίνονται σε ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα, εντομοκτόνα και
μυκητοκτόνα. Στην περιοχή γίνεται χρήση περισσότερο των ζιζανιοκτόνων. Η παρουσία
ζιζανίων στον αγρό και ιδίως κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών, μειώνει την
παραγωγή κατά 10% - 20%. Η χρήση των ζιζανιοκτόνων γίνεται είτε πριν από το
φύτρωμα (προφυτρωτικά) είτε μετά το φύτρωμα (μεταφυτρωτικά), κύρια το φθινόπωρο
και την άνοιξη. Τα χρησιμοποιούμενα κατά καλλιέργεια φυτοφάρμακα είναι:

• Αραβόσιτος : Εφαρμόζεται ενσωματωμένο και μεταφυτρωτικά το LASSO (33%
alachlor  +   14% Αtrazine)  ως ζιζανιοκτόνο τους  μήνες Απρίλιο  και  Μάιο  σε
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ποσότητες 500-600 cc/στρ.
• Καπνός    :     Εφαρμόζεται    το    NEMACUR    ενσωματωμένο    ως    νηματώδες

(καταπολέμηση   σκουλικιών)   στα  τέλη  Απριλίου   σε  ποσότητα  4   kg/στρ.  Ως
εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται με ψεκασμό στα τέλη Μαΐου τα ΤΑΜΑRΟΝ και
ORTHENE σε ποσότητες 50 cc/στρ. και 40 cc/στρ. αντίστοιχα.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4.111

Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

• Μηδική   :  Χρησιμοποιείται  PARATHIOMETHYL ως  εντομοκτόνο  σε ποσότητα
100 cc/στρ.   και   MANEB   ως   μυκητοκτόνο   στην   ίδια  ποσότητα.   Και   τα   δυο
εφαρμόζονται με ψεκασμό τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Βαμβάκι : Χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα στις αρχές Μαΐου τα TREFLAN,
SONALAN και PROMETRINE. Τα δυο πρώτα εφαρμόζονται με ενσωμάτωση σε
ποσότητες   250 cc/στρ.    και   450 cc/στρ.    αντίστοιχα,    ενώ   το PROMETRINE
εφαρμόζεται με ψεκασμό ή επιφανειακά σε ποσότητα 300 cc/στρ. Ως εντομοκτόνο
χρησιμοποιείται το THIODAN με ψεκασμό το μήνα Ιούλιο, σε ποσότητα 150 οο/στρ.

• Ελιές : Ζιζανιοκτόνα (PARAQUAT): Ανάλογα με το είδος των ζιζανίων χρησι-
μοποιούνται, τόσο προφυτρωτικά όσο και μεταφυτρωτικά, ζιζανιοκτόνα, από τον
Αύγουστο   μέχρι  τον  Νοέμβριο,   στους  συστηματικούς  ελαιώνες.   Εντομοκτόνα
(DIMETHOTE): Η χρήση τους στοχεύει στον έλεγχο των πληθυσμών τριών κυρίως
εντομών :

1. του δάκου της ελιάς (Dacus oleae) –δίπτερο,
2. του πυρηνοτρυτη (Prays oleae) – λεπιδόπτερο και
3. του λεκανιου (Saissetia oleae) - ημίπτερο, που προξενούν ζημίες κύρια

στον καρπό (δάκος), όσο και στα φύλλα ή στον καρπό (λεκάνιο), στα
φύλλα και στα άνθη (πυρηνοτρύτης).

• Η καταπολέμηση γίνεται είτε με δολωματικά ραντίσματα (δάκος) ή με χρήση
εντομοκτόνων. Μυκητοκτόνα: Εφαρμόζονται ανάλογα με την εμφάνιση μυκήτων
(κυκλοκόνιο) η βακτηρίων (καρκίνωση).

• Εσπεριδοειδή : Χρησιμοποιείται ως ζιζανιοκτόνο το PARAQUAT με ψεκασμό σε
ποσότητα 250 cc/στρ. τους χειμερινούς μήνες. Επίσης εφαρμόζεται με ψεκασμό το
DURSΒAN ως εντομοκτόνο σε ποσότητα 60 cc/στρ.

• Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργεια

Αλιευτική εκμετάλλευση των φυσικών ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών

Στην περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη η αλιευτική δραστηριότητα με τη
μορφή της αλιευτικής εκμετάλλευσης των φυσικών ιχθυοτροφείων των
λιμνοθαλασσών. Το σύνολο του αλιευτικά εκμεταλλεύσιμου χώρου της λιμνοθάλασσας
ανέρχεται σε 150.000 στρ. περίπου ενώ αν στην παραπάνω έκταση προστεθούν οι
εκτάσεις που καταλαμβάνονται από βάλτους και πλημμυρίζουν περιοδικά τότε ο
αλιευτικά εκμεταλλεύσιμος χώρος ανέρχεται σε 180000 περίπου στρέματα.

Μέθοδοι Αλίευσης

Η εξαλίευση σε μια λιμνοθάλασσα στηρίζεται κυρίως στις μετακινήσεις και διαδρομές των
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ψαριών. Η είσοδος και η έξοδος των ψαριών σχετίζεται άμεσα με την
αναπαραγωγή τους, τις θερμοκρασιακές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο υδάτινο
σώμα καθώς και με την υδροδυναμική κυκλοφορία των νερών του αποδέκτη.

Η ανθρωπινή παρέμβαση αφορά αρχικά στον εγκλωβισμό των ψαριών ώστε να μην
είναι δυνατή η επιστροφή τους στην θάλασσα και κατόπιν την αλίευσή τους με
διαφόρους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

Η αλιεία εξασκείται από τους μεμονωμένους αλιείς και από αυτούς που έχουν
οργανωθεί στους τοπικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς που διαχειρίζονται τα
περισσότερα φυσικά ιχθυοτροφεία των λιμνοθαλασσών .

Οι τρόποι αλιείας που χρησιμοποιούνται σήμερα στη λιμνοθάλασσα είναι::

Βολκοί

Οι βολκοί είναι μεγάλοι κωνικοί δικτυωτοί σάκκοι χωρισμένοι σε διαμερίσματα που
συγκοινωνούν μεταξύ τους με ένα άνοιγμα. Η μεγαλύτερη τους άκρη είναι ανοιχτή, ενώ η
άλλη κλειστή. Σύρονται στο βυθό με διεύθυνση παραλλήλου προς το ρεύμα του νερού.
Συνήθως πολλοί βολκοί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα.

Πυροφάνι

Είναι ένα πολύ διαδομένο είδος ψαρέματος. Επιτρέπεται σε όλη την κεντρική
λιμνοθάλασσα Γίνεται με την βοήθεια του φωτός (πυροφάνι). Στην περιοχή εργάζονται
περίπου 250 βάρκες με αυτό το εργαλείο κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο.

Στο διάστημα αυτό οι κατάλληλες νύχτες είναι λίγες δεδομένου ότι απαιτείται νηνεμία,
σκοτάδι (όχι φεγγάρι) και κρύο. Είναι δυνατή η αλίευση όλων των ειδών των ψαριών.
Είναι παραδοσιακό, επιλεκτικό και όχι επιβλαβές εργαλείο.

Παραγάδι

Χρησιμοποιείται από μικρό σχετικά αριθμό ψαράδων όλο τον χρόνο και για δόλωμα
χρησιμοποιούν γαρίδα, σκουλίκι, ενώ για τα λαυράκια ζωντανό γοβιό. Με αυτό το
τρόπο αλιεύονται κυρίως τσιπούρες, χέλια και λαυράκια (όταν βάζουν ζωντανό
δόλωμα). Δεν είναι επιβλαβές εργαλείο.

Τράϊνα (συρτή)

Χρησιμοποιείται κυρίως στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας όλο το χρόνο και με αυτό
αλιεύονται σχεδόν αποκλειστικά λαυράκια και χέλια. Δεν είναι επιβλαβές εργαλείο.

Σταφνοκάρι

Το σταφνοκάρι είναι δίχτυ επιφανείας 10-12 m2 περίπου το οποίο τεντώνεται από τα άκρα
του, με δυο πασσάλους τεταμένους τοξοειδώς και τοποθετημένους σταυροειδώς. Βυθίζεται
από τους αλιείς στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας αφήνεται για λίγο και κατόπιν
μαζεύεται απότομα αιχμαλωτίζοντας τα ψάρια που βρίσκονται πάνω σε αυτό.
Χρησιμοποιείται από μικρό αριθμό αλιέων που διαθέτουν την ανάλογη βάρκα με το εργα-
λείο. Τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες γίνεται αλίευση χελιών ενώ τον
Ιανουάριο μέχρι και Φεβρουάριο και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια ισχυρών
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κακοκαιριών αλιεύονται λαυράκια. Είναι παραδοσιακό εργαλείο που πρέπει να
προστατευθεί.

Δίχτυα

Αποτελεί το κατά εξοχήν εργαλείο των παράνομων αλιέων μέσα στην λιμνοθάλασσα οι
οποίοι με αυτό τον τρόπο συλλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό αλιευμάτων και
βλάπτουν τους αλιευτικούς Συνεταιρισμούς. Η χρήση διχτύων με μικρό μάτι προκαλεί
μεγάλη ζημία στον πληθυσμό των ψαριών.

Ιχθυοσυλληπτικές Εγκαταστάσεις (διβάρια).

Στις παραδοσιακές μεθόδους εξαλίευσης των λιμνοθαλασσών κυριαρχούν οι
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι προσαρτημένες στα εσοδευτικά
στόμια των λιμνοθαλασσών . Γνωστές ως " διβάρια " αποτελούν σήμερα τον βασικό και
συχνότατα τον μόνο τρόπο εξαλίευσης των λιμνοθαλασσών της Μεσογείου.

Οι ιχθυοπαγίδες γνωστές ως" πηρές" είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε :
• να παγιδεύουν τους ιχθυοπληθυσμούς κατά την έξοδό τους από τη λιμνοθάλασσα
• να προσελκύουν το γόνο στα υφάλμυρα αυτά οικοσυστήματα προσφέροντάς του

θερμότερα υφάλμυρα νερά πλούσια σε τροφή και φυσικά καταφύγια από τους
θηρευτές του .

Μέχρι πρόσφατα οι" πηρές " οι οποίες κατασκευάζοντο από καλαμιά επισκευάζοντο
ή/και αντικαθίσταντο κάθε χρόνο. Σήμερα έχουν αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους, από σύγχρονα κινητά στοιχεία , τις δρομίδες , σχεδιασμένες πάνω στο
πρότυπο των παραδοσιακών καλαμωτών αλλά από ισχυρότερα υλικά (πλαστικό ή
peraluman) και μόνιμες θέσεις εγκατάστασης των κινητών στοιχείων (σκελετός της
ιχθυοσυλληπτικής με πασσάλους από μπετόν για την τοποθέτηση των κινητών
στοιχείων - δρομίδων).

Ο τρόπος λειτουργίας των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων έχει ως εξής :

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, γύρω στις αρχές Μαρτίου, οι ψαράδες ανοίγουν τα
εσοδευτικά στόμια των φραγμών για να δοθεί η δυνατότητα στα ευρύαλα είδη ψαριών να
εισέλθουν στα θερμότερα και πλουσιότερα σε τροφές νερά της λιμνοθάλασσας. Στις αρχές
του Ιουνίου ξανατοποθετούνται οι ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις όταν η θερμοκρασία
του νερού της λιμνοθάλασσας έχει αυξηθεί, γεγονός που ωθεί τα ψάρια να επανέλθουν
στα ψυχρότερα βαθιά στρώματα της ανοιχτής θάλασσας. Η παρεμπόδιση της εξόδου
των ψαριών έχει σαν αποτέλεσμα της προσαρμογή τους στο θερμό περιβάλλον και την
γρήγορη ανάπτυξή τους λόγω της αφθονίας της τροφής. Οι αλιείς λοιπόν
εκμεταλλευόμενοι τη διάθεση μετακίνησης των ψαριών προς την ανοιχτή θάλασσα, τα
παγιδεύουν μέσα στις πηρές των διβαριών .

Στις δρομίδες οι οποίες έχουν σχήμα V εισέρχονται εύκολα τα ψάρια, αλλά είναι
αδύνατο να βγουν γιατί το ψάρι ακολουθεί από ένστικτο το πέρασμα που στενεύει σιγά
σιγά και είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει την αντίθετη πορεία για να ξεφύγει.

Η αλιεία στηρίζεται στην παλίρροια. Η λιμνοθάλασσα έχει 6 ώρες πλημμυρίδα και 6
ώρες άμπωτη. Βέβαια επειδή η λιμνοθάλασσα είναι αβαθής, η κίνηση των νερών
εξαρτάται από τους ανέμους και οι ώρες του φαινομένου μπορεί να μεταβάλλονται. Τα
ψάρια μετακινούνται αντίθετα προς το δημιουργούμενο ρεύμα. Έτσι όταν είναι πλήμη, τα
ψάρια εισέρχονται στο διβάρι και τα περισσότερα συλλαμβάνονται στις πηρές. Όταν έχει
ρήχη, όπου τα ψάρια που δεν έχουν συλληφθεί στις πήρες κατευθύνονται προς το
εσωτερικό της λιμνοθάλασσας, ο υπεύθυνος του διβαρίου κλείνει τις δρομίδες πριν τη



147

ρήχη. Τα ψάρια που συνελήφθησαν στις πηρές ανασύρονται με την απόχη. Όταν
πλησιάζει να τελειώσει η ρήχη και να αρχίσει η πλήμη ανοίγει η δρομίδα και αρχίζει νέα
είσοδος ψαριών.

Η αλιεία στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου αρχίζει τον Ιούλιο με μικρού μεγέθους
ευρύαλα ψάρια (λιάνωμα), των οποίων οι ποσότητες αυξάνουν με την άνοδο της
θερμοκρασίας. Οι μεγάλες όμως ποσότητες αλιεύονται κατά την περίοδο Οκτωβρίου-
Φεβρουαρίου και κυρίως κατά το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με την κάθοδο των
ψαριών στην ανοιχτή θάλασσα λόγω της γενητικής ωριμότητας και της απότομης
πτώσης της θερμοκρασίας στην αβαθή λιμνοθάλασσα. Λόγω γενετικής ωριμότητας τα
βασικά είδη ψαριών αλιεύονται τις εξής εποχές:

• Κέφαλοι -- Αύγουστο και Σεπτέμβρη
• Τσιπούρες -- Νοέμβρη
• Λαβράκια -- Ιανουάριο και Φεβρουάριο
• Γοβιοί -- Φεβρουάριο

Η αλίευση των χελιών πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε ορισμένες
συνήθως βραδιές κατά την μετακίνησή τους στην ανοιχτή θάλασσα στις αρχές του
χειμώνα όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες. Τα χέλια πιάνονται στις πηρές και
τους βολκούς και μεταφέρονται στους χελοκλωβούς όπου διατηρούνται ζωντανά μέχρι την
αποστολή τους μέσα σε ειδικές δεξαμενές στην αγορά της Ευρώπης. Η εκμετάλλευση των
φυσικών ιχθυοτροφείων "διβαριών" γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από ομάδες
αλιέων συνεταιρισμένους σε τοπικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς.

Η παραγωγή των φυσικών ιχθυοτροφείων αντιστοιχεί κατά εκτίμηση στο 45% της
συνολικής αλιευτικής παραγωγής της λιμνοθάλασσας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην
εκτεταμένη δράση της παράνομης αλιείας και των μη δηλωμένων αληθινών στοιχείων
παραγωγής.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται η κατά εξοχήν νόμιμη αλιεία, στην πραγματικότητα στα
ιχθυοτροφεία συλλαμβάνονται μεγάλες ποσότητες υπομεγέθων ψαριών, κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες κατά τις ήμερες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τον
Δεκέμβριο και Ιανουάριο , (κυρίως μικρά κεφαλοειδή-βουρί)

Σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής των Συνεταιρισμών της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου Αιτωλικού το αλιευτικό έτος 88-89, που θεωρείται και η πλέον αξιόπιστη
περίοδος (αληθινές δηλώσεις στοιχείων παραγωγής), η κατά βάρος σχέση των
υπομεγέθων τσιπούρων (λιγδών) ως προς τις σωστού εμπορικού μεγέθους τσιπούρες
ήταν 2.7:1. Αν η σχέση αυτή μετατραπεί σε άτομα τότε η σχέση γίνεται 10.2:1.

Τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας φαίνονται στον χάρτη του παραρτήματος και είναι:

• Παλαιοπόταμος .Την εκμεταλλεύεται κατόπιν δημοπρασίας η RIOPESCA ΑΕ
• Τουρλίδα. Την εκμεταλλεύεται κατόπιν δημοπρασίας σε ιδιώτη.
• Κόμα, Βασιλάδι. Τα εκμεταλεύονται αλιευτικοί συνεταιρισμοί του Μεσολογγίου .

• Κλείσοβα Την εκμεταλλεύεται η Δημοτική επιχείρηση η οποία την έχει βγάλει σε
δημοπρασία.

• Πόρος, Θολή. Τα εκμεταλλεύονται αλιευτικοί συνεταιρισμοί του Αιτωλικού .

Στη περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται και η λιμνοθάλασσα Σκαντζόχειρος & Πεταλά
συνολικής έκτασης 2500 στρεμμάτων .
Επίσης στις εκβολές του Αχελώου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Μπούκα συνολικής



148

έκτασης 350 στρεμμάτων η οποία έχει παραχωρηθεί στο ΙΧΘΥΚΑ και στην οποία
έχουν ολοκληρωθεί έργα σύγχρονης αλιευτικής διαχείρισης λιμνοθαλασσών

Υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή

Στα ευρύτερα όρια του υγροβιότοπου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού
έχουν δοθεί άδειες για τις εξής μονάδες υδατοκαλλιεργειών.

Πλωτές Θαλάσσιες Μονάδες εκτροφής ευρύαλων ψαριών.

• 4 μονάδες στον κόλπο του Αγ. Παντελεήμονα
• 1 μονάδα στον όρμο Καλαμακίου
• 3 μονάδες στον όρμο Κούμαρο ( μια λειτουργεί με Δ.Παραγωγής  70 Τ)
• 1 μονάδα στο νησί Ποντικός
• 2 μονάδες στις Β. Εχινάδες
• 1 μονάδα στο νησί Πεταλά
• 1 πλωτή μονάδα του ΙΧΘΥΚΑ (Ιχθυογεννητικό Κέντρο Αχελώου)
• 1 πλωτή μονάδα υπάρχει και στον όρμο της Βασιλικής, η οποία είναι η μονή που

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

• Θέση Στενή Γωνία στη θέση αυτή βρίσκεται υπό λειτουργία πλωτή ιδιωτική μονάδα
ιχθυοκλωβών παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίων δυναμικότητας 100 τόννων.

Χερσαίες Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

• ΙΧΘΥΚΑ   (Ιχθυοκαλλιεργητικό   Κέντρο   Αχελώου).   Το   ΙΧΘΥΚΑ   βρίσκεται   στο
ανατολικό τμήμα των εκβολών του Αχελώου. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
(ΥΒΕΤ, ΑΤΕ, Κοινότητα Νεοχωρίου) και πρόκειται για
• Πειραματικά εκκολαπτήρια,
• Σύστημα σύγχρονης αλιευτικής διαχείρισης λιμνοθάλασσας,
• Μονάδα εντατικής εκτροφής ψαριών σε κλουβιά και
• Εκτατική και ημιεντατική εκτροφή ψαριών σε χερσαίες εγκαταστάσεις.

Τα πειραματικά εκκολαπτήρια είναι υπό κατασκευή ενώ τα αλλά δυο έργα είναι σε
λειτουργία. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.2 δισ.

• Ιχθυοκαλλιέργειες Μεσολογγίου. Αφορά στην δημιουργία μονάδας εκτροφής χελιών
σε κλειστό κύκλωμα . Η δυναμικότητα της μονάδας που έχει ενταχθεί στα ΜΟΠ,
είναι 100 τόννων και ο προϋπολογισμός του έργου 350 εκατ. Ο ίδιος φορέας
διαθέτει άδεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδας εκτροφής τσιπούρας και
λαβρακιών στην ίδια έκταση σε χερσαίες δεξαμενές. Ο προϋπολογισμός
κατασκευής είναι 40 εκατ. και η δυναμικότητα 30 τόννοι. Οι μονάδες αυτές
βρίσκονται στο Βαλτί στο Δυτικότερο όριο του υγροβιότοπου. Στις εκβολές του
Ευήνου στο ανατολικό τμήμα λειτουργούσε μέχρι το 1989 μονάδα ημιεντατικής
εκμετάλλευσης σε αύλακες που είχαν κατασκευαστεί. Στην ίδια περιοχή έχει ζητηθεί
άδεια κατασκευής μονάδας εντατικής εκτροφής ψαριών σε χερσαίες δεξαμενές και
άδεια κατασκευής μονάδας ημιεντατικής εκτροφής.

Στον χάρτη του παραρτήματος φαίνονται οι θέσεις των μονάδων υδατοκαλλιεργειών
καθώς και μονάδες τυποποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού
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Η Λ/Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι δημόσιο κτήμα και η διαχείριση της γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (Αλιευτικός κώδικας). Με το νομό περί
αποκέντρωσης οι κυρίες αρμοδιότητες είχαν μεταβιβαστεί στον Νομάρχη και σήμερα
με τον νομό για τις αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταβιβάζονται στον
εκλεγμένο Νομάρχη Αιτ/νιας .

Το καθεστώς της εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας στο παρελθόν γινότανε κυρίως με
την ενοικίαση των φυσικών ιχθυοτροφείων από το Ελληνικό Δημόσιο σε αλιευτικούς
Συνεταιρισμους και το μόνο που άλλαζε στην διάρκεια των ετών, ήταν η μορφή και το
όνομα των Συνεταιρισμων, ο αριθμός τους, οι προσπάθειες ελέγχου της παραγωγής από
τη Διοίκηση και το τίμημα του ενοικίου. Σημερα η εκμετάλλευση δίδεται σε ιδιώτες ή
συνεταιρισμούς μετά από δημοπρασία .

Από μια σύντομη ιστορική αναδρομή πάνω στο καθεστώς της Διαχείρισης της Λιμνο-
θάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού επισημαίνεται ότι την δεκαετία του 60, η Νομαρχία
μίσθωνε τα ιχθυοτροφεία σε Συνεταιρισμούς ή ιδιώτες χωρίς δημοπρασία και για μικρά
χρονικά διαστήματα με δυνατότητα επινοικίασης και τη δεκαετία του 70, τα
ιχθυοτροφεία περιέρχονται μόνο σε συνεταιρισμούς ψαράδων μετά από δημοπρασία.

Κατά την πρόσφατη δεκαετία παρατηρούνται τα εξής:

• Το 1981 υπογράφονται ενοικιάσεις χρονικής διαρκείας 5 και 10 ετών τις οποίες
όμως καταργεί ο νομός 1341 του 83. Επαναφέρονται ολιγόχρονες συμβάσεις με το
αιτιολογικό ότι ήταν και δυστυχώς εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να είναι υπό μελέτη η
δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα εκμετάλλευσης όλης της λιμνοθάλασσας.

• Το 1985 τα ιχθυοτροφεία του Κεντρικού Τμήματος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
- Αιτωλικού τα εκμεταλλεύονταν Συνεταιρισμοί από κατοίκους του Μεσολογγίου και
Αιτωλικού. Η σύμβαση ήταν μονοετής και προέβλεπε όπως και οι προηγούμενες την
απόδοση του 25% της αξίας της καθημερινής παραγωγής των ιχθυοτροφείων στο
Δημόσιο και το 5% των ακαθαρίστων εισπράξεων του Συνεταιρισμού στην Α.Τ.Ε.
για χρηματοδότηση έργων συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Το
καθεστώς αυτό άλλαξε την αλιευτική περίοδο 1988-89 κατά την οποία το μίσθωμα
μειώθηκε σε 10% της αξίας της προεκτιμώμενης αλιευτικής παραγωγής ενώ η
αναμενόμενη ανανέωση των συμβάσεων βασίζεται στην επιτυχή ή όχι εκμετάλλευση
των ιχθυοτροφείων. Η αξιολόγηση αυτή δεν εφαρμόζεται και οι μισθώσεις γίνονται με
αλλά κριτήρια.

• Σήμερα τα ιχθυοτροφεία του Κεντρικού Τμήματος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -
Αιτωλικού τα εκμεταλλεύονται  Συνεταιρισμοί που εγκαταστάθηκαν το  1991   σε
αντικατάσταση των προηγουμένων και μετά την ψήφιση νόμου με σκοπό την
διάλυση των μισθώσεων που είχαν γίνει το 1990 και ήταν δετείς.

• Ξεχωριστή μορφή διαχείρισης είχε το ιχθυοτροφείο του Δίαυλου Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια (1985) και του οποίου η
εκμετάλλευση γινότανε από την Νομαρχία με αυτεπιστασία μέχρι το 1990 που
διαλύθηκε.

Εκτός των Συνεταιρισμένων ψαράδων, αλιεύουν την λιμνοθάλασσα χωρίς να κατα-
βάλλουν καμμία παροχή για το δικαίωμα αυτό περίπου 500 ελεύθεροι ψαράδες,
κάτοικοι των Δήμων Μεσολογγίου και Αιτωλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.
435/1970 περί διενεργείας αλιείας εκτός του μη ενοικιαζομένου χώρου της
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού.

Η αστυνόμευση της λιμνοθάλασσας γίνεται από το υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου και το
υπολιμεναρχείο Αιτωλικού, τα οποία παρά τις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που
καταβάλλουν, δεν έχουν εξαλείψει μέχρι σήμερα την παράνομη αλιεία παρά το γεγονός ότι
το 1992 ψηφίστηκε ο Νόμος 2040 με αυστηρές ποινές για την παράνομη αλιεία και αρά
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δυνατότητα καταστολής της.

Αναγκαία είναι επίσης η διεύρυνση των δικαιωμάτων αλιείας των ελεύθερων ψαράδων
δεδομένου ότι υπάρχουν από το ΠΔ 435/70 ορισμένοι αβάσιμοι περιορισμοί που έχουν
σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν οι αλιείς που εργάζονται νόμιμα.

Αλιευτική Απασχόληση

Αλιευτικοί συνεταιρισμοί

Στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες συνεταιρισμοί αλιέων που είναι ανενεργοί και χωρίς μέλη
εκτός αυτών που εκμεταλλεύονται τα ιχθυοτροφεία. Ο λόγος ύπαρξης αυτών των
συνεταιρισμών προέρχετο από το καθεστώς εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων
σύμφωνα με το οποίο ιδρύοντο συνεταιρισμοί με στόχο την μίσθωση ενός φυσικού
ιχθυοτροφείου που έβγαινε σε δημοπρασία . Η δε διατήρηση αυτών των
συνεταιρισμών από μεμονωμένους αλιείς γινότανε με στόχο την πιθανή
επαναμίσθωση.

Ο αριθμός των αλιέων που ζουν από τα ιχθυοτροφεία σαν μέλη των συνεταιρισμών κατά
το αλιευτικό έτος 1995-96 είναι περίπου 200 άτομα :

Σύλλογος ελεύθερων αλιέων

Στο Μεσολόγγι λειτουργούν δυο σύλλογοι επαγγελματιών ελεύθερων αλιέων με 100
περίπου μέλη και στο Αιτωλικό δυο σύλλογοι με 120 μέλη. Με την αλιεία στην περιοχή
ασχολούνται συνολικά 500 περίπου άτομα εκτός των συνεταιρισμένων από τα οποία ένα
ποσοστό 50% ασχολείται και με άλλη κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση. Στον
δευτερογενή τομέα υπάρχουν στο Μεσολόγγι 10 ιχθυοπωλεία, στο Αιτωλικό 5 και στο
Νεοχώρι 2. Επίσης στην περιοχή υπάρχουν 5 μικρά ναυπηγεία που
κατασκευάζουν βάρκες και ένα εργαστήριο κατασκευής βαρκών από πολυεστέρα.

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ακόμα και στην σημερινή κατάσταση υπο-
βάθμισης της, η λιμνοθάλασσα κατέχει την κεντρική θέση στην περιοχή. Αποτελεί το
κέντρο γύρω από το οποίο μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί όλη η περιοχή
στηριζομένη πρώτα από όλα στην προστασία της.

Ετήσια ιχθυοπαραγωγή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού περιλαμβάνει ένα σύνολο τριών τμημάτων
σαφώς οριοθετημένων, μετά από εξωγενείς παρεμβάσεις και με ουσιαστικές διαφορές
στο σύστημα διαχείρισης. Οι τρεις αυτές ενότητες είναι η Κλείσοβα συνολικής έκτασης
22000 στρεμμάτων, η Κεντρική λιμνοθάλασσα έκτασης 85000 στρεμμάτων και ο
Παλαιοπόταμος έκτασης 1500 στρεμμάτων. Η εκτίμηση της συνολικής παραγωγής της
λιμνοθάλασσας θα αναφερθεί μόνο στο τμήμα της Κεντρικής λιμνοθάλασσας που
αποτελεί και το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό.

Τα αλιευόμενα από τους συνεταιρισμούς ψάρια αποτελούν ένα ποσοστό από την
συνολική παραγωγή της λιμνοθάλασσας δεδομένου ότι αυτή εξαλιεύεται και με την
ελεύθερη αλλά και την παράνομη αλιεία. Έτσι οι δηλούμενες από τους συνεταιρισμούς
ετήσιες ποσότητες αλιευμάτων οι οποίες αποτελούν και τα μόνα στοιχεία παραγωγής
που υπάρχουν, δεν οδηγούν σε αντικειμενικό προσδιορισμό της ετήσιας ιχθυοπα-
ραγωγής της λιμνοθάλασσας. Όμως για τον προσδιορισμό της συνολικής πραγματικής
παραγωγής της λιμνοθάλασσας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση
υπολογισμού τα δεδομένα της δηλούμενης παραγωγής από τους συνεταιρισμούς κάτω
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από τις παραδοχές:

1. Τα αλιεύματα που προέρχονται από την ελεύθερη και παράνομη αλιεία διαφέρουν
στην ποιοτική τους σύνθεση από αυτά των συνεταιρισμών.  Η πιο προφανής
διαφορά αφορά στα χέλια που η συντριπτική τους πλειοψηφία αλιεύεται από τους
συνεταιρισμούς.  Άλλες διαφορές  εντοπίζονται  στα  ψάρια που  αλιεύονται  στις
περιόδους γενετικής ωριμότητάς τους και γενικά τα αλιεύματα που προέρχονται από
την ελεύθερη και παράνομη αλιεία είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένα στους
διαφόρους μήνες αφού αλιεύονται ενεργητικά και όχι παθητικά.

2. Με βάση την παραπάνω επισήμανση ο προσδιορισμός των αλιευμάτων που
προέρχονται από την ελεύθερη αλιεία δεν είναι δυνατό να γίνει με την αναγωγή της
παραγωγής της συνεταιρισμένης αλιείας. Αυτό που είναι δυνατό να γίνει είναι η
εκτίμηση  της αξίας των αλιευμάτων που προέρχονται από την ελεύθερη  και
παράνομη αλιεία και με βάση την μέση τιμή των αλιευμάτων να γίνει μια προσέγγιση
του όγκου της αλιευτικής παραγωγής της λιμνοθάλασσας.

3. Οι   μη   συνεταιρισμένοι  αλιείς  αφενός  μεν  δεν  αλιεύουν  όλο  το  χρόνο  στην
λιμνοθάλασσα   αλλά   περίπου   7   μήνες,   αφετέρου   δε   το   75%   από   αυτούς
ασχολούνται κατά 50% του χρόνου τους περίπου και με άλλα επαγγέλματα. Με
δεδομένο ότι οι μη συνεταιρισμένοι αλιείς είναι 500 σε όλη την περιφέρεια και με
βάση  τα παραπάνω στοιχεία είναι  δυνατόν να  μετατραπούν  σε   187  άτομα
αποκλειστικής     απασχόλησης     στην     λιμνοθάλασσα     αντίστοιχα     με     τους
συνεταιρισμένους αλιείς.

4. Δεδομένου ότι παρατηρείται αμφίδρομη κίνηση μεταξύ αλιέων που απασχολούνται σε
συνεταιρισμούς και αλιέων που απασχολούνται στην ελεύθερη αλιεία μπορεί να
εκτιμηθεί με σοβαρή προσέγγιση ότι τα εισοδήματα ενός εκάστου είναι κατά μέσο
ορό περίπου ίσα με διαφοροποίηση στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Το συγκρότημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού έχει έκταση 150.000
στρεμμάτων και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο. Σε αυτό το
1988 εκτιμιόταν πως εργάζονται 800 ψαράδες. Σήμερα 130 περίπου απασχολούνται στα
φυσικά ιχθυοτροφεία (διβάρια) μέσα από τους αλιευτικούς συενταιρισμούς ενώ οι
υπόλοιποι εργάζονται σε αυτή μεμονωμένα (ελεύθεροι αλιείς) στη μεγάλη τους
πλειοψηφία με εταιροαπασχόληση.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική μείωση του αριθμού των
απασχολουμένων με την αλιεία και απομάκρυνση των ατόμων που πραγματικά ζουν
από τις λιμνοθάλασσες. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του
εισοδήματος που παρέχουν τα ιχθυοτροφεία το οποίο σχετίζεται με την βεβαρημένη
κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Το φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης των αλιέων δεν είναι τελείως ξένο στην περιοχή
αφού το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στη δεκαετία του '60 όταν από τα 220.000
στρέμματα που είχε τότε έκταση η περιοχή των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και
Αιτωλικού με τις συνεχείς αποξηράνσεις έφτασε στη σημερινή του μορφή.

Στη συνέχεια παραθέτονται μερικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή των
ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας για τα οποία υπάρχουν πλήρη στοιχεία από το
1988 όπου είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή στη λιμνοθάλασσα μέχρι το 1995 όπως
επίσης και οι αξίες των αλιευμάτων με βάση τις σταθερές τιμές του 1996.

Από τον Πίνακα 3. , για την περίοδο 1988-1995, παρουσιάζεται η σύνθεση των
αλιευμάτων της λιμνοθάλασσας η οποία είναι κατά 45% κεφαλοειδή, κατά 26,4% τα
χέλια, κατά 16,6% οι τσιπούρες, 4,6%, το λαβράκι και τα υπόλοιπα είδη
συμμετέχουν με 7,4% .
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Οι συνεχείς επεμβάσεις στο υδάτινο οικοσύστημα του συμπλέγματος των
λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου στην περίοδο 1960 - 1975 είχε ως αποτέλεσμα την
ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση των αλιευμάτων.

Έτσι σε λιμνοθάλασσα όπου στη δεκαετία του 60 το αλιευόμενο χέλι αποτελούσε μόλις το
4- 6% της αλιευτικής παραγωγής σήμερα φθάνει το 45% και αυτό γιατί λόγω των
επεμβάσεων στη δομή της , άλλαξε ο χαρακτήρας της λιμνοθάλασσας από
υπεραλμυρός σε υφάλμυρος.

Από τα διαγράμματα προκύπτει επίσης σημαντική συνολική πτώση της ποσότητας των
αλιευμάτων που οφείλεται στη σημαντική μείωση των αλιευόμενων ποσοτήτων χελιών,
φαινόμενο που παρατηρείται και στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού
κόλπου . Η συρρίκνωση του εισοδήματος των ψαράδων οφείλεται στο πιο πάνω
γεγονός και όχι στη μείωση της αξίας των χελιών αφού αυτά διατηρούν σταθερά υψηλή
αξία τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Τα παραπάνω προβλήματα οδήγησαν στη μείωση των απασχολουμένων και στην
απομάκρυνση των κατόχων της παραδοσιακής τέχνης της εκμετάλλευσης των
λιμνοθαλασσών. Τα αποτελέσματα είναι ολέθρια για τα οικοσυστήματα και
προδιαγραμμένα αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ουσιαστικών παρεμβάσεων στη
διαμορφούμενη κατάσταση.

•   Κτηνοτροφία

Γενικά

Η κτηνοτροφία της περιοχής μελέτης είναι αρκετά ανεπτυγμένη, αφού ένα μεγάλο
ποσοστό της καλλιεργούμενης ευρύτερης κτηματικής περιοχής καταλαμβάνεται από
κτηνοτροφικά φυτά. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι βασικότερες κτηνοτροφικές ζώνες της
περιοχής μελέτης είναι η πεδιάδα του Ευήνου και του Κάτω Αχελώου. Οι πεδιάδες
αυτές προσφέρονται για εντατική κτηνοτροφία.

Διάρθρωση Ζωικού Πληθυσμού

Από ανάλυση των σχετικών στοιχείων όσον αφορά στη σύνθεση του ζωικού
πληθυσμού προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συνίσταται σε αιγοπρόβατα
εγχωρίων φυλών, ακολουθούν τα ζώα εργασίας και οι χοίροι φυλής Landyaz
(κρεατοπαραγωγης) καθώς και τα βοοειδή εντοπίων φυλών και εγχωρίων βελτιωμένων
φυλών, που προέρχονται από τεχνητή σπερματέγχυση.
Στην επαρχία του Μεσολογγίου δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ακριβή αριθμό ζώων. Τα
βοοειδή είναι σε μεγάλη κλίμακα ενσταυλισμένα. Ένα μικρό ποσοστό τους που είναι 800
περίπου αγελάδες αγελαίας μορφής βόσκει στα αλίπεδα του Νεοχωρίου και 500 στη
περιοχή της Κατοχής. Το σύνολο των αιγοπροβάτων είναι ποιμενικής μορφής με
πρόχειρες εγκαταστάσεις. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν 20000 περίπου, από τα οποία
400 στο Ευηνοχώρι. Τα αιγοπρόβατα δεν ζουν πάντα στην ίδια περιοχή. Τον χειμώνα
κατεβαίνουν στα πεδινά και το καλοκαίρι βρίσκονται στα ορεινά.

Οι χοίροι στο σύνολό τους εκτρέφονται σε σύγχρονες μονάδες, εκτός από την περιοχή της
Κατοχής όπου ζουν σε αγελαία μορφή περίπου 1000 χοιρομητέρες. Στο δε Νεοχώρι
υπάρχουν 650 χοιρομητέρες, 50 κάπροι, και 2200 παχυνόμενα-θηλαζόμενα. Η
κτηνοτροφία της περιοχής μελέτης ανά δήμο και κοινότητα φαίνεται αναλυτικά στον
πίνακα που ακολουθεί.

Γενικά η επικρατούσα μορφή κτηνοτροφίας στην περιοχή είναι η οικόσιτη και
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ημιοικόσιτη, επίπεδου οικογενειακής εκμετάλλευσης. Έτσι κάθε αγροτική οικογένεια
διαθέτει 2-3 οικόσιτες αίγες, 3-4 πρόβατα και 5-12 όρνιθες περίπου. Τα ζώα εργασίας
έχουν περιορισθεί με την επέκταση της μηχανοκαλλιέργειας.

Σχετικά με τις εγκαταστάσεις για τους διαφόρους κλάδους κτηνοτροφικής παραγωγής
παρατηρείται ότι η αιγοπροβατοτροφία και η βοοτροφία στηρίζονται σε εγκαταστάσεις
χωρικού τύπου, ενώ οι βελτιωμένες κατασκευές είναι αρκετές. Αντίθετα, τόσο η
πτηνοτροφία όσο, και η χοιροτροφία είναι οργανωμένες με επιχειρηματικό τρόπο
εκμετάλλευσης.

Συνθήκες διατροφής & ενσταυλισμού

Παρά την μείωση της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας που σημειώθηκε στην περιοχή,
κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας εξεύρεσης ποιμένων, η κτηνοτροφία εξακολουθεί να
συμβάλει στην διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτή συνίσταται στην εκτροφή
ποιμενικών και οικόσιτων αιγοπροβάτων και εγχωρίων η βελτιωμένης φυλής
αγελάδων.

Η διατροφή των αγελάδων στηρίζεται κυρίως σε ζωοτροφές που παράγονται επί
τόπου, στις βοσκές και συμπληρωματικά σε συμπυκνωμένες τροφές που
προμηθεύονται οι γεωργοκτηνοτροφοι από την ΑΤΕ ή το εμπόριο. Γενικά η διατροφή δεν
θεωρείται ικανοποιητική με συνέπεια χαμηλές επιδόσεις σε γάλα και κρέας.

Οι συνθήκες ενσταυλισμού των αγελάδων δεν θεωρούνται ικανοποιητικές γιατί οι
σταύλοι δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες της υγιεινής διαμονής. Οι σταύλοι
έχουν ανάγκη βελτίωσης του δαπέδου τους, του φωτισμού και αερισμού τους και
διατήρησης στοιχειωδών κανόνων καθαριότητας.

Η εκτροφή των αιγοπροβάτων γίνεται κατά ένα μέρος μέσα στις καλλιεργούμενες γαίες
(ελεγχομένη βόσκηση) και κατά το υπόλοιπο στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και
βοσκότοπους της ευρύτερης κτηματικής περιοχής.

Τα αιγοπρόβατα διατρέφονται κυρίως με χόρτο και κατά τους χειμερινούς ιδίως μήνες με
σανό και καρπούς ψυχανθών και δημητριακών που παράγονται επί τόπου η
αγοράζονται από την ΑΤΕ και το εμπόριο. Έτσι, οι απαιτούμενοι νομευτικοί πόροι για την
εκτροφή των ζώων εξασφαλίζονται βασικά από την καλλιεργούμενη έκταση,
κτηνοτροφικά, ψυχανθή, σιτηρά, υπολείμματα κηπευτικών, μποστανικών, γεωμήλων,
βόσκηση κάτω από δενδρώνες και από τις βοσκές και συμπληρωματικά με προμήθεια από
το εμπόριο. Τα αιγοπρόβατα στεγάζονται κατά τη χειμερινή περίοδο σε μόνιμα
ποιμνιοστάσια, κοντά στους οικισμούς, τα οποία κατασκευάστηκαν με δάνειο της
Αγροτικής Τράπεζας.

Βόσκηση

Η βόσκηση αυτών των ζώων συχνά αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα καθοριστικό για τον
αριθμό τους. Το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως λόγω έλλειψης διαθεσίμων ατόμων
και μη προσπελασιμότητας των κατάλληλων περιοχών. Επίσης σε πολλούς
βοσκότοπους παρεμβάλλονται μικροϊδιοκτήσιες που τις περισσότερες φορές
αποτελούνται από γεωργική καλλιεργήσιμη γη και σε τέτοιες περιπτώσεις λόγω του
θεσμικού πλαισίου ευνοείται ο ιδιοκτήτης της καλλιεργήσιμης γης και όχι ο
κτηνοτρόφος.

Η αναγνώριση βοσκής στους βοσκότοπους είναι δυνατόν να γίνει με βάση:

1. Την  προέλευση. Όλοι  οι  βοσκότοποι  της περιοχής  καλύπτονται  από  φυσική



154

βλάστηση.

2. Τη   διάρκεια χρησιμοποίησης. Οι   αναφερόμενες   βοσκές   είναι   όλες   μόνιμες.
Προσωρινές βοσκές χαρακτηρίζονται οι εκτάσεις των αροτραίων καλλιεργειών και
των ελαιώνων.

3. Την   περιοχή   χρησιμοποίησης. Οι   βοσκότοποι   της   περιοχής   μπορούν   να
χαρακτηριστούν κατά το μισό χειμερινοί και κατά το άλλο μισό θερινοί.

4. Του καταλληλότερου ζώου εκμετάλλευσης της βοσκής. Οι  περισσότεροι  είναι
κατάλληλοι   για  αιγοπρόβατα,   υπάρχει   όμως  και  ένα  ποσοστό  20-30%  που
περιλαμβάνει ξυλώδη βλάστηση και εξυπηρετεί τις αίγες.

5. Τη χλωρίδα και την κάλυψη. Στους βοσκότοπους διακρίνονται: εκτάσεις ασκεπείς με
βλάστηση ποώδη σε ποσοστά 20-30%, εκτάσεις καλυμμένες από ξυλώδη και
θαμνώδη βλάστηση ανάμικτη με ποώδη σε ποσοστά 70-80% ενώ εκτάσεις με
ξυλώδη  δενδρώδη  βλάστηση σπανίζουν.  Το είδος που  κυριαρχεί  σε όλο  το
βοσκότοπο  είναι  από  τα  πολυετή  θαμνώδη,   η  ατριβίς  (Poterium Spinosum,
Rosaceae) και από τα ποώδη, διάφορα είδη αγρίων σιτηρών (Graminae).

6. Το υψόμετρο και τη διαμόρφωση του εδάφους. Με αυτό το κριτήριο η αναφερόμενη
βοσκή μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν πεδινή-λοφώδης ή ημιορεινή (υψόμετρο 0-500
m.).

7. Την ταξινόμηση του Ν.Δ. 216/73. Σύμφωνα με την οποία βοσκές απολύτου δασικής
διαχείρισης και λοιπής δασικής ανάπτυξης δεν υπάρχουν ενώ εκτάσεις στις πιο
πάνω βοσκές απολύτου γεωργικής εκμετάλλευσης και ανάπτυξης, ελεγχομένης
δασολειβαδικής βόσκησης, περιορισμένης γεωργολειβαδικής εκμετάλλευσης και
καθαρά λειβαδικής εκμετάλλευσης δεν υπάρχουν.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση βοσκής στην περιοχή έχει ως εξής: Η ανά στρέμμα
ποσότητα βοσκήσιμου χόρτου είναι χαμηλή λόγω των επικρατουσών ξηροθερμικών
κλιματικών συνθηκών και αρκετά υποβαθμισμένη λόγω της υπερβόσκησης και της
έλλειψης προγράμματος βελτίωσής της. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι να
ευνοείται κυρίως η ανάπτυξη ανεπιθύμητων φυτών. Τέλος, ο αριθμός των οδών
προσπέλασης προς το βοσκότοπο είναι είτε υποτυπώδης, είτε ανεπαρκής με
αποτέλεσμα να γίνεται προβληματική και κοπιαστική η κυκλοφορία των ανθρώπων και των
ζώων για την εκμετάλλευσή του.

Δεδομένου ότι η συνεχής μηχανοποίηση της γεωργίας μηδενίζει την ανάγκη
διατήρησης ζώων εργασίας, οι διαθέσιμοι νομευτικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό για την επί τόπου διατροφή των ζώων παραγωγής.

Από στοιχεία της παραγωγής της κτηνοτροφίας που δίνονται στους επόμενους πίνακες
παρατηρείται ότι τα έσοδα της περιοχής μελέτης από την κτηνοτροφία είναι πολύ
υψηλά, χάρη στην μεγάλη γεωργική έκταση και παραγωγή.

Οι στόχοι για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας εξειδικεύονται στη:

• γενετική βελτίωση των παραγωγικών φυλών

• ενθάρρυνση   της   ανάπτυξης   της   ενσταυλισμένης   μορφής   εκμετάλλευσης,   σε
συνδυασμό   με   την   αύξηση   της  παραγωγής  κτηνοτροφικών   φυτών   (μηδική,
τριφύλλια, ενσιρώμενος αραβόσιτος)

• βελτίωση και σωστή διαχείριση των υφισταμένων βοσκοτόπων.

• εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και προγραμματισμό της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για τη βελτίωση
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κυρίως του γενετικού υλικού αιγοπροβάτων που θα έχουν αποτέλεσμα τη
μεσοπρόθεσμη αύξηση των αποδόσεων. Τέλος, για τη βοοτροφία είναι αναγκαία η
σύγχρονη οργάνωση της παραγωγής με τη δραστηριοποίηση συνεταιρισμών στον
τομέα αυτό. Η συνεταιριστική εκμετάλλευση των βοσκοτόπων αποτελεί την βέλτιστη
λύση για την αξιοποίησή τους και τη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης (έργα
ύδρευσης ζώων, προσπέλασης).

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης εντατικής κτηνοτροφίας.
Σήμερα η βασικότερη τέτοια κτηνοτροφική ζώνη είναι η πεδιάδα του Ευήνου.

Από τους κλάδους κτηνοτροφικής παραγωγής αυτοί με επιχειρηματική μορφή
οργάνωσης είναι σήμερα της πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας. Για την μελλοντική
οργάνωση του τομέα προτείνονται:

• Σε ότι αφορά στην εκτατική κτηνοτροφία, που σήμερα ασκείται ανοργάνωτα στους
αυτοφυείς βοσκότοπους στη γεωργική και δασική γη, προβλέπεται στο εξής η
οργανωμένη άσκησή της στις κτηνοτροφικές ζώνες που πρόκειται να οριοθετηθούν
από τους τοπικούς φορείς.

• Σε ότι αφορά στην εντατική κτηνοτροφία σύμφωνα με τις προτάσεις της Διεύθυνσης
Γεωργίας προτείνεται η ανάπτυξη μορφών εντατικής κτηνοτροφίας σε όλες γενικά τις
εκτάσεις για τις οποίες προβλέπεται εντατική γεωργική εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο της εντατικής κτηνοτροφίας, προτείνεται η λεπτομερής εξέταση της
χωροθέτησης των χοιροτροφικών μονάδων για την αποφυγή περιβαλλοντικών
προβλημάτων.

• Μελισσοκομία

Στην περιοχή έχουν δραστηριοποιηθεί 3 συνεταιρισμοί με 150 μέλη κυρίως στον τομέα της
προμήθειας εφοδίων.

Οι μελλισοκυψέλες ανάλογα την εποχή μετακινούνται σε άλλες περιοχές (π.χ. περιοχές με
έλατα κ.λ.π.). Η διάθεση του μελιού γίνεται από τους ίδιους τους μελισσοκόμους και δεν
συναντά δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Δυνατότητες στη Μελισσοκομία στο άμεσο μέλλον υπάρχουν αρκετές, και με βάση τον
κανονισμό 797 της ΕΟΚ προβλέπεται να αναπτυχθούν αξιόλογες δραστηριότητες.

• Δασοπονία

Το σύνολο των δασικών εκτάσεων στο Νομό ανέρχεται σε 3.8 εκατ. στρέμματα η 66% της
συνολικής έκτασης του Νομού. Διαθέσιμα στοιχεία για τις δασικές εκτάσεις της περιοχής
μελέτης υπάρχουν μόνο για την επαρχία Μεσολογγίου.

Στην περιοχή υπάρχουν 47 στρέμματα με δρυς (σύμπλεγμα Αρακύνθου), ένα μικρό
δάσος από καστανιές ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις καλύπτονται από αείφυλλα -
πλατύφυλλα.

Η δασική απασχόληση είναι μειωμένη καθότι το μεγαλύτερο ποσοστό ασχολείται με την
γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία.

Στην περιοχή πολύ διαδεδομένο είναι επίσης και το κυνήγι με αποτέλεσμα την αισθητή
μείωση των πληθυσμών των πουλιών. Ο έλεγχος μιας τόσο μεγάλης περιοχής από τους
υπαλλήλους της Δασικής υπηρεσίας είναι δύσκολος και επίπονος εκτός του ότι το
κατάλληλο υπηρεσιακό προσωπικό για την πλήρη και οριστική εφαρμογή των
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απαγορεύσεων είναι πολύ μειωμένο.

Δασικές Ζώνες

Οι δασικές ζώνες στην περιοχή μελέτης είναι:

• ΜΑΚΙ
• Ζώνη αείφυλλων - πλατύφυλλων
• Ζώνη δρυών
• Υδροχαρή δάση

Υλοτομία διεξάγεται κυρίως στις περιοχές με τα ΜΑΚΙ όπου και γίνεται εξαγωγή ριζών
ερείκης για την κατασκευή προπλασμάτων καπνού συριγγών (τσιμπούκια).

Στην περιοχή μελέτης κυρίως οι παραθαλάσσιες εκτάσεις είναι εκτάσεις με χαμηλή
βλάστηση, χορτολιβαδικές και εκτάσεις αείφυλλων - πλατύφυλλων. Κύριο
χαρακτηριστικό στην περιοχή είναι η οπισθοδρομική διαδοχή της βλάστησης εξαιτίας
κυρίως ανθρωπογενών επεμβάσεων όπως οι καταπατήσεις, οι πυρκαγιές, το κυνήγι κα.
Η Υπηρεσία του Δασαρχείου προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατεύσει την περιοχή.

Στο Τρίκαρδο και Κουτσιλάρη υπάρχουν υπολείμματα βελανιδιάς για τα οποία
καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησής τους. Επίσης υπάρχει και το δάσος του Φράξου με
υπολείμματα του παλαιού έλους Λεσίνι καθώς και πολλά υδροχαρή είδη τα οποία
βρίσκονται σε περιοχές που ανήκουν σε ιδιώτες και υπάρχει πρόβλημα για την
διατήρηση των ειδών τους.

Εμφανή υπολείμματα υδροχαρών ειδών υπάρχουν και στο αρχαίο θέατρο των Ενιάδων τα
οποία λόγω ηλικίας έχουν σταματήσει να αναγεννώνται καθώς δέχονται επίσης και την
επίδραση του περιβάλλοντος. Το πρόβλημα αυτό μελετάται από την αρμόδια υπηρεσία
της περιοχής.

Οικονομικά στοιχεία δασικής ζώνης

Τα δάση του νομού Αιτωλ/νιας παράγουν 139.681 τόννους καυσόξυλα, 86.383 τόννους
θάμνους, 132.6 τόννους ρετσίνη και 103.4 τόννους τσαϊ του βουνού το χρόνο (1988).
Στοιχεία παραγωγής για την περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν. Το δασαρχείο
Μεσολογγίου εκμεταλλεύεται καυσικό ξύλο δρυός, τεχνικό ξύλο δρυός, καυσόξυλα,
ξυλάνθρακες κα.

Τα έσοδα του δασαρχείου Μεσολογγίου είναι πολύ υψηλά και η παραγωγή του είναι
αρκετή για την διατήρηση της αυτοδυναμίας του. Οι δαπάνες εξαρτώνται κυρίως από τις
πιστώσεις που διαθέτει το Υπουργείο Γεωργίας, για προστασία, κλπ.

Το Δασαρχείο Μεσολογγίου έχει φτιάξει το οδικό δασικό δίκτυο, έχει εκμηχανοποιήσει τις
εργασίες, και έχει δώσει άμεση προτεραιότητα στη προστασία και βελτίωση των δασών.
Έτσι τόσο στην Κατοχή όσο και στο Αιτωλικό έγινε διάνοιξη δρόμων για την αντιμετώπιση
ενδεχομένων πυρκαϊών.

Σχέδιο Ανάπτυξης δασικής ζώνης

Υπάρχουν πολλές προοπτικές για την σημαντική επέκταση των δασικών δραστη-
ριοτήτων. Πρέπει όμως αρχικά να επιλυθούν αρκετά προβλήματα όπως:

• η έλλειψη δασικού κτηματολογίου και η αμφισβήτηση δασικών εκτάσεων από
κτηνοτρόφους για βοσκοτόπια.
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• η δημιουργία επαρκούς υποδομής σε δίκτυο δασικών δρόμων,

• η διευθέτηση του προβλήματος των χειμάρρων της περιοχής μελέτης (πρόβλημα
που προέρχεται κυρίως από τις αντιδράσεις των κατοίκων που ζουν στις λεκάνες
απορροής και δεν δέχονται δεσμεύσεις επιφανειών για αναδασώσεις),

• η έλλειψη εργατικού δυναμικού,

• η έλλειψη επαρκούς δασικού προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες,  και την
αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου (π.χ. η οργάνωση δασικών συνεταιρισμών
βάσει του Ν. 1541 /85).

Στο σχέδιο ανάπτυξης υπάγονται και οι αναδασώσεις. Έχουν αρχίσει οι αναδασώσεις σε
περιοχές όπως η Υψηλή Παναγία (αριστερά στην Κλεισούρα) που γίνεται ρητίνωση. Στην
Υψηλή Παναγία, Αγίου Ηλία και Σταμνά γίνονται οικονομικές αναδασώσεις. Είναι
εκτάσεις υποβαθμισμένες (ρύκια, πουρνάρια) και τις φυτεύουν με είδη που δίνουν
προϊόντα. Επίσης έχει προταθεί η αναδάσωση του Κουτσιλάρη με υψηλά δένδρα.

Επίσης προτείνεται να ληφθούν μέτρα για τις πυρκαϊές, τις λαθροϋλοτομίες, τις
καταπατήσεις, ώστε να σταματήσει κατά κάποιο τρόπο η υποβάθμιση του
οικοσυστήματος η οποία έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται σε αρκετά δάση, όπου υπάρχουν
αιωνόβια δένδρα, χωρίς δυνατότητα αναγέννησης ή ανανέωσης. Ακόμη τεράστιο είναι το
πρόβλημα της μη αναγέννησης στο δάσος Φράξου στο Λεσίνι. Οι πυρκαϊές στις συνθήκες
που γίνονται, προκαλούν όχι μόνο την καταστροφή των οικοσυστημάτων, αλλά και την
διάβρωση και εξάντληση του αβιοτικού περιβάλλοντος, εφόσον δεν γίνονται τεχνικές
αναδασώσεις. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα και οργάνωση.

4.5.2 Δευτερογενής τομέας

• Αλυκές

Γενικά
• Η αλυκή της Άσπρης κατασκευάστηκε το 1960 και καταλαμβάνει έκταση 12400

στρεμμάτων της ανατολικής λιμνοθάλασσας. Είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας και
διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Τα αλμόλοιπα διοχετεύονται στον δίαυλο που έρχεται
από την λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.

• Η αλυκή της Κλείσοβας προγραμματίστηκε το 1967 με στόχο την αλυκοποίηση
25000 στρ. Τα έργα τελείωσαν εν μέρει το 1973 γιατί ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος
και η αλυκή υπολειτουργούσε. Μετά το 1974 η Κλείσοβα αποδίδεται και πάλι στην
αλιεία.

• Η μεγάλη Αλυκή της δυτικής λιμνοθάλασσας άρχισε να κατασκευάζεται το 1978 για
τις ανάγκες του Πετροχημικού από Δημοσία επιχείρηση ΕΛΕΜΒΕ. Η συνολική της
επιφάνεια θα καταλαμβάνε 60000 στρ. λιμνοθάλασσας, από τα οποία τα 45000 στρ.
θα απέδιδαν 450.000 τόννους αλάτι  (1   στρ.  =  10 τόν.).  Τα έργα  υποδομής
σταμάτησαν το 1981 με την απομάκρυνση του Πετροχημικού. Το 1983 συζητήθηκε
και πάλι η αλυκοποίηση 25000 στρ. για την μαζική παραγωγή 250000 τόννων αλάτι
που αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ελλάδας σε βρώσιμο και βιομηχανικό αλάτι. Οι
κάτοικοι Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Νεοχωρίου είναι αντίθετοι για την οποιαδήποτε
περαιτέρω αλυκοποίηση της Λ/Θ .

Αλυκή Μεσολογγίου (Άσπρης)

Θέση
Η αλυκή βρίσκεται στη Βορειοανατολική όχθη της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και
είναι η μονή που τελικά λειτουργεί. Τα όρια της σχηματίζουν:



158

• Προς Βορρά ο δίαυλος Αιτωλικού
• Προς Νοτιο-δυτικά ο δίαυλος Αιτωλικού - Μεσολογγίου
• Προς Νότο ο δίαυλος Μεσόκαμπου
• Προς Βορειο-ανατολικά ο δρόμος Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

Η αλυκή επικοινωνεί με τη Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, από την οποία γίνεται η
άντληση νερού για της ανάγκες παραγωγής. Η έκταση της αλυκής ανέρχεται σε 12400
στρέμματα, από τα οποία 1024 καλύπτουν οι δεξαμενές εξάτμισης και 980 τα
κρυσταλλοπήγια. Τα τεχνικά έργα όπως η δεξαμενή άλμης, τα κρυσταλοπήγια, οι
λεκάνες εξατμίσεως, το αντλιοστάσιο, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και οι
δρόμοι προσπέλασης, τα κανάλια, τα αναχώματα και τα όρια της αλυκής φαίνονται στο
ακόλουθο σχήμα.
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Απασχόληση - Παραγωγή

Στην αλυκή απασχολούνται σήμερα περίπου 35 άτομα επί μονίμου βάσεως και αλλά 20-
40 εποχιακά, κατά την περίοδο συγκομιδής (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) που διαρκεί 40-50
ήμερες.

Η παραγωγή αλατιού της αλυκής τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά από τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό της μεθόδου παραγωγής, είναι γύρω στους 100000 τόννους ετησίως,
με μέγιστο 130000 τόννους το 1990. Δεν προβλέπεται επέκταση της αλυκής σε αλλά
σημεία της λιμνοθάλασσας και συνεπώς η παραγωγή, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, θα
μεταβάλλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου βάσει των καιρικών συνθηκών γύρω από το μέσο
ορό των 100000 τόννων. Η παραγωγή της αλυκής καλύπτει περίπου το 50% των
αναγκών της Ελλάδος σε αλάτι.

Οικολογική Σημασία

Οι αλυκές Μεσολογγίου εκπροσωπούν ένα οικοσύστημα μέτρια αλλαγμένο από τον
άνθρωπο. Το αρχικό σύστημα ήταν πολύ λιγώτερο αλμυρό και το μεγαλύτερο μέρος της
όχθης είχε πιθανώτατα πυκνή βλάστηση από είδη όπως τα Scipus maritimus, Juncus
maritimus, Juncus subulatus & Phragmites australis. Πιθανώς συντηρούσαν ένα
διαφορετικό φάσμα από είδη πουλιών, όπως αραιές αποικίες Καλαμοκάνα Himantopus
himantopus ενώ πρέπει να ήταν πλούσιος τόπος διατροφής για διάφορα είδη ερωδιών
(Ardeidae) και γλαρονιών. Αντίθετα, πρέπει να είχε πολύ μικρότερους πληθυσμούς από
τα είδη πουλιών που τρέφονται με Artemia και προτιμούν τις περιοχές χωρίς πυκνή
βλάστηση, όπως οι Αβοκετες Recurvirostra avocetta και μικρά χαραδριόμορφα, όπως τα
γένη του είδους Callidris και ο θαλασσοσφυριχτής Charadrius alexandrinus.

Το παρόν οικοσύστημα είναι μεν αρκετά διαφορετικό από το αρχικό αλλά δεν παύει να
είναι σημαντικό για τα άγρια πουλιά. Από ορνιθολογικής άποψης οι κύριες διαφορές ανά-
μεσα στις αλυκές και τα εναπομείναντα τμήματα της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι:

1. Η μονή σοβαρή ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στην υπό εξέταση περιοχή κατά
την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου είναι τα έργα συντήρησης των θυροφραγμάτων και
αναχωμάτων, η θέση σε λειτουργία των αντλιοστασίων καθώς και (μόνο μετά τον
Ιούνιο) η χρήση ορισμένων λεκανών στην περιφέρεια για αλμόλουτρα και λασπό
λουτρα.

2. Η   παρουσία   δρόμων   και   αναχωμάτων   που  διαίρει   την   περιοχή   σε   μικρά
διαμερίσματα, με την μεγαλύτερη λεκάνη (11 β) να έχει την μεγαλύτερη πλευρά της
λίγο πάνω από 1200 μ.

3. Η μεγάλη διακύμανση της στάθμης νερού στις υψηλότερης αλατότητας λεκάνες και
κρυσταλλοπήγια, ιδίως στις αρχές και στο τέλος της παραγωγικής περιόδου.

Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αλυκών

Στο πλαίσιο γενικού ενδιαφέροντος και αναβάθμισης των Αλυκών ανετέθη από την
Ε.Ο.Κ στις ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ πρόγραμμα με κύριο στόχο την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και φώλιασματος της ορνιθοπανίδας της αλυκής.

ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΨΙΛΟΝ κά
Σελίδα 4. 133
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Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτοιτων Μεσολογγίου

4. Ανάλυση της περιοχής μελέτης

Την εκπόνηση του προγράμματος ανέθεσαν οι ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ μετά από υπογραφή
σχετικής σύμβασης στην εταιρεία "LYE" (Learn Your Environment.). Μέσα στο πλαίσιο αυτής
της μελέτης έγιναν τα ακολούθα:

• Συλογή της βιβλιογραφίας και οργάνωση αρχείου πληροφοριών

• Εφαρμογή απαραίτητης επιστημονικής τεχνογνωσίας των έργων αναβάθμισης

• Ολοκλήρωση της ορνιθολογικής μελέτης καθώς και της καταγραφής του βιολογικού
δυναμικού του χώρου

• Μικροβιολογικοί έλεγχοι στην προλίμνη, στις λεκάνες μέσης αλατότητας και στα
τηγάνια

• Αναλυτική Περιγραφή και λήψη φωτογραφιών ή σχεδιασμός των ζωικών ειδών της
περιοχής

• Βιομετρικές αναλύσεις

• Εργαστηριακή πειραματική καλλιέργεια του τροχοζώου Brachionus plicatilis

• Χαρτογράφηση    των    περιοχών    φωλιάσματος,    ανάπαυσης,    εκτροφής    των
κυριώτερων πουλιών της αλυκής

• Μελέτη και ανάλυση των αβιοτικών παραμέτρων του υδατίνου μέσου

• Συσχετισμός της τροφικής αλυσίδας και μελέτη άμεσης σύνδεσης με τον βιότοπο και
όχι αποκοπή από αυτόν

• Καταγραφή και χαρτογράφηση της μακροχλωρίδας, κατάλογος με τα κυριώτερα είδη

• Δημιουργία φυτολογίου με τα επικρατέστερα φυτά της περιοχής το οποίο και
κατατέθηκε στην εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ".

Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγιναν ορισμένες κατασκευές που
αφορούσαν στην κατασκευή επτά τεχνητών νησίδων και ενός παρατηρητήριου για τα
πουλιά.

Κατασκευή Νησίδων Αναπαραγωγής

Αν και υπάρχουν πολλές φυσικές νησίδες μέσα στις αλυκές, φαίνεται ότι για μερικά είδη οι
υπάρχουσες νησίδες δεν είναι αρκετές ή ικανοποιητικές, για τους ακόλουθους λόγους:

• οι περισσότερες νησίδες καλύπτονται από πυκνή αλοφυτική βλάστηση γεγονός που
τις καθίστα ακατάλληλες ή μη ελκυστικές για γλαρόνια και Αβοκέτες.

• μερικές από τις αποικίες βρίσκονται πάνω σε δρόμους, ένας από τους οποίους
χρησιμοποιείται συχνά και δεν δίνει την ευκαιρία για την επιτυχή εγκαθίδρυση
αποικίας ενώ σε άλλη περίπτωση είναι πολύ χαμηλός και υπόκειται σε κίνδυνο
πλημμυράς ή καταστροφής των φωλιών από τα κύμματα.

• δυο από τις μεγαλύτερες αποικίες βρίσκονται σε χειμερινούς ταμιευτήρες άλμης,
στους οποίους ορισμένες χρονιές είναι πιθανό η στάθμη του νερού να παραμείνει
υψηλή μέχρι αργά την άνοιξη, μετά την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής.

• πολλές από τις υπάρχουσες νησίδες είναι κατειλημένες από Ασημόγλαρους, ήδη
από το τέλος του χειμώνα, και αυτές οι νησίδες φαίνεται ότι αποφεύγονται από τα
μικρότερα είδη που είναι ευάλωτα στους γλάρους.

• δεδομένου ότι οι νησίδες στους υγρότοπους δημιουργούνται με την απόθεση
ιζήματος και συνεχώς διαβρώνονται και επανοικοδομούνται από τα ρεύματα, είναι
πιθανό ότι με τις παρούσες συνθήκες εγκλεισμού μέσα σε αναχώματα υπερισχύει η
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τάση διάβρωσης και ότι οι νησίδες μειώνονται σε ύψος και έκταση, ενώ αντίθετα οι
πρόσφατα δημιουργούμενες νησίδες, γυμνές από βλάστηση, τείνουν να
εξαφανίζονται.

Οι νησίδες κατασκευάστηκαν στο τέλος του καλοκαιριού του 1991, μετά το πέρας της
αναπαραγωγικής περιόδου. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν αμμοχάλικα από
αποθέσεις χειμάρρων, υλικό που είναι κατάλληλο για την εκσκαφή από γλαρόνια των
μικρών βαθουλωμάτων που αποτελούν τις φωλιές τους και προσφέρει αρίστη
παραλλαγή για τα αβγά και τους νεοσσούς των ειδών αυτών.

Η κάθε νησίδα όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα κατασκευάστηκε με εμβαδόν
περίπου 200 m2, τα οποία υπολογίστηκε να ισοδυναμούν με το διπλάσιο του εμβαδού των
υπαρχουσών αποικιών, αφήνοντας έτσι χώρο για μια σημαντική αύξηση του
πληθυσμού. Στις νησίδες δόθηκε ελλειψοειδές σχήμα, με τον μεγάλο άξονα σε
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η κάλυψη όλης της νησίδας από τα
κύμματα σε περιόδους ισχυρών ανεμών (κυρίως από ΒΔ). Το μισό της περιμέτρου των
νησίδων, στη Β και Α πλευρά, με όψη προς το ανοιχτό νερό, αφέθηκε με την φυσική
κλίση του υλικού όπως πέφτει (περίπου 45%) ενώ το υπόλοιπο διαμορφώθηκε με
μικρότερη κλίση για ευκολότερη προσπέλαση προς το νερό. Το ύψος των νησίδων
σχεδιάστηκε να είναι περίπου 30 cm πάνω από την μέγιστη στάθμη του νερού κατά την
περίοδο αναπαραγωγής και όπου το νερό ήταν πολύ ρηχό έγινε εκσκαφή του πυθμένα
γύρω από την νησίδα ώστε να δημιουργηθεί τάφρος βάθους 1 m και πλάτους 3 m για
πρόσθετη προστασία από χερσαίους θηρευτές σε περιόδους χαμηλής στάθμης νερού.
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Οι θέσεις των νησίδων επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι σε ασφαλή σημεία, όσο το
δυνατόν πιο κοντά στις υπάρχουσες αποικίες (για να μην χρειάζονται τα πουλιά
ιδιαίτερα μέτρα προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν) και χωρίς να αυξάνεται
υπερβολικά το κόστος κατασκευής. Οι προταθείσες κατασκευές φαίνονται στο σχέδιο
που ακολουθεί.
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• Το ύψος του κτιρίου θα είναι 2,5m από το έδαφος του αναχώματος και θα έχει
κεκλιμένη οροφή περίπου 0,5m. Το συνολικό δηλαδή ύψος από το έδαφος θα είναι
περίπου 3m.

• Από την μέση των πλευρών Γ και Δ (3m έκαστη) θα ξεκινά φράχτης 20m προς κάθε
κατεύθυνση και ύψους 2m. Ο φράχτης θα είναι κατά το δυνατόν συμπαγής και θα
επιτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών στο βιότοπο.

• Κάθε μια από τις πλευρές του κτιρίου Β, Γ και Ε θα έχει μήκος 6m. Σε κάθε μια από τις
πλευρές Β και Γ θα υπάρχει παράθυρο μήκους 4m και καθαρού ύψους
ανοίγματος 0,5m. Το άνοιγμα θα ξεκινά σε απόσταση 1,3m από το έδαφος. Το
κλείσιμο θα επιτυγχάνεται με ειδικό αναδιπλούμενο μηχανισμό που θα ολισθαίνει
αθόρυβα σε οδηγό.

• Από την πόρτα του παρατηρίου θα ξεκινά καλυμένος διάδρομος (φυσούνα) μέχρι το
γεφυράκι  της  διάβασης  του   καναλιού.   Το  γεφυράκι  θα  φέρει  προστατευτικό
κιγκλίδωμα ύψους περίπου  1,5m.  Η όλη κατασκευή θα είναι από ξύλο κατά
προτίμηση.

• Ακριβώς απέναντι από το παρατηρητήριο και από την άλλη πλευρά του δρόμου
στον χώρο ανάμεσα στις λεκάνες 10Β και 11Β θα υπάρχει χώρος στάθμευσης του
λεωφορείου  μεταφοράς  των  επισκεπτών.   Και  στις  δυο  πλευρές  του  χώρου
στάθμευσης θα υπάρχει φράκτης μήκους 20m παράλληλα προς τον δρόμο, και 6m
κάθετα προς τον δρόμο, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Στην άμεσα ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν κάποιες μεταποιητικές μονάδες, για τις
οποίες απαιτείται να γίνει κάποια αναφορά, διότι έχουν άμεση επιρροή στο χώρο του
υγροβιότοπου, από άποψη περιβαλλοντική και αφ' ετέρου συμβάλλουν στον
ολοκληρωμένο σχηματισμό του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής γενικότερα. Οι
μονάδες που κυριαρχούν βασικά είναι ατομικές και μικρού μεγέθους, ενώ μόνο μια
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μονάδα μεσαίου μεγέθους (ΚΑΛΑΣ ΑΕ) με απασχόληση
άνω των 100 ατόμων, ενώ δεν συναντάται καμμιά μονάδα μεγάλου μεγέθους.

Αναλυτικά, οι μονάδες αυτές είναι οι πιο κάτω και ανήκουν σε Δήμους και Κοινότητες
που τα διοικητικά τους όρια ανήκουν ή έχουν μέτωπο επί της περιοχής μελέτης.

Μεσολόγγι

• MOTIVO (παραγωγή βάμβακος και συνθετικού υφάσματος) με δυναμικότητα 20000
μ./έτος

• Κακούρης (παραγωγή ελαιολάδου) με δυν. 1000 κιλα/ετος
• Αγγελόπουλος (παραγωγή ελεαιολάδου) με δυν. 1000 κιλα/ετος
• Στεφανατος (παραγωγή ελεαιολάδου) με δυν. 1000 κιλα/ετος

Δρόμος Μεσολογγίου - Αιτωλικού (Μεσόκαμπος)

• Πέτρου (παραγωγή σκυροδέματος), με δυναμ. 150 μ3/μερα
• Μάρμαρα Μεσολογγίου (επεξεργασία Μαρμάρου) με δυναμ. 40μ3/μερα και 15

εργαζόμενοι

• ΚΑΛΑΣ ΑΕ (παραγωγή άλατος) με δυναμ. 80.000 τόνους/έτος και  100 άτομα
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απασχόληση
• Φωκάς (επεξεργασία ιχθυρών)
• ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ (τυροκομείο)
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΚΑΛΩΔΙΑ   ΑΕ   (παραγωγή   ηλεκτρ.   και   τηλεφ.   καλωδ.)   με   15

απασχολούμενα άτομα

Φοινικιά Μεσόκαμπου

• Αστίγγξ (παραγωγή πηρυνελαίου) με δυν. 2.400 μ3/ετος
• Αντωνίου (παραγωγή ασφαλτομίγματος) με δυναμ. 200μ3/ετος
• Θαλάσσια τρόφιμα (επεξεργασία θαλασσινών) με 20 άτομα απασχόληση
• Σταράμος (παραγωγή σκυροδέματος)

Αιτωλικό

• Σφαγεία Δ.Αιτωλικού (σφαγή ζώων) με δυναμ. 800 τόννοι/έτος
• ΒΙΟΓΥΨ (παραγωγή γύψου) με δυναμ. 7000 τον/έτος και με 15 άτομα απασχόληση
• ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΕΒΕ (παραγωγή γυψοσανίδας) με απασχόληση 25 άτομα
• Καρατζογιάννης (ελαιοτριβείο)

Νεοχώρι

• Εκκοκιστήριο βάμβακος (δερματοποίηση βαμβακιού) με δυναμ. 200 τον./ημέρα και
με 10 μονίμους και 25 εποχιακούς εργαζομένους

• Σφαγεία Νεοχωρίου (σφαγή ζώων) με δυναμ. 160 τον/έτος
• ΑΜΗΛΚΟ ΑΕ (παραγωγή ζωωτροφών)
• Κώτσαλος (επεξεργασία τυποποιημένου ρυζιού) με δυναμ. 3 τον./ετος
• Κλαουδάτος (παραγωγή τυριών) με δυναμ. 800 κιλά/ώρα

Ευηνοχώρι (επί εθνικής οδού)

• ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΣ ΕΛΛΑΣ (εμφυάλωση ποτών) με δυναμ. 130μ3/ημερα και με 414
μονίμους και 80 εποχιακούς εργαζομένους

• Στούμπος-Βαρνακιώτης (παραγωγή ελαιολάδου) με δυναμ. 1500 κιλά/ώρα

Κατοχή

• Σφαγεία Κατοχής (σφαγή ζώων) με δυναμ. 250 τον/έτος
• Ρομπόλας (παραγωγή ελαιολάδου) με δυναμ. 1000 κιλά/ώρα
• Καρατζογιάννης (παραγωγή ελαιολάδου) με δυναμ. 1000 κιλά/ώρα
• Ασημακόπουλος (παραγωγή τυριών) με δυναμ. 1500 κιλά/ώρα

Οι παραπάνω βιομηχανικές μονάδες είναι μεταποιητικές, επεξεργασίας γεωργικών,
κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων ή πρώτων υλών που υπάρχουν στην
περιοχή (αλάτι, γύψος) και έχουν κάποια σχετική δυναμικότητα.

Στις παραπάνω περιοχές όμως λειτουργούν επίσης βιοτεχνίες μικρότερης
δυναμικότητας, οι οποίες δεν επιβαρύνουν το οικοσύστημα του υγροβιότοπου της
λιμνοθάλασσας, και είναι:

• 2 ξηραντήρια καλαμποκιού (Νεοχώρι)
• 1 βιοτεχνία προγκών (Νεοχώρι)
• 2 βιοτεχνίες τσιμεντόλιθων (Αιτωλικό, Γαλατά)
• 3 βιοτεχνίες λείανσης μαρμάρων (Αιτωλικό, Μεσολόγγι)
• 2 ξυλουργικά εργοστάσια (Μεσολόγγι)
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• αποθήκες αγροτικών προϊόντων (Κατοχή, Μεσολόγγι, Ευηνοχώρι)

Επίσης:
Μονάδες επεξεργασίας μηδικής (8 απασχολούμενοι / μονάδα περίπου):
• 3 στο Νεοχώρι
• 1 στην Κατοχή

Οικογενειακά τυροκομεία :
• 2 στο Νεοχώρι
• 2 στην Κατοχή
• 1 στα Σταμνά
• 1 στο Μεσολόγγι

Σε γενικές γραμμές λοιπόν η περιοχή δείχνει σχετικά υψηλή εξειδίκευση στην
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τα οποία παράγονται στην περιοχή. Αν και
παρατηρείται υστέρηση στην οργανωτική δομή και στο μέσο μέγεθος των
επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων, πιστεύεται ότι ο κλάδος αυτός αποτελεί δυναμικό
στοιχείο στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Από την άλλη πλευρά βέβαια
σημαντική παρουσία εμφανίζουν και άλλοι κλάδοι που είναι άσχετοι με τα φυσικά
πλεονεκτήματα της περιοχής και απλά εκμεταλλεύονται την οποιαδήποτε τεχνική και
λοιπή υποδομή έχει αναπτυχθεί στη περιοχή.

Μια εξίσου σημαντική οικκονομικη δραστηριότητα, η οποία γειτνιάζει με την περιοχή
μελέτης είναι η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού και γι’ αυτό αναφέρεται παρ’ όλο που δεν εντάσσεται
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία της
δαπανήθηκαν 14 ΔΙΣ. Η εγκατάσταση της ΝΑΒΙΠΕ στον όρμο Πλατυγιάλι Αστακού
οριοθετήθηκε το 1984 (ΦΕΚ 238/Β/84) ως επέκταση της ΒΙΠΕ Μεσολογγίου και
ολοκληρώθηκε το 1989. Την ίδια εποχή εκδόθηκε απόφαση της Νομαρχίας με την
οποία ορίσθηκε η θαλάσσια περιοχή "Κούμαρος" ως αποδέκτης των επεξεργασμένων
αποβλήτων της ΝΑΒΙΠΕ. Η χωροθέτηση της ΝΑΒΙΠΕ σ' αυτή τη θέση συμφωνεί με
τους στόχους της λειτουργικής αναδιάρθρωσης του χωροταξικού του Ν. Αιτωλ/νιας, για
την ανάπτυξη του λιμανιού του Αστακού, την πρόβλεψη βιομηχανικού υποδοχέα και την
ανάδειξη του Αστακού σε κέντρο 3ου επίπεδου. Επίσης σύμφωνα με τις
αναπτυξιακές κατευθύνσεις (ΣΠΑ, Δεκέμβριος 1993) για την περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και
κατόπιν των προσφάτων εξελίξεων στην Ευρώπη και του πολέμου στη
Γιουγκοσλαβία, η αξιοποίηση του λιμανιού του Πλατυγιαλίου στο πλαίσιο ενός
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών, θα μπορούσε να
διαδραματίσει ένα ρόλο συμπληρωματικό του εμπορευματικού λιμανιού της Πάτρας.

Σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ./90 το ΥΠΕΧΩΔΕ επεμβαίνει επιβάλλοντας τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις μονάδες που ζητούν εγκατάσταση στη
ΝΑΒΙΠΕ, έτσι ώστε οι επιπτώσεις προς τον υγροβιότοπο να μην είναι αρνητικές.
Επίσης θέτει τους εξής όρους :

• νέα θέση εκβολής του αγωγού αποβλήτων

• αποκλεισμός εγκατάστασης μονάδων με τοξικά ή και επικίνδυνα απόβλητα
• να τροποποιηθεί το άρθρο 2, παρ.1 του Π.Δ./90 (ΦΕΚ 54/Α/90) για να επιτευχθεί

ήπια ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ.
• να περιορισθεί η ΝΑΒΙΠΕ εντός του κόλπου, έτσι ώστε να μην δημιουργείται

σύγκρουση δραστηριοτήτων με τις υδατοκαλλιέργειες.
• να καθορισθούν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή ουσίες υψηλού κίνδυνου, όπως

και ο τρόπος ανεφοδιασμού με υγρά καύσιμα για να αποφεύγονται τα ατυχήματα
• θα ήταν επιθυμητή η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής καθαρής τεχνολογίας και

υποστήριξης ήπιων μορφών ενεργείας
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Η ΝΑΒΙΠΕ δημιουργήθηκε κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατόπιν μελέτης το
1983. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που στηρίζονται σε κάποια
μοντέλλα διασποράς των εκπομπών αερίων ρύπων και σε κάποιες τιμές υγρών και
στερεών αποβλήτων δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Δεν τεκμηριώνονται όμως κάποιες
επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχημάτων στις παρακείμενες ιχθυοκαλλιέργειες και στην
προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα

Τέλος, στο λιμάνι του Μεσολογγίου λειτουργεί από το 1985 ιχθυόσκαλα μέσω της
οποίας διακινούνται αποκλειστικά τα αλιεύματα των συνεταιρισμών της
λιμνοθάλασσας. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης και η κατασκευή διαλογητηρίου χελιών στο
Δ. Μεσολογγίου προϋπολογισμού 50.000.000.

Η απασχόληση λοιπόν στις οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα στην
περιοχή μελέτης είναι περιορισμένη έως αμελητέα στον τομέα της εξόρυξης, ενώ στην
άμεσα ευρύτερη περιοχή είναι σημαντική στον τομέα της μεταποίησης, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ενεργειών για επαύξησή της,
κυρίως μέσα από την εξειδίκευση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων.
Στον δευτερογενή τομέα και ειδικά στην εξόρυξη δεν εμφανίζονται τάσεις ανάπτυξης των
αλυκών τουλάχιστον εφ' όσον ισχύει η ΚΥΑ. Από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία
δεν υπάρχουν στοιχεία υποβολής φακέλλων για ίδρυση νέων μονάδων.

4.5.3 Τριτογενής τομέας

• Υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικά δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης, αφού δεν υπάρχει ούτε ένα
οικιστικό κέντρο. Αυτές που βρίσκονται στην άμεσα ευρύτερη περιοχή της περιοχής
μελέτης είναι βασικά συγκεντρωμένες στο Μεσολόγγι, το οποίο είναι σε επαφή με την
περιοχή μελέτης και είναι η πρωτεύουσα του Νομού. Λίγες υπηρεσίες είναι
αποκεντρωμένες στο Αιτωλικό. Συγκεκριμενα :

Μεσολόγγι

Νομαρχία Ν. Αιτωλ/νιας, Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, Δ/νση
Προγραμματισμού, Δ/νση Εσωτερικών, Δ/νση Προνοίας, Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση
Συγκοινωνιών, Δ/νση Υγιεινής, Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Δασών, Δασαρχείο, Αγροτικό Κτηνιατρείο,
Οικονομική Εφορία, Δημόσιο Ταμείο, Εποπτεία Αλιείας, Εφορία Καπνού, Τμήμα
Βιομηχανίας, Τμήμα Εμπορίου, Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Στατιστικής, Τμήμα Χημικών
Υπηρεσιών Σφαγειων, Υποθηκοφυλακείο, Τελωνείο, Λιμενικός Σταθμος, Αστυνομικό
Τμήμα, Πρωτοδικείο, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Νομικό Συμβούλιο
Κράτους, Πυροσβεστική, Τράπεζες, Ταχυδρομείο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Ασφαλιστικά
Ταμεία, ΚΤΕΟ.

Αιτωλικό
Δημαρχείο, Αστυνομικό Τμήμα, Ειρηνοδικείο, Γραφεία ΕΟΜΜΕΧ, ΤΕΒΕ, ΟΤΕ,
Ταχυδρομείο, Τράπεζες.

Αστυνομικοί σταθμοί τάξης υπάρχουν στους οικισμούς : Κατοχή, Νεοχώρι, Παλαιομάνινα,
Σταμνά.

•    Τουρισμός-Αναψυχή
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Ο Νομός συνολικά δεν έχει αναπτυγμένο τον τουριστικό κλάδο, τουλάχιστον στον
βαθμό και την έκταση που αυτός είναι αναπτυγμένος σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Πρέπει όμως να τονισθεί ότι αυτή η υστέρηση δεν πηγάζει από την έλλειψη
τουριστικών πόρων και πόλων έλξης, αλλά βασικά από την απουσία συστηματικών
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους ντόπιους επιχειρηματίες.

Από την άλλη πλευρά η περιοχή των εμπλεκομένων ΟΤΑ της περιοχής μελέτης
περιλαμβάνει περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν ανάλογα.

Στην περιοχή μελέτης η λιμνοθάλλασα Μεσολογγίου και Αιτωλικού, αποτελούν
μοναδικό τοπίο, με την εναλλαγή πρασίνου και γαλάζιου της θάλασσας και μπορεί να
αποτελέσουν πόλο τουριστικής έλξης. Παράλληλα, η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων που
βρίσκονται στην περιοχή μελέτης, αλλά και στην άμεσα ευρύτερη περιοχή αποτελούν
πρόσθετο πλεονέκτημα για μια τουριστική ανάπτυξη. Πολλές από τις διάσπαρτες
αρχαιότητες όμως δεν έχουν ερευνηθεί συστηματικά, γεγονός που εμποδίζει την
μεγαλύτερη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Περιοχές φυσικού κάλλους θεωρούνται οι περιοχές της Κλεισούρας και της
Βαράσοβας, οι οποίες και προστατεύονται. Ιδιαίτερα η Βαράσοβα έχει χαρακτηρισθεί ως
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 325/Β/19-3-75) και ως ιστορικός τόπος για
τους αγώνες που έγιναν στην περιοχή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εξαιτίας
και των σημαντικών αρχαιοτήτων της αποτελεί πόλο προσέλκυσης επισκεπτών.

Στο δάσος του Φράξου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης
(ΦΕΚ 773/24-12-85) συγκεντρώνονται πολλοί επισκέπτες κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, η δυνατότητα ανάπτυξης λασπόλουτρων στην περιοχή της
Αγίας Τριάδας στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας. Πρόκειται για έναν τουριστικό πόρο
που με κατάλληλες ενέργειες μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά.

Στις περιοχές αυτές το πλαίσιο του παραθεριστικού τουρισμού βασίστηκε στην
καταπάτηση των δημοσίων εκτάσεων και στην αυθαίρετη κατασκευή παραθεριστικής
κατοικίας, που στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας προσομοιάζει στις πελάδες. Η
Τουρλίδα μάλιστα παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον για τους διερχόμενους τουρίστες
λόγω του ιδιόμορφου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σε όλες τις
περιοχές πάντως η τουριστική κίνηση περιορίζεται βασικά στον οικογενειακό τουρισμό και
στις ημερήσιες μετακινήσεις του ντόπιου πληθυσμού, εκτός της Τουρλίδας όπως
προαναφέρθηκε, η οποία εν μέρει παρουσιάζει υπερτοπικής σημασίας ενδιαφέρον. Ο έξω
Λούρος στη λιμνοθάλασσα της Θολής χρησιμοποιείται κυρίως για κολύμβηση.Το λιμάνι
του Μεσολογγίου χρησιμοιείται ελάχιστα από σκάφη αναψυχής, αν και σύμφωνα με
στοιχεία του Λιμεναρχείου παρατηρείται συνεχώς αυξανομένη κίνηση κατά τους
θερινούς μήνες, χωρίς οργανωμένη και συστηματική εξυπηρέτηση. Η
προγραμματιζόμενη κατασκευή μαρίνας στο Μεσολόγγι αναμένεται να επιδράσει
θετικά.

Σ' αυτή τη λεγομένη τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης, η απασχόληση
είναι μηδενική, διότι δεν υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες ή καταστήματα αναψυχής,
εκτός από 2 ταβέρνες στην Τουρλίδα, όπου οι εργαζόμενοι είναι κατά περίπτωση 2
ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι για την υποστήριξη του οικοτουριστικού ενδιαφέροντος που
δύναται να αποκτήσει όλη η περιοχή μελέτης δεν υπάρχει ούτε μια υποτυπώδη ανάπτυξη
τουριστικής ανωδομής (ξενοδοχεία, χώροι εστίασης και αναψυχής, άλλες τουριστικές
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υπηρεσίες) υψηλού επίπεδου, έστω και στην άμεσα ευρύτερη περιοχή γύρω από την
περιοχή μελέτης.

Ξενοδοχεία υπάρχουν βασικά στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Συγκεκριμενα,
λειτουργούν 3 ξενοδοχειακές μονάδες Β' κατηγορίας (όλες στο Μεσολόγγι), 2 μονάδες Δ'
κατηγορίας στο Αιτωλικό και 1 στο Μεσολόγγι και 1 μονάδα Ε' κατηγορίας στο
Μεσολόγγι. Συνολικά στην περιοχή λειτουργούν 7 μονάδες. Η πιο γνωστή από τις
μονάδες αυτές είναι αυτή του Θεοξενία στο νότιο άκρο της πόλης του Μεσολογγίου. Οι
εξυπηρετήσεις που προσφέρουν αυτές οι μονάδες δεν καλύπτουν ανάγκες τουριστών
υψηλών απαιτήσεων.

•   Εμπόριο

Στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στις οικιστικές συγκεντρώσεις της Τουρλίδας,
Νήσου Τουρλίδας και Λουρονησίδας, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν έχει
αναπτυχθεί η οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα είτε για την κάλυψη αναγκών των
κατοίκων (παντοπωλεία κλπ), είτε άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός της εύκολης και γρήγορης απευθείας οδικής
σύνδεσης με την οικιστική περιοχή της πόλης του Μεσολογγίου από όπου
μεταφέρονται τα τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα για τη διαμονή κατά το καλοκαίρι ή τα
σαββατοκύριακα. Με αυτήν την έννοια στην περιοχή μελέτης δεν έχουν καταγραφεί
απασχολούμενοι στο εμπόριο.

Σε κανένα κλάδο του τριτογενή τομέα από αυτούς που αναφέρθηκαν δεν φαίνεται να
υπάρχει τάση περαιτέρω ανάπτυξης για το επίπεδο του τουρισμού που υπάρχει
τουλάχιστον σήμερα. Αυτό τεκμαίρεται ειδικότερα για την αναψυχή από το γεγονός ότι
στην Τουρλίδα που υπάρχουν συνολικά 3 ταβέρνες (η μια δίπλα στην Αλυκή)
λειτουργεί μόνον η μια, ενώ υπολειτουργεί η άλλη και παραμένει κλειστή η τρίτη.

Αν στο μέλλον και με βάση τις προτάσεις για τον οικοτουρισμό που κατατίθεται σε
επόμενο κεφάλαιο, αναβαθμισθεί συνολικά ο τουρισμός, ίσως απαιτηθούν τότε οι
κατάλληλες υποδομές, οπότε ανάλογα θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και
ρυθμίσεις στο υπό σύνταξη Π.Δ.

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.1 Γενικά

Τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο προστατευόμενο υγροτοπικό
οικοσύστημα προέρχονται είτε από την ευρύτερη περιοχή, είτε από την ίδια την
περιοχή μελέτης και εντοπίζονται ως ακολούθως:

Ι. Πρωτίστως, ως αλλοιώσεις στη φυσική δομή και λειτουργικότητα του
υγροτοπικου και του γειτονικού προς αυτό χερσαίου και θαλασσίου
οικοσυστήματος. Από αυτή την προβληματική άποψη, ιδιαίτερη σημασία έχει η
απειλή της άγριας ζωής ήτοι η μείωση των πληθυσμών διάφορων ειδών
οργανισμών και ιδιαίτερα των διαχειμαζόντων, μεταναστευόντων και φωλιαζόντων
πουλιών.

II. Ως κακές εφαρμογές και ως κακοί τρόποι διεξαγωγής ορισμένων
πρωτογενών παραγωγικών  δραστηριοτήτων   (π.χ.   Γεωργία,   κτηνοτροφία)   και
λανθασμένες επιλογές   δραστηριοτήτων   σε   περιοχές  όπου   πρωτοστατούσε
η αλιευτική δραστηριότητα (πχ αλυκές μέσα στο σύμπλεγμα των
λιμνοθαλασσών ),  με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στο φυσικό οικοσύστημα
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αλλά και σ' αυτούς τους ίδιους.
III. Ως αρνητικές επιδράσεις μεταξύ διάφορων παραγωγικών τομέων, με

αποτέλεσμα τη μείωση και υποβάθμιση της παραγωγής από ποσοτική και ποιοτική
άποψη.

IV.Ως άστοχες επιλογές της δημιουργίας ορισμένων χρήσεων στον τριτογενή τομέα
(τουρισμός, αναψυχή) ή ως αδόκιμοι τρόποι εφαρμογής τους.

5.2 Προβλήματα

Η υποβάθμιση του συγκεκριμένου υγροτόπου αλλά και γενικότερα των Ελληνικών
υγροτόπων εξελίσσεται με ολοένα και πιο έντονους ρυθμούς. Οι διάφορες
δραστηριότητες και παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτή την υποβάθμιση μπορούν να
κατανεμηθούν ως εξής:

α. Παρενοχλήσεις, καταδίωξη και άμεση θανάτωση διάφορων ζωικών ειδών

Τέτοιες επιδράσεις συναντώνται με διάφορες μορφές σε όλους τους υγροτόπους.
Πρωτίστως βέβαια συναντώνται υπό τη μορφή του κυνηγίου το οποίο, στην περιοχή
μελέτης, διεξάγεται ως επί το πλείστον εντατικά και σε αξιόλογο ποσοστό παράνομα. Σ'
όλες τις περιπτώσεις διεξάγεται και μέσα στις απαγορευμένες ζώνες αλλά και γίνεται και
αδιάκριτα ως προς τα θηρεύσιμα ή μη θηρεύσιμα είδη. Το κυνήγι και η λαθροθηρία
επιδρούν δυσμενώς με πολλούς τρόπους. Βασικά όμως επιδρούν αρνητικά με δυο
τρόπους:

• πρώτον ως παράγοντες άμεσης θνησιμότητας μεγάλων πληθυσμών θηρεύσιμων
υδρόβιων (περισσότερα από 100.000 άτομα παπιών σκοτώνονται κάθε χρόνο στη
δυτική Ελλάδα) και αρκετών μη θηρεύσιμων ειδών, και

• δεύτερον ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες παρενόχλησης της διατροφής
των πουλιών στους υγροτόπους και έτσι παρεμπόδισης αφ ενός της φυσιολογικής
τους ανάπτυξης αφετέρου του πολυτίμου διατροφικού τους ρόλου μέσα σ' αυτούς.

Σε άλλες περιπτώσεις διώκονται και φονεύονται είδη ζώων με άλλο σκοπό ή
πρόσχημα, όπως π.χ. ως επιζήμια σε επενδύσεις ιχθυοκαλλιεργειών (βίδρες,
κορμοράνοι, τσικνιάδες, πελεκάνοι, κ.α.). Ένας ακόμη παράγων άμεσης θανάτωσης
πολλών πουλιών είναι ο πνιγμός τους από ακρυλικά διαφανή δίχτυα τα οποία
χρησιμοποιούνται παράνομα στις λιμνοθάλασσες.

Τακτικά είναι και τα φαινόμενα βανδαλισμού αποικιών πουλιών από τον άνθρωπο ή
διάφορα ζώα (π.χ. ο πρόσφατος βανδαλισμός της αποικίας αναπαραγωγής των
γλαρονιών στη Φοινίκια των Ελληνικών Αλυκών, 1996), όπου καταστρέφονται
ανυπέρβλητες αξίες του "βιολογικού κόσμου" του υγροτόπου. Τέτοιες καταστροφές, σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτες.

Η εντατική βόσκηση είναι επίσης μια πολύ σοβαρή αίτια παρενόχλησης των
φωλιαζόντων πληθυσμών πολλών απειλουμένων ειδών πουλιών και σε αρκετές
περιπτώσεις ματαίωσης ή και καταστροφής της αναπαραγωγής τους (π.χ. αποικία
Νεροχελίδονων στη δυτική όχθη της κεντρικής λιμνοθάλασσας.

Επίσης άμεση θνησιμότητα πουλιών προκαλείται από προσκρούσεις τους σε
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ηλεκτροφόρα καλώδια που έχουν εγκατασταθεί σε ευαίσθητες ζώνες των υγροτόπων
(τυπικές περιπτώσεις οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των Ελληνικών
Αλυκών και κατά μήκος του δρόμου από το Μεσολόγγι προς την Τουρλίδα.

Τελευταία παρατηρήθηκαν νέα κίνητρα θανάτωσης υγροτοπικών ζώων, όπως
σκότωμα και φαγωμα χελωνών του είδους Testudo hermani από αλλοδαπούς ή και
εμπορία τους. Επίσης κλασσική είναι και η περίπτωση θανάτωσης θαλασσίων
χελωνών (Caretta caretta) από ψαράδες, ιδιαίτερα στην περιοχή των ιβαριών που έχουν
μέτωπο προς τον Πατραϊκό.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλοί δρόμοι μέσα σε ευαίσθητες περιοχές των
υγροτόπων που δημιουργούν ποίκιλα προβλήματα. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς
χρησιμοποιούνται ευρύτατα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα παρά πολλά ζώα να
θανατώνονται άμεσα από τα διερχόμενα οχήματα.

Η υπεραλιεία και λαθραλιεία υποβαθμίζουν έντονα την ιχθυοπανίδα των υγροτόπων. Σε
ορισμένες μάλιστα περιοχές γίνεται και χρήση δυναμιτών (π.χ. περιοχή Εχινάδων). Επίσης
επιδρούν εντόνως παρενοχλητικά και στην ορνιθοπανίδα.

β. Δραστηριότητες που οδηγούν σε άμεση και ανεπανόρθωτη απώλεια υγροτοπικών
ενδιαιτημάτων και σπανίου τύπου βιοτόπων.

Η κίνηση αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών πάνω σε αμμώδεις παραλίες των υγροτόπων
καταστρέφει την αμμόφιλη βλάστηση αλλά επιδρά άμεσα και έμμεσα δυσμενώς και σε
πολλά ζώα αυτής της ζώνης (χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην περιοχή του μέσα
Λούρου).

Μια άλλη μορφή παρέμβασης με καθοριστικές επιπτώσεις και αλλαγές υγροτοπικών
εκτάσεων είναι τα διάφορα μπαζώματα βάλτων και λιμνοθαλασσών. Αυτά γίνονται
συνήθως σε περιοχές όπου ο υγρότοπος άπτεται πόλεων ή οικισμών και αποσκοπεί στη
δημιουργία οικοπέδων. Συνήθως γίνεται από ιδιώτες που στη συνέχεια καταπατούν
και χτίζουν στις εκτάσεις που μπάζωσαν (Αιτωλικό, Μεσολόγγι) αλλά και από το ίδιο το
επίσημο κράτος (ο Δήμος και η Νομαρχία στην Πλώσταινα Μεσολογγίου). Σχετική
με την παραπάνω δραστηριότητα είναι και η γενικότερη εκτενής καταπάτηση, και
οικοδόμηση παραπηγμάτων με χρήση β' κατοικιας από καταπατητές, σε εκτάσεις
υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και ιδιαίτερα μάλιστα αμμωδών παραλίων και αμμοθινικών
σχηματισμών. (Λούρος, Διόνι, Τουρλίδα και σε τμήμα της νήσου Τουρλίδας, Νότια
ακτή Κλείσοβας, Μπούκα Κλείσοβας).

Καταπατήσεις τμημάτων του υγροτόπου γίνονται και από κτηνοτρόφους. Σε αρκετές
περιπτώσεις, κτηνοτρόφοι με κοπάδια σε υγροτοπικές περιοχές διεκδικούν την
ιδιοκτησία υγροτοπικών εκτάσεων προφασιζόμενοι χρησηκτησία. Στην περιοχή μελέτης δεν
είναι ακόμη γνωστό τέτοιο ζήτημα.

Μόνιμες αλλοιώσεις σε υγροτοπικά ενδιαιτήματα επέρχονται και από τη διάνοιξη
δρόμων σε ευαίσθητες ζώνες (έχουν προκληθεί ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις σε
λουρονησίδες του μετώπου της λιμνοθάλασσας. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τη
διάνοιξη δρόμων και δημιουργία λατομείων σε προσκείμενους στους υγροτόπους
λόφους. Τέτοιες παρεμβάσεις επιφέρουν και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις εξ αιτίας
των προσβάσεων που παρέχονται σε ευαίσθητους χώρους και ενδιαιτήματα της
άγριας ζωής.

Οι προσχώσεις των υγροτόπων εξ αιτίας της απ' ευθείας εισροής χειμάρων σ' αυτούς
και η επακόλουθη χρήση των προσχώσεων είτε για επέκταση καλλιεργειών είτε υπό
μορφή καταπατήσεων εις βάρος του βιοτόπου, συντελούν σε βαθμιαία και τελεσίδικη
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απώλεια υγροτοπικών εκτάσεων.

γ. Δραστηριότητες που συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην υποβάθμιση των υγροτόπων.

γ. 1. Η κάθε μορφής ρύπανση επιφέρει πολύ σοβαρές αλλοιώσεις στους υγροτόπους.
Οι επιδράσεις της στη δομή ή λειτουργία του υγροτόπου δεν είναι μεν
οφθαλμοφανείς, αλλά υπάρχουν. Συχνά είναι έντονες και προκαλούν αλλοιώσεις
που δύσκολα αποκαθίστανται. Η ρύπανση που συναντάται στους υπό συζήτηση
υγροτόπους έχει πολλές μορφές, όπως:

• Ρύπανση από στερεά απορρίμματα (πιο "καυτό" παράδειγμα η Κλείσοβα
στο Μεσολόγγι όπου εναποτίθενται "επίσημα" τα σκουπίδια της πύλης).

• Ρύπανση από αστικά λύματα. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν σταθμοί
επεξεργασίας λυμάτων, αυτοί υπολειτουργούν και υπάρχει σοβαρή ρύπανση (π.χ.
Αιτωλικό).

• Ρύπανση από υπόλοιπα αγροχημικών. Τα ρυπασμένα με υπόλοιπα λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων νερά που αποστραγγίζονται από τις εντατικά καλλιεργούμενες
εκτάσεις γύρω από τους υγροτόπους, συνήθως διοχετεύονται μέσα σ' αυτούς από
παρακείμενα αντλιοστάσια. Εκεί που διοχετεύονται αυτά τα νερά   δημιουργούνται
έντονα   φαινόμενα   ευτροφισμού   και   βαθμιαία   ρήχανση   και   συρρίκνωση   του
υγροτόπου. Τα δε υπόλοιπα φυτοφαρμάκων εγκυμονούν διάφορους κινδύνους για
την άγρια  ζωή  καθώς βιοσυσσωρεύονται   μέσα  στους  ιστούς των  διάφορων
οργανισμών. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα  υπάρχουν στον  υγρότοπο
Μεσολογγίου.

• Ρύπανση από χοιροστάσια και από μεταποιητικές μονάδες αγροτικών
προϊόντων (τυροκομεία,   ελαιουργεία,   κλπ).   Πρόκειται  για   μορφές  ρύπανσης
που   έχουν υποβαθμίσει έντονα σημαντικούς υγροτόπους.

• Ανεξέλεγκτη   απόρριψη   αποσσυρομένων   αγροτικών   προϊόντων   μέσα
στους υγρότοπους   ή   στις   κοίτες   ποταμών   που   εισρέουν   σ'αυτούς   (δυτική
όχθη λιμνοθάλασσας στην περιοχή Νεοχωρίου).

γ.2. Διαταράξεις στην υδρολογία των υγροτόπων από μια μεγάλη ποικιλία
παρεμβάσεων όπως:

• Υδρολογική μεταβολή από την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων
• Υπεραντλήσεις υπογείου νερού για αρδεύσεις γεωργικών εκτάσεων.
• Απόληψη μεγάλων ποσοτήτων νερού από τον υγρότοπο είτε για αρδεύσεις είτε

για ύδρευση αστικών κέντρων είτε για παραγωγή άλατος.
• Οι   απρογραμμάτιστες   εκσκαφές   αυλακών   μέσα   στις  Λιμνοθάλασσες   ή   και

κατασκευή αναχωμάτων διαμέσου βάλτων ή τμημάτων λιμνοθαλασσών.

• Αποστραγγίσεις υγροτοπικών ενδιαιτημάτων

γ.3. Ορισμένες  αμμοληψίες,   που   γίνονται   σε   ακατάλληλες  τοποθεσίες   και   με
ακατάλληλο τρόπο, είναι δυνατόν να προκαλούν προβλήματα διάβρωσης όχθων ποταμών
ή και αστάθειας ορισμένων αμμωδών σχηματισμών.

Η ρύπανση από κάθε δραστηριότητα αναλύεται εκτενέστερα στην παράγραφο που
ακολουθεί.

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και μετά από ανάλυση των παραγωγικών
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δραστηριοτήτων της περιοχής προέκυψε ότι ο πλέον ρυπογόνος τομέας είναι αυτός
της γεωργίας, ο οποίος θεωρείται ως ο κατά εξοχήν υπεύθυνος τομέας για την
ρύπανση της λιμνοθάλασσας. Δευτερευόντως, η κτηνοτροφία συνεισφέρει κάποιες
ποσότητες ρυπαντικών φορτίων. Οι υπόλοιποι παραγωγικοί τομείς εκτιμάται ότι έχουν
μικρό ποσοστό συμμετοχής στην υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της
λιμνοθάλασσας αλλά και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος.

Συνοπτικά διαπιστώνεται ότι οι δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής επηρεάζουν την
ποιότητα των νερών που περικλείουν την περιοχή μελέτης, αλλά δεν συνιστούν
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις με σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της
περιοχής αυτής.

• Γεωργία

Η γεωργική μη σημειακή ρύπανση προέρχεται από τη διάβρωση του εδάφους, εξαιτίας
της βροχόπτωσης και από τις εφαρμοζόμενες ποσότητες λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η ρύπανση που προέρχεται από τις
παραπάνω λειτουργίες καταλήγει στον υδάτινο αποδεκτή, κυρίως κατά τη διάρκεια της
βροχόπτωσης, με τους ακολούθους τρόπους:

• Το επιφανειακό νερό που μεταφέρει φερτές ύλες (sediment).
• Την επιφανειακή απορροή που μεταφέρει τους διαλυμένους ρύπους
• Διήθηση προς τον υπόγειο ορίζοντα (percolation)
• Υπόγεια οριζόντια εδαφική απορροή (interflow)

Εκτίμηση της γεωργικής ρύπανσης που οφείλεται στη γεωργική δραστηριότητα των
περιοχών που στραγγίζουν στις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού, Μεσολογγίου και
Κλείσοβας, έχει γίνει αποτελέσματα της οποίας παραθέτονται πιο κάτω.

Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της απορροής (φερτές ύλες, νερό) και ρύπανσης
(αγροχημικά) έγινε χρησιμοποιώντας το μαθηματικό μοντέλο CREAMS. Για την
προσομοίωση, η περιοχή Αιτωλικού - Μεσολογγίου διαχωρίστηκε σε 4 τομείς (Α, Β, Γ, Δ),
χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικά σενάρια ως προς τις εφαρμοζόμενες ποσότητες νερού
(ύψος άρδευσης) και μελετήθηκε ξεχωριστά η κατάληξη φυτοφαρμάκων από αυτή των
λιπασμάτων. Η ευρύτερη περιοχή της παρούσας μελέτης επηρεάζεται από τμήμα του
Τομέα Α (αρδευτικά δίκτυα ζωνών 8, 9Β+Γ, Δ, Ε, Ζ & Η) και του Τομέα Δ (αρδευτικά
δίκτυα ζωνών 12+14).

Τα συμπεράσματα της μαθηματικής προσομοίωσης συνοψίζονται ως εξής:

1. Η βαθειά διήθηση των νιτρικών αποτελεί τη διεργασία εκείνη με την οποία
διαφεύγει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  του  αζώτου     που  εφαρμόζεται   σε   κάθε
καλλιέργεια, περίπου 50%. Ειδικά στο βαμβάκι η μείωση των λιπασμάτων κατά
50% αποφέρει μείωση στην ποσότητα που καταλήγει στη βαθειά διήθηση, σε
ποσοστό 70%.

2. Μεγαλύτερη εφαρμογή αζώτου γίνεται στον αραβόσιτο 514 kg/ha το έτος, αλλά σε
ποσοστιαία σχέση παρατηρείται μεγαλύτερη επιφανειακή απορροή στη καλλιέργεια
του βαμβακιού (περίπου1%) της εφαρμοζόμενης ποσότητας.

3. Η ποσότητα των θρεπτικών που προσροφώνται στα φερτά, βρίσκεται σε χαμηλές
τιμές και δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με τα ύψη
άρδευσης, σε αντίθεση με τον Τομέα Δ που αφορά στην καλλιέργεια της μηδικής
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και    παρουσιάζεται  πάνω από  δέκα  φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του
Τομέα Α. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις συγκριτικά αυξημένες κλίσεις που
παρουσιάζονται στον Τομέα Δ, όπου έχουν προταθεί μέτρα για την αποφυγή της
διάβρωσης.

4. Οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που απορρέουν κυμαίνονται γενικά σε χαμηλές
τιμές  με μονή εξαίρεση  το TREFLAN που έχει πολύ  μικρή  διαλυτότητα  και
παρουσιάζει σχετικά  με τα υπόλοιπα, μεγάλη απορροή, περίπου 2% της
ποσότητας εφαρμογής.

5. Στον πενταετή κύκλο της αμειψισποράς, οι ποσότητες των αγροχημικών που
απορρέουν είναι  μικρότερες από αυτές στις συνεχείς καλλιέργειες. Εξαίρεση
αποτελούν οι ποσότητες των νιτρικών, που   καταλήγουν με τη βαθειά διήθηση,
ειδικά όταν γίνεται χρήση  των προτεινομένων λιπασμάτων.  Η μέθοδος αυτή έχει
προταθεί για εφαρμογή.

•   Κτηνοτροφία

Δεν είναι δυνατό να γίνει ακριβής καταγραφή της ρύπανσης που προκαλείται από τα
κτηνοτροφικά απόβλητα στις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού, Μεσολογγίου και Κλείσοβας.
Μπορεί όμως να γίνει εκτίμηση των συνολικών ποσοτήτων ρύπων που φτάνουν στα
νερά της περιοχής με βάση τους συνολικούς πληθυσμούς εκτρεφομένων ζώων και
κατάλληλες παραδοχές για τις κατά κεφαλή παραγόμενες ποσότητες ρύπων στοιχεία για
το ποσοστό των συνολικά παραγομένων ποσοτήτων που καταλήγει στα νερά μέσω
επιφανειακής ή υπόγειας απορροής.

Από τις εκτιμήσεις της μελέτης προκύπτει ότι από τους ζωικούς πληθυσμούς που
εκτρέφονται στην ευρύτερη περιοχή Αιτωλικού - Μεσολογγίου (κυρίως πρόβατα) η
συνολική κτηνοτροφική ρύπανση είναι της τάξης των 1400 τόννων ετησίως αζώτου και 120
τόννων ετησίως φωσφόρου. Από αυτές τις ποσότητες υπολογίζεται ότι περίπου 150 - 200
τόννοι αζώτου και 5-10 τόννοι φωσφόρου καταλήγουν ετησίως στο υδάτινο περιβάλλον.

• Αλιευτική δραστηριότητα

Η αλιεία είναι μια από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Το
σύνολο του αλιευτικού χώρου της λιμνοθάλασσας ανέρχεται σε 150000 στρ., χωρίς να
υπολογίζονται οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από βάλτους και πλημμυρίζουν
περιοδικά, που εκτιμώνται σε 30000 στρέμματα.

Οι επιπτώσεις της αλιευτικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου στην
ιχθυοπανίδα αφορούν μόνο στην παράνομη αλιεία υπομεγεθών ψαριών η οποία
διαταράσσει την δυναμική των ιχθυοπληθυσμών. Οι ενέργειες αυτές στην ουσία
στρέφονται κατά πρώτο σε αυτούς που εκεμεταλλεύονται τη λιμνοθάλασσα αφού
περιορίζουν σημαντικά τα ιχθυοαποθέματά της.

Η αστυνόμευση της λιμνοθάλασσας γίνεται από το υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου και το
υπολιμεναρχείο Αιτωλικού, τα οποία παρά τις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που
καταβάλλουν, δεν έχουν εξαλείψει μέχρι σήμερα την παράνομη αλιεία παρά το γεγονός ότι
το 1992 ψηφίστηκε ο Νομός 2040 με αυστηρές ποινές για την παράνομη αλιεία και αρά
δυνατότητα καταστολής της.

• Βιομηχανία

Ο κύριος όγκος βιομηχανικής δραστηριότητας βρίσκεται βόρεια του Μεσολογγίου και κατά
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μήκος της παραθαλάσσιας συνδετήριας οδού με το Αιτωλικό. Στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης η βιομηχανική ρύπανση προέρχεται κυρίως από τα ελαιοτριβεία, και οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους αναλύονται στη συνέχεια. Τα
τυροκομεία και οι βιοτεχνίες βρωσίμων ελαίων δεν περιέχουν στα απόβλητα τους
τοξικές ουσίες.

Παρόλο που το θέμα της ρύπανσης των βιομηχανικών μονάδων (ΒΙΠΕ και
μεμονωμένων) παρουσιάζει κάποια τάση αύξησης, από τα υπάρχοντα στοιχεία
εκτιμάται ότι, προς το παρόν, η ρύπανση που καταλήγει στην λιμνοθάλασσα από τις
βιομηχανίες δεν είναι σημαντική.

Ελαιουργεία της περιοχής και προβλήματα που προκαλούν.

Στην Ελλάδα καλλιεργούνται 129.760.442 ελαιόδενδρα (108.175.092 σε κανονικά
δένδρα) καλύπτοντας έκταση 6.689.243 στρεμμάτων και παράγονται 1.250.639· τόννοι
ελαιοκάρπου για την παραγωγή λαδιού. Το παραγόμενο λαδί ανέρχεται σε 288.000
τόννους (Ε.Σ.Υ.Ε 1987)

Οι ανάγκες έκθλιψης του Ελαιοκάρπου για την παραγωγή λαδιού καλύπτονται από τα
2.400 περίπου συνεταιριστικά και ιδιωτικά ελαιοτριβεία. Η κατανομή και η δυναμικότητα
των βιομηχανιών - βιοτεχνιών ακολουθεί την καλλιέργεια της ελιάς αλλά εξαρτάται
επίσης και από το ανάγλυφο του εδάφους και το βαθμό ανάπτυξης του οδικού δικτύου σε
κάθε ελαιοκομικό διαμέρισμα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο παρελθόν ο αριθμός
των ελαιοτριβείων ήταν σχεδόν τριπλάσιος του σημερινού. Ο Παπαναστασίου αναφέρει
ότι το 1966 ο αριθμός των ελαιοτριβείων που υπήρχαν ήταν 7.923 με επιπτώσεις των
αποβλήτων τους δε φαίνονταν να είναι σοβαρές.

Συγκεκριμένα στο Νομό λειτουργούν 101 ελαιουργεία (ένα πυρηνελαιουργείο) τα οποία
δουλεύουν στην πλειοψηφία (περίπου τα 2/3 αυτών) τους με φυγοκέντριση. Η
δυναμικότητα των μονάδων αυτών είναι 180 τόννοι/h. Κατά μέσο ορό τα τελευταία
πέντε χρόνια είχαμε 45.000 τόννους ελαιόκαρπο το χρόνο ενώ το παραγώμενο λάδι
ανέρχεται σε 7.500 τόννους.

Σήμερα από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου εκτός από το λαδί παραλαμβάνουμε
ελαιοπυρήνα ("λιόκοκκια") που συνίσταται από τα αλεσμένα στερεά συστατικά του
καρπού (εξωκάρπιο, σαρκώδες μεσοκάρπιο, αποξυλομένο μεσοκάρπιο), λιόφυλλα που
έχουν μεταφερθεί με τον ελαιόκαρπο και μια συμαντική ποσότητα σε όγκο και οργανικό
φορτίο υγρών αποβλήτων γνωστά ως "κατσιγάροι", "λιόζουμα", "μούργες". Οι σχετικές
μέσες ποσότητες ελαιολάδου στερεών υπολοιμάτων και λιόζουμων που προκύπτουν
από την επεξεργασία 100 Kgr ελαιοκάρπου δίνονται σχηματικά στο Σχημα5-1.

5.8



179



180

Στο παρελθόν όταν επικρατούσε η χωρική σχεδόν κλειστή οικονομία τα "λιόκοκκια" των
παραδοσιακών μικρών ελαιοτριβείων ήταν αρκετά πλούσια σε υπολλείμματα ελαίου και
εχρησιμοποιούντο σαν προσθετό κτηνοτροφών και σαν καύσιμο. Στα σύγχρονα
φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία η παραλαβή του ελαιολάδου είναι αποτελεσματικότερη και
κατά συνέπεια τα λιόκοκκια που προκύπτουν είναι φτωχότερα σε λαδι και άρα η
κτηνοτροφική τους αξία μειωμένη. Έπειτα υποβάλλονται σε εκχύλιση στα
πυρηνελαιουργεία για την παραλαβή "πυρηνελαίου". Το "πυρηνόξυλο" που απομένει
αξιοποιείται προς το παρόν ως καύσιμο. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι από σχετικά
πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο της Γεωργικής Μικροβιολογίας
του Γεωργικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, το πυρηνόξυλο προσφέρεται για
κομποστοποίηση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας φυτοχώματος. Επίσης αποτελεί
καλό υπόστρωμα για ορισμένα είδη εδωδίμων μικροοργανισμών γεγονός που
επιτρέπει την αξιοποίησή του μελλοντικά στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων
υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Τα υγρά απόβλητα ή "κατσιγαροι’’ συνίστανται από το υδάτινο κλάσμα του χυμού του
ελαιοκάρπου, το υγρό εκπλύσεως και το νερό που προστίθεται κατά τη μάλαξη της
ελαιομάζας καθώς και το διαχωριστήρα. Ο πιο συνηθισμένος αλλά περιβαλλοντικά
επιλήψιμος τρόπος διάθεσης που εφαρμόζεται είναι η απόρριψή τους σε αποδέκτες
"ευκολίας" όπως κοντινούς χείμαρρους, ξερορέματα, έδαφος, θάλασσες και λίμνες. Η
υφισταμένη κατάσταση διάθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων στην
Ελλάδα φαίνεται στο Σχήμα 5-2.

Τα απόβλητα των ελαιουργείων αποτελούν μια σοβαρή απειλή γενικά για τα υδάτινα
και  μη  οικοσυστήματα  εντός των οποίων ακόμα  και  σήμερα εναποτίθενται.  Τα

Τα απόβλητα των ελαιουργείων αποτελούν μια σοβαρή απειλή γενικά για τα υδάτινα
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και μη οικοσυστήματα εντός των οποίων ακόμα και σήμερα εναποτίθενται. Τα
απόβλητα αυτά φτάνουν στους τελικούς αποδεκτές (θάλασσα και λιμνοθάλασσα) με τη
βοήθεια των χείμαρρων που καταλήγουν σε αυτούς.

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των αποβλήτων αυτών οι χείμαρροι χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:

• Σε αυτούς που έχουν μεγάλη παροχή νερού και 7-8 μήνες διάρκεια παραμονής του
νερού στην κοίτη. Η μεγάλη παροχή νερού και η πλούσια υδρόβια πανίδα θυμίζουν
ποτάμι μόνιμης ροής και όχι χείμαρρο.

• Σε αυτούς που έχουν μεσαία παροχή νερού με μια διάρκεια παραμονής νερού στην
κοίτη τους 6-7 μήνες το χρόνο.

• Τέλος σε αυτούς μικρής παραμονής του νερού στην κοίτη τους (συνήθως 4-5 μήνες
το χρόνο).

Μετά από μελέτες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι χείμαρροι που ανήκουν στη δεύτερη και
τρίτη κατηγορία εμφάνισαν τις σοβαρότερες μειώσεις της βιοποικιλότητάς τους, του
αριθμού δηλαδή των ζωικών ειδών. Οι επιπτώσεις αυτές προήλθαν από τα πιο κάτω
αίτια:

1. Από τη συσσώρευση των στερεών συστατικών του κατσιγάρου και του
λαδιού που διαφεύγει συνήθως από τα ελαιοτριβεία, στα διάκενα και στην
επιφάνεια του πυθμένα των χείμαρρων, εκεί δηλαδή που ενδιαιτεί το 80%
της   υδρόβιας   πανίδας.   Σαν   αποτέλεσμα   ο   πυθμένας   καθίσταται   μη
λειτουργικός.

2. Από την παράλληλη εισχώρηση των στερεών συστατικών του κατσιγάρου
και στο σώμα των υδρόβιων οργανισμών με αποτέλεσμα οι πλέον
ευαίσθητοι από αυτούς ή να πεθαίνουν από ασφυξία ή να απομακρύνονται
βίαια. Ένα μικρό ποσοστό μόνο επιβίωσε. Τα γεγονότα αυτά συνέβαιναν σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα  ώστε διερωτάται  κανείς αν τα τοξικά
συστατικά  όπως  οι   φαινόλες  "προλάβαιναν"  να  δράσουν   μιας  και  οι
περισσότεροι οργανισμοί ή είχαν ήδη πεθάνει ή είχαν απομακρυνθεί.

3. Από την αδυναμία αυτοκαθαρισμού του νερού των υδάτινων
οικοσυστημάτων των χείμαρρων λόγω της έλλειψης χρονικών περιθωρίων.
Και αυτό διότι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου (Μάρτιος) συμπίπτει
χρονικά με την αρχή της περιόδου ξηρασίας των χείμαρρων της τρίτης
φάσης    (Απρίλιος).    Αυτό    σημαίνει    ότι    ο    οργανικός    πολτός    που
συσσωρεύονταν   στο   ίζημα   παρέμενε   εκεί   και   τελικά   ξεραινόταν   με
αποτέλεσμα όταν τον επόμενο χειμώνα η ροή του νερού επανερχόταν
ελάχιστοι οργανισμοί  είχαν τη  δυνατότητα να επαναποικίσουν τον ήδη
ρυπασμένο   πυθμένα.   Στους   χείμαρρους   της   δεύτερης   και   πρώτης
κατηγορίας  βέβαια,   υπήρχε ένα  περιθώριο  2-3  μήνες,   για  ένα  σχετικό
αυτοκαθαρισμό του υδατίνου οικοσυστήματός τους από τη ρύπανση του
κατσιγάρου. Και σε αυτούς όμως λόγω της ελαιώδους υφής των αποβλήτων
παρέμενε στον πυθμένα τους ένα λιπαρό στρώμα το οποίο εμπόδιζε ένα
σημαντικό αριθμό ειδών να ζει και να χρησιμοποιεί ικανοποιητικά το ίζημα.
Σαν  αποτέλεσμα,   η   βιοποικιλότητα   και   σε  αυτές   τις   δυο   κατηγορίες
χείμαρρων διατηρήθηκε επίσης χαμηλή.

Η μείωση του αριθμού των ζωικών ειδών στα υδάτινα οικοσυστήματα λόγω των
αποβλήτων των ελαιοτριβείων κυμάνθηκε ως ακολούθως:

• Σε χείμαρρο της πρώτης κατηγορίας η μείωση των ειδών στα ρυπασμένα τμήματα
της διαδρομής του ανήλθε στο 41,6%.

• Σε χείμαρρο της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας η μείωση έφτασε στο ποσοστό του
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71,4% περίπου.

Τα κύρια συστατικά των αποβλήτων των ελαιουργείων φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ

ΝΕΡΟ 83 - 94 %
ΟΡΓΑΝΙΚΑ   ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 4-16%
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 - 2 %
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1,024 gr/cm3

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 8.000 -16.000 μS
ρΗ 4,5-6,5
BOD5 14.000 - 110.000 mg/lit
COD 41.000 - 130.000 mg/lit

Εκτός όμως από την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς στη περιοχή μελέτης υπάρχει και
η επίσης παραδοσιακή αλιεία μέσα στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του
Αιτωλικού. Έτσι παρατηρείται μια κοινωνική αντιπαλότητα μεταξύ των αλιέων και των
ελαιοπαραγωγών, ενώ τα απόβλητα των ελαιοτριβείων επιδρούν στους θαλασσίους
οργανισμούς και κυρίως στα ψάρια.

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων λόγω της μαζικότητας της απόρριψής τους αλλά
κυρίως του υψηλού ρυπαντικού τους φορτίου και του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας του
δύναται πολλές φορές να ενοχοποιηθούν ή να υπάρξει υποψία ενοχής τους ως
παράγοντας πρόκλησης αιφνίδιων και ομαδικών θανάτων τόσο σε ελευθέρα διαβιούντα
ψάρια όσο και εκτρεφόμενα.

Η βλαπτική δράση των παραπάνω σε άμεση πάντα σχέση με την ποσότητα τους
εκδηλώνεται με τους πιο κάτω μηχανισμούς:

1. Τα απόβλητα των ελαιοτριβίων θεωρούνται και είναι από τα πλέον δυσχερώς
αποικοδομήσιμα, η δε καθίζησή τους είναι δύσκολη και απαιτεί πολύ χρόνο. Ως
εκ τούτου παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αιωρούμενα και αυτό
οφείλεται ίσως στο γεγονός του πολύ λεπτού διαμερισμού του καρπού της
ελιάς λόγω της κατεργασίας την οποία υφίσταται. Έτσι όταν επικαθήσει αυτό
το υλικό στην περιοχή των βράγχιων των ψαριών επικαλύπτει σημαντικό
τμήμα αυτών και δυσχεραίνει πολλές ζωτικές λειτουργίες αυτών όπως αυτή της
αναπνοής. Περάν από αυτά όμως έχει αποδειχθεί ότι ο κατσιγάρος είναι
πλούσιος σε ολικά σάκχαρα, φτωχός σε άζωτο, ενώ η τιμή του λόγου
BOD5/COD είναι 1/3 (η αντίστοιχη τιμή των αστικών λυμάτων είναι1/2) γεγονός
στο οποίο οφείλεται η μειωμένη βιοαποδοτηκότητά του. Επιπλέον η όξινη
αντίδραση του (ρΗ 4,5-5) οφείλεται στην παρουσία οργανικών οξέων από τα
οποία τα πτητικά είναι τοξικά.

2. Έχοντας υψηλό βαθμό ΒΟD και COD καταναλίσκουν μεγάλες ποσότητες
οξυγόνου  συμβάλλοντας έτσι  στη  δημιουργεία  ανοξικών  συνθηκών.   Η
εμφάνιση της τελευταίας υποβοηθείται από την παρουσία του ελαίου το
οποίο  λόγω   του   μικρότερου   ειδικού   του   βάρους   και   ως  εκ   τούτου
επιπλέοντας δημιουργεί μια λεπτή στοιβάδα στην επιφάνεια καθιστώντας
έτσι δύσκολη την επικοινωνία και τη διάλυση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου
στο νερό.

3. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην τιμή του ρΗ η οποία μπορεί να πέσει και
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κάτω από το 5 με όρια φυσιολογικής διαβιώσεις των ψαριών (6,8-8,5)

Η υψηλή λοιπόν επικινδυνότητα των αποβλήτων των ελαιουργίων και η διασύνδεσή τους
ως παράγων πρόκλησης μαζικών θανάτων σε ψάρια επιβάλλει την προτεραιότητα
επίλυσης του όλου προβλήματος σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Σε αυτό συνηγορούν η υπερσυγκέντρωση μεγάλου
αριθμού ζώντων οργανισμών σε περιορισμένο χώρο με υψηλές απαιτήσεις αναφορικά με
την ποιοτική κυρίως αλλά και την ποσοτική σε δεύτερο λόγο κατάσταση του
περιβάλλοντος νερού. Τέλος αν αναλογιστεί κανείς την σημασία των λιμνοθαλασσών για
την οικονομική αλλά και τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση στην περιοχή μπορεί εύκολα
να δει γιατί επείγει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό.

•   Απορρίμματα

Τα διασταλλάζοντα υγρά (LEACHATES), που δημιουργούνται στην μάζα των
απορριμμάτων, περιέχουν υψηλούς δείκτες BOD5, COD και βαρέων μετάλλων που
καταλήγουν στην λιμνοθάλασσα. Ο κίνδυνος ρύπανσης του τοπικού οικοσυστήματος είναι
μεγάλος, αφού επικίνδυνα κατάλοιπα περνούν στην λιμνοθάλασσα, είτε με την βροχή,
είτε με άλλους τρόπους.

ΕκτΌς από τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στους βιολογικούς
πληθυσμούς της περιοχής (ψάρια, πουλιά, κα), υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος από
τοξικές ουσίες και φάρμακα που περιέχονται στα απορρίμματα. Οι ουσίες αυτές
συγκεντρώνονται αθροιστικά στους οργανισμούς των ανωτέρων τροφικών επίπεδων
(ψάρια, πουλιά) με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Ιδιαίτερα επειδή σε τέτοιους χώρους (απορριμμάτων) η γενετική ποικιλότητα και η
πυκνότητα των βιολογικών πληθυσμών είναι μεγάλη (ιχθυοπαραγωγικοί χώροι), ο
παραπάνω κίνδυνος μεγιστοποιείται.

Το πρόβλημα της σωστής υγειονομικής ταφής είναι σημαντικό γιατί από την
ανεξέλεγκτη απόρριψη σε ακατάλληλους χώρους, (συνηθισμένο φαινόμενο στην
Ελλάδα σήμερα), μπορούν να προκύψουν αργότερα σοβαρά υγειονομικά προβλήματα
(π.χ ρύπανση υπογείου ορίζοντα νερού το οποίο χρησιμοποιείται σαν πόσιμο, εκροή
διάφορων αερίων). Επίσης ένας δυνατός αέρας μπορεί να παρασύρει και να μεταφέρει
σκόνη με μεγάλο αριθμό παθολογικών μικροβίων στις γύρω περιοχές.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και στο
οικοσύστημα της περιοχής μελέτης ειδικότερα. Οι επιπτώσεις όμως αυτές δεν είναι
δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, εκτιμάται δε ότι είναι πρακτικά αμελητέες
ολοκληρωθούν τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος Μεσολογγίου για την επίλυση του
προβλήματος των σκουπιδιών της περιοχής.

Η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας εκτιμάται παρόμοια με αυτή της χώρας, δηλαδή περίπου 1,18
kgr/κάτοικο/ημέρα. Οι ποσότητες απορριμμάτων που παράγονται στους δυο Δήμους του
Μεσολογγίου και Αιτωλικού φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
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Ποσότητες Απορριμμάτων Δήμων Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
(ΕΜΠ, 1993)

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Απογραφή 1981) (Τόννοι)

1980  1981  1982  1983
Δήμος Αιτωλικού 5265                          1460  1500 2080 2080

Δήμος Μεσολογγίου 11375                        6570 5000 4472 4472

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Απογραφή 1981) (Κg)

1980     1981     1982     1983
Δήμος Αιτωλικού 5265 4        4.14      5.69    5.69

Δήμος Μεσολογγίου 11375 18      13.69    12.25  12.25

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΟ/
ΗΜΕΡΑ

(Απογραφή 1981) (Κg)

1980     1981     1982     1983
Δήμος Αιτωλικού 5265 0.75     0.78      1.08    1.08

Δήμος Μεσολογγίου 11375 1.58      1.20      1.07    1.07

Σαν χώροι απόρριψης των σκουπιδιών των οικισμών, χρησιμοποιούνται ορισμένες
εκτάσεις του αλμυρόβαλτου που μένουν άνυδρες το καλοκαίρι, καθώς επίσης ορισμένα
αναχώματα ή και η ίδια η λιμνοθάλασσα.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται μόνο ένας σκουπιδότοπος (παράνομος),
αυτός που εξυπηρετεί τον Δήμο του Μεσολογγίου.

Ο χώρος διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Μεσολογγίου καθώς και του
οικισμού Αγριλιάς, που υπάγεται στο Δήμο και εξυπηρετείται από αυτόν, βρίσκεται στη
θέση Γύρα Μάκρη Μπούκα. Είναι σε δημοσία έκταση, ακαλλιέργητη, σε άμεση επαφή με
το ανάχωμα του μεγάλου καναλιού που συνδέει τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας με το
ανοιχτό πέλαγος και αρά σχεδόν σε άμεση επαφή με τα νερά της λιμνοθάλασσας. Απέχει
περίπου 10 km από την πόλη, προς τα ΝΑ.

Ο χώρος, 20 περίπου στρ., αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης περιοχής, που όμως ιδιαίτερα το
χειμώνα, κατακλύζεται από νερά της λιμνοθάλασσας, με αποτέλεσμα συχνά τα
σκουπίδια να καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι χώρος εντελώς ελεύθερος, χωρίς
περίφραξη και στοιχειώδες έργο υποδομής που χρησιμοποιείται περίπου 15 χρόνια με
προοπτική να καλύψει για αρκετά χρόνια τις ανάγκες της πόλης και των συνοικιών της.

Στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί, για μικρά διαστήματα και άλλοι χώροι, πάντα κατά
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μήκος του αναχώματος και του καναλιού, οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί, αφού
προηγουμένως έγινε καύση των σκουπιδιών, ταφή των καταλοίπων και αποκατάσταση της
επιφανείας του εδάφους. Ο παρών χώρος θεωρείται ακατάλληλος και η δημιουργία ΧΥΤΑ
είναι ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για την προστασία της περιοχής μελέτης.

Το σύνολο των μονίμων κατοίκων του Δήμου Μεσολογγίου ανέρχεται σε 12.103. Από τον
Δήμο εξυπηρετείται 3 φορές την εβδομάδα και ο οικισμός της Αγριλιάς με 554 κατοίκους,
ο οποίος υπάγεται σε αυτόν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη συλλογή, μεταφορά και
τρόπο εναπόθεσης των απορριμμάτων στον σκουπιδότοπο του Δήμου.

Συλλογή - Μεταφορά

Τα απορρίμματα συλλέγονται καθημερινά από 3 απορριμματοφόρα οχήματα, 2
με συμπίεση, 8 και 16 m3 και 1 ανατρεπόμενο χωρίς συμπίεση των 5 τόννων.
Απασχολούνται συνολικά στην υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς 14 άτομα.

Σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν πρόχειροι κάδοι PROPER, όπου
συγκεντρώνονται τα σκουπίδια πολλών κατοικιών και καταστημάτων, για την ταχύτερη και
ευκολότερη φόρτωση των απορριμματοφόρων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τρόπος Διάθεσης

Τα απορρίμματα αυτοαναφλέγονται ή καίγονται σε σχετικά συχνά διαστήματα, αλλά τα
κατάλοιπά τους παραμένουν εκτεθειμένα και καλύπτονται μόνο σε αραιά διαστήματα.

Οι χώροι απόθεσης των απορριμμάτων των δυο άλλων κυρίων οικισμών της
ευρύτερης περιοχής μελέτης, δηλαδή του Δήμου Αιτωλικού και της Κοινότητας
Ευηνοχωρίου, βρίσκονται εκτός της περιοχής μελέτης, αλλά σε μικρή απόσταση από
αυτήν. Συγκεκριμένα:

•  Τα απορρίμματα του Δήμου Αιτωλικού (σύνολο μονίμων κατοίκων 5.381, εποχιακοί
κάτοικοι 4000) καθώς και των οικισμών Χαλίκι, Μαγουλά, Κεφαλόβρυσο (συνολικός
πληθυσμός 1000 περίπου άτομα) συλλέγονται από 1 δημοτικό απορριμματοφόρο
όχημα των 8 m3, με συμπίεση και μεταφέρονται σε χώρο που βρίσκεται δυτικά του
Δήμου, σε ένα παλαιό εγκαταλελειμένο λατομείο γύψου, στη θέση Αγία Παρασκευή και
σε απόσταση 5 km περίπου από το Αιτωλικό και 1.5 km από τον οικισμό Νησάκι. Ο
συγκεκριμένος χώρος, έκτασης 10 στρ. περίπου, αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης
δημοτικής έκτασης γύρω από το ύψωμα της Αγίας Παρασκευής. Είναι χώρος άδειος
από καλλιέργειες, ελεύθερος, χωρίς καμμία περίφραξη και κανένα στοιχειώδες έργο
υποδομής. Στον ίδιο χώρο γίνεται και η απόθεση των απορριμμάτων της
Κοινότητας Μαστρου η οποία δεν διαθέτει δικό της χώρο. Τα απορρίμματα, ανάλογα
με τον όγκο που συγκεντρώνεται, καίγονται σε συχνά διαστήματα, ενώ τα κατάλοιπα
τους θάβονται με μπουλτόζα 1 - 2  φορές το χρόνο. Έχει προταθεί η διακοπή της
λειτουργίας της χωματερής και η διάθεση των απορριμάτων του Αιτωλικού σε
κοινό νέο Χ.Υ.Τ.Α. που θα εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού (βλέπε
παρακάτω).

• Τα απορρίμματα της  Κοινότητας Ευηνοχωρίου (πληθυσμός 2.012 κάτοικοι μαζί με
τους κατοίκους της Νέας Καληδώνας) συλλέγονται από το απορριμματοφόρο όχημα
της Κοινότητας Γαλατά (μικρό κοινοτικό φορτηγό, ανατρεπόμενο) 2 φορές την
εβδομάδα.   Ο χώρος διάθεσης των σκουπιδιών βρίσκεται σε απόσταση 7 km από
τα όρια του οικισμού και είναι κοντά στις εκβολές του Ευήνου ποταμού, από τον
οποίο  χωρίζεται   με  ένα  ανάχωμα.   Χρησιμοποιείται   περίπου   3   χρόνια,   είναι
ελεύθερος χωρίς καμμία περίφραξη ή έργο υποδομής και ανήκει στο Δημόσιο.  Σαν
χώρος, κρίνεται εντελώς ακατάλληλος, λόγω του ότι είναι σε άμεση επαφή με το
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ποτάμι, και το χειμώνα επειδή η περιοχή είναι επίπεδη, πλημμυρίζει με νερά με
κίνδυνο τα σκουπίδια να παρασυρθούν και να καταλήξουν στη θάλασσα. Έχει
προταθεί η μεταφορά του σε θέση ΒΑ του Ευηνοχωρίου εκτός της ευρύτερης,
περιοχής μελέτης.

Έχει προταθεί η κατασκευή κοινού χώρου διάθεσης των απορριμμάτων Αγρινίου,
Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Στράτου και Ν. Τριχωνίδας-Γαβαλούς σε χώρο εκτός της
ευρύτερης περιοχής μελέτης, που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Σταμνάς 1 km
περίπου βόρεια του οικισμού Λαχανά και απέχει οδικώς 22 km από το Αγρίνιο και 25
km από το Μεσολόγγι. Η προτεινόμενη θέση αποτελεί μια κλειστή λεκάνη από όλες της
πλευρές της με ήπιο ανάγλυφο. Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ανέρχεται σε
145000 περίπου κατοίκους και η απαιτουμένη χωρητικότητα για την κάλυψη των
αναγκών τουλάχιστον μιας εικοσαετίας είναι της τάξης των 2.600.000 m3.

• Αποχέτευση Ακαθάρτων

Το δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς του Νομού δεν είναι γενικά σε καλή
κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην μελέτη, το δίκτυο είναι
ανύπαρκτο σε 153 Κοινότητες και σε μέτρια έως κακή κατάσταση σε 18 Κοινότητες.
Εξάλλου, οι περισσότερες Κοινότητες παρουσιάζουν πρόβλημα διάθεσης των οικιακών
τους αποβλήτων.

Το Μεσολόγγι είναι από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας που διαθέτει αποχετευτικό
δίκτυο ακαθάρτων και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων από το 1972. Το
δίκτυο ακαθάρτων εκτείνεται σε 2000 στρ περίπου και έχει δυνατότητα
εξυπηρέτησης 30000 κατοίκων. Το δίκτυο συγκεντρώνει τις αστικές και βιομηχανικές
απορροές από την πόλη με σύστημα αντλιοστασίων (5 αντλιοστάσια με κύριο το 1Α) και
τις καταθλίβει στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού.

Τα λύματα του Αιτωλικού συλλέγονται με δίκτυο υπονόμων και οδηγούνται προς
επεξεργασία σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού προβλέπεται και για το Νεοχώρι με αποδεκτή,
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, αποστραγγιστική τάφρο που εκβάλλει στον
Αχελώο. Οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής μελέτης αποχετεύονται σε βόθρους.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων

Σήμερα λειτουργούν δυο εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στην ευρύτερη
περιοχή, στις πόλεις Μεσολογγίου και Αιτωλικού ενώ βρίσκεται στο στάδιο της
κατασκευής ο βιολογικός καθαρισμός της πόλεως του Αγρινίου. Σε αυτόν θα γίνεται
επεξεργασία αποβλήτων τρίτου βαθμού και τα εξερχόμενα νερά θα πέφτουν στον
Αχελώο.

Η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Μεσολογγίου βρίσκεται ανατολικά της
πόλης και τα επεξεργασμένα λύματα εκβάλλουν στο χείμαρρο Κούκο, 100 m περίπου από
το δίαυλο της Κλείσοβας. Τελικός αποδέκτης είναι η λιμνοθάλασσα στην έξοδο του δίαυλου
της Κλείσοβας.

Η εγκατάσταση αποτελείται από συγκρότημα τεσσάρων βιολογικών αντιδραστήρων που
ακολουθούνται από διαυγαστήρες ανοδικής ροής με ανακυκλοφορία των ιζημάτων.
Τα διαυγάσματα οδηγούνται σε δεξαμενή απολύμανσης και από εκεί στον τελικό αποδέκτη
ενώ το πλεόνασμα των ιζημάτων οδηγείται σε δεξαμενή αναερόβιας σταθεροποίησης και
από εκεί σε κλίνες ξήρανσης.

Η εγκατάσταση είναι υπέργεια και τα λύματα από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, πριν
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καταλήξουν στους βιολογικούς αντιδραστήρες διέρχονται από εσχάρες κατακράτησης
αδρομερών στερεών, διάταξη αμμοσυλέκτη και μετρητή παροχής. Τα εσχαρίσματα και
αδρομερή που κατακρατούνται στις διατάξεις αμμοσυλογής προβλέπεται να διατεθούν
στην χωματερή. Η εγκατάσταση είναι περιφραγμένη και διαθέτει κτίριο ελέγχου και
διοίκησης καθώς και μικρό εργαστήριο.

Η μελέτη της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού σχεδιάστηκε με προοπτική να
εξυπηρετεί τα λύματα του πληθυσμού για το 1990, που υπολογίστηκε σε 18500
κατοίκους. Οι παράμετροι σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων
δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Παράμετροι Σχεδιασμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων
Μεσολογγίου (ΕΔΟΚ Α.Ε -ΕΤΕΡ Α.Ε, 1974)

• Σύστημα αποχέτευσης χωριστικό
• Έτος στόχος 1990
• Ισοδύναμος πληθυσμός 18500
• Ειδικό υδραυλικό φορτίο 200 lt/κατ.ημ
• Ειδικό οργανικό φορτίο 54 gr/κατ.ημ

• Εισροή υπογείων και ομβρίων υδάτων 1.6 lt/sec.km
• Ολικό υδραυλικό φορτίο Q=6962 m3/ημ
• Ολικό οργανικό φορτίο 1000 kg BOD/ημ
• Απαιτούμενος βαθμός καθαρισμού 90%
• Παροχή αιχμής 432 m3/ημ
• Μέση ημερήσια παροχή Ο=6962 m3/ημ
• Μέση ωριαία παροχή Q24=290 m3/h
• Παροχή αιχμής Qmax=432 m3/lt
• Ολικό οργανικό φορτίο C=1000 kg, BOD/ημ

Μονάδες εγκατάστασης:

• Αμμοπαγίδα
• Εσχάρα συγκρατήσεως στερεών
• Μετρητή παροχής
• Δεξαμενές αερισμού
• Δεξαμενές καθιζήσεως
• Σιλό αποθηκεύσεως ιλύος
• Δεξαμενή χλωριώσεως
• Κλίνες ξηράνσεως ιλύος

Απορροές Δικτύου Ακαθάρτων Μεσολογγίου στο Δίαυλο της Κλείσοβας

(Δήμος Μεσολογγίου, 1989)

Έτος

1988 2028

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Πληθυσμός 14420 19205
Μέση ημερήσια παροχή (Ι/sec) 40 84
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Μέγιστη "      "    (l/sec) 77 149
Συνολική ημερ. ποσότητα (m3/ημ)       3460 7260

ΑΝΟΙΞΗ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Πληθυσμός 16620 21705
Μέση ημερήσια παροχή (l/sec) 31 63
Μέγιστη "      "    (l/sec) 60 115
Συνολική ημερ. ποσότητα (m3/ημ) 2660 5470

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Πληθυσμός 16500 21500
Μέση ημερήσια παροχή (l/sec) 20 42
Μέγιστη "      "    (l/sec) 42 80
Συνολική ημερ. ποσότητα (m3/ημ) 1760 3610

Η εγκατάσταση μέχρι πρότινος υπολειτουργούσε ή άλλοτε δεν λειτουργούσε
καθόλου. Μετά τα έργα επισκευής (κυρίως ηλεκτρομηχανολογικά) αν και υπήρξε
σημαντική βελτίωση η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει μειωμένη απόδοση που
οφείλεται κυρίως σε λειτουργικά προβλήματα. Συνοψίζοντας τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης του Μεσολογγίου είναι:

1. Έλλειψη μετρητών MLSS στις δεξαμενές αερισμού
2. Διείσδυση θαλασσινού νερού στο δίκτυο αποχέτευσης λόγω της κακής

κατασκευής του και της γειτνίασης με την λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας.
3. Κατά τις περιόδους των μεγάλων βροχοπτώσεων τα λύματα δέχονται

μεγάλη αραίωση οπότε και λόγο της έλειψης των μετρητών MLSS
δημιουργείται ένα προσθετό πρόβλημα λειτουργίας.

4. Σε μια δεκαπενθήμερη περίοδο μέσα στο Νοέμβρη το δίκτυο δέχεται
μεγάλες εισροές από ελαιοτριβεία με στιγμιαία φορτία που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν από τον βιολογικό καθαρισμό.

5. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού (χημικού-μηχανικού, και τεχνιτών), πρόβλημα
το οποίο αντιμετωπίζει και η ΔΕΥΑΜ.

Αιτωλικό

Η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Αιτωλικού βρίσκεται δίπλα στο
ιχθυοτροφείο Πόρος (στο δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού), όπου γίνεται και η εκβολή
των επεξεργασμένων υγρών, ενώ τα λύματα και τα παραπροϊόντα του καθαρισμού
διατίθενται στη χωματερή. Τα επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν στην
λιμνοθάλασσα μέσω του δίαυλου Αιτωλικού.

Οι παράμετροι σχεδιασμού της μονάδας βιολογικού καθαρισμού δίνονται στον πιο
κάτω πίνακα. Εφαρμόζεται η μέθοδος ενεργούς ιλύος (activated sludge) και πιο
συγκεκριμένα η συμβατική παραλλαγή της μεθόδου (convetional activated sludge). Η
μέθοδος αυτή, όπως όλες οι βιολογικές μέθοδοι, βασίζεται στην όσο το δυνατό
ταχύτερη και πληρέστερη αποικοδόμηση των οργανικών ουσιών των αποβλήτων. Η
αποικοδόμηση πραγματοποιείται με τα βιοσυστήματα που αναπτύσσονται στα
συσσωματώματα της ενεργούς ιλύος και περιέχουν κυρίως βακτήρια και πρωτόζωα.

Παράμετροι Σχεδιασμού Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αιτωλικού

• Ισοδύναμος πληθυσμός 5000 κάτοικοι
• Υδραυλική παροχή (ave) 1500 m3/ημ
• Υδραυλική παροχή (max) 63 m3/ωρ
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• Βιολογικό φορτίο (BOD5) 330 kg/ημ
• Συγκέντρωση BOD5 λυμάτων 220 ppm (mg/l)
Μονάδες εγκατάστασης:
• Αντλιοστάσιο ανυψώσεως πρωτογενών λυμάτων
• Εσχάρα αυτοκαθαριζόμενη κατακρατήσεως στερεών
• Διάταξη αμμοσύλλεκτου / μετρητή παροχής
• Δεξαμενή πρωτογενούς καθίζησης με SCRAPPER
• Δεξαμενή αερισμού
• Δεξαμενή δευτερογενούς καθίζησης με SCRAPPER

• Αντλιοστάσια απαγωγής και ανακυκλοφορίας λάσπης
• Δεξαμενή χλωριώσεως
• Διάταξη χλωριώσεως
• Επιφανειακοί αεριστήρες
• Δεξαμενή χωνεύσεως λάσπης
• Κλίνες ξηράνσεως / αντλιοστάσιο στραγγισμάτων
• Υπερχειλιστές, διαφράγματα
• Υδραυλική εγκατάσταση πλήρη
• Μηχανοστάσιο
• Πλήρης Ηλεκτρική εγκατάσταση
• Συσκευές ελέγχου

Τα λύματα της πόλεως του Αιτωλικού είναι κύρια οικιακής προελεύσεως και έτσι είναι
δυνατόν να ληφθεί η περιεκτικότητα τους σε τοξικά, χημικά, ελαιώδη ή κεχρωσμένα ως
αμελητέα και μάλιστα, μετά την επεξεργασία τους στην εγκατάσταση του βιολογικού
καθαρισμού, ως ανύπαρκτη. Η εγκατάσταση λειτουργεί γενικά σε κανονική βάση,
παρουσιάζει όμως προβλήματα κατά περιόδους.

•   Αποχέτευση Ομβρίων

Μεσολόγγι

Η πόλη διαθέτει πλήρες δίκτυο από το 1972, που κατασκευάστηκε συγχρόνως με το
δίκτυο αποχέτευσης. Τα όμβρια διοχετεύονται στη λιμνοθάλασσα από 2 σημεία: το
πρώτο σημείο εκβολής είναι το λιμάνι του Μεσολογγίου από το οποίο, μέσω του
αντλιοστασίου 2Αο, αποχετεύεται έκταση 550 στρεμμάτων και το δεύτερο σημείο
αποχέτευσης των ομβρίων είναι ο δίαυλος της Κλείσοβας που μέσω του
αντλιοστασίου 1Αο και της χωμάτινης τάφρου Τ21α μήκους 1150 m αποχετεύεται
έκταση 500 στρεμμάτων του υφισταμένου σχεδίου πόλεως.

Οι παροχές της αποχέτευσης ομβρίων της πόλης Μεσολογγίου που επιβαρύνουν τον
Δίαυλο της Κλείσοβας σήμερα είναι ουσιαστικά οι παροχές του αντλιοστασίου 1Αο με τα
ακολούθα στοιχεία:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΣ
1988 2028

Αττοχετευόμενη έκταση (σε στρέμματα) 500 2000
Συντελεστής απορροής 0.6 0.5
Χρόνος συγκέντρωσης (σε min) 38 80
Ειδική παροχή ομβρίων στο χρόνο
συγκέντρωσης (lit/sec/cm) 114 75
Μέγιστη παροχή δικτύου 3450 7500

Ο συντελεστής απορροής είναι υποεκτιμημένος, εξαιτίας της πρόβλεψης
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κοινόχρηστων χώρων σε ποσοστό 40%. Επίσης, η προβλεπόμενη σημαντική αύξηση του
χρόνου συγκέντρωσης στο 1Α0 στο μέλλον οφείλεται στην επέκταση της πόλης έναντι του
δικτύου.

Σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν ανακεφαλαιώνονται συνοπτικά, οι μεγαλύτερες
πιέσεις. Καταγράφονται από την οικιστική χρήση και λιγότερες από τη βόσκηση και την
αλιεία.

Επιγραμματικά καταγράφηκαν πιέσεις από :

• Τις οικιστικές συγκεντρώσεις στην Τουρλίδα, Νήσο Τουρλίδα, Διόνι,
Βαμβακούλα Ευηνοχωρίου, Λουρονησίδα και Κλείσοβα όπου  οι καταγεγραμμένοι
ρυθμοί ανάπτυξης της συγκεκριμένης χρήσης είναι πολύ μεγάλοι. Σε ορισμένες
περιοχές οι καταστροφές που  επιτελέσθηκαν δημιουργούν  μια  κατάσταση
που δεν είναι αναστρέψιμη, ενώ σε άλλες περιοχές είναι δυνατόν να
αναστραφεί αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ουσιαστικά για την
απομάκρυνση των αυθαίρετων. Ιδιαίτερα, καταστρέφονται οι παράκτιοι
βιότοποι και οι περιοχές ενδιαιτημάτων της ορνιθοπανίδας. Επιλέον, οι οικιστικές
συγκεντρώσεις επιφέρουν μαζί τους κι άλλες συχνά ζημιογόνες δραστηριότητες,
όπως η επέκταση των δικτύων υποδομής, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται
απαιτήσεις παραχώρησης κατά κυριότητα των εκτάσεων δημόσιας ιδιοκτησίας και
μάλιστα σε τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα.

• Την βόσκηση, η οποία αναπτύσσεται απρογραμμάτιστα και σε ζώνες που
πιθανόν είναι ακατάλληλες ή σε ζώνες όπου γίνεται υπερεκμετάλλευση των
πόρων ή και σε περιόδους που βλάπτεται η ορνιθοπανίδα που σε κάποιες
περιπτώσεις δεν δύναται να συνυπάρχει με τα βόσκοντα ζώα.

• Την γεωργία, στις περιοχές που η καλλιεργούμενη γη εκτείνεται στο βιότοπο
• Τη διάνοιξη δρόμων σε περιοχές που θα έπρεπε να απαγορεύεται
• Τη θήρα της πανίδας και της ορνιθοπανίδας ειδικότερα
• Την κατασκευή τεχνικής υποδομής σε αρκετές περιοχές όπως δίκτυα Ο.Τ.Ε

κ.λ.π όπου συχνά θανατώνονται πολλά πουλιά, ενώ ταυτόχρονα προκαλείται
οπτική ρύπανση και αλλοιώνεται το τοπίο γενικότερα

• Την εναπόθεση των απορριμμάτων του Μεσολογγίου στη λ/θ Κλείσοβας
• Την επιχωμάτωση πολλών περιοχών και την απόθεση διάφορων υλικών
• Την διατήρηση των αναχωμάτων των αλυκών στις λ/θ τα οποία δεν επιτρέπουν

την κυκλοφορία των υδάτων
• Τη μεταποιητική δραστηριότητα προερχομένη κυρίως από τα ελαιουργεία

Αβιοτικό - Βιοτικό Περιβάλλον

Στην περιοχή μελέτης διακρίνονται οι ακόλουθες οικολογικές ενότητες:

Υδάτινα Οικοσυστήματα

Τα ποτάμια οικοσυστήματα Ευήνου και Αχελώου και του ρυακιού Βαλτίου. Η
θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το εν λόγω υγροτοπικό σύμπλεγμα Το υγροτοπικό
σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών της περιοχής μελέτης

Διαβαθμιζόμενοι Οικότοποι (μεταξύ ύδατος - χέρσου)

• Οι περιφερειακοί των λιμνοθαλασσών βάλτοι, οι ρηχές προς τη θάλασσα ακτές, τα
υδρόφιλα δάση και οι λουρονησίδες.

• Οι αποξηρανθέντες βάλτοι που βρίσκονται μεταξύ του κυρίως υγρότοπου και των
καλλιεργειών.
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Χερσαία Οικοσυστήματα

• Οι διάσπαρτοι στο χώρο των εκβολών λόφοι.
• Η Βαράσοβα.
• Οι ζώνες διαβάθμισης μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης λοφωδών και

ορεινών οικοτόπων.

Νησιωτικά Οικοσυστήματα

• Τα νησιά Εχινάδες

Ωκεανογραφικά οι λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και της Κλείσοβας έχουν
παρόμοια χαρακτηριστικά (βάθη κυμαίνονται από 0.2-0.7 m) και δέχονται την
παλιρροιακή επίδραση από τον Πατραϊκό κόλπο. Στην περιοχή Μεσολογγίου
επικρατεί ο ημιημερήσιος τύπος παλίρροιας δηλαδή παρατηρούνται δυο πλήμμες και δυο
ρηχίες κατά την διάρκεια του 24ωρου. Αντίθετα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού
παρατηρούνται μεγαλύτερα βάθη που φθάνουν μέχρι και τα 30 m.

Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Στη περιοχή μελέτης αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες και έτσι δημιουργείται ένα
εκτεταμένο ανθρωπογενές περιβάλλον που εκφράζεται με τις αντίστοιχες χρήσεις γης και
παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αλιεία, γεωργία, βόσκηση, δάση, βοσκότοποι -
κτηνοτροφία. Οικιστική χρήση με την τυπική μορφή δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως
"οικιστικές συγκεντρώσεις", Πρόκειται κυρίως για καταπατήσεις των δημοσίων εκτάσεων
για χρήση β' κατοικίας, φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο στη λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που επιχωματώθηκαν. Το
φαινόμενο αυτό προήλθε λόγω της έλλειψης διεξόδου για τη δημιουργία ζωνών β'
κατοικίας στις ακτές του Νομού εξαιτίας της ιδιομορφίας τους (βάλτοι κ.λ.π).

Λόγω αυτής ακριβώς της ιδιομορφίας των ακτών δεν είχαν δημιουργηθεί εξάλλου και
παραλιακοί οικισμοί. Εξαίρεση αποτέλεσε το Μεσολόγγι που αναπτύχθηκε ανάμεσα
στους βάλτους, ως ένας ψαράδικος οικισμός ενός "λιμναίου" πληθυσμού.

Στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μελέτης ο πρωτογενής τομέας κατέχει
κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του περιφερειακού εισοδήματος. Ειδικότερα είναι
ιδιαίτερα αναπτυγμένη η αλιευτική δραστηριότητα με τη μορφή της αλιευτικής
εκμετάλλευσης των φυσικών ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών. Αυτή αποτελεί
συμπληρωματική ή/και συχνά, μόνη πηγή εισοδήματος για 700 περίπου οικογένειες της
περιοχής μελέτης. Το σύνολο του αλιευτικά εκμεταλλεύσιμου χώρου της
λιμνοθάλασσας ανέρχεται σε 150.000 στρ. περίπου ενώ αν στην παραπάνω έκταση
προστεθούν οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από βάλτους και πλημμυρίζουν
περιοδικά τότε ο αλιευτικά εκμεταλλεύσιμος χώρος ανέρχεται σε 180000 περίπου
στρέμματα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο προστατευόμενο υγροτοπικό
οικοσύστημα, εντοπίζονται από τις ακόλουθες τέσσερις διαφορετικές απόψεις:

Ι. Πρωτίστως, ως αλλοιώσεις στη φυσική δομή και λειτουργικότητα του υγροτοπικού και
του γειτονικού προς αυτό χερσαίου και θαλασσίου οικοσυστήματος. Από αυτή την
προβληματική άποψη, ιδιαίτερη σημασία έχει η απειλή της άγριας ζωής ήτοι η μείωση
των πληθυσμών διάφορων ειδών οργανισμών και ιδιαίτερα των διαχειμαζόντων,
μεταναστευόντων και φωλιαζόντων πουλιών.

II. Ως κακές εφαρμογές και ως κακοί τρόποι διεξαγωγής ορισμένων πρωτογενών
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παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ.  Γεωργία,  κτηνοτροφία)  και λανθασμένες
επιλογές   δραστηριοτήτων   σε   περιοχές   όπου   πρωτοστατούσε   η   αλιευτική
δραστηριότητα (πχ αλυκές μέσα στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών ) , με
αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στο φυσικό οικοσύστημα αλλά και σ' αυτούς τους
ίδιους.

III. Ως αρνητικές επιδράσεις μεταξύ διάφορων παραγωγικών τομέων, με αποτέλεσμα
τη μείωση και υποβάθμιση της παραγωγής από ποσοτική και ποιοτική άποψη.

IV. Ως άστοχες επιλογές της δημιουργίας ορισμένων χρήσεων στον τριτογενή τομέα
(τουρισμός, αναψυχή) ή ως αδόκιμοι τρόποι εφαρμογής τους.

Τα αίτια των προβλημάτων μπορεί να είναι κοινωνικά, διοικητικά και πολιτικά.

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και μετά από ανάλυση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων της περιοχής προέκυψε ότι ο πλέον ρυπογόνος τομέας είναι αυτός της
γεωργίας, ο οποίος θεωρείται ως ο κατά εξοχήν υπεύθυνος τομέας για την ρύπανση
της λιμνοθάλασσας. Δευτερευόντως, η κτηνοτροφία συνεισφέρει κάποιες ποσότητες
ρυπαντικών φορτίων. Οι υπόλοιποι παραγωγικοί τομείς εκτιμάται ότι έχουν μικρό
ποσοστό συμμετοχής στην υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της λιμνοθάλασσας
αλλά και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος.

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο κεφαλαίο αυτό παρατίθενται στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή τα
υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα / δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις
τους στο οικοσύστημα.

6.1 Περιοχή Μελέτης

6.1.1 Υφιστάμενα Έργα

Τα υφιστάμενα έργα είναι τα ακόλουθα:

1. Εκσκαφή αυλακιού στη λιμνοθάλασσα Γουρουνοπούλες - Παλιοπόταμος
2. Λειτουργία εντατικού ιχθυοτροφείου στις πήγες Αγ. Δημήτριου.
3. Αρδευτικά έργα στη γεωργική γη που περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης.
4. Στην δεκαετία του 1980 εντάχθηκαν στα ΜΟΠ Δυτικής Ελλάδας και ολοκληρώθηκαν

τα παρακάτω έργα αξιοποίησης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού.

Η αλιευτική αξιοποίηση Κλείσοβας που περιελάμβανε τα εξής έργα

• Κατασκευή 3 σύγχρονων ιχθυοσυληπτικών εγκαταστάσεων
• Κατασκευή τάφρου διαχείμανσης και διαμόρφωση χώρου ελεγχόμενης ανάπτυξης.
• Άρση αναχωμάτων
• Διάνοιξη γεφυριών μεταξύ βόρειας και δυτικής Κλείσοβας (δεν πραγματοποιήθηκε)

Η αλιευτική αξιοποίηση Παλαιοποτάμου με τα έργα :

• Κατασκευή μιας σύγχρονης ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης
• Διάνοιξη δυο στομίων
• Κατασκευή δυο γεφυριών επικοινωνίας Δ. και Α. τμήματος με αύλακες επικοινωνίας
• Ενίσχυση λουρονησίδας Παλαιοποτάμου
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Στην Κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, το 1989 εκπονήθηκαν μελέτες για
τα εξής έργα :

• Απαγωγή - κατανομή υδάτων αντλιοστασίου Δ1 και Δ2
• Έργα διαμόρφωσης - βελτίωσης - εκσυγχρονισμού -προστασίας στομίων - τάφρων

διαχείμανσης υφισταμένων ιχθυοτροφείων
• Προστασία και ενίσχυση λουρονησίδων στο μέτωπο της κεντρικής Λιμνοθάλασσας
• Εκβάθυνση δίαυλου προς λιμνοθάλασσα Αιτωλικού και νέος υφαλαύλακας από

λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου προς λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
• Νέα γέφυρα στο Ανατολικό τμήμα Αιτωλικού

Από τα παραπάνω έργα ολοκληρώθηκαν τα :

1. Άρση αναχωμάτων στην περιοχή Αιτωλικού και
2. Κατασκευή γέφυρας στο Δυτικό τμήμα Αιτωλικού

3. Προστασία και ενίσχυση λουρονησίδων στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας

Παράλληλα   με   το   έργο   αυτό   κατασκευάστηκαν   σύγχρονες   ιχθυοσυλληπτικές
εγκαταστάσεις στο ιχθυοτροφείο Θολής.

Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις από τα ανωτέρω έργα είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές, καθώς
επίσης μπορεί να καταστούν μόνιμες ή παροδικές ανάλογα με την φύση του έργου και τα
προτεινόμενα μέτρα προστασίας.

1) Η εκσκαφή αυλακιού στη λιμνοθάλασσα Γουρουνοπούλες - Παλιοπόταμος μπορεί
να προκαλέσει μόνιμη αλλοίωση και απώλεια σπανίου υγροτοπικού ενδιαιτήματος
και ποιοτική υποβάθμιση υδατικού παράγοντα, καθώς και κίνδυνο παρενόχλησης
της άγριας ζωής.

2) Η κατασκευή - λειτουργία εντατικού ιχθυοτροφείου στις πήγες του Αγίου Δημητρίου
θα πρέπει να ελεχθεί ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους με βάση τους οποίους
λειτουργεί, διότι πιθανόν να συντελεί σε αλλοίωση υγροτοπικού ενδιαιτήματος
(αλμυρόβαλτου),   στην     παρεμπόδιση  επιφανειακών  υδατικών   ροών   από  τη
λιμνοθάλασσα  προς περιφερειακούς  βάλτους,  "διάτμιση"  του  τροφικού  ιστού,
δημιουργία πρόσβασης λαθροκυνηγών στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας, όπως
επίσης και υδρολογικές διαταράξεις.

3) Τα  αρδευτικά δίκτυα της περιοχής  μελέτης ρυπαίνουν την λιμνοθάλασσα είτε
σημειακά με τις τάφρους και τα αντλιοστάσια αποστράγγισης είτε μη σημειακά με
την  απόπλυση  των  εδαφών  προς  τη  λιμνοθάλασσα.   Η   ανεξέλεγκτη  χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επιβαρύνει τα αποστραγγιζόμενα νερά και το
έδαφος   με   συνεπεία   την   ποιοτική   υποβάθμιση   των   λιμνοθαλασσών   που
λειτουργούν ως αποδεκτές.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιοχές αυτές έχουν κατασκευαστεί
εγγειοβελτιωτικά έργα και αντλιοστάσια στράγγισης. Σήμερα βρίσκονται σε
λειτουργία μόνο τα αντλιοστάσια με τους αγωγούς μεταφοράς και εφαρμογής του
νερού και τα βασικά έργα στράγγισης, ενώ τα τριτεύοντα στραγγιστικά δίκτυα έχουν
προσχωθεί λόγω κακής λειτουργίας και έλλειψης συντήρησης.

Εξάλλου από τα 60000 στρέμματα τα 35000 στρ. καλλιεργούνται σε ετήσια βάση με
σύστημα αμειψισποράς και τα υπόλοιπα 25000 στρ. δεν καλλιεργούνται γιατί τα
εδάφη είναι αλατούχα ή αλατουχοαλκαλιωμένα. Για την μετάπλαση των εδαφών
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αυτών θα χρειαστεί να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες εδαφοβελτίωσης
(τεταρτεύον στραγγιστικό δίκτυο, προσθήκη γυψούχων υλικών και λοιπών
εγγειοβελτιωτικών) προκειμένου να αποδοθούν και αυτά στην καλλιέργεια. Επειδή η
διαδικασία βελτίωσης αυτών των εδαφών είναι δαπανηρή και χρονοβόρα έχουν
σταματήσει προς το παρόν οι εργασίες.

4) Τα γενικά έργα στη Λ/Θ είχαν θετικές επιπτώσεις.

6.1.2 Υφιστάμενες Δραστηριότητες

Οι υφιστάμενες δραστηριότητες είναι:

1. Οικιστική δραστηριότητα-καταπατήσεις
2. Κυνήγι
3. Αγροτικές δραστηριότητες
4. Βόσκηση
5. Αλιεία

Τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας φαίνονται στον χάρτη και είναι:

• Παλαιοπόταμος. Την εκμεταλλεύεται κατόπιν δημοπρασίας η RIOPESCA ΑΕ
• Τουρλίδα. Την εκμεταλλεύεται κατόπιν δημοπρασίας σε ιδιώτη.
• Κόμα, Βασιλάδι. Τα εκμεταλευονται αλιευτικοί συνεταιρισμοί του Μεσολογγίου .
• Κλείσοβα Την εκμεταλλεύεται η Δημοτική επιχείρηση η οποία την έχει βγάλει σε

δημοπρασία.
• Πόρος, Θολή. Τα εκμεταλλεύονται αλιευτικοί συνεταιρισμοί του Αιτωλικού.

Παράλληλα στην θαλάσσια περιοχή η οποία περιβάλλει την περιοχή μελέτης είναι
εγκατεστημένες πλωτές ιχθυοτροφικές μονάδες ως εξής :

• 2 μονάδες στο νησί Οξεία
• 1 μονάδα στο νησί Μάκρη
• 5 μονάδες στα νησάκια των Β. Εχινάδων

Επιπτώσεις
Οι επιπτώσεις συνοψίζονται στα ακολούθα θέματα:

1) Η οικιστική δραστηριότητα αποτελεί μια  δραστηριότητα στις ακτές των
λιμνοθαλασσών (Τουρλίδα, Ν. Τουρλίδας, Διόνι, Λούρος, Κλείσοβα, Βαμβακούλα)
με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις. Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις
έχουν δημιουργήσει μια μη αντιστρέψιμη κατάσταση στην Τουρλίδα και σε τμήμα
της Ν. Τουρλίδας ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα
άμεσα μέτρα θα υπάρξουν τα ίδια αποτελέσματα.

2) Το κυνήγι και συγκεκριμένα η λαθροθηρία έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες
στην ορνιθοπανίδα της περιοχής και μάλιστα σε ορισμένα είδη προστατευόμενα
από την Κοινοτική Οδηγία 79/409.

3) Η αγροτική δραστηριότητα αν και περιορισμένη προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις
στην ποιότητα των υδάτων της λιμνοθάλασσας και κατ' επέκταση και στην αλιεία,
διότι ιδιαίτερα με τα αποστραγγιστικά έργα, αλλά και τις επιφανειακές αποπλύσεις,
καταλήγουν στις λιμνοθάλασσες τα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Σημαντικότερες
βέβαια είναι οι επιπτώσεις από την ευρύτερη περιοχή όπου οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
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4) Η βόσκηση δεν συνιστά αρνητική επίπτωση αλλά είναι αναγκαία η τήρηση ενός
γενικού σχεδίου βοσκοϊκανότητας.

5) Τα έργα στην Λ/Θ Μεσολογγίου δεν φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις,
παροδικές ή μόνιμες για το οικοσύστημα της περιοχής. Αντίθετα αναμένεται ότι
οδηγούν σε βελτίωση της ελευθεροεπικοινωνίας των υδάτων και αύξηση των
αλιευμάτων.

6.1.3 Προγραμματιζόμενα Έργα

Τα προγραμματιζόμενα έργα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με την
υπάρχουσα έγκριση ή μη χρηματοδότησής τους:

Υπάρχουσα χρηματοδότηση ( ΕΠΠΕΡ )

1. Έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση περιβαλλοντικής και επιστημονικής ερευνάς
(ΟΤΑ Μεσολογγίου - τοποθεσία λ/θ Μεσολογγίου)

2. Ανάδειξη και προστασία πηγών Αγ. Δημήτριου

3.  Ανάδειξη φαραγγιού της Κλεισσούρας
4.  Υποδομή για την εξυπηρέτηση ημερήσιας αναψυχής στη Ν. Μπούκα Κλείσοβας
και   διαμόρφωση υπαίθριου χώρου

5. Αξιοποίηση και διαμόρφωση του δάσους του Φράξου

6. Έργα   βελτίωσης   συνθηκών   αναπαραγωγής   γλαρονιών   (ανακατασκευή   και
ενίσχυση  αναχώματος  μήκους 220μ  στην Αλυκή Άσπρης Μεσολογγίου  στην
περιοχή Φοινικιάς)

7. Κατασκευή οικολογικού μονοπατιού σε όλη την περιοχή (Το οικολογικό μονοπάτι
θα διατρέχει όλη την προστατευόμενη περιοχή των λ/θ από Α ως Δ και με ειδικές
πινακίδες θα υποδεικνύει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο επισκέπτης -
διαμόρφωση χώρων στάσεων)

8. Οργάνωση των ακτών των λ/θ με κατάλληλα έργα υποδομής προκειμένου να είναι
εφικτή  η προσπελασιμότητα  με γάϊτες (Κατασκευή ξύλινων εξέδρων για την
πρόσβαση των πλοιαρίων και την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών.

Επιπτώσεις

Τα έργα αυτά θα έχουν άμεσα θετικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα η ενότητα εκείνων των
έργων που για πρώτη φορά στην περιοχή θα δημιουργήσουν τα στοιχεία της ανάδειξης
του προστατευομένου οικοσυστήματος στο πλαίσιο του οικοτουρισμού.

Χρηματοδότηση υπό έγκριση
1. Βελτίωση εγκαταστάσεων και υποδομών στις λιμνοθάλασσες Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
2. Βελτίωση εγκαταστάσεων στο ιχθυοτροφείο Θολής.
3. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) προγραμματίζει τη δημιουργία

μικρού   πειραμματικού   εκκολαπτηρίου   με   ήπια   τεχνολογία,   καθώς   και   τον
επαναπλημμυρισμό εκτάσεων στις εκβολές του Αχελώου για ανάπτυξη εκτατικών
και ημι-εντατικών μορφών υδατοκαλλιέργειας.

4. Αλιευτικά καταφύγια στο Διόνι-Μπούκα Αχελώου.
5. Μαρίνα Ε.Ο.Τ. Μεσολογγίου.
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6. Η Εποπτεία Αλιείας προγραμματίζει την υλοποίηση τριών ομάδων έργων:

Ομάδα 1  περιλαμβάνει έργα που στοχεύουν :

• στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα φυσικά ιχθυοτροφεία
• στην βελτίωση της κυκλοφορίας των νερών σε όλο το σύμπλεγμά των
• στη κατασκευή αντλιοστασίων γλυκών νερών .

Τα έργα της Ομάδας 1 εντάσσονται στα ΠΕΠ και στο ΠΔΕ.

Ομάδα 2     περιλαμβάνει έργα που στοχεύουν :

• στην διαχείριση και προστασία του οικοσυστήματος
• στον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των νερών μέσω της εφαρμογής Συστήματος

Μόνιμης παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων , όπου ένα
πειραματικό πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει στη Θολή

• στην προστασία και ενίσχυση και των ιχθυοαποθεμάτων μέσω των
εμπλουτισμών, της αλιείας και προσαρμογής του άγριου γόνου και της
προστασίας των υπομεγεθών ψαριών  (λεκάνες διαχείμανσης)

Τα έργα της Ομάδας 2 εντάσσονται στο PESCA.

Ομάδα 3  περιλαμβάνει έργα που στοχεύουν στον σύγχρονο εξοπλισμό των φυσικών
ιχθυοτροφείων , για την καλύτερη συντήρηση και διαχείρισή τους , με :

• Μικρή βυθοκόρο για τοπικές εκσκαφές μέχρι 30 m για την συντήρηση των
φυσικών ιχθυοτροφείων

• Χορτοκοπτικό μηχάνημα
• Σκάφος για μεταφορά γεννητόρων
• Ηλιακά συστήματα θέρμανσης των φυλακίων
• Σύγχρονο εξοπλισμό ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων

Επιπτώσεις

Σε αντιστοιχία με κάθε έργο οι επιπτώσεις είναι ως ακολούθως:

1 ) Όσον αφορά στο σύνολο των έργων με τον γενικό τίτλο: "Βελτίωση υποδομών
και εγκαταστάσεων στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού", υπάρχει
πίστωση 400.000.000 δρχ. Από την ΣΑΕ του Υπ. Γεωργίας, ήδη έχουν δαπανηθεί 22
εκατομμύρια για ένα επιμέρους έργο: "αντικατάστασης ξύλινων πασσάλων και
πλεγμάτων ιχθυοτροφείων". Τώρα θα δημοπρατηθούν τα παρακάτω δυο έργα
συνολικού ύψους 220 εκατομμύρια δρχ.

α. "Συνεχιση εκσκαφών του Δυτικού υφαλαύλακα επικοινωνίας λιμνοθαλασσών
Αιτωλικού - Μεσολογγίου"
β. "Άρση αναχώματος-δρόμου περιμμετρικής οδού Αιτωλικού στο σημείο επαφής με τα
δυτικά γεφύρια".

Για τα δυο αυτά έργα έχουν εκπονηθεί απλές τεχνικές μελέτες και μόλις πρόσφατα
(τεύχος ΤΕΕ 1992, 23-9-96) προκυρήχθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
μετά την έγκριση της οποίας θα δημοπρατηθούν τα εν λόγω έργα.

Το έργο α. αφορά στην επέκταση κατά 1 περίπου χλμ. του ήδη διανοιγέντος
υφαλαύλακα (σε μήκος 3 χιλιομέτρων από την ανατολική γέφυρα Αιτωλικού μέχρι τη
θέση "Πόρος"), και αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της υδατικής κυκλοφορίας.
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Προτάθηκε από τους επιστήμονες του INFREMER , Guelorget & Pertuissot οι
οποίοι επισκέφτηκαν την περιοχή το 1985 . Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη ότι το
έργο αυτό δεν θα βελτιώσει σημαντικά την υδατική κυκλοφορία εκτός και εάν ο
υφαλαύλακας στραφεί Α και ενωθεί προς τα βαθύτερα σημεία της Λ/Θ.

Το έργο β. αφορά στην επανδιάνοιξη πέντε κλεισμένων (από την περιμετρική του
Αιτωλικού οδό) καμάρων της Δυτικής γέφυρας. Αποσκοπεί στη βελτίωση της
κυκλοφορίας των νερών γύρω από την πόλη του Αιτωλικού. Θεωρείται ότι το έργο
αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την γενικότερη βελτίωση της υδατικής κυκλοφορίας
αλλά και για την βελτίωση της αισθητικής στην Δυτική προκυμαία του Αιτωλικού
όπου παρατηρείται τακτικά στασιμότητα των νερών και ευτροφισμός με δυσοσμία.

Τα υπόλοιπα 400 - (220+22) = 158 εκατομ. Δρχ. δεν έχει αποφασιστεί ακόμη που θα
διατεθούν. Έχει προταθεί να διατεθούν για δυο έργα, για τα οποία έχουν γίνει και
μελέτες και που έχουν ως εξής:

γ. "Εκβάθυνση ανατολικού δίαυλου Μεσολογγίου-Αιτωλικού και ευρύτερης περιοχής και
τοποθέτηση σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων ". (από την ΤΡΙΤΩΝ
Σύμβουλοι-Μηχανικοί ΕΠΕ) προϋπολογισμού 100 εκατομ. δρχ.

δ. "Κατασκευή αυτόματης πόρτας στον ανατολικό δίαυλο Αιτωλικου-Μεσολογγιου"
(προϋπολογισμού 100 εκατομ. δρχ.) εκπονηθέντα από μηχανολόγο Π.
Τριανταφυλλάκο.

Όλα τα προηγούμενα έργα θα δημοπρατηθούν πιθανότατα από την ΔΤΥ/ΥΕΒ
Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

2) Ο ακριβής τίτλος του   έργου και μελέτης ύψους 500 εκατομ. δρχ. για βελτίωση
συνθηκών   περιβάλλοντος   στο   ιχθυοτροφείο   Θολής   και   διαχείριση   υδάτων
αντλιοστασίων δεν είναι γνωστός. Το έργο θα προκυρηχθεί από την κεντρική
υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.   Πρέπει να εκπονηθεί
ΜΠΕ προκειμένου η αναμενόμενη βελτίωση να μην προκαλέσει αρνητικές συνέπειες
στο οικοσύστημα.

3) Τα προγραμματιζόμενα έργα του ΙΧΘΥΚΑ είναι στο πλαίσιο της ανάπτυξης των
ιχθυοκαλλιεργειών και γενικότερα της αλιείας.  Στην περιοχή που αποτελεί την
βασική παραγωγική δραστηριότητα. Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην
αειφόρο ανάπτυξη και γενικότερα κατασκευάζονται με γνώμονα τον σεβασμό στην
αισθητική του τοπίου δεδομένου ότι αναμένεται και ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

4) Τα    προγραμματιζόμενα    αλιευτικά    καταφύγια    στο   Διόνι-Μπούκα    Αχελώου
προϋπολογισμού 170.000.000 σρχ. (ΣΑΝΑ 2) αναμένεται να συμβάλλουν θετικά
στην ανάπτυξη της αλιείας, αρκεί να κατασκευαστούν με τους όρους προστασίας και
σεβασμού του περιβάλλοντος και του τοπίου. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
προηγηθούν αυστηρών προδιαγραφών μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να
αποκλεισθεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η κατασκευή δρόμων ή έστω βελτίωση
υπαρχόντων προσβάσεων. Επίσης δεν πρέπει να γίνουν έργα που να προβλέπουν
κατασκευές από σκυρόδεμα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κλπ. Οι
επιπτώσεις του έργου δείχνουν σοβαρές και η αναγκαιότητα του έργου πιθανότατα
πρέπει να επανεξετασθεί.

5) Η προγραμματιζόμενη μαρίνα αναμένεται να κατασκευαστεί στο δυτικό άκρο του
λιμανιού του Μεσολογγίου και θα εξυπηρετεί 200 σκάφη. Φορέας υλοποίησης θα
είναι ο ΕΟΤ και ο προϋπολογισμός 500.000.000 δρχ. Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο
προέγκρισης χωροθέτησης. Αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του
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οικοτουρισμού όπως περιγράφεται σε προηγούμενα κεφάλαια με την προϋπόθεση
ότι θα τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα μελέτη για τον τρόπο και τα
υλικά κατασκευής της, ώστε να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του οικοσυστήματος
των λιμνοθαλασσών.

6) Τα προγραμματιζόμενα από την Εποπτεία Αλιείας έργα και των τριών ομάδων
κρίνονται  ότι  θα  έχουν  θετικές επιπτώσεις  στο  οικοσύστημα  των  Λ/Θ,   διότι
περιλαμβάνουν παρακολούθηση βασικών συνιστωσών της αλιευτικής διαχείρισης
όπως η ποιότητα φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών και τα ιχθυοαποθέματα.

6.1.4 Προγραμματιζόμενες Δραστηριότητες

Στην περιοχή έχουν δοθεί προεγκρίσεις χωροθέτησης για χερσαίες μονάδες
ιχθυοκαλλιεργειών οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί. Συγκεκριμενα έχουν δοθεί
προεγκρίσεις χωροθέτησης για 3 μονάδες στην περιοχή των Αλυκών μεταξύ
Μεσολογγίου και Αιτωλικού.

Επίσης στα ευρύτερα όρια του υγροβιότοπου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Αιτωλικού έχουν δοθεί άδειες για τις εξής μονάδες υδατοκαλλιεργειών.

Πλωτές Θαλάσσιες Μονάδες εκτροφής ευρύαλων ψαριών.

4 μονάδες στον κόλπο του Αγ. Παντελεήμονα
1 μονάδα στον όρμο Καλαμακίου
3 μονάδες στον όρμο Κούμαρο ( μια λειτουργεί με Δ.Παραγωγής  70 Τ)
1 μονάδα στο νησί Ποντικός
2 μονάδες στις Β. Εχινάδες
1 μονάδα στο νησί Πεταλά
1 πλωτή μονάδα του ΙΧΘΥΚΑ (Ιχθυογεννητικό Κέντρο Αχελώου)
1 πλωτή μονάδα υπάρχει και στον όρμο της Βασιλικής, η οποία είναι η μονή που
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

•   Θέση Στενή Γωνία στη θέση αυτή βρίσκεται υπό λειτουργία πλωτή ιδιωτική μονάδα
ιχθυοκλωβών παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιών δυναμικότητας 100 τόννων.

Επίσης, στην περιοχή έχουν δοθεί προεγκρίσεις χωροθέτησης για χερσαίες μονάδες
ιχθυοκαλλιεργειών οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί.
Συγκεκριμένα έχουν δοθεί προεγκρίσεις χωροθετήσης για νέες μονάδες στις κάτωθι
περιοχές:
•   5  μονάδες,  οι περισσότερες χερσαίες,  στην παραλιακή ζώνη του  Γαλατά και

ιδιαίτερα πλησίον των εκβολών του ποταμού Ευήνου

Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τις νέες μονάδες χερσαίων και πλωτές
ιχθυοκαλλιεργειών αφορούν περισσότερο στη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων. Τα
προγραμματιζόμενα έργα που αναφέρθηκαν από την Εποπτεία Αλιείας εντάσσονται στην
άρση των οποιοδήποτε επιπτώσεων.

6.2. Ευρύτερη περιοχή μελέτης

6.2.1 Υφιστάμενα έργα
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Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντάσσονται τα ακολούθα έργα:

1. Κατασκευή και λειτουργία της σήραγγας εκτροπής του Ευήνου ποταμού από τον
ταμιευτήρα στον Αγιο Δημήτριο

2. Αρδευτικά δίκτυα της Κατοχής, Αγγελοκάστρου, Νεοχωρίου και Ευηνοχωρίου
3. Σύστημα επικοινωνίας λιμνών Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας

Επιπτώσεις

1. Για το έργο του Ευήνου θα πρέπει στην παλαιά κοίτη του ποταμού, κατάντη του
φράγματος Αγ. Δημήτριου καθόλη τη διάρκεια του έτους και για όλο το 24ωρο να
εξασφαλίζεται συνεχής ροή νερού ίση τουλάχιστον με το 1/3 της μέσης θερινής
παροχής του ποταμού στο σημείο αυτό, δηλ. 1 m3/sec. Η προαναφερομένη μόνιμη
παροχή κατάντη θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια υδρογεωλογική μελέτη
οριοθέτησης ζώνης ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα για όλη την έκταση εκατέρωθεν
του ποταμού, από τη γέφυρα Μπάνια και μέχρι και το Δέλτα του. Η
παραπάνω μελέτη κρίνεται αναγκαία γιατί οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις στην πεδιάδα
του   Ευνηνοχωρίου   επιταγχύνουν   την   κίνηση   υφάλμυρου   μετώπου   προς  τα
εσωτερικά της πεδιάδας.

2. Τα αρδευτικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής ρυπαίνουν την λιμνοθάλασσα είτε
σημειακά με τις τάφρους και τα αντλιοστάσια αποστράγγισης είτε μη σημειακά με
την απόπλυση των εδαφών προς τη λιμνοθάλασσα. Η ανεξέλεγκη χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επιβαρύνει τα αποστραγγιζόμενα νερά και το
έδαφος με συνέπεια την ποιοτική υποβάθμιση των λιμνοθαλασσών που λειτουργούν
ως αποδέκτες.

3. Η ποιότητα των νερών της λίμνης Τριχωνίδας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των
νερών της Λυσιμαχείας καθώς μέσω της τάφρου του Διμηκού αρδεύονται τα δίκτυα
της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

6.2.2 Υφισταμένες δραστηριότητες

Οι υφισταμένες δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

1. Βιομηχανική δραστηριότητα, ύπαρξη πολλών ελαιουργικών μονάδων.
2. Αγροτική δραστηριότητα
3. Βόσκηση

Επιπτώσεις

1. Οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες που είναι υπεύθυνες για υγρή , κυρίως
ρύπανση στην περιοχή είναι ελαιουργικές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
απόβλητα των ελαιουργιών έχουν υψηλό οργανικό φορτίο (ενδεικτικά
σημειώνεται ότι τα απόβλητα ενός μέσης δυναμικότητας ελαιουργείου - 50
m3/ημέρα BOD5=40mg/lt - ισοδυναμούν με λύματα ενός οικισμού 30.000
κατοίκων). Ειδικά για τις μονάδες αυτού του είδους, οι οποίες παροχετεύουν στον
Αχελώο ή στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, προτείνεται η επεξεργασία των
αποβλήτων τους ως εξής:

α) πρωτογενής καθίζηση σε δεξαμενή ομογενοποίησης, όπου τα απόβλητα
παραμένουν επί 10 μέρες σε όσες μονάδες δεν υπάρχει.

β) αναερόβια κατεργασία, στην οποία περιλαμβάνονται δυο αντιδραστήρες, ένας για το
ίζημα και ένας για το υπερκείμενο υγρό που προκύπτει από την πρώτη φάση.
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(Κώνστας, Νταλής, Γεωργακάκης, Ψαρουδάκης).

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την καλή λειτουργία ενός τέτοιου αντιδραστήρα
είναι:

• η ρύθμιση του ρΗ

• η προσθήκη θρεπτικών

• η ρύθμιση της θερμοκρασίας

Από την αναερόβια επεξεργασία παράγονται βιολογική ιλύς σε ελάχιστη ποσότητα και
βιοαέριο (μεθάνιο). Η βιολογική ιλύς μπορεί να διατεθεί κατευθείαν στο έδαφος για
χουμοποίηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητα της παραγόμενης ιλύος και ειδικότερα τα
χημικά της χαρακτηριστικά, όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε οργανικές μη
βιοαποδομήσιμες ενώσεις (φαινολικές ενώσεις) και σε βαρέα μέταλλα (κάδμιο, χρώμιο,
χαλκός, σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος κ.α), μια και είναι ενώσεις πολύ τοξικές.

Το βιοαέριο οδηγείται σε αεριοφυλάκιο και κατόπιν σε καυστήρα, όπου καίγεται. Σε μια
παραγωγική μονάδα το βιοαέριο θα αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας.

Μια άλλη μέθοδος που εξετάστηκε με επιτυχία σε πιλοτική κλίμακα στη Σητεία της
Κρήτης (Παρλαβάντζα Μ., Μπαλής Κ., Φλούρη Φ., Χατζηπαυλίδης Ι., Μπελιβάνης Ν.,
Βλυσίδης Α.) είναι η κομποστοποίηση (composting). Ο όρος χρησιμοποιείται για να
αποδώσει τη διαδικασία της βιολογικής αποδόμησης οργανικών υποστρωμάτων
αποβλήτων, υπολειμμάτων, απορριμάτων) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η
διεργασία αυτή είναι αερόβια και διεξάγεται από μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούν το
οργανικό υλικό για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους σε δυο φάσεις: στη
θερμόφιλη φάση που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη βακτηριακών πληθυσμών και
γρήγορη καταστροφή του οργανικού φορτίου και στη μεσόφιλη φάση που
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη μηκυτιακών πληθυσμών με αργούς ρυθμούς
καταστροφής του οργανικού φορτίου. Στη μεσόφιλη φάση που αναφέρεται και ως
ωρίμανση του υλικού παράγονται χουμικά οξέα, καταστρέφονται τυχόν τοξικές για το
έδαφος αυτό ουσίες και παράγεται ένα σταθεροποιημένο υλικό (που δεν ευνοεί την
ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών) και που έχει εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες. Οι
παράγοντες που επηρεάζουν την διεργασία είναι:

• Η χημική σύνθεση του υποστρώματος

• Η υγρασία που πρέπει να είναι στο 60%.

• Το ρΗ του υλικού που πρέπει να είναι ελαφρώς στην αλκαλική περιοχή.

• Ο αερισμός, για την οξυγόνωση του ζυμουμένου υλικού και την απαγωγή των
πλεοναζόντων ποσοτήτων θερμότητας.

Στην πιλοτική μονάδα της Σητείας εφαρμόστηκε η ιδέα της αξοιποίησης της θερμότητας
που εκλύεται κατά την θερμόφιλη φάση της αερόβιας χώνευσης στερεών οργανικών
υλικών (composting) για τη διαχείριση του κατσιγάρου, ιδέα που αναπτύχθηκε στο
Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έτσι είτε συνεχώς είτε διακοπτόμενα αναπληρώνονται με κατσιγάρο οι εξατμιζόμενες,
λόγω της θερμόφιλης φάσης, ποσότητες νερού. Με αυτό τον τρόπο το ζημουμένο
στερεό υπόστρωμα (στη δίκη μας περίπτωση εμπλουτισμένη ελαιοπυρήνα)
εφοδιάζεται με οργανικό υλικό (κατσιγάρο) που διατηρεί τη μικροβιακή δράση και κατά
συνεπεία και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Έτσι επιτυγχάνεται η εξάτμιση του
περιεχομένου στον κατσιγάρο νερού με την επιμήκυνση της θερμόφιλης φάσης και
επομένως η συνεχής κατανάλωση κατσιγάρου.
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Σε ότι αφορά την αγροτική δραστηριότητα και τη βόσκηση οι επιπτώσεις έχουν αναφερθεί
στη παράγραφο 6.1.2.

6.2.3 Προγραμματιζόμενα Έργα

Υπάρχουσα χρηματοδότηση ( ΕΠΠΕΡ )
1.   Προστασία της λίμνης Λυσιμαχίας από πρόσχωση + ρύπανση (Κατασκευή
αναβαθμών ανάσχεσης φερτών υλών, χωματουργικές εργασίες - εργασίες χημικής /
βιολογικής απορύπανσης, δενδροφυτεύσεις - ανάσχεση και ρύθμιση της ποσότητας
φερτών υλών ώστε να σταματήσει η πρόσχωση - έλεγχος της ρύπανσης στο ελάχιστο
δυνατό)

Χρηματοδότηση υπό έγκριση

Στην ευρύτερη περιοχή προγραμματίζονται πολλά έργα από διάφορες Υπηρεσίες και
πηγές χρηματοδότησης. Στον πίνακα που ακολουθεί με όλα τα έργα προτάσσονται και
υπογραμμίζονται εκείνα που έχουν άμεση σχέση και επιδράσεις στην περιοχή μελέτης
καθώς και η αντίστοιχη αναφορά τους στο κεφαλαίο των επιπτώσεων.
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Ονομασία έργου Προϋπολο-
γισμός

Πηγή
χρη/δο
τησης

1 Μερική εκτροπή Αχελώου Ε.Υ.Δ.Ε
Αχελώου

1α Κατασκευή    και    λειτουργία    της    σήραγγας
εκτροπής   του    Ευήνου   ποταμού    από    τον
ταμιευτήρα στον Αγ. Δημήτριο.

ΥΠΕΧΩΔΕ

1β Αντιπλημμυρικά  ποταμού Αχελώου  κατά  του
φράγματος Στράτου και στην τάφρο του Διμηκού

1 .200.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ

2 Μελέτη    ελευθεροεπικοινωνίας    της    πανίδας
ποταμού Αχελώου

25.000.000 ΕΥΔΕ
Αχελώου

3 Συμπληρωματικές εργασίες αρδευτικών έργων
ΤΟΕΒ Αχελώου

80.000.000 ΣΑΕ 081/2
Υπ.Γεω

3α Στεγανοποίηση   διωρύγων  Δ1   και   Δ4   ΤΟΕΒ
Αχελώου.

10.000.000 ΣΑΝΑ
9629

3β Μελέτη   αρδευτικού   έργου   ζώνης   ΜΑ   Κάτω
Αχελώου

150.000.000 Υπ. Γεωργ

3γ Επέκταση   αρδευτικού   δικτύου   Ζώνης    11 Β
Αχελώου

Υπ. Γεωργ

3δ Αρδευτικό δίκτυο Ευηνοχωρίου Υπ. Γεωργ

3ε Αρδευτικό δίκτυο Γαλατά – Περιθωρίου Υπ. Γεωργ

3ζ Επέκταση  και  συμπλήρωςη  των  αρδευτικών
δικτύων   των   Ζωνών   8,   9Β+Γ   (Κατοχής -
Νεοχωρίου)

Υπ. Γεωργ

4 Δημιουργία       νέου       χώρου       απόρριψης
απορριμάτων. Αγορά απορριματοφόρου Δήμου
Μεσολογγίου.

100.000.000 ΕΑΠΤΑ /2

5 Βιολογικός καθαρισμός Αγρινίου. 1.500.000.000 Ταμείο
συνοχής

5α Επεκτάσεις -  βελτιώσεις  εσωτερικού  δικτύου
ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου.

250.000.000 ΕΑΠΤΑ /2

5β Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου.

300.000.000 ΕΑΠΤΑ /2

5γ Αποχέτευση-βιολογικός καθαρισμός Κοινότητας
Νεοχωρίου.

250.000.000 ΕΑΠΤΑ /2
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Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου

6. Επιπτωσεις-Αξιολογηση-Εκτιμηση

Ονομασία έργου Προϋπολο-
γισμός

Πηγή
Χρηματοδοτ
ησης

12β Νέα πτέρυγα 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου 100.000.000 ΣΑΝΑ /2

12γ Κατασκευή        πνευματικού        κέντρου
Αποπεράτωση     οικίας     Ζωτου.

70.000.000 ΕΑΠΤΑ /2

12δ Ανάπλαση πλατειών. Ανάπλαση του κήπου των
Ηρώων Μεσολογγίου.

50.000.000 ΣΑΝΑ /2

12ε Νέα πτέρυγα εργαστηρίων Τ. Ε. Λ. 40.000.000 ΣΑΝΑ /2

12ζ Ανάπλαση     κοινόχρηστων     χώρων     δήμου
Αιτωλικού.

30.000.000 ΕΑΠΤΑ /2

13 Μελέτη πράξης εφαρμογής Δήμου Μεσολογγίου 37.500.000
ΣΑΝΑ
9629

13α Μελέτη πράξης εφαρμογής Δήμου Αιτωλικού. 5.000.000 ΣΑΝΑ
9629

Επιπτώσεις

1. Το πιο σημαντικό έργο υποδομής που έχει προγρμματιστεί και αφορά
άμεσα στην άμεση και ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι η μερική εκτροπή του
Αχελώου με το φράγμα της Συκιάς και η εκτροπή του Ευήνου. Μάλιστα για το
έργο του Αχελώου έχει συσταθεί ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ)
Αχελώου.

Όλες οι περιβαλλοντικοί παράμετροι που εξετάζονται και επιδρούν στο
σύμπλεγμα των βιοτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού έχουν τη βάση τους στην
υδρολογική δίαιτα της ευρύτερης περιοχής. Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν
υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι των παραπάνω έργων, καθώς και τα
πρόσφατα στοιχεία από επιτόπου έρευνες, ώστε οι προτάσεις τις παρούσας
μελέτης να αποσκοπούν στην συνολική διαχείριση του υδατίνου συστήματος
της περιοχής.

α. Για το έργο εκτροπής του Αχελώου οι εγκεκριμένοι αντίστοιχοι
περιβαλλοντικοί όροι προβλέπουν την δημουργία αναρρυθμιστικού
φράγματος κατάντη του φράγματος Στράτου, υστέρα από την εκπόνηση
σχετικής τεχνικής μελέτης, προκειμένου να ισοκατανεμηθεί χρονικά η παροχή
του νερού του ποταμού (ομογενοποίηση της ροής).

Για τη ροή του ποταμού κατάντη, το αναρρυθμιστικό φράγμα θεωρείται
υψίστης σημασίας για την διατήρηση μιας μόνιμης παροχής μέχρι το
Δέλτα του. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συνταχθεί μελέτη που θα
καθορίζει το ισοζύγιο ζήτησης νερού στα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής και
προσφοράς από τον Αχελώο, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της
εκτροπής, ώστε να εξασφαλίζεται η δίαιτα νερών που απαιτείται για τη
διατήρηση του Δέλτα.



205

Για το έργο του Ευήνου θα πρέπει στην παλαιά κοίτη του ποταμού, κατάντη του
φράγματος Αγ. Δημήτριου καθόλη τη διάρκεια του έτους και για όλο το 24ωρο να
εξασφαλίζεται συνεχής ροή νερού ίση τουλάχιστον με το 1/3 της μέσης θερινής
παροχής του ποταμού στο σημείο αυτό, δηλ. 1 m3/sec. Η προαναφερόμενη
μόνιμη παροχή κατάντη θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια υδρογεωλογική
μελέτη οριοθέτησης ζώνης ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα για όλη την έκταση
εκατέρωθεν του ποταμού, από τη γέφυρα Μπάνια και μέχρι και το Δέλτα του. Η
παραπάνω μελέτη κρίνεται αναγκαία γιατί οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις στην
πεδιάδα του Ευνηνοχωρίου επιταγχύνουν την κίνηση υφάλμυρου μετώπου προς τα
εσωτερικά της πεδιάδας.

2. Στα πλαίσια αυτών των έργων η ΕΥΔΕ Αχελώου προκήρυξε μελέτη για την
κατασκευή έργων για την διασφάλιση των αναδρομικών και καταδρομικών
κινήσεων της ιχθυοπανίδας του Αχελώου με στόχο τη διασφάλιση της
ελευθεροεπικοινωνίας της πανίδας του ποταμού σε όλο το μήκος και την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής της.

3. Η τάση για την πλήρη αξιοποίηση  της γεωργικής γης είναι εμφανής στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης, δεδομένου του πλούσιου υδατικού δυναμικού του
νομού  Αιτωλο-ακαρνανίας.   Έτσι   έχουν   μελετηθεί   και   πρόκειται  να   γίνουν
επεκτάσεις  και  συμπληρώσεις που  θα περιλάβουν εκτάσεις που  είτε  δεν
αρδεύονται σήμερα, είτε αρδεύονται πλημμελώς. Τέτοια έργα είναι οι
συμπληρωματικές εργασίες αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Αχελώου και το αρδευτικό
έργο ζώνης ΜΑ Κάτω Αχελώου.

Για τα διάφορα έργα αρδεύσεων έχουν γίνει προκαταρκτικές μελέτες αλλά δεν έχουν
προχωρήσει οριστικές μελέτες και διαδικασίες δημοπράτησής τους ώστε να
ενταχθούν στο γενικότερο προγραμματισμό. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

• Επέκταση αρδευτικού δικτύου Ζώνης 11Β Αχελώου (Αγγελοκάστρου-
Σταμνών)  συνολικής ακαθάριστης έκτασης 11000 στρ. το οποίο θα
υδροδοτηθεί από τον Αχελώο.

• Επέκταση και συμπλήρωση των αρδευτικών δικτύων των Ζωνών 8.9Β+Γ
(Κατοχής- Νεοχωρίου), συνολικής ακαθάριστης έκτασης 60000 στρ. περίπου
τα οποία θα υδροδοτηθούν από τη λίμνη Λυσιμαχία.

• Αρδευτικό δίκτυο Ευηνοχωρίου, συνολικής έκτασης 7000 στρ. το οποίο θα
υδροδοτηθεί από τη Δ28. Η περιοχή στραγγίζει στη θάλασσα.

• Αρδευτικό δίκτυο Γαλατά - Περιθωρίου, συνολικής έκτασης 17000 στρ. το
οποίο θα υδροδοτηθεί από τον Εύηνο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί
το νερό του ποταμού για την ύδρευση της Αθήνας.

Καθίσταται πάντως σαφές ότι αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα στον περιορισμό
των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, οι μελέτες και τα έργα αυτά θα έχουν
κάποιες, αν και όχι ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία και το
οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

4. Η δημιουργία ΧΥΤΑ Μεσολογγίου θα ανακουφίσει τη λιμνοθάλασσα από σημαντικά
ρυπαντικά φορτία,  δεδομένου ότι ο σημερινός σκουπιδότοπος στην Κλείσοβα
αποτελεί όπως ήδη αναφέρθηκε την σοβαρότερη πηγή ρύπανσης.

Είναι έργο απόλυτης προτεραιότητας για την προστασία του υγροτόπου. Θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για την ισχύ ειδικών προδιαγραφών που θα
αποκλείουν το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, από τα σκουπίδια, στη ζώνη του
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Αράκυνθου όπου αναμένεται να δημιουργηθεί ο ΧΥΤΑ.

5. Όλα τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών θα
έχουν θετικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής , διότι θα συντελέσουν
στην   βελτίωση   των   ποιοτικών   χαρακτηριστικών   της   λιμνοθάλασσας   που
λειτουργεί ως αποδέκτης.

Για τα έργα αποχέτευσης-βιολογικού καθαρισμού Κοινότητας Νεοχωρίου, καθώς και
ύδρευσης αποχέτευσης Κοινότητας Κατοχής, θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο δημιουργίας κοινής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και για το
Νεοχώρι και για την Κατοχή, για λόγους οικονομίας όχι μόνο πιστώσεων αλλά και
χώρου και πιθανότατα αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο βιολογικού καθαρισμού Αγρινίου (Ταμείο συνοχής) αναμένεται ότι θα
βελτιώσει πολύ την ποιότητα των νερών της Λυσιμαχίας αλλά και αυτών με τα
οποία αρδεύεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης. Προτείνεται όπως το έργο αυτό
συνοδευτεί από ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα και κυρίως από συγκεκριμένη
παρέμβαση που θα επιτρέπει τη διοχέτευση των μετά την επεξεργασία υδάτων σε
ένα ευρύ μέτωπο της βόρειας όχθης της Λυσιμαχείας, ώστε να υπάρχει πρόσθετη
απορρόφηση και φιλτράρισμα ρύπων από τους καλαμώνες.

Τέλος η υπό ανάθεση μελέτη από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ(6) για τη βελτίωση της
αποχέτευσης των συνοικισμών της ευρύτερης περιοχής της πόλης του
Μεσολογγίου, και η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων στον υφιστάμενο
βιολογικό καθαρισμό θα συντελέσει στην βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της λιμνοθάλασσας που λειτουργεί ως αποδέκτης

6. Το έργο της αξιοποίησης των ακτών της Αιτωλοακαρνανίας δεν είναι δυνατόν να
κριθεί διότι δεν υπάρχει ακόμα μελέτη. Είναι πάντως σίγουρο ότι αν εκτείνεται και
σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής, αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν με
σεβασμό στο περιβάλλον ώστε να μην καταστραφούν.

7. Το έργο ανάπλασης νήσου Αιτωλικού (ΥΠΕΧΩΔΕ) αφορά μικρές
συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο νότιο τμήμα της ακτής της νησίδας του
Αιτωλικού οι οποίες έχουν στόχο την εξυγείανση της ακτής και τη βελτίωση της
αισθητικής κοντά στο αναγειρόμενο κτίριο του μουσείου Κατράκη. Για το θέμα
αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τη διατήρηση τυπικών βιοτικών χαρακτηριστηκών του χώρου, όπως π.χ.
μικρές συστάδες αγριοκάλαμου. Επίσης θα πρέπει να διατηρηθεί ο
παραδοσιακός  χαρακτήρας   για   τον  ελλιμενισμό   μικρών   σκαφών   (να   μην
κατασκευασθεί μαρίνα) και να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν παραδοσιακά
υλικά όπως πετρά,  ξύλο και όχι σκυρόδεμα.Το έργο θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη   του   οικοτουρισμού   στον   βαθμό   που   επιτευχθούν   οι   όροι   της
προστασίας του τοπίου.

8. Τα έργα ανάπλασης ιστορικού κέντρου Μεσολογγίου, ανάπλαση του κήπου των
Ηρώων Μεσολογγίου αναμένεται να συμβάλλουν και αυτά στην ανάπτυξη του
οικοτουρισμού στον βαθμό που επιτευχθούν οι όροι της προστασίας του τοπίου.

9. Ομοίως θα συμβάλλουν και τα έργα έρευνας, ανάδειξης, αξιοποίησης των
αρχαίων μνημείων της Αιτ/νιας και η ανάπλαση και αναστήλωση εκκλησιαστικών
μνημείων και παραδοσιακών κτηρίων του Ν. Αιτ/νιας, διότι από κοινού με την
οικοτουριστική ανάπτυξη στην προστατευόμενη περιοχή θα δημιουργήσουν ένα
"τουριστικό κύκλωμα" στον Νομό με σημαντικούς πόλους έλξης.
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10. Το   Εθνικό κτηματολόγιο περιοχές Δυτικά της Ι.Π. Μεσολογγίου και Δυτικά του
Αιτωλικού (Α φάση) σε συνδιασμό με τα στοιχεία των Δημοσίων Κτημάτων της
ΚΕΔ αποτελεί μια ενέργεια αναγκαία και πρώτης προτεραιότητας σχετικά με την
κτηματογράφηση του ευρύτερου χώρου, γιατί σε αυτές τις θέσεις είναι εντονότερο
το πρόβλημα των καταπατήσεων. Με την ευκαιρία τονίζεται ότι θα πρέπει να
γίνουν ενέργειες αποβολής καταπατητών αλλά και διαδικασίες προγραμματισμού
χρήσης ορισμένων παρεμβαλλόμενων αδόμητων δημοσίων κτημάτων.

6.3 Σύνοψη Προβλημάτων – Επιπτώσεων (Χάρτης 3.9)

Τα επιμέρους προβλήματα - επιπτώσεις στο χώρο της περιοχής μελέτης τα οποία
ενέχουν και τη διάσταση απειλής για τη δομή αλλά και λειτουργικότητα του φυσικού -
βιοτικού - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αναλύονται παρακάτω:

α. Φυσικό Περιβάλλον
Οι πολύμορφες δράσεις που ασκούνται από υδρολογικές - γεωλογικές - υδρογεωλογικές
αιτίες στην ευρύτερη και ειδικώτερα στην άμεση περιοχή της μελέτης, και οι
επακόλουθες επιπτώσεις τους είναι οι εξής:

• Δράσεις ανασχέσεως της φυσικής ροής των ποταμών Αχελώου και Ευήνου με την
κατασκευή φραγμάτων, εκτροπών, διωρύγων κλ.π., με αποτελέσματα την ανάσχεση
των φερτών υλών, μείωση της παροχής του νερού κατάντι, αλλαγή καθεστώτος
υδροφορέων, δημιουργία προβλημάτων στην ελεύθερη δίοδο των ιχθυοπληθυσμών
κλπ.

• Ακανόνιστη ροή του Αχελώου μετά την κατασκευή του φράγματος του Στράτου.

Κατά την διακοπή λειτουργίας του φράγματος αυτού έχει παρατηρηθεί εισχώρηση
υφάλμυρου μετώπου στις εκβολές του Αχελώου και αντίστροφη πορεία κατά τη
λειτουργία.

Εξ άλλου, η εναλλαγή της λειτουργίας του, δημιουργεί συνθήκες στροβιλώδους ροής
στη κοίτη στη θέση που τελειώνει η διώρυγα φυγής και διαφοροποιήσεις εξ αυτού στη
διαβίωση των ψαριών.

• Πρόσχωση της λίμνης Λυσιμαχείας από το χείμαρρο Κατουρλή και ρύπανσή της
από τα λύματα της πόλης του Αγρινίου που αυτός μεταφέρει, αλλά και τις
μετατροπής των παραλίμνιων εκτάσεων σε σκουπιδότοπους.

Λόγω της άμεσης επικοινωνίας του συστήματος Λυσιμαχεία - Διμηκός - Αχελώος -
προσχώσεις - βιότοπος - καλλιέργειες - λιμν.Μεσολογγίου - Λυσιμαχεία - σήραγγα -
λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, οι επιβαρύνσεις στη άμεση περιοχή της μελέτης είναι
έντονες.

• Πρόσχωση της ίδιας λίμνης από τους υπόλοιπους χείμαρρους.

Λόγω του ευαποσάθρωτου των πετρωμάτων που δομούν τα περιφερειακά της
λίμνης όρη (φλύσχης), ο βαθμός πρόσχωσης της λίμνης, που ούτως η άλλως έχει
μικρό βάθος, είναι πολύ μεγάλος.

Έτσι, αν δεν ληφθεί πρόνοια για τη μείωση των προσχώσεων, ο βασικός αυτός
κρίκος της διατηρήσεως της υπάρχουσας ισορροπίας του οικοσυστήματος θα
εξαφανισθεί.
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• Η διατήρηση της μορφής και του ρόλου των λουρονησίδων.

Οι λουρονησίδες αποτελούν φυσικά αμμώδη φράγματα που σχηματίζονται από τις
ποτάμιες προσχώσεις, συνήθως στο εξωτερικό τμήμα των δελταϊκών αποθέσεων και
οι οποίες προστατεύουν τις λιμνοθάλασσες (επίσης αποτελέσματα δελταϊκών
προσχώσεων) από την ανεξέλεγκτη επίδραση της θάλασσας και συνεισφέρουν στην
ισορροπία του συστήματος των λιμνοθαλασσών, που ούτως η άλλως είναι πολύ
ευαίσθητο.

Το αμμώδες υλικό των προσχώσεων έτσι, σαν πλέον λεπτόκοκκο, μεταφέρεται
περάν των αδρομερών υλικών των αποθέσεων, σχηματίζοντας μεγαλύτερες και
συμπαγείς νησίδες κοντύτερα βέβαια στο δέλτα των ποταμών και μικρότερες στα
πλέον απομακρυσμένα σημεία.

Εκεί υφίστανται, πλέον της προσφοράς υλικού από τις προσχώσεις, τη διαβρωτική
επίδραση των κυμάτων της ανοικτής θάλασσας.

Έτσι, για τη διατήρηση του συστήματος των λιμνοθαλασσών και τη μη εξαφάνιση των
λουρονησίδων, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της δράσης των δυο
αυτών παραγόντων.

Η ανεξέλεγκτη επομένως μείωση της προσχωματικής διαδικασίας των ποταμών
Αχελώου και Ευήνου μπορεί να επιφέρει μια τέτοια ανατροπή της ισορροπίας στην
περιοχή.

Προς τη διαφοροποίηση εξ άλλου της μορφής των λουρονησίδων αλλά και της
προξένησης βλαβών στο έδαφος (πλημμυρά, διάβρωση, καθιζήσεις) δρουν και ο
εποικισμός (κατάληψη) αυτού από ιδιώτες, τα κτίσματα και οι σχετικές
δραστηριότητες. Σ' αυτή την περίπτωση, πλην των λουρονησίδων, κινδυνεύουν και τα
κτίσματα τουλάχιστον.

β. Βιοτικό - Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Η συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εντοπίσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια
έχει μεγάλη σημασία διότι ουσιαστικά σ'αυτην θα στηριχθεί ο σχεδιασμός και η
διαχείριση του οικοσυστήματος. Για την καλύτερη επισήμανση, παρουσιάζονται όλα τα
θέματα με το πρόβλημα ή την απειλή που πιθανόν να προκαλούν, τον σκοπό που
εξυπηρετούν και τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα με στόχο την μεσο-
μακροπρόθεσμη λήψη κατά περίπτωση ενδεικτικών μέτρων:

• Πρόβλημα : Αλλοίωση φυσικού βιοτόπου λουρονησίδας εξ αιτίας  κατασκευής
δρόμου επάνω της και κάθετων προς αυτή προβολών (βλέπε θέσεις 1 στο χάρτη
3.9). Σκοπός δραστηριότητας :  Ενίσχυση  της λουρονησίδας  (Έργο  ΜΟΠ  της
Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας) για να μη διαβρώνεται από τη θάλασσα. Ας
σημειωθεί ότι τέτοια διάβρωση που να δικαιολογεί το έργο, δεν έχει αποδειχθεί.
Επιπτώσεις: Αλλοίωση του τοπίου, καταστροφή της αμμόφιλης βλάστησης,
αύξηση της όχλησης στην άγρια ζωή, έντονος κίνδυνος μελλοντικής καταπάτησης.

• Πρόβλημα Αλλοίωση φυσικού βιοτόπου λουρονησίδας εξ αιτίας κατασκευής
δρόμου επάνω της και κάθετων προς αυτή προβολών (βλέπε θέση 2 στο χάρτη
3.9). Σκοπός : Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΟΤΕ. Επιπτώσεις : Αρνητικές
επιπτώσεις κυρίως σε σπάνια είδη αρπακτικών πουλιών τα οποία τρέφονται
βασικά στο χώρο του υγροτόπου και χρησιμοποιούν το λόφο ως ορμητήριο.

• Πρόβλημα : Υποβάθμιση χερσαίας και ειδικής υγροτοπικής βλάστησης (Δάσος
Φράξου) και διατάραξη - αποτυχία φωλιάσματος πουλιών από εντατική βοσκή,
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(βλέπε κυρίως στις θέσεις 3 του χάρτη 3.9). Σκοπός : Κτηνοτροφική παραγωγή
Επιπτώσεις  :   Καταστροφή  φυσικής  βλάστησης  σε  διάσπαρτους  λόφους  της
περιοχής.  Επίσης αποτυχία στο φώλιασμα πολλών παρυδάτιων πουλιών που
φωλιάζουν σε αλμυρόβαλτους.

• Πρόβλημα : Εντατικό, παράνομο, αδιάκριτο κυνήγι (σε ολόκληρη την περιοχή)
Σκοπός : Λαθροθηρία. Επιπτώσεις : Φόνος σπανίων και απειλουμένων ειδών.
Μείωση των πληθυσμών μη θηρεύσιμων ειδών.

• Πρόβλημα : Έντονη μείωση των υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών πουλιών εξ
αιτίας της έντονης άσκησης της θήρας σε όλη σχεδόν την έκταση του υγροτοπου.
Σκοπός : Κυνήγι Επιπτώσεις : Απώλεια και μείωση του πληθυσμού αρκετών
σπανίων και  απειλουμένων ειδών πουλιών που  απαντώνται   στον  υγρότοπο.
Υποβάθμιση του ρόλου των πουλιών, ιδιαίτερα στη διατήρηση λεπτών ισορροπιών
στο τροφικό πλέγμα του υγρότοπου.

• Πρόβλημα : Θανάτωση πολλών πουλιών από πρόσκρουση σε καλώδια της ΔΕΗ.
(βλέπε θέσεις 4 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Ηλεκτροδοτήσεις. Επιπτώσεις :
Απώλεια  πολλών  σπανίων  και  απειλουμένων  πουλιών  που   ενδιαιτούν   στην
περιοχή του υγρότοπου ιδιαίτερα μάλιστα κατά τις περιόδους των μεταναστεύσεων.

• Πρόβλημα : Υπεραλίευση του γένους Gammarus (βλέπε κυρίως θέσεις 5 στο
χάρτης  3.9). Σκοπός: Συλλογή δολώματος (gammarus sp.) για ψάρεμα.
Επιπτώσεις : Επίπτωση στις τροφικές αλυσίδες του οικοσυστήματος

• Πρόβλημα : Καταπατήσεις σε έκταση περίπου 500 στρεμμάτων στα όρια του
δυτικού οικισμού Αιτωλικού με τη λιμνοθάλασσα (θέση Ρεμπάκια, Κέντρο Υγείας,
βλέπε θέση 6 στο χάρτη 3.9). Η έκταση μπαζώθηκε από βυθοκορρήματα εκσκαφής
αύλακα μέσα στη λιμνοθάλασσα. Σκοπός : Σκοπός των καταπατήσεων είναι η
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ("οικόπεδα") από συγκεκριμένα πρόσωπα και η
οικοδόμηση τους. Επιπτώσεις : Απώλεια ζωτικού χώρου για την άγρια ζωή και
ειδικότερα χώρου διατροφής και φωλιάσματος πολλών παρυδάτιων πουλιών.

• Πρόβλημα : Αυθαίρετη δόμηση και καταπατήσεις Δημόσιας γης στην Τουρλίδα, Ν.
Τουρλίδα, Διόνι, Λούρο, Βαμβακούλα Ευηνοχωρίου και Κλείσοβα, με αποτέλεσμα
την απώλεια και υποβάθμιση παράκτιων φυσικών βιοτόπων (λουρονησίδων και
αλμυρόβαλτων) (βλ. θέσεις 7 στο χάρτη 3.9). Σκοπός:  Κερδοσκοπία και απόκτηση
κτηματικής περιουσίας. Επιπτώσεις : Αλλοίωση σπάνιου παράκτιου υγροτοπικού
ενδιαιτήματος, εκχέρσωση φυσικής βλάστησης, απώλεια βιοτόπου για πολλά είδη
ζώων, αύξηση παρενόχλησης χωρών διατροφής και φωλιάσματος πουλιών.

• Πρόβλημα    :   Απώλεια   υγροτοπικών   εκτάσεων   και    υποβάθμιση   εξ αιτίας
μπαζωμάτων   (βλέπε   θέσεις   8   στο   χάρτη   3.9). Σκοπός   :   Απομάκρυνση
ανεπιθύμητων υλικών,  σφετερισμός δημοσίας γης. Επιπτώσεις  :   Περάν της
αλλοίωσης και απώλειας υγροτοπικων ενδιαιτημάτων προκαλείται παρενόχληση της
άγριας ζωής με πολλούς τρόπους.

• Πρόβλημα-απειλή   : Εκτενές μπάζωμα αλμυρόβαλτων από εκσκαφή αύλακα μέσα
στη Λιμνοθάλασσα (βλέπε θέση 9 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Βελτίωση διακίνησης
νερών της λιμνοθάλασσας. Επιπτώσεις : Απώλεια και υποβάθμιση εκατοντάδων
στρεμμάτων αλμυρόβαλτου που χρησίμευε στο φώλιασμα του Καλαμοκάνα και στη
διατροφή μεγάλων πληθυσμών παρυδάτιων πουλιών. Επίσης κίνδυνος δημιουργίας
ζώνης σήψης οργανικών ιζημάτων εκ του γεγονότος ότι ο αύλακας παρέμεινε
τυφλός.
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• Πρόβλημα :  Κίνηση οχημάτων σε αμμοθινικές παραλίες (Λούρος - Διόνι, βλ. θέσεις
10 στο χάρτη 3.9) . Σκοπός : μετακινήσεις Επιπτώσεις : Καταστροφή φυσικής
βλάστησης, απώλεια βιοτόπου, άμεση θνησιμότητα διάφορων ζώων. Παρενόχληση
πανίδας.

• Πρόβλημα - Απειλή  : Τα φαινόμενο ανοξίας στα 7 m βάθος στη λιμνοθάλασσα του
Αιτωλικού (βλ. θέσεις 11  στο χάρτη 3.9). Επιπτώσεις : υψηλή θνησιμότητα ψαριών
ιδιαίτερα μετά από καταιγίδα όπου στρώματα θαλασσινού νερού εισέρχονται στην
λιμνοθάλασσα και βαθύτερα ανοξικά στρώματα γλυκών νερών μεταφέρονται στην
επιφάνεια με συνέπεια τους θανάτους των ψαριών από ασφυξία .

• Πρόβλημα  :   Επεκτάσεις καλλιεργειών στον  υγρότοπο  καθαυτό  ή  στις ζώνες
διαβάθμισης που έχουν προταθεί για επαναπλημμυρισμό (βλέπε θέσεις 12 στο
χάρτη 3.9). Σκοπός : γεωργική παραγωγή (κυρίως ρυζιού) αλλά και ιδιοποίηση
δημόσιας γης. Επιπτώσεις : Σοβαρή απώλεια υγροτοπικών ενδιαιτημάτων.
Συρίκνωση του υγρότοπου και αύξηση των οχλήσεων της άγριας ζωής σε
ευαίσθητες ζώνες.

• Πρόβλημα :   Υποβάθμιση   λιμνοθάλασσας  και   αλμυρόβαλτων  από  απόρριψη
σκουπιδιών (βλέπε θέσεις 13 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Διάθεση απορριμάτων.
Επιπτώσεις : Ρύπανση των υδάτων, ένταση των φαινομένων ευτροφισμού, κίνδυνος
βιοσυσσώρευσης  τοξικών   ουσιών   ή  άμεσης  δηλητηρίασης  ανωτέρων   ζώων.
Μείωση του χώρου των αλμυρόβαλτων αρά και του ζωτικού χώρου πολλών
υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών.

• Απειλή : Αλλαγές στην υδρολογική δυναμική του υγρότοπου από τα έργα εκτροπής
του ποταμού Αχελώου και τα έργα φράγματος Ευήνου. Σκοπός : Άρδευση Κάμπου
Θεσσαλίας (Αχελώος) και Υδροδότηση Αθήνας (Εύηνος) Επιπτώσεις : Μείωση του
όγκου φερτών υλών (κυρίως για Εύηνο), μείωση ροής επιφανειακών γλυκών νερών
στον κάτω ρου των ποταμών, αλλοίωση υδροφορέων, αλλοίωση παραποτάμιας
βλάστησης και απώλεια βιοτόπου, αρνητικές επιδράσεις στην πανίδα.

• Πρόβλημα - Απειλή : Αλλοίωση αλμυρόβαλτων και λιμνοθάλασσας από κατασκευή
αναχωμάτων μέσα στις λιμνοθάλασσες (βλέπε θέσεις 14 στο χάρτη 3.9). Σκοπός :
Ο έλεγχος των αλιευμάτων. Επιπτώσεις : Παραμπόδιση υδατικής επικοινωνίας,
"διαχωρική   κατάτμηση"   τροφικού    ιστού   στο   υδάτινο   περιβάλλον,    παροχή
προσπέλασης μέσα στο βιότοπο, αύξηση των κινδύνων και της παρενόχλησης της
άγριας ζωής.

• Πρόβλημα : Ρύπανση και προοδευτική ρήχανση ζωνών του υγροτόπου εξ αιτίας
εισροής αποστραγγιζόμενων από τις καλλιέργειες νερών,  τα οποία περιέχουν
υπόλοιπα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καθώς και αξιόλογα ποσά ιλύος (βλέπε
θέσεις 15 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Η αποστράγγιση των αρδευόμενων εκτάσεων
γύρω από τον υγρότοπο. Επιπτώσεις : Διαταράξεις στην πληθυσμιακή ισορροπία
αρκετών οργανισμών, ένταση φαινομένων ευτροφισμού, έντονη ιζηματογέννεση και
προοδευτική ρήχανση ζωνών του υγρότοπου.

• Πρόβλημα : Πιέσεις αλυκών με τα (1) αλμόλοιπά τους και (2) με την παραμονή των
παλαιών αναχωμάτων μέσα στη λιμνοθάλασσα (θέσεις 16 στο χάρτη 3.9).
Επιπτώσεις : (1) Πιθανές τοπικές διαφοροποιήσεις της αλατοτητας και (2) παρεμπόδιση
της κυκλοφορίας νερού.

• Πρόβλημα : Υποβάθμιση υγροτοπικού δάσους Φράξου Λεσινίου εξ αιτίας της
υπερβόσκησης και αποστράγγισής του (βλέπε θέση 17 στο χάρτη 3.9). Σκοπός :
Βοσκητική εκμετάλλευση και αποστράγγιση καλλιεργειών. Επιπτώσεις : Βαθμιαίο
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γήρας του Δάσους και απώλεια. Απώλεια τυπικών για το Δάσος ειδών της άγριας
ζωής.

• Πρόβλημα-Απειλή : Υποβάθμιση του μεγάλου ρυακιού Βαλτίου από υδροληψίες
μεγάλων ποσοτήτων νερού (βλέπε θέση 18 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Παροχή
ύδατος σε ΒΙΠΕ Πλατυγιάλι,  σε αρδεύσεις και σε Κοινότητες. Επιπτώσεις :
Υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του  ρύακα  Βαλτίου,   κίνδυνος αλλοίωσης  της
παραποτάμιας βλάστησης και δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια ζωή  (Βίδρες,
διάφορα είδη ψαριών, κλπ). Επιπτώσεις στο σύστημα των εκβολών του ρύακα από
τη μείωση της παροχής του.

• Πρόβλημα   :    Έντονη   υποβάθμιση   λιμνοθαλάσσιου   χώρου   από   φαινόμενα
ευτροφισμού εξ αιτίας κυρίως της έλλειψης επαρκούς διακίνησης των νερών η οποία
οφείλεται στο κλείσιμο υφαλαύλακα (βλέπε θέσεις 19 στο χάρτη 3.9). Σκοπός :
Εξαλιευτικές χρήσεις. Επιπτώσεις : Η παρεμπόδιση διακίνησης των νερών σε
συνδυασμό με τη ρύπανσή τους από γειτονικό αντλιοστάσιο και από τον σταθμό
επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Αιτωλικού, δημιουργεί έντονα φαινόμενα
ευτροφισμού στην περιοχή Νίδοβας και γενικότερη υποβάθμιση του λιμνοθαλάσσιου
περιβάλλοντος.

• Πρόβλημα : Ρύπανση ορισμένων περιοχών του υγρότοπου από αστικά λύματα
(βλέπε θέσεις 20 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Απομάκρυνση αστικών λυμάτων.
Επιπτώσεις :   Δυσμενείς   επιπτώσεις   σε   πολλούς   υδρόβιους   οργανισμούς,
υποβάθμιση υδάτινου περιβάλλοντος, δημιουργία ανοξικών συνθηκών και
περιστασιακοί μαζικοί θάνατοι ψαριών. Επίσης ενδεχόμενη βιοσυσώρευση
τοξικών ουσιών σε ανώτερους οργανισμούς.

• Πρόβλημα   :   Ρύπανση   ορισμένων  περιοχών   του   υγρότοπου   από  απόβλητα
ελαιουργείων (βλέπε θέσεις 21 στο χάρτη 3.9). Σκοπός : Παραγωγή ελαιολάδου και
απομάκρυνση ανεπιθύμητων αποβλήτων. Επιπτώσεις : Δυσμενείς επιπτώσεις σε
πολλούς υδρόβιους οργανισμούς, υποβάθμιση υδάτινου περιβάλλοντος, δημιουργία
ανοξικών συνθηκών και περιστασιακοί μαζικοί θάνατοι ψαριών.

• Πρόβλημα : Προσχώσεις χειμάρων μέσα στον υγρότοπο (βλ. θέσεις 22 στο χάρτη
3.9). Επιπτώσεις: Παρεμπόδιση υδατικής επικοινωνίας και απώλεια υγροτοπικού
χώρου

• Πρόβλημα: Λάθος σχεδιασμός, τοποθέτηση και καταστροφή υποδομής που αφορά
σε προστασία - διαχείριση του υγρότοπου όπως π.χ. καταλύματα, παρατηρητήρια
και κέντρο ενημέρωση (βλέπε θέσεις 23 στο χάρτη 3.9). Σκοπός: Προστασία του
υγρότοπου. Επιπτώσεις: Δημιουργία ενός πολύ αρνητικού προηγούμενου για την
προστασία της περιοχής. Το πιθανότερο είναι ότι οποιαδήποτε γίνεται στο εξής,
χωρίς να  φυλάσεται  ή λειτουργείται, πολύ  σύντομα θα  καταστρέφεται  και
οι παρανομούντες θα αποθρασύνονται. Έγινε σπατάλη των ελάχιστων κατά
καιρούς διατιθεμένων πόρων για την προστασία των υγροτόπων.

• Πρόβλημα: Πιέσεις στο λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από την χαμηλή ποιότητα των
νερών του Πατραϊκού κόλπου (βλ. θέσεις 24 στο χάρτη 3.9). Επιπτώσεις:
Υποβάθμιση της ποιότητας των νερών μέσα στις λιμνοθάλασσες .

6.4 Συνολική Εκτίμηση - Αξιολόγηση

Η περιοχή μελέτης, παρά το πλήθος και την ένταση των αρνητικών ανθρώπινων
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παρεμβάσεων, εξακολουθεί να διατηρεί αρκετές σημαντικές οικολογικές αξίες, οι οποίες
θα μπορούσαν να διακριθούν σε δυο βασικές κατηγορίες:

• Οικότοποι (με υψηλή ποικιλότητα, σπανιότητα, κλπ)
• Άγρια ζωή (αξιόλογες συγκεντρώσεις σπανίων ειδών, μεγάλοι πληθυσμοί υδρόβιων

και παρυδάτιων πουλιών, αναπαραγωγικές αποικίες απειλουμένων πουλιών, κλπ.)

Σύμφωνα με τη διερευνητική ανάλυση του βιοτικού περιβάλλοντος, και με βάση τους
χάρτες κατανομής αυτών των οικολογικών στοιχείων-αξιών, προκύπτει μια διαχωρική
διαφοροποίηση της σημασίας ολόκληρου του υγροτοπικού και συναφούς προς αυτό
οικοσυστήματος. Έτσι, τελικά προκύπτουν επί μέρους ζώνες διαφορετικού βαθμού
σημαντικότητας ως προς το βιοτικό περιβάλλον που πρέπει να προστατευτεί και
διατηρηθεί.

Οι ζώνες αυτές και οι διαβαθμίσεις της σημαντικότητάς τους έχουν ήδη παρουσιαστεί στη
μελέτη Ε.Μ.Π. 1993 και έχουν προταθεί για κάθε μια από αυτές ειδικά
διαχειριστικά μέτρα. Επιπλέον με βάση αυτές τις διαβαθμίσεις συντάχθηκε και
θεσμοθετήθηκε η ΚΥΑ, η οποία προβλέπει διάφορες ζώνες προστασίας και
συγκεκριμένα μέτρα.

Στη παρούσα μελέτη θα γίνει και πάλι μια εκτίμηση της σημασίας των επί μέρους
περιοχών και ειδικότερων οικολογικών θώκων, αλλά υπό την προοπτική αμεσότερης
εφαρμογής σε αυτές κάποιων μέτρων προστασίας (έργων-προγραμμάτων)
λαμβανομένων υπ όψη αυτή τη φορά διάφορων προτεραιοτήτων αλλά και της
υποδομής που κατασκευάστηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Κέντρο
Πληροφόρησης) και της λειτουργίας του.

Η αναγκαία αυτή οπτική της επικαιροποίησης των σχετικών με την προστασία της
περιοχής προτάσεων, προκύπτει και από τα εξής :

1. ορισμένες   πολύ   σημαντικές   αξίες   (π.χ.   οι   τελευταίες   αποικίες   ορισμένων
απειλουμένων πουλιών, ή κάποια σημαντικά ενδιαιτήματα) βρίσκονται στο κατώφλι
μη αναστρέψιμης απώλειας

2. εμφάνιση   κάποιων   νέων   απειλών   και   πιέσεων   (π.χ.   εκτενείς   και   εντατικές
ορυζοκαλλιέργειες) που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης πριν εξαπλωθούν ραγδαία
και μη αναστρέψιμα στον προστατευτέο χώρο

3. προσθετές δυνατότητες που θα παράσχει η επικείμενη λειτουργία της υποδομής του
ΥΠΕΧΩΔΕ

Με αυτή λοιπόν την οπτική, και χωρίς να αναιρούνται οι διαχωρικές εκτιμήσεις (και
ρυθμίσεις) της μελέτης του διαχειριστικού σχεδίου ΕΜΠ 1993, εκτιμάται ότι η συνολική
περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος (υγρότοποι και άμεσα συναφείς φυσικοί χώροι) μπορεί να
διακριθεί στις παρακάτω χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν έργα και
παρεμβάσεις προστασίας διαφορετικού βαθμού έμφασης και προτεραιότητας.

Ι.   Περιοχές και Θώκοι υψίστης οικολογικής σημασίας
• Νησίδες Θολής Προκοπάνιστου (πολύ σπάνιοι οικότοποι, οι μοναδικοί στην

περιοχή σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, με φώλιασμα παρυδάτιων πουλιών)
• Τμήμα υψηλών αμμοθινών Λούρου (σπάνιος και μοναδικός οικότοπος)
• Δάσος Φράξου (σπάνιος και μοναδικός οικότοπος)

Ι.   Σημαντικές  περιοχές  που   απειλούνται   αμεσότερα   και   χρειάζονται   επείγουσα
εφαρμογή μέτρων.
• Χώρος εκροής αντλιοστασίων Θολής και Αγίας Τριάδας (σημαντικότατος χώρος
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διατροφής μιας πολύ μεγάλης ποικιλίας υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, με
πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη, αλλά και φωλιάσματος ορισμένων από
αυτά)

• Λουρονησίδα λ/θ Κοκκαλά στο ΙΧΘΥΚΑ (άριστη φυσική κατάσταση)
• Πήγες Αγίου Δημητρίου  (σειρά πηγών μεγάλης παροχής,  μοναδικό σπάνιο

ενδιαίτημα)

• Περιοχή   Φοινικιάς  Αλυκών  Άσπρης   (μεγάλη   συγκέντρωση   των   αποικιών
αναπαραγωγής των γλαρονιών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της
μεγαλύτερης στην Ελλάδα αποικίας Γελογλαρόνου, του πιο απειλουμένου είδους
γλαρονιού στην Ευρώπη)

• Νησί Τουρλίδας
• Νότια ακτή Κλείσοβας
• Μπούκα Κλείσοβας - Εκβολή Ευήνου
• Ακτές και αλίπεδα στο Διόνι
• Βάλτοι Αγίου Νικολάου Αιτωλικού μέχρι Αγία Τριάδα
• Β-Α τμήμα Κλείσοβας

II. Λοιπές σημαντικές περιοχές
Είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές προστασίας

Στις παραμέτρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και που στην πραγματικότητα
αποτελούν τις κατευθύνσεις της μελέτης δεν θα πρέπει να παραβλεθφεί η ύπαρξη
παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες ασκούνται στην περιοχή
μελέτης και είναι κυρίως η αλιεία, η γεωργία και η βόσκηση. Ιδιαίτερα η αλιεία είναι άμεσα
συνυφασμένη με την ύπαρξη του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος, το οποίο μάλιστα
καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση της προστατευόμενης περιοχής. Η παρουσία του
ανθρώπου λοιπόν μέσα στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει
και κατά το μάλλον ήττον εξασφαλίζει και την προστασία. Προϋπόθεση είναι οι
παραγωγικές δραστηριότητες να αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αειφορίας που πρέπει να
είναι ο κοινός τόπος τόσο για τον φορέα διαχείρισης (ειδική υπηρεσία) όσο και για τους
απασχολουμένους διότι και αυτοί θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την αειφορική
εκμετάλλευση ώστε να επιτυγχάνεται η μεταβίβαση των πλουτοπαραγωγικών πόρων στις
επόμενες γενιές.

Το στοιχείο αυτό που αποτελεί τον κοινό τόπο, αποτελεί ένα βασικό κριτήριο
κοινωνικοοικονομικό που ταυτίζεται με το περιβαλλοντικό κριτήριο της προστασίας της
μελετούμενης περιοχής. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο για την επίτευξη των στόχων της
μελέτης, οποίοι και αν είναι αυτοί, ως και παράμετρος που ταυτίζεται με την
αποτελεσματικότητα του προς θεσμοθέτηση Π.Δ , είναι η σύγκλιση των απόψεων της
τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των απασχολουμένων στην περιοχή με τους στόχους της
μελέτης και του Π.Δ.

Όμως ούτε το τελευταίο δεν είναι αρκετό. Η κατάρτιση ενός πίνακα έργων που θα
στηρίζουν την προστασία της μελέτης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Θα πρέπει
επίσης τα έργα να ιεραρχηθούν, και ανάλογα με τις προτεραιότητες να
χρηματοδοτηθούν, προκειμένου να συμβάλλουν στον στόχο της προστασίας.7.  ΣΤΟΧΟΙ –
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7.1 Στόχος της μελέτης

Στόχος της μελέτης είναι η συνέχιση, μετά τη λήξη της ΚΥΑ, της προστασίας της
περιοχής μελέτης που αποτελείται από υγροτοπικά, χερσαία και νησιωτικά
οικοσυστήματα. Προκειμένου ο στόχος να επιτευχθεί, πρέπει να υπάρχουν
διαφορετικοί βαθμοί προστασίας, σύμφωνα με διαβαθμίσεις της αξιολόγησης των
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διάφορων επιμέρους περιοχών του οικοσυστήματος όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
κεφ.8. Οπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επίτευξη των στόχων
εξαρτάται από έργα και δράσεις που να στοχεύουν στην αειφορική ανάπτυξη της
περιοχής.

Οι προτάσεις έργων και δράσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες
ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης, δηλαδή :

• σε διαδικασίες

• και σε έργα

Διαδικασίες

Περιοχή μελέτης

Αυτές θα μπορούσαν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες, στις άμεσες και στις πιο
μακροπρόθεσμες.

Οι αναγκαίες πάγιες και πιο μακροπρόθεσμες διαδικασίες έχουν ήδη αναλυθεί και
διατυπωθεί επανηλλειμένα μέσα από ειδικές προς τούτο μελέτες και πιο συγκεκριμένα
από τις μελέτες που έθεσαν τα πλαίσια και τις προδιαγραφές λειτουργίας της
πρόσφατα δημιουργηθείσας υποδομής του ΥΠΕΧΩΔΕ (Κέντρων Πληροφόρησης, κλπ)
και των σχετικών οργανισμών ενεργοποίησής τους. Έτσι, λοιπόν, τέτοιες διαδικασίες
(πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, κινητοποίηση και
υποβοήθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, δημιουργία-εμπλουτισμός και αξιοποίηση
ειδικού αρχείου οικοσυστήματος περιοχής, κινητοποίηση διάφορων ζητημάτων και
υποβοήθηση του συντονισμού αντιμετώπισής τους) δεν θα αναλυθούν και πάλι εδώ.

Σημασία έχει εδώ να επαναληφθεί η διαδικασία συμμετοχής του τοπικού παράγοντα
στην σύνταξη της μελέτης και στην κατάρτιση του Π.Δ με παράλληλες ενέργειες
ευαισθητοποίησης του κοινού. Κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται αν δεν γίνει συνείδηση
του τοπικού πληθυσμού.

Σκόπιμο κρίνεται επιπλέον να υπογραμμιστούν ορισμένες ειδικές δραστηριότητες που
θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αναπτυχθούν και που είναι:

• Συστηματική (περιοδική) παρακολούθηση κατάστασης άγριας ζωής και τήρηση
ειδικού αρχείου δεομενων (monitoring τουλάχιστον των πουλιών). Πρόκειται για μια
από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου για προφανείς λόγους. Ας μη
λησμονείται ότι όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες, δράσεις αλλά και αντιπαραθέσεις ως
προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, έχουν ως σκοπό και
αφορμή τη διατήρηση του έμβιου κόσμου του υγροτόπου. Επίσης και το ότι πολλές
από αυτές τις μορφές ζωής βρίσκονται στο κατώφλι της εξαφάνισης από το
συγκεκριμένο υγρότοπο. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούνται οι αυξομειώσεις
των πληθυσμών των πουλιών κάθε χρόνο (διαχείμαζοντα και φωλιάζοντα) και να
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην παρακολούθηση και έλεγχο των σημαντικότερων
χωρών διατροφής κατά τις μεταναστεύσεις και των σημαντικότερων χωρών
αποικιακού φωλιάσματος.

• Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών έργων παραγωγής-ανάπτυξης στο χώρο του
υγροτοπικού και του αμέσως γειτονικού οικοσυστήματος, καθώς και στον καθορισμό
ειδικών προδιαγραφών

• Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης εγκρινομένων έργων και παρεμβάσεων παραγωγής-
ανάπτυξης και προστασίας στο χώρο του υγροτοπικού και του αμέσως γειτονικού
οικοσυστήματος
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• Έλεγχος των διάφορων άλλων δραστηριοτήτων (βόσκηση, κυνήγι, αυθαίρετα, κ.α) με
τακτικές περιοδείες

• Ειδικές  συνεργασίες  και  προγράμματα  με  τοπικές  ή  εθνικές περιβαλλοντικές
οργανώσεις και με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης του Νομού

Οι πιο άμεσες ή επείγουσες διαδικασίες είναι οι εξής:

• Τοπικές συσκέψεις επί  γενικών και  ειδικών ζητημάτων για τη  βελτίωση  του
συντονισμού μελετητών και μελετών με επιτόπια αλληλοενημέρωση ώστε αφ ενός
να μην υπάρχουν μεγάλες επικαλύψεις, αφ ετέρου, όπου υπάρχουν, να υπάρχει
ομοφωνία στις προτάσεις. Ως γνωστόν ήδη διοργανώθηκε από τη Νομαρχία και
πραγματοποιήθηκε τέτοια συνάντηση (22-23 Ιουλ. 1996)

• Ειδικές   τοπικές   συσκέψεις  για  την  αντιμετώπιση   σημαντικών  θεμάτων   (π.χ.
αυθαίρετα-ορυζοκαλλιέργειες) και για οργάνωση και κλιμάκωση τέτοιων ενεργειών
(π.χ.   κλιμάκωση   ενεργειών   κατεδάφισης   αυθαίρετων   αλλά   και   δημιουργία
προϋποθέσεων για περιβαλλοντικά συμβατή ικανοποίηση των κοινωνικών τάσεων
και αναγκών)

• Ειδική συνάντηση για το κυνήγι, τουλάχιστον μεταξύ τοπικού Δασαρχείου, μελών
ομάδας μελέτης, κυνηγετικού συλλόγου, για να καθοριστούν θέματα όπως ο τρόπος
συνεργασίας με Κέντρο πληροφόρησης, προτεραιότητες υποδομής και ειδικού
εξοπλισμού ελέγχου θήρας, έργων κλπ.

• Ειδική συνάντηση μεταξύ Εποπτείας Αλιείας, ΙΧΘΥΚΑ, Γραφείου Προγραμματισμού
Νομαρχίας, Δ.Τ.Υ. και μελών ομάδας μελέτης, για συζήτηση επί αναγκαίων έργων
περιοχής υγροτόπου και καθορισμό προτεραιοτήτων.

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά συνδέουν τη μελέτη ως διαδικασία με τις
τοπικές παραγωγικές δυνάμεις που δεν την θεωρούν ως μια τεχνική μελέτη που θα
καταλήξει ex officio στην κατάρτιση ενός Π.Δ.

Η ανθρώπινη παρουσία, η πρόβλεψη χρήσεων γης περισσότερο η λιγότερο άμεσα
παραγωγικών στις περισσότερες ζώνες της προστατευόμενης περιοχής, όπου δεν
βλάπτουν τη διατήρηση της προστασίας της φύσης, αποτελούν βασικές παραμέτρους του
στόχου . Η αλιεία, η γεωργική γη, η βόσκηση αλλά και ο οικοτουρισμός ως μια νέα
δραστηριότητα αποτελούν από κοινού το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που είναι
συνυφασμένες με το στόχο της προστασίας της φύσης στην περιοχή. Με αυτή τη λογική
προτείνονται έργα και μελέτες πού ακολουθούν στο επόμενο Κεφάλαιο.

7.2 Προτεινόμενες μελέτες και προτεινόμενα έργα

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 4 από την όλη ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης
συμπεραίνεται ότι "ακόμη και στην σημερινή κατάσταση υποβάθμισής της, η
λιμνοθάλασσα καταλαμβάνει την κεντρική θέση στην περιοχή. Αποτελεί το κέντρο γύρω από
το οποίο μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί όλη η περιοχή στηριζόμενη πρώτα από όλα στην
παρουσία της και την σωστή αλιευτική διαχείρισή της".

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες και ημερίδες με θέματα τα προβλήματα και τις δυνατές λύσεις
που προσφέρονται για το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου. Τώρα οι
υπηρεσείες του Υπ. Γεωργίας έχουν προχωρήσει σε προγραμματισμό συγκεκριμένων
έργων με πυρήνες τη βελτίωση της κυκλοφορίας των νερών, την προστασία των
ιχθυοαποθεμάτων και τέλος τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των φυσικών
ιχθυοτροφίων των θαλασσών. Παράλληλα με τα έργα συντήρησης προστασίας και
ενίσχυσης της παραδοσιακής αλιευτικής δραστηριότητας στις λιμνοθάλασσες του
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Μεσολογγίου μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες μορφές της ήπιας διαχείρισης των
φυσικών πόρων οι οποίες προβάλλουν και συμπληρώνουν την βασική αλιευτική
δραστηριότητα. Με το παραπάνω σκεπτικό προτείνεται να μελετηθεί ως δεύτερη και
συμπληρωματική δραστηριότητα η οικοτουριστική.

Με βάση λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση που ήδη αναλύθηκε και λαμβάνοντας
υπόψη τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα και κυρίως τους στόχους της
μελέτης, προτάθηκαν από την ομάδα μελέτης, μελέτες και έργα που η υλοποίησή τους θα
ολοκληρώσει το καθεστώς προστασίας, διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής
μελέτης. Ήδη ορισμένα έργα από τα οποία προτάθηκαν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
και οι αναγκαίες μελέτες, χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΠΕΡ και θα αρχίσει η υλοποίησή
τους.

Στην συνέχεια ακολουθούν πίνακες με τα έργα και τις μελέτες που συνήθως
συμπεριλαμβάνονται στα έργα και αφορούν τρεις ενότητες:

• ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, πηγές)

• ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στις ανωτέρω ενότητες περιλαμβάνονται επιμέρους έργα τα οποία συνήθως είναι μικρά ή
είναι ίδια η με ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους και τα οποία αναφέρονται στα έργα
που προβλέπονται σε κάθε υποζώνη όπως αυτές καθορίζονται στο επόμενο κεφ. 8.

Το σημαντικό από την παρούσα αναφορά των έργων είναι η απόδοση μέσω αυτών των
έργων μιας γενικής εικόνας των προτάσεων στην προστατευτέα περιοχή. Η επεξεργασία
των έργων θα γίνει σε επόμενη φάση.

Βασικά τα έργα αφορούν τόσο την περιοχή μελέτης όσο και την ευρύτερη περιοχή στο
βαθμό που αυτή επηρεάζει το προστατευόμενο οικοσύστημα. Ο προϋπολογισμός που
συνοδεύει τον τίτλο του έργου είναι προσεγγιστικός. Στον προϋπολογισμό των έργων
περιλαβάνεται και το ποσόν που προβλέπεται για την σύνταξη της μελέτης, εκτός της
περίπτωσης της μελέτης των έργων ανάδειξης και προστασίας - περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης - οικοτουρισμού για τα οποία χρειάζεται μια συνολική μελέτη προκειμένου να
αποδοθεί ενιαίο υφός για όλη την περιοχή με μια συγκεκριμένη κεντρική ιδέα.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα προγράμματα - μελέτες - έργα αποτελούν
μακροπρόθεσμο στόχο για σταδιακή ένταξη τους σε επιμέρους χρηματοδοτικά
προγράμματα.
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ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, πηγές)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (εκ. δρχ.)

1. Άρση τμημάτων του αναχώματος από Αιτωλικό προς
νησί Τουρλίδας.  Συνοπτικά πρόκειται για άρση του
αναχώματος από την αρχή του (παρά το Μουσείο
Κατράκη) μέχρι απόσταση 25 μέτρων και επανάληψη
δυο   ακόμη   αναλογών   άρσεων   κατά   ισαπέχοντα
διαστήματα 75 μέτρων.

200

2.
>
>
>
>

Προστασία   των   λ/θ   από   τη   γεωργική   ρύπανση-
διαχείριση      αποστραγγιζόμενων      υδάτων      των
αντλιοστασίων. Συγκεκριμένα προτείνεται η διαχείριση
αποστραγγιζόμενων   υδάτων   αντλιοστασίου   όρμου
Πεταλά-Διονιού και των αντλιοστασίων Αγία Τριάδας,
Θολής, Λ/Θ Αιτωλικού.  Ύστερα από οικονομοτεχνικές
μελέτες θα αιτιολογηθούν: Περιοδικές  κατακλίσεις
αλιπέδων  με νερά από το προσκείμενο αντλιοστάσιο
Τοποθέτηση ειδικών αγωγών Δημιουργία     λεκανών
καθίζησης     με    ανύψωση περιμετρικών
αναχωμάτων     (διατομής    6τμ     και συνολικού
μήκους 2χλμ.) Κατασκευή υπερχειλιστών με σκυρόδεμα
όγκου 30κ.μ

100

3. Κατασκευή ΧΥΤΑ για τις περιοχές Αιτωλικού,
Νεοχωρίου-Κατοχής και πρόβλεψη υποδομών
λειτουργίας κατόπιν οικονομοτεχνικής μελέτης

750

4. Βελτίωση λειτουργίας υφισταμένου βιολογικού
καθαρισμού Αιτωλικού και κατασκευή νέων στις
περιοχές Γουριάς, Πενταλόφου, Νεοχωρίου και
Κατοχής υστέρα από οικονομοτεχνική μελέτη.

1000

5. Έλεγχος της διάθεσης των αποβλήτων των
ελαιουργείων και κατασκευή χώρου αποθήκευσης –
επεξεργασίας αυτών.

200

6. Έργα λειτουργίας και διαχείρισης συστήματος
Λυσιμαχείας - Λ/Θ Αιτωλικού. Τα έργα αφορούν στον
έλεγχο της παροχετευτικότητας της σήραγγας, καθώς
και βελτιώσεις στα έργα εισόδου και εξόδου.

200

7. Έρευνες παρακολούθησης διαβρώσεων/προσχώσεων
στις λουρονησίδες

25

8. Κατασκευή φράγματος αναρρυθμιστικού της ροής του
Αχελώου κατάντι του φράγματος του Στράτου

1500

9. Υδρολογικές μελέτες / έρευνες στα δέλτα των ποταμών
Ευήνου και Αχελώου. Στις μελέτες θα γίνεται πλήρη
ανάλυση του επιφανειακού και υπογείου υδάτινου
δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή των δυο

80
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Δέλτα, και θα περιλαμβάνονται: >   μετρήσεις παροχής >
μετρήσεις φερτών υλών >   απογραφή γεωτρήσεων κ.λ.π. της
περιοχής >   δοκιμαστικές αντλήσεις σε υπάρχουσες
γεωτρήσεις >   μετρήσεις αλατότητας υδροφόρου ορίζοντα >·
προσδιορισμός   ορίων    αντλούμενων    ποσοτήτων νερού,
αναγκαίων ποσοτήτων   φερτών υλών για τη διατήρηση της
σημερινής ισορροπίας κ.λ.π.

10. Έργα ενίσχυσης των εσωτερικών αναχωμάτων στις
Αλυκές Τουρλίδας

100

ΣΥΝΟΛΟ 4155

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το έργο « Προστασία της Λίμνης Λυσιμαχείας από πρόσχωση και ρύπανση» που είναι
σημαντικό για την προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και ανήκε σε αυτή την
κατηγορία έργων έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡ με 214,4 εκ. δρχ.

Στόχος των ανωτέρω έργων είναι ουσιαστικά η προστασία και η διατήρηση της
υδατοποιότητας των λιμνοθαλασσών αλλά και των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Η
επίτευξη του παραπάνω στόχου γίνεται με βάση τον έλεγχο των ακόλουθων φυσικών
διαδικασιών - ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από όπου προκύπτουν και τα
προαναφερόμενα έργα

• Υδρολογικό σύστημα Αχελώου
• Υδρολογικό σύστημα Ευήνου
• Κυκλοφορία νερών λιμνοθάλασσας
• Απορροές αστικών λυμάτων
• Απορροές ελαιουργίων
• Απορρίμματα
• Κατάληξη αγροχημικών

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (εκ. δρχ.)

1. Έργα επαναπλημμυρισμού αποξηραθέντων

παθογόνων εδαφών

200

2. Μελέτες βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτισης όλων των

υγροτοπικών και χερσαίων ζωνών και έργα οργάνωσης

των υποδομών βοσκής

220

ΣΥΝΟΛΟ 420

Στόχος των ανωτέρω έργων:

Τα έργα επαναπλημμυρισμού έχουν στόχο την εισροή ποσότητας γλυκού νερού στα
αποξηρεθέντα εδάφη με συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας των εδαφολογικών
χαρακτηριστικών. Με αυτόν το τρόπο ενισχύεται η χλωρίδα και δημιουργούνται
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ευμενέστερες συνθήκες για τη βόσκηση και τη διαβίωση της άγριας ζωής.

Οι μελέτες βοσκοϊικανότητας θα καθορίσουν τη χωρική και ποσοτική κατανομή των
ειδών και θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας
στην περιοχή μελέτης.

Τα έργα οργάνωσης των περιοχών με τις ανάλογες υποδομές βόσκησης στοχεύουν στην
ενιαία αντιμετώπιση του χώρου προκειμένου να αποφευχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές
από ευτελή υλικά εκ μέρους των κτηνοτρόφων, οι οποίες θα αλλοιώνουν το περιβάλλον και
στην σωστή οργάνωση γενικότερα της παραγωγικής διαδικασίας ως κίνητρο ανάπτυξής
της σε περιοχές του οικοσυστήματος που χρήζουν αυτής της χρήσης στο πλαίσιο των
ορών που θα προκύψουν από την μελέτη και των προϋποθέσεων της αειφορείας.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. *Συνολικη    μελέτη    ανάδειξης    και    προστασίας    των    προστατευομένων
οικοσυστημάτων / περιβαλλοντική εκπαίδευση / ανάπτυξη οικοτουρισμού

Στόχος της μελέτης

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα έργα αυτά πρέπει κατ' αρχάς να εκπονηθεί μια
ολοκληρωμένη μελέτη για όλη την περιοχή. Όλα τα έργα που αναφέρονται στην
συνέχεια απορρέουν από μια αντίληψη για την διατήρηση και ανάδειξη του
προστατευομένου οικοσυστήματος μέσω της οικολογικής ευαισθητοποίησης, μια
λειτουργία που πρέπει να ασκηθεί με την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Τα
συγκεκριμένα έργα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες, καθώς και τους όρους άσκησής τους, που αναφέρονται στη μελέτη.

Στόχος της μελέτης και των έργων είναι να αναπτυχθεί ένα συνολικό σχέδιο
οικοτουριστικής ανάπτυξης το οποίο να στηρίζεται βασικά σε ορισμένους "κόμβους" και
"άξονες" οικοτουριστικής ανάπτυξης. Το συνολικό σχέδιο θα έχει ενιαία αντίληψη που θα
βασίζεται στις αρχές της

• ήπιας ανάπτυξης,
• της συμβατότητας με το προστατευόμενο αντικείμενο και  με τις υπόλοιπες

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (όπως η αλιεία, κ.λπ.)
• της προσαρμογής των οποίων κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον
• της   περιορισμένης   κυκλοφορίας   με   συμβατά   μέσα   κυκλοφορίας   και   της

κυκλοφορίας κυρίως με εναλλακτικά μέσα, ηλ/κα οχήματα, ποδήλατα, γαΐτες.

Για όλη την περιοχή θα οργανωθεί ένα "κύκλωμα" οικοτουριστικής ταξιδιωτικής
περιήγησης που θα αρθρώνεται από τους προαναφερθέντες "κόμβους" και "άξονες" και
ο καθένας από αυτούς θα έχει την δίκη του ιδιαίτερη παρουσία ανάλογα με τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάλογη ιδιαίτερη διαμόρφωση
για την ανάδειξή του και τη δυνατότητα επισκεψιμότητας και διαμονής των τουριστών.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα τεκμηριωθεί η συμμετοχή της κάθε περιοχής, και θα
μελετηθεί η οργάνωση του χώρου ανάλογα με τις υποδομές που διαθέτει και την
πρόβλεψη των κατάλληλων υποδομών για τη συμμετοχή του. Επίσης θα μελετηθεί η
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του χώρου, ώστε ανάλογα να οργανώνονται
μονοήμερες, διήμερες ή πολυήμερες περιηγήσεις των ενδιαφερομένων τουριστών, για
την παρατήρηση της φύσης, για την ευαισθητοποίησή τους στην προστασία του
περιβάλλοντος και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη γνώση του
συγκεκριμένου υγροβιότοπου με χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας.
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Αντικείμενο της μελέτης

• η οργάνωση που θα προκύψει από αυτήν τη μελέτη, να παρουσιασθεί κατάλληλα
ως "μέτρο" τουριστικής προβολής της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό με το
αντίστοιχο οικονομικό κόστος, αλλά και ώφελος.

• η πρόβλεψη των κατάλληλων υποδομών και η αρχική διαμόρφωση ενός εκάστου
"κόμβου"   η   "άξονα"   με   βάση   σχεδιαστικές   αρχές   που   προκύπτουν   για
οικοτουριστικές αναπτύξεις.
• η   πιθανότητα   ίδρυσης   ειδικού   φορέα   για   την   οικονομική   διαχείριση του
οικοτουρισμού στην περιοχή.
• οι συνθήκες της οικονομικής βιωσιμότητας αυτής της επιχείρησης.

Από τη μελέτη αυτή θα προκύψουν έργα τα οποία είναι δυνατόν να αρχίσουν να
κατασκευάζονται άμεσα με βάση κάποια ιεράρχηση που θα προκύψει επίσης από την
ανωτέρω μελέτη, ώστε να ενεργοποιηθεί το συνολικό σχέδιο.

Περιοχές οι οποίες, με βάση την παρούσα εκτίμηση, δύνανται να συμπεριληφθούν είναι:

• Η Τουρλίδα - Νήσος Τουρλίδας και η απέναντι περιοχή που συνορεύει με την
πόλη Μεσολογγίου,
• Η Λουρονησίδα, η ακτή Διόνι και η ακτή της Κλείσοβας
• Η λιμνοθάλασσα Κλείσοβας, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί ως λιμνοθάλασσα
με κατασκευές πελάδων για χρήση αναψυκτήριου, παρατηρητήρια και με περιήγηση
με γαΐτες, καθώς επίσης για ιαματικά λασπόλουτρα,
• Η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, με ναυταθλητικού περιεχομένου οργανώσεις,
• Η Μπούκα Συκιάς και Κλείσοβας - Μπαμπακούλας,
• Οι εκβολές Ευήνου και Αχελώου,
• Η κοίτη του Ευήνου και του Αχελώου
• Οι  λόφοι  της  Βαράσοβας -  και  ειδικότερα  ορισμένες   μόνον  περιοχές  για
αναρρίχηση- του Κουτσιλάρη, Κατσα, Ταξιάρχη - σε συνδυασμό με τη Μονή των
Ταξίαρχων - Σκουπας, Μεγάλο και Μικρό Βουνι, Τρικαρδου,
• Οι νησίδες Πεταλάς, οι βόρειες Εχινάδες,  Προκοπανιστου,  Σχοινια,  Κόμμα,
Βασιλικού και Θολής,
• Το Δάσος Φράξου,
• Τα φαράγγια της Κλεισούρας και Παλιορολακκας.

Ειδικότερα, για την Τουρλίδα - Νήσο Τουρλίδα και τον Λούρο, εκπονούνται
ειδικότερες μελέτες από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου και για την υλοποίησή τους
αντίστοιχα διατίθενται κάποια ποσά τα οποία εξαιρούνται από τον συνολικό
προϋπολογισμό των έργων, διότι υπεύθυνη για την υλοποίηση τους είναι η ΚΕΔ. Οι
περιοχές όμως αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενιαίο, συνολικό σχέδιο, διότι
αποτελούν βασικούς "κόμβους" της συνολικής περιοχής και ήδη από την παρούσα φάση
προτείνονται μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο Π.Δ. που θα συνταχθεί κατά
την επομένη φάση.

Ουσιαστικά η μελέτη αυτή, καθώς και τα έργα που θα ακολουθήσουν για την
υλοποίησή της, θα έχουν επίσης ένα σοβαρό αναπτυξιακό χαρακτήρα ειδικότερα για το
αστικό της κέντρο, το Μεσολόγγι, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα βασικά κέντρα
εκκίνησης της οικοτουριστικής περιήγησης και το οποίο μάλιστα έχει παρουσιάσει τις
τελευταίες δεκαετίες μια στάσιμη κατάσταση στην ανάπτυξή του.

Πάντως η μελέτη αυτή πρέπει να εκπονηθεί άμεσα διότι ήδη εκφράζεται ενδιαφέρον από
πλευράς διάφορων Δήμων να προβούν σε αποσπασματικές διαμορφώσεις χώρων που
τους ανήκουν διοικητικά, και χωρίς μελέτες, με αποτέλεσμα αν δεν αντιμετωπισθεί
ενιαία το προστατευόμενο οικοσύστημα να δημιουργηθούν αυθαιρεσίες με  μια
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διαφορετική μορφή - πιθανόν  κακόγουστων παρεμβάσεων με υλικά ξένα προς το
περιβάλλον.

Η προτεινομένη μελέτη αφορά όλα τα παρακάτω έργα πλην του 2 "Κατεδάφιση αυθαίρετων
κατασκευών και απομάκρυνση υλικών κατεδάφισης". Εννοείται ότι θα συμπεριλαμβάνει
όμως - όπως ήδη αναφέρθηκε - και τις περιοχές που θα πρέπει να διαμορφωθούν μετά την
απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης. Η προτεινομένη σήμερα με αυτόν τον τίτλο μελέτη
είχε προταθεί από την ομάδα μελέτης σε μια προηγουμένη φάση με τίτλο "Συνολικό σχέδιο
ανάπτυξης του οικοτουρισμού και ανάδειξης της περιοχής των Λ/θ" και προϋπολογισμό
25.000.000. Η διαφορά έγκειται στο ότι η προτεινομένη στην παρούσα φάση πρόταση είναι
πιο ολοκληρωμένη και γι' αυτό ο προϋπολογισμός της είναι διαφορετικός.

Προϋπολογισμός: 50.000.000

2. Τίτλος Έργου : Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και απομάκρυνση υλικών
κατεδάφισης

Δράσεις: 1)  Καταγραφή αυθαίρετων στις κοίτες των ποταμών Ευήνου και Αχελώου
και ενημέρωση των καταγεγραμμένων αυθαίρετων στις περιοχές της
νήσου Τουρλίδας, όπου προβλέπεται από μελέτη ΚΕΔ η απομάκρυνση
αυθαίρετων. Η ενημέρωση απαιτείται, διότι η καταγραφή είχε γίνει το
1995. Στις υπόλοιπες περιοχές (Διόνι, Λούρο) έγινε απογραφή από τη
Δ/νση Πολεοδομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας το 1997. 2) Κατεδάφιση
των καλυβών στις κοίτες των ποταμών Ευήνου και Αχελώου, στις λ/θ,
στις οικιστικές συγκεντρώσεις Διόνιου, Λούρου, Κλείσοβας, Βαμβακούλας
και στις περιοχές της Ν. Τουρλίδας, όπου προβλέπεται από μελέτη ΚΕΔ.

Συνολικός προϋπολογισμός : 80.000.000

Από το ποσό αυτό αφαιρούνται 15.000.000, διότι έχουν ήδη εκταμιευθεί από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τη Νομαρχία.

Άρα απαραίτητο ποσό 65.000.000.

3. Τίτλος έργου : Προστασία - Ανάδειξη και Οργάνωση των ακτών των λ/θ με
κατάλληλα έργα υποδομής - "Λιμνοθαλάσσιος διάπλους", πρόβλεψη
υποδομών λειτουργίας

Ενδεικτικές Δράσεις:            Προϋπόθεση για την συγκεκριμενοποίηση των θέσεων και
των επιμέρους έργων είναι η εκπόνηση της μελέτης
"ανάδειξης και προστασίας των προστατευομένων
οικοσυστημάτων / περιβαλλοντική εκπαίδευση / ανάπτυξη
οικοτουρισμού".

Ενδεικτικές Εργασίες:          Κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων, παρατηρητήριων,
καθιστικών, περίπτερων πληροφόρησης και ενημέρωσης,
ξύλινων εξέδρων για πρόσδεση των γαϊτων, λειτουργικής
υποδομής του διάπλου.

Προϋπολογισμός: 100.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης είχε προταθεί από την ομάδα μελέτης ένα
επιμέρους έργο, που συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω περιγραφέν, με τίτλο
"Οργάνωση των ακτών των Λ/θ με κατάλληλα έργα υποδομής, προκειμένου να είναι
εφικτή η προσπελασιμότητα με γαϊτες" και με προϋπολογισμό 15.000.000.
Συμπεριελάμβανε μόνον εξέδρες. Η επιπλέον διαφορά στον προϋπολογισμό
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συνίσταται στο ότι το παρόν προτεινόμενο έργο είναι ολοκληρωμένο με όλες τις
απαραίτητες υποδομές, έργα και εγκαταστάσεις.

4. Τίτλος έργου: Οικολογικός περίπατος

Ενδεικτικές Εργασίες: Εργα    για    την    ανάδειξη    του    οικοσυστήματος -
περιβαλλοντική εκπαίδευση - πρόβλεψη υποδομών για την
λειτουργία (προσβάσεις - πινακίδες - μέσα ερμηνείας του
περιβάλλοντος -   παρατηρητήρια -   σκιάδες -περίπτερα
πληροφόρησης, κ.λπ.)

Προϋπολογισμός: 150.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης είχε προταθεί από την ομάδα μελέτης ένα
επιμέρους έργο, που συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω περιγραφέν με τίτλο
"Κατασκευή "οικολογικού μονοπατιού" σε όλη την περιοχή και κατασκευές νέας
υποδομής (παρατηρητήρια, φυλάκια, σκιάδες, κ.λ.π)." και με προϋπολογισμό
60.000.000. Το προτεινόμενο τώρα έργο είναι ολοκληρωμένο και ο
προϋπολογισμός του επομένως μεγαλύτερος.

5. Τίτλος έργου: Υποδομή για τη φύλαξη του προστατευομένου οικοσυστήματος

Ενδεικτικές Εργασίες: Κατασκευή αναχωμάτων,  φυτοφρακτών,  ξυλοφρακτών,
τάφροι, φυλάκια, κ.λπ.

Προϋπολογισμός : 50.000.000

6. Τίτλος έργου: Ανάδειξη   και προστασία  επιμέρους   περιοχών   του
προστατευτέου οικοσυστήματος

Περιοχές στις οποίες θα γίνουν έργα
6α. Λουρονησίδα Μπούκα Συκιά
6β. Βαμβακούλα
6γ. Ευηνοχώρι
6δ*. Μπούκα Κλείσοβα
6ε*. πηγές Αγ. Δημήτριου
6στ*. δάσος Φράξου
6ζ*. Φαράγγι Κλεισούρας
6η. Λόφος Κάτσα
6Θ. Βαράσοβα
6ι. Φοινικιά Αιτωλικού
6κ. περιοχή στο Διόνι
6λ. ορισμένες περιοχές των Εχινάδων Νήσων
6μ. Αλίπεδα Προέκτασης Λιμανιού Μεσολογγίου - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ενδεικτικές Εργασίες: Διαμορφώσεις -       υποδομές       για       εξυπηρέτηση
περιβαλλοντικής ενημέρωσης,   εξυπηρετήσεις  ημερήσιας
αναψυχής

Προϋπολογισμός: 700.000.000

Τα έργα που ο αύξων αριθμός τους έχει αστερίσκο είχαν προταθεί σε προηγούμενη
στιγμή από την ομάδα μελέτης προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΠΠΕΡ.

Τα έργα με πλάγια γραφή εντάχθηκαν τελικά στο ΕΠΠΕΡ με τους κάτωθι τίτλους και
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αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Κατασκευή    Αναψυκτήριου    στη    Μπούκα -    Κλείσοβας και
διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου 45.000.000
Ανάδειξη και προστασία των πηγών Αγ. Δημήτριου. 25.000.000
Αξιοποίηση και διαμορφώσεις του δάσους του Φράξου 25.000.000
Ανάδειξη του φαραγγιού της Κλεισούρας 80.000.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρων έργων στο ΕΠΠΕΡ είναι 175.000.000

Καθίσταται σαφές ότι η διαφορά του προϋπολογισμού αφορά τη διαμόρφωση και έργα
σε 8 επιπλέον περιοχές, μεταξύ των οποίων και στη Φοινικιά, όπου προτείνεται
οικολογικό πάρκο, που έχει εξ αντικείμενου πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από
τις υπόλοιπες περιοχές. Ο ακριβής προϋπολογισμός για την κάθε περιοχή και για το
σύνολο των έργων θα προκύψει από τη μελέτη που προαναφέρθηκε.

7. Τίτλος έργου : Μουσείο ανάδειξης του Πολιτισμού των λ/θ και του Αχελώου
ποταμού

Στόχος: Το μουσείο θα έχει σκοπό να αναδείξει τον πολιτισμό των λιμναίων
πληθυσμών της περιοχής που μνημονεύεται από το 10.000 π.Χ. στον
Αχελώο και συνεχίζει στη Λ/θ τους τελευταίους 5 - 6  αιώνες. Προτείνεται
να κατασκευασθεί μέσα στη Λ/θ του Μεσολογγίου και σε μικρή
απόσταση από την πόλη, εν είδει πελάδας. Η πρόσβαση θα γίνεται με
γαϊτα

Στοιχεία Κατασκευής:       Η κατασκευή θα είναι ξύλινη και θα υπάρχει διάσπαση
όγκων   προκειμένου   να   εξασφαλίζεται   ένα   συνολικό
εμβαδόν 150 μ2

Προϋπολογισμός: 100.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης και σε μια προηγουμένη παράδοση είχε
προταθεί από την ομάδα μελέτης το έργο αυτό, αλλά με τίτλο "Πολιτισμικό Μουσείο
της Λ/θ του Μεσολλογγιου και του Αχελώου ποταμού" και με προϋπολογισμό
40.000.000.

Η διαφορά έγκειται στο ότι η προηγούμενη πρόταση στηρίχθηκε στην επαναχρηση
μιας υφισταμένης πελάδας. Κρίθηκε όμως σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερος
προϋπολογισμός που να περιλαμβάνει και την κατασκευή, ώστε αν τελικά δεν
επιτευχθεί ο αρχικός στόχος που είναι και η προτιμότερη λύση, να υπάρχει
διαθέσιμο ποσό.

Συνολικός προϋπολογισμός των έργων προστασίας - ανάδειξης των  προστατευομένων
οικοσυστημάτων / περιβαλλοντική εκπαίδευση / οικοτουρισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1. Συνολική μελέτη ανάδειξης και προστασίας των προστατευομένων

οικοσυστημάτων / περιβαλλοντική εκπαίδευση / ανάπτυξη
οικοτουρισμού

50

2. Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και απομάκρυνση υλικών
κατεδάφισης

65
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3. Προστασία - Ανάδειξη και Οργάνωση των ακτών των λ/θ με
κατάλληλα έργα υποδομής - "Λιμνοθαλάσσιος διάπλους",
πρόβλεψη υποδομών λειτουργίας

100

4. "Οικολογικός περίπατος" – Έργα για την ανάδειξη του
οικοσυστήματος – περιβαλλοντική εκπαίδευση - πρόβλεψη
υποδομών για την λειτουργία

150

5. Υποδομή για τη φύλαξη του προστατευομένου οικοσυστήματος 50
6. Ανάδειξη και προστασία επιμέρους περιοχών του

προστατευομένου οικοσυστήματος
700

7. Μουσείο ανάδειξης του Πολιτισμού των λ/θ και του Αχελώου
ποταμού

100

ΣΥΝΟΛΟ 1215

7.3 Ρυθμίσεις – μέτρα στο Π.Δ. με βάση το Ν. 1650/86

Στο σχέδιο Π.Δ. συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις - μέτρα που αφορούν στην περιοχή
Τουρλίδας και του Λούρου, για τις οποίες συνεκτιμήθηκαν τα συμπεράσματα από
εκπονηθείσες μελέτες για λογαριασμό της ΚΕΔ. Οι μελέτες αυτές είναι:

περιοχή της Τουρλίδας

Η "Ειδική Οικολογική, Διαχειριστική Μελέτη Τουρλίδας, Ν. Τουρλίδας" που εκπονήθηκε
από τους: Καραθανάση - Καρακώστα, με συμβούλους τον Φ. Περγαντή, ΕΨΙΛΟΝ κ.α.

περιοχή Λούρου

Η "Λούρος Μεσολογγίου - Ειδική Οικολογική Διαχειριστική Μελέτη" που εκπονήθηκε από
τους:Ομαδα Μελετών Περιβάλλοντος (ΟΜΕΠ) - Γ. Μουτάφης - Κ. Ελευθεράκος.

7.4 Ρυθμίσεις – μέτρα εκτός Π.Δ. με βάση το Ν. 1650/86

Μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και την έκφρασή τους προτείνονται ρυθμίσεις και
παρεμβάσεις εκτός του θεσμικού πλαισίου του Ν. 1650/86. Συγκεκριμένα προτείνεται:

Α) Ν. 1337/83 ως ισχύει (2508/97) και συγκεκριμένα με το άρθρο 29 που
αφορά τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Στο συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς προτείνονται να ενταχθούν:

• Οι ακτές και η ενδοχώρα τους ανατολικά και δυτικά του λόφου Βαράσοβα, στις
οποίες παρατηρείται μια έξαρση παραθεριστικής οικιστικής χρήσης. Η προστασία
του  λόφου   Βαράσοβας  και  η  ένταξή  του  στο  γενικό  σχέδιο  οικοτουριστικής
ανάπτυξης απαιτεί μια ποιότητα στην περιβάλλουσα περιοχή του, ανάλογη της
παρεχομένης ποιότητας και στον ίδιο το λόφο, όπως επίσης και ανάλογη υποδοχή
της απαιτουμένης υποδομής για τον τουρισμό, ιδιαίτερα για τον παραθεριστικό που
πρέπει να εξορθολογισθεί. Ο καθορισμός ορών δόμησης και χρήσεων γης, με
κατασκευές που να εντάσσονται στο περιβάλλον, είναι το ζητούμενο από τη σύνταξη
της ΖΟΕ.

• Η περιοχή που βρίσκεται από τα όρια της πόλης του Μεσολογγίου και έως τα όρια
της πόλης του Αιτωλικού και από το δρόμο Αιτωλικού - Μεσολογγίου που είναι το
όριο της περιοχής μελέτης έως την Ε.Ο Αντίρριου - Ιωαννίνων. Στην περιοχή αυτή
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βρίσκονται πολλές βιομηχανικές μονάδες εντός και εκτός της ζώνης ΒΙΠΕ, καθώς
επίσης εκτείνεται η γεωργική γη, η οποία χρήζει προστασίας από την άναρχη και
απρογραμμάτιστη   δόμηση.   Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει   να  ληφθούν  μέτρα   και
ρυθμίσεις, ώστε η περιοχή να εξυγιανθεί.  Η περιοχή αυτή κυρίως πρέπει να
προστατευτεί ως μια φυσική τοπική συνέχεια του υγροβιότοπου και τα μέτρα που θα
ληφθούν πρέπει να συντείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν να
παρατηρείται ένα περιβάλλον όπως το σημερινό δίπλα σε ένα τόσο σημαντικό
υγροβιότοπο ο οποίος μάλιστα είναι διεθνούς σημασίας.

Β) Άμεση ανάκληση Νομαρχιακής Απόφασης (ΦΕΚ 311/Δ/24.11.73) που
αφορά το ρυμοτομικό σχέδιο στο Λούρο σε δημόσια έκταση.

Η Νομαρχιακή Απόφαση ανακλήθηκε με το Π.Δ 10643/16-5-97 ΦΕΚ 449/Δ/30-5-97.

7.5 Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων από τις προτεινόμενες επεμβάσεις

Από την εφαρμογή των προτεινομένων μέτρων και την λειτουργία των προτεινομένων
έργων αναμένεται να επιτευχθούν οι διαχειριστικοί στόχοι της μελέτης σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια:

Περιβαλλοντικά-Χωροταξικά κριτήρια

Οι υφισταμένες χρήσεις και δραστηριότητες διαβαθμίζονται ως προς το είδος και την
έντασή τους ανάλογα με την οικολογική αξία και ευαισθησία της κάθε χωρικής ενότητας
που μελετάται. Για παράδειγμα σε πολύ ευαίσθητες και ευάλωτες ζώνες (π.χ.
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Διαχειριστικό Σχέδιο Υγροτόπων Μεσολογγίου
7. Στοχοι-Προτασεις

Λουρονησίδα Προκοπάνιστου) για την ίδια την υπόσταση του υγροτόπου, δεν πρέπει
να επιτρέπεται καμμία δραστηριότητα. Αντίθετα, σε ορισμένες ζώνες που
παρεμβάλλονται μεταξύ των ζωνών συμβατικών χρήσεων εκτός περιοχής και ζωνών
της περιοχής μελέτης και που είναι υποβαθμισμένες (π.χ. αλίπεδα παθογενών εδαφών
Διονιού) είναι δυνατόν να εντάσσονται εντατικότερες χρήσεις όπως η ορυζοκαλλιέργεια
κλπ.

Με αυτή την λογική πρέπει να ορισθούν οι ζώνες των χρήσεων αλλά και των
διαχειριστικών μέτρων, των όρων και των περιορισμών, οι οποίες εκφράζουν και την
χωροταξική ρύθμιση της προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
του Ν. 1650/86.

Βέβαια προκειμένου να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός στόχος στη μελέτη
συμπεριλήφθηκε η κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής, τόσο στην περιοχή
μελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. έργα διαχείρισης - επεξεργασίας νερών)
τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην βελτίωση της υδατοποιότητας των
οικοσυστημάτων.

Οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια πρέπει ωστόσο να συμβαδίζουν με τα κοινωνικά και
οικονομικά κριτήρια προκειμένου να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός
εφαρμοσιμότητας των όποιων θεσμικών μέτρων ληφθούν.

Στη μελέτη προσδιορίζονται όλες οι δραστηριότητες που μπορούν να συνυπάρξουν ή
να εναρμονισθούν με κατάλληλα μέτρα με το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής
και να μην θιγούν οικονομικοί πόροι που στηρίζονται σε υφιστάμενες χρήσεις π.χ.
αλιεία , γεωργία και επιπλέον να αναπτυχθούν περαιτέρω, στο πλαίσιο όμως της
αειφορίας του οικοσυστήματος. Έτσι κριτήριο είναι η συνέχιση της απασχόλησης
του τοπικού πληθυσμού στο όριο της προστατευόμενης περιοχής αλλά σε ένα πλαίσιο
το οποίο θα γίνει κοινά αποδεκτό από όλους προς το κοινό ωφελος που είναι η εσαεί
διατήρηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, δηλ.το πλαίσιο της αειφορίας.

Επιπλέον, μάλιστα προτείνονται νέες εναλλακτικές μορφές χρήσεων (π.χ.
οικοτουριστικό σχέδιο ανάδειξης του υγροβιότοπου) που αφενός εναρμονίζονται με το
περιβάλλον και επιπλέον επιτρέπουν μια άλλη μορφή ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής
της λογικής έχουν ενταχθεί χρήσεις που δίνουν διέξοδο σε υφισταμένες ανάγκες της
περιοχής (π.χ. θαλάσσια λουτρά) κατάλληλα ενταγμένες στο χώρο και με ειδικές
προδιαγραφές για την προστασία της άγριας ζωής.

Έτσι αναμένεται όχι μόνο περιβαλλοντικά να αναπτυχθεί το οικοσύστημα και να
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και επίσης να αποδώσει
μεγαλύτερα εισοδήματα στον ενεργό πληθυσμό όπως επίσης να δώσει νέες
αναπτυξιακές κατευθύνσεις στην περιοχή.

Κριτήρια υλοποίησης - αποτελεσματικότητας

Ο σχεδιασμός με βάση τα ανωτέρω κριτήρια επιτρέπει την εκτίμηση της εφικτότητας
της υλοποίησης, η οποία μέσα από αυτή την πολιτική δεν θα έχει κοινωνικό κόστος σε
συνδυασμό με τις διαδικασίες που προτείνονται στο αντίστοιχο κεφαλαίο 8.3, διότι η
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μελέτη αυτή δεν συνίσταται σε μέτρα που δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. Η
τοπική κοινωνία πρέπει μέσω των φορέων της να συμμετέχει στον περιβαλλοντικό
και συνολικό σχεδιασμό της περιοχής της. Εξάλλου μέσω της μελέτης προβλέπονται
τρόποι προστασίας, στα οποία θα συμβάλλει η ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας, που με την
κατάλληλη διοίκηση και διαχείριση αναμένεται με την συμμετοχή πάντα των τοπικών
παραγόντων να αποδόσει τα σωστά αποτελέσματα.

Εκτιμάται ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει ως στόχο την καταστροφή του περιβάλλοντος και
επομένως του ίδιου του μέλλοντός της και το απέδειξε κατά το πρόσφατο παρελθόν,
καθώς ανέτρεψε τεράστιες καταστροφές, όπως η αλυκοποίηση της λ/θ.

Βέβαια καταγράφηκαν και καταστροφές που όμως σε ένα πνεύμα κοινών επιδιώξεων
είναι δυνατόν να αποφευχθούν και να ανασταλούν.

Η σωστή λοιπόν διαχείριση αναμένεται να επιφέρει την αποτελεσματικότητα του Π.Δ. που
θα στηριχθεί στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, στο Ν. 1650/86.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Γ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τις αρνητικές επιπτώσεις των
έργων και δραστηριοτήτων από την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή είναι
συνοπτικά τα ακολούθα:

• Οι δράσεις ανασχέσεως της φυσικής ροής των ποταμών Αχελώου και Ευήνου με
την   κατασκευή   φραγμάτων,   εκτροπών,   διωρύγων   κλ.π.,   προκαλούν   την
ανάσχεση των φερτών υλών, μείωση της παροχής του νερού κατάντι, αλλαγή
καθεστώτος υδροφορέων, δημιουργία προβλημάτων στην ελεύθερη δίοδο των
ιχθυοπληθυσμών κλπ.

• Ακανόνιστη ροή του Αχελώου μετά την κατασκευή του φράγματος του Στράτου.

• Πρόσχωση της ίδιας λίμνης από τους υπόλοιπους χείμαρρους.

• Αλλοίωση φυσικού βιοτόπου εξαιτίας καταπατήσεων και κατασκευών αυθαίρετων
(παραπήγματα).

• Υποβάθμιση χερσαίας και ειδικής υγροτοπικής βλάστησης (Δάσος Φράξου) και
διατάραξη - αποτυχία φωλιάσματος πουλιών από εντατική βοσκή.

• Αλλαγές στην υδρολογική δυναμική του υγρότοπου από τα έργα εκτροπής του
ποταμού Αχελώου και τα έργα φράγματος Ευήνου.

• Αλλοίωση αλμυρόβαλτων και λιμνοθάλασσας από κατασκευή αναχωμάτων μέσα
στις λιμνοθάλασσες.

• Ρύπανση και προοδευτική ρήχανση ζωνών του υγρότοπου εξ αιτίας εισροής
αποστραγγιζόμενων από τις καλλιέργειες νερών, τα οποία περιέχουν υπόλοιπα
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καθώς και αξιόλογα ποσά ιλύος.

• Υποβάθμιση υγροτοπικού δάσους Φράξου Λεσινίου εξ αιτίας της υπερβόσκησης
και αποστράγγισής του.

• Υποβάθμιση του μεγάλου ρυακιού Βαλτίου από υδροληψίες μεγάλων ποσοτήτων
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νερού.

• Προσχώσεις χειμάρων μέσα στον υγρότοπο.

• Έντονη υποβάθμιση λιμνοθαλάσσιου χώρου από φαινόμενα ευτροφισμού εξ
αιτίας κυρίως της έλλειψης επαρκούς διακίνησης των νερών η οποία οφείλεται
στο κλείσιμο υφαλαύλακα.

• Ρύπανση ορισμένων περιοχών του υγρότοπου από αστικά λύματα.

• Ρύπανση ορισμένων περιοχών του υγρότοπου από απόβλητα ελαιουργείων

• Προσχώσεις χείμαρρων μέσα στον υγρότοπο

• Σχεδιασμός, τοποθέτηση και καταστροφή υποδομής που αφορά σε προστασία -
διαχείριση του υγρότοπου όπως π.χ. καταλύματα, παρατηρητήρια και κέντρο
ενημέρωσης.

• Πιέσεις αλυκών με τα αλμόλοιπα τους και με την παραμονή των παλαιών
αναχωμάτων μέσα στη λιμνοθάλασσα

• Πιέσεις στο λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από την χαμηλή ποιότητα των νερών
του Πατραϊκού κόλπου

• Τα φαινόμενο ανοξίας στα 7η βάθος στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

Τα προτεινόμενα έργα και μελέτες που συνήθως συμπεριλαμβάνονται στα έργα
αφορούν τρεις ενότητες:

.   ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, πηγές)

.    ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

.    ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ /OΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα έργα είναι:
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, πηγές)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (εκ. δρχ.)

1. Άρση τμημάτων του αναχώματος από Αιτωλικό προς νησί
Τουρλίδας. Συνοπτικά πρόκειται για άρση του αναχώματος από
την αρχή  του  (παρά το  Μουσείο  Κατράκη)  μέχρι απόσταση
25 μέτρων και επανάληψη δυο ακόμη αναλογών άρσεων κατά
ισαπέχοντα διαστήματα 75 μέτρων.

200
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2. Προστασία των λ/θ από τη γεωργική ρύπανση-διαχείριση
αποςτραγγιζόμενων       υδάτων      των      αντλιοστασίων.
Συγκεκριμένα προτείνεται η διαχείριση αποστραγγιζόμενων
υδάτων   αντλιοστασίου   όρμου   Πεταλά-Διονιού   και   των
αντλιοστασίων   Αγίας   Τριάδας,   Θολής,   Λ/Θ   Αιτωλικού.
Υστερα από οικονομοτεχνικές μελέτες θα αιτιολογηθούν:
Περιοδικές    κατακλίσεις    αλίπεδων   με   νερά   από    το
προσκείμενο αντλιοστάσιο
Τοποθέτηση ειδικών αγωγών
Δημιουργία λεκανών καθίζησης με ανύψωση περιμετρικών
αναχωμάτων (διατομής 6τμ και συνολικού μήκους 2χλμ.)
Καταςκευή υπερχειλιστών με σκυρόδεμα όγκου 30κ.μ

100

3. Κατασκευή ΧΥΤΑ για τις περιοχές Αιτωλικού, Νεοχωρίου-
Κατοχής και πρόβλεψη υποδομών λειτουργίας κατόπιν
οικονομοτεχνικής μελέτης

750

4. Βελτίωση λειτουργίας υφισταμένου βιολογικού καθαρισμού
Αιτωλικού και κατασκευή νέων στις περιοχές Γουριάς,
Πενταλόφου, Νεοχωρίου και Κατοχής υστέρα από
οικονομοτεχνική μελέτη.

1000

5. Έλεγχος της διάθεσης των αποβλήτων των ελαιουργείων και 200

κατασκευή χώρου αποθήκευσης - επεξεργασίας αυτών.
6. Έργα λειτουργίας και διαχείρισης συστήματος Λυσιμαχείας -Λ/Θ

Αιτωλικού. Τα έργα αφορούν στον έλεγχο της
παροχετευτικότητας της σήραγγας, καθώς και βελτιώσεις στα
έργα εισόδου και εξόδου.

200

7. Έρευνες παρακολούθησης διαβρώσεων/προσχώσεων στις
λουρονησίδες

25

8. Κατασκευή φράγματος αναρρυθμιστικού της ροής του
Αχελώου κατάντι του φράγματος του Στράτου

1500

9. Υδρολογικές μελέτες / έρευνες στα δέλτα των ποταμών Ευήνου
και Αχελώου. Στις μελέτες θα γίνεται πλήρη ανάλυση του
επιφανειακού και υπόγειου υδάτινου δυναμικού στην ευρύτερη
περιοχή των δυο Δέλτα, και θα περιλαμβάνονται:
μετρήσεις παροχής
μετρήσεις φερτών υλών
απογραφή γεωτρήσεων κ.λ.π. της περιοχής
δοκιμαστικές αντλήσεις σε υπάρχουσες γεωτρήσεις
μετρήσεις αλατότητας υδροφόρου ορίζοντα
προσδιορισμός ορίων αντλούμενων ποσοτήτων νερού,
αναγκαίων ποςοτήτων φερτών υλών για τη διατήρηση της
σημερινής ισορροπίας κ.λ.π.

80

10. Έργα ενίσχυσης των εσωτερικών αναχωμάτων στις Αλυκές
Τουρλίδας

100

ΣΥΝΟΛΟ 4155

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το έργο « Προστασία της Λίμνης Λυσιμαχείας από πρόσχωση και ρύπανση» που είναι
σημαντικό για την προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και ανήκε σε αυτή την
κατηγορία έργων έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡ με 214,4 εκ. δρχ.
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ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (εκ. δρχ.)

1. Έργα επαναπλημμυρισμού αποξηραθέντων παθογόνων

εδαφών

200

2. Μελέτες βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτισης όλων των

υγροτοπικών και χερσαίων ζωνών και έργα οργάνωσης των

υποδομών βοσκής

220

ΣΥΝΟΛΟ 420

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /    ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1. Συνολική μελέτη ανάδειξης και προστασίας των προστατευομένων

οικοσυστημάτων / περιβαλλοντική εκπαίδευση/ ανάπτυξη οικοτουρισμού
50

2. Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και απομάκρυνση υλικών
κατεδάφισης

65

3. Προστασία - Ανάδειξη και Οργάνωση των ακτών των λ/θ με κατάλληλα έργα
υποδομής - "Λιμνοθαλάσσιος διάπλους", πρόβλεψη υποδομών λειτουργίας

100

4. "Οικολογικός περίπατος" - Έργα για την ανάδειξη του οικοσυστήματος -
περιβαλλοντική εκπαίδευση - πρόβλεψη υποδομών για την λειτουργία

150

5. Υποδομή για τη φύλαξη του προστατευόμενου οικοσυστήματος 50
6. Ανάδειξη και προστασία επιμέρους περιοχών του προστατευόμενου

οικοσυστήματος
700

7. Μουσείο ανάδειξης του Πολιτισμού των λ/θ και του Αχελώου ποταμού 100
ΣΥΝΟΛΟ 1215



233

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΈΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

8.1 Γενικά – Αξία της Προστατευόμενης Περιοχής

Ως γνωστόν, για την ορθολογική διαχείριση και προστασία της εν λόγω περιοχής, έχει
ήδη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 1319/28-9-1993/ΦΕΚ755, με βάση την
οποία οριοθετούνται οι προστατευόμενες επιμέρους ζώνες και καθορίζονται οι
επιτρεπόμενες δραστηριότητες μέσα σ' αυτές.

Η διαμόρφωση της εν λόγω ΚΥΑ βασίστηκε στη διεξοδική σχετική μελέτη που
εκπόνησε διεπιστημονική ομάδα του ΕΜΠ με τίτλο "Ολοκληρωμένη διαχείριση
συμπλέγματος υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού" (Μποναζούντας και συνεργ.
1993). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ προβλεπόταν από τον
νόμο 1650/1986 με διετή ισχύ και με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος (άρθρο 21.,
παρ. 6). Η περίοδος αυτή έχει παρέλθει και προωθείται πλέον το προβλεπόμενο, από
τον ίδιο νόμο, Προεδρικό Διάταγμα (εφεξής αναφερόμενο ως Π.Δ. χάριν συντομίας).

Το προβλεπόμενο Π.Δ. θα πρέπει να στηριχθεί αφ ενός στην επιστημονική τεκμηρίωση
της προηγούμενης μελέτης του ΕΜΠ αφ ετέρου στην επικαιροποίηση ορισμένων
δεδομένων, όπως για παράδειγμα στην εμπειρία που προέκυψε εν τω μεταξύ από την
εφαρμογή της ΚΥΑ ή σε ορισμένες νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν όπως η
υποδομή του Κέντρου Πληροφόρησης στο Αιτωλικό. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι οι διαχειριστικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν εδώ, για να αποτελέσουν τα
ουσιαστικά δεδομένα για τη διαμόρφωση του Π.Δ., θα πρέπει να συμφωνούν με το
θεσμικό καθεστώς χρήσεων και προστασίας που αναφέρεται στον 1650/86 και που
κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις προστασίας στο χώρο (π.χ. Περιοχές
Προστασίας της Φύσης. Εθνικά Πάρκα, Περιοχές Οικοανάπτυξης. κλπ, βλ. άρθρα 18
και 19 του Ν. 1650/86).

8.2 Σχέδιο Παρέμβασης

8.2.1 Ένταξη του Προστατευτέου Αντικειμένου - Γενική Τεκμηρίωση

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της μελέτης του 1993 κατά ζώνη, και υστέρα από
την επικαιροποίηση που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι οι
εκτάσεις της περιοχής μελέτης έχουν αφενός μεν μεγάλη βιολογική και οικολογική αξία,
αφ ετέρου είναι δυνατόν να διεξάγονται μέσα σ'αυτές κάποιες ασχολίες και
δραστηριότητες, παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με
τους σκοπούς της προστασίας, όπως π.χ. η παραδοσιακή αλιεία ή η εκτατική βοσκή.

Υπάρχουν μάλιστα και δραστηριότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο δεν
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της προστασίας αλλά και τους υποβοηθούν,
όπως για παράδειγμα η οργανωμένη παραδοσιακή αλιεία, με την οποία φυλάσσονται
οι χώροι των ιβαριών από ανεπιθύμητους εισβολείς (λαθροκυνηγούς-λαθραλιείς) αλλά
και με την οποία εξακολουθεί να υπάρχει ένα αξιόλογο γενικότερο ενδιαφέρον της
τοπικής κοινωνίας για προστασία και διατήρηση των λιμνοθαλασσών.

Στην περιοχή μελέτης, η εφαρμογή των αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης, κατά τη
μελέτη του ΕΜΠ, οδήγησε κατ αρχήν σε μια ζωνοποίηση του χώρου ενδιαφέροντος
αναλόγως πρώτον της οικολογικής σημασίας κάθε χώρου και δεύτερον της
υφισταμένης ή επιδιωκόμενης χρήσης του από την τοπική κοινωνία (ζώνες Α, Β, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ). Στη συνέχεια, ορισμένες από αυτές τις ζώνες διακρίθηκαν σε
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επιμέρους τμήματα (π.χ. Α1, Α2, Α3, κλπ) αφ ενός για λόγους διάκρισης και
προσδιορισμού (διασαφισης) συγκεκριμένων τοποθεσιών μεταξύ τους αφετέρου
γιατί υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως προς τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας. Για τις
ζώνες αυτές και τα επιμέρους τμήματα τους είχαν προταθεί συγκεκριμένες
επιτρεπόμενες χρήσεις και ειδικά μέτρα προστασίας έτσι ώστε να μην
υποβαθμίζονται τα ενδιαιτήματα και να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
άγρια ζωή. Όμως, πρέπει να σημειωθεί, ότι τότε δεν είχε προσαρμοστεί το όλο
σύστημα των διαχωρικών προτάσεων προστασίας στο πλαίσιο των χωρικών
βαθμίδων προστασίας που διακρίνει ο νόμος 1650/86. Σ’ ότι αφορά, σήμερα,
σε μια τέτοια απόπειρα προσαρμογής, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής :

• Πρώτον, οι προτάσεις που κατατίθενται στην παρούσα μελέτη, δεν παρουσιάζουν
αξιόλογες διαφορές από εκείνες της μελέτης του 1993, παρά σε λίγες περιπτώσεις.

• Δεύτερον, μελετώντας την ουσία των προτάσεων της μελέτης του 1993 κατά ζώνη,
φαίνεται ότι οι περισσότερες ζώνες ή τμήματά τους μπορούν κάλλιστα και σαφώς να
χαρακτηριστούν ως "περιοχές προστασία της φύσης", σύμφωνα με τα κριτήρια
του άρθρου 19 του νόμου 1650/86, γιατί οι εκτάσεις αυτές αφενός έχουν μεγάλη
βιολογική και οικολογική αξία, αφ ετέρου είναι δυνατόν να διεξάγονται μέσα σ'αυτές
κάποιες ασχολίες και δραστηριότητες, παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα, χωρίς να
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της προστασίας, όπως π.χ. η παραδοσιακή
αλιεία ή η εκτατική βοσκή και εν πάσει περιπτώσει, νέες, σύγχρονες ήπιες
δραστηριότητες, όπως ο οικοτουρισμός. Υπάρχουν μάλιστα και δραστηριότητες που
σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της
προστασίας αλλά και τους υποβοηθούν, όπως για παράδειγμα η οργανωμένη
παραδοσιακή αλιεία, με  την οποία φυλάσσονται οι  χώροι  των ιβαριών από
ανεπιθύμητους εισβολείς (λαθροκυνηγούς-λαθραλιείς)  αλλά  και  με  την  οποία
εξακολουθεί να υπάρχει ένα αξιόλογο γενικότερο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας
για προστασία και διατήρηση των λιμνοθαλασσών.

• Τρίτον, ορισμένα τμήματα των χώρων που είχαν χαρακτηριστεί ως Α1. Α2, Α3. κλπ,
στη μελέτη του ΕΜΠ (1993), μπορούν κάλιστα και σαφώς να χαρακτηριστούν ως
"περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης" γιατί αφ ενός περιλαμβάνουν πολύ
ευαίσθητα οικοσυστήματα, αφ ετέρου μέσα σ'αυτές δεν υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής
κάποιας δραστηριότητας.

• Τέταρτον,   μέσα  στο  σύμπλεγμα   των   υδροβιοτόπων   της  περιοχής   μελέτης,
υπάρχουν και χώροι στους οποίους, κάτω από ειδικές συνθήκες - κυρίως λόγω
αλλοίωσης   του  περιβάλλοντος   χωρίς   δυνατότητες   επανόρθωσής   του -   θα
μπορούσαν να χωροθετηθούν κάποιες δραστηριότητες, λιγότερο ήπιες από τις
ανωτέρω αναφερθείσες . Αυτό είναι  δυνατόν να εξασφαλιστεί  με το να  μην
ενταχθούν αυτοί οι χώροι στην περιοχή προστασίας της φύσης αλλά σε ζώνη
διαβάθμισης (περιφερειακές περιοχές) με κάποια ισχύ περιοριστικών μέτρων ως
προς τις χρήσεις. Με τον τρόπο μάλιστα αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα διεξόδου
των υφισταμένων τάσεων και πιέσεων για διαμονή στην περιοχή. Ο εξορθολογισμός
αυτός θα αποτρέψει την συνέχιση των διαρκών και έντονων πιέσεων που θα
εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό με καταστροφικές αυθαιρεσίες.    Για να υπάρχει
λοιπόν   η   δυνατότητα   δημιουργίας   κατάλληλης   υποδομής   και   ορθολογικής
διεξαγωγής τέτοιων δραστηριοτήτων, απαιτείται διαφοροποίηση του χαρακτηρισμού
τέτοιων περιοχών από εκείνον των "περιοχών προστασίας της φύσης".

• Τέλος ορίζεται Περιφερειακή Ζώνη χερσαία και θαλάσσια .

Συνεπώς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πληρούνται τα κριτήρια της Παραγράφου 3
του Αρθρου 19 του Ν. 1650/86 και προτείνεται η ένταξη της περιοχής μελέτης στην
κατηγορία του Εθνικού Πάρκου με την ονομασία Εθνικό Πάρκο Αιτωλοακαρνανίας
- Κεφαλληνίας (Ε.Π.Αι.Κ)

Εντός του Εθνικού Πάρκου ορίζονται οι Ζώνες Απόλυτης Προστασίας ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3,
ΑΠ4 και οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης ΠΦ1, ΠΦ2, ΠΦ3, ΠΦ4. Καθορίζονται δε
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οι επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστηριότητες και οι όροι, περιορισμοί και μέτρα
προστασίας ανά Ζώνη.

Επίσης στην Περιφερειακή Ζώνη και τις Περιφερειακές Περιοχές (ΠΠ) καθορίζονται
όροι και περιορισμοί ώστε να ανασταλεί η υποβάθμισή τους ή/και να μην επηρρεαστεί
περαιτέρω το παρακείμενο προστατευτέο οικοσύστημα.

Οι θεσμικές δυνατότητες για την υλοποίηση των προτάσεων και μέτρων που
αφορούν στο προστατευτέο αντικείμενο εξασφαλίζονται μέσα από την θέσπιση του
Π.Δ, ενώ τα διοικητικά θέματα παρακολούθησης και λειτουργίας των μέτρων θα
υλοποιούνται μέσω και της Ειδικής Υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης) που θα
συσταθεί.

Τα προτεινόμενα έργα όπως αναφέρθηκαν στο κεφαλαίο 7 αποτελούν ένα σύνολο
επιμέρους έργων που θα αναλυθούν στη συνέχεια για κάθε ζώνη προστασίας. Η
χρηματοδότηση των έργων αυτών δύναται να εξασφαλισθεί μέσα από το Κ.Π.Σ ή
πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, καθώς και από ειδικά κονδύλια των Δημοσίων Επενδύσεων και
φυσικά από τα ειδικά χρηματοδοτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ταμείο
Συνοχής και το Life.

8.2.2      Τεκμηρίωση των Ζωνών Προστασίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σχετικά με την ένταξη του προστατευτέου αντικείμενου
και λαμβάνοντας υπόψη

=> τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης
=> τα δεδομένα που αφορούν στους επιμέρους οικότοπους, στη σπανιότητα και

μοναδικότητά τους (βλ. Κεφ. 6)
=> τα δεδομένα που αφορούν στην άγρια ζωή προκύπτει ο καθορισμός των

παρακάτω κυρίων ζωνών προστασίας:

1. Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΑΠ)
2. Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ) με 4 υποζώνες:

• Π.Φ.1:Λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα και βάλτοι-Υγροτοπική Ζώνη
• Π.Φ.2: Χερσαίο οικοσύστημα
• Π.Φ.3: Ποτάμιο και παραποτάμιο οικοσύστημα
• Π.Φ.4. Νησιωτικό οικοσύστημα

Επίσης προκύπτει και η Περιφερειακή Ζώνη και οι Περιφερειακές Περιοχές (ΠΠ).

Αναλυτικά για κάθε ζώνη ισχύουν τα ακολούθα:

Ι. ΖΩΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΑΠ)

ΕΝΤΑΞΗ

Στη ζώνη (ΑΠ) εντάσσονται περιοχές σπανίων και μοναδικών οικότοπων ιδιαίτερα
ευαίσθητων και ευάλωτων από ανθρώπινες δραστηριότητες και είναι οι ακόλουθες
νησίδες ή αμμολουρίδες:

• Νησίδες Βασιλάδι, Κόμμα, Σχοινιάς, Προκοπάνιστος, Θολή
• Τμήμα της Νήσου Τουρλίδας
• Νησίδες μέσα στην κοίτη του Αχελώου
• Νήσοι Μόδια    (Μοδιό, Άπασα,  Σωρός,  Γκράβαρης),   του συμπλέγματος των

Εχινάδων που ανήκουν διοικητικά στον Ν. Κεφαλληνίας.
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• Τμήμα του Λούρου (Δυτικό στενό, χερσαίο τμήμα)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διατήρηση σπανίων, μοναδικών και πολύ ευαίσθητων οικότοπων

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επιστημονικές έρευνες-παρακολούθηση του οικοσυστήματος
2. Παρατήρηση της φύσης
3. Εκτέλεση εργασιών για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των

οικοσυστημάτων και μόνον κατόπιν εκπόνησης Μ.Π.Ε. του Πίνακα 2 της
69269/5380/90 ανεξάρτητα εάν με την ίδια ΚΥΑ ανήκουν σε κατώτερες κατηγορίες,
και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

4. Η πρόσβαση ατόμων για την φύλαξη - επόπτευση της περιοχής και για την
εκτέλεση των επιτρεπομένων χρήσεων υπό όρους.

5. Συντήρηση - αναστήλωση ναών, μοναστηριών, αρχαιολογικά προστατευτέων
αντικείμενων

6. Ειδικά στην Α.Π.1 επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε κατασκευών και η
απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης
• Εργα ελέγχου προσβάσεων από οποιονδήποτε με στόχο την παρεμπόδιση της

ανεξέλεγκτης πρόσβασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Οριοθετικά αυλακιά όπου αυτά ενδείκνυνται και φυτοφράκτες, ή φράκτες από
χαμηλής τάσης ηλεκτροφόρα καλώδια (πάντοτε στα όρια των ΑΠ),  ώστε να
αποφεύγεται η πρόσβαση ζώων, βοσκούντων σε όμορες περιοχές.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Οι εκτάσεις που ανήκουν στη ζώνη (ΑΠ) αποτελούν οικότοπους σπάνιους και
μοναδικούς, ευρισκομένους ακόμη σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς αξιόλογη
ανθρώπινη επίδραση μέχρι τώρα. Είναι παράλληλα πολύ ευαίσθητοι και ευάλωτοι, και
συνιστούν ιδιαιτέρως χώρους στάσης και ανάπαυσης για πολλά υδρόβια και παρυδάτια
πουλιά. Η ένταξή τους στη ζώνη απόλυτης προστασίας αποσκοπεί όχι μόνο στο να
αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο υποβάθμισής τους και όχλησης της εκεί ενδιαιτούσας
άγριας ζωής, αλλά και στο να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσικότητά τους. Ειδικότερα,
ως προς την επιλογή των νησιών Μόδια των Εχινάδων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
αυτά επιλέγονται και εντάσσονται στην ΑΠ γιατί αποτελούν ένα ξεχωριστό
υποσυγκρότημα του συνόλου των Εχινάδων, και έτσι θα διατηρηθεί αναλλοίωτη η
φυσικότητα (κυρίως του υδάτινου οικοσυστήματος γύρω από αυτά) τουλάχιστον σε ένα
αντιπροσωπευτικό τμήμα του ευρύτερου αυτού αρχιπελάγους, αφού στα υπόλοιπα
νησιά δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, κάτι που θα
επιδράσει λίγο ως πολύ στις εκεί θαλάσσιες βιοκοινωνίες. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω
νησίδες αποτελούν επίσης τους βασικούς χώρους κουρνιάσματος, διανυκτέρευσης
χιλιάδων θαλασσοπουλιών της πολύ ευρύτερης υγροτοπικής και θαλάσσιας ζώνης και
ιδιαίτερα των Κορμοράνων.

Η βόσκηση δεν επιτρέπεται στη ζώνη (ΑΠ) γιατί:
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• επιφέρει   καταστροφή   της   φυσικής   βλάστησης,   η   οποία   είναι   σπάνια   και
χαρακτηριστική   και   επιπλέον,   ιδιαίτερα   για   τις   αμμονησίδες   διαδραματίζει
σταθεροποιητικό ρόλο για την ύπαρξή τους

• αλλοιώνει τη φυσιογνωμία και φυσικότητα αυτών των χώρων
• η ύπαρξη ζώων προκαλεί δυσχέρειες σε τυχόν αποικιακό φώλιασμα πουλιών

II. ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ)

Γενικοί όροι για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΠΦ)

Επιτρέπονται:
1. Παρατήρηση της φύσης.
2. Επιστημονικές έρευνες - παρακολούθηση του οικοσυστήματος
3. Εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία

επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων καθώς και στη διατήρηση,
προστασία,     αποκατάσταση     και     βελτίωση     των     χαρακτηριστικών     των
οικοσυστημάτων, στην παρατήρηση της φύσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη
φύλαξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών.

4. Εκτέλεση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των έργων
βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων.

5. Η εγκατάσταση μόνιμης ελαφράς υποδομής που θα εξυπηρετεί την περιβαλλοντική
εκπαίδευση   και  την οικολογική ευαισθητοποίηση  του   κοινού   (όπως  κέντρα
οικολογικής    ευαισθητοποίησης,    παρατηρητήρια,    πινακίδες,    επιστημονικός
εξοπλισμός), καθώς και τους λουόμενους (όπως σκιάδες, ντουζ, αποδυτήρια,
αναψυκτήρια), όλα με φυσικά υλικά, σε θέσεις και με όρους δόμησης που θα
προταθούν   από   ειδική   μελέτη,   για  την  εξυπηρέτηση   των   επιτρεπομένων
δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση του χώρου. Η δόμηση
επιτρέπεται, μόνον με τοπικά υλικά και με ανάλογα μορφολογικά στοιχεία, (στη
λιμνοθάλασσα ως πελάδες) και προσαρμογή στο εκάστοτε τοπίο. Οι μελέτες
εγκρίνονται απαραίτητα από ΕΠΑΕ.

6.   Για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που οι επιπτώσεις του πιθανά
να απειλήσουν τα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας
του είτε λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά
τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του η εξέταση όλων των
προσφερομένων εκτός της παρούσας Ζώνης εναλλακτικών λύσεων. Αν από τη
λεπτομερή εξέταση των προαναφερόμενων εναλλακτικών λύσεων τεκμηριωθεί
επαρκώς, και με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο μπορεί να
υλοποιηθεί μόνο εντός της παρούσας Ζώνης, τότε απαιτείται η επιβολή πολύ
αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συστηματική παρακολούθηση της
τήρησής τους.

Για την εκτέλεση όλων των επιτρεπομένων έργων - δραστηριοτήτων απαιτείται
έγκριση περιβαλλοντικών ορών κατόπιν Μ.Π.Ε. του πίνακα 2 της ΚΥΑ 69269/5387/90,
ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ ανήκουν σε κατώτερη κατηγορία.

Ι    Ι  .    1      ΚΥΡΙΩΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.1)

ΕΝΤΑΞΗ

Στην ζώνη (Π.Φ.1) εντάσσονται οι ανοικτές (εξωτερικές) και κλειστές (εσωτερικές)
Λιμνοθάλασσες καθώς επίσης και οι περιβάλλοντες αυτές βάλτοι (καθώς και
λουρονησίδες πλην εκείνων των λουρονησίδων που έχουν ενταχθεί στην ΑΠ). Οι
λιμνοθάλασσες αυτές είναι οι ακόλουθες:
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ΙΙ.1.1     Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας μέχρι τις εκβολές του Ευήνου
ΙΙ. 1.2 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου,:
ΙΙ. 1.3 Λιμνοθάλασσα Γουρουνοπουλες και λιμνοθάλασσα Παλαιοποταμου - Πορ το,
ΙΙ.1.4     Λιμνοθάλασσα Μπούκας - Συκιας και εκβολές Αχελώου,
ΙΙ.1.5    Όρμος Διόνι
ΙΙ.1.6  Λιμνοθάλασσα Πεταλά - Σκατζόχοιρου
ΙΙ.1.7     Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Η βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης και η προστασία του λιμνοθαλάσσιου
οικοσυστήματος   από   καταστρεπτικές   ανθρωπογενείς   παρεμβάσεις   και   από
ρύπανση

• Η διατήρηση της εκτατικής αλιείας όχι μόνον ως δραστηριότητας συμβατής με την
ευαισθησία του  οικοσυστήματος αλλά  και  ως δραστηριότητας που  εμμέσως
συμβάλλει σε μια διαρκή εξυγείανσή του αλλά και οδηγεί στην ύπαρξη και διατήρηση
ενός μόνιμου θετικού ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του
λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος.

• Η   ανάδειξη   και   προβολή   των   ιδιαιτεροτήτων   και   επιμέρους   αξιών   του
λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την
καλύτερη διαχείρισή του.

• Δραστηριότητες με στόχο τον οικοτουρισμό.
• Βόσκηση

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την περιοχή αυτή επιτρέπονται:

στην Π.Φ.1 επιπλέον των αναφερομένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ.
επιτρέπεται:

1. Η απόληψη περιορισμένων ποσοτήτων φερτών υλών από την περιοχή εκβολών
των χείμαρρων μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη

2. Οι εργασίες εκσκαφής ειδικού αύλακα - αγωγού παράλληλα προς το δυτικό
ανάχωμα του νησιού Τουρλίδας για άντληση θαλασσινού νερού από τον
Πατραϊκό προς την Αλυκή Μεσολογγίου.

3. Η αλιεία και η κίνηση των αλιευτικών σκαφών καθώς και τα έργα υποδομής και
βελτίωση της αλιευτικής δραστηριότητας.

4. Η βόσκηση στους περιφερειακούς βάλτους ως έχει και οι παραδοσιακές
εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης
βοσκοϊκανότητας.

5. Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες, εννοούμενες δια της εν πλω περιήγησης στη
λιμνοθάλασσα και της ημερήσιας αναψυχής στους περιφερειακούς βάλτους με
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού - περιβαλλοντική εκπαίδευση και
αναψυχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό κανονισμό που θα λάβει
υπ'όψη του ειδική μελέτη που θα συνταχθεί για τις οικοτουριστικές
δραστηριότητες.

6. Τα θαλάσσια λουτρά επιτρέπονται στα αλίπεδα προέκτασης του λιμανιού
Μεσολογγίου, γύρω από την πόλη του Αιτωλικού, στη Βαμβακούλα
Ευηνοχωρίου, στην Αγ. Τριάδα Κλείσοβας, στην Τουρλίδα και στο Λούρο.
Επίσης επιτρέπονται λασπόλουτρα στην περιοχή του Μεσολογγίου.
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7. Ο Ναυταθλητισμός με κωπήλατα σκάφη καθώς και με μικρά ιστιοφόρα (όχι
ταχύπλοα) επιτρέπεται στη λ/θ Αιτωλικού.

8. Η διέλευση των εμπορικών πλοίων και των σκαφών αναψυχής σε πορεία και με
ταχύτητα όπως θα καθορισθούν από τον σχετικό κανονισμό.

9. Η λειτουργία του λιμένα και η κατασκευή και λειτουργία της μαρίνας αναψυχής
στο Μεσολόγγι και των αλιευτικών καταφυγίων με την προϋπόθεση ότι οι ακτές
και η οικολογική τους υφή δεν πρέπει να αλλοιωθούν.

10. Στην ΠΦ1 απαγορεύεται: .
η κοπή των καλαμιών κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών (Μαϊος έως
Ιούλιος).

11. Στην ΠΦ1 επιβάλλεται να γίνει κατεδάφιση και απομάκρυνση όλων των
αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή. Τα υλικά
θα πρέπει να μεταφερθούν σε κατάλληλη θέση. Κατασκευή νέων πελάδων των
μισθουμένων ιχθυοτροφείων επιτρέπεται με ειδικούς όρους.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στερεών απορριμάτων εντός των ορίων της
εν λόγω ζώνης , όπως και παντός στοιχείου ή υλικού ξένου προς τον φυσικό χώρο.
Επιβάλλεται η άμεση αναβάθμιση του μέχρι πρότινος σκουπιδότοπου της πόλης του
Μεσολογγίου καθώς και άλλων θέσεων απόρριψης σκουπιδιών και η αποκατάσταση
του υγρότοπου. Η συνέχιση της ρύπανσης συνεπάγεται την αρχή της κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

• Επιτρέπεται η απόληψη μικρών ποσοτήτων φερτών υλών από την περιοχή εκβολών
των χείμαρρων κατόπιν μελέτης

• Επιτρέπονται εργασίες στις γέφυρες Αιτωλικού προκειμένου να διευκολυνθεί η
κυκλοφορία των υδάτων

• Επιτρέπεται ο περιοδικός καθαρισμός των αυλακών εισροής νερών αντλιοστασίων
και χειμάρων από την ΥΕΒ ή άλλες υπηρεσίες, σε περιόδους που δεν λαμβάνει
χώρα η αναπαραγωγή των πουλιών (δηλαδή εκτός Απριλίου / Μαΐου / Ιουνίου). Η
απόθεση  των  υλικών που  θα  προκύπτουν  θα  γίνεται   εκτός  της  εν  λόγω
προστατευόμενης περιοχής.

• Επιτρέπονται    θαλάσσια   λουτρά    στα    αλίπεδα   προέκτασης    του    λιμανιού
Μεσολογγίου, γύρω από την πόλη του Αιτωλικού, στο νότιο ακρομώλιο της
Τουρλίδας και στις νοτιοανατολικές ακτές της Ν. Τουρλίδας, στο Λούρο,  στη
Βαμβακούλα   Ευηνοχωρίου,  καθώς  και  στην Αγ.  Τριάδα  Κλείσοβας.   Επίσης
επιτρέπονται λασπόλουτρα στην περιοχή του Μεσολογγίου. Σε όλες αυτές τις
περιοχές επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων κατασκευών (σκιάδες - κυλικεία
κλπ).

• Επιτρέπεται η κατασκευή αναψυκτήριου και πολιτισμικού μουσείου μέσα στη λ/θ εν
είδει πελάδας.

• Επιτρέπεται, σε κατάλληλο χώρο και κατόπιν ΜΠΕ, η μεταφορά των υλικών που
προέκυψαν από την εκσκαφή περιφερειακών τάφρων διαχείμανσης στη Λ/Θ
Κλείσοβας και κατάλληλη διάθεσή τους.

• Ειδικά στους βάλτους και αμμολουρίδες απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία
οχημάτων πλην αυτών που αφορούν στην αλιευτική διαχείριση των φυσικών
ιχθυοτροφείων και των οχημάτων των Υπηρεσιών αφού ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα.

• Επιτρέπονται εργασίες οριοθέτησης / οριοσήμανσης των επιμέρους ζωνών
προστασίας με τρόπους δόκιμους και αποδεκτούς από περιβαλλοντική και αισθητική
άποψη.

• Όπου υπάρχουν στάνες είναι δυνατόν να συντηρούνται και να ανακατασκευασθούν
με την προϋπόθεση της χρήσης παραδοσιακών υλικών, όπως ξύλα, καλάμια κ.λ.π

• Στους  βάλτους  επιτρέπεται   η  περιβαλλοντική   εκπαίδευση  στο  πλαίσιο   του
οικοτουρισμού με την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν ειδικά "οικολογικά
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μονοπάτια".
• Επιτρέπεται η δημιουργία τριών μικρών αλιευτικών καταφυγίων στον όρμο Πεταλά,

στη Βαμβακουλα Ευηνοχωριου και στην Μπούκα του ποταμού Αχελώου με τον ίδιο
τρόπο  και υλικά που προτείνονται για τη Μαρίνα Μεσολογγίου. Για τα καταφύγια
αυτά θα πρέπει να προηγηθεί ΜΠΕ.

• Έργα   βελτίωσης   υδατοποιότητας   ή   ανανέωσης   των   υδάτων,   τα   οποία
προϋποθέτουν βυθοκόρρηση,   επιτρέπονται  μόνο  με  κατάλληλη  διάθεση των
βυθοκορρημάτων, κατά τρόπο που να μην θίγονται (π.χ. μπαζώνονται) φυσικά
υγροτοπικά ενδιαιτήματα και ιδιαίτερα βάλτοι και να μην αποκόπτεται υδατική η
βιολογική επικοινωνία μεταξύ βάλτων και λιμνοθάλασσας.

• Επιτρέπονται όλα τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της μειωμένης ή
μηδενικής ρύπανσης της Λιμνοθάλασσας από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα,
και ειδικότερα στην εκροή των αντλιοστασίων, καθώς και από τα ελαιοτριβεία,
κατόπιν ΜΠΕ.

• Επίσης επιτρέπονται εργασίες εκσκαφής ειδικού αύλακα - αγωγού παράλληλα προς
το δυτικό ανάχωμα του νησιού Τουρλίδας για άντληση Θαλασσινού νερού από τον
Πατραϊκό προς την Αλυκή Μεσολογγίου.   Προϋπόθεση η εκπόνηση ΜΠΕ ώστε να
μη θίγουν σημαντικές για τα πουλιά ζώνες.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των ρύπων στα σημεία εκβολής των
αγωγών των Β.Κ.Μ. Αιτωλικού και των υπολοίπων ρύπων γενικότερα σε όλη τη Λ/Θ
Μεσολογγίου και Αιτωλικού από τα ελαιοτριβεία ή τα φυτοφάρμακα - λιπάσματα.

• Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων των φυσικών
ιχθυοτροφείων καθώς και έργα που αποβλέπουν στη συντήρηση της δομής του
λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος και στη βελτίωση της κυκλοφορίας των νερών στα
προβληματικά σημεία αυτού .

• Επιτρέπονται ελαφρές υποδομές για συγκέντρωση & προσαρμογή άγριου γόνου με
σκοπό την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων.

• Η κοπή καλαμιών όπου κρίνεται σκόπιμο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΙ.1.1 Για τη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας μέχρι τις εκβολές του Ευήνου:

• Κλείσιμο των προσβάσεων, όπου υπάρχουν, στα υφιστάμενα παλαιά εσωτερικά
αναχώματα με διάνοιξη αυλακιών.

• Εκσκαφή του μπαζώματος (ράμπας) στο ανατολικό άκρο του αναχώματος-δρόμου
το οποίο δίνει πρόσβαση στους αλμυρόβαλτους της εκβολής του ποταμού Ευήνου,
ώστε να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα για οποιοδήποτε τροχοφόρο.

//. 1.2. Για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου:

• Κατασκευή έργων διαχείρισης των υδάτων των αντλιοστασίων Αγ. Τριάδας και
Θολής κατόπιν οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων και διαχειριστικής πρότασης
για την άγρια ζωή που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό τάφρων απαγωγής υδάτων και
λεκανών καθίζησης.
Διάνοιξη αυλακιού οριοσήμανσης στο όριο μεταξύ των βάλτων και υφισταμένων
καλλιεργειών ΒΔ της λιμνοθάλασσας (περιοχή Αγ. Νικολάου Κατσά και Αγίας
Τριάδας Κούντουρου) κατόπιν ΜΠΕ.

• Κατασκευή οριοθετικού καναλιού-αναχώματος στα όρια του δυτικού οικισμού
Αιτωλικού και του Βάλτου Αγ. Νικολάου - Ρεμπάκια.

• Κατασκευή Πολιτισμικού Μουσείου και αναψυκτηρίου ξύλινης κατασκευής σε μικρή
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απόσταση από την πόλη εν είδει πελάδας

ΙΙ.1.4     Για τη Λιμνοθάλασσα Μπούκας-Συκιάς και εκβολές Αχελώου:

• Κατασκευή έργων ανάδειξης και προστασίας Λουρονησίδας Μπούκας-Συκιάς
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την ανάπτυξη  του
επιχειρηματικού σχεδίου του ΙΧΘΥΚΑ στην περιοχή.

ΙΙ.1.7     Για τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

• Παρεμβάσεις στις γέφυρες του Αιτωλικού
• Εκσκαφές δίαυλων

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Οι χρήσεις, όροι-περιορισμοί, μέτρα και προτεινόμενα έργα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, ικανοποιούν τα περιεχόμενα του διαχειριστικού στόχου για την ζώνη
Π.Φ.1. Κάποια ειδικά θέματα όπου δεν διαφαίνεται άμεση τεκμηρίωση αναλύονται ως
εξής:

• Στην περιοχή της Κλείσοβας η βόσκηση γίνεται παραδοσιακά επί δεκαετίες, ίσως και
αιώνες. Η αλοφυτική βλάστηση εκεί δεν κινδυνεύει αν δεν υπάρχουν υπεράριθμα
ζώα. Ούτε υπάρχει κίνδυνος για φωλιάζοντα πουλιά εφ όσον ο αριθμός των ζώων
θα  είναι  περιορισμένος σύμφωνα   με   τα   αποτελέσματα  της  μελέτης βοσκο-
ικανότητας.

• Σχετικά με την κοπή καλαμιών στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνάγεται ότι δεν
δημιουργείται πρόβλημα στα πουλιά, τα οποία θα έχουν ήδη φωλιάσει εκεί και θα
έχουν ήδη μεγαλώσει και πετάξει οι νεοσσοί τους. Είναι επίσης μέτρο μείωσης του
οργανικού φορτίου του υγρότοπου ο οποίος στο συγκεκριμένο χώρο της ΒΑ
Κλείσοβας είναι ήδη επιβαρυμένος. Ιδιαίτερα στη ΒΑ Κλείσοβα, όπου υπάρχουν
εκτενείς καλαμώνες, η βόσκηση ενδείκνυται. Βέβαια απαιτείται και στην περίπτωση
αυτή, έλεγχος ως προς το πλήθος των ζώων που βοσκούν εκεί. Η βόσκηση από
περιορισμένο αριθμό τέτοιων ζώων, στο συγκεκριμένο χώρο, συνιστά ήπια μορφή
εκμετάλλευσης και παράλληλα συμβάλει στην τοπική παράδοση, χωρίς να προκαλεί
προβλήματα στην άγρια ζωή.

• Για το θέμα της συλλογής δολώματος (καραβίδας) στις εκβολές του Ευήνου,
επισημαίνεται ότι αυτή η συλλογή γινόταν παραδοσιακά επί πολλές δεκαετίες και
δεν είχε προκύψει  κάποιο πρόβλημα  στην παρουσία του  είδους αυτού  της
καραβίδας που παρέμεινε σε αφθονία. Επίσης δεν γινόταν όχληση αξία λόγου, στα
πουλιά που ενδιαιτούν εκεί. Όμως πρόσφατα, χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
αυτού   του   δολώματος   μηχανικές   αντλίες   που   ενδεχομένως   εξαντλούν   το
συγκεκριμένο απόθεμα. Η δραστηριότητα θα ελεχθεί νομοθετικά με πρόταση-νόμο
που προετοιμάζει ειδική επιτροπή του Υπ. Γεωργίας. Η συλλογή δολώματος με την
προϋπόθεση που τέθηκε δεν εγκυμονεί κίνδυνο μείωσης αυτού του συγκεκριμένου
είδους.

• Η κατασκευή αυλακιών για την οριοθέτηση βάλτων από υφιστάμενες καλλιέργειες
κρίνεται αναγκαία και θετική για το οικοσύστημα. Το έργο αυτό θα αποτρέψει
περαιτέρω   επέκταση   των   καλλιεργειών   εις   βάρος   του   υγρότοπου.   Αυτό
παρατηρήθηκε  και  στην πράξη,  όπου  σε  ζώνη  που  υπήρξε  τέτοιο  αυλάκι,
σταμάτησαν ακριβώς εκεί οι καλλιεργητές, ενώ σε ζώνη όπου δεν υπήρξε, οι
καλλιέργειες επεκτάθηκαν προς το εσωτερικό του υγρότοπου (θέση Αγ. Νικόλαος
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Αιτωλικού).

• Ομοίως η κατασκευή οριοθετικού καναλιού-αναχώματος στα όρια του Δυτικού
Οικισμού   Αιτωλικού  και   του   Βάλτου  οδηγεί   στην  παρεμπόδιση   επέκτασης
καταπατήσεων εις βάρος του υγρότοπου.

• Όπου προτείνονται οργανωμένα θαλάσσια λουτρά, δε θα υπάρξει όχληση αν
τηρούνται κάποιες προδιαγραφές ως προς τη συγκέντρωση/συλλογή απορριμμάτων
και ως προς τη διασπορά ή μη των λουομένων.

11.2. ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.2)

ΕΝΤΑΞΗ

Πρόκειται βασικά για χερσαίους λοφώδεις οικότοπους και πιο συγκεκριμένα τους:

δάσος του Φράξου, ορισμένες αποξηραθείσες, αλατούχες εκτάσεις, κοντά στις
περιοχές, Ευηνοχωρίου, Νεοχωρίου, Διόνι Κατοχής, το Λόφο Κουτσιλάρη, το νησί
Διονιού, το λόφο Χουνοβίνα, τη ΝΑ πλαγία Καληχίτσας, τους λόφους Μαυρονήσι,
Μεγάλο Βούνι, Μικρό Βούνι, Σκουπά Ταξιάρχη, Τρίκαρδο, το Φαράγγι Κλεισούρας και
το Φαράγγι Παλιορόλακκα, τμήμα του όρους Βαράσοβα, περιοχή της Φοινικιάς
Αιτωλικού και τμήμα του λόφου Κατσά, τμήμα του νησιού Τουρλίδας, τμήμα του
Λούρου και την περιοχή των πηγών του Αγ. Δημήτριου.

Επίσης, στην εν λόγω ενότητα περιλαμβάνεται και το νησί Πεταλάς, αφού είναι
ενωμένο με το σύστημα των υγροτόπων της περιοχής και έχει τα χαρακτηριστικά ενός
των παρακείμενων λόφων, όπως π.χ. της Χουνοβίνας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αναλόγως του επιμέρους τύπου οικοτόπου, διαφοροποιούνται οι στόχοι. Έτσι έχουμε,

για τους λοφώδεις οικότοπους:
• Η διατήρηση της άγριας ζωής αυτών των ενδιαιτημάτων η οποία περιλαμβάνει

πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη, ιδιαίτερα δε αρπακτικά πουλιά και η οποία
συνεισφέρει στη βιοποικιλότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος του υγροτοπικού
συμπλέγματος.

για τις αποξηραμένες ημι-υγροτοπικές εκτάσεις:
• Η διατήρησή τους ως μεταβατικών ζωνών, μεταξύ του εντατικά καλλιεργούμενου

χώρου και του κυρίως υγρότοπου, χρήσιμων όχι μόνο από την άποψη διατήρησης
εντονότερης μωσαϊκότητας και υψηλής βιοποικιλότητας αλλά και από την άποψη της
διατήρησης μιας πολύτιμης ζώνης εξισορρόπησης των χρήσεων στη γεωργία,
κτηνοτροφία και αλιεία, (εξισορρόπιση των χρήσεων τόσο μεταξύ όσο και με το
καθαρά φυσικό περιβάλλον).

για το δάσος του Φράξου:
• Η διατήρηση ενός σπανίου δείγματος αυτού του οικότοπου.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιπλέον των αναφερομένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. επιτρέπεται

1. Η βόσκηση ως έχει και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού ζώων μέχρι
την εκπόνηση και έγκρισης μελέτης βοσκοϊκανότητας συνολικά για όλη την
προστατευόμενη περιοχή.
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2. Η γεωργία, στις υφισταμένες δενδροκαλλιέργειες στις λοφώδεις ζώνες (ελαιώνες).
3. Η δασοπονία γενικά και οι αναδασώσεις όπου κρίνονται σκόπιμες κατόπιν των

ειδικών προγραμμάτων του αρμόδιου Δασαρχείου.
4. Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και

την οικολογική ευαισθητοποίηση κατά μήκος ειδικών μονοπατιών- οικολογικά
μονοπάτια, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, τα οποία θα επιλεγούν μετά από
την ειδική μελέτη. Η διαμονή των επισκεπτών επιτρέπεται μόνον κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

5. Η ήπια αναψυχή, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6. Η χρήση και συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύου, για την εξυπηρέτηση των

επιτρεπομένων δραστηριοτήτων και για τη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής.
Χώροι στάθμευσης δεν επιτρέπονται εντός ΠΦ2 εκτός εάν τούτο προβλέπεται από
το σχετικό κανονισμό.

7. Η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταμένων μοναστηριών και μνημείων
8. Αρχαιολογικές ανασκαφές με τον ορό ότι δεν θίγουν το οικοσύστημα
9. Η συντήρηση οικίσκων των αλιέων.
10. Όροι περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες

ορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα τέσσερα (4) στρέμματα

ΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Η βόσκηση αποτελεί την κύρια χρήση σε αυτούς τους οικότοπους υπό όρους και
περιορισμούς που καθορίζονται κατά περίπτωση.   Πάντως, το τμήμα του λόφου
Κατσά Αιτωλικού, όπου υπάρχει τυπική μακκία βλάστηση που δεν πρέπει να
αλλοιωθεί, δεν πρέπει να βοσκηθεί καθόλου όπως επίσης και το φαράγγι της
Κλεισούρας όπου έχουν γίνει ειδικές δασώσεις και έργα προστασίας της φυσικής
βλάστησης.  Στο δάσος του Φράξου θα πρέπει να επιτραπεί  η βοσκή  μόνο
προβάτων.   Η βοσκή άλλων οικόσιτων (βοοειδών, χοίρων και αιγών) αλλοιώνει
έντονα αυτό το χώρο.

• Επιτρέπεται η κατασκευή μικρών στάνων, που θα συνοδεύονται από μικρά κιόσκια,
(ημιυπαίθριοι χώροι) μόνον με τοπικά φυσικά παραδοσιακά υλικά (ξύλο, καλάμι,
ψαθί)

• Η μελισσοκομία μπορεί να γίνεται σε αναφερομένους χώρους. Κυψέλες δεν πρέπει
να τοποθετούνται κοντύτερα από απόσταση της τάξης των 200 μέτρων από χώρους
ήπιας αναψυχής ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικότερα σημειακούς χώρους
τακτικής ανθρώπινης παρουσίας. Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετούνται κυψέλες
πάνω σε μονοπάτια ή δρόμους και να εμποδίζουν τις προσβάσεις.

• Επιτρέπονται επιπλέον και ανάλογα με τον διαχειριστικό στόχο της κάθε μιας
περιοχής, η δασοπονία, οι αρχαιολογικές ανασκαφές, η ήπια αναψυχή και οι
πολιτιστικές δραστηριότητες και ο αθλητισμός σε συγκεκριμένες θέσεις.

• Ημερήσια    αναψυχή    και    οικοτουριστικές    δραστηριότητες    περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και πολιτιστικών δρωμένων

• Στη ΝΔ ακτή του Κουτσιλάρη όπως και στη Δυτική ακτή του Πεταλά, επιτρέπεται
στην   ακτογραμμή   η   κατασκευή   μικρού   φυλακίου   υποστήριξης   γειτονικών
ιχθυοτροφείων (ένα φυλάκιο ανά μονάδα προσκείμενης στη θαλάσσια περιοχή
ιχθυοκαλλιέργειας ή οστρακοκαλλιέργειας. Προϋπόθεση είναι η πρόσβαση προς
αυτό μόνο δια θαλασσής (όχι με διάνοιξη δρόμου)

• Επιτρέπεται η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταμένων μοναστηριών

• Επιτρέπεται, σε συγκεκριμένες θέσεις και κατόπιν περιβαλλοντικής μελέτης, η
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κατασκευή σταθμών έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
όπως και ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  Η  σχετική
υποδομή θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρού εμβαδού κατασκευές, παραδοσιακής
μορφής.

• Επιτρέπεται η ορυζοκαλλιέργεια, με βιοκαλλιέργεια, σε οριοθετημένα τμήματα
(υποζώνη ΠΦ2Γ)

• Επιτρέπεται η συλλογή ελαιοκάρπου από υφιστάμενα διάσπαρτα ελαιόδενδρα στη
λοφώδη ζώνη.

• Επιτρέπεται η αποκατάσταση του τοπίου όπου έχει αλλοιωθεί ,οπως  π.χ.   από
λατομεία, κατόπιν περιβαλλοντικής μελέτης

• Επιτρέπεται   η   συντήρηση   του   υφισταμένου   οδικού   δικτύου,   όχι   όμως   η
ασφαλτόστρωσή του ή τσιμεντόστρωσή του

• Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων στις υφισταμένες οδούς.

• Οι ιχθυοκομικές καλλιέργειες θα είναι ημιεντατικής-εκτατικής μορφής.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• Περιοδική εποπτεία των περιοχών και έλεγχος δραστηριοτήτων
• Μελέτες βοσκο-ικανότητας και πιλοτικές εφαρμογές
• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από το Φορέα Διαχείρισης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αναφέρονται αναλυτικά για κάθε επιμέρους περιοχή

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Οι γενικές χρήσεις - περιορισμοί και τα διαχειριστικά μέτρα που τίθενται για την Π.Φ.2
ικανοποιούν το διαχειριστικό στόχο για το σύνολο των περιοχών, καθώς καθορίζουν
κανόνες λειτουργίας - ελέγχου των υφισταμένων δραστηριοτήτων (βόσκηση κ.α) και
αποτρέπουν την αισθητική και φυσική υποβάθμιση των περιοχών αυτών. Στη συνέχεια
για κάθε περιοχή, ή σύνολο περιοχών που αποτελούν μια ενότητα ή ένα ιδιαίτερο τύπο
οικοσυστήματος, προτείνονται, επιπλέον των ανωτέρω , ειδικότερες χρήσεις,
περιορισμοί και διαχειριστικά μέτρα.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Α

Αφορά την περιοχή του Δάσους του Φράξου

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Υπόλοιπο ενός από τους σπανιότερους παραποτάμιους οικοτόπους της Μεσογείου
αποτελεί ζωντανό και αξιόλογης έκτασης μνημείο της φύσης αυτού του τύπου, και είναι
το μεγαλύτερο που απέμεινε στον ελληνικό χώρο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
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Η προστασία, αναβάθμιση και υποβοήθηση της φυσικής ανανέωσης του Δάσους

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης
2. Τα έργα πυρόσβεσης κατόπιν ειδικής μελέτης

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιτρέπονται έργα για δίκτυο πυρόσβεσης
• Επιτρέπεται η δημιουργία σταθμού έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

ευαισθητοποίησης όπως και ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Η σχετική υποδομή θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρού εμβαδού κατασκευές,
παραδοσιακής μορφής. Ο Σταθμός θα περιλαμβάνει και οικίσκο φύλακα επιφάνειας
της τάξης 80 τ.μ., επίσης παραδοσιακής μορφής και από φυσικά υλικά.

• Επιτρέπεται η διαμόρφωση ειδικού μονοπατιού το οποίο θα χρησιμοποιείται στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με
ελαφράς κατασκευής καθιστικά και ημιϋπαίθριους χώρους

• Επιτρέπεται η κατασκευή μικρής στάνης μόνον με φυσικά παραδοσιακά υλικά (ξύλο,
καλάμι, ψαθί)

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Ο γενικός όρος για τη μελέτη βοσκο-ικανότητας οφείλει να συνδυαστεί με μελέτη και
πρόγραμμα ανανέωσης της βλάστησης του δάσους, που θα εκπονηθεί από το
οικείο Δασαρχείο.

• Σύναψη σύμβασης κτηνοτρόφου με το Δασαρχείο. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει
τους όρους της βόσκησης και της φύλαξης του δάσους. Η επιτήρηση των ορών της
σύμβασης από τον Φορέα Διαχείρισης και το Δασαρχείο.

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Αναπλάσεις της υπάρχουσας περίφραξης με φυσικά υλικά.
• Κατασκευή    του   παραπάνω   αναφερόμενου    σταθμού    σύμφωνα    με    τους

προαναφερόμενους όρους και τις προδιαγραφές ειδικής μελέτης
• Εργασίες διαμόρφωσης ειδικού μονοπατιού για περιβαλλοντική εκπαίδευση κατόπιν

ειδικής μελέτης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην ανάδειξη του σπανίου αυτού οικοσυστήματος
και σε συνδιασμό με την φύλαξη και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εξασφαλίζουν την
προστασία του.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Β

Περιλαμβάνει αποξηραμένες εκτάσεις που γειτνιάζουν άμεσα με λιμνοθάλασσες και δεν
έχουν αξιόλογη γεωργική αποδοτικότητα λόγω αλατότητας του εδάφους

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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Οι εκτάσεις αυτές είναι ιδιωτικές, κοινοτικές ή δημοσιές και μετά την αποξήρανσή τους
δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα αποδοτικές σε γεωργικές καλλιέργειες. Όμως συνιστούν
ζώνες βόσκησης σημαντικές για την κτηνοτροφία της περιοχής και παράλληλα
αξιόλογα ενδιαιτήματα παρυδάτιων κυρίως ειδών πουλιών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η χρήση τους ως ζωνών διαβάθμισης και εξισορρόπησης δραστηριοτήτων (γεωργία,
βόσκηση, ιχθυοπαραγωγή) και φυσικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την προστασία
άγριας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας

2. Ο περιοδικός καθαρισμός των αυλακών εισροής νερών αντλιοστασίων και
χείμαρρων. Η απόθεση των υλικών που θα προκύπτουν μετά από σχεδιασμό και
έγκριση θα γίνεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής.

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιτρέπεται   η  κατασκευή   μικρών  στάνων  μαζί   με   μικρά   καταλύματα   των
κτηνοτροφών, παραδοσιακής μορφής και με φυσικά υλικά (ξύλα, καλαμιά, ψαθιά)

• Επιτρέπονται οι επιλεκτικοί περιοδικοί πλημμυρισμοί κατόπιν μελέτης αφενός για τη
βελτίωση της βοσκο-ικανότητας αφετέρου για ειδική διαχείριση της άγριας ζωής.
Συντονισμός των ενδιαφερομένων όπως και των σχετικών ενεργειών θα έχει ο
Φορέας Διαχείρισης.

• Εάν για τον επαναπλημμυρισμό χρησιμοποιούνται αποστραγγιζόμενα από τις
καλλιέργειες νερά, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των ρυπαντικών
φορτίων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Η περίοδος που θα διενεργούνται πλημμυρισμοί θα προκύψει από ειδική μελέτη,
όπως επίσης και το σύστημα του πλημμυρισμού προκειμένου να είναι αποδοτικό.

• Επιβάλλεται έλεγχος υπολοίπων των λιπασμάτων και των αγροχημικών  που
καταλήγουν στην περιοχή από τις επιφανειακές απορροές. Απαιτείται εγκατάσταση
συστήματος παρακολούθησης ποιότητας απορροών σε χαρακτηριστικές θέσεις στις
εξόδους των τάφρων αποστράγγισης

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Προτείνεται η κατασκευή συστήματος θυροφραγμών στο αποστραγγιστικό δίκτυο
των εν λόγω εδαφών ώστε να πλημμυρίζουν κατά τόπους από τα όμβρια νερά.
Επίσης   η   κατασκευή   τάφρων   ή  άλλων   αγωγών   που   θα   οδηγούν   τα
αποστραγγιζόμενα νερά από τα αντλιοστάσια στις επιλεγόμενες εκτάσεις προς
πλημμυρισμό κατόπιν ειδικής υδραυλικής - εδαφολογικής και περιβαλλοντικής
μελέτης που θα καθορίζει την χωρική και χρονική κατανομή της παροχέτευσης
νερού.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Οι περιοδικοί πλημμυρισμοί θα εμπλουτίσουν τις υπό μελέτη εκτάσεις με γλυκά νερά
και θα μειώσουν έτσι το μέτωπο της υφαλμύρωσης. Επιπλέον θα εμφανιστούν
υγροτοπικά φυτικά είδη στις εκτάσεις αυτές με αξιόλογη βοσκητική αξία και με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της εκτατικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Γ

Αφορά εκτάσεις που παρεμβάλονται μεταξύ του χώρου των συμβατικών καλλιεργειών
και της προηγουμένης υποζώνης (Π.Φ.2Β)

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγουμένη υποζώνη (Π.Φ.2Β) αλλά βρίσκεται
πλησιέστερα προς τις συμβατικές καλλιέργειες. Για αυτό και είναι διαφορετικά τα
διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται σε σχέση με εκείνα της υποζώνης Π.Φ.2Β.

ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο ίδιος όπως και στην Π.Φ.2Β

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την προστασία
άγριας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας

2. Η ορυζοκαλλιέργεια η οποία θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί με βιολογικές
καλλιέργειες, σύμφωνα με τον "Περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής" ως ισχύει.

3. Η ψαθοκαλλιέργεια
4. Οι ιχθυοκομικές εκμεταλλεύσεις σε χωμάτινες δεξαμενές με εκτατική ή ημιεντατική

μορφή

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα βασίζονται στον περιοδικό πλημμυρισμό  αυτών
των εδαφών και συνεπώς επιτρέπονται οι καλλιέργειες αναλογών γεωργικών
προϊόντων (ορυζοκαλλιέργειες). Κάτι τέτοιο προβλέπεται και στην μελέτη Ψιλοβίκου.
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρηθούν κάποια εδάφη για κτηνοτροφία
και για μια άγρια ζωή.

• Επιβάλλεται έλεγχος στην περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και αγροχημικών
• Οι ιχθυοκομικές καλλιέργειες θα είναι ημιεντατικής μορφής σε χωμάτινες δεξαμενές.

Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις υποστήριξης τέτοιων μονάδων    (φυλάκια μικροί
αποθηκευτικοί - βοηθητικοί χώροι. Για τις ιχθυοκομικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται
ΜΠΕ

• Για τις ανάγκες της ορυζοκαλλιέργειας επιτρέπεται η δόμηση μικρών αγροτικών
αποθηκών, επιφάνειας της τάξης των 50 τ .μ.

• Για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας επιτρέπεται η κατασκευή στάνων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Απαιτείται εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας απορροών σε
χαρακτηριστικές θέσεις στις εξόδους των τάφρων αποστράγγισης
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• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην υποζώνη Π.Φ.2Β, αλλά επιπλέον τονίζεται ότι στις
υδραυλικές - εδαφολογικές μελέτες θα ληφθεί υπόψη ο συνδιασμός των δυο
υποζωνών με τα διαφορετικά εδαφολογικά ή και μορφολογικά χαρακτηριστικά ώστε οι
περιοδικοί πλημμυρισμοί να έχουν ωφέλεια και στους δυο τύπους υποζωνών.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Δ

Αφορά την Νήσο Πεταλά

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το παραπάνω νησί συνεισφέρει στην αύξηση της βιοποικιλότητας του ευρύτερου
οικοσυστήματος της περιοχής προστασίας και συνιστά κύριο οικότοπο σπανίων
αρπακτικών πουλιών στην περιοχή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση της φυσικότητας και βιοποικιλότητας

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η μελισσοκομία
2. Η κατασκευή φυλακίων στην ακτή για τις ανάγκες των ιχθυοκαλλιεργειών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Στη Ν. Πεταλά επιτρέπεται η κατασκευή ταΐστρας γυπών βάσει μελέτης και ειδικού
προγράμματος ΥΠΕΧΩΔΕ και Ορνιθολογικού Φορέα

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Ε

Αφορά την περιοχή του Λόφου Κουτσιλάρη

ΑΞΙΑΠΕΡΟΧΗΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Δ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η μελισσοκομία
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2. Η λειτουργία του ΙΧΘΥΚΑ, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις της περιοχής ΠΦ2Δ και επιπλέον
επιτρέπεται η κατασκευή ερευνητικού και εκπαιδευτικού σταθμού του ΙΧΘΥΚΑ. Το
κτίριο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον. Σ'αυτο θα συμβάλλουν
τα κατάλληλα δομικά υλικά και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου.

• Επιβάλλεται η αποκατάσταση της αισθητικής του  τοπίου  του  ισοπεδωμένου
τμήματος του λόφου που είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τον σταθμό του ΙΧΘΥΚΑ, αλλά είναι αναγκαίο να
ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση του τοπίου στην περιοχή του λόφου.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Ζ

Αφορά τους λόφους Σκουπάς, Μεγάλο Βούνι, Μικρό Βούνι, Μαυρονήσι, Ταξιάρχης,
Χερσόνησος Διόνι, Χουνοβίνα, ΝΑ πλαγιά Καληχίτσας

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Ε

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η γεωργία στους υφισταμένους ελαιώνες
2. Η μελισσοκομία

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιτρέπονται οι ανασκαφές, οι οποίες δεν πρέπει να επιδράσουν αρνητικά στο
οικοσύστημα

• Η κυκλοφορία οχημάτων σε υφισταμένους δρόμους
• Απαιτείται η διερεύνηση της σκοπιμότητας αναδασώσεων και των χώρων

όπου πρέπει να γίνουν.
• Επιβάλλεται η αποκατάσταση του ανενεργού λατομείου στο λόφο Ταξιάρχη

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών Δασαρχείου και Αρχαιολογικής υπηρεσίας
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• Συντήρηση της δεξαμενής της Χουνοβίνας.
• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Η

Αφορά το Φαράγγι Κλεισούρας, το Φαράγγι Παλιορόλακκα και το Λόφο Τρικάρδου

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Ε

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η γεωργία στους υφισταμένους ελαιώνες
2. Η μελισσοκομία

ΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Συντηρηση των υφισταμένων μοναστηριών στο Φαράγγι της Κλεισούρας και οι
αρχαιολογικές ανασκαφές στο Λόφο Τρικάρδου.

• Επιτρέπεται και στους δυο χώρους η κατασκευή και η λειτουργία μόνιμου ισόγειου
μικρού αναψυκτήριου, επιφάνειας της τάξης των 80μ2, παραδοσιακής κατασκευής
από ξύλο και πέτρα, που σε κάθε περίπτωση θα είναι προσαρμοσμένο στο τοπίο.

• Ειδικότερα στο Φαράγγι Κλεισούρας επιτρέπεται  και η κατασκευή ενός εκθετηρίου
παραδοσιακών προϊόντων παραγομένων στην περιοχή καθώς και ενός μουσειακού
περίπτερου ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος του φαραγγιού. Στο φαράγγι
Παλιορόλακκα επιτρέπεται η επισκευή υδρόμυλων για χρήση ήπιας αναψυχής ή
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Ισχύουν τα διαχειριστικά μέτρα που αφορούν την βόσκηση και την μελισσοκομία
που επιτρέπονται σε προηγούμενες υποζώνες

• Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την ζώνη όπου θα δημιουργηθεί η υποδομή
(εκθετήριο, καντίνα και οι ανάλογες διαμορφώσεις)

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Η κατασκευή μικρού μουσείου με παραδοσιακά υλικά για την προβολή του φυσικού
περιβάλλοντος του φαραγγιού.

• Έργα ανάδειξης του φαραγγιού και ξεκούρασης ταξιδιωτών σε τμήμα της παλαιάς
Εθνικής Οδού με τη δημιουργία καντίνας - κιόσκιων

• Έργα αποκατάστασης του τοπίου του φαραγγιού από παλαιότερες
επεμβάσεις όπως η αποκατάσταση παλιού λατομείου στην Κλεισούρα, η
εγκατάσταση υπογείων γραμμών της ΔΕΗ, απομάκρυνση μπάζων, επιχωματώσεις
για φυτεύσεις με τοπικά είδη φυτών και θάμνων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τα έργα που προτείνονται στο φαράγγι της Κλεισούρας αναδεικνύουν την αιθητική του
τοπίου, ευαισθητοποιούν το κοινό και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία του.
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ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Θ

Αφορά τμήμα του όρους Βαράσοβα, όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη οριοθέτησης.

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ισχύει ότι έχει αναφερθεί και στην Π.Φ.2Δ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1. Η μελισσοκομία
2. Ο ορειβατικός αθλητισμός, για την άσκηση του οποίου θα πρέπει να ληφθούν

μέτρα ώστε να μην αλλοιώνεται η αισθητική του τοπίου με μόνιμες αναρριχητικές
εξαρτήσεις επί των βράχων

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός από τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν για τη βόσκηση και τη
μελισσοκομία, σε ότι αφορά τον ορειβατικό αθλητισμό δεν θα πρέπει να αλοιώνεται η
αισθητική του τοπίου με μόνιμες αναρριχητικές εξαρτήσεις επί των βράχων

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή προσβάσεων, πλακοστρώσεις, 3Α, κ.λ.π. Κατασκευή περίπτερου για την
υποδοχή των επισκεπτών (μικρό αναψυκτήριο) και αυτών που θα κάνουν
αναρριχήσεις. Επίσης πρέπει να προβλεφθούν χώροι υγιεινής και διανυκτέρευσης, σε
κατάλληλη θέση, εντός ορίων προτεινόμενης ΖΟΕ.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ο ορειβατικός αθλητισμός πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στη Βαράσοβα
και η προσεκτική τήρηση των κανόνων λειτουργίας για την αποφυγή ρύπανσης και
αλλοίωσης της αισθητικής, εξασφαλίζει τη διατήρηση της φυσικότητας και
βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Ι

Αφορά τα αποξηραθέντα εδάφη στη Φοινικιά Αιτωλικού.

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στην περιοχή παρατηρείται μεγάλη ποικιλία υγροτοπικής βλάστησης σε πολύ μικρό
χώρο, καθώς και συγκέντρωση αξιόλογης πανίδας κοντά στην πόλη του Αιτωλικού.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση της άγριας ζωής πολύ κοντά στο δομημένο περιβάλλον με σκοπό την
ανάδειξή της και την επιμόρφωση, αναψυχή και ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό τη βελτίωση των
εδαφολογικών χαρακτηριστικών

2. Η οργάνωση - διαμόρφωση ενός οικολογικού πάρκου

ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιτρέπεται:

1? η δημιουργία σταθμού έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης όπως και ανάδειξης και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος. Η σχετική υποδομή θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρού εμβαδού
κατασκευές, παραδοσιακής μορφής. Ο Σταθμός θα περιλαμβάνει και οικίσκο
φύλακα επιφάνειας της τάξης των 80 τ.μ., επίσης παραδοσιακής μορφής και από
φυσικά υλικά,

2? η διαμόρφωση κατόπιν ειδικής οικολογικής μελέτης ειδικού μονοπατιού το οποίο θα
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι
εξοπλισμένο με ελαφράς κατασκευής καθιστικά και ημιϋπαίθριους χώρους,

3? η κατασκευή μικρής στάνης μόνον με φυσικά παραδοσιακά υλικά (ξύλο, καλάμι,
ψαθί)

Η απαραίτητη υποδομή όλων των χρήσεων θα είναι ελαφρά και θα προβλεφθεί έτσι
ώστε να προσαρμόζεται στο ανάλογο τοπίο.
Για τους επιλεκτικούς πλημμυρισμούς απαιτείται ειδική διαχειριστική μελέτη
Απαιτείται λεπτομερής μελέτη εφαρμογής της πρότασης.

• Στα αλίπεδα Μεσολογγίου (ΠΠ6) θα προβλεφθούν όλα τα ανωτέρω πλην των
πλημμυρισμών και της βόσκησης. Στόχος η δημιουργία ενός οικολογικού πάρκου

Απαιτούνται μελέτες διαμόρφωσης του χώρου

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Οριοσήμανση και ειδικές περιφράξεις του χώρου
• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Έργα ανάδειξης του περιβάλλοντος - παρατηρητήρια της άγριας ζωής.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τα ανωτέρω προτείνονται διότι το οικοσύστημα είναι σε τέτοια κατάσταση που τα
επιτρέπει και μάλιστα συνεισφέρουν στην προστασία του και τη σωστή διαχείρισή του.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Κ

Αφορά μόνο τμήμα του λόφου Κατσά Αιτωλικού
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ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι το προστατευτέο τμήμα του λόφου καλύπτεται από
πυκνή Μακκία βλάστηση, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, μοναδική μέσα στο
υγροτοπικό σύμπλεγμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση ειδικού οικοτόπου για τα στρουθιόμορφα και αλλά πουλιά μέσα στο
υγροτοπικό σύμπλεγμα

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η γεωργία στους υφιστάμενους ελαιώνες
2. Η μελισσοκομία
3. Τα έργα πυρόσβεσης - αντιπυρικός σταθμός κατόπιν ειδικής μελέτης

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Δημιουργία Αντιπυρικού Σταθμού με κυλικείο. Η απαραίτητη υποδομή θα είναι
ελαφρά και προσαρμοσμένη στο τοπίο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Όλα τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία του θαμνότοπου από το
οικείο Δασαρχείο και εκείνα που αφορούν στην πρόληψη των πυρκαγιών.

• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Εργασίες οργάνωσης Αντιπυρικού Σταθμού και μικρού περιπτέρου
αναψυχής εκδρομέων  στην κεντρική  κορυφή  του  λόφου  και  εγκατάσταση
κατάλληλης υποδομής (κιόσκια, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων)

• Βελτίωση του δρόμου που οδηγεί στην κορυφή και στην προτεινομένη υποδομή
• Διάνοιξη οριοθετικού δρόμου στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου (στα όρια

υφισταμένων ελαιώνων) ο οποίος θα ολοκληρώσει την περιμετρική οριοθέτηση της
φυσικής βλάστησης.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Λ

ΑφορΆ τμήμα της Ν.Τουρλίδας

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ανήκει στις αποξηραμένες ημι-υγροτοπικες εκτάσεις, όπου έχει δημιουργηθεί αξιόλογο
υγροτοπικό οικοσύστημα, και αποτελεί τμήμα της Νήσου Τουρλίδας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η προστασία του οικοσυστήματος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διαχείριση
της βλάστησης ως προς τη βόσκηση.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
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1. Η δημιουργία οικολογικού πάρκου, το οποίο συνίσταται σε λειτουργά όπως η
ήπια αναψυχή, ο αθλητισμός, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ο οικολογικός
περίπατος πεζή ή με ποδήλατα κατά μήκος ειδικών διαδρομών

2. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε μη νόμιμων κατασκευών και η
απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιτρέπεται η βόσκηση με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θα
προκύψουν από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας. Σε περιοχή που αποτελεί τμήμα
της περιοχής των λιβαδιών προτείνεται η κατασκευή των απαραίτητων
εγκαταστάσεων της βόσκησης, όπως στέγαστρα, ποτίστρες, κλπ. με
παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία και παραδοσιακά υλικά (όπως πέτρα, ξύλα,
καλάμια). Ωστόσο απαγορεύεται η εγκατάσταση συμβατικών κτηνοτροφικών
μονάδων.

• Οι επιτρεπόμενες χρήσεις της περιβαλλοντικής – οικολογικής εκπαίδευσης
ελεύθερου αθλητισμού στο ύπαιθρο, και της υπαίθριας ημερήσιας αναψυχής θα
διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να αποδοθεί ένα θεματικό οικολογικό πάρκο, που
θα αρθρώνεται κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών.

• Οι διαδρομές - το οικολογικό και το αθλητικό μονοπάτι - θα αναπτυχθούν στα
ήδη διανοιγμένα μονοπάτια , προκειμένου να μην επέλθει περαιτέρω καταστροφή
στη βλάστηση. Όπου δε είναι αναγκαίο θα τοποθετηθούν ξύλινοι
πασσαλόπηκτοι διάδρομοι

• Κατά μήκος του οικολογικού μονοπατιού θα τοποθετηθούν παρατηρητήρια,καθώς
και ειδική σήμανση με επεξηγηματικό περιεχόμενο για το οικοσύστημα. Κατά μήκος
των μονοπατιών, θα οργανωθούν καθιστικά, που θα περιλαμβάνουν σκιάδες,
παγκάκια, τραπέζια (υπαίθριο γεύμα), κρήνες, καλάθια αχρήστων, προκειμένου οι
επισκέπτες της ζώνης - επισκέπτες , αθλούμενοι - να έχουν τη δυνατότητα της
ανάπαυσης.
• Επιτρέπεται η πεζή ή με ποδήλατα κυκλοφορία στα μονοπάτια - διαδρόμους που

θα καθοριστούν
• Η πρόσβαση στη Ν.Τουρλίδας δια θαλασσής θα είναι ελεγχόμενη. Για το λόγο αυτό

προτείνονται από θαλάσσης δυο συνδέσεις του Νησιού. Στο βόρειο τμήμα από τις
δυτικές επιχωματώσεις της πόλης, η πρόσβαση θα είναι απ' ευθείας με τη ζώνη
Π.Φ., και στο νότιο τμήμα του από την Τουρλίδα, η πρόσβαση θα είναι στην
γειτονική ζώνη Π.Π. και μέσω αυτής στη ζώνη Π.Φ. Η πρόσβαση αυτή κυρίως θα
εξυπηρετεί τους τουρίστες μετά την επίσκεψη τους στην Τουρλίδα. Οι γαΐτες βέβαια
θα αποτελούν το μοναδικό μέσο μεταφοράς.

• Οι υφισταμένες πελάδες πρέπει να απομακρυνθούν

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Συνεχής έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται.
• Επιβάλλονται οριοσημάνσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Εργασίες   διαμόρφωσης   του   θεματικού   οικολογικού   πάρκου,   όπως   αυτό
προδιαγράφεται με βάση τους όρους και τους περιορισμούς.

• Η κατασκευή του οριοθετικού αναχώματος / φυτοφράχτη μεταξύ ζώνης Π.Φ. και
Π.Π. θα κατασκευασθεί εκτός ορίου της ζώνης ΠΦ, σε επαφή με αυτό, και πάντως
εντός ορίου Π.Π. Θα πρόκειται για ένα  ανάχωμα  το οποίο θα φυτευθεί  με
κατάλληλα φυτά, εκατέρωθεν του οποίου θα υπάρχουν δυο σχετικά αβαθή κανάλια.
Η οριοθέτηση μεταξύ των υποζωνών Α.Π. και Π.Φ θα υλοποιηθεί με φράκτη
αποτελούμενο από ξύλινους πασσάλους και ηλεκτροφόρα καλώδια (12volt), ώστε
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να παρεμποδίζεται η είσοδος των βοσκόντων ζώων.

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Μ

ΕΝΤΑΞΗ - ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Λούρου εντάσσεται στη χερσαία ζώνη
προστασίας της φύσης Π.Φ.2 καθώς αποτελεί παράκτιο αμμώδη σχηματισμό με
σπανίους αντιπροσωπευτικούς οικοτόπους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η προστασία του οικοσυστήματος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διαχείριση
της βλάστησης ως προς τη βόσκηση.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1. Η δημιουργία οικολογικού πάρκου, το οποίο συνίσταται σε λειτουργίες, όπως η
ήπια αναψυχή, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ο οικολογικός περίπατος
πεζή ή ιππαστή κατά μήκος ειδικών διαδρομών, οι οποίες δεν θα θίγουν τη
βλάστηση και το οικοσύστημα.

2. Η λειτουργία αντιπυρικού σταθμού κοντά στο δάσος του κέδρου και η κατασκευή
δικτύου πυρόσβεσης κατόπιν ειδικής μελέτης

3. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε κατασκευών και η απομάκρυνση των
προϊόντων κατεδάφισης

ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Επιβάλλεται η κατεδάφιση όλων των υφισταμένων κατασκευών διαμονής   και η
απομάκρυνση των υλικών

• Επιβάλλεται μελέτη βοσκοϊκανότητας
• Επιτρέπεται η εγκατάσταση φυλακίων στο ανατολικό άκρο του Λούρου και

βοηθητικών εγκαταστάσεων μικρού εμβαδού για την υποστήριξη ιχθυοτροφείων
στην εγγύς θαλάσσια περιοχή με πρόσβαση από τον υφιστάμενο δρόμο αλλά
ελεγχόμενα,  και  από  τη   θάλασσα.   Επίσης  επιτρέπεται η   συντήρηση   των
υφισταμένων εγκαταστάσεων.

• Επιτρέπεται η διαμόρφωση στα ήδη υφιστάμενα μονοπάτια ενός οικολογικού
περίπατου πεζή ή ιππαστή σε μια ειδική διαδρομή, που θα εξυπηρετεί την
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την οικολογική ευαισθητοποίηση. Το μονοπάτι θα
έχει   ειδικές σημάνσεις  για   την   ανάδειξη   του   οικοσυστήματος   και   ελαφράς
κατασκευής καθιστικά και σκιάδες με φυσικά υλικά.

• Επιβάλλεται η δημιουργία αντιπυρικού σταθμού κοντά στο δάσος του κέδρου που
θα περιλαμβάνει μια δεξαμενή κατάλληλης χωρητικότητας.

• Επιτρέπεται η εγκατάσταση ιππικής αναψυχής σε κατάλλληλη θέση για στέγαση
έως 20 αλόγων συνολικού καλυπτομένου εμβαδού της τάξης των 250μ2 και
εμβαδού ανοιχτού χώρου της τάξης των 4 στρ.

• Επιτρέπεται η κατασκευή μικρού μήκους δικτύου νερού για την εξυπηρέτηση των
εγκαταστάσεων των λουομένων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• Συνεχής έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται
• Οριοθέτηση μεταξύ του υφισταμένου και του δυτικού τμήματος του Λούρου που
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εντάσσεται στην ΑΠ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Κατασκευή οικίσκου για διαμονή οικογένειας φύλακα με προστατευτική μπάρα και
φύλαξη σε 24ωρη βάση.

• Κατασκευή φράκτη οριοθέτησης αποτελούμενο από ξύλινους πασσάλους και
ηλεκτροφόρα καλώδια (12volt), ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος των βοσκόντων
ζώων.

• Πιλοτικό ερευνητικό έργο παρακολούθησης της διάβρωσης της ακτογραμμής από
τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Φ.2Ν

ΕΝΤΑΞΗ-ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αφορά την περιβάλλουσα περιοχή των Πηγών Αγ. Δημήτριου όπως φαίνεται οτον
σχετικό χάρτη οριοθέτησης. Οι Πήγες Αγ. Δημήτριου είναι μια σειρά πηγών μεγάλης
παροχής οι οποίες συνιστούν ένα μοναδικό και σπάνιο ενδιαίτημα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση της υδρολογικής δίαιτας των πηγών και η ανάδειξη της περιοχής

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• Η ήπια αναψυχή κατόπιν ειδικής διαμόρφωσης στις πηγές Αγ.Δημητρίου, η οποία
θα συνδυάζεται με δραστηριότητες οικολογικής ευαισθητοποίησης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• Τακτικός έλεγχος και καταγραφή της παροχής των πηγών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Έργα ανάδειξης και προστασίας των πηγών Αγ. Δημητρίου που θα περιλαμβάνουν:
1. Οριοθέτηση των πηγών από την πλευρά των καλλιεργειών με τάφρο μικρής

διατομής, η οποία θα καταλήγει στο ρυάκι Βαλτίου
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

ΙΙ.3 ΠΟΤΑΜΙΑ & ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.3)

ΕΝΤΑΞΗ - ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αφορά τα ποτάμια οικοσυστήματα του Ευήνου και Αχελώου, καθώς και του ρυακιού
Βαλτί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η   διατήρηση  του  ποτάμιου  οικοσυστήματος,   της ποιότητας  του  νερού και η
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σταθεροποίηση και ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επιπλέον των αναφερομένων στους γενικούς όρους της ζώνης Π.Φ. επιτρέπεται

1. Η απόληψη φερτών υλών των ποταμών μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη
2. η αλιεία στον Αχελώο και στον Εύηνο
3. Ο διάπλους των ποταμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικό κανονισμό

ΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• επιβάλλεται η απομάκρυνση βιομηχανικών εγκαταστάσεων πλύσης και θραύσης
υλικών

• επίσης επιβάλλεται η απομάκρυνση σκουπιδότοπων.
• Στο ρυάκι Βαλτί επιτρέπεται η απόληψη περιορισμένης ποσότητας νερού.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Ο διάπλους των ποταμών για οικοτουριστικούς σκοπούς θα καθοριστεί σύμφωνα με
ειδική μελέτη

• Συλλογή απορριμάτων και καθαρισμοί των όχθων πλησίον οικισμών.
• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Κατασκευή φράγματος  αναρρυθμιστικού  της ροής του  Αχελώου  κατάντι   του
φράγματος του Στράτου κατόπιν πλήρους μελέτης που θα περιλαμβάνει
γεωλογικές - γεωτεχνικές - υδρολογικές έρευνες. Στόχος η κατά το δυνατόν
σταθεροποίηση της κατάντι ροής του ποταμού και η ανάπτυξη δυνατότητας
παροχέτευσης νερών για καθαρά οικολογική διαχείριση στο σύμπλεγμα των
υγροτόπων των εκβολών.

• Έργα αναβάθμισης της κοίτης του Ευήνου από προηγούμενες απολήψεις αδρανών
υλικών

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η τήρηση όσων αναφέρθηκαν σε ότι αφορά χρήσεις, περιορισμούς, μέτρα και έργα
εξασφαλίζουν την επίτευξη του διαχειριστικού στόχου για τα ποτάμια οικοσυστήματα
της περιοχής μελέτης.

Ειδικότερα για τον Αχελώο κρίνεται αναγκαία η άμεση προώθηση των διαδικασιών για
τις απαιτούμενες μελέτες που θα προσδιορίσουν τα τεχνικά μεγέθη του
αναρρυθμιστικού φράγματος. Και αυτό γιατί το προτεινόμενο έργο είναι αρκετά
χρονοβόρο, η μείωση της παροχής του ποταμού ειδικά τη θερινή περίοδο θα ενταθεί
υπό το ενδεχόμενο της μερικής εκτροπής του ποταμού στο Θεσσαλικό κάμπο και της
αύξησης των χρήσεων των νερών του.

ΙΙ.4 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.4) (ΒΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ
ΕΧΙΝΑΔΕΣ)
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ΕΝΤΑΞΗ - ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αφορά το νησιωτικό οικοσύστημα των βορείων και νοτίων Εχινάδων όπου
περιλαμβάνονται οι νησίδες:

Βόρειες Εχινάδες:
Ποντικός, Προβάτιο, Δρακονέρα, Τσακαλονήσιο, Πιστρός, Λαμπρινός, Καλόγηρος,
Σοφία, Φίλιππος, Καρλονήσιο.

Νότιες Εχινάδες:
Μάκρη, Μακροπούλα, Οξειά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση του νησιωτικού οικοσυστήματος που γειτνιάζει με το όλο σύστημα
υγροτόπων και αλληλεπιδρά οικολογικά με αυτό. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
της φυσικότητας. Αξιοποίηση μέσα από ήπιες παραγωγικές χρήσεις.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιπλέον των αναφερομένων στους γενικούς όρους της ζώνης Π.Φ. επιτρέπονται
1. Η γεωργία στην περιοχή όπου σήμερα υπάρχουν ελαιόδενδρα
2. Η βόσκηση ως έχει, μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας
3. Η μελισσοκομία
4. Η κατασκευή ενός φυλακίου ανά μονάδα υδατοκαλλιέργειας στις ακτές
5. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή που την υποστηρίζει.

Απαιτείται ειδική οικολογική μελέτη στο νησιωτικό σύμπλεγμα, προκειμένου να
τεκμηριωθεί η έκταση , οι όροι δόμησης και η υποδομή στην οποία θα αναπτυχθεί η
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή, σύμφωνα με τη φέρουσα
ικανότητα του οικοσυστήματος.

6. Η εγκατάσταση υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων και
δραστηριοτήτων, όπως μικρή αγροτική κατοικία (επιφάνεια της τάξης των 80 τμ),
αποθήκες φύλαξης αγροτικών εργαλείων (επιφάνειας της τάξης των 50 τμ) κ.λ.π. Η
δόμηση επιτρέπεται μόνο με τοπικά υλικά και με ανάλογα μορφολογικά στοιχεία και
προσαρμογή στο εκάστοτε τοπίο. Οι μελέτες εγκρίνονται απαραίτητα από ΕΠΑΕ.

7. Όροι περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες
ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης τα τέσσερα (4) στρέμματα και όριο αρτιότητας
υψηλό μεγαλύτερο των είκοσι (20) στρεμμάτων.

ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Επιτρέπεται η κατασκευή μικρών στάνων, μαζί με μικρά καταλύματα κτηνοτρόφων,

μόνον με φυσικά παραδοσιακά υλικά (πέτρα, ξύλο, καλάμι, ψαθι)
• Στις παραλίες  των νησιών  επιτρέπεται  η κατασκευή  μικρών  φυλακίων   και

βοηθητικών χώρων υποστήριξης των υδατοκαλλιεργειών (ένα φυλάκιο και ένας
βοηθητικός χώρος ανά προσκείμενη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ή
οστρακοκαλλιέργειας).   Προϋπόθεση  είναι  η πρόσβαση προς αυτό  μόνο  δια
θαλασσής (όχι με διάνοιξη δρόμου πάνω στα νησιά)

• Η ανάδειξη του οικοσυστήματος με σταθμό έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης με μικρού εμβαδού κατασκευές, παραδοσιακής μορφής. Στο
πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητας επιτρέπεται η ήπια αναψυχή με μικρό
αναψυκτήριο για εξυπηρέτηση επισκεπτών. Για τις δραστηριότητες αυτές απαιτείται
ειδική οικολογική μελέτη και  λεπτομερής  σχεδιασμό για τα νησιά όπου θα
προταθούν παρόμοιες προτάσεις

• Επιτρέπεται η συλλογή ελαιοκάρπου από υφιστάμενα διάσπαρτα ελαιόδενδρα
χωρίς την καλλιέργεια νέων δέντρων.

• Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων

ΜΕΤΡΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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• Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα Διαχείρισης
• Μελέτες βοσκό-ικανότητας και πιλοτικές εφαρμογές

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Οι νήσοι Εχινάδες εκτός από τα Μοδιά, τη Μάκρη και Μακροπούλα έχουν ενταχθεί,
στην προστατευόμενη από τη σύμβαση Ραμσάρ περιοχή του συμπλέγματος των
υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού - εκβολών Αχελώου. Τόσο ως προς εκείνη την
οριοθέτηση όσο και ως προς αυτή της παρούσας μελέτης, οι Εχινάδες
συμπεριλήφθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή για τους εξής λόγους :
• Αποτελούν νησιωτικό οικοσύστημα που σημαίνει ότι το υδάτινο στοιχείο καθορίζει

στο μεγαλύτερο βαθμό τη δομή και λειτουργία αυτού του οικοσυστήματος.
• Έχουν άμεση γειτονία με αυτό καθ αυτό το υγροτοπικό σύμπλεγμα της περιοχής

μελέτης  και   έχουν  έντονη  οικολογική  αλληλεπίδραση  με  αυτό.   (π.χ.   μέσω
μετακινήσεων  και  διασποράς  ιχθυοπληθυσμών  από  τη  μια προς  την  άλλη
κατεύθυνση, με σκοπό τη διατροφή την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, κλπ.)

• Αποτελούν χώρους - καταφύγια για πολλά νεροπούλια αλλά και αρπακτικά πουλιά
που τρέφονται στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή, όπως π.χ. για τσικνιάδες, για
γλαρούς, για όρνια και για ορισμένα είδη αετού.

• Η μη ένταξη των Εχινάδων σε ένα καθεστώς προσεκτικής διαχείρισης, μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολύ εντόνων και οχλουσών δραστηριοτήτων,
όχι μόνο στον εγγύς χώρο των νησιών αυτών αλλά και στο γειτονικό υγροτοπικό
σύμπλεγμα.

• Με αυτή τη λογική και οι Νήσοι Μοδιά, Μάκρη και Μακροπούλα εντάχθηκαν εντός
των ορίων της ΚΥΑ, παρ’ όλο που δεν είχαν ενταχθεί στο όριο Συνθήκης Ramsar.
Τα προαναφερόμενα νησιά έχουν ενταχθεί στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας(S.P.A.)
για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409 ΕΟΚ) και προτείνονται για ένταξη στο
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43 ΕΟΚ). Για τους
ανωτέρω λόγους παρέμειναν στο όριο της περιοχής μελέτης για το Π.Δ.

Οι γενικές χρήσεις- περιορισμοί και τα διαχειριστικά μέτρα που τίθενται για την Π.Φ.4
ικανοποιούν το διαχειριστικό στόχο για το σύνολο των περιοχών, καθώς καθορίζουν
κανόνες λειτουργίας - ελέγχου των υφισταμένων δραστηριοτήτων (βόσκηση κ.α) και
αποτρέπουν την αισθητική και φυσική υποβάθμιση των περιοχών αυτών.

Περιφερειακές Περιοχές (Π.Π)

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφαλαίο 8.2.1 σχετικά με την ένταξη του
προστατευτέου αντικειμένου καθορίζονται ορισμένες περιοχές διαβάθμισης υπό την
έννοια των περιφερειακών περιοχών, και είναι οι ακόλουθες:

• Η Λίμνη Λυσιμαχεία, ο Ποταμός Αχελώος κατάντι του φράγματος του Στράτου
μέχρι τη γέφυρα Πενταλόφου και ο Ποταμός Εύηνος από το φράγμα Αγ.
Δημήτριου μέχρι τη γέφυρα Ευηνοχωρίου, (ζώνη Π.Π.1).

• Οι Αρδευόμενες εκτάσεις ττου αποστραγγίζουν στη Λυσιμαχεία, οι
αρδευόμενες εκτάσεις του Ευηνοχωρίου που αποστραγγίζουν στον Εύηνο και
το αγρόκτημα Λεσινίου, (ζώνη Π.Π.2).

• Η Τουρλίδα, τμήμα του νησιού Τουρλίδας, τμήμα του Λούρου, το Διόνι, και η
περιοχή Βαμβακούλας Ευηνοχωρίου (ζώνη Π.Π.3).

• Ο δρόμος Μεσολογγίου - Τουρλίδας, και παρακείμενη έκταση Αλυκών
Τουρλίδας (Π.Π.4)

• Οι Αλυκές της Τουρλίδας, και Ασπρης, (ζώνη Π.Π.5.).
• Τα Αλίπεδα λιμένος Μεσολογγίου (ζώνη Π.Π.6), και
• Η παρακείμενη έκταση των Αλυκών της Ασπρης (ζώνη Π.Π.7).
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για όλα τα αναφερόμενα παρακάτω απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων
κατόπιν Μ.Π.Ε. του πίνακα 2 της ΚΥΑ  69269/5387/90, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με
την ίδια ΚΥΑ ανήκουν σε κατώτερη κατηγορία.

α) στην Π.Π.1 επιτρέπονται όλες οι εργασίες και τα έργα που απαιτούνται προκειμένου
να διατηρείται η υδρολογική δίαιτα και η ποιότητα των νερών καθώς και η άσκηση
της αλιείας.

β) στην Π.Π.2 επιτρέπεται η γεωργία η οποία θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί με
βιολογικές καλλιέργειες, σύμφωνα με τον κανονισμό "Περί βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως ισχύει. Στις αγροτικές εκτάσεις επιτρέπεται η
δόμηση αποθηκών φύλαξης αγροτικών εργαλείων.

γ) στην Π.Π.3 (Τουρλίδα, τμήμα Ν. Τουρλίδας, το Διόνι και τμήμα του Λούρου)
επιτρέπονται οι κάτωθι δραστηριότητες και χρήσεις με τους αντίστοιχους όρους:

1. Ο οικοτουρισμός - Στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας θα χρησιμοποιηθούν ως
ελαφρά οικοτουριστικά ξενοδοχειακά καταλύματα οι υφισταμένες, αλλά και νέες
πελάδες, ενώ στις περιοχές του Λούρου και του Διονιού θα χρησιμοποιηθούν
ημιυπαίθρια ξύλινα λυόμενα δυνάμενα να έχουν πλευρικά τοιχώματα από τη μια ή
τις δυο πλευρές. Σ.Δ. της τάξης 0,03 στο σύνολο της προσδιοριζόμενης από το
χάρτη έκτασης. Ειδικά η ζώνη ΠΠ3 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.
1650/86, ως ισχύει (Ν. 2742/99) ως ζώνη οικοτουριστικής δραστηριότητας και
υπόκειται σε ειδικούς όρους και περιορισμούς για την εγκατάσταση και την άσκηση
δραστηριοτήτων

2. Η ήπια αναψυχή και η υποδομή για την υποστήριξή της (παραδοσιακό καφενείο,
ταβέρνα σε πελάδες της Τουρλίδας και Ν. Τουρλίδας). Επίσης στην Τουρλίδα, οι
σημερινές ταβέρνες στο οικόπεδο ΒΚ535 στο νότιο ακρομώλιο,  πρέπει  να
προσλάβουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πελάδων.

3. Η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τοπικής εξυπηρέτησης
4. Τα θαλάσσια λουτρά και ελαφρά υποδομή για την εξυπηρέτηση των λουομένων

(ανάλογος εξοπλισμός, σκιάδες, αποδυτήρια, ντους, w.c., κ.λπ.)
5. Οι υπαίθριες και εστεγασμένες πολιτιστικές δραστηριότητες (Στην Τουρλίδα και Ν.

Τουρλίδας σε πελάδες)
6. Η   περιβαλλοντική   ευαισθητοποίηση,   με   λειτουργίες   στην   ύπαιθρο   ή   και
εστεγασμένες, όπως περίπτερο οικολογικής ευαισθητοποίησης με χρήση
πολυμέσων και Ερευνητικός Σταθμός. (Στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας οι
εστεγασμένες δραστηριότητες θα είναι σε πελάδες)

7.  Οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες (γήπεδα)

γ1) Διατηρούνται στην Τουρλίδα οι υφισταμένες ξύλινες εξέδρες - διάδρομοι για το
αγκυροβόλιο μικρών σκαφών και γαϊτων. Για την κατασκευή νέων εξέδρων -
διαδρόμων απαιτείται σχεδιασμός μετά από γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρησης. Απαγορεύεται η κατασκευή λιμενικών έργων οποιασδήποτε
μορφής.

γ2) Απαγορεύονται οι επιχωματώσεις, η όποιες εργασίες αλλοιώνουν τη φυσική
βλάστηση και τη γεωμορφολογία.

γ3) Επιβάλλεται η κατεδάφιση όλων των κατασκευών (κυρίων και βοηθητικών)
επικείμενων, πλην των πελάδων στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας

γ4) Οι υφισταμένες πελάδες είναι δυνατόν με νομοθετική ρύθμιση να κηρυχθούν
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διατηρητέα κτίσματα θεωρούμενες ως μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας τοπικής
λαϊκής αρχιτεκτονικής.

δ) στην Π.Π.4 επιτρέπεται:

1.   Η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέκταση του δρόμου ή του χώρου στάθμευσης.

ε) στην Π.Π.5 επιτρέπεται:

1. Η εξόρυξη άλατος
2. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των Αλυκών

στ) στην Π.Π.6 επιτρέπεται:

1. Η δημιουργία των υποστηρικτικών υποδομών της μαρίνας στην αμέσως γειτονική
προς το λιμάνι έκταση.

2. Η οργάνωση, διαμόρφωση   Οικολογικού Πάρκου, όπου   εκτός   των   όσων
αναφέρονται στα αντίστοιχα πάρκα της π.Φ., είναι δυνατόν να
συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών που δεν προκαλούν έντονες
οχλήσεις (θόρυβος) στο παρακείμενο φυσικό οικοσύστημα.

ζ)   στην Π.Π.7 επιτρέπεται:

1.   Τα έργα μεταφοράς νερού και δίαυλοι επικοινωνίας από και προς την ΠΠ6,
Αλυκή Ασπρης

Διαχειριστική Πρόταση για το Κυνήγι

Λόγω της ιδιαιτερότητας της δραστηριότητας του κυνηγίου σε ότι αφορά στην χωρική
κατανομή της, ο καθορισμός των ορίων των περιοχών όπου απαγορεύται το κυνήγι
παρουσιάζεται στα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1 : 25.000 και έχει ως εξής:

Περιοχές Απαγόρευσης Κυνηγίου

1. Η δυτική εκβολή Ευήνου.

2. Η νότια ακτή Κλείσοβας και Αλυκές Τουρλίδας.

3. Το ιβάρι Βορειοανατολικής Κλείσοβας

4. Το νησί Τουρλίδας

5. Η αλυκή Μεσολογγίου και βάλτοι φοινικιάς Αιτωλικού.

6. Η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού .

7. Ο βαλτός Ρεμπακίων - Αγίου Νικολάου - Κούντουρου Αιτωλικού.

8. Το τμήμα Υ-Υ1-Υ2-Υ3 όπου απορρέει το Αντλιοστάσιο της Αγιας Τριάδας.

9. Οι   νησίδες   Βασιλάδι,   Κόμα,   Σχοινιάς,   Προκοπάνιστος   και   Θολή   και   οι
περιβάλλοντες αυτές βάλτοι.

10. Οι μικρές νησίδες της κεντρικής λιμνοθάλασσας.
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11. Η λιμνοθάλασσα Θολή και όλες οι περιεχόμενες σ' αυτή νησίδες.

12. Ο Λούρος

13. Ο λόφος Κουτσιλάρη

14. Τα νησιά Οξειά και Πεταλάς

15. Το δάσος Φράξου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Στην πρόταση έχουν ληφθεί υπ όψη όλες οι σχετικές παράμμετροι κατανομής των
πληθυσμών των διάφορων ειδών υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών αλλά ιδιαίτερα
και οι εξής συνθήκες:

• ο εν λόγω υγρότοπος δέχεται πολύ έντονη κυνηγητική πίεση όχι μόνο από τους
κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου αλλά και από πολυάριθμους
κυνηγούς που προέρχονται από την Πάτρα, τον Πύργο και την Αθήνα

• η έντονη κινητοποίηση του Δασαρχείου Μεσολογγίου δεν μπορεί να αποτρέψει
παρά ένα μικρό ποσοστό της λαθροθηρίας στην περιοχή, και τούτο λόγω της
πολύ μεγάλης έκτασης του υγρότοπου και των δυσανάλογα λίγων διαθεσίμων
μέσων, του μικρού αριθμού θηροφυλάκων και των πολλών άλλων
απασχολήσεων τους ιδιαίτερα κατά την περίοδο έξαψης των πυρκαιών

• υπάρχει κάποια ασάφεια στο ποιοι ακριβώς είναι οι χώροι όπου απαγορεύεται η
θήρα στον υγρότοπο, κάτι στο οποίο συντείνει και το ότι υπάρχουν παρά πολλά
αναχώματα που διατέμνουν σε πολλά σημεία τον υγρότοπο κι έτσι δημιουργείται
σύγχυση στο που αρχίζει και που τελειώνει ο περιφερειακός χερσαίος χώρος των
λιμνοθαλασσών

• κάθε χρόνο παρουσιάζονται πολλά περιστατικά φόνου σπανίων και απειλουμένων
μη θηρεύσιμων ειδών πουλιών

• ακόμη και τα θηρεύσιμα είδη πουλιών έχουν υποστεί σαφή και έντονη μείωση την
τελευταία δεκαπενταετία, ιδιαίτερα δε οι διαχειμάζοντες πληθυσμοί διάφορων ειδών
παπιών.

Η πρόταση συνίσταται κυρίως στο να επιδιωχθεί η αυστηρή επιστασία συγκεκριμένων
περιοχών του υγρότοπου με πολύ σαφή και απαρανόητα όρια και με τέτοια επιλογή
αυτών των περιοχών ώστε να εξασφαλίζονται:

• η ύπαρξη ικανής έκτασης αδιατάραχτου χώρου διατροφής και ανάπαυσης των
διαχειμαζόντων πληθυσμών των παπιών έτσι ώστε να παραμένουν μεγάλοι
πληθυσμοί στην περιοχή και να μην την εγκαταλείπουν

• η εξασφάλιση αδιατάραχτων χώρων διατροφής και ανάπαυσης των σπανίων και
απειλουμένων ειδών πουλιών

• η διάθεση μεγάλης κατά το δυνατόν έκτασης για τη διεξαγωγή του κυνηγιού σε
κατάλληλες ζώνες όπου απαντώνται κυρίως θηρεύσιμα είδη και λιγότερο τα σπάνια
και απειλούμενα (μη θηρεύσιμα) είδη.

• Η διάθεση μικρής κατά το δυνατόν έκτασης χέρσων ή βάλτων για απαγόρευση
του κυνηγίου αλλά τέτοιας που να διαθέτει μεγάλο δυναμικό τροφής για τα πουλιά
Μετά   την παρέλευση  τριετίας  από  της   ισχύος  του   Π.  Δ.   είναι   δυνατή   η
τροποποίηση της παρούσας πρότασης ανάλογα με τα επιστημονικά
δεδομένα σχετικής μελέτης και έκδοση σχετικού κανονισμού.

Περιφερειακή Ζώνη
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Η Περιφερειακή Ζώνη αποτελείται από την χερσαία και τη θαλάσσια περιοχή.

Η χερσαία Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται κυρίως βόρεια του Ε.Π.Αι.Κ. και
περιγράφεται γεωγραφικά ως ακολούθως:

Το ανατολικό και βόρειο τμήμα περιλαμβάνει όλη τη λεκάνη απορροής του Ευήνου
ποταμού (φυσικά όρια), η οποία καταλαμβάνει τμήμα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και
συνεχίζεται στους Νομούς Ευρυτανίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας.

Το δυτικό και βόρειο τμήμα (τεχνητά όρια) περικλείεται μεταξύ της Εθνικής οδού
Αντιρρίου - Ιωαννίνων μέχρι τη διασταύρωση με Κουβαρά και μεταξύ του δρόμου που
οδηγεί προς Μαχαίρα, Παλαιομάνινα, μέχρι το δάσος του Φράξου στο Λεσίνι. Στο Νότιο
τμήμα της η Περιφερειακή Ζώνη έχει ως όριο το όριο του Ε.Π.Αι.Κ.

Η θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται από την ακτογραμμή των νησιών έως
απόσταση 100.00 μ.

Στην χερσαία Περιφερειακή ζώνη επιτρέπονται όλες οι χρήσεις και δραστηριότητες,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων κατόπιν Μ.Π.Ε. του πίνακα 2 της ΚΥΑ 69269/5387/90,
ανεξάρτητα αν με την ίδια ΚΥΑ ανήκουν σε κατώτερη κατηγορία.

Επιπλέον θα πρέπει να ελέγχονται οι πήγες ρύπανσης και να καταστεί ορθολογική η
χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες.
Ειδικότερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την γεωργική
ρύπανση προτείνεται η εφαρμογή καθορισμένων ποσοτήτων λιπασμάτων, όπως
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Στην θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη απαγορεύεται η διέλευση πλοίων, η κατασκευή
λιμένων πλοίων, αλιευτικών καταφυγίων και λιμένων αναψυχής (μαρίνες), καθώς και
διαλυτηρίων πλοίων. Επιτρέπονται οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο χώρο, καθώς και
η υποδομή για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από την
προαναφερόμενη ειδική μελέτη της παρ. 5 της ζώνης ΠΦ4 και τον σχετικό κανονισμό .

ΠΙΝΑΚΑΣ
Προτεινόμενη εφαρμογή λιπασμάτων σε κιλά ανά στρέμμα για διάφορες καλλιέργειες

Καλλιέργεια Άζωτο Φώσφορος Κάλιο
Σιτάρι σκληρό 10- 15 έως 6 -

Σιτάρι μαλακό 15-18 έως 6 -
Κριθάρι 12-16 έως 6 -
Καλαμπόκι 25-30 5-10 10
Ρύζι 20 έως 6 -
Βαμβάκι έως 15-22 έως 8-10 10-15
Ζαχαρότευτλα 8 έως 10 έως 10
Καπνός Τσεμπέλια 4 7-8 12
Καπνός Βιρτζίνια 2-4 10-12 20-22
Μηδική 1ος χρόνος 3 10-15 -
Μηδική - 10-14 -
Φθινοπ. Ψυχανθή - έως 10 -
Ρεβύθια 5 έως 5 10
Φασόλια ξερά 5-6 έως 10 10
Σόγια 6-8 6-8 8-12
Φασόλια χλωρά 10-15 15-20 8-10

Βέβαια η άρδευση στις οριοθετημένες ζώνες 8, 9Β+Γ, 11, 11Α και 12+14 του Κάτω
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Αχελώου αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, η
οποία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα των νερών του συμπλέγματος των
λιμνοθαλασσών. Στις θέσεις των αντλιοστασίων αποστράγγισης των αρδευόμενων
εκτάσεων έχουν προταθεί κατάλληλα έργα προστασίας, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας
ήδη εκπονεί σχετικές μελέτες.

Εξάλλου μια σημαντική πηγή ρύπανσης κυρίως των υγροτοπικών οικοσυστημάτων
είναι τα απόβλητα των ελαιουργείων. Για το λόγο αυτό προτείνεται το έργο διαχείρισης
των αποβλήτων τους με παράλληλη αναζήτηση χώρου διάθεσης και επεξεργασίας.

Στην ευρύτερη περιοχή επίσης πρέπει να ασκείται συνεχώς έλεγχος από τον
Φορέα Διαχείρισης στην λήψη ποσοτήτων νερού για διάφορες χρήσεις, όπως για τις
αρδεύσεις, υδρεύσεις κλπ. Γενικά η προς ίδρυση Ειδική Υπηρεσία πρέπει να συμμετέχει
στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ειδικά των δυο ποταμών που οριοθετούν την
περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή διότι από τους ποταμούς αυτούς
δημιουργήθηκε η λιμνοθάλασσα και η οποία διατάραξη της συνεχούς διάθεσης των
κατάλληλων ποσοτήτων νερών και με την κατάλληλη ταχύτητα πιθανόν να προκαλέσει
σοβαρές επιπτώσεις στο λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα.

Αυστηρός έλεγχος επίσης πρέπει να ασκείται στην αμμοληψία σε όλο το μήκος της
κοίτης των ποταμών, προκειμένου να διαθέτουν τις κατάλληλες ποσότητες φερτών στις
λιμνοθάλασσες.

8.3. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

"Χαρακτηρισμός λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου
τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των

Β. και Ν. Εχινάδων Ν.Κεφαλλήνιας ως Εθνικό Πάρκο"

Σκοπός - Στόχοι προστασίας

α. Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η προστασία, η διατήρηση και η διαχείριση της
φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου
(λιμνοθάλασσες, ποταμοί οι οποίοι εκβάλλουν στις λιμνοθάλασσες, χερσαίες
εκτάσεις του Ν.Αιτωλοακαρνανίας, όπως επίσης και το γειτονικό νησιωτικό
οικοσύστημα των Βορείων και Νοτίων Εχινάδων του Ν.Κεφαλληνίας) με το
χαρακτηρισμό ως Εθνικό Πάρκο Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας,
(Ε.ΠΑι.Κ.). Η περιοχή αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική,
αισθητική, επιστημονική και παιδαγωγική της αξία. Επιπλέον δε για την
ορνιθοπανίδα αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους υγρότοπους της
Ευρώπης, τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Το μεγαλύτερο τμήμα
της έχει καταχωρηθεί τόσο στον κατάλογο της διεθνούς σημασίας σύμβασης
Ramsar, όσο και στις περιοχές ειδικής προστασίας, στο πλαίσιο της Οδηγίας
79/409 ΕΟΚ. Ειδικότερα, προτείνεται ο χαρακτηρισμός της εν λόγω περιοχής ως
Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1650/86.
Μέσω του χαρακτηρισμού αυτού και των επιμέρους διατάξεων του παρόντος
επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των
λιμνοθαλασσών, των ποταμών, των χερσαίων εκτάσεων και του γειτονικού
νησιωτικού οικοσυστήματος.

β. Ο σκοπός της Περιφερειακής Ζώνης και των Περιφερειακών Περιοχών οι οποίες
είναι γειτονικές με το οριοθετημένο προστατευόμενο οικοσύστημα και οι οποίες
δέχονται όρους και προϋποθέσεις προστασίας, είναι η αναστολή της
υποβάθμισής τους και ο μη περαιτέρω αρνητικός επηρρεασμός του
παρακείμενου προστατευτέου οικοσυστήματος.

Χαρακτηρισμός της προστατευόμενης περιοχής και καθορισμός των ορίων και
των ζωνών προστασίας. Ορισμός ορίων περιφερειακής ζώνης και
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Περιφερειακών Περιοχών

1. Χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 1650/86 ως Εθνικό Πάρκο
με την ονομασία Εθνικό Πάρκο Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας,
(Ε.Π.Αι.Κ.), η προστατευόμενη περιοχή  που  αποτελείται  από  τις  λιμνοθάλασσες
Μεσολογγίου, Κλείσοβας, Σκαντζόχοιρου και Αιτωλικού, χερσαία τμήματα του νομού
Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα των ποταμών Αχελώου και Ευήνου και οι εκβολές τους
και το νησιωτικό σύμπλεγμα των βορείων και νοτίων Εχινάδων. Η παραπάνω
περιοχή περιλαμβάνει τις παρακάτω ζώνες:

• Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α.Π.), που αποτελείται από τις: Α.Π.1,
Α.Π.2, Α.Π.3, Α.Π.4

• Προστασίας της φύσης (Π.Φ.), που αποτελείται από τις : Π.Φ.1, Π.Φ.2, Π.Φ.3
και Π.Φ.4.

Οι ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΑΠ) και Προστασίας της Φύσης
(ΠΦ) αποτελούν την προστατευόμενη περιοχή.

2. Ορίζεται, ως Περιφερειακή Ζώνη, η χερσαία έκταση που αποτελεί την
γειτνιάζουσα λεκάνη απορροής των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου, Κλείσοβας,
Σκαντζόχοιρου και

Αιτωλικού και των ποταμών Ευήνου και Αχελώου, καθώς και θαλάσσια περιοχή που
περιβάλλει τις Εχινάδες νήσους.

3. Επίσης ορίζονται οι Περιφερειακές Περιοχές ΠΠ1, ΠΠ2, ΠΠ3, ΠΠ4, ΠΠ5, ΠΠ6,
ΠΠ7.

4. Τα όρια του Εθνικού Πάρκου Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας (Ε.Π.Αι.Κ),
καθώς και των Περιφερειακών Περιοχών ΠΠ3, ΠΠ4, ΠΠ5, ΠΠ6 και ΠΠ7, φαίνονται
στα σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1  : 25.000. Τα όρια των Περιφερειακών
Περιοχών ΠΠ1 και ΠΠ2 φαίνονται σε χάρτη κλίμακας 1:250.000. Τα όρια της
περιφερειακής ζώνης αντιστοιχεί στο όριο της ευρύτερης περιοχής μελέτης όπως
φαίνεται στο χάρτη Ε1. ·

Καθορισμός ζωνών προστασίας και διαχείρισης

1. Μέσα στο Ε.Π,Αι.Κ., καθορίζονται οι ζώνες:
• Α.Π.1 και Π.Φ.1 στη λιμνοθαλάσσια έκταση – υγροτοπική ζώνη
• Α.Π.2 και Π.Φ.2 στη χερσαία έκταση,
• Α.Π.3 και Π.Φ.3 στην ποτάμια και παραποτάμια έκταση,
• Α.Π.4 και Π.Φ.4. στη νησιωτική έκταση.

2. Η Α.Π, που περιλαμβάνει τις ζώνες Α.Π.1, Α.Π.2, Α.Π.3, Α.Π.4 ορίζεται ως
ακολούθως:

2.1 Στη Ζώνη με τα στοιχεία ΑΠ1 περιλαμβάνονται οι δυτικοί και νότιοι
αλμυρόβαλτοι της νήσου Τουρλίδας, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της
εγκιβωτισμένης της επιφάνειας και το δυτικό στενό χερσαίο τμήμα του Λούρου.

2.2. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.2 περιλαμβάνεται τμήμα της Νήσου Τουρλίδας
(περιοδική λίμνη).

2.3. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.3 περιλαμβάνονται οι νησίδες εντός του ποταμού
Αχελώου, από τη γέφυρα του Πενταλόφου στα βόρεια μέχρι το Δέλτα του
ποταμού στα νότια.

2.4. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.4 περιλαμβάνονται τα νησιά Βασιλάδι, Κόμμα,
Σχοινιάς, Προκοπάνιστος, Θολή τα οποία βρίσκονται στη λ/θ Μεσολογγίου και
τα   Μοδιά  (Μόδι,   Απασα,   Σωρος,   Γκράβαρης),   τα   οποία   ανήκουν  στο
σύμπλεγμα των Εχινάδων Νήσων.
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3. Συνολικά η Π.Φ. που περιλαμβάνει τις ζώνες Π.Φ.1,  Π.Φ.2,  Π.Φ.3,  Π.Φ.4
ορίζεται ως ακολούθως:

3.1. Στη Ζώνη  με  τα στοιχεία  Π.Φ.1  περιλαμβάνονται  η  κλειστή (εσωτερική)
λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και οι ανοικτές (εξωτερικές) λιμνοθάλασσες του
Μεσολογγίου, του Σκαντζόχοιρου και της Κλείσοβας, καθώς επίσης και οι βάλτοι
που τις περιβάλλουν.

3.2. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.2 περιλαμβάνονται χερσαίοι σχηματισμοί, που
είναι διάσπαρτοι. Αναλυτικότερα η Π.Φ.2 περιλαμβάνει το δάσος του Φράξου
ΠΦ2Α, ορισμένες αποξηραθείσες, αλατούχες εκτάσεις, κοντά στις περιοχές,
Ευηνοχωρίου,  Νεοχωρίου, Διόνι  Κατοχής ΠΦ2Β,   ΠΦ2Γ,  το νησί  Πεταλάς
ΠΦ2Δ, το Λόφο Κουτσιλάρη ΠΦ2Ε, το νησί Διονιού, το λόφο Χουνοβίνα, τη
ΝΑ πλαγία Καληχίτσας, τους λόφους Μαυρονήσι, Μεγάλο Βούνι, Μικρό
Βούνι, Σκουπά Ταξιάρχη ΠΦ2Ζ, Τρικαρδο ΠΦ2Η, το Φαράγγι Κλεισούρας
ΠΦ2Η και το Φαράγγι Παλιορόλακκα ΠΦ2Η, τμήμα του όρους Βαράσοβα
ΠΦ2Θ, περιοχή της Φοινικιάς Αιτωλικού ΠΦ2Ι και τμήμα του λόφου Κατσά
ΠΦ2Κ, τμήμα του νησιού Τουρλίδας ΠΦ2Λ, τμήμα του Λούρου ΠΦ2Μ και
την περιοχή των πηγών του Αγ. Δημητρίου ΠΦ2Ν.

3.3. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.3 περιλαμβάνονται  τα ποτάμια του Αχελώου
και του Ευήνου και το ρυάκι Βαλτι τα οποία οριοθετούνται από τα
αναχώματα της κοίτης τους. Βόρεια ο Αχελώος ορίζεται από τη γέφυρα
του Πενταλόφου και νότια από το Δέλτα του. Βόρεια ο Εύηνος ορίζεται
από τη γέφυρα του Ευηνοχωρίου και νότια από το Δέλτα του. Το Ρυάκι
Βαλτί ορίζεται από   την εκβολή του, και τα αναχώματα των πηγών του.

3.4. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.4 περιλαμβάνονται οι:

Βόρειες Εχινάδες:
Ποντικός, Προβάτιο, Δρακονέρα, Τσακαλονήσιο, Πιστρός, Λαμπρινός,
Καλόγηρος, Σοφία, Φίλιππος, Καρλονήσιο.

Νότιες Εχινάδες:
Μάκρη, Μακροπούλα, Οξεία

4.1       Η Περιφερειακή Ζώνη όπως αυτή περιγράφεται αποτελείται από την χερσαία
και τη θαλάσσια περιοχή.

4.1.1      Η χερσαία Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται κυρίως βόρεια του Ε.Π.Αι.Κ.
και περιγράφεται γεωγραφικά ως ακολούθως:
• Το ανατολικό και βόρειο τμήμα περιλαμβάνει όλη τη λεκάνη απορροής

του Ευήνου ποταμού (φυσικά όρια), η οποία καταλαμβάνει τμήμα
του  Ν. Αιτωλοακαρνανίας και συνεχίζεται στους Νομούς Ευρυτανίας,
Φωκίδας και Φθιώτιδας.

• Το δυτικό και βόρειο τμήμα (τεχνητά όρια) περικλείεται μεταξύ της
Εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων μέχρι τη διασταύρωση με Κουβαρά
και μεταξύ του δρόμου που οδηγεί προς Μαχαίρα, Παλαιομάνινα, μέχρι
το δάσος του Φράξου στο Λεσίνι. Στο Νότιο τμήμα της η Περιφερειακή
Ζώνη έχει ως όριο το όριο του Ε.Π.Αι.Κ.

4.1.2.     Η θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται από την ακτογραμμή των
νησιών έως απόσταση 100.00 μ.

4.2.       Στις περιοχές με τα στοιχεία Π. Π. Περιφερειακές Περιοχές περιλαμβάνονται:
• Η Λίμνη Λυσιμαχεία, ο Ποταμός Αχελώος κατάντι  του φράγματος

του Στράτου μέχρι τη γέφυρα Πενταλόφου και ο Ποταμός Εύηνος από το
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φράγμα Αγ. Δημήτριου μέχρι τη γέφυρα Ευηνοχωρίου, (ζώνη Π.Π.1).
• Οι   Αρδευόμενες   εκτάσεις   που   αποστραγγίζουν   στη   Λυσιμαχεία,

οι αρδευόμενες εκτάσεις του Ευηνοχωρίου που αποστραγγίζουν στον
Εύηνο και το αγρόκτημα Λεσινίου, (ζώνη Π.Π.2).

• Η Τουρλίδα, τμήμα του νησιού Τουρλίδας, τμήμα του Λούρου, το Διόνι, και
η περιοχή Βαμβακούλας Ευηνοχωρίου (ζώνη Π.Π.3).

• Ο δρόμος Μεσολογγίου - Τουρλίδας, και παρακείμενη έκταση
Αλυκών Τουρλίδας (Π.Π.4)

• Οι Αλυκές της Τουρλίδας, και Ασπρης, (ζώνη Π.Π.5.).
• Τα Αλίπεδα λιμένος Μεσολογγίου (ζώνη Π.Π.6), και
• Η παρακείμενη έκταση των Αλυκών της Ασπρης (ζώνη Π.Π.7).

Επιτρεπόμενες  χρήσεις -  Δραστηριότητες -  Οροι,   περιορισμοί   και
μέτρα προστασίας ανά ζώνη

Α ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Α1. Γενικοί όροι για τις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΑΠ)
Επιτρέπονται:

1. Οι επιστημονικές έρευνες - παρακολούθηση του οικοσυστήματος
2. Η παρατήρηση της φύσης
3. Η   εκτέλεση   εργασιών   για   τη   διατήρηση,   προστασία   και   βελτίωση

των οικοσυστημάτων
4. Η πρόσβαση ατόμων για την φύλαξη - επόπτευση της περιοχής και για την

εκτέλεση των επιτρεπομένων χρήσεων υπό όρους.
5. Η συντήρηση - αναστήλωση ναών, μοναστηριών, αρχαιολογικά

προστατευτεων αντικείμενων
6. Ειδικά  στην Α.Π.1   επιβάλλεται  η  κατεδάφιση  των οποιονδήποτε  μη
νόμιμων κατασκευών και η απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης.

Α2. Γενικοί όροι για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΠΦ)

II.  ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ)

Γενικοί όροι για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΠΦ)
Επιτρέπονται:

1. Η παρατήρηση της φύσης.
2. Οι επιστημονικές έρευνες - παρακολούθηση του οικοσυστήματος
3. Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη διαχείριση, συντήρηση και

λειτουργία επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων καθώς και
στη  διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών
των οικοσυστημάτων, στην παρατήρηση της φύσης, την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, τη φύλαξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών.

4. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων.

5. Η εγκατάσταση μόνιμης ελαφράς υποδομής που θα εξυπηρετεί την
περιβαλλοντική εκπαίδευση   και   την  οικολογική  ευαισθητοποίηση του  κοινού
(όπως κέντρα οικολογικής ευαισθητοποίησης, παρατηρητήρια, πινακίδες,
επιστημονικός εξοπλισμός), καθώς και  τους λουόμενους (όπως σκιάδες,
ντουζ,  αποδυτήρια, αναψυκτήρια), όλα με φυσικά υλικά, σε θέσεις και με
όρους δόμησης που θα προταθούν από ειδική μελέτη,  για την εξυπηρέτηση
των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση
του χώρου. Η δόμηση επιτρέπεται, μόνον με τοπικά υλικά και με ανάλογα
μορφολογικά στοιχεία, (στη λιμνοθάλασσα ως πελάδες) και προσαρμογή
στο εκάστοτε τοπίο. Οι μελέτες εγκρίνονται απαραίτητα από ΕΠΑΕ.
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β) Στην ΠΦ2 επιτρέπεται
1. Η βόσκηση ως έχει και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού

ζώων μέχρι την εκπόνηση και έγκρισης μελέτης βοσκοικανότητας συνολικά
για όλη την προστατευόμενη περιοχή.

2. Η γεωργία, στις υφισταμένες δενδροκαλλιέργειες στις λοφώδεις ζώνες
(ελαιώνες).

3. Η δασοπονία γενικά και οι αναδασώσεις όπου κρίνονται σκόπιμες
κατόπιν ειδικών προγραμμάτων του αρμοδίου Δασαρχείου.

4. Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες με σκοπό την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και  την  οικολογική  ευαισθητοποίηση  κατά   μήκος  ειδικών
μονοπατιών οικολογικά μονοπάτια, σύμφωνα με τον σχετικό
Κανονισμό, τα οποία θα επιλεγούν μετά από την ειδική μελέτη. Η διαμονή
των επισκεπτών επιτρέπεται μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας.

5. Η ήπια αναψυχή, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6. Η χρήση και συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύου, για την

εξυπηρέτηση των   επιτρεπομένων δραστηριοτήτων και για τη φύλαξη και
επόπτευση της περιοχής. Χώροι στάθμευσης δεν επιτρέπονται εντός ΠΦ2,
εκτός ένα τούτο προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό .

7. Η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταμένων μοναστηριών και μνημείων
8. Αρχαιολογικές ανασκαφές εάν απαιτούνται
9. Η συντήρηση οικίσκων των αλιέων.

10. Όροι περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες ορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα
τέσσερα (4) στρέμματα

β1) Επιπλέον των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο στις κατωτέρω
υποζώνες της ΠΦ2 επιτρέπονται:

i.   Για την υποζώνη Π.Φ.2Α (Δάσος Φράξου)

1.    Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης

ii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Β (αποξηραμένες μη αποδοτικές εκτάσεις)
1. Ο περιοδικός πλημμυρισμος κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την

προστασία άγριας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοικανότητας
2. Ο  περιοδικός καθαρισμός των αυλακών εισροής νερών αντλιοστασίων και

χείμαρρων. Η απόθεση των υλικών που θα προκύπτουν μετά από σχεδιασμό
και έγκριση θα γίνεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής.

iii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Γ (αποξηραμένες εκτάσεις)
1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την

προστασία άγριας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας
2. Η ορυζοκαλλιέργεια η οποία θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί με

βιολογικές καλλιέργειες, σύμφωνα με τον κανονισμό "Περί βιολογικού
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως ισχύει

3. Η ψαθοκαλλιέργεια
4. Οι ιχθυοκομικές εκμεταλλεύσεις σε χωμάτινες δεξαμενές με εκτατική ή

ημιεντατική μορφή

iv. Για την υποζώνη Π.Φ.2Δ (Ν. Πεταλάς)
1. Η μελισσοκομία
2. Η κατασκευή υποδομής στην ακτή για την εξυπηρέτηση των

ιχθυοκαλλιεργειών,
v. Για την υποζώνη Π.Φ.2Ε (Λόφος Κουτσιλάρη)

1. Η μελισσοκομία
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2. Η λειτουργία του ΙΧΘΥΚΑ, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους

vi. Για την  υποζώνη  Π.Φ.2Ζ (Λόφος  Σκουπας,   Μεγάλο  Βουνι,   Μικρό
Βουνι, Μαυρονήσι, Ταξιάρχης, Χερόνησος Διόνι, Χουνοβίνα, ΝΑ πλαγία
Καληχιτσας)
1. Η γεωργία στους υφισταμένους ελαιώνες
2. Η μελισσοκομία

vii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Η (Φαράγγι Κλεισούρας, Φαράγγι Παλιορόλακκα και
το λοφοΤρίκαρδου)
1. Η γεωργία στους υφισταμένους ελαιώνες
2. Η μελισσοκομία

viii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Θ (Βαράσοβα)
1. Η μελισσοκομία
2. Ο ορειβατικός αθλητισμός, για την άσκηση του οποίου θα πρέπει να

ληφθούν μέτρα ώστε να μην αλλοιώνεται η αισθητική του τοπίου με μόνιμες
αναρριχητικές εξαρτήσεις επί των βράχων

ix. Για την υποζώνη Π.Φ.2Ι (Φοινικιά)
1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό τη βελτίωση

των εδαφολογικών χαρακτηριστικών
2. Η οργάνωση - διαμόρφωση ενός οικολογικού πάρκου το οποίο συνίσταται
σε λειτουργίες,   όπως  η  ήπια  αναψυχή,   η περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση ,
ο οικολογικός περίπατος κλπ

x. Για την υποζώνη Π.Φ.2Κ (Λόφος Κατσά Αιτωλικού)
1. Η γεωργία , χωρίς αλλαγή καλλιεργούμενων ειδών
2. Η μελισσοκομία

xi. Για την υποζώνη Π.Φ.2Λ (Ν.Τουρλίδας)
1. Η δημιουργία οικολογικού πάρκου, το οποίο συνίσταται σε λειτουργίες, όπως

η ήπια αναψυχή, ο αθλητισμός, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ο
οικολογικός περίπατος πεζή ή με ποδήλατα κατά μήκος ειδικών διαδρομών

2. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε μη νόμιμων κατασκευών και
η απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης

xii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Μ (Λούρος)
1. Η δημιουργία οικολογικού πάρκου, το οποίο συνίσταται σε λειτουργίες, όπως

η ήπια αναψυχή, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ο οικολογικός
περίπατος πεζή ή ιππαστη κατά μήκος ειδικών διαδρομών, οι οποίες δεν
θα θίγουν τη βλάστηση και το οικοσύστημα.

2. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε μη νόμιμων κατασκευών και η
απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης

xiii. Για την υποζώνη Π.Φ.2Ν (περιβάλλουσα περιοχή πηγών Αγιου Δημητρίου)
1.    Η ήπια αναψυχή κατόπιν ειδικής διαμόρφωσης στις πήγες Αγ. Δημητρίου, η
οποία θα συνδυάζεται με δραστηριότητες οικολογικής ευαισθητοποίησης.

γ) στην Π.Φ.3 επιτρέπεται:
1. Η απόληψη φερτών υλών των ποταμών μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη
2. η αλιεία στον Αχελώο και στον Εύηνο
3. Ο διάπλους των ποταμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικό

κανονισμό
δ) στην Π.Φ.4 επιτρέπεται:

1. Η γεωργία στην περιοχή όπου σήμερα υπάρχουν ελαιόδενδρα
2. Η βόσκηση ως έχει, μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας
3. Η μελισσοκομία
4. Η κατασκευή υποδομής στις ακτές για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργειών
5. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή που την
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υποστηρίζει. Απαιτείται ειδική μελέτη στο νησιωτικό σύμπλεγμα, προκειμένου
να τεκμηριωθεί η έκταση , οι όροι δόμησης και η υποδομή στην οποία
θα αναπτυχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή,
σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και η έκδοση σχετικού
κανονισμού

6. Η εγκατάσταση υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων
και δραστηριοτήτων, όπως μικρή αγροτική κατοικία (επιφάνειας της τάξης των
80 τμ), αποθήκες φύλαξης αγροτικών εργαλείων (επιφάνειας της τάξης των 50
τμ) κ.λ.π. Η δόμηση επιτρέπεται με τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του Α2 του παρόντος.

7. Όροι περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης τα τέσσερα (4) στρέμματα
και όριο αρτιότητας υψηλό μεγαλύτερο των είκοσι (20) στρεμμάτων.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

Β1. Στην χερσαία Περιφερειακή ζώνη επιτρέπονται όλες οι χρήσεις και
δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β.2 Στην θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη απαγορεύεται η διέλευση πλοίων, η
κατασκευή λιμένων πλοίων, αλιευτικών καταφυγίων και λιμένων αναψυχής
(μαρίνες), καθώς και διαλυτηρίων πλοίων. Επιτρέπονται οι υδατοκαλλιέργειες
στο θαλάσσιο χώρο και η υποδομή για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
που θα προκύψουν από την προαναφερόμενη ειδική μελέτη στην παρ. 5 της
Ζώνης ΠΦ4 και τον σχετικό κανονισμό.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Π.Π)

α) στην Π.Π.1 επιτρέπονται όλες οι εργασίες και τα έργα που απαιτούνται
προκειμένου να διατηρείται η υδρολογική δίαιτα και η ποιότητα των νερών καθώς
και η άσκηση της αλιείας.

β) στην Π.Π.2 επιτρέπεται η γεωργία η οποία θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί με
βιολογικές καλλιέργειες, σύμφωνα με τον κανονισμό "Περί βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως ισχύει. Στις αγροτικές εκτάσεις επιτρέπεται η
δόμηση αποθηκών φύλαξης αγροτικών εργαλείων.

γ) στην Π.Π.3 (Τουρλίδα, τμήμα  Ν. Τουρλίδας, το Διόνι και τμήμα του
Λούρου) επιτρέπονται οι κάτωθι δραστηριότητες και χρήσεις με τους αντίστοιχους
όρους:

1. Ο οικοτουρισμός
2. Η ήπια αναψυχή και η υποδομή για την υποστήριξή της
3. Η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τοπικής εξυπηρέτησης
4. Τα θαλάσσια λουτρά και ελαφρά υποδομή για την εξυπηρέτηση των

λουόμενων (ανάλογος εξοπλισμός, σκιάδες, αποδυτήρια, ντους, w.c., κ.λπ.)
5. Οι υπαίθριες και εστεγασμένες πολιτιστικές δραστηριότητες
6. Η   περιβαλλοντική   ευαισθητοποίηση,   με   λειτουργίες   στην   ύπαιθρο   ή

και εστεγασμένες,   όπως  περίπτερο   οικολογικής   ευαισθητοποίησης   με
χρήση πολυμέσων και Ερευνητικός Σταθμος.

7. Οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες

γ1) Διατηρούνται στην Τουρλίδα οι υφισταμένες ξύλινες εξέδρες - διάδρομοι για το
αγκυροβόλιο μικρών σκαφών και γαϊτων. Για την κατασκευή νέων εξέδρων -
διαδρομών απαιτείται σχεδιασμός μετά από γνωμοδότηση του Φορέα
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Διαχείρισης. Απαγορεύεται η κατασκευή λιμενικών έργων οποιασδήποτε
μορφής.

γ2) Απαγορεύονται οι επιχωματώσεις, ή οποίες εργασίες αλλοιώνουν τη φυσική
βλάστηση και τη γεωμορφολογία.

γ3) Επιβάλλεται η κατεδάφιση όλων των μη νόμιμων κατασκευών (κυρίων και
βοηθητικών) επικείμενων, πλην των πελάδων στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας

γ4) Οι υφισταμένες πελάδες είναι δυνατόν με νομοθετική ρύθμιση να κηρυχθούν
διατηρητέα κτίσματα θεωρούμενες ως μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας τοπικής
λαϊκής αρχιτεκτονικής.

δ) στην Π.Π.4 επιτρέπεται:

Η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέκταση του δρόμου ή του χώρου

στάθμευσης.

ε) στην Π.Π.5 επιτρέπεται:

1. Η εξόρυξη άλατος
2. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των Αλυκών

στ) στην Π.Π.6 επιτρέπεται:

1. Η δημιουργία των υποστηρικτικών υποδομών της μαρίνας στην αμέσως
γειτονική προς το λιμάνι έκταση.

2. Η   οργάνωση,   διαμόρφωση  Οικολογικού  Πάρκου,  όπου  εκτός  των
όσων αναφέρονται   στα  αντίστοιχα  πάρκα  της Ζώνης  Π.Φ.,   είναι
δυνατόν  να συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών που δεν
προκαλούν έντονες οχλήσεις (θόρυβος) στο παρακείμενο φυσικό οικοσύστημα.

ε)   στην Π.Π.7 επιτρέπεται:

1. Τα έργα μεταφοράς νερού και δίαυλοι επικοινωνίας από και προς την
ΠΠ6, Αλυκή Ασπρης

Κυνηγητική διάταξη

Λόγω της ιδιαιτερότητας της δραστηριότητας του κυνηγιού σε ότι αφορά στην
χωρική κατανομή της, ο καθορισμός των ορίων των περιοχών όπου
απαγορεύεται το κυνήγι παρουσιάζεται στα διαγράμματα σε κλίμακα 1:25.000. Μετά
την παρέλευση τριετίας από της ισχύος του παρόντος Π.Δ. είναι δυνατή η
τροποποίηση της παρούσας διάταξης ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα σχετικής
μελέτης και έκδοση σχετικού κανονισμού.

Περιοχές Απαγόρευσης Κυνηγιού

1. Η δυτική εκβολή Ευήνου
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2. Η νότια ακτή Κλείσοβας και Αλυκές Τουρλίδας.
3. Το ιβάρι Βορειοανατολικής Κλείσοβας
4. Το νησί Τουρλίδας
5. Η Αλυκή Μεσολογγίου και βάλτοι φοινικιάς Αιτωλικού.
6. Η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
7. Ο βαλτός Ρεμπακίων-Αγίου Νικολάου - Κούντουρου Αιτωλικού.
8. Το τμήμα Υ-Υ1-Υ2-Υ3 όπου απορρέει το Αντλιοστάσιο της Αγίας Τριάδας
9. Οι   νησίδες  Βασιλάδι,   Κομα,   Σχοινιάς,   Προκοπάνιστος   και   Θολή   και   οι

περιβάλλοντες αυτές βάλτοι.
10. Οι μικρές νησίδες της κεντρικής λιμνοθάλασσας
11. Η λιμνοθάλασσα Θολή και όλες οι περιεχόμενες σ' αυτή νησίδες.
12. Ο Λούρος
13. Ο λόφος Κουτσιλάρη

14. Τα νησιά Οξειά και Πεταλάς
15. Το δάσος Φράξου.

Κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των προαναφερομένων ως επιτρεπόμενων ή
επιτρεπόμενων υπό όρους , απαγορεύεται.

• Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων του παρόντος Σχεδίου Π. Δ.:

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος

• Υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή

• Βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή

• Έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή

• Έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή

• Έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή
• Έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων

με την δυνατότητα εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως προσθετικών περιβαλλοντικών
όρων.

β) Τα έργα εθνικής σημασίας ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ,
καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών , πλημμύρων ,
θεομηνιών κλπ).

• Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης και εκείνα
για τα οποία έχει προηγηθεί βάσει της κείμενης Νομοθεσίας παραχώρηση
κοινόχρηστων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος,
επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος
Σχεδίου Π.Δ. και προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ.

• Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του παρόντος Σχεδίου Π.Δ.



273

που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β 678/90), ανεξάρτητα από
την κατηγορία στην οποία υπάγονται, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 8 και 9
αυτής.

1. Διοικητικό Σύστημα της Προστατευόμενη ς Περιοχής

1.1.    Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης δράσεων σε προστατευόμενες περιοχές και
την εφαρμογή όρων προστασίας σαφώς προκύπτει ότι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων:

α) δεν επαρκούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες της κρατικής διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού λόγω έλλειψης εξειδίκευσης, στελεχών και κατάλληλης
υποδομής. Οι ελλείψεις αυτές καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε ουσιαστική παρέμβαση σε
τοπικό επίπεδο για τη συνολική διαχείριση περιοχών με πολυσύνθετα προβλήματα
χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.

β) δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες οι υφιστάμενοι φορείς Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. διότι δεν έχουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες, πόρους
και αντίστοιχη εμβέλεια.

γ) Για την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων, υπάρχει ένα πολύπλοκο πλαί-
σιο αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, που πολύ συχνά δημιουργεί αλληλεπικαλύψεις
αλλά και διαφορετικούς στόχους σε επιμέρους υπηρεσίες. Μέχρι τώρα δεν εξασφαλίζεται η
χωρική σύνθεση αρμοδιοτήτων ούτε κάποιος ενιαίος σχεδιασμός σε τοπικό, περιφερειακό
ή κεντρικό επίπεδο.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις προστατευό-
μενες περιοχές, αφού στον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό οι ανάγκες προστασίας
δεν αποτελούν αντικείμενο κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η προστασία και ανάδειξη, ωστόσο, του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών σε συν-
δυασμό με την ιστορική και πολιτιστική τους αξία απαιτούν τη δημιουργία και λειτουργία
υποδομών, την οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία ε-
παρκούς διοικητικής δομής.

Απαραίτητη προϋπόθεση επομένως είναι η συγκρότηση και λειτουργία συστήματος διοί-
κησης και διαχείρισης της περιοχής.

Το βασικό πλαίσιο για τη διατύπωση της πρότασης οργάνωσης της προστατευόμενης
περιοχής αποτελεί ο ν. 2742/1999 και συγκεκριμένα τα άρθρα 15 (κυρίως), 16 και 17.
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1.2.    Επιλογή οργανωτικού σχήματος

Στο ν. 2742/99 προβλέπονται τρεις περιπτώσεις σχήματος οργάνωσης και διοίκησης
μιας προστατευόμενης περιοχής:

α. Σύσταση Φορέα Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ για μια περιοχή (παράγραφος Ια του άρ-
θρου 15)

β. Σύσταση κοινού Φορέα Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ για περισσότερες περιοχές μιας γε-
ωγραφικής ή διοικητικής ενότητας (παράγραφος 1β του άρθρου 15).

γ. Ανάθεση σε ΝΠΔΔ μέσω ΠΔ ή σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω
Σύμβασης Διαχείρισης (παράγραφος 1γ του άρθρου 15).

Ο τρόπος επιλογής του οργανωτικού σχήματος ορίζεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου
15 του παραπάνω νόμου και συγκεκριμένα: "Για την επιλογή οργανωτικού σχήματος σύμ-
φωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις α', β' και γ' συνεκτιμώνται ιδίως η σημασία και η
έκταση του προστατευόμενου αντικειμένου, η γειτνίαση του ή μη με άλλα προστατευόμενα
αντικείμενα, καθώς και τα συμπεράσματα της οικείας οικονομοτεχνικής μελέτης. Για την
τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του προτεινόμενου φορέα διαχείρισης πρέπει σε
κάθε περίπτωση να έχει προηγηθεί η κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης. Ειδικά η ίδρυση
φορέων διαχείρισης σύμφωνα με τους ορισμούς της περιπτώσεως α' είναι υποχρεωτική σε
Εθνικά Πάρκα που χαρακτηρίζονται κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 1650/1986 και στα
οποία περιλαμβάνονται και περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά τις παραγράφους 1 ή 2 του
ιδίου άρθρου".

Με βάση λοιπόν την παραπάνω παράγραφο και με δεδομένο ότι η περιοχή καλύπτει τα
αναφερόμενα κριτήρια, είναι υποχρεωτική η σύσταση Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με
την παραγράφου Ια του άρθρου 15 του ν 2742/99 στην οποία αναφέρεται:

"Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του
ν. 1650/1986, μπορεί να συνιστώνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς δια-
χείρισης,, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της
φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 1650/1986, καθώς και των
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της κοινής
υπουργικής απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β'/28.12.1998) και να καθορίζονται
τα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας. Τα νομικά αυτά πρόσωπα έχουν την έδρα τους
μέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι
κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων".

Τέλος για την επιλογή του συγκεκριμένου οργανωτικού σχήματος δεν απαιτείται η σύ-
νταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
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1.3. Σκοποί του φορέα διαχείρισης

Οι σκοποί του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου είναι:

1. Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, της ισορροπίας του οικοσυ-
στήματος και γενικότερα η προστασία του συνόλου των ιδιαίτερων αξιών της προ-
στατευόμενης περιοχής.

2. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών και των φορέων και
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

3. Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της προστατευό-
μενης περιοχής.

4. Η περιβαλλοντική ενημέρωση/ εκπαίδευση.

5. Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικό-
τερα, η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολι-
τιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

1.4. Λειτουργίες και αρμοδιότητες

Οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης προβλέπονται στης παράγραφο 2
του άρθρου 15 του ν. 2742/1999.. Συγκεκριμένα:

«Στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται:

α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των
προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο
άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.
β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορι-
σμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν.
1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων δια-
χείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/86, σύμφωνα με όσα ειδικότε-
ρα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/86, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξερ-
γασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και
για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα
με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι φορείς διαχεί-
ρισης συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
άλλα αρμόδια Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού χαρα-
κτήρα. Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και εντάσσονται
στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
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γ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύ-
νης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες
αρχές.
δ. Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοί-
χως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το
σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τις
πράξεις ή παραλήψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που
καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν.
1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό, οι φορείς διαχείρισης θέτουν
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για
την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας
της περιοχής.
ε. Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που
περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης
και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προ-
στατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επι-
σκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του ανα-
γκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρι-
σης.
στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσε-
ων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους
σκοπούς της διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.

ζ. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρ-
μοδιότητες των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης
τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης
στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτι-
σης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβά-
νουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η
έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δο-
κιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων αντικειμένων, σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον κανονισμό διοίκησης
και λειτουργίας του προστατευόμενου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και
συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων αντικει-
μένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκη-
σης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.
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θ. Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται
από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών
εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του, και η πραγματοποίηση σε
αυτές των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο
σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.

1.5.    Οργάνωση του φορέα διαχείρισης

1.5.1. Όργανα διοίκησης, συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής σημαίνει και τη διαχείριση των συγκρού-
σεων μεταξύ των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων που έχουν συμφέρον από την
ύπαρξη του. Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες που θα πρέπει να προσφέρει η ύ-
παρξη ενός φορέα διαχείρισης είναι η σύνθεση των απόψεων, η δυνατότητα διαπραγμά-
τευσης, ο συγκερασμός των αντιθέσεων και η αφομοίωση των φυγόκεντρων δυνάμεων
που αποκλίνουν από το σκοπό της προστασίας και διατήρησης της προστατευόμενης πε-
ριοχής
Έτσι λοιπόν, η διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής δεν θα πρέπει να νοείται μόνο
ως ένα τεχνικό έργο ειδικών επιστημόνων, αλλά και ως μια πολιτική (υπό την ευρεία έν-
νοια) διαδικασία, που στοχεύει στην παραγωγή της ελάχιστης αναγκαίας συναίνεσης με-
ταξύ υποκειμένων με διαφορετικά συμφέροντα και ιδεολογίες.

Τα προηγούμενα οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας μιας διευρυμένης σύνθεσης των ορ-
γάνων διοίκησης του φορέα. Εκτός από τους ιδρυτές του, θα πρέπει να συμμετέχουν στα
όργανα λήψης αποφάσεων τα συναρμόδια υπουργεία, οι φορείς Αυτοδιοίκησης της Πε-
ριοχής και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης δεν θα πρέπει να εξαντλείται στις κλασσικές λειτουργίες,
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες εξασφάλισης συναίνεσης και συντονισμού
μεταξύ τοπικών και υπερτοπικών φορέων που επηρεάζουν την κατάσταση της προ-
στατευόμενης περιοχής με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους.

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης ορίζονται στην παρά-
γραφο 4 του ν. 2742/99. Συγκεκριμένα:

α. Οι φορείς διαχείρισης διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά
συμβούλια (Δ.Σ) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων
αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της οικείας περιφέρειας και των οικείων
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινονικών,
επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από
εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνα
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με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ
ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και είναι
πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότηση του κατά φορέα
ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
21.

β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

γ. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε ένα (1)μήνα από την αποστολή σχετικής
πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν οι
ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός της πεοαναφερόμενης
προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζει το
αντίστοιχο μέλος κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και
λειτουργία του οικείου φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του,
καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα δια-
χείρισης και του προστατευόμενου αντικειμένου.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
μπορεί να συνίσταται Επιστημονική Επιτροπή από μέλη Διδακτικού και ερευνητικού
Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των
ερευνητικών κέντρων και Ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την
παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ.
και αφορά τη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του
φορέα διαχείρισης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των
δαπανών της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

1.5.2. Οργάνωση υπηρεσιών

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας ενός τοπικού φορέα δια-
χείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής περιλαμβάνουν:

* Ευέλικτη δομή υπηρεσιών

* Αποφυγή της υπέρμετρης διόγκωσης - Μικρό μέγεθος

* Μικρός αριθμός ιεραρχικών επιπέδων

* Στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό με αφοσίωση τους στις οικολογικές
αξίες

* Μικρός βαθμός τυπικοποίησης - Επιμόρφωση

* Ομαδική εργασία - Διεπιστημονικότητα - Συντονισμός

* Υποστηρικτικές λειτουργίες
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6

Η οργάνωση των υπηρεσιών του φορέα διαχείρισης αποτελεί αρμοδιότητα του ΔΣ.
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 ορίζεται ότι:

«Το Δ.Σ. καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, κανονισμό
υπηρεσιών και προσωπικού, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου, κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και κανονισμό
ανάληψης-εκτέλεσης -για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών
προγραμμάτων, μελετών, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και
υπηρεσιών. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».

1.5.3. Στελέχωση και πολιτική προσωπικού

Στελέχωση

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες αποτελεσματικότητας του φορέα είναι η
στελέχωση και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του.

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 ορίζεται:

«Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και
δέκα (10) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών
ορίζεται κατά φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί να αυξάνεται ή να
μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνίσταται επίσης μία θέση
Διευθυντή. Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται με
απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στη σύμβαση ορίζονται οι
καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198Α'). Οι παραπάνω θέσεις
μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί με
οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε
οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν
διάρκεια μέχρι πέντε (5) χρόνια και διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του
οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των αποσπασμένων, τα κάθε είδους επιδόματα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
198Α'), καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
βαρύνουν από της αποσπάσεως το φορέα διαχείρισης. Η κατανομή του προσωπικού
σε υπηρεσιακές μονάδες, η διοίκηση και οι επί μέρους αρμοδιότητες αυτών, οι
αρμοδιότητες του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται
με τους κανονισμούς που καταρτίζονται κατά την παράγραφο 8».



280

Επειδή για την κάλυψη όλων των αναγκαίων λειτουργιών του Φορέα Διαχείρισης απαι-
τούνται πολλές διαφορετικές ειδικότητες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην
επιλογή του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αντικειμέ-
νων, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει σε υπέρμετρη διόγκωση του φορέα. Το πρόβλημα της
ποικιλίας των ειδικοτήτων, που απαιτούνται για τη λειτουργία του φορέα, μπορεί να α-
ντιμετωπιστεί με τη δημιουργία ενός μικρού και δραστήριου πυρήνα επιστημονικών στε-
λεχών με γενικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης, που θα αποτελεί τον κινητήριο άξονα
ενός σημαντικού δικτύου εξωτερικών συνεργατών. Η ποσότητα, ο βαθμός ειδίκευσης και ο
ρυθμός της στελέχωσης θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα δράσης και τις δυνατότητες
εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού.

Για την αρχική φάση λειτουργίας των φορέων διαχείρισης εκτιμάται ότι ο αναγκαίος α-
ριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε 7 άτομα με τα κάτωθι αντικείμενα:
• Διευθυντής.
• Στέλεχος με αντικείμενο την παρακολούθηση των παραμέτρων του φυσικού περι-

βάλλοντος και της κατάστασης της προστατευόμενης περιοχής καθώς και την παρα-
κολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής του Διαχειριστικού Προγράμματος.

• Στέλεχος με αντικείμενο την επόπτευη/ φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, την
τήρηση των όρων που προβλέπονται στο Π.Δ. και τον Κανονισμό, καθώς και την Πα-
ρακολούθηση των δράσεων άλλων φορέων, την έκφραση γνώμης για τις προεγκρί-
σεις χωροθέτησης, τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.

• Στέλεχος αρμόδιο για την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση καθώς και για τη λειτουργία
των υποδομών πληροφόρησης.

• Δύο επόπτες/ ξεναγοί με αρμοδιότητα και τη συντήρηση των υποδομών και του εξο-
πλισμού

• Γραμματειακή υποστήριξη και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης

Πολιτική προσωπικού

Κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την όλη λειτουργία του φορέα είναι η πολιτική προσωπικού
που θα ασκηθεί. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία:

• Στη φυσιογνωμία (προφίλ) του προσωπικού

• Στις σχέσεις εργασίας

• Στη διαδικασία προσλήψεων

• Στη διαδικασία εξεύρεσης του προσωπικού

1 Κατά περίπτωση εξέταση (π.χ. στο Εθνικό Πάρκο Α. Μακεδονίας Θράκης ο αριθμός του
προσωπικού πρέπει να είναι σίγουρα μεγαλύτερος).

• Στη διαδικασία ανάπτυξης του προσωπικού
• Στη διαδικασία αξιολόγησης (και της ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου)

• Στην υποκίνηση του προσωπικού

1.6. Οικονομικοί πόροι
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Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 προσδιορίζονται οι πιθανοί πόροι
του φορέα. Συγκεκριμένα:

«Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι:

α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, άλλα Υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
το ΕΤΕΡΠΣ και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και οργανισμούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους.

β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων,
μελετών και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης.

γ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή
αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

δ. Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού
προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές από
την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών
του για λογαριασμό τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και
προβολή του προστατευομένου αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις
ομάδων επισκεπτών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση
σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό
30% αποδίδεται ετησίως στο ΕΤΕΡΠΣ και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδιανομή
πόρων μεταξύ των φορέων διαχείρισης.

η. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία».

1.7. Εκτίμηση δαπανών κατά την αρχική φάση λειτουργίας του
φορέα διαχείρισης

Με βάση την ανάλυση των δαπανών σε επενδυτικές, μεταβλητές λειτουργικές και στα-
θερές λειτουργικές καθώς και την εκτίμηση του απαραίτητου προσωπικού για την λει-
τουργία ενός Φορέα Διαχείρισης, προκύπτουν τα εξής:

Επενδυτικές δαπάνες

Το σύνολο των δαπανών αυτών προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του Υποπρο-
γράμματος Φύση του ΕΠΠΕΡ- Γ' ΚΠΣ (ή έχει ήδη εν μέρει χρηματοδοτηθεί μέσω προη-
γούμενων προγραμμάτων).

Μεταβλητές λειτουργικές δαπάνες

Εκτιμάται ότι και οι δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτηθούν μέσω διάφορων χρηματοδοτικών
μέσων (τουλάχιστον στο διάστημα 2000-2006).

Σταθερές λειτουργικές δαπάνες

Με βάση το προσωπικό που αναφέρεται παραπάνω (7 άτομα) προκύπτουν οι εξής δαπά-
νες:
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Σταθερές λειτουργικές δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης ανά έτος

Α. Αμοιβές τακτικού προσωπικού και εργοδοτικές επιβαρύνσεις
Διευθυντής 650.000 δρχ. Χ 12 μήνες 7.800.000
Στελέχη 3 Χ 550.000 Χ 12 μήνες 19.800.000
Επόπτες/ ξεναγοί 2 Χ 450.000 Χ 12 μήνες 10.800.000
Γραμματεία 1 Χ 450.00   Χ 12 μήνες 4.950.000
Β. ΔΕΗ, τέλη ύδρευσης, τηλεφωνικά τέλη, ταχυδρομικά τέλη, γραφική ύλη,
αναλώσιμα, καθαριότητα, κοινόχρηστα (500.000/μήνα)

6.000.000

Γ. Αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα οργάνων διοίκησης (Προέδρου, με-
λών ΔΣ, επιτροπών κ.λπ.) (150.000/ μήνα)

1.800.000

Λ. Συντήρηση εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, λειτουργία και
συντήρηση μεταφορικών μέσων (30.000 χλμ./ έτος)

3.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ ΕΤΟΣ 54.150.000

1.8.    Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του φορέα διαχείρισης

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 «Ο οικονομικός και διαχειριστικός
έλεγχος των φορέων διαχείρισης ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες
διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το
φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό έλεγχο, υποβάλλουν
μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του έτους
που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του Προέδρου του Δ.Σ. στον υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Υπουργό Οικονομικών. Οι
παραπάνω Υπουργοί μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης των φορέων».


