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Περιεχόμενα
Παρουσίαση «Το δίκτυο MMMPA και οι έρευνες στο Μεσολόγγι» 
Α. Νικολαΐδου, Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας ΕΚΠΑ

Παρουσίαση «Χαρτογράφηση των βενθικών βιοκοινωνιών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου με χρήση 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)»
Ν. Προβιδάκης, Βιολόγος, ΕΛΚΕΘΕ

Παρουσίαση «Habitat complexity and biodiversity in Messolonghi lagoon»
D. Cabana, MSc Θαλάσσια Βιολογία, ΕΛΚΕΘΕ
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Παρουσίαση «Βενθικές βιοκοινωνίες και οικολογική ποιότητα στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας»
K. Σιγάλα, , ΜSc Βιολόγος Ωκεανογράφος

Παρουσίαση «Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές μεθόδους»
E. Arevalo, MSc Ωκεανογραφία & H. Φώσκολος, Βιολόγος ΕΚΠΑ

Παρουσίαση «Οι φθορίζουσες οργανικές ενώσεις στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στη 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου»
S. Ibanhez, Δρ Βιογεωχημείας & A. Νικολαΐδου, Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας ΕΚΠΑ

Παρουσίαση «Υποθαλάσσια ζωή στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, με έμφαση σε προστατευόμενα είδη»
E. Κυτίνου, Βιολόγος, ΕΚΠΑ

Παρουσίαση «Οικολογική ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη σε παράκτιες λιμνοθάλασσες»
Σ. Ρεϊζοπούλου, Δρ. Θαλάσσιας Βιολογίας, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ



MMMPA
(Monitoring of Mediterranean

Marine Protected Areas)

Παρακολούθηση Mεσογειακών Παρακολούθηση Mεσογειακών 

Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών

Α. Νικολαΐδου

Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
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Χρηματοδοτήθηκε από την  ΕΕ

Πρόγραμμα: Marie Curie

Δράση ΙΤΝ (Initial Training Networks) 

Δίκτυα Αρχικής Εκπαίδευσης
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Στα προγράμματα αυτά η  χρηματοδότηση καλύπτει:

Μισθό φοιτητή

Έξοδα μετακίνησης/εγκατάστασης (per diem) φοιτητή

Έξοδα έρευνας φοιτητή (δειγματοληψίες, αναλώσιμα, συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια, 
έξοδα δημοσίευσης)

Έξοδα διαχείρισης του προγράμματος (συνεντεύξεις υποψηφίων, συναντήσεις υπευθύνων 

Πάγια έξοδα

6



Πανεπιστήμια

Ερευνητικά Κέντρα

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προστατευόμενες περιοχές
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Στόχος του προγράμματος ήταν να:

«εκπαιδεύσει μια νέα γενιά επιστημόνων και διευθυντών 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, εφοδιάζοντάς 
τους με δεξιότητες  απαραίτητες σε διάφορα εργασιακά 
περιβάλλοντα…»περιβάλλοντα…»
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Νέοι ερευνητές

Έμπειροι ερευνητές
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Επί μέρους θέματα που μελετήθηκαν:

Εκτίμηση της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του 
οικοσυστήματος (Κοραλλιογενή, θαλάσσια λιβάδια 
λιμνοθάλασσες)

Τροφικές σχέσεις σε προστατευόμενες περιοχές

Απειλές στη βιοποικιλότητα (γενετική πληθυσμών πεταλίδων, 
ψαριών σε υφάλους)

Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Ολοκληρωμένη διαχείριση
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Ανάπτυξη και αξιολόγηση βιοτικών εργαλείων 
για την εκτίμηση της κατάστασης 
λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων. (ΕΛΚΕΘΕ)

David Cabana

Ο μεταβολισμός του ιζήματος ως δείκτης της 
λειτουργίας του οικοσυστήματος (EKΠA)

David Cabana

Eli Arevalo
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Seve Ibanhez

Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της 
λιμνοθάλασσας με τη χρήση χρωμοφόρου 
διαλυμένου οργανικού υλικού

Seve Ibanhez
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Χαρτογράφηση βενθικών βιοκοινωνιών στη 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με χρήση 
GIS.

Νίκος 

Προβιδάκης

Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της 
Κλείσοβας με βιολογικούς δείκτες

Πόπη Σιγάλα

Προβιδάκης
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Πιθανή χρήση Διθύρων για βελτίωση 
της ποιότητας νερού σε περιοχές που 
επηρεάζονται από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού

Ηλίας 

Βενθική χλωρίδα και πανίδα εντός και 
εκτός της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου, προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000Ελένη Κυτίνου

Ηλίας 

Φώσκολος
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ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Ζωολογίας και Θαλάσσιας    
βιολογίας

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική
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Οι βενθικοί οργανισμοί: Οργανισμοί προσκολλημένοι ή σε άμεση 
σχέση  με το βυθό

Λόγω της θέσης τους αυτής αποτυπώνουν 
περιβαλλοντικές αλλαγές

Μακροζωοβένθος (>0,5 mm): η πιο καλά μελετημένη 
οικολογική συνιστώσα στις ελληνικές λιμνοθάλασσες

Μαζί με το φυτοβένθος �από τους βασικότερους 

Οι βενθικές βιοκοινωνίες των    
λιμνοθαλασσών

Μαζί με το φυτοβένθος �από τους βασικότερους 
κρίκους στην τροφική αλυσίδα του οικοσυστήματος 
(τρέφουν άμεσα τα ψάρια και πουλιά)

Απαιτούμενο κομμάτι – «βιολογικό στοιχείο» για τον 
υπολογισμό της οικολογικής ποιότητας υδάτων 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά (WFD 
2000/60/EC)
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Γεωπληροφοριακό σύστημα GIS
Ενσωματώνει:

φυσικά εξαρτήματα

λογισμικά και

δεδομένα για σύλληψη, διαχείριση, ανάλυση και τέλος απεικόνιση πληροφορίας κάθε 
μορφής που θέλουμε να συσχετίσουμε γεωγραφικά

(ESRI, 2010)
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Τύποι δεδομένων

Πραγματική      επιφάνεια

Σημεία, 

Γραμμές 

Πολύγωνα 

(τιμές σε πίνακες)
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3ο: Απόδοση/Εξαγωγή των δεδομένων

M12A

Μ ΒΙΟΛ

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

P1

M5
M6 M2

M7 M8

M11

M10A

Μπούκα A

P/ Κλείσοβα
Μπούκα B
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Η δειγματοληψία στην περιοχή μελέτης
Τέλος Μαΐου 2012,

13 Σταθμοί:

11 εσωτερικοί 
σταθμοί και 2 
εξωτερικοί

Επιλογή βάσει: 

�απόστασή τους 
από τα σημεία 
επικοινωνίας με τη 
θάλασσα θάλασσα 
(μέτωπο),

�τη γειτνίασή τους 
με παροχές γλυκού 
νερού, 

�παρουσία φυτικής 
βλάστησης στον 
πυθμένα 
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Συλλέκτες
box-corer, συλλεκτικής επιφανείας 0,03 m2

Ponar συλλεκτικής επιφανείας 0,05 m2.

Αλατότητα, θερμοκρασία, του διαλυμένου 
στο νερό οξυγόνου και του pH έγιναν με 
πολύμετρο τύπου YSI 650. 
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Heteromastus 

filiformis

� Αναγνώριση και ταξινόμηση με χρήση στερεοσκοπίου, μικροσκοπίου 
και με ειδικές κλείδες 

Capitellidae

Πολύχαιτος

Πολύχαιτος

Μαλάκιο

Syllidae

Πολυπλακοφόρο

Exogone 

verugera

Asterinidae,

Euphrosinidae

Πολύχαιτος

Εχινόδερμο

Πολυπλακοφόρο

(Ομοταξία)

Chiton

Olivaceus

Euphrosyne

intermedia

Asterina

gibbosa
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Υδροδυναμική ενέργεια 

(ρεύματα και κύματα από 

παλιρροιακά φαινόμενα ή 

ανέμους)

φυσικοχημικές 

παράμετροι της φυσικοχημικές 

Αλλαγές στην 

οργάνωση της 

μακροβενθικής 

πανίδας

παράμετροι της 

στήλης του 

νερού

φυσικοχημικές 

παράμετροι του 

ιζήματος 
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Φυσικοχημικές παράμετροι της στήλης του νερού Φυσικοχημικές παράμετροι της στήλης του νερού -- ΑλατότηταΑλατότητα

Παρατηρήθηκε 
μεγάλη 
διαβάθμιση 

αλατότητας: 

Από 22‰ στον 
απομονωμένο  
Μβιολ σε 42 ‰ 
στον Νότιο-
δυτικό τμήμα.δυτικό τμήμα.

Στο μέτωπο �
από 33 ‰ μέχρι 
38-39‰ όπως τα 
νερά του 
Πατραϊκού.
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Η διαβάθμιση των οικολογικών δεικτών των 
μακροβενθικών οργανισμών

Οικολογικοί – Βιολογικοί  Δείκτες: α) αριθμός ειδών ανά σταθμό (S), β) πυκνότητα πληθυσμών (Ν) εκφρασμένη σε αριθμό ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο  
(Ν/m2 ), γ) δείκτης ποικιλότητας (H')  κατά Shannon-Wiener (                     ), δ) δείκτης ομοιομορφίας  (J) κατά Pielou (J= H’/Hmax= H’/logS), 

Συσχέτιση παραγόντων με  βάση το συντελεστή συσχέτισης διατάξεων του Spearman (r
s,
)

5 με 10 περίπου χιλιάδες στους παράκτιους 

σταθμούς μέχρι και το κέντρο

Από Μ12Α και Μβιολ = επίπεδα 30 και 50 

χιλιάδων 

36



37



Πολύχαι-

τοι 39,84%

Μαλάκια 

8,86%

Εχινόδερμα

1,48%

Διάφορα 

3,11%

Ζωοβενθικές κοινωνίες

Η ταξινόμηση από 13 σταθμούς έδωσε συνολικά 151 είδη ζωοβενθικών οργανισμών.

Στη λιμνοθάλασσα συνολικά βρέθηκαν 112 είδη και στους παράκτιους σταθμούς 80 είδη.

Πολύ-

χαιτοι 

64,89%
Καρκινο-

ειδή 29,03%

Μαλάκια 

2,66%

Εχινόδερμα

1,18%

Διάφορα 2,25%

τοι 39,84%

Καρκι-

νοειδή

46,70%

Λιμνοθαλάσσιοι σταθμοί

64,89%ειδή 29,03%

Παράκτιοι Σταθμοί
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Αρνητική συσχέτιση της αφθονίας με το διαλυμένο οξυγόνο. 

↓ mg O
2

= ↑ανθεκτικά είδη (ευρύαλα – ευρύθερμα) 

Προνύµφες των εντόµων Chironomidae και οι 
ολιγόχαιτοι: ανθεκτικοί στην οργανική ρύπανση στα 
υφάλμυρα περιβάλλοντα,

Ecrobia ventrosa: είδος ανεκτικό σε χαμηλές αλατότητες και 
ανοξικές συνθήκες (σχεδόν καθόλου οξυγόνο)

C. Capitata = είδος ευκαιριακό, δείκτες διαταραγμένων 
περιοχών με πολλά οργανικά στο ίζημα και ↓ mg O

2

Εσωτερικοί, απομονωμένοι σταθμοί = δύσκολες συνθήκες 
=↑ανθεκτικά είδη

39



Θετική συσχέτιση μεταξύ ξηρής βιομάζας και αρ. 
ειδών φυτοβένθους  με τον αρ. ειδών  ζωοβένθους

Oι φυτοβενθικές αναπτύξεις υποστηρίζουν μηχανικά το ίζημα � μεγάλη ποικιλία από 

μικροπεριβάλλοντα � ποικιλία τροφής και προστασία από τους θηρευτές για 

βενθικά ασπόνδυλα ζώα αλλά και μικρά ψάρια (ιχθύδια)

Όσο περισσότερα 
είδη φυτών-φυκών
τόσο μεγαλύτερη η 
ποικιλία από 
μακροβενθικά ζώα.
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θετική συσχέτιση (p value < 0,05) μεταξύ της 
ποικιλίας στους διαφορετικούς τροφικούς 
τύπους και της φυτοβενθικής βιομάζας. 

φυτοβενθικές αναπτύξεις � περισσότερα 
ζώα με διαφορετικές διατροφικές 
προτιμήσεις.

(μεγαλύτερη ποικιλία μικροπεριβαλλόντων)

Πολλά καρκινοειδή και πολύχαιτοι μέσα στα 
φύκη Rytiplaea tinctoria
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Επίλογος
•Με χρήση του GIS � διεύρυνση 
των δυνατοτήτων απεικόνισης 
πληροφοριών. 

•Πολλοί σταθμοί � πιο λεπτομερής 
απεικόνιση � πιο σωστός 
υπολογισμός και ερμηνεία τιμών

•Μεσολόγγι= Σε σχέση με τις 
υπόλοιπες λιμνοθάλασσες τις 
Ελλάδας �μεγαλύτερη ποικιλία 

0

1

2

3

4

5

6

Η'

Ελλάδας �μεγαλύτερη ποικιλία 
βιοτόπων, μεγαλύτερη ποικιλότητα 
και αριθμός ειδών (112 στο σύνολο 
για τη λιμνοθάλασσα – 151 μαζί με 
τα είδη των παράκτιων σταθμών) 

Μεσολόγγι        112 7-44 2.26-4.77 0.66-0.87           467-52 300
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Επίλογος

•Συνέχιση των ερευνών �Περισσότερη γνώση για τον τρόπο που λειτουργεί το οικοσύστημα 

του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών στο Μεσολόγγι � συμβολή στην αειφόρο διαχείρισή του.
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Πολυπλοκότητα ενδιαιτήματος και βενθικές 

βιοκοινωνίες μακροασπονδύλων στη λιμνοθάλασσα 

του Μεσολογγίου

cabana, d.,

sigala, k., nicolaidou, a., reizopoulou, s.
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Γιατί στο Μεσολόγγι;

-Ήπια 

θερμοκρασία

-Διαθεσιμότητα -Διαθεσιμότητα 

φαγητού

-Πολυπλοκότητα ενδιαιτήματος 
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Βιοποικιλότητα με απλή
παρατήρηση
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Ιπτάμενη

Βιοποικι-

λότητα
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Numenius 
tenuirostris 
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Aythya ferrina
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Phoenicopterus roseus
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Fulica atra
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Pluvialis 
apricaria
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Haematopus 
ostralegus
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Phalacrocorax
carbo
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Υποβρύχια

Βιοποικιλότητα

57



58



Callinectes 
sapidus

1901 Rochefort 

(France)
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Caretta 
caretta
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Anguilla 
anguilla

61



Mullus 
barbatus
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Mugil 
cephalus
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Sparus aurata
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ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ:
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ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΡΥΦΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟ-
ΤΗΤΑ
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Sabelidae

Alexander 

Semenov ©
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Amphipoda

Alexander 

Semenov ©
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Alexander 

Semenov ©

Terebellidae
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Nereidae

Alexander 

Semenov ©

Nereidae
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Terebeelidae (spaguettiworm) 

Alexander 

Semenov ©
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Alexander 

Semenov ©

nereidae
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Hyperia galba

Alexander Semenov ©

Hyperia galba
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Alexander 

Semenov ©

serpulidaeserpulidae
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Gammareidae

Alexander 

Semenov ©
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Alexander 

Semenov ©

PhillodocideaPhillodocidea
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Anonix nugax

Alexander Semenov ©

Anonix nugax
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Eulalia viridis

Alexander Semenov ©
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Bodotridae (cummacea)

Alexander Semenov ©
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Afroditidae

BUT ALL THIS ORGANISMS DO NOT LIVE ON 

THE DRAKNESS,THEY ARE REAL!! THEY ARE 

ALIVE!!

Alexander Semenov © Alexander Semenov ©
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Where those 

animals live?

Are those 

organism real? 

NEREIDAE

organism real? 

YES OF 

COURSE!! 
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Chone

84



Mixidacea
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Ophiurioidea
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Οργανισμοί από

0.5 mm ή 

περισσότερο

172 είδη 

μακροασπόνδυλωνμακροασπόνδυλων

στο Μεσολόγγι
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A mere handful of seafloor mud may contain 

as many species as are found in a square 

meter of tropical rainforest. The fantastic 

assemblage seen above was gathered from a 

single scoop of mud, about 2 inches deep and 

5 inches across.5 inches across.
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Το λιμνοθαλάσσιο

οικοσύστημα

Τα 

μακροασπόνδυλα

κατοικούν ανάμεσα κατοικούν ανάμεσα 

στα φύκη,

στα φυτά και στο 

ίζημα.
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Η τροφική αλυσίδα της λιμνοθάλασσας

Μικροπλαγκτόν
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Μειοπανίδα

και 

Μακροπανίδα

Η τροφική αλυσίδα της λιμνοθάλασσας

99



ΨΑΡΙΑ

Η τροφική αλυσίδα της λιμνοθάλασσας
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ΠΟΥΛΙΑ

Η τροφική αλυσίδα της λιμνοθάλασσας

ΨΑΡΙΑ
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Η τροφική αλυσίδα της λιμνοθάλασσας

Οι άνθρωποι
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Ανθρώπινη δραστηριότητα που απειλεί την 

ισορροπία  στην τροφική αλυσίδα στο Μεσολόγγι
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Καλλιέργειες
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Κανάλια και οδικό δίκτυο
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Υπεραλίευση
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Αλυκές
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Αστικοποίηση
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Γνωρίζοντας πλέον:

1ον Ποια είναι η τροφική αλυσίδα στη 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

2ον Ποιοι είναι οι κυριοι παράγοντες που 

μπορούν να την καταστρέψουνμπορούν να την καταστρέψουν

Τώρα θα μάθουμε πως τα υδατικά 

ενδιαιτήματα επηρεάζουν τις κοινωνίες των 

μακροασπόνδυλων.
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Ποικιλότητα ενδιαιτημάτων στη 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

116

+



Σημαντικά μέρη για τροφή και 
προστασία των προνυφών

ψαριών και νεαρών ιχθυδίων
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Σταθεροποιητές του 
ιζήματος, βοηθούν στο 
φιλτράρισμα του νερού



Υπόθεση

Εάν η πολυπλοκότητα των 

ενδιαιτημάτων επηρεάζει:

• τον αριθμό των ειδών,

• την αφθονία (αριθμό ατόμων) και 

• την ποικιλότητα των 

μακροασπόνδυλων
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Πολυπλοκότητα φυκών
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�Εθνικό Πάρκο �Θαλάσσια Προστατευόµενη Περιοχή �

Σύµβαση Ramsar �Natura 2000  � Περιοχή σηµαντική για τα 

Πουλιά (Important Bird Area).

Περιοχή μελέτης

Βάθη από 0.5m µέχρι 3m
Ανοικτή Λιµνοθάλασσα Μεγάλη ποικιλία από ενδιαιτήµατα
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Η δειγματοληψία

Bare sedimentValonia aegagropila
Rityphloea sp & 

Cymodocea sp
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► 11216 άτομα

► 172 είδη

Η δειγματοληψία
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Αναλύσαμε τη πολυπλοκότητα της 

δομής από δείγματα φυκιών 
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Αποτελέσματα

Αριθμός Ειδών
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M7 Bare sedimentM5 Rityplhoea and Cymodocea sp M3 Valonia aegagropila
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Αποτελέσματα

Αφθονία
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Μακροασπόνδυλα

*Αριθμός ειδών

*Αφθονία (αριθμός ατόμων)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

*Αφθονία (αριθμός ατόμων)

*Ποικιλότητα

Αυξάνουν σε περισσότερο 

πολύπλοκα ενδιαιτήματα 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αυτή η μελέτη δείχνει πόσο 

σημαντικό είναι να 

συμπεριληφθεί η πολυπλοκότητα 

του ενδιαιτήματος στην του ενδιαιτήματος στην 

διαχείριση του λιμνοθαλάσσιου 

οικοσυστήματος.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επί του 

φυσικού οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας 

απειλούν την τροφική αλυσίδα.

Μια διαταραγμένη τροφική αλυσίδα κάνει το 

128

Μια διαταραγμένη τροφική αλυσίδα κάνει το 

οικοσύστημα δυσλειτουργικό

Ένα δυσλειτουργικό οικοσύστημα δεν μπορεί 

να παράγει αγαθά (φυσικά προϊόντα)



Η 

βιοποικιλότητα 

έχει σημασία 

γιατί διατηρεί 

129

γιατί διατηρεί 

την τροφική 

αλυσίδα



Μην αφήνετε τις προστατευόμενες περιοχές

μοναχές τους  

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !
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Του αξίζει να χαρεί όλη την 

βιοποικιλότητα
131



dcabana@hcmr.gr

davidcabana@outlook.com
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Βενθικές βιοκοινωνίες & Οικολογική 
ποιότητα στη λιμνοθάλασσα της 
Κλείσοβας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΓΑΛΑ

133



Βένθος
= οι ζωντανοί οργανισμοί που ζουν μέσα 
ή/και πάνω στο ίζημα
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Μάκροβενθικοί Οργανισμοί
500μm - 5cm
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Βενθικοί Οργανισμοί ???
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Βένθος: περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring) των 
περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων γιατί:

↓ ικανότητα μετακίνησης → ↑ δυνατότητα 
αποτύπωσης μη αναστρέψιμων αλλαγών του υδάτινου 
περιβάλλοντος

εκτεθειμένοι σε χημικά και οργανικά κατάλοιπα και σε 
υποξικές συνθήκες, 

↑ χρόνος ζωής → αποτυπώνονται σε αυτούς οι ↑ χρόνος ζωής → αποτυπώνονται σε αυτούς οι 
επιπτώσεις των περιβαλλοντικά δυσμενών 
ερεθισμάτων 

↑ βιοποικιλότητα → απόκρισης σε διαφορετικούς 
τύπους πιέσεων

Παρόλο που το βένθος έχει μακρό χρόνο απόκρισης 
στις περιβαλλοντικές αλλαγές, οι επιπτώσεις διαρκούν 
περισσότερο και η εικόνα του βένθους ολοκληρώνει τις 
επιπτώσεις για τον χρόνο που προηγήθηκε. 
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Βένθος = Τροφή για τα ψάρια!
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Υπολογισμός Οικολογικής Ποιότητας 
βάσει του ζωοβένθους

Δειγματοληψία

Κοσκίνισμα

Διαλογή ΟργανισμώνΔιαλογή Οργανισμών

Ταξινόμηση

Στατιστική Επεξεργασία
139



Περιοχή μελέτης

Βάθος (µέση 

τιµή)

0.8m

Μέγεθος 1500 ha

Αλατότητα 30-55

Λιβάδια Cymodocea 

nodosa + φύκη

140



141



www.azti.es/ingles
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April, 2013

Station SAND 

%

SILT 

%

CLAY 

%

PKL 80,32 12,32 13,3

K-1 20,88 64,88 14,24

K-2 65,98 21,89 12,13

K-3 51,34 26,39 22,27

K-4 50,76 27,00 22,25

K-5 35,00 33,10 31,90
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450,0

Pkl

surface

Pkl

bottom

K1 K2 K3 K4 K5 K6

µgr N/L

µgr C/L

µgr/L Corg

K-5 35,00 33,10 31,90

K-6 11,90 45,30 42,81
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Temperature ©

Salinity

Oxygen (mg/l)

Depth (m)

surface bottom

Station PMC

(mg/l)

K-1 1.78

K-2 5.3

K-3 4.03

K-4 5.8

K-5 1.47

K-6 3.13
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Οικολογική Ποιότητα Μ-ΑΜΒΙ
Σταθµός ∆εκέµβριος Απρίλιος

Pkl

K1

K2K2

K3

K4

K5

K6
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Λιμνοθάλασσα

K6

K5

K4

Μικρής κινητικότητας

Αιωρηματοφάγοι

Απλές στοές

Επιφανειακά, Ιζηματοφάγοι,

με 

Προβοσκίδες, Γονοχωριστικ

ά, πλαγκτονοτρόφες λάρβες

Ξηρά
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Θάλασσα
Pkl

Λιμνοθάλασσα

K3

K2

K1

Κινούμενοι, μεγάλοι

↑ σαρκοφάγα

↑ με γνάθους

Σωλήνες

Κινούμενοι

Υποεπιφανειακά

Λεκιθοτρόφες 

λάρβες
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Μέχρι τώρα Συμπεράσματα..

�Μικρή χρονική & χωρική διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων

�K4 → όχι καλή ανανέωση νερού → ↓O
2
; ↑POC; ↑PON; ↑SPM 

↓φυτική βιομάζα

�K2 → ↓O2; ↑POC; ↑PON; ↑SPM → ↑ βάθος => ?

�108 είδη�108 είδη

�Μείωση του αριθμού των ειδών προς το εσωτερικό της 

λιμνοθάλασσας (Mistri et al, 2001; Reizopoulou & Nicolaidou, 2004; Nicolaidou et al, 2005; 

Maggiore & Keppel, 2007)

� ↑αφθονία το Δεκέμβριο (Kevrekidis et al., 2004)

�Κοκκομετρία του ιζήματος = σημαντικός παράγοντας για τη 

ποικιλότητα της μακροβενθικής βιοκοινωνίας (Nicolaidou et al., 1988)

146



Καλύτερη κυκλοφορία νερού → ↑ κινητικότητα & μέγεθος οργανισμών

↑ Διηθηματοφάγα → οργανικό υλικό = κύρια πηγή τροφής

↓ Σαρκοφάγα → ειδικευμένη διατροφή → πιο ευαίσθητα είδη → ↑ 
εξωτερικούς σταθμούς ҂ μη ειδική διατροφή→ πιο ανθεκτικά είδη

Μέχρι τώρα Συμπεράσματα..
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Μέχρι τώρα Συμπεράσματα..

• Καλή οικολογική ποιότητα

• Αγία Τριάδα + Εσωτερικότερο σημείο →

Ενδιάμεση Οικολογική Ποιότητα 

• Στόχος: Τουλάχιστον καλή οικολογική • Στόχος: Τουλάχιστον καλή οικολογική 

ποιότητα σε όλη τη Κλείσοβα!!!

• Σημαντικό: να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία του νερού

& να μειωθούν οι πηγές ρύπανσης (π.χ. 

θρεπτικά κ.α)
148
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Οι φθορίζουσες διαλυµένες οργανικές ενώσεις Οι φθορίζουσες διαλυµένες οργανικές ενώσεις 

στην εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας στην εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας 

της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίουτης λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου
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- In order to map the pollution in the lagoon, we took water samples in 25 

stations inside Messolonghi lagoon and also in the main tributaries discharging on 

it, the WWTP, the canal in the North East of the lagoon and the two Pumping 

Stations discharging in the West part of the lagoon. This sampling took place one 

time per season over a year.

- The results showed there is a seasonal pattern in the influence of the different - The results showed there is a seasonal pattern in the influence of the different 

tributaries over the lagoon.

- The WWTP is the tributary that influenced more the composition of the CDOM 

in the lagoon, since we found trace in the mouth of Messolonghi. Although the 

temporal evolution of the influence was lowering progressively over the time, 

maybe relate to an increasing efficiency of the WWTP.

- Pumping Stations also influenced the composition of the lagoon, affecting half 

of it, although it was only significant during April and July, probably because of 

the seasonal variation of the volume of the water pumped from the farmed 

area.
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Το διαλυµένο οργανικό υλικο (∆ΟΥ) αποτελεί µέρος του οργανικού Το διαλυµένο οργανικό υλικο (∆ΟΥ) αποτελεί µέρος του οργανικού 
υλικού µιας λιµνοθάλασσας, σηµαντικού για το µεταβολισµό των υλικού µιας λιµνοθάλασσας, σηµαντικού για το µεταβολισµό των 

ετερότροφων οργανισµών. ετερότροφων οργανισµών. 
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Το ∆ΟΥ στις λιµνοθάλασσες προέρχεται απόΤο ∆ΟΥ στις λιµνοθάλασσες προέρχεται από
◦◦Χερσογενές υλικό µεταφερόµενο από επιφανειακά και υπόγεια νεράΧερσογενές υλικό µεταφερόµενο από επιφανειακά και υπόγεια νερά

◦◦Τα πλησιέστερα παράκτια θαλάσσια νεράΤα πλησιέστερα παράκτια θαλάσσια νερά

◦◦Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οικιακά ή βιοµηχανικά απόβλητα Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οικιακά ή βιοµηχανικά απόβλητα 

◦◦Επιτόπια παραγωγή από πρωτογενείς παραγωγούς ή βακτηριακή Επιτόπια παραγωγή από πρωτογενείς παραγωγούς ή βακτηριακή 
δραστηριότηταδραστηριότητα

153

δραστηριότηταδραστηριότητα



Ορισμένες από τις διαλυμένες οργανικές ενώσεις παρουσιάζουν ικανότητα Ορισμένες από τις διαλυμένες οργανικές ενώσεις παρουσιάζουν ικανότητα 
φθορισμούφθορισμού

Η μελέτη τους επιτρέπει τον διαχωρισμό δύο κύριων ομάδων: αυτών που Η μελέτη τους επιτρέπει τον διαχωρισμό δύο κύριων ομάδων: αυτών που 
μοιάζουν με πρωτεΐνες και αυτών που μοιάζουν με χουμικές ενώσεις.μοιάζουν με πρωτεΐνες και αυτών που μοιάζουν με χουμικές ενώσεις.
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μοιάζουν με πρωτεΐνες και αυτών που μοιάζουν με χουμικές ενώσεις.μοιάζουν με πρωτεΐνες και αυτών που μοιάζουν με χουμικές ενώσεις.

-Χουμικές ενώσεις: κύρια συστατικά του χώματος και των ιζημάτων 

προερχόμενες κυρίως από βακτηριακή διάσπαση νεκρού οργανικού υλικού.



Οι πρωτεϊνικές οµάδες συνήθως παράγονται επί τόπου (Οι πρωτεϊνικές οµάδες συνήθως παράγονται επί τόπου (in situ) in situ) και και 
συνδέονται µε συνδέονται µε βακτηριακήβακτηριακή δραστηριότηταδραστηριότητα

Οι χουµικές ενώσεις είναι πιο πολύπλοκες, µπορούν όµως να δώσουν Οι χουµικές ενώσεις είναι πιο πολύπλοκες, µπορούν όµως να δώσουν 
πληροφορίες για την προέλευση του ∆ΟΥ.πληροφορίες για την προέλευση του ∆ΟΥ.
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πληροφορίες για την προέλευση του ∆ΟΥ.πληροφορίες για την προέλευση του ∆ΟΥ.



Στρατηγική δειγµατοληψίαςΣτρατηγική δειγµατοληψίας

Σταθμοί δειγματοληψίαςΣταθμοί δειγματοληψίας

• 1-25 Σταθμοί της λιμνοθάλασσας

• Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού 

• Αγωγός Βιολογικού καθαρισμού WWTP

• Αντλιοστάσια  

• Χείμαρροι • Χείμαρροι 

• Πατραΐκός Κόλπος  

Αναλύσεις που πραγματοποιήθηκανΑναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν

• T, S, pH, dissolved O
2

• NH
4
+, NO

3
-, NO

2
-, PO

4
-3, SiO

2

• DOC, CDOM
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Ο βιολογικός καθαρισμός και τα αντλιοστάσια είναι πηγές αζώτου και φωσφόρουΟ βιολογικός καθαρισμός και τα αντλιοστάσια είναι πηγές αζώτου και φωσφόρου
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Ενώσεις C4, C6 πρωτεϊνικού τύπου

Ενώσεις C1, C2 C3, C5 χουμικού τύπου

C2 C3, C5 χερσογενείς ενώσεις, ανθρωπογενούς προέλευσης

C1 θαλάσσιας προέλευσης, από βακτήρια
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Ο βιολογικός καθαρισμός επηρέασε περισσότερο τη σύσταση του ΔΟΥ αλλά η επίδρασή του Ο βιολογικός καθαρισμός επηρέασε περισσότερο τη σύσταση του ΔΟΥ αλλά η επίδρασή του 

ελαττώθηκε με το χρόνο. Η επίδραση των αντλιοστασίων ήταν πιο σημαντική το καλοκαίρι.ελαττώθηκε με το χρόνο. Η επίδραση των αντλιοστασίων ήταν πιο σημαντική το καλοκαίρι.
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«Εκτίμηση της οικολογικής 
ποιότητας της λιμνοθάλασσας 
με βιογεωχημικές μεθόδους»

E.  ARÉVALO, Η.  ΦΩΣΚΟΛΟΣ, J.S .P. IBÁNHEZ,

Σ.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Α.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Μεσολόγγι, 04/11/2015 160



Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

Τι είναι η βιογεωχηµεία;
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Γιατί µελετάµε τη βιογεωχηµεία;

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπει τη κατανόηση της 

αλληλομετατροπής μεταξύ των διαφόρων μορφών της ύλης, των 

χημικών και θρεπτικών στοιχείων και το μηχανισμό και τις αιτίες 

ορισμένων προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσεως (π.χ. ρύπανση, 

υπερθέρμανση του πλανήτη, ευτροφισμός κ.α.) (Eli).

Ευτροφισμός: οφείλεται στην υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης 

των θρεπτικών στοιχείων στο νερό μέσω των απορροών λυμάτων, 

λιπασμάτων και απορρυπαντικών που περιέχουν αυτά τα θρεπτικά 

στοιχεία (κυρίως νιτρικά και φωσφορικά ιόντα). Η υπέρμετρη 

αύξηση των βακτηρίων και των φυκών οδηγεί σε αύξηση της αύξηση των βακτηρίων και των φυκών οδηγεί σε αύξηση της 

θολερότητα του νερού και στη συνέχεια σε κατανάλωση του 

διαλυμένου οξυγόνου. Αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των υπολοίπων 

φυτών και στη συνέχεια των ψαριών, η μείωση της ποιότητας του 

νερού και η αισθητική υποβάθμιση του (Wikipedia).
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Γιατί οι λιµνοθάλασσες είναι σηµαντικές;

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Οι παράκτιες λιμνοθάλασσες είναι μεταβατικές περιοχές 

μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Είναι κλειστές μάζες νερού που 

διαχωρίζονται από τη θάλασσα μέσω φραγμάτων απόθεσης 

και διαθέτουν ένα ή περισσότερα στενά ανοίγματα, που 

επιτρέπουν περιορισμένη ανταλλαγή νερού με τη θάλασσα 

(Σιγάλα).

165



҉ Ιδιαίτερα οικοσυστήματα με υψηλή παραγωγικότητα.

҉ Υποστηρίζουν πολλά διαφορετικά ενδιαιτήματα.

Γιατί οι λιµνοθάλασσες είναι σηµαντικές;

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

҉ Αποτελούν ρυθμιστές των ανθρωπογενών επιδράσεων.

҉ Υποστηρίζουν σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες.
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- Οι παράκτιες λιμνοθάλασσες είναι συνήθως ιδιαίτερα παραγωγικά 

οικοσυστήματα που υποστηρίζουν μια ποικιλία σημαντικών ενδιαιτημάτων για 

πολλά ψάρια, όστρακα, πουλιά και φυτά. Με τον όρο παραγωγικότητα εννοούμε 

το ρυθμό παραγωγής της βιομάζας (στη μονάδα του χρόνου και επιφάνειας) 

(Βώκου).

- Με τον όρο ενδιαίτημα εννοούμε το χώρο και τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος του, όπου ζει ή μπορεί να ζήσει ένα είδος (Βώκου).

- Επιπλέον, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες λειτουργούν ως ρυθμιστές των 

ανθρωπογενών πιέσεων που ασκούνται στις παράκτιες ζώνες.

- Οι παράκτιες λιμνοθάλασσες υποστηρίζουν επίσης σημαντικές οικονομικές 

δραστηριότητες όπως αλιεία, συλλογή αλατιού και λασποθεραπεία

(εμπορικές, τουριστικές και ψυχαγωγικής αξίας) (Eli).
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҉Πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός της οικολογικής 
ποιότητας της λιμνοθάλασσας.

҉ Πραγματοποιήσαμε πειράματα με όστρακα σε πυρήνες 

Τι κάναµε στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου;

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

҉ Πραγματοποιήσαμε πειράματα με όστρακα σε πυρήνες 
ιζημάτων.
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҉ Μετρήθηκαν οι ροές διαφόρων χημικών στοιχείων (νιτρικά, 

νιτρώδη &αμμωνιακά ιόντα, οξυγόνο και πυριτικά και 

φωσφορικά ανιόντα)μεταξύ των ιζημάτων και του υπερκείμενου 

νερού σε τέσσερα διαφορετικά ενδιαιτήματα της λιμνοθάλασσας
οξυγόνο

Χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας της λιµνοθάλασσας

του Μεσολογγίου

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

ΒΙΟΛ

οξυγόνο

άζωτο

φώσφορος

ΓΥΜΝΟ

ΙΖΗΜΑ ΦΥΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΛΙΒΑΔΙΑ
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Χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας της λιµνοθάλασσας 

του Μεσολογγίου

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας της λιµνοθάλασσας 

του Μεσολογγίου

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

Χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας της λιµνοθάλασσας 

του Μεσολογγίου
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Στο γράφημα Α παρατηρούμε ότι οι σταθμοί ΒΙΟΛ και ΓΙ συσσωρεύουν αμμώνιο (ή 

αμμωνία, ιοντική μορφή αζώτου που περιέχεται στα λιπάσματα) σε βαθύτερα 

στρώματα, το οποίο με οποιαδήποτε διατάραξη, μπορεί να απελευθερωθεί στο νερό και 

να προκαλέσει ευτροφισμό.

Στο γράφημα Β φαίνεται ότι τα ενδιαιτήματα των φυκιών και των θαλάσσιων λιβαδιών 

απορροφούν το αμμώνιο (για την ανάπτυξη τους) από το υπερκείμενο νερό. Μπορούν να 

απορροφούν αμμώνιο και νιτρικά. Οι διαφορές Light & Dark φαίνεται να είναι μη 

στατιστικά σημαντικές (Eli). Μονάδα μέτρησης και εδώ είναι τα μΜ.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία (Eli).

Στο ΒΙΟΛ έχουμε κατανάλωση οξυγόνου από το ίζημα λόγω της αυξημένης παρουσίας 

θρεπτικών στοιχείων και του επακόλουθου αυξημένου μικροβιακού μεταβολισμού. Το ίδιο 

μοτίβο παρατηρούμε και για το ΓΙ σε όλες τις εποχές εκτός του χειμώνα. Στα φύκη και τα 

θαλάσσια λιβάδια έχουμε παραγωγή οξυγόνου (Eli).

Ο λόγος πρωτεϊνών-υδατανθράκων είναι δείκτης του ευτροφισμού των υδάτων. Όταν 

είναι πάνω από 1, τα ύδατα είναι ευτροφικά ενώ όταν είναι κάτω από ένα, αυτά δεν είναι 

(Eli).
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Επίδραση των οστράκων

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Επίδραση των οστράκων

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Επίδραση των οστράκων

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους
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Επίδραση των οστράκων

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

177



Μετρήσαμε τις ροές χημικών στοιχείων στις πιο ρυπασμένες περιοχές (κοντά στη μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων) προσθέτοντας όστρακα στο ίζημα, ώστε να ποσοτικοποιήσουμε την 

επίδραση τους στο περιβάλλον.

Οι οργανισμοί ονομάζονται βιοδιαταράκτες και το φαινόμενο που προκαλούν βιοδιατάραξη. 

Προκαλούν αύξηση της περιεκτικότητας του ιζήματος σε οξυγόνο και συνεπώς διέγερση του 

μεταβολισμού των βακτηρίων που αξιοποιούν τα θρεπτικά στοιχεία του υπερκείμενου νερού.

Τα βακτήρια αξιοποιούν το αμμώνιο είτε άμεσα είτε το μετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα 

(νιτροποίηση).

Με το πέρας του πειράματος, παρατηρήσαμε ότι το δίθυρο αυτό (Cerastoderma glaucum) Με το πέρας του πειράματος, παρατηρήσαμε ότι το δίθυρο αυτό (Cerastoderma glaucum) 

συνέβαλλε στο καθαρισμό του υπερκείμενου νερού, «βοηθώντας» έτσι το οικοσύστημα να 

διατηρείται «καθαρό» από τη πληθώρα θρεπτικών συστατικών (Eli).

Στους πυρήνες ελέγχου έχουμε διάχυση του αμμωνίου από το ίζημα στο νερό.

To πυριτικό άλας μειώνεται λόγω της κατανάλωσης Διατόμων (Eli).

Pischedda, L., et al. (2008). "Imaging Oxygen Distribution in Marine Sediments. The Importance 

of Bioturbation and Sediment Heterogeneity." Acta Biotheoretica 56(1-2): 123-135.
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Συµπεράσµατα

҉ Πιο αυστηρός έλεγχος της εισροής θρεπτικών από 

τη μονάδα επεξεργασίας.

҉ Προστασία ενδιαιτημάτων φυκών και θαλάσσιων 

λιβαδιών.

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λιμνοθάλασσας με βιογεωχημικές  
μεθόδους

λιβαδιών.

҉ Αναπόσπαστη η παρουσία των διηθηματοφάγων 

οστράκων στη διατήρηση των καλών 

περιβαλλοντικών συνθηκών.
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Η προσθήκη οστράκων σε περιοχές που πλήττονται 

από αυξημένη εισροή θρεπτικών συστατικών είναι 

αρκετά υποσχόμενη εφαρμογή. Παρ’ όλα αυτά πρέπει 

να γίνουν περαιτέρω μελέτες ώστε να εξακριβωθεί ο να γίνουν περαιτέρω μελέτες ώστε να εξακριβωθεί ο 

ακριβής αριθμός τους και η πυκνότητα που 

ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αν είναι πάρα πολλά τα άτομα, οι συνθήκες μπορεί να 

γίνουν ανοξικές και να έχουμε τα αντίθετα 

αποτελέσματα.
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eli.arevaloc@gmail.com

Ευχαριστώ
L IFOSK@YAHOO.GR
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Υποθαλάσσια ζωή στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
με έμφαση σε προστατευόμενα είδη

Ημερίδα: Παρακολούθηση Μεσογειακών Θαλάσσιων 

Προστατευόμενων Περιοχών: Λιμνοθάλασσες 

Μεσολογγίου-Κλείσοβας. 

Μεσολόγγι, 4 Νοεμβρίου 2015
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Η προστατευόμενη περιοχή
Προστασία

Δεν υπάρχουν 
προηγούμενες μελέτες 
μεγαβένθουςμεγαβένθους

Πρώτη φορά εδώ: μέθοδοι 
μελέτης με οπτική 
παρατήρηση      (μη 
καταστρεπτικές)

183



Στο χάρτη βλέπουμε, όλο το Εθνικό Πάρκο, εμείς 

μελετήσαμε ένα τμήμα της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

κοντά στην αμμολωρίδα.

1)Η περιοχή, λοιπόν, προστατεύεται από 3 καθεστώτα: 1)ως 

Εθνικό Πάρκο, 2)ως περιοχή του δικτύου Natura 2000 και 

3)από την συνθήκη Ramsar.3)από την συνθήκη Ramsar.

2)Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στην περιοχή δεν 

υπάρχουν προηγούμενες μελέτες τέτοιων μεγάλων 

οργανισμών πάνω από 5cm.

3)Πρώτη φορά εφαρμόζονται στην περιοχή μέθοδοι 

μελέτης με οπτική παρατήρηση και όχι με καταστροφή 

των δειγμάτων

184



Μεθοδολογία

Έρευνα: Noεμ. 2014

15 σταθμοί

Οπτικές, μη Οπτικές, μη 
καταστρεπτικές μέθοδοι

Βάθη:1-12m. Κυρίως με 
κατάδυση
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Μεθοδολογία
Προσέγγιση με σκάφος & GPS

Καταδυτικό σκοινί 100m

2 ερευνητές καταγράφουν

1) παρουσία

2) αριθμό ατόμων

3) Ανά 5μ: Επικρατή 
βλάστηση, T, βάθος

Φωτο., δείγματα για εργαστηριακή 
ταυτοποίηση ειδών
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Αποτελέσματα

148 διαφορετικοί οργανισμοί

Ανάμεσά τους: 12 ενδημικά της Μεσογείου
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Βρήκαμε, λοιπόν, 148 διαφορετικούς οργανισμούς που 

ζουν στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Εδώ βλέπετε 

ότι η ομάδα με τα περισσότερα είδη ήταν τα 

φύκη, ακλουθούν τα κοχύλια (δ.λ.δ. τα μαλάκια) και 

Τρίτη ομάδα τα ψάρια με 24 είδη. Η ομάδα στην οποία 

μετρήσαμε τα λιγότερα είδη είναι τα θαλάσσια φυτά.

Εδώ να πούμε ότι από τα 24 είδη ψαριών που Εδώ να πούμε ότι από τα 24 είδη ψαριών που 

παρατηρήσαμε μόνο τα 2 υπήρχαν και στο εσωτερικό 

της Λιμνοθάλασσας, όλα ήταν έξω από την 

αμμολωρίδα. 
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14ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Οργανισμοί με ιδιαίτερο ρόλο � ο  νόμος απαγορεύει την 

φθορά ή την καταστροφή τους

Πίνα σε λιβάδι Ποσειδωνίας Ιππόκαμπος σε φύλλο Κυμοδόκης
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Επιπλέον ανάμεσά στους οργανισμούς που ζουν στην 

περιοχή  καταγράψαμε και 14 προστατευόμενα είδη. 

Αλλά τι ακριβώς είναι τα προστατευόμενα είδη? Είναι 

οργανισμοί με ιδιαίτερο ρόλο στο οικοσύστημα, που ο 

νόμος απαγορεύει την φθορά ή την καταστροφή τους.

Εδώ βλέπουμε την πίνα μέσα σε ένα λιβάδι ποσειδωνίας. 

Και τα 2 είναι προστατευόμενα είδη. Η Ποσειδωνία που Και τα 2 είναι προστατευόμενα είδη. Η Ποσειδωνία που 

βλέπετε είναι ένα θαλάσσιο φυτό που έχει πολύ 

σημαντικό ρόλο μέσα στην θάλασσα γιατί οξυγονώνει το 

νερό και παρέχει καταφύγιο σε πάρα πολλούς 

οργανισμούς, όπως ψάρια.  Πολύ σημαντική γιατί δρα 

και σαν καθαριστής του νερού, επειδή τρέφεται με 

αιωρούμενα σωματίδια
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14ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Οργανισμοί με ιδιαίτερο ρόλο � ο  νόμος απαγορεύει την 

φθορά ή την καταστροφή τους Σε αυτή τη φωτογραφία 

βλέπουμε κάποια

φύκη του γένους 

Cystoseira: είναι αυτά τα 

κίτρινα που διακρίνονται 

και είναι πολύ σημαντικά 

191

Φύκη Cystoseira Κόκκινος αχινός

ΚαβουρομάναΚοράλλι

και είναι πολύ σημαντικά 

φύκη και όταν 

καταλαμβάνουν μεγάλη 

έκταση είναι δείκτης 

καλής οικολογικής 

ποιότητας των νερών

Βλέπουμε επίσης ένα 

Κοράλλι που βρήκαμε 

κοντά στη μπούκα της 

Λιμνοθάλασσας και μια 

καβουρομάνα



14ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Οργανισμοί με ιδιαίτερο ρόλο � ο  νόμος απαγορεύει την 

φθορά ή την καταστροφή τους

Ρινοδέλφινα: είναι οι κορυφαίοι 

θηρευτές και έχουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην τροφική αλυσίδα

Θαλάσσιες χελώνες: τρέφονται με μέδουσες 

που αν αυξηθούν πολύ μπορούν να 

αποτελέσουν πρόβλημα για τους ψαράδες

Όλα τα είδη � μοναδικό ρόλο τον οποίο συχνά είναι δύσκολο να 

καταλάβουμε ως εξωτερικοί παρατηρητές
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5 Ξενικά είδη

193

•Θαλάσσιο σαλιγκάρι Melibe viridis

• Εσωτερικό τμήμα Λιμνοθάλασσας� 171

άτομα / 100m

•Μέγιστο μήκος 29cm

•Απόθεση αβγών

•Προέλευση Ινδοειρηνικός� μικρότερος 

αριθμός ατόμων

•Τρέφεται με μικρά ζωάκια πάνω στα φύλλα



Αποτελέσματα
2 νέες αναφορές

Πολλές νέες για το Εθνικό Πάρκο

C. foeniculacea
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•Moreover, the colonial ascidian Aplidium coeruleum was 

recorded for the first time in Eastern Mediteranean and the 

colonial Ascidian Didemnum protectum for the first time in 

Greece. The first was found among the Posidonia oceanica

rhizomes and the second waas surrounding the leaves of 

Cymodocea nodosa. 

•Also, we recorded more than 50 species, first recorded in this 

Marine Protected Area of Messolonghi Lagoon likeMarine Protected Area of Messolonghi Lagoon like

The sponge Fasciospongia cavernosa

The fish Syngnathus acus

The Bryozoan Calpensia nobilis

The nudibranch Dendrodoris limbata and the

Anemone Paranemonia cinerea

All the photos used, have been taken during the field work.
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Ανάλυση

Αποτελέσματα

Ομοιότητα σταθμών (όσων αφορά τους οργανισμούς που φιλοξενούν), ανάλογα με

την θέση του κάθε σταθμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό τμήμα της Λιμνοθάλασσας

Μεσολογγίου
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In this graph we can see an MDS analysis, which clusters the stations 

based on the presence and absence data of megabenthic species in 

every station.

The lines show the similarity between stations and different colors show 

the dominant habitat of every station. 

Here you can see the map with the 15 sampling stations, here is the 

boarder between the Inner and the Outer stations of Messolonghi

Lagoon and the stations 3 and P are on the boarder.

•So according to the analysis, the outer Stations show big percentage of •So according to the analysis, the outer Stations show big percentage of 

similarity, have Posidonia oceanica as a dominant habitat and hosted 

many common benthic species like fishes, red algae, sponges and 

Bryozoans

•The Inner stations of the Lagoon show also some similarity, have 

Cymodocea nodosa as a dominant habitat and are generally more 

shallow stations with abundant colonial ascidians, nudibranchs and 

anemones.
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•Stations 3 and P don’t have a high percentage of similarity with 

the other stations. They are in the boarder of the Inner and the 

Outer part of the Lagoon and have Posidonia oceanica and 

Cymodocea nodosa in successive segments. Station P had the 

higher abundance of the bivalves Pinna nobilis and station 3 many 

bivalves Pinna nobilis and high abundance of Holothurians.

•The outer station Κ, have sparse C. nodosa and wasn’t similar •The outer station Κ, have sparse C. nodosa and wasn’t similar 

with the other stations. This station is located in a spot, where 

underwater excavations took place in the past and its fauna differs 

from the other outer stations.

Conclusively, the stations clustering seems to be influenced by the 

position of every station in the Inner or in the Outer part of 

Messolonghi Lagoon and from the habitat type of every station

198



Μεθοδολογία (Distance Sampling)

Starting point North

199

x

Μετά από ανάλυση � καλύτερη 

εκτίμηση του αριθμού των ατόμων 

πίνας
100m

South



Another method we applied is Distance sampling with line 

transects. We used this method just for the abundance 

estimation of the highly protected bivalve Pinna nobilis. But

why did we choose this method?

Actually, because of the complexity of the habitat, some 

individuals are not detected during a scanning of a transect, 

(They can be hidden for example inside seagrasses meadows). (They can be hidden for example inside seagrasses meadows). 

Like this, with simple strip transect that we saw before the 

abundance of a species can be underestimated. 
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So let’s see how D.S. works… Ok, here is our 100m line transect. The 

observer begins from the starting point and scans the line looking for 

Pinna nobilis. When he detects an individual he measures the vertical 

distance from the line to the individual. From the rate of Pinnas

detections away from the line, we are able to model detectability. 

Like this we can include in our density estimation, all the individuals 

that existed and were not detected.

So D.S. So D.S. 

•models detectability ans makes a better estimation of: the 

population size, by estimating the individuals that existed and the 

observer fail to detect.

•Gives the spatial distribution of a species in the study area, because 

we can know the exact position of every individual

•Also, it has been used from other researchers for Pinna nobilis

density estimations. (Katsanevakis 2007)
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45  άτομα
Max: 

24 άτομα/100m

Αποτελέσματα (Distance Sampling)

Πυκνότητα=  0.008 άτομα/m2
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Δείκτης Εκτίμησης Οικολογικής Κατάστασης EEI
Ο ΕΕΙ είναι ένας δείκτης για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης υδάτων 

εξετάζονατας μακρόφυτα (Orfanidis et al. 2011)
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Ομάδα I  � αδιατάρακτη κατάσταση, πολυετή μακρόφυτα

Ομάδα II � υποβαθμισμένη κατάσταση, μονοετή φυλλώδη μακρόφυτα

Οικολογική κατάσταση: Κακή, Φτωχή, Μέτρια, Καλή, Υψηλή

Μετράται στο πεδίο η επιφάνεια που καλύπτει κάθε φυτό μέσα 

σε πλαίσια 50x50cm2



Δείκτης Εκτίμησης Οικολογικής Κατάστασης EEI

Οµάδα
Ποσοστό κάλυψης(%)

2 3 4 7 I

I 90 79 25 67 86

II 0 1 75 19 0

Τιμή EEI 11,221 11,217 2,873 8,636 11,922

Οικολογική Κατάσταση Υψηλή Υψηλή Φτωχή Υψηλή Υψηλή

Μέσο όρο EEI 9,1738 (Υψηλή)
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For the estimation of EEI, five sampling stations were 

examined, three of which were placed inside the 

Messolonghi lagoon (stations2,4,7), one in the boarder (3) 

and the last one outside of the lagoon (I). In the table you 

can see all the species that were identified in the 

field, their ecological status group and the percentage of 

coverage of every species in every sampling station. You 

can see that in stations that we have a big percentage of can see that in stations that we have a big percentage of 

coverage of perennials like Posidonia oceanica, the 

Ecological Status came out to be high. The results show 

that 4 of the 5 stations had a high Ecological Status, so the 

Average of EEIs gave a High Ecological Status of the study 

area. 
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Συμπεράσματα
Υπάρχει διαφοροποίηση στους οργανισμούς που ζουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τμήμα 

της Λιμνοθάλασσας

Νέες καταγραφές ειδών για τον ελληνικό χώρο και το Εθνικό Πάρκο, μας βοηθούν στην 

καλύτερη καταγραφή του πλούτου που έχουμε

Οι μη καταστρεπτικές μέθοδοι ενδείκνυνται για την μελέτη μεγάλων οργανισμών και ιδιαίτερα 
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Οι μη καταστρεπτικές μέθοδοι ενδείκνυνται για την μελέτη μεγάλων οργανισμών και ιδιαίτερα 

των προστατευόμενων ειδών

Ανάγκη για παρακολούθηση των ξενικών ειδών

Ποικιλία ειδών με σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα της Λιμνοθάλασσας

~Ανάγκη για προστασία~ 



«Οικολογική ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη σε παράκτιες 

λιμνοθάλασσες»

Σοφία Ρεϊζοπούλου

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

(ΕΛΚΕΘΕ)
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Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ (Water Framework Directive, αναφερόμενη διεθνώς με
τα αρχικά WFD) αποτελεί το βασικό νομικό εργαλείο διαχείρισης των υδατικών
πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πρόκειται για κείμενο που εισάγει για
πρώτη φορά στα νομικά χρονικά την έννοια της οικολογικής ποιότητας,
δηλαδή της καλής δομής και λειτουργίας των υδατικών οικοσυστημάτων.
Στόχος της οδηγίας είναι όλα τα υδατικά σώματα της ΕΕ να έχουν "καλή"
οικολογική ποιότητα.

Η Οδηγία ορίζει ως «Μεταβατικά Ύδατα» τις εκβολές των ποταμών και τις
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Η Οδηγία ορίζει ως «Μεταβατικά Ύδατα» τις εκβολές των ποταμών και τις
λιμνοθάλασσες και ως «Παράκτια Ύδατα» αυτά που απέχουν ένα ναυτικό μίλι
από την ακτή, παρέχοντας ωστόσο την δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να
ορίσουν ευρύτερα υδατικά σώματα σε κόλπους και διαύλους. Το Υδατικό
σώμα (ΥΣ) αποτελεί τη βασική μονάδα διαχείρισης της Οδηγίας.



Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Μεταβατικά Ύδατα 

(2000/60/ΕΕ) στην Ελλάδα 

Ως Μεταβατικά Ύδατα ορίζονται τα συστήματα επιφανειακών

υδάτων κοντά σε στόμια εκβολής ποταμών που είναι εν μέρει

αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα, αλλά τα

οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από τα ρεύματα γλυκών υδάτων

(WFD, 2000/60).(WFD, 2000/60).
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Ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης στηρίχθηκε στην

εφαρμογή του Αρθρου 5 γιά την Ελλάδα όπου οριοθετούνται

27 μεταβατικά ΥΣ. Σε αυτά εφαρμόζεται:

�Eποπτική: όταν κρίνεται ότι δεν κινδυνεύουν να μην

επιτύχουν την “καλή” οικολογική κατάσταση μέχρι το 2015, ή 

όταν η κατάστασή τους θεωρείται άγνωστη (no risk ή όταν η κατάστασή τους θεωρείται άγνωστη (no risk ή 

UKNOWN).

�Επιχειρησιακή παρακολούθηση: όταν κρίνεται ότι

κινδυνεύουν να μην επιτύχουν την “καλή” οικολογική

κατάσταση μέχρι το 2015 (at risk).
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Kριτήρια και αρχές επιλογής των σταθµών 

παρακολούθησης

�Επιλέγεται κυρίως ένας σταθµός ανά ΥΣ τοποθετηµένος

στο σηµείο όπου υπάρχουν πιέσεις ή όπου προβλέπεται ότι

υπάρχουν”.

�Σε περιοχές µε περισσότερες σηµειακές πηγές ρύπανσης ή�Σε περιοχές µε περισσότερες σηµειακές πηγές ρύπανσης ή

µε διάχυτη ρύπανση περισσότεροι σταθµοί επιλέγονται ανά

ΥΣ στα αντίστοιχα σηµεία.
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Λόγω της μεγάλης αλωσιμότητας των εύθραυστων

μεταβατικών οικοσυστημάτων και των υψηλών

ανθρωπογενών πιέσεων που συγκεντρώνονται στα

μεταβατικά οικοσυστήματα κρίθηκε απαραίτητη ημεταβατικά οικοσυστήματα κρίθηκε απαραίτητη η

επιχειρησιακή παρακολούθηση σε όλα τα μεταβατικά

συστήματα.
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Κ α τη γ ο ρ ία  T r a n sit io n a l o p e r a t io n a l 

 Α ρ . Σ τα θµ . Σ υ χν . 

P h y to p lan k to n   
 

M ac ro a lg a e  
3 4  

2 /y  

A ng io sp e rm s 
3 4  

2 /y  

B en tic  

in v e rte b ra te s  

3 4  
2 /y  

F ish fau na  
3 4  

2 /y  

H yd ro lo g y  
3 4  

1 /3 y  

M o rp ho lo g ic a l 

c o n d itio n s  

 

 
 

T em p e ra tu re  
3 4  

4 /y  

D isso lv ed  O xyg en  
3 4  

4 /y  

S a lin ity  
3 4  

4 /y  

A c id if ic a tio n  sta tu s  

(PH ) 

 
 

Πίνακες συχνότητας γιά τα στοιχεία

ποιότητας

Στο σύνολο των ΥΣ 

•Όλα τα βιολογικά πλην 

φυτοπλαγκτού (µακροφύκη και 

αγγειόσπερµα, µακροασπόνδυλα, 

ιχθυοπανίδα?) δις ετησίως

•Ολα τα γενικά Φυσικοχηµικά 

στοιχεία (διαφάνεια, θερµοκρασία, 
N u trie n t s ta tu s  

T o ta l P  34  
4 /y  

T o ta l N  
3 4  

4 /y  

S o lub le  re a c tiv e  P -  

PO 4  

3 4  
4 /y  

N itra te -N itr ite  
3 4  

4 /y  

A mm on ium  
3 4  

4 /y  

*P rio r ity  

sub s ta n c e s  

A N N EX  X , IX , 

V II I  W FD  

 

 

3 4  

 

 

1 2 /y  

*o h e r  sub s tan c e s 

A N N E X  X , IX , 

V III W F D  

 

 

3 4  4 /y  

 

αλατότητα, οξυγόνο, PH, θρεπτικά 

άλατα), εποχικά

•Ουσίες προτεραιότητας, συνθετικοί 

ρυπαντές και άλλοι ρύποι, εποχικά 

µε πιθανότητα αναθεώρησης µετά 

τον πρώτο χρόνο εφαρµογής
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ΕΛΚΕΘΕ, 2015. Εκθεση αξιολόγησης ποιότητας για τα παράκτια & μεταβατικά ΥΣ . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ.

ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ), ΕΠΠΕΡΑΑ. ΕΓΥ-ΕΛΚΕΘΕ.

2014
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Οργανικός άνθρακας 
στο ίζημα 2013



Τα προβλήματα που προκύπτουν στις λιμνοθάλασσες

οφείλονται κυρίως

�Στην αύξηση των συγκεντρώσεων ρυπαντών που

προέρχονται κυρίως από τις γεωργικές καλλιέργειες,

κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες

�Στη μειωμένη παροχή γλυκών νερών από τη λεκάνη�Στη μειωμένη παροχή γλυκών νερών από τη λεκάνη

απορροής λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων (πχ.

Υδροηλεκτρικά φράγματα)

�Στη μειωμένη κυκλοφορία του θαλασσινού νερού
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Αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση

Πώς καθορίζεται ο τρόπος και ο βαθμός επέμβασης 

•Έλλειψη παρακολούθησης των οικοσυστημάτων

•Δεν υπάρχουν χρονοσειρές

Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Μελέτη και παρακολούθηση του οικοσυστήματος

2016-2020

+ιχθυοπανίδα
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Βιώσιμη ανάπτυξη: Λιμνοθάλασσα Tortoli (Σαρδηνία)
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Μυδοκαλλιέργειες
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Ιχθυοτουρισμός
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Θέσπιση μεγάλης κλίμακας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Επιπλέον, οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να συμβάλουν στην
οικονομική ανάπτυξη των σχετικών παράκτιων περιοχών με άλλες παράλληλες
δράσεις, για παράδειγμα προσελκύοντας τουρισμό (φόροι).

Το ταμείο αλιείας μπορεί να επέμβει με ποικίλους τρόπους χρηματοδότησης,
π.χ. μετατροπή αλιευτικών σκαφών σε τουριστικά (π.χ. προσθήκη διαφανούς

Το ταμείο αλιείας μπορεί να επέμβει με ποικίλους τρόπους χρηματοδότησης,
π.χ. μετατροπή αλιευτικών σκαφών σε τουριστικά (π.χ. προσθήκη διαφανούς
καρίνας για υποθαλάσσια εξερεύνηση), κατάρτιση εκπαιδευτών, κλπ.,
κατασκευή σχετικών υποδομών στην ξηρά ή στη θάλασσα, κλπ.).
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