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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ονοµασία της Περιοχής 

“Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, 

κάτω ρου και Εκβολών  ποταµών Αχελώου και Ευήνου και 

νήσων Εχινάδων” 

Καθεστώς Προστασίας 
Εθνικό Πάρκο  

Κ.Υ.Α. 23306 (ΦΕΚ 477/31-05-2006) 

Τίτλος Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και 
Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής 
«Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων 
Νήσων» 

Περίοδος Ισχύος 2010-2015 

Υπεύθυνος Εκπόνησης Μελέτης & 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Ευτυχία Ψαρροπούλου 
Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος 

 

Γούναρη 5, 26221 Πάτρα, Τηλ: 2610–279095,  

Fax: 2610-243026, e-mail : info@aquaterra.gr 

Οµάδα Εκπόνησης Μελέτης 

Χριστόφορος Καπόπουλος  
MSc Πολιτικός Μηχανικός, & Γεωλόγος  
 
Αντωνάκος Ανδρέας 
MSc Γεωλόγος 
 
Τόνια Παράσχη 
MSc Γεωλόγος 
 
Κωνσταντίνος Ελεζόγλου 
MSc Πολιτικός Μηχανικός 

Όνοµα και Στοιχεία Επικοινωνίας 
του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου  

Ταχυδροµική Θυρίδα: Αιτωλικού, Τ.Κ 30400 
Tηλ & Fax επικοινωνίας: 2632 55094 
Εmail: info@fdlmes.gr,   
          fdlmes@otenet.gr  

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Εκπόνησης 

30.01.2010 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής «∆έλτα Αχελώου, Λ/Θ Μεσολογγίου-
Αιτωλικού και Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, ∆υτικός Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας 

 

 

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΟΡΙΑ, ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το πάρκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου ο Πατραϊκός 

Κόλπος συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και εκβάλλουν οι ποταµοί Εύηνος και Αχελώος. Σε αυτή τη 

περιοχή εντάσσονται λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάµιες περιοχές του νότιου τµήµατος του 

Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύµπλεγµα των Β. και Ν Εχινάδων του Νοµού 

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

γεωµορφολογική και παιδαγωγική του αξία.  

 

Η περιοχή µελέτης ταυτίζεται µε τα όρια του “Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών  ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων” όπως 

αυτό προσδιορίζεται στην Υ.Α. 22306 (ΦΕΚ 477∆/31.05.2006) 

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 23306 (ΦΕΚ 477/31-05-2006) : «Χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο 

οι λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες, ποτάµιες περιοχές του νοτίου τµήµατος του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας και το νησιωτικό σύµπλεγµα των Β. και Ν. Εχινάδων του Νοµού 

Κεφαλληνίας που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών 

Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων 
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σύµφωνα µε το από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181∆/1985) όπως ισχύει, των ∆ήµων Ι. Π. 

Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, Χάλκειας, Αργοστολίου, Πυλαρέων και Ιθάκης». 

Η περιοχή αυτή καταλαµβάνει ουσιαστικά το νότιο τµήµα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας καθώς 

και το τµήµα του νοµού Κεφαλληνίας που καλύπτεται από το νησιωτικό σύµπλεγµα των Βορείων 

και Νοτίων Εχινάδων περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας ζώνης 100m που τις περιβάλλει. Η 

υγροτοπική περιοχή καταλαµβάνει το βόρειο τµήµα του Πατραϊκού Κόλπου και από ανατολικά 

προς τα δυτικά οριοθετείται από τον ποταµό Εύηνο και το όρος Βαράσοβα, τον ορεινό όγκο του 

Αρακύνθου (Ζυγός), τις λοφώδεις απολήξεις των Ακαρνανικών ορέων και τον ποταµό Αχελώο.  

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. 

Ως εκ τούτου η περιοχή που αποτελείται από το ∆έλτα 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 

οριοθετηθηκε για πρώτη φορά το 1985 µε βάση ειδική µελέτη διεπιστηµονικής οµάδας του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.  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 όπου ενταχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευοµένων περιοχών 

NATURA (Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας SCI ) στην κατηγορία περιοχών Α. 
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Ειδικότερα οι περιοχές Natura στην περιοχή είναι :  

 
GR2310001 SCI ∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ, Ν. 
ΠΕΤΑΛΑΣ 

GR2310005 SCI Όρος Βαράσοβα 
GR2310009 SCI Λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµάχεια 
GR2310010 SCI Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας 
GR2310015 SPA ∆έλτα Αχελώου, Λιµνοθάλασσα Μεσολογγιού-Αιτωλικού, Εκβολές 

Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, ν. Πεταλάς, Όρος Αράκυνθος και Στενά 
Κλεισούρας 

Η περιοχή που περιλαµβάνει το ∆έλτα του Αχελώου, τη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, τις εκβολές του Ευήνου και τις νήσους Εχινάδες, το όρος Αράκυνθος και τα Στενά 

Κλεισούρας, ανήκει στο Κοινοτικό ∆ίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για την 

ορνιθοπανίδα (SΡΑ).  

 

1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

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 79/409 του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 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. 
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 Η Οδηγία 91/676 του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 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.∆. περί αποστάσεων βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
από οικισµούς µέχρι 2.000 κατοίκων και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει 
(ΦΕΚ181∆/05). 

 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» (Α160) 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). 

 Οι διατάξεις της ΚΥΑ 18186/271/88 περί µέτρων και περιορισµών για την προστασία 
του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ. (ΦΕΚ126Β/88). 

 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.∆. περί όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων κ.λ.π. όπως 
ισχύουν (∆'538/78, ∆'61/85 και ∆'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 
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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 ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης όπως κυρώθηκε µε το Ν. 1335/1983 
«Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α'32). 

 Οι διατάξεις του Π.∆. 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). 

 Οι διατάξεις της Υγ.∆/ξης Ε1 β/221/1965, περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων. 

 Οι διατάξεις των Ν.∆. 86/1969, Ν.∆. 996/1971, Ν.∆. 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. 743/1977 περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
ρύθµισης συναφών θεµάτων (Α'319). 

 Οι διατάξεις του Ν.∆. 420/1970 Αλιευτικός Κώδικας (Α'27). 

 Οι διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 περί αρχαιοτήτων, όπως ισχύει. 

 Τα άρθρα 18 (παρ. 1, 2 και 3),19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 
και 10) του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) και όπως το άρθρο 30 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 12 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α) και το άρθρο 4 
του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α). 

 Τις διατάξεις των άρθρων 15,16 και 17 του ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός 
και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207), όπως το άρθρο 15 (παρ. 4) 
συµπληρώθηκε από το άρθρο 13, παρ. 1 του ν.3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή 
δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197Α). 

 Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύµβασης για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας 
ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών − Σύµβαση Ramsar), την κοινή υπουργική 
απόφαση 33318/3028/1998 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», την υπουργική απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α98. 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

10

 Την 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων στουςΥφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων» (Β΄ 754). 

 Την υπ’ αριθµ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης του κοινού για το 
περιεχόµενο των σχεδίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του άρθρου 21, παρ. 1 και 2 του 
ν.1650/1986» (ΦΕΚ Β΄ 541). 

 

Ειδικότερα για την Περιοχή µελέτης 

Η περιοχή µελέτης έκτασης 441.840 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. 

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 ∆έλτα του Αχελώου, η 

λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού οι εκβολές του Ευήνου και οι νήσοι Εχινάδες έχει 

ενταχθεί στο Κοινοτικό ∆ίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Special 
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Protected Areas) στα πλαίσια της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ∆έλτα 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 

του Κοινοτικού ∆ίκτύου NATURA 2000 στα πλαίσια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το όρος 

Αράκυνθος έχει συµπεριληφθεί στον Επιστηµονικό Κατάλογο NATURA 2000.  

Η ευρύτερη περιοχή υπόκειται σε θεσµικό καθεστώς προστασίας που υπαγορεύεται, τόσο από 

τη γνωστή ∆ιεθνή 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. Η ΚΥΑ αυτή αντικαταστάθηκε 

ουσιαστικά από την Κ.Υ.Α. 23306 (ΦΕΚ 477/31-05-2006) του Εθνικού Πάρκου. 

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/∆/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/∆/90) στο κεφαλαίο Β. αναφέρεται: 

1. ∆ηµιουργία 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: 

4.1. λιµνοθάλασσα Αιτωλικού. 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

12

4.2. περιοχή αλυκών. 

4.3. περιοχή βιολογικού καθαρισµού Αιτωλικού. 

 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ramsar 

 

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 υδρόβιωνκαι 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 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 
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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 ∆ηµοσίων 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 ∆ιαχείριση 

Συµπλέγµατος Υγροτόπων Αιτωλικού – Μεσολογγίου’’ που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. το 1993 

για το ΥΠΕΧΩ∆Ε 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. Σε αντικατάσταση αυτού 

εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 23306 (ΦΕΚ 477/31-05-2006). Πρέπει να συνταχθεί Προεδρικό ∆ιάταγµα, 

το οποίο θα αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α..  

 

Ο∆ΗΓΙΑ 79/409 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ 

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.  
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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 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.  
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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. 

 

Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ 

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. 
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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. 

 

1.4 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου, ο οποίος συστήθηκε το 2003 βάσει πλαισίου που διέπεται από τους νόµους 3044 

(Φ.Ε.Κ. Α' 197/27-08-2002), 1650/1986 για «την προστασία του περιβάλλοντος» και 2742 

(ΦΕΚ207Α/07-10-99), ενώ συγκροτήθηκε µε την Υ.Α. 126432/2460 (ΦΕΚ918Β/04-07-03) η 

οποία τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 20700 (ΦΕΚ659Β/25-05-06).  

Έχουν εγκριθεί όλοι οι κανονισµοί λειτουργίας του Φορέα και συγκεκριµένα :  

 Καθορισµός µελών ∆.Σ. (ΦΕΚ 473Β/2003) 

 Κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ (ΦΕΚ 1965Β/2004) 

 Κανονισµός λειτουργίας προσωπικού (ΦΕΚ 695Β/2005) 

 Κανονισµός οικονοµικής λειτουργίας (ΦΕΚ 1965Β/2004) 

 κανονισµός για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 

µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια και την παραλαβή αγαθών, υλικών, και 

προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέα (ΦΕΚ 

1442Β/2005) 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου ο 

Πατραϊκός Κόλπος συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και εκβάλλουν οι ποταµοί Εύηνος και Αχελώος. 

Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάµιες περιοχές του νότιου 

τµήµατος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύµπλεγµα των Β. και Ν Εχινάδων 

του Νοµού Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, 

επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική του αξία.  

Η περιοχή αυτή, ταυτίζεται µε τα όρια του «Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων». 

Καταλαµβάνει το νότιο τµήµα  του νοµού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και το τµήµα του νοµού 

Κεφαλληνίας που καλύπτεται από το νησιωτικό σύµπλεγµα των Βορείων και Νοτίων Εχινάδων 

περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας ζώνης 100m που τις περιβάλλει.  

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 23306 (ΦΕΚ 477/31-05-2006) : «Χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο 

οι λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες, ποτάµιες περιοχές του νοτίου τµήµατος του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας και το νησιωτικό σύµπλεγµα των Β. και Ν. Εχινάδων του Νοµού Κεφαλληνίας 

που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και εκτός 

των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων σύµφωνα µε το από 

24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181∆/1985) όπως ισχύει, των ∆ήµων Ι. Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, 

Οινιαδών, Χάλκειας, Αργοστολίου, Πυλαρέων και Ιθάκης». Με βάση το ίδιο ΦΕΚ, γίνεται 

διαχωρισµός στις παρακάτω ζώνες προστασίας. 

1. Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΑΠ) 

2. Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ) µε 4 υποζώνες:  

2.1. Π.Φ.1:Λιµνοθαλάσσιο οικοσύστηµα και βάλτοι-Υγροτοπική Ζώνη 

2.2. Π.Φ.2: Χερσαίο οικοσύστηµα 

2.3. Π.Φ.3: Ποτάµιο και παραποτάµιο οικοσύστηµα 

2.4. Π.Φ.4. Νησιωτικό οικοσύστηµα 

3. οι Περιφερειακές Περιοχές (ΠΠ) και  

4. η Περιφερειακή Θαλάσσια Ζώνη 
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2.1. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (Στοιχεία Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Συµπλέγµατος Υγροτόπων 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, 1999)  

Στην περιοχή µελέτης το κλίµα είναι εύκρατο Μεσογειακό, χαρακτηριζόµενο από υψηλή 

σχετική υγρασία ατµόσφαιρας, ετήσιο βροχοµετρικό ύψος 700-900mm, και σπάνια 

παρατηρούνται παγετοί.  

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% (∆εκέµβριος) 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 Β∆ ενώ το καλοκαίρι επικρατούν οι Β∆. 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. 

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. 

 

2.2. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στο κεντρικό τµήµα της λιµνοθάλασσας τα βάθη κυµαίνονται από 0.2-0.7 m µε εξαίρεση 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. 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

19

Στη λιµνοθάλασσα Αιτωλικού τα βάθη είναι σηµαντικά. Υπάρχει εν γένει οµαλή αύξηση βαθών 

από την ακτή προς το βαθύτερο σηµείο (στο Β∆ 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 ∆ήµου φθάνουν το 1.5 m περίπου. Στον ∆ίαυλο Κλείσοβας τα βάθη 

κυµαίνονται στα 30 m. 

2.2.1 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. 

2.2.2 Παλίρροιες 

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. 

2.2.3 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 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 
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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. 
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2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύµφωνα µε το γεωλογικό χάρτη (Ψιλοβίκος 1995), η περιοχή µελέτης ανήκει από 

γεωτεκτονική άποψη κατά κύριο λόγο στην Αδριατικοϊόνιο ζώνη, ενώ την ευρύτερη περιοχή 

διασχίζουν τρεις γεωτεκτονικές ζώνες της οµάδας των Εξωτερικών Ελληνίδων ζωνών που 

σχηµατίστηκαν κατά τις Αλπικές προσχώσεις:  

• Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου  
• Η ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως 
• Η ζώνη Αδριατιικοϊόνιος  

 

Ζώνη Ωλονού Πίνδου : Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης συναντάται το δυτικό όριο της ζώνης 

αυτής και η επαφή της µε τη ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως µεταξύ της νότιας πλευράς της λίµνης 

Κρεµαστών και των βορείων ακτών της λίµνης Τριχωνίδας (Παραβόλα) ενώ συνεχίζεται στις 

ΝΑ ακτές της Τριχωνίδας µεταξύ Μακρυνούς και Ναυπάκτου. Κατά τον Μουντράκη (1985) η 

λιθοστρωµατική στήλη περιλαµβάνει ιζήµατα του Μεσοζωικού και του Κάτω Καινοζωικού 

αιώνα. 

∆ιακρίνονται από τα κατώτερα προς τα ανώτερα µέλη: 

- ∆ολοµίτες και ασβεστόλιθοι του Μέσου – Άνω  Τριαδικού 

- Κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, πελαγικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες του 

Ιουρασικού (σχιστοκερατολιθική διάπλαση) 

- Φλύσχης του Κάτω Κρητιδικού και πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι του Κρητιδικού 

- Φλύσχης του Ηωκαίνου-Κάτω Ολιγόκαινου 

Τα στρώµατα της ζώνης της Πίνδου έχουν πτυχωθεί και λεπιωθεί, ενώ έχουν επωθηθεί προς 

τα δυτικά επάνω στη ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως.  

Ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως : Βρίσκεται δυτικά της ζώνης Πίνδου και προεκτείνεται µε 

διεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ από την Ήπειρο προς την Πελοπόννησο. Το πλάτος της ζώνης στην 

περιοχή της Στερεάς Ελλάδας φθάνει τα 10 Km, λόγω της επώθησης της ζώνης της Πίνδου 

επάνω σε αυτή.  

Η ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως θεωρείται ως «σχετικά αυτόχθονη» ή «παρααυτόχθονη». 

Εµφανίζεται επωθηµένη επάνω στην Ιόνιο ζώνη δυτικά. Τα στρώµατα εµφανίζουν ανοιχτές 

πτυχές µε άξονες γενικής διεύθυνσης Β-Ν, που προέκυψαν ως αποτέλεσµα συµπιεστικής 

τεκτονικής του Ολιγοκαίνου. Κατά τη διάρκεια του Πλειοτεταρτογενούς, υπό την επίδραση 
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εφελκισµών αναπτύχθηκαν οµάδες ρηγµάτων διεύθυνσης Β-Ν και κατά συνέπεια τεµαχισµός 

των στρωµάτων της ζώνης. 

Σε ό,τι αφορά την περιοχή µελέτης, η ζώνη διακρίνεται µεταξύ της λίµνης Κρεµαστών και της 

λίµνης Καστρακίου µε διεύθυνση Ν-ΝΑ µέχρι τη γραµµή Παραβόλας-Αγρινίου όπου 

διακόπτεται από το βύθισµα της λεκάνης Αγρινίου, εµφανίζεται πάλι στα νότια της λεκάνης 

Αγρινίου µεταξύ Γραµµατικούς και Μακρινούς διεύθυνση προς νότο (Γαλατάς-Ναύπακτος) και 

βυθίζεται εκ νέου στον Πατραϊκό Κόλπο.  

Η Λιθοστρωµατική στήλη σύµφωνα µε το Μουντράκη (1985) αποτελείται από ανθρακικά 

πετρώµατα (δολοµίτες, ασβεστόλιθοι) ρηχής θάλασσας µε αφθονία απολιθωµάτων (πάχος 

1800-4000m). Η στήλη κλείνει µε µαργαϊκούς αργιλλοψαµµιτικούς σχηµατισµούς πάχους έως 

2000m (φλύσχης Άνω Ηώκαινου-Ολιγόκαινου). 

Αδριατικοϊόνιος ζώνη (Ιόνιος) : Ξεκινά από Κέρκυρα-∆. Ήπειρο, διασχίζει την Ακαρνανία, 

τµήµα της ∆. Πελοποννήσου και το ανατολικό τµήµα των Ιονίων νήσων. Θεωρείται ως 

αυτόχθονη ζώνη, επί της οποίας επωθήθηκαν οι ζώνες Γαβρόβου και Πίνδου και 

χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτική λεκάνη µε ηµιπελαγική-πελαγική ιζηµατογένεση. Κυριαρχούν τα 

ανθρακικά πετρώµατα, ενώ στη βάση υπάρχουν γύψοι (Τριαδικό) και στην κορυφή φλύσχης 

(Ολιγόκαινο-Μειόκαινο). 

Στη διάρκεια του Κ. Μειόκαινου τα πετρώµατα πτυχώθηκαν και υπέστησαν λεπίωση ενώ η 

παρουσία στρωµάτων γύψου διευκόλυνε της εσωτερικές ολισθήσεις.. Σχηµατίστηκαν µεγάλα 

σύγκλινα και αντίκλινα τα οποία τεµαχίστηκαν από οµάδες ρηγµάτων. Ως συνέπεια του 

τεµαχισµού και της κατακόρυφης κίνησης των τεµαχών ήταν τα µεγάλα βυθίσµατα του 

Πατραϊκού κόλπου, του Αγρινίου – Μεσολογγίου και του Αµβρακικού κόλπου. Στην περιοχή 

µελέτης ο φλύσχης της ζώνης αυτής παρατηρείται νότια των λιµνών Λυσιµαχείας – Τριχωνίδας 

στο Μεσολόγγι και Εύηνο. Στα δυτικά και µέχρι τις ακτές του Ιονίου υπάρχουν ασβεστόλιθοι οι 

οποίοι εµφανίζουν σηµαντική καρστικοποίηση. 

Μεταλπικοί σχηµατισµοί : Οι µεταλπικοί σχηµατισµοί περιλαµβάνουν ιζήµατα κυρίως γλυκών 

υδάτων (Πλειόκαινο) και χερσοποτάµιες, ποταµολιµναίες, ποταµοδελταϊκές, ποταµοθαλάσσιες 

(Τεταρτογενές). Οι Πλειοκαινικές αποθέσεις αποτελούνται από: 

• Κατώτερα κροκαλοπαγή, πάχους περίπου 100m που επίκεινται του φλύσχη και των 

ασβεστολίθων.
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• Μάργες µε λιγνιτικές αποθέσεις και λιµναίους ασβεστολίθους, πάχους περίπου 100m µε 

εναλλαγές ψαµµιτών και αργιλλοϊλύων. 

• Ανώτερα κροκαλοπαγή και άµµοι µε αργιλλικές παρεµβολές. 

Η ανάπτυξη των αποθέσεων αυτών παρατηρείται µεταξύ της περιοχής Αιτωλικού – Οζερού και 

Αµβρακίας. Οι αποθέσεις αυτές πιστοποιούν ότι κατά το Πλειόκαινο υπήρχαν στην περιοχή 

βυθίσµατα τα οποία είχαν πληρωθεί µε γλυκό νερό στα οποία αποτίθονταν φερτά υλικά από τη 

γύρω περιοχή. Η παρουσία δε λιγνιτικών στρωµάτων παραπέµπει στην ύπαρξη τελµάτων. 

Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις που απαντώνται κυρίως στο εσωτερικό βύθισµα του Αγρινίου 

αποτελούνται από: 

 αποθέσεις κροκαλών και άµµων ποτάµιας και χειµάρρειας  προέλευσης 

 αποθέσεις κροκαλών, άµµων, υλύων και αργίλλων ποταµολιµναίας και λιµναίας 

προέλευσης 

Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις που  απαντώνται κυρίως στο εξωτερικό βύθισµα του Μεσολογγίου 

και στα δέλτα των ποταµών Ευήνου και Αχελώου αποτελούνται από: 

 αποθέσεις ιλύων, αργίλλων και τύρφης  

 δελταϊκές αποθέσεις σε υφάλµυρο ή θαλάσσιο περιβάλλον, αµµοϊλύων, και 

αργιλλοϊλύων. 

Επίσης, αποθέσεις του τεταρτογενούς είναι και αυτές των αναβαθµίδων του Αχελώου στις 

κοιλάδες Παλαιοµάνινων-Σταµνάς-Πενταλόφου-Γουριάς-Κατοχής. 

Εδαφικός Ορίζοντας : 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. Γενικά, τα εδάφη 

στην περιοχή µελέτης είναι καλής παραγωγικότητας µε εξαίρεση τις νότιες παραλιµνοθαλάσσιες 
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ζώνες, όπου τα εδάφη είναι αλατούχα η αλατουχοαλκαλιωµένα. 

 

2.3.1 Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες 

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. 

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. 

 

2.3.2 Στοιχεία Σεισµικότητας και Σεισµικής Επικινδυνότητας  

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό ΕΑΚ 2000 όπως τροποποιήθηκε µε την 

∆17α/67/1/ΦΝ275/6.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 781) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και µε  την 

∆17α/115/9/ΦΝ275/12.08.2003 (ΦΕΚ Β’ 1154) απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, οι εδαφικοί 

σχηµατισµοί στην περιοχή µελέτης ανήκουν στην κατηγορία εδάφους ∆ ή Χ, σε περιοχή 

σεισµικότητας ΙΙ (α = 0.24), (χάρτης κατηγοριών σεισµικής επικινδυνότητας) ενώ η µέγιστη 

σεισµική ένταση που έχει παρατηρηθεί είναι VΙII - ΙX (χάρτης µεγίστων σεισµικών εντάσεων).  

Στην συνέχεια παρατίθεται απόσπασµα σχετικού χάρτη της Ελλάδος, από τον Ελληνικό 

Αντισεισµικό Κανονισµό µε τις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας καθώς και απόσπασµα χάρτη 

της Ελλάδος µε τις περιοχές των µέγιστων σεισµικών εντάσεων που έχουν παρατηρηθεί στον 

Ελληνικό Χώρο (Drakopoulos and Makropoulos, 1983). 
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Σύµφωνα µε την ποσοτική µελέτη σεισµικότητας (Ψιλοβίκος 1995), που βασίστηκε στη 

µεθοδολογία Χατζηδηµητρίου 1984, 1988, Hatzidimitriou et al. 1994, στην περιοχή 

προσδιορίστηκαν 5 ζώνες µε βάση τη µέση περίοδο επανάληψης σεισµών µεγέθους ίσου ή 

µεγαλύτερου του 6. Πιο συγκεκριµένα: 

 Μέση περίοδος 6-10 έτη (ζώνη µεγάλης σεισµικότητας): ανήκει η περιοχή  των νήσων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 

 Μέση περίοδος 11-14 έτη ζώνη που περιλαµβάνει τη Λευκάδα και τµήµα ∆. Ελλάδας 
νότια του Αµβρακικού κόλπου 

 Μέση περίδος 15-18 έτη ζώνη που ξεκινά από τη Β. Πελοπόννησο περιοχή Ρίου-
Αντιρρίου κατευθύνεται Β∆ έως την περιοχή ανατολικά του Αµβρακικού κόλπου 

 Μέση περίοδος 19-26 έτη και µεγαλύτερη των 27 ετών (µικρή σεισµικότητα): στις 
ζώνες αυτές ανήκει το νότιο τµήµα της περιοχής µεταξύ Αµβρακικού κόλπου, 
Πατραϊκού κόλπου και λίµνης Τριχωνίδας. 

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. 

 

Χάρτης µεγίστων σεισµικών εντάσεων που 

έχουν παρατηρηθεί στον Ελληνικό χώρο 

(Drakopoulos and Makropoulos, 1983). 

Οι τρεις κατηγορίες (III, II, I) ζωνών σεισµικής 

επικινδυνότητας σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 (αναθ. 

2004). 
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2.3.3 Υδρογεωλογία 

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: 

 Αδιαπέρατοι 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 πορώδες. Η περατότητα αυτή 

δεν είναι ίδια για κάθε ένα από τους συναντώµενους σχηµατισµούς 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. 
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2.4 ΚΥΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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. 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. 

Οι κύριες υδρογραφικές ενότητες της περιοχής µελέτης (Ψιλοβίκος 1995): 

ΥΠΟΛΕΚΑΝΕΣ ΧΕΡΣΟΣ  
(Km2) 

ΛΙΜΝΕΣ 
(Km2) 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ 
(Km2) 

ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 314 13,0 - 

ΜΕΛΙΤΗΣ 230  - 

ΑΧΕΛΩΟΥ 390  - 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

- 
71 

123 

 120,0 
 16,9 

  37,0* 
* 12Km2 κατέχει ο χώρος των αλυκών (Μεσολόγγι-Αιτωλικό) 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που αναφέρθηκαν προηγούµενα- όπως και οι παραπάνω 

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. 

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. 

Ο ποταµός Αχελώος, πηγάζει από τη Θεσσαλία και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Έχει µήκος 

255 χιλιόµετρα, λεκάνη απορροής 5470 Km2 περίπου και γενική διεύθυνση Β.ΒΑ-Ν.Ν∆. 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 
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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. 

 

Γεωµορφολογία ∆ελταϊκής Περιοχής : Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του ∆έλτα του Αχελώου 

είναι ότι αναπτύσσεται σε µια καρστική περιοχή, µε προεξέχοντες απότοµους ασβεστολιθικούς 

λόφους και ενδιάµεσα καρστικά βυθίσµατα. Από την γενικότερη µελέτη της περιοχής, 

προκύπτει ότι ολόκληρος ο χώρος του ∆έλτα και των Εχινάδων νήσων, αποτελούσαν και 

αποτελούν εν µέρη και σήµερα, ένα χώρο βυθισµένου επιφανειακού καρστ.  

Ο Αχελώος µε την είσοδό του στο χώρο του βυθισµένου καρστ, προκαλούσε συχνά και έντονα 

πληµµυρικά φαινόµενα. Μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού και φερτών υλικών κατέκλυζαν τα 

ρηχά βυθίσµατα, έτσι ώστε να προχωράει ταχύτατα η πρόσχωση της περιοχής και να 

δηµιουργούνται έλη και λιµνοθάλασσες (Ψιλοβίκος, 1995).  

Η κύρια µαιανδρική κοίτη του Αχελώου ακολούθησε κατ΄ αρχήν νότια πορεία, από το ύψος του 

Πεντάλοφου προς το Νεοχώρι και στην συνέχεια στράφηκε προς τα νοτιοδυτικά, προς το 

θαλάσσιο χώρο των Εχινάδων νήσων. Πολλοί κλάδοι διασποράς κατευθύνονται δυτικά, προς 

την περιοχή της αρχαίας λίµνης Μελίτης, άλλοι ανατολικά προς τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού 

και άλλοι νότια προς την λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Σε παλιότερες γεωλογικές 

περιόδους, η εκβολή του ποταµού ήταν στην περιοχή της σηµερινής λιµνοθάλασσας του 

Μεσολογγίου. 

Έτσι, δηµιουργήθηκε ο χώρος της δελταϊκής πλατφόρµας του Αχελώου, µε λοβοειδή µορφή. 

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα των εγκαταλελειµµένων κοιτών που βλέπει κανείς 

παρατηρώντας αεροφωτογραφίες παλιών ετών (π.χ. του 1945). Στον περιθωριακό χώρο του 

∆έλτα, µέσα στις ρηχές θάλασσες του Β. Πατραϊκού και των Ν. Εχινάδων νήσων, οι φερτές 

ύλες, επίχωσαν µεγάλο µέρος από τα τµήµατα που καταβυθίστηκαν από τα γεωλογικά ρήγµατα, 

στα Πλειοκαινικά και παλαιότερα πετρώµατα της περιοχής και έχουν κατεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ. 

Έτσι µε την συσσώρευση των φερτών υλών, δηµιουργήθηκε η εξωτερική τοξοειδής µορφή του 
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δελταϊκού µετώπου, στο οποίο σχηµατίστηκαν οι λιµνοθάλασσες που περιβάλουν το ∆έλτα.  

Συγκεκριµένα, το υλικό που µεταφέρει ο Αχελώος, διασκορπίζεται προς δύο κύριες 

κατευθύνσεις: µια προς βορρά, όπου και δηµιουργήθηκε η αβαθής περιοχή και το “Tombolo”, η 

αµµώδης λωρίδα που υπό µορφή µηνίσκου, ενώνει µια νησίδα µε την ξηρά  και µια προς 

ανατολή. Η προς ανατολάς µεταφορά του ιζήµατος έχει συντελέσει στη δηµιουργία αµµωδών 

νησίδων και τόξων, όπως ο Λούρος, η Θολή, ο Αγ. Ιωάννης. Οι παραπάνω σχηµατισµοί 

δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο όπου µια από τις εκβολές του Αχελώου βρισκόταν 

ανατολικότερα σε σχέση µε την σηµερινή. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι το 

∆έλτα  του Αχελώου αναπτύχθηκε ταχύτατα ως µια σύνθετη µορφή λοβοειδής και τοξοειδής. 

Αυτό βέβαια δείχνει ότι στο χώρο της δελταϊκής πλατφόρµας κυριαρχούσε η δράση του 

ποταµού, ενώ στο χώρο του δελταϊκού µετώπου κυριαρχούσε η δράση των κυµάτων και των 

παράκτιων ρευµάτων. 

 

Πεδινή περιοχή. : Το πεδινό τµήµα της περιοχής είναι προσχωσιγενές που δηµιουργήθηκε 

κατά το Μειόκαινο και Πλειόκαινο από τις αποθέσεις των ποταµών Ευήνου και Αχελώου µε τη 

σχετική συµβολή των χειµάρρων που αποστράγγιζαν τον ορεινό όγκο του Αρακύνθου. Οι 

κλίσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες.  

Περιλαµβάνει κυρίως καλλιεργούµενες εκτάσεις και σε συγκεκριµένες περιοχές, περιφερειακά 

της λιµνοθάλασσας και στις εκβολές των ποταµών διακρίνονται βάλτοι, λασποτόπια και 

αλατούχα εδάφη. Σηµαντικό τµήµα των καλλιεργούµενων εδαφών και το σύνολο των αλατούχων 

έχουν προέλθει από αποξήρανση βαλτωδών και λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων. Η καλλιέργεια 

αυτών των εδαφών είναι δύσκολη έως αδύνατη (µικρή απόδοση). Το επίπεδο διακόπτεται από 

αναχώµατα µικρού ύψους, χρήσιµα για την προστασία των καλλιεργειών και τη µετακίνηση. 

Στο µέτωπο των λιµνοθαλασσών µε την ανοικτή θάλασσα διακρίνονται αµµώδεις νησίδες  

(λουρονησίδες Τουρλίδας, Λούρου κ.λ.π.). οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο 

µορφολογικό στοιχείο µεγάλης σπουδαιότητας για την προστασία του λιµνοθαλάσσιου 

συστήµατος. 

Σε ό,τι αφορά το υδρογραφικό δίκτυο, είναι  σχετικά πυκνό µε γενική διεύθυνση ΒΑ-Ν∆. Ένα 

πυκνό αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο διατρέχει την πεδινή περιοχή. Έτσι, αναφερόµενοι στο 

σηµερινό υδρογραφικό θα πρέπει να το χαρακτηρίσουµε ως ανθρωπογενές. 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

31

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 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 Β∆ - 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. 

Αποτέλεσµα των ανθρωπογενών επεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τριών φραγµάτων του 

Αχελώου και του φράγµατος Αγ. ∆ηµητρίου του Ευήνου, είναι η µείωση των φερτών υλικών που 

αποτίθενται στις εκβολές των δύο ποταµών, µε ορατές ήδη τις συνέπειες όσο αφορά στον Αχελώο, 

στις αµµονησίδες του µετώπου της λιµνοθάλασσας. 

 

Ορεινή περιοχή  : Το ορεινό τµήµα της ευρύτερης περιοχής της µελέτης αποτελείται από το 

Όρος Αράκυνθος 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. Και 

οι τρεις προαναφερθέντες ορεινοί όγκοι ανήκουν στο νότιο τµήµα της οροσειράς της Πίνδου. 

Οι τρεις ορεινοί όγκοι ουσιαστικά 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 
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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 Β∆ -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. 

Ηµιορεινή Περιοχή : 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 νοτιότερη απόληξή του το τµήµα είναι πολυκερµατισµένο σε µικρούς λόφους κυρίως 

νεογενών ιζηµάτων και λιγότερο ανθρακικών µε νοτιότερο αυτόν του λόφου Κάτσα. 
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2.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

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 εφόσον διατηρείται µακροπρόθεσµα η 

θεµελιώδης δοµή του και οι λειτουργίες ανταλλαγής ύλης και ροής ενέργειας µέσα σ’ αυτό. 

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. 

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 ∆υτική 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 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 
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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.  

∆ιάσπαρτοι 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. 

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. 
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Σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης, εµφανίζεται ιδιαίτερα σύνθετο: 

• λιµνοθάλασσες 
• γλυκόβαλτοι και αλµυρόβαλτοι 
• ποτάµιες και παραποτάµιες περιοχές 
• παράκτιοι σχηµατισµοί (εκβολικά συστήµατα, αµµοθίνες) 
• ηµιορεινές και ορεινές ζώνες 
• νησιωτικές περιοχές 
• καλλιεργούµενες εκτάσεις 

 

2.5.1 Οι λιµνοθάλασσες 

Το σύστηµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού σχηµατίστηκε από τις φερτές ύλες 

των ποταµών Ευήνου και Αχελώου σε συνδυασµό µε τους ισχυρούς κυµατισµούς που 

προκαλούνταν από τους επικρατούντες νότιους και νοτιοανατολικούς ανέµους, καθώς και τα 

ρεύµατα που κυριαρχούν στην θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στο µέτωπό της (Πατραϊκός 

Κόλπος).  

Στους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ενισχυτικά και η επίχωση που προκαλείται 

από την πλούσια χλωρίδα της λιµνοθάλασσας, όπου παρακµάζοντα φυτά αποσπώνται από τον 

πυθµένα, ανέρχονται στην επιφάνεια και κατόπιν αποθέτονται στον πυθµένα και στην ακτή 

καλύπτοντας τις φερτές ύλες και διαµορφώνουν τις κατά τεκµήριο αβαθείς εκτάσεις που 

σήµερα ονοµάζουµε λιµνοθάλασσας. Ένα τµήµα του συµπλέγµατος δηµιουργήθηκε από 

κατάκλιση κοιλάδων ποταµών κατά την περίοδο της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας 

(λιµνοθάλασσα Αιτωλικού) και παρουσιάζει µεγάλο βάθος και ακανόνιστο σχήµα (∆ανιηλίδης 

1991).  

Ο Ψιλοβίκος (1995) προσδιορίζει τον ρόλο των ποταµών Ευήνου και Αχελώου όσο αφορά τη 

διαµόρφωση του συµπλέγµατος ως ακολούθως: 

Ο Αχελώος σε αρχική εξελικτική φάση δηµιούργησε ένα εσωτερικό δελταϊκό σύστηµα που µε 

τις προσχώσεις του στο σύστηµα της βυθιζόµενης αρχικά ενιαίας λίµνης δηµιούργησε τις 

σηµερινές λίµνες Οζερός, Λυσιµαχεία, Τριχωνίδα. Ακόλουθα, αφού γέµισε το βύθισµα αυτό 

βρήκε διέξοδο προς τον Πατραϊκό κόλπο αρχικά µέσω της κοιλάδας του Νεοχωρίου-Αιτωλικού 

και στη συνέχεια η προέλαση αυτή δηµιούργησε το δυτικότερο τµήµα της λιµνοθάλασσας. Η 

διεργασία αυτή είναι πολύ πρόσφατο γεγονός που φαίνεται από το λεπτό κορυφαίο στρώµα της 

δελταϊκής πλατφόρµας. Αν το δέλτα δεν είχε δεχτεί ανθρωπογενείς επεµβάσεις το σύστηµα θα 

επεκτεινόταν δυτικότερα µέχρι το θαλάσσιο χώρο των νήσων Οξειάς και Μάκρης. Ο Αχελώος 

ήταν η αρχική κύρια πηγή τροφοδότησης της λιµνοθάλασσας µε γλυκό νερό που σταδιακά 
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περιορίστηκε και αποκόπηκε πλήρως. Το σηµερινό δέλτα του Αχελώου έχει µετατραπεί σε ένα 

ανθρωπογενές δέλτα µε πλήρως ελεγχόµενες διεργασίες.  

Ο ποταµός Εύηνος επέδρασε στη διαµόρφωση του ανατολικού τµήµατος της λιµνοθάλασσας 

ιδιαίτερα της Κλείσοβας.  

Στο σύνολό τους τα τµήµατα αυτά χαρακτηρίζονται από λοβούς που η προέλευσή τους 

σχετίζεται µε τις κοίτες διασποράς του Αχελώου πριν τον εγκιβωτισµό του και από µικρές 

αµµονησίδες. Οι λουρονησίδες αυτές που συναντώνται στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας οφείλουν 

το σχηµατισµό τους στην δράση των κυµάτων και της παλίρροιας σε συνδυασµό µε τα φερτά 

υλικά των δυο ποταµών. 

Η λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού δηµιουργήθηκε όχι από προσχώσεις αλλά από βύθισµα µετα-

πλειοκαινικής ηλικίας (Λεοντάρης 1970). Αρχικά ήταν ανοιχτή προς τα νότια και αποµονώθηκε 

κυρίως από φερτά υλικά χειµάρρων του Αράκυνθου και του Εύηνου. 

Η βασικότερη παρέµβαση που είχε γίνει στο σύστηµα έως την δεκαετία του ‘60 ήταν στα τέλη 

του 19ου αιώνα ο διαχωρισµός της Κλείσοβας από την υπόλοιπη λιµνοθάλασσα και η µετέπειτα 

κατασκευή του λιµανιού στο Μεσολόγγι. Έως τότε το οικοσύστηµα κάλυπτε µία έκταση 220.000 

στρ. και αποτελείτο από τρεις λιµνοθάλασσες 

1) τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού που λόγω του µεγάλου βάθους (30m) αποτελούσε 

καταφύγιο ψαριών και έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην τροφοδοσία της λιµνοθάλασσας µε µεγάλου 

µεγέθους ψάρια. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ανοξική ζώνη βάθους 12m που προκαλούσε 

και προκαλεί φαινόµενα έκλυσης υδρόθειου. 

2)  τη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας στο ΝΑ µέρος του συγκροτήµατος η οποία είχε 

αποµονωθεί από την υπόλοιπη λιµνοθάλασσα κατά το τέλος του 19ου αιώνα και φηµιζόταν για τα 

εξαιρετικά εύγευστα ψάρια της. Είχε µέγιστο βάθος 1,5m και αποτελούσε ενιαίο τµήµα µε τη 

σηµερινή λιµνοθάλασσα της Βόρειας Κλείσοβας και του ∆ιαύλου.  

3)  την Κεντρική λιµνοθάλασσα στο κεντρικό και νότιο τµήµα του συµπλέγµατος που 

περιελάµβανε και τις περιοχές που σήµερα αποτελούν τις λιµνοθάλασσες της Θολής και του 

Παλαιοποτάµου. Είχε µέγιστο βάθος 1,5m εκτός ενός τµήµατος στο ∆υτικό άκρο που έφτανε τα 

6m, (σηµερινή θέση του Παλαιοποτάµου) το οποίο πιθανά ήταν αποκοµµένο στο σχετικά βαθύ 

θαλάσσιο τµήµα κοντά στην Παλαιά κοίτη του Αχελώου. 
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Γενικά, το σύστηµα περιβαλλόταν από βαλτώδεις εκτάσεις οι οποίες, σε συνδυασµό µε τους 

χείµαρρους και τις κοίτες διασποράς των ποταµών, αποτελούσαν τις πηγές των γλυκών υδάτων 

του λιµνοθαλάσσιου αυτού συµπλέγµατος. 

Το 1954 εκπονήθηκε από την Αµερικανική εταιρεία Knappen-Kippets-Abbot, στα πλαίσια του 

σχεδίου Marshal, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων για την αποξήρανση του συνόλου 

ουσιαστικά του υγροτόπου και τη µετατροπή του σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις (Ψιλοβίκος 1995). 

Συνοπτικά, οι κυριότερες παρεµβάσεις που αφορούν στη µεταβολή της γεωµορφολογίας και 

του υδραυλικού συστήµατος της περιοχής είναι οι ακόλουθες:  

1) ∆ιαχωρίστηκαν και διαµορφώθηκαν στο σύµπλεγµα έξη λιµνοθάλασσες 

2) Αποµονώθηκαν  µε αναχώµατα σχετικά µεγάλες εκτάσεις, αποξηράνθηκε το 90% των 

ελωδών εκτάσεων και έτσι χάθηκε περίπου το 40% της λιµνοθαλάσσιας έκτασης. 

3) Κατασκευάστηκε ένα εκτεταµένο αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο που  καταλήγει 

σε 7 αντλιοστάσια  δυναµικότητας 299.420 m3/h που εκβάλουν  εντός του 

συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών και αρδεύουν τις σχετικά νέες καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις της περιοχής.  

4) Αναπτύχθηκαν οι δύο αλυκές της περιοχής που καλύπτουν το 70% της παραγωγής 

αλατιού της χώρας. 

5) Κατασκευάστηκαν τα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού 

που καταλήγουν στη λιµνοθάλασσα και τέλος, διαµορφώθηκαν στον αιγιαλό οι 

χωµατερές του ∆ήµου Μεσολογγίου και του ∆ήµου Οινιαδών. 

Οι λιµνοθάλασσες που αποτελούν το σύστηµα, µετά από τις παρεµβάσεις της δεκαετίας του ’70, 

από ανατολικά προς δυτικά είναι οι ακόλουθες (ΙΧΘΥΚΑ 2001): 

1)  Λιµνοθάλασσα Βόρειου, Ανατολικής και ∆ίαυλου Κλείσοβας. Είναι κλειστή 

λιµνοθάλασσα, χαµηλής αλατότητας έκτασης 5.000 στρ. που χαρακτηρίζεται από ένα βόρειο 

τµήµα µέγιστου βάθους 0,8m και ένα δίαυλο µήκους 3.000m και πλάτους 150m. Το στόµιό της 

έχει φάρδος 50m µε  µόνιµες τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις.  

Η επικοινωνία µε τον Πατραϊκό κόλπο εξασφαλίζεται µε τον δίαυλο της Κλείσοβας. Στην 

περιοχή της ανατολικής Κλείσοβας, η υδάτινη έκταση δέχεται ιδιαίτερα έντονη ρύπανση, λόγω 

της γειτνίασής της µε το Μεσολόγγι. Είναι αποδέκτης των λυµάτων του βιολογικού 
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καθαρισµού Μεσολογγίου, καθώς και των απορροών των αντλιοστασίων Β4 και Β2, 

δυναµικότητας 59.100m3/h και 9.100m3/h αντίστοιχα, που αποστραγγίζουν τον κάµπο του 

Ευηνοχωρίου. Επίσης στο δυτικό ανάχωµα του δίαυλου, και περίπου στο µέσο του, µέχρι πολύ 

πρόσφατα υπήρχε έντονη αρνητική επίδραση µέσω των απορριµµάτων της πόλης που 

συσσωρεύονταν και αυταναφλέγονταν εκεί. Παρά το γεγονός ότι πριν το τέλος του 2009 

πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα αποκατάστασης του ΧΑ∆Α µε κάλυψη των απορριµµάτων, ήδη 

σήµερα έχουν δηµιουργηθεί νέες εστίες συσσώρευσης απορριµµάτων. Για όλους του παραπάνω 

λόγους η έντονη ρύπανση της Λιµνοθάλασσας, την έχει οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόµενο 

ευτροφισµό όπως φαίνεται από την µαζική ανάπτυξη φυκών, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα  

Τα νερά της περιοχής της Α. Κλείσοβας όσον αφορά την αλατότητά τους, παρουσιάζουν 

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‰) (∆ανιηλίδης 

1991 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.  

2) Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας. ∆ίπλα 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 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις.  

Είναι κλειστή λιµνοθάλασσα, υψηλής αλατότητας έκτασης 18.000 στρ. µε µέγιστο βάθος 0,80m. 

Χαρακτηρίζεται από πλήθος εγκαρσίων αναχωµάτων, ενώ έχει 6 εσοδευτικά στόµια µέσου 

ανοίγµατος 12m. Στα δυο ανοίγµατα προς τον Πατραϊκό κόλπο έχουν κατασκευαστεί από το 

1986 τσιµεντένιες αλιευτικές εγκαταστάσεις και τάφρος διαχείµασης, που χρησιµοποιείται από 
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τους ψαράδες µόλις από το 2002 και µετά.  

Στα δυτικά η λιµνοθάλασσα επικοινωνεί µε τον αύλακα του λιµανιού του Μεσολογγίου µέσω δύο 

ανοιγµάτων κάτω από το δρόµο που ενώνει την πόλη µε την Τουρλίδα. Όπου κατασκευάζονται 

παραδοσιακές συλληπτικές εγκαταστάσεις. Άλλο ένα άνοιγµα προς το λιµάνι Μεσολογγίου 

χρησιµεύει µόνο για τη διακίνηση των υδάτων.  

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 τα ην 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 (∆ανιηλίδης 1991 αδηµοσίευτα δεδοµένα). 

 

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. Η λιµνοθάλασσα της 

δυτικής Κλείσοβας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν µια τυπική παροδικά υπεραλµυρή 

Λιµνοθάλασσα 
∆υτικής Κλείσοβας 

Λιµνοθάλασσα 
Ανατολικής Κλείσοβας 
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λιµνοθάλασσα, µε χαρακτηριστική µορφολογία και µικροχλωρίδα, 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).  

Στην Κλείσοβα λειτουργούν δύο αντλητικά συστήµατα τροφοδοσίας των αλυκών που αντλούν 

συνολικά ποσότητες νερού που φτάνουν κατά τους πέντε (5) µήνες της παραγωγής τα 

8.520.000m3. Αν το νερό αυτό δεν αντλείται, ώστε να εισέρχονται οι αντίστοιχες υδάτινες 

µάζες από τη θάλασσα, τότε όλη η Κλείσοβα, εξαιτίας των αναχωµάτων και του κλεισίµατος 

των στοµίων της, θα είχε µετατραπεί σε υπεράλµυρη ζώνη αποκλεισµού, στερούµενη πλήρως 

ιχθυοπανίδας. 

3)  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.  

 

Κεντρική 
Λιµνοθάλασσα  
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Είναι λιµνοθάλασσα ανοικτού τύπου µε αλατότητα που επηρεάζεται άµεσα από την θάλασσα και 

η οριοθέτησή της από την ανοικτή θάλασσα γίνεται από τις παραπάνω φυσικές αµµονησίδες και 

ιχθυοφραγµούς που κατασκευάζονται από τους ψαράδεςµε βάση την εµπειρία του για την 

καλύτερη παγίδευση των ψαριών και την αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Στο βόρειο άκρο της, από το ΄70 έχουν κατασκευαστεί αναχώµατα, συγχρόνως µε αυτά της 

Κλείσοβας, που έχουν διαµορφώσει µία ζώνη αποκλεισµού, τα «Κλειστά», µε σκοπό την 

επέκταση των αλυκών, σχέδιο, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε. 

Στο µέτωπο της κεντρικής λιµνοθάλασσας υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία - αλιευτικές θέσεις - 

Τουρλίδα, Βασιλάδι, Κόµα, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος. Όλα τα ιχθυοτροφεία είναι 

παραδοσιακού τύπου. Έχει µέσο βάθος 0,60m και έκταση 80.000 στρ. Νότια βρίσκεται ο 

Πατραϊκός κόλπος, βόρεια το ιχθυοτροφείο Πόρος της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού και 

ανατολικά και δυτικά είναι πλέον αποµονωµένη από το λιµάνι του Μεσολογγίου και το 

λιµνοθαλάσσιο σύστηµα της Θολής. Στην Κεντρική λιµνοθάλασσα εκβάλει το αντλιοστάσιο D1 

δυναµικότητας 54.720 µ3 /h. 

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 ∆ιατόµων 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 (∆ανιηλίδης 

1991 αδηµοσίευτα δεδοµένα). 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

42

4) Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού-«Κανάλι 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 λιµνοθάλασσα κλειστή έκτασης 

16.000 στρ. και µέγιστου βάθους 32m, που οριοθετείται από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις 

του ιχθυοτροφείου Πόρος το οποίο ουσιαστικά πέραν της περιόδου εσόδευσης απέκοπτε κάθε 

κίνηση ψαριών από και προς την Κεντρική λιµνοθάλασσα. Από το 1998 το ιχθυοτροφείο του 

Πόρου καταργήθηκε.  

 

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‰ 

(∆ανιηλίδης 1991 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.  

Λιµνοθάλασσα 
Αιτωλικού 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σήµερα η λίµνη Λυσιµαχία δέχεται µεγάλο οργανικό και ανόργανο 

φορτίο καθώς και τα αστικά λύµατα του Αγρινίου και των καλλιεργειών της γύρω περιοχής. Η 

έµµεση προσφορά αυτή του γλυκού νερού από την Λίµνη Λυσιµαχεια σε συνδυασµό µε την 

ασθενή επίδραση της παλίρροιας στην περιοχή 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 επίπεδο ανοξείας του Αιτωλικού έχει µειωθεί από τα 15 m στη δεκαετία 

του 1970 στα 7 m σήµερα. 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. 

Από τη δεκαετία του ’80 στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού έγιναν παρεµβάσεις οι 

οποίες αποσκοπούσαν στην άρση των επεµβάσεων που έγιναν στο οικοσύστηµα τη δεκαετία του 

΄70 οι οποίες συνεχίζονται και σήµερα 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

44

 

Λιµνοθάλασσα Θολής. Η λιµνοθάλασσα Θολή αποτελεί την φυσική συνέχεια της λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου προς τα ∆υτικά 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. 

Είναι κλειστή λιµνοθάλασσα έκτασης 8.000 στρ. και µέγιστου βάθους 0,60-0,80m. ∆υτικά 

βρίσκεται η λιµνοθάλασσα του Παλαιοποτάµου µε την οποία αποµονώθηκε εντελώς τη δεκαετία 

του ΄70, ενώ Ανατολικά βρίσκεται η Κεντρική από την οποία η υδάτινη επικοινωνία 

περιορίστηκε πολύ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70.  

∆ιαθέτει ένα κύριο στόµιο συνολικού πλάτους 25m, τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις και ένα δευτερεύον στόµιο πλάτους 6m που όµως δεν λειτουργεί. Η πλήρης 

αποµόνωση των υδάτων της Θολής από την υπόλοιπη Κεντρική λιµνοθάλασσα ολοκληρώθηκε το 

Λιµνοθάλασσα 
Θολής 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

45

1994-95 και ο περιορισµός του ανοίγµατος του στοµίου της προς την θάλασσα έγινε το 1992.  

Είναι αποδέκτης του αντλιοστασίου D2 δυναµικότητας 125.000 µ3/h που αποστραγγίζει την 

περιοχή του κάµπου των Οινιαδών. Το 10% της δυναµικότητας αυτής της παροχής 

παροχετεύεται στον Παλαιοπόταµο από το 1992 και µετά. 

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 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).  
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6) Λιµνοθάλασσα Παλαιοποτάµου. 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 (Wolf 1968). 

Η λιµνοθάλασσα είναι κλειστή, ιδιαίτερα επίπεδη και ρηχή έκτασης 4.500 στρεµµάτων. 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. 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. 

 

Αποτελείται από δυο κύρια τµήµατα, το ανατολικό αβαθές µέγιστου βάθους 0,80m και το 

∆υτικό (Πόρτο) µέγιστου βάθους 6m που επικοινωνούν µε 3 γεφύρια. Η λιµνοθάλασσα 

Παλαιοποτάµου έχει τρία στόµια επικοινωνίας µε τη θάλασσα, συνολικού πλάτους 35m, τα 

οποία κατασκευάστηκαν το 1988. Στο ένα από αυτά, που λειτουργεί όλο το χρόνο, έχουν 

κατασκευαστεί τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις.  

Λιµνοθάλασσα 
Παλαιοπόταµου 
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Το ανατολικό τµήµα δέχεται περί το 1/10 της παροχής του αντλιοστασίου D2, που καταλήγει 

στην Θολή, µέσω διακλάδωσης δυναµικότητας περίπου 12.500 µ3/h. 

 

Τέλος, πλάι στο σύµπλεγµα, ανατολικά των εκβολών του Αχελώου είναι άλλη µία λιµνοθάλασσα 

που ονοµάζεται «Μπούκα», έκτασης περίπου 500 στρεµµάτων. Η λιµνοθάλασσα της Μπούκας 

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. ∆ιαθέτει σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και τάφρο 

διαχείµασης. 

Λιµνοθάλασσα 
Μπούκα 
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Λιµνοθάλασσες Πεταλάς & Σκαντζόχοιρου. 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. 

Λιµνοθάλασσα  
Πεταλά 

Λιµνοθάλασσα  
Σκατζόχοιρου 
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Θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το εν λόγω υγροτοπικό σύµπλεγµα : Προκειται για 

διαβαθµιζόµενους Οικότοπους (µεταξύ ύδατος -χέρσου), περιφερειακοί των λιµνοθαλασσών 

βάλτοι και ρηχές προς τη θάλασσα ιλυώδεις ακτές και οι λουρονησίδες. Από οικολογική λοιπόν 

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 καθώς 

διαµορφώνονται αρκετά αβαθείς ακτές µε µεγάλη περιεκτικότητα ιλύος στο εδαφικό 

υπόστρωµα. Έτσι, επηρεάζεται η παράκτια σύσταση των νερών αυτής της θαλάσσιας 

περιοχής ιδιαίτερα κοντά στις εκβολές των ποταµών.  

 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. 
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2.5.2 Οι αλυκές 

 

Τµήµα Αλυκών Άσπρης 

Οι αλυκές του Μεσολογγίου µπορούν να θεωρηθούν ως ένα «ειδικού τύπου υγροτοπικό 

περιβάλλον» και για το λόγο αυτό παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον για την άγρια ζωή και 

ιδιαίτερα για αρκετά σπάνια ή απειλούµενα είδη πουλιών. Εδώ συναντάται ο φοινικόπτερος, η 

Αβοκέτα, ο Καλαµοκανάς, το Νανογλάρονο, και άλλα.  

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 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.  

Η σηµαντικότερη αξία όµως της αλυκής για τα πουλιά έγκειται στο ότι αρκετά είδη βρίσκουν 

εκεί ησυχία για να φωλιάσουν. Αυτό οφείλεται στο ότι η αλυκή, η οποία αποτελεί διαχειριζόµενο 

χώρο όπου ελέγχονται αποτελεσµατικά οι ανθρώπινες δραστηριότητες που θα µπορούσαν να 

ενοχλήσουν τα πουλιά κατά την αναπαραγωγή τους. Έτσι, αρκετά είδη πουλιών, παρόλο που 
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τρέφονται σε µεγάλο βαθµό έξω από την αλυκή, εν τούτοις φωλιάζουν µέσα σε αυτή. 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. 

 

2.5.3 Οι βάλτοι και τα λασποτόπια 

Στην περιοχή συναντάµε γλυκόβαλτους µε καλάµια και ψαθιά, αλµυρόβαλτους µε σαλικόρνιες, 

αλόφυτα, αλµυρίκια και βούρλα αλλά και λασποτόπια µε µεγάλη ποικιλία µικρών υδρόβιων 

οργανισµών. Οι υγροτοπικοί αυτοί τύποι έχουν τεράστια σηµασία για την επιβίωση των 

µεταναστευτικών υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών στα οποία εξασφαλίζουν τροφή, ανάπαυση 

αλλά και χώρο φωλιάσµατος κατά την αναπαραγωγική περίοδο.  

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 ∆υτικής όχθης της λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου στη θέση Πόρος ή Άγιος Νικόλαος (Ν∆ 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). 

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 
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ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή βιοµάζας αφετέρου λόγω της κάλυψης 

και του καταφυγίου που παρέχουν στην άγρια ζωή. θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες 

περιοχές υπάρχουν διαβαθµίσεις τέτοιων γλυκόβαλτων προς αλµυρόβαλτους.  

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 (ΕΠΜ 1999).  

 

Αλµυρόβαλτοι Νότιας Κλείσοβας (Φωτό Φ. Περγαντής) 

 

Αποξηρανθέντες βάλτοι  (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 
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Νεροχελιδόνα (Glereola pratincola) και η Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus). 

Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται: 

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

2. Στη νοτιοδυτική όχθη της κεντρικής λιµνοθάλασσας 

3. Στο τµήµα µεταξύ του λόφου Ταξιάρχη και της λιµνοθάλασσας Γουρουνοπούλες 

4. Στο τµήµα µεταξύ ορµών ∆ιόνι/Πεταλά και κατάντι κοίτης Αχελώου 

 

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.  

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.) 

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. 

Στον πρώτο τύπο αλµυρόβαλτου αναπτύσσεται µονοετής αλοφυτική βλάστηση Την διάπλαση 

αυτή διαδέχεται προς το εσωτερικό της ξηράς πυκνή ανάπτυξη του Arthrocnemum perenne 

(Salicornia radicans), ενώ προς την πλευρά της λιµνοθάλασσας απαντάται η ιδιαίτερα καλά 

διαµορφωµένη φυτοκοινωνία Ruppietum spiralis (ΕΠΜ 1999). 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 
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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). 

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.  

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. Η ύπαρξη υψηλότερου και σχεδόν πάντα καλά διαβρεγµένου 

υποστρώµατος, δηµιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολυετούς και καλά 

διαµορφωµένης αλοφυτικής βλάστησης. 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 glaucumhalocnemum και 

strobilaceum-association (Szijj 1983). 

 

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. 

 

Ρηχές ακτές – Λασποτόπια : Τα λασποτόπια (mad-flats) είναι ιλυώδεις περιοχές χωρίς 

βλάστηση ή µε ελάχιστη βλάστηση, που διαβρέχονται περιοδικά από νερά είτε της 
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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 ∆υτικής όχθης της 

λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου, µικρά τµήµατα της λιµνοθάλασσας 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. ∆υο 

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. 
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2.5.4 Πεδινή ζώνη των καλλιεργειών 

 

Κάµπος Νεοχωρίου – Κατοχής (Φωτό Φ. Περγαντής) 

Η καλλιεργούµενη περιοχή περιλαµβάνει: 

I. 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  

II. 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 
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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. 

 

2.5.5 Ηµιορεινές και ορεινές περιοχές  

Η υγροτοπική περιοχή περιβάλλεται από ηµιορεινή και ορεινή ζώνη, στην οποία ξεχωρίζουν τα 

όρη Αράκυνθος (ή Ζυγός), Βαράσοβα και Κουτσιλάρης. Επικρατεί µακία βλάστηση και φρύγανα 

ενώ κατά τόπους, κυρίως στον Αράκυνθο, υπάρχουν δάση µε βελανιδιές και καστανιές όπου 

ζουν ακόµα και σήµερα ζαρκάδια και αγριόχοιροι.  

 
Καµπος Γαλατά – Βαράσοβα (Φωτό Φ. Περγαντής) 

 Στον Αράκυνθο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φαράγγια της Κλεισούρας και 

του Παλιορόλακα. Στις κορυφές και στις απότοµες πλαγιές τους φιλοξενούνται πολλά 

είδη πουλιών και κυρίως αρπακτικά. Το φαράγγι της Κλεισούρας, µε µήκος 3,5Km και 

ύψος 300m έχει περιληφθεί στις περιοχές «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και συνδέεται 

µε ιστορικά γεγονότα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα του πρόσφατου παρελθόντος έχουν 

υποβαθµίσει αισθητικά την περιοχή (υπολλείµµατα οδικού δικτύου, σπαστήρας 
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λατοµείου κλπ.) και παρά το ιδιαίτερο καθεστώς, µέχρι σήµερα δεν έχει αποκααταθεί 

το τοπίο.  

 Στη Βαράσοβα είναι χαρακτηριστικές οι ορθοπλαγιές, που συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον των αναρριχητών ενώ σε σπηλιές υπάρχουν δείγµατα χριστιανικής 

λατρείας. 

Εκτός από τον περιφερειακό αυτό ορεινό τόξο υπάρχουν και διάσπαρτοι λόφοι µέσα στην 

υγροτοπική περιοχή. Μεταξύ των λόφων αυτών είναι και τµήµα του νησιωτικού συµπλέγµατος 

των Εχινάδων, που οι προσχώσεις του Αχελώου το ενσωµάτωσαν στη στεριά. Η στενή σχέση 

των Εχινάδων µε τον Αχελώο αποδίδεται στη µυθολογία µε την εµφάνιση των Εχινάδων σαν 

νύµφες – συνοδούς του θεού ποταµού, ενώ η αλλαγή στο τοπίο µε την ενσωµάτωσή τους στη 

στεριά, περιγράφεται σαν γεγονός από τον Παυσανία.   

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. 

∆ιάσπαρτοι 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 
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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 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 καθώς βρίσκουν φιλοξενία πολλά είδη αρπακτικών 

πουλιών και άγριων ζώων. 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 (Β∆) διατηρεί 
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τη φυσικότητά του. Τα κυρίαρχα είδη είναι η Ελιά, η Αφάνα (Euphorbia acanthothamnos) 

και η Ασφάκα (Phlomis fruticosa). 

6) Χουνοβίνα (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 λόφος 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. 

 

Βλαστητικά-χλωριδικά στοιχεία αείφυλλων θαµνώνων και φρύγανων : Βλάστηση 

σκληρόφυλλων αείφυλλων αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικούς λόφους της περιοχής του ∆έλτα 

του Αχελώου, άλλοτε νησίδες που ενώνονται σήµερα µέσα από τις προσχώσεις, αλλά και στην 

Βαράσοβα και στις Εχινάδες νήσους.  Η ζώνη αυτή σχηµατίζει  

1) ∆ενδρώδεις 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. 
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3) Φρύγανα µε Phlomis fruticosa, Thymus capitatus, Salvia triloba, Sarcopoterium 

spinosum, Marrubium vulgare, Micromeria juliana ή υποβαθµισµένα µέρη µε 

Asphodelus aestivus. 

Ιδιαίτερα στον λόφο Κουτσιλάρη και στην νήσο Οξειά 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 ∆υτικής 

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 Οξειά. 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. 
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2.5.6 Ποτάµια οικοσυστήµατα Ευήνου και Αχελώου 

Τα δύο ποτάµια της περιοχής ο Εύηνος και ο Αχελώος αποτελούν βασική πηγή εµπλουτισµού 

σε οργανικές ύλες. Ο ρόλος των εκβολών τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την αναπαραγωγή 

ψαριών και την επιβίωση των ιχθυδίων στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Στις δελταϊκές τους 

πλατφόρµες βρίσκουν καταφύγιο και τροφή πολλά είδη πουλιών. Στην παρόχθια περιοχή 

αναπτύσσεται έντονη βλάστηση από ιτιές (Salix alba), φτελιές (Ulmus minor), πικροδάφνες 

(Nerium oleander), καλαµιές(Phragmites sp.) νεροκρίνους (Iris pseudacorus) καθώς και 

υδρόφιλους θάµνους και δέντρα.  

 

Εκβολές του Αχελώου (Φωτό Φ. Περγαντής) 

Αυτά αφορούν τους υδατικούς άξονες των ποταµών Αχελώου και Ευήνου καθώς και το ρυάκι 

Αγίου ∆ηµητρίου-Βαλτίου. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι η ροή του νερού που καθορίζει 

και τις υδρόβιες και υδροχαρείς βιοκοινωνίες.  

Η υδατική ροή είναι άλλοτε έντονη (στον Εύηνο κατά την υγρή περίοδο) η βραδεία (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 
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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 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.) 

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 
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περιοχή Λεσινίου, γνωστού ως ∆άσος 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) ∆ιάσπαρτη 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. 
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2.5.7 Υγροτοπικά ∆άση  

Ο Szijj (1983) καθώς και οι Severin, Γεωργιάδης & Χριστοδουλάκης (1990) βρήκαν τρεις 

τύπους παραποτάµιων αυτοφυών δασών στην περιοχή του ∆έλτα 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: 

Παραποτάµια δάση ιτιάς της ένωσης Salicion albae. Τα δάση αυτά υπάρχουν στο βόρειο 

άκρο της περιοχής του ∆έλτα 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. 

Οι συστάδες µε Tamarix parviflora που βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο καλά 

διατηρηµένες σε ορισµένες θέσεις. Καλή διατηρηµένη συστάδα υπάρχει στο βόρειο µέρος του 

∆έλτα στην περιοχή Καληχίτσα και µικρότερες κατά µήκος του Αχελώου. Τα κύρια είδη εκτός 

του Tamarix είναι τα Vitex. agnus – castus, Juncus acutus. Periploca graeca, Tamus 

communis, Althaea officinalis, Juncus maritimus. Τα δάση αυτά ανήκουν στην κοινωνία Vitici- 

Tamariscetum. 

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. 

Το ∆άσος του Φράξου πρόκειται για υπολειµµατικό θύλακα υδροχαρούς παραποτάµιου δάσους 

που σήµερα καταλαµβάνει έκταση περίπου 450 στρεµµάτων (στο παρελθόν, πριν την 

αποψίλωση και απόδοση του χώρου στη γεωργία, η έκτασή του υπολογίζεται ότι έφθανε τα 

20.000 στρέµµατα). Το 1985, µε απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας χαρακτηρίστηκε 
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«∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης», ως αποτέλεσµα σχετικής παρέµβασης του Γερµανικού 

Πανεπιστηµίου της Έσσης. Στο δάσος επικρατούν τα τρία είδη του γένους Φράξου (Fraxinus 

ornus, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxycarpa). Άλλα είδη δέντρων είναι η ασηµόλευκα 

(Populus alba), η ιτιά (Salix alba), η φτελιά (Ulmus minor), η δάφνη (Laurus nobilis). Επίσης 

απαντώνται θαµνώδη είδη όπως το Grataegus (Κράτεγος) και ποικιλία ποωδών ειδών 

υδρόφιλων και µη. Το δάσος του Φράξου σήµερα, παρά τα µέτρα προστασίας, εξακολουθεί να 

υποβαθµίζεται µε κύριες αιτίες την αποστράγγιση µέσω περιφερειακών αυλάκων και τη 

δυσκολία αναγέννησής του λόγω της βόσκησης.  

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. 
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2.5.8 Οι αµµοθίνες (λουρονησίδες ή αµµολουρίδες) 

Στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας µε την ανοιχτή θάλασσα έχουν δηµιουργηθεί εκτεταµένες 

λουρονησίδες από άµµο, που επάνω τους έχουν αναπτυχθεί φυτά ανθεκτικά στην αλατότητα. Η 

παρουσία τους είναι σηµαντικός παράγοντας διατήρησης αυτών των ασταθών σχηµατισµών, που 

επηρεάζονται άµεσα από τον άνεµο και το νερό. Εδώ συναντάµε τη µατιόλα, την καλυστέγια, την 

κενταύρια, τον κρίνο της θάλασσας κλπ. 

 
∆υτικός Λούρος, Παλαιοπόταµος και στο βάθος ο Κουτσιλάρης (Φωτό Φ. Περγαντής) 

Εκτεταµένες αµµοθίνες 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. 
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Λούρος (Φωτό Φ. Περγαντής) 

Η πρώτη ζώνη ξεκινά από το υψηλότερο επίπεδο της παλίρροιας και φτάνει αρκετά µέτρα προς 

το εσωτερικό (µέγιστο βάθος περίπου 10 m). Στην ζώνη της κυµαγωγής συγκεντρώνονται 

φύλλα και ριζώµατα του θαλασσίου φυτού Zostera marina καθώς και οι "µπάλλες", του 

θαλάσσιου φυτού Posidonia oceanica.  

Η ζώνη αυτή 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.  

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 
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την σύσταση της άµµου και είναι λευκό αν έχει υψηλό ποσοστό από τρίµµατα ασβεστούχων 

οστράκων, και κίτρινο αν αποτελείται κυρίως από πυρίτιο (Chapman 1976).  

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.  

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 parviflora. 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. 

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).  

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.  

Ενώ το 1983 , όταν τελείωσε η µελέτη ΕSSΕΝ, η αµµόφιλη βλάστηση δεν έδειχνε αξιόλογη 

διαταραχή και µόνον σε περιορισµένη κλίµακα υπήρχαν οικοπεδοποιήσεις και καταλήψεις 
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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.). 

 

2.5.9 Νησιωτικα οικοσυστήµατα 

 

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

εξής: 

1. Οξειά (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 Οξειάς. Καλύπτεται από 

ποικιλία βλάστησης (υποβαθµισµένοι θαµνώνες, ασφακώνες, συστάδες ήµερης βελανιδιάς). 

ν. Βόρειες Εχινάδες 

ν. Πεταλάς 

ν. Μόδια 

ν. Μάκρη 

ν. Οξιά 
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3. Νήσος Μάκρη και Βόρειες Εχινάδες. Πρόκειται για ένα συγκρότηµα µικρών και χαµηλού 

ύψους νησίδων (20-150 m) που όµωςβρίσκονται 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. 
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

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 1874 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 
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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. ∆ηµιουργήθηκε, 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 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.  
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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. 

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.∆. 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. 
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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: 

 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. 

Αξιολόγηση των Επεµβάσεων : 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 
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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 ∆ιόνι, την Κλείσοβα, την Βαµβακούλα 

Ευηνοχωρίου, την Τουρλίδα και την Ν. Τουρλίδας, όπως επίσης και του Λούρου, όπου 

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. 
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3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην Αιτωλοακαρνανία, η παρουσία του νερού (ποτάµια λίµνες, λιµνοθάλασσες), των εύφορων 

εδαφών, των βοσκοτόπων και δασών προσέλκυσε τον άνθρωπο από πολύ παλιά. 

Οι µύθοι, τα Οµηρικά έπη, και κυρίως τα αρχαιολογικά ευρήµατα και τα ερείπια πόλεων που 

είναι διάσπαρτα τόσο σε όλο το νοµό όσο και στην περιοχή µελέτης.  

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

τους:  

 Οινιαδών:  θέατρο, χωρητικότητας 2.000 θέσεων όπου πραγµατοποιούνται 

σήµερα εκδηλώσεις και νεώρειο. 

 Πλευρώνας:  σώζονται τα ερείπια της οχυρής πόλεως Πλευρώνας και αρχαίο 

Θέατρο από την Ελληνιστική περίοδο,  

 Αρχαία Πλευρώνα - όπου σώζονται ερείπια από τη Μυκηναϊκή εποχή, λιµάνι και 

κάστρο Κυρα-Ρήνης,  

 Καλυδώνας: όπου υπάρχει το Βουλευτήριο, υπόγειος Μακεδονικός τάφος 

(παρόµοιος µ’ αυτόν της Βεργίνας), ο Ναός της Λαφρίας Αρτέµιδος και του ∆ιονύσου.  

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. 

Επίσης διάσπαρτα είναι τα µνηµεία της Βυζαντινής περιόδου, τα οποία και παρουσιάζονται στην 

συνέχεια 

Βυζαντινά Κάστρα:Μεσαιωνικό Κάστρο του Αγγελόκαστρου 
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Παλαιοχριστιανικά µνηµεία: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν µοναστηριακά κέντρα ή 

ασκητάρια τα οποία βρίσκονται µέσα σε σπήλαια, αρκετά από τα οποία διαθέτουν και ιδιαίτερα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Βυζαντινολογίας ∆ρ Αθ. Παλιούρα, στην περιοχή ξεχωρίζουν: 

1. Τα υπολείµµατα της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, που σώζονται  στην Πλευρώνα, 

επισηµαίνουν ότι ο µεταχριστιανικός βίος συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστηµα καθώς 

χτίζονται χριστιανικοί ναοί πάνω στα ερείπια των ιερών αρχαίων πόλεων. Η µεταλλαγή 

του βίου και του πολιτισµού από τον ελληνιστικό-ρωµαϊκό σε χριστιανικό γίνεται µε αργό 

ρυθµό στους ίδιους χώρους στην αρχή µέχρι να επιλεγούν οι νέοι, που βρίσκονται 

κοντύτερα προς τη Λιµνοθάλασσα. 

 

2. Η Βασιλική στη θέση Φοινικιά (στο Μεσόκαµπο) κάτω από τα τείχη της Πλευρώνας (το 

γνωστό Κάστρο της κυρά Ρήνης), είναι χτισµένη µε αρχαίο υλικό των κτιρίων της 

ερειπωµένης αρχαίας πόλης. Είναι τρίκλιτη µε ηµικυκλική αψίδα, µε νάρθηκα δυτικά και µε 

προσκτίσµατα γύρω του, µε κυκλικό µαρµάρινο Βαπτιστήριο νότια του νάρθηκα. 

Παρουσιάζει δύο χρονολογικές φάσεις, µία παλαιοχριστιανική και µία βυζαντινή. 

Μαρµάρινο θωράκιο µε ανάγλυφη παράσταση παγωνιού, τµήµατα ραβδωτών και 

αρράβδωτων κονίσκων, βυζαντινό νόµισµα του 11ου αιώνα και κοιµητήριο µε πλήθος ταφές, 

φανερώνουν τη συνέχεια µέσα στο χρόνο πέρα από τα αρχιτεκτονικά και τα γλυπτά 

στοιχεία που διασώζει και τα οποία παραπέµπουν στις καλλιτεχνικές δυνατότητες των 

µαστόρων της εποχής και της περιοχής. 

 

3.  Η παλαιοχριστιανική Βασιλική στην τοποθεσία Άγιος Βασίλειος κοντά στο Μεσολόγγι, 

µέσα στο κτήµα της παλαιάς οικογένειας Χρυσόγελου. Σώζεται τµήµα από τα ερείπια της 

αψίδας. Πάνω σ’ αυτά χτίστηκε ναΐσκος τα νεότερα χρόνια.  

 

4. Η παλαιοχριστιανική Βασιλική στο λόφο της Αγίας Τριάδος στην Κάτω Βασιλική βγήκε 

στην επιφάνεια ύστερα από δεκαετή συστηµατική ανασκαφή (1980-1990) του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Χρονολογείται στον 6ο αιώνα, είναι τεραστίων διαστάσεων 

(2.000 τµ.) και είναι χτισµένη πάνω στα ερείπια της Οµηρικής "αγχιάλου Χαλκίδος". Η 

ύπαρξή της επιλύει µεγάλο αριθµό αποριών, ερωτηµάτων και προβληµάτων, που έχουν 

σχέση µε τη διάδοση του χριστιανισµού στην περιοχή της ∆υτικής Ελλάδος, µε τη 

λατρευτική πράξη, µε την πολιτιστική συνέχεια, τις δυνατότητες και το βιοτικό επίπεδο 
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των κατοίκων της περιοχής, ακόµη και τα χρηστικά καθηµερινά µέσα που 

χρησιµοποιούσαν. Ιδιαίτερα αποκαλύπτεται η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική συγγένεια 

ως προς την τυπολογία, που παρουσιάζεται ανάµεσα σε αυτή και στις αντίστοιχες 

παλαιοχριστιανικές Βασιλικές της Νικόπολης. Οι περιοχές µπορεί να φαίνονται µακρινές 

για τις αρχαίες και δύσκολες ως προς τη συγκοινωνία εκείνες εποχές, αλλά οι επιδράσεις 

είναι εµφανείς και αναδεικνύουν την ενότητα του χώρου. 

 

5. Η Επισκοπή Μάστρου, που τιµάται στο όνοµα του Αγίου Ιωάννου του "Ριγανά", µε τα 

σωζόµενα αρχιτεκτονικά µέλη, µε το ψηφιδωτό δαπέδου, µε την Πλατυτέρα στην αψίδα, µε 

την αισθητική αντίληψη του εσωτερικού χώρου, καθώς διασώζονται το κεντρικό και το 

νότιο κλίτος, Με τους µεγάλους λιθόπλινθους που ανήκουν σε αρχαίο µνηµείο και 

χρησιµοποιούνται εδώ σε δεύτερη χρήση, µε τις µορφολογικές συζεύξεις αρχαϊκών και 

προχωρηµένων στοιχείων, δείχνει µε την πρώτη προσέγγιση τΙς φάσεις της ανάπλασης 

που δέχτηκε από τον 6ο µέχρι τον 13ο αιώνα. Και µόνο η ονοµασία Επισκοπή, που διέσωσε 

η παράδοση από τα Μεσοβυζαντινά  χρόνια (9ος-12ος αι.) φανερώνει  τον κυρίαρχο ρόλο 

της δικαιοδοσίας που διεδραµάτισε για πολύ χρόνο στην εκκλησιαστική διοίκηση της 

περιοχής. Ανοιχτό παραµένει ακόµη το ζήτηµα, που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, αν 

δηλαδή το επιδαπέδιο ψηφιδωτό είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου ψηφιδογράφων ή 

σχετίζεται µε κάποιο εργαστήριο που ήρθε από µεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο, Θεσσαλονίκη 

ας πούµε ή Κωνσταντινούπολη ή και Νικόπολη, αν και δεν αποκλείεται το κέντρο να 

βρίσκεται στην Ιταλία π.χ. στη Ραβέννα. 

 

6. Σε όλα αυτά είναι ανάγκη ειδική µνεία να γίνει για τη Βαράσοβα. Καθώς παραπλέει κανείς 

τα αβαθή ιβάρια της Τουρλίδας Μεσολογγίου, ιδιαίτερα στις ώρες του ηλιοβασιλέµατος, ή 

όποιος κάνει περίπατο στο δρόµο µέσα στη θάλασσα από το λιµάνι µέχρι την Τουρλίδα, 

αντικρύζει ανατολικά τον απόκρηµνο βράχο της Βαράσοβας λουσµένο στο σκιόφως και στο 

µυστήριο του άγριου βουνού. Η έρευνα σήµερα γνωρίζει καλά πως η Βαράσοβα, στις 

σπηλιές της οποίας ανιχνεύεται προϊστορικός βίος που φτάνει ως το 3.000 π.Χ., υπήρξε 

σηµαντικό ασκητικό κέντρο στην εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας µε πλήθος 

σπηλαίων – ασκηταριών στις απότοµες πλαγιές του και περίλαµπρους ναούς και 

µοναστηριακά συγκροτήµατα γύρω του. Μία πληροφορία του περιηγητή Bazin, παρόλο που 

είναι νεότερη (1864), είναι πάντως ενδεικτική για την ύπαρξη στη Βαράσοβα 

πολυάνθρωπης ασκητικής πολιτείας. Οι ποιµένες της περιοχής διαβεβαίωσαν τον 

περιηγητή ότι πάνω και γύρω από τη Βαράσοβα µέτρησαν εβδοµήντα δύο εκκλησίες και 
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ναΐσκους. Η Βαράσοβα ονοµάστηκε  το "Άγιον Όρος" της ∆υτικής Ελλάδος εξαιτίας των 

πολλών και µεγάλων µοναστηριών που υψώνονταν – ερειπωµένα σήµερα – γύρω (Άγιος 

∆ηµήτριος, Παναγία Τρηµιτού) ή που διασώζουν µόνο το καθολικό(Παναξιώτισσα) και για 

τα πολλά σπήλαια – ασκηταριά, ανάµεσα στα οποία κορυφαίο είναι το Σπήλαιο της 

Εγκλείστρας του Αγίου Νικολάου. 

 

7. Στη δεκαετία 1990-2000 αποκαλύφθηκε στη Βαράσοβα το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου 

όπου υπήρχε µοναστηριακό συγκρότηµα µε Εγκλείστρα. Εσωτερικά του µεγάλου Σπηλαίου, 

που βλέπει προς τον Πατραϊκό, διαµορφώνεται ολόκληρο οικοδοµικό συγκρότηµα µε 

διώροφα κελιά που φράσσουν το άνοιγµα δυτικά, µε τριώροφο πύργο, Εστία σε µικρότερο 

διπλανό σπήλαιο, µονόχωρο ναό, δεξαµενή νερού, φούρνο, Τράπεζα, αποθηκευτικούς 

χώρους και κάτι µοναδικό και σπάνιο: σύνδεση µε ξυλοκατασκευή µε το υπερκείµενο µικρό 

σπήλαιο, όπου είχε διαµορφωθεί η Εγκλείστρα. Εκεί ανέβαινε ο "έγκλειστος", ένας βαθιά 

πνευµατικός ασκητής, ο οποίος έµεινε µακρύ χρονικό διάστηµα σε πλήρη αποµόνωση 

προσευχόµενος, µελετώντας ή γράφοντας κάποιο κείµενο, όπως για παράδειγµα ο άγιος 

Νεόφυτος στην οµώνυµη Εγκλείστρα του στην Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη 

Εγκλείστρα, που ανακαλύπτεται στον ελλαδικό χώρο, όπως οι αντίστοιχες στην 

Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο.  

 

8.  Ο Άγιος Νικόλαος ο Κρεµαστός, δυτικά του Αρακύνθου και πάνω από τη Λιµνοθάλασσα 

του Αιτωλικού, είναι το σηµαντικότερο µοναστικό κέντρο της Αιτωλίας επειδή: 1) Το 

Σπήλαιο διασώζει θαυµάσιο εικονογραφικό πρόγραµµα, που χρονολογείται στο 999 µ.Χ. 

Πρόκειται για τις παλαιότερες τοιχογραφίες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. 2) Η 

τεχνοτροπία και το ύφος των τοιχογραφιών, όπως και εκείνες του σπηλαίου των αγίων 

Πατέρων στη Βαράσοβα, ανήκουν στο λεγόµενο Καππαδοκικό στυλ, µοναστική τέχνη που 

έχει τις αφετηρίες της στην Καππαδοκία, φτάνει η επίδρασή της µέχρι τα σπήλαια της 

Αιτωλίας και επεκτείνεται ως τα σπήλαια της Κάτω Ιταλίας. Αυτό και µόνο δείχνει τη 

σπουδαιότητα του Αγίου Νικολάου του Κρεµαστού εντυπωσιακή περιγραφή του οποίου µας 

άφησε ο µεγάλος εκείνος λόγιος, φιλόλογος και συγγραφέας, ο µητροπολίτης Ναυπάκτου 

Ιωάννης ο Απόκαυκος στις αρχές του 13ου αι. 3) Εξ’ άλλου ο χειρόγραφος κώδικας 33 της 

Οξφόρδης προέρχεται από το ίδιο µεγάλο ασκητικό κέντρο, όπως αποδεικνύεται από το 

βιβλιογραφικό σηµείωµα του γραφέα Νίκωνα. Μαθαίνουµε δηλαδή ότι στον Άγιο Νικόλαο 

τον Κρεµαστό λειτουργούσε scriptorium, βιβλιογραφικό εργαστήριο, κατά το πρότυπο των 

µεγάλων µοναστηριών της Κωνσταντινούπολης. Ήταν δηλαδή, πέρα από µοναστικό και 
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µέγα κέντρο αντιγραφής χειρογράφων κωδίκων. Μπορεί κανείς, από αυτό και µόνο, να 

φανταστεί την σπουδαία βιβλιοθήκη χειρογράφων που θα διατηρούσε και τη φήµη που θα 

είχε. Αφού ο ίδιος ο µητροπολίτης Ιωάννης ο Απόκαυκος τον επισκεπτόνταν συχνά, 

έµεινε για αρκετό χρονικό διάστηµα εκεί και στα κείµενά του πάντα αναφέρεται µε 

κολακευτικά και ενθουσιαστικά σχόλια για την αξία του σπηλαίου-µοναστηριού. Οι 

σωζόµενες σήµερα τοιχογραφίες αποτελούν αριστουργήµατα τεχνικής και ύφους. 

Συνθέτουν µια θαυµάσια πινακοθήκη πορτραίτων και σκηνών καταξιώνοντας τη βυζαντινή 

ζωγραφική. Από το 10ο ως το 12ο αι. είναι η εποχή  της µεγάλης και ώριµης ζωγραφικής 

τέχνης, η µεταεικονοµαχική εικαστική έκφραση, που βρίσκει ουσιαστικό απόηχο και 

αντίκρυσµα στο ρωµαλέο  εικονογραφικό πρόγραµµα του Αγίου Νικολάου του Κρεµαστού. 

Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους αποτυπώνουν στους τοίχους του σπηλαίου δυνατές 

και εκφραστικές µορφές, δηµιουργώντας µία τέχνη ισάξια των µεγάλων και ονοµαστών 

κέντρων της αυτοκρατορίας. Με την ευκαιρία πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι απαράδεκτη η 

εγκατάλειψη του µνηµείου, ενός ιστορικού και ζωγραφικού συνόλου από τα καλύτερα, τα 

εκφραστικότερα  και χαρακτηριστικότερα όχι µόνο του ελλαδικού χώρου, αλλά και 

ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

9. ∆υτικά της Λιµνοθάλασσας Αιτωλικού, στον προσχωσιγενή απέραντο κάµπο, από την 

Κατοχή και το Νεοχώρι µέχρι τη Γουριά, πλάι στον Αχελώο αναπτύσσεται µια οµάδα νέων 

µοναστηριών. Μερικά από αυτά υψώνονται στην κορφή λόφων που κάποτε θα ήσαν νησίδες 

στη µεγάλη αλυσίδα των Εχινάδων. Από εκεί και κάτω µέχρι τις εκβολές του µεγάλου 

ποταµού ο υδροβιότοπος είναι χάρµα οφθαλµών και φυσικό κάλλος ανυπέρβλητου 

µεγαλείου. Μετράµε τα γραφικά µνηµεία, που ανήκουν στις νεότερες εποχές. Ταξιάρχες 

Γουριάς, Άγιοι Ταξιάρχες Νεοχωρίου µε το επιβλητικό ηγουµενείο σε φρουριακή µορφή, 

Αγία Παρασκευή Αιτωλικού µε την ενηµερωτική επιγραφή του 1698, Παναγία η 

Λεσινιώτισσα που η πρώτη κτίση της είναι το 1595. Κορυφαίο µνηµείο ανάµεσά τους είναι 

οι Ταξιάρχες Γουριάς. Χρονολογείται στα µέσα του 16ου αι. και µε τις τοιχογραφίες  του 

συνεχίζεται η υψηλή τέχνη του Βυζαντίου, αφού ο ζωγράφος του πρώτου στρώµατος 

χαρίζει δυνατά δείγµατα της προσωπογραφικής του δεξιοτεχνίας. Το έργο της Γουριάς 

µπορεί να συγκριθεί µε τα ζωγραφικά αριστουργήµατα του Θεοφάνη του Κρητικού στο 

καθολικό  της Λαύρας και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Οι 

φωτισµένες επιφάνειες και οι λευκές γραµµώσεις των προσώπων, η ψιλοδουλεµένη 

τεχνική επάνω στο δυνατό και στέρεο πλάσιµο της σάρκας, το ιδιαίτερο ύφος της κάθε 

µορφής και η σπατάλη των χρωµάτων, διαµορφώνουν σπουδαία τέχνη ώστε να διερωτάται 
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κανείς πως τόσο µεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από την περιοχή, άφησαν έργα µεγάλης 

πνοής και δύναµης, αλλά κράτησαν την ανωνυµία. 

 

10. Στις πλαγιές του Αρακύνθου εξάλλου αξίζει να επισηµάνουµε µια οµάδα µεταβυζαντινών 

µνηµείων, που βρίσκονται στη δασώδη περιοχή του βουνού. Πρόκειται για το µοναστήρι 

του Αγίου Γεωργίου, του 1696, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ελληνικά, για το κοµψό 

Κελάκι της Γαβαλούς (1788) και για το γυναικείο Μοναστήρι της Παναγίας της 

Κατερινούς (1770). 

 

11. Με τη Λιµνοθάλασσα και το Μεσολόγγι, µην ξεχνάµε, συνδέεται άµεσα  η Αγία Ελεούσα, 

το Σπήλαιο δηλαδή της Παναγίας στην Κλεισούρα, όπου ασκήτεψε ο Γιάννης Γούναρης, ο 

κυνηγός του Οµέρ Βρυώνη, που ειδοποίησε τους αποκλεισµένους Έλληνες να 

αγρυπνήσουν στις τάπιες τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1822 για να αποκρούσουν µε 

επιτυχία την τουρκική επίθεση. 

 

12. Ο Αη-Σηµιός είναι το µοναστήρι που βρίσκεται βορειοανατολικά της Λιµνοθάλασσας, 

ανάµεσα σε χαµηλό υψίπεδο µε ελιές, πλατάνια και κυπαρίσσια και έχει συνδέσει την 

ιστορία του και τη φήµη του µε τις ηρωικές εκείνες ηµέρες της Εξόδου. Σήµερα το απλό 

µεταβυζαντινό µοναστηράκι ανακαλεί κάθε χρόνο στη µνήµη µας εκείνη την λυτρωτική 

θυσία καθώς µε πίπιζες και κλαρίνα έρχονται οι προσκυνητές φορώντας την 

πατροπαράδοτη φουστανέλλα µε τις αρµατωσιές. 

 

13. Η Παναγιά η Φοινικιά στις Αλυκές, ανάµεσα Μεσολόγγι και Αιτωλικό, βρίσκεται πάνω σε 

µια µικρή νησίδα από το 1804, όπως µας πληροφορεί η χρονολογία στο υπέρθυρο της 

εισόδου. Ο ναός είναι αφιερωµένος στα Εισόδια της Θεοτόκου και είναι περιµαντρωµένος. 

Ανατολικά έξω από τον τοίχο σώζεται στέρνα µε νεότερο προστοµιαίο κάτω από τον ίσκιο 

πανύψηλου ευκάλυπτου. 

 

14. Από την άλλη µεριά της Λιµνοθάλασσας Αιτωλικού, στην περιοχή της Σταµνάς, αξίζει να 

αναφερθεί ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Παρασκευής, που διασώζει  στο ιερό και στο 

λιθόχτιστο τέµπλο τοιχογραφίες του 16ου αιώνα, ενώ στις δυτικές πλαγιές του Αρακύνθου 

µέσα σε πυκνό δάσος από βελανιδιές και κυπαρίσσια  βρίσκεται ο περίτεχνος βυζαντινός 

ναός του Αγίου Γεωργίου (14ος αι.), ο µεταβυζαντινός του Αγίου Παντελεήµονα (1855) 
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και ο ιστορικός ναός της Αγι’- Αγάθης (Αγίας Αγαθής) που φηµίζεται για το περίφηµο 

ετήσιο πανηγύρι του. 

 

15. Τέλος στα νησάκια της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου υπάρχει ένας µικρός αριθµός 

ναΐσκων, από την Αγία Τριάδα µέχρι τη Θολή και µέχρι τον Άη –Σώστη, που λάµπουν µέσα 

στην ενότητά τους. Ιδιαίτερα για τον Άγιο Σώστη, που βρίσκεται πάνω στο οµώνυµο 

νησάκι, κοντά στο Φάρο, γνωρίζουµε από τους περιηγητές Spon και Wheler, που 

ταξίδεψαν στην Αιτωλία και Ακαρνανία στο τρίτο τέταρτο του 17ου αιώνα, πως το 1676 

που βγήκαν στο νησάκι ο ναΐσκος του Άη –Σώστη υπήρχε. Αναφερόµαστε σε µονόχωρο, 

δίρριχτο, κεραµοσκέπαστο ναό µε στέγαστρο δυτικά, που επισκευάστηκε επανειληµµένα 

και αποτελεί προστάτη και στοργικό φύλακα των ψαράδων της Λιµνοθάλασσας. 

 

Νεώτερα µνηµεία ιστορικοί χώροι-Μουσεία:  

- Το Μεσολόγγι, το οποίον έχει χαρακτηρισθεί «ιστορικός τόπος» από το ΥΠΠΟ και 

τµήµατα της πόλης και ιστορικά κτίσµατα προστατεύονται µε νόµο. Ιστορικά νησιά 

χαρακτηρίζονται και οι ακατοίκητες νησίδες του Μεσολογγίου Αγ. Τριάδα, Κλείσοβα, Αγ. 

Σώστης, Βασιλάδι και οι νησίδες Εχινάδες, που ήταν ορµητήρια στους αγώνες εναντίον των 

Τούρκων. Στην Πινακοθήκη του ∆ήµου Μεσολογγίου υπάρχει συλλογή πινάκων ελλήνων 

και ξένων ζωγράφων του 19ου και του 20 αιώνα, λιθογραφίες και διάφορα κειµήλια του 21 

όπως είναι: φύλλα των «Ελληνικών χρονικών» του Μάγερ και αντικείµενα του Βύρωνα, ο 

οποίος πέθανε στο Μεσολόγγι. Στον Κήπο των Ηρώων διακρίνονται σηµαντικά έργα 

αφιερωµένα στον αγώνα της πόλης, παλαιότερα και σύγχρονα. Επίσης, έχουν διαµορφωθεί 

σε µουσειακούς χώρους οι κατοικίες Χαριλάου Τρικούπη και Κωστή Παλαµά. 

- Το Αιτωλικό διαθέτει λαογραφικό µουσείο και το Κατράκειο Μουσείο όπου φιλοξενούνται 

χαρακτικά της Βάσως Κατράκη. 
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3.2 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

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. 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.  

Οι κυρίες ασχολίες των κατοίκων των ∆ήµων 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 500περίπου 

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 . 

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 στιςεπίσηµες 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 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

85

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. 

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. Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας εµφάνισε την τελευταία εικοσαετία αύξηση 

πληθυσµού 1,6% ενώ στην επικράτεια η αντίστοιχη αύξηση ήταν της τάξης του 12,3%.  
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Για τη διαµόρφωση πιο σαφούς εικόνας για την περιοχή, παρατίθενται επιλεκτικά στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (απογραφή 2001) που αναφέρονται και στα τρία διοικητικά 

επίπεδα: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Νοµός Αιτ/νίας, ∆ήµοι της περιοχής µελέτης.  

Μόνιµος πληθυσµός κατά φύλο και ηλικία  
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001(*)  

 
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Σύνολο χώρας, 
νοµός ,δήµοι  Σύνολο 

κατοίκων 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετών 
και άνω 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 10.934.097 15,19% 14,28% 22,87% 19,97% 10,98% 13,69% 3,02% 

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 
 219.092 17,30% 13,69% 20,63% 18,61% 11,00% 15,33% 3,45% 

∆ΗΜΟΣ Ι. Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
18.354  16,51% 17,45% 20,30% 19,48% 10,14% 12,84% 3,28% 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

 
7.348 18,25% 13,46% 20,59% 17,17% 10,83% 16,51% 3,18% 

 
∆ΗΜΟΣ 

ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ 
10.103 19,31% 13,60% 22,17% 17,50% 10,57% 14,35% 2,49% 

 ΑΝ∆ΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 5.413.426 15,83% 15,10% 23,46% 19,98% 10,52% 12,63% 2,48% 

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

110.420 17,81% 14,36% 21,81% 19,52% 10,21% 13,56% 2,72% 

∆ΗΜΟΣ Ι. Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   9.161 16,99% 18,34% 20,72% 20,19% 9,76% 11,20% 2,81% 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ     3.725 18,12% 14,74% 21,77% 18,20% 9,50% 14,87% 2,79% 

∆ΗΜΟΣ 
ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ     5.294 18,78% 14,53% 24,06% 19,21% 9,35% 12,26% 1,81% 

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 5520671 14,56% 13,48% 22,29% 19,95% 11,43% 14,74% 3,55% 

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

108672 16,78% 13,00% 19,42% 17,68% 11,81% 17,12% 4,18% 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
9193 16,04% 16,57% 19,87% 18,76% 10,53% 14,47% 3,75% 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ     3623 18,38% 12,14% 19,38% 16,12% 12,20% 18,19% 3,59% 

∆ΗΜΟΣ 
ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ     4809 19,90% 12,58% 20,09% 15,62% 11,92% 16,66% 3,24% 
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Μόνιµος πληθυσµός  κατά φύλο και ηλικία  

Απογραφή πληθυσµού της 18ς Μαρτίου 2001(*) 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
Σύνολο χώρας, νοµός ,δήµοι 
και δηµοτικά διαµερίσµατα.   

Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετών 
και άνω 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

10.934.097 1.660.899 1.561.637 2.500.772 2.183.267 1.200.289 1.497.181 330.052 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ    219.092 37.900 29.985 45.193 40.775 24.107 33.581 7.551 

∆ΗΜΟΣ Ι. Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         

 
18.354 3.031 3.203 3.725 3.575 1.862 2.356 602 

∆.∆.Μεσολογγίου                     14.209 2.322 2.708 2.902 2.821 1.379 1.656 421 

∆.∆.Αγίου Γεωργίου                852 151 110 167 154 103 134 33 

∆.∆.Αγίου Θωµά                      657 104 74 126 119 63 130 41 

∆.∆.Άνω Κουδουνίου               64 6 5 8 7 13 20 5 

∆.∆.Ελληνικών                        434 94 55 99 65 36 64 21 

∆.∆.Ευηνοχωρίου                    1.740 300 195 356 330 200 291 68 

∆.∆.Μουσούρων                      212 22 29 42 41 39 37 2 

∆.∆.Ρετσίνων                           186 32 27 25 38 29 24 11 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ        
  7.348 1.341 989 1.513 1.262 796 1.213 234 

∆.∆.Αιτωλικού                         5.472 1.025 770 1.173 952 567 845 140 

∆.∆.Αγίου Ηλία                        211 26 40 35 33 20 50 7 

∆.∆.Σταµνάς                           1.146 182 118 212 193 147 238 56 

∆.∆.Φραγκουλαιίκων                83 18 8 13 11 6 17 10 

∆.∆.Χρυσοβεργίου                   436 90 53 80 73 56 63 21 
  
∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ         

10.103 1.951 1.374 2.240 1.768 1.068 1.450 252 

∆.∆.Νεοχωρίου Μεσολογγίου   3.728 707 471 828 686 393 547 96 

∆.∆.Γουριάς                            987 184 138 214 155 112 158 26 

∆.∆.Κατοχής                           2.891 573 446 640 517 304 349 62 

∆.∆.Λεσινίου                           898 189 122 201 161 86 112 27 

∆.∆.Μάστρου                           627 119 87 129 118 63 93 18 

∆.∆.Πενταλόφου                     972 179 110 228 131 110 191 23 

(*) Πηγή: ΕΣΥΕ  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τις ηλικίες του ενεργού οικονοµικά πληθυσµού (25 έως 54 ετών) 

παρατηρείται µείωση των ποσοστών σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας, παρ’ ότι στις δύο 

προηγούµενες κλάσεις ηλικιών τα σχετικά ποσοστά είναι µεγαλύτερα σε σύγκριση µε αυτά του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας. 

Στην περιοχή µελέτης, και κυρίως στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, θα πρέπει να διακρίνουµε 

ως ιδιαίτερο πρόβληµα την ανεργία και υποαπασχόληση των νέων και των γυναικών που έχει 

ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη της περιοχής (αφορά τους νέους), την υποβάθµιση του 

βιοτικού επιπέδου (αφορά κυρίως τις οικογένειες ανέργων γυναικών). 
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Σε ό,τι αφορά τις οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων κατοίκων της Αιτ/νίας κατά φύλο, σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά της χώρας δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν 

Σε ό,τι αφορά διακριτές κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούµε στους αθίγγανους 

και τους ψαράδες της περιοχής. 

Οι αθίγγανοι, διακρίνονται σε διερχόµενους, που παραµένουν για σύντοµο χρονικό διάστηµα και 

οι µόνιµοι, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που αφορούν κυρίως τη συλλογή και εµπορία  

µεταλλικών αντικειµένων, ελαστικών αυτοκινήτων, µπαταριών την εµπορία πλαστικών 

προϊόντων, χαλιών κλπ. καθώς επίσης και µια οµάδα απασχολούνται ως οργανοπαίχτες.  

Παρά την µακρόχρονη παρουσία τους στην περιοχή, τα µέτρα ενσωµάτωσής τους στην κοινωνία 

υπήρξαν σχεδόν ανύπαρκτα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν εξαντλήθηκαν στη διαφοροποίηση 

των όρων γκετοποίησής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, την διατήρησή τους σε συνθήκες 

εξαθλίωσης, την µη αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία και συχνά τις έντονες αντιδράσεις 

γονέων για την παρουσία των παιδιών στα σχολεία.        

Οι αλιείς της περιοχής θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ιδιαίτερη κοινωνική και 

επαγγελµατική οµάδα. Η αιτία είναι ότι στην πλειονότητά τους εργάζονται στη λιµνοθάλασσα 

κάτω από καθεστώς ανασφάλειας, που σε συνδυασµό µε  την πολιτική εκµετάλλευση οδηγούν σε 

ιδιότυπη περιθωριοποίηση, που δεν παρατηρείται για παράδειγµα στους αγρότες.  

Βασικές αιτίες είναι: 

I. ενοικιάζουν το χώρο εργασίας τους. 

II. έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

III. οι συνεταιρισµοί τους διαµορφώνονται βάσει ανταγωνισµού µεταξύ τους και όχι 
κοινωφελούς στόχου. 

IV. τα εισοδήµατα είναι πολύ χαµηλά και οι συνθήκες εργασίας ιδιαίτερα σκληρές. 

V. λόγω της πολυδιάσπασής τους, τόσο οι τοπικές αρχές όσο και η πολιτεία δεν 
προσεγγίζουν επί της ουσίας τα προβλήµατα (ενδογενή και όσα προκύπτουν από την 
εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ε.Ε.). 
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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. 
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3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

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. 

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.∆. 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. 
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3.3.1 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. 

Εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) έχουν οι ∆ήµοι Μεσολογγίου και Αιτωλικού, 

Αγρινίου, ∆οκιµίου και Νεαπόλεως. Η οικιστική χρήση στην περίπτωση του Αγρινίου 

εξαπλούται συνεχώς και στον εξωαστικό χώρο µε αποτέλεσµα οι ∆ήµοι Αγρινίου, ∆οκιµίου και 

Νεαπόλεως να φαίνεται ότι σχηµατίζουν µια ενιαία οικιστική ενότητα. 

3.3.2 Γεωργική Γη 

Η γεωργική γη σε επίπεδο νοµού είναι διαρθρωµένη σε ορισµένες βασικές ζώνες οι οποίες 

είναι: 

-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 
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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 1960, αξίζει ν' αναφερθεί, ότι σε επίπεδο Νοµού η γεωργική γη αυξήθηκε περαιτέρω, 

αν και µε αργούς ρυθµούς, κύρια λόγω των εκτεταµένων αποξηράνσεων 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. 

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 εκτάσεων του νοµού. ∆εν εφαρµόζεται ποτέ το σύστηµα της αγρανάπαυσης, 

αλλά το σύστηµα της εναλλαγής των καλλιεργειών. 
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3.3.3 ∆άση και ∆ασικές 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 κάλυψη. Τα δάση αυτά καλύπτονται από αείφυλλα- 

πλατύφυλλα, εκτός από µια έκταση που καλύπτεται από δρύες και ένα µικρό δάσος από 

καστανιές. 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης παρατηρούνται κάποιες δασικές ζώνες οι οποίες καλύπτονται 

από: 

I. Μακι 

II. αείφυλλα-πλατύφυλλα 

III. δρύες 

IV. υδροχαρή δάση 

Εκτός αυτών, οι παραθαλάσσιες εκτάσεις είναι εκτάσεις µε χαµηλή βλάστηση, χορτολιβαδικές 

και εκτάσεις αείφυλλων-πλατύφυλλων. 

Το σύνολο των δασικών εκτάσεων στο Νοµό ανέρχεται σε 3.8 εκατ. στρέµµατα η 66% της 

συνολικής έκτασης του Νοµού. ∆ιαθέσιµα 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. 

 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 
94

3.3.4 Κυνήγι 

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 ∆ασικής υπηρεσίας είναι δύσκολος και επίπονος εκτός του ότι το κατάλληλο υπηρεσιακό 

προσωπικό για την πλήρη και οριστική εφαρµογή των απαγορεύσεων είναι πολύ µειωµένο. 

 

3.3.5 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. ∆υνατότητες στη Μελισσοκοµία στο άµεσο µέλλον 

υπάρχουν αρκετές, και µε βάση τον κανονισµό 797 της ΕΟΚ προβλέπεται να αναπτυχθούν 

αξιόλογες δραστηριότητες. 

 

3.3.6 Βοσκότοποι και Κτηνοτροφία 

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 κτηνοτροφία. 

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 ακολούθα: 

 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 βοσκότοπους. 

Κτηνοτροφία : 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. 

 

3.3.7 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 στασιµότητα 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 
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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. Η επιλογή της χωροθέτησης αυτής για τις περισσότερες των µονάδων κρίνεται 

ως η 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. 

Στη περιοχή είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν οι παρακάτω Βιοτεχνίες-Βιοµηχανίες. 

 Εκκοκιστήριο βάµβακος 

 Εργοστάσια ζωοτροφών 

 Εργοστάσιο γαλβανισµένων σωλήνων 

 Εργοστάσιο επεξεργασίας πυρήνα ελαιόκαρπου 

 Εργοστάσιο µαρµάρων 

 Εργοστάσιο ασφάλτου 

 Μονάδα επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών 

 

3.3.8 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. 
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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.∆. 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'αυτό 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. 

 

3.3.9 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. 
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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. 
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4. ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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 τις αλυκές και την εξόρυξη. 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. 

Η περιοχή µελέτης αποτελεί µια φυσική συνέχεια της ευρύτερης περιοχής και παλαιότερα δεν 

υπήρχαν έντονα ζώνες πιέσεων και συγκρούσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες όµως τέτοια 

φαινόµενα άρχισαν να παρατηρούνται καθώς 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 ταυτόχρονη προστασία του 

οικοτόπου. 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.  

Κύριος στόχος λοιπόν αποτελεί η διατήρηση και διαχείριση του οικοσυστήµατος που είναι 

ένας από τους πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης σε αριθµό ειδών και σε πληθυσµό. 

Παράλληλος στόχος αποτελεί η ανάδειξη της περιοχής σε σχέση µε τον αναδυόµενο 

αναπτυξιακό πόλο Αιγίου – Πάτρας – Ναυπάκτου ως περιοχή: 

 Υψηλής περιβαλλοντικής αξίας 

 Ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα ως ευρύτερος χώρος αναψυχής / ελεύθερου 

χρόνου  

 Χώρου καινοτόµου ανάπτυξης του πρωτογενή στους επιµέρους τοµείς της γεωργίας, 

αλιείας, κτηνοτροφίας. 

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης ως προστατευτέο αντικείµενο ορίζεται ο 

µη δοµηµένος χώρος της περιοχής µελέτης µε το σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών 
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συνιστωσών του. 

Κεντρικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παραγωγή των διαχειριστικών σχεδίων που θα 

επιφέρουν την διατήρηση (conservation) του προστατευτέου αντικειµένου.  

Επιµέρους σκοποί που προκύπτουν από το παραπάνω είναι: 

 Η αποτροπή κάθε περαιτέρω απώλειας, κατακερµατισµού και υποβάθµισης των 

υγροτοπικών σχηµατισµών της περιοχής µελέτης. 

 Η διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση στο µέτρο του δυνατού των 

καταγεγραµµένων φυσικών οικοτόπων 

 Η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε έµφαση τη διατήρηση των οικολογικών 

του παραµέτρων και της παραγωγικότητάς του. 

 Η αειφόρος διαχείριση των επιµέρους στοιχείων που ήδη υφίσταται µορφές διαχείρισης 

-εκµετάλλευσης (δασικές περιοχές, , παραλίες, καλλιέργειες, υδάτινοι υποδοχείς).  

 Η εξασφάλιση της διαρκούς παρουσίας των ζωντανών οργανισµών που διαβιούν στην 

περιοχή και ιδίως των σηµαντικών ειδών για την διατήρηση των οποίων η χώρα 

δεσµεύεται από διεθνείς Συµβάσεις και Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Ταυτόχρονα επιχειρείται η διερεύνηση των παρακάτω δυνατοτήτων: 

 Της παροχής οικονοµικών κινήτρων στους τοπικούς πληθυσµούς για αυτόβουλη 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 Τη διατήρησης στοιχείων και χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που 

χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της περιοχής. 

 Τη χάραξης αναπτυξιακών πολιτικών σύµφωνα µε το µοντέλο της βιώσιµης εξέλιξης σε 

τοπικό επίπεδο  

 Της δυνατότητας αναδιάρθρωσης της τουριστικής δοµής και άρσης της χειµερινής 

αποµόνωσής της. 

Επειδή στο Εθνικό Πάρκο συµµετέχουν διαφορετικές θεσµοθετηµένες ζώνες (Π∆477/06) µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, από την οµάδα µελέτης κρίθηκε πιο πρόσφορη να γίνει η 

παρουσίαση και αξιολόγηση των περιοχών ανά ζώνη. 
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4.1  ΖΩΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  (ΑΠ) 

Στη ζώνη (ΑΠ) εντάσσονται περιοχές σπανίων και µοναδικών οικότοπων ιδιαίτερα ευαίσθητων 

και ευάλωτων από ανθρώπινες δραστηριότητες και είναι οι ακόλουθες νησίδες ή αµµολουρίδες: 

 ΑΠ1 Στη Ζώνη µε τα στοιχεία Α.Π.1 περιλαµβάνονται οι δυτικοί και νότιοι 

αλµυρόβαλτοι της νήσου Τουρλίδας, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της εγκιβωτισµένης της 

επιφανείας και το δυτικό στενό χερσαίο τµήµα του Λούρου,  

 ΑΠ2 Στη Ζώνη µε τα στοιχεία Α.Π.2 περιλαµβάνεται τµήµα της Νήσου Τουρλίδας 

(περιοδική λίµνη). 

 ΑΠ3 Στη Ζώνη µε τα στοιχεία Α.Π.3 περιλαµβάνονται οι νησίδες εντός του ποταµού 

Αχελώου, από τη γέφυρα του Πενταλόφου στα βόρεια µέχρι το ∆έλτα του ποταµού στα 

νότια.  

 ΑΠ4 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 

Μόδια (Μόδι, Άπασα, Σωρός, Γκραβαρης), τα οποία ανήκουν στο σύµπλεγµα των 

Εχινάδων Νήσων που ανήκουν διοικητικά στον Ν. Κεφαλληνίας. 

Οι εκτάσεις που ανήκουν στη ζώνη (ΑΠ) αποτελούν οικότοπους σπάνιους και µοναδικούς, 

ευρισκοµένους ακόµη σε γενικά καλή φυσική κατάσταση, χωρίς σχετικά 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 όπως καθορίσθηκε αρχικά στην Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη 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. 
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Επιτρεπόµενες Χρήσεις και ∆ραστηριότητες σύµφωνα µε το ΦΕΚ 477/06 (Α.Π.)  

Στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας (Α.Π) επιτρέπονται: 

1. Οι επιστηµονικές έρευνες - παρακολούθηση του οικοσυστήµατος. 

2. Η παρατήρηση της φύσης σύµφωνα µε το σχετικό Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας 
του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

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 κατόπιν αδείας από τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 

5. Η συντήρηση - αναστήλωση ναών, µοναστηριών και αρχαιολογικά προστατευτέων 
αντικειµένων. 

 

Σηµεία Παρατηρήσεως σε στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 

Στην Λιµνοθάλασσα της Προκοπανιστου - Θολής πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα κατασκευής 

ψαράδικου οικισµού 6 οικίσκων (δηµοσίου συµφέροντος) σε αντικατάσταση των υφιστάµενων και 

την διαµόρφωση του υφιστάµενου χώρου εστίασης του προσωπικού σε χώρο υποδοχής, 

ηµερήσιας φιλοξενίας και ανάπτυξης περιβαλλοντικής δράσης. 

Παρά το γεγονός ότι κατασκευάσθηκαν οι υποδοµές (οικίσκοι) µε πολύ καλές προδιαγραφές δεν 

πραγµατοποιήθηκε η αναβάθµιση και η επίβλεψη του χώρου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να 

εξακολουθήσουν αφενός να υπάρχουν ευτελής κατασκευές για την εξυπηρέτηση του 

αποθηκευτικού χώρου και αφετέρου ο χώρος δεν είναι εύκολα προσβάσιµος από 

Περιβαλλοντικές οµάδες. 
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Σηµείο 530_1 : Παρά το γεγονός ότι σε περιοχή Απόλυτης Προστασίας µε την συνδροµή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης και του Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν κατασκευασθεί εγκαταστάσεις µε 
την µορφή παραδοσιακών Πελάδων για την εξυπηρέτηση των Αλιέων και Αλιευτικών 
Συνεταιρισµών, εξακολουθούν µε αυτές να συνυπάρχουν ευτελείς κατασκευές που 
υποβαθµίζουν την προσπάθεια αναβάθµισης της Λιµνοθάλασσας ως προορισµό 

 
Σηµείο 530_2 : Η έλλειψη επιστάτη/ υπευθύνου για την διαχείριση των εγκαταστάσεων 
οδηγεί στην αυθαίρετη χρήση και υποβάθµιση του φυσικού τοπίου 
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∆ιαχειριστικός Στόχος 

∆ιατήρηση σπανίων, µοναδικών και πολύ ευαίσθητων οικότοπων – Αµµοθίνες, βλάστηση 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης 

 Έργα ελέγχου προσβάσεων από οποιονδήποτε µε στόχο την παρεµπόδιση της 

ανεξέλεγκτης πρόσβασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 

 Ειδικά στην Α.Π.1 επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε κατασκευών και η 

αποµάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης. 

 Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης και συνεχής επόπτευση 

του χώρου από τους φύλακες του Φορέα ∆ιαχείρισης µε στόχο την παρεµπόδιση της 

ανεξέλεγκτης πρόσβασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 

 Μελέτη της Επίδρασης των Αµµολουρίδων στην ισορροπία του υδάτινου 

οικοσυστήµατος 

 

Προτεινόµενα Έργα 

 Καταγραφή από την Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου όλων των αυθαίρετων 

κτισµάτων σε χρονικό διάστηµα ενός έτους από την εφαρµογή του Κανονισµού 

∆ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής ώστε να τεθούν σε εφαρµογή οι νόµιµες 

διαδικασίες. 

 Οριοθέτηση των ζωνών ΑΠ µε φυτοφράκτες ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση ζώων, 

βοσκούντων σε όµορες περιοχές. 

 ∆ιερεύνηση ήπιων µεθόδων Προστασίας της ακτογραµµής από την διάβρωση στην 

θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

συµπεριφοράς για τις Παράκτιες ζώνες και την απόφαση της ∆ιακυβερνητικής 

Επιτροπής για την αλλαγή του Κλίµατος (IPCC)  
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4.2 ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.) 

Με το ΦΕΚ 477/06 χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο οι λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες, ποτάµιες 

περιοχές του νοτίου τµήµατος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και το νησιωτικό σύµπλεγµα των 

Β. και Ν. Εχινάδων του Νοµού Κεφαλληνίας που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριµένων 

Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 

2000 κατοίκων σύµφωνα µε το από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181∆/1985) όπως ισχύει, των ∆ήµων 

Ι. Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, Χάλκειας, Αργοστολίου, Πυλαρέων και Ιθάκης. 

Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται παραπάνω, χαρακτηρίζονται οι Ζώνες 

Απόλυτης Προστασίας (Α.Π.) και οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.). 

Με βάση το ΦΕΚ, στις ζώνες Προστασίας της Φύσης  (Π.Φ.) γενικά επιτρέπονται: 

1) Η παρατήρηση της φύσης σύµφωνα µε το σχετικό Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας 

του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

2) Οι επιστηµονικές έρευνες - παρακολούθηση του οικοσυστήµατος και η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. 

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 ήπια αναψυχή και οι και οι οικοτουριστικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το σχετικό 

Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

6) Η εγκατάσταση µόνιµης ελαφριάς υποδοµής που εξυπηρετεί την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, την οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού (όπως κέντρα οικολογικής 

ευαισθητοποίησης, παρατηρητήρια, πινακίδες, επιστηµονικός εξοπλισµός, κ.λπ.), την ήπια 

αναψυχή, τους λουοµένους (όπως σκιάδες, ντουζ, αποδυτήρια, αναψυκτήρια, κ.λπ.), σε 

θέσεις και µε όρους δόµησης που προτείνονται από ειδική µελέτη, για την εξυπηρέτηση των 

επιτρεποµένων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση του χώρου. Οι 
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κατασκευές πρέπει κατά κανόνα να είναι µικρού όγκου και ελαφρού τύπου, να ακολουθούν 

την παραδοσιακή τεχνική της περιοχής, ώστε να προσαρµόζονται στην ιδιαίτερη αισθητική 

του περιβάλλοντος χώρου. Οι σχετικές αρχιτεκτονικές µελέτες εγκρίνονται από την 

αρµόδια ΕΠΑΕ ύστερα από γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

7) Ο καθαρισµός καναλιών, αυλάκων και τάφρων επιτρέπεται από τον Αύγουστο µέχρι και το 

Μάρτιο, δηλαδή εκτός αναπαραγωγικής περιόδου της ορνιθο-πανίδας. 

8) Η µεταφορά και η διάθεση των υλικών που προκύπτουν από τον ως άνω καθαρισµό των 

καναλιών κ.λπ. και η διαχείριση αυτών διέπονται από τις διατάξεις της κοινή υπουργική 

απόφαση 50910/2727/16.12.2003 «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 

1909/Β/22.12.2003) και του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων...κ.λπ.» (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001). 

9) Για την υλοποίηση κάθε έργου µεγάλης κλίµακας που οι επιπτώσεις του πιθανά να 

απειλήσουν 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 τήρησης τους. 
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4.2.1 Υγροτοπική Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.1) 

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 στις ζώνες ΑΠ).  

 

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 τα 

πολυκάµαρα παραδοσιακά γεφύρια. Είναι η βαθύτερη λιµνοθάλασσα της περιοχής µε µέγιστο 

βάθος τα 32 µέτρα και καταλαµβάνει µια έκταση περίπου 16.000 στρέµµατα.  

Υδρολογικά στοιχεία για την περιοχή παρουσιάζουν τιµές αλατότητας για τα επιφανειακά νερά 

µε ετήσια διακύµανση µεταξύ 14-20‰. Με βάση µετρήσεις του 1991, οι τιµές αυτές είναι 

σηµαντικά µειωµένες και κυµαίνονται για τα επιφανειακά στρώµατα µεταξύ 10-13‰ 

(∆ανιηλίδης ∆ιδ ∆ιατριβή 1991). 

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 για τρία συνεχή χρόνια (1970-1973 - εκτίµηση 

για εισροή γλυκού νερού 3,5-4 δις m3 ) η επίδραση των οποίων αναγνωρίστηκε και η ροή της 

σταµάτησε.  

λ/θ Αιτωλικού 

λ/θ Θολής 

λ/θ Σκαντζόχοιρου 

λ/θ Κλείσοβας 

λ/θ Μεσολογγίου 

λ/θ Παλαιοποτάµου 

Όρµος ∆ιόνι 

λ/θ Μπούκας-Συκιάς 
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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 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. 

 

Κεντρική λ/θ Μεσολογγίου : Βρίσκεται δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου και 

αποτελεί την µεγαλύτερη λιµνοθάλασσα της περιοχής. Καταλαµβάνει µια έκταση 120.000 

στρεµµάτων µε µέσο βάθος 0,3 µ.~2,5 µ. είναι το κυριότερο τµήµα του συστήµατος της λ/θ. από 

τα ανατολικά προς τα δυτικά περιλαµβάνει το ιχθυοτροφείο Κλείσοβα, Βασιλάδι, Κόµµα, 

Σχοινιάς, Προκοπάνιστος, Θολή και Παλαιοπόταµος. Το δυτικό της τµήµα βρίσκεται στην 

παλιά κοίτη του ποταµού Αχελώου έκτασης περίπου 7.000 στρέµµατα. Χωρίζεται από τον 

πατραϊκό κόλπο µε λουρονησίδες ανάµεσα στις οποίες υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. 

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).  
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Λιµνοθάλασσα Θολή : Η λιµνοθάλασσα Θολή αποτελεί την φυσική συνέχεια της 

λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου προς τα ∆υτικά 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. 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‰.  

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 (Wolf 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 κατάσταση 

αυτή βέβαια δεν είναι σταθερή αφού η αλατότητα µειώνεται σηµαντικά στις αρχές της Άνοιξης 

µετά την περίοδο των βροχών. 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.  

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. 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 
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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. 

Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας : ∆ίπλα 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.  

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. Παρόλο που 

πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε έργο αποκατάστασης των ΧΑ∆Α από τον ∆ήµο Μεσολογγίου 

εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες συσσώρευσης απορριµµάτων.  

Η έντονη ρύπανση της Λιµνοθάλασσας, την έχει οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόµενο ευτροφισµό 

όπως φαίνεται από την µαζική ανάπτυξη φυκών, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα. Στην περιοχή της 

δυτικής Κλείσοβας τα νερά σε όλη την έκταση παρουσιάζουν µικρό βάθος, λιγότερο από 1m και 

λασπώδη βυθό µε ανάπτυξη του φύκους Ruppia (ΕΠΜ 1999). 

Τα νερά της περιοχής της Α. Κλείσοβας όσον αφορά την αλατότητά τους, παρουσιάζουν 

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‰) (∆ανιηλίδης 

∆ιδ. ∆ιατριβή 1991).  

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 
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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 (∆ανιηλίδης ∆ιδ. ∆ιατριβή 1991). Η 

λιµνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν µια τυπική 

παροδικά υπεραλµυρή λιµνοθάλασσα, µε χαρακτηριστική µορφολογία και µικρο-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). 

 

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 
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λόγω θαλάσσια ζώνη χαρακτηρίζεται από πολύ καλής ποιότητας (καθαρά) νερά και 

αξιόλογης έντασης ρεύµατα µε συνηθέστερη κατεύθυνση τη ΒΑ. 

 

Για την περιοχή Π.Φ.1 (Λιµνοθάλασσες - Υγροτοπική ζώνη) επιτρέπονται επιπλέον των 

αναφεροµένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. : 

1. Η απόληψη φερτών υλών από την περιοχή εκβολών των χειµάρρων µετά από ειδική 

διαχειριστική µελέτη. 

2. Η αλιεία και η κίνηση των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών. Συγκεκριµένα επιτρέπεται: 

 ι. Η αλιεία στα υφιστάµενα φυσικά ιχθυοτροφεία των λιµνοθαλασσών, σύµφωνα µε 

την ισχύουσα αλιευτική νοµοθεσία. 

 ii. Τα έργα υποδοµής και βελτίωσης της αλιευτικής διαχείρισης εφ’ όσον συµβάλλουν 

στη διατήρηση, συντήρηση και εκσυγχρονισµό των υφισταµένων ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων και γενικότερα στην αειφορική εκµετάλλευση της αλιείας. 

 iii. Η συλλογή δολώµατος Gamarus sp, σύµφωνα µε την αλιευτική νοµοθεσία, χωρίς 

µηχανικά µέσα και σε θέσεις που καθορίζονται σε συνεργασία µε το Φορέα 

∆ιαχείρισης. 

 iv. Η διατήρηση και η συντήρηση των παραδοσιακών υποδοµών πρόσδεσης 

(προβλήτες) των αλιευτικών πλωτών µέσων, καθώς και των καταλυµάτων των 

αλιέων των µισθωµένων ιχθυοτροφείων. 

 ν. Η κατασκευή νέων παραδοσιακών υποδοµών πρόσδεσης-ελλιµενισµού αλιευτικών 

µέσων σε θέσεις για τις οποίες ζητείται η γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η 

κατασκευή νέων καταλυµάτων των µισθωµένων ιχθυοτροφείων επιτρέπεται µε τους 

ειδικούς όρους που αναφέρονται στη παράγραφο 6 από τις γενικά επιτρεπόµενες 

χρήσεις στις ζώνες Π.Φ. 

3. Η βόσκηση στους περιφερειακούς βάλτους και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισµού 

µέχρι την εκπόνηση και έγκριση µελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των 

εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη µελέτη 

βοσκοϊκανότητας. 

4. Τα θαλάσσια λουτρά, λασπόλουτρα και αλατόλουτρα. 

5. Ο Ναυταθλητισµός µε κωπήλατα σκάφη καθώς και µε µικρά ιστιοφόρα (όχι ταχύπλοα) στη 

λ/θ Αιτωλικού, στο δίαυλο λιµένα Μεσολογγίου και στο δίαυλο Αιτωλικού-Μεσολογγίου. 
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6. Η διέλευση µη αλιευτικών σκαφών σε πορεία και µε ταχύτητα που καθορίζεται από το 

σχετικό Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

7. Η λειτουργία του λιµένα και της µαρίνας αναψυχής στο Μεσολόγγι και των αλιευτικών 

καταφυγίων. 

Προκειµένου  να γίνει µια προσέγγιση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Φορέας για την 

Προστασία και ∆ιαχείριση του Οικοτόπου πραγµατοποιήθηκε µια καταγραφή κάποιων εξ 

αυτών.  

Οι θέσεις παρατήρησης στο χώρο της Λιµνοθάλασσας όπως αυτές καταγράφονται από τα 

∆υτικά προς τα Ανατολικά παρουσιάζονται στον επόµενο χάρτη. 

 

Σηµεία Παρατηρήσεως σε διάφορες θέσεις της Λιµνοθάλασσας. 
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Σηµείο 519_1 : Έξοδος του ρυακιού από τις πηγές του Αγ. ∆ηµητρίου, στο Βαλτί. Η θέση αυτή 
χρησιµοποιείται για τον ελλιµενισµό µικρών ψαράδικων σκαφών ενώ στις όχθες έχουν 
κατασκευασθεί πρόχειρες αποθήκες.  

 

Σηµείο 519_2 : Τα µικρά αλιευτικά σκάφη στο Βαλτί. ∆ιάσπαρτα απορρίµµατα. 
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Σηµείο 525_1 : Λιµνοθάλασσα στον όρµο του ∆ιονίου. Αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχή 
Προστασίας της Φύσης µε την σήµανση ‘Υγρότοπος ∆ιεθνούς Σηµασίας’.  

 

 

Σηµείο 525_2 : Στον όρµο του ∆ιονίου µαζί µε την σήµανση της περιοχής ως 
Προστατευόµενη Περιοχή - ‘Υγρότοπος ∆ιεθνούς Σηµασίας’ και οι αυθαίρετες κατασκευές 
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Σηµείο 525_3 : Ο όρµος του ∆ιονίου. Τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους που υποβαθµίζεται 
µε τις αυθαίρετες κατασκευές και τα διάσπαρτα σκουπίδια 

 

 

Σηµείο 533_1 : Κοντά στο µέτωπο της Λιµνοθάλασσας της Κλείσοβας. Παρά την 
αποκατάσταση των εκτεταµένων ΧΑ∆Α που υπήρχαν σε όλο το µέτωπο της λιµνοθάλασσας 
εξακολουθούν να δηµιουργούνται νέες θέσεις διάθεσης απορριµµάτων. Η ρύπανση υποβαθµίζει 
και το φυσικό τοπίο αλλά και τον υδροφόρο ορίζοντα µε αποτέλεσµα τελικά την ρύπανση της 
Λιµνοθάλασσας. 
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Σηµείο 498_1 : Υποδοµή που είχε κατασκευασθεί  προ ολίγων ετών µε Πρόγραµµα του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ώστε να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου σαν σηµείο παρατήρησης της Λιµνοθάλασσας. Λόγω της έλλειψης δυνατότητας 
επόπτευσης και χρήσης του χώρου η υποδοµή καταστράφηκε. 

 

Σηµείο 507_1: Οι φραγµοί που χρησιµοποιούνται για την παγίδευση των ψαριών δεν είναι από 
φυσικά υλικά (καλάµια) αλλά από πλαστικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να συγκρατούνται επάνω 
σε αυτό διάφορα υλικά και να παρεµποδίζει την φυσική ανανέωση των υδάτων 
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Σηµείο 495_1 : Αλιεία και  Αυθαίρετες κατασκευές στην Βαµβακούλα κοντά στις εκβολές του 
Ευήνου 

 

Σηµείο 495_2 : Αυθαίρετες κατασκευές στην Βαµβακούλα κοντά στις εκβολές του Ευήνου 
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Σηµείο 510 : Τα αναχώµατα στην λιµνοθάλασσα της Κλέισοβας έξω από το Μεσολόγγι 

 

Τα περισσότερο σηµαντικά προβλήµατα της λιµνοθάλασσας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής ΅ 

 ∆ιασπορά οικιακών απορριµµάτων αλλά και αδρανών υλικών σε πάρα πολλά σηµεία 

στην λιµνοθάλασσα. Παρά το γεγονός ότι λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου και το ότι 

έχει πραγµατοποιηθεί αποκατάσταση των ΧΑ∆Α που υπήρχαν κατά µήκος του διαύλου 

της Κλείσοβας, εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες συσσώρευσης απορριµµάτων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στερεών απορριµµάτων 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". 

 Αυθαίρετη δόµηση εν είδει πελάδων και περιφράξεις σε αυτά που εµποδίζουν την 

πρόσβαση στο µέτωπο της λιµνοθάλασσα. 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. 

 Η άρδευση στις οριοθετηµένες ζώνες 8, 9Β+Γ, 11, 11Α και 12+14 του Κάτω Αχελώου 
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(επιβάρυνση µε λιπάσµατα και φυτοφάρµακα) αποτελούν την πιο σηµαντική πηγή 

ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, η οποία επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την ποιότητα 

των νερών του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών.  

 Μια σηµαντική πηγή ρύπανσης κυρίως των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων είναι επίσης 

τα απόβλητα των ελαιουργείων που διοχετεύονται στα κανάλια αποστράγγισης. 

 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

1. Η ανάδειξη και προβολή των ιδιαιτεροτήτων και επιµέρους αξιών του λιµνοθαλάσσιου 

οικοσυστήµατος µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την καλύτερη διαχείρισή 

του. 

2. ∆ραστηριότητες µε στόχο τον οικοτουρισµό. 

3. Η βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης και η προστασία του λιµνοθαλάσσιου 

οικοσυστήµατος από καταστρεπτικές ανθρωπογενείς παρεµβάσεις και από ρύπανση 

4. 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 εξυγίανση του αλλά και οδηγεί στην ύπαρξη και διατήρηση ενός µόνιµου θετικού 

ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του λιµνοθαλάσσιου 

οικοσυστήµατος. 

5. Βελτίωση των συνθηκών Βόσκησης 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης  

 Απαγόρευση ρίψης αποβλήτων στην περιοχή της Λιµνοθάλασσας µε επιβολή κυρώσεων και 

αναβάθµιση του οικοσυστήµατος µε την συλλογή όλων των εστιών απορριµµάτων στην 

Λιµνοθάλασσα 

 Στους βάλτους προτείνεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο του οικοτουρισµού µε 

την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν ειδικά "οικολογικά µονοπάτια". Στα πλαίσια αυτά 

προτείνεται η ανάπτυξη των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, εννοούµενες δια της εν 

πλω περιήγησης στη λιµνοθάλασσα και της ηµερήσιας αναψυχής στους περιφερειακούς 

βάλτους µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού - περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
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αναψυχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό κανονισµό που θα λάβει υπ'όψη του 

ειδική µελέτη που θα συνταχθεί για τις οικοτουριστικές δραστηριότητες. 

 Προτείνεται η κατασκευή αναψυκτήριου και πολιτισµικού µουσείου µέσα στη λ/θ εν είδει 

πελάδας. 

 Ο Ναυταθλητισµός µε κωπήλατα σκάφη καθώς και µε µικρά ιστιοφόρα (όχι ταχύπλοα). Σε 

αυτά τα πλαίσια προτείνεται η µετατροπή της λειτουργίας του λιµένα στο Μεσολόγγι σε 

µαρίνα ιστιοπλοικών σκαφών  

 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). 

 Ενίσχυση της Αλιείας µε παραδοσιακές µεθόδους 

 Όπου υπάρχουν στάνες είναι δυνατόν να συντηρούνται και να ανακατασκευασθούν µε την 

προϋπόθεση της χρήσης παραδοσιακών υλικών, όπως ξύλα, καλάµια κ.λ.π 

 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. 

 Βελτίωση κυκλοφορίας νερών (εκβαθύνσεις επιχωµατωµένων περιοχών  και δηµιουργία 

τεχνητών νησίδων µε τα υλικά βυθοκορήσεων 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. Οι βυθοκορήσεις 

επιτρέπονται 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. 

 Ειδικά στους βάλτους και τις αµµολουρίδες πρέπει να απαγορευθεί αυστηρά η κυκλοφορία 

οχηµάτων (µε επιβολή προστίµου) πλην αυτών που αφορούν στην αλιευτική διαχείριση 
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των φυσικών ιχθυοτροφείων και των οχηµάτων των Υπηρεσιών αφού ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα. 

 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 πρέπει να 

ελεγχθεί νοµοθετικά.  

 Στην ευρύτερη περιοχή επίσης πρέπει να ασκείται συνεχώς έλεγχος από τον Φορέα 

∆ιαχείρισης στην λήψη ποσοτήτων νερού για διάφορες χρήσεις, όπως για τις αρδεύσεις, 

υδρεύσεις κλπ.  

 ∆εδοµένου ότι µια σηµαντική πηγή ρύπανσης κυρίως των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων 

είναι τα απόβλητα των ελαιουργείων προτείνεται το έργο διαχείρισης των αποβλήτων 

τους µε παράλληλη αναζήτηση χώρου διάθεσης και επεξεργασίας.  

 Τέλος επιβάλλεται η συνεχής φύλαξη του χώρου από τους φύλακες του Πάρκου. Εποπτεία 

του χώρου µε σκοπό την αποτροπή κατασκευής αυθαιρέτων και την ρίψη απορριµµάτων 

 

Προτεινόµενα Έργα 

1. Απορρίµµατα : Ένα πολύ σηµαντικό έργο για το σύνολο του Πάρκου είναι η διαχείριση 

των αδρανών απορριµµάτων. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η ανακύκλωση των 

αδρανών υλικών 

2. ∆ιαχείριση Ρύπανσης : Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των ρύπων στα 

σηµεία εκβολής των αγωγών των Βιολογικών Καθαρισµών Αιτωλικού και Μεσολογγίου 

όπως και των υπολοίπων ρύπων γενικότερα σε όλη τη Λ/Θ Μεσολογγίου και Αιτωλικού 

από τα ελαιοτριβεία ή τα φυτοφάρµακα - λιπάσµατα. Στα πλαίσια αυτά µπορεί να 

δηµιουργηθεί υγρότοπος για την περαιτέρω εξυγίανση υδάτων που καταλήγουν στην 

λιµνοθάλασσα. 

3. Αλιεία :Ανακατασκευή ιχθυοτροφείου Πόρος στην Κεντρική λιµνοθάλασσα µε σύγχρονο 

υλικό ιχθυοφραγµών για ελεύθερη διακίνηση υδάτων  
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4. Προτείνεται 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. Στα πλαίσια αυτά µπορούν να κατασκευασθούν ελαφρές 

υποδοµές για συγκέντρωση & προσαρµογή άγριου γόνου µε σκοπό την ενίσχυση των 

ιχθυοαποθεµάτων. 

5. Στην λ/θ Μεσολογγίου προτείνεται η Κατασκευή Πολιτισµικού Μουσείου και 

αναψυκτηρίου ξύλινης κατασκευής σε µικρή απόσταση από την πόλη εν είδει πελάδας 

6. Στην λ/θ του Αιτωλικού προτείνονται κάποιες παρεµβάσεις εκβάθυνσης των διαύλων  

στις γέφυρες προκειµένου να γίνεται περισσότερο ανεµπόδιστα η κυκλοφορία του 

θαλασσινού νερού στα σηµεία που έχει παρατηρηθεί µείωση του βάθους 

7. Εκτροπή αντλιοστασίου D6, που εκβάλλει στη λιµνοθάλασσα Αιτωλικού 
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4.2.2 Χερσαία Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.2) 

Πρόκειται βασικά για χερσαίους λοφώδεις οικότοπους και πιο συγκεκριµένα τους: δάσος του 

Φράξου, ορισµένες αποξηραθείσες, αλατούχες εκτάσεις, κοντά στις περιοχές Ευηνοχωρίου, 

Νεοχωρίου, ∆ιόνι Κατοχής, το Λόφο Κουτσιλάρη, το νησί ∆ιονιού, 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. ∆ηµήτριου. 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. 

Για την περιοχή Π.Φ.2 (Χερσαία ζώνη Προστασίας της Φύσης) επιτρέπονται επιπλέον των 

αναφεροµένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. : 

1. Η µελισσοκοµία 

2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισµού ζώων µέχρι την εκπόνηση και 

έγκριση µελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η 

αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη µελέτη βοσκοϊκανότητας. ∆εν 

επιτρέπεται η βόσκηση στο δάσος του Φράξου (Υποζώνη ΠΦ2Α) και στο Φαράγγι 

Κλεισούρας (Υποζώνη ΠΦ2Η). 

3. Η γεωργία, στις υφισταµένες κατά την έκδοση της κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 

(ΦΕΚ 755Β) δενδρο-καλλιέργειες στις λοφώδεις ζώνες (ελαιώνες). 

4. Η δασοπονία γενικά και οι αναδασώσεις όπου κρίνονται σκόπιµες κατόπιν ειδικών µελετών 

και προγραµµάτων των αρµοδίων αρχών. 

5. Η χρήση και συντήρηση του υφισταµένου οδικού δικτύου, για την εξυπηρέτηση των 

επιτρεποµένων δραστηριοτήτων και για τη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής. 

6. Η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταµένων µοναστηριών και µνηµείων. 

7. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές. 

8. Έργα αλιείας που σχετίζονται µε περιοχές ΠΦ της λιµνοθάλασσας. 

9. Στην ως άνω ζώνη ορίζεται κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας τα τέσσερα (4) 

στρέµµατα. 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

125

Προκειµένου να γίνει µια συνοπτική παρουσίαση των χερσαίων ζωνών Προστασίας της Φύσης, 

πραγµατοποιήθηκε οµαδοποίηση ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά των οικοτόπων. 

 

4.2.2.1 Περιοχή Π.Φ.2Α (Οµάδα 1) 

Αφορά την περιοχή του ∆άσους του Φράξου η οποία έχει περιφραχθεί από το ∆ασαρχείο 

Το δάσος του Φράξου είναι 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. Ένα από τα σπουδαιότερα δασικά 

οικοσυστήµατα που φηµίζονται για την σπανιότητα του, την φυσική του οµορφιά, την οικολογική 

και βιολογική αξία. 

Για την περιοχή Π.Φ.2Α (∆άσος του Φράξου) µε βάση το ΦΕΚ 477/06 επιτρέπονται 

επιπλέον των αναφεροµένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. & Π.Φ.2,  

 ο περιοδικός πληµµυρισµός της ζώνης κατόπιν ειδικής διαχειριστικής µελέτης 

 Τα έργα πυρόσβεσης κατόπιν ειδικής µελέτης 

 

Σηµείο 514_1 : Το δάσος του Φράξου είναι µια περιοχή µοναδικής οµορφιάς και οικολογικής 
αξίας στην οποία έχουν κατασκευασθεί από το ∆ασαρχείο πολύ καλές υποδοµές (διαδροµή 
περιπάτου, θέσεις ξεκούρασης κα) για την αύξηση της επισκεψιµότητας του χώρου.  

Αρνητικό σηµείο στην προσπάθεια ανάδειξης του χώρου είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε 
συνεχή βάση καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας φύλακας για την εποπτεία και συντήρηση των 
υποδοµών ενώ ο χώρος είναι ουσιαστικά κλειδωµένος αποτρέποντας τον κόσµο από την 
επίσκεψη στο χώρο αυτό. 
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Σηµείο 514_2 : Σύνηθες φαινόµενο η ύπαρξη χοίρων µέσα στο χώρο του δάσους. Παρά το 
γεγονός ότι το δάσος του Φράξου είναι και περιφραγµένο και κλειδωµένο, περίοικοι βάζουν στο 
χώρο χοίρους για βοσκή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εµποδίζεται η φυσική αναγέννηση του 
δάσους και να υποβαθµίζεται σταδιακά. 

 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η διατήρηση ενός σπανίου δείγµατος αυτού του οικότοπου - η προστασία, αναβάθµιση και 

υποβοήθηση της φυσικής ανανέωσης του ∆άσους. Ανάδειξη του χώρου και προσπάθεια 

προσέλκυσης επισκεπτών ώστε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το χώρο.  

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 Πρόβλεψη δικτύου Πυρόσβεσης 

 ∆ηµιουργία 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. 

 Σύναψη σύµβασης µε κάτοικο της ευρύτερης περιοχής του Λεσινίου για την φύλαξη και 

συντήρηση του χώρου. Ο επιστάτης αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

συντήρηση των υποδοµών του χώρου (οικίσκος, περίφραξη, καθίσµατα κα) ενώ σε 

συνεργασία µε το αρµόδιο δασαρχείο θα εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες 
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καθαρισµού και συντήρησης του δασικού χώρου. 

 Πραγµατοποίηση µελέτης και πρόγραµµα ανανέωσης της βλάστησης του δάσους που 

θα εκπονηθεί από το οικείο ∆ασαρχείο. 

 Στο δάσος του Φράξου θα πρέπει να επιτραπεί να απαγορευθεί η βοσκή έως ότου 

βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση του δάσους 

 Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης (λειτουργία χώρου και 

πιθανά προβλήµατα). Ανά τρεις µήνες θα γίνεται έκθεση από τον Φορέα προς το 

Συµβούλιο σχετικά µε την λειτουργία και τα πιθανά προβλήµατα του χώρου ώστε να 

λαµβάνονται άµεσα αποφάσεις σχετικά µε την λύση των προβληµάτων 

 

Προτεινόµενα Έργα 

 Αναπλάσεις της υπάρχουσας περίφραξης µε φυσικά υλικά. 

 Κατασκευή του παραπάνω αναφερόµενου σταθµού σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους 

όρους και τις προδιαγραφές ειδικής µελέτης 

Τα προτεινόµενα έργα στοχεύουν στην ανάδειξη του σπανίου αυτού οικοσυστήµατος και σε 

συνδυασµό µε την φύλαξη και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εξασφαλίζουν την προστασία 

του.  
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4.2.2.2 Περιοχές  Π.Φ.2Β & Π.Φ.2Γ (Οµάδα 2) 

ΠΦ2Β : Περιλαµβάνει αποξηραµένες εκτάσεις που γειτνιάζουν άµεσα µε λιµνοθάλασσες και 

δεν έχουν αξιόλογη γεωργική αποδοτικότητα λόγω αλατότητας του εδάφους  

Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:  

1. Πεδιάδα Ευηνοχωρίου 

2. Βορειοανατολικό τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

3. Νοτιοανατολικό τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

4. Νότιο τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

5. Περιοχή ∆ιονίου 

Οι εκτάσεις αυτές είναι ιδιωτικές, κοινοτικές ή δηµοσιές αλλά 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. 

Για την περιοχή Π.Φ.2Β (Αποξηραµένες µη αποδοτικές Εκτάσεις) επιτρέπονται επιπλέον 

των αναφεροµένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. & Π.Φ.2, ο περιοδικός 

πληµµυρισµός και η εκτέλεση έργων κατόπιν ειδικής µελέτης µε σκοπό την βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος, την προστασία, διατήρηση της αγρίας ζωής και τη 

βελτίωση της βοσκοϊκανότητας 

ΠΦ2Γ : Γεωργικές εκτάσεις µε µικρή έως µέση αποδοτικότητα. Αφορά εκτάσεις που 

παρεµβάλλονται µεταξύ του χώρου των συµβατικών καλλιεργειών και της προηγουµένης 

υποζώνης (Π.Φ.2Β) 

1. Πεδιάδα Ευηνοχωρίου 

2. Βορειοανατολικό τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

3. Ανατολικό τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

4. Νότιοανατολικό τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

5. Νότιο τµήµα πεδιάδας Νεοχωρίου 

6. Περιοχή ∆ιονίου 

7. Περιοχή Εκβολών Αχελώου 

Η ζώνη Π.Φ.2Γ Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την προηγουµένη υποζώνη (Π.Φ.2Β) αλλά 

βρίσκεται πλησιέστερα προς τις συµβατικές καλλιέργειες. Για αυτό και είναι λίγο διαφορετικά 

τα διαχειριστικά µέτρα που προτείνονται σε σχέση µε εκείνα της υποζώνης Π.Φ.2Β. 
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Για την περιοχή Π.Φ.2Γ (Αποξηραµένες εκτάσεις) επιτρέπονται επιπλέον των αναφεροµένων 

στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. & Π.Φ.2,  

1. Ο περιοδικός πληµµυρισµός και η εκτέλεση έργων κατόπιν ειδικής µελέτης µε σκοπό 

την βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος, την προστασία, διατήρηση της 

αγρίας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας. 

2. Η ορυζοκαλλιέργεια, καθώς και η καλλιέργεια µηδικής και δηµητριακών, όπου 

συνιστάται να ενταχθούν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως αυτή της βιολογικής 

γεωργίας (καν. 2092/1991 όπως ισχύει κάθε φορά) ή σε συστήµατα ολοκληρωµένης 

διαχείρισης φυτικής παραγωγής. 

3. Η ψαθοκαλλιέργεια µε συγκοµιδή από τον Ιούλιο µέχρι και τον Μάρτιο. 

4. Οι ιχθυοκοµικές εκµεταλλεύσεις ήπιας µορφής, για τις οποίες ζητείται και η γνώµη του 

Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η χρήση τους ως ζωνών διαβάθµισης και εξισορρόπησης δραστηριοτήτων (γεωργία, βόσκηση, 

ιχθυοπαραγωγή) και φυσικού περιβάλλοντος. 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, (εξισορρόπηση των χρήσεων τόσο µεταξύ όσο και µε το 

καθαρά φυσικό περιβάλλον). 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 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. 

 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 
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συστήµατος παρακολούθησης ποιότητας απορροών σε χαρακτηριστικές θέσεις στις 

εξόδους των τάφρων αποστράγγισης 

 Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να διατηρηθούν κάποια εδάφη για κτηνοτροφία και 

για άγρια ζωή. Ως εκ τούτου προτείνεται ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων που διατηρούν 

µικρές εγκαταστάσεις στην περιοχή να τις αλλάξουν µε µικρές στάνες µαζί µε µικρά 

καταλύµατα των κτηνοτροφών, παραδοσιακής µορφής και µε φυσικά υλικά (ξύλα, 

καλαµιά, ψαθιά)  

 Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης 

 

Προτεινόµενα Έργα 

 Προτείνεται η κατασκευή συστήµατος θυροφραγµών στο αποστραγγιστικό δίκτυο των εν 

λόγω εδαφών ώστε να πληµµυρίζουν κατά τόπους από τα όµβρια νερά. ∆εδοµένου ότι οι 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις βασίζονται στον περιοδικό πληµµυρισµό αυτών των εδαφών 

επιτρέπονται οι καλλιέργειες αναλογών γεωργικών προϊόντων (ορυζοκαλλιέργειες) στις 

ζώνες Π.Φ.2Γ. 

 Προτείνεται η δηµιουργία υγρότοπου στις θέσεις εξόδου των τάφρων αποστράγγισης για 

την εξυγίανση των υδάτων που προέρχονται από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και είναι 

επιβαρηµένα µε λιπάσµατα και αγροχηµικά 

Με την προϋπόθεση ότι γίνεται τακτικός έλεγχος της επιβάρυνσης των επιφανειακών νερών σε 

λιπάσµατα και αγροχηµικά από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, οι περιοδικοί πληµµυρισµοί θα 

εµπλουτίσουν τις υπό µελέτη εκτάσεις µε γλυκά νερά και θα µειώσουν έτσι το µέτωπο της 

υφαλµύρωσης στα εδάφη. Επιπλέον, θα εµφανιστούν υγροτοπικά φυτικά είδη στις εκτάσεις 

αυτές µε αξιόλογη βοσκητική αξία και µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της εκτατικής κτηνοτροφικής 

παραγωγής. 
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4.2.2.3 Περιοχές  Π.Φ.2∆, Π.Φ.2Ε, Π.Φ.2Ζ, Π.Φ.2Η, Π.Φ.2Θ, Π.Φ.2Κ 

(Οµάδα 3) 

ΠΦ2∆ Νήσος Πεταλά. Ορίζεται από την ακτογραµµή του νησιού και µόνο. Συνεισφέρει 

στην αύξηση της βιοποικιλότητας του ευρύτερου οικοσυστήµατος της περιοχής 

προστασίας καθώς συνιστά κύριο οικότοπο σπανίων αρπακτικών πουλιών στην 

περιοχή. 

ΠΦ2Ε Λόφος Κουτσιλάρης 

ΠΦ2Ζ Αφορά τους λόφους Σκουπάς, Μεγάλο Βούνι, Μικρό Βούνι, Μαυρονήσι, Ταξιάρχης, 

Χερσόνησος ∆ιόνι, Χουνοβίνα, ΝΑ πλαγιά Καληχίτσας  

ΠΦ2Η Αφορά το Φαράγγι Κλεισούρας, το Φαράγγι Παλιορόλακκα και το Λόφο Τρικάρδου 

ΠΦ2Θ Αφορά τµήµα του όρους Βαράσοβα, 

ΠΦ2Κ Αφορά µόνο τµήµα του λόφου Κατσά Αιτωλικού. 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. 

Για τις ανωτέρω περιοχές επιτρέπονται επιπλέον των αναφεροµένων στους γενικούς όρους 

για τις ζώνες Π.Φ. & Π.Φ.2 και τα εξής : 

ΠΦ2∆ Η κατασκευή υποδοµής στην ακτή για την εξυπηρέτηση των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 

ΠΦ2Ε Η λειτουργία του ΙΧΘΥΚΑ, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς ορούς. 

ΠΦ2Ζ, ΠΦ2Η, 
ΠΦ2Κ 

Η γεωργία στους υφισταµένους ελαιώνες 

Η µελισσοκοµία 

ΠΦ2Θ Ο ορειβατικός αθλητισµός, σύµφωνα µε τον σχετικό Κανονισµό ∆ιοίκησης 
και Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 
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∆ιαχειριστικός Στόχος 

Αναλόγως του επιµέρους τύπου οικοτόπου, διαφοροποιούνται οι στόχοι. Έτσι έχουµε, για τους 

λοφώδεις οικότοπους:  

1. Η διατήρηση της φυσικότητας και βιοποικιλότητας. 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.  

2. Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χώρου και την προσέλκυση επισκεπτών στα 

φυσικά και τα πολιτισµικά µνηµεία 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 Εκπόνηση προγράµµατος δασοπυρόσβεσης που θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 

 Προκειµένου για την αποτελεσµατική διαχείριση και ανάδειξη του προστατευόµενου χώρου 

απαιτείται η συνεργασία όλων των αρµόδιων φορέων (∆ασαρχείο, Αρχαιολογική υπηρεσία, 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες της Περιφέρειας κα) µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης. Ρόλο 

συντονιστή σε αυτή την προσπάθεια θα αναλαµβάνει ο Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 Στη Ν. Πεταλά από παλιότερες µελέτες προτείνεται η κατασκευή ταΐστρας γυπών βάσει 

µελέτης και ειδικού προγράµµατος ΥΠΕΧΩ∆Ε και Ορνιθολογικού Φορέα 

 Απαιτείται η διερεύνηση της σκοπιµότητας αναδασώσεων και των χώρων όπου πρέπει 

τελικά αυτές να γίνουν. 

 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. 

 Στον Λόφο Κατσά όλα τα µέτρα αφορούν τη διαχείριση και προστασία του θαµνότοπου από 

το οικείο ∆ασαρχείο αλλά και εκείνα που αφορούν στην πρόληψη των πυρκαγιών. 

 Τακτικός έλεγχος δραστηριοτήτων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης µέσω οµάδας φυλάκων που 

θα έχουν την επίβλεψη της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου. 

 Η µελισσοκοµία µπορεί να γίνεται σε αναφεροµένους χώρους. Κυψέλες δεν πρέπει να 

τοποθετούνται κοντύτερα από απόσταση της τάξης των 200 µέτρων από χώρους ήπιας 
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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. 

 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.  

 

Προτεινόµενα Έργα 

 ∆ηµιουργία Αντιπυρικού Σταθµού και µικρού περιπτέρου αναψυχής σε επιλεγµένα σηµεία 

προκειµένου να εξυπηρετηθεί η κίνηση των τουριστών. Η απαραίτητη υποδοµή θα είναι 

ελαφρά και προσαρµοσµένη στο τοπίο. Εγκατάσταση κατάλληλης υποδοµής (κιόσκια, 

παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων) 

 Κατασκευή δεξαµενών πυρόσβεσης σε επιλεγµένα σηµεία σε όλες τις ζώνες κατόπιν κοινής 

πρότασης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας. 

 Συντήρηση των υφισταµένων µοναστηριών στο Φαράγγι της Κλεισούρας και οι 

αρχαιολογικές ανασκαφές στο Λόφο Τρικάρδου. Προτείνεται 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 προτείνεται και η κατασκευή ενός εκθετηρίου 

παραδοσιακών προϊόντων παραγοµένων στην περιοχή καθώς και ενός µουσειακού 

περίπτερου ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος του φαραγγιού.  

 Έργα αποκατάστασης του τοπίου του φαραγγιού από παλαιότερες επεµβάσεις όπως η 

αποκατάσταση παλιού λατοµείου στην Κλεισούρα, η εγκατάσταση υπογείων γραµµών της 

∆ΕΗ, αποµάκρυνση µπάζων, επιχωµατώσεις για φυτεύσεις µε τοπικά είδη φυτών και 

θάµνων. 

 Στο φαράγγι Παλιορόλακκα επιτρέπεται η επισκευή υδρόµυλων για χρήση ήπιας αναψυχής 

ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 Επιβάλλεται η αποκατάσταση όλων των ανενεργών λατοµείων  
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 Στην Βαράσοβα προτείνεται η 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. 

 

4.2.2.4 ∆υτικός Αράκυνθος  

 

 
 

Το ορεινό τµήµα της ευρύτερης περιοχής της µελέτης αποτελείται από το Όρος Αράκυνθος 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. Tµήµα του όρους Αράκυνθος (o ∆υτικός Αράκυνθος) παρά το γεγονός 

ότι δεν έχει συµπεριληφθεί συνολικά στις ζώνες Προστασίας της Φύσης µε το Π∆ 477/06 

(στην ζώνη Π.Φ.2Η περιλαµβάνονται µόνο τα φαράγγια της Κλεισούρας και της 

Παλιορόλακκας), έχει συµπεριληφθεί στη λίστα του επιστηµονικού καταλόγου NATURA 2000. 

∆ιαχειριστικός Στόχος 
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Η προστασία ενός πολύ σηµαντικού οικοτόπου  ενδιαίτησης αρπακτικών πουλιών αλλά και η 

ανάδειξή του µε ήπιες παρεµβάσεις ως ένα οικοτουριστικό προορισµό. 

 

Προτεινόµενα Έργα 

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Φορέα ∆ιαχείρισης που εκπονήθηκε το 2008, 

προτείνεται η επανα-διάνοιξη των ιστορικών µονοπατιών προκειµένου για  την προστασία και 

ανάδειξη  αυτού του σηµαντικού οικοτόπου : 

Μονοπάτι Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού – Ελληνικών. Το µονοπάτι αυτό διασώζεται µέχρι 

σήµερα στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου. Είναι  κατά τόπους λαξευµένο σε ασβεστολιθικό 

βράχο Χρησίµευε επί αιώνες για την εξυπηρέτηση της διαδροµής Μεσολόγγι – Αιτωλικό – 

Αγρίνιο. Σήµερα χρησιµοποιείται πολύ περιστασιακά από κτηνοτρόφους της περιοχής.  Η 

διαδροµή διαρκεί κατά την ανάβαση περί την 1,5 ώρα ενώ κατά την κατάβαση περί τη µία ώρα.  

Μονοπάτι Εξοδιτών (Αγριλιά – Γρεβενό). Το µονοπάτι αυτό χρησιµοποιήθηκε για τη 

διαφυγή των εξοδιτών στη δυτική υπώρεια του Αρακύνθου (Ζυγού) και διέρχεται από τη θέση 

Χούνιστα.  Η διαδροµή διαρκεί κατά την ανάβαση περί την 1,5 ώρα ενώ κατά την κατάβαση περί 

τη µία ώρα.  

Με τον όρο επαναδιάνοιξη των υφιστάµενων µονοπατιών νοούνται τα εξής: 

 Καθαρισµός τους από πεσµένες πέτρες 

 ∆ιαµόρφωση κατά τόπους βαθµίδων από τα επιτόπια υλικά  

 Κατασκευή πέτρινων πάγκων ξεκούρασης και κιοσκιών καθώς και µίας εξέδρας θέας 

 Σήµανση επάνω σε πέτρινες πλάκες ενσωµατωµένες στο έδαφος 

Η διαδροµή και των δύο µονοπατιών είναι πολύ ενδιαφέρουσα αφού στο µεγαλύτερο τµήµα τους 

παρέχεται πανοραµική θέα προς τον κάµπο, τη λιµνοθάλασσα καθώς και σ’ ολόκληρη τη 

δελταϊκή χερσόνησο του Αχελώου.  

Η βλάστηση χαµηλότερα περιλαµβάνει τυπικά αείφυλλα πλατύφυλλα ενώ ψηλότερα µεγάλες 

ήµερες βαλανιδιές. Το µονοπάτι του Κεφαλόβρυσου διέρχεται από τα πρανή ενός φαραγγιού 

όπου βρίσκεται και το ξωκλήσι-σπηλιά του Αγίου Νικολάου του «Κρεµαστού» µε εξαίρετες 

βυζαντινές αγιογραφίες. Το µονοπάτι οδηγεί στον οικισµό κάτω αµπέλια που διαθέτει εξοχικό 
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κέντρο εστίασης και παραδοσιακά καφενεία. Σε απόσταση δέκα λεπτών της ώρας, πεζή, 

προσεγγίζεται το χωριό Ελληνικά όπου επίσης υπάρχει παραδοσιακή ταβέρνα – εστιατόριο και 

καφενείο. Από το χωριό µπορεί να γίνει µια πρόσθετη µικρή διαδροµή προσέγγισης των πυκνών 

δρυοδασών του Αρακύνθου. Τα Ελληνικά θα αποτελέσουν το χώρο αναχώρησης των τουριστών. 
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4.2.2.5 Περιοχές Π.Φ.2Ι, Π.Φ.2Λ, Π.Φ.2Μ, (Οµάδα 4) 

Π.Φ.2Ι Αποξηραθέντα εδάφη στη Φοινικιά Αιτωλικού. Στην περιοχή παρατηρείται µεγάλη 

ποικιλία υγροτοπικής βλάστησης σε πολύ µικρό χώρο, καθώς και συγκέντρωση 

αξιόλογης πανίδας κοντά στην πόλη του Αιτωλικού. 

Π.Φ.2Λ Τµήµα Ν. Τουρλίδας Είναι όλο το νησί πλην των ζωνών Α.Π.1, Α.Π.2 και Π.Π.3. 

Ανήκει στις αποξηραµένες ηµι-υγροτοπικες εκτάσεις, όπου έχει δηµιουργηθεί 

αξιόλογο υγροτοπικό οικοσύστηµα, και αποτελεί τµήµα της Νήσου Τουρλίδας. 

Π.Φ.2Μ Είναι το υπόλοιπο τµήµα του Λούρου πλην της ζώνης Α.Π.1 και της ζώνης ΠΠ3. 

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. 

 

Για την περιοχή Π.Φ.2Ι (Αποξηραθέντα εδάφη στη Φοινικιά Αιτωλικού) επιτρέπονται 

επιπλέον των αναφεροµένων στους γενικούς όρους για τις ζώνες Π.Φ. & Π.Φ.2, ο περιοδικός 

πληµµυρισµός και η εκτέλεση έργων κατόπιν ειδικής µελέτης µε σκοπό την βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος, την προστασία, διατήρηση της αγρίας ζωής και τη 

βελτίωση της βοσκοϊκανότητας. 

 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η διατήρηση της άγριας ζωής πολύ κοντά στο δοµηµένο περιβάλλον µε σκοπό την ανάδειξή της 

και την επιµόρφωση, αναψυχή και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 Οι επιτρεπόµενες χρήσεις της περιβαλλοντικής – οικολογικής εκπαίδευσης ελεύθερου 

αθλητισµού στο ύπαιθρο, και της υπαίθριας ηµερήσιας αναψυχής προτείνεται να 

διαµορφωθούν κατάλληλα ώστε να αποδοθεί ένα θεµατικό οικολογικό πάρκο, που θα 

αρθρώνεται κατά µήκος συγκεκριµένων διαδροµών. 
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 Οι διαδροµές - το οικολογικό και το αθλητικό µονοπάτι – προτείνεται να 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. Θα επιτρέπεται 

επίσης η πεζή ή µε ποδήλατα κυκλοφορία στα µονοπάτια - διαδρόµους που θα καθοριστούν 

 ∆ιερεύνηση ήπιων µεθόδων Προστασίας της ακτογραµµής από την διάβρωση στην 

θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα συµπεριφοράς 

για τις Παράκτιες ζώνες και την απόφαση της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την αλλαγή 

του Κλίµατος (IPCC)  

 Συνεχής έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ώστε να αποτραπούν οι 

παράνοµες χρήσεις του χώρου 

Τα ανωτέρω προτείνονται διότι το οικοσύστηµα είναι σε τέτοια κατάσταση που τα επιτρέπει και 

µάλιστα συνεισφέρουν στην προστασία του και τη σωστή διαχείρισή του. 

 

Προτεινόµενα Έργα 

 Έργα ανάδειξης του περιβάλλοντος - παρατηρητήρια της άγριας ζωής. Η οργάνωση - 

διαµόρφωση ενός οικολογικού πάρκου. Απαιτείται χωροταξική µελέτη για την διασύνδεση 

των σηµείων ενδιαφέροντος και συνολικά για την διαµόρφωση και λειτουργία του 

οικολογικού πάρκου 

 Προτείνεται 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. 

 Η διαµόρφωση κατόπιν ειδικής οικολογικής µελέτης ειδικού µονοπατιού το οποίο θα 

χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι 

εξοπλισµένο µε ελαφριάς κατασκευής καθιστικά και ηµιϋπαίθριους χώρους. Η απαραίτητη 
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υποδοµή όλων των χρήσεων θα είναι ελαφρά και θα προβλεφθεί έτσι ώστε να 

προσαρµόζεται στο ανάλογο τοπίο. 

 Επιβάλλεται η κατεδάφιση των οποιονδήποτε µη νόµιµων κατασκευών και η αποµάκρυνση 

των προϊόντων κατεδάφισης 

 Για τους επιλεκτικούς πληµµυρισµούς απαιτείται ειδική διαχειριστική µελέτη Απαιτείται 

λεπτοµερής µελέτη εφαρµογής της πρότασης. 

 Στην ζώνη του Λούρου προτείνεται η λειτουργία αντιπυρικού σταθµού κοντά στο δάσος του 

κέδρου και η κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης κατόπιν ειδικής µελέτης 

 

4.2.2.6 Περιοχή  Π.Φ.2Ν, (Οµάδα 5) 

Π.Φ.2Ν Περιοχή Πηγών Αγ.∆ηµητρίου : Αφορά την περιβάλλουσα περιοχή των Πηγών Αγ. 

∆ηµήτριου. Οι Πήγες Αγ. ∆ηµήτριου είναι µια σειρά πηγών µεγάλης παροχής οι οποίες 

συνιστούν ένα µοναδικό και σπάνιο ενδιαίτηµα 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η διατήρηση της υδρολογικής δίαιτας των πηγών και η ανάδειξη της περιοχής  

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος και καταγραφή της παροχής των πηγών από το προσωπικό του 

Φορέα ∆ιαχείρισης ώστε να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων ελέγχου της περιοχής 

 Μπορεί να ενθαρρυνθεί και η ήπια αναψυχή κατόπιν ειδικής διαµόρφωσης στις πηγές Αγ. 

∆ηµητρίου, η οποία θα συνδυάζεται µε δραστηριότητες οικολογικής ευαισθητοποίησης. 

Προτεινόµενα Έργα 

Έργα ανάδειξης και προστασίας των πηγών Αγ. ∆ηµητρίου που θα περιλαµβάνει την 

διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

140

4.2.3 Ποτάµια & Παραποτάµια ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.3) 

Στη Ζώνη µε τα στοιχεία Π.Φ.3 περιλαµβάνονται τα ποτάµια του Αχελώου και του Ευήνου και 

το ρυάκι Βαλτί τα οποία οριοθετούνται από τα αναχώµατα της κοίτης τους.  

Επιπλέον των αναφεροµένων στους γενικούς όρους της ζώνης Π.Φ. µε βάση το Π∆477/06 

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 
∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

Εκβολές του ποταµού Ευήνου 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η διατήρηση του ποτάµιου οικοσυστήµατος, της ποιότητας του νερού και η σταθεροποίηση και 

ενίσχυση του υδάτινου δυναµικού 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

 Γενική εποπτεία του ποτάµιου οικοσυστήµατος από τον Φορέα ∆ιαχείρισης για τις 

παράνοµες αµµοληψίες και την απόρριψη σκουπιδιών και αδρανών υλικών. Σε περίπτωση 

που διαπιστώνονται παράνοµες δραστηριότητες από τους φύλακες του πάρκου, ο Φορέας 

∆ιαχείρισης θα κάνει έγγραφη καταγγελία συνοδευόµενη από φωτογραφικό υλικό στον 
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αρµόδιο δηµόσιο Φορέα (πχ Κτηµατική υπηρεσία του ∆ηµοσίου) για την επιβολή προστίµου 

στον παρανοµούντα. 

 Αυστηρός έλεγχος επίσης πρέπει να ασκείται και στις νόµιµες αµµοληψίες σε όλο το µήκος 

της κοίτης των ποταµών, προκειµένου να διαθέτουν τις κατάλληλες ποσότητες φερτών 

στις λιµνοθάλασσες. 

 επιβάλλεται η αποµάκρυνση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων πλύσης και θραύσης υλικών 

 επίσης επιβάλλεται η αποµάκρυνση σκουπιδότοπων. Συλλογή απορριµµάτων και καθαρισµοί 

των όχθων πλησίον οικισµών. 

 Στο ρυάκι Βαλτί επιτρέπεται η απόληψη περιορισµένης ποσότητας νερού. 

 

Εκβολές του ποταµού Ευήνου 

 

Προτεινόµενα Έργα 

 Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την επίδραση της προτεινόµενης µερικής εκτροπής του 

ποταµού Αχελώου στον θεσσαλικό κάµπο σε σχέση µε την οικολογική ισορροπία στο 

σύµπλεγµα των υγροτόπων των εκβολών αλλά και στην παροχή ιζήµατος στις παράκτιες 

ζώνες δεδοµένων των αµµοληψιών και της αυξανόµενης διάβρωσης της παράκτιας ζώνης. 

 Έργα αναβάθµισης της κοίτης του Ευήνου από τις συνεχιζόµενες  απολήψεις αδρανών 

υλικών 
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4.2.4 Νησιωτική Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.4)  

Αφορά το νησιωτικό οικοσύστηµα των βορείων και νοτίων Εχινάδων όπου περιλαµβάνονται οι 

νησίδες: 

Βόρειες Εχινάδες: Ποντικός, Προβάτιο, ∆ρακονέρα, Τσακαλονήσιο, Πιστρός, Λαµπρινός, 

Καλόγηρος, Σοφία, Φίλιππος, Καρλονήσιο. 

Νότιες Εχινάδες: Μάκρη, Μακροπούλα, Οξειά 

 

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 : 

I. Αποτελούν νησιωτικό οικοσύστηµα που σηµαίνει ότι το υδάτινο στοιχείο καθορίζει στο 

µεγαλύτερο βαθµό τη δοµή και λειτουργία αυτού του οικοσυστήµατος. 

II. 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.) 

III. 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. 

IV. 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 έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

∆ίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43 ΕΟΚ).  
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Επιπλέον των αναφεροµένων στους γενικούς όρους της ζώνης Π.Φ. επιτρέπονται : 

1. Η γεωργία στις υφιστάµενες κατά την έκδοση της Κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 

(ΦΕΚ 755Β) ελαιοκαλλιέργειες 

2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισµού µέχρι την εκπόνηση και 

έγκριση µελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η 

αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη µελέτη βοσκοϊκανότητας. 

3. Η µελισσοκοµία 

4. Η κατασκευή υποδοµής στις ακτές για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργειών 

5. Η ήπια αναψυχή για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Για το νησιωτικό 

σύµπλεγµα, απαιτείται η εκπόνηση ειδικής µελέτης 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 ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα 

∆ιαχείρισης. 

6. Η εγκατάσταση υποδοµής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων και 

δραστηριοτήτων, όπως µικρή αγροτική κατοικία επιφάνειας µέχρι 80 τ.µ., αποθήκες 

φύλαξης αγροτικών εργαλείων επιφάνειας µέχρι 50 τ.µ., κλπ. Η δόµηση επιτρέπεται µε 

τους όρους που αναφέρονται στην παρ. Α2.6 του παρόντος άρθρου. 

7. Για τις επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες ορίζονται κατώτατο όριο κατάτµησης 

και αρτιότητας τα δέκα (10) στρέµµατα. 

 

∆ιαχειριστικός Στόχος 

Η διατήρηση του νησιωτικού οικοσυστήµατος που γειτνιάζει µε το όλο σύστηµα υγροτόπων και 

αλληλεπιδρά οικολογικά µε αυτό. ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσικότητας. 

Αξιοποίηση µέσα από ήπιες παραγωγικές χρήσεις. 

 

Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 

Η ανάδειξη του οικοσυστήµατος µε σταθµό έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης µε µικρού εµβαδού κατασκευές, παραδοσιακής µορφής. Στο πλαίσιο της 
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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. Προϋπόθεση είναι η 

πρόσβαση προς αυτό µόνο δια θαλασσής. 

 

 



Σχέδιο ∆ιαχείρισης, Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόµενης Περιοχής  
«Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων» 

 

 

145

4.2.5 Περιφερειακές Περιοχές (Π.Π.) 

Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακές Περιοχές Π.Π.1, Π.Π.2, Π.Π.3, Π.Π.4, Π.Π.5, Π.Π.6, 

Π.Π.7, οι περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριµένων Γενικών 

Πολεοδοµικών Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 2000 

κατοίκων σύµφωνα µε το από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181∆/1985) όπως ισχύει, των ∆ήµων Ι. Π. 

Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, Χάλκειας, Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Στράτου, 

Αστακού, Θεστιέων, Νεάπολης, Πυλλήνης, Θέρµου, Ναυπάκτου, Μακρυνείας. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε την ένταξη του προστατευτέου αντικειµένου 

καθορίζονται ορισµένες περιοχές διαβάθµισης υπό την έννοια των περιφερειακών περιοχών, 

και είναι οι ακόλουθες: 

1) Η Λίµνη Λυσιµαχεία, ο Ποταµός Αχελώος κατάντη του φράγµατος του Στράτου µέχρι τη 

γέφυρα Πενταλόφου και ο Ποταµός Εύηνος από το φράγµα Αγ.∆ηµήτριου µέχρι τη γέφυρα 

Ευηνοχωρίου, (ζώνη Π.Π.1). 

στην Π.Π.1 επιτρέπονται η απόληψη φερτών υλικών µετά από ειδική διαχειριστική µελέτη, 

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. 

 

2) Οι Αρδευόµενες εκτάσεις που αποστραγγίζουν στη Λυσιµαχεία, οι αρδευόµενες εκτάσεις 

του Ευηνοχωρίου που αποστραγγίζουν στον Εύηνο και το αγρόκτηµα Λεσινίου, (ζώνη 

Π.Π.2). 

στην Π. Π. 2 και ειδικότερα στις αρδευόµενες εκτάσεις που αποστραγγίζουν στην Λυσιµαχεία 

επιτρέπονται όλες οι χρήσεις και δραστηριότητες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στις 

υπόλοιπες περιοχές της Π.Π.2 επιτρέπεται η γεωργία όπου συνιστάται οι δραστηριότητες 

αυτής να ενταχθούν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως αυτή της βιολογικής γεωργίας 

(Καν. 2092/1991 όπως ισχύει κάθε φορά) ή συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης φυτικής 

παραγωγής. Στις αγροτικές εκτάσεις επιτρέπεται η δόµηση αποθηκών φύλαξης αγροτικών 

εργαλείων. 

 

3) Η Τουρλίδα, τµήµα του νησιού Τουρλίδας, τµήµα του Λούρου, το ∆ιόνι, και η περιοχή 

Βαµβακούλας Ευηνοχωρίου (ζώνη Π.Π.3). 
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Στην Π. Π. 3 (Τουρλίδα, τµήµα Ν. Τουρλίδας, το ∆ιόνι, τµήµα του Λούρου, περιοχή 

Βαµβακούλας Ευηνοχωρίου), επιτρέπονται µε τους παρακάτω αναφερόµενους όρους, οι εξής 

δραστηριότητες και χρήσεις: 

 Η διηµέρευση και διανυκτέρευση και η δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής σε 

µεµονωµένα διακριτά καταλύµατα εµβαδού εκάστου µέχρι 50 τ.µ. και συνολικού ύψους 

µέχρι 5µ. από το πέριξ φυσικό έδαφος. Το ύψος αυτό µπορεί να αυξάνεται κατά 0,60 

µ., εφόσον λόγω µορφολογίας του εδάφους (βαλτώδες έδαφος) απαιτείται κατασκευή 

υποστηρικτικών πασσάλων. Ανώτατο όριο καλυπτόµενης επιφάνειας για το σύνολο 

των επιτρεποµένων χρήσεων ανά υποπεριοχή, ορίζεται το 2% της έκτασης της 

υποπεριοχής. Συντελεστής δόµησης ορίζεται 0,03. Κατά τα λοιπά για τις 

επιτρεπόµενες κατασκευές ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. Α2.6 του παρόντος 

άρθρου. 

 Τα θαλάσσια λουτρά και ελαφρά υποδοµή για την εξυπηρέτηση των λουοµένων 

(ανάλογος εξοπλισµός, σκιάδες, αποδυτήρια, ντους, W.C., κ.λπ.) 

 Η συντήρηση των υφιστάµενων ξύλινων προβλητών πρόσδεσης-ελλιµενισµού σκαφών 

και γαϊτών. Για την κατασκευή νέων απαιτείται σχεδιασµός µετά από γνωµοδότηση 

του Φορέα ∆ιαχείρισης. Απαγορεύεται η κατασκευή λιµενικών έργων οποιασδήποτε 

µορφής. 

 Απαγορεύονται οι επιχωµατώσεις, ή όποιες εργασίες αλλοιώνουν τη φυσική βλάστηση 

και τη γεωµορφολογία. 

Προτεινόµενα Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης για την ΠΠ3 

 Προτείνεται η ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας θα 

χρησιµοποιηθούν ως ελαφρά οικοτουριστικά ξενοδοχειακά καταλύµατα οι υφισταµένες 

(εφόσον ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς µε την κτηµατική υπηρεσία του ∆ηµοσίου) 

αλλά και νέες πελάδες, ενώ στις περιοχές του Λούρου και του ∆ιονιού θα χρησιµοποιηθούν 

ηµιυπαίθρια ξύλινα λυόµενα δυνάµενα να έχουν πλευρικά τοιχώµατα από τη µια ή τις δυο 

πλευρές.  

 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 

πρέπει να προσλάβουν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των πελάδων. 

 Προτείνεται εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, µε λειτουργίες στην ύπαιθρο ή 
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και εστεγασµένες, όπως περίπτερο οικολογικής ευαισθητοποίησης µε χρήση πολυµέσων και 

Ερευνητικός Σταθµός. (Στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας οι εστεγασµένες δραστηριότητες 

θα είναι σε πελάδες) 

 Απαγορεύεται η κατασκευή λιµενικών έργων οποιασδήποτε µορφής. 

 Απαγορεύονται οι επιχωµατώσεις, η όποιες εργασίες αλλοιώνουν τη φυσική βλάστηση και 

τη γεωµορφολογία. 

 Επιβάλλεται η κατεδάφιση όλων των κατασκευών (κυρίων και βοηθητικών) επικείµενων, 

πλην των πελάδων στην Τουρλίδα και Ν. Τουρλίδας 

 

4) Ο δρόµος Μεσολογγίου - Τουρλίδας, και παρακείµενη έκταση Αλυκών Τουρλίδας (ζώνη 

Π.Π.4) 

Στην Π. Π. 4, επιτρέπεται η κυκλοφορία και στάθµευση οχηµάτων. ∆εν επιτρέπεται 

οποιαδήποτε επέκταση του δρόµου ή του χώρου στάθµευσης. 

 

5) Οι Αλυκές της Τουρλίδας, και Ασπρης, (ζώνη Π.Π.5.). 

Στην Π. Π. 5, επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και ο εκσυγχρονισµός των Αλυκών. Η 

δραστηριότητα αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης της άγριας ζωής που 

ενδιαιτεί στις αλυκές και ιδιαίτερα των σπάνιων και απειλούµενων ειδών. 

 

6) Τα Αλίπεδα λιµένος Μεσολογγίου (ζώνη Π.Π.6),  

Στην Π. Π. 6 επιτρέπεται : 

 Η δηµιουργία των υποστηρικτικών υποδοµών της µαρίνας και του αλιευτικού 

καταφυγίου στην αµέσως γειτονική προς το λιµάνι έκταση. 

 Οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις 

 Η δηµιουργία από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής και 

Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα» κατασκηνώσεων και των υποστηρικτικών τους 

υποδοµών για την αναψυχή και εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
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7) Η παρακείµενη έκταση των Αλυκών της Άσπρης (ζώνη Π.Π.7). 

Στην Π.Π.7 επιτρέπονται: 

 Τα έργα µεταφοράς νερού και δίαυλοι επικοινωνίας από και προς την Π Π 6, Αλυκή 

Άσπρης 

 Η αλιεία 

 

4.2.6 Περιφερειακή Ζώνη 

Η θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται από την ακτογραµµή των νησιών έως απόσταση 

100.00 µ.  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 ήπιας αναψυχής για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης σύµφωνα µε την προαναφερόµενη στην παρ. 5 της Ζώνης Π.Φ.4 ειδική 

µελέτη, και το σχετικό Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

4.2.7 Σχετικά µε την Κυνηγετική ∆ιάταξη 

Το κυνήγι είναι µια δραστηριότητα που επηρεάζει άµεσα την οικολογική ισορροπία της 

προστατευόµενης περιοχής καθώς κάθε χρόνο παρουσιάζονται πολλά περιστατικά φόνου 

σπανίων και απειλουµένων µη θηρεύσιµων ειδών πουλιών.  

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. Ήδη, ακόµη και τα θηρεύσιµα είδη πουλιών έχουν 

υποστεί σαφή και έντονη µείωση την τελευταία δεκαπενταετία, ιδιαίτερα δε οι διαχειµάζοντες 

πληθυσµοί διάφορων ειδών παπιών. 

Η έντονη κινητοποίηση του ∆ασαρχείου 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 πυρκαγιών. 

Το πρόβληµα επιτείνεται και από την εν γένει ασάφεια που υπάρχει σχετικά µε το ποιοι 
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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 

 

∆ιαχειριστική Πρόταση για το Κυνήγι 

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: 

 Έκδοση ειδικής άδειας για κυνήγι στην περιοχή από τοπικούς κηνυγετικούς συλλόγους 

µετά από εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ενηµέρωση των κυνηγών σχετικά µε τα 

είδη των προστατευόµενων πουλιών. Τα πρόστιµα που θα βεβαιώνονται σε κυνηγούς 

άνευ της ειδικής άδειας θα αποδίδονται στους τοπικούς κηνυγετικούς συλλόγους 

προκειµένου να ενισχύσουν την ενηµέρωση των κηνυγών και την φύλαξη της 

λιµνοθάλασσας 

 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  

 

Με βάση την απόφαση 5645/24.11.2008 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδος, απαγορεύεται η θήρα από 29.11.2008 έως 29.11.2012 µε κάθε είδους 

πλωτό µέσο στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής καθώς και στα 

στόµια των ποταµών Ευήνου και Αχελώου. 

 Το κυνήγι επιτρέπεται στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου, Κλείσοβας, Κατοχής καθώς 
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και στα στόµια των ποταµών Ευήνου και Αχελώου από τα χερσαία τµήµατα αυτών 

απαγορευόµενης της πρόσβασης σε αυτά µε πλωτό µέσο για την άσκηση του κυνηγιού. 

 Απαγορεύεται δε, τελείως το κυνήγι στις χερσαίες περιοχές των λιµνοθαλασσών 

Αιτωλικού και Νεοχωρίου όπως ορίζεται στην σχετική διάταξη ενώ σε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται η χρήση πλωτού µέσου µε σκοπό το κυνήγι. 

Προκειµένου να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα αυτής της µερικής απαγόρευσης, προτείνεται η 

διενέργεια µελέτης/ καταγραφής των πληθυσµών απειλούµενων και µη, ειδών έως την λήξη της 

ανωτέρω απαγόρευσης. Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα αυτά ο Φορέας πρέπει να προτείνει τις 

ανάλογες δράσεις και περιορισµούς σχετικά µε το κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή. 
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6. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 

Π1. ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ1 

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. 

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 την ορνοθοπανίδα που 

βρίσκει σε αυτό ένα χώρο διαβίωσης και καταφύγιο. 

                                                      
1 Καραθανάση Ε., ∆. Καλλιδροµήτου, Φ. Περγαντής, Κ. Νικολάου & Συνεργ., 1997, «Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη Συµπλέγµατος Υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού». ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΑΘΗΝΑ 
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Ενδιαφέροντα Φυτικά Ειδή  

Στην περιοχή της Βαράσοβας - Μεσολογγίου - Αιτωλικού αναφέρονται τα παρακάτω ειδή, 

τα οποία είναι ενδηµικά ελληνικά (Ελ), ενδηµικά µικρότερων ή µεγαλυτέρων περιοχών (Ε) ή 

σπάνια στην περιοχή. Τα ενδηµικά της ∆υτ. Ελλάδας σηµειώνονται µε Εδ και της Νότιας µε 

Εv. 

(Ε) Alkanna orientales (Ν. Ελλάδα και Ν.∆. 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 (∆υτ. Ελλάδα). Βρίσκεται σε ασβεστολιθικούς 
βράχους της Βαράσοβας κοντά στη θάλασσα (Κρυονέρι)  

(Εδ) Centaurea niederii (∆υτ.Ελλάδα. Σε βράχια βορείως του Αιτωλικού. 

(Εν) Centaurea spruneri (Ν.∆. Ελλαδα 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 ανοικτα πετρώδη µέρη 
της Βαράσοβας. 

(Εν) Inula parnassica (K.& N. Ελλάδα). Σε βράχια  των ορεινών ζωνών. 

(Εδ) Petrorhagia fasciculata (∆υτ. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη µέρη. 

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

(Ελ) Reseda tymphaea. (Ελλάδα, κυρίως ∆υτ.). Σπάνια σε χαλικώδη και βραχώδη µέρη 
της Βαράσοβας.   

 Ruta montana  Σπανιότατο σε ξηρούς λόφους. 

(Εν) Silene squamigera (K. & N. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη µέρη. 

(Ε) Silene ungeri (Βαλκανική). Σε θαµνωνες και βραχολειβαδα του Αιτωλικού. 

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

(E)  Scabiosa tenuis (Β. ∆. & Κ. Ελλάδα, Αλβανία) 

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

(Εν) Stachys acutifolia (K. & N. Ελλάδα). Σε βράχια, λιβάδια και ελαιώνες 

(Εδ) Stachys parolinii (∆υτ. Ελλάδα). Στα ανατολικά τµήµατα της Βαράσοβας 

(Ε) Stachys spinulosa (Βαλκανική). Σπανιο σε ξηρους λοφους και εγκαταλειµενους 
αγρους κοντα στο Αιτωλικο. 

(Εδ) Teucrium halacsyanum  (∆υτ. Ελλάδα) Σε βράχια της Βαράσοβας 

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

   Hydrocharis morsus - ranae Σπανιότατο. Σε στάσιµα  νερά του Μεσολογγίου. 
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(Εν) Allium callimischon (Κ. Ελλαδα και Κρήτη). Σε παραθαλασσίους βράχους κοντα στο 
Μεσολόγγι. 

(Εν,δ)  Strangweia spicata (Ν. και ∆. Ελλάδα). Σε πετρώδεις λοφους κοντα στο Μεσολόγγι. 

(Ε) Crocus sieberi (Ν. Βαλκανικη, Αιγαίο). Σε ανοικτέ µέρη και φρύγανα της Βαράσοβας. 

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

Τα Centaurea heldreichi και Centaurea niederi αναφέρονται ως κινδυνευοντα (Ε) στον 
κατάλογο της IUCN, ενώ το Stachys parolinii, Teucrium halacsyanum, Reseda tymphaea, 
Silene squanigera  και Centaurea spruneri ως σπάνια (R). 

Στην περιοχή των Εχινάδων νήσων και ιδιαίτερα στην Ν. Οξειά, για την οποίο υπάρχουν 

αναφορές, εκτός από τα Teucrium halacsyanum, Galium intricatum  και  Scrophularia 

heterophylla, που αναφέρονται παραπάνω και υπάρχουν και στην Ν. Οξειά, απαντώνται 

ακόµη τα Stachys ionica ενδηµικό του Ιονίου και φυόµενο σε σχισµές ασβεστολιθικών 

βραχολειβαδων, καθώς και η  Vicia microphylla, ενδηµική της Ν. Ελλάδας, του Ιονίου και 

του Αιγαίου, αλλά απαντωµενη µε αφθονία. Ας σηµειωθεί επίσης ότι το Stachys ionica 

χαρακτηρίζεται ως σπάνιο (R) στον κατάλογο της IUCN. 

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 

 

Φυτοπλαγκτόν 

Οι σηµαντικότερες οµάδες που απαντώνται στην λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας είναι τα 

Κυανοφυκη και ∆ιατοµα, καθώς και τα ανωτέρα Χλωροφυκη, Ροδοφυκη, και Φαιοφυκη. Στην 

περιοχή της ∆. Κλείσοβας τα νερά σε όλη την έκταση παρουσιάζουν µικρό βάθος, λιγότερο 

από 1 m και λασπώδη βυθό µε ανάπτυξη και άδω από Ruppia. 

Ανώτερα φυκη αναπτύσσονται ικανοποιητικά στα πετρώδη αναχώµατα και αποτελούν 

υπόστρωµα για πλουσιότατη ανάπτυξη µικροφυκων, κυρίως ∆ιατοµων. Ειδή των γενών 

Coconeis, Achnanthes, Navicula, Licmophora, Synedra, Mastoglia Κ.α., αποτελούν τυπική 

φυτοκοινωνία για νερά σαν κι αυτά της Λιµνοθάλασσας (∆ανιηλίδης 1991 αδηµ. δεδ.). 
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Στην λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου ο προσχωµατικός λασπώδης βυθός φιλοξένει 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 

Φανερογαµων υπάρχουν µεµονωµένα φυτά ή συναθροίσεις φαιφυκων (Cystoseira barbata), 

και λίγα Χλωροφυκη (Cladophora sp.). Η περιφυτικη µικροχλωριδα είναι ιδιαιτερα πλούσια σε 

ειδή ∆ιατοµων και Κυανοφυκων, µε σηµαντική συµµέτοχη Ροδοφυκων. 

Στην λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού το φυτοπλαγκτόν είναι πλούσιο σε ειδή ∆ινοµαστιγωτων 

κυρίως Peridinium και Ceratium, ενώ το περιφυτο παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη 

Χλωροφυκων (Cladophora) µε πλούσια επιφυτικη χλωρίδα από ∆ιατοµα και Κυανοφυκη 

(Oscillatoria, Lyngbya, Pleurosigma, Cocconeis, Navicula) (∆ανιηλιδης αδ.δεδ.).  
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Π2. ΠΑΝΙ∆Α2 

Η πανιδα ενος οικοσυστηµατος, οπως και η χλωριδα, αποτελουν θεµελιωδεις δοµικες και 

λειτουργικες παραµετρους του. Στο πλαισιο της παρουσας µελετης η εξεταση της πανιδας 

οδηγει σε µια αµεση ή και εµµεση εκτιµηση της αξιας και σηµασιας του οικοσυστηµατος, ως 

παραγωγικου και βιογεννετικου χωρου σε τοπικο, εθνικο, ακοµη και διεθνες επιπεδο.  

Η επαρκης διερευνηση και µελετη της πανιδας µιας περιοχης µπορει επισης να οδηγησει σε 

µια σχετικη διαχωρικη εκτιµηση της οικολογικης αξιας της, οπως π.χ στην αναγνωριση 

ζωνων µεγαλυτερης σηµασιας για την βιοτικη ποικιλια καθως και στον λειτουργικο τους ρολο 

στο οικοσυστηµα. 

Η λεπτοµερης απογραφη ολων των ζωικων οµαδων ενος τοσο εκτενους χωρου οπως αυτος 

της περιοχης µελετης ήταν αδύνατη. Επιλεχτηκαν, ετσι, προς διερευνηση, ορισµενες 

ταξινοµικες ζωικες οµαδες (ζωικα ΤΑΧΑ) που λογω της θεσης τους στον τροφικο ιστο και 

την οικολογικη πυραµιδα αποτελουν καταλληλους βιοδεικτες, αλλα και που λογω της 

σπανιοτητας πολλων αντιπροσωπευτικων ειδων τους, καθοριζουν, συµφωνα µε διεθνη 

standards και συµβασεις προτεραιοτητες στην προστασια των βιοτοπων µιας περιοχης. 

Ετσι διερευνηθηκαν κυριως ανωτερες ζωικες οµαδες οπως αυτες των θηλαστικων, πουλιων, 

ερπετων, αµφιβιων και ψαριων. Ως προς τα ασπονδυλα, δοθηκε ιδιαιτερη εµφαση στην 

απογραφη των εντοµων.  Για καθε ζωικη οµαδα που διερευνηθηκε, επιχειρειται η οσο το 

δυνατον ακριβης αποδοση της εξαπλωσης και κατανοµης των διαφορων ειδων µεσα στην 

περιοχη µελετης. Απο τη συνθεση τετοιων κατανοµων προκυπτουν εκτιµησεις της 

διαχωρικης ποικιλοτητας των ειδων των οργανισµων η οποια και λαµβανεται ως βασικη 

παραµετρος εκτιµησης της διαχωρικης οικολογικης αξιας της περιοχης µελετης. 

 

Οι ταξινοµικες ζωικες οµαδες που διερευνηθηκαν, τοσο µε βαση προυπαρχουσες  µελετες 

και δεδοµενα, οσο και µε συµπληρωµατικη εργασια πεδιου, ειναι απο πλευρας σπονδυλοζωων 

οι εξης: 

 

                                                      
2 Καραθανάση Ε., ∆. Καλλιδροµήτου, Φ. Περγαντής, Κ. Νικολάου & Συνεργ., 1997, «Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη Συµπλέγµατος Υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού». ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΑΘΗΝΑ 
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• Πουλια 

• Θηλαστικα 

• Ερπετα και Αµφιβια 

• Ψαρια και 

• Αρθροποδα, εντοµα και 

• Μαλακια 

 

Οι παραπανω ζωικες οµαδες παρουσιαζονται στη µελετη τοσο ως προς την ποιοτικη τους 

συνθεση οσο και ως προς την πληθυσµιακη τους κατασταση (για ορισµενες). Η πρωτη ζωικη 

οµαδα που παρουσιαζεται ειναι τα πουλια µια και αυτα αποτελουν, για λογους που εξηγουνται 

στην εποµενη παραγραφο, τους πλεον αριστους βιοδεικτες ως προς τους στοχους της µελετης. 

Π.2.1 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Ως προς την κατανοµή των θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή παρατηρούνται τα εξής : 

 Η κύρια κατανοµή της Αλεπούς (Clips vulpes), του Ασβού (Meles meles) του Κουναβιού 

(Martes foina) και της Νυφίτσας (Mustela nivalis) εντοπίζεται κυρίως στους λόφους της 

περιοχής και στις καλλιέργειες ιδιαίτερα οπού 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.  

Η Βίδρα (Lutra lutra) εντοπίζεται βασικά στα δυο ποτάµια Αχελώο και Εύηνο εκεί οπού αυτά 

διαθέτουν πυκνή κάλυψη φυσικής βλάστησης. Επίσης σε ορισµένα ρυάκια όπως και µεγάλα 

αποστραγγιστικά κανάλια µε ικανοποιητική ροη η στάθµη νερών και µε αξιόλογη κάλυψη 

βλάστησης.  Τέλος υπάρχει ακόµη σε ορισµένες ακτές της Λ/Θ Αιτωλικού οπού δεν είναι συχνή 

η παρουσία του ανθρώπου.   

Ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) είναι πάρα πολύ κοινός στους χώρους των 

καλλιεργειών. Ζαρκάδια (Capreolus capreolus) 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 πλάγια που "βλέπει" προς το Μεσολόγγι. Οι Λαγοί 

(Lepus capensis) ζουν βασικά στους λόφους που είναι διάσπαρτοι στον υγρότοπο και είναι πια 

πολύ λίγοι. Περισσότερο άφθονοι είναι στον Αράκυνθο.  

Νυχτερίδες του είδους Pipistrelus pipistrelus είναι υπεράφθονες. Οι νυχτερίδες Pipistrelus 

υπεραφθονούν στους τοπικούς οικισµούς ενώ το είδος Myotis mystacinus µάλλον έχει ως 

ορµητήριο τα βράχια και τις σπηλιές του Αρακύνθου. Οι νυχτερίδες συνιστούν µια ταξινοµική 

οµάδα οργανισµών µε ρόλο τεράστιας σηµασίας ως προς τον έλεγχο των πληθυσµών των 
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εντόµων της περιοχής, µια δραστηριότητα που επιτελούν τα πουλιά κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

και που τη συνεχίζουν οι πολυπληθείς νυχτερίδες κατά τη νύχτα.   

Θηλαστικά της περιοχής και θεσµικό καθεστώς προστασίας τους 

 
                         ΕΙ∆ΟΣ 
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Erinaceus concolor (Σκατζόχοιρος)         + X 
Talpa caeca (Τυφλασπάλακας)  K       +  
Sorex minutus (Νανοµυγαλή)     II

I 
   +  

Rhinolophus ferrumequinum 
(Τρανορινόλοφος) 

II-
IV 

V  Lr II II  + + X 

Myotis emarginatus (Πυρροµυωτίδα) II-
IV 

E  Vu II II  + +  

Myotis myotis (Τρανοµυωτίδα) II-
IV 

E K Lr II II  + +  

Myotis mystacinus (Μουστακοµυωτίδα) IV E   II II  + +  
Nyctahlus noctula (Νυκτοβάτης) IV E   II II  + +  
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του 
Νathusius) 

IV E   II II  + +  

Pipistrellus pipistrellus (Νονονυχτερίδα) IV E   II
I 

II   +  

Lepus capensis (Λαγός)     II
I 

    X 

Apodemus. sylvaticus (∆ασοποντικός)           X 
Apodemus flavicollis (Κρικοποντικός)          X 
Rattus rattus (Μαυροποντικός)           
Rattus norvegicus (∆εκατιστής)           
Mus musculus (Ποντικός)           
Vulpes vulpes (Αλεπού)           
Mustela nivalis (Νυφίτσα)     II

I 
   + X 

Martes foina (Κουνάβι)     II
I 

    X 

Lutra lutra (Βίδρα) ΙΙ    II
I 

    X 

Sus scrofa (Αγριογούρονο)     II
I 

     

Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)  V   II
I 
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Επεξηγήσεις συµβόλων :  
92/43    :  Οδηγία 92/43 του Συµβουλίου της Ευρ. Ενωσης για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.                                                                 
ΙΙ : Παράρτηµα 2 (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαµβάνει είδη των οποίων η 

προστασία απαιτεί τον καθορισµό ειδικών περιοχών προστασίας. 
ΙV : Παράρτηµα 4 (ANNEX IV) της οδηγίας. Περιλαµβάνει είδη που απαιτούν 

αυστηρή προστασία. 
V  : Παράρτηµα 5 (ANNEX V) της οδηγίας. Περιλαµβάνει είδη των οποίων η 

εκµετάλλευση µπορεί να υπόκειται σε µέτρα διαχείρισης. 

*  : Είδη πρωτεραιότητας για την Ευρωπαική Ενωση 
HeReDa :   Ελληνικός Κόκκινος Κατάλογος (Ηellenic Red Data Book) των απειλουµένων 

σπονδυλοζώων. Kαρανδεινός και συνεργ. 1992.  Ελλην. Ζωολ. Εταιρία. 
EuReDa      :   Ευρωπαικός Κόκκινος Κατάλογος των παγκοσµίως απειλουµένων ζώων και 

φυτών.  European Economic Community. United Nations. 
Εx  : Εκκλιπόντα 
Ε    : Κινδυνεύοντα 
E1   : Άµεσα κινδυνεύοντα  
E2  : Μή άµεσα κινδυνεύοντα 
V    : Τρωτά 
R   : Σπάνια 
I     : Απροσδιόριστα  
K   : Ανεπαρκώς γνωστά 
L    : Τοπικά απειλούµενα 
Rev: Απειλούµενα αλλά υπό αναθεώρηση       

IUCN    :   Κόκκινος κατάλογος των απειλουµένων ζώων. ∆ιεθνής Ενωση ∆ιατήρησης της 
Φύσης (IUCN).         

Cr : Κρισίµως κινδυνεύοντα 
En : Κινδυνεύοντα 
Vu : Τρωτά 
Lr : Είδη χαµηλού κινδύνου 
Dd : Ανεπαρκώς γνωστά είδη  

Bern    :   Σύµβαση Βέρνης (1979) για την προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών 
οικοτόπων. Συµβούλιο της Ευρώπης. 
Ι   : Προσάρτηµα 1 της σύµβασης (APPENDIX I). Αυστηρά προστατευόµενα είδη 

χλωρίδας 
ΙΙ  : Προσάρτηµα 2 της σύµβασης (APPENDIX II). Αυστηρά προστατευόµενα είδη 
πανίδας 
ΙΙΙ : Προσάρτηµα 3 της σύµβασης (APPENDIX ΙII). Προστατευόµενα είδη 
πανίδας  

Bonn :    Σύµβαση Βόννης (1979) για τη διατήρηση των µεταναστευτικών ειδών των αγρίων 
ζώων 

Ι :  Προσάρτηµα 1 της σύµβασης (APPENDIX I). Κινδυνεύοντα µεταναστευτικά 
είδη. 

ΙΙ: Προσάρτηµα 2 της σύµβασης (APPENDIX II). Μεταναστευτικά είδη 
υποκείµενα σε ειδικές συµφωνίες 

CITES     : Σύµβαση της Ουάσιγκτον (1973) για το διεθνές εµπόριο κινδυνευόντων ειδών 
άγριας               

πανίδας και χλωρίδας. 
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Ι   : Προσάρτηµα 1 της σύµβασης (APPENDIX I). Είδη µε πολύ αυστηρούς 
περιορισµούς 

ΙΙ : Προσάρτηµα 2 της σύµβασης (APPENDIX II). Είδη µε ειδικά πιστοποιητικά 

ΙΙΙ : Προσάρτηµα 3 της σύµβασης (APPENDIX ΙII). Φυτά µε εθνικούς 
περιορισµούς 

KORINE :   Πρόγραµµα βιοτόπων (1988). 
πδ67-81:   Προεδρικό διάταγµα 67/1981 “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της 
άγριας πανίδος και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της ερεύνης επ αυτών”.  ΥΑ 
414985/29.11.85.  “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”. 
ενδ-υπο     :  Ενδηµικό είδος ή υποείδος  
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Π.2.2 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α 

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 επιτευχτεί η εκµετάλλευση µιας αντίστοιχα πολύ 

µεγάλης ποικιλίας πηγών τροφής, η οποία συνιστάται τόσο σε φυτικά ειδή όσο και σε άλλους 

ζωικούς οργανισµούς ποικίλων ΤΑΧΑ και µεγεθών. 

O τροφικός ρόλος των πουλιών σε ένα οικοσύστηµα έχει δυο θεµελιώδεις διαστάσεις. Η πρώτη 

αφόρα στην πολύπλευρη συµµέτοχη τους στην ανακύκλωση βιοµάζας και των θρεπτικών 

συστατικών, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Η δεύτερη αφόρα στην εξισορροπιστικη τους 

επίδραση επί των πληθυσµών άλλων οργανισµών τους όποιους θηρεύουν και ως προς αυτή 

ιδιαίτερα τη δεύτερη διάσταση, η λειτουργική σηµασία των πουλιών έχει εξαιρετική σηµασία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η απαντωµενη ποικιλία ειδών πουλιών σε µια περιοχή καθώς 

και οι πληθυσµοί τους, µπορούν να ληφθέν ως έµµεσα ενδεικτικά στοιχειά µιας αντίστοιχης 

ποικιλίας οργανισµών-τροφής των πουλιών, ή κάποιων γενικότερων δοµικών και λειτουργικών 

παραµέτρων του τοπικού οικοσυστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η ποικιλία και οι πληθυσµοί των 

πουλιών ενός χώρου είναι στοιχειά ενδεικτικά του γενικότερου βιολογικού πλούτου του χώρου 

αυτού.  

Άλλοι λόγοι που καθιστούν τα πούλια πολύ εύχρηστους βιοδεικτες είναι και το γεγονός ότι 

µπορούν να καταγράφονται, σε σχέση µε άλλες ταξινοµικές οµάδες ζώων, πολύ πιο αξιόπιστα, 

ταχυτέρα και ευκολότερα. Λέγω δε της ταχείας και σχετικά ευκολότερης απογραφής τους 

ενδείκνυνται και για µόνιµη και συστηµατική παρακολούθηση (monitoring). 

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου 

Τα ορνιθολογικά δεδοµένα σχολιάζονται παρακάτω ως προς την διαχείµαση, τις µεταναστευτικές 

περιόδους και το φώλιασµα.  

α. ∆ιαχείµαση 

Κατά τη χειµερινή περίοδο, στην περιοχή ασκείται εντατικά το κυνήγι, γεγονός που δεν επιτρέπει 

τη βέλτιστη ανάπτυξη και κατανοµή των πληθυσµών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών στο 

χώρο του υδροβιότοπου. Έτσι οι παρατηρούµενοι πληθυσµοί και η κατανοµή τους στον 
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υδροβιότοπο δεν είναι απολύτως ενδεικτική, των σηµαντικών για τα υδρόβια και παρυδάτια 

πούλια 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, άλλα και ότι η κατανοµή τους θα ήταν πιο εκτενής, και 

πιθανότατα θα υποδείκνυε και άλλους σηµαντικούς για αυτά χώρους και ζώνες. 

 

Πρασινοκέφαλη Πάπια 

 

Οι διαχειµάζοντες στην περιοχή πληθυσµοί υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών εµφανίζονται στο 

σύνολο τους σηµαντικά µεγάλοι. Οι διαχειµάζοντες πληθυσµοί παπιών και φαλαριδών 

παρουσιάζουν ένα µέσο ορό για τα τελευταία 6 χρονιά που προσεγγίζει τα 40000 άτοµα (max: 

56000 άτοµα το 1987 και min: 23760 άτοµα το 1990). Σε ορισµένα έτη ο πληθυσµός της 

Φαλαρίδας ξεπερνά το 1% του ευρύτερου Ποντοευρωπαικου πληθυσµού κάτι που αποτελεί και 

κριτήριο ένταξης της περιοχής στις σηµαντικές, για τα πούλια, 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 πούλια 

αυτά (αδηµοσ. δεδοµ. Φ. Περγαντη). Αυτό σηµαίνει πως ο υδροβιότοπος διαθέτει πολύ 

µεγαλύτερο τροφικό δυναµικό από αυτό που τελικά αξιοποιείται ή είναι εκµεταλλεύσιµο από τους 

υφιστάµενους πληθυσµούς. Εποµένως η πραγµατική άξια του εν λόγω υδροβιότοπου για την 
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διαχείµαση αυτών των πουλιών είναι σαφώς µεγαλύτερη από τη φαινοµενική που εκτιµάται από 

το µέγεθος των υφιστάµενων πληθυσµών. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επιδρά αρνητικά 

στην πλήρη αξιοποίηση των θρεπτικών αποθεµάτων του υγροτόπου από υδρόβια πούλια είναι το 

εντατικό κυνήγι και ιδιαίτερα η λαθροθηρία που γίνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιµέρους 

ζώνες απαγορευµένες ή µη. 

Εκτός από το διαθέσιµο τροφικό δυναµικό του, ένας ακόµη παράγοντας που συντείνει στην 

σηµαντική άξια του υδροβιότοπου, ως χώρου διαχείµασης όχι µόνο παπιών και φαλαριδών άλλα 

και άλλων υδρόβιων η 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, οπού συµβαίνει αρκετά συχνά να 

παγώνουν οι υδατικές επιφάνειες και έτσι να µην είναι διαθέσιµη για τα πούλια η τροφή που 

υπάρχει κάτω από το νερό ή στη λάσπη. Έτσι, το σύµπλεγµα των υδροβιότοπων του Μεσολογγίου 

αποτελεί µια σανιδά σωτηρίας για µεγάλους πληθυσµούς πουλιών που κινούνται στον ευρύτερο 

κεντροανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο, στις περιπτώσεις που ο χειµώνας ενσκήπτει ιδιαίτερα 

δριµύς. 

Περάν των παπιών και φαλαριδών, ο υδροβιότοπος φιλοξένει και µεγάλους διαχειµάζοντες 

πληθυσµούς άλλων υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών όπως:  

Χαραδριοµορφα: απαντώνται παρά πολύ µεγάλοι αριθµοί χαραδριοµορφων (Τρυγγων, σκαλιδρων, 

χαραδριων, τουρλιδων κ.α.) σε σύγκριση µε άλλους µεγάλους υγροτόπους της χωράς µας, µε ένα 

µέσο ορό πληθυσµού περίπου 11700 άτοµα, για τα 6 τελευταία χρονιά µεσοχειµωνιατικων 

καταµετρήσεων οι οποίες γίνονται µε σάρωση της περιοχής συνήθως µέσα σε 2-3 µέρες. 

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει για ειδή χαραδριοµορφων που εµπίπτουν στα αυστηρά   

προστατευόµενα ειδή, σύµφωνα και µε την οδηγία 79/409 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων περί προστασίας των αγρίων πουλιών. Ένα από αυτά τα ειδή που διαχειµάζει στην 

περιοχή σε µεγάλους αριθµούς είναι το Βροχοπουλι (Pluvialis apricaria). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ο διαχειµάζων πληθυσµός του είναι αρκετά σταθερός κάθε χρόνο (µέσος όρος: 305 άτοµα). 

Σηµαντικά µεγάλος είναι και ο πληθυσµός της Αβοκετας (Recurvirostra avocetta), ενός ακόµη 

είδους που προστατεύεται αυστηρά. 

Ερωδιοί: αξίζει να σηµειωθεί ο σχετικά µεγάλος πληθυσµός του Αργυροτσικνια (Εgretta alba) 

(από µετρήσεις των 6 τελευταίων ετών ο µέσος Όρος ήταν: 105, max. 250 το 1987 και min: 30 

το 1990), είδος το οποίο έχει µειωθεί πολύ έντονα τα τελευταία χρονιά σε πανευρωπαϊκό 
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επίπεδο. Ο διαχειµάζων πληθυσµός στο Μεσολόγγι, είναι ένας από τους µεγαλύτερους, σε σχέση 

µε άλλους υγροτόπους της Ελλάδας. Επίσης ο υπο µελέτη υγρότοπος είναι ένας από τους 

ελάχιστους µεγάλους υγροτόπους στην Ελλάδα οπού παραµένει ο Ασπροτσικνιας (Egretta 

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 ψαριά 

για τη Σκουφοβουτηχταρα). Η παρουσία µεγάλων πληθυσµών τους είναι ενδεικτική µιας 

αντίστοιχης αφθονίας σε υδρόβια ασπόνδυλα και µικρά σπονδυλωτά, ιδιαίτερα µικρά ψαριά. 

Πράγµατι ο εν λέγω υδροβιότοπος περιλαµβάνει εκτενείς ζώνες µε πλούσιο φυτό/ζωοβενθος 

πρόσφορο για τη διατροφή τέτοιων πουλιών. 

Αρπακτικά: Τα αρπακτικά είναι µια οµάδα ειδών που δεν αναπτύσσεται γενικώς σε µεγάλους 

πληθυσµούς λέγω του ρυθµιστικού τους ρολού στα οικοσυστήµατα και της θέσης τους στη 

κορυφή της οικολογικής πυραµίδας. Έτσι ο αριθµός των ατόµων από διάφορα ειδή που 

απαντώνται στην περιοχή µελέτης δεν είναι τόσο ενδεικτικός της σηµασίας του χώρου για τη 

διαχείµαση τέτοιων πουλιών, όσο είναι γενικότερα η ίδια η απαντηµένη 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 πούλια 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 οπού απαντάται κανονικά ο Ψαλιδιαρης 

(Milvus milvus), ο Βασιλαετος (Aquila heliaca) και ο Μαυρογυπας (Aegypius monachus).  

Άλλα σπάνια και απειλούµενα ειδή που απαντώνται στην περιοχή κατά την χειµερινή περίοδο 

είναι τα εξής: 

 Αργυροπελεκανος (Pelecanus crispus) που απαντάται κανονικά σε µικρό όµως πλήθος. 

 Χουλιαροµυτα (Platalea leucordia) που απαντάται κάπως ακανόνιστα. 

 Φοινικοπτερος (Phoenicopterus ruber) που απαντάται ακανόνιστα άλλα αναµένεται να 

αυξηθεί σηµαντικά εάν ελέγχεται καλυτέρα η λαθροθηρία. 

 Αλκυόνη (Alcedo atthis) που απαντάται σε πολύ πυκνούς πληθυσµούς ιδιαίτερα στις αρχές 

του χειµώνα. 
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 Τέλος θα πρέπει να γίνει αναφορά στους διαχειµάζοντες πληθυσµούς των γλάρων και 

ιδιαίτερα του Λεπτοραµφου Γλάρου (Larus genei) που αποτελεί είδος αυστηρά 

προστατευόµενο. Ο διαχειµάζων πληθυσµός του είδους αυτού στη περιοχή µελέτης, 

υπερβαίνει αρκετές χρονιές το 1% του ποντοευρωπαικου πληθυσµού µε αποτέλεσµα να 

πληρούται και πάλι το 1% κριτήριο ένταξης της περιοχής στις Σηµαντικές Ορνιθολογικα 

Περιοχές της ΕΟΚ. 

Ως προς την αξία του χώρου για τη διαχείµαση των πουλιών θα πρέπει να γίνουν ορισµένες 

αναφορές όσον αφόρα 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 σήµερα3 η οποία παρουσιάζεται 

εντονότερη κατά και αµέσως µετά την περίοδο των µεγάλων έργων αποξηράνσεων και 

αλυκοποιησης που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του υδροβιότοπου. 

Τα τελευταία 4 χρονιά υπάρχει επίσης µια βαθµιαία και σταθερή µείωση παπιών, φαλαριδών, 

ερωδιών άλλα και χαραδριοµορφων παρυδάτιων πλην γλάρων. Η µείωση αυτή είναι σαφέστατη 

και στηρίζεται σε πολύ λεπτοµερείς και διεξοδικές καταγραφές που διεξάγονται από τους 

αρµόδιους 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 λέγω 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 διαχείµασης άλλα 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 χρονιά, οι γλαροί και ειδικά ο 

Καστανοκεφαλος γλάρος (Larus ridibundus) και ο Ασηµογλαρος (Larus artentatus) 

παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι αυξητικές τάσεις των πληθυσµών των γλάρων είναι µάλλον 

                                                      
3 Καραθανάση Ε., ∆. Καλλιδροµήτου, Φ. Περγαντής, Κ. Νικολάου & Συνεργ., 1997, «Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη Συµπλέγµατος Υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού». ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΑΘΗΝΑ 
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αναµενόµενο φαινόµενο µια και είναι ειδή ανθρωποφιλα, ευνοούνται δηλαδή από διαφορές 

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 εκλειφθει ως ένδειξη υποβάθµισης. 

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. Το γεγονός της 

διατροφής τους µε µεγάλες ποσότητες ψαριών και µάλιστα σε αρκετό ποσοστό εµπορεύσιµων, δεν 

πρέπει να ανησυχεί τους αλιείς των λιµνοθαλασσών γιατί η αναπληρωµατική ικανότητα του 

υδροβιότοπου σε ψάρι είναι πολύ µεγάλη και ανάλογη της αποκοµιδής που γίνεται αρκεί να 

ισχύουν δυο συνθήκες: 

 Να αποκοµίζονται ευµεγέθη ψαριά και 

 Να προστατεύεται ο γόνος των ψαριών 

Κατά το παρελθόν (ως και κατά τη δεκαετία του 1960) κάποιοι αποκοµίζαν πολύ µεγαλύτερες 

ποσότητες αλιευµάτων από τα ψαροφάγα πουλιά, που τότε ήταν υπερπολλαπλασια από ότι σήµερα 

(Simpson 1860, Hoffman 1968) εν τούτοις η ιχθυοπαραγωγή ήταν πολύ µεγαλύτερη από ότι 

σήµερα, γιατί ακριβώς ίσχυαν οι δυο παραπάνω συνθήκες. Σήµερα ως κύρια αιτία µείωσης των 

αλιευµάτων εντοπίζεται η υπεραλιεια υποµεγεθων ψαριών και η από διάφορες αιτίες 

καταστροφή του γόνου των ψαριών. 

Οι Κορµοράνοι και άλλα ψαροφάγα πουλιά µπορούν να προξενήσουν ζηµιά σε µονάδες εντατικής 

ιχθυοπαραγωγής τη στιγµή που αυτές κατασκευάζονται µέσα στο βιότοπο που επί αιώνες 

χρησιµοποιούνταν από αυτά τα πουλιά, ως χώροι διατροφής τους. 

β. Μεταναστεύσεις 

Η πληρέστερη και διεξοδικότερη καταµέτρηση , στην οποία στηρίζονται  και οι εκτιµήσεις που 

ακολουθούν, είναι αυτή της άνοιξης του 1990. Η σηµασία των επί µέρους βιοτόπων και περιοχών 

του υδροβιότοπου για τα µεταναστευτικά πουλιά κατά την διάρκεια των µεταναστεύσεων µπορεί 

να διαφανεί (κι αυτή) έµµεσα από την παρατηρηθείς κατανοµή των πληθυσµών τους κατά την 
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διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτή η κατανοµή συµπίπτει, τόσο µε αντίστοιχες προηγούµενων 

ετών όσο και µε αυτές των κύριων συγκεντρώσεων πληθυσµών κατά τη φθινοπωρινή 

µετανάστευση και προκύπτει τόσο από συγκρίσεις µε παλιότερα δεδοµένα όσο και από την ίδια 

την εµπειρία του αρµοδίου επιστήµονα. 

γ. 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 ακόµη να παραµένει αξιόλογος και σηµαντικός, 

όχι µόνο ως προς την διαχείµαση και τις µεταναστεύσεις των πουλιών άλλα και ως προς το 

φώλιασµα. 

Ασφαλώς η παρούσα κατάσταση τόσο ως προς τα φωλιάζοντας ειδή όσο και ως προς τους 

φωλιάζοντες πληθυσµούς τους διαφέρει αρκετά από εκείνη που υπήρχε πριν τις έντονες 

παρεµβάσεις του ανθρώπου κατά την δεκα-πενταετια 1965-1980. Επίσης παρατηρούνται να 

έχουν επέλθει διάφορες και κατά την 10ετια 1981-1990.  

Τα παραπάνω προκύπτουν από σύγκριση των δεδοµένων φωλιάσµατος που αναφέρονται στην 

εργασία της οµάδας του Πανεπιστήµιου του Εssen (Szijj et al 1983) µε αυτά που πρόεκυψαν 

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 ∆υτικό τµήµα της λιµνοθάλασσας ο πληθυσµός της Νεροχελιδονας (Glareola 

pratincola) απαντάται σε 66-77 ζευγάρια, της Πετροτριλιδας (Burhinus oedicnemus) που 

απαντάται σε 39 ζευγάρια, του Στρειδοφαγου (Himantopus ostralegus) που απαντάται σε 25 

ζευγάρια του Καλαµοκάνα (Himantopus himantopus) που απαντάται σε 39-46 ζευγάρια, της 

Αβοκετας (Recurvirostra avocetta) που απαντάται σε 23 ζευγάρια, του Θαλασσοσφυριχτη 

(Charadrius alexandrinus) που απαντάται σε περίπου 200 ζευγάρια και του Κοκκινοσκελη 

(Tringa totanus) που απαντάται σε 50-60 ζευγάρια. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ο υδροβιότοπος παραµένει σηµαντικός χώρος φωλιάσµατος για 

ένα αριθµό υδροβίων, παρυδάτιων, αρπακτικών και στρουθιοµορφων πουλιών.  
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Η παρούσα κατάσταση ως προς το φώλιασµα βουτηχταριων, πάπιων, φαλαριδών, κορµοράνων και 

ερωδιών είναι µάλλον απογοητευτική γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επαρκούς 

πυκνής βλάστησης άλλα 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 Νανογλαρονο (Sterna albifrons) που απαντάται σε 489-500 

ζευγάρια, του Ποταµογλαρονο (Sterna hirundo) που απαντάται σε 216-221 ζευγάρια, του 

Γελογλαρονο (Gelochelidon nilotica) που απαντάται σε περίπου 110 ζευγάρια. 

Τα παραπάνω µάλιστα ανήκουν όλα στα σπάνια και απειλούµενα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ειδή, 

προστατευόµενα αυστηρά από την οδηγία 79/409/ΕC. Οι αναπαραγόµενοι πληθυσµοί τους στην 

περιοχή είναι από τους µεγαλύτερους υπαντώµενους στην Ελλάδα. Πρέπει ιδιαίτερα να 

σηµειωθεί η ανάκαµψη του φωλιάσµατος του Γελογλαρονου (Περγαντης και συν., in Press) κατά 

τα τελευταία 5-6 χρονιά, µετά την έντονη µείωση που υπέστη από τα έργα της 10ετιας 1965-

1975. 

Το Γελογλαρονο έχει επίσης περιληφθει και στον κόκκινο κατάλογο των κινδυνεύοντας µε 

εξαφάνιση ειδών (RED DATA BOOK) 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 Λευκοπελαργος (Ciconia ciconia) που απαντάται σε 8 

ζευγάρια. 

Από τα αρπακτικά πούλια, θα πρέπει να αναφερθεί το φώλιασµα του  Σπιτοκιρκινεζου (Falco 

naumanni) που απαντάται σε 10 περίπου ζευγάρια. Είναι ένα είδος που έχει πολύ έντονα µειωθεί 

τα τελευταία 20 χρονιά σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα αρπακτικά που φωλιάζουν είναι ο 

Χρυσαετος (Aquila chrysaetos) που απαντάται σε 1-2 ζευγάρια, ο Σπιζαετος (Hieraetus 

fasciatus) που απαντάται σε 2 ζευγάρια, η Ποντικοβαρβακινα (Buteo buteo) που απαντάται σε 

3-4 ζευγάρια, ο Φιδαετος (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 Βραχοκιρκινεζο (Falco tinnumculus) που απαντάται σε 12-14 

ζευγάρια και ο Βασιλαετος (Αquila heliaca) που απαντάται σε 1 ζευγάρι. 

Αν και οι πληθυσµοί των φελιάζονταν αρπακτικών δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλοι εν τούτοις η 

ποικιλία των ειδών είναι πολύ αξιόλογη και αρκετά σπάνια απαντωµενη. Εποµένως και ως προς 

το φώλιασµα αρπακτικών πουλιών, η άξια του υδροβιότοπου είναι πολύ µεγάλη. 
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Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί το εκτενέστατο φώλιασµα ορισµένων στρουθιοµορφων, ιδιαίτερα 

κορυδαλλών, όπως της Γαλιάντρας (Melanocorypha calandra) που απαντάται σε 73 ζευγάρια και 

αποτελεί είδος που παρουσιάζει κάµψη σε αρκετούς Ελληνικούς υγροτόπους, της 

Μικρογαλιαντρας (Calandrella brachydactyla) που απαντάται σε 1200 ζευγάρια στον υγρότοπο 

και άλλα 800 ζευγάρια στις γύρω καλλιέργειες, του Κατσουλιέρη (Galerida cristata) που 

απαντάται σε περίπου 350 ζευγάρια µόνο στον υγρότοπο, καθώς και των ειδών Οχθοχελίδονο 

(Riparia riparia) που απαντάται σε 350-450 ζευγάρια, η Κιτρινοσουσουραδα (Motacilla alba) 

που απαντάται σε 25 ζευγάρια και η Λευκοσουσουραδα (Μotacilla calandra) που απαντάται σε 

αριθµό µεγαλύτερο από 150 ζευγάρια  

Τα παραπάνω αφορούν στο φώλιασµα πουλιών, κυρίως στον υδροβιότοπο και ότι µόνο για τα 

αρπακτικά συµπεριλήφθητε και ο υπόλοιπος χώρος των καλλιεργειών, των λόφων και των 

βουνών που περιβάλλουν τον πρώτο. Στον υπόλοιπο αυτό χώρο φωλιάζει µια πληθώρα 

στρουθιοµορφων 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 υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών και εξακολουθεί 

ακόµη να εξυπηρετεί σηµαντικά στην αναπαραγωγή  αρκετών σπάνιων και απειλούµενων ειδών 

πουλιών όπως παρυδάτιων και αρπακτικών. 

 

Π.2.3 ΕΡΠΕΤΑ 

Τα δεδοµένα που αναφέρονται στα ερπετά της περιοχής του Εθνικού Πάρκου  προέρχονται 

βασικά από περιστασιακές παρατηρήσεις (Φ, Περγαντη) που χρονολογούνται από το 1984 και 

από άλλα δεδοµένα (µελέτη Szijj 1983).   

Ο κατάλογος των ειδών των ερπετών που έχουν µέχρι σήµερα παρατηρηθεί στην περιοχή 

φαίνεται στον Πινάκα που ακολουθεί.  θα πρέπει ιδιαίτερα να σηµειωθεί ότι το Καναλοφιδο 
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(Natrix tesselata) είναι υπεράφθονο και εξαπλώνεται σ' ολόκληρο το αποστραγγιστικό δίκτυο 

των καλλιεργειών οπού διατηρείται µια ικανή στάθµη νερών άλλα και εντοπίζεται και σε πολλά 

σηµεία των λιµνοθαλασσών οπού εισρέουν γλυκά νερά.  Φυσικά αφθονεί και στα ποτάµια και 

ρυάκια της περιοχής. Επίσης, Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδοµένα που αφορούν στις σαύρες 

είναι ελλιπή 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.  Τα είδη Mauremys 

caspica και Emys oricularis αφθονούν στα ρυάκια και αποστραγγιστικά κανάλια της περιοχής.  

Τέλος η θαλασσοχελωνα (Caretta caretta) παρατηρείται συχνά στη µεταβατική ζώνη υγροτόπου  

θάλασσας. Πολύ συχνά παρατηρούνται µέσα στο λιµάνι Μεσολογγίου να τρέφονται άλλα και να 

ζευγαρώνουν. Έχουν παρατηρηθεί και στην αµµώδη ακτή της λουρονησιδας "Λούρος" άλλα δεν 

έχει επιβεβαιωθεί ωοτοκία.  

 

Πίνακας Ερπετών της περιοχής µελέτης και θεσµικό καθεστώς προστασίας τους 

 
                          ΕΙ∆ΟΣ 
 

NATURA 2000 92/43/EEC 
* Είδη αυστηρά προστατευόµενα 
** Είδη που απαιτούν καθορισµό 

προστατευόµενων περιοχών 

 
Σύµβαση 
Βέρνης 

 
Σύµβαση 
Βόννης 

Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) ** χ χ 
Mauremys caspica (Ποταµοχελώνα ή 
Καναλοχελώνα) 

** Χ Χ 

Caretta caretta (Θαλασσοχελώνα ή Χελώνα 
Καρέτα) 

** Χ Χ 

Testudo hermanni (Ονυχοχελώνα ή 
Λιβαδοχελώνα) 

** Χ Χ 

Testudo graeca (Ελληνική χελώνα) ** Χ Χ 
Testudo marginata (Κρασπεδοχελώνα, 
Βραχοχελώνα) 

** Χ Χ 

Hemidactylus turcicus (Τουρκοσαµιαµίδι, 
Μολυντήρι) 

   

Cyrtodactylus kotschyi (Κυρτοδάχτυλος) * Χ  
Anguis fragilis (Κονάκι)    
Ophisaurus apodus (Τυφλίτης) *   
Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα) *   
Lacerta viridis (Πρασινόσαυρα) * χ  
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Algyroides nigropunctatus (Κερκυραική Σαύρα) *   
Podarcis muralis (Τοιχόσαυρα) *   
Podarcis taurica (Βαλκανόσαυρα) *   
Ablepharus kitaibelii (Αβλέφαρος) * χ  
Chalcides ocellatus (Λιακόνι) *   
Typhlops vermicularis (Τύφλωψ ή 
Σκουληκόφιδο) 

   

Malpolon monspessulanus (Σαπίτης)    
Coluber najadum (Σαίτα) *   
Coluber jugularis (Μαυροζαµενής) *   
Elaphe longissima (Γιατρόφιδο) * χ  
Elaphe quatuorlineata (Νερολαφιάτης) * χ  
Elaphe situla (Σπιτόφιδο) * χ  
Natrix natrix (Νερόφιδο)    
Natrix tessellata (Καναλόφιδο) *   
Telescopus fallax (Γατόφιδο, Αγιόφιδο) *   
Vipera ammodytes (Οχιά αµµοδύτης ή Αστρίτης) * χ  

 

 

Π.2.4 ΑΜΦΙΒΙΑ 

Οι παρατηρήσεις αναδεικνύουν την υπεραφθονία του Πρασινοβατραχου (Rana ridibunda) που 

εξαπλώνεται σε όλες τις θέσεις όπου υπάρχουν γλυκά νερά  (λιµνιδια, ρυάκια, ποτάµια, 

αποστραγγιστικά αυλάκια).  

Έχει επίσης παρατηρηθεί και το είδος Rana graeca στον ποταµό Εύηνο. Η εξάπλωση του είναι 

σαφώς πολύ πιο περιορισµένη από του Πρασινοβάτραχου.  Υπεράφθονος είναι και ο 

Πρασινοφρυνος (Bufo viridis) που εντοπίζεται περισσότερο στο χώρο των καλλιεργειών όπου 

υπάρχει αρκετή υγρασία. Ο Πρασινοφρυνος παρουσιάζει µάλιστα και πληθυσµιακές "εκρήξεις" 

που είναι έκδηλες γύρω από την πόλη του Μεσολογγίου όπου ωοτοκεί. Την Άνοιξη του 1991 οι 

πληθυσµοί των εκκολαφθεντων Πρασινοφρυνων ήταν τόσο µεγάλη ώστε κατακλύζουν όλους 

σχεδόν του δρόµους της πόλης του Μεσολογγίου.  

Ο Πρασινοβατραχος και ο Πρασινοφρυνος όπως και οι νυχτερίδες, συνιστούν, ένα  σηµαντικό 

ενδιάµεσο σύνδεσµο ("κρίκο") στο τροφικό πλέγµα του τοπικού οικοσυστήµατος και ιδιαίτερα σε 

ότι αφόρα στον πληθυσµιακό έλεγχο πολλών ειδών εντόµων.  

Τέλος αρκετά κοινός είναι και ο Θαµνοβατραχος (Ηyla arborea) όπως και ο κοινός Φρύνος 

(Bufo bufo) που εντοπίζονται βασικά σε υγρές τοποθεσίες πολυκαλλιεργειών ή φυσικής  

βλάστησης.   
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Π.2.5 ΨΑΡΙΑ 

Στην περιοχή έχουν γίνει ελάχιστες ιχθυολογικές µελέτες από τις οποίες δεν µπορεί να 

προκύψει ένας πλήρης κατάλογος των ψαριών του υγροτόπου, όπως και στοιχειά της διαχωρικης 

τους παρουσίας. Μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα αυτών των παραµέτρων µπορεί να προκύψει 

από τη σύνθεση δεδοµένων που έχουν συλλεχτεί από επιτόπιες επισκέψεις στα ιχθυοτροφεία 

της περιοχής όπως και από διασταύρωση πληροφοριών από επαγγελµατίες και ελευθέρους αλιείς 

(Περγαντης, 1990). Για ορισµένα ειδή ή οµάδες ειδών τα δεδοµένα δεν µπορούν παρά να 

παρουσιαστούν κατά προσέγγιση.  Τα ειδή που έχουν καταγραφεί στην περιοχή µελέτης φαίνονται 

στον Πινάκα που ακολουθεί. 

Μεγάλο επιστηµονικό και οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα ειδή γλυκοψαρων 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 ληφθει ιδιαίτερα υπόψη σε αντίστοιχα ειδικά µέτρα προστασίας 

και διαχείρισης της περιοχής. Τέτοια είδη είναι το Γλανιδι (Silurus aristotelis), η Τσερουκλα 

(Scardinius acarnanicus), η ∆ροσινα (Leuciscus svallize), η Τριχωνοβελονιτσα (Gobitis 

trichonica) και ο Νανογωβιος (Economidichthys trichonis) (δεδοµένα από τον Economidis P.S. 

1991).  

Το Χέλι (Anguilla anguilla) απαντάται στη περιοχή και υπο τις  δυο µορφές του, δηλαδή και ως 

Σουβλοµυταρι και ως Καβατσα. 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 Βιστωνιδα. 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 Γοβιος (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 o Σπάρος (Diplodus 

annularis), η Μουρµούρα (Lithognathus mormyrus) κ.α. απαντώνται και στη λιµνοθάλασσα άλλα 

εντοπίζονται  βασικά στη µεταβατική ζώνη µεταξύ αυτής και της θάλασσας.   
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Συνολικά σύµφωνα µε στοιχειά της Εποπτείας Αλιείας τα κυριότερα είδη που έχουν καταγραφεί 

µέσα στην λιµνοθάλασσα είναι : 

1.    Αnguilla anguilla χέλι 

2.   Chelo labrosus βελανιτσα 

3.   Dicentrarhus labrax λαυράκι 

4.   Gobius gobius γοβιος 

5.   Liza aurata µυξιναρι 

6.   Liza ramada λαυκινος 

7.   Liza saliens γαστρος 

8.   Mullus barbatus κουτσοµούρα 

9.   Μugil cephalus κέφαλος 

10.   Scorpaena porcus σκορπιός 

11.   Sparus aurata τσιπούρα 

12.   Platichthys flesus luscus      χωµατιδα  

13.   Diplodus annularis σπάρος 

14.   Diplodus sargus σαργός 

15.   Diplodus µυτάκι 

16.   Lithognathus mormyrus µουρµούρα 

Από τα παραπάνω είδη τα 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13 αποτελούν ενδηµικό πληθυσµό της 

λιµνοθάλασσας και αποτελούν σχεδόν το 99% της αλιευτικής παραγωγής της. Τα υπόλοιπα 

παραµένουν για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µέσα στην λιµνοθάλασσα εισέρχονται κατά την 

εσοδευση και συλλαµβάνονται τους πρώτους καλοκαιρινούς µήνες. Στο µέτωπο της 

λιµνοθάλασσας ενδηµούν όλα τα παραπάνω είδη όπως επίσης και πολλά από τα κοινά είδη των 

ελληνικών ακτών (Ροφοί, Συναγρίδες, Πέρκες κλπ.) 

Τέλος στην περιφέρεια της λιµνοθάλασσας και στα σηµεία όπου εισρέουν γλύκα νερά (ρυάκια, 

χείµαρροι, αποστραγγιστικές τάφροι) υπάρχουν είδη ψαριών χαρακτηριστικά των γλυκών νερών 

όπως: 

Κυπρίνος (Gyprinus  carpio)        
Πεταλούδα (Carassius auratus, Tinca tinca) 
∆ροµιτσα (Rutilus rutilus)   

Τσιρουκλα (Scandinius erythrophthaimus) 
Κέφαλος του γλυκού νερού (Leuciscus 
cephalus)  
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Πίνακας ειδών των ψαριών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή & καθεστώς προστασίας τους 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 

 
Είδη που συναντώνται στη 

Λιµνοθάλασσα 

Είδη που συναντώνται σε 
ποτάµια/ρυάκια, αρδευτικό & 
αποστραγγιστικό δίκτυο της 

περιοχής 

 
Είδη προστατευόµενα βάση 
της οδηγίας 92/43/EEC 

(NATURA 2000) 
Anguilla anguilla (Χέλι)    
Conger conger (Μουγγρι)    
Sardoma spp    
Salmo trutta (Πέστροφα)    
Cyprinus carpio (Κυπρίνος, Γριβάδι)    
Carassius auratus (Πεταλούδα)    
Tinca tinca (Γληνί)    
Barbus meridionalis (Ποταµογοβιός)    
Gobio gobio (Γοβιός) X   
Silurus aristotelis (Γλανίδι)  X Χ  
Belone belone(Ζαργάνα) X   
Atherina boyeri (Αθερίνα) X   
Sygnathus spp  X   
Hipocampus spp X   
Dicentrachus labrax (Λαυράκι) X   
Diplodus annualaris (Σπάρος) X   
Sparus aurata (Τσιπούρα) X   
Lithognathus mormyrus (Μουρµούρα) X   
Ganbusia affinis (Κουνουπόψαρο) X X  
Aphanius fasciatus (Γούργος) X X Χ  
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)  X  
Leuciscus svallize (∆ροσίνα)  X  
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)  X  
Rutilus ylikiensis (∆ροµίτσα, Χιροκόβα)   X  
Scardinius erythrophthalmus 
(Κοκκινοφτέρα) 

 X  

Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα)  X  
Scardinius scardafa  X  
Barbus albanicus (Στροσίδι)  X  
Phoxinelus pleurobipunctatus (Λιάρα)  X χ 
Tropidophoxinellus hellenicus (Γουρνάρα)  X  
Chelo labrosus (Βελάνιτσα, Πλαταρίδα) Χ X  
Liza aurata (Μυξινάρι) Χ X  
Liza saliens (Γάστρος, Κεφαλάς) Χ X  
Liza ramada (Μαυράκι, Λαυκίνος) Χ X  
Mugil cephalus (Κέφαλος) Χ X  
Gobitis trichonica (Τριχωνοβελονίτσα)  X  Χ  
Blennius fluviatilis  Χ  
Economidichthys trichonis (Νανογωβιός)  Χ  
Arnoglossus spp.(Γλώσσα) Χ   
Lepidorhombus spp Χ    
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Π.2.6 ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α ΚΑΙ ΈΝΤΟΜΑ 

Τα έντοµα της περιοχής του υγροβιότοπου 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 καλυφτεί 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. 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί µόνο µερικά Ορθόπτερα και Κολεόπτερα 

(συνολικά γύρω στα 180 είδη) γεγονός που δείχνει ότι µέχρι τώρα δεν έχει δοθεί έµφαση στη  

καταγραφή και ανάλυση της οµάδας αυτής. Παρόλα αυτά σε τέσσερις επιτόπιες επισκέψεις 

στους κυριότερους τύπους βιοτόπων της περιοχής που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

∆ροσόπουλο το 1990, συλλέχτηκαν πάνω από 200 επιπλέον είδη από τάξεις εντόµων που δεν 

έχουν καθόλου αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Νευροπτερα, Λεπιδόπτερα, ∆ίπτερα, Οµοπτερα 

και Ετεροπτερα). 


