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Αβοκετα
(Recuvirostra avocetta)
 
Η Αβοκέτα είναι ένα είδος 
παρυδάτιου το οποίο το συναντάμε 
στους περισσότερους ελληνικούς 
υγρότοπους, σε εκτάσεις με 
αλμυρά ρηχά νερά. Φωλιάζει 
σε μικρές νησίδες εσωτερικά 
των υγροτόπων δημιουργώντας 
αποικίες. Χαρακτηριστικός είναι 
ο τρόπος με τον οποίο αναζητάει 
την τροφή της, χρησιμοποιώντας 
το μακρύ, γυριστό ράμφος  της, 
το οποίο κουνάει δεξιά αριστερά 
στο νερό, ψάχνοντας για μικρούς 
ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς 
(μικρά καρκινοειδή). Ξεχειμωνιάζει 
σε μεγάλους αριθμούς στο 
Μεσολόγγι, Σπερχειό, Αλιάκμονα 
ενώ φωλιάζει στο Δέλτα Έβρου, 
Αξιού-Αλιάκμονα, Νέστου, στις 
Αλυκές Κίτρους, Καλλονής Λέσβου 
και Μεσολόγγι.

Φορέας Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Έδρα: Αιτωλικό
Τ.Θ. 1053 Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200
Τηλ.: 26320 55094
Φαξ: 26320 22110
info@fdlmes.gr
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Χαιρετισμός 
Προέδρου Φ.Δ.Λ.Μ.

Αγαπητέ αναγνώστη,
Καλούμαι, σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, να σου απευθύνω 

ένα σύντομο χαιρετισμό, με τον οποίο θεωρώ πως θα πρέπει 
αφενός να δώσω το προσωπικό μου «στίγμα» ως νέου προέδρου 

του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου αφετέρου να 
αναφερθώ λιτά σε κάποια καίρια ζητήματα και ιδιαίτερα στο 

ζήτημα ενημέρωσης και επικοινωνίας του Φορέα με τον κοινωνικό 
περίγυρο του Πάρκου, μίας και το περιοδικό που κρατάς 

έχει αυτόν ακριβώς το σκοπό. 
Σε ότι αφορά σε εμένα, ως προέδρου του Φορέα, θεωρώ 

σκόπιμο να αναφέρω ότι θα επιδιώξω να εφαρμοστούν στην 
πράξη οι γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησα σε μία ακατάπαυστη 

40χρονη ενασχόλησή μου με την προστασία και διατήρηση 
της φύσης είτε ως επιστήμονας ερευνητής είτε ως σύμβουλος 

εμπειρογνώμονας αλλά και ως στέλεχος και συνεργάτης διαφόρων 
ΜΚΟ που ασχολούνται επί δεκαετίες με την προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ελληνική Εταιρία προστασίας της 
Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, ΕΚΒΥ κλπ). Κλείνω αυτό 

το «στίγμα» μου αναφέροντας την ειδικότερη ενασχόληση και 
εμπειρία μου στο ζήτημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υγροτόπων 

όπως και γενικότερα στο ζήτημα των Φορέων Διαχείρισης τόσο 
κατά τα στάδια επινόησης και σχεδιασμού τους όσο 

και κατά τα στάδια λειτουργίας τους.
Σε ότι αφορά σε ορισμένα καθοριστικής σημασίας ζητήματα, 
σημειώνω ότι θεμελιώδης αρχή για την επίτευξη των στόχων 

ενός φορέα όπως ο δικός μας, αποτελεί η με θετικό τρόπο 
ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Πάρκου και πρώτα-

πρώτα των ήδη ευαισθητοποιημένων πολιτών όπως και 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων – χρηστών του Πάρκου 

όπως ψαράδων, κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, κυνηγών αλλά και 
επαγγελματιών που μπορούν να καρπωθούν διάφορα οφέλη από 

τη σωστή διαχείριση των πόρων 
(φυσικών, παραγωγικών, αισθητικών κλπ) του πάρκου. 

Σε αυτή τη θετική ενεργοποίηση καθοριστικό ρόλο παίζει η 
επικοινωνία του φορέα με τους παραπάνω η οποία θα επιδιωχθεί 

με πολλαπλούς τρόπους. Κατά την έναρξη της θητείας μου, αυτή η 
επικοινωνία ξεκινάει άμεσα με την πληροφόρηση που περιέχεται 

στο ανά χείρας περιοδικό του οποίου η έκδοση είχε καθυστερήσει 
σημαντικά (για αυτό και η μεγάλη έκταση αυτού του τεύχους). 

Χάριν όμως στην ιδιαίτερη προσπάθεια των στελεχών του φορέα, 
το τεύχος ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στα χέρια σου 

για μια πρώτη ενημέρωσή σου. 
Ευχόμενος καλή ανάγνωση, σου απευθύνω αυτόν τον πρώτο 

εγκάρδιο χαιρετισμό μου.

Ο Πρόεδρος το Φ.Δ.–Λ.Μ.
Φώτης Περγαντής
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Η λειτουργία του Φορέα 
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου (Φ.Δ.) για την 
περίοδο 2010-2015, αφορά κυρίως 
στην υλοποίηση της πράξης 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 
Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ - Α Ι Τ Ω Λ Ι Κ Ο Υ 
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ» που 
χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Επίσης, εθνική επιχορήγηση, 
για δράσεις μη επιλέξιμες από 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα για 
μικρής κλίμακας δράσεις, παρέχεται 
από το «Πράσινο Ταμείο». 

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις 
του Φ.Δ. έναντι του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
συνοψίζονται στους παρακάτω 
άξονες: 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, 
ΠΑΝΙΔΑΣ & ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ & 
ΕΙΔΩΝ  

ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 

Ε Ν Δ Υ Ν Α Μ Ω Σ Η 
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Η συγκεκριμενοποίηση των 

δράσεων, ανταποκρίνεται στους 
βασικούς στόχους δράσης του Φ.Δ. 
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 
• Αξιοποίηση της γνώσης του χώρου 
για το σχεδιασμό, ιεράρχηση και 
διατύπωση προτάσεων που να 
απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες 
και προβλήματα της περιοχής. 
• Επικοινωνία και διατήρηση 
σχέσεων συνεργασίας με φορείς 
της διοίκησης και των παραγωγών/
χρηστών.
• Αξιοποίηση της χρηματοδότησης 

για την ωρίμανση έργων που 
επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα 
της περιοχής. 

Με βάση αυτούς τους στόχους 
και στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του, 
ο Φ.Δ. συγκέντρωσε, κατέγραψε και 
καταχώρησε σε βάση δεδομένων 
στοιχεία μελετών, έργων και 
δράσεων που υλοποιήθηκαν στην 
περιοχή την περίοδο 1980-2010. 
Αξιολόγησε τα αποτελέσματά τους, 
ιεράρχησε τις σύγχρονες ανάγκες 
και σχεδίασε τις δραστηριότητες 
και παρεμβάσεις του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η όλη 
δραστηριότητα, περιλαμβανομένης 
και της δημιουργίας βάσης 
δεδομένων, υλοποιήθηκε 
αδαπάνως, με την εθελοντική 
συνδρομή των μελών της 
επιστημονικής επιτροπής που 
συστάθηκε για την διαμόρφωση 
του Πρόδρομου Επιχειρησιακού 

Σχεδίου του Φορέα Διαχείρισης. 
Σε ό,τι αφορά τη συνολική 

δραστηριότητα του Φορέα 
Διαχείρισης δεν περιορίζεται 
στην υλοποίηση της πράξης του 
ΕΠΠΕΡΑΑ αλλά και δράσεων  που 
επικεντρώνουν στην προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 
στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» με 

διακριτικό τίτλο «PRO.ACT. NATURA 
2000». 

Αναλυτικά, κατά την τριετία που 
πέρασε, υλοποιήθηκαν ανά άξονα 
δράσης:

Άξονας 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ & 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Η υλοποίηση του άξονα 1 

στηρίζεται σε δύο βασικές δράσεις: 
• Επόπτευση της προστατευόμενης 
περιοχής. Τηρούνται ημερήσια 
δελτία συμβάντων, φωτογραφικό 
υλικό και ενημερώνονται 
οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 
περιπτώσεις που εντοπίζονται 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας κλπ. 
• Παρακολούθηση των 
προστατευτέων αντικειμένων. Το 

προσωπικό του Φ.Δ. καταγράφει 
και αξιολογεί την κατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και όπου 
διαπιστώνονται προβλήματα, 
λόγω χρήσης ή και φυσικών 
αιτίων, προτείνει στις αρμόδιες 
υπηρεσίες μέτρα διαχείρισης ή 
αποκατάστασης. Η συστηματική 
επιστημονική καταγραφή και 
παρακολούθηση των οικοτόπων και 
ειδών της περιοχής, θα διενεργηθεί 

Στόχοι και δράσεις
του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
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την περίοδο 2013-2014, με 
τη συνδρομή εξειδικευμένων 
εξωτερικών συνεργατών. 

Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν: 
α) εντοπισμός και καταγραφή 
χώρων εμφάνισης του ενδημικού 
είδους  Centaurea aetolica. 
β) διενέργεια, σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, μεσοχειμωνιάτικων 
καταμετρήσεων ορνιθοπανίδας, 
οργάνωση επιχειρήσεων διάσωσης 
πουλιών, παρακολούθηση αποικίας 
αργυροπελεκάνων. 
γ) καταγραφή περιστατικών 
τραυματισμού ή/και θανάτωσης 
θαλάσσιων χελωνών (Caretta caret-
ta). 
δ) παρακολούθηση,  καταγραφή 
και παρέμβαση προς αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων σε 
ευαίσθητες περιοχές που δέχονται 
έντονες πιέσεις καθώς και ένταξη, 
στα προγράμματα χρηματοδότησής 
του, μελετών για ωρίμανση έργων, 
προκειμένου να τεθούν στη 
διάθεση τοπικών και περιφερειακών 
φορέων που δικαιούνται την 
εκτέλεσή τους. Πιο συγκεκριμένα: 
• στις αμμονησίδες του μετώπου 
του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, όπου οι 
ανθρωπογενείς πιέσεις είναι έντονες 
λόγω ανάπτυξης παράνομης 
οικιστικής δραστηριότητας η 
οποία, παράλληλα με τις σοβαρές 
επιπτώσεις στους οικοτόπους και 
τα είδη των περιοχών, επιτείνει τα 
φαινόμενα διάβρωσης. 

Στα πλαίσια αυτά, το προσωπικό 
του Φ.Δ. πραγματοποίησε πλήρη 
καταγραφή, φωτογράφηση και 
αποτύπωση σε χάρτη GIS όλων των 
καταπατήσεων, περιλαμβανομένων 
και των παροχών κοινής ωφέλειας, 
στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν 
συνδέσεις και όλα τα δεδομένα 
τέθηκαν στη διάθεση των αρμόδιων 
υπηρεσιών. 
• στη λιμνοθάλασσα Ανατολικής 
Κλείσοβας η οποία εμφανίζει 
δυστροφικές κρίσεις συνοδευόμενες 
από μαζικούς θανάτους ψαριών. Ο 
Φορέας Διαχείρισης προχώρησε 
στη διάνοιξη του στομίου της Αν. 
Κλείσοβας και στην εκπόνηση 
προκαταρκτικής μελέτης για τη 
διαχείριση των υδάτων της (Πράσινο 
Ταμείο) και στόχο την αναβάθμιση 

της υδατοποιότητας με φυσικές 
διεργασίες (υγροτοπική βλάστηση). 
•στην περιοχή Πλώσταινας 
Μεσολογγίου, όπου έχει σημαντικά 
διαταραχθεί το μικροκλίμα 
εξαιτίας της λειτουργίας της 
ομώνυμης υδάτινης λεκάνης ως 
προθερμάστρα αλυκής. Έγινε 
τοπογραφική αποτύπωση βυθού 
και εκπονήθηκε προκαταρκτική 
μελέτη (Πράσινο Ταμείο) στην οποία 
προτείνονται μέτρα επανασύνδεσης 
της λεκάνης της Πλώσταινας με 
τη θάλασσα και αναμόρφωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας της 
αλυκής με παράλληλη αξιοποίηση 
των παρεμβάσεων για τουριστική 
ανάπτυξη. 
ε) χρηματοδότηση μελετών 
ωρίμανσης έργων, τις οποίες θέτει 
στη διάθεση των αρμοδίων για 
την υλοποίηση έργων φορέων 
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Δήμο Ι.Π. 
Μεσολογγίου): 
•Οριστική Μελέτη συμπληρωματικών 
για την αναβάθμιση των υδατικών 
οικοσυστημάτων της Ν.Δ. Αιτωλ/νίας. 
Από το 2011 έχουν ολοκληρωθεί τα 
τεύχη δημοπράτησης για τα έργα: 
1) Άρση αναχώματος στη Νίδοβα 
Αιτωλικού, 
2) Επέκταση του δυτικού 
υφαλαύλακα της κεντρικής 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και 
διάνοιξη μικρού υφαλαύλακα δυτικά 
του απομένοντος αναχώματος του 
Πόρου – Ντολμά,  
3) Άρση Αναχωμάτων στο σύμπλεγμα 
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού, κατασκευή νέας γέφυρας 
στη παλιά θέση της 7ης καμάρας 
και επισκευή της 3ης καμάρας και 
των οδοστρωμάτων στο δρόμο 
Τουρλίδας, 
4) Βελτίωση εφεδρικού συστήματος 
διάθεσης Λυμάτων του Σ.Ε.Λ. 
Αιτωλικού, 
5) Άρση παλαιών φραγμών 
στην περιοχή του Αιτωλικού και 
αντικατάσταση φραγμών με νέου 
τύπου, 
6) Αποκατάσταση βλαβών στη 
διώρυγα ΔΧΧ. 
• Οριστική Μελέτη για τη Διαχείριση 
νερών αντλιοστασίων D1, D2, D6. Η 
μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) είναι 
σε φάση παραλαβής. Σε ό,τι αφορά 
το αντικείμενό της περιλαμβάνει 
αφενός την αποκατάσταση και 

εκσυγχρονισμό των στραγγιστικών  
αντλιοστασίων και αφετέρου τα 
έργα: 
1) μερική εκτροπή του D6 (που 
εκβάλλει στη λ/θ Αιτωλικού) προς το 
D1 
2) διάχυση νερών του D1 (που 
εκβάλλει στην Αγ. Τριάδα Αιτωλικού) 
κατά μήκος του παραλιακού 
αναχώματος 
3) διάχυση νερών D2 (σήμερα 
εκβάλλει απευθείας στη λ/θ 
Θολής) στο Θολό και στη συνέχεια 
παροχέτευσή τους στις λ/θ Θολής και 
Παλαιοποτάμου. 

Επιδιωκόμενος στόχος των 
παρεμβάσεων αυτών είναι η 
εξυγίανση των νερών αποστράγγισης 
με φυσικό τρόπο, δηλ. με την 
παραμονή για ικανοποιητικό 
διάστημα σε υγροτοπική περιοχή 
με την οποία επιτυγχάνεται: 
αφαίρεση θρεπτικών, μείωση 
ΒΟD & μικροβιολογικής ρύπανσης 
(επίδραση υγροτοπικής βλάστησης), 
καθίζηση φερτών και σταδιακή 
διάχυση γλυκών νερών στις λ/θ. 
• Μελέτη Προσδιορισμού χώρου 
Απόθεσης Αδρανών. Η μελέτη έχει 
προτείνει, βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού και νομικού καθεστώτος, 
κατάλληλη περιοχή στην οποία 
μπορεί να αναπτυχθεί υποδομή για 
την επεξεργασία δομικών υλικών 
(ανάκτηση, διαχωρισμός προς 
ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση) 
και χώρος απόθεσης των αδρανών. 

Η αξιοποίηση της μελέτης θα 
απαντήσει στο υπαρκτό έλλειμμα 
χώρου διάθεσης δομικών υλικών σε 
όλη την Αιτωλ/νία και, σε ό,τι αφορά 
την προστατευόμενη περιοχή, θα 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
παράνομης επίχωσης υγροτοπικών 
εκτάσεων. 
• Μελέτη επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων λυμάτων 
Βιολογικών Καθαρισμών (ΒιοΚα) 
της περιοχής του Εθνικού Πάρκου. 
Η μελέτη αξιολογεί τη λειτουργία 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων επεξεργασίας των ΒιοΚα 
και προτείνει τρόπους αξιοποίησης 
των εκροών και της λυματολάσπης 
για αρδευτική χρήση και λίπανση 
αντίστοιχα. 
ε) δημιουργία 4 πασσαλόπηκτων 
εξεδρών προς διευκόλυνση 
φωλιάσματος υδρόβιων ειδών 
ορνιθοπανίδας. Η δράση ακόμα 
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(από το 2011) δεν κατέστη δυνατό 
να ολοκληρωθεί ακόμα, λόγω 
γραφειοκρατικών κωλυμάτων που 
τέθηκαν από υπηρεσίες. 
στ) εφαρμογή βελτιωμένου 
τύπου ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων στα ιχθυοτροφεία 
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας 
ΠΕ Αιτωλ/νίας, ως διαχειριστικό 
μέτρο που αποσκοπεί  αφενός 
στην βελτίωση της κυκλοφορίας 
των νερών και αφετέρου στην 

ενίσχυση των ιχθυαποθεμάτων 
(Μεσογειακός Κανονισμός) μέσω της 
απελευθέρωσης και στην εφαρμογή 
διαχειριστικού σχεδίου για το χέλι 
(Κανονισμός για τα αποθέματα 
χελιού). 
ζ) γνωμοδοτήσεις στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
καταχώρηση των δραστηριοτήτων 
σε GIS (βιομηχανικές, 
γεωργοκτηνοτροφικές, τεχνικά έργα, 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ κλπ) με σκοπό 
την παρακολούθηση της τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων σε 
συνδυασμό με τυχόν επιπτώσεων σε 
προστατευτέα αντικείμενα από τη 
λειτουργία τους. 

Οι γνωμοδοτήσεις 
διεκπεραιώνονται σε 20 το πολύ 
ημέρες και σε αρκετές περιπτώσεις 
επιλύθηκαν χρονίζοντα προβλήματα 
αδειοδότησης επενδύσεων, 
διατυπώθηκαν ρεαλιστικές 
προτάσεις προς υπηρεσίες και 

αρχές και αναπτύχθηκαν δράσεις 
για ζωτικής σημασίας προβλήματα 
του περιβάλλοντος, του τοπικού 
πληθυσμού και των απασχολούμενων 
στη λιμνοθάλασσα. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, 
στα ημερήσια δελτία επόπτευσης 
της προστατευόμενης περιοχής, 
καταγράφηκαν και περιλαμβάνονται 
συμβάντα που ομαδοποιημένα 
αφορούν: απόρριψη στερεών και 
υγρών αποβλήτων, παράνομη 
απόληψη αδρανών από τις 

κοίτες ποταμών, καταπατήσεις, 
εκχερσώσεις, λαθροθηρία κλπ. 
Για την ουσιαστική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών ο Φ.Δ. 
εκτός από την ενημέρωση των 
αρμόδιων υπηρεσιών επεδίωξε, 
κατά περίπτωση, τη συνεργασία 
μαζί τους σε επίπεδο κοινών 
κλιμακίων επόπτευσης/αυτοψίας 
χωρίς να υπάρχει πάντα η επιθυμητή 
ανταπόκριση και εξαιτίας διοικητικών 
ή νομικών κωλυμάτων που οδηγούν 
κυρίως σε αναποτελεσματικότητα 
παρεμβάσεων.

Άξονας 2
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ & ΕΙΔΩΝ

Ο άξονας 2 περιλαμβάνει: 
• Ενημέρωση κοινού 
• Δημοσιότητα, διάχυση πληροφορίας 

Στα πλαίσια αυτά ο Φορέας 
Διαχείρισης: 
α) συμμετείχε σε 5 εκθέσεις 
προβάλλοντας το φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής και τις δράσεις που 
αναπτύσσει για την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του κοινού, τη 
συμβολή του σε προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά 
και για την ανάδειξη της προστασίας 
του Εθνικού Πάρκου ως στοιχείο 
ανάπτυξης της περιοχής 
- Active trip – Πανελλήνια έκθεση 
ειδικών μορφών τουρισμού 2012 & 
2013 (Πάτρα) 
- Έκθεση Τοπικών Προϊόντων 2011 & 
2012 (Μεσολόγγι). 
- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012 (Θεσσαλονίκη). 
Συμμετοχή σε κοινό περίπτερο με το 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 
β) αναδόμησε με τις δικές του 
δυνάμεις τον ιστοχώρο του ώστε 
να καταστεί πιο λειτουργικός και 
εξασφάλισε τη διαρκή ενημέρωσή 
του με στοιχεία της περιοχής, 
φωτογραφικό υλικό, μελέτες, 
δράσεις, αλλά και με την ανάρτηση 
α π ο φ ά σ ε ω ν / α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν /
προκηρύξεων στα πλαίσια του 
προγράμματος «Διαύγεια». 
γ) διαμόρφωσε πινακίδες για τη 
σήμανση χώρων και την ενημέρωση 
του κοινού τις οποίες κατασκευάζει 
και θα τοποθετήσει, στους χώρους 
που υποδείχθηκαν, ο Δήμος 
Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω του Επ. 
Προγράμματος «Αλιεία». 
δ) αξιοποίησε τα ΜΜΕ σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο (αρθρογραφία, 
συνεντεύξεις, κλπ.) για την ανάδειξη 
της περιοχής, την προβολή των 
δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού & 
αλιευτικού τουρισμού, των τοπικών 
προϊόντων κλπ. ενώ συμμετείχε με 
παρεμβάσεις στη διαβούλευση για 
τα ν/σ για τη βιοποικιλότητα, τη 
διαχείριση υδάτων, τον αλιευτικό 
τουρισμό, την συγχώνευση 
των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών. 
ε) επανεκτύπωσε ενημερωτικά 
έντυπα και σχεδίασε την έκδοση νέων 
με θέματα την αξία των υγροτόπων 
και την ορνιθοπανίδα της περιοχής 
(στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η 
παρούσα έκδοση). 

Άξονας 3
ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης 
ασχολήθηκε με δύο θέματα: 
• την αναθεώρηση της ΚΥΑ που διέπει 
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το Εθνικό Πάρκο και 
• τη νομιμοποίηση των δημόσιων 
υποδομών των ιχθυοτροφείων 
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού 
α) αναθεώρηση της ΚΥΑ 22306/2006
διαμορφώθηκε και υποβλήθηκε στο 
ΥΠΕΚΑ (2011) σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο, στο 
οποίο αντιμετωπίζονται παραλήψεις 
ή αστοχίες της ισχύουσας Κ.Υ.Α. 
και επιδιώκεται ο εξορθολογισμός 
μέτρων και προϋποθέσεων για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις. Στα πλαίσια 
αυτά αποτυπώθηκε σε GIS ο χάρτης 
του Εθνικού Πάρκου και οι ζώνες 
προστασίας, εξασφαλίζοντας αφενός 
τη σαφήνεια των ορίων και αφετέρου 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. 
Για την καλύτερη ανταπόκριση στις 
ανάγκες, είχε προηγηθεί η σύνταξη 
ερωτηματολογίου, η καταγραφή 
και επεξεργασία απόψεων/
προτάσεων υπηρεσιών και φορέων. 
β) νομιμοποίηση των δημόσιων 
υποδομών των ιχθυοτροφείων 
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού εκπονήθηκε από το 
Φ.Δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και χρηματοδοτήθηκε 
(Πράσινο Ταμείο) η τοπογραφική 
αποτύπωση των δημόσιων 
υποδομών των ιχθυοτροφείων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
η νομιμοποίησή τους, που είναι 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε 
επενδυτικά και άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

Άξονας 4
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
μαθητών 
• Εκδηλώσεις / Συνέδρια 
• Προώθηση Συμμετοχικής 
Διαδικασίας.

Είναι κοινός πλέον τόπος ότι, 
η προστασία του περιβάλλοντος 
προϋποθέτει τη γνώση των αξιών και 
λειτουργιών των οικοσυστημάτων. 
Για το λόγο αυτό και με δεδομένη 
τη δύναμη αντίδρασης που γεννά 
το στενό ατομικό συμφέρον, ο 
Φορέας Διαχείρισης έθεσε σε 
προτεραιότητα δράσεις ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και συνεργασίας 
με φορείς, υπηρεσίες, χρήστες. Οι 
δράσεις αφορούν σε: 
α) περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
μαθητών. 

Οι δραστηριότητα αφορά σε 
ενημέρωση ομάδων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ή ολόκληρων σχολικών 
μονάδων. Για τους σκοπούς της 
δράσης αξιοποιούνται οι υποδομές 
του Κέντρου Πληροφόρησης 
του Φορέα Διαχείρισης, τα μέσα 
επόπτευσης για το πεδίο (τηλεσκόπια, 
κιάλια) καθώς και, για την κατανόηση 
της λειτουργίας της λιμνοθάλασσας, 
οι υποδομές των ιχθυοτροφείων, στις 
οποίες με μεγάλη προθυμία γίνονται 
δεκτοί οι επισκέπτες από τους 
ψαράδες. 

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά 
των επισκεπτών που υποδέχθηκε 
και ξενάγησε ο Φ.Δ. συνοπτικά 
αποτυπώνονται στα διαγράμματα 
που ακολουθούν: 
β) οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων. 

Ο Φορέας συνδιοργάνωσε 
ημερίδες με θέμα «Τρεις Αιώνες 
κλιματικής αλλαγής στη Δυτ. Ελλάδα 
(19ος-21ος αιώνας)», «Τα υγροτοπικά 
συστήματα ως αναπτυξιακός πόρος 
της περιφέρειας - Ο τουρισμός 
στους υγρότοπους», «Υγρότοποι και 
Διαχείριση Υδάτων» και συμμετείχε 
με εισηγήσεις σε ημερίδες όπως 
«αναγκαιότητα της ανακύκλωσης» 
(ΚΠΕ Μεσολογγίου), «ένταξη του 
φυσικού περιβάλλοντος στην 
καθημερινότητα του τοπικού 
πληθυσμού» (Αρχιτεκτονική 
Παν/μίου Πατρών), «δράσεις & 
προβλήματα Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» (Παν/
μιο Αιγαίου). 

Οργάνωσε με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Μεσολογγίου-Θέρμου σεμινάριο 
αναγνώρισης/παρατήρησης πουλιών 
ανοιχτό σε μαθητές και ενήλικες. 
γ) οργάνωση συσκέψεων με φορείς 
και υπηρεσίες. 

Στόχος των συσκέψεων ήταν, με 
βάση την παράθεση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η περιοχή, ο 
προγραμματισμός κοινών δράσεων 
ή η συμφωνία σε λήψη/εφαρμογή 
μέτρων, κυρίως διαχειριστικών, με 
χρήστες, φορείς και υπηρεσίες. 

Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία 
των συσκέψεων περιέλαβε θέματα 
όπως: αντιμετώπιση του παράνομου 
κυνηγιού, εφαρμογή διαχειριστικών 
μέτρων στη λιμνοθάλασσα, σύνταξη 
σχεδίου προκήρυξης για τη μίσθωση 
ιχθυοτροφείων, προσδιορισμός 
ενεργειών για την αντιμετώπιση 
προβλήματος καταπατήσεων κλπ. 
δ) οργάνωση και συμμετοχή με 
τοπικούς φορείς σε δράσεις όπως 
καθαρισμός ακτών στα πλαίσια της 
εκστρατείας MEDSOS «Καθαρίστε 
τη Μεσόγειο», φύλαξη του δάσους 
Φράξου σε συνεργασία με το 
Δασαρχείο Μεσολογγίου, επόπτευση 
της περιοχής για την αντιμετώπιση 
της λαθροθηρίας σε συνεργασία με 
το Δασαρχείο Μεσολογγίου και τον 
Κυνηγετικό Σύλλογο.

Άξονας 5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

• Σχέδια δράσης 
• Τεχνικές & Οικονομικές Εκθέσεις. 
Στα πλαίσια της διαχείρισης των 
προγραμμάτων, διεκπεραιώθηκαν: 
- Σχεδιασμός δράσεων,  
- Εθνικές και διεθνείς διαγωνιστικές 
διαδικασίες για την ανάδειξη 
αναδόχων των υπό ανάθεση 
υπηρεσιών, προμηθειών και για 
την πρόσληψη προσωπικού, - 
παρακολούθηση υλοποίησης 
φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των πράξεων 
με αντίστοιχη ενημέρωση και 
εγκρίσεις από το Δ.Σ. του Φορέα 
και συμπλήρωση μηνιαίων 
τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων 
δελτίων που αποστέλλονται σε 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 
όπως είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (εποπτεύον 
υπουργείο), οι Διαχειριστικές Αρχές 
των επιμέρους προγραμμάτων,  
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,  
το Υπ. Οικονομικών, το Υπ. 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
-οργάνωση συσκέψεων με 
τοπικούς φορείς και υπηρεσίες 
για τη συγκεκριμενοποίηση του 
αντικειμένου κυρίως των οριστικών 
μελετών των οποίων διευθύνουσα 
υπηρεσία είναι η Δ/νση Δ7 του Υπ. 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
-ετήσιος εξωτερικός οικονομικός 
και διαχειριστικός έλεγχος από 
Ορκωτούς Λογιστές.

8

Η οικονομική συγκυρία των 
τελευταίων ετών έφερε 
στο προσκήνιο, με τον πιο 

απόλυτο τρόπο και το πρόβλημα των 
επιπτώσεων από βίαιες επεμβάσεις 
στο φυσικό περιβάλλον. 

Στην περιοχή μας, οι διευθετήσεις 
υδατορροών (Αχελώος, Λυσιμαχία, 
αποξηράνσεις κλπ.) που κρίθηκαν 
ως αναγκαίες και αποτέλεσαν 
κεντρικές αναπτυξιακές επιλογές 
της δεκαετίας του ‘60, μπόρεσαν να 
λειτουργήσουν απρόσκοπτα όσο, 
σε περιόδους σχετικής ευμάρειας, 
υπήρχε η δυνατότητα συντήρησης 
ή και αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που δημιουργούσαν, 
όπως: μέτρα για την εξυγίανση της 
λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, 
διάνοιξη στομίων λιμνοθαλασσών, 
συντήρηση διωρύγων για την 
απαγωγή των πλημμυρικών νερών 
της Λυσιμαχίας, συντήρηση και 
λειτουργία αποστραγγιστικών 
αντλιοστασίων κλπ. 

Τον περασμένο χειμώνα, εξαιτίας 
και των έντονων βροχοπτώσεων, τα 
προβλήματα που είχαν συσσωρευθεί, 
από την έλλειψη των απαιτούμενων 
συντηρήσεων σε τεχνικά έργα, 
αποκάλυψαν το φαύλο κύκλο που 
δημιουργούν οι παρεμβάσεις στα 
φυσικά συστήματα. Συγκεκριμένα: 
το σύστημα Τριχωνίδα-Λυσιμαχία-
Αχελώος αποτελεί ενιαία υδραυλική 
ενότητα. Τα πλημμυρικά νερά της 
Λυσιμαχίας μεταφέρονται μέσω της 
διώρυγας ΔΧΧ προς τη θάλασσα και 

μέσω της διώρυγας του Δίμηκου 
προς τον Αχελώο. 

Οι φθορές της ΔΧΧ και η μείωση 
από φερτά της διατομής του 
Δίμηκου είχαν σαν αποτέλεσμα την 
αδυναμία εκτόνωσης της Λίμνης. 
Παράλληλα ο παλαιός σχεδιασμός, 
με παροχέτευση νερών προς τη 
λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, δεν 
μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί, αφού 
ήταν η αιτία για τη δραματική 
αύξηση της ανοξικής στήλης του 
νερού και την εμφάνιση κρίσεων 
με έκλυση υδροθείου, που έθεσε 
σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των 
κατοίκων του Αιτωλικού. 

Το ντόμινο αυτό των 
προβλημάτων είναι ένα μόνο 
παράδειγμα που δείχνει ότι, οι 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ιδίως 

σε δυναμικά φυσικά συστήματα, 
εύκολα μετατρέπονται σε Λερναία 
Ύδρα, δημιουργώντας διαρκώς 
νέες ανάγκες σε έργα και δαπάνες. 
Ο πιο ασφαλής τρόπος διαχείρισης 
και αξιοποίησης των υδάτινων 
πόρων μιας περιοχής -και της δικής 
μας- είναι αυτός που σέβεται και 
στηρίζεται στις φυσικές λειτουργίες. 

Σήμερα, η εμπειρία και η γνώση 
αναδεικνύει σε πρωταρχικό ζήτημα 
και επιβάλλει την αναθεώρηση 
της κρατούσας αντίληψης με 
στροφή προς την αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, όπου 
είναι δυνατό, αντί των περεταίρω 
παρεμβάσεων. Είναι ένα βασικό 
μέτρο για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας σε παραγωγικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πλημμυρικά φαινόμενα Λυσιμαχείας 
Συνέπειες ανθρωπογενών παρεμβάσεων

Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου − Αιτωλικού, κάτω 
ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου 
και Ευήνου και νήσων Εχινάδων 
εποπτεύεται συνεχώς και καθημερινώς 
από τους επόπτες - φύλακες του 
Φορέα Διαχείρισης, το μέγεθος 
και οι ιδιομορφίες της περιοχής, η 
πυκνότητα του πληθυσμού και οι 
εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες 
δημιουργούν προϋποθέσεις εμφάνισης 
απειλών για τη βλάστηση, τα είδη της 
περιοχής αλλά και γενικότερα την 
ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Ο επόπτης - φύλακας καταβάλλει 
καθημερινά υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για να μπορέσει να 
καλύψει την τόσο μεγάλη έκταση του 
Εθνικού Πάρκου. Επίσης οι εθελοντές 
οι οποίοι αποτελούν και αυτοί ένα 
σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Πάρκου, 
πλαισιώνουν με τον ρόλο τους το έργο 
του Φορέα Διαχείρισης. 

Η φύλαξη στον Φορέα Διαχείρισης 
είναι διαρκής δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση σε ζητήματα όπως: λαθροθηρία 
- κυνήγι, συλλογή ειδών χλωρίδας, 
αυθαίρετα κτίσματα - επιχωματώσεις 
(μπαζώματα), πυρκαγιές, βόσκηση, 

απόθεση απορριμμάτων, απόρριψη 
ανεπεξέργαστων αστικών - 
βιομηχανικών λυμάτων, λαθροϋλοτομία, 
λατόμευση.

Όλες αυτές τις περιόδους επιτεύχθηκε 
ο στόχος του αποτελεσματικού ελέγχου 
και καταγραφής των παραβιάσεων αλλά 
και φυσικά της πυροφύλαξης που ως 
θερινή προτεραιότητα αποσoβήθηκαν 
σοβαρά κρούσματα πυρκαγιών.

Στον Παρακάτω πίνακα 
αποτυπώνεται ανά ποσοστά όπως 
πρόσφατα έχει διαμορφωθεί το 
πλήθος των διαφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση του 
Εθνικού Πάρκου.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω 
και με βάση την ανάγκη για καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη επόπτευση 
- φύλαξη των προστατευόμενων 
περιοχών του Εθνικού Πάρκου 
διαμορφώθηκε ημερήσιο πρόγραμμα 
περιπολιών όπου μέσα και από το σχετικό 

Παγκόσμια
ημέρα 

Υγροτόπων
Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 

υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους 
Υγροτόπους στην πόλη Ραμσάρ του 
Ιράν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. 
Υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα δέλτα, τα 
έλη, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, 
οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές 
λίμνες. Η συνθήκη Ραμσάρ αποσκοπεί 
στην προστασία και τη συνετή χρήση όλων 
των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών 
δράσεων και διακρατικής συνεργασίας ως 
μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Στη συνθήκη περιλαμβάνονται 1524 
υγρότοποι με έκταση 520 εκατομμυρίων 
στρεμμάτων περίπου. 

Στη χώρα μας, βάσει της συνθήκης 
Ραμσάρ, προστατεύονται δέκα 
υγρότοποι: Δέλτα Έβρου, οι λίμνες 
Ισμαρίδα και Βιστονίδα, το Πόρτο Λάγος 
και οι γύρω λιμνοθάλασσες, το Δέλτα και 
η λιμνοθάλασσα Νέστου, η τεχνητή λίμνη 
Κερκίνη, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, 
το Δέλτα των ποταμών Αξιού- Λουδία-
Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός κόλπος, η 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και η 

λιμνοθάλασσα Κοτύχι στο Νομό Ηλείας. 
Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα 

Υγροτόπων 2013, που έχει καθιερωθεί 
να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 
Φεβρουαρίου, ο Φορέας Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
προγραμμάτισε ένα δεκαπενθήμερο 
δράσεων.

Αναλυτικότερα αυτές ήταν οι εξής:
1-8/2/2013 

Εβδομάδα αφιερωμένη στη «γνωριμία 
των μαθητών με τους υγρότοπους». Το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ήταν 
στη διάθεση όσων σχολικών μονάδων 
το επιθυμούσαν, να τις επισκεφθεί για 
να παρουσιάσει και να συζητήσει με 
τους μαθητές σχετικά με τις οικολογικές 
αξίες και λειτουργίες του υγροτόπων της 
περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού.

10/2/2013 
Οργανώθηκε στο Τρικούπειο 

Πνευματικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία σεμινάριο με 
θέμα: «Μαθαίνοντας να Αναγνωρίζω τα 
πουλιά». Το σεμινάριο απευθύνονταν σε 
κάθε ενδιαφερόμενο και περιλάμβανε 
τόσο θεωρητικό μέρος όσο και πρακτική 
άσκηση με παρατήρηση πουλιών στην 
περιοχή της Κλείσοβας.

16/2/2013
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας οργανώθηκε ημερίδα με 
θέμα: «Υγρότοποι και διαχείριση υδάτων».

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν: 
- Έναρξη εργασιών: Ν. Υφαντής, 
Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος και 
Έργων  
- Υδάτινα οικοσυστήματα και 
τοπική κοινωνία – Πρωτοβουλίες 
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 
Εισηγητής: Νίκος Αναγνόπουλος, 
Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης 
- Εξυγίανση Βόρειου τμήματος Ανατολικής 
Κλείσοβας & αποκατάσταση κυκλοφορίας 
νερών στην προθερμάστρα της αλυκής 
(Πλώσταινα). Εισηγητής: Δρ Θ. Σερετάκη
- Έργα Διαχείρισης νερών αντλιοστασίων 
που εκρέουν στη δυτική λιμνοθάλασσα 
Εισηγητής: Π. Παναγόπουλος, ECOS 
Μελετητική Α.Ε.
- Έργα Αναβάθμισης υδατικών 
οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νίας – η 
περίπτωση του Αιτωλικού. Εισηγητής: Ζ. 
Λαδά. Πολιτικός Μηχανικός
- Σχέδια Διαχείρισης υδατικών πόρων Δυτ. 
Ελλάδας – Πρώτη προσέγγιση. Εισηγητής 
: κ. Πυργάκη, Δ/νση Υδάτων Αποκ. 
Διοίκησης Δ.Ε.Π.ΙΝ.

Γιάννης Κασβίκης 
Περιβαλλοντολόγος - Διαχείριση περιβάλλοντος 

και Φυσικών πόρων
M.Sc Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Επόπτευση - Φύλαξη Εθνικού Πάρκου
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σχέδιο επόπτευσης  - φύλαξης 
ακολουθούνται καθημερινώς οι 
επιλεγμένες διαδρομές προς επαρκή 
κάλυψη  όλων των περιοχών ευθύνης 
του Φορέα Διαχείρισης. 

 Σκοπός μας για την 
περίοδο 2013-2015 είναι η 
επιδίωξη ενός Πρωτοκόλλου  
Συνεργασίας με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που συνεργάζονται για 
την προστασία της περιοχής όπως 
Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό 
και Θηροφυλακή. Με το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας θα καταστεί δυνατή η 

νόμιμη και σύσσωμη η συνεργασία 
όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, με 
σκοπό τον συντονισμό τους και την 
άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις 
παραβάσεων.

Την περίοδο αυτή θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στις Περιοχές 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και 
στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης 
με την συνεχή παρουσία φύλαξης 
και καταγραφής δεδομένων ώστε 
να λειτουργεί το Τμήμα Φύλαξης 
επικουρικά με το Τμήμα Προστασίας 
και Διαχείρισης.

Κατά την θερινή περίοδο θα 

δοθεί έμφαση στην πυροπροστασία, 
καθώς η περιοχή μας βρίσκεται καθ’ 
όλο το καλοκαίρι σε υψηλά επίπεδα 
επικινδυνότητας για πυρκαγιές. 

Τέλος η επικοινωνία με τον 
τοπικό πληθυσμό αποτελεί μία 
από τις συνεχείς δραστηριότητες 
του Φορέα Διαχείρισης, ώστε η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας να 
αποτελέσει συνήθεια.

 
Γιάννης Κασβίκης 

Περιβαλλοντολόγος - Διαχείριση 
περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων

M.Sc Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Στο Εθνικό Πάρκο έχουν 
παρατηρηθεί περί τα 290 
διαφορετικά είδη πουλιών, από τα 
οποία τουλάχιστον 70 είδη είναι 
απειλούμενα και περιλαμβάνονται 
στο Προσάρτημα (ANNEX I) της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Επίσης έχουν 
παρατηρηθεί 32 από τα 36 ευρωπαϊκά 

είδη ηµερόβιων αρπακτικών. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται ο Βασιλαετός, 
ο Στικταετός, ο Κραυγαετός, το 
Χρυσαγέρακο και ο Ψαραετός. Οι 
πληθυσμοί αγριόπαπιας κυμαίνονται 
συνήθως από 20.000 έως 30.000 
άτοµα ενώ οι φαλαρίδες από 30.000 
έως 40.000 άτομα. Τα παρυδάτια - 
χαρδριόµορφα κυμαίνονται κατά 
το χειμώνα γύρω στις 15.000 άτομα 
ενώ τα βροχοπούλια ξεπερνούν τα 
1.000 άτομα. Το χειμώνα συναντάμε 
τον Λεπτόραµφο Γλάρο σε 

πολλές εκατοντάδες όπως επίσης 
παρατηρούμε την διαχείμαση πλέον 
περί των 10.000 φοινικόπτερων και 
περί των 200 αργυροπελεκάνων. 
Στα μεταναστεύοντα είδη 
περιλαμβάνονται και ο 
Πορφυροτσικνιάς και η Χαλκόκοτα 
(εκατοντάδες) όπου στις διάφορες 

διαδρομές τους τα διάφορα είδη 
τσικνιάδων ξεπερνούν συνολικά τα 
2.000 άτομα. Στα φωλιάζοντα είδη 
περιλαμβάνονται ο Καλαµοκανάς, το 
Νανογλάρονο, το Ποταµογλάρονο, 
το Γελογλάρονο, η Αβοκέτα, το 
Νεροχελίδονο, η Πετροτριλίδα, το 
Όρνιο, το Κιρκινέζι, ο Πελαργός αλλά 
και κατά την πρόσφατη πενταετία ο 
Αργυροπελεκάνος.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και 
απρόσμενες παρατηρήσεις πουλιών 
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια 

έγινε τον Ιούνιο του 2012 στην 
περιοχή του εθνικού μας πάρκου. Ένας 
Μαυροτσικνιάς (Egretta ardesiaca) 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή Βαλτί, 
βόρεια των εκβολών του Αχελώου. 
Πρόκειται για την 1η παρατήρηση 
στην ηπειρωτική Ευρώπη γι αυτό 
το είδος που ζει αποκλειστικά στην 
τροπική Αφρική νότια της Σαχάρας. 
Πιθανώς τον περασμένο χειμώνα 
ο Μαυροτσικνιάς να συνάντησε 
μια ομάδα Λευκοτσικνιάδων που 
διαχείμαζαν στην Αφρική και τους 
ακολούθησε όταν αυτοί επέστρεψαν 
στην Ευρώπη. 

Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός 
είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες, 
ομάδες Αργυροπελεκάνων (Peleca-
nus crispus) προτίμησαν το Εθνικό 
Πάρκο σαν ενδεδειγμένο χώρο 
φωλιάσματός τους. Το φώλιασμα 
προσδιορίστηκε για πρώτη φορά τον 
Ιούνιο του 2011. Οι παρατηρήσεις 
έγιναν από επιλεγμένες θέσεις του 
οδικού δικτύου που περιβάλλει τη 
λιμνοθάλασσα, με χρήση κιαλιών και 
τηλεσκοπίου. Εκτιμήθηκε ότι αρχικά 
(2011) φώλιασαν 6 ως 7 ζεύγη. Την 
περίοδο εκείνη καταμετρήθηκαν 
πάνω στην αποικία 8 ανεπτυγμένοι 
νεοσσοί και περί τα 18-20 ενήλικα 
άτομα.

Εκτιμάται ότι η επαναφορά του 
είδους ως φωλεάζον μετά από πολλές 
δεκαετίες, αποτελεί μια σημαντική αξία 
ενδιαφέροντος για την περιοχή. Τα 
τελευταία μάλιστα έτη καταμετρούνται 
συμπαγείς ομάδες δεκάδων ατόμων. 

Τα πουλιά στο Εθνικό Πάρκο (καταμετρήσεις & αποικίες πελεκάνων)
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Όπως εκ των δεδομένων φαίνεται, 
κύρια ενδιαιτήματα για τους 
Αργυροπελεκάνους στην περιοχή 
αποτελούν οι λιμνοθάλασσες 
της Θολής και της Κλείσοβας. 
Παρατηρούνται συχνά και σε άλλες 
τοποθεσίες των υγροτόπων της 
περιοχής, όπως στον Παλαιοπόταμο, 
στον Προκοπάνιστο και στο Παλιούρι. 
Το Νοέμβριο του 2010 στην Κλείσοβα 
καταμετρήθηκε συμπαγής ομάδα 

127 ατόμων, πλησίον της πόλης 
του Μεσολογγίου. Καθ΄ όλη τη 
φθινοπωρινή περίοδο η ομάδα αυτή 
τρεφόταν και κούρνιαζε στην περιοχή. 
Το αντίστοιχο παρατηρήθηκε και 
το Φθινόπωρο του 2011. Φέτος 
για πρώτη φορά τον Απρίλιο σε 
ταυτόχρονη πανελλαδική απογραφή 
καταμετρήθηκαν συνολικά περί τα 
128 άτομα σε Θολή και Κλείσοβα 
αντίστοιχα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον, εκτός 
από την ενίσχυση της προστασίας 
των σημαντικών οικολογικά περιοχών, 
συμβάλλει και στην οικονομική 
ανάταση των κατοίκων τους 
μέσω του οικολογικού τουρισμού. 
Βέβαια, στη χώρα μας δεν έχουν 
δημιουργηθεί ακόμη οι απαραίτητες 
υποδομές, που θα μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν συστηματικά αυτό 
το είδος τουρισμού. Εδώ το κράτος 
καλείται, σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, να προχωρήσει στη 
δημιουργία «οάσεων» για τα πουλιά, 
όπως έχει ήδη γίνει στην Αγγλία, την 
Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, θα 
υπάρξουν και επιστημονικά, καθώς με 
ένα μεγάλο αριθμό bird-watchers στη 
χώρα μας, θα έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες για τη ζωή των πουλιών, 
τα οικοσυστήματά τους, τους 
πληθυσμούς τους.

Γιάννης Κασβίκης 
Περιβαλλοντολόγος - Διαχείριση 

περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων
M.Sc Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Ce
nt

au
re

a 
A

et
ol

ik
a

Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων 
του Φ/Δ N.2742/1999 
συμπεριλαμβάνονται,  η συλλογή, 
ταξινόμηση και επεξεργασία 
περιβαλλοντικών στοιχείων και 
δεδομένων είδη χλωρίδας, πανίδας 
και τύπων οικοτόπων,  με σκοπό 
την αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης τους σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες, 92/43 ΕΟΚ και 
2009/147 ΕΚ. 

Από τα παραρτήματα των 
οδηγιών αυτών δυστυχώς λείπουν 
αρκετά σπάνια ενδημικά είδη τα 
οποία όμως αποτελούν στοιχεία 
της πλούσιας βιοποικιλότητας 
της χώρας μας και οφείλουμε να 
προστατέψουμε. 

Προς την κατεύθυνση αυτή 
σχεδιάστηκε και υλοποιείται 
από τον Φ/Δ, η καταγραφή και 
παρακολούθηση του σπάνιου 
είδους Centaurea Aetolika. To 2012 
εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 
με την χρήση φορητού Gps, δύο 
μεγάλοι πληθυσμοί με συνολικό 
αριθμό 674 ατόμων, στην περιοχή 
της Δυτ. Κλείσοβας-Βαμβακούλα 
και στην περιοχή του Αιτωλικού-
Ελληνικών Αλυκών.  

Για το 2013 έχει προγραμματιστεί 
η επαναληπτική καταγραφή και η 
έρευνα σε διαφορετικές περιοχές 
του Εθνικού Πάρκου με σκοπό 
τον προσδιορισμό της ευρύτερης 
περιοχής  εμφάνισής του είδους. 

Το είδος  φαίνεται να έχει μια 
ξεχωριστή προτίμηση στις άκρες 
των αναχωμάτων που έχουν 
γίνει κατά το παρελθόν στην 
λιμνοθάλασσα και σε ένα εύρος 1-2 
μέτρων εκατέρωθεν των πρανών, 
πράγμα που τα κάνει ταυτόχρονα 
ευάλωτα λόγω προσβασιμότητας 

των κοπαδιών ελευθέρας 
βόσκησης. 

Η συστηματική ετήσια 
παρακολούθηση  θα μας βοηθήσει 
να αξιολογήσουμε τον βαθμό 
επικινδυνότητας για την επιβίωση 
του είδους και να προσδιορίσουμε 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική προστασία του.

Σωτήρης Χριστόπουλος
Σύμβουλος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων & 

Προστατευόμενων Περιοχών, 
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
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Σύμφωνα με τα κείμενα 
τεκμηρίωσης όπως 
αυτά έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων ο ΦΔ/ΛΜ 
συμμετέχει στην διαβούλευση 
του Προσχεδίου Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων ως υπεύθυνος 
για την περιβαλλοντική διοίκηση 
και διαχείριση του Εθνικού 
Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου το οποίο περιέχει 

ένα σύνολο   υδατικών σωμάτων 
όπως ποτάμια, λίμνες, υπόγεια  
και μεταβατικά & παράκτια νερά. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της υγροτοπικής 
περιοχής έχουν παίξει οι ποταμοί 
Εύηνος και Αχελώος που 
αποτελούν και τα φυσικά όριά 
της στα ανατολικά και δυτικά 
αντίστοιχα. Γι αυτό ο ΦΔ/ΛΜ 
προσδίδει  ιδιαίτερη σημασία 
στην διατήρηση των οικολογικών 

παροχών κατάντη του φράγματος 
Στράτου I & II στον ποταμό 
Αχελώο που διαχειρίζεται η ΔΕΗ 
ΑΕ καθώς και του ταμιευτήρα 
του Αγ. Δημητρίου στον ποταμό 
Εύηνο  που διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ.
(προβλέπονται από τις ΑΕΠΟ) 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο 
ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί 
στην διάθεση των αποβλήτων 
από τους ΒΙΟΚΑ Μεσολογγίου 
και Αιτωλικού καθώς και  

Διαβούλευση Προσχεδίου Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας
Αγρίνιο , 10 Ιουλιου 2012
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στην ανεξέλεγκτη διάθεση 
βιομηχανικών απόβλητων από 
ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές 
μονάδες, ενώ πρέπει να υπάρξει 
προβλεπτικότητα   στο ζήτημα της 
νιτρορυπανσης από την χρήση 
λιπασμάτων στην Παραχελωιτιδα 
ζώνη. 

Όσον αφορά   το 
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 
Βασικών και Συμπληρωματικών 
Μέτρων για την Προστασία και 
Αποκατάσταση των Υδατικών 
Συστημάτων ο ΦΔ/ΛΜ θεωρεί 
αναγκαία την τήρηση του Βασικού 
Μέτρου  WDO4BO10 σχετικά με 
την Προώθηση –ολοκλήρωση της 
διαδικασίας θέσπισης Σχεδίου 
Διαχείρισης Προστατευόμενης 
Περιοχής ειδών και οικοτοπων 
με ειδική αναφορά σε 
θέματα διαχείρισης νερών, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της κατάστασης διατήρησης των 
προστευεταιων αντικειμένων στις 
περιοχές του δικτύου Natura , 
συσχέτιση των αποτελεσμάτων με 
τα αποτελέσματα της ταξινόμησης 
και τις πιέσεις των υδατικών 
σωμάτων και  πρόβλεψη τυχόν 
νέων μέτρων συνδυαστικού 
χαρακτήρα στις επόμενες 
διαχειριστικές περιόδους. 

Ο ΦΔ./ΛΜ  έχει εκπονήσει 
Σχέδιο Διαχείρισης με 
προγραμματική σύμβαση με 
την Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας αλλά 
δεν το εχεί οριστικά παραλάβει 
καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι 
προδιαγραφές της μελέτης. Στο 
μεταξύ ο νόμος 3937/2011 για 
την Βιοποικιλότητα προβλέπει 
την έκδοση από τον ΥΠΕΚΑ 
συγκεκριμένων προδιαγραφών 
για την σύνταξη του Σχεδίου 
Διαχείρισης της Προστατευόμενης 
Περιοχής ενώ ο ΦΔ/ΛΜ έχει ήδη 
δημοσιοποιήσει Ανοικτό Διεθνή 
Διαγωνισμό για την Καταγραφή 
και Παρακολούθηση των τυπων 
οικοτοπων και των ειδών χλωρίδας 
και πανίδας των Οδηγιών 92/43 
και 79/409 της ΕΕ. 

Σχετικά με τα συμπληρωματικά 
μέτρα ο ΦΔ.ΛΜ από τον 
σχετικό κατάλογο των μέτρων 
παρουσιάζεται ως Φορέας 
Υλοποίησης στα μέτρα : 1) 
WD04SO10 Ανασύσταση και 
Αποκατάσταση Περιοχών 
Υδροβιότοπων με εκτιμώμενο 

κόστος 2.000.000 ευρω 2) 
WD04S370 Περιβαλλοντικές 
συμφωνίες   μετά από 
διαπραγμάτευση μεταξύ Φορέα 
Διαχείρισης και Αγροτών για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της 
γεωργίας στην κατάσταση του 
υγροτόπου με εκτιμώμενο κόστος 
200.000 ευρώ και 3) WD04S380 
Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά 
από διαπραγμάτευση μεταξύ 
ΦΔ/ΛΜ και Φορέων των Αλιέων 
και των Ιχθυοκαλλιεργειών 
για τον περιορισμό τυχόν 
επιπτώσεων της εκτατικής και 
εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας με 
εκτιμώμενο κόστος 200.000 ευρω. 
Η υλοποίηση των παραπάνω 
εκκρεμεί.

Ο ΦΔ.ΛΜ θεωρεί αναγκαία 
την τήρηση των ως άνω μέτρων 
καθώς έχει εντοπίσει κατά την 
διάρκεια της 9 Χρόνης λειτουργίας 
του ζητήματα που σχετίζονται 
ειτε με την τήρηση μέτρων από 
την πλευρά των αγροτών και των 
αλιέων ειτε με την διευθέτηση της 
υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ 
των υγροτοπικών συστημάτων. 
Μέχρι στιγμής τα ζητήματα αυτά 
αντιμετωπίζονται με την μικρή 
χρηματοδότηση του Πράσινου 
Ταμείου  το 2011 καΙ 2012 καθώς 
το ΕΠΕΡΑΑ δεν χρηματοδοτούσε 
δράσεις διαπραγμάτευσης με 
χρήστες του Εθνικού Πάρκου.  

Επίσης τον ΦΔ.ΛΜ  αφορούν 
άμεσα τα μέτρα 1) WD04B200 
που σχετίζεται με την Εφαρμογή 
ελέγχου και μέτρων με την μορφή 
ζωνών για τις ιχθυοκαλλιέργειες 
εσωτερικών υδάτων καθώς 
το Μέτρο αυτό αφορά τον 
καθορισμό ζωνών ανάπτυξης 
ιχθυοκαλλιέργειας εσωτερικών 
υδάτων, εφαρμογή ελέγχων της 
λειτουργίας (συχνότητα, ένταση 
υποδομές, απόβλητα) επιβολή 
κυρώσεων και προστίμων για τη 
μη τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων ή/και την παράνομη 
λειτουργία. 2) WD04B350 Κατά 
προτεραιότητα καθορισμός 
αιγιαλού και παραλίας σε 
προστατευόμενες περιοχές 
προστασίας ειδών και οικοτόπων 
καθως το μέτρο αποσκοπεί 
στην βελτίωση των συνθηκών 
διαχείρισης μέσω αποσαφήνισης 
«κρίσιμων» ορίων από νομική 
και διοικητική άποψη και αφορά 

στα παράκτια και μεταβατικά ΥΣ 
του μητρώου προστατευόμενων 
περιοχών που βρίσκονται 
χωρικά εντος ή σε επαφή με 
περιοχές Natura. 3) WD04b360 
Kατα προτεραιότητα κατάρτιση 
κτηματολογίου σε περιοχές 
προστασίας ειδών και οικοτοπων 
με στόχο την αποτύπωση 
δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων 
στην λεκάνη των υδατικών 
σωμάτων που εμπίπτουν σε 
προστατευόμενες περιοχές. 

Η εμπλοκή του ΦΔ.ΛΜ είτε ως 
Φορέα Υλοποίησης ειτε ως εταίρου 
κατά τα τρια αυτά μέτρα θεωρείται 
σημαντική καθώς τα αντικείμενα 
του εμπίπτουν στην λειτουργία 
των τριων αυτών μέτρων είτε 
λογω των προστατευταιων 
αντικειμένων, είτε λόγο της 
ύπαρξης εκτεταμένης αυθαίρετης 
δόμησης είτε λογω της εκπόνησης 
το προσεχές διάστημα Σχεδίου 
Διαχείρισης. 

Επίσης στον Κατάλογο των 
προγραμματιζόμενων και νέων 
έργων /δραστηριοτήτων /
τροποποιήσεων και σχετικά με 
το Έργο : Διάφραγμα Υδροληψίας 
στον ποταμό Εύηνο για την 
υδροδότηση του αρδευτικού 
δικτύου Γαλατά και Αγιου Γεωργιου 
Ν. Αιτωλοακαρνανιας και ενώ 
το έργο διαθέτει από πλευράς 
ωριμότητας μόνο οριστική μελέτη 
χωρίς ΜΠΕ να σημειωθεί πως τους 
χειμερινούς κυρίως μήνες υπάρχει 
πρόβλημα στην λειτουργία της 
κοίτης του ποταμού καθώς η 
παροχή είναι πολύ μικρή ενώ η 
κοιτη του ποταμου είναι για το 
Εθνικο Παρκο ΠΦ 3 και χρήζει 
μεγαλύτερης προστασίας όσον 
αφορά την ποσοτική διάσταση των 
νερών. Ίσως επομένως θα έπρεπε 
να υπάρξει είτε επανεξετάσει 
του έργου είτε μείωση του όγκου 
απόληψης των νερών. 

Τέλος θεωρούμε αναγκαίο 
τον χαρακτηρισμό του Ποταμού 
Ευήνου ως Ύδατα Αναψυχής 
καθώς στο ποτάμιο σύστημα 
φιλοξενούνται μια σειρά από 
δραστηριότητες όπως  κανό 
καγιακ κτλ.

Γιάννης Σελιμάς
Σύμβουλος Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος, 
Περιβαλλοντολόγος-M.Sc Οικονομική 

& Περιφερειακή Ανάπτυξη
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Οσοι ζουν την λιμνοθάλασσα, 
πολύ περισσότερο όσοι 
εργάζονται σαν ψαράδες 

σε αυτή, γνωρίζουν ότι, η παραγωγή 
του χελιού τα τελευταία 30 χρόνια 
έχει μειωθεί δραματικά. Το γεγονός 
αυτό δεν είναι ένα τοπικό ή Ελληνικό 
φαινόμενο αλλά εμφανίζεται σε όλη 
την Ευρώπη. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
είδους είναι ότι, λόγω της ιδιαίτερης 
βιολογίας του, η αφθονία του δεν 

καθορίζεται από κάποιες τοπικές 
συνθήκες, όπως συμβαίνει για άλλα 
είδη, αλλά επηρεάζεται άμεσα από 
την κατάσταση που επικρατεί σε 
μεγάλα γεωγραφικά συστήματα. Είναι 
γνωστό άλλωστε σε πολλούς ότι, το 
Ευρωπαϊκό χέλι, ενώ διασπείρεται στα 
εσωτερικά νερά όλης της ηπείρου, 
συγκεντρώνεται και αναπαράγεται 
στη θάλασσα των Σαργασσών 
(8.000Km μακριά).  

Η γενικευμένη αυτή μείωση έχει 
εντάξει το ευρωπαϊκό χέλι επίσημα στα 
είδη που απαιτούν υψηλή προστασία 
και μία σκάλα πριν θεωρηθεί ότι η 
μείωση των αποθεμάτων του το 
καθιστά είδος υπό εξαφάνιση. 

Εξαιτίας της παραπάνω 
κατάστασης εκδόθηκε από την 
Ε.Ε. ο κανονισμός 1100/2007 που 
υποχρέωνε όλες τις χώρες να 
εκπονήσουν ένα Εθνικό διαχειριστικό  
σχέδιο για την προστασία του χελιού 
με στόχο να ανασυσταθεί το απόθεμα. 
Η επιτυχία του στόχου θα είναι προς  
όφελος και των ψαράδων. Ως κριτήριο 

επίτευξης του στόχου της ανάκαμψης 
του πληθυσμού του είδους τίθεται 
από τον κανονισμό η διαφυγή προς 
αναπαραγωγή του 40% της βιομάζας 
των χελιών που θα διέφευγαν αν δεν 
υπήρχαν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις 
που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. 
Η χώρα μας υπέβαλε το διαχειριστικό 
της σχέδιο το οποίο και εγκρίθηκε, 
κάτι που για παράδειγμα δεν έχει γίνει 
σε χώρες πολύ πιο προοδευμένες από 
εμάς ιχθυολογικά όπως η Ιταλία. 

Η μη υποβολή και έγκριση ενός 
τέτοιου σχεδίου επιφέρει αυτόματα 
επιβολή αυστηρών περιορισμών 
στην αλιεία και στη διακίνηση του 
είδους κάτι για το οποίο έχουμε την 
ικανοποίηση ότι αποφύγαμε. 

Όσο αφορά την αλιεία, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται 
δραστηριότητα με σημαντική 
επίδραση η αλιεία του γόνου των 
χελιών κατά τον ερχομό τους από 
την θάλασσα και την είσοδό τους στα 
εσωτερικά νερά (συμβαίνει ελάχιστα 
στην χώρα μας σε σχέση με την 
«βιομηχανικής κλίμακας» εντονότατη 
δραστηριότητα στην Γαλλία την 
Ισπανία κ.α.). 

Από το ελληνικό διαχειριστικό 
σχέδιο ως βασική αιτία καταστροφής 
των αποθεμάτων του χελιού θεωρείται 
η υποβάθμιση και η αποκοπή των 
υδάτινων περιοχών που οι πληθυσμοί 
του είδους διακινούνται ή διαβιούν. 
Δηλαδή αντλιοστάσια, αρδευτικά 
δίκτυα, αποξήρανση υγροτόπων, 
φράγματα  μεγάλων και μικρών 

υδροηλεκτρικών κλπ. Οι ιδιαιτερότητες 
των ελληνικών οικοσυστημάτων 
(χειμαρρώδης χαρακτήρας ποταμών, 
απότομες κλίσεις, μεγάλο υψόμετρο, 
εποχιακές διακυμάνσεις, μεγάλο 
ύψος φραγμάτων) απαιτούν όχι 
απλώς την άμεση μεταφορά αλλά 
και την προσαρμογή στα ελληνικά 
οικοσυστήματα των τεχνικών μέτρων 
που εφαρμόζονται στις χώρες της 
Βορειοδυτικής Ευρώπης για τη 
βελτίωση της μεταναστευτικότητας 
των χελιών. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
φάσης του σχεδίου θα υλοποιηθεί 
μια αναλυτική ιεραρχική λίστα των 
ευνοϊκών ή μη οικοσυστημάτων για 
τα χέλια που θα στηρίζεται κυρίως 
στην επιβίωση των πληθυσμών και 
τις πιθανότητες διαφυγής. Τα στοιχεία 
αυτά θα χρησιμεύσουν επίσης στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των εμπλουτισμών, που θα γίνεται  
με την μεταφορά και απελευθέρωση 
σε φυσικά οικοσυστήματα 
εγκλωβισμένων πληθυσμών του 
είδους και με την υποχρεωτική 
απελευθέρωση του 10% του αριθμού 
των ατόμων του γόνου που εισάγεται 
από μονάδες εντατικής καλλιέργειας 
προς εκτροφή όπως προβλέπεται από 
το διαχειριστικό σχέδιο. 

Στα προταθέντα μέτρα από το 
ελληνικό διαχειριστικό σχέδιο για το 
χέλι, που αφορούν άμεσα στην αλιεία 
σε όλη την χώρα, περιλαμβάνονται 
• Μείωση της άμεσης αλιευτικής 
θνησιμότητας, μέσω της 
απελευθέρωσης στα παράκτια 
ύδατα του 30% των λιμνοθαλάσσιων 
αλιευμάτων (προτείνεται αντίστοιχη 
αποζημίωση) 
• Άμεση απαγόρευση της χρήσης των 
βολκών που χρησιμοποιούνται για την 
αλιεία χελιού στις λιμνοθάλασσες και 
την παράκτια ζώνη,  
• Απαγόρευση της αλιείας χελιού σε 
ποταμούς και δέλτα κατά τη διάρκεια 
της κύριας μεταναστευτικής περιόδου 
του ασημόχελου (Νοέμβριος-
Ιανουάριος) 
• Πλήρης απαγόρευση της 
ερασιτεχνικής αλιείας του χελιού.
Αξίζει να επισημάνει κανείς ότι, η 
υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου 
είναι υποχρέωση για την χώρα μας. 
Βάσει αυτού, προκύπτει η ανάγκη 

Τι συμβαίνει με το χέλι...
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ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών 
σε εθνικό επίπεδο από τους ιθύνοντες 
για την πραγματική υλοποίηση των 
αναλυτικών και συγκεκριμένων 
μέτρων. 

Η επίτευξη των στόχων, που έχει 
θέσει το ελληνικό διαχειριστικό σχέδιο, 
είναι δυνατό να απαλλάξει τη χώρα 
από την επιβολή πρόσθετων μέτρων 
και περιορισμών, που συνήθως 
εφαρμόζονται σε βάρος της αλιείας, 
επειδή δυστυχώς αποτελεί τον πιο 

εύκολο και αδύναμο στόχο.  
Αν αυτό δεν γίνει οι φόβοι που 

περιγράφονται στο άρθρο σας 
θα γίνουν πραγματικότητα στα 
αναθεωρημένα μέτρα  που θα 
ληφθούν κατά τον κανονισμό το 2012. 
Για την ώρα και από όσα γνωρίζω ο 
ισχύον περιορισμός στην εμπορία 
των χελιών που ισχύει για όλες τις 
χώρες της Ε.Ε. και που ίσως προκάλεσε 
το άρθρο σας είναι η απαγόρευση 
εξαγωγής σε τρίτες χώρες. 

Ο κίνδυνος είναι πολύ κοντά 
και άδικος για την χώρα μας αν 
οι ιθύνοντες δεν αναλάβουν τις 
σχετικές πρωτοβουλίες πραγματικής 
υλοποίησης των αναλυτικών 
και συγκεκριμένων μέτρων που 
δεσμεύτηκε να υλοποιήσει η χώρα 
μας. 

Δρ Βαγγέλης Δημητρίου 
Ιχθυολόγος - Μέλος της ομάδας σύνταξης του 

Διαχειριστικού Σχεδίου για την ανασύσταση του 
αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

Ομάδα Νέων 
του Μεσολογγίου

 «Ερωδιοί»
Οι ερωδιοί είναι πουλιά που ζουν πάντα στο υγρό 

στοιχείο. Επιλέγουν λίμνες ή λιμνοθάλασσες και τρέφονται 
από τους καρπούς τους. Στο Μεσολόγγι έχουμε πολλούς 
ερωδιούς: λατρεύουν το εύκρατο κλίμα της περιοχής, 
την απεραντοσύνη της λιμνοθάλασσας, που μπορούν 
να διασχίζουν από άκρη σε άκρη, και, φυσικά, τα ψάρια 
της. Είναι πουλιά ευγενικά, με μεγάλα φτερά που συχνά 
αιωρούνται πάνω από το νερό. Τέλος, είναι πλάσματα δεμένα 
μεταξύ τους (οι γονείς μεγαλώνουν μαζί τα μικρά τους) και 
ταυτόχρονα κοσμοπολίτικα, μπορεί να τα βρει κανείς σε όλες 
τις λίμνες και τις θάλασσες του κόσμου.

Όλα αυτά είναι οι ερωδιοί. Είμαστε λοιπόν μία άτυπη 
ομάδα νέων και επιλέξαμε αυτή την ονομασία για όλα τα 
παραπάνω: την αγάπη για τη θάλασσα και τα δώρα της, την 
διάθεση να αιωρηθούμε ελεύθερα πάνω από αυτήν και να την 
φανταστούμε ξανά, κι αυτήν, κι εμάς, και την πόλη ολάκερη. 

Στόχος των Ερωδιών τέθηκε από την αρχή η γνωριμία των 
ενεργών ομάδων μεταξύ τους και η διοργάνωση κοινών 
δράσεων ώστε μέσα από την συνέργεια να ενεργοποιηθεί 
το φαντασιακό των πολιτών και να αναδειχθεί η ταυτότητα 
της πόλης από τα ους ίδιους τους πολίτες. Οι παράλληλες 
δράσεις μας μέχρι στιγμής κινούνται πάνω σε τρεις βασικούς 
άξονες:  ΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΡΩ – ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ.

Θέλουμε να μάθουμε το Μεσολόγγι, να γνωρίσουμε 
την πόλη και τους ανθρώπους της. Θέλουμε να γίνουμε 
καμικάζι της καθημερινότητας με τη δράση μας. Θέλουμε 
να φανταστούμε την πόλη μας αλλιώς. Θέλουμε να ζούμε 
την πόλη μας και όχι απλά να μένουμε σε αυτή. Θέλουμε την 
αλλαγή που φανταζόμαστε να την κάνουμε πραγματικότητα.

Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου μας έχει εμποτίσει με 
πνεύμα ελευθερίας και αγάπη για τη ζωή. Η μοναδικότητα 
του φυσικού τοπίου της πόλης αναζητά σύνδεση και 
συρραφή με το ανθρώπινο στοιχείο που το κατοικεί. «Η πόλη 
είναι αυτό που είναι, γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που είναι»   
Πλάτωνας. Το ταξίδι των Ερωδιών μόλις ξεκίνησε, κάνοντας 
έξοδο από την κρίση, την βαλτωμένη συνήθεια, την έλλειψη 
φαντασίας.

Με φαντασιακούς χαιρετισμούς, 
Οι Ερωδιοί 

Συνάντηση Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Δ.Ε.Π,ΙΝ με τους 
Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών
Σε συνέχεια σύσκεψης που συγκάλεσε ο ΓΓ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.ΙΝ. στην οποία 
εκτέθηκαν τόσο οι δράσεις όσο και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Φ.Δ. στην υλοποίηση του έργου τους, 
στάλθηκε η ακόλουθη επιστολή στο ΥΠΕΚΑ. Δ
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Υγροβιοτόπων

Ως υγροβιότοποι ορίζονται φυσικές 
ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες 
από έλη με ποώδη βλάστηση, από 
μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα 
έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από 
τυρφώδεις περιοχές ή από νερό. 
Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα 
ή προσωρινά κατακλυζόμενες 
από νερό το οποίο είναι στάσιμο 
ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο 
ή αλμυρό και περιλαμβάνουν 
επίσης εκείνες που καλύπτονται 
από θαλασσινό νερό το βάθος του 
οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει 
τα 6 μέτρα. Στους υγροβιότοπους 
μπορούν να περιλαμβάνονται και οι 
παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που 
συνορεύουν με υγροτόπους ή με 
νησιά ή με θαλάσσιες υδατοσυλλογές 
και που είναι βαθύτερες από 6 μέτρα 
κατά τη ρηχία. Ουσιώδη γνωρίσματα 
της μεταβατικής ζώνης που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα 
κατακλυσμένων και των καθαρά 
χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία 
υδροχαρούς βλάστησης και η 
ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, 
δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν 
ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα 
της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού.

Συγκαταλέγονται στα 
περισσότερο απειλούμενα 
οικοσυστήματα του Πλανήτη, κυρίως 
ως αποτέλεσμα της ταχείας αύξησης 
της οικονομικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης. Στις ΗΠΑ περίπου ο 
μισός πληθυσμός ζει σε παράκτιες 
περιοχές ενώ οι παράκτιες επαρχίες 
έχουν ρυθμούς ανάπτυξης που 
αυξάνονται τρεις φορές πιο γρήγορα 
από ό, τι σε άλλες επαρχίες της 
χώρας. Η κατάχρηση των φυσικών 
πόρων και κακές πρακτικές χρήσης 
γης έχουν οδηγήσει σε μια σειρά 
από προβλήματα που σχετίζονται 
με την δημόσια υγεία και την 
κατασπατάληση των φυσικών πόρων.

Η Σύμβαση Ramsar (1971) 
είναι η μοναδική παγκόσμια 
συνθήκη που ασχολείται με την 
προστασία αποκλειστικά αυτών 
των συγκεκριμένων βιοτόπων και 

συντάχτηκε ακριβώς εξαιτίας της 
παγκόσμιας απειλής που διατρέχουν 
αυτά τα οικοσυστήματα. Στην Ελλάδα 
10 περιοχές συμπεριλαμβάνονται 
στην συνθήκη. Είναι ο υγρότοποι 
του Αμβρακικού κόλπου, η 
τεχνητή λίμνη Κερκίνη, το δέλτα 
Έβρου, το δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα, οι λιμνοθάλασσες 
Κοτυχίου, η λίμνη Μικρή Πρέσπα, 
η λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγγος 
& λίμνη Ισμαρίδα, οι λίμνες 
Βόλβη & Κορώνια, το σύμπλεγμα 
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού και το Δέλτα Νέστου με 
σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών. Οι 7 
από αυτές συμπεριλαμβάνονται 
και στον κατάλογο Montreux των 
απειλούμενων περιοχών. 

O κατάλογος Montreux 
(1990) αποτελεί τη «μαύρη λίστα» 
της Σύμβασης Ramsar. Είναι το 
μητρώο των υγροτόπων Ramsar, 
όπου οι αλλαγές στην οικολογική 
τους κατάσταση συνέβησαν, 
συμβαίνουν, ή είναι πιθανόν να 
συμβούν ως αποτέλεσμα των 
τεχνολογικών εξελίξεων, της 
ρύπανσης ή άλλης ανθρώπινης 
παρέμβασης. Αυτές οι αλλαγές 
κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει σήμερα 55 
Υδροβιοτόπους Διεθνούς Σημασίας. 
Το 1990, όταν συντάχθηκε για πρώτη 
φορά ο κατάλογος, περιέλαβε και 
τους 10 υγροτόπους της Ελλάδας, 
αλλά το 1999 τρεις από αυτούς 
(Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Λίμνη Κερκίνη 

και Δέλτα του Έβρου) εξαιρέθηκαν. 
Η εξαίρεση ενός υγροτόπου από 
τον κατάλογο Montreux γίνεται όταν 
κριθεί ότι η κατάστασή του έχει 
βελτιωθεί.  

Όλοι οι υγρότοποι Ramsar της 
Ευρώπης περιλαμβάνονται στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 
καθώς έχουν χαρακτηριστεί Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας ή/και Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας. 

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την 
καθιέρωση του Δικτύου NATURA 
2000, γίνεται αντιληπτό ότι από μόνη 
της η ένταξη μίας περιοχής στο Δίκτυο, 
δεν επαρκεί για την προστασία της. 
Πρόσφατη έκδοση του Περιοδικού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Science 
for Environmental Policy” (Νοέμβριος 
2012) αναφέρεται διεξοδικά στην 
ανάγκη και τον στόχο της Επιτροπής 
για αποτελεσματική διαχείριση των 
βιοτόπων και την αποκατάσταση 
της χαμένης βιοποικιλότητας. Ο 
ορίζοντας εφαρμογής είναι το 2020.

Για πρώτη φορά αρχίζει να 
αποτιμάται με οικονομικά στοιχεία η 
αξία των προστατευμένων περιοχών. 
Μία αρχική προσέγγιση υπολογίζει 
σαν ελάχιστη τιμή αποτίμησης των 
Δικτύων NATURA 2000 τα 200-300 δις 
ευρώ/έτος. Αυτή αφορά 3 τομείς:
• τη δέσμευση και ασφαλή 
αποθήκευση του άνθρακα, 
•     την ποιότητα των υδάτων και 
•     την παροχή τροφίμων. 

Είναι η πρώτη οικονομικο-
κοινωνική προσέγγιση των 
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«υπηρεσιών οικοσυστήματος» (“eco-
system services”) που οι περιοχές 
NATURA 2000 προσφέρουν στις 
κοινωνίες.  

Η οικονομική αποτίμηση της 
σημασίας των προστατευμένων 
περιοχών ανοίγει νέες προοπτικές 
για το κοινωνικο-οικονομικό όφελος 
από την επένδυση στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Αυτή η διάσταση 
συχνά παραμελείται εντελώς, παρότι 
αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής 
σημασίας για τους τοπικούς φορείς 
και μπορεί να συμβάλλει στον 
επαναπροσδιορισμό ακόμα και 
την εξάλειψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων που προκύπτουν στις 
τοπικές κοινωνίες από τις χρήσεις γης 
σε προστατευμένες περιοχές.

Σήμερα, σε χώρες με μεγάλη 
οικονομική ανάπτυξη όπως η 
Γερμανία και η ΗΠΑ, που στο 
όνομα της ανάπτυξης έχουν και 
εκεί αποξηράνει τεράστιες ελώδεις 
εκτάσεις, δεν επιτρέπεται πλέον να 
κατασκευαστεί κανένας δρόμος 
αν δεν ληφθούν αντισταθμιστικά 
μέτρα -όπως λέγονται- φτιάχνοντας 
δίπλα στους νεοκατασκευασμένους 
δρόμους ελώδεις βιοτόπους. Επίσης 
επανατροφοδοτούν αποξηραμένα 
έλη με νερό, επαναδημιουργούν 
έλη και εφαρμόζουν εξαιρετικά 
αυστηρούς νόμους για την 
προστασία τους.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των 
υδάτων, 
- η διεθνώς πρώτη εγκατάσταση 
βιολογικού καθαρισμού με τη 
Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος 
στην Κοινότητα Othfresen, στη 
Γερμανία αποτελεί έναν υγροβιότοπο 
από το 1974. Περιλαμβάνει το 10 % 
ενός υγροτόπου έκτασης 25 ha που 
είχε αποξηρανθεί και καθαρίζει τα 
αστικά λύματα 4.500 κατοίκων. Από 
το 1997, έχει χαρακτηριστεί από 
την Ε.Ε. περιοχή Σπουδαίας Ειδικής 
Προστασίας (IBA/DE362) λόγω 
της σπάνιας ορνιθοπανίδας που 
φιλοξενεί.
- Τα Everglades των ΗΠΑ στην 
Φλώριδα είναι ένα τεράστιο έλος με 
έκταση 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων 
που προμηθεύει με καθαρό νερό 
5 εκατομμύρια κατοίκους και τελεί 
υπό αυστηρή προστασία. Για την 
διατήρηση και την διαχείριση του 
έλους δουλεύουν πάνω από 1.500 
άτομα ειδικευμένου προσωπικού. 
Με αυτόν τον τρόπο αφ` ενός μεν 

δεν καταφεύγουν σε ολέθριες 
οικονομικά λύσεις για εξεύρεση 
υδάτινων πόρων, όπως στην Ελλάδα, 
αλλά παράλληλα αξιοποιείται 
ως προορισμός εναλλακτικού 
τουρισμού, επιφέροντας πρόσθετα 
έσοδα. Συνδυάζουν το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου.

Γίνεται κατανοητό ότι οι 
υγροβιότοποι δεν είναι ωφέλιμοι 
μόνο για επισκέψεις τουριστών ή για 
την συγκέντρωση σπάνιων ειδών 
άγριας ζωής (κυρίως ορνιθοπανίδας). 
Η χρησιμότητά τους πάει πολύ 
παραπέρα.

Σημασία 
των 

Υγροβιοτόπων

Παραγωγή Τροφίμων
Εκβολές ποταμών και παράκτια 

ύδατα είναι από τα πιο παραγωγικά 
οικοσυστήματα της Γης, παρέχοντας 
πολυάριθμα οικολογικά, οικονομικά, 
πολιτιστικά, και αισθητικά οφέλη και 
υπηρεσίες. 
• Το 40% της παγκόσμιας παραγωγής 
δημητριακών καλλιεργείται σε έλη, 
τους ορυζώνες. Χωρίς αυτήν την 
παραγωγή δεν θα πεινούσε μόνο η 
Αφρική αλλά και ολόκληρη η Ασιατική 
Ήπειρος με τα δισεκατομμύρια του 
πληθυσμού της. Το ρύζι αποτελεί 
το βασικό στοιχείο διατροφής για 
πάνω από το μισό του παγκόσμιου 
πληθυσμού. 
• Φρέσκα ψάρια αλμυρού και γλυκού 
νερού είναι η κύρια πηγή πρωτεΐνης 
για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους 
και αποτελούν το 15% της διατροφής  
επιπλέον δύο δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων. Επίσης αποτελούν την 
πηγή εισοδήματος και απασχόλησης 
του 80% των κατοίκων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
• Άλλα βασικά είδη διατροφής 
παράγονται σε υγροτόπους, όπως το 
αλάτι, η ζάχαρη κλπ.

Καθαρισμός αποβλήτων
Σήμερα οι τεχνητοί υγροβιότοποι 
(constructed wetlands) αποτελούν 
διεθνώς την πλέον αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση στο πεδίο των 
βιολογικών καθαρισμών γιατί 
αποτελούν φυσικά συστήματα 
απορρύπανσης. Συγκριτικά με τις 
συμπαγείς τεχνικές εγκαταστάσεις, 
τα φυτεμένα εδαφικά φίλτρα έχουν 
μεγαλύτερη απόδοση καθαρισμού 

και δύο εξαιρετικά πλεονεκτήματα: 
• λειτουργούν χωρίς εξωτερική 
προσφορά ενέργειας και
• αποκλείουν την παραγωγή 
δευτερογενούς ιλύος 
(λυματολάσπης).
Επιπλέον:
- Διασπούν κάθε είδος οργανικών 
ενώσεων όπως αστικά λύματα.
- Κατακρατούν βαρέα μέταλλα
- Αποικοδομούν τοξικές οργανικές 
ενώσεις όπως χλωριωμένους 
υδρογονάνθρακες, παραπροϊόντα 
του πετρελαίου κλπ..
- Αποτελούν τόπο συγκράτησης και 
διήθησης θρεπτικών συστατικών που 
προέρχονται από τα λιπάσματα όπως 
τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα.
- Προσαρμόζονται αρμονικά στο 
περιβάλλον
- Απολυμαίνουν παθογόνους 
μικροοργανισμούς. 
- Προστατεύουν από ιούς κατά 100 %
- Έχουν μεγάλη διάρκεια ζω ής έως 
100 χρόνια και ελάχιστο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης.

Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Δημόσιας Υγείας

• Προστασία από τοξικά απόβλητα, 
φυτοφάρμακα
• Για την παραγωγή πόσιμου νερού 
είναι απαραίτητη πρακτική η διήθησή 
του μέσω εδαφικών φίλτρων για 
εξασφάλιση της ασφάλεια και 
υγιεινής του
• Προστασία υδάτινων αποθεμάτων 
τόσο ως προς την ποσότητα όσο και 
την ποιότητά τους
• Λειτουργούν ως τόποι 
βιοκλιματισμού λόγω της 
εξαιρετικά αυξημένης υγρασίας 
που δημιουργούν λόγω της 
εξατμισοδιαπνοής των υδρόβιων 
φυτών που φιλοξενούν. 
• Προστασία από την χλωρίωση 
λυμάτων και πόσιμου νερού
• Προστασία από νιτρικά στα υπόγεια 
ύδατα που υποβαθμίζουν την 
ποιότητα των υδάτων και σε μερικές 
περιοχές απαγορεύεται να γίνει 
άντληση υδάτων για πόση, λόγω των 
θανάτων σε βρέφη που προκαλούν 
τα νιτρικά.
• Συμβάλλουν στην δημιουργία 
και σταθεροποίηση στεριάς με 
την μέθοδο της εδαφοποίησης. 
Χρησιμεύουν στην επέκταση 
καλλιεργήσιμων ή  κατοικήσιμων 
περιοχών όπου η πυκνότητα του 
πληθυσμού απαιτεί περισσότερο 
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χώρο σε γη. Αυτή η μέθοδος έχει 
εφαρμογές σε χώρες όπως η 
Ολλανδία και η Ιαπωνία.

Κλιματική αλλαγή
Η συμβολή των υγροτόπων στη 
προστασία και μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων από την κλιματική 
αλλαγή έγκειται στην απορρόφηση 
και δέσμευση των αερίων του 
θερμοκηπίου, την αποθήκευση 
του άνθρακα και τη ρύθμιση της 
ροής και του όγκου των υδάτων. 
Τα εδαφικά φίλτρα καλαμιώνων 
απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2). Σήμερα γίνεται προσπάθεια οι 
διεργασίες απορρόφησης του CO2 
να αποτιμηθούν όχι μόνο για την 
περιβαλλοντική και οικολογική τους 
αξία αλλά και να χρησιμεύουν σαν 
ανταλλακτήρια δικαιωμάτων στην 
εμπορία ισοδυνάμων αεριών του 
θερμοκηπίου. 
• Απορρόφηση και δέσμευση 
CO2. Το θετικό ισοζύγιο αυτής της 
διεργασίας υπολογίζεται περίπου 
σε 34 τόνους CO2 ετησίως ανά 
εκτάριο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Γερμανίας αποτιμά 
σήμερα τον τόνο σε 70,0 Ευρώ.
• Παραγωγή χούμου δηλ. της φυσικής 
αποθήκης άνθρακα του πλανήτη. 
Ο χούμος αποτελεί ταυτόχρονα το 
φυσικό αντιβιοτικό και λίπασμα των 
εδαφικών συστημάτων. 
• Η ρύθμιση της υδραυλικής 
αγωγιμότητας προστατεύει από 
πλημμύρες, ρυθμίζει τον όγκο του 
νερού και αποδίδει ελεγχόμενα 
το νερό στις γύρω περιοχές. Στην 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου έχει 
υπολογιστεί ότι οι καλαμιώνες της ΒΑ 
Κλείσοβας σε μία έκταση επιφανείας 
περίπου 1200 m2 έχουν ημερήσια 
δυνατότητα διήθησης 518.000 m3/d.
• Θερμική εξισορρόπηση 
του περιβάλλοντος μέσω 
εξατμισοδιαπνοής των φυτών.

Οικολογική 
Σημασία

Η αξία τους ενέχει και 
κοινωνικοοικονομική διάσταση 
καθώς οι υγρότοποι σχετίζονται άμεσα 
με ανθρώπινες δραστηριότητες 
όπως είναι η γεωργία και η αλιεία 
αλλά και ο οικοτουρισμός, καθώς 
η αισθητική τους αξία είναι υψηλή. 
Εξίσου ουσιαστικός είναι ο ρόλος 
τους ως βιοτόπων άγριας πανίδας και 

χλωρίδας. 
- Συμβάλλουν στον κύκλο του νερού 
μέσω εμπλουτισμού του υδροφόρου 
ορίζοντα και του μετριασμού 
θρεπτικών και ρυπαντικών φορτίων 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ποιότητας επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων. 
- Η βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν 
είναι όχι μόνο μεγάλη σε αριθμούς, 
αλλά και σε σημαντικότητα σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
- Ιδιαίτερη είναι η σημασία τους για 
τα είδη της ορνιθοπανίδας, καθώς 
αποτελούν σταθμούς ξεκούρασης, 
καταφυγίου και τροφής, τόπους 
διαχείμασης και αναπαραγωγής. 

Η κατάσταση
 των Υγροτόπων 

στην Ελλάδα

Τα εδαφικά φίλτρα των υγροτόπων με 
το ριζικό σύστημα των καλαμιώνων 
που φιλοξενούν καθαρίζουν τα νερά 
και αποτελούν τον φυσικό «νεφρό» 
μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Αυτές 
οι φυσικές ζώνες προστασίας είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες σε μία χώρα, 
όπως η Ελλάδα, που οι βιολογικοί 
καθαρισμοί δεν λειτουργούν ή 
τουλάχιστον δεν λειτουργούν όσο 
απαιτείται ικανοποιητικά. Όμως η 
Ελλάδα ξοδεύει μεγάλα ποσά για την 
καταστροφή των υγροτόπων. Μόνο 
τα παρακάτω παραδείγματα αρκούν:

Μεγάλο μέρος των καλαμιώνων 
στο έλος Σχοινιά καταστράφηκε για 
τις ανάγκες του κωπηλατοδρόμιου 
των ολυμπιακών αγώνων του 2004. 
Στη συνέχεια δαπανώνται ετησίως 
350.000 ευρώ για τη συντήρησή 
του, δηλαδή για να συνεχίζουν να 
καταστρέφονται οι καλαμιώνες και 
μετά τους ολυμπιακούς. Η Ελλάδα 
πληρώνει αδρά για να καταστρέφει 
τον καλαμιώνα που προστατεύει τον 
Ευβοϊκό κόλπο από τη ρύπανση και τα 
νεκρά ψάρια.  

Το Πέταλο του Μαλιακού κόλπου 
ακόμα δεν έχει συνέλθει από την 
καταστροφή της ιχθυοπανίδας του 
και τους μαζικούς θανάτους ψαριών 
την Άνοιξη του 2009 λόγω της 
απερίσκεπτης διαχείρισης κατά την 
κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας 
είναι η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
με έκταση 336.870 εκταρίων. Σε 
αυτήν ανήκει το περισσότερο 

υποβαθμισμένο τμήμα της ΒΑ 
Κλέισοβας που είναι αποδέκτης 
επεξεργασμένων και μη αποβλήτων 
της πόλης του Μεσολογγίου 
και της ευρύτερης περιοχής, 
ρεμάτων, απορροών ομβρίων και 
αποστραγγιστικών αντλιοστασίων. 
Το αποτέλεσμα είναι ευτροφισμός, 
δυστροφικές κρίσεις, θάνατοι ψαριών 
και δυσοσμία.

Η λίμνη Κορώνεια έχει σχεδόν 
αποξηρανθεί και έχει μετατραπεί σε 
τοξική λεκάνη λόγω υπεράντλησης 
υδάτων και ανεξέλεγκτης απόρριψης 
φυτοφαρμάκων και ανεπεξέργαστων 
βιομηχανικών λυμάτων. Η λίμνη 
θεωρείται βιολογικά νεκρή. Επισήμως 
από το 2004 δεν έχει ψάρια, ενώ 
έχουν σημειωθεί 3 μεγάλα επεισόδια 
θανάτων χιλιάδων ψαριών και 
πουλιών (1995, 2004 και 2007). 
Κατόπιν αυτών, μία από τις προτάσεις 
που έχουν ακουσθεί για την 
«αξιοποίησής» της είναι η μετατροπή 
της σε Ιπποδρόμιο!!!

Ο ποταμός Ασωπός έχει μετατραπεί 
σε δεξαμενή τοξικών υδάτων από τα 
λύματα της βιομηχανίας αλουμινίου 
και όχι μόνο. Το πόσιμο νερό στην 
ευρύτερη περιοχή έχει κυριολεκτικά 
δηλητηριασθεί.

Οι αγρότες των κάμπων 
απληροφόρητοι προσπαθούν 
επίμονα κάθε χειμώνα να 
καταστρέψουν τα καλάμια, που τους 
προστατεύουν από τα ίδια τους τα 
δηλητήρια. 

Πόσοι καλαμιώνες χάθηκαν άραγε 
και με τι επιπτώσεις κατά μήκος των 
έργων της Εγνατίας Οδού; Πόσοι 
άλλοι θα χαθούν κατά μήκος της 
προγραμματισμένης Ιόνιας Οδού; 
Πόσα ψάρια θα πεθάνουν εκεί και 
πόσες πλημμύρες θα δημιουργήσουν 
ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ;

Αυτά είναι μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου. Η Ελλάδα μπήκε 
στον 21ο αιώνα αποφασισμένη να 
καταστρέψει τους υδάτινους πόρους 
αλλάζοντας τον ρου των ποταμών και 
καταστρέφοντας τους καλαμιώνες. 
Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και 
τη δημόσια υγεία θα είναι ολέθριες. 
Το θέμα παίρνει σήμερα σοβαρές 
διαστάσεις που αφορούν την ίδια 
την ύπαρξη του πλανήτη και τη ζωή 
πάνω σ’ αυτόν. Σήμερα είναι αναγκαία 
περισσότερο από ποτέ η διατύπωση 
βιώσιμων προτάσεων και εφαρμογή 
μεθόδων αειφόρου διαχείρισης για τις 
υγροτοπικές περιοχές.
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Ο Αργυροπελεκάνος, (Pelecanus 
crispus) μετά από δεκάδες χρόνια 
ξαναφώλιασε στην λιμνοθάλασσα 
της Κλείσοβας όπου δημιουργήθηκε 
μια σημαντική αποικία με δεκάδες 
ζευγάρια. Με αφορμή καταγγελίες για
περιστατικά όχλησης της αποικίας 
των πελεκάνων, οργανώθηκε από τον 
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου σχετική συνάντηση 
εργασίας «Για την διαχείριση & 
προστασία των πελεκάνων στο 
Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου», η 
οποία διεξήχθη στο Μεσολόγγι στις 
29/03/2014. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν 
ειδικοί επιστήμονες ορνιθολόγοι 
(βλέπε άρθρα που ακολουθούν), 
μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, 
εκπρόσωποι υπηρεσιών της περιοχής 
(Δνση Αλιείας, Δνση Περιβάλλοντος, 
Δνση Δασών, Δασαρχείου κλπ) του 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Μεσολογγίου και των 
αλιευτικών συνεταιρισμών, υπό την 
προεδρία του καθηγητή του Βιολογικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου της 
Πάτρας Κ. Κουτσικόπουλου. Από το 
σύνολο των
συμμετασχόντων διατυπώθηκε 
το έντονο ενδιαφέρον τους για 
την προστασία του είδους και την 
διατήρηση της αποικίας του καθώς 
και απόψεις για την απαιτούμενη 

μέριμνα για την προστασία του από  
οποιουδήποτε είδους εκούσιας ή 
ακούσιας ανθρώπινης όχλησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
πρόβλημα του μεγάλου πλήθους 
των κορμοράνων που διαχειμάζουν 
στην περιοχή (περί τις 7.000 άτομα) οι 
οποίοι, ως κυρίως ψαροφάγα πουλιά, 
δημιουργούν προβλήματα στην 
αλιευτική παραγωγή, ιδιαίτερα στις πιο 
κλειστές λεκάνες της λιμνοθάλασσας.

Με βάση τις απόψεις που 
αναπτύχτηκαν στην συνάντηση, ο 
Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου ανάλαβε να προτείνει 
ή και να υποστηρίξει την υλοποίηση 
μέτρων προστασίας της αποικίας των 
αργυροπελεκάνων και, παράλληλα, 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
δημιουργούν οι κορμοράνοι.

Τα μέτρα που συζητήθηκαν ήταν:
- Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 
για την προστασία της περιοχής των  
νησίδων αναπαραγωγής του είδους, 
μέσω οριοθέτησης κατάλληλων 
ζωνών γύρω από αυτές και την σχετική 
σήμανση απαγόρευσης προσέγγισης.
- Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης 
με Δασαρχείο, Κυνηγητικό σύλλογο, 
Διωκτικές αρχές και Συνεταιρισμούς 
αλιέων για φύλαξη του χώρου της 
αποικίας.  Μέριμνα από  τους μισθωτές 
συνεταιρισμού αλιέων για την 
προστασία του χώρου φωλιάσματος 

των πελεκάνων (παράλληλα με τη  
συνήθη δραστηριότητά τους για τον 
έλεγχο της λαθραλιείας). 
- Ανακατασκευή και προσαρμογή των 
δικτύων της ΔΕΗ σε περιοχές ειδικής 
σημασίας για την ορνιθοπανίδα 
ώστε να αποφεύγεται η θανάτωση 
πουλιών από ακούσιες προσκρούσεις. 
- Ενημέρωση των χρηστών του χώρου 
των λιμνοθαλασσών και προώθηση της 
σχετικής δημόσιας ευαισθητοποίησης. 
- Διοργάνωση μίας πιο επισταμένης 
παρακολούθησης– καταγραφής τόσο 
των αργυροπελεκάνων όσο και των 
κορμοράνων μέσα στο εθνικό πάρκο. 
- Διερεύνηση της δυνατότητας 
τοποθέτησης διχτυών πάνω από 
συγκεκριμένες λεκάνες που έχουν 
ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον 
(τάφροι διαχείμανσης, φύλαξης 
– ανάπτυξης γόνου κλπ) αλλά και 
εφαρμογής άλλων οικολογικά 
αποδεκτών και ήδη  εφαρμοσμένων 
τρόπων προστασίας των αλιευμάτων 
από τους κορμοράνους. 
Το κλίμα της συνάντησης ήταν 
εξαιρετικό από την αρχή της έως και 
την ολοκλήρωση της. Οι εργασίες 
έκλεισαν με γεύμα στον χώρο του 
συνεταιρισμού των ψαράδων της 
Κλείσοβας, που περιλάμβανε τοπικά 
προϊόντα της λιμνοθάλασσας 
φτιαγμένα από τους ίδιους τους 
ψαράδες. 

Συνάντηση εργασίας για την διαχείριση & προστασία 
των Πελεκάνων στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου
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Ο πληθυσμός των 
αργυροπελεκάνων στην 
περιοχή αυξήθηκε βαθμιαία 

κατά την πρόσφατη 30ετία. Κατά τις 
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 
χονδρικά παρατηρούνταν λίγα 
άτομα σε ολόκληρη την περιοχή 
στη δεκαετία του ‘80, λίγες δεκάδες 
στη δεκαετία του ‘90 και αρκετές 
δεκάδες στη δεκαετία του 2000 που 
προς το τέλος της ξεπέρασαν κατά τι 
τα 200 άτομα.

Οι πιθανότεροι λόγοι που ώθησαν 
το είδος σε αναπαραγωγή εντός της 
περιοχής μας ήταν η πληθυσμιακή 
του αύξηση στο προαναφερθέν 
επίπεδο, το κατάλληλο για 
αναπαραγωγή – διατροφή 
ενδιαίτημα (και η ύπαρξη των 
νησίδων). Επίσης, μπορεί να έπαιξε 
σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι 
κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν 
εντονότατες παρενοχλήσεις του 
αναπαραγόμενου στον Αμβρακικό 
πληθυσμό του είδους. 

Η ζημία που προκαλείται από 
κορμοράνους ποικίλει αναλόγως 
της αποτελεσματικότητάς τους ως 
θηρευτών η οποία είναι μεγαλύτερη 
σε μικρότερες και πιο κλειστές 
ιχθυοπαραγωγικές λεκάνες. 

Στις μεγάλες υδατοσυλλογές 
του εθνικού πάρκου της περιοχής 
(κεντρική λιμνοθάλασσα, 
λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, Κλείσοβα, 
Παλιοπόταμος) δεν είναι δυνατόν να 
εκτιμηθεί η ζημιά που προκαλούν 
στους αλιείς. Μπορεί να εκτιμηθεί 
θεωρητικά η απόλυτη ποσότητα 
που αποκομίζουν οι κορμοράνοι σε 
ολόκληρο το εθνικό πάρκο και που 
εκτιμάται σε 300-350 τόνους ετησίως. 
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί 
και το ότι πέραν των ψαριών που 
συλλαμβάνονται και τρώγονται 
από τους κορμοράνους υπάρχει 
μία επιπλέον ποσότητα αλιευμάτων 
που τραυματίζεται θανάσιμα από 
αυτούς και που δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί. Ο αριθμητικός 
δείκτης των 300-350 τόνων δεν 
αποτελεί αυτή καθ’ αυτή τη ζημιά για 
τους ψαράδες διότι δεν είναι γνωστό 

το ποσοστό από αυτή την ποσότητα 
που θα αποκόμιζαν οι ψαράδες με 
απουσία των κορμοράνων. Επίσης, 
δεν είναι γνωστό το ποσοστό αυτής 
της ποσότητας το οποίο αποτελούν 
τα μη οικονομικού ενδιαφέροντος 
είδη ψαριών. 

Στις όποιες σχετικές έρευνες 
ακολουθήσουν για την εξακρίβωση 
της ζημιάς που μπορεί να προκαλούν 
οι κορμοράνοι θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί και ο όποιος θετικός 
ρόλος τους ως σημαντικό στοιχείο 
της τροφικής αλυσίδας στο συνολικό 
οικοσύστημα. 

Προτάσεις
I. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν 
από τους μισθωτές της Κλείσοβας (ή 
άλλους) πυροβολισμοί προς εκδίωξη 
των κορμοράνων.
II. Να οριοθετηθεί ένας χώρος 
γύρω από τις αποικίες των 
Αργυροπελεκάνων στον οποίο να 
μην επιτρέπεται η προσέγγιση. Ο 
Β. Δημητρίου πρόσθεσε ότι αυτό 
μπορεί να θεσμοθετηθεί άμεσα.
III. Να εφαρμοστεί η πρακτική 
τοποθέτησης διχτυών πάνω από 

συγκεκριμένες λεκάνες που έχουν 
ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον 
(τάφροι διαχείμανσης, φύλαξης 
– ανάπτυξης γόνου κλπ) ή άλλοι 
αποδεκτοί εφαρμοσμένοι τρόποι 
προστασίας των ψαριών από τους 
κορμοράνους
IV. Είναι σημαντικό να διοργανωθεί 
μία πιο επισταμένη παρακολούθηση 
– καταγραφή τόσο των 
αργυροπελεκάνων όσο και των 
κορμοράνων μέσα στο εθνικό 
πάρκο. Μια τέτοια παρακολούθηση 
υπερβαίνει σε ένταση εκείνη η 
οποία διεξάγεται στα πλαίσια του 
προγράμματος εποπτείας της 
ορνιθοπανίδας που ήδη διεξάγεται 
στο εθνικό πάρκο. Από αυτήν την 
παρακολούθηση θα προκύψουν 
σημαντικά στοιχεία που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια 
τόσο στην αποτελεσματικότερη 
προστασία των αργυροπελεκάνων 
όσο και στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και ζημιών 
που προκαλούνται από τους 
κορμοράνους. 
V. Να διερευνηθεί η δυνατότητα 

Αργυροπελεκάνοι και Κορμοράνοι
Μεσολόγγι, Σάββατο 29-3-2014
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Δυο είδη πελεκάνων διαβιούν στην Ελλάδα: ο 
αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος.

Ο αργυροπελεκάνος είναι ένα Παγκόσμια 
Απειλούμενο Είδος που χαρακτηρίζεται «Τρωτό» 
στην Κόκκινη Λίστα της Διεθνούς Ένωσης 
Διατήρησης της Φύσης και των Φυσικών Πόρων 
(IUCN) και επίσης «Τρωτό» στο Ελληνικό Κόκκινο 
Βιβλίο. Η εκτίμηση του παγκόσμιου πληθυσμού του 
είδους ανέρχεται σε 11.000-14.000 άτομα. Ως χώρα 
έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη παγκοσμίως για την 
επιβίωση του είδους αυτού μια και φιλοξενούμε 
το 20-25% του παγκόσμιου πληθυσμού.   Οι 
αργυροπελεκάνοι τρέφονται με ψάρια, και απαιτούν 
νησίδες για να φωλιάσουν σε παράκτιους ή 
εσωτερικούς υγρότοπους. Γεννούν κατά κανόνα δυο 
αυγά κι ένα ζευγάρι μπορεί κάλλιστα να μεγαλώσει 
δυο μικρά. Οι αργυροπελεκάνοι φωλιάζουν στο 
έδαφος νησίδων σε ομάδες φωλιών που αγγίζει 
σχεδόν η μια την άλλη. Οι αποικίες αυτές είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητες στην προσέγγιση ανθρώπων. 
Όταν αυτό συμβαίνει τα πουλιά εγκαταλείπουν 
εύκολα φωλιές, αυγά και νεοσσούς με αποτέλεσμα 
μεγάλη θνησιμότητα και σταδιακή μείωση της 
αποικίας μέχρι εξαφάνισης. 

Αντιθέτως οι πελεκάνοι δεν τρομάζουν 
από συνηθισμένες για αυτούς ανθρώπινες 
δραστηριότητες που συμβαίνουν ακόμη και πολύ 
κοντά τους (π.χ. αλιεία). Κύριες αιτίες αποτυχίας 
φωλιάσματος: εγκατάλειψη φωλιών λόγω ενόχλησης 
από τον άνθρωπο, κύλισμα αυγών εκτός φωλιάς 
λόγω ενόχλησης κυρίως, μη γονιμοποιημένα αυγά, 
πατημένα αυγά κυρίως λόγω ενόχλησης, θάνατος 
νεοσσών από ασιτία λόγω απομάκρυνσης από 
αποικία λόγω ενόχλησης. Περίοδος ωοτοκίας: Τέλη 
Ιανουαρίου-Μέσα Μαρτίου. Μέσα σε 20 χρόνια 

η έναρξη της ωοτοκίας μετατοπίστηκε βαθμιαία 
κατά 35 μέρες νωρίτερα λόγω κλιματικής αλλαγής. 
Τρέφονται με ψάρια με διάφορες τεχνικές και 
μεθόδους, ατομικά ή σε χαλαρές ή συνεκτικές 
ομάδες. Βασική μέθοδος το “συνεργατικό” ψάρεμα 
κορμοράνων-πελεκάνων, όπου οι κορμοράνοι 
ξεσηκώνουν τα ψάρια προς την επιφάνεια 
κάνοντάς τα διαθέσιμα στους πελεκάνους. Οι 
αποικίες δυτικά από την Πίνδο βρίσκονται σε 
παράκτιους υγρότοπους κατά μήκος των ακτών της 
Αδριατικής και Ιονίου. Φωλιάζουν σε Λίμνη Σκόδρας 
(Μαυροβούνιο), π. 16-20 ζ., λ/θ Καραβαστάς 
(Αλβανία) 20-30 ζ., Αμβρακικός (λ/θ Άρτας) 120-140 
ζ., και Μεσολόγγι (λ/θ Κλείσοβα) 5-40 ζ. 

Το χειμώνα πολλοί μετακινούνται από βορά 
προς νότο και ανάποδα. Σχεδόν καμιά επαφή δεν 
υπάρχει με τον ανατολικό πληθυσμό (Πρέσπα, 
Κερκίνη, Κάρλα και ανατολικότερα). Στο Μεσολόγγι 
οι πελεκάνοι φώλιαζαν μέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Από το 2011 ξεκίνησαν ξανά να φωλιάζουν 
(6-40 ζευγάρια) πιθανώς άτομα προερχόμενα από 
τον Αμβρακικό. Η καλή κατάσταση και η υγεία των 
πληθυσμών Μεσολογγίου και Αμβρακικού είναι 
ζωτικές για την επιβίωση των υπόλοιπων δύο, λόγω 
κυκλοφορίας ατόμων από τον ένα στον άλλο. 

Οι πληθυσμοί των αργυροπελεκάνων 
απειλούνται κυρίως από διάφορες μορφές 
υποβάθμισης των υγρότοπων και την ενόχληση 
των αποικιών τους, από άμεση θανάτωση και από 
συγκρούσεις με εναέρια καλώδια. Σε πολλά μέρη 
εφαρμόζονται μέτρα προστασίας και υποβοήθησης 
που περιλαμβάνουν φύλαξη, σήμανση των αποικιών, 
ειδική νομοθεσία, νομική προστασία των περιοχών 
όπου διαβιούν, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, 
αντικατάσταση εναέριων καλωδίων με υπόγεια 

Αργυροπελεκάνοι
Οικολογία - Φώλιασμα - Διατροφή - Διαχείριση

φύλαξης (π.χ. από εθελοντές κλπ) των 
αποικιών των αργυροπελεκάνων 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
VI. Είναι κατανοητή η πρώτη 
αντίδραση των ψαράδων να θέλουν 
να διώξουν τους κορμοράνους που 
τα τελευταία χρόνια κουρνιάζουν 
κατά χιλιάδες μέσα στην Κλείσοβα 
όμως αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί 
λόγω της δυσμενούς επίδρασης που 
ασκείται στους αργυροπελεκάνους. 
Πάντως ως πρώτο μέτρο που θα 
μπορούσε να συμβάλλει στον 

περιορισμό του πλήθους των 
κορμοράνων που κουρνιάζουν 
κατά τη διαχείμασή τους στην 
Κλείσοβα, προτείνεται η επίσπευση 
άρσης μεγάλων τμημάτων των 
εκεί υφιστάμενων αναχωμάτων. 
Αυτό μπορεί να γίνει αρκετά 
άμεσα με κατάλληλη ενημέρωση 
και συντονισμό σχετικά με το 
εκτελούμενο έργο της Ιόνιας οδού 
για το οποίο απαιτούνται αδρανή 
υλικά ως υποβάσεις. Μάλιστα, 
επειδή για το έργο της Ιόνιας οδού 

υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες 
στην ανεύρεση τέτοιων υλικών, 
είναι πολύ πιθανό ότι η άρση των 
αναχωμάτων μπορεί να γίνει χωρίς 
δαπάνες από πλευράς δημοσίου. 
Σημειώθηκε δε ότι για την άρση 
των εν λόγω αναχωμάτων υπάρχει 
ωριμότητα, δηλαδή εγκεκριμένοι 
περιβαλλοντικοί όροι που ισχύουν 
μέχρι και το 2016.

Φ. Περγαντής
Βιολόγος, M.Sc Βιολόγος - Ορνιθολόγος
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ή μονωμένα, κατασκευή τεχνητών υποδομών 
αναπαραγωγής και περίθαλψη άρρωστων ή 
τραυματισμένων ατόμων. Όλοι σχεδόν οι κύριοι 
υγρότοποι όπου αναπαράγονται, τρέφονται ή 
διαχειμάζουν πελεκάνοι είναι προστατευόμενες με 
νόμο περιοχές. 

Κατά μέσο όρο ένας αργυροπελεκάνος 
καταναλώνει 1000-1200 γραμμάρια ψαριών 
ημερησίως. Οι νεοσσοί μέχρι ηλικίας 5 εβδομάδων 
καταναλώνουν ως και 330 γρμ.ημερησίως. Γενικώς 
τρώνε ότι καταφέρουν να πιάσουν: κυρίως μικρού 
μεγέθους είδη μηδενικής και μικρής εμπορικής 
αξίας ή και μεγάλης σε κάποιες περιπτώσεις. 
Εκτιμήσεις του πόσα ψάρια καταναλώνει ένας 
πληθυσμός πελεκάνων όλο το έτος σε ένα υγρότοπο 
είναι γενικώς δύσκολες. 

Πέραν του ότι συχνά οι πελεκάνοι εξαρτώνται 
για την πρόσβαση στην τροφή τους από τους 
κορμοράνους, τα δυο είδη συχνά κουρνιάζουν 
μαζί στις νησίδες φωλιάσματος των πελεκάνων και 
άλλα ασφαλή μέρη και έτσι οι ενέργειες καταδίωξης 
των κορμοράνων έχουν ως παράπλευρη απώλεια 
την εκδίωξη των πελεκάνων από τι φωλιές τους 
με αποτέλεσμα εγκατάλειψη και καταστροφή 
αυγών και νεοσσών. Γενικώς, τα ιχθυοφάγα πουλιά 
είναι πολύ λιγότερο υπεύθυνα για τη μείωση των 
ιχθυοαποθεμάτων και των εισοδημάτων των 
ψαράδων, σε σχέση με άλλους παράγοντες όπως 
ρύπανση και μόλυνση, κακή διαχείριση υδάτων 
και λ/θ, ασθένειες, παγκόσμια μείωση χελιού, 
λαθραλιεία και κλιματική αλλαγή. 

Η παρουσία των πελεκάνων έχει αδιαμφισβήτητες 
θετικές πλευρές που σχετίζονται με το γεγονός 
ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 

και δημοφιλή πουλιά από την αρχαιότητα μέχρι 
και τις μέρες μας που έχει χρησιμοποιηθεί και 
χρησιμοποιείται ακόμη ως σύμβολο προσέλκυσης 
προσοχής για εμπορικούς, οικονομικούς, 
τουριστικούς, ψυχαγωγικούς,θρησκευτικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς. 

Οι εμφανείς και προσβάσιμες αποικίες με τις 
φωλιές των πελεκάνων αποτελούν εξιλαστήριο θύμα 
και αχίλλειο πτέρνα και ταυτόχρονα την πολύτιμη 
δύναμη αυτού του πουλιού, διότι προσφέρουν 
μοναδικά εντυπωσιακό θέαμα, και μπορούν δυνάμει 
να αποτελέσουν, υπό όρους καλής διαχείρισης, 
σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο μεγάλης αξίας 
και διάρκειας. Αν και οι αποικίες τους αποτελούν 
επίσης συχνά εξιλαστήρια θύματα έναντι πιθανών 
εκκρεμών προβλημάτων και αστοχιών διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής, η τοπική κοινωνία 
μπορεί να αξιοποιήσει την παρουσία των πελεκάνων 
με κατάλληλες ενέργειες προς όφελος της τοπικής 
οικονομίας (ταυτότητα περιοχής, σύμβολο τοπικών 
προϊόντων, τουρισμός, ειδικός τουρισμός). 

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και η Ομάδα 
Ειδικών για τους Πελεκάνους είναι διατεθειμένες 
να συνδράμουν στο μέτρο του δυνατού ώστε η 
παρουσία των πελεκάνων στους υγρότοπους του 
Μεσολογγίου να αποτελέσει ευχή κι όχι «κατάρα» 
για την τοπική κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο.

Δρ Γιώργος Κατσαδωράκης,
Βιολόγος - Ορνιθολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΠΠ  και WWF Ελλάς
Πρόεδρος Ομάδας Ειδικών για τους Πελεκάνους WI 

και IUCN –SSC

Ο ανταγωνισμός μεταξύ 
ψαράδων και κορμοράνων 

στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Ο κορμοράνος Phalacrocorax 
carbo είναι ένα αποκλειστικά 
ψαροφάγο είδος πουλιού 
πολύ κοινό στους ελληνικούς 
υγροτόπους. Είναι από τα 
ελάχιστα είδη πουλιών των 
οποίων ο πληθυσμός αυξάνει 
θεαματικά κατά την τελευταία 
τριακονταετία φθάνοντας τα 
350.000-450.000 άτομα στην 
περιοχή της Μεσογείου - Μαύρης 
Θάλασσας ενώ άλλα τόσα περίπου 

υπολογίζονται στην κεντρική και 
βόρεια Ευρώπη.  

Η αύξηση των κορμοράνων 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
της διαθέσιμης τροφής, δηλαδή 
των ψαριών και κυρίως αυτών 
από τα ιχθυοτροφεία. Όμως, οι 
ψαράδες, ιδιαίτερα αυτοί στις 
λιμνοθάλασσες με διβάρια, 
βλέποντας την παραγωγή τους 
να ελαττώνεται θεωρούν τους 
κορμοράνους ως μια από τις 

αιτίες του προβλήματος και 
δυσφορούν παρατηρώντας τους 
να πληθαίνουν. 

Στην Ευρώπη ο κορμοράνος 
αναπαράγεται σε μεγάλους 
αριθμούς στην Σκανδιναβία, 
Ολλανδία και νότια Ουκρανία-
Κριμαία. Στην Ελλάδα 
αναπαράγεται σε 13 τουλάχιστον 
περιοχές. Οι μεγαλύτερες αποικίες 
είναι στη Μακεδονία (στα Δέλτα 
των ποταμών Αξιού και Έβρου, 
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στην Κερκίνη και την Πρέσπα). 
Ο συνολικό αναπαραγόμενος 

πληθυσμός του είναι περίπου 
7000 ζευγάρια. Η Κερκίνη 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
πληθυσμό ο οποίος αυξάνει με 
μεγάλο ρυθμό κατά τα τελευταία 
έτη (από 1.750 ζευγάρια το 1995 
σε 3.500 το 2002 και περισσότερα 
από 4000 το 2012). 

Το χειμώνα οι κορμοράνοι 
μετακινιούνται στις μεσογειακές  
ακτές της Ευρώπης. Στη χώρα 
μας, κατά το χειμώνα ο αριθμός 
των κορμοράνων αυξάνει και ο 
μέγιστος αριθμός καταγράφηκε 
τον Ιανουάριο 2013 όταν σε 40 
περιοχές μετρήθηκαν περίπου 
48.000 πουλιά. Σύμφωνα με 
επανευρέσεις δακτυλιωμένων 
κορμοράνων στη χώρα μας 
προκύπτει ότι στην Ελλάδα 
διαχειμάζουν πουλιά που 
έρχονται από τις βορειότερες 
περιοχές όπως τη Δανία, Σουηδία, 
Εσθονία, Ουκρανία κ.λπ.. Η 
πλειονότητά τους κατανέμεται 
στους μεγάλους υγροτόπους 
της Μακεδονίας, Θράκης και 
Δυτικής Ελλάδας (Πόρτο Λάγος, 
Αμβρακικός, Μεσολόγγι). 
Το πρόβλημα του ανταγωνισμού 
μεταξύ ψαράδων και κορμοράνων 
εντοπίζεται εκεί όπου: 
• η ζημιά προκαλείται σε ψάρια 
μεγάλης εμπορικής αξίας (Πόρτο 
Λάγος, Αμβρακικός, Μεσολόγγι) 
• ο αριθμός των πουλιών 
είναι μεγάλος (Πόρτο Λάγος, 
Αμβρακικός, Μεσολόγγι) 

• υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες 
ψαράδες (Πόρτο Λάγος, 
Μεσολόγγι, Αμβρακικός) 
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι 
αλιευτικοί συνεταιρισμοί των 
ιχθυοτροφείων έχουν πάρει 
εκτεταμένα μέτρα περιορισμού 
των απωλειών των ψαριών από 
τους κορμοράνους. Τα μέτρα 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Αυτά που αποτρέπουν – 
διώχνουν του κορμοράνους και 
β) Αυτά που προστατεύουν τα 
αλιεύματα.

Μεταξύ των μέτρων 
εκδίωξης και εκφοβισμού είναι 
το κανονάκι, τα σκιάχτρα, τα 
πυροτεχνήματα, και διάφορες 
ηχομιμητικές συσκευές που 
βγάζουν ήχους αρπακτικών 
πουλιών ή πυροβολισμών. Στην 
Ολλανδία κόβουν τα δένδρα 
γύρω από τα ιχθυοτροφεία 
για να αποθαρρύνουν τους 
κορμοράνους να κουρνιάζουν 
στην περιοχή. Στις Σκανδιναβικές 
χώρες, σε ορισμένες περιοχές, 
καλύπτουν τα αβγά των 
κορμοράνων με λάδι (με συνέπεια 
να πεθάνει το έμβρυο) για να 
περιορίσουν την αναπαραγωγική 
επιτυχία του είδους. Επίσης, στη 
Γαλλία και στη Γερμανία χιλιάδες 
κορμοράνοι εξοντώνονται 
κάθε χειμώνα μετά από ειδική 
διερεύνηση και άδεια από την 
πολιτεία. Καμία από αυτές τις 
μεθόδους δεν αποδείχτηκε 
αποτελεσματική για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ειδικά ο 

έλεγχος του πληθυσμού σε μια 
λίμνη της Βαυαρίας στη Γερμανία 
παρά τη μεγάλη και συστηματική 
εξόντωση χιλιάδων κορμοράνων 
(2000-5000 πουλιά κάθε έτος από 
το 1996 μέχρι το 2010) αριθμός 
των κορμοράνων  παρέμεινε 
σταθερός ή και αυξήθηκε. 

Αντίθετα πιο αποτελεσματικές 
φαίνεται να είναι οι μέθοδοι 
προστασίας των αλιευμάτων. 
Αυτή που χρησιμοποιείται 
ευρέως στην βόρεια Ελλάδα και 
βόρεια Ιταλία είναι η τοποθέτηση 
διχτυών πάνω από τις λεκάνες 
διαχείμασης. Με αυτή τη μέθοδο 
είναι αδύνατο στα πουλιά να 
μπουν στο νερό με αποτέλεσμα 
να φεύγουν από την περιοχή. Στο 
Πόρτο Λάγος όπου εφαρμόζεται 
αυτή η μέθοδος κρίνεται ως η 
πλέον αποτελεσματική.  

Στην Ευρώπη το θέμα αυτό 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 
και διερεύνησης μεταξύ ειδικών 
ορνιθολογόγων, ιχθυολόγων 
αλλά και ερασιτεχνών ή 
επαγγελματιών αλιέων. Από 
τις έρευνες διαπιστώθηκε 
ότι ο κορμοράνος πράγματι 
επηρεάζει αρνητικά την αλιευτική 
παραγωγή σε παράκτια, λιμναία 
και ποτάμια οικοσυστήματα όπου 
η αλιεία ασκείται εντατικά. Σε 
κάποια παράκτια οικοσυστήματα 
όμως όπου η αλιεία δεν ασκείται 
εντατικά, η επίδραση του 
κορμοράνου στα αλιεύματα 
βρέθηκε ότι ήταν περιορισμένη. 

Αλλά και στην Ελλάδα 
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πραγματοποιήθηκαν κάποιες έρευνες 
γι αυτό το θέμα. Στο Δέλτα Αξιού 
διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις του 
κορμοράνου στην αλιεία δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό της λείας 
του αποτελείται από είδη ψαριών με 
χαμηλή ή μέση εμπορική αξία. Είδη 
με μεγάλη οικονομική αξία, όπως για 
παράδειγμα οι γλώσσες, βρέθηκαν σε 
σχετικά μικρό ποσοστό στα στομάχια 
των κορμοράνων. Σε ανάλογα 
συμπεράσματα κατέληξε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Κερκίνη 
όπου στη δίαιτα του κορμοράνου 
κατά την περίοδο που αυτός φωλιάζει 
στην περιοχή (Απρίλιος - Ιούνιος) 
βρέθηκαν είδη ψαριών με μικρή ή 
καθόλου εμπορική αξία (π.χ. σίρκα, 
πεταλούδες, τσιρώνια). Είδη όπως 

τα  γριβάδια που είναι σημαντικά 
για τους ψαράδες δεν βρέθηκαν στα 
στομάχια των κορμοράνων. 

Αντίθετα, σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στον Αμβρακικό 
βρέθηκε ότι η επίπτωση των 
κορμοράνων στα ψάρια είναι 
σημαντική. Σε αυτή την περίπτωση οι 
κορμοράνοι εκτός από τις ποσότητες 
που καταναλώνουν, επιπλέον, 
τραυματίζουν πολλά ψάρια στην 
προσπάθειά τους να τα συλλάβουν. 
Αυτό μειώνει την εμπορική τους 
αξία με συνέπεια ο παραγωγός να 
έχει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. 
Απώλειες ψαριών υψηλής εμπορικής 
αξίας καταγράφηκαν και στο Πόρτο 
Λάγος.

Παράλληλα όμως πρέπει να 
διερευνηθούν και άλλες αιτίες για τη 

μείωση των αλιευμάτων. Παράγοντες 
όπως η ρύπανση, η λαθραλιεία, 
η υπεραλίευση ή η μη ορθή 
διαχείριση των αλιευμάτων πρέπει 
επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο 
διερεύνησης. 

Η συνεργασία ορνιθολόγων, 
αλιέων και ιχθυολόγων στα 
παραπάνω θέματα υπό το 
συντονισμό των Φορέων Διαχείρισης 
όπου εντοπίζεται το πρόβλημα θα 
διαλευκάνει το πρόβλημα αλλά 
και θα καθορίσει μια στρατηγική 
αντιμετώπισής του.

  
Σάββας Καζαντζίδης

Δρ Βιολογίας, Αναπληρωτής Ερευνητής 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών/Ελληνικός 

Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ε-mail: savkaz@fri.gr

Μ ια προσωπική εκτίμηση 
στο γιατί εγκαταστάθηκαν 
οι Αργυροπελεκάνοι στην 

περιοχή:
1. Το πρώτο δεδομένο είναι 
ότι είχαμε Αργυροπελεκάνους 
στο παρελθόν, φώλιαζαν εδώ 
κι ονομάζονταν από τους 

παλαιούς ψαράδες τουμπανιάδες 
ή τούμπανοι. Το ίδιο όνομα 
συναντούμε και στον Αμβρακικό. 

Το παραπάνω δεδομένο 
μπορεί να εκληφθεί ως δείκτης 
καταλληλότητας της περιοχής για 
το είδος, πλην όμως, έχουν επέλθει 
πολλές αλλαγές στο τοπίο της από 

έργα. Όμως, η επαναφορά του 
είδους μετά από αρκετές δεκαετίες 
και με δεδομένο τα εκτεταμένα 
έργα που συντελέστηκαν στο 
διάστημα της απουσίας του, 
δείχνει ότι η περιοχή δεν έχασε τη 
δυναμική της για αυτό. Δηλαδή, έχει 
σήμερα κατάλληλα ενδιαιτήματα 

Αργυροπελεκάνοι
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και καλύπτει τις ανάγκες του 
για διατροφή, ξεκούραση και 
αναπαραγωγή.
2. Με βάση τα ερευνητικά 
δεδομένα Ελλήνων επιστημόνων (Γ. 
Κατσαδωράκης, Διον. Χατζηλάκου, 
κι άλ), ο πληθυσμός του Δυτικού 
άξονα, δηλαδή Ιονίου και αλβανικές 
ακτές Αδριατικής, είναι διακριτός 
και αποκομμένος από τους άλλους 
πληθυσμούς ανατολικότερα. Την 
τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε 
σημαντικά ο πληθυσμός του 
Αμβρακικού. Το ίδιο διάστημα, 
αυξήθηκε σταδιακά και η καταγραφή 
Αργυροπελεκάνων στο υροτοπικό 
σύστημα Μεσολογγίου. Αν 
δεχθούμε αυτούς του Αμβρακικού 
ως «μητρικό» πληθυσμό, τότε, 
όπως συμβαίνει και με άλλα είδη, 
δύναται να παρατηρηθεί διασπορά 
(dispersal) σε κατάλληλα γειτονικά 
ενδιαιτήματα και πιθανότατα νέος 
αποικισμός, όπως και συνέβη. Η 
διασπορά από τον Αμβρακικό 
για διατροφή, δημιούργησε 
αρχικά «μνήμες» και εμπειρίες στα 
πουλιά από τη νέα περιοχή του 
Μεσολογγίου και σε συνδυασμό 
με την σταθερή παρουσία ικανού 
αριθμού ατόμων, οδήγησε στην 
αναπαραγωγή.
3. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς 
ότι δύναται να προσδιοριστεί η 
φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής 
για το Χ είδος. Όμως, εμπειρικά, 
τα εκατόν τόσα ζεύγη που έφτασε 
προ λίγων ετών ο πληθυσμός 
του Αμβρακικού, σίγουρα δεν 
εξαντλούν την καλούμενη φέρουσα 
ικανότητα. Η καταδίωξη που 
ασκούν εκεί οι άνθρωποι στα 
πουλιά, εκτιμάται ότι επιτάχυνε ή και 
ενίσχυσε τη διαδικασία αποικισμού 
στο Μεσολόγγι. 
4. Όπως παρατηρείται και στις 
Πρέσπες, τα πουλιά δύναται 
να απομακρυνθούν πολύ από 
την κοιτίδα τους για διατροφή. 
Έχουν τις φυσικές ικανότητες για 
τούτο. Παρατηρήθηκε αρχικά 
από τη δεκαετία του ΄90 ανάλογη 
μετακίνηση από την κοιτίδα του 
Αμβρακικού προς το Μεσολόγγι. 
Δηλαδή το Μεσολόγγι ήταν στην – 
ας την αποκαλέσουμε – εμβέλεια 
δράσης.   
5.  Η κίνηση των πουλιών μεταξύ 
Αμβρακικού – Μεσολογγίου 
γίνεται πάνω σε γεωλογικό ρήγμα. 

Την κίνηση αυτή ευνοούν τρεις 
παράγοντες: α) Η ύπαρξη των 
ενδιάμεσων λιμνών Λυσιμαχεία, 
Οζερός και Αμβρακία, όπου όπως 
αποδεικνύουν παρατηρήσεις, 
χρησιμοποιούνται από τα πουλιά 
ως συμπληρωματικοί χώροι 
διατροφής. Στη Λυσιμαχεία έχω 
καταμετρήσει ως 77 άτομα σε 
συμπαγή ομάδα. β) Η κίνηση 
αερίων μαζών εντός του ρήγματος 
στον άξονα Β-Ν που ευνοούν την 
πτήση. γ) Η ύπαρξη παράπλευρων 
ορεινών όγκων που αναπτύσσουν 
θερμικά ανοδικά κι επίσης ευνοούν 
την πτήση.

Με τα παραπάνω διαπιστώνουμε 
ότι γεωγραφικοί και κλιματικοί 
παράμετροι λειτουργούν ευνοϊκά 
στη μετακίνηση των πουλιών 
μεταξύ Μεσολογγίου-Αμβρακικού 
και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας.
6. Ένας παράγοντας που ευνόησε 
την αναπαραγωγή στην Κλείσοβα 
είναι εκτιμώ η συμπληρωματικότητα 
των δυνητικών χώρων διατροφής, 
οι οποίοι καλύπτουν κυκλικά το 
έτος. Φυσικά, προέχει η ύπαρξη 
ασφαλών νησίδων που διαθέτει 
η λιμνοθάλασσα. Αφού αυτές 
υπάρχουν, παρατηρήθηκε ότι 
η Ανατολική Κλείσοβα, κλειστή 
σχεδόν υδατοσυλλογή και με γλυκά 
νερά, διαθέτει πολύ μεγάλους 
ιχθυοπληθυσμούς, κυρίως 
κυπρινοειδών, που προέρχονται 
από το σύστημα Τριχωνίδας-
Λυσιμαχείας, κι αποίκισαν την 
περιοχή μέσω του εγγυοβελτιωτικού 
δικτύου. 
7. Ένας ακόμα ευνοϊκός για τους 
Αργυροπελεκάνους παράγοντας 
στην περιοχή είναι η ύπαρξη κατά 
τη χειμερινή περίοδο μεγάλου 
αριθμού Κορμοράνων. Παρά το 
ότι έχουν τον ίδιο τύπο τροφής, 
τα δυο είδη δεν ανταγωνίζονται. 
Μεταξύ τους αναπτύσσεται σχέση 
αμοιβαιότητας (mutualism). Οι 
μεγάλες ομάδες Κορμοράνων 
σαρώνουν το βυθό, σχηματίζοντας 
πλατύ μέτωπο. Στριμώχνουν τα 
ψάρια, τα στρεσάρουν και τα 
ανεβάζουν ψηλότερα αν πρόκειται 
για βαθιά νερά. Οι Αργυροπελεκάνοι 
δεν έχουν την ίδια ευελιξία στο 
σχηματισμό μετώπου, ούτε 
δύνανται να βουτήξουν σε 
βαθύτερα νερά. Τα μειονεκτήματα 

αυτά τα καλύπτουν σε σημαντικό 
βαθμό μέσω των Κορμοράνων. 
Λειτουργούν οπορτουνιστικά. 
Ακολουθούν την ομάδα των 
Κορμοράνων κι εκμεταλλεύονται 
την περίσταση. 

Οι παραπάνω αξιολογούνται 
ως οι σημαντικότεροι λόγοι που το 
είδος αποίκισε την περιοχή κι έχει 
πλέον αναπαραγόμενο πληθυσμό. 

Φυσικά, ακούγεται σαν 
ανέκδοτο η εκδοχή ότι «τα πουλιά 
παρέμειναν και φώλιασαν στο 
Μεσολόγγι επειδή ήταν καλοί μαζί 
τους οι ψαράδες. Τα καλωσόρισαν 
και τα φρόντισαν». Έχει λεχθεί 
δημοσίως κι επίσημα από κάποιους 
κι επαναλήφθηκε στη συνάντηση 
της 29ης Μαρτίου που έγινε για το 
είδος στο Μεσολόγγι. Αν μη τι άλλο, 
είναι κι αντιεπιστημονική.

H εξελικτική πορεία της 
αναπαραγώμενης αποικίας 

στην Κλείσοβα

Επί τούτου σημειώνω εδώ:
1ο έτος 2011

Από 2000  χοντρικά και μετά, 
οι παρατηρήσεις ομάδων 
Αργυροπελεκάνων που τρέφονταν 
και κούρνιαζαν στην περιοχή 
γίνονταν όλο και πυκνότερες. 
Κύριοι χώροι που τους προσέλκυαν 
ήταν οι λιμνοθάλασσες Κλείσοβα 
και Θολή. Για παράδειγμα, ομάδα 
από 125 άτομα τρεφόταν επί 
μακρόν το φθινόπωρο του 2009 και 
το 2010 στην Κλείσοβα. Αντίστοιχα, 
ομάδα από 55-60 άτομα τρεφόταν 
στη Θολή. Το χειμώνα του 2010 
θεώρησα ότι θα φωλιάσουν σε 
νησίδα που είχα παρατηρήσει επί 
μέρες να κουρνιάζουν. Τον Ιούνιο 
του 2011 εντοπίστηκε η αποικία 
σε φυσική νησίδα στο κέντρο της 
λιμνοθάλασσας μετά από ένα τυχαίο 
γεγονός. Νεοσσός είχε βρεθεί στα 
λουτρά της Αγίας Τριάδας, αφού 
είχε πέσει από τη φωλιά του στο 
νερό κι είχε παρασυρθεί ως εκεί από 
τον αέρα. 

Η αποικία αριθμούσε 6-7 ζεύγη. 
Μετρήθηκαν εκείνη τη χρονιά 8 
νεαρά πελεκανάκια. Πιθανά να ήταν 
και 1-2 ακόμα πιο πρώιμα που είχαν 
απομακρυνθεί. 

Η νησίδα που φώλιασαν 
διακρίνεται στη θέση 1. του 
συνημμένου παρακάτω χάρτη.
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2ο έτος 2012
Φώλιασαν περί τα 12-13 ζεύγη, 
σε δυο θέσεις. Τα μισά στην 
περσινή νησίδα και τα υπόλοιπα 
σε γειτονική νησίδα/ανάχωμα 
λίγο ανατολικότερα (θέση 2. 
συνημμένου χάρτη). 

Παρήχθησαν τουλάχιστον 
20 νεοσσοί. Δεν διαπιστώθηκε 
ιδιαίτερο πρόβλημα ή απειλή για τα 
φωλεάζοντα πουλιά.

3ο έτος 2013
Τα πουλιά αυξήθηκαν αισθητά στην 
περιοχή πριν την αναπαραγωγική 
περίοδο. Το φθινόπωρο μετρούνταν 
συχνά αρκετές δεκάδες (ως 144 
στην Κλείσοβα). Το φώλιασμα 
ξεκίνησε πολύ πρώιμα. Φάνηκε να 
κλωσούν 38-40 ζεύγη, ) ίσως και 
ως 45 μέγιστα) κατανεμημένα σε 
τέσσερις υποομάδες, σε αντίστοιχες 
θέσεις. (Βλέπε συνημμένο χάρτη, 
σημεία 1-4). 

Οι δυο θέσεις ήταν αυτές 
της περσινής χρονιάς. Νωρίς το 
Μάρτιο εκκολάφθηκαν οι πρώτοι 
νεοσσοί. Μέσα στο Μάρτιο 
όμως διαπιστώθηκε σημαντική 
διαταραχή στο φώλιασμα, που όπως 
αποδείχθηκε κατόπιν ήταν προϊόν 
ανθρώπινης ενόχλησης, μάλλον 
επαναλαμβανόμενης, κρίνοντας 
από το μέγεθος των αλλαγών που 

επήλθαν.
Η αποικία σε ένα ποσοστό 

της διαλύθηκε. Κάποιοι νεοσσοί 
είχαν συγκεντρωθεί εκδιωγμένοι 
από τις φωλιές και πιθανότατα 
παρουσίασαν σημαντική 
θνησιμότητα.   Κάποια ζεύγη 
φώλιασαν αργότερα σε άλλες θέσεις 
μακρύτερα. Έτσι σχηματίστηκε τότε 
η υποαποικία στη θέση 5 (βλέπε 
συνημμένο χάρτη). Τούτο είχε σαν 
αποτέλεσμα να ταΐζουν μικρούς 
νεοσσούς το Μάιο, ενώ κάποια πιο 
τυχερά είχαν τότε πολύ μεγάλους 
νεοσσούς που κολυμπούσαν με 
τους γονείς.

Τελικά, παράχθηκε πολύ μικρός 
αριθμός νεοσσών, 24 – 25 άτομα, 
δηλαδή 0,6 νεοσσός/φωλιά, έναντι 
του 1,6 που είναι μια κανονική τιμή. Η 
πολύ περιορισμένη αναπαραγωγική 
επιτυχία που είχε τελικά η αποικία, 
αφού διερευνήθηκαν άλλοι 
παράγοντες κι αποκλείστηκαν, 
αποδίδεται αποκλειστικά στον 
παράγοντα ανθρώπινη ενόχληση. 
Αυτή τη χρονιά δεν επιδιώχθηκε 
η συλλογή στοιχείων για το ποιόν, 
τη συχνότητα και την ένταση της 
ενόχλησης.

4ο έτος 2014
Το 2014 τα πουλιά έδειξαν από 
νωρίς ότι θα φώλιαζαν σε μεγάλο 

αριθμό, πιθανά ως 60 ζεύγη. Αυτό 
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια 
των προαναπαραγωγικών 
συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων 
στις θέσεις φωλιάσματος. 
Διαπιστώθηκαν όμως 
επαναλαμβανόμενες σοβαρές 
οχλήσεις κατά την πιο κρίσιμη 
φάση του σχηματισμού φωλιών 
και της ωοτοκίας. Μάλιστα, οι 
πιο όψιμες χρονικά οχλήσεις, 
διαπιστώθηκαν την περίοδο 
που τα πουλιά κλωσούσαν. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην 
φωλιάσουν αρκετά ζευγάρια, να 
εγκαταλειφθούν φωλιές που ήταν 
ήδη ενεργές και τελικά, προς τα 
τέλη Μαρτίου, να απομείνουν 
περί τα 25 αναπαραγωγικά ζεύγη. 
Οπότε, τη χρονιά αυτή εκτιμάται ότι 
οι συνολικές ενοχλήσεις είχαν ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
των συνολικά αναπαραγώμενων 
ζευγών, επομένως και τη μικρή 
συνολική παραγωγή νεοσσών. 
Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα 
το ποσοστό επιτυχίας επί των 
φωλεαζόντων, δηλαδή ποσοστό 
νεοσσών που μεγάλωσαν ανά 
φωλιά. Υπενθυμίζεται ότι το 
περσινό ήταν εξαιρετικά χαμηλό 
λόγω των οχλήσεων. Η πρακτική 
των έντονων οχλήσεων μέσα στο 
2014,  πιθανότατα θα κρατήσουν 

Χάρτης τμήματος της λιμνοθάλασσας Κλείσοβα. Οι αριθμοί 1 ως 5 απεικονίζουν τις θέσεις των αποικιών των Αργυροπελεκάνων.
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τα δεδομένα της αναπαραγωγικής 
επιτυχίας και αυτή τη χρονιά σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο.

Τα πρώτα πάντως δεδομένα 
για τους νεοσσούς έδειξαν ότι 
οι πρώτες εκκολάψεις έγιναν 
πολύ πρώιμα. Παρατηρήθηκαν 
στις 5 Μαρτίου. Στις 18 Μαρτίου 
παρατηρήθηκαν 11 νεοσσοί, ενώ 
στις 2 Απριλίου καταμετρήθηκαν 
16, ορισμένοι από αυτούς αρκετά 
αναπτυγμένοι. 

Επίσης, αυτή την εποχή κάποια 
ζεύγη ακόμα κλωσούν. Η πολύ 
μεγάλη έλλειψη συγχρονισμού που 
παρατηρείται, είναι σαφής ένδειξη/
αποτέλεσμα ανθρωπογεννούς 
αιτίας, οφειλόμενη σαφέστατα 
στην όχληση. 

Σχετικά με τις 
οχλήσεις του 2014 

Στο χρονικό διάστημα 
τέλη Δεκεμβρίου ως μέσα 
Φεβρουαρίου, διαπιστώθηκαν 
πέντε σημαντικές οχλήσεις σε 
αντίστοιχο αριθμό ημερών. Οι τρεις 
από αυτές αφορούσαν την έντονη 
κίνηση ψαράδων με ταχύπλοο 
για την καταδίωξη Κορμοράνων. 
Στις δυο από αυτές τις τρεις 
διαπιστώθηκε και απόβαση ψαρά 
με όπλο πάνω στη νησίδα με τις 
φωλιές ο οποίος πυροβολούσε 
κατά Κορμοράνων. Στη μια 
από αυτές τις δυο περιπτώσεις 
η απόβαση συνδυάστηκε με 
νυχτερινή λαθροθηρία παπιών. 
Ενημερώθηκε για τούτο το 
Λιμεναρχείο. 

Η τέταρτη όχληση καταγράφηκε 
στις 19 Ιανουαρίου το μεσημέρι, 
παρουσία και του Φορέα 
Διαχείρισης.  Συνέβη ύστερα 
από την πολύ κοντινή διέλευση 
διαδοχικά στις υποαποικίες 5, 2 
και 3 (του συνημμένου χάρτη), 
δυο αλιευτικών σκαφών με 
ψαράδες του Συνεταιρισμού 
της Κλείσοβας. Προκλήθηκε 
βίαιη απομάκρυνση όλων των 
Αργυροπελεκάνων από τις φωλιές 
τους. Λίγο αργότερα οι ψαράδες 
αυτοί προσέγγισαν την θέση από 
την οποία εμείς παρατηρούσαμε. 
Τους καλέσαμε να έρθουν κοντά 
μας και τους ενημερώσαμε για το 
αρνητικό αποτέλεσμα της βίαιης 
απομάκρυνσης των πουλιών 
από τις φωλιές, ιδιαίτερα κατ’ 
αυτή την περίοδο που κλωσούν.  

Μας είπαν ότι δεν έχουν κακή 
πρόθεση και ότι τα προστατεύουν 
και δεν τα πυροβολούν.  Τελικά, 
αντιληφθήκαμε ότι θεωρούσαν 
ως μόνη σοβαρή επίπτωση το 
να τα πυροβολεί κανείς αφού 
δεν είχαν ενημέρωση για τη 
σοβαρότητα του παράγοντα 
όχληση και απομάκρυνση από 
τις φωλιές. Η Πέμπτη όχληση που 
καταγράφηκε αφορούσε διέλευση 
ελεύθερου αλιέα  (όχι μέλος του 
Συνεταιρισμού) που διήλθε πολύ 
κοντά στις ομάδες των φωλιών 
και η παρουσία του τρόμαξε και 
απομάκρυνε όλα τα πουλιά. 

Προβλήματα και Προτάσεις 

Όπως διαφαίνεται από όσα 
αναπτύσσονται στο κεφ Α. 
της παρούσης αναφοράς, η 
περιοχή συνθέτει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για την 
εγκατάσταση, διατήρηση και 
εξέλιξη των Αργυροπελεκάνων.

Πρόβλημα φάνηκε ότι αποτελεί 
η ύπαρξη ηλεκτροφόρων καλωδίων 
που κινούνται παράλληλα με 
οδικούς άξονες, αλλά κάθετα 
στους συνήθεις άξονες κίνησης 
πολλών ειδών πουλιών, όπως και 
των Αργυροπελεκάνων. Στους 
άξονες αυτούς έχουν χρόνια τώρα 
ανευρεθεί αρκετά πουλιά που 
προσέκρουσαν και θανατώθηκαν 
ή τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι 
δυο γραμμές ηλεκτροφόρων 
καλωδίων που δημιουργούν τα 
σημαντικότερα προβλήματα 
έχει αποδειχθεί ότι είναι: α) 
αυτή στο δρόμο Μεσολογγίου - 
Τουρλίδας και β) αυτή στο δρόμο 
αντλιοστάσιο Ταξιάρχη/Θολής – 
Παραλία Λούρου.

Στον άξονα της Τουρλίδας 
τα τελευταία τέσσερα έτη 
έχουν θανατωθεί κι ανευρεθεί 
τουλάχιστον 5 Αργυροπελεκάνοι. 
Σημειώνεται ότι από τη διεθνή 
εμπειρία και τη σχετική 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση, οι 
ανευρέσεις αποτελούν πολύ 
μικρό ποσοστό των συνολικών 
συμβάντων.

Η υπογειοποίηση ή η εφαρμογή 
συνεστραμμένου καλωδίου, 
αν είναι τεχνικά και οικονομικά 
εφικτό, θα έδιναν λύσεις.

Δεν διαπιστώθηκε ποτέ άμεση 
καταδίωξη των Αργυροπελεκάνων 
στην περιοχή, ιδιαίτερα σε θέσεις 

που συμπίπτει να υπάρχει τακτική 
παρουσία πουλιών και ανθρώπων 
χρηστών, όπως ψαράδες και 
κυνηγοί. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα 
για τους Αργυροπελεκάνους 
στην περιοχή αποδεικνύεται 
ότι αποτελεί η ανθρωπογεννής 
όχληση. 

Σημαντικότερη αιτία 
πρόκλησης όχλησης αποδείχθηκε 
ότι είναι η απόπειρα εκδίωξης 
των Κορμοράνων από τους 
ψαράδες των Συνεταιρισμών που 
νοικιάζουν τις λιμνοθάλασσες.

Πρακτικά, αποδείχθηκε ότι 
αυτή γίνεται: α) με εκφοβισμό 
μέσω ταχύπλοου, σε θέσεις 
που οι Κορμοράνοι κάνουν 
μεγάλες συγκεντρώσεις. β) με 
πυροβολισμούς στον αέρα, με 
ή χωρίς χρήση ταχύπλοου. γ) 
με άμεσους κατά των πουλιών 
πυροβολισμούς, με στόχο 
το δυνατόν περισσότερες 
θανατώσεις, επομένως τη μείωση 
του πληθυσμού. δ) Η εφαρμογή 
των παραπάνω πρακτικών όχι 
όμως από σκάφος, αλλά από 
τρόπον τινά ταμπούρι πάνω 
σε νησίδα της λιμνοθάλασσας. 
Έτσι, η νησίδες φωλιάσματος 
των Αργυροπελεκάνων, αφού 
συγκεντρώνουν αρκετές 
εκατοντάδες Κορμοράνων 
πάνω τους για ξεκούραση και 
διανυκτέρευση, παρατηρήθηκε 
ότι αποτέλεσαν τέτοιου είδους 
ταμπούρι. Φυσικά, η όχληση που 
επήλθε μέσα στην περίοδο του 
κλωσσήματος ήταν πολύ μεγάλη 
και παρατεταμένη χρονικά. 

Προτείνεται εδώ αποκλεισμός 
της πρόσβασης σε σχετικά μικρή 
ακτίνα (100 - 150 μ περίπου) 
από κάθε υποαποικία με φωλιές, 
για όλους τους ανθρώπους. 
Δηλαδή, για τους ψαράδες 
του Συνεταιρισμού, για τους 
ελεύθερους ψαράδες και για 
κάθε είδους επισκέπτη, τουρίστα, 
φυσιοδίφη ή περίεργο πολίτη. 
Πρακτικά, θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν φραγμοί με 
πασσάλους κατ΄ αντιστοιχία 
των ιχθυοφραγμών, όχι όμως 
με τόσο πυκνό πλέγμα, αφού 
δεν επιδιώκεται εγκλωβισμός 
ψαριών αλλά αποκλεισμός 
πρόσβασης ελαφρών σκαφών. 
Την ενέργεια αυτή προτείνεται 
να την υλοποιήσουν οι ίδιοι 
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οι ενοικιαστές ψαράδες του 
Συνεταιρισμού, με την επίβλεψη 
και υποστήριξη του Φορέα. Αν 
ο Δήμος Μεσολογγίου επιθυμεί, 
προτείνεται το ετήσιο μίσθωμα 
που καταβάλλει ο Συνεταιρισμός 
για την  Κλείσοβα να εκπέσει για 
μια χρονιά, όσο το κόστος της 
περίφραξης/οριοθέτησης. 

Αν τελικά λυθεί το θέμα της 
όχλησης, τότε έχουν λυθεί στο 
μέγιστο βαθμό και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η 
αποικία των Αργυροπελεκάνων.

Ωστόσο, αναγνωρίζεται εδώ 
ότι το πρόβλημα είναι άμεσα 
σχετιζόμενο με την έντονη 
παρουσία, δραστηριότητα και 
τελικά, ενδεχόμενη σημαντική 
απώλεια ιχθυοαποθέματος με 

οικονομικό ενδιαφέρον που 
προκαλούν οι Κορμοράνοι. 

Όπως πολύ χαρακτηριστικά 
φάνηκε από σχετική εισήγηση 
(Σ. Καζατζίδης), η καταδίωξη και 
θανάτωση Κορμοράνων σε τοπικό 
επίπεδο, δεν αποτελεί λύση, 
αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει 
άλλες παρενέργειες όπως πχ 
στην περίπτωσή μας στους 
Αργυροπελεκάνους. Διαφαίνεται 
εδώ η ανάγκη διακρατικών και 
διεπιστημονικών συνεργασιών 
και η εκπόνηση ερευνών για 
το γενικότερο πρόβλημα που 
προκαλούν οι Κορμοράνοι. Επίσης, 
η διερεύνηση της οικονομικής 
επίδρασης στην αλιεία.  Επομένως, 
επί του παρόντος, λύση θα είναι 
για τους αλιείς όχι η καταδίωξη 

Κορμοράνων, αλλά η επιδίωξη 
μεθόδων σε δύο κατευθύνσεις: 
α) στην προστασία των ψαριών 
με οικονομικό ενδιαφέρον στους 
χώρους που αυτοί ορίζουν 
και β) η επιδίωξη επιδότησης 
πρακτικών, υλικών και εργαλείων 
που απαιτούνται σε αυτή την 
κατεύθυνση. 

Γιάννης Ρουσόπουλος

Σημείωση:
Τα δεδομένα που περιλαμβάνω 

στο παρόν είναι πρωτογεννή 
και παρήχθησαν με προσωπική 

εργασία. Όπως ορίζουν κανόνες 
δεοντολογίας, τυχόν χρήση τους 

οφείλει να κάνει αναφορά 
στην πηγή τους.

2011

1. Διάνοιξη στομίου Διαύλου Κλείσοβας.
2. Κατασκευή τεχνητών νησίδων φωλιάσματος 
πουλιών σε Κλείσοβα & Πλώσταινα.
3. Συντήρηση κτιρίου Φορέα Διαχείρισης.
4. Αποτύπωση υψομετρικής στάθμης βυθού 
Κλείσοβας και Πλώσταινας για αξιολόγηση 
δυνατότητας παρεμβάσεων επαναφοράς και 
ρύθμισης της επικοινωνίας με την θάλασσα.

5. Προμήθεια βάρκας(γαΐτας) και εξοπλισμός 
εφοδίων αξιόπλοου σκάφους.

2012
6. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
επικοινωνίας & παρακολούθησης σε πραγματικό 
χρόνο, οχήματος του Φορέα με χρήση φορητής 
συσκευής και βάσης.
7. Προμήθεια υλικών αναβάθμισης ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και λογισμικού.

Έργα Πράσινου Ταμείου που 
υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
τα έτη 2011, 2012, 2013

29

8. Τοπογραφική αποτύπωση υποδομών 
ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού.
9. Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας 
ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού.
10. Αποκατάσταση ζημιών στο εσωτερικό του 
κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης.

11. Προμήθεια μηχανής σκάφους.
12. Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης υδάτων 
βορείου τμήματος Ανατολικής Κλείσοβας & 
Διάνοιξης Επικοινωνίας Υδάτων Πλώσταινας.

2013
13. Συμμετοχή προσωπικού Φορέα Διαχείρισης σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα.
14. Διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς φερτών 
υλών στο βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού 
κόλπου με έμφαση στην περιοχή των αμμονησίδων 
έμπροσθεν των στόμιων των λιμνοθαλασσών 
Ανατολικής Κλείσοβας και Θολης.

Περίληψη
Διερευνώνται  οι μηχανισμοί μεταφοράς φερτών 
υλών στο βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού 
κόλπου, με έμφαση στις περιοχές έμπροσθεν των 
στομίων Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής. Για τη 
μελέτη εφαρμόστηκε μονοδιάστατο και δισδιάστατο 
αριθμητικό ομοίωμα για την διερεύνηση της 
στερεομεταφοράς που προκαλείται τόσο από τα 
κύματα όσο και τα ρεύματα. Με βάση τη μονοδιάστατη 
ανάλυση προέκυψε η κύρια κατεύθυνση του ιζήματος 
που είναι και για τις δύο περιπτώσεις, Ανατολικής 
Κλείσοβας και Θολής, από δυσμάς προς ανατολάς και 
εκτιμήθηκαν οι ποσότητες ιζήματος που μεταφέρονται, 
καθαρά και αθροιστικά, στην περιοχή των στομίων. 
Οι αριθμητικές προβλέψεις, ως προς την κατεύθυνση 
του ιζήματος, επιβεβαιώθηκαν με συγκρίσεις με 
δορυφορικές φωτογραφίες, κυρίως ως προς την τελική 
διαμόρφωση της ακτογραμμής και την επικρατούσα 
κατεύθυνση της κίνησης του υλικού.
Τα στόμια των διαύλων οριοθετούνται με χρήση 
προβόλων (βραχιόνων), η παρουσία των οποίων 

προκαλεί απόθεση ιζήματος στα ανάντη και διάβρωση 
στα κατάντη. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και 
στις δύο περιπτώσεις των στομίων με μεγαλύτερες 
συνέπειες στην περίπτωση της Ανατολικής Κλείσοβας.
Το μεγάλο μήκος προβόλων που εφαρμόστηκε για τη 
διαμόρφωση του στομίου της Ανατολικής Κλείσοβας, 
οδηγεί σε σημαντικές αποθέσεις ιζημάτων στα ανάντη, 
διαμόρφωση ακτής μεγάλου πλάτους και επέκταση 
της νέας ακτογραμμής προς τη θάλασσα. Επιπλέον, η 
διαμόρφωση αυτή, η οποία σήμερα έχει προκαλέσει 
την πλήρωση του δυτικού βραχίονα μέχρι την κορυφή 
του, επιτείνει τη διαφυγή του ιζήματος κατά την κίνησή 
του προς τα ανοικτά εντείνοντας το φαινόμενο της 
διάβρωσης στα κατάντη, ενώ η αποκόλληση του 
υλικού που κινείται από τα ανάντη και φτάνει στη 
θέση του στομίου, διαμορφώνει, υπό την επίδραση 
του υδροδυναμικού καθεστώτος που προκαλείται 
από το επικρατές πεδίο ρευμάτων, νησίδα πρόσχωσης 
έμπροσθεν και στο εσωτερικό του στομίου, όπως 
αποκαλύπτεται και από τη δορυφορική φωτογραφία 
του έτους 2012 και αναπαράγεται και από τις 
αριθμητικές προσομοιώσεις.
Παρόμοια συμπεριφορά του υλικού παρατηρείται και 
στο στόμιο της Θολής, αλλά με μεγαλύτερο χρόνο 
σχηματισμού, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ακόμα 
πλήρης απόθεση του υλικού στα ανάντη και μέχρι την 
κορυφή του δυτικού προβόλου. Οι μηχανισμοί που 
προκαλούν την διαμόρφωση τέτοιων αμμονησίδων 
έμπροσθεν των ανοιγμάτων των στομίων οφείλονται 
σε τοπικούς στροβίλους αδρανειακής προέλευσης, 
που αποκολλώνται από τα άκρα των βραχιόνων και 
δημιουργούν βαθμιαία στο κέντρο τους προσαμμώσεις 
(νησίδες), με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του 
βάθους και περιορίζουν την ανανέωση των υδάτων 
της λιμνοθάλασσας. Με βάση τις δισδιάστατες 
προσομοιώσεις, παρατηρήθηκαν τέτοιοι στρόβιλοι 
κυκλωνικής και αντικυκλωνικής κατεύθυνσης που 
οφείλονται κυρίως στην αλλαγή κατεύθυνσης των 
ρευμάτων λόγω της δράσης της παλίρροιας. Η 
παρουσία των στροβίλων αυτών συνδέεται με την 
συσσώρευση υλικού στην άμεση γειτονία των στομίων 
μέχρις ότου η αύξηση του ύψους του πυθμένα να 
εμποδίζει την ανταλλαγή των υδάτων μεταξύ του 
Πατραϊκού και των λιμνοθαλασσών.
Με βάση την τρέχουσα διεθνή πρακτική, θεωρείται 
αναπόφευκτη η μηχανική απομάκρυνση των φερτών 
υλών από τα στόμια και τους διαύλους προκειμένου 
να διατηρείται ένα επαρκές βάθος για την ανταλλαγή 
των υδάτων, δεδομένης της δυναμικής φύσης του 
προβλήματος της στερεομεταφοράς. Δεν προτείνεται η 
επιμήκυνση των προβόλων, δεδομένου ότι η λύση αυτή 
θα προκαλέσει εν τέλει όξυνση της διάβρωσης στα 
κατάντη επιτείνοντας το υπάρχον πρόβλημα.
Τα στόμια θα πρέπει να βυθοκορούνται όχι μόνο 
στην περιοχή του διαύλου αλλά και στο εξωτερικό 
τμήμα τους προς την πλευρά του Πατραίκού και μέχρι 
η βυθοκόρηση να «συναντήσει» την ισοβαθή του 
επιθυμητού βάθους που έχει επιλεγεί για τον άξονα 
του διαύλου. Ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 
των φερτών υλών θα πρέπει να γίνεται πρωτίστως 
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στο τμήμα ανάντη των δυτικών προβόλων, δηλαδή 
στο τμήμα που προσχώνεται πρώτα λόγω της 
επικρατούσας καθαρής κίνησης του υλικού. Έτσι, θα 
είναι ενεργό μεγαλύτερο μήκος προβόλου, στα ανάντη 
του οποίου θα μπορεί να συγκρατείται περισσότερο 
υλικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την 
επαναπρόσχωση έως την κορυφή του προβόλου. 
Διαφορετικά, το εν λόγω υλικό θα εναποτίθετο 
έμπροσθεν των στομίων ή θα χάνονταν στα ανοικτά 
και βαθύτερα, υπό την επίδραση του πεδίου ροής που 
θα διαμορφώνονταν εφόσον ο πρόβολος είχε πλήρως 
προσχωθεί. Το υλικό από τον καθαρισμό (βυθοκόρηση) 
των στομίων καθώς και την απομάκρυνση φερτών 
υλών από τα ανάντη τμήματα των δυτικών προβόλων, 
θα πρέπει να εναποτίθεται στα κατάντη τμήματα των 
ανατολικών προβόλων που οριοθετούν τα στόμια, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επανατροφοδότηση των 
διαβρωθέντων τμημάτων.
Το ισοζύγιο φερτών υλών που προέκυψε από 
τις προσομοιώσεις, αλλά και η επισκόπηση των 
δορυφορικών φωτογραφιών αποδεικνύουν ότι 
η διάβρωση εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος των 
βορειοδυτικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου. Μέρος 
του προβλήματος αποτελεί η εκτεταμένη διάβρωση 
στις περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί συστήματα 
προβόλων, καθώς και οι πρόσφατες διαμορφώσεις και 
καταστροφές αμμονησίδων στην ευρύτερη περιοχή.
15. Προμήθεια δύο αυτόματων καταγραφικών 
στάθμης, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας για την 
παρακολούθηση των νερών της λιμνοθάλασσας.
16. Μελέτη των διαδικασιών πιστοποίησης των 
παραγόμενων τοπικών προϊόντων και παρεχόμενων 
υπηρεσιών στην προστατευμένη περιοχή.

Διερεύνηση Χορήγησης Σήματος Ποιότητας 
από το Φορέα Διαχείρισης

Για την προώθηση και υποστήριξη των τοπικών 
προϊόντων προτείνεται η υιοθέτηση / ανάπτυξη, 
καθιέρωση και χορήγηση ενός σήματος ποιότητας από 
το Φορέα Διαχείρισης.
Το σήμα ποιότητας του Φορέα Διαχείρισης δύναται 
αφενός να λειτουργήσει ως σύμβολο, χαρακτηρίζοντας 
τα προϊόντα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και αφετέρου 
να αποτυπώσει την περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα της 
περιοχής σε αυτά.
Στόχος του σήματος ποιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης:

1. Να προσδώσει αναγνωρίσιμη ταυτότητα στα 
τοπικά προϊόντα του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού

2. Να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και την 
προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων του Εθνικού 
Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

3. Να αποδεικνύει στα πιστοποιημένα τοπικά 
προϊόντα τις ήδη εφαρμόσιμες ορθές περιβαλλοντικές 
πρακτικές και την τήρηση των αυστηρών κανονισμών 
για την προστασία του περιβάλλοντος που ισχύουν 
στην περιοχή λόγω της περιβαλλοντικά ιδιαίτερης 
κατάστασης

4. Να αναδείξει τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα 

του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού μέσω της συντονισμένης διαφήμισης και της 
προβολής τους σε εμπορικές εκθέσεις.

5. Να δημιουργήσει ένα διευρυμένο δίκτυο 
επιχειρήσεων – παραγωγής- μεταποίησης- εμπορίας- 
υπηρεσιών - με συνδετικό κρίκο το σήμα ποιότητας 
του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο θα βοηθήσει στην 
ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ευρύτερης 
περιοχής.

Δυνατότητα χορήγησης σήματος ποιότητας 
από το Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με το 
υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Νόμο 2742/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 
& άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα το Άρθρο 15, 
το οποίο αφορά στους «Φορείς Διαχείρισης», του 
Κεφαλαίου Ε΄ σχετικά με τη «Διοίκηση και Διαχείριση 
Προστατευομένων Περιοχών», η Παράγραφος 2.η. 
αναφέρουν ότι, μεταξύ των άλλων, στην αρμοδιότητα 
των Φορέων Διαχείρισης υπάγονται «...Η χορήγηση 
σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευομένων 
αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης 
και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.».
Με βάση τον παραπάνω Νόμο, γίνεται σαφές ότι οι 
Φορείς Διαχείρισης δύνανται να χορηγήσουν σήματα 
ποιότητας. Τη δυνατότητα απόκτησης την έχουν 
συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων 
δικαιοδοσίας του Φορέα Διαχείρισης.
Η ρητή ερμηνεία του Νόμου ορίζει ότι οι οροί και 
προϋποθέσεις, βάση των οποίων θα γίνεται η χορήγηση 
σημάτων ποιότητας, πρέπει να τίθενται στον Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης 
περιοχής.

Ανάλυση διαδικασιών υιοθέτησης ή ανάπτυξης 
σήματος ποιότητας από το Φορέα Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται είτε να υιοθετήσει 
ένα ήδη υπάρχον σήμα ποιότητας ιδιωτικής εταιρίας 
απονομής που δραστηριοποιείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή/και διεθνές δίκτυο, είτε να αναπτύξει ένα δικό του 
σήμα ποιότητας δημιουργώντας τους μηχανισμούς 
αξιολόγησης, ελέγχου και επιβολής ποινών ή/και 
ανάκλησης.
Παρακάτω περιγράφονται οι δύο αντίστοιχες 
διαδικασίες:

A. Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με 
ιδιωτική εταιρία απονομής σήματος ποιότητας 
που δραστηριοποιείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή/και διεθνές δίκτυο.

Σε αυτή την περίπτωση η αλληλουχία διαδικασιών έχει 
ως εξής:

1. Εξεύρεση εκείνου του σήματος ποιότητας που 
να καλύπτει όλες τις ανάγκες της περιοχής. Είναι 
σημαντικό με ένα και μόνο σήμα ποιότητας να μπορούν 
να χαρακτηρισθούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
της περιοχής. Περεταίρω συνεργασίες με εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς φορείς θα είναι οικονομικά 
ασύμφορες για το Φορέα Διαχείρισης.
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2. Οικονομική Προσφορά / Διαπραγμάτευση / 
Συμφωνία

3. Διαπίστευση του Φορέα Διαχείρισης από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Πρόκειται για 
μια χρονοβόρα, πολύπλοκη και υψηλού οικονομικού 
κόστους διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά 
στο Παράρτημα.

4. Εκπαίδευση Προσωπικού. Στο πλαίσιο της 
διαχείρισης του σήματος ποιότητας, το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης οφείλει να λάβει την ανάλογη 
εκπαίδευση από την εταιρία συνεργασίας.

5. Απόκτηση σήματος ποιότητας / Έναρξη εργασιών
6. Επιτήρηση – Ετήσιες Επιθεωρήσεις. Ο Φορέας 

Διαχείρισης θα λειτουργεί υπό καθεστώς κηδεμονίας 
και επιτήρησης. Για το λόγο αυτό, θα δέχεται ετήσιες 
επιθεωρήσεις από τον συνεργαζόμενο φορέα και το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

B. Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με 
ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα της χώρας με σκοπό 
τη δημιουργία σήματος ποιότητας του Φ. Δ.

Η αλληλουχία διαδικασιών έχει ως εξής:
1. Εξεύρεση του κατάλληλου ιδιωτικού ή δημόσιου 

φορέα
2. Οικονομική Προσφορά / Διαπραγμάτευση / 

Συμφωνία
3. Συνεργασία του φορέα επιλογής με το Φορέα 

Διαχείρισης, τις Δημόσιες Αρχές, τους οικείους ΟΤΑ 
και τους υπάρχοντες συλλογικούς φορείς παραγωγής, 
τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων 
(συνεταιρισμός κλπ) για την καταγραφή των αναγκών 
της περιοχής. Ο σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι 
η δημιουργία σήματος ποιότητας, το οποίο θα είναι 
κατάλληλο για κάθε περίπτωση.

4. Ανάπτυξη μηχανισμών κριτηρίων, ελέγχου, 
χορήγησης του σήματος ποιότητας και επιβολής 
ποινών ή/και ανάκλησης σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

5. Εκπαίδευση Προσωπικού – Μεταφορά 
Τεχνογνωσίας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
ανάπτυξης του σήματος ποιότητας και πριν την έναρξη 
των εργασιών, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης με σκοπό τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας.

6. Έναρξη εργασιών. Από εδώ και πέρα ο Φορέας 
Διαχείρισης λειτουργεί αυτόνομα. Η διαχείριση του 
σήματος ποιότητας του αποφέρει ένα σταθερό έσοδο.
Οφέλη από την ανάπτυξη σήματος ποιότητας από το 
Φορέα Διαχείρισης
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη 
σήματος ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα και τις 
υπηρεσίες από το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου αφορούν τόσο τους παραγωγούς και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
όσο και το Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα, μέσα από 
τη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος σήμανσης, 
θα προσδιοριστούν οι βάσεις, οι προοπτικές και τα 
κίνητρα, ώστε να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα 
και οι υπηρεσίες με συλλογικό τρόπο και προς μια 
κατεύθυνση, η οποία να συνάδει με τους στόχους και 
τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης.

Η ανάπτυξη ενός σήματος ποιότητας θα προσφέρει
στο Φορέα Διαχείρισης:

-  Ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στα 
προγράμματα και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης.

- Ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας του Φορέα 
Διαχείρισης με τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στα όρια εποπτείας του.

-  Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους τοπικούς παραγωγούς / επιχειρηματίες.

-  Βελτίωση της γνώσης επί των χαρακτηριστικών 
της προστατευόμενης περιοχής - κατηγοριοποίηση των 
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται 
/ παρέχονται εντός των ορίων εποπτείας του Φορέα 
Διαχείρισης.

- Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης του Φορέα 
Διαχείρισης στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις

-  Απόδοση αναγνωρίσιμης ταυτότητας στα 
παραγόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

-  Θεμελίωση των ήδη εφαρμόσιμων ορθών 
περιβαλλοντικών πρακτικών και της τήρησης των 
αυστηρών κανονισμών για την προστασία του 
περιβάλλοντος που ισχύουν στην περιοχή λόγω της 
περιβαλλοντικά ιδιαίτερης κατάστασης.

-  Ανάδειξη των πιστοποιημένων τοπικών 
προϊόντων του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού μέσω της συντονισμένης 
διαφήμισης και της προβολής τους σε εμπορικές 
εκθέσεις.

-  Ένδειξη ότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα του 
Φορέα Διαχείρισης είναι τοπικά παραγόμενα προϊόντα.

-  Δυνατότητα συλλογικής μελλοντικής ένταξης 
των τοπικών παραγωγών / επιχειρήσεων σε εθνικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα για την πιστοποίηση.

-  Δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου 
επιχειρήσεων – παραγωγής- μεταποίησης- εμπορίας- 
υπηρεσιών - με συνδετικό κρίκο το σήμα ποιότητας 
του ΦΔ, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάδειξη και στην 
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

17. Επισκευή κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης.




