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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η  παρούσα  αφορά  στη  Μελέτη  Αντιμετώπισης  Προβλημάτων  Ποιότητας  Νερών  από  τη 

Λειτουργία των Αποστραγγιστικών Αντλιοστασίων, Β1, Β2, Β3 και Β4 στην ανατολική πλευρά 

της λ/θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού.  

Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται:

1.  συλλογή και αξιολόγηση φυισταμένων στοιχείων που αφορούν:

α) στο χρόνο λειτουργίας και παροχών των αντλιοστασίων στη διάρκεια του έτους

β) στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νερού

γ) στην έκταση αποστραγγιζόμενης περιοχής, είδος καλλιεργειών και

δ) στην  επίδραση  της  λειτουργίας  των  αντλιοστασίων  και  στην  δράση  της 

παλίρροιας με έμφαση στα στόμια.

2. παρουσιάζονται περιπτώσεις παρόμοιων προβλημάτων σε άλλες χώρες

3. παρουσιάζεται  ποιοτικό  μοντέλο  επίδρασης  των  νερών  των  αντλιοστασίων  με  το 

οποίο  αποδίδεται  ποιοτικά  η  αλληλεπίδραση  των  επί  μέρους  λιμνοθαλάσσιων 

τμημάτων και  διαύλων του οικοσυστήματος  και  το οποίο  μπορεί  να αποτελέσει  τη  

βάση για ανάπτυξη απλού ποσοτικού μοντέλου

4. διεξήχθησαν  δειγματοληψίες  και  αναλύσεις  γλυκού  και  λιμνοθαλάσσιου  νερού  οι 

οποίες συγκρίνονται  με  υφιστάμενα στοιχεία και  με τις προδιαγραφές που θέτει  το  

θεσμικό πλαίσιο και αξιολογούνται τα νερά των επί μέρους λ/θ του συμπλέγματος.

5. παρουσιάζονται  προταθέντα μέτρα και υλοποιηθείσες μέχρι σήμερα παρεμβάσεις για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων

6. διατυπώνονται  προτάσεις  για  τη  λειτουργία  των  αντλιοστασίων  με  σκοπό  την 

αντιμετώπιση  των  ιδιαίτερων  προβλημάτων  που  εμφανίζονται  σε  κάθε  μία  από  τις 

ακόλουθες  περιοχές:  α)  Λιμνοθάλασσα Δυτ./Β  Κλείσοβας και  Διαύλου Κλείσοβας,  β) 

Δίαυλος Μεσολογγίου (Μούτσιος) και δίαλος Αιτωλικού (λεκάνη Νίδοβας).

ΕΡΓΟ – ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η παρούσα εκπονήθηκε  από Μελετητική  Ομάδα συντονισμένη από την  Ε.  Φωτεινοπούλου, 

Χημικό Μηχανικό, με ανάδοχο τη σύμπραξη των μελετητών Ειρήνη Φωτεινοπούλου – Ιωάννης 

Παπαγιάννης, για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας, σύμφωνα με την από 23-11-

2009  (Α.Π.  10805/οικ.)  Σύμβαση  μεταξύ  της  σύμπραξης  των  ανωτέρω  μελετητών  και  της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

 Τίτλος της μελέτης κατά τη σύμβαση

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων 

στην ανατολική πλευρά της λ/θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού

 Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιιών, Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας

 Ανάδοχοι Μελετητές
ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Χημικός Μηχανικός. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γεωλόγος

 Σύνταξη μελέτης :
Στη σύνταξη  της παρούσας μελέτης συμμετείχαν:

- Φωτεινοπούλου Ειρήνη Χημικός  Μηχανικός  –  Κάτοχος  πτυχίων  κατηγορίας 

Περιβαλλοντικών Μελετών (27), Α΄ τάξης & Μελετών Χημικής 

Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (18), Α΄ τάξης.

- Ιωάννης Παπαγιάννης Γεωλόγος  του  Εθνικού  &  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  Κάτοχος  πτυχίoy κατηγορίας  Περιβαλλοντικών 

Μελετών (27), Α΄ τάξης

- Φώτης Περγαντής Βιολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών,  M.Sc. στην Οικολογία 

(University of North Wales).  

- Μιχάλης Κορνάρος, Δρ. Χημικός  Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

- Γεράσιμος Λυμπεράτος, Δρ. Χημικός  Μηχανικός, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών και Διευθυντής εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής 

και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Παν. Πατρών

- Δημήτρης Βαγενάς, Δρ. Χημικός  Μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

- Τσιλιγιάννης Χρήστος Χημικός Μηχανικός, MSc. MSc. Ph.D. (πτυχίο μελετών 18 Γ', 

15 Γ') 

Ιούνιος  2010
Για τον ανάδοχο

Ειρήνη Φωτεινοπούλου
Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
          /       /2010

Ο Επιβλέπων 

Θεωρήθηκε
/     / 2010
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ΜΕΡΟΣ Α. 

                     ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Γενικά  στοιχεία  για  το  θεσμικό  πλαίσιο  στην  περιοχή  

μελέτης

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων με σπάνιους οικοτόπους 

όπου ενδιαιτούν πολλά απειλούμενα είδη του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.  Στο υπό μελέτη 

υγροτοπικό σύμπλεγμα  λιμνοθαλασσών  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού  –  Οινιάδων  -  Κλείσοβας 

υπάρχουν ακόμη σε καλή κατάσταση, ικανής ποικιλίας και μεγάλης έκτασης επιμέρους φυσικά 

ενδιαιτήματα,  τα οποία  είναι πλέον πολύ σπανία στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο.   Ως εκ 

τούτου, η περιοχή έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ραμσάρ που έχει 

επικυρωθεί από τη χώρα μας από το 1974 και αφορά στην προστασία των υγροτόπων διεθνούς 

σημασίας, κυρίως ως περιοχών διαβίωσης των υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών.

Τα κίνητρα για την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης ήταν :

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

άποψη

2. η σπανιότητα τέτοιων οικοσυστημάτων

3. το γεγονός ότι η διαβίωση ενός μεγάλου ποσοστού των διαφορών ειδών πουλιών του 

πλανήτη (υδρόβια,  παρυδάτια)  στηρίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη αυτών των 

οικοσυστημάτων.

4. η μεγάλη τους ευαισθησία και το γεγονός ότι οι ρυθμοί υποβάθμισης τους ήταν έντονοι 

τα μεταπολεμικά χρονιά το γεγονός ότι η διαβίωση ενός μεγάλου ποσοστού  των 

διαφορών ειδών πουλιών του πλανήτη  (υδρόβια,  παρυδάτια)  στηρίζεται αποκλειστικά 

στην ύπαρξη αυτών των οικοσυστημάτων.

Το ότι η σύμβαση είναι διεθνής απορρέει από το γεγονός, ότι αφ' ενός η βιολογική ποικιλία είναι 

παράγοντας υψίστης πλανητικής σημασίας και αφ'  ετέρου τα περισσότερα είδη πουλιών που 

ζουν στους υγροτόπους είναι αποδημητικά και η  προστασία τους απαιτεί διακρατική 

συνεργασία.

Η υγροτοπική περιοχή προστασίας έχει οριοθετηθεί για πρώτη φορά το 1985  με βάση ειδική 

μελέτη  διεπιστημονικής ομάδας του ΥΠΕΧΩΔΕ.  Στα υγροτοπικά ενδιαιτήματα της περιοχής 

απαντώνται 47  είδη σπάνιων και απειλούμενων πουλιών του ευρύτερου  χώρου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής αναφερομένης Ε.Ε.), είδη που προστατεύονται αυστηρά από την 
κοινοτική οδηγία 409/79.

Εκτός από την σύμβαση Ramsar (1971)  για την προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας 

και παρυδάτιας ορνιθοπανίδας, η Ελλάδα έχει προσυπογράψει τρεις ακόμη διεθνείς συμβάσεις:

1. Την σύμβαση της Βέρνης (1979)  για την προστασία της Ευρωπαϊκής πανίδας και 

χλωρίδας και των φυσικών πόρων.

2. Την σύμβαση της Βόννης (1979)  που αφορά την προώθηση της προστασίας 

μεταναστευτικών πτηνών που δεν προστατεύονται από άλλες συμβάσεις ή εθνικές 

νομοθεσίες.

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

Η περιοχή μελέτης συνιστά ευρύ φυσικό χώρο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία όχι μόνο σε 

εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ενταχθεί στο  ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευομένων περιοχών ΝΑΤURΑ στην κατηγορία περιοχών Α.

Αξίζει να σημειωθεί,  ότι τα Γ.Π.Σ.  Μεσολογγίου και Αιτωλικού προβλέπουν, επίσης, ως 

κατευθύνσεις την προστασία,  τόσο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου,  όσο και του 

Αιτωλικού. 

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

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

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

Κλείσοβας και εκβολών Ευήνου ποταμού.
4. Προστασία των υδατίνων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος.

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

1. Δημιουργία ζώνης προστασίας ακτών.
2. Προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στο λόφο Αγιου Νικολάου και στο 

φαράγγι του Παλιορόλακκα.
3. Προστασία     των     υδατίνων     οικοσυστημάτων     ειδικού     ενδιαφέροντος     στη 

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

 λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.
 περιοχή αλυκών.
 περιοχή βιολογικού καθαρισμού Αιτωλικού.

Όλες οι περιοχές έκχυσης των υπό συζήτηση αντλιοστασίων ευρίσκονται εντός της υγροτοπικής 

περιοχής που διέπεται από τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ (προστασίας των υγροτόπων διεθνούς 
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σημασίας). Επίσης, περιλαμβάνονται εντός της προστατευόμενης περιοχής (τόπος κοινοτικής 

σημασίας – ΤΚΣ)  του δικτύου  NATURA 2000 με την ονομασία Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-

Αιτωλικού.  Σύμφωνα δε με την οδηγία 92/43/ΕΕ, αποτελεί  Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή 

αγγλιστί SCI) με κωδικό GR2310001, ενώ σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ αποτελεί Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ ή αγγλιστί SPA) με κωδικό GR2310015. 

Σε εφαρμογή της σύμβασης Ραμσάρ  εκδόθηκε  η Κ.Υ.Α.  1319/93 (ΦΕΚ 755/28.9.93)  που 

ανανεώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 22306/477Δ/31-5-2006 που βρίσκεται σε 

ισχύ. Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, οι περιοχές έκχυσης των υπό μελέτη αντλιοστασίων (πλήν 

αυτής του Β1) περιλαμβάνονται στη ζώνη προστασίας φύσης (Π.Φ.) 1 που περιλαμβάνει τις 

λιμνοθάλασσες της περιοχής. Εκείνη του αντλιοστασίου Β1 περιλαμβάνεται στην περιφερειακή 

περιοχή (Π.Π.) 5 η οποία περιλαμβάνει  και τις Αλυκές Άσπρης. Σε όλες αυτές τις περιοχές, 

σύμφωνα  με  την  ως  άνω  ΚΥΑ  «επιτρέπονται  έργα  και  ενέργειες  που  αποσκοπούν  στη  

διαχείριση,  συντήρηση  και  λειτουργία  επιτρεπομένων  δραστηριοτήτων  και  εγκαταστάσεων  

καθώς και στην διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών των  

οικοσυστημάτων….» 

1.2 Νομοθεσία για την ποιότητα των νερών

Η  Οδηγία  2000/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω οδηγίας αναφέρονται τα εξής:

 Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις επιμέρους λεκάνες απορροής ποταμού και τις υπάγουν σε 
επιμέρους περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.     Οι μικρές λεκάνες απορροής  ποταμού 
ενδεχομένως συνδυάζονται με μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμού ή ενώνονται με γειτονικές 
μικρές λεκάνες απορροής ποταμού για το σχηματισμό επιμέρους περιοχών λεκάνης απορροής 
ποταμού, όπου ενδείκνυται.

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για την επίτευξη  των 
περιβαλλοντικών στόχων και ειδικότερα όλα τα προγράμματα μέτρων συντονίζονται για όλη την 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

Στο άρθρο 4  της ανωτέρω οδηγίας αναφέρονται τα εξής:  Για τα επιφανειακά ύδατα,  τα κράτη 

μέλη:
 εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των  

συστημάτων  επιφανειακών  υδάτων,  προστατεύουν,  αναβαθμίζουν  και  αποκαθιστούν  όλα  τα  
συστήματα  των  επιφανειακών  υδάτων,   με  σκοπό  την  επίτευξη  μιας  καλής  κατάστασης  των  
επιφανειακών υδάτων.

 προστατεύουν  και  αναβαθμίζουν  όλα  τα  τεχνητά,  και  ιδιαιτέρως  τροποποιημένα  υδατικά  
συστήματα, με σκοπό την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης  
αυτών.
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 εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες  
προτεραιότητας και την παύση  ή σταδιακή  εξάλειψη των εκπομπών,  των απορρίψεων και των  
διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται για τις προστατευόμενες περιοχές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθορίσουν σύστημα επιφανειακών υδάτων ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο, όταν οι 

αλλαγές στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού, που είναι αναγκαίες για 

την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, θα προκαλούσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στο ευρύτερο περιβάλλον,  στη ναυσιπλοΐα ή στην αναψυχή,  στην υδροδότηση ή παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας ή άρδευση,  στην προστασία από  πλημμύρες,  στην αποξήρανση 

εδαφών ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, στο άρθρο 8 της ανωτέρω οδηγίας αναφέρεται:
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση προγραμμάτων για την παρακολούθηση της κατάστασης των 
υδάτων. Για τα επιφανειακά ύδατα, τα προγράμματα καλύπτουν τον όγκο και τη στάθμη ή το ρυθμό ροής 
στο μέτρο που αφορά στην οικολογική και τη χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό.

Θεσπίζονται τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μέθοδοι για την ανάλυση και την 

παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 της ίδιας οδηγίας.

Τέλος, στο άρθρο 11 της ανωτέρω οδηγίας αναφέρεται:
Κάθε πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει ελέγχους που διέπουν την άντληση γλυκών νερών.

Με την Απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ης Νοεμβρίου 2001, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη θέσπιση 

του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα του νερού. Η Απόφαση αυτή, ουσιαστικά 

ορίζει  κατάλογο  33  ενώσεων ή  ομάδων  ενώσεων που  θεωρούνται  ιδιαίτερα  τοξικές  για  το 

περιβάλλον και ειδικότερα για τον άνθρωπο και αναθεωρεί ή συμπληρώνει το σχετικό πίνακα Ι  

της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

Η Ελλάδα συμμορφούμενη με την προθεσμία που έθετε η Οδηγία για ενσωμάτωση της στο 

δίκαιο των Κρατών-μελών (τέλη του 2003) έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2000/60 στο εθνικό 

δίκαιο με τον Νόμο 3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007 που προβλέπει πέραν των υποχρεώσεων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) και τις ακόλουθες υποχρεώσεις των τοπικών Υπηρεσιών:

Σε  κάθε  Περιφέρεια  συνιστάται  Διεύθυνση  Υδάτων  μέσω  της  οποίας  ασκούνται  οι  

αρμοδιότητες  της  περιφέρειας  για  την  Προστασία  και  τη  Διαχείριση των υδάτων.   Η  

Διεύθυνση Υδάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 Εξειδικεύει  και  εφαρμόζει  τα  μακροχρόνια  και  μεσοχρόνια  Προγράμματα  

προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών.
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 Καταρτίζει και εκπονεί Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών με  

ισχύ 6 ετών.   Το  πρώτο σχέδιο  καταρτίζεται  και  εγκρίνεται  υποχρεωτικά  έως  

22.12.2009. Αποτελείται από:

o Πρόγραμμα  Μέτρων.  Το  Πρώτο  Πρόγραμμα  Μέτρων  εγκρίνεται  έως  

22.12.2009.  Όλα τα μέτρα θα πρέπει να είναι έτοιμα προς εφαρμογή μέχρι  

1.1.2012.

o Πρόγραμμα  Παρακολούθησης.   Περιέχει  ειδικότερα  μέτρα  που 

εξασφαλίζουν τη διαρκή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων και  

της  ποσοτικής  κατάστασης  των  υδάτων.   Τίθενται  σε  εφαρμογή  το  

αργότερο μέχρι 31.12.2006

Οδηγία 91/676/ΕΕΚ για την προστασία των νερών από νιτρικά που προέρχονται από 
γεωργικές χρήσεις

Η Οδηγία 91/676/ΕΕΚ αφορά στην προστασία των νερών από τα νιτρικά, που προέρχονται από 

γεωργικές  χρήσεις,  συμπληρώνοντας  την  Οδηγία  για  τα  Αστικά  Απόβλητα.  Στοχεύει  στην 

μείωση της διείσδυσης στο νερό των νιτρικών, που προέρχονται από πηγές όπως τα λιπάσματα 

και ζωικά απόβλητα προκειμένου να εμποδίσει τη ρύπανση των πηγών του πόσιμου νερού και 

τον ευτροφισμό των φυσικών και θαλασσινών νερών.

Η Οδηγία απαιτεί από τα Κράτη-μέλη να δώσουν κώδικα καλής αγροτικής πρακτικής και να τον 

προωθήσουν  σε  όλους  του  αγρότες  της  χώρας.  Τα  μέτρα  ενός  τέτοιου  κώδικα  δεν  είναι 

υποχρεωτικά.

Με βάση τα αποτελέσματα από τα δίκτυα παρακολούθησης που ορίζονται στην Οδηγία πρέπει 

να προσδιορισθούν οι  ζώνες που κινδυνεύουν από τις γεωργικές χρήσεις.  Στις ζώνες αυτές 

πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα δράσης που θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέτρα και 

ο  κώδικας  καλής  αγροτικής  πρακτικής  θα  είναι  υποχρεωτικός.  Τα  Κράτη-μέλη  μπορεί  να 

αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα προστατευτικά μέτρα σε όλη την επικράτεια, οπότε φυσικά δεν 

απαιτείται  ο εντοπισμός επικίνδυνων ζωνών. Η Οδηγία 91/676 ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο με την ΚΥΑ 16190/1335/97.

Οδηγία 76/464/ΕΕΚ για τις επικίνδυνες ουσίες
Η Οδηγία 76/464/ΕΕΚ αφορά στη ρύπανση που προκαλείται από συγκεκριμένες επικίνδυνες 

ουσίες που απορρίπτονται ή μεταφέρονται σε υδατικούς πόρους και απαιτεί από τα Κράτη - 

μέλη να  ελέγχουν την  εκπομπή τέτοιων ουσιών μέσω συστήματος  όπου  απαιτείται  σχετική 

άδεια  για  οποιαδήποτε  εκπομπή.  Η  Οδηγία  και  οι  επτά  συμπληρωματικές  της  Οδηγίες 

στοχεύουν  σε  συγκεκριμένες  επικίνδυνες  ουσίες  ή  ομάδες  ουσιών.  Οι  συμπληρωματικές 

Οδηγίες καλύπτουν έως τώρα 18 επικίνδυνες ουσίες.
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Η Οδηγία υποχρεώνει τα Κράτη-μέλη να ορίσουν μέγιστα επιτρεπτά όρια εκπομπής. Ωστόσο, 

επιτρέπει εναλλακτικά στα Κράτη-μέλη να ελέγχουν τη ρύπανση ικανοποιώντας τα πρότυπα 

ποιότητας  νερού  που  ορίζονται  στην  ισχύουσα  σχετική   Οδηγία.   Η  Οδηγία  76/464 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο  με την Πρ. Υπ.  Συμβουλίου 144/11.11.1987 και την ΚΥΑ 
18186/271/24.2/3.3.1988.

Π.Υ.Σ.  144/1987  -  Προστασία  του  υδάτινου  περιβάλλοντος  από  τη  ρύπανση  που 
προκαλείται  από  ορισμένες  επικίνδυνες  ουσίες  που  εγχέονται  σ’  αυτό  κι  ειδικότερα 
καθορισμός  οριακών  τιμών  ποιότητας  του  νερού  σε  κάδμιο,  υδράργυρο  και 
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH)

Καθορίζει οριακές τιμές ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος σε κάδμιο, υδράργυρο και HCH 

ως ακολούθως.

Πίνακας 1.2.1 Οριακές τιμές ποιότητας νερών για τις ουσίες Hg, Cd,και HCH
Υδράργυρος, Hg Κάδμιο, Cd HCH

* ** * ** * **
Εσωτερικά
επιφανειακά νερά
(Ολική ουσία)

1 mg/I - 5 mg/I 1 mg/I 100 mg/I 50 mg/I

Νερά εκβολών
ποταμών

(Διαλυτή ουσία)

0,5 mg/I - 5 mg/I 1 mg/I - 20 mg/I

Εσωτερικά παράκτια
νερά
Θαλάσσια χωρικά 
νερά
(Διαλυτή ουσία)

0,3 mg/I - 2,5 mg/I 0.5 mg/I - 20 mg/I

* για τις υδατικές περιοχές που επηρεάζονται από απορρίψεις
** για νερά που μετρώνται βάσει του εθνικού δικτύου παρακολούθησης ποιότητας νερών
1. οι συγκεντρώσεις που αναφέρονται, αντιστοιχούν στο μέσο όρο αποτελεσμάτων που
προσδιορίστηκαν σε ένα χρόνο
2. η συνολική συγκέντρωση των ουσιών Hg,Cd και HCH στα ιζήματα ή και στα μαλάκια, ή και
οστρακοειδή ή και στα ψάρια δεν πρέπει να αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου
3. η συγκέντρωση του Hg στη σάρκα των ψαριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3mg/kg υγρής
σάρκας.

«Υδατική περιοχή που επηρεάζεται από απορρίψεις» νοείται το τμήμα του υδάτινου αποδέκτη 

κοντά στο σημείο εκβολής, στο οποίο παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις 

επικινδύνων ουσιών ή παραμέτρων που οφείλονται σε απορρίψεις.

Οδηγία 76/160/ΕΕΚ για τα νερά κολύμβησης
Η Οδηγία 76/160/ΕΕΚ αφορά στην ποιότητα των νερών κολύμβησης, τόσο των φυσικών όσο 

και  των  θαλασσινών  νερών και  στοχεύει  στην  προστασία  τους  σε  όλη  την  Ε.Ε.  Η  Οδηγία 
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καθορίζει 19 φυσικές, χημιικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και απαιτεί από τα Κράτη-μέλη 

να επιτηρούν τις περιοχές κολύμβησης και να ορίζουν κανόνες δειγματοληψίας, υποχρεούνται 

δε  να  παίρνουν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  τη  συμμόρφωση  προς  τις  υποχρεωτικές 

απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια αναφορά για την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλη την Ε.Ε. 

Κατά  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  της  πρότασης  για  τη  Οδηγία  Πλαίσιο  για  τους  υδατικούς 

πόρους η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Οδηγία για τα Νερά κολύμβησης αποτελεί 

αυτόνομη συνεισφορά στην ολοκλήρωση της Πολιτικής για το Περιβάλλον και της Πολιτικής για 

τον Τουρισμό. Ωστόσο, η Οδηγία για τα Νερά κολύμβησης θα πρέπει να συντονιστεί με την 

Οδηγία Πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους καθώς τα νερά κολύμβησης και  η απαιτούμενη 

ποιότητά  τους  πρέπει  να  ενταχθούν  στα  σχέδια  διαχείρισης  των  υδρολογικών  λεκανών.  Η 

Οδηγία 76/160/ΕΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 46399/1352/27.6/3.7.1986.

Υ.Α.  46399/1352  (ΦΕΚ  438/86)  για  την  ποιότητα  των  επιφανειακών  γλυκών  νερών 
καταλλήλων για την διαβίωση των ψαριών

Η Υ.Α.  46399/1352  (ΦΕΚ 438/86),  η οποία εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με τις 

Κοινοτικές Οδηγίες 75/440,  76/160,  78/659,  79/9923,  79/869  ορίζει την ποιότητα των 

επιφανειακών γλυκών νερών καταλλήλων για την διαβίωση των ψαριών.  Τα νερά αυτά 

κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες,  ανάλογα με το είδος των ψαριών που μπορούν να 

επιβιώσουν και να αναπαραχθούν:

α) σε νερά σαλμονιδων 

β) σε νερά κυπρινιδων.

Τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας νερών για την διαβίωση ψαριών αναφέρονται  στον 

ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.2.2 Παράμετροι Ποιότητας Νερών για Διαβίωση Ψαριών

Κατηγορίες νερών

Παράμετροι Νερά Σαλμονιδων Νερά Κυπρινιδων

Επιθυμητό Ανώτατο Επιθυμητό Ανώτατο
όριο επιτρεπόμενο όριο επιτρεπόμενο

όριο όριο

Θερμοκρασία, °C 21,5 25 28 
Διαλυμένο Οξυγόνο, 
mg/lt

50% δειγμ. >9 50% δειγμ. >9 50% δειγμ. >9 50% δειγμ. >9
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Κατηγορίες νερών

Παράμετροι Νερά Σαλμονιδων Νερά Κυπρινιδων

Επιθυμητό Ανώτατο Επιθυμητό Ανώτατο
όριο επιτρεπόμενο όριο επιτρεπόμενο

όριο όριο

100% δειγμ. >7 100% δειγμ. >7 100% δειγμ. >5 100% Δειγμ>4

pΗ 6,5-8,5 6-9 5,5-8,5 6-9

Αιωρούμενα στερεά, 
mg/lt

25 25

Β0D5 3 6

Ολικός φωσφόρος, 
mg/lt

3 3

Νιτρώδη, mg/lt 0,01 0,03

Ελεύθερη Αμμωνία, 
mg/lt

0,005 0,025 0,005 0,025

Ολική Αμμωνία, mg/lt 0,04 1 0,2 1

Ολικό υπολειμματικό 
χλώριο, mg/lt

0,005 0,005

Ολικός ψευδάργυρος, 
mg/lt

0,3 1

Διαλυμένος χαλκός 0,04 0,04
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΟΙΝΙΑΔΩΝ

2.1   Περιγραφή  Περιβάλλοντος  Λιμνοθαλασσών  και  

Αλληλεπιδράσεις Επιμέρους Συστημάτων 

2.1.1      Περιγραφή Οικοσυστήματος βάσει Αλατότητας

Κάθε προσπάθεια για τον οικολογικό χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών 

συνολικά, αντιμετωπίζει δυσχέρειες από την ύπαρξη τόσων διαφορετικών περιπτώσεων όσες 

και οι υπάρχουσες λιμνοθάλασσες.  Τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια επιδρούν καθοριστικά 

και τοπικά στα οικολογικά χαρακτηριστικά των λ/θ όπου εκχέονται με βασικότερη επίδραση στην 

αλατότητα.  Είναι δυνατό να διακριθούν τέσσερις βασικοί τύποι στους οποίους η αλατότητα των 

υδάτων παίζει τον κυρίαρχο ρόλο: 

α) ζώνη γλυκέων υδάτων ή με έντονη την επίδραση από γλυκέα ύδατα (υποαλώδης ζώνη), 

β) ζώνη υφάλμυρων υδάτων (υφάλμυρη ζώνη), 

γ) ζώνη  με  έντονη  επίδραση  από  τη  γειτνιάζουσα  θαλάσσια  περιοχή  και  συνεπώς  με 

εξαρτώμενη αλατότητα (αλμυρή ζώνη), και 

δ) ζώνη που χαρακτηρίζεται είτε μόνιμα είτε εποχιακά υπεράλμυρη (υπεραλώδης ζώνη).

Λόγω του συνήθως μικρού μεγέθους των διαύλων επικοινωνίας της  λιμνοθάλασσας με  την 

ανοικτή  θάλασσα,  το  δημιουργούμενο  αλοκλινές  (αλατότητα  σε  σχέση  με  το  βάθος)  δεν 

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και επηρεάζεται από τη διακύμανση της παλίρροιας. 

Το αλοκλινές όμως μεταβάλλεται εποχιακά ιδιαίτερα σε περιοχές με εναλλασσόμενο υγρό και 

ξηρό κλίμα κατά τη διάρκεια του έτους, διότι οι παράγοντες που το ελέγχουν είναι ο όγκος των 

εισερχόμενων γλυκέων υδάτων και ο συνολικός όγκος των υδάτων που εξατμίζονται από το 

σύστημα (Danielidis, 1991). Κατά την υγρή περίοδο του έτους η αλατότητα των λιμνοθαλασσών 

μειώνεται αισθητά από τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη προσφορά γλυκέων υδάτων από τις 

απορροές της  ξηράς.  Η ζώνη του γλυκού ύδατος  κατά την  περίοδο αυτή είναι  δυνατόν να 

επεκταθεί σε ολόκληρη την έκταση της λιμνοθάλασσας. 
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Αντίθετα,  κατά την  ξηρή περίοδο του έτους όταν η εξάτμιση των επιφανειακών υδάτων της 

λιμνοθάλασσας ξεπεράσει την εισροή γλυκών υδάτων στο σύστημα, η αλατότητα είναι δυνατόν 

να αυξηθεί σε υπεράλμυρα επίπεδα σε ολόκληρη την έκταση του οικοσυστήματος.

Για την κάθετη κατανομή της αλατότητας καθοριστικό στοιχείο αποτελεί  το μικρό βάθος των 

λιμνοθαλασσών  που  τις  καθιστά  ευάλωτες  στη  δράση  του  ανέμου,  με  αποτέλεσμα  να 

παρεμποδίζεται συχνά η δημιουργία σταθερής κάθετης στρωμάτωσης. Παρόλα αυτά αλοκλινές 

δημιουργείται σχεδόν πάντα στις περιοχές του συστήματος με κάπως μεγαλύτερο βάθος, ειδικά 

στις περιοχές που επηρεάζονται από εισροές θαλασσίων υδάτων (Remane & Schieper 1971).

α) Υποαλώδης ζώνη :
Το ένα άκρο της οριζόντιας κλιμάκωσης της αλατότητας στις λιμνοθάλασσες χαρακτηρίζεται από 

ζώνη γλυκών υδάτων, η οποία παρουσιάζεται ως η πλέον σταθερή του οικοσυστήματος. Με 

εξαίρεση τις περιόδους ιδιαίτερα μεγάλης και παρατεταμένης ξηρασίας –όπου παρατηρείται- οι 

διακυμάνσεις της αλατότητας και του υψομετρικού επιπέδου των υδάτων είναι ελάχιστες. Ακόμα 

και στις περιόδους αυξημένης εισροής γλυκών υδάτων, οι  τυπικές οικολογικές συνθήκες της 

ζώνης  αυτής  ελάχιστα  επηρεάζουν  την  υπόλοιπη  λιμνοθάλασσα,  ενώ  η  ίδια  η  ζώνη  μένει 

ουσιαστικά αμετάβλητη.

Η υποαλώδης ζώνη, όσον αφορά μεγάλες χρονικές περιόδους, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

ως η πλέον εφήμερη του συστήματος, γιατί η εισροή γλυκών υδάτων που τη χαρακτηρίζει αφ’ 

ενός  μπορεί  να  οδηγήσει  στη  δημιουργία  δέλτα  στο  εσωτερικό  της  λιμνοθάλασσας  –με 

αποτέλεσμα  τον  κατακερματισμό  της  και  στην  συνέχεια  την  πλήρωση  της  από  το 

προσφερόμενο ίζημα-, αφ’ ετέρου με τη διατήρηση χαμηλής αλατότητας επιτρέπει την εποίκιση 

της περιοχής από καλαμώνες και σχετικές φυτοκοινωνίες – με αποτέλεσμα την ελάττωση του 

μεγέθους της περιοχής και τη μετατροπή της σε βάλτο ή τέλμα.

β) Υφάλμυρη ζώνη:
Ως  υφάλμυρη  ζώνη  χαρακτηρίζεται  η  μεταβατική  περιοχή  μεταξύ  γλυκών  και  θαλασσίων 

υδάτων, με όρια που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία ασαφή. Ως κατώτερο όριο συνήθως 

αναφέρεται αλατότητα περίπου 5‰ και ανώτατο στο 20‰ (Danielidis,  1991). Στην υφάλμυρη 

ζώνη οι κινήσεις των ρευμάτων είναι ελάχιστες και οι διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων 

μηδαμινές.  Η  αλατότητα  του  μέσου  αναστέλλει  την  εποίκιση  της  ακτής  από  καλαμώνες  ή 

φυτοκοινωνίες  αλμυρών  τελμάτων,  με  αποτέλεσμα  η  ζώνη  αυτή  να  στερείται  παράκτιας 

υδρόβιας βλάστησης, αν και δεν ισχύει το ίδιο για την υποβρύχια βλάστηση.

γ) Αλμυρή ζώνη:

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

19



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους διαύλους επικοινωνίας, 

όπως είναι φυσικό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με τη γειτονική θάλασσα, όσον αφορά 

τη στάθμη των υδάτων και την αλατότητα. Οι ετήσιες διακυμάνσεις της αλατότητας στην περιοχή 

αυτή είναι ελάχιστες και αν δεν υπάρχει έντονη παλίρροια το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο των 

υδάτων στη διάρκεια τόσο της ετήσιας περιόδου ξηρασίας, όσο και περιόδου βροχοπτώσεων. Ο 

συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων επιτρέπει  την  εποίκιση της  παράλιας  ζώνης από 

χαρακτηριστικές κοινωνίες ,που στην περίπτωση της εύκρατης ζώνης είναι εκείνες των αλμύρων 

τελμάτων.  Οι  λιμνοθάλασσες  που  επηρεάζονται  καθ’  ολοκληρία  από τη  γειτονική  θάλασσα, 

ομοιάζουν περισσότερο με καλά προστατευμένους θαλάσσιους κόλπους, και ο μεγάλος βαθμός 

απομόνωσης έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγικότητα του οικοσυστήματος.

δ) Υπεραλώδης ζώνη:
Μερικές  λιμνοθάλασσες  ή  περιοχές  σε  σύστημα  λιμνοθαλασσών  είναι  μόνιμα  ή  εποχιακά 

υπεραλώδεις,  σε  βαθμό  που  τα  άλατα  κρυσταλλώνονται  στις  ακτές  και  τον  πυθμένα.  Στις 

λιμνοθάλασσες παρατηρείται συνήθως απορροή υδάτων προς τη γειτονική θάλασσα αλλά σε 

περιπτώσεις  όπως οι  παραπάνω το  αντίθετο  φαινόμενο δεν  είναι  σπάνιο.  Το εξατμιζόμενο 

ύδωρ  προκαλεί  εισροή  υδάτινων  μαζών  από  τη  θάλασσα  προς  το  εσωτερικό  της 

λιμνοθάλασσας,  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  θα  εξατμιστούν.  Οι  υπεραλώδεις  συνθήκες 

εμποδίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι οι υφάλμυρες την εποίκιση με αποτέλεσμα οι ακτές να 

παρουσιάζονται γυμνές από βλάστηση.

Πίνακας 2.1.1 Οικολογικά χαρακτηριστικά οικοσυστήματος βάσει αλατότητας
Βασικοί τύποι υδάτων Χαρακτηριστικά ζωνών
υποαλώδης ζώνη Ζώνη γλυκών υδάτων. Ελάχιστες διακυμάνσεις αλατότητας. Ευνοούν τη 

δημιουργία δέλτα στο εσωτερικό των λ/θ με αποτέλεσμα τον 
κατακερνατισμό της και τη δημιουργία βάλτων/ τελμάτων.

υφάλμυρη ζώνη Μεταβατική περιοχή μεταξύ γλυκών και θαλασσίων υδάτων, τιμές 
αλατότητας 5‰ - 20‰.  Οι κινήσεις των ρευμάτων είναι ελάχιστες, οι 
διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων μηδαμινές.  Η ζώνη αυτή 
στερείται παράκτιας υδρόβιας βλάστησης. 

αλμυρή ζώνη Βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους διαύλους επικοινωνίας, και 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με τη γειτονική θάλασσα, όσον 
αφορά στη στάθμη των υδάτων και στην αλατότητα.  Οι ετήσιες 
διακυμάνσεις της αλατότητας είναι ελάχιστες και δεν υπάρχει έντονη 
παλίρροια.  

υπεραλώδης ζώνη Τα  άλατα  κρυσταλλώνονται  στις  ακτές  και  τον  πυθμένα.   Απορροή 
υδάτων προς τη γειτονική θάλασσα, αλλά και το αντίστροφο.  Οι ακτές 
παρουσιάζονται γυμνές από βλάστηση.
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Σχήμα 2.1.1 Ζώνες  στη λ/θ Μεσολογγίουσύμφωνα με την αλατότητα (Oliver et al, 1990)
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2.1.2      Λιμνοθάλασσα Αν. Κλείσοβας

Η λ/θ  της  Κλείσοβας  βρίσκεται  ανατολικά  του  συμπλέγματος  των  λ/θ.,  έχει  έκταση 25.000 

στρέμματα και είναι αβαθής Παρακείμεη και προς ΝΑ της πόλης του Μεσολογγίου βρίσκεται η 

λιμνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας που χωρίζεται από την ανατολική Κλείσοβα με υψηλό 

τεχνητό ανάχωμα Τα δύο τμήματα διαφέρουν ως προς τους περιβαλλοντικούς χαρακτήρες.  

Η  Ανατολική  Κλείσοβα είναι  αποκομμένη  από  το  υπόλοιπο  σύστημα  λιμνοθαλασσών,  με 

μοναδική επικοινωνία τον Καλυδώνιο (Πατραϊκό) κόλπο.  Είναι κλειστού τύπου λ/θ, χαμηλής 

αλατότητας και έκτασης 5.000 στρ. που χαρακτηρίζεται από βόρειο τμήμα μέγιστου βάθους 0,8 

μέτρων και δίαυλο μήκους 3.000 μ και πλάτους 150 μέτρων. Το στόμιο του διαύλου έχει φάρδος 

50  μέτρα  με  μόνιμες  τσιμεντένιες  ιχθυοσυλληπτικές  εγκαταστάσεις.   Είναι  αποδέκτης  του 

λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της πόλης, καθώς και των υδάτων από τα αντλιοστάσια 

Β4 και Β2, (σχ. 2.1.2) που αποστραγγίζουν τον κάμπο του Ευηνοχωρίου.

Σχήμα 2.1.2 Επίδραση  αντλιοστασίων  Β2,  Πόλντερ  και  Β4 στο  οικοσύστημα  των  λ/θ  
Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Κλείσοβας και Διαύλου Κλείσοβας. Ροές στο δίαυλο  
Κλείσοβας

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

ΔΙΑΥΛΟΣ  ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΠΟΛΝΤΕΡ

Β2

ΕΕΛ Δ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟ
Υ

Β4

ΡΕΜΑ 
ΑΓΡΙΛΗΑΣ

ΡΕΜΑ ΑΓ. 
ΘΩΜΑΣ

ΔΙΑΥΛΟΣ  ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

22



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

2.1.3      Λιμνοθάλασσα Δυτ. Κλείσοβας

Η  Δυτική  Κλείσοβα βρίσκεται  νοτιοδυτικά  και  σε  άμεση  γειτνίαση  με  την  πόλη  του 

Μεσολογγίου.   Είναι  κλειστού  τύπου  λ/θ,  υψηλής  αλατότητας,  έκτασης  18.000  στρ.  και  με 

μέγιστο  βάθος  0,80  μέτρα.  Χαρακτηρίζεται  από πλήθος  εγκάρσιων αναχωμάτων και  έχει  6 

εισόδια στόμια μέσου ανοίγματος 12 μέτρων. Στα δυο ανοίγματα προς τον Καλυδώνιο κόλπο 

έχουν  κατασκευαστεί  από  το  1986  τσιμεντένιες  αλιευτικές  εγκαταστάσεις  και  τάφρος 

διαχείμασης, που χρησιμοποιήθηκε από τους ψαράδες μόλις μετά το 2002. Στα δύο ανοίγματα 

του  μετώπου  προς  το  λιμάνι  Μεσολογγίου  κατασκευάσθησαν  παραδοσιακές  συλληπτικές 

εγκαταστάσεις.  Άλλο ένα άνοιγμα προς το λιμάνι χρησιμεύει μόνο για τη διακίνηση των υδάτων. 

Στην Κλείσοβα λειτουργούν δύο αντλητικά συστήματα τροφοδοσίας των αλυκών που αντλούν 

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

8.520.000 μ3. Αν το νερό αυτό δεν αντλείται, ώστε να εισέρχονται οι αντίστοιχες υδάτινες μάζες 

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

στομίων  της,  που  κατασκευάστηκαν,  πιθανότατα  θα  είχε  μετατραπεί  σε  υπεράλμυρη  ζώνη 

αποκλεισμού, στερούμενη πλήρως ιχθυοπανίδας.

Επικοινωνεί  με  το  δίαυλο  του  λιμανιού  του  Μεσολογγίου  μέσω  ανοιγμάτων  του  τεχνητού 

αναχώματος της οδού που ενώνει την πόλη με τον οικισμό της Τουρλίδας και με τον Καλυδώνιο 

κόλπο προς Ν.  (σχ. 2.1.3). Το ιδιαίτερα μικρό βάθος των υδάτων (λιγότερο από 1 μέτρο) και η 

σχετικά μικρή κυκλοφορία, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υπεράλμυρων συνθηκών σε 

διάφορες περιοχές κατά τη θερμή περίοδο του έτους. Κατά την ίδια περίοδο μεγάλο τμήμα του 

βιοτόπου προς τα νοτιοανατολικά ξηραίνεται εντελώς, αποκαλύπτοντας σημαντικές εκτάσεις του 

ιλυώδους πυθμένα.

Το βόρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας παρουσιάζει μεγάλη επίσης ανάπτυξη από Αγριοκάλαμα 

και ψάρια.  Η σχετικά καλά διαμορφωμένη αυτή ζώνη αποτελεί σημαντικότατο βιότοπο για το 

φώλιασμα πολλών  πουλιών.  Η παραπάνω βλάστηση παρουσιάζεται πλούσια στις 

διασκορπισμένες νησίδες και τα αναχώματα της λιμνοθάλασσας ιδιαίτερα στο νοτιότερο τμήμα 

αυτής οπού δημιουργούνται εκτεταμένα αλμυρά τέλματα με χαρακτηριστικές διαπλάσεις.

Τα νερά της δυτικής Κλείσοβας από άποψη αλατότητας κατατάσσονται στα αλμυρά (35‰), ενώ 

τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού λόγω της έντονης εξάτμισης  παρουσιάζονται ως 

υπερλάωδη (υπεράλμυρα) (  58-65‰).  Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζεται και  φαινόμενο 

ερυθράς παλίρροιας (red tide), δηλ. μαζικής ανάπτυξης πλαγκτικών Πυροφυκών. Το φαινόμενο 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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αυτό αν και είναι ιδιαίτερα φανερό κάθε καλοκαίρι,  δεν έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα 

πρόβλημα μαζικού θανάτου ψαριών στα ιχθυοτροφεία της περιοχής (Δανιηλιδης αδημοσίευτα 

δεδομένα).

Η λιμνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν τυπική παροδικά 

υπεράλμυρη λιμνοθάλασσα, με χαρακτηριστική μορφολογία και μικρο χλωρίδα, και διατηρεί την 

φυσικότητα της σε σημαντικό βαθμό παρ' όλο που δέχεται τις επιπτώσεις της γειτνίασης με την 

πόλη του Μεσολογγίου (εξαίρεση αποτελούν τα τεχνικά αναχώματα).

Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το καθαρό θαλάσσιο οικοσύστημα στη λ/θ Κλείσοβας είναι δημοτικό.

Σχήμα 2.1.3 Ροές στις λιμνοθάλασσες Α και Δ Κλείσοβας 

 

2.1.4  Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Η λ/θ του Μεσολογγίου είναι το κυριότερο τμήμα του συστήματος αβαθών υδάτων της περιοχής. 

Έχει έκταση 100.000 στρ. και το βάθος των υδάτων κυμαίνεται από λίγα εκατοστά στις περιοχές 

προς το εσωτερικό του συστήματος μέχρι περίπου 2.5m κοντά στη νησίδα Βασιλάδι, ενώ το 

μέσο βάθος είναι περίπου 0,5m.  Στην Κεντρική λιμνοθάλασσα εκβάλει το  αντλιοστάσιο D1. 
Επίσης, η λ/θ Μεσολογγίου δέχεται την επίδραση του αντλιοστασίου Β3 το οποίο εκβάλει στο 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λ/Θ Δ. ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Λ/Θ Α. ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
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δίαυλο Αιτωλικού καθώς και την επίδραση του αντλιοστασίου Β1 (σχ.2.1.4) το οποίο εκβάλει 

στο  δίαυλο  Μούτσιου.   Οι  αλληλεπιδράσεις  των  επί  μέρους  λ/θ,  διαύλων  και  συστημάτων 

δίνονται στα σχ. 2.1.4 και 2.1.5.

Η  θερμοκρασία  των  υδάτων  παρουσιάζει  εποχιακή  διακύμανση  που  αντανακλά  εκείνη  του 

υπερκείμενου αέρα.  Κατά παρόμοιο τρόπο, η αλατότητα των υδάτων παρουσιάζει  εποχιακή 

διακύμανση με μεγαλύτερο εύρος τιμών στις περιοχές που βρίσκονται προς το εσωτερικό του 

συστήματος  και  συνεπώς  επηρεάζονται  περισσότερο  από  τις  αντίστοιχες  εποχιακές 

διακυμάνσεις της εισροής των γλυκών υδάτων. Η οξυγόνωση των υδάτων είναι πολύ καλή με 

ποσοστά κορεσμού σε οξυγόνο μεγαλύτερα του 100%.

Το  υπόστρωμα  αποτελείται  από  ιλύ  και  άμμο  και  καλύπτεται  από  εκτενείς  λειμώνες 

σπερματοφύτων.  Παράλληλα  σημειώνεται  και  η  παρουσία  μεμονωμένων  ατόμων  ή 

συναθροίσεων  ανωτέρων  φυκών.  Τυπικό  φυτοπλαγκτόν  στην  κεντρική  λιμνοθάλασσα  δεν 

παρατηρείται λόγω του μικρού βάθους. 

Βρίσκεται δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου και αποτελεί την μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της 

περιοχής.  Στο νότιο τμήμα της επικοινωνεί σχεδόν ελευθέρα με τον Καλυδώνιο ή Πατραϊκό 

κόλπο, με μονούς φυσικούς φραγμούς τις λουρονησιδες του Βασιλάδιου, Αγ. Σώστη, Κόμμα και 

Σχοινιά. Στο βόρειο τμήμα της φθάνει μέχρι την πόλη του Αιτωλικού, ενώ δυτικά συνεχίζεται από 

τις Λιμνοθάλασσες Προκοπανιστού και Θολής. 

Τα νερά της λιμνοθάλασσας λόγω ακριβώς της επικοινωνίας με τα νερά του Καλυδώνιου 

κόλπου είναι τυπικά θαλασσινά (38‰). Η κατάσταση αυτή, προς το μέρος του Αιτωλικού, λόγω 

της εισροής γλυκών νερών από αντλιοστάσια και αποστραγγιστικά  έργα παρουσιάζει 

διαβάθμιση.  Η αλατότητα κοντά στο Αιτωλικό παρουσιάζεται  συνήθως σημαντικά μειωμένη 

(18%ο υφάλμυρα) ενώ στις άμεσες εκροές των αντλοστασίων τα νερά είναι υποαλώδη.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Το καθαρό θαλάσσιο οικοσύστημα της λ/θ Μεσολογγίου είναι δημόσιο.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Σχήμα 2.1.4 Επίδραση αντλιοστασίου Β1 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού –  
Κλείσοβας. Ροές στο δίαυλο Μούτσιου και στο δίαυλο Μεσολογγίου 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΛΙΜΕΝΑ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Β1

ΑΣΤΙΚΑ 
ΛΥΜΑΤΑ 

ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΜΟΥΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

Δ. 
ΚΛΕΙΣΟΒΑ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Α. 
ΚΛΕΙΣΟΒΑ

Λ/Θ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
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Σχήμα 2.1.5 Επίδραση αντλιοστασίων D1,  D2 και  D6 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού – Κλείσοβας. Ροές στο δίαυλο Κλείσοβας 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ  ΚΟΛΠΟΣ

D1

D6

D2

Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ 
ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΕΣ

Λ/Θ 
ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ

Λ/Θ ΘΟΛΗ
(ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΣ)

ΒΡΩ-
ΜΑΛΥ-

ΚΕΣ
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Σχήμα 2.1.6 Επίδραση αντλιοστασίου Β3 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού –  
Κλείσοβας. Ροές στο δίαυλο Αιτωλικού 

2.1.5 Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

Η λ/θ του Αιτωλικού βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα του οικοσυστήματος και επικοινωνεί προς 

το νότο με  την κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και  τους  εσωτερικούς διαύλους αυτής, 

μέσω πορθμών που υπάρχουν εκατέρωθεν της νήσου του Αιτωλικού. Έχει έκταση 16.000 στρ. 

και πρόκειται για τη βαθύτερη λιμνοθάλασσα της περιοχής με μέγιστο βάθος περίπου 33m. 

Στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού καταλήγουν τρεις κύριοι χείμμαροι: ο Γαιδουροπνίχτης βόρεια, 

ο Πλατύπορος ανατολικά και ο Τριγλάγγαδος βορειοανατολικά. 

Το  πιο  εντυπωσιακό  περιβαλλοντικό  χαρακτηριστικό  της  λιμνοθάλασσας  Αιτωλικού  είναι  η 

ύπαρξη  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  μόνιμου  θερμοκλινούς  και  αλοκλινούς.  Ανάλογη 

κλιμάκωση παρουσιάζει η αλατότητα με απότομη αύξηση των τιμών της περίπου στα 13-15m 

και  σχεδόν  σταθερές  τιμές  μεταξύ  των  20m και  του  πυθμένα.  Η  σταθερή  αυτή  κάθετη 

στρωμάτωση των υδάτων επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες βιοτικές και αβιοτικές παραμέτρους του 

συστήματος.

Το  φυτοπλαγκτόν  χαρακτηρίζεται  από  την  αφθονία  των  δινομαστιγωτών  και  διατόμων  με 

εποχιακά μέγιστα ανάπτυξης την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Πίνακας 2.1.2 Οικολογικά χαρακτηριστικά της λ/θ Αιτωλικού
Χαρακτηριστικά Τιμή Μονάδα 
Έκταση 16.000 στρ.
Μέγιστο βάθος 33 μ.
Αύξηση αλατότητας στα 13-15 μ.
Σταθερή αλατότητα 20-33 μ.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Β3
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Σχήμα 2.1.7 Βυθομετρικός χάρτης της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (τομές από ηχοβολιστικό  
μηχάνημα, Α.Π.Θ. , 1996).

Στο μεγαλύτερο μέρος της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και στις ακτές της λιμνοθάλασσας 

του Αιτωλικού ο πυθμένας είναι αμμώδης, ενώ στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού 

και  στα  σημεία  στα  οποία  υπάρχουν  εισροές  γλυκών  νερών  από  αντλιοστάσια  και 

αποστραγγιστικά  αυλάκια  ο  πυθμένας  είναι  ιδιαίτερα  λασπώδης  αποτελούμενος  από 

λεπτόκοκκο υλικό. Το μέγεθος των σωματιδίων του ιζήματος είναι ιδιαίτερα μικρό στις περιοχές 

εισροών γλυκών νερών και αυξάνεται σταδιακά προς τις περιοχές επικοινωνίας με τη θάλασσα. 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Η  λιμνοθάλασσα  του  Αιτωλικού  είναι  πιο  πλούσια  ποσοτικά  σε  ζωοπλαγκτό  από  τη 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Γενικά  τα  εδάφη  της  λιμνοθάλασσας  του  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού  είναι  καλής 

παραγωγικότητας εκτός των περιοχών που βρίσκονται στις νότιες περιοχές του συστήματος, 

όπου είναι  ακατάλληλες για καλλιέργεια γιατί  τα εδάφη είναι αλατούχα (έχουν προέλθει  από 

αποξήρανση των εκτάσεων των υγροτόπων).  

Σχήμα 2.1.8 Επίδραση Αντλιοστασίου D6 και υδατορεμάτων στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.
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2.1.6 Αλληλεπιδράσεις επί μέρους λ/θ και συστημάτων

Οι αλληλεπιδράσεις έχουν ήδη δοθεί στα σχ. 2.1.1 – 2.1.7.  Με βαση τα ανωτέρω κάποια από 

τα επί μέρους συστήματα μπορούν να αναλυθούν μεμονωμένα και να αξιολογηθεί η επίδρασή 

τους  στα κατάντη και  στο  συνολικό  οικοσύστημα (σχ.  2.1.8)  το  οποίο αποτελεί  πολύπλοκο 

οικοσύστημα όχι μόνο λόγω των αλληλεπιδράσεων των επί μέρους λ/θ και διαύλων αλλά και 

λόγω των πολλαπλών παραμέτρων και φυσικοχημικών και βιοχημικών δράσεων που χωρούν 

σε αυτά.  Η επί μέρους κατάτμηση, αξιολόγηση και υπέρθεση των αποτελεσμάτων εκφεύγει των 

ορίων της παρούσας όμως μπορεί με τεκμηρίωση με δεδομένα δειγματοληψιών και αναλύσεων 

να  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  ικανοποιητικού  λογισμικού  προσομοίωσης  με  βάση  την  αρχή 

DPSIR. (βλ. Κεφ.3 ).

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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Σχ. 2.1.9 Συνολική επίδραση των αντλιοστασίων στο σύμπλεγμα των λ/θ του  οικοσυστήματος
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2.2 Γεωλογικά Στοιχεία Eυρύτερης Περιοχής Μελέτης

2.2.1 Γεωλογική Δομή της Ευρύτερης Περιοχής

Ο Ελληνικός χώρος αποτέλεσε κατά την διάρκεια του Μεσοζωικού – Καινοζωικού, τμήμα του 

Αλπικού  Γεωσυγκλίνου που  καλύπτονταν  από την  Τηθύ θάλασσα.  Τα μεγάλα ιζήματα  που 

αποτέθηκαν εκείνη την περίοδο στον υποθαλάσσιο τότε  Ελληνικό χώρο,  δημιούργησαν στη 

συνέχεια, με την Αλπική ορογένεση, τις Ελληνικές οροσειρές.

Οι  Δυτικές  –  Εξωτερικές  Ελληνικές  οροσειρές  με  την  Πίνδο  να  κατέχει  δεσπόζουσα  θέση, 

προεκτείνονται από το βόρειο άκρο της χώρας προς Νότο, μέχρι την Κρήτη, με διεύθυνση ΒΔ-

ΝΑ/κή. Την ίδια διεύθυνση παρουσιάζουν πιο Ανατολικά και οι Εσωτερικές Ελληνικές οροσειρές 

Βόρας, Βέρμιο, Πιέρια, Όλυμπος, Όσσα, από τα Ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα προς το Αιγαίο, 

όπου και κάμπτονται ανατολικά προς την Μ. Ασία, συνεχίζοντας με διεύθυνση ΒΑ/κή.

Οι  Ελληνικές  οροσειρές  υποδιαιρούνται  σε  γεωτεκτονικές  ζώνες.  Κάθε  γεωτεκτονική  ζώνη 

συνίσταται  από  μια  ορισμένη  στρωματογραφική  διαδοχή  των  ιζημάτων  της,  από  τους 

ιδιαίτερους λιθολογικούς χαρακτήρες της και από την ιδιαίτερη τεκτονική της συμπεριφορά.

Η γεωτεκτονική ζώνη που δομεί το αλπικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι η 

Ιόνιος γεωτεκτονική ζώνη (Σχήμα 2.2.1). Η ιζηματογένεση στον παλαιογραφικό χώρο της Ιόνιας 

ζώνης  από  το  Τριαδικό  μέχρι  και  την  απόθεση  φλύσχη  (ανώτερο  Ηώκαινο  -  κατώτερο 

Μειόκαινο)  ήταν  συνεχής,  με  μοναδική  εξαίρεση  την  -κατά  θέσεις  και  για  μικρό  χρονικό 

διάστημα-  χέρσευση  της  περιοχής  κατά  το  μέσο-ανώτερο  Ιουρασικό,  με  αποτέλεσμα  την 

παρουσία  μιας  -κατά  περιοχές-  στρωματογραφικής  ασυμφωνίας  στην  επαλληλία  των 

στρωμάτων  της  Ιόνιας  ζώνης  (Katsikatsou,  1992).  Η  ασυμφωνία  αυτή  παρατηρείται  σε 

εκτεταμένες περιοχές στο χώρο της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 

Η Ιόνια ζώνη στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με βάση τις διαφορές τις οποίες παρουσιάζει 

στη στρωματογραφική της επαλληλία στην αξονική περιοχή και στις περιοχές των παρυφών 

της, διακρίνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στις τρεις επιμέρους ζώνες:

α) την Εξωτερική Ιόνια ζώνη, η οποία διακρίνεται  στην Δυτική Εξωτερική και την Ανατολική 

Εξωτερική Ιόνια.

β) την Κεντρική Ιόνια ζώνη, στην οποία εντάσσεται και η περιοχή μελέτης

γ) την Ανατολική Ιόνια ζώνη

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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Σχήμα 2.2.1: Γεωτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας

Η Ιόνια ζώνη χαρακτηρίζεται από μια νηριτική ιζηματογένεση από το ανώτερο Τριαδικό μέχρι το 

ανώτερο Λιάσιο. Στη συνέχεια και μέχρι το ανώτερο Ηώκαινο, η ιζηματογένεση σε αυτήν είναι 

πελαγική.  Αυτή  είναι  με  πυριτικούς  σχιστόλιθους  στο  μέσο  Ιουρασικό,  με  πελαγικούς 

ασβεστόλιθους με ακτινόζωα και πυριτόλιθους στο ανώτερο Ιουρασικό – κατώτερο Σενώνιο και 

με πελαγικούς ασβεστόλιθους με παρεμβολές λατυποπαγών στο ανώτερο Σενώνιο – ανώτερο 

Ηώκαινο.  Ο  φλύσχης  αρχίζει  από  το  ανώτερο  Ηώκαινο  και  τελειώνει  κατά  το  κατώτερο 

Βουρδιγάλιο, ενώ το μέσο Μειόκαινο αντιπροσωπεύεται από μολασσικά ιζήματα. Έτσι έπειτα 

από  τα  παραπάνω,  στη  στρωματογραφική  επαλληλία  των  στρωμάτων  της  Ιόνιας  ζώνης 

διακρίνουμε δυο χαρακτηριστικά όρια που τη χωρίζουν από πλευράς ιζηματογένεσης σε τρία 

τμήματα, ένα νηριτικής, ένα πελαγικής και ένα κλαστικής ιζηματογένεσης. Το ένα όριο χωρίζει  

την  πελαγική  ιζηματογένεση  –  που  είναι  βιοχημική  –  από  την  κλαστική  ιζηματογένεση  του 

φλύσχη, ενώ το άλλο χωρίζει τη νηριτική από την πελαγική. Το δεύτερο αυτό όριο συμπίπτει  

χρονικά με τη βάση του Τοάρσιου (ανώτερο Λιάσιο), χωρίζει τη σειρά της Ιόνιας ζώνης σε μια 

κατώτερη ακολουθία, που είναι νηριτικοί  ασβεστόλιθοι και δολομίτες παχυστρωματώδεις έως 

άστρωτοι  (Ασβεστόλιθοι  Παντοκράτορα),  η οποία στη βάση της έχει  εβαπορίτες,  και  σε μια 

ανώτερη  ακολουθία  που  είναι  πελαγικά  ιζήματα.  Ανάμεσα στις  ακολουθίες  αυτές  απαντούν 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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στρώματα  με  μεταβατικούς  χαρακτήρες,  όπως  ερυθροϊώδεις  κονδυλώδεις  ασβεστόλιθοι  με 

Αμμωνίτες  (Amonnito  rosso)  ή  στρώματα πυριτικών σχιστόλιθων με Posidonia  και  πυριτικοί 

ασβεστόλιθοι με Filaments. Κυρίαρχοι σχηματισμοί είναι οι ανθρακικοί, βαθιάς θάλασσας, στη 

βάση  των  οποίων  βρίσκονται  λατυποπαγείς  μάζες  βαθύχροων  τεφρών  ασβεστόλιθων  και 

γύψου του Τριαδικού ενώ στην κορυφή είναι ο φλύσχης του Ολιγόκαινου. 

Πιο συγκεκριμένα στο χώρο που μελετάται συναντώνται,  από τους παλαιότερους προς τους 

ανώτερους, οι παρακάτω σχηματισμοί (Γεωλογικός χάρτης, Αρ. Σχεδίου ΓΑ-1):

- Τριαδικά λατυποπαγή και γύψοι Περμοτριαδικής ηλικίας σε ανάμειξη με τεμάχη μαύρων 

ασβεστόλιθων  με  πάχος  1500m  περίπου.  Πρόκειται  για  λατυποπαγείς  μάζες  τεφρού 

χρώματος μαζί με γύψους. Τα λατυποπαγή έχουν προέλθει από την επανασυγκόλληση 

γωνιωδών  τεμαχίων  ασβεστολίθων  και  δολομιτών  με  ανθρακικό  συνδετικό  υλικό.  Οι 

εβαπορίτες – κυρίως γύψοι – που εμπεριέχονται σε αυτούς τους έχουν δώσει σπηλαιώδη 

μορφή. Με το φαινόμενο του διαπειρισμού και τα συγγενή τεκτονικά φαινόμενα οι γύψοι 

έχουν  ανέλθει  μέχρι  τα  επιφανειακά  στρώματα.  Κατά  κύριο  λόγο  εμφανίζονται  στην 

περιοχή δυτικά της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού φθάνοντας προς βορρά μέχρι την περιοχή 

του Ξηρόμερου και προς νότο μέχρι τον Πατραϊκό κόλπο.

- Ασβεστόλιθοι  Ανωτριαδικής  ηλικίας  –  Ασβεστόλιθοι  Παντοκράτορα.  Εκτείνονται  κυρίως 

στα  δυτικά  όρια  της  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης,  προς τις  εκβολές  του  Αχελώου και 

δομούν  εξ’ολοκλήρου  και  τις  Εχινάδες  νήσους.  Είναι  λευκοί,  παχυστρωματώδεις  ή 

άστρωτοι τοπικά δολομιτιωμένοι και έντονα καρστικοποιημένοι. Η όλη υφή τους δείχνει 

ιζηματογένεση σε αβαθές και ήρεμο περιβάλλον.

- Ασβεστόλιθοι  –  δολομίτες  με  κερατόλιθους  Ιουρασικής  ηλικίας.  Εμφανίζονται  σε  μικρή 

έκταση στη δυτική περιφέρεια της  περιοχής μελέτης  και  έχουν σχετικά μεγάλο πάχος. 

Ουσιαστικά πρόκειται για εναλλαγές υπομέλανων μαργαϊκών ασβεστολίθων με αργιλικούς 

σχιστόλιθους και ερυθρόχροους ασβεστόλιθους και κερατόλιθους της φάσης Ammonitiko 

rosso.

- Ασβεστόλιθοι  Ανωκρητιδικής  ηλικίας.  Έχουν πάχος της  τάξης  των 100  έως 120m και 

εμφανίζονται σε μικρή σχετική επιφάνεια στο όρος Αράκυνθος. Είναι λευκοί υποκίτρινου 

χρώματος, λατυποπαγείς, με θραύσματα ρουδιστών. Τοπικά συναντώνται μικρού πάχους, 

λεπτοστρωματώδεις, μικριτικοί ασβεστόλιθοι με λεπτές πυριτικές ενδιαστρώσεις.

- Ασβεστόλιθοι Παλαιοκαινικής – Ηωκαινικής ηλικίας. Συναντώνται σε αξιόλογη έκταση στα 

δυτικά  και  ανατολικά  τμήματα  του  Αράκυνθου.  Πρόκειται  για  μικριτικούς, 

μικρολατυποπαγείς,  λεπτούς έως μεσοστρωματώδεις  ασβεστόλιθους  με κονδύλους και 

διαστρώσεις πυριτόλιθων. Το χρώμα τους ποικίλει από το λευκό έως το υπέρυθρο. Στα 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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ανώτερα  στρώματα  συναντώνται  εναλλαγές  ασβεστιτικών  και  μαργαϊκών  στρωμάτων 

μικρού πάχους.

- Φλύσχης.  Πρόκειται  για  σχηματισμό  που  κατέχει  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  όρους 

Αράκυνθος και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολλών επιμέρους συντελεστών 

που επηρεάζουν το σύστημα των λιμνοθαλασσών. Αποτελείται  κυρίως από εναλλαγές 

ψαμμιτικών και πηλιτικών στρωμάτων με ποικιλία χρωματισμών που κυμαίνονται από το 

σκούρο τεφρό  μέχρι  και  το  κυανό.  Τοπικά,  στα  κατώτερα στρωματογραφικά  τμήματα, 

εμφανίζονται  και  λατυποπαγή  από  κλαστικό  υλικό  ασβεστολίθων,  πυριτόλιθων  και  σε 

μικρότερη περιεκτικότητα ηφαιστειακών πετρωμάτων. Η όλη σειρά του φλύσχη της Ιονίου 

συνίσταται  σε  8  λιθοφασικές  ενότητες  ανάλογα  με  την  επικράτηση  του  ιδιαίτερου 

σχηματισμού  (ψαμμίτης,  πηλίτης  κ.λ.π.).  Συγκεκριμένα  διακρίνονται  οι  ακόλουθες 

λιθοφασικές ενότητες:

1) Σκληρές ασβεστιτικές μάργες, κυανοπράσινου χρώματος, με κογχώδη θραυσμό και μικρού 

πάχους ανθρακικούς και πυριτικούς τουρβιδίτες (fi.m).

2)  Πηλιτο-ψαμμιτική  φάση  I,  αποτελούμενη  από  εναλλαγές  λεπτόκοκκων  και 

λεπτοστρωματωδών ψαμμιτικών και πηλιτικών στρωμάτων. Το πηλιτικό υλικό υπερισχύει του 

ψαμμιτικού (fi.sl1).

3)  Ψαμμιτο-πηλιτική  φάση  I,  αποτελούμενη  από  εναλλαγές  λεπτόκοκκων  έως  μεσόκοκκων 

ψαμμιτικών και πηλιτικών στρωμάτων. Το ψαμμιτικό υλικό υπερισχύει του πηλιτικού (fi.st1).

4) Πηλιτο-ψαμμιτική φάση II, αποτελούμενη από εναλλαγές λεπτόκοκκων, λεπτοστρωματωδών 

ψαμμιτικών και πηλιτικών στρωμάτων (fi.sl2).

5)  Φάση  ψαμμιτών   -  κροκαλοπαγών,  αποτελούμενα  από  μεσόκοκκους  έως  αδρόκοκκους 

ψαμμίτες και κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικής και ψαμμιτικής σύστασης (fi.st.c).

6)  Χαοτικές  αποθέσεις,  αποτελούμενες  από  αργιλο-αμμώδη  (ch)  λεπτόκοκκά  υλικά  και 

ασβεστολιθικούς ολισθόλιθους (ol).

7) Μεσο-αδρόκοκκοι ψαμμίτες (fi.st).

8)  Ψαμμιτο-πηλιτική  φάση  ΙI,  αποτελούμενη  από  εναλλαγές  λεπτόκοκκων  ψαμμιτικών  και 

πηλιτικών στρωμάτων. Το ψαμμιτικό υλικό υπερισχύει του πηλιτικού (fi.st2).

Στην  επιφανειακή  γεωλογική  δομή  της  ευρύτερης  περιοχής  επικρατούν  οι  μεταλπικές 

αποθέσεις,  που  περιλαμβάνουν  Τεταρτογενή  ιζήματα  αλλά  και  αποθέσεις  του  Τριτογενούς. 

Αυτοί  αντιπροσωπεύονται  στην  περιοχή  από  τα  ιζήματα  της  Πλειοκαινικής  ηλικίας  που 

καταλαμβάνουν κυρίως την ημιορεινή περιοχή βόρεια της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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από τους τεταρτογενείς σχηματισμούς των πεδινών τμημάτων της περιοχής αλλά και πολλών 

κλυτίων (κορήματα) και κοιτών ποταμών (αναβαθμίδες). 

Οι  Πλειοκαινικές αποθέσεις  είναι  λιμναίας προέλευσης και  αποτελούνται  από κροκαλοπαγή, 

ψαμμίτες,  μάργες,  μαργαϊκούς ασβεστόλιθους  και  τοπικά λιγνίτες.  Είναι  ιζήματα που άλλοτε 

είναι συνεκτικά και άλλοτε χαλαρά. 

Οι  Τεταρτογενείς  Ολοκαινικοί  σχηματισμοί,  περιέχουν  ένα  πολύ  ευρύ  φάσμα  εδαφικών 

σχηματισμών  με  πλέον  αδρομερείς,  αυτούς  των  πλευρικών  κορημάτων  κυρίως  φλυσχικής 

προέλευσης, μέχρι τις λεπτόκοκκες ιλυώδεις αποθέσεις των δελταϊκών παραλιμνοθαλάσσιων 

και  τελματικών περιοχών. Πηλοί,  ίλυες,  άργιλοι,  άμμοι,  θίνες,  λάτυπες και  κροκάλες είναι  τα 

βασικά  συστατικά  των  σχηματισμών  αυτών  που  εναλλάσσονται  στις  διάφορες  θέσεις  των 

πεδινών και ημιορεινών εκτάσεων. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι ακόλουθες αποθέσεις:

- Σύγχρονες παράκτιες αποθέσεις, αποτελούμενες από λεπτόκοκκη άμμο, που οφείλουν 

την απόθεσή τους στην μεταφορά από τα ρέματα και την δράση των κυμάτων.

- Νησίδες εντός της ενεργής κοίτης, αποτελούμενες από ασύνδετα αμμώδη υλικά που 

αποτέθηκαν σε περιόδους πλημμύρας.

- Παραλιμνοθαλάσσιες  αποθέσεις,  αποτελούμενες  από  ιλύ  και  αργιλο-αμμώδη 

λεπτόκοκκα υλικά.

- Δελταϊκές αποθέσεις,  τεφρόμαυρου  χρώματος,  αποτελούμενες  από πηλό,  αργιλούχο 

πηλό, λεπτόκοκκη άμμο και οργανική ύλη.

- Αποθέσεις  τελμάτων,  μελανού  χρώματος,  αποτελούμενες  από  πηλό,  άργιλο  και 

αυξημένο ποσοστό οργανικών υλικών. Εποχιακά καλύπτονται από ελώδη φυτά.

- Λιμνοθαλάσσιες  αποθέσεις,  αποτελούμενες  από  αργίλους,  αμμούχους  αργίλους  και 

λεπτόκοκκη άμμο.

- Μαιανδρικές αποθέσεις, αποτελούμενες από άμμους και αργιλούχους άμμους.

- Ποτάμιες  αναβαθμίδες,  αποτελούμενες  από χαλαρής συνεντικότητας  άμμους,  χάλικες 

και αποστρογγυλεμένες κροκάλες.

- Σύγχρονες  αλλουβιακές  αποθέσεις,  αποτελούμενες  από  άργιλο  και  αργιλο-αμμώδη 

υλικά με διάσπαρτους χάλικες, κροκάλες και λατύπες. Καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις στην 

πεδινή ζώνη.

- Ερυθρές άργιλοι, με διάσπαρτες ανθρακικές λατύπες και υλικά απόπλυσης εβαποριτών.

- Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων, αποτελούμενοι από αργιλο-αμμώδη υλικά 

με  ασύνδετες  κυρίως  ανθρακικές  και  πυριτικές  υπογωνιώδεις  έως  στρογγυλεμένες 
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κροκάλες και χάλικες. Κατά θέσεις εμφανίζουν χαλαρή σύνδεση με ανθρακικό συνδετικό 

υλικό.

2.2.2 Υδροπερατότητα Σχηματισμών

Διαπερατότητα είναι η ιδιότητα των υλικών να επιτρέπουν την κίνηση ενός ρευστού διαμέσου 

της μάζας τους.  Συνεπώς οποιοσδήποτε σχηματισμός επιτρέπει  την διέλευση ενός ρευστού 

διαμέσου  της  μάζας  του  καλείται  περατός,  ενώ  όταν  κίνηση  αυτή  μέσα  στη  μάζα  του 

σχηματισμού είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη, τότε αυτός καλείται αδιαπέρατος. 

Η  διαπερατότητα  είναι  στενά  συνδεδεμένη  με  το  πορώδες  των  διαφόρων  εδαφικών  και 

βραχωδών σχηματισμών. Στους βραχώδεις σχηματισμούς πέρα από το πρωτογενές πορώδες η 

διαπερατότητα  συνδέεται  με  την  παρουσία  και  άλλων  κενών  χώρων  μέσα  στη  μάζα  τους 

(ρωγμές, διαρρήξεις, καρστικοί αγωγοί κ.α.), που διαμορφώνουν το δευτερογενές πορώδες. Η 

διαπερατότητα ενός πετρώματος σχετίζεται με:

• Το βαθμό διασύνδεσης και  επικοινωνίας  των πόρων μέσα στη μάζα του πετρώματος 

(ενεργό πορώδες).

• Το φυσικό μέγεθος των πόρων, που για τα κοκκώδη υλικά έχει σχέση με το μέγεθος, τη 

μορφή και την διάταξη των κόκκων. 

Ανάλογα  με  την  υδροπερατότητά  τους  τα  πετρώματα  χαρακτηρίζονται  ως  φαίνεται  στον 

ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2.2.1 Χαρακτηρισμός πετρωμάτων ανάλογα με την υδροπερατότητά τους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συντελεστής Υδροπερατότητας Κ

cm/sec m/sec

Πολύ υψηλής υδροπερατότητας >1 >10-2

Υψηλής υδροπερατότητας 1 – 10-2 10-2 – 10-4

Μέσης υδροπερατότητας 10-2 – 10-3 10-4 – 10-5

Χαμηλής υδροπερατότητας 10-3 – 10-5 10-5 – 10-7

Πολύ χαμηλής υδροπερατότητας 10-5 – 10-7 10-7 – 10-9

Πρακτικά αδιαπέρατα <10-7 <10-9

Τόσο οι χαλαροί σχηματισμοί (Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις), όσο και οι βραχώδεις, 

εμφανίζουν  μια  διακύμανση  του  συντελεστή  υδροπερατότητας,  που  εξαρτάται  από  την 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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κοκκομετρική τους σύσταση και την κατάσταση των πόρων και διακένων τους. Στον Πίνακα 1 

που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύμανση του συντελεστή υδροπερατότητας (σε cm/sec) για 

διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Σχήμα 2.2.1  Διακύμανση υδροπερατότητας διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών.

Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στον Υδρολιθολογικό χάρτη (Σχήμα 2.2.2),  οι  γεωλογικοί 

σχηματισμοί  που  δομούν  την  ευρύτερη  περιοχή  μελέτης,  αναπτύσσουν  διαφορετική 

υδρολιθολογική συμπεριφορά.

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα προβούμε στην κατηγοριοποίηση των γεωλογικών 

σχηματισμών  της  περιοχής  ανάλογα  με  την  υδροπερατότητά  τους  σε,  υδροπερατούς, 

ημιπερατούς και αδιαπέρατους. Συγκεκριμένα:

Υδροπερατοί σχηματισμοί
Ασβεστόλιθοι

Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  οι  λεπτοπλακώδεις  και  μέσο-παχυστρωματώδεις 

ασβεστόλιθοι  των  διαφορετικών  φάσεων  ιζηματογένεσης  της  Ιόνιας  ζώνης,  στους  οποίους 

αναπτύσσονται μεγάλα καρστικά έγκοιλα (ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα) και ποικίλες καρστικές 

μορφές.  Η  υδροπερατότητά  τους  οφείλεται  κυρίως  στο  δευτερογενές  πορώδες,  που  είναι 

αποτέλεσμα  των  μηχανικών  ασυνεχειών  (ρήγματα  –  διακλάσεις)  και  των  μεσοστρωματικών 

διάκενων και αγωγών που προέρχονται από την συνδυασμένη δράση της τεκτονικής και της 

διάλυσης του CaCO3 από το νερό. Οι ασβεστολιθικοί  σχηματισμοί έχουν μικρή επιφανειακή 

απορροή της τάξης του 0%-6,5% , ενώ η τιμή του συντελεστή κατείσδυσής τους κυμαίνεται από 

50%-60%.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

39



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

          
      

  

Σχήμα 2.2.2  Απόσπασμα Υδρολιθολογικού χάρτη, κλίμακας 1:1.000. 000 (ΥΠ.ΑΝ).

Στην  κανονική  επαφή  των  ασβεστόλιθων  με  τους  αδιαπέρατους  ραδιολαρίτες  της 

σχιστοκερατολιθικής  διάπλασης,  την  τεκτονική  επαφή  με  την  ιλυολιθική  φάση  του  φλύσχη 

καθώς και στην επαφή με την λεπτόκοκκη διάπλαση των Τεταρτογενών αποθέσεων, μπορεί να 

εμφανιστούν πηγές επαφής, μικρής έως μέτριας παροχής. 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Προσχωματικές αποθέσεις του Τριτογενούς, μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας,
αποτελούμενες από εναλλαγές, άμμων, μαργών, αργίλων και ψαμμιτών.

Έντονα καρστικοποιημένοι Ασβεστόλιθοι, μεγάλης υδροπερατότητας.

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι, διατεταγμένοι υπό μορφή 
επάλληλων λεπιώσεων, μικρής έως μέτριας υδροπερατότητας.

Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί του φλύσχη, αποτελούμενοι από εναλλαγές ιλυολιθικών 
και ψαμμιτικών ενστρώσεων. Μικρή έως μέτρια υδροπερατότητα εμφανίζεται στους 
ψαμμιτικούς πάγκους και στα κροκαλοπαγή.

Ρήγματα ορατά – πιθανά.

Επωθήσεις – εφιπεύσεις.

Σύγχρονες  προσχωματικές αποθέσεις Ολοκαίνου πολύ μικρής έως πολύ μεγάλης 
υδροπερατότητας, αποτελούμενες από εναλλαγές κροκαλών, άμμου, αργίλου και ιλύος.
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 Τεταρτογενείς αποθέσεις

Οι αποθέσεις αυτές όπως προαναφέρθηκε καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας της 

περιοχής μελέτης, είτε με την μορφή κορηματικού τύπου αποθέσεων, είτε ως κώνοι κορημάτων, 

είτε  κυρίως  σαν  αλλουβιακές  δελταϊκές  αποθέσεις  και  υλικά  ποτάμιων  αναβαθμίδων. 

Αποτελούνται  από  ιλυοαμμώδη,  ιλυοαργιλώδη  έως  αγιλοαμμώδη  λεπτόκοκκα  υλικά  με 

διάσπαρτα γωνιώδη τεμάχια βράχου (ασβεστόλιθο, κερατόλιθο ή σύμμεικτη φάση). 

Το ενεργό πορώδες των αποθέσεων κυμαίνεται ανάμεσα στο μηδέν και το 50%. Στις ιλύες και 

αργίλους  είναι  μικρότερο  από  10%,  ενώ  στις  άμμους  που  είναι  ανάμεικτες  με  χαλίκια  και  

αδρομερή τεμάχια, ξεπερνά το 20%.

Οι Τεταρτογενείς κορηματικού και ποτάμιου τύπου αποθέσεις παρουσιάζουν κατά θέσεις 

σημαντικό πάχος και φιλοξενούν αυξημένη υπόγεια υδροφορία.

Ημιπερατοί σχηματισμοί
Σαν τέτοιοι χαρακτηρίζονται οι διακλασμένοι σχηματισμοί των κερατολίθων του Αν. Ιουρασικού 

– Κατ. Κρητιδικού, οι ψαμμιτικοί και κροκαλοπαγείς πάγκοι της φλυσχικής διάπλασης καθώς και 

οι  ενστρώσεις  μαργαϊκών  ασβεστόλιθων  και  ψαμμιτών  που  εναλλάσσονται  εντός  των 

ασβεστόλιθων του Αν. Κρητιδικού. 

Η μικρή υδροπερατότητά τους οφείλεται κυρίως στο δευτερογενές πορώδες που αναπτύσσουν 

λόγω τεκτονικής δράσης, εντός του οποίου κινείται το νερό.

Η περιορισμένη  εξάπλωση των  προαναφερθέντων  σχηματισμών δεν  ευνοεί  την  δημιουργία 

σημαντικής απόδοσης υδροφόρων οριζόντων. Μικρής παροχής εποχιακές πηγαίες αναβλύσεις 

δημιουργούνται  στην  επαφή  των  συγκεκριμένων  σχηματισμών  με  υποκείμενες  αδιαπέρατες 

ιλυολιθικές και αργιλικές ενστρώσεις.

Αδιαπέρατοι σχηματισμοί
Στους  πρακτικά  στεγανούς  σχηματισμούς  συγκαταλέγονται  οι  πηλιτικοί  σχηματισμοί  της 

διάπλασης  του  φλύσχη  της  Ιόνιας  γεωτεκτονικής  ζώνης  καθώς  και  οι  λεπτόκοκκοι  και 

ιλυοαργιλώδεις σχηματισμοί των δελταϊκών και τελματικών Τεταρτογενών αποθέσεων. 

Οι σχηματισμοί αυτοί δομούν τις περιοχές άμεσου και έμμεσου επηρεασμού από την λειτουργία 

των  αντλιοστασίων,  αποτελούν  το  στεγανό  υπόβαθρο  πάνω  στο  οποίο  εκφορτίζονται  οι 

υδροφόροι  σχηματισμοί  που  βρίσκονται  σε  κανονική  ή  τεκτονική  επαφή  με  αυτούς. 

Χαρακτηρίζονται από μεγάλο συντελεστή επιφανειακής απορροής (35%) και μικρό συντελεστή 

κατείσδυσης 0-2%. 
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2.2.3 Εδαφολογικά στοιχεία

Το  έδαφος  της  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης,  προέρχεται  από  την  αποσάθρωση  των 

πετρωμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και διαφέρει σε βάθος και γονιμότητα από θέση σε 

θέση, ανάλογα με την κλίση, την έκθεση, τον ορίζοντα, τη φυτοκάλυψη κλπ. Είναι ως επί το 

πλείστον αργιλο-αμμώδες μέχρι αμμο-αργιλώδες και εμφανίζεται βαθύ στις θέσεις με ομαλές 

κλίσεις και  βορινές εκθέσεις,  ενώ μετρίως βαθύ μέχρι  βραχώδες στις νότιες εκθέσεις και  σε 

θέσεις με ισχυρές κλίσεις τόσο στις πλαγιές όσο και στις κορυφές.

Συγκεκριμένα τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται ως εξής:

1. Εδάφη  βαθιά,  βαριάς  μέχρι  ελαφράς  μηχανικής  σύστασης  και  με  υψηλή  στάθμη  του 

υπεδάφιου νερού. Σε αυτά οι κύριοι εδαφικοί τύποι είναι άργιλοι (CL) και οι αμμώδεις πηλοί 

(SL). Τα εδάφη αυτά έχουν αλκαλική αντίδραση και μικρή διηθητικότητα και προσφέρονται 

για καλλιέργεια, δεδομένου ότι όμοια εδάφη έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη με προσθήκη 

γύψου (από 1500 κιλά μέχρι 4000 κιλά/στρ).

2. Εδάφη βαθιά,  με  μέση μηχανική σύσταση,  μέτρια  μέχρι  καλά στραγγιζόμενα.  Σε αυτά οι 

κύριοι εδαφικοί τύποι είναι οι πηλοί (L), οι αργιλοπηλοί (CL), οι ιλυώδεις πηλοί (SiL) και οι 

άργιλοι (C). Και αυτά τα εδάφη έχουν αλκαλική αντίδραση και μικρή διηθητικότητα.

3. Εδάφη  βαθιά,  με  μέση  προς  βαριά  μηχανική  σύσταση,  καλώς  στραγγισμένα,  που 

περιλαμβάνουν του εδαφικούς τύπους: αργιλοπηλοί (CL), αμμώδεις αργιλοπηλοί (SCL) και 

ιλυώδεις  αργιλοπηλοί,  (SiCL).  Τα  εδάφη  αυτά  είναι  αλκαλικής  αντίδρασης  και  μέτριας 

διηθητικότητας.

4. Εδάφη βαριάς μηχανικής σύστασης που ανήκουν στους εδαφικούς τύπους αργίλου (C) και 

αργιλοπηλού (CL),  που είναι αλκαλικής αντίδρασης με μέτρια διηθητικότητα.

Γενικά,  τα  εδάφη  στην  περιοχή  είναι  καλής  παραγωγικότητας  με  εξαίρεση  τις  νότιες 

παραλιμνοθαλάσσιες  ζώνες,  οπού  τα  εδάφη  είναι  αλατούχα  ή  αλατούχα-αλκαλιωμένα  και 

μπορούν να  παραδοθούν στην  καλλιέργεια  μετά  την  εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών 

εδαφοβελτίωσης.
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2.2.4 Σεισμοτεκτονικά Στοιχεία

2.2.4.1 Τεκτονική της ευρύτερης περιοχής μελέτης

Στην  περιοχή  μελέτης  όσο  και  στην  ευρύτερη  περιοχή  έχουν  συμβεί  πολλές  τεκτονικές 

ανακατατάξεις κατά το διάστημα των αλπικών ορογενέσεων και μετά, ενώ τα τεκτονικά γεγονότα 

συνεχίζονται και στην σημερινή εποχή. Κατά την δημιουργία των τεκτονικών ζωνών, οι ζώνες 

Πίνδου και  Τριπόλεως βρίσκονταν επωθημένες επί  της αυτόχθονης Ιονίου ζώνης με βασική 

διεύθυνση  των  οροσειρών  ΒΒΔ/κή  –  ΝΝΑ/κή.  Προς  το  τέλος  της  Μειοκαινικής  περιόδου 

παρατηρείται  μια  έντονη  δραστηριότητα  με  σχηματισμό  ρηξιγενών  ζωνών,  ποικίλων 

διευθύνσεων,  με  τεμάχη  να  κινούνται  είτε  καθοδικά  σχηματίζοντας  τάφρους,  είτε  ανοδικά 

σχηματίζοντας  τεκτονικά  κέρατα.  Κατά  την  περίοδο  αυτή  σχηματίζονται  και  οι  τάφροι  του 

Αγρινίου  και  του  Πατραϊκού  κόλπου  ενώ  διασπάται  η  ενιαία  λεκάνη  του  Αχελώου  και 

δημιουργείται μια πολύπλοκη περιοχή λιμνών και τελμάτων στα οποία κατέληγε ο Αχελώος και 

οι παραπόταμοι αυτού. Κατά την περίοδο αυτή οι δύο μεγάλοι τάφροι του Αγρινίου (εσωτερική) 

και του Πατραϊκού (εξωτερική) επικοινωνούσαν μεταξύ τους διαμέσου του διαύλου Οζερού – 

Αιτωλικού.  Κατά  την  τελευταία  Πλειστοκαινική  περίοδο  συνέβησαν  δύο  καθοριστικές 

διαδικασίες:

Η  τάφρος  του  Αγρινίου  πληρώθηκε  με  γλυκό  νερό  με  τον  σχηματισμό  μεγάλης  λίμνης, 

υπόλειμμα της οποίας μετά τις προσχωματικές διαδικασίες του Αχελώου και των χειμάρρων 

από τους γύρω ορεινούς όγκους, είναι οι σημερινές λίμνες της πεδιάδας του Αγρινίου. 

Η βαθμιαία πλήρωση της τάφρου Μεσολογγίου – Πατραϊκού με γλυκό ή υφάλμυρο νερό, που 

τελικά μετατράπηκαν σε λιμνοθάλασσες και  η κατάκλυση από τη θάλασσα ενός σημαντικού 

τμήματος της ξηράς δυτικά, που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των Εχινάδων νήσων, που 

παρέμειναν σαν τα ψηλότερα τμήματα των υπαρχόντων καρστικών ορεινών μαζών. Τελευταίο 

στάδιο  της  Παλαιογραφικής  αυτής  εξέλιξης,  είναι  η  σημερινή  μορφή  του  Αχελώου  και  η 

προσχωματική του δράση, η οποία με τις τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που απέθεσε 

συνέβαλε στην ταχύτατη επέκταση της ξηράς κατά την τελευταία Ολοκαινική περίοδο. 

Τα  κυριότερα,  όπως  προαναφέρθηκε,  τεκτονικά  γεγονότα  της  περιόδου  αυτής  που  έλαβαν 

χώρα στην  περιοχή μελέτης είναι ο σχηματισμός του βυθίσματος (τάφρου) των εκβολών του 

Εύηνου και Αχελώου, που αποτελούν συνέχεια προς βορρά του βυθίσματος του Πατραϊκού, και 

ο σχηματισμός του τεκτονικού κέρατος  του Αράκυνθου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 1999).  Από τη  γενική 

ανάλυση  των  στοιχείων  του  ανάγλυφου  διαπιστώνονται  (i)  γραμμικές  ιδιαιτερότητες  στην 

ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου, είτε λόγω της δράσης ρηγμάτων, είτε συνολικά λόγω της 

διαφορικής  κίνησης  των  ρηξιτεμαχών,  (ii)  παρουσία  μορφολογικών  ασυνεχειών  κατά  μήκος 

μεγάλων ρηξιγενών ζωνών, (iii)  κατά βάθος διάβρωση σε ρηξιτεμάχη που ανυψώνονται,  (iv) 

παρουσία επιφανειών επιπέδωσης σε τεκτονικά βυθίσματα, κ.λπ. 
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Τα ρήγματα που αναπτύσσονται στην περιοχή, έχουν παίξει και παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 

γεωλογική δομή  και  εξέλιξή  της.  Πρόκειται  για  μια  μεγάλη ποικιλία  ρηγμάτων με  άλμα από 

μερικά μέτρα έως μερικές εκατοντάδες μέτρα και με ολίσθηση τόσο με κατακόρυφη συνιστώσα 

όσο και με οριζόντια. Τα ρήγματα που αναγνωρίστηκαν (σχήμα 2.2.3) και χαρτογραφήθηκαν 

στην περιοχή της έρευνας κατατάσσονται σε ένα σημαντικό ποσοστό στα κανονικά ρήγματα. 

Πρόσθετα, παρατηρήθηκαν ρήγματα με οριζόντιο και ανάστροφο χαρακτήρα μετατόπισης των 

εκατέρωθεν ρηξιτεμαχών (Λέκκας et al., 1997). 

Σχήμα 2.2.3  Νεοτεκτονικός χάρτης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Λέκκας et al. 1997)

2.2.4.2 Σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής μελέτης

Η ενόργανη συστηματική παρακολούθηση των σεισμών έγινε τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. 

Δεδομένα  σεισμών  υπάρχουν  από  τον  6ο π.Χ.  αιώνα  σε  κείμενα  με  περιγραφές  των 

μακροσεισμικών  αποτελεσμάτων  διαφόρων  ισχυρών  σεισμών.  Για  την  περιγραφή  της 

σεισμικότητας της περιοχής συνδυάστηκαν τα δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Τα  αποτελέσματα  των  σημαντικότερων  σεισμών  που  αναφέρονται  στην  υπάρχουσα 

βιβλιογραφία με επίκεντρο στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και με μέγεθος  ≥6.0 βαθμών της 

κλίμακας  Richter  στην  περιοχή  του  επικέντρου,  δίνονται  στον  παρακάτω  πίνακα  2.2.2 
(Παπαζάχος & Παπαζάχου, 2003). Στο συγκεκριμένο πίνακα, δίνονται η ημερομηνία γένεσης 
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του σεισμού,  οι  συντεταγμένες του σεισμικού επικέντρου (φ,  λ),  το σεισμικό βάθος (km),  το 

μέγεθος  του  σεισμού  στις  κλίμακες  Richter  και  Mercalli,  καθώς  και  τα  μακροσεισμικά 

αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή (Παπαζάχος & Παπαζάχου, 2003).

Πίνακας 2.2.2 Περιγραφή ισχυρών σεισμών με μέγεθος Μ≥6.0 Richter, που εκδηλώθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου

α/α Περιοχή Ημερομηνία
Σεισμικό 

επίκεντρο
Βάθος 

σει-
σμού

Μέγεθος Μέγιστη 
ένταση Αποτελέσματα 

σεισμού
φ λ h (km) Richter Mercalli

1
. Ναύπακτος 551 π.Χ. 38.3 21.7 n (6.5) (IΧ)

• Καταστροφ
ές σε 
Πάτρα και 
Ναύπακτο

• Θύματα

2
. Πίνδος 1514 39.1 21.5 n (6.0) (VIII)

• Καταστροφ
ή γέφυρας 
Κόρακα 
στον 
Αχελώο, 
νότια του 
χωριού 
Πηγές

3
. Λαμία 24 Μαρτίου 1545 38.9 22.3 n 6.8 (IΧ)

• Καταστροφ
ές στη 
Λαμία, 
Υπάτη

• Ρωγματώσε
ις στη 
Ναύπακτο

• Θύματα

4
. Άγραφα 11 Ιουλίου 1566 39.1 21.6 n (6.4) (VIII)

• Καταστράφ
ηκαν 
εκκλησίες 
και σπίτια

• Αισθητός 
στις 
περιοχές 
Λιτζά & 
Άγραφα

• Θύματα

5
.

Φωκίδα (Αγ. 
Ευθυμία) 1580 38.45 22.31 n 6.8 (IΧ)

• Καταστροφ
ές σε σπίτια 
Λιδωρίκι, 
Άμφισσα, 
Ναύπακτο, 
Γαλαξείδι 

• Αισθητός 
στην 
Πελοπόννη
σο & 
Επτάνησα

6
. Γαλαξίδι Μάρτιος 1660 38.3 22.5 n (6.4) (VIII)

• Ερείπωση 
πόλης

• Κατάρρευσ
η σπιτιών

7
. Ναύπακτος Φεβρουάριος 

1703 38.4 21.8 n (6.1) (VIII) • Ζημιές σε 
σπίτια
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α/α Περιοχή Ημερομηνία
Σεισμικό 

επίκεντρο
Βάθος 

σει-
σμού

Μέγεθος Μέγιστη 
ένταση Αποτελέσματα 

σεισμού
φ λ h (km) Richter Mercalli

8
. Βόνιτσα 1709 38.9 20.8 n (6.0) (VIII) • Καταστροφ

ή κάστρου

9
. Ναύπακτος 7 Αυγούστου 

1714 38.4 21.7 n 6.3 (VIII)

• Καταστροφ
ές σε σπίτια

• Ζημιές και 
στην Πάτρα

1
0
.

Ναύπακτος Οκτώβριος 1756 38.4 21.9 n 6.8 (VIII+)

• Καταστροφ
ές σε σπίτια

• Βλάβες σε 
Αίγιο, 
Λιδωρίκι & 
Άμφισσα

• Σεισμική 
ακολουθία 
διάρκειας 
40 ημερών

1
1
.

Γαλαξίδι 11 Ιουνίου 1794 38.3 22.4 n (6.7)

• Επιφανειακ
ή διάρρηξη

• Άνοδος 
στάθμης 
θάλασσας

1
2
.

Ναύπακτος 6 Νοεμβρίους 
1831 38.4 21.8 n 6.0 (VII) • Ρωγμές σε 

σπίτια

1
3
.

Αράχωβα 1 Αυγούστου 
1870 38.48 22.55 n 6.8 (IΧ)

• Καταστροφ
ές σε σπίτια

• Θύματα – 
Τραυματισμ
οί

• Ρευστοποιή
σεις 
εδαφών

• Εδαφικές 
διαρρήξεις

• Βύθιση 
ακτής

• Αισθητός 
μέχρι τη 
Δράμα & τα 
Ιόνια νησιά

1
4
.

Φωκίδα 30 Μαΐου 1909, 
06:14:30 38.4 22.2 n 6.2 VIII

• Ρωγμές 
στην 
τοιχοποιία

• Αισθητός 
σε Πάτρα, 
Άμφισσα & 
Λαμία

1
5
.

Ναύπακτος 24 Δεκεμβρίου 
1917, 09:13:55 38.4 21.7 n 6.0 (VIII)

• Γκρέμισμα 
τοίχων

• Ανωμαλία 
στην 
παροχή 
των πηγών

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

46



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

α/α Περιοχή Ημερομηνία
Σεισμικό 

επίκεντρο
Βάθος 

σει-
σμού

Μέγεθος Μέγιστη 
ένταση Αποτελέσματα 

σεισμού
φ λ h (km) Richter Mercalli

1
6
.

Αμφιλοχία 13 Σεπτεμβρίου 
1921, 08:59:53 38.90 21.18 n 6.0 (VIII)

• Ρωγμές 
στην 
τοιχοποιία

• Ρηγμάτωση 
σπιτιών

• Αισθητός 
στη Δυτική 
και 
Κεντρική 
Στερεά

1
7
.

Γαλαξίδι 18 Σεπτεμβρίου 
1938, 03:50:38 38.0 22.5 n 6.4 (VI)

1
8
.

Αιτωλία 21 Οκτωβρίου 
1953, 18:39:52 38.7 20.96 n 6.3 (VIII)

• Καταστροφ
ές σε χωριά 
στην 
ευρύτερη 
περιοχή 
Κανδήλα

1
9
.

Αιτωλία 31 Μαρτίου 
1965, 09:47:31 38.6 22.40 78 6.8 (VIII+)

• Καταστροφ
ές σπιτιών 
κυρίως 
στην 
Αιτωλία, 
αλλά και σε 
Φωκίδα και 
Αργολίδα

• Θύματα
• Επιφανειακ

ές ρωγμές
• Αισθητός 

σε διάφορα 
μέρη της 
Ελλάδας

2
0
.

Φωκίδα 
(Ερατινή)

6 Ιουλίου 1965, 
03:18:42 38.4 22.3 n 6.3 (VIII+)

• Καταστροφ
ές σε 
Φωκίδα και 
Αχαΐας σε 
Πάτρα, 
Άμφισσα & 
Λαμία

2
1
.

Λίμνη 
Κρεμαστών 
(Πετράλωνα

)

5Φεβρουαρίου 
1966, 02:01:45 39.05 21.75 n 6.2 (IΧ)

• Ζημιές σε 
σπίτια

• Τραυματισμ
οί & 1 
θάνατος

2
2
.

Ακαρνανία 
(Κατούνα)

29 Οκτωβρίου 
1966, 02:39:25 38.78 21.11 n 6.0 (VIII)

• Ζημιές σε 
σπίτια

• Τραυματισμ
οί & 1 
θάνατος

• Επιφανειακ
ές ρωγμές

Από την παραπάνω περιγραφή της σεισμικότητας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, προκύπτουν 

τα ακόλουθα: 
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 Η σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται ως μέτρια τόσο για την προ του 

1900 περιόδου, όσο και για την πιο πρόσφατη περίοδο 1900 έως σήμερα.

 Οι σεισμοί που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, είναι κυρίως επιφανειακοί, με 

εστιακό βάθος μικρότερο από 60 km και σπανιότερα ενδιάμεσου βάθους.

 Η μέγιστη ένταση σεισμού που καταγράφηκε στην περιοχή είναι της τάξης των 5,5 έως 6,3 

στην  κλίμακα  Richter.  Η  αντίστοιχη  ένταση  κατά  Mercalli  είναι  VI,  σύμφωνα  με  το 

γενικευμένο χάρτη των Μέγιστων Εντάσεων που παρατηρήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο κατά 

την περίοδο 1700 έως 1981, (Drakopoulos & Makropoulos, 1983).

2.2.5 Σεισμική Επικινδυνότητα 

Το 1989, οι τέσσερις σεισμολογικοί φορείς της χώρας, (Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 

Κατασκευών), υπέβαλαν στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 

χάρτες όπου αποδίδεται η γεωγραφική κατανομή της σεισμικής επικινδυνότητας του Ελλαδικού 

χώρου. Ο χάρτης αυτός αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε εκ’ νέου στον ΕΑΚ 2000. Σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο ΕΑΚ 2000 (Σχήμα 2.2.4), ο ελλαδικός χώρος ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες 

ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας.  Η ευρύτερη περιοχή μελέτης  ανήκει  στη  ζώνη ΙΙ,  (μέτρια 

σεισμική  επικινδυνότητα)  πολύ  κοντά  στα  όρια  όμως  με  τη  ζώνη  III  (μεγάλη  σεισμική 

επικινδυνότητα)  που  περιλαμβάνει  όλη  τη  θαλάσσια  περιοχή  του  Πατραϊκού  κόλπου,  με 

συντελεστή σεισμικής επιτάχυνση α=0,24 g, με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια .
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Σχήμα 2.2.4 Οι τρεις κατηγορίες ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (III,  II,  I)  στις οποίες έχει  
χωρισθεί ο ελληνικός χώρος σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΕΑΚ 2000.

Τιμές  των  παραμέτρων  του  συντελεστή  σεισμικής  επιτάχυνσης  για  τις  τρεις  κατηγορίες 

σεισμικών ζωνών, όπως δίνεται στον αναθεωρημένο ΕΑΚ 2000, φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί :

Πίνακας 2.2.3 Συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης για τις τρεις κατηγορίες σεισμικών ζωνών
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ

α (g) 0,16 0,24 0,36

Από  άποψη  σεισμικής  επικινδυνότητας  τα  εδάφη  που  απαντώνται  στην  περιοχή  μελέτης 

κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό (Πίν. 2.2.4).

Πίνακας 2.2.4 Κατηγορίες σεισμικής επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών που δομούν  
την ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Α/Α Γεωλογικός σχηματισμός Κατηγορία

1
Τεταρτογενείς αποθέσεις (Χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλιώδη εδάφη υπό 
τον υδάτινο ορίζοντα, που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική 
μελέτη αποκλείει τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους 
ιδιοτήτων)

Χ

2 Πλειοκαινικές αποθέσεις (Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής 
πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 5 μ.) Γ

3
Μανδύας αποσάθρωσης του φλύσχη (Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά 
ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από 
άποψη δυναμικής συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής)

Χ
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Α/Α Γεωλογικός σχηματισμός Κατηγορία

4
Πηλιτική φάση του φλύσχη (Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή 
εδάφη που από μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη 
ή Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής αντοχής σε πάχος μεγαλύτερο των 5μ ή 
Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα.)

Β-Γ
(τοπικά Χ)

5
Ψαμμιτική φάση του φλύσχη (Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί 
εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, με τη προϋπόθεση ότι δεν 
παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση)

Α-Β

6
Εβαπορίτες (Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε 
αρκετή έκταση και βάθος, με τη προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν 
έντονη αποσάθρωση)

Α-Β

7
Ασβεστόλιθοι Ιόνιας Ζώνης (Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί 
εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, με τη προϋπόθεση ότι δεν 
παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση)

Α

Με βάση τους χαρακτηρισμούς των εδαφών του προηγούμενου πίνακα, γίνεται κατανοητό ότι το 

μεγαλύτερο  τμήμα  του  οικισμού,  καταλαμβάνεται  από  εδάφη  σχετικά  αυξημένης  σεισμικής 

επικινδυνότητας.
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2.3 Υδρολογικά Στοιχεία Eυρύτερης Περιοχής Μελέτης

2.3.1 Ωκεανογραφικά Στοιχεία

Στο κεντρικό τμήμα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου τα βάθη κυμαίνονται από 0,2-0,7 μ. με 

εξαίρεση την περιοχή βόρεια της νησίδας Βασιλάδι οπού τα βάθη αυξάνουν και φθάνουν το 1.5 

μ. Στο δυτικό τμήμα τα βάθη κυμαίνονται από 0.3-0.7 μ. στην περιοχή του ιχθυοτροφείου Θολή, 

ενώ η περιοχή του Παλαιοποτάμου είναι ιδιαίτερα αβαθής με βάθη από 0.1-0.4 μ.

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

από την ακτή προς το βαθύτερο σημείο (στο ΒΔ τμήμα της λιμνοθάλασσας)  οπού το βάθος 

φθάνει τα 30 πα. Πολύ μικρά βάθη παρατηρούνται στις περιοχές οπού βρίσκονται οι γέφυρες 

του Αιτωλικού.  Ειδικότερα εκεί οπού ένα μεγάλο μέρος του δίαυλου της περιοχής της δυτικής 

γέφυρας έχει κλείσει από τις προσχώσεις.

Στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας τα βάθη κυμαίνονται από 0.2-0.7  μ. με εξαίρεση την 

περιοχή στο ΝΑ τμήμα οπού τα βάθη συμφωνά με πληροφορίες του Δήμου φθάνουν το 1.5 μ. 

περίπου. Στον Δίαυλο Κλείσοβας τα βάθη κυμαίνονται στα 30 cm.

2.3.2 Κυματισμός

Το ύψος του κυματισμού στη λιμνοθάλασσα καθορίζεται από την ένταση των ανεμών που την 

προσβάλλουν,  από το μήκος ανάπτυξης του κύματος (fetch) και την βαθυμετρία της περιοχής 

της οποίας η επίδραση είναι καθοριστική σε περιοχές με μικρά βάθη.

2.3.3 Παλίρροια

Παλίρροια  (tide)  ονομάζεται  το  φυσικό  φαινόμενο  της  περιοδικής  ανόδου  και  καθόδου  της 

στάθμης του νερού μίας μεγάλης  λίμνης και κυρίως των  θαλασσών. Η άνοδος της στάθμης 

ονομάζεται πλημμυρίδα (flood tide), ενώ η κάθοδος ονομάζεται άμπωτη (ebb ή low tide). Από 

κοινού, πλημμυρίδα και άμπωτη αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας. Το φαινόμενο αυτό 

που επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο (ακριβέστερα 24ώρες 50' και 30") οφείλεται στη 

βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στη περιστροφή των 

ουρανίων σωμάτων αυτών.
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24 ώρες και 50,5 λεπτά μεσολαβούν και μεταξύ δύο "διαβάσεων" της Σελήνης πάνω από ένα 

τόπο, δηλαδή δύο "άνω μεσουρανήσεων" όπως λέγονται.  Έτσι η μία πλημμυρίδα συμβαίνει 

στην άνω μεσουράνηση της Σελήνης σ΄ ένα τόπο και η άλλη στη κάτω μεσουράνηση κάτω από 

τον ίδιο τόπο συμπληρώνοντας 12 ώρες και 25 λεπτά από τη πρώτη. Εξ άλλου και  οι  δύο 

αμπώτιδες συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στην ανατολή και έπειτα (μετά από 12ώρες και 

25λεπτά) στη δύση. Εξ αυτού προκύπτει και η σχέση της Σελήνης και του φαινομένου.

Επειδή επιπλέον το ύψος της στάθμης εξαρτάται όχι μόνο από την απόσταση Γης - Σελήνης 

αλλά  και  Γης  -  Ηλίου  προκύπτει  ότι  και  ο  Ήλιος  έχει  σχέση  με  την  παλίρροια.  Επίσης 

διαπιστώνεται ότι το ύψος των υδάτων εξαρτάται από τις φάσεις της Σελήνης, δηλαδή από τη 

θέση της ως προς τον Ήλιο. Και αυτό διότι  κατά τις  συζυγίες, δηλαδή κατά τη σύνοδο (νέα 

σελήνη) και κατά την αντίθεση (πανσέληνος) παρατηρείται η υψηλότερη στάθμη, ενώ κατά τους 

τετραγωνισμούς  (Π.Τ.  και  Τ.Τ.)  σημειώνεται  η  χαμηλότερη.  Στην  Ελλάδα έντονο  φαινόμενο 

παλίρροιας είναι αυτό στον πορθμό του Ευρίπου στην  Χαλκίδα, καλούμενο και  Παλίρροια του 

Ευρίπου.  Οι  μετρήσεις  του εύρους και  χρόνου των φαινομένων της  παλίρροιας γίνονται  με 

ειδικά όργανα τα παλιρροιόμετρα και παλιρροιογράφους.

Σχήμα 2.3.1 Το φαινόμενο της παλίρροιας (πλημμυρίδα-άμπωτη)

Η φάση της παλίρροιας όπου τα νερά παρουσιάζουν το μεγαλύτερο "ημερήσιο" ύψος λέγεται  

πλήμμη (high water)  (h/w).  Το αντίθετο,  η φάση όπου τα νερά παρουσιάζουν το μικρότερο 

"ημερήσιο" ύψος λέγεται ρηχία (low water) (l/w).  Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πλήμμης και 

ρηχίας ονομάζεται 'εύρος παλίρροιας (range of tide). Αυτό μπορεί να μεταβάλλεται κατά τόπους 

μέχρι και 10 μ.

Τα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  που  λαμβάνονται  υπόψη,  (μετρούμενα  και  στη  συνέχεια 

αναφερόμενα),για κάθε παλίρροια είναι πέντε:

1. Ο χρόνος παρατήρησης (σε ώρα και πρώτα λεπτά της ώρας) 
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2. Το ύψος πλήμμης και διάρκεια από μέσο ύψος (ύψος σε μέτρα ή πόδια, χρόνος) 

3. Το ύψος ρηχίας και διάρκεια από μέσο ύψος (ύψος σε μέτρα ή πόδια, χρόνος) 

4. Το ύψος της μέσης στάθμης, (σε μέτρα ή πόδια) και 

5. Το εύρος της παλίρροιας.

Ερμηνεία φαινομένου

Όπως έχει αποδειχθεί η έλξη της Σελήνης επί του υγρού στοιχείου της Γης είναι κατά 2,2 φορές 

μεγαλύτερη  της  έλξης  που  ασκεί  σ΄  αυτό  ο  Ήλιος.  Βάσει  λοιπόν  αυτού  του  δεδομένου  ας 

υποτεθεί ότι όλη η επιφάνεια της Γης καλύπτεται από ύδατα. Τότε υπό την επίδραση της έλξης 

της Σελήνης τα ύδατα των θαλασσών θα συσσωρεύονται περισσότερο προς το μέρος που θα 

είναι η Σελήνη, αλλά και επιπλέον όπως διδάσκει η Μηχανική των ρευστών και στο εκ διαμέτρου 

αντίθετο σημείο της Γης ίδια συσσώρευση θα παρατηρείται. Έτσι η συσσώρευση αυτή θα έδινε 

στη Γη μια μορφή ελλειψοειδούς. Αν ακόμα υποτεθεί πως προς το μέρος της Σελήνης βρίσκεται  

και  ο  Ήλιος,  τότε  η  συνδυασμένη  έλξη  Σελήνης  +  Ηλίου  θα  καταστήσει  το  ελλειψοειδές 

περισσότερο πεπλατυσμένο όπως αυτό ακριβώς συμβαίνει στις συζυγίες. Ενώ αντίθετα στους 

τετραγωνισμούς, όπου Σελήνη, Γη και Ήλιος σχηματίζουν ορθή γωνία, η έλξη του Ηλίου θα 

εξουδετερώσει μέρος της έλξης της Σελήνης με συνέπεια το ελλειψοειδές σχήμα της Γης να 

τονίζεται λιγότερο, στραμμένο πάντα προς τη Σελήνη. Αυτό αποτελεί και την λεγόμενη "στατική 

θεωρία  της  παλίρροιας"  όπου  στις  παλίρροιες  συζυγιών  οι  έλξεις  Σελήνης  και  Ηλίου 

προστίθενται, ενώ στις παλίρροιες τετραγωνισμών οι έλεξεις αυτές αναιρούνται. Λόγω όμως και 

της περιστροφής της Γης στον άξονά της, αυτή στρέφει προς τη Σελήνη διαφορετικά κάθε φορά 

μέρη της επιφάνειάς της. Συνεπώς και το ελλειψοειδές σχήμα της θ΄ αλλάζει συνεχώς τη θέση 

των  δύο  υδάτινων  εξογκωμάτων,  δηλαδή  των  πλημμυρίδων  όπως  και  των  μεταξύ  αυτών 

αμπώτιδων.

Σχήμα 2.3.2 Η έλξη της Σελήνης

Επειδή όμως η περιστροφή της Γης γίνεται από Δύση προς Ανατολή σε 24 ώρες, η μετατόπιση 

των υδάτινων εξογκωμάτων θα γίνεται ναι μεν στον ίδιο χρόνο αλλά από Ανατολή προς Δύση. 

Και αυτό διότι τα ύδατα κινούνται προς τα πίσω, δηλαδή τα μέρη που άφησε μεσουρανώντας η 

Σελήνη, καθώς η Γη περιστρέφεται. Έτσι πολύ απλά στη πραγματικότητα ένα πελώριο κύμα 

κινείται συνεχώς στη στάθμη των ωκεανών σε αντίθετη διεύθυνση της περιστροφής της Γης, και 

πάντα προς το μέρος που βρίσκεται η Σελήνη. Φυσικά οι ήπειροι εμποδίζουν το κύμα αυτό 

αλλάζοντάς του συνεχώς την κανονική του πορεία , καθώς επίσης και την ώρα της πλημμυρίδας 
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και της αμπώτιδας, κατά τόπους ανάλογα και με την μορφολογία και διάταξη των ακτών στις 

οποίες και παρατηρείται έντονα το φαινόμενο.

Έχει υπολογισθεί πως η συνεχής κίνηση των υδάτων στην επιφάνεια της Γης, που συμβαίνει 

αντίθετα της περιφοράς της ελαττώνει πολύ – πολύ αργά και σταθερά τη ταχύτητα περιστροφής 

της.  Έτσι  υπολογίζεται  πως  ο  χρόνος  περιστροφής  της  Γης  λόγω  του  συνεχούς  αυτού 

φαινομένου, μειώνεται κατά ένα δευτερόλεπτο ανά 10.000 έτη.

Συνιστώσες παλίρροιας

Η γενεσιουργός δύναμη των παλιρροιών είναι ο Ήλιος και η Σελήνη. Ο μεν Ήλιος λόγω της 

μεγάλης του μάζας η δε Σελήνη λόγω της μικρής σχετικά απόστασης από τη Γη, έστω κι αν 

συγκρινόμενη η διάμετρος της Γης με την απόσταση αυτή κρίνεται πολύ μικρή. Η  έλξη που 

ασκείται απ΄ αυτά τα σώματα στη Γη (στο κέντρο της) και σε κάποιο σημείο της επιφάνειάς της 

είναι διαφορετική, έτσι η γενεσιουργός αυτή δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κύβο της 

απόστασης από τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ωστόσο η επίδραση της απόστασης είναι σημαντική, 

αν ληφθεί υπόψη ότι η δράση του Ηλίου φθάνει στο ήμισυ εκείνης της Σελήνης.

Σχήμα 2.3.3 Μέγιστες τιμές παλίρροιας

Συνδυαζόμενες οι δράσεις των δύο αυτών ουρανίων σωμάτων συγκροτούν μια "ηλιοσεληνιακή 

δύναμη" μεγέθους του δεκάκις εκατομμυριοστού της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Η κατακόρυφη 

συνιστώσα της δύναμης αυτής αλλάζει ελάχιστα την ένταση της βαρύτητας, ενώ η οριζόντια 

συνιστώσα μεταβάλλει την διεύθυνσή της κατά μια γωνία της τάξης μεγέθους του εκατοστού του 

δευτερολέπτου της μοίρας (0,01").

Οι νευτώνειες αρχές της βαρύτητας επέτρεψαν τον ποσοτικό προσδιορισμό της γενεσιουργού 

αυτής δύναμης της παλίρροιας πάνω στη μάζα των ωκεανών. Προς καλύτερη αντίληψη του 

μηχανισμού της δράσης αυτής θεωρείται ότι κάθε περιοδική συνιστώσα της δύναμης προκαλεί 

μερική παλίρροια κατά την ίδια περίοδο και γίνεται αποδεκτό ότι η συνολική παλίρροια είναι η 
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συμβολή όλων των επιμέρους παλιρροιών που ονομάζονται συνιστώσες παλίρροιας ή κύματα 

παλίρροιας.  Το  σύνολο  των  ημιημερήσιων  αυτών  κυμάτων  συγκροτούν  την  "ημιημερήσια 

παλίρροια" που παρουσιάζει και τις δύο πλημμυρίδες και δύο αμπώτιδες, σε κάθε περιστροφή 

της Σελήνης γύρω από την Γη, . Οι κύριες συνιστώσες των ημιημερησίων κυμάτων αποτελούν 

ένα μέσο ηλιακό και ένα μέσο σεληνιακό κύμα που προκαλούνται από την (υποθετική) κίνηση 

της Σελήνης και του Ήλιου γύρω από τη Γη, στο επίπεδο του Ισημερινού. Ένα άλλο επίσης 

σεληνιακό κύμα δημιουργείται λόγω της απόστασης Γης - Σελήνης.

Έτσι τα χαρακτηριστικά της ημιημερήσιας παλίρροιας καθορίζονται σχεδόν σε όλα τα σημεία της 

υδρόσφαιρας  από  το  μέσο  σεληνιακό  ημιημερήσιο  κύμα  που  είναι  και  η  σημαντικότερη 

συνιστώσα. Κατά την "πανσέληνο" και την "νέα σελήνη" το μέσο ηλιακό κύμα βρίσκεται σε φάση 

με  το  μέσο  σεληνιακό  κύμα  προκαλώντας  τις  μεγάλες  παλίρροιες  ή  παλίρροιες  συζυγιών. 

Αντίθετα στο "τέταρτο" της Σελήνης τα αποτελέσματα των κυμάτων αυτών αλληλοαναιρούνται 

προκαλώντας τις λεγόμενες "μικρές παλίρροιες" ή "παλίρροιες τετραγωνισμών".

Παλίρροια στην περιοχή Μεσολογγίου

Στις  λιμνοθάλασσες  της  Μεσογείου  όπου  η  πλαίρροια  είναι  ήπια,  η  πλημμυρίδα  δεν  έχει  

αξιόλογη επίδραση.  Ομως σε ρηχές λιμνοθάλασσες η διακύμανση μπορεί να είναι αξιόλογη σε 

σχέση με το μέσο όγκο των υδάτων, ενώ εξ άλλου δημιουργούνται ιζήματα όχι κατ’  ανάγκη 

κορεσμένα, με αποτέλεσμα σχηματισμούς που λειτουργούν αποσβεστικά ως προς την ένταση 

της παλίρροιας.   Η φυτοκάλυψη (π.χ.  αρμυρίθρες)  επιτείνει  την  απόσβεση,  ενώ εισάγει  και  

χρονικές υστερήσεις με αξιόλογη διαφορά φάσης.  Επιπλέον, αυξάνει την κατείσδυση αλλά και 

την  εξατμισοδιαπονή  λόγω  του  υψηλότερου  χρόνου  παραμονής  της  πλημμυρίδας.   Ο 

μηχανισμός  αυτός  μπορεί  να  αποτελεί  αξιόλογη  προστασία  εν  όψει  της  πιθανολογούμενης 

αύξησης της στάθμης των θαλασσίων υδάτων από την διαγενόμενη κλιματική εξέλιξη.   Δεν 

υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για την επίδραση των παραγόντων αυτών σε συνδυασμό με τις 

επιπτώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα βροχοπτώσεων στις λιμνοθάλασσες της Μεσογείου. 

Στην περιοχή Μεσολογγίου επικρατεί ο ημιημερήσιος τύπος παλίρροιας δηλαδή παρατηρούνται 

δυο πλήμμες και δυο ρηχίες κατά την διάρκεια του 24ωρου.  Η στάθμη της λιμνοθάλασσας 

παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις και διακυμάνσεις οφειλόμενες  στους ανέμους.  Ο 

πλησιέστερος παλιρροιογράφος βρίσκεται στην Πάτρα και ανήκει στην Υδρογραφική Υπηρεσία. 

Με βάση στατιστικά στοιχεία κοντινών σταθμών όπως Λευκάδας και Πρέβεζας εκτιμάται το μέσο 

εύρος παλίρροιας της περιοχής σε 0,16μ. και το μέσο εύρος συζυγιών σε 0,25μ. Οι παραπάνω 

τιμές θεωρούνται υψηλές για τα Ελληνικά δεδομένα.
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Από μετρήσεις παλιρροιογράφου που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Μπούκας στις εκβολές 

του Αχελώου για το χρονικό διάστημα Μαΐου - Νοεμβρίου 19881  προκύπτει ότι το μέσο εύρος 

των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας στη περιοχή αυτή είναι  29,5cm, ενώ η μεγίστη 

διακύμανση της φθάνει τα 69cm.  Οι παλίρροιες στη λιμνοθάλασσα Μπούκας -  Συκιάς είναι 

ανάμικτου τύπου με υπεροχή του ημιημερήσιου τύπου.

Τα νερά της πλημμυρίδας περιορίζονται και ελέγχονται από τα υφιστάμενα αναχώματα.  Εν 

γένει μπορεί να θεωρηθεί ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η άνοδος της στάθμης είναι της τάξης 

των 25 – 30 εκ. ενώ κατά την θερινή τμήματα παρόχθιες εκτάσεις ξηραίνονται κυρίως στα Β.  

τμήματα των λιμνοθαλασσών.  Τα φράγματα και η διευθέτηση του ρου του Αχελώου είχαν σαν 

αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των πλημμυρίδων εξ αιτίας του, ενώ η επικείμενη εκτροπή του 

όχι  μόνο  μηδενίζει  την  πιθανότητά  τους  αλλά  απειλεί  και  τα  ελάχιστα  εναπομείναντα 

παραποτάμια δάση τα οποία συμπεριλαμβάνονται  στη Συνθήκη  Ramsar.   Η λειτουργία των 

αντλιοστασίων  αποτρέπει  την  παραμονή  των  απορρεόντων  σε  μεγάλες  εκτάσεις  που 

παλαιότερα μετατρεπόνταν έτσι σε υφάλμυρα έλη.

1 Χωροδυναμική, 1997
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Εκτίμηση της ροής εισόδου της Παλίρροιας

Ως πρώτη προσέγγιση θεωρείται το δυναμικό ισοζύγιο στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου για τη 

χρονική  διάρκεια  της  πλημμυρίδας.   Εστω  m η  μάζα  του  νερού  στη  λιμνοθάλασσα,  ρ  η 

πυκνότητά του, Α η επιφάνεια της λ/θ, h η στάθμη του νερού στη λ/θ, Fin η ροή της πλημμυρίδας 

σε παροχή όγκου και t ο διαγενόμενος χρόνος.  Τότε το ισοζύγιο μάζας δίνει:

dm / dt = ρFin

ή

ρ Α dh/dt = ρ Fin

ή

Α dh/dt = Fin

οπότε ολοκληρώνοντας στη διάρκεια της πλημμυρίδας προκύπτει

Α Δh/Δt = Fin

Με δεδομένα ότι Α  = 108 m2 , Δt = 6h και Δh  = 0,16 m προκύπτει ότι 

Fin  = 2.666.667 m3 /h

2.3.4 Ρεύματα

Στην περιοχή δεν υπάρχουν ρεύματα σταθερής διεύθυνσης.  Υπάρχουν όμως  παλιρροϊκά 

ρεύματα στην κατεύθυνση του Πατραϊκού Κόλπου καθώς και επιφανειακά προερχόμενα από 

την δράση των ανέμων.

Η θέση των διβαριών στη γραμμή Προκοπανιστού-Τουρλίδας δείχνει την διεύθυνση του 

επικρατούντος ρεύματος καθότι η κατασκευή έγινε με βάση την εμπειρία της κίνησης  των 

ψαριών αντίθετα στο ρεύμα. Η διαμερισματοποίηση της Κλείσοβας με αναχώματα δεν επιτρέπει 

τη δημιουργία άλλων ρευμάτων,  όπως τα παλιρροϊκά και το ίδιο  συμβαίνει στο δίαυλο της 

Κλείσοβας.  Έντονα ρεύματα δημιουργούνται στις εκβολές των αντλιοστασίων.

Η εκβολή των ποταμών Ευήνου και Αχελώου δημιουργούσε στο παρελθόν ισχυρά ρεύματα 

παράλληλα με την διεύθυνση των λουρονησίδων.  Η κίνηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την 

συνεχή ενίσχυσή της με νέες προσχώσεις. Σήμερα λόγω της σημαντικής μείωσης της παροχής 
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των ποταμών εξαιτίας της εκτροπής τους και της χρησιμοποίησής τους για άρδευση, τα ρεύματα 

αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα  την διάβρωση των λουρονησίδων από τον 

κυματισμό.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

3.1 Λιμνοθάλασσα Βενετίας (Ιταλία)

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  η  περίπτωση  της  λιμνοθάλασσας  της  Βενετίας,  ως  ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον  και  σύνθετο  σύστημα,  περιγράφονται  τα  προβλήματα  και  οι  τεχνολογικές, 

περιβαλλοντικές  και  επιστημονικές  δράσεις  που  ελήφθησαν  για  την  αντιμετώπιση  των 

προβλημάτων βιωσιμότητας του οικοσυστήματος αυτού.  

Η  λιμνοθάλασσα  της  Βενετίας  στην  Ιταλία  από  τον  περασμένο  αιώνα  έχει  αλλάξει  λόγω 

εντατικών  ανθρωπογενών  παρεμβάσεων.    Σήμερα,  στη  λιμνοθάλασσα  λαμβάνουν  χώρα 

διάφορες  και  συχνά  αντικρουόμενες  δραστηριότητες.   Τοπικοί,  περιφερειακοί,  εθνικοί  και 

διεθνείς οργανισμοί έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν αναπτύξει προγράμματα για τη διάσωση 

της λ/θ της Βενετίας.  

Η αύξηση του επιπέδου της θάλασσας, οι καθιζήσεις, η διάβρωση, η ρύπανση, η αλιεία και  η 

παλίρια  έχουν  συνεισφέρει   στην  γενικότερη  κρίση  του  οικοσυστήματος  της  Βενετίας.   Η 

υποβάθμιση του οικοσυστήματος περιλαμβάνει υποχώρηση των αλυκών και υποβάθμιση της 

ποιότητας των νερών και του πυθμένα.  

Τα  ιζήματα  ρυπαίνονται  σε  διάφορα  επίπεδα  και  η  εκτίμηση  της  ποιότητας  τους  αποτελεί 

σύνθετο θέμα.  Παρόλο που πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η βιοδιαθεσιμότητα και η τοξικότητα 

των ρυπαντών στο ίζημα δεν συσχετίζεται πάντα με τις απόλυτες συγκεντρώσεις, η μεγαλύτερη 

ποσότητα ιζήματος στη λ/θ έχει εκτιμηθεί ως δυνητικά επικίνδυνη με βάση το συνολικό χημικό 

περιεχόμενο.   Απαιτείται  η  μελέτη  των  γεωχημικών  και  βιολογικών  διεργασιών,  οι  οποοίες 

μπορεί  να  διαφέρουν  από  περιοχή  σε  περιοχή  εντός  της  λ/θ  και  να  επηρεάζουν  τη 

βιοποικιλότητα  και  το  δυναμικό  τοξικότητας  στους  ανώτερους  οργανισμούς.    Ωστόσο,  η 

κατανόηση  των  αποτελεσμάτων  των  ρυπαντών  μόνο  δεν  θα  εξηγήσει  την  υγεία  του 

οικοσυστήματος, αν δεν εξεταστεί παράλληλα με την απώλεια των ειδών και την εκτίμηση της 

βιοποικιλότητας (σχ. 3.1.1).
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1 διάβρωση/καθιζήσεις
2 μεταφορά στερεών
3 βιοσυσσώρευση
4 τοξικότητα
5 στεγανοποίηση
6 αποτελέσματα στο φυτοπλαγκτόν
7 μικροβιακοί πληθυσμοί στο νερό
8 μικροβιακοί πληθυσμοί στον πυθμένα
9 παθογόνα στο νερό και στην ιλύ
10 αποικισμός των αλμυρόβαλτων
11 μέσο και μακρο – βενθικές κοινωνίες
12 τρηματοφόρα και οσταρκοειδή ως περιβαλλοντικοί δείκτες

Σχήμα 3.1.1 Σχηματική αναπαράσταση των συνθηκών στη λ/θ από το πρόγραμμα SIOSED

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προώθηση λύσεων, η Υπηρεσία Υδάτων της 

Βενετίας,  έχει  προωθήσει  συντονισμένες  δράσεις  που  στοχεύουν  στην  φυσική  και 

περιβαλλοντική διάσωση της λ/θ.  Οι προταθέντες λύσεις είναι σύνθετες και ποικίλες.  Η πιο 

αξιοσημείωτη  είναι  η  ανάπτυξη  ενός  πειραματικού    ηλεκτρομηχανικού  προγράμματος  που 

περιλαμβάνει την κατασκευή 78 κινητών και αρθρωτών φραγμάτων στις 3 εισόδους της λ/θ.  

H Βενετία  θεωρείται  πολύπλοκο  οικοσύστημα  και  μία  μόνο  λύση  δεν  θα  λύσει  όλα  τα 

προβλήματα.  Ούτε είναι δυνατό9 να κατανοήσουμε  όλη τη δυναμική του συστήματος.  Γι΄ αυτό 

το λόγο απαιτεί ται συνεχής έρευνα, παρακολούθηση και προσαρμοσμένη διαχείριση.  

Το  2004  το  CNV (Consorzio Venezia Nuova,  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Υδάτων)  ζήτησε 

επιστημονική βοήθεια όσον αφορά στην τοξικότητα των ιζημάτων στη λ/θ.  Για το θέμα αυτό 

υπεγράφη σύμβαση για έργου διάρκειας 33 μηνών (γνωστό ως SIOSED) που περιελάμβανε την 

κατασκευή  και  τον  έλεγχο  τεχνητών  φραγμάτων  στα  οποία  μεταφέρονταν  ιλύς  η  οποία 

βυθοκορούνταν από τους δίαυλους ναυσιπλοιας στη λ/θ.  

Το έργο περιελάμβανε την βυθοκόρηση 1.300 cm3 ιζήματος το οποίο διαμοιράζεται σε 6 τεχνητά 

φράγματα (30  x 10 0.7  m) σε ομάδες ανά 3 σε δύο διακριτές περιοχές εντός της λ/θ.  Με τη 
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βοήθεια αρπάγης, το ίζημα σκάφτηκε σε 1 μ. βάθος και μεταφέρθηκε στα τεχνητά φράγματα. 

Τα φράγματα αποτελούνταν από φράχτη με ξύλινους πασσάλους για την προστασία έναντι της 

διάβρωσης.      

Σχήμα 3.1.2 Αεροφωτογραφία της λ/θ Βενετίας.  Φαίνονται οι 3 είσοδοι που συνδέουν τη λ/θ με  
την  Αδρατική  θάλασσα.   Το  Πόρτο  Μαργκέρα  είναι  βιομηχανικό  κέντρο  με  
σημαντικές πετροχημικές δραστηριότητες.  Τα τετράγωνα δείχνουν τα σημεία στα  
οποία αναπτύχθηκε το πρόγραμμα SIOSED.

Τα τεχνητά φράγματα κατασκευάστηκαν σε αβαθή περιοχή 1,4 μ.  Μετά τη μεταφορά της ιλύος 

το ύψος των φραγμάτων ήταν περίπου 1 μ.  εκθέτοντας την κορυφή του ιζήματος στον αέρα για 

μικρές χρονικές περιόδους (κατά τη διάρκεια άμπωτης).  Οι ξύλινοι πάσσαλοι ήταν πάνω από το 

επίπεδο  της  θάλασσας  για  αρκετό  χρόνο,  έτσι  ώστε  να  επιτρέπουν  στα  ιζήματα  να 

συμπηκνώνονται και να  σταθεροποιούνται (διαδιακασία που διήρκεσε περίπου 3 μήνες).  Μετά 

τη  συμπήκνωση  και  σταθεροποίηση,  το  ύψος  των  ιζημάτων  στα  τεχνητά  φράγματα  έπεσε 

περίπου στα 70 cm, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η έκθεση των ιζημάτων στον ατμοσφαιρικό 

αέρα,  στις  περιπ΄τωσεις  άμπωτης.   Τότε  τα  ξύλινα  φράγματα  και  το  πλέγμα  κόπηκαν  στο 
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επίπεδο του ιζήματος εντός των φραγμάτων, προκειμένου να εκτίθενται στη ροή του νερού, 

χωρίς όμως να διασκορπίζεται το ίζημα.

 
Σχήμα 3.1.3 Πειραματικά  τεχνητά  φράγματα  στη  λ/θ  της  Βενετίας  κατά  τη  διάρκεια  της  

διεργασίας ωρίμανσης, όταν οι ξύλινοι πάσσαλοι ήταν πάνω από το επίπεδο του  
νερού και μετά την ωρίμανση όταν οι ξύλινοι πάσσαλοι κόβονται στο επίπεδο του  
συμπιεσμένου ιζήματος ( Deheyn, 2007).

 

Το Πρόγραμμα περιελάμβανε μετρήσεις των βιο-γεωχημικών χαρακτηριστικών της ιλύος στα 

διάφορα  στάδια  εντός  των  τεχνητών  φραγμάτων (από το  στάδιο  της  βυθοκόρησης  έως  το 

στάδιο έκθεσης στην ατμόσφαιρα).  Η συμπεριφορά των φραγμάτων και η πιθανή επίδρασή 

τους στο περιβάλλον μέσω σταγγισμάτων, διάβρωσης ή αλλαγές στην τοπική υδροδυναμική 

παρακολουθούνταν για 18 μήνες.  Κάθε 6 εβδομάδες ελάμβανε χώρα δειγματοληψία θαλάσσιου 

ύδατος και ιλύος βάθους 0,2 και 1,5 μ.  γίνονταν αναλύσεις σε γεωχημικές, μικροβιολογικές 

παραμέτρους, συγκέντρωση μετάλλων, χλωρίδα και πανίδα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια και 

πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Τα  προκαταρκτικά  αποτελέσματα  του  προγράμματος  SIOSED  έδειξαν  ότι  υπάρχουν 

περιορισμένες μεταβολές στα χαρακτηριστικά της ιλύος που βυθοκορείται και τοποθετείται εντός 

των  τεχνητών  φραγμάτων.   Πιθανά  στραγγίσματα  των  βυθοκορημάτων  δεν  φαίνεται  να 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

62



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

αποτελούν σημαντική απειλή για το περιβάλλον και η ρύπανση της ιλύος στα φράγματα από το 

περιβάλλον φαίνεται να είναι επίσης περιορισμένη.  Συνεπώς η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για επαναχρησιμοποίηση της ιλύος.  

 

3.2 Κόλπος Chesapeake (ΗΠΑ)

Το πρόγραμμα για την αποκατάσταση του κόλπου Chesapeake περιελάμβανε δράσεις 

 για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού

 δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης 

 για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

 τη διαχείριση της αλιείας.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια τόνοι ιζημάτων ρέουν στον κόλπο μέσω των παραπόταμων και της 

λεκάνης απορροής.  Για τη βελτίωση της διαύγειας  των υδάτων, το Πρόγραμμα έχει  καλύψει τις 

προσχώσεις με υποθαλάσσια βλάστηση.    

Σχήμα 3.2.1 Ο κόλπος Chesapeake με τους παραπόταμους (www  .  chesapeakebay  .  net  )

Οι δράσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας νερού περιελάμβανε:

Α.  Σχέδια Διαχείρισης θρεπτικών στη γεωργία με στόχο τη μείωση της ρύπανσης από 

θρεπτικά και τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και του κέρδους των αγροτών.  Τα 

Σχέδια Διαχείρισης περιελάμβαναν:

 πληροφορίες για το έδαφος

 το δυναμικό απόδοσης, το είδος της σοδειάς και τα απαιτούμενα θρεπτικά των αγρών

 συνιστώμενους ρυθμούς εφαρμογής κοπριάς ή εμπορικών λιπασμάτων

Β. Συμπληρωματικές  καλλιέργειες  δημητριακών  (π.χ.  βρώμη,  σίκαλη,  κριθάρι)  το 

Φθινόπορο,  οι  οποίες  αναπτύσσονται  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  και  απορροφούν  την 
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περίσσεια των θρεπτικών στο έδαφος εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους και βοηθώντας 

στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων στην περιοχή.

Γ. Η μείωση των θρεπτικών που προέρχονται από κοπριά, επιτεύχθη με περιορισμό της 

βόσκησης σε περιοχές μακριά από ρέματα, χειμάρους και κανάλια απορροής, με προσαρμογή 

της διατροφής των ζώων για μείωση των πλεοναζόντων θρεπτικών,  χρήση της κοπριάς ως 

προιόν παραγωγής ενέργειας, λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους.  

Δ. Αποκατάσταση υγροβιότοπων.  Μέσω του προγράμματος, το 2000 υπεγράφει σύμβαση 

με στόχο την αποκατάσταση 25.000  ha υγροβιότοπων εκτιθέμενων ή μη σε παλίρρια έως το 

2010.  Η αποκατάσταση  θα επιτυγχάνονταν μέσω εθελοντικής εργασίας.  Έως το 2008 είχαν 

αποκατασταθεί  περίπου  13.000  ha,  έκταση  που  αποτελεί  το  52%  του  συνολικού  στόχου. 

Μεταξύ των στόχων συμπεριλαμβάνονταν:

 Δημιουργία νέων υγροβιότοπων

 Επαναδιευθέτηση  υγροβιότοπων  στην  αρχική  τους  κατάσταση  (συνήθως  οι 

υγροβιότοποι είχαν αποξηρανθεί για άλλες χρήσεις, όπως η γεωργία)

 Βελτίωση  των  συνθηκών  στους  υφιστάμενους  υγροβιιότοπους  (π.χ.  εποχιακές 

πλημμύρες)

 Ανάπλαση των υποβαθμισμένων υγροβιοτόπων (π.χ. απομάκρυνση ειδών που έχουν 

εισβάλει σε αυτούς).

Σχήμα 3.2.2 Εθελοντές  που  βοηθούν  στην  αποκατάσταση  των  υγροβιότοπων  φυτεύοντας  
βλάστηση (www  .  chesapeakebay  .  net  )

Δ. Διατήρηση  των  διαύλων  μετανάστευσης  των  ψαριών.   Αποτελεί  το  σημαντικότερο 

παράγοντα για τον περιορισμό υποβάθμισης των μεταναστευτικών ψαριών στον κόλπο.  Πάνω 

από 5.000 μίλια ενδιαιτήματος ωοτοκίας ψαριών έχει φραγεί από φράγματα, υπόγειους οχετούς 

και  άλλες  ανθρωπογενείς  παρεμβάσεις.   Οι  δράσεις  περιελάμβαναν την  απομάκρυνση των 
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φραγμάτων και  την  αποκατάσταση των φυσικών περασμάτων των μεταναστευτικών  ειδών 

(ρέγγα,  χέλια,  πέρκα).   Από το  1988 έως  το 2005 αποκαταστάθηκαν 1.888 μίλια  διαύλων 

μετανάστευσης ψαριών ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για 1.537 μίλια και θέτωντας νέο στόχο 

για 2.807 μίλια έως το 2014.  Από το 2005 έως το 2007 συμπληρώθηκαν 40 έργα τα οποία 

απελευθέρωσαν 460 μίλια διαύλου εκπληρώνοντας το 81% του στόχου.

 

Σχήμα 3.2.3 Τεχνικό  έργο  για  το  πέρασμα  των  μεταναστευτικών  ψαριών  στο  Chesapeake. 
Αποτελείται από σειρά καναλιών που επιτρέπουν στα ψάρια να κολυμπούν πάνω  
από το φράγμα (www  .  chesapeakebay  .  net  )

Ε. Αποκατάσταση μέσω φύτευσης δέντρων.  Συμβάλλει στη διατήρηση της άγριας  ζωής, 

σταθεροποιούν  τις  όχθες  εμποδίζοντας  τη  διάβρωσή  τους  και  διατηρούν  χαμηλή  τη 

θερμοκρασία  του  νερού  (που  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  για  πολλά  ψάρια.    Επίσης 

απορροφούν τα θρεπτικά και τα ιζήματα βοηθώντας στη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα 

γειτονικά ρέματα και ποτάμια.  Η δράση αυτή έχει ξεκινήσει  από το 1996 και ο αρχικός στόχος 

ήταν η φύτευση 2.010 μιλίων έως το 2010 (στόχος που επιτεύχθηκε ήδη έως το 2002).  Το 2003 

τέθηκε νέος στόχος για φύτευση 10.000 μιλίων έως το 2010.  έως τον Αύγουστο του 2008, 

περίπου  6.172  μίλια  είχαν  φυτευτεί  σε  Maryland,  Virginia,  Pennsylvania και  Columbia.   Η 

φύτευση των όχθεων γίνεται σε πλάτος 35 ποδών.  
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Σχήμα 3.2.4 Η φύτευση δέντρων σταθεροποιεί  τις όχθες των ρεμάτων από τη διάβρωση και  
διατηρεί τα νερά των ποταμών κρύα (που είναι σημαντικό για πολλά είδη ψαριών).  
(www  .  chesapeakebay  .  net  )

ΣΤ. Δράσεις εκπαίδευσης.  Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις  εκπαίδευσης  όπως:

 Μαθητικές εκδρομές  στους υγροβιότοπους

 Διοργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων (εντός της τάξης και στο πεδίο)

 Χρηματοδότηση άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός σχολείου

 Χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για ενήλικες

 Δημιουργία ειδικών περιπτέρων διάδοσης περιβαλλοντικής πληροφορίας μέσα από τα 

οποία γνωστοποιούνται οι στόχοι και οι δράσεις του Προγράμματος στους κατοίκους της 

περιοχής και στους επισκέπτες.

3.3 Ria Formosa (Πορτογαλία)

Πρόκειται για ρηχή μέσης παλίρριας λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στα νότεια της Πορτογαλίας 

με υδάτινη έκταση 10.500 ha.  Η λ/θ έχει αρκετά κανάλια και εκτεταμένη περιοχή που δέχεται 

παλίρρια και η οποία περιλαμβάνει αμμώδεις προσχώσεις και αλυκές.  Η έκταση που δέχεται  

παλίρρια εκτίθεται στην ατμόσφαιρα για αρκετές ώρες σε κάθε ημι-ημερήσια περίοδο παλίρριας. 

Αρκετοί  χείμαροι  αποστραγγίζουν  στην  περιοχή την  περίοδο  των βροχοπτώσεων ενώ ένας 

σημαντικός ποταμός την τροφοδοτεί με γλυκό νερό.

Τόσο τα ανεπεξέργαστα και  επεξεργασμένα αστικά λύματα,  όσο και  οι  γεωργικές απορροές 

μπορεί να συνεισφέρουν  στο φαινόμενο ευτροφισμού και στις μεταβολές του λόγου Ν/Ρ.  Η 

αλατότητα  παραμένει  κοντά  στα   36  ppm,  εκτός  από  κάποιες  σποραδικές  και  σύντομες 

περιόδους με αυξημένες απορροές (το χειμώνα).  Το οικοσύστημα αυτό θεωρείται  βιότοπος 
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διαχείμανσης για πολλά είδη και χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μυδιών.  Επίσης έχουν 

αναπτυχθεί ιχθυοτροφεία και αλυκές.

Σχήμα 3.3.1 Ria Formosa  (www  .  dittyproject  .  org  )

Οι  φυσικοί  γεωχημικοί  κύκλοι  στο  εν  λόγω  οικοσύστημα  ρυθμίζονται  ουσιαστικά  από   τις 

εναλλαγές της παλίρροιας με τα θαλάσσια ύδατα  και  με τις εναλλαγές  με  το μέτωπο των 

ιζημάτων.  Το παλιρροιακό πλάτος ποικίλει από 1 έως 3,5 μ.  που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια 

κάθε παλίρροιας λαμβάνει χώρα λαμβάνει χώρα εναλλαγή σημαντικής μάζας ύδατος (50-70%) 

συνεισφέροντας στην ισορροπία των θρεπτικών στο οικοσύστημα.  

Η ζεύξη βενθικών και πελαγικών ειδών είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι ο υδάτινος όγκος που 

υπέρκειται μιας δεδομένης περιοχής πυθμένα είναι σχετικά μικρός.  Η επίδραση του πυθμένα 

στην αναγέννηση των θρεπτικών που εμπλουτίζουν την υδάτινη στήλη δεν πρέπει να θεωρείται 

αμελητέα, κυρίως όσον αφορά στα αμμωνιακά, στα φωσφορικά και στα πυρητικά.  Μελέτες που 

διεξήχθησαν  στην εν λόγω λ/θ έδειξαν ότι  τα ιζήματα της λ/θ είναι  ικανά να παρέχουν τις 

απαραίτητες ημερήσιες ποσότητες Ν και Ρ για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν της λ/θ.  
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Άλλοι  ερευνητές  δηλώνουν ότι  οι  ρυθμοί  ορυκτοποίησης του καθαρού αζώτου είναι  σχετικά 

χαμηλοί  τον  περισσότερο  χρόνο,  εκτός  από  την  περίοδο  Ιουνίου  –  Αυγούστου,  όπου  η 

μικροβιακή δραστηριότητα  αυξάνεται.   Η  απότομη  απελευθέρωση/  κατανάλωση  θρεπτικών 

κατά τις θερμότερες περιόδους μπορεί να εξηγηθεί λόγω της αυξημένης παραγωγικότητας (20-

30 mg C/ m3/ h) στο οικοσύστημα.  

Οι  κύριες  οικονομικές  δραστηριότητες  είναι  ο  τουρισμός,  οι  ιχθυοκαλλιέργειες  και 

υδατοκαλλιέργειες (κυρίως μύδια και οστρακοειδή).  Το ετήσιο οικονομικό έσοδο αποτελεί κύρια 

πηγή εισοδήματος για περίπου 5.000 οικογένειες.

Σχήμα 3.3.2 Καλλιέργεια μυδιών.  Η συλλογή μαλακίων στη  Ria Formosa ανέρχεται σε 5.000 
τόνους/έτος  (www  .  dittyproject  .  org  )

Για την προώθηση αξιόπιστης και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση της λ/θ αναπτύχθηκαν μέσω 

του ευρωπαϊκού προγράμματος DITTY σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα, τα οποία διαφέρουν ως 

προς το σχεδιασμό τους, όλα έχουν τον ίδιο ουσιώδη στόχο: να υπολογίσουν τις διεργασίες που 

οδηγούν  τη  δυναμική  συμπεριφορά  των  λ/θ,  να  προβλέψουν  την  κατάστασή  τους  και  να 

εκτιμήσουν κατάλληλα τις επιδράσειςτων δράσεων άμβλυνσης, οι οποίες καταλήγουν σε σειρά 

καλών  πρακτικών  διαχείρισης  που  αυξάνουν  την  βιωσιμότητα  αυτών  των  εύθραστων 

οικοσυστημάτων. 
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Σχήμα 3.3.3 Σχήμα DPSIR που υλοποιήθηκε στα κράτη που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα DITTY

3.4 Δέλτα Ebro (Ισπανία)

Είναι  ένας  από τους  μεγαλύτερους  βιοτόπους  με  έκταση  320  km2.   Στην  περιοχή  αυτή  οι 

προσχώσεις  έχουν  δημιουργήσει  εκτάσεις  γης  οι  οποίες  σήμερα  καλλιεργούνται  με  ρύζι, 

εσπεριδοειδή και λαχανικά.  Δίκτυο καναλιών και αρδευτικών αυλάκων που κατασκευάστηκε για 

γεωργικούς σκοπούς βοηθάει στην διατήρηση των οικολογικών και οπικονομικών πόρων στο 

Δέλτα. 

Το οικοσύστημα περιλαμβάνει έλη και αλυκές και αποτελεί οικότοπο για πάνω από 300 είδη 

πουλιών.  Είναι η δεύτερη πιο σημαντική περιοχή για τα πουλιά στην Ισπανία (ΣΠΠ) και τμήμα 

του  (7.802  ha)  προστατεύεται ως εθνικό πάρκο και SPA (NATURA 2000). Στο Δέλτα έχουν 
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Αίτια 

(Γεωργία, εκβιομηχάνιση, 
τουρισμός, ιχθυοτροφεία, 

κλπ)

Πιέσεις 

(Γεωργική και βιομηχανική 
ρύπανση, λύματα, 

αποξήρανση, 
υδατοκαλλιέργειες, κλπ)

Κατάσταση 

(ευτροφισμός, μειωμένη 
βιοποικιλότητα, κλπ)

Απόκριση 

(Έλεγχος εκπομπών, 
διαχείριση και προστασία 

οικοτόπων, κλπ)

Επιπτώσεις 

(χαμηλότερη ποιότητα υδάτων, 
μείωση της παραγωγής 

οστρακοειδών, μείωση τουρισμού,  
κλπ)

Κλιματική Αλλαγή 

Μοντέλα υγροτόπων

Μοντέλα λ/θ

Οικονομική 
εκτίμηση

Σενάρια

Ανάλυση κόστους 
- οφέλους
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παρατηρηθεί  330  είδη  πουλιών,  τα  81  από  τα  οποία  φωλιάζουν  σταθερά  και  άλλα  28 

περιστασιακά2. Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται 50 υδρόβια και παρυδάτια είδη κάποια από τα 

οποία έχουν καταγραφεί να φωλιάζουν και στους ορυζώνες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι 

ορυζώνες παραμένουν αδιατάρακτοι από τον Οκτώβρη έως το Μάρτη και προσελκύουν έτσι ένα 

μεγάλο αριθμό από μεταναστευτικά είδη.

Η  απώλεια  των  φυσικών  υγροτόπων  της  Ευρώπης  τις  τελευταίες  δεκαετίες  καθιστά  τους 

ορυζώνες σημαντικούς βιότοπους για την διαβίωση πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς 

λειτουργούν ως «τεχνητοί  υγρότοποι» και  χρησιμοποιούνται  ως χώροι  τροφοληψίας από τα 

πουλιά.  Έτσι  έχουν  παρατηρηθεί  σε  ορυζώνες  πολλά  είδη  ερωδιόμορφων  όπως  ο 

νυχτοκόρακας  Nycticorax  nycticorax που  εξαρτάται  από τον  βιότοπο αυτόν  για  την  εύρεση 

τροφής3, ο λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, ο κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, ο στακτοτσικνιάς 

Ardea cinerea,  ο  γελαδάρης  Bubulcus  ibis,  καθώς και  άλλα παρυδάτια  και  υδρόβια πουλιά 

όπως  ο  καλαμοκανάς  Himantopus  himantopus,  η  χουλιαρομύτα  Platalea  leucorodia,  ο 

λευκοπελαργός Ciconia ciconia, κ.α.4

Η χειμερινή κατάκλυση των ορυζώνων έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη διαβίωση των 

πουλιών κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς οι πλημμυρισμένες αυτές περιοχές χρησιμεύουν 

ως χώροι τροφοληψίας για ένα σημαντικό αριθμό ειδών πουλιών. Σχετική μελέτη στην Ιταλία σε 

περιοχή όπου έγινε κατάκλυση ορυζώνων κατά το χειμώνα έδειξε ότι υπήρξε προσέλκυση ενός 

μεγάλου  αριθμού  ερωδιών  συγκριτικά  με  γειτονικούς  ορυζώνες  που  είχαν  αποξηρανθεί5. 

Παρόμοιες  μελέτες  στην  Καλιφόρνια6 και  την  Ιαπωνία7 είχαν  τα  ίδια  αποτελέσματα  και  στις 

οποίες  έχει  επισημανθεί  πως  η  εφαρμογή  ενός  τέτοιου  μέτρου  αποτελεί  βασικό  στοιχείο 

διαχείρισης για τους πληθυσμούς υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών.

2 Ibanez, C. (2000) Integrated management in the SPA of the Ebro Delta: implications of rice cultivations for birds. Technical  
Report. SEO/BirdLife, Catalonia, Spain.

3 Tucker, G.M. and Heath, M.F. Eds. (1994) Birds in Europe: Their Conservation Status. BirdLife International, Cambridge (UK).  
(BirdLife Conservation Series No. 3).
4 Fasola M. and X. Ruiz (1997) Rice farming and waterbirds: integrated management in an artificial landscape. Pp. 210-235. In  
Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird  
Conservation. London: Academic Press.
5 Fasola M. and X. Ruiz (1997) Rice farming and waterbirds: integrated management in an artificial landscape. Pp. 210-235. In  
Pain, D.J., Pienkowski, M.W. Eds. Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird  
Conservation. London: Academic Press.
6 Elphick C.S. and L.W. Orin (1998) Winter management of Californian rice fields for waterbirds. Journal of Applied Ecology, 35, 95-
108.

Elphick, C.S (2004) Assessing conservation trade-offs: identifying the effects of flooding for waterbirds on non-target bird species.  
Biological Conservation, 117, 105-110.

7 Maeda, T. (2001) Patterns of bird abundance and habitat use in rice fields of the Kanto Plain, central Japan. Ecological Research,  
16, 569-585.
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Η  εντατικοποίηση  της  καλλιέργειας  ρυζιού  τα  τελευταία  χρόνια  με  την  αυξημένη  χρήση 

λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα είδη αυτά, 

καθώς αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των υδάτων και των υγροτόπων που γειτνιάζουν 

με τις καλλιέργειες ρυζιού. Οι ουσίες αυτές είναι επίσης τοξικές και για τα ίδια τα πουλιά, καθώς 

μέσω της τροφικής αλυσίδας οι ποσότητες που λαμβάνουν είναι πολλαπλάσιες από αυτές που 

καταγράφονται στα είδη με τα οποία τρέφονται (βιοσυσσώρευση τοξικών ουσιών στους ιστούς 

των πουλιών).  

Το πρόγραμμα LIFE-NATURE για τη διατήρηση των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που 

πραγματοποιήθηκε απο το SEΟ (BirdLife Ισπανίας) σε ορυζώνες στο Δέλτα του ποταμού Ebro 

και  ξεκίνησε  το  1997,  περιλάμβανε  την  εφαρμογή  γεωργοπεριβαλλοντικών  μέτρων  για  τη 

βελτίωση των  βιοτόπων των  πουλιών που  τρέφονταν  στις  περιοχές  αυτές.  Οι  δράσεις  του 

προγράμματος όσον αφορά τους ορυζώνες περιλάμβαναν τα εξής μέτρα: 

1. οργανική καλλιέργεια ρυζιού 

2. μείωση  της  χρήσης  ζιζανιοκτόνων  με  μηχανική  καταπολέμηση  των  ανεπιθύμητων 

αυτοφυών φυτικών ειδών 

3. μείωση των παρασιτοκτόνων και εφαρμογή οργανικής καταπολέμησης των παρασίτων, 

4. όργωμα της καλαμιάς αντί για κάψιμο 

5. χειμερινή κατάκλυση των χωραφιών έως το Δεκέμβριο 

Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν ως το 2001 και η συμμετοχή των αγροτών ήταν πολύ μεγάλη, 

καθώς μετά  την  πιλοτική εφαρμογή τους  μέσω του  προγράμματος  LIFE-NATURE το 1997, 

υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και πάνω από το 80% των καλλιεργητών ρυζιού εντάχθηκαν στα 

προγράμματα  αυτά  από  το  1998.  Η  συνολική  έκταση  με  ορυζώνες  όπου  έγινε  εφαρμογή 

γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων έφτασε τα 21.000 εκτάρια. Η σημασία του προγράμματος LIFE 

έγκειται στο ότι έγινε, ουσιαστικά, μια πρώτη «επίδειξη» των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων 

και  φάνηκε  πως  αυτά  τα  μέτρα  είναι  εφικτά,  τόσο  από  τεχνικής  όσο  και  από  οικονομικής 

άποψης.
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Σχήμα 3.4.1 Το  Δέλτα  του  ποταμού  Ebro στην  Ισπανία.   Οι  προσχώσεις  στην  εκροή  του  
ποταμού δημιούργησαν εκτάσεις οι οποίες σήμερα έχουν γεωργική χρήση.

Το  πρόγραμμα  περιλάμβανε  και  τη  συγκριτική  μελέτη  ποικιλότητας  ειδών  ανάμεσα  στους 

ορυζώνες όπου εφαρμόστηκε: 

1. βιολογική καλλιέργεια ρυζιού, 

2. καλλιέργεια με εφαρμογή άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και 

3. συμβατική καλλιέργεια σχετικά με την παρουσία των πουλιών σε αυτές. 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής των παραπάνω μέτρων έδειξαν ότι η πυκνότητα των πουλιών στις 

οργανικές καλλιέργειες είναι σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικά με τις συμβατικές καλλιέργειες, 

αλλά και τις καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόστηκαν κάποια συνοδευτικά γεωργοπεριβαλλοντικά 

μέτρα (όπως η μειωμένη χρήση αγροχημικών) (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

72



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

Πίνακας 3.4.1: Μέση βιομάζα πουλιών στους διάφορους τρόπους καλλιέργειας, σε δύο περιόδους

Τρόπος καλλιέργειας ρυζιού Μέση βιομάζα πουλιών 

Απρίλης 1997- Μάρτης 1998 Απρίλης 1998 -Οκτώβρης 1998 

Οργανική 9,8 πουλιά /10 εκτάρια 29,8 πουλιά /10 εκτάρια 

Με συνοδευτικά ΓΠΜ 6,3 πουλιά /10 εκτάρια 7,1 πουλιά /10 εκτάρια 

Συμβατική 3,3 πουλιά /10 εκτάρια 6,3 πουλιά /10 εκτάρια 

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τον αρνητικό ρόλο που έχουν στη διαβίωση των πουλιών οι 

εισροές αγροχημικών ουσιών (λιπάσματα και φυτοφάρμακα) στα οικοσυστήματα αυτά όπως και 

άλλων  επικουρικών  δράσεων  για  τη  βελτίωση  της  παραγωγής  ρυζιού  (Ibanez,  2000).  Η 

παρουσία των πουλιών είναι πολύ μεγάλη μετά την συγκομιδή στους ορυζώνες καθώς τότε είναι 

πολύ εύκολη η εύρεση τροφής (ψάρια και ασπόνδυλα). Επίσης, η παρουσία πουλιών στους 

ορυζώνες  όπου  έγινε  χειμερινή  κατάκλυση ήταν  μεγάλη  συγκριτικά  με  τους  ορυζώνες  που 

παρέμειναν αποξηραμένοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τα  μέτρα  αυτά  συνεχίζονται  έως  και  σήμερα,  ως  τμήμα  του  Αγροτικού  Αναπτυξιακού 

Προγράμματος 2000-2006, με προσθήκη και άλλων μέτρων που έχουν σχέση με τη μείωση της 

νιτρορύπανσης και τη μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων αντί για τη χημική στα αρδευτικά 

κανάλια. Μια σημαντική επίτευξη, τέλος, του προγράμματος είναι η δημιουργία σε συνεργασία 

με την RSPB μιας συσκευασίας οργανικού ρυζιού που πωλείται στη Μεγάλη Βρετανία και έχει  

ως  σκοπό  να  ενισχύσει  το  πρόγραμμα  διαχείρισης  των  ορυζώνων  μέσω  της  οργανικής 

καλλιέργειας για τη διατήρηση των περιοχών αυτών για τα πουλιά. 

Παρόμοια  πρόταση έγινε  το  1954  από Αμερικανική  εταιρεία  για  την  αποξήρανση όλου του 

υγροτόπου Μεσολογγίου και την μετατροπή του σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (βλ. κεφ. 7.1).  Η 

βασική ιδέα των έργων ήταν η μετατροπή της Κεντρικής λιμνοθάλασσας και της λιμνοθάλασσας 

της Κλείσοβας σε καλλιεργούμενη πεδιάδα με την πλήρη απομόνωση τους από την θάλασσα με 

ανάχωμα, και η διατήρηση μόνο της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού που εξαιτίας του βάθους της 

δεν  θα  μπορούσε  να  αποξηρανθεί  και  θα  παροχέτευε  τα  νερά  της  μέσω  του  διαύλου 

Μεσολογγίου Αιτωλικού στο λιμάνι του Μεσολογγίου.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΤΩΝ  ΝΕΡΩΝ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

4.1 Ισοζύγιο Οικοσυστήματος

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ανήκει σε μια ευρύτερη περιοχή όπου επικρατεί ο 

ημερήσιος κύκλος παλίρροιας με δύο πλημμύρες και δύο αμπωτίδες στη διάρκεια του 24ώρου, 

μέσου  εύρους  29,5  cm και  μέγιστου  69  cm στην  περιοχή  των  εκβολών  του  Αχελώου.  Τα 

προκαλούμενα  ρεύματα  είναι  ικανά  για  την  δημιουργία  συνθηκών  έντονης  εναλλαγής 

αιωρούμενης και διαλυμένης στο νερό ύλης μεταξύ θάλασσας λιμνοθάλασσας.  Η ανταλλαγή 

των νερών στο κεντρικό της τμήμα γίνεται μέσω των ανοιγμάτων ανάμεσα στις λουρονησίδες 

στο μέτωπο με τον Πατραϊκό κόλπο, ενώ στην Κλείσοβα μέσω των διαύλων επικοινωνίας με τη 

θάλασσα και των δύο μικρών ανοιγμάτων του αναχώματος του δρόμου Μεσολόγγι – Τουρλίδα. 

Οι νησίδες στο μέτωπο του κόλπου προστατεύουν από τον έντονο κυματισμό το εσωτερικό της 

λιμνοθάλασσας. 

Τα  σημεία  επικοινωνίας  της  λιμνοθάλασσας  του  Μεσολογγίου  με  τη  θάλασσα  διατηρούνται 

εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας των ρευμάτων που τα διατρέχουν. Αν η ταχύτητα των ρευμάτων 

μειωθεί, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης εισροής προσχωματικών υλικών είναι δυνατόν να 

κλείσει η δίοδος και τότε ο αποκλεισμός είτε θα διατηρηθεί μόνιμα, είτε θα δημιουργηθούν νέα 

ανοίγματα σε άλλα σημεία της θάλασσας.

Το ανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας είναι κατακερματισμένο σε επιμέρους υδάτινες λεκάνες 

και  χρησιμοποιείται  ως «προθερμαντήριο» συμπύκνωσης των υδάτων που καταλήγουν στις 

εγκαταστάσεις  των  αλυκών  Μεσολογγίου.  Παρόλα  αυτά,  αν  και  οι  λεκάνες  αυτές  είναι 

αποκομμένες  από το  σύστημα  των λιμνοθαλασσών,  οι  ενδιάμεσοι  δίαυλοι  έχουν σημαντικό 

ρόλο ως περιφερειακοί βιότοποι του οικοσυστήματος. Μέσω των διαύλων αυτών σημαντικές 

ποσότητες αρδευτικών υδάτων, καθώς επίσης υδάτων από τη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού και το 

δίαυλο του λιμένος Μεσολογγίου, φθάνουν στην κεντρική λιμνοθάλασσα διαμέσου ανοιγμάτων 

του τεχνητού αναχώματος.
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Λόγω της  στενότητας  των διαύλων,  τα γενικώς ασθενή φαινόμενα παλιρροιακών κινήσεων, 

έχουν  ιδιαίτερο  ρόλο  δημιουργώντας  συνεχή  ρεύματα.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  τα  πλούσια  σε 

θρεπτικά άλατα ύδατα των διαύλων διαφεύγουν και αραιώνονται στην κεντρική λιμνοθάλασσα, 

ενώ συγχρόνως τα επίπεδα της αλατότητας στους διαύλους διατηρούνται αρκετά ψηλά.

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού επικοινωνεί με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με δύο στενά 

ανοίγματα. Τα ανοίγματα έχουν πλάτος 50m περίπου, είναι ιδιαίτερα ρηχά, σε ορισμένα σημεία 

το βάθος δεν ξεπερνά τα 30cm, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία του νερού μεταξύ των 

δύο λιμνοθαλασσών.

Τα αναχώματα που κατασκευάστηκαν εμποδίζουν τα όμβρια και αρδευτικά νερά των περιοχών 

αυτών να φθάσουν στη λιμνοθάλασσα. Σήμερα, τα στραγγίσματα αποβάλλονται σημειακά και 

αιφνιδιαστικά, ανάλογα με την χωρητικότητα των στραγγιστικών αγωγών και τη δυναμικότητα 

των αντλιοστασίων, αλλά και με το ρυθμό των βροχοπτώσεων. Η μέγιστη δραστηριότητα των 

αντλιοστασίων παρατηρείται το φθινόπωρο και βαίνει μειούμενη προς το καλοκαίρι. Χωρικά, η 

σημειακή  αποβολή  των  στραγγισμάτων  καταστρέφει  την  ισορροπία  του  συστήματος.  Κατά 

αρχήν  παρατηρείται  ότι  μπροστά  στις  εξόδους  των  αντλιοστασίων  δημιουργούνται  νησίδες 

υφάλμυρου  νερού.  Η  διαφορά  αλατότητας  που  παρατηρείται  μεταξύ  των  νερών  που 

αποβάλλονται από τα αντλιοστάσια και αυτών της λιμνοθάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 15%  και 

30%. Οι νησίδες αυτές διαλύονται δύσκολα εξαιτίας του γεγονότος ότι εισέρχονται μικρότερες 

ποσότητες θαλασσινού νερού. Έτσι, οι αβιοτικοί παράγοντες του νερού αλλάζουν απότομα και 

για  μακρύ  χρόνο,  έως  ότου  αναμιχθούν  τα  νερά.  Η  διαφορά  της  αλατότητας  και  της 

θερμοκρασίας μεταξύ του γλυκού νερού και αυτού της λιμνοθάλασσας είναι μικρότερη, ενώ η 

ανατάραξη της στήλης του νερού, λόγω των ανέμων, συχνότερη και ισχυρότερη. Το καλοκαίρι 

τα φαινόμενα έχουν μεγαλύτερη ένταση λόγω της εξάτμισης αλλά περιορίζονται σε έκταση.  

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιοστασίων δίνονται αναλυτικά σο κεφ. 6 της παρούσας 

μελέτης.   Στη  συνέχεια  δίνεται  συνοπτικός  πίνακας  με  τα  χαρακτηριστικά  αυτά  καθώς  και 

διαγράμματα ροής στα οποία φαίνεται η επίδραση των αντλιοστασίων στα επιμέρους στοιχεία 

του οικοσυστήματος αλλά και στο συνολικό οικοσύστημα.

Πίνακας 4.1.1 Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλιοστασίων (Μπούρος, 2008)
 Αποχέτευση Στράγγιση

Αντλιο-
στάσιο

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

Έκταση 
στράγ-
γισης 

Περιοχή 
εκβολής

  m3/h m HP  m3/h m HP στρέμ.  

Β3 2 5.100 3.60  2 800 4,3 20 7.200

περιοχή 
Νίδοβας της 
λ/θ Αιτωλικού
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 Αποχέτευση Στράγγιση

Αντλιο-
στάσιο

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

Έκταση 
στράγ-
γισης 

Περιοχή 
εκβολής

  m3/h m HP  m3/h m HP στρέμ.  

Β1 2 7.200 3.60 130 2 3.600 4,7 102 6.500
ανατολικό 
δίαυλο

Β2 3 3.600 2,75 75 2 1.080 3,2 25 18.500

ανατολικό 
τμήμα της λ/θ 
Μεσολογγίου 
(περιοχής 
Κλείσοβας)

Β4 4 12.600 4,4 340 3 2.900 4,9 75 18.250
δίαυλο της 
Κλείσοβας

Σχήμα 4.1.1 Επίδραση  αντλιοστασίων  Β2,  Πόλντερ  και  Β4  στο  οικοσύστημα  των  λ/θ  
Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού  –  Κλείσοβας  μέσω  των  παροχών  στράγγισης  /  
αποχέτευσης.  Ροές στο δίαυλο Κλείσοβας (m3/h)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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ΔΙΑΥΛΟΣ  ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΠΟΛΝΤΕΡ

Β2

ΕΕΛ Δ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟ
Υ

Β42.900 / 
12.600

1.080 / 
3.600

1.000

ΡΕΜΑ 
ΑΓΡΙΛΗΑΣ

ΡΕΜΑ ΑΓ. 
ΘΩΜΑΣ

Α.  ΚΛΕΙΣΟΒΑ
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Σχήμα 4.1.2 Επίδραση αντλιοστασίου Β1 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού –  
Κλείσοβας  μέσω  των  παροχών  στράγγισης  /  αποχέτευσης.  Ροές  στο  δίαυλο  
Μούτσιου και στο δίαυλο Μεσολογγίου (m3/h)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΛΙΜΕΝΑ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Β1

ΑΣΤΙΚΑ 
ΛΥΜΑΤΑ 

3.600 / 
7.200

ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΜΟΥΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ  
ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

Δ. 
ΚΛΕΙΣΟΒΑ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Α. 
ΚΛΕΙΣΟΒΑ

Λ/Θ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΛΥΚΕΣ
3.873
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Σχήμα 4.1.3 Επίδραση αντλιοστασίου Β3 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού –  
Κλείσοβας  μέσω  των  παροχών  στράγγισης  /  αποχέτευσης.  Ροές  στο  δίαυλο  
Αιτωλικού (m3/h)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Β3800 / 
5.100
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Σχήμα 4.1.4 Επίδραση αντλιοστασίων D1, D2 και D6 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού – Κλείσοβας. Ροές στο δίαυλο Κλείσοβας (m3/h)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ  ΚΟΛΠΟΣ

D1

D6

D2

12
5.

00
0

2.196

54.720

Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ 
ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΕΣ

Λ/Θ 
ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ

Λ/Θ ΘΟΛΗ
(ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΣ)

ΒΡΩ-
ΜΑΛΥ-

ΚΕΣ
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Σχ. 4.1.5 Συνολική επίδραση των αντλιοστασίων σε όλο το οικοσύστημα και ροές (m3/h)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ 
ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Λ/Θ Δ. ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

Β
1

Β
3

Β
4

800 / 5.100

2.900 / 12.600

D
1

54.720

Λ/Θ ΘΟΛΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ)

D2 1 2 5. 0 0 0

Λ/Θ ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΕΣ 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΣIΟΥ

Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΥ

ΒΡΩΜΑΛΥΚΕΣ

D
6

2.196

Λ/Θ Α. ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ

ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

3.600 / 7.200

ΕΕ
Λ

ΛΥΜΑΤ
Α

ΧΕΙΜΑΡΡΟ
Ι

ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λ/Θ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑΣ

Χείμαρρο
ς Ράγκος

Δ
ΙΑ

Υ
Λ

Ο
Σ 

Λ
ΙΜ

ΕΝ
Α 

Μ
Ε

ΣΟ
Λ

Ο
ΓΓ

ΙΟ
Υ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αντλητικά 
Αλυκών

3. 87 3

Ρέμα 
Αγ. 
Θωμάς ΕΕΛ

Β
2

1.
08

0 
/ 

3.
60

0

Ρέμα 
Αγριλιάς ΠΟΛΝΤΕ

Ρ
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4.2 Δυναμική  Επίδραση  των  αντλιοστασίων  Ισοζύγια  Μάζας  
ενδιαμέσων  αποδεκτών

Στη  συνέχεια  δίνεται  μέθοδος  κατάστρωσης  ισοζυγίων  συνολικών  και  σε  επί  μέρους 

παραμέτρους περιβαλλοντικής ποιότητας του οικοσυστήματος.   Η βασική αρχή μας είναι ότι 

αφού οι εκροές εκχέονται σε ενδιάμεσους λεκανοειδείς ή διαμήκεις αποδέκτες (διαύλους) μικρού 

σχετικά όγκου σε σχέση με τον τελικό αποδέκτη, οι αποδέκτες αυτοί μπορεί να προσεγγισθούν 

τοπικά στο σημείο έκχυσης σαν συστήματα πλήρους ανάμειξης και  μεταφοράς με  διάχυση/ 

διασπορά κατά πλάτος με βάση την ταχύτητα μεταφοράς που ορίζεται από τη συνολική ροή.  Εν 

συνεχεία μπορεί να προσδιορίζεται η μεταφορά και διάχυση/διασπορά εντός των λεκανοειδών 

και διαμήκων αποδεκτών μέχρι του τελικού σημείου εκροής στη λ/θ ή τον Καλυδώνιο Κόλπο.  

Για τους διαμήκεις αποδέκτες η ποσοτική περιγραφή της επίδρασης κατάντη γίνεται θεωρώντας 

τυρβώδη ροή και  διασπορά μόνο κατά μήκος (στην κατεύθυνση της μεταφοράς) βασισμένη 

στην  κανονική  κατανομή  της  διασποράς/διάχυσης  και  με  αρχική  συγκέντρωση  την 

προκύπτουσα ως ανωτέρω.  Για τους λεκανοειδείς αποδέκτες αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε 

στην μετά χείρας μελέτη, μέθοδος προσδιορισμού της επίδρασης κατάντη έως την είσοδο του 

διαμήκους  αποδέκτη  που  ακολουθεί.  Στη  συνέχεια,  με  αυτή  την  αρχική  συγκέντρωση 

εφαρμόζεται η σχέση του διαμήκους αποδέκτη. 

Το προσεγγιστικό μοντέλο που παρουσιάζεται στη συνέχεια ισχύει πλήρως για την αλατότητα 

και οποιαδήποτε άλλη μη αποδομούμενη ή καταναλισκώμενη παράμετρο. 

Σε πρώτη προσέγγιση  μπορεί να θεωρηθεί ότι οι οποιεσδήποτε βιοχημικές δράσεις χωρούν με 

σταθερές που είναι  μία ή περισσότερες τάξεις μεγέθους μικρότερες από το χρόνο ανάμειξης και 

ομογενοποίησης της μάζας του ενδιάμεσου αποδέκτη στο σημείο έκχυσης.  Με την υπόθεση 

αυτή το μοντέλο ισχύει και για τις βιοαποδομούμενς ουσίες. Αν οι σταθερές αποδόμησης είναι 

μεγάλες σε σχέση με τη μεταφορά και διασπορά της ουσίας τότε λαμβάνονται υπ΄όψη και έχουν 

σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ελάττωση της επίδρασης της ουσίας κατάντη

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης χαρακτηριστική ουσίας ή ρύπου πέριξ του σημείου έκχυσης

Ακολουθεί  ισοζύγιο θεωρουμένου συστήματος πλήρους ανάμειξης στο σημείο  έκχυσης των 

υδάτων του αντλιοστασίου. 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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Εστω Α1 η επηρεαζόμενη έκταση στο σημείο έκχυσης (π.χ. λεκάνη Νίδοβας) και h το βάθος του 

αποδέκτη στο σημείο έκχυσης σύμφωνα με την Φωτο 5.1.2  Από το σχήμα 4.1.5 προκύπτει το 

συνολικό ισοζύγιο μάζας

ρ Α1 dh/Δt = ∑ ρin Fin -  ρ Fout  - ρ F (1)

όπου  

Fin και  Fout  είναι οι ροές εισόδου και εξόδου (μία εκ των εισόδων, έστω η  F1 αντιστοιχεί στην 

εκροή του οιουδήποτε αντλιοστασίου Β ενώ η έξοδος Fout  εισέρχεται στη λ/θ Μεσολογγίου ή σε 

δίαυλο)

F η μέση παροχή εξόδου της παλίρροιας (βλ. κατωτέρω).

ρ είναι οι αντίστοιχες πυκνότητες και

Fout = Παροχή εξόδου προς τον κατάντη αποδέκτη όταν η παλιρροιακή ροή είναι μηδέν, δηλαδή 

στο ήμισυ περίπου του 24ώρου 6 ώρες πριν την πλημμυρίδα και 6 ώρες πριν την αμπώτιδα

∑ συμβολίζει το άθροισμα των αντιστοίχων ροών εισόδου.

H ανωτέρω εξίσωση περιγράφει  και  την επίδραση της παλίρροιας θεωρουμένης ως εξόδου 

(αμπώτιδας).  Ο λόγος για τον οποίο η ροή  Fout δεν αντιστοιχεί στη συνολική ροή εξόδου με 

παλίρροια γίνεται φανερός κατωτέρω.  Στην περίπτωση πλημμυρίδας ο τελευταίος όρος έχει (+) 

βλ. κατωτέρω.   Με την υπόθεση ότι η πυκνότητα παραμένει σταθερή (ίση με του νερού μέσης 

αλατότητας  στο σημείο έκχυσης η οποία μπορεί  να θεωρηθεί  τοπικά ομοιογενής λόγω των 

υψηλών και  στατιστικά ομοιότροπων τυρβών που αναπτύσσονται  στο σημείο έκχυσης προς 

όλες τις κατευθύνσεις) και ίση ρ η (1) δίνει:

  n

Α1 dh/dt = F1 + ∑ Fi, in -  Fout - F (2)

i=2

H απλή αυτή διαφορική εξίσωση ισχύει  και  για  ολόκληρη τη  λεκάνη και  ολοκληρούμενη σε 

κατάλληλο χρονικό διάστημα δίνει τη στάθμη (ή την άνοδο της στάθμης με αρχική συνθήκη την 

προτέρα στάθμη ισορροπίας) του νερού συναρτήσει της παροχής F1  και της Fout.  Αντίστροφα, 

αν είναι γνωστά η στάθμη και η παροχή  F1  στο παράθυρο χρόνου ενδιαφέροντος, μπορεί να 

προσδιορισθεί ή παροχή Fout.

Το δυναμικό ισοζύγιο μάζας συγκεκριμένου ρύπου συγκέντρωσης c0 στο σημείο έκχυσης έχει 

ως εξής:

 d(c0V)/dt = ∑ cin Fin - c0 Fout - c0 F - c0 F (3)

ή
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c0 dV/dt + Vdc0/dt = ∑ cin Fin - c0 Fout - c0 F (4)

ή αντικαθιστώντας το dV/dt από το συνολικό ισοζύγιο μάζας ανωτέρω προκύπτει 

c0 ∑ (Fin -  Fout - F) + Vdc0/dt = ∑ cin Fin - c0 Fout - c0 F (5)

 

η οποία μετά τις πράξεις δίνει

Vdc0/dt = ∑ (ci, in - c0) Fin (6)

ή γράφοντας ξεχωριστά την επίδραση ενός αντλιοστασίου με παροχή F1, 

  n

Α1 V dc0/dt = (c1, in - c0) F1  +  ∑   (ci, in - c0) Fi, in (7)

i=2

Επισημαίνεται  ότι  η  επίδραση της καθαρής παλιρροιακής ροής εξόδου έχει  εξαλειφθεί  στην 

ανωτέρω σχέση  αν  και  παραμένει  στο  συνολικό  ισοζύγιο  (2).   H γραμμική αυτή διαφορική 

εξίσωση πρώτης τάξης ολοκληρούμενη μαζί  με αυτή του συνολικού ισοζυγίου σε κατάλληλο 

χρονικό διάστημα δίνει τη συγκέντρωση του ρύπου στον αποδέκτη έκχυσης, συναρτήσει της 

παροχής F1  και της συγκέντρωσης του ρύπου στα νερά του αντλιοστασίου αν είναι γνωστές οι 

υπόλοιπες  παροχές  και  οι  συγκεντρώσεις  του  ρύπου  στις  αντίστοιχες  εισόδους,  ci,in.   Έτσι 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση στον άμεσο αποδέκτη που μπορεί να λειτουργεί 

(Α)  είτε  σαν δεξαμενή εξισορρόπησης (ή και  αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας πλήρους 

ανάμειξης  (ΑΣΥΛΠΑ)  της  ροής  και  της  συγκέντρωσης  του  ρύπου,  η  οποία  συγκέντρωση 

αποτελεί  και  τη  συγκέντρωση  με  την  οποία  φορτίζεται  ο  επόμενος  αποδέκτης  (π.χ.  λ/θ 

Μεσολογγίου) με την υπόθεση βέβαια ότι αυτή αποτελεί το κατάντη επηρεαζόμενο σύστημα, 

πράγμα που συμβαίνει στην άμπωτη και μερικώς στη μία ενδιάμεση φάση. 

(Β) είτε σαν αντιδραστήρας εμβολικής ροής μεταφέροντας το ρύπο χωρίς διάχυση/διασπορά με 

ή χωρίς χημική ή βιοχημική αντίδραση

(Γ)  είτε  σαν  αντιδραστήρας  αναμεμιγμένης  ροής,  της  ανάμειξης  προκαλουμένης  από  τη 

διάχυση/διασπορά (μεταφορά μάζας λόγω βαθμίδας συγκέντρωσης) και τυρβώδους διασποράς 

οι οποίες περιγράφονται επαρκώς από το νόμο της διάχυσης χρησιμοποιώντας τον συνολικό 

συντελεστή διάχυσης / διασποράς με ή χωρίς χημική ή βιοχημική αντίδραση.  
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Θεωρώντας ταχεία ανάμειξη στο σημείο έκχυσης, δηλαδή ότι στο σημείο αυτό επέρχεται ταχέως 

μόνιμη  κατάσταση  (steady state)  αφού  γίνεται  πλήρης  ανάμειξη  πριν  την  οποιαδήποτε 

μεταφορά ή διάχυση/διασπορά οι ανωτέρω σχέσεις (2) και (7) για το σημείο έκχυσης δίνουν:

n

F1  +    ∑ Fi, in =  Fout + F (8)

i=2

και 

n n n

c0 = ( ∑ Fi, in ci, in) /  ∑ Fi, in  = ∑ Fi, in ci, in) /   Fout (9)

i=1 i=1 i=1

Για παράδειγμα για τη λεκάνη της Νίδοβας στο σημείο έκχυσης οι σχέσεις δίνουν:

Fout + F =  F1+ F2 + F3 (10)

c0 = (c1F1+ c2F2 + c3F3) / (F1+ F2 + F3) (11)

όπου: 

F = μέση παλιρροιακή ροή εξόδου

F1= Παροχή αντλιοστασίου Β3

F2= Παροχή ρέματος Κρεμαστής

F3= Παροχή ΕΕΛ Δ. Αιτωλικού

Fout = Παροχή εξόδου προς τον κατάντη αποδέκτη 

c1= συγκέντρωση φυσικοχημικής/ βιοχημικής παραμέτρου στην απορροή του Β3

c2= συγκέντρωση στην απορροή ρέματος Κρεμαστής

c3= συγκέντρωση στην απορροή ΕΕΛ Δ. Αιτωλικού

c0 = συγκέντρωση στο σημείο έκχυσης.

Καθίσταται δήλον ότι η εποχικότητα παίζει σπουδαίο ρόλο καθ όσον τότε όχι μόνο μπορεί να 

μηδενίζεται το F2 (π.χ. θέρος) αλλά επηρεάζονται αξιόλογα και τα υπόλοιπα μεγέθη.

 

Fout=  F1, θέρος + F3, θέρος - F (12)
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c0 = (c1, θέρος F1, θέρος + c3, θέρος F3, θέρος) / (F1, θέρος + F3, θέρος)  (13)

Εξ άλλου, η παλίρροια παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αν η λειτουργία του αντλιοστασίου γίνεται στο 

6ωρο της αμπώτιδας τότε F είναι η ροή τις αμπώτιδας. 

Σε μεσοσταθμική προσέγγιση για το λ/θ οικοσύστημα μπορεί να λαμβάνεται σαν  F στις σχέσεις 

(1) – (12) ο μέσος όρος ροής πλημμυρίδας και αμπώτιδας: 

 F = (2/π) [Fα Τα – Fπ Τπ] / [Τα+Τπ] (14)

όπου

Τα = διάρκεια αμπώτιδας

Τπ = διάρκεια πλημμυρίδας

Fα = ροή αμπώτιδας

Fπ = ροή πλημμυρίδας

Γενικά οι ανωτέρω τιμές αναμένεται ότι αποτελούν δυνητικά μέσες διαχρονικά τιμές γύρω από 

τις οποίες ταλαντώνονται οι πραγματικές τιμές περιοδικά με βάση την επίδραση της παλίρροιας 

και των συζυγιών.

Από τα εκτεθέντα πέραν του προσδιορισμού της συγκέντρωσης με την οποία το στοιχείο ή ο 

ρύπος θα επεισέλθει  στον επόμενο ευαίσθητο αποδέκτη αλλά και της ποσότητας ύδατος με 

φορτίο που εκχέεται, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αναγκαία ελάχιστη πληροφορία για την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση του συστήματος,  δηλαδή οι  μετρούμενες  παράμετροι  και  οι 

αντίστοιχες θέσεις δειγματοληψίας ή τηλεματικών σταθμών.

Ο  προσδιορισμός  των  συγκεντρώσεων  των  στοιχείων  ή  ενώσεων  κλειδιά  επιτρέπει  στη 

συνέχεια  τον  σχεδιασμό  εγκαταστάσεων  μηδενικής  όχλησης,  φιλικών  στο  περιβάλλον  και 

χαμηλού  κόστους  στις  οποίες  απομακρύνεται  επιλεκτικά  το  φορτίο  σε  αντίστοιχα  επίπεδα 

σύμφωνα  με  τεθείσες  προδιαγραφές  ώστε  να  είναι  δυνατή  είτε  η  έκχυση  των  νερών στον 

επόμενο αποδέκτη π.χ. δια μέσου τάφρων και ανοιγμάτων διάχυσης, όπως έχει ήδη προταθεί 

σε παλαιότερες μελέτες, ή η αξιοποίησή τους για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας που απαιτούν υφάλμυρες ή υποαλώδεις συνθήκες, βλ. Κεφ. 11.

Οι σχέσεις (10), (11) ή (12) και (13) δίνουν την τιμή της συνολικής εκροής και της συγκέντρωσης 

οποιασδήποτε  παραμέτρου  (π.χ.  διαλυμένο  οξυγόνο)  οπότε  και  στην  εκροή  της  προς  τον 
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κατάντη  αποδέκτη.  Οι  σχέσεις  αυτές  βασίζονται  στην  υπόθεση της  πλήρους ανάμειξης  στο 

σημείο έκχυσης εντός της λεκάνης.   Στην πράξη και  ως προς την εξίσωση (11) ή (13) στο 

σημείο έκχυσης των αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3 και Β4 επικρατούν στιγμιαία κατά τη διάρκεια της 

έκχυσης  υψηλότερες ή χαμηλότερες συγκεντρώσεις οι οποίες όμως ομογενοποιούνται ταχέως 

λόγω του χαμηλού βάθους, με την διακοπή δε λειτουργίας του αντλιοστασίου η ομογενοποίηση 

μπορεί  να  θεωρηθεί  πλήρης.   Πλήρης  μπορεί  να  θεωρηθεί  η  ομογενοποίηση  στο  σημείο 

έκχυσης  για  τους  σκοπούς  της  μοντελοποίησης  της  μεταφοράς/διασποράς  της  ουσίας 

ενδιαφέροντος  και  ως  προς  τη  μεταφορά  κατά  μήκος  αλλά  και  ως  προς  την  οριζόντια 

διάχυση/διασπορά, ειδικότερα για τα αντλιοστάσια Β3 και Β2 τα οποία εκχέουν σε λεκάνες με 

μεγάλο σχετικά πλάτος (Βλ. κατωτέρω).  Για παραμέτρους που επηρεάζονται μη γραμμικά από 

τη θερμοκρασία, όπως το έλλειμμα διαλυμένου οξυγόνου, προσδιορίζεται η συγκέντρωση του 

διαλυμένου οξυγόνου αλλά και η θερμοκρασία στο σημείο έκχυσης με βάση τη σχέση (11) ή 

(13) και από πίνακες συγκέντρωσης κορεσμού σε οξυγόνο η συγκέντρωση κορεσμού και με 

αφαίρεση το έλλειμμα διαλυμένου οξυγόνου.

Με  παρόμοιο  τρόπο  καταστρώνονται  και  επιλύονται  με  γνωστές  αρχικές  συνθήκες  από 

κατάλληλες  μετρήσεις  τα  ισοζύγια  στο  σημείο  έκχυσης  όλων  των  ενδιαμέσων  αποδεκτών 

(συνολικά αλλά και για παραμέτρους ή ρύπους κλειδιά π.χ. νιτρώδη, COD, διαλυμένο οξυγόνο). 

Το έργο αυτό εκφεύγει  (ήδη)  των  ορίων,  του προϋπολογισμού  και  των προδιαγραφών της 

παρούσας Μελέτης,  παρουσιάζει  όμως υψηλό ενδιαφέρον προς την  προσπάθεια δυναμικής 

προσομοίωσης του οικοσυστήματος σε συνδυασμό με τακτικές στρατηγικές μετρήσεις.

4.3 Μεταφορά/  Διασπορά  Εκροής  σε  Διαμήκη  Ενδιάμεσο  
Αποδέκτη (Δίαυλο) και Επίδραση  στο σημείο εξόδου 

H ανωτέρω διαταραχή συγκέντρωσης  στο σημείο έκχυσης μεταφέρεται και διαχέεται σε όλο το 

διαμήκη αποδέκτη μέχρι το σημείο εξόδου στη λ/θ.  Λόγω του μικρού σχετικά πλάτους του 

αποδέκτη θεωρείται πλήρης ανάμειξη κατά την εγκάρσια διεύθυνση στην ταχύτητα μεταφοράς. 

Η σχέση μεταφοράς προκύπτει από τη διάχυση/διασπορά με κατανομή πιθανότητας Poisson η 

οποία δίνει τελικά κανονική συνολική κατανομή εντός του διαμήκους καναλιού σε συνδυασμό με 

την μεταφορά με ταχύτητα U:
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h

dx

y

x
μεταφορά

ταχύτητα= U

στοιχειώδης όγκος

Διαμήκης μεταφορά και Διασπορά

τυρβώδους ανάμειξης κατά
την διεύθυνση x

c(x, t) = [φόρτιση]  [συντελεστής αραίωσης με διασπορά κατανομής Poisson 

στη διεύθυνση x και συντελεστής αποδόμησης] (15)

όπου 

c0 η συγκέντρωση στο σημείο έκχυσης όπως έχει προσδιορισθεί από τις ανωτέρω σχέσεις 

(10), (11), (12) και (13).

t ο διαγενόμενος χρόνος από την αρχή εκροής του αντλιοστασίου

E o συντελεστής διάχυσης/ διασποράς κατά τη διεύθυνση μεταφοράς

U η ταχύτητα μεταφοράς

x η απόσταση στην κατεύθυνση μεταφοράς

k  ο ρυθμός αποδόμησης (σε  μονάδες αντίστροφου χρόνου)  

και η έκχυση του αντλιοστασίου αντιστοιχεί στο σημείο x = 0.  

Η ανωτέρω σχέση (15) εφαρμόζεται ως έχει στα αντλιοστάσια Β1 και Β4.

4.4 Μεταφορά /Διασπορά Εκροής σε αρχικό αποδέκτη μεγάλης  
επιφανείας και   δίαυλο  

H ανωτέρω διαταραχή συγκέντρωσης στο σημείο έκχυσης μεταφέρεται και διαχέεται στο πλάτος 

και στο μήκος των αντιστοίχων αρχικών αποδεκτών - λεκανών και ισχύει για τα αντλιοστάσια Β2 

και Β3 (Ανατολική Κλείσοβα και λεκάνη Νίδοβας αντίστοιχα) και στη συνέχεια μεταφέρεται στους 

διαμήκεις αποδέκτες - διαύλους μέχρι το σημείο εξόδου στη λ/θ.  
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Στην περίπτωση αυτή προτείνεται  η μοντελοποίηση της μεταφοράς/ διάχυσης/ διασποράς ως 

ακολούθως.  

Έστω ένα κατακόρυφο στοιχείο, όπως φαίνεται σχηματικά παρακάτω:

h

dx

dy

x

y

οριζόντια
μεταφορά

ταχύτητα= U

στοιχειώδης όγκος

εγκάρσια διασπορά
λόγωτυρβώδους ανάμειξης κατά
την διεύθυνση y

Σχήμα 4.4.1  Στοιχειακό  τμήμα  διασποράς  μετακινούμενο  στην  κατεύθυνση  του  ενδιάμεσου  
αποδέκτη  x με τυρβώδη διασπορά κατά την κατεύθυνση y.

4.4.1 Διάχυση/ Διασπορά ίδιας τάξης μεγέθους στην εγκάρσια και στην 
κατεύθυνση μεταφοράς

Η κατακόρυφη διασπορά θεωρείται ότι είναι μηδέν και έτσι ο στοιχειώδης όγκος έχει επιφάνεια 

ροής  Α.   Είναι  δυνατή  η  εφαρμογή  της  ακόλουθης  σχέσης  διάχυσης/  διασποράς  σε  δύο 

διαστάσεις και  μεταφοράς εντός του αρχικού αποδέκτη:

c(x, y, t) = [φόρτιση]  [συντελεστής αραίωσης με διασπορά κατανομής Poisson 

στη διεύθυνση  x και συντελεστής αποδόμησης] [συντελεστής αραίωσης 

με διασπορά κατανομής Poisson στη διεύθυνση y] (16)

και στη συνέχεια με αρχική συγκέντρωση c0, όση προκύπτει από την (16) για x που αντιστοιχεί 

στο τέλος της διαδρομής του αρχικού αποδέκτη εφαρμογή της (15) στον δίαυλο που ακολουθεί 

μέχρι την έξοδο στην λιμνοθάλασσα.
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4.4.2 Ρηχός  και  μεγάλης  επιφάνειας  αρχικός  αποδέκτης:  υψηλή  τιμή 
εγκάρσιας  διάχυσης/  διασποράς  σε  σχέση  με  διασπορά  στην 
κατεύθυνση μεταφοράς

Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα στον αρχικό αποδέκτη διαφέρει λόγω της διαφορετικής του 

γεωμετρίας.  H παροχή του αντλιοστασίου θεωρείται σταθερή, όπως και το βάθος ανάμειξης 

(ίσο με το βάθος του αποδέκτη, h), η ταχύτητα μεταφοράς (U), και η κατεύθυνση ροής.

Ο  ρυθμός  φόρτισης  (ρυθμός  εισαγωγής  της  ουσίας  ενδιαφέροντος)  του  αποδέκτη  από  το 

αντλιοστάσιο μπορεί να ορισθεί ως:

Q0  = (Fout +F) c0 (17)

όπου

Fout +F δίνεται από την (10) 

Q0 = ρυθμός φόρτισης (εισόδου) ουσίας, gr / sec.

Ο ρυθμός ροής του νερού για τη διατομή στο σημείο έκχυσης δίνεται από:

Q  = U  h  W (18)

όπου

Q  =  ογκομετρικός ρυθμός ροής νερού που κινείται στη διατομή που αντιστοιχεί στο σημείο 

εκροής του αντλιοστασίου, m3 / s

U  =  μέση ταχύτητα μεταφοράς στον αρχικό αποδέκτη, m /s

h  =  μέσο βάθος αρχικού αποδέκτη, m

W  = πλάτος αποδέκτη στο σημείο έκχυσης, m. 

Η μέση συγκέντρωση στο σημείο έκχυσης μπορεί τότε να υπολογισθεί από την σχέση (11).  

cb  = [(Fout +F) c0 ] / Q   (19)

ή θεωρώντας μόνο τη ροή του αντλιοστασίου από τις ροές εισόδου, για την ποσοτικοποίηση της 

επίδρασής της, εφ΄ όσον Fout +F = F1  προκύπτει τότε από την (10):

cb  = (F1  c0 ) / Q

ή
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cb  = (F1  c0 ) / (U  h  W ) (20)

όπου cb  =  μέση συγκέντρωση εντός του λεκανοειδούς αποδέκτη κατά την κατεύθυνση ροής. 

Ενώ  η  μάζα  μετακινείται  από  το  σημείο  έκχυσης  στο  λεκανοειδή  αποδέκτη,  η  διάχυση/ 

διασπορά  λόγω  στροβιλισμού  οδηγεί  σε  μείωση  της  συγκέντρωσης  της  ουσίας.    Για  τον 

λεκανοειδή αποδέκτη θεωρούνται τα ακόλουθα: 

- Η  ταχύτητα  μεταφοράς  U  εντός  του  λεκανοειδούς  αποδέκτη  καθώς  και  ο  ρυθμός 

έκχυσης θεωρούνται σταθεροί. 

- Η ταχύτητα μεταφοράς είναι εν γένει μικρότερη από αυτή των διαύλων και προκύπτει 

από την εξίσωση συνέχειας

- Λόγω του μικρού βάθους, η κατακόρυφη διασπορά θεωρείται ότι είναι μηδέν και έτσι ο 

στοιχειώδης όγκος έχει πάχος h.  

- Λόγω  της  χαμηλής  ταχύτητας  μεταφοράς  και  τύρβης  κατά  τη  διεύθυνση  ροής,  η 

διασπορά κατά το μήκος θεωρείται μικρή εντός του αρχικού αποδέκτη / λεκάνης, δηλαδή 

κυριαρχεί η μεταφορά κατά x.  

- Η  διασπορά  περιορίζεται  μόνο  κατά  την  εγκάρσια  διεύθυνση  και  μοντελοποιείται 

χρησιμοποιώντας τον νόμο του Fick μ' ένα συντελεστή διασποράς ανεξάρτητο κλίμακας 

(Εy που εξαρτάται από το W αλλά διάφορο του f(y)).  

Από τα  ανωτέρω,  η  σχέση  που  περιγράφει  την  μεταφορά  /  διάχυση  /διασπορά  σε  μόνιμη 

κατάσταση είναι:

Μεταφορά στο μοναδιαίο όγκο  = διάχυση/διασπορά στο μοναδιαίο όγκο  (21)

Λύση  της  (21)  αποτελεί  η  διασπορά  κατά  Gauss.   Λόγω  της  αβεβαιότητας  των  οριακών 

συνθηκών  και  της  επίδρασης  των  ρευμάτων  αντιρροής  στην  περίμετρο  του  λεκανοειδούς 

αποδέκτη μπορεί  να προσδιορισθεί   μια μέση συγκέντρωση στην εγκάρσια διεύθυνση c*,  η 

οποία να προσεγγίζει επαρκώς την (21).  

Λαμβάνεται:

c*  = (F1  c0 ) / (U  h  y ) (22)

y  =  Κ  x1/2 (23)
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ή

0,
 x

* 1/2
1 >

⋅⋅⋅
⋅

= x
KhU

cF
c o (24)

όπου: 

c*  =  μέση κατά πλάτος συγκέντρωση σε σχέση με την απόσταση στην κατεύθυνση μεταφοράς 

εντός του αρχικού λεκανοειδούς αποδέκτη με εγκάρσια διασπορά    

Κ = σταθερά εντός του λεκανοειδούς αποδέκτη, εξαρτάται από την ταχύτητα μεταφοράς και το 

συντελεστή διασποράς,  κατά προσέγγιση, ln Κ = ko + α ln E - β ln U  όπου ko, α, β σταθερές στον 

αποδέκτη. Λαμβάνεται ko=1,8, α= β =√5/4.

y  =   πλάτος εγκάρσιας διασποράς, m.

Σύμφωνα με την (24),  η μέση συγκέντρωση κατά την διεύθυνση μεταφοράς εντός του αρχικού 

αποδέκτη που παρουσιάζει εγκάρσια διασπορά είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας 

της απόστασης μεταφοράς από το σημείο έκχυσης του αντλιοστασίου.  Μετά το λεκανοειδή, η ροή 

εισέρχεται σε επιμήκη αποδέκτη (δίαυλο) πριν την έξοδο στον τελικό αποδέκτη. Η εφαρμογή της 

σχέσης (15) στο δίαυλο μπορεί να γίνει με αρχική συγκέντρωση όση προκύπτει από την (24).  

Για την ποσοτική περιγραφή της διασποράς εντός του λεκανοειδούς αποδέκτη σε περίπτωση που 

θεωρηθούν  και  οι  υπόλοιπες  ροές  εισόδου,  οι  οποίες  βέβαια  δεν  εισέρχονται  στο  ίδιο  σημείο 

εκροής  του  αντλιοστασίου  αλλά  είναι  κατανεμημένες  σε  διάφορα  σημεία  του  λεκανοειδούς 

αποδέκτη, τότε η συνολική ροή (όπως δίνεται από την εξίσωση (10)) δεν αντιστοιχεί σε σημειακή 

πηγή και μια βελτιωμένη προσέγγιση μπορεί να γίνει θεωρώντας μια εικονική σημειακή συνολική 

πηγή φόρτισης με την συγκέντρωση όπως δίνεται από την (11) ως ακολούθως: 

Ορίζονται μια εικονική απόσταση xb που δίνει την συγκέντρωση cb στο άκρο του αρχικού αποδέκτη 

κατά την κατεύθυνση μεταφοράς, έως την είσοδο του διαύλου έτσι ώστε:

  *c=bc  (24’)

η τιμή της cb μπορεί να προσδιορισθεί από την (20) που επιτρέπει εύρεση του xb από την (24). 

Στη συνέχεια στο δίαυλο μπορεί να εφαρμοσθεί η (23) για x ίσο με x + x b μέχρι τον τελικό 

αποδέκτη.
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Σχήμα 4.4.2 Χρόνος παλίρροιας και χρόνος εφαρμογής του μοντέλου διασποράς επίδρασης  
των αντλιοστασίων.

4.5 Εφαρμογή 1:  Επίδραση Αντλιοστασίων Β2 και Β3

Θεωρείται η περίπτωση της αμπώτιδας.

Σε  περίπτωση  θεώρησης  μόνο  της  εισροής  του  αντλιοστασίου  (σημειακή  πηγή)  και  της 

μεταφοράς/ διασποράς/ διάχυσης 

1. Εφαρμόζεται η σχέση (23) για την εύρεση της συγκέντρωσης στο άκρο του λεκανοειδούς 

αποδέκτη έκχυσης / είσοδο του διαύλου.  

2.  εφαρμόζεται η σχέση (15) και με αρχική συγκέντρωση c0, όση προκύπτει από την (23) για 

την εύρεση της διασποράς συγκέντρωσης της ουσίας εντός του κατάντη διαύλου.

3. εφαρμόζεται  η  σχέση  (16)  για  την  διασπορά  στο  τελικό  αποδέκτη  με  ρυθμό  φόρτισης 

m’ = c (Fout + F) όπου c η συγκέντρωση στο άκρο του διαύλου και  Fout + F δίνεται από την 

(10) για την περίπτωση της αμπώτιδας. 

Σε  περίπτωση  πολλαπλών  εισροών  κατανεμημένων  σε  διάφορα  σημεία  του  λεκανοειδούς 

αποδέκτη για την εύρεση της διασποράς εντός της λεκάνης:

1. Εφαρμόζεται  η  σχέση  (19)  για  την  εύρεση  της  μέσης  συγκέντρωσης  στο  άκρο  του 

λεκανοειδούς αποδέκτη έκχυσης / είσοδο του διαύλου.  

2. γίνεται εφαρμογή της σχέσης (24) για την εύρεση της απόστασης έκχυσης της εικονικής 

σημειακής φόρτισης  ανάντη του αντλιοστασίου.
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3. εφαρμόζεται η σχέση (23) για x ίσο με x + xb όπου x το μήκος διαδρομής εντός της λεκάνης 

από το αντλιοστάσιο.

4. εφαρμόζεται η σχέση (15) και με αρχική συγκέντρωση c0, όση προκύπτει από το βήμα 3 

ανωτέρω στο άκρο της λεκάνης για την εύρεση της διασποράς συγκέντρωσης της ουσίας 

εντός του κατάντη διαύλου.

5. εφαρμόζεται  η  σχέση  (16)  για  την  διασπορά  στο  τελικό  αποδέκτη  με  ρυθμό  φόρτισης 

m’ = c (Fout + F) όπου c η συγκέντρωση στο άκρο του διαύλου όπως προκύπτει από το βήμα 

4 ανωτέρω και  Fout + F δίνεται από την (10) για την περίπτωση της αμπώτιδας. 

Πίνακας 4.5.1 Διαστάσεις  διαύλων  και  λεκανών  (ενδιάμεσων  αποδεκτών)  έκχυσης  των  
αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3 και Β4 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ
ΜΕΣΟ 
ΒΑΘΟΣ

μ. μ. μ.
ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ 2720 150 1
ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ 2 1180 260 1
ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 3000 1150 1
ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 5215 169 1,5
ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ (από Β4 
έως έξοδο) 2650 169 1,5
ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1180 274 1,5
ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1605 75 1
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Πίνακας 4.5.2 Τιμές  παραμέτρων για  εφαρμογή  του  μοντέλου  προσομοίωσης  επίδρασης  των  
αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3 και Β4 

Αντλιοστάσιο Β3 Β1 Β2  Β4
Ενδιάμεσος Αποδέκτης Λεκάνη 

Νίδοβας 
Δίαυλος 
Μούτσιου 

Δίαυλος 
Κλείσοβας

Δίαυλος 
Κλείσοβας

Παράμετρος
A δίαυλος (m2) 411 150 253,5 253,5
A λεκάνη (m2)   1150  
S (m2) 323.320 408.000 881.335 447.850

U δίαυλος (m/sec) 0,009 0,033481481 0,030 0,027
U λεκάνη (m/sec) 0,005  0,007  
l 1180 2720 5215 2650
Ε (m2/sec) 6 19 45 18

τ (h) 2 2 2 2
τ (sec) 7200 7200 7200 7200
c0 αλατότητα (‰) 3,90 2,00 2,30 7,40

Ftot (m3/sec) 3,8 5,0 7,5 6,8

Δhα (m) 0,16 0,16 0,16 0,16

Δhπ (m) 0,16 0,16 0,16 0,16

Qα (m3/sec) 2,4 3,0 6,5 3,3

Qπ 2,4 3,0 6,5 3,3

Τα (h) 6 6 6 6

Τπ (h) 6 6 6 6

αλατότητα τελικού αποδέκτη (‰)
30 30 30 30

4.5.1 Μεταβολή αλατότητας στη λεκάνη Νίδοβας και στο δίαυλο Αιτωλικού 
με επίδραση του αντλιοστασίου Β3

ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ
cb= 16,1 mg/l
xb= 107 m

y= 2.245 m
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ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 110 16,15
0,2l 220 17,28
0,3l 330 17,78
0,4l 440 18,08
0,5l 550 18,28
0,6l 660 18,43
0,7l 770 18,55
0,8l 880 18,64
0,9l 990 18,72

l 1100 18,78

AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3  
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Σχήμα 4.5.1 Προσομοίωση κατανομής αλατότητας στη λεκάνη Νίδοβας: επίδραση 
αντλιοστασίου Β3.  Έχει θεωρηθεί αρχική αλατότητα λεκάνης 20‰.
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Πίνακας 4.5.3 Δυναμική Κατανομή Αλατότητας στο δίαυλο Αιτωλικού.  Επίδραση αντλιοστασίου Β3.

Δίαυλος Αιτωλικού
Πίνακας αλατότητας c(x,t)

co (‰)
3,90

t (h) 6,739 7,239 7,739 8,239 8,739 9,239 9,739 10,239 10,739 11,239

X(m) c(x,t) (‰)

0,1l 18,99 19,04 19,10 19,15 19,21 19,26 19,32 19,38 19,44 19,50

0,2l 18,79 18,78 18,79 18,81 18,83 18,85 18,89 18,92 18,96 19,00

0,3l 19,09 19,00 18,93 18,88 18,84 18,81 18,79 18,79 18,78 18,79

0,4l 19,86 19,66 19,50 19,36 19,24 19,14 19,06 18,99 18,93 18,89

0,5l 21,00 20,69 20,43 20,19 19,99 19,81 19,65 19,51 19,39 19,28

0,6l 22,37 21,97 21,62 21,29 21,01 20,75 20,51 20,31 20,12 19,95

0,7l 23,83 23,37 22,95 22,56 22,20 21,88 21,58 21,31 21,06 20,83

0,8l 25,23 24,75 24,30 23,87 23,48 23,11 22,76 22,44 22,14 21,86

0,9l 26,48 26,02 25,57 25,14 24,73 24,34 23,97 23,62 23,29 22,97

l 27,52 27,11 26,70 26,29 25,90 25,51 25,14 24,78 24,43 24,10
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AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΝΙΔΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3  
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Σχήμα 4.5.2 Δυναμική  προσομοίωση  κατανομής  αλατότητας  στο  δίαυλο  Αιτωλικού:  επίδραση  αντλιοστασίου  Β3.   Έχει  θεωρηθεί  αρχική  
αλατότητα λεκάνης 20‰ και αλατότητα τελικού αποδέκτη ίση με 30‰.
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4.5.2 Μεταβολή  αλατότητας  στη  λεκάνη  και  στο  δίαυλο  Κλείσοβας: 
επίδραση αντλιοστασίου Β2

ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
cb= 9,6 mg/l
xb= 2 m

y= 9.104 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 300 19,39
0,2l 600 19,57
0,3l 900 19,65
0,4l 1200 19,69
0,5l 1500 19,73
0,6l 1800 19,75
0,7l 2100 19,77
0,8l 2400 19,78
0,9l 2700 19,80

l 3000 19,81

AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2  

19,10

19,20

19,30

19,40

19,50

19,60

19,70

19,80

19,90
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Σχήμα 4.5.3 Προσομοίωσης κατανομής αλατότητας στη λεκάνη Κλείσοβας: επίδραση  
αντλιοστασίου Β2.  Αρχική αλατότητα λεκάνης 20‰.  
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Πίνακας 4.5.4 Κατανομή αλατότητας στο δίαυλο Κλείσοβας.  Επίδραση αντλιοστασίου Β2.

Δίαυλος Κλείσοβας Β2
Πίνακας αλατότητας c(x,t)

co (‰)
2,30

t (h) 4,967 5,467 5,967 6,467 6,967 7,467 7,967 8,467 8,967 9,467
X(m) c(x,t) (‰)

0,1l 19,81 19,82 19,84 19,88 19,92 19,97 20,02 20,08 20,13 20,20
0,2l 20,60 20,39 20,23 20,10 20,00 19,93 19,88 19,84 19,82 19,81
0,3l 22,67 22,22 21,83 21,49 21,21 20,97 20,76 20,58 20,43 20,30
0,4l 25,17 24,59 24,06 23,58 23,14 22,75 22,40 22,08 21,80 21,55
0,5l 27,31 26,77 26,24 25,74 25,26 24,80 24,37 23,97 23,60 23,25
0,6l 28,74 28,35 27,94 27,51 27,09 26,66 26,25 25,84 25,45 25,07
0,7l 29,50 29,27 29,01 28,73 28,41 28,09 27,75 27,40 27,05 26,70
0,8l 29,83 29,73 29,59 29,43 29,23 29,02 28,78 28,53 28,26 27,98
0,9l 29,95 29,91 29,85 29,77 29,67 29,55 29,41 29,25 29,06 28,87

l 29,99 29,98 29,95 29,92 29,88 29,82 29,74 29,65 29,54 29,42

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2 
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σε χρόνο t (h)= 4,967
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σε χρόνο t (h)= 6,467

σε χρόνο t (h)= 6,967
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Σχήμα 4.5.4 Δυναμική προσομοίωση κατανομής αλατότητας στο δίαυλο Κλείσοβας: επίδραση αντλιοστασίου Β2.  Αρχική αλατότητα λεκάνης  
20‰ και αλατότητα τελικού αποδέκτη 30‰.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.5.3 Κατανομή οργανικής ρύπανσης στη λεκάνη Νίδοβας και στο δίαυλο 
Αιτωλικού λόγω επίδρασης του αντλιοστασίου Β3

ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ
cl= 3,12 mg/l
cb= 10 mg/l
xb= 107 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 110 9,86
0,2l 220 6,97
0,3l 330 5,69
0,4l 440 4,93
0,5l 550 4,41
0,6l 660 4,03
0,7l 770 3,73
0,8l 880 3,49
0,9l 990 3,29

l 1100 3,12

BOD ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3  
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Σχήμα 4.5.5 Προσομοίωση επίδρασης αντλιοστασίου Β3 στη λεκάνη Νίδοβας:  οργανική  
φόρτιση (BOD).  

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Πίνακας 4.5.5 Δυναμική προσομοίωση κατανομής οργανικoύ φορτίου στο δίαυλο Αιτωλικού.  Επίδραση αντλιοστασίου Β3.

Δίαυλος Αιτωλικού
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
10,00

t (h) 6,739 7,239 7,739 8,239 8,739 9,239 9,739 10,239 10,739 11,239
X(m) c(x,t) (mg/l)

0,1l 2,89 2,87 2,84 2,82 2,79 2,76 2,74 2,71 2,69 2,66
0,2l 2,95 2,94 2,92 2,91 2,89 2,87 2,85 2,83 2,81 2,79
0,3l 2,87 2,88 2,89 2,89 2,89 2,88 2,87 2,86 2,85 2,84
0,4l 2,67 2,71 2,74 2,76 2,78 2,80 2,81 2,81 2,81 2,81
0,5l 2,37 2,44 2,50 2,55 2,59 2,62 2,65 2,68 2,70 2,71
0,6l 2,00 2,10 2,19 2,26 2,33 2,38 2,43 2,47 2,51 2,54
0,7l 1,62 1,74 1,84 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,27 2,32
0,8l 1,25 1,37 1,49 1,59 1,69 1,77 1,86 1,93 2,00 2,06
0,9l 0,93 1,04 1,15 1,26 1,36 1,46 1,55 1,63 1,71 1,78

l 0,65 0,76 0,86 0,96 1,06 1,16 1,25 1,33 1,42 1,49

Κινητική 
αποδόμησης 
k= 0,2 d-1

2,31481E-06 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ AITΩΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3
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σε χρόνο t (h)= 8,739

σε χρόνο t (h)= 9,239

σε χρόνο t (h)= 9,739

σε χρόνο t (h)= 10,239

σε χρόνο t (h)= 10,739

σε χρόνο t (h)= 11,239

Σχήμα 4.5.6 Δυναμική προσομοίωση κατανομής οργανικού φορτίου (BOD)) στo δίαυλο Αιτωλικού: επίδραση αντλιοστασίου Β3.  

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.5.4 Μεταβολή οργανικής ρύπανσης στη λεκάνη Νίδοβας και στο δίαυλο 
Αιτωλικού  λόγω  επίδρασης  του  αντλιοστασίου  Β3  &  της  ΕΕΛ 
Αιτωλικού

ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ
cb= 10,08 mg/l
cl= 2,98 mg/l
xb= 107 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 110 7,02
0,2l 220 5,72
0,3l 330 4,95
0,4l 440 4,42
0,5l 550 4,04
0,6l 660 3,73
0,7l 770 3,49
0,8l 880 3,29
0,9l 990 3,12

l 1100 2,98

BOD ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3 & ΕΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
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Σχήμα 4.5.7 Δυναμική προσομοίωση κατανομής οργανικής φόρτισης (BOD) στη λεκάνη 
Νίδοβας: συνδυασμένη επίδραση αντλιοστασίου Β3 και ΕΕΛ Αιτωλικού

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Πίνακας 4.5.6 Οργανική ρύπανση στο δίαυλο Αιτωλικού.  Συνδυασμένη επίδραση αντλιοστασίου Β3 & ΕΕΛ Αιτωλιού.

Δίαυλος Νίδοβας
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
10,00

t (h) 6,739 7,239 7,739 8,239 8,739 9,239 9,739 10,239 10,739 11,239
X(m) c(x,t) (mg/l)

0,1l 2,21 2,15 2,10 2,04 1,99 1,94 1,89 1,84 1,79 1,75
0,2l 2,25 2,20 2,16 2,11 2,06 2,01 1,97 1,92 1,87 1,83
0,3l 2,19 2,16 2,13 2,09 2,06 2,02 1,98 1,94 1,90 1,86
0,4l 2,03 2,03 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,91 1,88 1,85
0,5l 1,80 1,83 1,84 1,85 1,85 1,84 1,83 1,82 1,80 1,78
0,6l 1,53 1,58 1,61 1,64 1,66 1,67 1,68 1,68 1,68 1,67
0,7l 1,24 1,30 1,36 1,40 1,44 1,47 1,49 1,51 1,52 1,52
0,8l 0,96 1,03 1,10 1,15 1,20 1,24 1,28 1,31 1,33 1,35
0,9l 0,71 0,78 0,85 0,91 0,97 1,02 1,07 1,11 1,14 1,17

l 0,50 0,57 0,64 0,70 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 0,98

Κινητική 
αποδόμησης 
k= 1 d-1

1,15741E-05 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3 & ΕΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
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σε χρόνο t (h)= 7,739

σε χρόνο t (h)= 8,239

σε χρόνο t (h)= 8,739

σε χρόνο t (h)= 9,239

σε χρόνο t (h)= 9,739

σε χρόνο t (h)= 10,239

σε χρόνο t (h)= 10,739

σε χρόνο t (h)= 11,239

Σχήμα 4.5.8 Αποτελέσματα προσομοίωσης συνδυασμένης επίδρασης αντλιοστασίου Β3 και ΕΕΛ Αιτωλικού: οργανικό φορτίο  (BOD) στο 
δίαυλο Αιτωλικού.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.5.5 Κατανομή  οργανικής  ρύπανσης  στη  λεκάνη  και  στο  δίαυλο 
Κλείσοβας: επίδραση του αντλιοστασίου Β2

ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
cl= 0,63 mg/l
cb= 5 mg/l
xb= 48 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) C(x)
0,1l 300 2,00
0,2l 600 1,41
0,3l 900 1,15
0,4l 1200 1,00
0,5l 1500 0,89
0,6l 1800 0,82
0,7l 2100 0,75
0,8l 2400 0,71
0,9l 2700 0,67

l 3000 0,63

BOD ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2  
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Σχήμα 4.5.9 Προσομοίωση κατανομής οργανικού φορτίου  (BOD) στη λεκάνη Κλείσοβας: 
επίδραση αντλιοστασίου Β2.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Πίνακας 4.5.7 Κατανομή Οργανικού φορτίου στο δίαυλο Κλείσοβας.  Επίδραση αντλιοστασίου Β2.

Δίαυλος Κλείσοβας
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
5,00

t (h) 5,326 5,826 6,326 6,826 7,326 7,826 8,326 8,826 9,326 9,826
x(m) c(x,t) (mg/l)

0,1l 0,51 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,42 0,41 0,40
0,2l 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43 0,42
0,3l 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40
0,4l 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35
0,5l 0,15 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29
0,6l 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21
0,7l 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15
0,8l 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,9l 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05

l 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Κινητική 
αποδόμησης 
k= 1 d-1

1,15741E-05 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤO ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2
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Σχήμα 4.5.10 Δυναμική προσομοίωση κατανομής οργανικού φορτίου (BOD) στο δίαυλο Κλείσοβας: επίδραση αντλιοστασίου Β2.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.5.6 Κατανομή οργανικής ρύπανσης στη λεκάνη Νίδοβας και στο δίαυλο 
Αιτωλικού  υπό  την  επίδραση  του  αντλιοστασίου  Β3  με  χρήση 
Βιολογικών Φίλτρων

ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ
cl= 2,34 mg/l
cb= 7,5 mg/l
xb= 107 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 110 7,40
0,2l 220 5,23
0,3l 330 4,27
0,4l 440 3,70
0,5l 550 3,31
0,6l 660 3,02
0,7l 770 2,80
0,8l 880 2,62
0,9l 990 2,47

l 1100 2,34

BOD ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΔΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3 ME ΧΡΗΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  
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ΕΝ
ΤΡ

Ω
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O

D
 (m

g/
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Σχήμα 4.5.11 Προσομοίωση  κατανομής   οργανικού  φορτίου  (BOD)  στη  λεκάνη  Νίδοβας  με  
χρήση βιολογικών φίλτρων: επίδραση αντλιοστασίου Β3, θεωρούμενη απόδοση  
75%.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Πίνακας 4.5.8 Κατανομή οργανικής ρύπανσης στο δίαυλο Αιτωλικού.  Επίδραση αντλιοστασίου Β3 με χρήση βιολογικών φίλτρων.

Δίαυλος Αιτωλικού
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
7,50
ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ:

75%
t (h) 2,000 6,739 7,239 7,739 8,239 8,739 9,239 9,739 10,239 10,739 11,239

X(m) c(x,t) (mg/l)
0,1l 2,17 2,15 2,13 2,11 2,09 2,07 2,05 2,03 2,01 1,99
0,2l 2,21 2,20 2,19 2,18 2,17 2,15 2,14 2,12 2,11 2,09
0,3l 2,15 2,16 2,16 2,17 2,16 2,16 2,15 2,15 2,14 2,13
0,4l 2,00 2,03 2,05 2,07 2,09 2,10 2,10 2,11 2,11 2,11
0,5l 1,77 1,83 1,87 1,91 1,94 1,97 1,99 2,01 2,02 2,03
0,6l 1,50 1,58 1,64 1,69 1,74 1,79 1,82 1,86 1,88 1,91
0,7l 1,22 1,30 1,38 1,45 1,51 1,57 1,62 1,66 1,71 1,74
0,8l 0,94 1,03 1,11 1,19 1,26 1,33 1,39 1,45 1,50 1,55
0,9l 0,69 0,78 0,87 0,95 1,02 1,09 1,16 1,22 1,28 1,33

l 0,49 0,57 0,65 0,72 0,80 0,87 0,93 1,00 1,06 1,12

Κινητική αποδόμησης k= 0,2 d-1

2,31481E-06 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3 ME ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Φ ΙΛΤΡΩΝ 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ

ΣΥ
ΓΚ

ΕΝ
ΤΡ

Ω
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 B
O

D
 (m

g/
l)

σε χρόνο t (h)= 6,739

σε χρόνο t (h)= 7,239

σε χρόνο t (h)= 7,739

σε χρόνο t (h)= 8,239

σε χρόνο t (h)= 8,739

σε χρόνο t (h)= 9,239

σε χρόνο t (h)= 9,739

σε χρόνο t (h)= 10,239

σε χρόνο t (h)= 10,739

σε χρόνο t (h)= 11,239

Σχήμα 4.5.12 Δυναμική προσομοίωση κατανομής οργανικού φορτίου (BOD) στο δίαυλο Αιτωλικού με χρήση βιολογικών φίλτρων: επίδραση 
αντλιοστασίου Β3, θεωρούμενη απόδοση Β.Φ. 75%.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.5.7 Κατανομή  οργανικής  ρύπανσης  στη  λεκάνη  και  στο  δίαυλο 
Κλείσοβας  υπό  την  επίδραση  του  αντλιοστασίου  Β2  με  χρήση 
Βιολογικών Φίλτρων

ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
cl= 0,47 mg/l
cb= 3,75 mg/l
xb= 48 m

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ x (m) c(x)
0,1l 300 1,50
0,2l 600 1,06
0,3l 900 0,86
0,4l 1200 0,75
0,5l 1500 0,67
0,6l 1800 0,61
0,7l 2100 0,57
0,8l 2400 0,53
0,9l 2700 0,50

l 3000 0,47

BOD ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2 ME ΧΡΗΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Φ ΙΛΤΡΩΝ   

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l
ΜΗΚΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
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D
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Σχήμα 4.5.13 Προσομοίωση  κατανομής  οργανικού  φορτίου  (BOD)  στη  λεκάνη  Κλείσοβας  με  
χρήση βιολογικών φίλτρων: επίδραση αντλιοστασίου Β2, θεωρούμενη απόδοση  
75%.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Πίνακας 4.5.9 Κατανομή οργανικής ρύπανσης στο δίαυλο Κλείσοβας.  Επίδραση αντλιοστασίου Β2 με χρήση βιολογικών φίλτρων.

Δίαυλος Κλείσοβας
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
3,75
ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ:

75%
t (h) 5,326 5,826 6,326 6,826 7,326 7,826 8,326 8,826 9,326 9,826

X(m) c(x,t) (mg/l)
0,1l 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30
0,2l 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31
0,3l 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30
0,4l 0,20 0,21 0,22 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27
0,5l 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
0,6l 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16
0,7l 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
0,8l 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07
0,9l 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04

l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Κινητική 
αποδόμησης k= 1 d-1

1,15741E-05 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤO ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2 ME ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Φ ΙΛΤΡΩΝ 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ
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σε χρόνο t (h)= 5,326

σε χρόνο t (h)= 5,826

σε χρόνο t (h)= 6,326

σε χρόνο t (h)= 6,826

σε χρόνο t (h)= 7,326

σε χρόνο t (h)= 7,826

σε χρόνο t (h)= 8,326

σε χρόνο t (h)= 8,826

σε χρόνο t (h)= 9,326

σε χρόνο t (h)= 9,826

Σχήμα 4.5.14 Δυναμική προσομοίωση κατανομής  οργανικής ρύπανσης (BOD) στο δίαυλο Κλείσοβας με χρήση βιολογικών φίλτρων: επίδραση 
αντλιοστασίου Β2, θεωρούμενη απόδοση βιοφίλτρων 75%.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.6 Εφαρμογή 2: Επίδραση Αντλιοστασίων Β1 και Β4

Θεωρείται  η περίπτωση της αμπώτιδας.  Εφαρμόζεται  η σχέση (15) για τις περιπτώσεις απ’ 

ευθείας έκχυσης στους διαμήκεις αποδέκτες όπου c0 η μέση συγκέντρωση στο σημείο έκχυσης 

όπως προσδιορίσθηκε στην εξίσωση (11)  ή (13) ανωτέρω.  

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.6.1 Μεταβολή αλατότητας στο δίαυλο Μούτσιου υπό την επίδραση του αντλιοστασίου Β1

Πίνακας 4.6.1 Αλατότητα  στο δίαυλο Μούτσιου.  Επίδραση αντλιοστασίου Β1.

Δίαυλος Μούτσιου
Πίνακας αλατότητας c(x,t)

co (‰)
2,00

t (h) 2,090 2,590 3,090 3,590 4,090 4,590 5,090 5,590 6,090 6,590
X(m) c(x,t) (‰)

0,1l 28,00 28,01 28,04 28,08 28,12 28,16 28,21 28,25 28,30 28,35
0,2l 28,24 28,12 28,05 28,01 28,00 28,00 28,02 28,04 28,07 28,11
0,3l 28,81 28,55 28,37 28,23 28,14 28,07 28,03 28,01 28,00 28,00
0,4l 29,38 29,10 28,85 28,65 28,48 28,35 28,24 28,16 28,10 28,06
0,5l 29,75 29,54 29,32 29,11 28,92 28,74 28,59 28,46 28,35 28,26
0,6l 29,92 29,81 29,67 29,50 29,32 29,15 28,98 28,83 28,69 28,57
0,7l 29,98 29,94 29,86 29,76 29,63 29,49 29,34 29,19 29,05 28,91
0,8l 30,00 29,98 29,95 29,90 29,82 29,73 29,61 29,49 29,37 29,24
0,9l 30,00 30,00 29,99 29,96 29,92 29,87 29,80 29,71 29,61 29,51

l 30,00 30,00 30,00 29,99 29,97 29,94 29,90 29,85 29,79 29,71

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΜΟΥΤΣΙΟΥ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β1 

27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

30,00

30,50

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ

 Α
ΛΑ

ΤΟ
ΤΗ

ΤΑ
 (‰

)

σε χρόνο t (h)= 2,090

σε χρόνο t (h)= 2,590

σε χρόνο t (h)= 3,090

σε χρόνο t (h)= 3,590

σε χρόνο t (h)= 4,090

σε χρόνο t (h)= 4,590

σε χρόνο t (h)= 5,090

σε χρόνο t (h)= 5,590

σε χρόνο t (h)= 6,090

σε χρόνο t (h)= 6,590

Σχήμα 4.6.1 Δυναμική προσομοίωση κατανομής αλατότητας στο δίαυλο Μούτσιου: επίδραση αντλιοστασίου Β1, θεωρούμενη αλατότητα τελικού  
αποδέκτη 30‰.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.6.2 Δυναμική κατανομή αλατότητας στο δίαυλο Kλείσοβας υπό την επίδραση του αντλιοστασίου Β4

Πίνακας 4.6.2 Αλατότητα  στο δίαυλο Κλείσοβας.  Επίδραση αντλιοστασίου Β4.

Δίαυλος Κλείσοβας Β4
Πίνακας αλατότητας c(x,t)

co (‰)
7,40

t (h) 2,737 3,237 3,737 4,237 4,737 5,237 5,737 6,237 6,737 7,237
X(m) c(x,t) (‰)

0,1l 30,60 30,62 30,67 30,74 30,82 30,91 31,00 31,10 31,20 31,30
0,2l 31,29 31,00 30,81 30,69 30,63 30,60 30,60 30,62 30,66 30,71
0,3l 32,98 32,36 31,88 31,52 31,24 31,03 30,88 30,76 30,68 30,63
0,4l 34,91 34,15 33,48 32,93 32,46 32,07 31,74 31,48 31,26 31,08
0,5l 36,44 35,77 35,11 34,50 33,94 33,44 32,99 32,60 32,26 31,97
0,6l 37,35 36,90 36,40 35,87 35,34 34,83 34,35 33,90 33,49 33,11
0,7l 37,78 37,54 37,23 36,85 36,44 36,01 35,57 35,14 34,72 34,32
0,8l 37,94 37,84 37,68 37,46 37,19 36,87 36,53 36,17 35,80 35,42
0,9l 37,99 37,95 37,88 37,77 37,62 37,42 37,19 36,92 36,63 36,32

l 38,00 37,99 37,96 37,92 37,84 37,73 37,59 37,42 37,22 36,99

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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AΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β4 

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ

 Α
ΛΑ

ΤΟ
ΤΗ

ΤΑ
 (‰

)

σε χρόνο t (h)= 2,737

σε χρόνο t (h)= 3,237

σε χρόνο t (h)= 3,737

σε χρόνο t (h)= 4,237

σε χρόνο t (h)= 4,737

σε χρόνο t (h)= 5,237

σε χρόνο t (h)= 5,737

σε χρόνο t (h)= 6,237

σε χρόνο t (h)= 6,737

σε χρόνο t (h)= 7,237

Σχήμα 4.6.2 Δυναμική  Προσομοίωση  κατανομής  αλατότητας  στο  δίαυλο  Κλείσοβας:  επίδραση αντλιοστασίου  Β4  ,  θεωρούμενη  αλατότητα  
τελικού αποδέκτη 38‰.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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4.6.3 Μεταβολή οργανικής φόρτισης στο δίαυλο Kλείσοβας υπό την επίδραση του αντλιοστασίου Β4

Πίνακας 4.6.3 Οργανικό φορτίο  στο δίαυλο Κλείσοβας:  Επίδραση αντλιοστασίου Β4.

Δίαυλος Κλείσοβας
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
5,00

t (h) 2,737 3,237 3,737 4,237 4,737 5,237 5,737 6,237 6,737 7,237
X(m) c(x,t) (‰)

0,1l 4,46 4,36 4,24 4,11 3,98 3,85 3,72 3,60 3,47 3,35
0,2l 4,05 4,14 4,16 4,14 4,09 4,02 3,94 3,84 3,74 3,64
0,3l 3,02 3,33 3,54 3,67 3,75 3,79 3,79 3,77 3,73 3,68
0,4l 1,86 2,28 2,61 2,87 3,07 3,22 3,33 3,40 3,44 3,46
0,5l 0,94 1,32 1,67 1,98 2,25 2,48 2,66 2,81 2,93 3,02
0,6l 0,39 0,65 0,93 1,21 1,48 1,72 1,94 2,14 2,30 2,44
0,7l 0,13 0,27 0,45 0,65 0,86 1,08 1,29 1,49 1,67 1,84
0,8l 0,04 0,10 0,19 0,31 0,45 0,61 0,78 0,95 1,12 1,29
0,9l 0,01 0,03 0,07 0,13 0,21 0,31 0,43 0,56 0,70 0,84

l 0,00 0,01 0,02 0,05 0,09 0,15 0,22 0,30 0,40 0,51

Κινητική 
αποδόμησης 
k= 1

1,15741E-05

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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BOD ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β4
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4,00

4,50

5,00

0,1l 0,2l 0,3l 0,4l 0,5l 0,6l 0,7l 0,8l 0,9l l

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ
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Σχήμα 4.6.3 Δυναμική προσομοίωση κατανομής  οργανικού φορτίου (BOD) στο δίαυλο Κλείσοβας: επίδραση αντλιοστασίου Β4.
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4.6.4 Κατανομή οργανικής ρύπανσης στο δίαυλο Kλείσοβας υπό την επίδραση του αντλιοστασίου Β4 με χρήση 
Βιολογικών Φίλτρων

Πίνακας 4.6.4 Οργανικό φορτίο  στο δίαυλο Κλείσοβας.  Επίδραση αντλιοστασίου Β4 με χρήση βιολογικών φίλτρων και θεωρούμενη  
απόδοση 75%..

Δίαυλος Κλείσοβας
Πίνακας BOD c(x,t)

co (mg/l)
3,75

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

75%
t (h) 2,000 2,737 3,237 3,737 4,237 4,737 5,237 5,737 6,237 6,737 7,237

c(x,t) (mg/l)
0,1l 3,42 3,35 3,27 3,18 3,08 2,99 2,89 2,79 2,70 2,60 2,51
0,2l 2,78 3,04 3,10 3,12 3,10 3,07 3,01 2,95 2,88 2,81 2,73
0,3l 1,74 2,27 2,50 2,65 2,75 2,81 2,84 2,84 2,83 2,80 2,76
0,4l 0,83 1,40 1,71 1,96 2,16 2,31 2,42 2,50 2,55 2,58 2,59
0,5l 0,31 0,71 0,99 1,25 1,49 1,69 1,86 2,00 2,11 2,20 2,26
0,6l 0,09 0,29 0,49 0,70 0,91 1,11 1,29 1,46 1,60 1,73 1,83
0,7l 0,02 0,10 0,20 0,34 0,49 0,65 0,81 0,97 1,12 1,26 1,38
0,8l 0,00 0,03 0,07 0,14 0,23 0,34 0,46 0,59 0,72 0,84 0,97
0,9l 0,00 0,01 0,02 0,05 0,10 0,16 0,24 0,32 0,42 0,52 0,63

l 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,11 0,16 0,23 0,30 0,38

Κινητική αποδόμησης k= 1 d-1

1,15741E-05 sec-1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

123



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

BOD ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β4 ME ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Φ ΙΛΤΡΩΝ 
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Σχήμα 4.6.4 Δυναμική  προσομοίωση  κατανομής  οργανικού  φορτίου  (BOD)  στο  δίαυλο 
Κλείσοβας  με  χρήση  βιολογικών  φίλτρων:  επίδραση  αντλιοστασίου  Β4,  
θεωρούμενη απόδοση 75%.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟ  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  -  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

5.1 Βιοτικοί δείκτες (οικότοποι, πανίδα – χλωρίδα) στον άμεσο  
χώρο  έκχυσης  των  απόνερων  των  αντλιοστασίων  και  
αξιολόγηση

5.1.1 Γενικά

Πριν από την εκτενή ανάπτυξη των εγγειοβελτιωτικών έργων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η 

οποία έλαβε χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 

’70, οι σταθερές φυσικές απορροές γλυκών υδάτων περιορίζονταν κυρίως στην περιοχή των 

τωρινών  Αλυκών  ‘Ασπρης,  στην  περιοχή  Κεφαλόβρυσου  Αιτωλικού,  και  στη  θέση  Μπούκα 

Αιτωλικού.  Οι υπόλοιπες επιφανειακές απορροές γλυκών νερών προέρχονταν περιοδικά και 

κατά  τις  βροχοπτώσεις  από  τους  διάφορους  χείμαρρους.   Στις  θέσεις  τέτοιων  εισροών,  η 

γενικότερη κατάσταση του βιότοπου επηρεάζονταν σε βαθμό ανάλογο με τη σταθερότητα και 

την ποσότητα της εκάστοτε παροχής.  Έτσι,  o συνήθης βιότοπος που χαρακτηρίζονταν κατά 

γενικό κανόνα από εκτενείς αλμυρόβαλτους, διαφοροποιούνταν κατά τόπους και περιλάμβανε 

και μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης γλυκούς βάλτους (καλαμώνες, ψαθοτόπια) ή διαβαθμίσεις 

τους με αλμυρόβαλτους. Η περιοχή όπου αυτό συνέβαινε σε μεγαλύτερο βαθμό και όπου είχαν 

σχηματιστεί  τέτοιες  διαβαθμίσεις  -  «οικοτόνοι»,  ήταν  η  περιοχή  της  Άσπρης  (μεταξύ 

Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού).  Στο  υπόλοιπο  υγροτοπικό  σύμπλεγμα  επικρατούσαν  κυρίως 

συνθήκες υψηλής αλατότητας. 

Η κατάσταση αυτή έμελε να αλλάξει  κατά τόπους μετά τα εκτενή εγγειοβελτιωτικά έργα που 

έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή δυνατότητας κατά τη θερινή 

περίοδο εντατικών αρδεύσεων του κάμπου γύρω από τον υγρότοπο, οδήγησε στην ανάγκη 

κατασκευής και λειτουργίας αντλιοστασίων, στα όρια υγρότοπου και καλλιεργούμενης έκτασης, 

ώστε να στραγγίζεται η καλλιεργούμενη έκταση. Τα δε στραγγιζόμενα νερά απάγονταν στον 

υγρότοπο.   Στους χώρους έκχυσης, όπως ήταν αναμενόμενο, οι υδατικές συνθήκες άλλαξαν 

ριζικά, ώστε οι εκεί ευρισκόμενοι αλμυροί βάλτοι ή υπεράλμυρα ρηχάδια, να μετατραπούν σε 

γλυκόβαλτους με συνήθη ανάπτυξη του αγριοκάλαμου (Phragmites sp), του ψαθιού (Typha sp.) 

ή  άλλων  φυτοκοινωνιών  που  χαρακτηρίζουν  υγροτοπικές  εκτάσεις  χαμηλής  ή  μηδενικής 
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αλατότητας.  Το αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης δεν ήταν βέβαια πανομοιότυπο  σε όλες τις 

περιοχές  έκχυσης  αλλά  διέφερε  αναλόγως  των  ιδιαίτερων  οικολογικών  συνθηκών  κάθε 

περιοχής  έκχυσης  των  αντλιοστασίων.   Σε  ορισμένα  μέρη  αναπτύχθηκαν  μικρές  ζώνες 

καλαμώνα,  σε  άλλα  μέρη  όπου  εξακολουθούσε  να  υπάρχει  περιοδική  επιρροή  αλατότητας 

αναπτύχθηκαν συστάδες αλμυρικιών (Tamarix sp.) και βούρλων (Juncus sp.), κλπ.   Η όποια 

μεταβολή στον βιότοπο είχε επιδράσεις και στην υπόλοιπη άγρια ζωή που άρχισε να εποικεί 

αυτούς  τους  χώρους.  Για  παράδειγμα,  εμφανίστηκαν  αμφίβια  εκεί  που  δεν  υπήρχαν 

προηγουμένως, είδη ψαριών του γλυκού νερού («γλυκόψαρα») ή πουλιά που ευνοούνται από 

τη φυτική κάλυψη των καλαμώνων και από την ανάπτυξη υδροχαρών φυτών ή ερπετά των 

γλυκών νερών όπως τα καναλόφιδα (Natrix tesselata).

Με τη λειτουργία αυτών των στραγγιστικών αντλιοστασίων αυξήθηκε τοπικά η βιοποικιλότητα. 

Όμως,  αναλόγως  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  κάθε  περιοχής  υπήρξαν  και  ανεπιθύμητες 

επιδράσεις.   Ιδιαίτερα  σε  θέσεις  όπου  τα  αντλιοστάσια  παροχετεύουν  τα  στραγγιζόμενα 

απόνερα απ’  ευθείας  σε ανοιχτές  λιμνοθαλάσσιες λεκάνες,  εκεί  δημιουργείται  επιβαρυντικός 

ευτροφισμός από φύκη συγκεκριμένων ειδών που ευνοούνται από τα υπόλοιπα λιπασμάτων 

που περιέχονται στα απόνερα. Εκεί, η βιοποικιλότητα μειώνεται, το δε οξυγόνο δεσμεύεται σε σε 

τέτοιο βαθμό, που σε ορισμένες περιστάσεις (υψηλή θερμοκρασία κατά τις νυχτερινές ώρες) 

οδηγεί σε μαζικούς θανάτους ψαριών. 

Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες και στοιχεία ως προς τους 

οικότοπους και την άγρια ζωή που ενδιαιτεί στους χώρους έκχυσης των απόνερων των υπό 

μελέτη αντλιοστασίων.    
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5.1.2 Κατάσταση βιοτικού περιβάλλοντος ανά εξεταζόμενο αντλιοστάσιο

5.1.2.1. Αντλιοστάσιο Β3
Το αντλιοστάσιο αυτό εντοπίζεται ΝΑ του Αιτωλικού και απορρέει στην περιοχή «Νίδοβα» της 

λιμνοθάλασσας  (βλ.  φωτο  5.1.1). Αποστραγγίζει  τη  γεωργική  περιοχή  η  οποία  εκτείνεται 

περίπου  από  το  Κεφαλόβρυσο  του  Αιτωλικού  και  προς  Νότο  μέχρι  το  ρέμα  Κρεμαστής 

(χείμαρρος  «Ράγκος»)  το  οποίο  εκβάλλει  στην  περιοχή  «Φοινικιά».  Η  περιοχή  απορροής 

συνίσταται σε αβαθή λιμνοθάλασσα με μέσο βάθος περίπου ενός μέτρου (φωτο 5.1.2).  Επειδή 

ο χώρος αυτός της λιμνοθάλασσας είναι σχετικά κλειστός, έχουν συχνά παρατηρηθεί φαινόμενα 

ευτροφισμού, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την έναρξη της θερινής περιόδου. Τέτοια φαινόμενα ήταν 

ιδιαίτερα έντονα σε κάποια έτη. 

Η  βλάστηση  στο  χώρο  έκχυσης  περιλαμβάνει  τυπική  λιμνοθαλάσσια  βλάστηση  από  κοινά 

φανερόγαμα φυτά και άλγη. Σε ορισμένα σημεία της ανατολικής ακτής έχουν αναπτυχθεί μικρές 

και περιορισμένες ζώνες αγριοκάλαμου (Phragmites sp.), (βλέπε και πίνακα Π.ΟΙΚ). 

Ο προσχωματικός λασπώδης βυθός φιλοξενεί  κυρίως τα φανερόγαμα  Ruppia maritima ssp.  

Spirallis και Zostera marina.  Μέσα σε αυτό το πλήθος φανερογαμων υπάρχουν μεμονωμένα 

φυτά η συναθροίσεις φαιοφυκων  (Cystoseira barbata), και λίγα χλωροφύκη  (Cladophora sp.). 

Τα φύκη αυτά παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στα πετρώδη αναχώματα και στους ξύλινους 

πασσάλους  των  διβαριων  της  λιμνοθάλασσας.  Η  περιφυτική  μικροχλωρίδα  είναι  ιδιαίτερα 

πλούσια σε είδη Διατόμων και Κυανοφύκων, με σημαντική συμμέτοχη Ροδοφύκων. Το μικρό 

βάθος δεν ευνοεί  την ανάπτυξη τυπικού φυτοπλαγκτού,  γιατί  το πλαγκτόν χρειάζεται κάποιο 

βάθος  για  τις  κατακόρυφες  μεταναστεύσεις  του,  με  αποτέλεσμα  οι  περισσότεροι  από  τους 

παρασυρόμενους  οργανισμούς  του  κόλπου  να  κατακάθονται  στον  βυθό,  ενώ παράλληλα η 

παραμικρή αναταραχή του  νερού έχει  σαν αποτέλεσμα την  συγκέντρωση στο φυτοπλαγκτό 

πολλών μορφών του περιφύτου (Δανιηλίδης αδημοσίευτα δεδομένα).

Το φυτοπλαγκτόν είναι πλούσιο σε είδη Δινομαστιγωτων κυρίως Peridinium και Ceratium, ενώ 

το περιφυτο παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη Χλωροφυκων  (Cladophora) με πλούσια επιφυτικη 

χλωρίδα  από  Διατομα  και  Κυανοφυκη  (Oscillatoria,  Lyngbya,  Pleurosigma,  Cocconeis,  

Navicula) (Δανιηλίδης αδ. δεδομένα). Η ύπαρξη θειοβακτηριων έχει διαπιστωθεί στα βαθύτερα 

υδάτινα  στρώματα  με  κυριότερα  τα  είδη  Begiatoa  alba,  Thiodiction  elegans  (Χατζηκακίδης 

1952).

Η πανίδα αυτού του χώρου, εκτός των ψαριών, περιλαμβάνει, ως προς τις ανώτερες ομάδες 

ζώων, συγκεκριμένα είδη υδροβίων πουλιών που είναι τα εξής :
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o Φαλαρίδα  (Fulica atra) :  Είναι παρούσα κατά την χειμερινή περίοδο σε πληθυσμό που 

κυμαίνεται στην εν λόγω λεκάνη συνήθως μεταξύ 1.000 – 3.000 ατόμων. Εκεί τρέφεται με 

βενθικά φυτά.

o Σκουφοβουτηχτάρα  (Podiceps cristatus)  :  Συνήθως  10  –  20  άτομα  παρόντα  κατά  τη 

χειμερινή περίοδο.

o Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricolis): Συνήθως 1 – 10 άτομα παρόντα κατά τη χειμερινή 

περίοδο.

o Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)  : Συνήθως 1 – 10 άτομα παρόντα κατά τη χειμερινή 

περίοδο. Περιστασιακά εμφανίζονται μεγάλα κοπάδια που τρέφονται ομαδικά με τα ψάρια 

της εν λόγω λεκάνης.

o Καστανοκέφαλος Γλάρος  (Larus ridibundus) : Συνήθως αρκετές δεκάδες άτομα παρόντα 

κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η ιχθυοπανίδα της εν λόγω λεκάνης παρουσιάζεται στον πίνακα Π.ΙΧΘ.
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Φωτο 5.1.1. : Περιοχή Αντλιοστασίου Β3 (Νίδοβα)
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Αντλιοστάσιο Β3

«Νίδοβα»
ΑΙΤΩΛΙΚΟ «Νησί»

Αλυκές  «Ασπρης»
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Φωτο 5.1.2. : Περιοχή στράγγισης και  περιοχή επίδρασης Αντλιοστασίου Β3 (Νίδοβα)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Άμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β3

Έμμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β3

Έμμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β3

Περιοχή στράγγισης Β3
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5.1.2.2. Αντλιοστάσιο Β1
Εντοπίζεται περίπου στα 6 χλμ.  ΝΑ του προηγούμενου αντλιοστασίου πλάι στον επαρχιακό 

δρόμο  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού  στη  θέση  «Μούτσος»  (βλ.  φωτο  5.1.3). Το  εν  λόγω 

αντλιοστάσιο  αποστραγγίζει  την  πεδινή  περιοχή  που  εκτείνεται  από  τον  προαναφερθέντα 

χείμαρρο «Ράγκο» μέχρι τη ΒΔ προαστιακή περιοχή του Μεσολογγίου. Απορρέει σε αύλακα 

ικανού  πλάτους  (~180  μ.)  και  μήκους  ~2,5  χλμ.  Ο  εν  λόγω  αύλακας  κατασκευάστηκε 

προκειμένου να απάγει τα γλυκά νερά της απορροής αυτής στην ανοιχτή λιμνοθάλασσα ώστε 

να μην επηρεάσουν το χώρο των αλυκών τις οποίες και διατέμνει (βλ. φωτο 5.1.4).  

Στην αρχή (Δυτικά προς τη χέρσο) του εν λόγω αύλακα έχει αναπτυχθεί αξιόλογη υγροτοπική 

βλάστηση αφενός από αγριοκάλαμα αφετέρου από αλόφιλα φυτά όπως αλμυρίκια, βούρλα και 

αρμυρίθρες. Το φυτοβένθος είναι ασταθές δεδομένης της διαρκούς και εντονότερης ροής εκεί. 

Προς το τέλος του η υγροτοπική βλάστηση περιορίζεται σε λεπτές ζώνες αγριοκάλαμου. Στο 

βυθό υπάρχουν καλά ανεπτυγμένες φυτοκοινωνίες Zostera sp και Ruppia sp. .

Στον αύλακα αυτόν υπάρχουν τα κοινά είδη ψαριών της λιμνοθάλασσας (βλέπε πίνακα Π.ΙΧΘ.) 

αλλά και ορισμένα υδρόβια πουλιά όπως :

o Φαλαρίδα (Fulica atra) : Είναι παρούσα περιστασιακά και με λίγα άτομα κατά την χειμερινή 

περίοδο. 

o Νανοβουτηχτάρι  (Tachybaptus rufficolis)  : Συνήθως 10 – 20 άτομα παρόντα καθ’ όλο το 

χρόνο.

o Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) : Λίγες δεκάδες άτομα κατά τη χειμερινή περίοδο και 

συνήθως παρόντα στο νοτιότερο τμήμα του αύλακα. 

o Νερόκοτα (Gallinula chloropus) : Συνήθως 5-10 άτομα καθ’ όλη την ετήσια περίοδο.

Στον  εν  λόγω  αύλακα  είχε  παρατηρηθεί  προ  20ετίας  και  Βίδρα  (Lutra lutra).   Σήμερα  η 

παρουσίας της εκεί είναι μάλλον απίθανη.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Φωτο 5.1.3. : Περιοχή Αντλιοστασίου Β1

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Αντλιοστάσιο Β1 Μούτσου

Αλυκές Άσπρης

Πλώσταινα

Δίαυλος
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Φωτο 5.1.4. : Περιοχή στράγγισης και  περιοχή επίδρασης Αντλιοστασίου Β1 (Μούτσου)

5.1.2.3. Αντλιοστάσιο Β2
Το εν λόγω αντλιοστάσιο εντοπίζεται στην ΒΑ Κλείσοβα σε μικρή απόσαση και λίγο ΒΔ της 

περιοχής «Πόλντερ – ΤΕΙ Μεσολογγίου» (βλ. φωτο 5.1.5). Αποστραγγίζει μικρό τμήμα πεδινής 

έκτασης μεταξύ της πόλης του Μεσολογγίου και του οικισμού Αγίου Θωμά. 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Άμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β1

Έμμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β1

Έμμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίου Β1

Περιοχή στράγγισης Β1
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Ο χώρος απορροής είναι τμήμα της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας το οποίο έχει διαχωριστεί 

από την υπόλοιπη Κλείσοβα με ανάχωμα ώστε να μην επηρεάζεται η κυρίως Κλείσοβα από τις 

απορροές γλυκών νερών, δεδομένου ότι στο εν λόγω τμήμα της Κλείσοβας εισρέουν επιπλέον 

τόσο οι απορροές του αντλιοστασίου των ομβρίων υδάτων της πόλης, όσο και οι απορροές από 

το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων αυτής.  Επίσης, εισρέει ο χείμαρρος της Αγριλιάς καθώς και ο 

χείμαρρος του Αγίου Θωμά (βλ. φωτο 5.1.7).

Λόγω της εισροής σημαντικών ποσοτήτων γλυκών νερών στο εν λόγω τμήμα της Κλείσοβας 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχουν αναπτυχθεί σε αυτό εκτενείς καλαμώνες  (Phragmites 

communis) και ψαθοτόπια (Typha angustifolia). Λόγω δε της αμφίβολης ποιότητας αυτών των 

νερών και  της  αυξημένης  οργανικής  τους  φόρτισης,  ο  εν  λόγω χώρος  παρουσιάζει  έντονα 

φαινόμενα ευτροφισμού. Έχει δε παρουσιαστεί έντονη ανάπτυξη οργανισμών που δημιουργούν 

αποικίες  στερεού  ασβεστούχου  υπόβαθρου  που  έχουν  καλύψει  αξιόλογα  τμήματα  του 

λιμνοθαλάσσιου χώρου. 

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

όπως φαίνεται από την μαζική ανάπτυξη φυκών. Οι σημαντικότερες ομάδες που συμμετέχουν 

στην  ανάπτυξη  αυτή  είναι  τα  Κυανοφύκη  και  Διάτομα,  καθώς  και  τα  ανώτερα Χλωροφύκη, 

Ροδοφύκη,  και  Φαιοφύκη.  Ανώτερα  φύκη  αναπτύσσονται  ικανοποιητικά  στα  πετρώδη 

αναχώματα  και  αποτελούν  υπόστρωμα  για  πλουσιότατη  ανάπτυξη  μικροφυκων,  κυρίως 

Διατόμων. Είδη των γενών Coconeis, Achnanthes, Navicula, Licmophora, Synedra, Mastoglia  

κ.α.,  αποτελούν  τυπική φυτοκοινωνία για  νερά σαν κι  αυτά της  λιμνοθάλασσας (Δανιηλίδης 

αδημ. δεδομένα).

Λόγω της πυκνής ανάπτυξης καλαμώνων αλλά και συστάδων Ψάθας, η περιοχή αυτή φιλοξενεί 

αρκετά  είδη  υδρόβιων  και  μη  πουλιών  που  βρίσκουν  εκεί  κάλυψη  και  τροφή.  Τα  πιο 

συνηθισμένα απαντώμενα είδη αυτά είναι τα εξής :

Επεξηγήσεις συμβόλων : 
79/409  : Οδηγία 79/409 της Επιτροπής Ευρωπ. Κοινοτήτων για τη διατήρηση της άγριας 

ορνιθοπανίδας. 
Ι  :  Παράρτημα 1 της οδηγίας (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει τα αυστηρά 

προστατευόμενα είδη για τα οποία πίσης απαιτείται και προστασία των 
οικοτόπων τους.

ΙΙ/1 : Παράρτημα 2α (ANNEX IΙ/1) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων 
επιτρέπεται το κυνήγι στην περιοχή της Ευρωπαικής Ενωσης.

ΙΙ/2 : Παράρτημα 2β (ANNEX IΙ/2) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων μπορεί 
να επιτρέπεται το κυνήγι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης.

Εποχική Παρουσία :  Χ (απαντάται κατά το Χειμώνα)
Μ (απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις)
Κ (απαντάται κατά το Καλοκαίρι)

Πληθυσμός : (+) απαντάται
+ από 1 ως 10 άτομα 
++ από 10 ως 100 άτομα
+++ από 100 ως 1000 άτομα

ΕΙΔΟΣ 79/409
Εποχική

Παρουσία
Πληθυσμός Φώλιασμα

Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι) Ο +++ ++

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Επεξηγήσεις συμβόλων : 
79/409  : Οδηγία 79/409 της Επιτροπής Ευρωπ. Κοινοτήτων για τη διατήρηση της άγριας 

ορνιθοπανίδας. 
Ι  :  Παράρτημα 1 της οδηγίας (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει τα αυστηρά 

προστατευόμενα είδη για τα οποία πίσης απαιτείται και προστασία των 
οικοτόπων τους.

ΙΙ/1 : Παράρτημα 2α (ANNEX IΙ/1) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων 
επιτρέπεται το κυνήγι στην περιοχή της Ευρωπαικής Ενωσης.

ΙΙ/2 : Παράρτημα 2β (ANNEX IΙ/2) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων μπορεί 
να επιτρέπεται το κυνήγι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης.

Εποχική Παρουσία :  Χ (απαντάται κατά το Χειμώνα)
Μ (απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις)
Κ (απαντάται κατά το Καλοκαίρι)

Πληθυσμός : (+) απαντάται
+ από 1 ως 10 άτομα 
++ από 10 ως 100 άτομα
+++ από 100 ως 1000 άτομα

ΕΙΔΟΣ 79/409
Εποχική

Παρουσία
Πληθυσμός Φώλιασμα

Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι) Χ +
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι) Χ +
Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος) Χ ++
Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος) I Ο (+)
Botaurus stellaris (Ηταυρος) I Μ +
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς) I ΜΚ +
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας) I Μ +
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) I ΜΚ + +
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) I Ο ++
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς) I ΧΜ ++
Ardea cinerea(Σταχτοτσικνιάς) ΧΜ ++
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς) I Μ +
Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα) I Μ +
Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο) I Χ ++
Cygnus olor (Κύκνος) II-2 Χ +
Anas penelope (Σφυριχτάρι) II-1 Χ ++
Anas crecca (Κιρκίρι) II-1 Χ ++
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη) II-2 Ο + +
Anas querquedula (Σαρσέλα) II-1 Μ ++
Aythya ferina (Γκισάρι) II-1 Χ ++
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) I Ο +
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) I Χ +
Accipiter nisus (Τσιχλογέρακο) Χ +
Buteo buteo (Γερακίνα) Ο +
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα) II-2 Ο ++ +
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα) I Ο +
Gallinula chloropus (Νερόκοτα) II-2 Ο ++ +
Fulica atra (Φαλαρίδα) II-1 Ο +++ +
Himamtopus himantopus (Καλαμοκανάς) I ΜΚ ++ +
Vanellus vanellus (Καλημάνα) II-2 Χ ++
Philomachus pugnax (Μαχητής) I/II-2 Μ +++
Gallinago gallinago (Μπεκατσίνι) II-1 Χ ++
Limosa limosa (Λιμόζα) II-2 Μ ++
Numenius arquata (Τουρλίδα) II-2 ΧΜ +
Tringa erythropus (Μαυρότρυγγας) II-2 Μ ++
Tringa totanus (Κοκκινοσκέλης) II-2 Ο ++ +
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης) II-2 Ο +
Tringa glareola (Λασπότρυγγας) I Μ ++
Actitis hypoleucos (Ποταμότρυγγας) Χ +
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος) II-2 Χ +++
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος) I Χ ++
Larus cacchinans (Ασημόγλαρος) Ο ++
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο) I Κ +
Sterna caspia (Καρατζάς) I Ο +
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο) I Κ +

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Επεξηγήσεις συμβόλων : 
79/409  : Οδηγία 79/409 της Επιτροπής Ευρωπ. Κοινοτήτων για τη διατήρηση της άγριας 

ορνιθοπανίδας. 
Ι  :  Παράρτημα 1 της οδηγίας (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει τα αυστηρά 

προστατευόμενα είδη για τα οποία πίσης απαιτείται και προστασία των 
οικοτόπων τους.

ΙΙ/1 : Παράρτημα 2α (ANNEX IΙ/1) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων 
επιτρέπεται το κυνήγι στην περιοχή της Ευρωπαικής Ενωσης.

ΙΙ/2 : Παράρτημα 2β (ANNEX IΙ/2) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων μπορεί 
να επιτρέπεται το κυνήγι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης.

Εποχική Παρουσία :  Χ (απαντάται κατά το Χειμώνα)
Μ (απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις)
Κ (απαντάται κατά το Καλοκαίρι)

Πληθυσμός : (+) απαντάται
+ από 1 ως 10 άτομα 
++ από 10 ως 100 άτομα
+++ από 100 ως 1000 άτομα

ΕΙΔΟΣ 79/409
Εποχική

Παρουσία
Πληθυσμός Φώλιασμα

Sterna albifrons (Νανογλάρονο) I Κ ++ +
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο) I Μ ++
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο) I Μ ++
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο) Μ ++
Alcedo atthis (Αλκυόνη) I Χ +
Anthus spinoletta (Νεροκελάδα) Χ ++
Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα) ΜΚ ++ +
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα) Χ +
Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) Χ +
Erithacus rubecula (Κοκινολαίμης) Χ ++
Turdus philomelos (Τσίχλα) II-2 Χ ++
Cettia cetti (Ψευταηδόνι) Ο ++ +
Cisticola juncidis (Κιστικόλη) Ο + +
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής) Μ ++
Acrocephalus melanopogon 
(Μουστακοποταμίδα)

I Χ +

Acrocephalus schoenobaenus 
(Βουρλοποταμίδα)

Μ ++

Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα) Κ ++ +
Acrocephalus arundinaceus 
(Τσιχλοποταμίδα)

Κ ++ +

Remiz pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα) Ο + +
Emberiza schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο) Χ +

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, στο χώρο έκχυσης του αντλιοστασίου Β2 απαντώνται 

τουλάχιστον 66 είδη πουλιών, τα 23 από τα οποία ανήκουν στα απειλούμενα σύμφωνα με την 

οδηγία 79/409/ΕΟΚ.         

Λόγω  της  χαμηλής  αλατότητας,  στις  παρυφές  της  λεκάνης  αυτής  υπάρχουν  αξιόλογοι 

πληθυσμοί  αμφιβίων,  κυρίως  του  Πρασινοβάτραχου  (Rana ridibunda).   Η πυκνή  βλάστηση 

φιλοξενεί επίσης αρκετά ερπετά όπως τα : 

o Νερόφιδο (Natrix natrix) 

o Καναλόφιδο (Natrix tesselata) 

o Σαΐτα (Coluber najadum) 

o Σαπίτης (Malpolon monspesulanus) 

o Νερολαφιάτης (Elaphe quatourlineata)  

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Η  ιχθυοπανίδα  της  εν  λόγω  λεκάνης,  όπως  είναι  αναμενόμενο,  περιλαμβάνει  αρκετά  είδη 

ψαριών των γλυκών νερών (βλέπε στον πίνακα Π.ΙΧΘ.)

Φωτο 5.1.5. : Περιοχή Αντλιοστασίου Β2

5.1.2.4. Αντλιοστάσιο «Πόλντερ»
Βρίσκεται περίπου 1,7 χλμ. νότια του προηγούμενου αντλιοστασίου στο νοτιότερο και κεντρικό 

τμήμα  της  έκτασης  «Πόλντερ»  την  οποία  και  αποστραγγίζει  (βλ.  φωτο  5.1.6).  Αυτή  η 

τετραγωνική γεωργική έκταση (γνωστή ως Πόλντερ) δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του ’70 από Ολλανδική εταιρία ως πιλοτικό εγγειοβελτιωτικό έργο στην Ελλάδα. Ας σημειωθεί 

ότι  η  εν  λόγω  γεωργική  έκταση  αποτελούσε  τμήμα  της  Κλείσοβας  και  βρίσκεται  αρκετά 

χαμηλότερα από τη μέση στάθμη των υδάτων της λιμνοθάλασσας.

Το εν λόγω αντλιοστάσιο έχει απορροή στο ίδιο ΒΑ τμήμα της Κλείσοβας σε χώρο που έχει τα 

ίδια χαρακτηριστικά βλάστησης, πανίδας και ευτροφικών συνθηκών με το χώρο που απορρέει 

και το προηγούμενο αντλιοστάσιο Β2 (φωτο 5.1.7). 
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5.1.2.5. Αντλιοστάσιο Β4     
 Το αντλιοστάσιο αυτό εκρέει στο μέσον περίπου ενός διαύλου επικοινωνίας του προηγούμενου 

ΒΑ τμήματος της Κλείσοβας με τον Πατραϊκό Κόλπο (φωτο 5.1.6). Ο δίαυλος αυτός πλάτους 

~160 μ. και μήκους ~5,2 χλμ. κατασκευάστηκε για να απορρέει η περίσσια των νερών του ΒΑ 

τμήματος  της  Κλείσοβας  στον  Πατραϊκό  (Καλυδώνιο)  χωρίς  να  επηρεάζεται  από  αυτά  η 

υπόλοιπη  Κλείσοβα.  Το  εν  λόγω  αντλιοστάσιο  είναι  πολλαπλάσιας  δυναμικότητας  των 

προηγουμένων διότι  αποστραγγίζει  μία πολύ μεγαλύτερη γεωργική περιοχή που εντοπίζεται 

μεταξύ της Κλείσοβας και του ποταμού Εύηνου (φωτο 5.1.7). 

Ο άμεσος χώρος απορροής είναι ο προαναφερθείς δίαυλος στον οποίο έχει αναπτυχθεί κυρίως 

αλοφυτική βλάστηση με μικρές ζώνες καλαμώνα κοντά στα αναχώματα. 

Η ιχθυοπανίδα περιλαμβάνει τα γνωστά κοινά είδη της λιμνοθάλασσας εκτός της Τσιπούρας, η 

οποία  απαιτεί  υψηλότερη  αλατότητα  (βλ.  πίνακα  Π.ΙΧΘ.).  Τα  συνηθέστερα  είδη  υδροβίων 

πουλιών που απαντώνται στον εν λόγω δίαυλο περιλαμβάνουν :

o Νανοβουτηχτάρια (Tachybaptus rufficolis) : Συνήθως 10 – 20 άτομα παρόντα καθ’ όλο το 

χρόνο.

o Κορμοράνους (Phalacrocorax carbo) : Συνήθως δεκάδες άτομα κατά τη χειμερινή περίοδο 

σε όλο το μήκος του αύλακα. 

o Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) : Συνήθως 10 – 20 άτομα καθ’ όλο το έτος.

o Αργυροτσικνιάδες (Egretta alba) : Συνήθως 1 – 5 άτομα κατά τη χειμερινή περίοδο.

o Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea) : Συνήθως 1 – 5 άτομα κατά τη χειμερινή περίοδο.
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Φωτο 5.1.6. : Περιοχή ανλιοστασίου «Πόλντερ» και ανλιοστασίου Β4
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Αντλιοστάσιο Β4

Αντλιοστάσιο 
«Πόλντερ»

Αεραθλητικό Αεροδρόμιο Μεσολογγίου

Δίαυλος Κλείσοβας
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Φωτο 5.1.7. : Περιοχές στράγγισης και  περιοχές επίδρασης Αντλιοστασίων Β2 (Β/Α Κλείσοβας),  
Πόλντερ (Κλείσοβας) και Β4 (Διαύλου Κλείσοβας)
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Περιοχή στράγγισης Β2

Περιοχή στράγγισης 
Πόλντερ

Περιοχή στράγγισης Β4

Άμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίων Β2, Β4, 
Πόλντερ

Έμμεση περιοχή επίδρασης 
αντλιοστασίων Β2, Β4, 
Πόλντερ
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Πίνακας Π.ΙΧΘ. : Είδη ψαριών που απαντώνται στους χώρους απορροής των υπό μελέτη  
Αντλιοστασίων. 

ΕΙΔΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Β3 Β1 Β2 και
Πόλντερ

Β4

Rutilus rubilio (Δρομίτσα) +
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι) +
Leuciscus svallize (Δροσίνα) +
Scardinius erythrophthalmus (Κοκκινοφτέρα) +
Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα) +
Tinca tinca (Γληνί) +
Carassius auratus (Πεταλούδα) + + +
Cyprinus carpio (Κυπρίνος, Γριβάδι) +
Silurus aristotelis (Γλανίδι) + + + +
Anguilla anguilla (Χέλι) + + + +
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς) + + + +
Gambusia affinis (Κουνουπόψαρο) + + + +
Mugil cephalus (Κέφαλος) + + + +
Liza aurata (Μυξινάρι) + + + +
Liza saliens (Γάστρος, Κεφαλάς) + + + +
Liza ramada (Μαυράκι, Λαυκίνος) + + + +
Chelon labrosus (Βελάνιτσα, Πλαταρίδα) + + + +
Disentrarchus labrax (Λαβράκι) + + + +
Perca fluviatilis (Περκί) + + + +
Sparus auratus  (Τσιπούρα) +

Πίνακας Π.ΟΙΚ. : Απαντώμενοι τύποι οικοτόπων σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

Απαντώμενος τύπος Οικότοπου
Αντλιοστάσιο
Β3 Β1 Β2 και

Πόλντερ
Β4

Λιμνοθάλασσες (κωδ. 1150) (*) +++ ++
Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των 
λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310) +
Μεσογειακά αλίπεδα  (Juncetalia maritimi) (κωδ. 1410) ++ + +
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου 
Magnopotamion ή Hydrocharition (κωδ. 3150) + + +++
Επεξηγήσεις : 
+      : περιορισμένη παρουσία του οικότοπου 
++   : μερική παρουσία του οικότοπου
+++ : επικράτηση του οικότοπου
(*)   : Οικότοπος πρωτεραιότητας
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5.2 Προβλήματα  υποβάθμισης  των  υγροτόπων  –  
Προκαταρκτική εκτίμηση της κατάστασης των υδάτων

5.2.1 Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

Ανθρωπογενείς Επεμβάσεις και Περιβαλλοντικά προβλήματα λ/θ  Αιτωλικού8

 Η πρώτη σοβαρή επέμβαση είναι το κτίσιμο της πόλης του Αιτωλικού (πάνω σε νησίδες 

που ενώθηκαν με προσχωματώσεις). Οι γέφυρες που την ενώνουν με την στεριά έχουν 

υποστεί καθίζηση (λόγω του μαλακού πυθμένα), έχει μειωθεί το άνοιγμα των τόξων και η 

δίοδος επικοινωνίας του νερού έχει περιοριστεί πάνω από 50%. Τέλος, οι πολύ φαρδιές 

βάσεις των γεφυρών που ενώνουν το νησάκι με την στεριά μείωσαν ακόμα περισσότερο 

το άνοιγμα του ισθμού.

 Επιπλέον,  η  είσοδος μεγάλης  ποσότητας  γλυκού  νερού διαμέσου  της  σήραγγας της 

Λυσιμαχείας  τα  πρώτα  χρόνια  της  δεκαετίας  του  ’70  (για  τρία  χρόνια  μετέφερε 

αδιαλείπτως τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού) μείωσε σημαντικά την αλατότητα της 

λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και σταδιακά τη μετέτρεψε σε μια λίμνη. Η πανίδα και η 

χλωρίδα της λιμνοθάλασσας άλλαξαν και τα λιμνοθαλάσσια είδη έδωσαν τη θέση τους 

στα  λιμναία.  Παρά την  διακοπή της  απόρριψης  του  γλυκού νερού,  η  αλατότητα  δεν 

επανήλθε στις προ των επεμβάσεων τιμές της για το λόγο ότι οι εισροές γλυκών νερών 

υπερίσχυαν των θαλασσινών.  

 Μια  σειρά  αποστραγγιστικών  και  αρδευτικών κατασκευών είχαν  σαν  αποτέλεσμα  να 

φορτίζουν τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με νερά ιδιαίτερα ρυπασμένα προερχόμενα 

από γεωργικές δραστηριότητες. 

Σήμερα  με  τη  λειτουργία  των  αντλιοστασίων,  τα  νερά  αφενός  είναι  φορτισμένα  με  ρύπους 

αφετέρου αποβάλλονται σημειακά και αιφνιδιαστικά, γεγονός που καταστρέφει την ισορροπία 

του συστήματος ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Στις  θέσεις  εκβολής  των  αντλιοστασίων,  η  λ/θ  έχει  προσχωθεί  σε  μεγάλη  έκταση από την 

απόθεση των λεπτόκοκκων υλικών των στραγγισμάτων,  ενώ ήδη παρατηρούνται  φαινόμενα 

ευτροφισμού. Η ιλύς που καθιζάνει καταστρέφει στοιχεία του πυθμένα που είναι απαραίτητα για 

τη  διαβίωση  των  ψαριών,  ενώ  δημιουργεί  συνθήκες  θολότητας  σε  περιόδους  έντονου 

κυματισμού.

8 Χωροδυναμική 1997
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Η τροφοδοσία της λ/θ του Αιτωλικού με αλμυρό νερό έχει περιοριστεί λόγω της γέφυρας και των 

αναχωμάτων, ενώ η τροφοδοσία της με γλυκά νερά είναι συνεχής. Άλλωστε, γι αυτό το λόγο 

σταμάτησαν από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 να παροχετεύονται στη λ/θ του Αιτωλικού νερά 

από τη Λυσιμαχεία μέσω της ομώνυμης σήραγγας. Αντίθετα, το αντλιοστάσιο  D6 εξακολουθεί 

να την τροφοδοτεί συνεχώς με γλυκά στραγγιζόμενα από καλλιεργούμενους χώρους, νερά.

     

Με τη συνεχή τροφοδοσία με θρεπτικές ύλες και γλυκά νερά επιτείνεται ο ευτροφισμός ενώ το 

γλυκό νερό δημιουργεί συνθήκες ισχυρής διαστρωμάτωσης που επιδεινώνει την κατακόρυφη 

κυκλοφορία των νερών με αποτέλεσμα την δημιουργία ανοξικής στάθμης. 

Η επιφάνεια  της  Λ/Θ κανάλι  Αιτωλικού είναι  περίπου  17.000  στρ.  με  συνολικό  όγκο νερού 

200.000.000 μ3. 

Η ανανέωση των υδάτων της λ/θ Αιτωλικού είναι  σήμερα χαμηλή: η επικοινωνία γίνεται μόνο 

από ένα σημείο (τα γεφύρια του Αιτωλικού λόγω της μικρής μεταξύ τους απόστασης θεωρούνται 

σαν ένα σημείο με διατομή κυκλοφορίας των νερών ίση με το άθροισμα των ανοιγμάτων τους,  

τούτο διότι η ροή των νερών στις γέφυρες είναι πάντα παράλληλη και ίδιας φάσης) εξ αιτίας της 

παλινδρόμησης της ίδιας ποσότητας νερού πάντα. 

Κατά  τη  φάση  εισόδου  -  εξόδου  των  νερών,  η  ποσότητα  που  μπαίνει  και  βγαίνει  είναι  

2.500.000  μ3.  Η  ανάμειξη  με  τα  νερά  της  υπόλοιπης  λιμνοθάλασσας  είναι  ανεπαρκής,  με 

αποτέλεσμα την παλινδρόμηση των ιδίων νερών.

Επειδή ο όγκος του νερού που διακινείται  παραμένει  σταθερός (εξαρτάται από το ύψος της 

παλίρροιας και την επιφάνεια του βορείου τμήματος της λιμνοθάλασσας), αν γίνει η άρση του 

αναχώματος, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί.

Δυτική γέφυρα 

Φάση 1.

Κατά την διάρκεια εξόδου των νερών και με δεδομένο ότι το ύψος της παλίρροιας είναι 15 εκ. η 

ποσότητα νερού που πρέπει να μετακινηθεί είναι 2,550,000 μ3 . Κατά την έξοδο των νερών η 

μετακίνηση στα αβαθή σημεία  της λιμνοθάλασσας είναι  ομοιόμορφη με ίδιες  ταχύτητες  καθ' 

ύψος  (εμβολική  ροή).  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  το  νερό  που  εξέρχεται  από  τα  γεφύρια 

αντικαθιστά το νερό της Λ/Θ στη θέση Ρεμπάκια. 

Φάση 2.
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Κατά την διάρκεια της εισόδου των νερών, η ποσότητα που έχει εξέλθει επανέρχεται, με μόνο 

κέρδος  την  οξυγόνωσή  του  και  μια  μικρή  ανανέωση  από  την  ανάμειξη  /  αραίωση  των 

εξερχόμενων νερών.

Ανατολική γέφυρα 

Η ταχύτητα της παλίρροιας δεν επιτρέπει  την ανανέωση των νερών καθ’  ότι  σημείο εκροής 

απέχει περίπου 8 km από τη γέφυρα.  Έτσι υπάρχει συνεχής παλινδρόμηση των νερών. Αν 

γίνει η άρση του αναχώματος θα γίνει παλινδρόμηση των νερών όπως στη Δ. γέφυρα χωρίς 

ουσιαστική ανανέωση.

Όπως φαίνεται  και  στις  συνημμένες  πρόσφατες  αεροφωτογραφίες ο  δίαυλος  του Αιτωλικού 

εισρέει και εκρέει στο δίαυλο Μεσολογγίου.

5.2.2  Κεντρική Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Στο  χώρο  της  λιμνοθάλασσας  έγιναν  τα  τελευταία  χρόνια  πολλές  επεμβάσεις  με  ποικίλες 

επιπτώσεις για την ισορροπία του οικοσυστήματος. 9

 Αποξηράνθηκαν και αρδεύτηκαν οι γύρω από τη λιμνοθάλασσα ελώδεις εκτάσεις. Για 

την  προστασία  των  εκτάσεων  αυτών  από  τη  θάλασσα,  διευθετήθηκε  η  ακτή  και 

κατασκευάστηκαν αναχώματα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας.

 Κατασκευάστηκε ένα εκτεταμένο αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο που ξεκινάει από 

τη λίμνη Λυσιμαχεία και καταλήγει σε 7 αντλιοστάσια που εκβάλουν σε διάφορα σημεία 

εντός  των  λιμνοθαλασσών  συνολικής  δυναμικότητας  299.420  m3/hr σε  κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας. Τα αντλιοστάσια που λειτουργούν στην περιοχή συμβάλλουν στην 

αυξημένη παρουσία του γλυκού νερού και αποτελούν σημειακές πηγές ρύπανσης. Τα 

αναχώματα  που  κατασκευάστηκαν  εμποδίζουν  τα  όμβρια  και  τα  αρδευτικά  νερά  να 

φτάσουν  στην  λιμνοθάλασσα.  Τα  στραγγίσματα  αποβάλλονται  σημειακά  και 

αιφνιδιαστικά από τα αντλιοστάσια, καταστρέφοντας την ισορροπία του συστήματος. 

Η κατάσταση άλλαξε προοδευτικά και προς το χειρότερο με την κατασκευή των έργων που 

απαριθμήθηκαν πιο πάνω. Ο μηχανισμός ομογενοποίησης του γλυκού με το θαλασινό νερό 

αλλά και η κυκλοφορία μέσα στη λιμνοθάλασσα διαταράχτηκαν. Η φυσική και κυρίως ομαλή 

9 Χωροδυναμική 1997
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τροφοδοσία της λιμνοθάλασσας με γλυκό νερό διακόπηκε. Η κοίτη του Αχελώου διευθετήθηκε 

και μετατοπίστηκε προς τα δυτικά, ενώ τα γύρω έλη αποξηράνθηκαν.

Γλυκό νερό. Τα αναχώματα που κατασκευάστηκαν εμπόδιζαν και εμποδίζουν τα όμβρια και 

αρδευτικά νερά των περιοχών αυτών να φτάσουν στη λιμνοθάλασσα. Σήμερα, τα στραγγίσματα 

αποβάλλονται σημειακά και αιφνιδιαστικά.

Η  μέγιστη  δραστηριότητα  των  αντλιοστασίων  παρατηρείται  το  φθινόπωρο,  ιδιαίτερα  τον 

Οκτώβριο  και  το  Νοέμβριο,  και  βαίνει  μειούμενη  προς  το  καλοκαίρι.  Χωρικά,  η  σημειακή 

αποβολή  των  στραγγισμάτων  καταστρέφει  την  ισορροπία  του  συστήματος,  ιδιαίτερα  το 

καλοκαίρι. 

Κατ' αρχήν παρατηρείται δημιουργία  νησίδων  υφάλμυρου   νερού μπροστά στις εξόδους  των 

αντλιοστασίων.  Η διαφορά αλατότητας που παρατηρείται μεταξύ των νερών που αποβάλλονται 

από  τα  αντλιοστάσια  και  αυτών  της  λιμνοθάλασσας  κυμαίνεται  μεταξύ  15‰  και  30‰ 

(Κουτσούκος, 1990). Οι νησίδες αυτές διαλύονται δύσκολα εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα 

εισέρχονται μικρότερες ποσότητες θαλασσινού νερού. Έτσι, οι αβιοτικοί παράγοντες του νερού 

αλλάζουν. Η ένταση των φαινομένων ποικίλει ανάλογα με την εποχή: το χειμώνα είναι πιο ήπια 

αλλά  είναι  μεγαλύτερης  έκτασης,  αφού  πέφτουν  τότε  οι  μεγαλύτερες  ποσότητες  νερού.  Η 

διαφορά  της  αλατότητας  και  της  θερμοκρασίας  μεταξύ  του  γλυκού  νερού  και  αυτού  της 

λιμνοθάλασσας είναι μικρότερη, ενώ η ανατάραξη της στήλης του νερού, λόγω των ανέμων, 

συχνότερη και  ισχυρότερη.  Το  καλοκαίρι τα φαινόμενα έχουν μεγαλύτερη ένταση λόγω της 

εξάτμισης αλλά περιορίζονται σε έκταση.

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται διαγραμματικά οι τοποθεσίες των βιολογικών καθαρισμών 

(ΒΚ),  των αντλιοστασίων ( B1, B2, B3, Β4, D1, D2, D6), του διαύλου του Χρυσοβεργίου και του 

διαύλου του Μεσολογγίου -Αιτωλικού.
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Φωτο 5.2.1. : Θέσεις  αντλιοστασίων  στη  λιμνοθάλασσα  Μεσολογγίου  –  Αιτωλικού.   Στην  
παρούσα μελέτη εξετάζεται η επίδραση των αντλιοστασίων που βρίσκονται στην  
ανατολική μεριά της λ/θ Μεσολογγίου

Σκοπός λειτουργίας των αντλιοστασίων στην Α. πλευρά των λ/θ Μεσολογγίου /Αιτωλικού:  Η 

αποστράγγιση των αρδευόμενων εκτάσεων γύρω από τον υγρότοπο.   Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να τονιστεί ότι στις περιοχές αυτές έχουν  κατασκευαστεί εγγειοβελτιωτικά έργα και 

αντλιοστάσια στράγγισης.  Σήμερα  βρίσκονται σε λειτουργία μόνο τα αντλιοστάσια με τους 

αγωγούς μεταφοράς  και εφαρμογής του νερού και τα βασικά έργα στράγγισης,  ενώ τα 

τριτεύοντα  στραγγιστικά δίκτυα έχουν προσχωθεί λόγω κακής λειτουργίας και έλλειψης 

συντήρησης.

Εξάλλου από τα 60000 στρέμματα τα 35000  στρ.  καλλιεργούνται σε ετήσια βάση με σύστημα 

αμειψισποράς και τα υπόλοιπα 25000 στρ. δεν καλλιεργούνται γιατί τα εδάφη είναι αλατούχα ή 

αλατουχοαλκαλιωμένα.  Για την  μετάπλαση των εδαφών αυτών θα χρειαστεί να γίνουν 
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συμπληρωματικές  εργασίες εδαφοβελτίωσης (τεταρτεύον στραγγιστικό δίκτυο,  προσθήκη 

γυψούχων υλικών και λοιπών εγγειοβελτιωτικών)  προκείμενου να αποδοθούν και αυτά στην 

καλλιέργεια. Επειδή η διαδικασία βελτίωσης αυτών των εδαφών είναι δαπανηρή και χρονοβόρα 

έχουν σταματήσει προς το παρόν οι εργασίες.

Στους δύο διαύλους Μεσολογγίου και Αιτωλικού καταλήγουν και τα όμβρια ύδατα της λεκάνης 

απορροής της περιοχής των λ/θ Μεσολογγίοu - Κλείσοβας της οποίας η έκταση υπολογίζεται σε 

130 km2 (χείμαρροι Κρεμαστής, Κακάβου, Κολοβρού, Διχολορρεμάτων κ.ά.  Οι χείμαρροι που 

καταλήγουν  στη  λ/θ  (Γαϊδουροπνίχτης  και  Τριγλάγγαδο  και  Πλατύπορος)  αποστραγγίζουν 

τμήμα του Ν/ΝΔ Αράκυνθου και εκφορτίζονται στους διαύλους, είτε κατ' ευθείαν, είτε μέσω του 

συστήματος στράγγισης και των αντλιοστασίων αποχέτευσης Β3, Β1, Β2 και Β4 σε περιπτώσεις 

υπερχείλισης. Εκτιμάται ότι η συμβολή των χειμάρρων αυτών είναι αξιόλογη στην αποτροπή της 

ρύπανσης των διαύλωv, είτε με την αραίωση των ρύπων, είτε με τη δημιουργία συνθηκών ροής 

του νερού προς τον Πατραϊκό κόλπο (αποφυγή στασιμότητας).  

Προβλήματα  στις  λ/θ  από  την  λειτουργία  των  αντλιοστασίων :  Ρύπανση και προοδευτική 

ρήχανση ζωνών του υγροτόπου εξαιτίας  εισροής αποστραγγιζόμενων από τις καλλιέργειες 

νερών,  τα οποία περιέχουν  υπόλοιπα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καθώς και αξιόλογα 

ποσά ιλύος. 

Τα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής μελέτης ρυπαίνουν τη λιμνοθάλασσα είτε σημειακά με τις 

τάφρους και τα αντλιοστάσια αποστράγγισης, είτε μη σημειακά με την απόπλυση των εδαφών 

προς τη λιμνοθάλασσα.  Η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επιβαρύνει τα 

αποστραγγιζόμενα νερά και το έδαφος με   συνέπεια   την   ποιοτική   υποβάθμιση   των 

λιμνοθαλασσών   που λειτουργούν ως αποδέκτες.  Τα ρυπασμένα με υπόλοιπα λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων νερά που αποστραγγίζονται από τις εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις γύρω 

από τους υγροτόπους, συνήθως διοχετεύονται μέσα σ' αυτούς από παρακείμενα αντλιοστάσια. 

Εκεί που διοχετεύονται αυτά τα νερά   δημιουργούνται έντονα  φαινόμενα  ευτροφισμού   και 

βαθμιαία   ρήχανση   και   συρρίκνωση   του υγροτόπου.  Τα δε υπόλοιπα φυτοφαρμάκων 

εγκυμονούν διάφορους κίνδυνους για την  άγρια  ζωή  καθώς  βιοσυσσωρεύονται  μέσα  στους 

ιστούς  των  διαφορών οργανισμών.   Τα   χαρακτηριστικότερα   παραδείγματα   υπάρχουν 

στον   υγρότοπο Μεσολογγίου.
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Πριν γίνουν τα έργα μέσα στη λιμνοθάλασσα και γύρω απ' αυτήν, η είσοδος του γλυκού νερού 

άλλαζε τις υδρολογικές συνθήκες σε μικρές περιοχές και για λίγο χρόνο. Η γρήγορη ανάμιξη του 

γλυκού  με  το  θαλασσινό  νερό,  στην  περίμετρο  της,  και  η  απρόσκοπτη  κυκλοφορία  δεν 

προκαλούσε φανερές διαταραχές.  10

Μετά τα έργα, η ξαφνική αποβολή του γλυκού νερού δημιουργεί αντίξοες συνθήκες σε μεγάλη 

έκταση. Τα αναχώματα μέσα στη λιμνοθάλασσα δυσχεραίνουν την ανανέωση των νερών, οπότε 

σε εκτεταμένες περιοχές η θερμοκρασία και  η αλατότητα φτάνουν εύκολα και πιο συχνά σε 

ακραίες  τιμές.  Λίγοι  οργανισμοί  είναι  ικανοί  να  αντεπεξέλθουν  στις  απότομες  αλλαγές 

αλατότητας  και  της  θερμοκρασίας.  Έτσι,  παρατηρήθηκε  ότι  η  βιοποικιλότητες  ζωοβένθους, 

σημαντικότατου  κρίκου  στη  τροφική  αλυσίδα  της  λιμνοθάλασσας  μειώνεται  από  νότο  προς 

βορρά, δηλαδή από τον Πατραϊκό κόλπο προς το Αιτωλικό. 

Όπως   είναι   γνωστό,   στην   παράκτια   ζώνη   της   λιμνοθάλασσας η παραγωγικότητα είναι 

υψηλή.  Το μικρό βάθος βοηθάει  στην  γρήγορη άνοδο της  θερμοκρασίας του  νερού,  ενώ η 

άμεση επαφή με τα γλυκά νερά κρατά σε υψηλά επίπεδα την περιεκτικότητα  του νερού σε 

βιογενή άλατα. Οι παράκτιοι  αυτοί βιότοποι,  περιοχές εξαιρετικής σημασίας για το γόνο των 

ψαριών, αποκόπηκαν με την κατασκευή των αναχωμάτων.  

Συνολικά, από βιολογική άποψη πιστεύεται ότι ο ζωτικός χώρος λιμνοθάλασσας συρρικνώθηκε 

και αλλοιώθηκε. Οι παράκτιες ζώνες χάθηκαν και οι νέες που δημιουργήθηκαν μπροστά από τα 

αναχώματα είναι φτωχότερες.

Επιπτώ  σ  εις   στο περιβάλλον  : Διαταράξεις στην πληθυσμιακή ισορροπία  αρκετών  οργανισμών, 

ένταση  φαινομένων  ευτροφισμού,   έντονη ιζηματογέννεση και προοδευτική ρήχανση ζωνών 

του υγροτόπου.

5.2.3 Ανανέωση Υδάτων λιμνοθάλασσας  Κλείσοβας

Η ανατολική Κλείσοβα χωρίζεται από τη δυτική από υψηλό τεχνητό ανάχωμα.  

Η επικοινωνία της Δυτ. Κλείσοβας με τον Πατραϊκό Κόλπο γίνεται από τρία στόμια πλάτους 15 

μ., ενώ επικοινωνεί με τον αύλακα του λιμανιού του Μεσολογγίου μέσω ανοιγμάτων κάτω από 

τον δρόμο μεσολογγίου – Τουρλίδας.  

10 Ψιλοβίκος 1995
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Η επικοινωνία  της  Ανατ.  Κλείσοβας με  τον  Πατραϊκό Κόλπο γίνεται  μέσω του  διαύλου  της 

Κλέισοβας.   Στην  Ανατ.  Κλείσοβα  υπάρχει  εισροή  γλυκών  αρδευτικών  νερών  από  τα 

αντλιοστάσια και τα αρδευτικά κανάλια.  Όσον αφορά στα προβλήματα υποβάθμισης της λ/θ 

Κλέισοβας αναφέρονται τα εξής:

● Η Κλείσοβα έχει  σήμερα εγκλωβιστεί  μεταξύ του διαύλου Μεσολογγίου, του αναχώματος 

-δρόμου  Μεσολογγίου  -  Τουρλίδος  και  της  λουρονησίδας  της  Τουρλίδας  με  ελάχιστους 

διαύλους επικοινωνίας με την ανοιχτή θάλασσα.

● Ο ζωτικός χώρος της Κλείσοβας έχει μειωθεί σημαντικά περίπου κατά το  1/3  του αρχικού, 

λόγω της κατασκευής των έργων των διαύλων και του Polder.

● Η εισροή γλυκού νερού και φερτών υλών από τη χέρσο έχει επίσης μειωθεί σημαντικά λόγω 

της παροχέτευσής του στο δίαυλο Μεσολογγίου.  Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μικρή υπόγεια 

τροφοδοσία  σε  γλυκό  νερό  που  δεν  αφήνει  τη  λ/θ  να  εξελιχθεί  σε  κανονική  θαλάσσια 

λεκάνη.

● Μέσα στο χώρο της λ/θ έχει κατασκευαστεί πυκνό οδικό δίκτυο, το οποίο περιόρισε την 

κυκλοφορία  του  νερού.  Στους  δρόμους  αυτούς  σήμερα  διανοίγονται  δίαυλοι  -  γέφυρες  και 

αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία του νερού.  

● Στην περιοχή Εμπατή στο ΝΑ τμήμα της Κλείσοβας, δημιουργήθηκε χωματερή, αρχικά από 

τους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια από το Δήμο Μεσολογγίου.  Η χωματερή αυτή 

έχει σήμερα αποκατασταθεί.

● 'Εχει  επεκταθεί  ο  χώρος  των  αλυκών  της  Τουρλίδας  και  το  προς  αλυκοποίηση  νερό 

μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της αλυκής μέσω αντλιοστασίου, από το χώρο της Κλείσοβας. 

Το θαλασσινό νερό το οποίο έχει εισέλθει στην Κλείσοβα από τον Πατραϊκό, αυξάνει σημαντικά 

το βαθμό αλατότητάς του (από 35-37%0 στη θάλασσα σε 45-60%0 στην Κλείσοβα) και  έτσι 

προετοιμάζεται με φυσικό τρόπο για αλυκοποίηση πριν αντληθεί προς τις αλυκές. 

● Στην Κλείσοβα λειτουργούν δύο αντλητικά συστήματα των αλυκών που αντλούν αυνολικά 

ποσότητες  νερού που φτάνουν κατά τους  5 μήνες  της παραγωγής 8.520.000 μ3.  Χωρίς  τα 

αντλιοστάσια, το νερό αυτό δεν αντλείται ώστε να εισέρχονται αντίστοιχες υδάτινες μάζες από 

την θάλασσα και η Κλείσοβα με την σύγχρονη μορφή της θα μετατραπεί από τον πρώτο μήνα 

του καλοκαιριού σε υπεράλμυρη νεκρή ζώνη.

Η  Κλείσοβα,  παρά  τις  μεγάλες  πιέσεις  που  δέχθηκε,  διατήρησε  σε  μεγάλο  βαθμό  τα 

χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας και μπορεί να αναταχθεί  σε ικανοποιητική κατάσταση.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν διεξαχθεί 

και κυρίως του ΑΠΘ (Ψιλοβίκος, 1997), είναι ότι γενικότερα εισρέει υποβαθμισμένο νερό στις 
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λ/θ, ενώ η κυκλοφορία των νερών μέσα σ' αυτές γίνεται δυσκολότερα. Το σύστημα τείνει να γίνει 

πιο δύσκαμπτο και η εγγενής του τάση να δημιουργεί ακραίες υδρολογικές συνθήκες φαίνεται 

να  ενισχύεται.  Εμπειρική  επιβεβαίωση των  παραπάνω γίνεται  από τους  ψαράδες  και  τους 

κατοίκους της περιοχής.

Ενδεικτική είναι η ακόλουθη έκθέση (Δημητρίου, 2007): 
Την  Τετάρτη  12-9-01  εμφανίστηκε  μαζικός  θάνατος  ψαριών  στη  λιμνοθάλασσα  Βορείου  και  Διαύλου  
Κλείσοβας του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  
όσον αφορά στον ιχθυοπληθυσμό ήταν,  εκτός της  πολύ μεγάλης ποσότητας των νεκρών ψαριών,  τα  
ακόλουθα:

1. Ο θάνατος αφορούσε σε διάφορα είδη με ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες, όσον αφορά τουλάχιστον  
στα ψάρια που έβγαιναν στην επιφάνεια, κέφαλους και λαβράκια.

2. Τα μεγέθη των νεκρών ιχθύων ήταν ποίκιλλα αλλά με σχετικά μεγάλη συμμετοχή στον νεκρό  
πληθυσμό ψαριών μεγάλου μεγέθους.

Προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία του φαινομένου έγιναν επιτόπιες επισκέψεις και διαπιστώθηκαν τα  
ακόλουθα:
Α) Τα νερά είχαν χρώμα πράσινο, που ελαφρά κοκκίνιζε, ο χρωματισμός ήταν εξαιρετικά έντονος  

κατά την 12-09-01 και παρέμενε έντονος και την επόμενη ημέρα, σχετικά μειωμένος.
Β) Σε  μικροσκοπική  εξέταση  διαπιστώθηκε  εξαιρετικά  μεγάλη  πυκνότητα  φυτοπλαγκτού  όπου  

φαινόταν να κυριαρχεί ένα είδος.
Γ) Σε δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στη διάρκεια των δύο ήμερών μετρήθηκε οξυγόνο κατά τις  

απογευματινές ώρες (18:30, 12-9-01) συγκέντρωσης περίπου 1,5 ppm ενώ τα ξημερώματα της  
13ης και ώρα 6:00 0,3 ppm. Η αλατότητα ήταν περίπου 16‰. Οι αντίστοιχες τιμές τα ξημερώματα  
της 13ης στην παρακείμενη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας ήταν 3,5 ppm O2 και 47‰ αλατότητα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι εμφανές ότι ο θάνατος προκλήθηκε από έλλειψη οξυγόνου που  
οφειλόταν σε υπερβολική αύξηση φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται  
«έκρηξη»  φυτοπλαγκτού,  εμφανίζεται  έντονα  σε  εύτροφα  περιβάλλοντα  τους  ανοιξιάτικους  ή  τους  
φθινοπωρινούς μήνες όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες από άποψη ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας.  Η  
έκρηξη του φυτοπλαγκτού συνίσταται στο συνδυασμό πολλών παραγόντων που ευνοούν εξαιρετικά την  
υπερβολική αύξηση ενός συγκεκριμένου είδους, το οποίο δεσμεύει το σύνολο ουσιαστικά του διαλυμένου  
στο νερό οξυγόνου προκαλώντας προβλήματα ανοξίας ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες ως φωτοσυνθετικός  
οργανισμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της τόσο έντονης εκδήλωσης του προβλήματος συντέλεσαν  
επιπροσθέτως οι ακόλουθοι παράγοντες:
Α) Αυξημένη είσοδος γλυκών νερών λόγω τα οποία προήλθαν από τα αντλιοστάσια, τον βιολογικό  

καθαρισμό και την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε λίγες μέρες πριν
Β) Απoπλύσεις  εδαφών  οι  οποίες  μετέφεραν  λιπάσματα  από  τις  παρακείμενες  καλλιέργειες,  σε  

συνδυασμό με την επιβάρυνση της συγκεκριμένης λιμνοθάλασσας από οργανικά φορτία καθ’ όλη  
τη διάρκεια του έτους.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα, η οποία είναι εξαιρετικά παραγωγική, απαιτεί  
επείγοντα μέτρα βελτίωσης και προστασίας της.
Τέτοια μέτρα είναι:

1. Η διευκόλυνση εισόδου θαλασσινών νερών
2. Η μηχανική υποστήριξη της οξυγόνωσης του νερού με μηχανήματα.
3. Ο έλεγχος των εισόδου γλυκών νερών.

Η έκρηξη του φυτοπλαγκτού που σημειώθηκε και η συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται ανάλογα  
φαινόμενα σε τμήματα του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι μία πολύ καλή  
προειδοποίηση για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας και σεβασμού του οικοσυστήματος. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΝΕΡΩΝ  ΤΗΣ  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ: 
ΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  –  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  – 
ΟΙΝΙΑΔΩΝ.

6.1 Στοιχεία για τη λειτουργία των αντλιοστασίων

Στην περιοχή  της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου  τα τελευταία  59 έτη έγιναν αρδευτικά  έργα 

που  αποσκοπούσαν στην  άρδευση της   κοιλάδας  που βρίσκεται  μεταξύ  της   λίμνης  της 

Λυσιμαχείας, της  πόλης του Μεσολογγίου  και του Αχελώου. Χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό 

αυτό τα νερά της  λίμνης Λυσιμαχείας.  11

Τα νερά που προέρχονται από την άρδευση, με την βοήθεια αντλιοστασίων  καταλήγουν  στην 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  Η συνεχής απόρριψη των νερών μέσα στην λιμνοθάλασσα 

είχε σαν συνέπεια  την αύξηση  του φορτίου  της λιμνοθάλασσας  σε φωσφορικά και νιτρικά,  τα 

οποία είχαν  σαν αποτέλεσμα την γρήγορη ανάπτυξη των  φυκιών και την εμφάνιση αλγών  που 

επέπλεαν στην επιφάνεια, με  ταυτόχρονη έντονη, δυσάρεστη οσμή, ιδιαίτερα την άνοιξη και το 

καλοκαίρι (φαινόμενο ευτροφισμού). 

Σαν ευτροφισμό,  ορίζεται  η  διαδικασία  μεταβολής  των φυσικοχημικών παραμέτρων λιμνών, 

εκβολών  ποταμών   και  λιμνοθαλασσών,  έτσι  ώστε   το  νερό  τους   δεν  είναι  δυνατόν  να 

χρησιμοποιηθεί  για πόσιμο  ή για αναψυχή. Νερά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά  ονομάζονται 

ευτροφικά, ενώ τα φτωχά ολιγοτροφικά. Τα ανόργανα  φωσφορικά, νιτρικά και το διοξείδιο του 

άνθρακα   είναι  παράμετροι  -  κλειδιά  που  ρυθμίζουν   την  βιολογική  παραγωγικότητα  των 

φυσικών νερών. Όταν πλεονάσουν τα θρεπτικά συστατικά, το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη 

αλγών   και  η αύξηση  της  θολερότητας  του  νερού.  Ακόμα,  όταν  αποσυντίθενται  τα  άλγη 

καθιζάνουν και προκαλούν ελάττωση του διαλελυμένου οξυγόνου. Η διαδικασία αυτή καταλήγει 

σε απομάκρυνση των πιο εκλεκτών ποικιλιών βρώσιμων ψαριών. Σοβαρή  πηγή θρεπτικών 

συστατικών στα φυσικά νερά  είναι  η λίπανση ιδιαίτερα όταν αυτή   ξεπερνάει  τα κανονικά 

.επίπεδα. Τα άλγη που αναπτύσσονται  στο επιλήμνιο, όπου "υπάρχει πολύ φως, καθιζάνουν 

11 Κουτσούκος 1986
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στο  υπολίμνιο   με  αποτέλεσμα   την  αφαίρεση  του    διαλελυμένου  οξυγόνου.  Χαμηλές 

συγκεντρώσεις  διαλελυμένου οξυγόνου, έχουν σαν αποτέλεσμα την ελάττωση των αλιευμάτων. 

Αποτέλεσμα του ευτροφισμού στην  κλειστή λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού,  που ήταν γνωστή 

για την εκλεκτή ποιότητα τσιπούρας, λαυρακιών και κεφάλων, ήταν ότι η πρώτη ποικιλία εξα-

φανίστηκε  τελείως,  ενώ   οι  πιο  ανθεκτικές   ποικιλίες  επέστρεφαν  αφού   ελαττώθηκε   με 

επιπρόσθετα  έργα, ο όγκος των αποβαλλόμενων στη λιμνοθάλασσα νερών.

Το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου Μεσολογγίου εξυπηρετεί έκταση περίπου 

25000στρ.  και υδροδοτείται από επτά μικρά αντλιοστάσια.  Η αποχέτευση και η  στράγγιση 

γίνεται με τη βοήθεια των αντλιοστασίων Β1 και Β2.12

Το αντλιοστάσιο Β1 βρίσκεται βορειοδυτικά του Μεσολογγίου και συνδέεται με τάφρο με τον 

δίαυλο του Αιτωλικού.  Εξυπηρετεί έκταση 7500στρ.  με δυνατή παροχή αποχέτευσης 14400 

m3/h και στράγγισης 7200 m3/h. 

Το αντλιοστάσιο Β2 βρίσκεται  ανατολικά του Μεσολογγίου και συνδέεται με το δίαυλο της 

Κλείσοβας.  Εξυπηρετεί  έκταση 4300στρ.  με δυνατή παροχή αποχέτευσης 10800  m3/h και 

στράγγισης 2160  m3/h.  Η υπόλοιπη έκταση αποχετεύεται και αποστραγγίζεται δια μέσου των 

χειμάρρων και των τάφρων που καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας.

Σύμφωνα  με  άλλη  πηγή13 δίνονται  τα  ακόλουθα  στοιχεία  για  τη  λειτουργία  των 

αποστραγγιστικών αντλιοστασίων που μελετώνται:

⇒ Αντλιοστάσιο Β3

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

Αρ. αντλιών αποχέτευσης:   2  

Παροχή:  Q=5.100 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=3.60 m

Ισχύς:  Ν=125 HP

Αρ. αντλιών στράγγισης:   2

Παροχή:  Q=800 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=4.30 m

Ισχύς:  Ν=20 HP

Έκταση στράγγισης : 7.200 στρέμματα

12 Χωροδυναμική 1997
13 Μπούρος, 2008
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Εκβάλλει στη περιοχή Νίδοβας της λ/θ Αιτωλικού

⇒ Αντλιοστάσιο Β1

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

Αρ. αντλιών αποχέτευσης:   2  

Παροχή:  Q=7.200 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=3,60 m

Ισχύς:  Ν=130 HP

Αρ. αντλιών στράγγισης:   2

Παροχή:  Q=3.600 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=4,70 m

Ισχύς:  Ν=102 HP

Έκταση στράγγισης : 6.500 στρέμματα

Εκβάλλει στον ανατολικό δίαυλο.

⇒ Αντλιοστάσιο Β2

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

Αρ. αντλιών αποχέτευσης:   3 

Παροχή:  Q=3.600 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=2,75 m

Ισχύς:  Ν=75 HP

Αρ. αντλιών στράγγισης:   2

Παροχή:  Q=1.080 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=3,20 m

Ισχύς:  Ν=25 HP

Έκταση στράγγισης : 18.500 στρέμματα

Εκβάλλει στο ανατολικό τμήμα της λ/θ Μεσολογγίου (περιοχής Κλείσοβας).

⇒ Αντλιοστάσιο Β4

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:
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Αρ. αντλιών αποχέτευσης:   4

Παροχή:  Q=12.600 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=4,40 m

Ισχύς:  Ν=340 HP

Αρ. αντλιών στράγγισης:   3

Παροχή:  Q=2.900 m3/h

Μανομετρικό ύψος:  H=4,90 m

Ισχύς:  Ν=75 HP

Έκταση στράγγισης : 18.250 στρέμματα

Εκβάλλει στο δίαυλο της Κλείσοβας

Πίνακας 6.1.1 Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλιοστασίων (Μπούρος, 2008)
 Αποχέτευση Στράγγιση

Αντλιο-
στάσιο

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

αρ. 
αντλιών Παροχή

Μανο-
μετρικό 
ύψος  Ισχύς

Έκταση 
στράγ-
γισης 

Περιοχή 
εκβολής

  m3/h m HP  m3/h m HP στρέμ.  

Β3 2 5.100 3.60  2 800 4,3 20 7.200

περιοχή 
Νίδοβας της 
λ/θ Αιτωλικού

Β1 2 7.200 3.60 130 2 3.600 4,7 102 6.500
ανατολικό 
δίαυλο

Β2 3 3.600 2,75 75 2 1.080 3,2 25 18.500

ανατολικό 
τμήμα της λ/θ 
Μεσολογγίου 
(περιοχής 
Κλείσοβας)

Β4 4 12.600 4,4 340 3 2.900 4,9 75 18.250
δίαυλο της 
Κλείσοβας
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Πίνακας 6.1.2 Mηνιαία και ετήσια απορροή (παροχή) των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων (Μπούρος, 2008)

Αντλιοστάσιο
ΙΑΝΟΥ-
ΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΣ   

ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΣ   

ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΣ

Παροχή 
έτους

 m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/μήνα m3/έτος

Β3 100.000 80.000 80.000 50.000 30.000 - - - - 200.000 300.000 300.000 1.140.000

Β1 1.497.000 1.209.600 1.152.000 1.152.000 1.324.800 1.382.400 1.382.400 1.497.600 1.324.800 1.612.800 2.073.600 1.958.400 17.567.400

Β2 345.600 259.200 259.200 201.600 230.400 259.200 316.800 345.600 201.600 403.200 633.600 576.000 4.032.000

Β4 1.600.000 1.110.000 900.000 800.000 700.000 700.000 900.000 1.110.000 900.000 1.500.000 2.500.000 2.300.000 15.020.000
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Πίνακας 6.1.3 Λειτουργικά στοιχεία αντλιοστασίων – Συγκριτικός πίνακας αναφορών
Αντλιο-
στάσιο 

Αποστραγ-
γιζόμενη 
έκταση 

Δυνατή 
παροχή 
αποχέτευσης 

Παροχή 
στράγγισης 

Πηγή Παρατηρήσεις

 (στρ.) (m3/h) (m3/h)  
Β1 7.500 14.400 7.200 Χωροδυναμική – 

Έψιλον και  
Συνεργάτες, 1997

 4.400   Παρούσα μελέτη
 6.500  3.600 Μπούρος, 2008
Β2 4.300 10.800 2.160 Χωροδυναμική – 

Έψιλον και  
Συνεργάτες, 1997

 3.300   Παρούσα μελέτη
 18.500  1.080 Μπούρος, 2008

9.100 Δημητρίου, 2007 Αποστραγγίζει τον 
κάμπο του 
Ευηνοχωρίου

Β3 4.500   Παρούσα μελέτη
 7.200  800 Μπούρος, 2008
Β4 30.800   Παρούσα μελέτη
 18.250  2.900 Μπούρος, 2008

59.100 Δημητρίου, 2007 Αποστραγγίζει τον 
κάμπο του 
Ευηνοχωρίου

Πόλντερ 2.400  1000 Εκτίμηση Παρούσας 
μελέτης

Αποστραγγίζει το 
Πόλντερ
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Σχ. 6.1.1 Συνολική επίδραση των αντλιοστασίων σε όλο το οικοσύστημα και ροές (m3/h). Παροχές στράγγισης ανατολικών αντλιοστασίων 
Β1, Β2, Β3 και Β4 στο οικοσύστημα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Κλείσοβας (σε m3/h). 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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6.2 Φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  της  λιμνοθάλασσας  
Μεσολογγίου – Αιτωλικού - Οινιάδων

6.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων έως το 1998

Οι Σκούλλος και Δασενάκης (1991) σε αξιολόγηση όλων των ληφθεισών κατά περιόδους και έτη 

μετρήσεων και δειγματοληψιών εξήγαγαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα των 

νερών της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού και της ευρύτερης περιοχής.14

Οι ομάδες, των οποίων τα στοιχεία επεξεργάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ήταν οι 

ακόλουθες:

 Πανεπιστήμιο Εssen /ΥΠΕΧΩΔΕ , Δειγματοληψία Ιουνίου 1981.

 Πανεπιστήμιο    Αθηνών,    Τμήμα    Χημείας    (Σκούλλος    και    συνεργάτες) 

δειγματοληψίες:    Οκτωβρίου  1982,  Μαΐου 1983,  Ιουλίου 1984,  Απριλίου 1985, 

Δεκεμβρίου 1985, Ιουνίου 1986 και Δεκεμβρίου 1990

 Εθνικό    Κέντρο    Θαλασσίων    Ερευνών:    Δειγματοληψίες;    Ιουνίου    1083, 

Οκτωβρίου 1983, Δεκεμβρίου 1983 και Μαρτίου 1984

 Πανεπιστήμιο  Αθηνών,   Τμήμα   Βιολογίας,   (Δανιηλίδης)   Δειγματοληψίες   : Ιουνίου 

1984, Αυγούστου     1984,  Οκτωβρίου  1984,  Ιανουαρίου  1985 και Απριλίου 1985.

 Πανεπιστήμιο   Πατρών,    Τμ.    Χημ.    Μηχανικών   (Κουτσούκος,    Αβραμίδου) 

Δειγματοληψίες:    Οκτωβρίου   1985,     Νοεμβρίου   1985,    Δεκεμβρίου    1985, 

Ιανουαρίου   1986,  Φεβρουαρίου 1986,  Μαρτίου 1986,  Απριλίου 1986,  Μαΐου  1986, 

Ιουνίου 1986, Ιουλίου 1986, και Αυγούστου 1986

Η επισκόπηση και ο σχολιασμός του συνόλου ενός μεγάλου αριθμού ανεξαρτήτων μετρήσεων 

και δεδομένων, έγινε με εξέταση τόσο των μεσών τιμών, όσο και των ακραίων τιμών οι οποίες 

παρατηρήθηκαν σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα του συνολικού συστήματος. Το μεγάλο εύρος των 

διακυμάνσεων που παρατηρήθηκε μπορεί να οφείλεται,  σε κάποιο ποσοστό,  στη διαφορετική 

μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποίησαν οι ομάδες.

Στη  συνέχεια  δίνονται  τα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  των  λιμνοθαλασσών  με  βάση  τις 

ανωτέρω πηγές.

14 Χωροδυναμική 1997

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

158



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

6.2.1.1 Θερμοκρασία
Οι  θερμοκρασίες  του  συνολικού  συστήματος  των  υγροτόπων  εμφανίζουν  φυσιολογικές 

εποχιακές κατανομές με τις τιμές στο συνολικό σύστημα να εμφανίζονται αρκετά υψηλές όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Έτσι, οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από 12°C, (σε μια περίπτωση σε 

αντλιοστάσιο  11.8°C),  και  δεν  υπερέβησαν  τους  32°C (σε  μια  περίπτωση  σε  αντλιοστάσιο 

32.5°C).

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες (28-30°C) εμφανίζονται συνήθως στις Λιμνοθάλασσες Αιτωλικού 

και Μεσολογγίου τους θερινούς μήνες, λόγω εγκλεισμού του νερού και δυσχέρειας ανανέωσης, 

γεγονός  που φαίνεται  και  από τις  υψηλές  τιμές  της  αλατότητας  στους  ίδιους  σταθμούς  και 

ημερομηνίες.

6.2.1.2 Θερμική Στρωμάτωση
Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού παρουσιάζει  θερμική στρωμάτωση καθ’  όλο το έτος,  ενώ η 

λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου κατά διάφορες περιόδους ανάλογα με τα κλιματολογικά δεδομένα.

Η στρωμάτωση που εμφανίζεται  στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού το καλοκαίρι  οδηγεί  στην 

ύπαρξη μικρών γενικά για την εποχή θερμοκρασιών στα βαθύτερα νερά της.

6.2.1.3 Ενεργός Οξύτης (pΗ)
Η κυρία διακύμανση των τιμών του pΗ σε όλο το σύστημα ήταν στην περιοχή 6.5-8.5 με λίγες 

χαμηλότερες (< 5.5) και υψηλότερες (γύρω στο 9) τιμές στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και τα 

αντλιοστάσια. Στα χαμηλότερης αλατότητας νερά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού αλλά και 

στα αντλιοστάσια, το pΗ ήταν γενικά μικρότερο (6-7), που ήταν αναμενόμενο.

Χαμηλότερες τιμές pΗ παρατηρούνται και στις υδάτινες μάζες που σχηματίζονται τους θερινούς 

μήνες στα βαθύτερα στρώματα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους 

μήνες  αυτούς  εμφανίζονται  ταυτόχρονα  υψηλότερες  τιμές  στα  επιφανειακά  στρώματα.  Στα 

βαθύτερα στρώματα το pΗ είναι σημαντικά χαμηλότερο λόγω παροδικών ανοξικών συνθηκών. 

Η παροδικότητα αυτή μπορεί να εκτείνεται σε ήμερες η εβδομάδες η και λίγες μονό βράδυνες 

ώρες  κάθε  μέρα,  κατά  τη  θερινή  περίοδο.  Παρατηρήσεις  και  μετρήσεις  ενισχύουν  την  περί 

ανοξίας άποψη.

6.2.1.4 Διαλυμένο Οξυγόνο
Σε  γενικές  γραμμές  στο  συνολικό  υδάτινο  σύστημα  των  υδροβιότοπων  δεν  φαίνεται  να 

εμφανίζονται φαινόμενα σοβαρής η μόνιμης έλλειψης του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου, σε 

όλη τη διάρκεια του έτους.
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Στη  λιμνοθάλασσα  του  Μεσολογγίου,  τα  νερά  είναι  τον  περισσότερο  καιρό  κορεσμένα  σε 

οξυγόνο. Ακόμα και τους θερινούς μήνες οπότε εμφανίζεται στρωμάτωση, οι συγκεντρώσεις του 

διαλυμένου οξυγόνου δεν μειώνονται σημαντικά.

Αντίθετα, σημαντική και χαρακτηριστική εξαίρεση στην γενική τάση αποτελεί η λιμνοθάλασσα 

του  Αιτωλικού,  οπού  η  γεωμορφολογία  του  συστήματος  συντείνει  στην  πολύ  έντονη 

στρωμάτωση  της  υδάτινης  στήλης  κατά  τους  θερινούς  μήνες  (με  έναρξη  εμφάνισης  τις 

περισσότερες  φορές  από  την  Άνοιξη).  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  ανοξικών 

συνθηκών στα βαθύτερα τμήματα της λιμνοθάλασσας με ταυτόχρονη εμφάνιση υδρόθειου που 

οφείλεται  κυρίως  στην  αναγωγή  των  θειϊκών  του  θαλασσίου  νερού  και  όχι  σε  αναερόβια 

αποσύνθεση  οργανικών  ουσιών.  Η  κατάσταση  αυτή  μπορεί  να  επεκταθεί  και  στους 

φθινοπωρινούς μήνες με πολύ δυσμενείς συνέπειες για το συνολικό οικοσύστημα. Μειωμένες 

τιμές διαλυμένου οξυγόνου μετρήθηκαν και σε ορισμένα αντλιοστάσια.

6.2.1.5 Ανιόντα & Κατιόντα
Σίδηρος: Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστήμιου του Εssen την περίοδο 12/6-14/6 του 1981 

οι συγκεντρώσεις του σίδηρου στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Μεσολογγίου κυμάνθηκαν από 

0,05-0,07 (οριακή μέτρηση 0,4).  Την ίδια περίοδο στα αντλιοστάσια οι συγκεντρώσεις σίδηρου 

κυμάνθηκαν από 0.03-0.22 mg/Ι.

Μαγγάνιο: Οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των διαλυτών μορφών του είναι γενικά μικρές 

και οι τιμές τους μικρότερες του 1  ppb.  Οι σωματιδιακές μορφές επικρατούν  κυρίως στα 

κοντινότερα στις ακτές σημεία, αλλά και κοντά στις εκβολές των ποταμών, όπου οι τιμές τους 

είναι αρκετά μεγάλες και φτάνουν μέχρι 57,0  ppb.  Αίτια για το  γεγονός αυτό δεν είναι 

υποχρεωτικά οι ανθρωπινές δραστηριότητες αλλά κυρίως τα  γεωλογικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής .

Κάδμιο: Στο κάδμιο οι συγκεντρώσεις των διαλυτών μορφών του είναι σημαντικά μεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες των σωματιδιακών. Έτσι, ενώ οι τιμές του διαλυτού καδμίου είναι μικρότερες 

από 0.50 ppb και φθάνουν μέχρι 0,02 ppb οι τιμές του σωματιδιακού στοιχείου είναι στη μεγάλη 

τους πλειοψηφία χαμηλότερες από 0,06 ppb και φθάνουν μέχρι 0.002 ppb. Η κατάσταση αυτή 

είναι φυσιολογική για υδάτινα  συστήματα που δεν ρυπαίνονται από συγκεκριμένες πήγες 

καδμίου.  Βεβαία και στις υπό μελέτη περιοχές παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις >0.50 ppb που 

ενδέχεται να οφείλονται σε ανθρωπινές δραστηριότητες.  Γενικά οι τιμές που μετρήθηκαν στην 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (0.04-0.52  ppb διαλυτό 0.003-0.070 ppb σωματιδιακό)  ήταν 
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μεγαλύτερες από εκείνες που μετρήθηκαν στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού  (0.04-0.34  ppb 

διαλυτό 0.008-0.045 ppb σωματιδιακό).

Νικέλιο: Στο νικέλιο οι επικρατούσες μορφές κοντά στις ακτές και μέσα στις λιμνοθάλασσες 

φαίνεται να είναι οι σωματιδιακές, ενώ οι διαλυτές μορφές επικρατούν στην ανοικτή θάλασσα. 

Τόσο στο διαλυτό όσο και στο σωματιδιακό νικέλιο οι συγκεντρώσεις στην λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου (0.68-2.60  και 1.20-5.20  ppb)  αντίστοιχα παρουσιάζονται μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (0.30-1.55 και 0.76-0.90 ppb). 

Ψευδάργυρος: Μεγαλύτερες τιμές μετρήθηκαν κοντά στην Πάτρα (>5  και έως 26.5  ppb). 

Επικρατέστερες μορφές είναι οι διαλυτές αλλά τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των διαλυτών 

και σωματιδιακών των μορφών βρίσκονται πλησιεστέρα μεταξύ τους  ώστε σε περιοχές 

αυξημένης παροχής σωματιδιακής ύλης όπως οι εκβολές του  Αχελώου η κατάσταση να 

αναστρέφεται. Η γενική διακύμανση των συγκεντρώσεων του σωματιδιακού ψευδαργύρου ήταν 

από 0.25 έως 20.9 ppb και 0.65-4.4 ppb μέσα στις λιμνοθάλασσες.

Μόλυβδο  ς:   Στον διαλυτό μόλυβδο στην περιοχή μελέτης οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων 

ήταν πολύ μεγάλες (0.1- 34.5 ppb) με τις μεγαλύτερες ακραίες τιμές (>4 ppb) να παρατηρούνται 

κοντά στις ακτές των λιμνοθαλασσών και σε περιοχές έντονα επηρεαζόμενες από ανθρωπινές 

δραστηριότητες (πχ μερικά αντλιοστάσια).  Μετρήθηκε βεβαία  ταυτόχρονα και ένας μεγάλος 

αριθμός μικρών συγκεντρώσεων (0.09-0.5  ppb)  σε  λιγότερο επηρεασμένες και ανοιχτές 

περιοχές. 

Χαλκός: Στην περιοχή μελέτης ο χαλκός εμφανίζει μικρές σχετικά εποχιακές και τοπικές 

διακυμάνσεις με όλες σχεδόν τις τιμές του να είναι κατώτερες των 2 ppb και το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους κατώτερες και από 1 ppb. Επικρατούσα μορφή του στο σύστημα είναι η διαλυτή.

Χλωριόντα: Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 1981  οι συγκεντρώσεις χλωριούχων 

στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού  -  Μεσολογγίου κυμάνθηκαν από 8571-51000  mg/Ι.  Την ίδια 

περίοδο σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του Αχελώου ήταν  30-5400  mg/Ι,  στα αρδευτικά 

κανάλια 20-45 mg/Ι σε ρυάκια της περιοχής από 71-1625 mg/Ι και τέλος στα αντλιοστάσια από 

86,3-10000 mg/Ι.  

Θειικά: Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Πανεπιστήμιου Εssen (Δ.  Γερμανία)  οι 

συγκεντρώσεις των θειικών στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου τον Ιούνιο του 1981 

ήταν 825-4250 mg/Ι. Την ίδια περίοδο σε διαφορές θέσεις κατά μήκος του Αχελώου ήταν 14-200 
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mg/Ι σε ρυάκια της περιοχής 18-650 mg/Ι σε αρδευτικά κανάλια 19-63 mg/Ι και στα αντλιοστάσια 

63-1075 mg/Ι.

6.2.1.6 Αλατότητα
Λιμνοθάλασσα     Αιτωλικού  :   Στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού οι αλατότητες είναι γενικά 

μικρότερες από τις αντίστοιχες της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου αλλά και του Πατραϊκού. 

Πολλές φορές είναι μικρότερες από 10‰, σπανίως υπερβαίνουν το 23‰ και μονό μια φορά στις 

21 δειγματοληψίες της περιόδου 1981-1990 (τον Μάρτιο του 1984), μετρήθηκε αλατότητα 28‰. 

Το καλοκαίρι στα πιο βαθιά στρώματα της λιμνοθάλασσας εμφανίζεται έντονη στρωμάτωση και 

οι αλατότητες είναι αυξημένες,  παραμένοντας μικρότερες από 30‰.  Το γεγονός αυτό είναι 

σημαντικό διότι συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ύπαρξης άφθονων θειικών στο σύστημα και 

μάλιστα στα κατωτέρα στρώματα του. Τα θειικά αυτά στη συνεχεία είναι δυνατόν, υπό ανοξικές 

συνθήκες, να δώσουν θειούχα και υδρόθειο με δυσμενή αποτελέσματα.

Λιμνοθάλασσα     Μεσολογγίου  . Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου σε γενικές γραμμές οι τιμές 

της αλατότητας είναι ενδιάμεσες.  Στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι μεγαλύτερες από 20‰ με 

εξαιρέσεις προς τα κάτω που εμφανίζονται κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Γενικά οι τιμές εκεί 

πλησιάζουν περισσότερο προς τις θαλάσσιες τιμές του Πατραϊκού,  γεγονός που δείχνει την 

επίδραση των θαλασσινών νερών στο σύστημα της λιμνοθάλασσας.  Κατά τη θερινή περίοδο 

στα περισσότερο ρηχά σημεία της λιμνοθάλασσας αλλά και σε αυτά οπού η ανανέωση του 

νερού είναι δυσχερής λόγω φυσικών η τεχνητών εμποδίων, η υπάρχει αποβολή νερών από τι^ 

γειτονική αλυκές, οι τιμές της αλατότητας φθάνουν σε πολύ υψηλά επιπεδα (>40‰) και κάποτε 

πλησιάζουν το 60‰.

Είναι γνωστό ότι τόσο μεγάλες διακυμάνσεις της αλατότητας σε υδάτινο σύστημα  (1,5-60‰) 

έστω και αν γίνονται με σχετικά βραδείς ρυθμούς είναι δυνατόν να  προκαλέσουν σοβαρές 

οικολογικές πιέσεις σε όχι ιδιαίτερα ευρύαλους οργανισμούς. Οι φυσικοχημικές επιπτώσεις των 

μεταβολών αυτών της αλατότητας, είναι επίσης σημαντικές στη διακίνηση μετάλλων και άλλων 

ρύπων από και προς τα ιζήματα καθώς  και στις μετακινήσεις μεταξύ σωματιδιακών και 

διαλυτών μορφών.

Στα αντλιοστάσια, οι τιμές της αλατότητας είναι γενικά μικρότερες αν και έχουν μετρηθεί και 

μερικές μεγάλες τιμές.

6.2.1.7 Σκληρότητα
Η ολική σκληρότητα CaCO3 στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου την περίοδο 12/6-14/6 

το 1981 κυμάνθηκε από 2.670-17.200 mg/Ι, η σκληρότητα ασβεστίου από 420-1080 mg/Ι και η 

σκληρότητα μαγνησίου από 1920-16380 mg/Ι.
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Κατά μήκος του ποταμού Αχελώου σε διαφορές θέσεις και την ίδια περίοδο η ολική σκληρότητα 

κυμάνθηκε από 140-2000  mg/Ι, η σκληρότητα ασβεστίου από 80-925  mg/Ι και η σκληρότητα 

μαγνησίου από 40-1075 mg/Ι. 

Στα ρυάκια της περιοχής την ίδια περίοδο η ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 160-1050 mg/Ι, η 

σκληρότητα ασβεστίου από 60-440 mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 60-610 mg/Ι.  

Στα αρδευτικά κανάλια την ίδια περίοδο η ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 130-180  mg/Ι, 

σκληρότητα ασβεστίου από 80-105 mg/Ι και η σκληρότητα μαγνησίου από 60-100 mg/Ι. 

Τέλος, στα αντλιοστάσια την ίδια περίοδο η ολική σκληρότητα κυμάνθηκε από 400-4500 mg/Ι, η 

σκληρότητα ασβεστίου από 140-640 mg/Ι,  και η σκληρότητα μαγνησίου από 260-4110 mg/Ι.

6.2.1.8 Θρεπτικά Άλατα
Χαρακτηριστικό  όλων  των  περιοχών  που  εξετάστηκαν  είναι  οι  έντονες  διακυμάνσεις  των 

συγκεντρώσεων  των  θρεπτικών  συστατικών  σε  ευρύτατα  όρια.  Οι  διακυμάνσεις  αυτές 

οφείλονται  στη  γεωμορφολογία  των  συστημάτων,  (μικρά  ημίκλειστα  συστήματα,  περιοχές 

απόχυσης γλυκών νερών και ζώνες ανάμιξης γλυκών - αλμυρών νερών), τη στρωμάτωση των 

νερών που τακτικά εμφανίζεται (ιδιαίτερα έντονη κυρίως τους θερινούς μήνες) και το γεγονός ότι 

πολλά  δείγματα  φαίνεται  να  έχουν  παρθεί  από  διαφόρους  ερευνητές  και  από  σημεία  που 

βρίσκονται  πολύ  κοντά  σε  σημεία  εκβολής  χειμάρρων ή  γενικά  κοντά  σε  πήγες  θρεπτικών 

συστατικών.

Τα στοιχεία αυτά ενώ δυσκολεύουν τον ευχερή χαρακτηρισμό των επί  μέρους συστημάτων, 

φαίνεται  να  παρέχουν  μια  αληθινή  εικόνα  των  συνθηκών  που  επικρατούν  αλλά  και  των 

οικολογικών  πιέσεων  που  εφαρμόζονται  άμεσα  και  έμμεσα  πάνω  στο  σύστημα  λόγω των 

μεγάλων αυτών διακυμάνσεων.

Οι  ανώτερες  τιμές  συγκεντρώσεων που καταγράφονται  για  όλες  τις  μορφές  των θρεπτικών 

αλάτων στις  λιμνοθάλασσες  είναι  γενικά  αρκετά  μεγαλύτερες  από τις  αντίστοιχες  τιμές  που 

προσδιορίστηκαν σε εξωτερικές περιοχές.

Στα  φωσφορικά  οι  συγκεντρώσεις  μέσα  στις  λιμνοθάλασσες  παρουσιάζονται  αρκετά 

μεγαλύτερες  από  τις  αντίστοιχες  στις  εκβολές  του  Αχελώου  και  τον  Πατραϊκό  και  για  τις 

περισσότερες  από τις  διαθέσιμες  δειγματοληψίες.  Αντίθετα  στα  νιτρικά  οι  έντονες  διαφορές 

εντοπίζονται  κυρίως  στην  περίοδο  από  τον  Απρίλιο  1986  έως  τον  Αύγουστο  1986,  οπού 
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παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων τους. Στα υπόλοιπα αζωτούχα άλατα και τα 

πυριτικά οι  τάξεις μεγέθους των συγκεντρώσεων μέσα και έξω από τις λιμνοθάλασσες ήταν 

παραπλήσιες.

Ως κυριότερη πηγή συνεισφοράς θρεπτικών αλάτων στο σύστημα,  και κυρίως  αζωτούχων 

ενώσεων με βασική μορφή τα νιτρικά,  αναγνωρίζεται από την επισκόπηση των διαθεσίμων 

στοιχείων ο Αχελώος. Οι επιφανειακές κατανομές των θρεπτικών αλάτων που προαναφέρθηκαν 

δείχνουν καθαρά το γεγονός αυτό,  καθώς και  τις έντονες εποχιακές αυξομειώσεις που 

παρατηρούνται. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να ισχύει στα φωσφορικά οπού η συνεισφορά 

του Αχελώου δεν δείχνει να είναι υψηλή.

Στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Αχελώου οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων 

μειώνονται από το ποτάμι προς την ανοιχτή θάλασσα,  αλλά και από την επιφάνεια προς τον 

βυθό,  ακριβώς λόγω της μεταφοράς τους από το γλυκό νερό του  ποταμού.  Πιο έντονα η 

κατάσταση αυτή φαίνεται στα πυριτικά, τα οποία προέρχονται από τη διάβρωση /διαλυτοποίηση 

των ορυκτών του εδάφους,  έχουν χαρακτηριστικά μεγαλύτερη διαλυτότητα σε νερό χαμηλής 

αλατότητας και μεγαλύτερη χημική αδράνεια  στη διάρκεια της ανάμιξης γλυκών  -  αλμυρών 

νερών.

Μεγάλες ποσότητες θρεπτικών αλάτων εισέρχονται στο υδάτινο σύστημα των λιμνοθαλασσών 

από την απόπλυση των γύρω εδαφών με τα όμβρια νερά.  Μετά από  περιόδους συχνών 

βροχοπτώσεων οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων στις  λιμνοθάλασσες βρέθηκαν 

αυξημένες. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στα νιτρικά άλατα μεταξύ Μαρτίου 

και Απριλίου 1986,  την οποία ακολούθησε σχετική πτωτική τάση,  προφανώς λόγω έντονης 

φωτοσύνθεσης και αραίωσης, μέχρι τον Αύγουστο.

Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι  γενικά 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του Μεσολογγίου.  Το γεγονός αυτό είναι πιο  έντονο στα 

νιτρώδη και τα πυριτικά άλατα ενώ στα υπόλοιπα παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις.

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την επίδραση της έντονης στρωμάτωσης που παρατηρείται 

τους θερινούς μήνες στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού,  πάνω στις  συγκεντρώσεις των 

θρεπτικών αλάτων.  Κατά τον Δεκέμβριο του 1990  μετρήθηκαν  πολύ μεγάλες τιμές 

φωσφορικών, πυριτικών και αμμωνιακών αλάτων στο ανοξικό στρώμα της λιμνοθάλασσας,  το 

οποίο είχε διατηρηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο λόγω των  ήπιων καιρικών συνθηκών,  οπότε η 

απότομη λόγω ισχυρών ανεμών αναταραχή στο  σύστημα της λιμνοθάλασσας,  οδήγησε σε 

διάχυση του υδρόθειου σε ολόκληρη την  υδάτινη στήλη με αποτέλεσμα μαζικούς θανάτους 

ψαριών.

Μεγάλες συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων μετρήθηκαν στην περιοχή της Κλείσοβας αλλά και 

σε μερικά αντλιοστάσια.
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Οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών και αμμωνιακών αλάτων κυρίως στην περιοχή του ευρύτερου 

Πατραϊκού κόλπου είναι αυξημένες στα βαθύτερα υδάτινα στρώματα,  γεγονός που δείχνει ότι 

συνδέονται με την στρωμάτωση των νερών του κόλπου τους θερινούς μήνες.

Στα φωσφορικά άλατα δεν παρατηρήθηκαν έντονες διακυμάνσεις στις κατανομές των 

συγκεντρώσεων με το βάθος.

Στις εκβολές του Αχελώου ο λόγος Ν/Ρ εμφανίζει γενικά μεγάλες τιμές, αρκετά μεγαλύτερες από 

το θεωρητικό 15:1.  Οι πιο μεγάλες τιμές (όλες >180  και μέχρι 1400)  μετρήθηκαν τον χειμώνα 

(Δεκέμβριος 85).  Το καλοκαίρι οι τιμές του λογού ήταν μικρότερες από τις χειμερινές αλλά και 

πάλι μεγαλύτερες από 20  και στη μεγάλη τους πλειοψηφία μεγαλύτερες από 40.  Κοντά στις 

εκβολές του ποταμού, μέσα στο ποτάμι και στο επιφανειακό στρώμα του εξωτερικού τμήματος 

των εκβολών,  το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από το ποταμίσιο νερό,  οι τιμές του λογού 

είναι γενικά μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες. Οι μικρότερες τιμές του λογού Ν/Ρ στις εκβολές του 

Αχελώου (οπού υπήρχαν και τιμές μικρότερες του 15) μετρήθηκαν τον Μάιο 1983.

Στον Καλυδώνιο -Πατραϊκό κόλπο οι καταστάσεις παρουσιάζονται παραπλήσιες αλλά λιγότερο 

έντονες με τις εκβολές του Αχελώου. Έτσι ο λόγος Ν/Ρ είναι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις (με 

μονή εξαίρεση μερικές τιμές κατά τον Οκτώβριο του 1982) πολύ μεγαλύτερες του 15:1, ενώ τον 

χειμώνα (Δεκέμβριος 1985) ξεπερνά το 100:1 και φτάνει μέχρι 1000:1. Μεγάλες τιμές του λογού 

παρατηρούνται και στα βαθύτερα στρώματα  του Πατραϊκού.  Γενικά τα διαλυτά φωσφορικά 

μπορούν να θεωρηθούν ως περιοριστικός παράγων στο ανοικτό σύστημα Πατραϊκός κόλπος 

εκβολές Αχελώου  ενώ η κατάσταση διαφοροποιείται σχετικά στο εσωτερικό των 

λιμνοθαλασσών οπού εμφανίζονται περισσότερες και εντονότερες εποχιακές διακυμάνσεις.

Έτσι σε δυο σειρές μετρήσεων οι τιμές του λογού Ν/Ρ εμφανίζονται σημαντικά μικρότερες του 

15:1,  κυρίως στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου,  δείχνοντας έτσι και  το άζωτο ως 

περιοριστικό παράγοντα στο σύστημα αυτό.  Στην λιμνοθάλασσα του  Αιτωλικού αντίθετα 

διατηρούνται σχεδόν πάντοτε μεγάλες τιμές του λογού με διαφοροποιήσεις μονό στο δεύτερο 

εξάμηνο του 1983.

Σε άλλη σειρά μετρήσεων (Οκτώβριος 1985 έως Αύγουστος 1986) μολονότι δεν έχει μετρηθεί η 

αμμωνία,  η οποία παίζει σημαντικό ρολό στο σύστημα,  οι τιμές του λογού Ν/Ρ και στις δυο 

λιμνοθάλασσες,  φαίνονται να είναι αρκετά μεγαλύτερες του θεωρητικού μετά τον Απρίλιο του 

1986,  οπότε όπως προαναφέρθηκε παρουσιάστηκε εντυπωσιακή αύξηση στις συγκεντρώσεις 

των νιτρικών αλάτων όχι όμως και των φωσφορικών. Τους προηγουμένους μήνες (Οκτώβριος 

1985 έως Μάρτιος 1986) οι τιμές του λογού Ν/Ρ είναι μικρότερες.
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Σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ύπαρξη περιοριστικού παράγοντα για 

την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν δεδομένου ότι οι παρατηρούμενες συγκεντρώσεις είναι σχεδόν 

πάντοτε σχετικά υψηλές ακόμη και για το συστατικό που βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία. 

Επίσης οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων φαίνεται να είναι αρκετά συχνές και εξαρτημένες 

από εξωτερικούς παράγοντες.

Ο λόγος ΝΟ3/ΝΗ3 στην περιοχή των εκβολών του Αχελώου εμφανίζει τιμές μεγαλύτερες της 

μονάδας στη μεγάλη πλειοψηφία των μετρήσεων.  Οι μεγαλύτερες τιμές (>20)  μετρήθηκαν τον 

χειμώνα (Δεκέμβριος 1985).  Την εποχή αυτή οι  συγκεντρώσεις των νιτρικών αλάτων 

παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες τιμές τους τόσο στις εκβολές του Αχελώου όσο και στον 

ευρύτερο Πατραϊκό κόλπο.  Την άνοιξη και το  καλοκαίρι οι τιμές του λογού ΝΟ3/ΝΗ3 ήταν 

μικρότερες από τις αντίστοιχες του χειμώνα, η πλειονότητα τους όμως ήταν και πάλι >2.  Κατά 

τις δυο παλαιότερες δειγματοληψίες (Οκτώβριος 1982, Μάιος 1983) μετρήθηκαν και τιμές <1 σε 

ορισμένες περιπτώσεις.

Στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού το φυτοπλαγκτόν είναι πλούσιο σε είδη Δινομαστιγωτών 

κυρίως Peridinium και Ceratium, ενώ το ττεριφυτο παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη Χλωροφυκων 

(Cladophora)  με πλούσια επιφυτική χλωρίδα από Διάτομα και  Κυανοφύκη (Oscillatoria, 

Lyngbya,  Ρleurosigma,  Cocconeis,  Νavicula)  (Δανιηλίδης αδ.δεδ.).  Η ύπαρξη θειοβακτηρίων 

έχει διαπιστωθεί στα βαθύτερα υδάτινα στρώματα  με κυριότερα τα είδη Begiatoa alba, 

Τhiodiction elegans (Χατζηκακιδης 1952).

6.2.1.9 Χλωροφύλλη
Οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-α παρουσιάζονται αυξημένες την αρχή της  άνοιξης 

(Μάρτιος 1985)  για να μειωθούν στη συνέχεια.  Παρατηρούνται παραπλήσιες συγκεντρώσεις 

στις δυο λιμνοθάλασσες αλλά μεγαλύτερες ακραίες τιμές μετρήθηκαν στη λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου, πιθανότατα λόγω του μικρότερου βάθους της που επιτρέπει την ανάπτυξη της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη μάζα του νερού που περικλείει.

Αποτελέσματα μετρήσεων μετά το 1998 

6.2.2.1 Σύστημα τηλεμέτρησης REMOS

Οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων 1998-2001) προήλθαν από το τηλεμετρικό σύστημα 

REMOS (Πίνακας 6.2.1 και σχήμα 6.2.1). Το δίκτυο αυτό εφαρμόστηκε σε πειραματική μορφή 

στη Λ/Θ και αποτελείται από ένα σταθμό ελέγχου και διαχείρισης δικτύου και έξι περιφερειακούς 
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σταθμούς μέτρησης των παραμέτρων των υδάτων. Ο κάθε περιφερειακός σταθμός αποτελεί 

ενιαίο  σύνολο  υπολογιστικής  μονάδας  με  ενεργειακή  και  τηλεπικοινωνιακή  αυτονομία  και 

διασυνδεδεμένο  με  τα  κατάλληλα  όργανα  μέτρησης  φυσικοχημικών  παραμέτρων.  Οι 

παράμετροι αυτές είναι: 

 διαλυμένο οξυγόνο,

 αλατότητα, 

 pH, 

 θερμοκρασία αέρα, 

 θερμοκρασία νερού και 

 στάθμη νερού. 

Οι  μετρήσεις  γίνονταν ανάλογα με ρύθμισή τους,  στην συγκεκριμένη περίπτωση κάθε ώρα. 

Από τα στοιχεία αυτά προέκυψαν οι  μέσες τιμές αλατότητας, θερμοκρασίας νερού και αέρα, 

καθώς και της στάθμης του νερού στις διάφορες Λ/Θ του συμπλέγματος. Ο σταθμός με την 

πληρέστερη λειτουργία αλλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού απεικονίζει την αλληλοεπίδραση 

των νερών του Καλυδώνιου κόλπου και των εσωτερικών ζωνών της Λ/Θ είναι αυτός από το 

Βασιλάδι στο μέτωπο της Κεντρικής Λ/Θ. Σε σχέση με την παορύσα Μελέτη αξιόλογα είναι και 

τα δεδομένα του σταθμού του Αιτωλικού που αφορούν στη λεκάνη Νιδοβας όπου απορρέει το 

αντλιοστάσιο Β3.
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Πίνακας 6.2.1. Πλήθος καταγραφών φυσικοχημικών παραμέτρων του συστήματος REMOS (AIRT=θερμοκρασία αέρα, WT=θερμοκρασία νερού,  
SAL=αλατότητα και O2=συγκέντρωση διαλυμένου Oξυγόνου) από τις διάφορες Λ/Θσες του συμπλέγματος την περίοδο 1998-2000)

Μήνας/ 
Έτος Βασιλάδι

Θέση
Ρεμπάκια Αιτωλικό Θολή

Θέση Δίαυλος 
Αιτωλικού

ΑIRΤ SAL O2 Στάθμη WT ΑIRΤ Στάθμη WT ΑIRΤ WT Στάθμη WT WT
10/1998 152 152 152 152 152 151 106 151 139
11/1998 619 619 619 619 619 561 64 561 593
12/1998 227 227 227 227 226 199 226 223 223 191
1/1999 605 593 605 605 603 603 603 602 602 501
2/1999 649 634 649 649 647 647 647 648 648 349
3/1999 623 486 623 623 623 623 623 600 600 392
5/1999 428 194 396 428 428 427 284 427 27 27 423 423 363
6/1999 302 302 302 302 302 302 214 154 146 146 302 302 139
7/1999 591 591 586 591 591 591 513 582 582 583 583 561
8/1999 706 706 689 706 706 712 583 640 654 693 693 444
9/1999 408 ,_ 

433
281 431 433 433 431 179 4 37 430 430 386

10/1999 291 316 316 316 316 311 316 316 316 291
11/1999 206 217 42 224 224 224 216 224 42 42 175 175 203
12/1999 372 371 372 372 372 371 371 371 197 197 371 371 320
1/2000 312 312 312 310 290 310 306 305 204
2/2000 197 197 197 191 197 197 197 197 197 197 18
3/2000 363 350 363 48 363 365 365 365 361 361
4/2000 360 321 359 340 360 360 359 360 180 180
5/2000 369 358 353 351 369 696 495 696 368 368
6/2000 324 324 293 280 324 205 205
7/2000 422 187 422 379 379 421 421 421
8/2000 713 273 713 581 581 715 715 714
9/2000 1246 1246 1234 1246 717 462 717 631 172 711 711 93
10/2000 1020 1020 1020 510 468 510 504 508 508
1 1/2000 512 1430 1432 717 645 717 701 712 712
12/2000 438 90 395 394 395 45 395 395 348
1/2001 266 266 210 265 265 265 80 265 265 191
Πηγή: Δημητρίου Ε., Συμβολή στη μελέτη της αύξησης και της ηθολογίας της τσιπούρας (Sparus aurata, L.) στο σύμπλεγμα των λ/θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Διδακτορική  

Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας, 2007
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Σχήμα  6.2.1  Σταθμοί μετρήσεων τηλεμετρικού συστήματος REMOS (1999-2001) στην περιοχή  
του συμπλέγματος Μεσολογγίου - Αιτωλικού

H  μέση  ημερήσια  διακύμανση  του  διαλυμένου  οξυγόνου  στο  μέτωπο  της  κεντρικής  λ/θ 

(Ιχθυοτροφείο Βασιλάδι) βρίσκεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο, όμως, παρά το γεγονός ότι το 

σημείο καταγραφής βρίσκεται στο μέτωπο στα όρια με την ανοικτή θάλασσα, παρουσιάζονται 

ορισμένες χαμηλές σχετικά μέσες τιμές που δείχνουν χαμηλό σημείο κορεσμού.

Οι  ωριαίες  μετρήσεις,  που  καταγράφηκαν  τον  Ιούλιο  του  1999  στο  σταθμό  Βασιλάδι  του 

μετώπου  της  Λ/Θ,  έδωσαν  μηδενικές  σχεδόν  τιμές  διαλυμένου  οξυγόνου.  Τότε  μάλιστα 

καταγράφηκαν  θάνατοι  εγκλωβισμένων  ψαριών  στις  ιχθυοσυλληπτικές  εγκαταστάσεις 

(Δημητρίου και συν 1999). Οι τιμές αυτές δεν είναι αναμενόμενες αφού το σημείο βρίσκεται στον 
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Καλυδώνιο και δεν περιμένουμε κατά κανόνα να σημειωθούν ανοξικά φαινόμενα στην ανοικτή 

θάλασσα.  Το  γεγονός  σημειώθηκε  τις  πρώτες  πρωινές  ώρες  με  άπνοια  και  υψηλές 

θερμοκρασίες και προφανώς σχετίζεται με την μετακίνηση ανοξικών υδάτινων μαζών από τις 

εσωτερικές ζώνες της Λ/Θ προς το μέτωπο.

Στις  διαφορετικές  περιοχές  του  συμπλέγματος  τόσο  η  αλατότητα,  όσο  και  η  στάθμη 

παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες διαφοροποιήσεις στην ίδια χρονική στιγμή (Πίνακας 6.2.2). Αν

αυτό συμβαίνει σε αυτές τις παραμέτρους είναι προφανές ότι ισχύει και σε άλλους παράγοντες,  

όπως το pΗ και το οξυγόνο να είναι παράγοντες πολύ πιο ευμετάβλητοι.  Ο σταθμός στο Δίαυλο

Μεσολογγίου-Αιτωλικού  στο  εσωτερικό  του  συμπλέγματος  έχει  εύρος  παλίρροιας  πολύ 

μικρότερο και διαφορά φάσης από αυτό του σταθμού στο Βασιλάδι που επίσης διαφοροποιείται

από τις τιμές που καταγράφει ο σταθμός του στενού στομίου της κλειστής Λ/Θ της Θολής.  Οι  

τιμές και οι ωριαίες μεταβολές της αλατότητας είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες στους τρεις 

σταθμούς ενώ φαίνεται να καταγράφεται ένα διάστημα με σταθερά μη μεταβαλόμενη χαμηλή 

αλατότητα  στη  Θολή  που  πιθανόν  να  σχετίζεται  στο  διάστημα  αυτό  με  τη  λειτουργία  του 

μεγάλου αρδευτικού αντλιοστασίου D2 που εκβάλει σε αυτή.

Πίνακας 6.2.2  Ταυτόχρονες μετρήσεις της στάθμης και της αλατότητας σε τρεις περιοχές του  
συμπλέγματος  Μεσολογγίου-Αιτωλικού  (Βασιλάδι,  Δίαυλος  Αιτ.  και  Θολή)  το  
χρονικό διάστημα από 23/8/2001 έως 30/8/2001

ΑΑ Ημερομηνία Βασιλάδι Δίαυλος Θολή
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
1 23/8/2001 19:24 122 32,1 118 22,0 102 30,8
2 23/8/200121:22 119 32,0 118 21,7 101 31,6
3 23/8/2001 23:26 109 32,2 21,3 100 16,4
4 24/8/2001 1:24 105 32,7 117 21,4 100 15,8
5 24/8/2001 3:22 106 33,1 118 21,7 99 15,2
6 24/8/2001 5:26 115 33,0 117 21,4 100 29,3
7 24/8/2001 7:24 121 32,4 116 21,4 96 31,6
8 24/8/2001 9:22 120 32,1 117 21,9 102 31,6
9 24/8/2001 11:26 116 32,1 116 21,7 101 31,1

10 24/8/2001 13:24 112 32,3 102 19,5
11 24/8/2001 15:22 114 32.5 118 22,5 98 17,6
12 24/8/2001 17:26 117 32,5 118 21,0 100 16,9
13 24/8/2001 19:24 120 32,7 119 21,3 101 27,2
14 24/8/200121:22 115 32,4 118 21,4 101 30,7
15 24/8/2001 23:26 112 32,5 119 21,2 100 16,7
16 25/8/2001 1:24 108 32,7 119 20,8 100 15,9
17 25/8/2001 3:22 106 32,9 119 20,7 100 15.8
18 25/8/2001 5:26 113 33,1 117 20,9 100 16,0
19 25/8/2001 7:24 117 32,8 116 20,8 95 30,4
20 25/8/2001 9:22 120 32,3 117 22,0 95 31,2
21 25/8/2001 11:26 116 32,0 118 21,1 101 31,2
22 25/8/2001 13:24 114 32.2 119 21,4 100 19,3
23 25/8/2001 15:22 112 32.5 118 21,6 102 16,3
24 25/8/2001 17:26 115 32,9 119 21,2 102 17,0
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ΑΑ Ημερομηνία Βασιλάδι Δίαυλος Θολή
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
25 25/8/2001 19:24 112 32.9 119 21,4 101 16,7
26 25/8/200121:22 113 32,8 118 21,4 101 16,6
27 25/8/2001 23:26 112 32.7 119 21,1 102 16,9
28 26/8/2001 1:24 109 33,2 119 21,0 101 16.6
29 26/8/2001 3:22 107 33,7 119 21,2 101 16,8
30 26/8/2001 5:26 108 33,7 119 21,2 101 16.8
31 26/8/2001 7:24 113 33,3 116 21,1 95 16.1
32 26/8/2001 9:22 116 32,5 117 21,7 95 16,0
33 26/8/2001 11:26 118 31,8 96 17,2
34 26/8/2001 13:24 115 31.9 121 21,8 103 15,8
35 26/8/2001 15:22 114 32.2 102 15,1
36 26/8/2001 17:26 113 32.6 119 21,4 102 14,1
37 26/8/2001 19:24 112 32.8 118 21,6 101 14,1
38 26/8/200121:22 115 33,1 118 21,4 100 14,1
39 26/8/2001 23:26 113 33,1 118 21,0 100 14,8
40 27/8/2001 1:24 111 33,1 118 21,6 101 14,6
41 27/8/2001 3:22 110 33,3 118 21,5 100 14.6
42 27/8/2001 5:26 110 33,4 117 21,8 100 14.5
43 27/8/2001 7:24 111 33,6 117 21,7 94 14,6
44 27/8/2001 9:22 114 33,5 116 22,0 101 14,5
45 27/8/2001 11:26 115 32,0 117 22,4 97 21,6
46 27/8/2001 13:24 118 31,9 103 29,9
47 27/8/2001 15:22 119 32,2 103 14,9
48 27/8/2001 17:26 115 32.4 103 13,9
49 27/8/2001 19:24 111 32.5 118 22,2 101 13,9
50 27/8/200121:22 111 32,7 118 22,1 101 13,8
51 27/8/2001 23:26 112 33,1 118 22,0 100 13,9
52 28/8/2001 1:24 115 32.9 117 22,0 100 14,1
53 28/8/2001 3:22 113 32,8 117 21,8 100 14,3
54 28/8/2001 5:26 112 32,9 117 21,8 100 14,1
55 28/8/2001 7:24 109 33,1 115 22,0 94 14.1
56 28/8/2001 9:22 113 33,2 117 22,2 97 14.1
57 28/8/2001 11:26 116 33,0 117 22,9 98 22,8
58 28/8/2001 13:24 118 22,4 104 30,0
59 28/8/2001 15:22 121 32,0 104 30,5
60 28/8/2001 17:26 115 32,1 103 16,8
61 28/8/2001 19:24 112 32,5 118 22,5 102 15,8
62 28/8/2001 21:22 107 33.1 118 22,3 100 15,3
63 28/8/2001 23:26 111 33,3 118 22,3 100 13,9
64 29/8/2001 1:24 116 33,1 119 22,0 100 14,1
65 29/8/2001 3:22 116 32,5 119 22,0
66 29/8/2001 5:26 113 32,2 118 21,9 100 15,6
67 29/8/2001 7:24 109 32,6 115 22,0 94 13,3
68 29/8/2001 9:22 113 33,2 117 22,0 98 12.6
69 29/8/2001 11:26 115 33,3 118 22,4 98 14.6
70 29/8/2001 13:24 120 32,6 119 22,6 103 30.2
71 29/8/2001 15:22 122 31,5 102 30,7
72 29/8/2001 17:26 120 31,9 102 30,6
73 29/8/2001 19:24 113 32,4 119 22,3 101 14,6
74 29/8/200121:22 109 32,9 120 22,6 101 14,6
75 29/8/2001 23:26 111 33,5 120 22,4 100 13,0
76 30/8/2001 1:24 116 33,7 120 22,2 101 25,3
77 30/8/2001 3:22 120 32,6 120 22,1 102 30,5
78 30/8/2001 5:26 117 32,2 120 22,3 102 30,7
79 30/8/2001 7:24 113 32,2 117 22,1 95 23,4
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ΑΑ Ημερομηνία Βασιλάδι Δίαυλος Θολή
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
Στάθμη 

(cm)
Αλατότητα 

(‰)
80 30/8/2001 9:22 113 32,6 117 22,0 95 13,7
81 30/8/2001 11:26 116 32,8 122 22,5 99 28,7
82 30/8/2001 13:24 122 32,4 121 22,2 104 29,8
83 30/8/2001 15:22 127 31,9 102 30,2
84 30/8/2001 17:26 123 31,7 105 30,6
85 30/8/2001 19:24 116 31,8 122 22,0 103 22,9
86 30/8/200121:22 112 32,0 122 22,0 101 16,4
87 30/8/2001 23:26 110 32.4 123 21,7

6.2.2.2 Αποτελέσματα μετρήσεων Ομάδας Μελέτης έτους 2006

Στην παράγραφο αυτή δίνονται μετρήσεις που αφορούν βαρέα μέταλλα, νιτρώδη και νιτρικά και 

έγιναν από την ομάδα μελέτης το έτος 2006.  

Οι μετρήσεις έγιναν σε 8 κύριους σταθμούς δειγματοληψίας για αναλύσεις στις τέσσερις εποχές 

του χρόνου, που καλύπτουν όλη τη έκταση του οικοσυστήματος. Επιπλέον, είχαν επιλεγεί δύο 

σταθμοί,  ένας στο κεντρικότερο σημείο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου (9 -  ως μέτρο 

σύγκρισης με τους υπόλοιπους σταθμούς) και ένας στην περιοχή της Κλείσοβας (10α κατά τη 

χειμερινή δειγματοληψία, για την μελέτη της επίδρασης της χωματερής στο οικοσύστημα και την 

εκτίμηση της ρύπανσης της περιοχής στην οποία ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σχέδια 

αποκατάστασης και 10β κατά την ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή και φθινοπωρινή δειγματοληψία). Οι 

σταθμοί είναι αριθμημένοι (1-10) και φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Τα  δείγματα  που  συλλέχθηκαν  από  το  νερό  της  λιμνοθάλασσας  στους  σταθμούς 

χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της ετήσιας διακύμανσης των φυσικοχημικών και βιολογικών 

χαρακτηριστικών  της  λιμνοθάλασσας.  Τα  δείγματα  από  τους  σταθμούς  δειγματοληψίας 

συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο (21/01/2006), τον Απρίλιο (27/04/2006), τον Ιούλιο (21/07/2006) και 

τον Σεπτέμβριο (01/09/2006). 
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Σταθμός 1: Βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (απορροές ρευμάτων).
Σταθμός 2: Μεγαλύτερο βάθος λιμνοθάλασσας (33 μέτρα).
Σταθμός 3: Περιοχή όπου έχει παρατηρηθεί έντονος ευτροφισμός.
Σταθμός 4: Εκβολές χειμάρρου Πλατύπορος.
Σταθμός 5: Βιολογικός καθαρισμός Αιτωλικού.
Σταθμός 6: Αλυκές Μεσολογγίου.
Σταθμός 7: Περιοχή με βάλτους.
Σταθμός 8: Λιμάνι Μεσολογγίου. 
Σταθμός 9: Κεντρικό σημείο λ/θ Μεσολογγίου.
Σταθμός 10α: Χωματερή στην περιοχή της Κλείσοβας (Εμπατή).
Σταθμός 10β: Περιοχή της Κλείσοβας (κοντά στην Τουρλίδα).

Σχήμα 6.2.2: Σταθμοί δειγματοληψίας μετρήσεων έτους 2006 (οι μετρήσεις εκπονήθηκαν  
από την ομάδα μελέτης).

Βαρέα Μέταλλα
Τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στη θάλασσα μέσα από τους δρόμους προσθήκης ουσιών, όπως 

η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η συγκέντρωσή τους είναι πολύ μικρή (της τάξης του ppb-μg/l ή 
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ppt-ng/l στα νερά) και έτσι κατατάσσονται στην κατηγορία των ιχνοστοιχείων (trace elements). 

Είναι  προφανές,  επομένως,  ότι  η  προσθήκη  -  κυρίως  από  ανθρώπινες  δραστηριότητες  - 

σημαντικών ποσοτήτων μετάλλων στη θάλασσα, μπορεί να αλλοιώσει κατά πολύ τις φυσικές 

συγκεντρώσεις τους.

Οι σπουδαιότερες μορφές, με τις οποίες τα μέταλλα εισέρχονται στη θάλασσα, είναι οι εξής:

Διαλυμένα ως ιόντα ή ανόργανες ενώσεις

Διαλυμένα ως οργανικές ενώσεις

Προσροφημένα σε στερεά

Μέσα σε στερεά βιολογικά υλικά

Μέσα σε κρυσταλλικές δομές ορυκτών

Μερικές χαρακτηριστικές μέσες συγκεντρώσεις των πιο βασικών ιχνοστοιχείων στο θαλάσσιο 

νερό (ωκεανοί) δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6.2.3.

Πίνακας 6.2.3:  Μέσες συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων στο θαλάσσιο νερό (μg/l)
Στοιχείο θάλασσα (μg/l)
Σίδηρος 3

Μαγγάνιο 2
Χαλκός 3

Μόλυβδος 0.03
Ψευδάργυρος 5

Με την είσοδό τους στο σύστημα τα μέταλλα συμμετέχουν σε πολύπλοκες χημικές διεργασίες. 

Έτσι π.χ., προσροφημένα μέταλλα αποσπώνται από τα σωματίδια λόγω της ιοντοανταλλακτικής 

δράσης  των  κυρίων  ιόντων του  θαλασσινού  νερού.  Ταυτόχρονα,  γίνεται  και  η  αντίστροφη 

διεργασία,  με  αποτέλεσμα  πολλές  φορές  σημαντικό  ποσοστό  μετάλλων  των  αιωρούμενων 

σωματιδίων,  κυρίως  σε  ρυπαινόμενες  περιοχές,  να  προέρχεται  από  διαλυτές  μορφές  που 

μεταφέρθηκαν στη στερεή φάση με μεγάλη ποικιλία μηχανισμών.

Τα διαλυτά μέταλλα βρίσκονται σε διάφορες μορφές. Καθοριστικός παράγοντας της κατάστασής 

τους είναι ο ανταγωνισμός τους για σύμπλεξη με διάφορα κύρια ανιόντα (Cl -, OH-, F-, HCO3-, 

SO4
-2)  ή  οργανικούς  υποκαταστάτες.  Μπορεί  να  υπάρχουν  αλληλεπιδράσεις  καθαρά 

ηλεκτροστατικής μορφής, αλλά και δημιουργία ιονικών ζευγών ή συμπλόκων. Τα δίπολα μόρια 

του νερού επηρεάζουν τα διαλυμένα ιόντα από την απλή ενυδάτωση,  μέχρι  το σχηματισμό 

υδατικών συμπλόκων.  Πολλές φορές,  η θέση της ισορροπίας επηρεάζεται  από την  ύπαρξη 

στερεών φάσεων του ιόντος στο γειτονικό περιβάλλον.
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Σημαντικό  ρόλο  στη  συμπεριφορά  των  ιχνοστοιχείων  στα  θαλάσσια  συστήματα  παίζουν  οι 

οργανικές ενώσεις που υπάρχουν σε αυτά.

Οι επιδράσεις τους μπορεί να είναι:

Συμπλοκοποίηση μετάλλων και αύξηση της διαλυτότητάς τους

Μεταβολή της ισορροπίας μεταξύ οξειδωμένων και ανηγμένων μορφών

Μεταβολή  της  τοξικότητας  και  αλλαγή της  ικανότητας  ενσωματώσεως των μετάλλων 

στους οργανισμούς της περιοχής

Αλλαγή στις προσροφητικές ικανότητες των μετάλλων στα αιωρούμενα σωματίδια

Μεταβολή της σταθερότητας των κολλοειδών σωματιδίων

Η  μέτρηση  των  μετάλλων  στα  υδατικά  δείγματα  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  ατομικού 

φασματοφωτόμετρου  (atomic  absorption  spectrometer  Spectr  AA-10 Plus,Varian),  μετά  από 

διήθηση των δειγμάτων, με σύριγγα φίλτρου Schleicher & Schuell Fp 030/3 Einmal–Filterhalter 

0.2 μm.

Σίδηρος (Fe)
Ο Σίδηρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Είναι βασικό θρεπτικό 

συστατικό για τους φυτικούς οργανισμούς και έχει σημαντικό ρόλο στην φυσιολογία των ζωικών 

οργανισμών  καθώς  αποτελεί  συστατικό  του  ενζυμικού  τους  συστήματος  και  ορισμένων 

χρωστικών του αίματός τους (αιμογλοβίνη και αιμοερυθρίνη).

Στις  επικρατούσες  συνθήκες  στη θάλασσα ο  διαλυτός  σίδηρος δεν  υπερβαίνει  τα  2 μgFe/l. 

Ωστόσο, σημαντικές ποσότητες σιδήρου βρίσκονται δεσμευμένες υπό τη μορφή κολλοειδών, 

κυρίως σαν υδροξείδιο του σιδήρου (Fe(OH)3) και σε ίχνη σαν φωσφορικός σίδηρος (Fe(OH)4). 

Έτσι,  τυπικές  τιμές  του  ολικού  σιδήρου  σε  υδάτινα  δείγματα  είναι  3-70 μgFe/l.  Σε  ανοξικές 

συνθήκες όμως, και τιμές pH πάνω από 7, ευνοείται η αναγωγή του τρισθενούς σιδήρου σε 

δισθενή  οπότε  και  η  παραγωγή  διαλυτού  FeS.  Λόγω  των  ανοξικών  συνθηκών,  έχουν 

παρατηρηθεί συγκεντρώσεις διαλυτού σιδήρου μέχρι και 100 μg/l.

Η μικρή συγκέντρωση του διαλυτού σιδήρου στο θαλασσινό νερό είναι συνήθως ανεπαρκής να 

υποστηρίξει  ταχεία ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών.  Παρόλα αυτά θεωρείται  δυνατόν τα 

φυτά των θαλασσινών οικοσυστημάτων να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε σίδηρο με χρήση των 

κολλοειδών σωματιδίων σιδήρου, διαλυτοποιώντας σταδιακά τα σωματίδια αυτά που βρίσκονται 

προσκολλημένα στα κυτταρικά τοιχώματα.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού σιδήρου δίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6.2.3.
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Σχήμα 6.2.3: Ετήσια διακύμανση του διαλυτού Fe (μgr/l).

Χρώμιο (Cr)
Το χρώμιο είναι ένα από τα λιγότερο τοξικά μέταλλα. Γενικά το σώμα των θηλαστικών μπορεί να 

αντέξει  σε  συγκεντρώσεις  χρωμίου  100-200  φορές   μεγαλύτερες  από  την  ολική  κανονική 

συγκέντρωση χρωμίου στο σώμα χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις. Οι ενώσεις του Cr(vi) είναι 100 

φορές περισσότερο τοξικές  από τα  άλατα του Cr(iii).  Η οξύτητα  του  στομάχου οδηγεί  στην 

αναγωγή του Cr(vi) σε Cr(iii) που η απορρόφησή του είναι μικρότερη του 1%.

Η  μεγαλύτερη  βιομηχανία  επεξεργασίας  χρωμίου  στην  Ιαπωνία  απέθεσε  περίπου  530.000 

τόνους  αποβλήτων  τοξικού  εξασθενούς  χρωμίου  γύρω  από  το  Τόκιο.  Λόγω  της  μεγάλης 

αντοχής του υλικού αυτού, χρησιμοποιήθηκε στην περίφραξη οικοπέδων, γηπέδων, σχολείων 

κ.α. Ακόμα, πολλές πολυκατοικίες χτίστηκαν πάνω σε σωρούς από υλικό πλούσιο σε τοξικό 

εξασθενές χρώμιο. Το 1960, αναφέρθηκαν θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονος στο πιο πάνω 

εργοστάσιο επεξεργασίας χρωμίου και  έγινε  τότε  σαφές ότι  υπάρχει  μεγάλος κίνδυνος όταν 

αναπνέει κανείς σκόνη που περιέχει τοξικό εξασθενές χρώμιο. Το 1975, βρέθηκε ότι το πόσιμο 

νερό στο Τόκιο,  στην  περιοχή γύρω από τους  σωρούς εξασθενούς  χρωμίου περιείχε  2000 
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φορές  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  χρωμίου  από τα  επιτρεπτά  όρια.  Τότε  οι  τοπικές  αρχές 

θεώρησαν σκόπιμο να  καλύψουν με  ένα  προστατευτικό  στρώμα πίσσας τους  επικίνδυνους 

σωρούς με εξασθενές χρώμιο.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού χρωμίου δίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6.2.4.
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Σχήμα 6.2.4: Ετήσια διακύμανση του διαλυτού Cr (μgr/l).

Χαλκός (Cu)
Ο χαλκός είναι από τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τη φυσιολογική ανάπτυξη των φυτικών και 

ζωικών οργανισμών. Για παράδειγμα, ο Cu είναι μέρος της προσθετικής ομάδας αιμοκυανίνη 

του αίματος ορισμένων μαλακίων και καρκινοειδών. Ενώ όμως είναι απαραίτητο στοιχείο, σε 

ιχνοποσότητες, για την κανονική λειτουργία πολλών ενζύμων κυρίως ζωικών οργανισμών, σε 

μεγαλύτερες από τις φυσιολογικές συγκεντρώσεις είναι εξαιρετικά τοξικό. Έχει αναφερθεί ότι 1 

μgCu/l  προκάλεσε  σημαντική  υστέρηση  στην  ανάπτυξη  των  πράσινων  φυτών  Clorella  

Pyremaindosa.  Οι θανατηφόρες δόσεις για τα ψάρια και τα υδρόβια ασπόνδυλα κυμαίνονται 

από 0.015-3.0 mgCu/l.
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Τα άλατα του Cu χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως φυκοκτόνα και μυκητοκτόνα. Ένα μείγμα από 

θειικό χαλκό και ανθρακικό ασβέστιο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως μυκητοκτόνο. Ο Cu 

χρησιμοποιείται επίσης στα χρώματα για βαφή πλοίων σαν παράγοντας προστασίας από τους 

μύκητες. Τα περισσότερα χρώματα της κατηγορίας αυτής περιέχουν περίπου 100-200 gCuO/l. 

Η εισροή  επομένως του Cu στο θαλάσσιο αποδέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από τα 

ρεύματα  των  επιφανειακών υδάτων  που διέρχονται  από αγροτικές  καλλιέργειες  και  από τα 

αντίστοιχα υπόγεια ρεύματα που φορτίζονται με χαλκό από τις αποστραγγίσεις των όμβριων 

υδάτων, όσο και από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τις βαφές των πλοίων.

Οι  κύριες διαλυτές μορφές Cu στο υδάτινο περιβάλλον είναι:  Cu(OH)+,  Cu2+ και  CuCO3.  Τα 

υδροξείδια του σιδήρου και  του Μαγγανίου ελέγχουν το Χειμώνα τις διαλυμένες μορφές του 

Χαλκού.  Η  μεταφορά  του  Χαλκού  στον  άνθρωπο  μέσω της  τροφικής  αλυσίδας  μπορεί  να 

προκαλέσει αναιμία, αλλαγές στην οστεοποίηση και πιθανή αύξηση της χοληστερόλης.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού χαλκού δίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6.2.5.
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Σχήμα 6.2.5: Ετήσια  διακύμανση  του  διαλυτού  Cu  (μgr/l).  Όριο  σύμφωνα  με  Οδηγία  
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86) “Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών”: <0,4 mg/l
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 Ψευδάργυρος (Zn)
Ο ψευδάργυρος αποτελεί απαραίτητο συστατικό πολλών μεταλλοενζύμων, πρωτεϊνών και της 

κυτταρικής δομής των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Στο θαλάσσιο περιβάλλον απαντάται σε 

διάφορες μορφές από τις οποίες συνηθέστερη είναι η διαλυτή μορφή του (Ζn2+). Ο σχηματισμός 

ιζημάτων του ψευδαργύρου είναι σημαντικός μόνο σε περιπτώσεις που επικρατούν αναερόβιες 

συνθήκες  οπότε  και  σχηματίζεται  αδιάλυτος  θειούχος  ψευδάργυρος  (ΖnS).  Αλλά  και  στην 

περίπτωση  αυτή  πραγματοποιείται  επαναδιαλυτοποίηση  του  ψευδαργύρου,  λόγω 

συμπλοκοποίησής του και λόγω μικροβιακών διεργασιών. Επιπλέον αλλαγές στο pH και στο 

δυναμικό οξειδοαναγωγής (redox)  μπορούν να συνεισφέρουν στην επαναδιαλυτοποίηση του 

ιζηματοποιημένου ψευδαργύρου.

Οι πηγές προέλευσης του ψευδαργύρου είναι κυρίως οι εισροές στο θαλασσινό οικοσύστημα 

λόγω ανθρωπογενών δράσεων, μια κι  ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται ευρύτατα, κυρίως για 

προστασία των μετάλλων απέναντι στη διάβρωση (γαλβάνισμα), σαν συστατικό κραμάτων, στα 

χρώματα (ZnO) και στα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Η  τροφική  αλυσίδα  είναι  η  κύρια  πηγή  εισόδου  του  ψευδαργύρου  στους  οργανισμούς.  Η 

δέσμευσή του από το φυτοπλαγκτόν είναι μεγάλη, ενώ από τα ψάρια και τα ασπόνδυλα είναι  

μικρότερη. Σε περιπτώσεις οξείας τοξικής δράσης, ο ψευδάργυρος καταστρέφει τα κύτταρα των 

βραγχίων, ενώ σε χρόνιες τοξικές καταστάσεις παρατηρούνται ιστολογικές αλλοιώσεις πολλών 

οργάνων και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των οργανισμών.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού ψευδάργυρου δίνεται  στο ΣΧΗΜΑ 6.2.6.
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Σχήμα 6.2.6: Ετήσια  διακύμανση του διαλυτού  Zn  (μgr/l).   Όριο  σύμφωνα  με  Οδηγία  
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86) “Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών”:  
<1 mg/l

 Μόλυβδος (Pb)
Η  φυσιολογική  συγκέντρωση  του  μολύβδου  στο  θαλασσινό  νερό  είναι  αρκετά  χαμηλή 

(0.03μgPb/l), γεγονός που αντικατοπτρίζει και την πολύ μικρή διαλυτότητά του. Κατά συνέπεια, 

η  μεγαλύτερη ποσότητα  μολύβδου  που καταλήγει  στη  θάλασσα μεταφέρεται  στον  πυθμένα 

λόγω ιζηματοποίησης. Αύξηση όμως της αλατότητας επιταχύνει την επαναδιάλυσή του από το 

ίζημα. 

Οι  κύριες  χρήσεις  του  μολύβδου  που  ταυτόχρονα  ευθύνονται  και  για  τη  ρύπανση  του 

περιβάλλοντος  είναι  οι  μπαταρίες  μολύβδου-οξέος  και  τα  μολυβδούχα  πρόσθετα  (κυρίως 

τετρααιθυλιούχος  και  τετραμεθυλιούχος  μόλυβδος)  της  βενζίνης  των  αυτοκινήτων.  Έτσι  οι 

ατμοσφαιρικοί  ρύποι  (καυσαέρια  αυτοκινήτων,  καύση  ορυκτών  καυσίμων),  τα  κατάλοιπα 

απορριμμάτων και τα εκπλύματα ρυπασμένων εδαφών είναι μερικές από τις βασικότερες  πηγές 

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  Περίπου το  94% του μολύβδου στην ατμόσφαιρα 

παράγεται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες με ακόμα υψηλότερο ποσοστό στις αστικές 

περιοχές.
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Η παγκόσμια  παραγωγή μολύβδου  το  1980  ανήλθε  σε  5.5  εκατ.  τόνους.  Η  ποσότητα  του 

μολύβδου που καταλήγει στο θαλάσσιο περιβάλλον υπολογίζεται στους 0.3 εκατ. τόνους, από 

τους οποίους μόνο οι 0.1 εκατ. τόνοι μεταφέρονται με τους ποταμούς. Αποδεικνύεται επομένως 

η σημαντική συμβολή των ατμοσφαιρικών ρύπων στη ρύπανση των υδάτων. Η συγκέντρωση 

του μολύβδου στον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα  είναι περίπου 5x10 -5 μg/m3 ενώ σε περιβάλλον 

κυκλοφοριακής αιχμής φθάνει τα 0.5-3 μg/m3 
 με όριο τα 2 μg/m3.

Ο μόλυβδος παρουσιάζει ικανότητα βιοσυσσώρευσης στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς 

και δρα ως δηλητήριο. Στο θαλασσινό περιβάλλον ο μόλυβδος συσσωρεύεται στα μαλάκια και 

τα ψάρια. Στα βράγχια των ψαριών προσκολλάται τόσο υπό τη μορφή σωματιδίων όσο και υπό 

τη μορφή κολλοειδούς ή οργανικού μολύβδου.

Μέσω της τροφικής αλυσίδας ο μόλυβδος εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό οπότε μέσω 

του πεπτικού συστήματος διαχέεται αρχικά σε όλους τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. 

Στη συνέχεια, επιπλέον ποσότητες μολύβδου αποθηκεύονται σε υψηλό ποσοστό (90%) έχοντας 

χρόνο παραμονής τα 40-90 χρόνια για τους ενήλικες. Η εναπόθεση του μολύβδου στα οστά 

γίνεται  με  αντικατάσταση του  ασβεστίου.  Η ημερήσια  πρόσληψη μολύβδου  από τα  ενήλικα 

άτομα και η κατανομή του μολύβδου φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Τα συμπτώματα της 

τοξικότητας  (μολυβδίασης)  που  προκαλεί  ο  μόλυβδος  στον  άνθρωπο  μπορούν  να 

παρουσιαστούν με τρεις μορφές: τη γαστρεντερική, τη νευρομυϊκή και την  εγκεφαλική και είναι 

γενικά δύσκολο να διαγνωστούν.
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Σχήμα 6.2.7 Ημερήσια πρόσληψη μολύβδου από τα ενήλικα άτομα και κατανομή του μολύβδου  
στο ανθρώπινο σώμα.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού μολύβδου δίνεται στο σχ. 6.2.8.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Οστά
RT = 40-90 έτη

90% αποθήκευση

Τροφή

1 Kg/d
100 μgPb/d

Νερό

1.1 l/d
5.5-110 μgPb/d

Αέρας

15 m3/d
1.5-30 μgPb/d

2-15%
απορρόφηση

2-15 μgPb/d

30-50%
απορρόφηση

2-55 μgPb/d

15-40%
Απορρόφηση

0.2-12 μgPb/d

Αίμα
RT ~ 30 ημέρες

10-40 μgPb/100 ml

Μαλακοί ιστοί
RT ~ 30 ημέρες

Αποβολή περίσσειας Pb
μέσω εκκρίσεων

100%100%100%

απορρόφηση μέσα στο αίμα

RT: χρόνος παραμονής
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Σχήμα 6.2.8: Ετήσια διακύμανση του διαλυτού Pb (μgr/l).

 Μαγγάνιο (Mn)
Το μαγγάνιο αποτελεί επίσης βασικό θρεπτικό συστατικό για τους φυτικούς οργανισμούς ενός 

θαλάσσιου  οικοσυστήματος.  Όπως  συμβαίνει  και  με  το  σίδηρο,  σημαντικές  ποσότητες 

μαγγανίου βρίσκονται δεσμευμένες στη μορφή κολλοειδών μικκυλίων κυρίως σαν οξείδια του 

μαγγανίου. Οι συγκεντρώσεις του μαγγανίου στο θαλασσινό νερό, τυπικά κυμαίνονται μεταξύ 

0.3-10 μgMn/l, αλλά σε σημεία εκβολών ποταμών ή ρευμάτων, η συγκέντρωση του μαγγανίου 

μπορεί να είναι αυξημένη μέχρι και 100 φορές. Ένας σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει 

επιπλέον  στην  παρουσία  υψηλών  συγκεντρώσεων  μαγγανίου,  είναι  η  ύπαρξη  ανοξικών 

συνθηκών στον πυθμένα με συνέπεια την παραγωγή MnS και την επαναδιαλυτοποίηση του 

μαγγανίου (Το MnS έχει μεγαλύτερη διαλυτότητα σε σύγκριση με τα οξείδια του μαγγανίου) στο 

θαλασσινό νερό.

Ενώ σε ιχνοποσότητες το μαγγάνιο είναι απαραίτητο για την κανονική λειτουργία των κυττάρων, 

σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι εξαιρετικά τοξικό. Η χρόνια δε επίδραση του μαγγανίου 

στον άνθρωπο, λόγω της μεταφοράς του μέσω της τροφικής αλυσίδας, προκαλεί νευρολογικές 

διαταραχές.

Η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης του διαλυτού μαγγανίου δίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6.2.9.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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Σχήμα 6.2.9: Ετήσια διακύμανση του διαλυτού Mn (μgr/l).

Νιτρώδη - Νιτρικά
Η μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων πραγματοποιήθηκε με φασματοφωτόμετρο Milton Roy 

Spectronic 601.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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 ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 ΑΝΟΙΞΗ
 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Σχήμα 6.2.10 Ετήσια  διακύμανση  νιτρωδών   στους  σταθμούς  (1-10)  (mg/l).   Όριο  
σύμφωνα με Οδηγία (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86) “Ποιότητα για τη  
διαβίωση ψαριών”: <0,03 mg/l

Η μέτρηση των νιτρωδών πραγματοποιήθηκε με βάση τη μέθοδο 4500-NO2 B.  Colorimetric  

Method  του  ‘‘STANDARD  METHODS  FOR  THE  EXAMINATION  OF  WATER  AND 

WASTEWATER’’. Στο  σχήμα  6.2.10  παρουσιάζονται  οι  μετρήσεις  των  συγκεντρώσεων των 

νιτρωδών για την προκαταρκτική και την ετήσια δειγματοληψία .

Στο σχήμα 6.2.11 παρουσιάζονται οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών για την ετήσια 

δειγματοληψία.
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Σχήμα 6.2.11:  Ετήσια διακύμανση νιτρικών  στους σταθμούς (1-10) (mg/l)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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6.3 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στον άμεσο χώρο έκχυσης  
των απόνερων των αντλιοστασίων και αξιολόγηση

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες με στοιχεία μετρήσεων στον άμεσο χώρο έκχυσης των 

απόνερων των αντλιοστασίων από υφιστάμενες μελέτες.

6.3.1      Αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσου)

Πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές δειγματοληψιών τους   μήνες   Φεβρουάριο,    Μάιο   και  

Σεπτέμβριο του έτους 2000 και οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν:

•    pΗ

•    Αγωγιμότητα (μs/cm)

•    Αιωρούμενα στερεά (mg/Ι)

•    Ολικά στερεά (ppm)

•    Σκληρότητα (ppm CaCΟ3)

•    Ca (ppm)

•    Mg (ppm)

•    Κ (ppm)

•    Νa (ppm)

•    CΙ (mg/Ι)

•     ΝΟ3 (mg/Ι)

•    ΝΟ2 (mg/Ι)

•    ΝΗ4 (mg/Ι)

•     SΟ4 (mg/Ι)

•    ΡΟ4 (απευθείας αντιδρώντα)

•    ΡΟ4 (οξυδρολυομενα)

•    Διαλυμένο οξυγόνο

•    CΟD

•    ΒΟD5 (mg/Ι)

•    Ν - kjedal (mg/Ι)

•    Si

•    ΑΙ

•    Β (mg/Ι)

•    Cu

•    Fe (ppm)

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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•    Cο

•    Cr (total)

•    Cr (VI)

•    Cd

•    Μn (ppm)

•    Ζη (mg/Ι) 

.    Hg (ppm)

•    Αs (ppm)

•    Ρb (ppm)

•    CΝ

•    Ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων

•    ΡCΒs

•    Ν-Ρ φυτοφάρμακα

•    Οργανοχλωριομένα φυτοφάρμακα

•    Φαινόλες

•    Τασενεργά σαν ΜΒΑS

•    Ολικές αποικίες 22οC/1 mΙ

•    Ολικές αποικίες 37οC/1 ml

•    Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100 mΙ

•    Παθογόνα κολοβακτηριοειδή / 100 mΙ

•    Στρεπτόκκος/100 mΙ

Τα  συμπεράσματα  από  τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων,  μπορούν  να  συνοψιστούν  στα 

ακόλουθα:

 Το  pΗ είναι ουδέτερο προς αλκαλικό και βρίσκεται πάντα εντός των θεσμοθετημένων 

ορίων

 Οι  τιμές  της  αγωγιμότητας  που  μετρήθηκαν  είναι  υψηλές  και  μπορούν  κυρίως  να 

αποδοθούν  στην  διείσδυση  θαλασσίου  νερού,  κάτι  που  δικαιολογεί  και  τις  υψηλές 

μετρούμενες τιμές ολικών στερεών και ιόντων νατρίου και χλωρίου.

 Οι μετρήσεις των βαρέων μετάλλων δεν δίνουν κάποια ιδιαίτερα βεβαρημένη εικόνα, 

παρά μόνο για τα ιόντα σιδήρου, κάτι που μπορεί να αποδοθεί και στην παλαιότητα του 

εξοπλισμού του αντλιοστασίου.

 Οι  τιμές  του   αζώτου  σε  όλες  τις  μορφές  του  είναι  χαμηλές  και   μάλιστα  στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι κάτω από τα όρια της ποσιμότητας.

 Οι τιμές του φωσφόρου είναι επίσης χαμηλές που υποδηλώνουν απουσία ρύπανσης 

από την χρήση συνθετικών λιπασμάτων.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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 Οι  τιμές  των  θειικών  είναι  σε  γενικές  γραμμές  χαμηλές  για  νερά  του  είδους  που 

εξετάζεται (νερά αποστραγγίσεων).

 Οι τιμές του ΒΟD και CΟD υποδηλώνουν την παρουσία ρύπανσης οργανικής 

προέλευσης.

 Οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου είναι ικανοποιητικές.     Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ουσιαστικά μόνο κατά την χειμερινή περίοδο οι τιμές είναι κάτω του ελάχιστου ορίου για 

την διαβίωση ψαριών.

 Παρατηρείται επιβάρυνση ως προς τις (σημαντική υπέρβαση του ορίου υδάτων 

κολύμβησης), κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη δραστηριοτήτων όπως οι 

βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου, οι  οποίες βρίσκονται πλησίον των σημείων 

δειγματοληψίας.

 Αν και δεν υφίστανται θεσμοθετημένα όρια ως προς τα φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα (η 

σύγκριση των τιμών με τα όρια της ποσιμότητας είναι ακατάλληλη για το είδος του 

εξεταζόμενου νερού:  νερά αποστραγγίσεων),  επισημαίνεται ότι η εικόνα είναι 

βεβαρημένη.

 Ως προς τις μικροβιακές παραμέτρους, η εικόνα των νερών του αντλιοστασίου είναι 

ιδιαίτερα επιβαρημένη.   

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
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Πίνακας 6.3.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δειγματοληψιών από το αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσιου)
Αντλιοστάσιο Β1 
(Μούτσου) – (Δεκέμβριος 
2000)

Ποιότητα υδάτων 
κολύμβησης 
(76/160/ΕΟΚ) και 
(ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Τιμές για Cd, Hg 
και CHC (ΦΕΚ 
197/Α/1987)

KA 
A5/950/ 
16.4.84

Ποιότητα για τη 
διαβίωση ψαριών 
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Ποιότητα Η2Ο 
για πόσιμο 
χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία

Official 
journal 
of EC, 
1975)

Υγειο-
νομική 
διάταξη 
Γ3α/761/
1968

Όρια 
πόσιμου 
ύδατος Δ. 
Γερμανίας
, 1975

Water for human 
consumption 
(80/778/EEC)

Δείγμα 
1

Δείγμα 
2

Δείγμα 
3

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Εσω-
τερικά

Εκ-
βολές

Νερά 
Σαλμο-
νίδων

Νερά 
Κυπρι-
νίδων

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Επιτρε-
πόμενο

Ανώ-
τατο

pH 7,55 7,54 7,7
- 6 έως 9 6 έως 9,5 6 έως 9 6 έως 9 6,5-8,5 6,5-8,5 7,0-8,5 6,5-8,5

Αγωγιμότητα 
(μS/cm)

3680 2930 3760

1000 400 μS
400 

(στους 
20οC)

Aωρούμενα 
στερεά (mg/l)

8,5 11 8,4 <50 mg/l <25 mg/l <25 mg/l 25

Ολικά στερεά 
(ppm)

2183 1630 2075

Ολικά διαλυμένα 
στερεά 500

Σκληρότητα 
(ppm CaCΟ3)

500 475 513 <30o dH 100-50

Αλκαλικότητα 
(ppm CaCΟ3)

0-265 0-248 0-263

Διαφάνεια 5 μ. 2 μ.

Ca (ppm) 89 113 106 100 100

Mg (ppm) 69 47 51 50 0,1 30 50

K (ppm) 12 8,4 21 12 10 12

Na (ppm) 623 479 716 150 20 150

Cl (mg/l) 1049 794 1014 <120 mg/l 200 200 350 25

NO3 (mg/l) 5 2 7 25 50 50 50 90 25 50

NO2 (mg/l) <0,1 <0,1 1 <0,01 <0,03 0,1 0,1

NH4 (mg/l) <0,2 <0,2 <0,2 1 1 0,05 0,5 0,05 0,5

Ελεύθερη 
αμμωνία (mg/l)

<0,025 <0,025
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Αντλιοστάσιο Β1 
(Μούτσου) – (Δεκέμβριος 
2000)

Ποιότητα υδάτων 
κολύμβησης 
(76/160/ΕΟΚ) και 
(ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Τιμές για Cd, Hg 
και CHC (ΦΕΚ 
197/Α/1987)

KA 
A5/950/ 
16.4.84

Ποιότητα για τη 
διαβίωση ψαριών 
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Ποιότητα Η2Ο 
για πόσιμο 
χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία

Official 
journal 
of EC, 
1975)

Υγειο-
νομική 
διάταξη 
Γ3α/761/
1968

Όρια 
πόσιμου 
ύδατος Δ. 
Γερμανίας
, 1975

Water for human 
consumption 
(80/778/EEC)

Δείγμα 
1

Δείγμα 
2

Δείγμα 
3

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Εσω-
τερικά

Εκ-
βολές

Νερά 
Σαλμο-
νίδων

Νερά 
Κυπρι-
νίδων

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Επιτρε-
πόμενο

Ανώ-
τατο

SO4 (mg/l) 1316 154 196 150 250 250 500 *240 25 250

ΡΟ4 (απευθείας 
αντιδρώντα)

<1 <1 <1 5 mg/l

ΡΟ4 

(οξυδρολυόμενα
)

2 1 2
0,4 (?)

Ολικός 
φωσφόρος 
(mg/l)
DO 3,55 / 

15,0
4,79 / 
27,3

4,83 / 
20,2

80 έως 
120% - >3 mg/l >6 mg/l >4 mg/l >70%

COD 41 33 45

BOD5 (mg/l) 15 10 15 <40 mg/l <3 mg/l <6 mg/l <3

N- Kjedal (mg/l) 3,1 1,1 <1,0 1 1

Si 2,5 3,7 4,3

ΑΙ 0,05 0,07 0,1 0,05 0,2

Β (mg/l) 0,4 0,09 <0,05 1 1

Cu <0,010 <0,010 <0,010 <0,4 (διαλ.) <0,4 (διαλ.) 0,02 0,05 1 0,1

Fe  (ppm) 0,234 0,237 0,114 0,1 
(διαλ.)

0,3 
(διαλ.)

0,1 0,05 0,2

Co <0,010 <0,010 <0,010

Cr (total) 0,098 0,021 <0,003 0,05 0,05

Cr (VI) 0,033 <0,003 <0,003 0,05 0,05

Cd <0,005 <0,005 <0,005 <5 mg/l <5 mg/l 0,001 0,005 0,05 0,006 0,005

Mn (ppm) 0,09 0,082 0,047 0,05 0,1 0,02

Ζη (mg/l) 0,026 0,03 0,026 <0,3 <1 0,5 3 5 2
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Αντλιοστάσιο Β1 
(Μούτσου) – (Δεκέμβριος 
2000)

Ποιότητα υδάτων 
κολύμβησης 
(76/160/ΕΟΚ) και 
(ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Τιμές για Cd, Hg 
και CHC (ΦΕΚ 
197/Α/1987)

KA 
A5/950/ 
16.4.84

Ποιότητα για τη 
διαβίωση ψαριών 
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Ποιότητα Η2Ο 
για πόσιμο 
χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία

Official 
journal 
of EC, 
1975)

Υγειο-
νομική 
διάταξη 
Γ3α/761/
1968

Όρια 
πόσιμου 
ύδατος Δ. 
Γερμανίας
, 1975

Water for human 
consumption 
(80/778/EEC)

Δείγμα 
1

Δείγμα 
2

Δείγμα 
3

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Εσω-
τερικά

Εκ-
βολές

Νερά 
Σαλμο-
νίδων

Νερά 
Κυπρι-
νίδων

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Επιτρε-
πόμενο

Ανώ-
τατο

Hg (ppm) <0,002 <0,002 <0,002 <1 mg/l <0,5 
mg/l 0,0005 0,001 0,004 0,001

As (ppm) 0,055 0,073 0,095 0,01 0,05 0,05 0,04 0,05

Pb (ppm) 0,006 0,007 0,005 0,05 0,1 0,04 0,1 0,05

CΝ 0,118 0,084 0,062 0,05 0,01 0,05 0,05

Ταυτοποίηση 
οργανικών 
ενώσεων

2,04 1,06 1,62

Οργανοχλω-
ριομένα οξέα

3,8 0,9 1,4

Εξαχλωροκυ-
κλοεξάνια

<100 
mg/l

<100 
mg/l

Ορυκτά έλαια 0,3

ΡCΒs 8,1 2,1 2,3

N-Ρ 
φυτοφάρμακα

1836 983 1523 Δες 
80/778/

ΕΟΚ
Ορνανοχλω-
ριομένα 
Φυτοφάρμακα

29,3 4,4 6,9 Δες 
80/778/

ΕΟΚ
Φαινόλες 0,054 1,95 0,711 0,005 0,05 * * 0,001 0,001 0,5

Τασενεργά σαν 
ΜΒΑS

<0,1 <0,1 <0,1

Ολικές αποικίες 
22οC/1mΙ

>300 >300 >300 100 80/778/Ε
ΟΚ 

Ολικές αποικίες 
37οC/1mΙ

>300 >300 >300
10 80/778/Ε

ΟΚ
Ολικά 
κολοβακτηριο-

>300 >300 >300 500 10.000 50
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Αντλιοστάσιο Β1 
(Μούτσου) – (Δεκέμβριος 
2000)

Ποιότητα υδάτων 
κολύμβησης 
(76/160/ΕΟΚ) και 
(ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Τιμές για Cd, Hg 
και CHC (ΦΕΚ 
197/Α/1987)

KA 
A5/950/ 
16.4.84

Ποιότητα για τη 
διαβίωση ψαριών 
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 
438/Β/3.7.86)

Ποιότητα Η2Ο 
για πόσιμο 
χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία

Official 
journal 
of EC, 
1975)

Υγειο-
νομική 
διάταξη 
Γ3α/761/
1968

Όρια 
πόσιμου 
ύδατος Δ. 
Γερμανίας
, 1975

Water for human 
consumption 
(80/778/EEC)

Δείγμα 
1

Δείγμα 
2

Δείγμα 
3

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Εσω-
τερικά

Εκ-
βολές

Νερά 
Σαλμο-
νίδων

Νερά 
Κυπρι-
νίδων

Επιθυ-
μητό

Ανώ-
τατο

Επιτρε-
πόμενο

Ανώ-
τατο

ειδή/ 100 ml
Παθογόνα 
κολοβακτηριο-
ειδή / 100 ml

30 18 78
100 2.000 20

Στρεπτόκοκος /
100 ml

>300 απουσία 300

*οι φαινόλες δεν πρέπει 
να επηρεάζουν 
αρνητικά το άρωμα των 
ψαριών

*Εξαιρούνται ύδατα από 
υπέδαφος πλούσιο σε CaSO4

Πηγή: 1
Πηγή: ΝΑΜΑ Α.Ε.,  Μελέτες  και  ερευνητιές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδομής για την προστασία και  αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων της ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας,  

ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Τμήμα Μελετών Έργων (Δ7β), Δεκέμβριος 2000
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6.3.2      Αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας)

Στη συνέχεια δίνονται αποτελέσματα υφιστάμενων αναλύσεων στο αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας) (Αβαρμίδου, Κουτσούκος, 1990).

Πίνακας 6.3.2 Υφιστάμενες μετρήσεις στο αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας), (Oκτώβριος 1985 - Σεπτέμβριος 1986)

Mήνας pH Αγωγιμότητα Aλατότητα Θολότητα BOD5 D.O.
Xλωρο-
φύλλη α Zn Cd Pb Cu NO3 PO4

mS/cm ‰ ppm % mg/l ppb ppb ppb ppb ppb mg/l
Οκτώβριος 7,5 10 0,40 7,10 0,20 1,00 8,4
Νοέμβριος 7,5 2 4 150 1,00 10,00 0,25 7,00 0,05 3,00 0,45 1,00 1,2
Δεκέμβριος 7,0 4 5 20 2,30 8,00 0,25 2,00 1,7
Ιανουάριος 7,2 11 6 70 1,60 6,00 0,15 2,00 0,05 0,30 0,35 3,00 0,40
Φεβρουάριος 7,8 20 7 20 1,20 6,10 0,10 2,00 1,30 1,00 0,05 80,00 1,80
Μάρτιος 7,7 25 13 10 0,60 5,60 0,40 3,00 0,30 1,00 0,35 10,00 1,80
Απρίλιος 7,6 22 6 10 0,20 4,80 0,05 2,00 0,20 98,00 1,70
Μάιος 7,2 2 1 10 1,50 7,30 0,60 16,00 0,25 0,80 0,02 96,00 1,80
Ιούνιος 7,6 9 4 40 2,50 6,50 0,10 2,00 0,20 0,25 50,00 1,70
Ιούλιος 7,3 8 5 30 2,50 6,00 0,20 1,00 45,00 1,70
Αύγουστος 7,0 14 5 10 2,00 5,10 0,55 2,00 0,80 1,00 5,00 1,70
Σεπτέμβριος 7,2 10 4 15 1,50 6,20 0,50 2,00 0,10 0,40 6,00 0,30

Πηγή: Avramidou – Kallitsi O., Koutsoukos G. P., The Aquatic Chemistry of the Lagoon of Mesologgi, Transport of Pollutants by Sedimentation, Collected Papers from the first Mediterranean  
Workshop, France, 10-12 December 1987, Mediterranean Action Plan Technical Reports Series No. 45., Athens 1990.
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ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

7.1 Υλοποιηθείσες  παρεμβάσεις  για  την  αναβάθμιση  των  
λιμνοθαλασσών

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν από την δεκαετία του '90 και μετά και αφορούν την 

κατά το δυνατό άρση των επιπτώσεων από τα έργα της περιόδου 1970 είναι:

● η  άρση  του  δρόμου  που  διαμόρφωσε  τον  δίαυλο  Μεσολογγίου  -  Αιτωλικού  και 

απελευθέρωση  της  κυκλοφορίας  του  νερού  από  την  Κεντρική  λιμνοθάλασσα  προς  την 

ανατολική γέφυρα εισόδου νερών προς την λιμνoθάλασσα Αιτωλικού (2004-2005)

● η επέκταση των ανατολικών και δυτικών γεφυριών Αιτωλικού και διάνοιξη της εισόδου (και 

της παροχής) των νερών στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού (1992 και 2005)

● η  εκσκαφή  υφαλαύλακα  διευκόλυνσης  κυκλοφορίας  των  νερών  στα  δυτικά  γεφύρια 

Αιτωλικού (1993)

● η άρση αναχωμάτων στην Κλείσοβα (2005).

Το  1954  εκπονήθηκε  από  Αμερικανική  εταιρεία  στα  πλαίσια  του  σχεδίου  Marshal ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αποξήρανση όλου του υγροτόπου και την 

μετατροπή του σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ήταν - 

με  τιμές  της  εποχής  -704.000.000  δρχ.  που  αντιστοιχούν  σε  σταθερές  τιμές  2005  σε 

62.000.000.000 δρχ, δηλαδή σε 183.596.9406.15

Η  βασική  ιδέα  των  έργων  ήταν  η  μετατροπή  της  Κεντρικής  λιμνοθάλασσας  και  της 

λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας σε καλλιεργούμενη πεδιάδα με την πλήρη απομόνωση τους από 

την θάλασσα με ανάχωμα, και η διατήρηση μόνο της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού που εξαιτίας 

του βάθους της δεν θα μπορούσε φυσικά να αποξηρανθεί και η οποία θα παροχέτευε τα νερά 

της μέσω του διαύλου Μεσολογγίου Αιτωλικού στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Αυτή ήταν και η 

μόνη  σκοπιμότητα  κατασκευής  του  διαύλου  Μεσολογγίου-Αιτωλικού  το  1970  και  ο  οποίος 

σήμερα με εκτελούμενο έργο καταργείται.

15 Δημητρίου , 2007
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Σχήμα 7.1.1 Χάρτης των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων του 1970 (Δημητρίου, 2005)

Ένα  μεγάλο  τμήμα  των  έργων  που  σχεδιάστηκαν  το  1954  υλοποιήθηκε  στη  διάρκεια  της 

δικτατορίας, την περίοδο 1970-1973, από την εταιρεία ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ και είχε σαν αποτέλεσμα 

εκτός των άλλων να περιορισθεί η λιμνοθάλασσα στο 59% της συνολικής της έκτασης δηλαδή 

στα  131.500  στρ.  από  τα  220.000  στρ.  που  ήταν  αρχικά.  Από  τις  χερσαίες  εκτάσεις  που 

προέκυψαν ένα μικρό τμήμα έγινε καλλιεργούμενο ενώ οι υπόλοιπες μετατράπηκαν σε χέρσα, 

σκουπιδότοπους αλίπεδα και χώροι καταπάτησης και αυθαίρετης δόμησης.

Τα κυριότερα έργα ήταν τα ακόλουθα:

•    Κατασκευάστηκαν   αναχώματα  που   διαχώρισαν  υδάτινα  τμήματα  και διαμόρφωσαν 

τις  σημερινές  έξι  (6)  λιμνοθάλασσες  και  το  δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

•     Απομονώθηκαν  απολύτως  ή  σχετικά,  μεγάλες  εκτάσεις  που  κάποιες  από  αυτές 

αποξηράνθηκαν πλήρως και κάποιες μερικώς. Τέτοιες εκτάσεις που απομονώθηκαν απόλυτα 

είναι  περιοχές  της  Κλείσοβας  ανατολικά  της  λιμνοθαλάσσιας  έκτασης  της  Πλώσταινας  στις 

παρυφές του Μεσολογγίου και της Θολής στα Δυτικά..

•    Διαμορφώθηκαν οι επίσημες χωματερές του Δήμου Μεσολογγίου και της τότε Κοινότητας 

Νεοχωρίου, σημερινού Δήμου Οινιάδων σε περιοχές επί του αιγιαλού και εντός της υδάτινης 

λιμνοθαλάσσιας έκτασης.

•    Κατασκευάστηκε ένα εκτεταμένο αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο που ξεκινάει από τη 

λίμνη Λυσιμαχεία και καταλήγει σε 7 αντλιοστάσια που εκβάλουν σε διάφορα σημεία εντός του 

συμπλέγματος  των  λιμνοθαλασσών  συνολικής    δυναμικότητας    299.420    μ3/ώρα    σε 

κατάσταση   πλήρους λειτουργίας.  Χαρακτηριστικά και  για να γίνει  αντιληπτή η κλίμακα της 
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επίδρασης  ο Αχελώος έχει στην διάρκεια του έτους μέση παροχή 285.388 μ /ώρα και εκβάλει  

την  θάλασσα  και  όχι  όπως  τα  αντλιοστάσια  σημειακά  στα  κλειστά  οικοσυστήματα  της 

λιμνοθάλασσας.

•    Κατασκευάστηκαν τα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού που 

διοχέτευαν   τα αστικά λήμματα σε συγκεκριμένα σημεία εντός της λιμνοθάλασσας.

•    Διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν οι δύο αλυκές της περιοχής. Στην Κλείσοβα λειτουργούν 

δύο αντλητικά συστήματα των αλυκών που αντλούν συνολικά ποσότητες νερού που φτάνουν 

κατά τους 5 μήνες της παραγωγής 8.520.000 μ3. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν τα αντλιοστάσια 

αυτά απομακρύνονταν όπως πρότειναν ακόμα και πρόσφατα κάποιες μελέτες και το νερό αυτό 

δεν αντλείται ώστε να εισέρχονται αντίστοιχες υδάτινες μάζες από την θάλασσα, η Κλείσοβα με 

την σύγχρονη μορφή της θα μετατραπεί από τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σε υπεράλμυρη 

νεκρή ουσιαστικά για τα ψάρια ζώνη.  

Μια βασική ιδέα των έργων αποξήρανσης που σχεδιάστηκαν στην δεκαετία του '50 δηλαδή το 

κλείσιμο με ανάχωμα του μετώπου της κεντρικής λιμνοθάλασσας που ευτυχώξ δεν υλοποιήθηκε 

«έζησε  μέχρι  το  1983» και  περιλαμβανόταν ως έργο ανάπτυξης  της  ιχθυοπαραγωγής στην 

μελέτη Δοξιάδη και αφορούσε τα έργα ΜΟΠ της περιόδου εκείνης.

Σχήμα 7.1.2 Χάρτης παρεμβάσεων του 1970 και 1990 (Δημητρίου, 2005)
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Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται έργα για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος 

και την βελτίωση της ροής των νερών. Τα έργα περιλαμβάνουν:

 την άρση των αναχωμάτων στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, 

 την  άρση  του  δρόμου  που  διαμόρφωσε  τον  δίαυλο  Μεσολογγίου-Αιτωλικού  (το 

μεγαλύτερο μέρος έχει απομακρυνθεί), 

 την επέκταση των ανατολικών και δυτικών γεφυριών του Αιτωλικού, 

 την εκσκαφή υφαλαύλακα διευκόλυνσης της  κυκλοφορίας των νερών στα δυτικά 

γεφύρια του Αιτωλικού, 

 την απομάκρυνση του συνόλου των επίσημων χωματερών από την περιοχή της 

λιμνοθάλασσας (με δημιουργία περιοχών ΧΥΤΑ) 

 και  τέλος  την  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  βιολογικών  καθαρισμών  του 

Μεσολογγίου και του Αιτωλικού που καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα. 

Σχήμα 7.1.3 Σύγχρονες παρεμβάσεις στη λ/θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού (Δημητρίου, 2005).  H 
χωματερή Μεσολογγίου έχει ήδη αποκατασταθεί.16

16 Γαιακόμ Σύμβουλοι  Μηχανικοί, Τσιλιγιάννης Χ., Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Μεσολογγίου στη  
θέση «Εμπατή» λ/θ Κλείσοβας, Δ. Μεσολογγίου, Οκτώβριος 2005
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Πίνακας 7.1.1 Υλοποιηθήσες παρεμβάσεις στο οικοσύστημα 

Χρονική 
περίοδος

Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις Αποτελέσματα παρεμβάσεων

1954 ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρεμβάσεων για την αποξήρανση 
όλου του υγροτόπου και την 
μετατροπή του σε καλλιεργούμενες 
εκτάσεις

περιορισμός της λιμνοθάλασσας στο 59% της 
συνολικής της έκτασης δηλαδή στα 131.500 στρ. 
από τα 220.000 στρ. που ήταν αρχικά.  Από τις 
χερσαίες εκτάσεις που προέκυψαν ένα μικρό 
τμήμα έγινε καλλιεργούμενο ενώ οι υπόλοιπες 
μετατράπηκαν σε χέρσα, σκουπιδότοπους 
αλίπεδα και χώροι καταπάτησης και αυθαίρετης 
δόμησης

Κατασκευάστηκαν   αναχώματα 
που   διαχώρισαν  υδάτινα  τμήματα 
και διαμόρφωσαν     τις  σημερινές 
έξι  (6)  λιμνοθάλασσες  και  το 
δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Κατασκευάστηκε εκτεταμένο 
αρδευτικό και αποστραγγιστικό 
δίκτυο που ξεκινάει από τη λίμνη 
Λυσιμαχεία και καταλήγει σε 7 
αντλιοστάσια που εκβάλουν σε 
διάφορα σημεία εντός του 
συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών 
συνολικής   δυναμικότητας 
299.420   μ3/ώρα   σε   κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας. 

Χαρακτηριστικά και για να γίνει αντιληπτή η 
κλίμακα της επίδρασης,  ο Αχελώος έχει στην 
διάρκεια του έτους μέση παροχή 285.388 μ3 /ώρα 
και εκβάλει την θάλασσα και όχι όπως τα 
αντλιοστάσια σημειακά στα κλειστά 
οικοσυστήματα της λιμνοθάλασσας.

Διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν 
οι δύο αλυκές της περιοχής. Στην 
Κλείσοβα λειτουργούν δύο 
αντλητικά συστήματα των αλυκών 
που αντλούν συνολικά ποσότητες 
νερού που φτάνουν κατά τους 5 
μήνες της παραγωγής 8.520.000 μ3.

τα αντλιοστάσια των αλυκών αντλούν νερό ώστε 
να εισέρχονται αντίστοιχες υδάτινες μάζες από την 
θάλασσα,  προς  αποφυγή  μετατροπής  των 
λεκανών  σε  υπεράλμυρες  νεκρές  ζώνες  για  τα 
ψάρια.  

1992 και 2005 επέκταση των ανατολικών και 
δυτικών γεφυριών Αιτωλικού και 
διάνοιξη της εισόδου (και της 
παροχής) των νερών στην 
λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

1993 εκσκαφή υφαλαύλακα διευκόλυνσης 
κυκλοφορίας των νερών στα δυτικά 
γεφύρια Αιτωλικού

2004-2005 άρση του δρόμου που διαμόρφωσε 
τον δίαυλο Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού και απελευθέρωση της 
κυκλοφορίας του νερού από την 
Κεντρική λιμνοθάλασσα προς την 
ανατολική γέφυρα εισόδου νερών 
προς την λιμνoθάλασσα Αιτωλικού

2005 άρση αναχωμάτων στην Κλείσοβα
Αποκατάσταση χωματερών (π.χ. 
αποκατάσταση χωματερής 
Μεσολογγίου στη θέση Έμπατη)
Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών 
Αιτωλικού
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7.2 Προταθέντα  μέτρα  αναβάθμισης  και  εξυγίανσης  για  την  
αξιοποίηση  και  την  προστασία  του  οικοσυστήματος  των  
λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου- Αιτωλικού.

7.2.1 Γενικά.  Προτάσεις για την ανανέωση των υδάτων των λ/θ.

Τα έως  τώρα  προταθέντα  μέτρα  αναβάθμισης  και  εξυγίανσης  για  την  αξιοποίηση  και  την 

προστασία του εξεταζόμενου οικοσυστήματος τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνουν 

έργα ενίσχυσης υδρολογικής ανανέωσης οικοσυστήματος, όπως: 

Α) Τεχνικά  έργα  που  περιλαμβάνουν  διάνοιξη  ανοιγμάτων,  κατάργηση  κάποιων 

αναχωμάτων  σε  συγκεκριμένα  σημεία  που  δεν  χρησιμεύουν  αλλά  ούτε  έχουν  τη 

προοπτική να αποτελέσουν τμήμα περιπατητικών οικολογικών μονοπατιών, 

β) τοποθέτηση αντλιών σε καίρια σημεία, κατασκευή νέου αντλιοστασίου και επανατροπή 

αρδευτικών και αποστραγγιστικών νερών, 

γ) λίμνες  διασποράς και αυτοκαθαρισμού των αποστραγγιστικών και αρδευτικών νερών.  

7.2.2 Πρόταση για την αντιμετώπιση ευτροφισμού και ευξεινισμού της λ/θ 
Αιτωλικού

Έχει προταθεί η ελεγχόμενη ρύθμιση της εισροής θαλάσσιου νερού στη λ/θ Αιτωλικού. 
Περιλαμβάνει:
1. Διατήρηση του  αναχώματος  στο κανάλι  Αιτωλικού στο αρχικό του  Β τμήμα προς το 

Αιτωλικό  και  διάνοιξη  του  στο  Ν.  τμήμα  πριν  την  είσοδό  του  στον  δίαυλο  του 

Μεσολογγίου  ώστε  στο  κανάλι  να  εισέρχονται  ελεγχόμενα  σχετικά  καθαρά  και 

οξυγονωμένα νερά από τα Ν. τμήματα της λιμνοθάλασσας

2. Κατασκευή και τοποθέτηση θυροφράγματος σε σημείο στο Ν τμήμα του διαύλου του 

Αιτωλικού που θα επιτρέπει την είσοδο και κίνηση των νερών μόνο κατά το Αιτωλικό, 

αποκλείοντας  την  επιστροφή  του.   Στη  συνέχεια  τα  νερά  θα  εισέρχονται  στη  λ/θ 

Αιτωλικού από τη  πρώτη γέφυρα και  θα μπορούν να εξέλθουν μόνο από τη  δυτική 

γέφυρα,  αποκλείοντας έτσι  την  παλινδρομική κίνησή τους και  επιτυγχάνοντας υψηλό 

βαθμό ανανέωσης.

3. Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μόνιμου  μετρητή  ταχύτητας  στην  εισροή  προς  τη  λ/θ 

Αιτωλικού

4. Προμήθεια και τοποθέτηση στο σημείο εισροής αντλίας με δυνατότητα άντλησης  50.000 

μ3/ώρα.
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5. Προμήθεια  και  εγκατάσταση  επιφανειακών  αεριστήρων  ενεργοποιούμενων  από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) σε σημεία της λ/θ Αιτωλικού για την 

τεχνητή οξυγόνωση των νερών.

6. Μερική  εκτροπή  (μόνο  των  μόνιμων  ροών)  των  τάφρων  ΤΙ  και  ΤΙΙ  μέσω  νέου 

αντλιοστασίου D6Α προς την  περιοχή της  Αγ.  Τριάδας για  διοχέτευσή  τους  στη λ/θ 

Μεσολογγίου

7. Δημιουργία λίμνης φυσικής ελεγχόμενης επεξεργασίας των νερών των αντλιοστασίων 

Β1,  Β3  και  ΒΚ  Αιτωλικού  στην  Α.  πλευρά  της  λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου,  στους 

αλμυρόβαλτους που υφίστανται σήμερα Β των αλυκών Μεσολογγίου όπου εκβάλλει ο 

ΒΚ Αιτωλικού (Βλ.Φωτ. και Χάρτες). Η εκροή της λίμνης με αντλία ή υπερχείλιση στο 

δίαυλο του Αιτωλικού.

Το θυρόφραγμα και η αντλία θα ενεργοποιούνται από αναπροσαρμοζόμενη στρατηγική ελέγχου 

βασιζόμενη σε μετρήσεις ποιότητας και ποσότητας των νερών αλλά και των συγκεντρώσεων 

ρύπων στις κύριες εισόδους και προσδιοριζόμενη με βάση κριτήρια συνεχούς αναβάθμισης στα 

οποία θα ζυγίζεται το αναμενόμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος και όφελος.

Για την εφαρμογή αυτής της λύσης δεν πρέπει να γίνει η άρση του αναχώματος.  Με τον τρόπο 

αυτό η είσοδος των νερών θα γίνεται σε μεγάλη απόσταση από το Αιτωλικό, πράγμα που θα 

εξασφαλίσει την υψηλή αλατότητά τους, μειώνοντας την παλινδρόμηση εισόδου-εξόδου.  Με τον 

καθαρισμό των ροών των αντλιοστασίων Β3, Β1, ΒΚ στη φυσική λίμνη τα εισερχόμενα ύδατα 

από την Α. γέφυρα θα είναι απαλλαγμένα από ρύπους.

Με την είσοδο οξυγονωμένου νερού σε σταθερή βάση στην πρώτη γέφυρα, θα δημιουργηθεί 

χώρος με υψηλή συγκέντρωση σε διαλυμένο οξυγόνο, ακόμα και όταν λόγω ευτροφισμού, θα 

υπάρχει  μηδενισμός  του  στην  ευρύτερη  λ/θ.  Τα  ψάρια  θα  μπορούν  να  καταφύγουν  στην 

περιοχή αυτή για να επιβιώσουν.

Εξ άλλου η συνεχής είσοδος νερού υψηλής αλατότητας θα βελτιώσει τη συνολική αλατότητα της 

Λίμνης και θα μειώσει τη διαστρωμάτωση που παρατηρείται στην Λίμνη.

7.2.3 Πρόταση για την ανανέωση των νερών της Κλείσοβας

Έχουν προταθεί τα ακόλουθα:

 Να δημιουργηθούν ανοίγματα σε όλα τα εσωτερικά αναχώματα της Κλείσοβας και να 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

203



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

επιτραπεί η ελεύθερη κίνηση του νερού μέσα στη λιμνοθάλασσα.  

 Να ρυθμιστεί η είσοδος και η έξoδoς νερού από τον Πατραϊκό κόλπο προς και από την 

Kλείσoβα με θυροφραγμούς στο Ν. άκρο του διαύλου.

 Η  δημιουργία  2  λιμνών  φυσικής  και  ελεγχόμενης  επεξεργασίας  των  νερών  των 

αντλιοστασίων Β2 και ΒΚ Μεσολογγίου (λίμνη 1) και Β4 (λίμνη 2)  πριν την διοχέτευσή 

τους στη λ/θ και στο δίαυλο Κλείσοβας. Η λίμνη 1 προτείνεται να δημιουργηθεί στους 

λοβούς της λ/θ Κλείσοβας Ν. της πόλης του Μεσολογγίου και η υπερχείλισή της να είναι 

στο δίαυλο της Κλείσοβας.  Η λίμνη 2 στο χώρο της Εμπατής πλησίον της χωματερής με 

υπερχείλιση στη λ/θ Μεσολογγίου. 

7.2.4 Πρόταση για την αναβάθμιση των νερών του διαύλου Αιτωλικού

Έχει προταθεί17 η δημιουργία λίμνης φυσικής και ελεγχόμενης επεξεργασίας των νερών των 

αντλιοστασίων Β1,  Β3 και  ΒΚ Αιτωλικού στην Α.  πλευρά της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, 

στους αλμυρόβαλτους που υφίστανται σήμερα Β των αλυκών Μεσολογγίου όπου εκβάλλει ο ΒΚ 

Αιτωλικού.  Η εκροή της λίμνης με αντλία ή υπερχείλιση στο δίαυλο του Αιτωλικού.

7.2.5 Πρόταση για την ανανέωση της κυκλοφορίας του αλμυρού νερού στη 
λ/θ Μεσολογγίου

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας του αλμυρού νερού στη λ/θ Μεσολογγίου και η 

βελτίωση της ποιότητας των εισροών στη λ/θ Αιτωλικού  έχουν προταθεί τα ακόλουθα:

● Να  δημιουργηθούν  αvοίγματα  στα  χωμάτινα  αναχώματα  που  υπάρχουν  μέσα  στις 

λιμνοθάλασσες Κλείσοβας και Μεσολογγίου.

● Να αντικατασταθούν σταδιακά τα πλαστικά δίχτυα των ιχθυοφραγμών από ιχθυοφραγμούς 

που ομοιαζουν στις παραδοσιακές καλαμωτές και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροαλγών 

που κλείνουν τα ανοίγματα και παρεμποδίζουν τη ροή του νερού.

7.2.6 Πρόταση για έργα επαναπλημμυρισμού σε περιοχές του Δέλτα του 
Αχελώου

Η  λιμνοθάλασσα  Μεσολογγίου  -  Αιτωλικού  βρίσκεται  σχηματίστηκε  από  προσχώσεις  των 

ποταμών Ευήνου και Αχελώου που εκβάλουν εκατέρωθεν αυτής. Σημαντικές αλλοιώσεις στην 
17 ΝΑΜΑ Α.Ε., Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικλης υποδομής για την προστασία και αναβάθμιση των  
υδατικών οικοσυστημάτων της ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Τμήμα Μελετών Έργων  
(Δ7β), Δεκέμβριος 2000
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περιοχή  έχουν  επιφέρει  τα  αποστραγγιστικά -  αρδευτικά έργα της Δυτικής πεδιάδας του 

Αχελώου μέσω των αντλιοστασίων D1 και D2, τα οποία εκβάλουν στη λιμνοθάλασσα.

Έχει  προταθεί  ο  επαναπλημμυρισμός  περιοχής  στη  θέση  Ιχθυοτροφείο  Θολής,  δυτικά  του 

λόφου Ταξιάρχης

Ως προς την προέλευση των υδάτων της περιοχής επαναπλημμυρισμού εξετάστηκαν οι 

ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

ΛΥΣΗ     Ι  :   Αξιοποίηση νερών αντλιοστασίου D2  και Λυσιμαχείας με την υλοποίηση τεσσάρων 

λιμνών:

Λίμνες 1 και 2, συνολικής έκτασης 464.000 m2, θα δέχονται τα νερά του αντλιοστασίου D2. Η 

μέγιστη στάθμη λειτουργίας τους θα είναι στα 0.90 m όπου και θα υπερχειλίζουν στην Λίμνη 3. 

Ο διαθέσιμος όγκος των λιμνών θα είναι 417.600  m3 ,  ο οποίος επαρκεί για τέσσερις ημέρες 

παραμονής κατά την περίοδο αιχμής λειτουργίας του αντλιοστασίου (Νοέμβριος - Δεκέμβριος).

Λίμνη 3, συνολικής έκτασης 932.000 m2 η οποία θα δέχεται τις υπερχειλίσεις των Λιμνών 1, 2 

και 4 και στην συνέχεια θα διαθέτει τα ανάμεικτα νερά μέσω, υπερχειλιστών, συνολικού μήκους 

80m, στη θάλασσα. Η στάθμη υπερχείλισης της λίμνης θα είναι στα 0.70 m και ο μέγιστος όγκος 

νερού σε αυτήν 652.400 m3.

Λίμνη 4,  συνολικής μέγιστης έκτασης 1.350.000  m2 η οποία θα δέχεται μέσω της Ε  (μέγιστη 

παροχή 3 m3/sec) τα νερά της Δ1. Η Λίμνη 4 θα έχει ένα μόνιμο πλημμυρισμένο τμήμα 700.000 

m2 (βλέπε σχήμα 1) και θα καταλαμβάνει την μέγιστη έκταση της όταν θα φτάνει στην στάθμη 

υπερχείλισης +1.00 m (βλ. σχήμα 2). Ο μέγιστος όγκος των υδάτων της θα είναι στην ανώτερη 

στάθμη 945.000 m3.

ΛΥΣΗ     II  :   Αξιοποίηση νερών αντλιοστασίου D2  με την υλοποίηση μιας λίμνης,  συνολικής 

έκτασης 464.000 m2, η οποία θα δέχεται τα νερά του. Η μέγιστη στάθμη λειτουργίας της θα είναι 

στα 0.70 m όπου και θα υπερχειλίζει στη θάλασσα μέσω των υπερχειλιστών συνολικού μήκους 

80 m.  Ο διαθέσιμος όγκος της Λίμνης θα είναι 324.800 m3 ο οποίος επαρκεί για τρεις ημέρες 

παραμονής κατά την περίοδο αιχμής λειτουργίας του αντλιοστασίου (Νοέμβριος - Δεκέμβριος). 

ΛΥΣΗ     III  : Αξιοποίηση νερών αντλιοστασίου D2 και Λυσιμαχείας με την υλοποίηση μιας ενιαίας 

λίμνης, συνολικής έκτασης 2.737.000 m2 η οποία θα δέχεται τα νερά του αντλιοστασίου D2 και 

μέσω της Ε (μέγιστη παροχή 3 m3/sec) τα νερά προερχόμενα από την Δ1.  Η μέγιστη στάθμη 

λειτουργίας της θα είναι στα 0.70 m όπου και θα υπερχειλίζει στην θάλασσα. Η λίμνη θα έχει ένα 
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μόνιμο πλημμυρισμένο τμήμα και θα καταλαμβάνει την μέγιστη έκταση της όταν θα φτάνει στην 

στάθμη υπερχείλισης +1.00 m. Ο μέγιστος διαθέσιμος όγκος της Λίμνης θα είναι 1.916.000 m3 

στην ανώτερη στάθμη. 

Σαν βασικά προβλήματα της περιοχής αναφέρονται:

•     Τα αλατούχα εδάφη και

•     Η υφαλμύρωση του υπόγειου υδροφορέα

Ο επαναπλημμυρισμός και η δημιουργία υγροτοπικού συστήματος μπορεί να συνεισφέρει στα 

ακόλουθα:

•     Εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων

•     Εξυγίανση εδαφών

•     Παγίδευση πλημμυρικών νερών

•     Απομάκρυνση και μετατροπή θρεπτικών στοιχείων

•     Κατακράτηση ιζημάτων και τοξικών ουσιών

•     Στήριξη τροφικών αλυσίδων

Σαν πιθανές χρήσεις ενός υγρότοπου διακρίνονται:

•     Η περιβαλλοντική εκπαίδευση / ενημέρωση

•     Η ανάπτυξη ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων

•     Η ερασιτεχνική αλιεία.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  -  
ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΙΚΏΝ  ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ  ΚΑΙ  
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΏΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ,  ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

8.1      Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας

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

λόγω της γειτνίασης της με το Μεσολόγγι. Υπάρχει εισροή γλυκών αρδευτικών νερών μέσω των 

αντλιοστασίων και των αποστραγγιστικών καναλιών.  Η επικοινωνία με τον Πατραϊκό κόλπο 

εξασφαλίζεται με τον δίαυλο της Κλείσοβας. Στο δυτικό ανάχωμα του δίαυλου, και περίπου στο 

μέσο του,  υπάρχει έντονη αρνητική  επίδραση μέσω των απορριμμάτων της πόλης που 

συσσωρεύονται και αυταναφλέγονται εκεί.18

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

όπως φαίνεται από την μαζική ανάπτυξη φυκών, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. Οι σημαντικότερες 

ομάδες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτή είναι τα Κυανοφύκη και Διάτομα, καθώς και τα 

ανωτέρα Χλωροφύκη,  Ροδοφύκη,  και Φαιοφύκη.  Στην περιοχή της δυτικής Κλείσοβας τα νερά 

σε όλη την έκταση παρουσιάζουν μικρό  βάθος,  λιγότερο από 1  μ. και λασπώδη βυθό με 

ανάπτυξη του φύκους Ruppia.

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

μεγάλες διαβαθμίσεις τοπικά και χρονικά.  Το βόρειο τμήμα που δέχεται μεγάλη  επίδραση 

γλυκών νερών και αποβλήτων παρουσιάζει χαμηλή αλατότητα που κυμαίνεται μεταξύ 0,9‰ και 

15‰. Οι μεγαλύτερες τιμές μετρήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες του 

1984 και μάλιστα σε ώρα μεγίστης παλίρροιας. Αυξανομένης της απόστασης προς την θάλασσα 

η αλατότητα σταδιακά αυξάνει και γενικά κυμαίνεται μεταξύ 18%ο-26%ο-(30%ο) (Δανιηλιδης 

αδημ. δεδομ.).

18 Χωροδυναμική, 1997

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

207



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

8.2 Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

8.2.1 Υδρολογικά στοιχεία

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

με ετήσια διακύμανση μεταξύ 14-20‰ (Χατζηκακίδης 1952).  Οι τιμές αυτές είναι σημαντικά 

μειωμένες και κυμαίνονται για τα επιφανειακά στρώματα μεταξύ 10-13‰ (Κουτσούκος 1986).  Η 

μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εισροή γλυκών νερών στην λιμνοθάλασσα από το 

αντλιοστάσιο D6,  από τον δίαυλο Χρυσοβεργίου  και  το  αντλιοστάσιο  της  Νίδοβας  (Β3). 

Σημαντική προσφορά γλυκού νερού υπήρχε παλαιότερα και από την σήραγγα της Λυσιμαχείας, 

η επίδραση των οποίων αναγνωρίστηκε και η ροή της σταμάτησε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

λίμνη Λυσιμαχεία δέχεται μεγάλο οργανικό και ανόργανο φορτίο καθώς και τα αστικά λύματα 

του Αγρινίου και των καλλιεργειών της γύρω περιοχής. Η προσφορά αυτή του γλυκού νερού σε 

συνδυασμό με την ασθενή επίδραση της παλίρροιας στην περιοχή καθώς και το φράξιμο με 

λάσπη των ανοιγμάτων επικοινωνίας με την λιμνοθάλασσα  Μεσολογγίου,  οδήγησαν στην 

τεχνητή γλύκανση τουλάχιστον των επιφανειακών  στρωμάτων της Λιμνοθάλασσας του 

Αιτωλικού.19

Η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου μειώνεται δραματικά σε συνάρτηση με το βάθος, με 

αποτέλεσμα οι πρώτες ενδείξεις συνθηκών ανοξίας να γίνονται φανερές ήδη από τα 7 μέτρα, 

ενώ στα 10 μέτρα οι τιμές μηδενίζονται.

Η ηλιακή ενέργεια δεν φθάνει στα υπολιμνιαία ύδατα, ενώ ήδη στο μεταλίμνιο είναι πολύ χαμηλή 

έως μηδενική.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανοξία  των υδάτων και  τις  σταθερές 

συνθήκες θερμοκρασίας – αλατότητας ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων (θειβακτήρια).

Στη λιμνοθάλασσα εισρέουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες αρδευτικών – αποστραγγιστικών 

υδάτων με αφθονία ανόργανων αλάτων και ιδιαίτερα νιτρικών.

Στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού συναντώνται πολύ μικρός αριθμός ειδών και 

ατόμων σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, λόγω των χαμηλών ή και μηδενικών 

τιμών του διαλυμένου οξυγόνου. Σε μερικά σημεία της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, με σχετικά 

μεγάλο βάθος, το ίζημα είναι μαύρο με χαρακτηριστική οσμή υδρόθειου και απουσία ζωής. 

19 Χωροδυναμική, 1997
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Η κλιμάκωση της θερμοκρασίας και αλατότητας αυξανομένου του βάθους,  καθώς επίσης η 

μείωση του διαλυμένου αξυγόνου με αντίστοιχη αύξηση του υδρόθειου στα  βαθύτερα 

στρώματα,  δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στη λιμνοθάλασσα και  προκαλούν συχνά το 

φαινόμενο των μαζικών θανάτων ψαριών,  ιδιαίτερα μετά από καταιγίδα οπού οι μάζες του 

θαλασσινού νερού που εισέρχονται στη λιμνοθάλασσα ανεβάζουν στην επιφάνεια τα ανοξικά 

στρώματα των γλυκών νερών.  Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί,  τόσο στον Αμβρακικό κόλπο 

στην περιοχή του κόλπου Αμφιλοχίας, όσο και στη λιμνοθάλασσα Βαθύ της Πρέβεζας η οποία 

ξεχωρίζει όπως και το Αιτωλικό για το μεγάλο βάθος της. Το επίπεδο ανοξίας του Αιτωλικού έχει 

μειωθεί από τα 15 μ. στη δεκαετία του 1970 στα 7μ. (Χωροδυναμική 1997).

8.2.2 Κυκλοφορία νερών και Ευτροφισμός 

Όπως προκύπτει  από τις  υφιστάμενες αναλύσεις  ,  η  λ/θ Αιτωλικού είναι  οριακά ευτροφική. 

Ευτροφισμός είναι η κατάσταση που δημιουργείται σε κλειστές λίμνες ή λιμνοθάλασσες από τη 

μεγάλη συγκέντρωση θρεπτικών υλικών, (άνθρακας, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, φωσφόρος, 

θείο,  κάλιο,  μαγνήσιο,  ασβέστιο  κ.λ.π)  με  αποτέλεσμα  την  υπερανάπτυξη  φυκών  και 

αυτότροφων  οργανισμών,  δηλαδή  οργανισμών  που  μετά  το  θάνατό  τους  εναποθέτουν 

προϊόντα τα oποία αποτελούν πηγή τροφής των νέων οργανισμών που γεννιούνται. Οι νεκρές 

οργανικές  ύλες,  δεσμεύουν  το  οξυγόνο  κατά  τη  βιοχημική  τους  αποδόμηση  με  δυσμενείς 

συνέπειες για τα ψάρια και το περιβάλλον: Θάνατος των ψαριών από την έλλειψη διαλυμένου 

οξυγόνου και έκλυση επιβλαβών αερίων με επιπτώσεις και στους κατοίκους της περιοχής. 

 Ο ευτροφικός κύκλος χωρίζεται σε τέσσερα στάδια όπως παρακάτω:

1. Τα  φύκια  είναι  ομοιόμορφα  κατανεμημένα  και  αναπτύσσονται  με  μεγάλη  ταχύτητα, 

καταναλώνοντας τροφή από το περιβάλλον που υπάρχει σε αφθονία. Αποτέλεσμα είναι 

η μεγάλη παραγωγή οξυγόνου από την διαδικασία φωτοσύνθεσης και  δημιουργούνται 

συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των ψαριών. 

2. Η  Φάση  ανάπτυξης  φυκών  φτάνει  στον  κορεσμό  δηλαδή  η  σχέση  τροφής  - 

χλωροφύλλης  ανατρέπεται  και  πιθανόν  λόγω  μείωσης  του  φωτός  που  μπορεί  να 

οφείλεται στην μείωση της διαύγειας των νερών η και από την ύπαρξη νεφών, επέρχεται 

η κατάρρευση του οικοσυστήματος των φυκών με αποτέλεσμα τον θάνατό τους και την 

καθίζηση των υλικών τους δημιουργώντας ποσότητες νεκρής οργανικής ύλης. 

3. Φάση  ανάπτυξης  σαπροφυτικών  οργανισμών  που  καταναλώνουν  όλο  και  πιο  πολύ 

οξυγόνο για την βιοχημική αποδόμηση της νεκρής οργανικής ύλης.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

209



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

4. Το διαλυμένο οξυγόνο σχεδόν μηδενίζεται με αποτέλεσμα τον θάνατο των ψαριών και 

την ανάπτυξη επιβλαβών ενώσεων για το υδάτινο σύστημα και το περιβάλλον. 

Το φαινόμενο του ευτροφισμού της λ/θ Αιτωλικού δεν έχει μελετηθεί αναλυτικά και για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον ενός πλήρους κύκλου: δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για τους 

παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  φαινόμενο  π.χ  θρεπτικά  συστατικά,  σύνθεση  του  νερού, 

εισροές ρυπογόνων μαζών από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

8.2.3 Διαστρωμάτωση και Ευξεινισμός 

Τα αποτελέσματα των δειγμτοληψιών και αναλύσεων δείχνουν, επίσης, ότι η λ/θ Αιτωλικού είναι 

ευξεινική.  Η λεκάvn του Αιτωλικού είvαι επίμηκες βύθισμα εγκλωβισμένο στη λοφώδη περιοχή 

Αράκuvθοu-Σταμνώv,  με  βάθος  32  m  στο  εσωτερικό  του  τμήμα  και  1-2  m  στο  στόμιο 

επικοιvωviας  του  με  τη  ρηχή,  λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.   Kατά  το  παρελθόν εισέρευσαν 

μεγάλες ποσότητες γλυκών νερών τα οποία μετέφεραν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών. 

H εισροή αυτή έχει διακοπεί, παραμένουν βέβαια άλλες, όπως τα αστικά λύματα του Αιτωλικού 

τα όμβρια της περιοχής και τα στραγγιστικά κανάλια. 

Αποτελεί σμικρογραφία του Εύξειvοu Πόντου, αφού μέχρι βάθους 7-10 m υπάρχει οξυνόνο και 

ζωή, εvώ σε μεγαλύτερο βάθος δεv υπάρχει οξuνόvο και επικρατούv αναερόβιες σuvθήκες με 

παραγωγή υδροθείου και αμμωviας. Στο παρελθόν το βάθος οξυγόνωσης ήταν 15-20 m, αλλά 

σταδιακά  και  με  τις  ανθρώπινες  παρεμβάσεις  που  έγιναν  (Νησί  Αιτωλικού,  γέφυρα,  νερό 

Λυσιμαχίας, κ.λπ.) το βάθος αυτό μειώθηκε στα σημερινά 7-10 m.

Η  λιμνοθαλάσσια  λεκάνη  που  είχε  πλούσια  ιχθυοπαραγωγή  και  συνιστούσε  εξαιρετικό 

περιβαλλοντικό  σύστημα  (πλούσια  χλαρίδα  πανίδα,  υψηλή  βιοπικιλότητα,  παραγωγική 

δραστηριότητα χωρίς υποβάθμιση, αειφορία), κινδυνεύει σήμερα να νεκρωθεί και  απειλεί με 

συνέπειες υποβάθμισης ολόκληρη την περιοχή των λιμνοθαλασσών και των γύρω περιοχών.
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    ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΩΝ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Στη συνέχεια  δίνονται  τα  αποτελέσματα  αναλύσεων γλυκού  νερού  των βασικών ποιοτικών 

παραμέτρων της ποιότητας των υδάτων των αντλιοστασίων που έγιναν από την ομάδα μελέτης 

τον Φεβρουάριο του 2010.
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Πίνακας 9.1 Συνοπτικός  πίνακας  αναλύσεων  γλυκού  νερού  της  ποιότητας  των  υδάτων  των  αντλιοστασίων  και  των  Εγκαταστάσεων  
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αιτωλικού και Μεσολογγίου (ομάδα μελέτης, Φεβρουάριος 2010)

A/A
ΘΕΣΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
COD

 (mg/L)
BOD 

(mg/L) pH Total N
TSS 

(mg/L) E.Coli
Salinity 

‰

NH4
+ 

(mg 
N/L)

Chlor a 
(mg/L)

Conductivity 
(mS/cm)

NO2
- 

(mg 
N/L)

Phenol 
(mg/L)

PO4
-3 

(μg 
P/L)

2
Αντλιοστάσιο Β/Α 
Κλείσοβας (Β2) 49 5 7,78 0,56 21 880/930 2,3 0,00 0,000 4,36 0,015 0 118,4

3

Αντλιοστάσιο 
Πόλντερ 
Κλείσοβας 118 0 7,91 1,12 77 480/530 8,0 0,28 0,000 14,20 0,027 0 71,3

5

Αντλιοστάσιο 
Διαύλου 
Κλείσοβας (Β4) 107 5 7,62 1,4 49 380/440 7,4 1,12 0,005 13,11 0,093 0 46,1

10
Αντλιοστάσιο 
Μούτσου  (Β1) 28 0 7,82 0 27 580/640 2,0 0,00 0,035 3,78 0,014 0 0,0

11
Αντλιοστάσιο 
Νίδοβας (Β3) 60 10 7,37 1,68 11 3,9 0,56 0,062 7,26 0,046 0 0,0

16

Είσοδος στις 
εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων 
Μεσολογγίου. 164 70 7,47 18,2 60 0,6 19,88 0,000 1,31 0,007 0 1102,6

17

Έξοδος από τις 
εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων 
Μεσολογγίου. 51 10 7,70 6,16 16 0,9 9,80 0,017 1,92 0,297 0 107,9

18

Είσοδος στις 
εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 123 50 7,21 11,48 40 3,1 10,64 0,000 5,76 0,006 0 810,2

19

Έξοδος από τις 
εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 43 10 7,25 0,28 49 180/- 2,0 0,28 0,000 3,92 0,012 0 71,6

20

Έξοδος από το 
σημείο 
συγκέντρωσης 
εξόδου από τις 
εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 205 0 7,52 1,68 32 660/700 8,6 1,26 1,576 15,08 0,094 0 291,7
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Πίνακας 9.1 (συνέχεια)

A/A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Mg-f(ppm) K-f(ppm) Na-f(ppm)
Fe-(ppb) 
ή μg/L Cr μg/L Cd μg/L Mn μg/L

AS-(ppb) 
ή μg/L

Δείγμα 2 Αντλιοστάσιο Β/Α Κλείσοβας (B2) 33,600 6,200 91,500 0 0,42 2,51 1,05 3,924

Δείγμα 3 Αντλιοστάσιο Πόλντερ Κλείσοβας 40,400 12,700 236,400 139,7 0,83 1,78 0 0

Δείγμα 5 Αντλιοστάσιο Διαύλου Κλείσοβας (B4) 38,000 8,900 224,000 11,22 0,91 6,2 1,58 0

Δείγμα 10 Αντλιοστάσιο Μούτσου (B1) 25,600 4,300 61,800 5,506 1,91 3,06 0 0

Δείγμα 11 Αντλιοστάσιο Νίδοβας (B3) 16,400 7,200 130,300 79,05 1,35 1,81 3,99 0

Δείγμα 16
Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μεσολογγίου. 2,800 4,400 29,700 0 0 3,41 0 0

Δείγμα 17
Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μεσολογγίου. 16,200 2,700 35,700 0,976 0 6,99 0 0

Δείγμα 18
Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 31,100 5,100 112,700 29,91 0 0,3 8,22 0

Δείγμα 19
Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 7,800 6,000 72,400 0 0 1,58 17,76 0

Δείγμα 20

Έξοδος από το σημείο συγκέντρωσης εξόδου 
από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Αιτωλικού 51,900 12,900 228,100 0 2,67 0 0 0
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Στη  συνέχεια  δίνονται  οι  θέσεις  των  δειγματοληψιών  και  τα  αποτελέσματα  αναλύσεων 

λιμνοθαλάσσιων δειγμάτων νερού των βασικών ποιοτικών παραμέτρων της  ποιότητας  των 

υδάτων στις εκροές των αντλιοστασίων και στις άμεσες και έμμεσες περιοχές επίδρασης.

Σχήμα 10.1 Θέσεις δειγματοληψιών στις περιοχές επίδρασης των αντλιοστασίων (ομάδα  
μελέτης, Φεβρουάριος 2010)
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Πίνακας 10.1 Συνοπτικός πίνακας αναλύσεων λιμνοθαλάσσιων δειγμάτων νερού στις εκροές των αντλιοστασίων (ομάδα μελέτης, Φεβρουάριος  
2010)

A/A
ΘΕΣΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
COD

 (mg/L)
BOD 

(mg/L) pH Total N
TSS 

(mg/L) E.Coli
Salinity 

‰

NH4
+ 

(mg 
N/L)

Chlor a 
(mg/L)

Conductivity 
(mS/cm)

NO2
- 

(mg 
N/L)

Phenol 
(mg/L)

PO4
-3 

(μg 
P/L)

4

Άμεση επίδραση ΑΣ 
Βορείας και Διαύλου 
Κλείσοβας 168 10 6,69 0,28 70 360/360 9,9 0,00 0,045 17,16 0,015 0 86,5

6

Άμεση επίδραση ΑΣ 
Κλείσοβας 
(θάλασσα) 0 8,10 0,28 159 70/130 33,1 0,00 0,000 51,50 0,009 0 2,3

6''

Άμεση επίδραση ΑΣ 
Κλείσοβας (Σημείο 
ένωσης με 
θάλασσα) 5 8,14 0,84 114 70/70 22,3 0,00 0,000 36,00 0,012 0 27,1

7

Έμμεση επίδραση 
Αντλιοστάσιο 
Μούτσου 2 0 8,09 0,28 132 40/50 33,3 0,00 0,000 51,60 0,012 0 0,0

8

Έμμεση επίδραση 
Αντλιοστάσιο 
Μούτσου 1 0 8,00 0,28 135 110/160 32,1 0,00 0,017 49,90 0,010 0 0,0

12

Άμεση επίδραση 
Αντλιοστασίου 
Νίδοβας 0 7,91 0 85 20/40 20,9 0,00 0,000 33,80 0,031 0 110,6

14

Έμμεση επίδραση 
Αντλιοστασίου 
Νίδοβας 1 0 7,93 0 115 10/10 21,5 0,00 0,000 34,90 0,033 0 0,0

15

Έμμεση επίδραση 
Αντλιοστασίου 
Νίδοβας 2 5 7,86 0,84 83 40/50 19,9 0,00 0,150 32,40 0,030 0 2,5
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Πίνακας 10.1 (συνέχεια)

A/A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Mg-f(ppm) K-f(ppm) Na-f(ppm)
Fe-(ppb) 
ή μg/L Cr μg/L Cd μg/L Mn μg/L

AS-(ppb) 
ή μg/L

Δείγμα 4
Άμεση επίδραση ΑΣ Βορείας και Διαύλου 
Κλείσοβας 46,300 15,500 1244,000 101,2 0,91 1,05 0 0

Δείγμα 6 Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) 151,100 47,500 1094,000 53,8 1,76 0 29,33 0

Δείγμα 6''
Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο ένωσης 
με θάλασσα) 111,000 32,500 781,000 0 1,79 0 73,56 0

Δείγμα 7 Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 2 149,300 45,300 1106,000 8,879 0,71 0 137,7 0

Δείγμα 8 Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 1 151,800 45,600 1266,000 7,867 0,36 0 38,26 0

Δείγμα 12 Άμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 100,200 31,400 815,000 0 0 0 0 0

Δείγμα 14 Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 1 93,100 27,500 900,000 22,96 0 0 4,4 0

Δείγμα 15 Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 2 82,900 31,200 829,000 0 1,07 0 29,8 0
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ΜΕΡΟΣ Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΜΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΔΑΤΩΝ, 
ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

11.1 Αιωρούμενα στερεά - Θολότητα

Τα αιωρούμενα στερεά (Α.Σ.) είναι στερεά που βρίσκονται αδιάλυτα στο θαλασσινό νερό και 

περιλαμβάνουν  τα  καθιζάνοντα  στερεά  και  τα  επιπλέοντα  στερεά  (στερεά  με  ειδικό  βάρος 

μικρότερο του νερού),  με  μέσο μέγεθος  ≥ 1μm. Μπορεί  να περιέχουν οργανικά (πτητικά)  ή 

ανόργανα (μη πτητικά) συστατικά.

Πηγές  προέλευσης  των  Α.Σ.  είναι  τα  στερεά  σε  κορφή  πυριτικής  άμμου  και  ιλύος  από τις 

εισροές  νερών  από  επιφανειακά  ρεύματα  και  ποτάμια,  τα  οργανικά  στερεά  και  οι 

μικροοργανισμοί από απορροές λυμάτων (υπόνομοι) στον φυσικό αποδέκτη. Επίσης, ως Α.Σ. 

χαρακτηρίζονται οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί και οι υδρόβιοι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί που 

φυσιολογικά αναπτύσσονται στον αποδέκτη.

Μέσα  στη  θάλασσα  τα  αιωρούμενα  σωματίδια  καθιζάνουν,  δημιουργώντας  ιζήματα,  ενώ 

ταυτόχρονα τα ιζήματα του βυθού επαναιωρούνται. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα 

στα  διαλυμένα  και  αιωρούμενα  στο  νερό  συστατικά  και  τα  συστατικά  του  βυθού.  Αυτό  το 

γεγονός,  υποβοηθείται  από  τη  μηχανική  δράση  των  κυμάτων,  των  παλιρροιών  και  των 

ρευμάτων στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και στα παράλια, από τις εποχιακές διακυμάνσεις της 

αλατότητας και της θερμοκρασίας, καθώς και από μερικούς μικροοργανισμούς.

Τα Α.Σ. είναι ανεπιθύμητα, βεβαίως, για αισθητικούς λόγους. Εκτός αυτού, προκαλούν θολότητα 

στο νερό, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ανάδευση των νερών (π.χ. λόγω 

ανέμων, ρευμάτων κλπ) και με τις ιδιότητες σκέδασης του φωτός των αιωρούμενων υλικών. Η 

τιμή  της  θολότητας  επηρεάζεται  όχι  μόνο  από  την  παρουσία  αιωρούμενων  στερεών  στο 

θαλασσινό  νερό  αλλά  και  από  την  παρουσία  κολλοειδών  σωματιδίων.  Η  θολότητα  που 

προκαλείται  από  τα  κολλοειδή  σωματίδια  μπορεί  να  είναι  επιβλαβής  στα  ψάρια,  καθώς 

επικαλύπτει τα βράγχιά τους και παρεμποδίζει την αναπνοή τους.
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Η διείσδυση του ηλιακού φωτός στο νερό παρεμποδίζεται από την παρουσία Α.Σ. με συνέπεια 

να παρεμποδίζεται η φωτοσύνθεση και να επηρεάζεται δυσμενώς η φυσική τροφική αλυσίδα. 

Επιπλέον, τα Α.Σ. συνεισφέρουν στην εναπόθεση ιλύος στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας, με 

δυσμενείς  συνέπειες  στη  ζωή  των  υδρόβιων  φυτικών  και  ζωικών  οργανισμών  που 

αναπτύσσονται στον πυθμένα.

Στο  σχήμα  11.1.1  δίδονται  μετρήσεις  για  αιωρούμενα  στερεά  στο  αντλιοστάσιο  Β1. 

Παρατηρείται αύξηση των τιμών τόσο σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις όσο και με το 

όριο της νομοθεσίας.

Αιωρούμενα στερεά στο Αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσου)

0

10

20

30

A
ιω

ρο
ύμ

εν
α 

σ
τε

ρε
ά 

(m
g/

l) ΝΑΜΑ (2000) Δείγμα Α

ΝΑΜΑ (2000) Δείγμα Β

ΝΑΜΑ (2000) Δείγμα Γ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ (2010),
Δείγμα 10

Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ)
και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86), αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.1.1 Αιωρούμενα στερεά στο αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσου).  Σύγκριση με παρελθούσες  
μετρήσεις και όρια νομοθεσίας

Στο σχήμα 11.1.2 δίδονται μετρήσεις για αιωρούμενα στερεά στα 5 εξεταζόμενα αντλιοστάσια 

και συγκρίνονται με το όριο της νομοθεσίας.  Από τις τιμές προκύπτει ότι μόνο στα αντλιοστάσια 

Β2 και Β3 τα αιωρούμενα στερεά είναι κάτω από το όριο που θέτει η νομοθεσία για την ποιότητα 

νερού για τη διαβίωση των ψαριών.  Στα υπόλοιπα αντλιοστάσια τα αιωρούμενα στερεά είναι 

εμφανώς αυξημένα με τη μέγιστη τιμη να εμφανίζεται στο αντλιοστάσιο Πόλντερ (77 mg/lt).

Αιωρούμενα στερεά στα Αντλιοστάσια με βάση αναλύσεις έτους 2010 
και σύγκριση με όρια νομοθεσίας
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Αν τλιοστάσιο Διαύλου Κλείσοβας (B4)

Αν τλιοστάσιο Πόλν τερ Κλείσοβας 

Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ)
και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86), αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.1.2 Αιωρούμενα στερεά στα αντλιοστάσια Β1, Β2, Β3, Β4 και Πόλντερ.  Σύγκριση με  
όρια νομοθεσίας
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Τέλος, στο σχήμα 11.1.3 δίδονται μετρήσεις για αιωρούμενα στερεά στις περιοχές έκχυσης των 

5 εξεταζόμενων αντλιοστασίων (λιμνοθαλάσσια ύδατα) και σε άλλα εισερχόμενα γλυκά ύδατα 

(ΕΕΛ) και συγκρίνονται με το όριο της νομοθεσίας.  Από τις τιμές προκύπτει ότι μόνο στην έξοδο 

της ΕΕΛ Μεσολογγίου τα αιωρούμενα στερεά είναι κάτω από το όριο που θέτει η νομοθεσία για 

την ποιότητα νερού για τη διαβίωση των ψαριών.  Στις υπόλοιπες θέσεις δειγματοληψίας τα 

αιωρούμενα στερεά είναι εμφανώς αυξημένα με τη μέγιστη τιμή να εμφανίζεται στην περιοχή 

άμεσης επίδρασης του αντλιοστασίου Κλείσοβας (θάλασσα, δείγμα 6) με τιμή  159 mg/lt, έναντι 

του ορίου 25  mg/lt που θέτει η νομοθεσία για την ποιότητα των νερών για τη διαβίωση των 

ψαριών.

Αιωρούμενα στερεά στις περιοχές επίδρασης των  Αντλιοστασίων με βάση αναλύσεις έτους 
2010 και σύγκριση με όρια νομοθεσίας
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Άμεση επίδραση ΑΣ Βορείας και Διαύλου Κλείσοβας  Δείγμα 4

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) Δείγμα 6

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο έν ωσης με θάλασσα) Δείγμα 6''

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 2 Δείγμα 7

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 1 Δείγμα 8

Άμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας Δείγμα 12

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 1 Δείγμα 14

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 2 Δείγμα 15

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 16

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 17

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 18

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 19

Έξοδος από το σημείο συγκέν τρωσης εξόδου από τις εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 20
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.1.3 Αιωρούμενα στερεά στις περιοχές έκχυσης των αντλιοστάσιο Β1, Β2, Β3, Β4 και  
Πόλντερ.  Σύγκριση με όρια νομοθεσίας
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11.2 Αλατότητα – Αγωγιμότητα

Ως  αλατότητα ορίζεται  η  ποσότητα  ανόργανου  υλικού,  διαλυμένη  στο  θαλασσινό  νερό  και 

εκφράζεται σαν βάρος σε g ανά kg νερού. Τυπική τιμή στη Μεσόγειο είναι 37g/kg, ενώ κατά 

μέσο όρο σε όλες τις θάλασσες είναι 35g/kg (ή 35ο/οο).

Όταν μεταβάλλεται η αλατότητα επηρεάζεται το οικοσύστημα, γιατί οι περισσότεροι θαλάσσιοι 

οργανισμοί είναι ευαίσθητοι σε μεταβολές της οσμωτικής πίεσης. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί είναι 

γενικά σε οσμωτική ισορροπία με το θαλασσινό νερό, με εξαίρεση τα τελεόστεα και τα ανώτερα 

σπονδυλωτά. Η τυπική σύσταση του θαλασσινού ύδατος δίνεται στον  ΠΙΝΑΚΑ 11.2.1, ενώ η 

συγκέντρωση ιόντων στα υγρά του σώματος μερικών ασπόνδυλων δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 11.2.2. 

Η μεταβολή της αλατότητας πέρα από τα όρια ρύθμισης κάθε οργανισμού έχει σαν συνέπεια την 

εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών, ακόμα και το θάνατό του.

Πίνακας 11.2.1:  Τυπική σύσταση θαλάσσιου ύδατος με αλατότητα 35.00‰.

Συστατικό Συγκέντρωση (g/kg)
Νάτριο 10.77

Μαγνήσιο 1.30
Ασβέστιο 0.412

Κάλιο 0.399
Στρόντιο 0.008
Χλώριο 19.34

Θειικά ιόντα (SO4) 2.71
Βρώμιο 0.067

Άνθρακας (σαν HCO3, CO3 και διαλυτό CO2) 0.023 (pH 8.4)–0.027 (pH 7.8)

Πίνακας 11.2.2: Τυπικές συγκεντρώσεις ιόντων (g/kg) στα σωματικά υγρά μερικών ασπόνδυλων.

Cl Na K Ca Mg SO4

Θαλασσινό νερό με 
αλατότητα 34.3‰ 19.0 10.6 0.38 0.40 1.27 2.65

Aurelia aureta 19.6 10.2 0.41 0.39 1.23 1.46
Arenicola marina 18.9 10.6 0.39 0.40 1.27 2.44
Carcinus maenas 19.0 11.8 0.47 0.52 0.45 1.52

Mytilus edulis 20.8 11.5 0.49 0.50 1.35 2.94

Μειωμένη αλατότητα παρατηρείται  σε αβαθής κόλπους και λιμνοθάλασσες, όπου εκβάλλουν 

επιφανειακά ή υπόγεια ρεύματα και λύματα (αστικά ή βιομηχανικά). Αντίθετα, υψηλή αλατότητα 

μπορεί  να  παρατηρηθεί  τοπικά  ειδικά  σε  περιοχές  όπου  δεν  ανακυκλοφορείται  αρκετά  το 

θαλασσινό νερό, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και αυξημένης εξάτμισης.
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Στον σχήμα 11.2.1 δίνεται η αλατότητα στο Δίαυλο Αιτωλικού όπως μετρήθηκε σε διάφορες 

χρονικές  περιόδους.   Οι  σημερινές  μετρήσεις  δίνουν  χαμηλότερες  τιμές  σε  σχέση  με  τις 

μετρήσεις του συστήματος παρακολούθησης REMOS (1998-2001).  

Αλατότητα στο Δίαυλο Αιτωλικού
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Σχήμα 11.2.1 Αλατότητα στο Δίαυλο Αιτωλικού.  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις.

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  οι  τιμές  της  αλατότητας  για  την  περιοχή  στο  Δίαυλο  του 

Αιτωλικού  δεν υπερβαίνουν το 23‰. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισροές των γλυκών 

νερών υπερισχύουν των θαλασσινών.  

Στο σχήμα 11.2.2 δίνονται τιμές της αλατότητας στο αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας), όπου σύμφωνα 

με τα στοιχεία υπάρχει μείωση σε σχέση με παρελθούσες μετρήσεις.

Aλατότητα στο Αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας)
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Σχήμα 11.2.2 Αλατότητα στο αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας).  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις.

Όσον αφορά στην αλατότητα των 5 εξεταζόμενων αντλιοστασίων αυξημένες τιμές εμφανίζουν τα 

αντλιοστάσια Β4 και Πόλντερ (συγκριτικά με τα υπόλοιπα), ενώ όσον αφορά στα λιμνοθαλάσσια 
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ύδατα τις μεγαλύτερες τιμές αλατότητας εμφανίζουν οι περιοχές επίδρασης του Αντλιοστασίου 

Μούτσιου (Β1) με τιμές 32-33‰. 

Aλατότητα γλυκών νερών Αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 
& Πόλντερ
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Σχήμα 11.2.3 Αλατότητα γλυκών νερών αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ. 

Αλατότητα στις περιοχές επίδρασης των  Αντλιοστασίων με βάση αναλύσεις έτους 2010 
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Άμεση επίδραση ΑΣ Βορείας και Διαύλου Κλείσοβας  Δείγμα 4

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) Δείγμα 6

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο έν ωσης με θάλασσα) Δείγμα 6''

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 2 Δείγμα 7

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 1 Δείγμα 8

Άμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας Δείγμα 12

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 1 Δείγμα 14

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 2 Δείγμα 15

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 16

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 17

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 18

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 19

Έξοδος από το σημείο συγκέν τρωσης εξόδου από τις εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 20

Σχήμα 11.2.4 Αλατότητα γλυκών (ΕΕΛ) και λιμνοθαλάσσιων νερών σε περιοχές επίδρασης των  
αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ. 
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Aγωγιμότητα γλυκών νερών Αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, 
Β4 & Πόλντερ
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Σχήμα 11.2.5 Αγωγιμότητα γλυκών νερών αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ. 

11.3 pH

Το  pH  του  θαλασσινού  νερού  κυμαίνεται  μεταξύ  7,5  –  8,4.  Στην  επιφάνεια,  είναι  ελαφρά 

υψηλότερο, λόγω μεγαλύτερου ρυθμού απομάκρυνσης του CO2 από τη φωτοσύνθεση.  Επίσης, 

μειώνεται ελαφρά με αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης. 

Από τις πρόσφατες και παλαιότερες μετρήσεις που αφορούν στο αντλιοστάσιο Β1, παρατηρείται 

σχεδόν σταθερή τιμή του  pH γύρω στο 7,5 και πάντως εντός των ορίων της νομοθεσίας (σχ. 

11.3.1).  Λίγο μεγαλύτερες τιμές (περίπου 8) εμφανίζει ο Δίαυλος Αιτωλικού (σχ. 11.3.2) στον 

οποίο δεν παρατηρείται μεταβολή σε σχέση με παρελθούσες μετρήσεις.

pH στο Αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσου)
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Δείγμα 10

Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και
(ΦΕΚ 438/Β/3.7.86), κατώτατο όριο

Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και
(ΦΕΚ 438/Β/3.7.86), αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.3.1 pH στο αντλιοστάσιο Β1 (Μούτσου).  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις και όρια  
νομοθεσίας.
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pH στο Δίαυλο Αιτωλικού
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(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ
438/Β/3.7.86), κατώτατο όριο
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ
438/Β/3.7.86), ανώτατο όριο

Σχήμα 11.3.2 pH στο  Δίαυλο  Αιτωλικού.   Σύγκριση  με  παρελθούσες  μετρήσεις  και  όρια  
νομοθεσίας.

Σε όλες τις αναλύσεις των γλυκών νερών των εξεταζόμενων αντλιοστασίων οι τιμές pH ήταν 

εντός των ορίων (6-9) που ορίζει η νομοθεσία για την ποιότητα των νερών για διαβίωση των 

ψαριών.   Ομοίως για  τα  λιμνοθαλάσσια  ύδατα  στις  περιοχές  επίδρασης  των  εξεταζόμενων 

αντλιοστασίων.

pH στα γλυκά νερά των Αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ
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Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ
438/Β/3.7.86), κατώτατο όριο
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ
438/Β/3.7.86), ανώτατο όριο

Σχήμα 11.3.3 pH στα γλυκά νερά των αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ.  Σύγκριση με  
παρελθούσες μετρήσεις και όρια νομοθεσίας.
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pH στις περιοχές επίδρασης των  Αντλιοστασίων με βάση αναλύσεις έτους 2010 
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Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) Δείγμα 6

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο έν ωσης με θάλασσα) Δείγμα 6''

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 2 Δείγμα 7

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 1 Δείγμα 8

Άμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας Δείγμα 12

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 1 Δείγμα 14

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 2 Δείγμα 15

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 16

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 17

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 18

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 19

Έξοδος από το σημείο συγκέν τρωσης εξόδου από τις εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 20
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
κατώτατο όριο
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.3.4 pH στις  εισροές  και  εκροές  των  ΕΕΛ  και  στα  λιμνοθαλάσσια  νερά  των  
αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ.  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις και  
όρια νομοθεσίας.

11.4 Μετρήσεις αζώτου και φωσφόρου

Στα ακόλουθα  διαγράμματα  δίνονται  μετρήσεις  νιτρωδών στο  αντλιοστάσιο  Β1,  στο  Δίαυλο 

Αιτωλικού και στην περιοχή έκχυσης της ΕΕΛ Αιτωλικού.  Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι 

τα νιτρώδη στο αντλιοστάσιο Β1 έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις 

και βρίσκονται εντός των ορίων της νομοθεσίας.  Τα νιτρώδη στο Δίαυλο Αιτωλικού και στον 

χώρο  έκχυσης  της  ΕΕΛ  Αιτωλικού  βρίσκονται  πολύ  πάνω  από  τα  όρια  της  νομοθεσίας. 

Ιδιαίτερη ρύπανση εμφανίζει ο Δίαυλος Αιτωλικού με τιμές νιτρωδών που πλησιάζουν τα 21 mg/l 

με όριο νομοθεσίας τα 0,03 mg/l.
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Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.4.1 Νιτρώδη  στο  αντλιοστάσιο  Β1.   Σύγκριση  με  παρελθούσες  μετρήσεις  και  όρια  
νομοθεσίας.
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Όσον  αφορά  στις  μετρήσεις  των  γλυκών  νερών  των  αντλιοστασίων  (έτους  2010),  τα 

αντλιοστάσια Β3 και Β4 φαίνεται ότι εκχέουν γλυκά ύδατα με αυξημένες τιμές νιτρωδών (0,046 

και 0,093 mg/l αντίστοιχα) συγκριτικά με τα όρια που προβλέπει η νομοθεσία (0,03 mg/l) για την 

ποιότητα των νερών για τη διαβίωση των ψαριών.

Νιτρώδη στα γλυκά νερά των αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & 
Πόλντερ
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Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών (90/656/ΕΟΚ)
και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86), ανώτατο όριο

Σχήμα 11.4.2 Νιτρώδη στα γλυκά νερά των αντλιοστασίων Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ.  Σύγκριση  
με όρια νομοθεσίας.

Νιτρώδη στο Δίαυλο Αιτωλικού
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Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών
(90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ
438/Β/3.7.86), ανώτατο όριο

Σχήμα 11.4.2 Νιτρώδη στο Δίαυλο Αιτωλικού.   Σύγκριση με  παρελθούσες μετρήσεις  και  όρια  
νομοθεσίας.
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Νιτρώδη στην περιοχή έκχυσης της ΕΕΛ Αιτωλικού
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (2006)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
(Φεβρουάριος 2010)

Ποιότητα για τη διαβίωση
ψαριών (90/656/ΕΟΚ) και
(ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
ανώτατο όριο

Σχήμα 11.4.3 Νιτρώδη στην περιοχή έκχυσης της ΕΕΛ Αιτωλικού.  Σύγκριση με παρελθούσες  
μετρήσεις και όρια νομοθεσίας.

Από το σχ. 11.4.4 προκύπτει ότι αυξημένες τιμές σε νιτρώδη, με βάση τις αναλύσεις του έτους 

2010, εμφανίζουν οι εκροές από τις ΕΕΛ Μεσολογγίου (0,297 mg/lt) και Αιτωλικού  (0,094 mg/lt) 

με ανώτατο όριο τα 0,03  mg/lt σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ποιότητα των νερών για τη 

διαβίωση των ψαριών .
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Νιτρώδη στις περιοχές επίδρασης των  Αντλιοστασίων με βάση αναλύσεις έτους 2010 
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Άμεση επίδραση ΑΣ Βορείας και Διαύλου Κλείσοβας  Δείγμα 4

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) Δείγμα 6

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο έν ωσης με θάλασσα) Δείγμα 6''

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 2 Δείγμα 7

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστάσιο Μούτσου 1 Δείγμα 8

Άμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας Δείγμα 12

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 1 Δείγμα 14

Έμμεση επίδραση Αν τλιοστασίου Νίδοβας 2 Δείγμα 15

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 16

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Μεσολογγίου. Δείγμα 17

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 18

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 19

Έξοδος από το σημείο συγκέν τρωσης εξόδου από τις εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων  Αιτωλικού Δείγμα 20
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
κατώτατο όριο
Ποιότητα για τη διαβίωση ψαριών  (90/656/ΕΟΚ) και (ΦΕΚ 438/Β/3.7.86),
αν ώτατο όριο

Σχήμα 11.4.4 Νιτρώδη στις εισροές και εκροές των ΕΕΛ και στα λιμνοθαλάσσια ύδατα στις περιοχές επίδρασης των εξεταζόμενων αντλιοστασίων  
Β1, Β2, Β3, Β4 και Πόλντερ.  Σύγκριση με όρια νομοθεσίας.
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Στο σχήμα 11.4.5 δίνονται μετρήσεις φωσφορικών στο αντλιοστάσιο Β3 και σχέση με τα όρια 

της νομοθεσίας.  Οι παρούσες μετρήσεις έδειξαν μηδενικές συγκεντρώσεις φωσφορικών (σχ. 

11.4.6).

Φωσφορικά στο Αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας)
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ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (1990)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
(Φεβρουάριος 2010)

Όριο νομοθεσίας

Σχήμα 11.4.5 Φωσφορικά στο αντλιοστάσιο Β3.  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις και όρια  
νομοθεσίας.

Φ ωσφορικά στα γλυκά νερά των Αντλιοστασίων Β1, Β2, 
Β3, Β4 & Πόλντερ
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Κλείσοβας 

Official journal of EC, 1975)

Σχήμα 11.4.6 Φωσφορικά  στα  γλυκά  νερά  των  αντλιοστασίων  Β1,  Β2,  Β3,  Β4  &  Πόλντερ.  
Σύγκριση με όρια νομοθεσίας.
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Φ ωσφορικά στις εισροές και εκροές των ΕΕΛ Μεσολογγίου & Αιτωλικού με βάση αναλύσεις 
έτους 2010 
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Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσολογγίου.
Δείγμα 16

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Μεσολογγίου. Δείγμα 17

Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού
Δείγμα 18

Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού
Δείγμα 19

Έξοδος από το σημείο συγκέντρωσης εξόδου από τις
εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού Δείγμα 20

Official journal of EC, 1975)

Σχήμα 11.4.7 Φωσφορικά στις εισροές και εκροοές των ΕΕΛ Μεσολογγίου & Αιτωλικού.

Φ ωσφορικά στις εισροές και εκροές των ΕΕΛ και στις περιοχές επίδρασης των  
Αντλιοστασίων με βάση αναλύσεις έτους 2010 
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Άμεση επίδραση ΑΣ Βορείας και Διαύλου Κλείσοβας  Δείγμα 4

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) Δείγμα 6

Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο ένωσης με θάλασσα)
Δείγμα 6''

Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 2 Δείγμα 7

Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 1 Δείγμα 8

Άμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας Δείγμα 12

Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 1 Δείγμα 14

Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 2 Δείγμα 15

Official journal of EC, 1975)

Σχήμα 11.4.8 Φωσφορικά στα λιμνοθαλάσσια νερά των περιοχών επίδρασης των αντλιοστασίων  
Β1, Β2, Β3, Β4 & Πόλντερ.  Σύγκριση με όρια νομοθεσίας.

11.5 Χλωροφύλλη - Φυτοπλαγκτό

Οι  διάφοροι  τύπου  χλωροφυλλών  αποτελούν  τις  βασικές  φυτικές  χρωστικές,  ο  ρόλος  των 

οποίων  στη  διαδικασία  της  φωτοσύνθεσης  τις  κάνει  ιδιαίτερα  σημαντικές  για  τα  θαλάσσια 

οικοσυστήματα.
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Ο  προσδιορισμός  των  χλωροφυλλών  σε  θαλάσσια  δείγματα  δίνει  πληροφορίες  για  τους 

φυτοπλαγκτονικούς πληθυσμούς (πρωτογενείς παραγωγοί) μιας περιοχής, οι οποίοι ως πρώτος 

κρίκος στη τροφική αλυσίδα επηρεάζουν ολόκληρη τη θαλάσσια ζωή. Τροφή του φυτοπλαγκτού 

αποτελούν τα θρεπτικά συστατικά, γι αυτό  και υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών 

παραμέτρων.

Η αναλογία των διαφόρων τύπων των φυτικών χρωστικών εξαρτάται από τα είδη φυτοπλαγκτού 

που  υπάρχουν  στην  περιοχή  μελέτης,  επικρατέστερη  όμως  είναι  η  χλωροφύλλη-α  η  οποία 

αποτελεί και τον πιο εύκολα διαχειριζόμενο δείκτη της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτός ο τύπος 

της χλωροφύλλης μετρήθηκε και στην παρούσα μελέτη.  

Για το αντλιοστάσιο Β3, σε σχέση με παλαιότερες τιμές, παρατηρείται μείωση της χλωροφύλλης-

α (σχ. 11.5.1), ωστόσο βρίσκεται πάνω από το όριο ευτροφισμού. 

Χλωροφύλλη-α στο Αντλιοστάσιο Β3 (Νίδοβας)
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ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (1990)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
(Φεβρουάριος 2010)

Σχήμα 11.5.1 Χλωροφύλλη-α στο αντλιοστάσιο Β3.  Σύγκριση με παρελθούσες μετρήσεις.  Τα  
όρια του ευτροφισμού (>7μg/l).

11.6 Μικροβιολογικές εξετάσεις

Το  θαλασσινό  νερό  μπορεί  να  περιέχει  παθογόνους  παράγοντες  (ιούς,  μικρόβια,  εντερικά 

παράσιτα) οι οποίοι, υπό υγειονομική πλευρά, έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελούν αιτία 

λοιμώξεων.  Η απορροή λυμάτων σε  έναν θαλάσσιο  αποδέκτη  εγκυμονεί  κινδύνους για  την 

ανθρώπινη υγεία μια και τα λύματα περιέχουν διάφορα μικρόβια και νοσογόνους παράγοντες 

προερχόμενους κύρια από τις  κοπρανώδεις  ουσίες.  Σε αυτά περιλαμβάνονται  η ομάδα των 

κολοβακτητιοειδών, οι εντερόκοκκοι, το διαθλαστικό κλωστρίδιο (αίτιο τροφικών δηλητηριάσεων 
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και  κατά  περίπτωση  παθογόνα  εντεροβακτηρίδια,  όπως  π.χ.  η  σαλμονέλλα  τυφοειδούς 

πυρετού, οι συγκέλλες κ.α. διάφοροι ιοί (λοιμώδης ηπατίτιδα, πολιομυελίτιδα κ.λ.π.) καθώς και 

εντερικά παράσιτα (αμοιβάδες, αυγά ασκαρίδας κ.λ.π.).

Η  ανίχνευση  της  παρουσίας  των  διαφόρων  παθογόνων  παραγόντων  στο  θαλασσινό  νερό 

απαιτεί σημαντική εργαστηριακή προσπάθεια και χρόνο. Για το λόγο αυτό, για τη μικροβιολογική 

ανάλυση  του  χρησιμοποιείται  σαν  γενικός  δείκτης  η  ομάδα  των  κολοβακτηριοειδών  και 

ειδικότερα για τη μόλυνση με περιττωματικές ουσίες, τα κολοβακτηρίδια που ζουν στον εντερικό 

σωλήνα  των  ανθρώπων  και  θερμόαιμων  ζώων  χωρίς  γενικά  να  είναι  παθογόνα.  Οι 

μικροοργανισμοί αυτοί γίνονται παθογόνοι μόνο όταν εγκατασταθούν σε άλλα όργανα, όπως 

στους ουροφόρους αγωγούς, το περιτόναιο κ.λ.π..  Κάθε άνθρωπος αποβάλλει 100 εως 400 

δισεκ.  Κολοβακτηριδίων  ημερησίως.  Επομένως,  η  παρουσία  κολοβακτηριδίων  στο  νερό 

χρησιμεύει ως ένδειξη ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα παρόντες και παθογόνοι μικροοργανισμοί, 

ενώ  η  απουσία  κολοβακτηριδίων  λαμβάνεται  ως  ένδειξη  ότι  το  θαλασσινό  νερό  είναι 

απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Στη γενική κατηγορία των κολοβακτηριδίων ανήκουν όλα τα ραβδόμορφα βακτήρια που έχουν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- είναι αερόβια ή προαιρετικά αερόβια,

- αρνητικά κατά Gram,

- δεν σχηματίζουν ενδοσπόρους και 

- έχουν ικανότητα ζύμωσης της λακτόζης με παραγωγή αερίου και οξέος εντός 48 ωρών 

στους 35οC.

Εκτός  από  τα  ολικά  κολοβακτηρίδια,  η  ομάδα  των  οποίων  περιλαμβάνει  τέσσερα  γένη 

(Escherichia, Klebisella, Citrobacter και Enterobacter), μια επιμέρους ομάδα τα κολοβακτηρίδια 

κοπρανοειδούς  προέλευσης  (fecal coliform bacteria)  χρησιμοποιούνται  επίσης  ως  δείκτης 

ανθρωπογενούς  ρύπανσης.  Η  ανίχνευση  τους  βοηθά  στη  διακριτοποίηση  μεταξύ  των 

κολοβακτηριδίων εκείνων που προέρχονται από ανθρώπινη πηγή από τα υπόλοιπα που μπορεί 

να  μην  έχουν  ανθρωπογενή  προέλευση  (π.χ.  χώμα).  Τα  κολοβακτηρίδια  κοπρανοειδούς 

προέλευσης  χαρακτηρίζονται  από  την  ικανότητά  τους  να  παράγουν  αέριο  ή  αποικίες  σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες επώασης (44.5 για 24 ώρες) από τα υπόλοιπα κολοβακτηρίδια. 

Η  ανίχνευση  των  μικροοργανισμών  της  ομάδας  των  στρεπτόκοκκων  κοπρανοειδούς 

προέλευσης  (fecal streptococci)  χρησιμοποείται  σε  συνδυασμό  με  τα  κολοβακτηρίδια 

κοπρανοειδούς  προέλευσης  σαν  επιπλέον  ένδειξη  πρόσφατης  μόλυνσης  από  περιττώματα 

(ανθρώπων ή εκτρεφόμενων ζώων). Η ομάδα των βακτηρίων αυτών περιλαμβάνει αρκετά είδη 
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του  γένους  Streptococus,  όπως  S.faecalis,  S.faecium,  S.avium,  S.bovis,  S.equinus και 

S.gallinarum. Καθώς τα S.faecalis και S.faecium απαντώνται συχνότερα στον άνθρωπο ενώ τα 

S.avium,  S.bovis και S.equinus κυρίως  στα  θερμόαιμα  ζώα,  η  ανίχνευση  στρεπτόκοκκων 

κοπρανοειδούς  προέλευσης  χρησιμοποιείται  και  στη  διακριτοποίηση  μεταξύ  των 

κολοβακτηριδίων εκείνων που προέρχονται από ανθρώπινη πηγή από τα υπόλοιπα που μπορεί 

να έχουν ζωική προέλευση.

Υποομάδα  των  στρεπτόκοκκων  κοπρανοειδούς  προέλευσης  θεωρείται  η  ομάδα  των 

εντερόκοκκων (enterococci), η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα δύο γένη S.faecalis και S.faecium. 

Οι εντερόκοκκοι διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους στρεπτόκοκκους λόγω της ικανότητάς 

τους να επιβιώνουν σε αντίξοες συνθήκες όπως pH 9.6, σε θερμοκρασίες από 10-45ο C και σε 

νερό  με  συγκέντρωση  χλωριούχου  νατρίου  6.5%.  Οι  εντερόκοκκοι  αποτελούν  πολύτιμο 

βιολογικό δείκτη για την εκτίμηση της μόλυνσης επιφανειακών νερών που χρησιμοποιούνται για 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες από περιττώματα. Μελέτες σε θαλασσινό νερό κοντά σε παραλίες 

λουομένων όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας που οφείλονται ευθέως στην 

ποιότητα του νερού κολύμβησης απέδειξαν ότι  οι  εντερόκοκκοι  ήταν ο πιο αποτελεσματικός 

βιολογικός δείκτης της ποιότητας του νερού.

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ E.Coli

Δείγμα 2 Αντλιοστάσιο Β/Α Κλείσοβας (B2) 880/930

Δείγμα 3 Αντλιοστάσιο Πόλντερ Κλείσοβας 480/530

Δείγμα 4
Άμεση επίδραση ΑΣ Β/Α Κλείσοβας και Διαύλου 
Κλείσοβας 360/360

Δείγμα 5 Αντλιοστάσιο Διαύλου Κλείσοβας (B4) 380/440

Δείγμα 6 Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (θάλασσα) 70/130

Δείγμα 6''
Άμεση επίδραση ΑΣ Κλείσοβας (Σημείο ένωσης με 
θάλασσα) 70/70

Δείγμα 7 Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 2 40/50

Δείγμα 8 Έμμεση επίδραση Αντλιοστάσιο Μούτσου 1 110/160

Δείγμα 10 Αντλιοστάσιο Μούτσου (B1) 580/640

Δείγμα 11 Αντλιοστάσιο Νίδοβας (B3)

Δείγμα 12 Άμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 20/40

Δείγμα 14 Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 1 10/10

Δείγμα 15 Έμμεση επίδραση Αντλιοστασίου Νίδοβας 2 40/50

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ E.Coli

Δείγμα 16
Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μεσολογγίου.

Δείγμα 17
Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μεσολογγίου.

Δείγμα 18
Είσοδος στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού

Δείγμα 19
Έξοδος από τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Αιτωλικού 180/-

Δείγμα 20

Έξοδος από το σημείο συγκέντρωσης εξόδου από 
τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Αιτωλικού 660/700

Με βάση τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές συγκεντρώσεων (ΠΑΚ/100 ml) ολικών κολοβακητριδίων 

και κολοβακτηριδίων κοπρανοειδούς προέλευσης ανάλογα με την επιθυμητή χρήση:

 500 για ολικά κολοβακτηρίδια, 100 για κολοβακτηρίδια κοπρανοειδούς προέλευσης 

(προδιαγραφές νερών κολύμβησης)

 300  για  κολοβακτηρίδια  κοπρανοειδούς  προέλευσης  (προδιαγραφές  νερών  για 

καλλιέργεια οστρακοδέρμων)

και με σύγκριση των τιμών συγκεντρώσεων κολοβακτηρίων που μετρήθηκαν προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα:

 Επιβαρυμένα σε παθογόνους μικροοργανισμούς είναι τα νερά των αντλιοστασίων (με τη 

μεγαλύτερη μικροβιακή φόρτιση στο αντλιοστάσιο Β2) καθώς  και στο σημείο εξόδου της 

ΕΕΛ  Αιτωλικού.   Στα  σημεία  αυτά  τα  νερά  είναι  ακατάλληλα  για  καλλιέργεια 

οστρακόδερμων και για κολύμβηση.  

 Τη  μικρότερη  μικροβιακή  φόρτιση  έχει  η  περιοχή  που  εκβάλει  το  αντλιοστάσιο  Β3 

(Νίδοβας) και ο δίαυλος Κλείσοβας.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΥΨΗΛΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ  ΔΥΝΑΤΌ  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΡΟΗ  ΤΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σε γενικές γραμμές, ενώ το σύστημα είναι σε όλη του σχεδόν την περίμετρο τεχνητά ή φυσικά 

αποκλεισμένο, αυτό δεν ελέγχεται με κανένα τρόπο: η τεράστια έκτασή του και το μικρό του 

βάθος το καθιστούν ευαίσθητο στα μετεωρολογικά και  παλιρροϊκά φαινόμενα. Έτσι,  τα έργα 

που  θα  γίνουν  θα  πρέπει  να  τείνουν  αφενός  στην  επιστροφή,  κατά  το  δυνατό,  στην 

προηγούμενη φυσική κατάσταση της λιμνοθάλασσας και  αφετέρου στη δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών για ιχθυο και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες σε επιλεγμένες περιοχές της.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι απαραίτητο:

α) Να καταναμηθούν τα γλυκά νερά των γύρω γεωργικών περιοχών σε όσο το δυνατό 

περισσότερα σημεία στην περίμετρο των επιμέρους λιμνοθαλασσών του συμπλέγματος.

β) Να βελτιωθεί η είσοδος θαλασσινού νερού στη λιμνοθάλασσα και κυρίως στα άκρα της.

γ) Να  διευκολυνθεί  η  κυκλοφορία  του  νερού  μέσα  στη  λιμνοθάλασσα,  όσο  το  δυνατό 

περισσότερο.

δ) Να αυξηθεί η παροχετευτική ικανότητα του πορθμού της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

ε) Να  επιλεγούν  περιοχές  της  λιμνοθάλασσας  κατάλληλες  για  υδατοκαλλιέργεια 

(ιχθυόμαντρες, βαλικολτούρα, γλώσσες, όστρακα).

Τα  έργα  αυτά  θα  πρέπει  να  ενταχθούν  σε  συγκεκριμένο  σχέδιο  ανασυγκρότησης  της 

λιμνοθάλασσας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων αυτών εκτιμάται ότι θα είναι θετικές, 

αφού ουσιαστικά κατατείνουν στην επαναφορά της λιμνοθάλασσας στην αρχική της μορφή. 

12.1. Περιοχή αντλιοστασίου Β3
Μία ενέργεια που αναμένεται να αμβλύνει προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή της 

απορροής  του  εν  λόγω  αντλιοστασίου  «Νίδοβα»,  είναι  η  άρση  του  δυτικά  προσκείμενου 

αναχώματος που αρχίζει από το Αιτωλικό (θέση «Κατράκειο Μουσείο Χαρακτικής» και φθάνει 

στη θέση «Πόρος» (βλ.  σχήμα 12.1.1). Για την άρση του εν λόγω αναχώματος έχει εκπονηθεί 

σχετική  Τεχνική  και  Περιβαλλοντική  μελέτη  που  έχουν  εγκριθεί.  Είναι  δηλαδή 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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προγραμματισμένο  έργο  προς  υλοποίηση.  Η  ύπαρξη  αυτού  του  αναχώματος  εμποδίζει 

σημαντικά την παλιρροιακή δράση με αποτέλεσμα οι υδάτινες μάζες κατά αυτή να διακινούνται  

σε ποσοστό που ξεπερνάει το 80% από τα δυτικά γεφύρια και όχι από τα ανατολικά (Νίδοβας). 

Ως εκ τούτου, υπάρχει σημαντική στασιμότητα των υδάτων στη λεκάνη της Νίδοβας, σημαντικό 

αίτιο  που  προκαλεί  φόρτιση  και  υποβάθμιση  της  ποιότητας  των  νερών  εκατέρωθεν  των 

ανατολικών γεφυριών και κατ’ επέκταση ανεπιθύμητες συνθήκες ευτροφισμού και δυσοσμίας. 

Με  την  προβλεπόμενη  άρση  του  προαναφερθέντος  αναχώματος  αναμένεται  σημαντική 

διασπορά  και  μείωση  τοπικά  της  συγκέντρωσης  των  ρύπων  και  γενικότερα  βελτίωση  της 

ποιοτικής τους σύστασης και άντληση των ανεπιθύμητων φαινομένων.  Η παρούσα προτείνει 

όχι την άρση του αναχώματος, αλλά την ελευθέρωση των διόδων του Α. Γεφυριού με μεταφορά 

της αρχής του αναχώματος στην Α. όχθη στο σημείο της γέφυρας.

Ως  πρόσθετη  ενέργεια  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  η  απαγωγή  μέρους  τουλάχιστον  των 

αποστραγγιζομένων  υδάτων  (δηλαδή  εκτός  περιόδων  αιχμής)  στον  προσκείμενο  βάλτο 

«Φοινικιάς»  με  δυνατότητα  εξόδου  τους,  μετά  απ’  τη  διέλευσή  τους  από  τον  βάλτο,  στην 

Κεντρική Λιμνοθάλασσα. Αυτή όμως η ενέργεια έχει δύο μειονεκτήματα :

o Τη  δημιουργία  έντονων  ευτροφικών  συνθηκών  στο  βάλτο  και  αλλοίωση  της 

υφιστάμενης κατάστασης της βλάστησης (υπερανάπτυξη των καλαμώνων και του Ψαθιού) 

και  απώλεια  ορισμένων  σημαντικών  ενδιαιτημάτων  διαφορετικού  τύπου  (ανοιχτές 

επιφάνειες νερών και αλμυρόβαλτοι).

o Τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών κατά τις θερμές περιόδους. 

Για την αντιμετώπιση των αποβλήτων από τα σφαγεία πιο αποτελεσματικά μέτρα αποτελούν τα 

περιβαλλοντικά  φιλικά  βιολογικά  φίλτρα  που  μπορούν  να  τοποθετηθούν  στην  έξοδο  του 

αντλιοστασίου  η  λειτουργία  και  το  κόστος  των  οποίων  παρουσιάζεται  στις  επόμενες 

παραγράφους.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Σχήμα 12.1.1.  Άποψη περιοχής αντλιοστασίου Β3 με προτεινόμενη εκτροπή μέρους των υδάτων (πλήν περιόδων αιχμής)  προς το βάλτο  
Φοινικιάς.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Ανάχωμα προς 
μεταφορά – να αρχίζει 
στην Α. πλευρά του Α. 
γεφυριού

Βάλτος Φοινικιάς

Θέση αντλιοστασίου Β3

Λεκάνη Νίδοβας
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12.2. Περιοχή αντλιοστασίου Β1
Στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν αμέσως διαθέσιμες λεκάνες για την παροχεύτευση των 

αποστραγγιζομένων  υδάτων  προκειμένου  να  επέλθει  μερική  «εκτόνωση»  και  άμβλυση  των 

ποιοτικών  τους  χαρακτηριστικών.  Θα  μπορούσε  βέβαια  να  εξεταστεί  ενδεχομένως  η 

χρησιμοποίηση για αυτό το σκοπό ενός τμήματος της προσκείμενης λεκάνης της Πλώσταινας 

(βλ. σχήμα 12.2.1). Σημειωτέο ότι η λεκάνη της Πλώσταινας χρησιμοποιείται ως προθερμάστρα 

των αλυκών της Άσπρης.       

Πιο αποτελεσματικά μέτρα αποτελούν τα περιβαλλοντικά φιλικά βιολογικά φίλτρα που μπορούν 

να τοποθετηθούν στην έξοδο των αντλιοστασίων και παρυσιάζονται στη συνέχεια.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Σχήμα 12.2.1 : Άποψη περιοχής αντλιοστασίου Β1 με προτεινόμενη διαμόρφωση λεκάνης προέγχυσης στην περιοχή Πλώσταινας

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Λεκάνη Πλώσταινας

Θέση αντλιοστασίου 
Β1

Προτεινόμενη διαμόρφωση λεκάνης 
προέκχυσης 
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12.3. Περιοχή αντλιοστασίου Β2 και αντλιοστασίου «Πόλντερ»
Τρόπος μείωσης της  οργανικής  ή  άλλης  ανεπιθύμητης  φόρτισης  των υδάτων των εν  λόγω 

αντλιοστασίων,  πριν  αυτά  εισέλθουν  στην  κύρια  ανοιχτή  επιφάνεια  της  λεκάνης  της  ΒΑ 

Κλείσοβας,  είναι  το  να  διαμοιραστούν  πληρέστερα  εντός  των  υφιστάμενων  καλαμώνων. 

Απαιτείται  δηλαδή  η  δημιουργία  ενός  συστήματος  μικρών  αυλάκων διασποράς  στην  έξοδο 

απορροής των αντλιοστασίων (βλ. Ενδεικτικό Σχήμα 12.3.1.). 

Πρόσθετη ενέργεια που θα μπορούσε να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λεκάνης της 

ΒΑ Κλείσοβας είναι η ακόλουθη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες 

(έντονος νότιος άνεμος), η στάθμη των υδάτων της Κεντρικής Κλείσοβας βρίσκεται υψηλότερα 

από τη στάθμη των νερών της ΒΑ λεκάνης, να κατασκευαστεί ειδικός αγωγός σε κατάλληλη 

θέση του διαχωριστικού αναχώματος, ο οποίος να ανοίγει αυτόματα και να παραμένει ανοιχτός 

έως ότου επέρχεται ισοστάθμιση των δύο επιφανειών (βλ. Σχήμα 12.3.2).  

Τα  βιολογικά  φίλτρα  και  χαλικοδιυλιστήρια  που  παρουσιάζονται  στη  συνέχεια  μπορούν  να 

τοποθετηθούν στην έξοδο των αντλιοστασίων και να ελαττώσουν το ρυπαντικό φορτίο πριν την 

οποιαδήποτε χρήση προστιθέμενης αξίας.

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων
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Σχήμα 12.3.1. : Ενδεικτική Προτεινόμενη διάταξη πληρέστερης διασποράς των απορροών (         ) των αντλιοστασίων διαμέσου των καλαμώνων 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Ακτή

Λιμνοθάλασσα

Καλαμώνας

Αντλιοστάσιο
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Σχήμα 12.3.2 : Άποψη περιοχής αντλιοστασίων Β2 και «Πόντερ» με προτεινόμενες διαχύσεις των απορροών δια μέσου των καλαμώνων 

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Θέση αντλιοστασίου Β2

Θέση αντλιοστασίου «Πόλντερ»
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12.4. Περιοχή αντλιοστασίου Β4
Με τη λειτουργία αυτού του αντλιοστασίου παροχετεύονται σημαντικές ποσότητες υδάτων στον 

παρακείμενο αύλακα επικοινωνίας της λεκάνης της ΒΑ Κλείσοβας με τη θάλασσα (Πατραϊκό 

Κόλπο). Έτσι, παρεμποδίζεται η είσοδος καθαρού και υψηλότερης αλατότητας ύδατος στην ως 

άνω λεκάνη. Επίσης, με τα νερά του αντλιοστασίου μεταφέρονται λεπτόκοκκα αδρανή ιζήματα 

στον εν λόγω αύλακα, τον προσχώνουν και προκαλούν τη ρήχανσή του. Ο πλέον ενδεδειγμένος 

τρόπος  αποφυγής  αυτών  των  φαινομένων  είναι  η  απαγωγή  σημαντικού  μέρους  των 

αποστραγγιζομένων  υδάτων  (δηλαδή  εκτός  περιόδων  αιχμής)  σε  παρακείμενη  περιοχή 

αλμυρόβαλτων προς το μέρος του ποταμού Εύηνου (βλ. ενδεικτικά  Σχήμα 12.4.1). Κατόπιν, 

μπορεί η περίσσια αυτών των υδάτων να παροχετευτεί  στη θάλασσα με απλό αγωγό αφού 

έχουν όμως πρώτα διέλθει από τους παρακείμενους αλμυρόβαλτους.

Με αυτή την ενέργεια εκτός της αποφυγής των προβλημάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 

αναμένεται και μία αξιόλογη βελτίωση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων αλμυρόβαλτων 

που θα επαναπλημμυριστούν.  

Εναλλακτικά  μετά  από  πιθανή  απομάκρυνση  φορτίων  μπορεί  τα  γλυκά  αυτά  νερά  να 

χρησιμοποιηθούν για υδατοκαλλιέργειες όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Σχήμα  12.4.1 : Άποψη περιοχής αντλιοστασίου Β4 με προτεινόμενη διαμόρφωση λεκάνης προέγχυσης στην περιοχή Μπαμπακούλα 
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12.5 Προτεινόμενες  δράσεις  αξιοποίησης  των  γλυκών  νερών  
των ανλτιοστασίων στο εξεταζόμενο οικοσύστημα

12.5.1 Βιολογικά Φίλτρα Καθαρισμού Εκροής Αντλτιοστασίων 

Το γλυκό νερό είναι  εντροπικά ανώτερο από το αλμυρό και  αυτό μπορεί  να αξιοποιηθεί  με 

καινοτόμες δράσεις, αφού πρώτα απομακρυνθούν τα ρυπαντικά φορτία. Τα αποτελέσματα των 

χημικών  αναλύσεων  καταδεικνύουν  την  αναγκαιότητα  επεξεργασίας  των  νερών  που 

αποστραγγίζονται, καθώς είναι επιβαρυμένα τόσο με οργανικό φορτίο όσο και με άζωτο. Για το 

σκοπό  αυτό  προτείνεται  η  κατασκευή  βιολογικών  φίλτρων  (χαλικοδιυλιστηρίων)  για  την 

απομάκρυνση των ρύπων (σχ. 12.5.4 και 12.5.5). Πρόκειται για δεξαμενές  γεμάτες με χαλίκι ή 

πλαστικό πληρωτικό υλικό που θα εμβολιαστούν με κατάλληλους μικροοργανισμούς. Το ύψος 

του πληρωτικού υλικού μπορεί να κυμαίνεται από 150-200cm, ενώ η απαιτούμενη επιφάνεια 

εκτιμάται ως εξής:

Σχήμα 12.5.1. Βιολογικό Φίλτρο βιομηχανικής κλίμακας.

Σχήμα 12.5.2. Τομή Βιολογικού Φίλτρου.

Αντλιοστάσιο Επιφάνεια βιολογικού 
φίλτρου (m2)

Β3 20
Β1 110
Β2 35
Β4 150
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Το προτεινόμενο σύστημα έχει χαμηλό πάγιο κόστος, είναι απλό στη λειτουργία του και δεν έχει 

λειτουργικό  κόστος  καθώς  ο  αερισμός  των  μικροοργανισμών  πραγματοποιείται  με  φυσικό 

τρόπο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΙΚΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

α/α Περιγραφή Α.Τ. ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘΕΩΡ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή 

μονάδος Μερική Ολική

1 Στρώση 
στράγγισης 
οδοστρώματος 
(αμμοχάλικο 
πλήρωσης 
χαλικοδιυλιστηρίου) Γ-3 ΟΔΟ-3121.Β m3 567 14,57 8.261  

2 Δεξαμενή 
χαλικοδιυλιστηρίου        

2.1 Eκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων με 
χρήση μηχανικών 
μέσων, χωρίς την 
καθαρή μεταφορά 
των προϊόντων 
εκσκαφής 20.05  

 

    
2.1.1 σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 20.05.01 ΟΙΚ-2124 m3 630 9,90 6.237  
2.2 Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
καμπύλων 
επιφανειών 9.02 ΥΔΡ 6302 m2 234,8 18,40 4.321  

2.3 Παραγωγή, 
μεταφορά, 
διάστρωση, 
συμπύκνωση και 
συντήρηση 
σκυροδέματος 

Αρθρο 
9.10  

 

    
2.3.1 Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 35,2 83,00 2.924  

2.4 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
S500 
σκυροδεμάτων

Αρθρο 
9.26 ΥΔΡ 6311 kg 880,7 0,97 854  

       ΣΥΝΟΛΟ 22.597,28
 

 
ΓΕ και ΟΕ 
18% 4.067,51

  Σύνολο Α 26.664,79
 

 
Απρόβλεπτα 
(15%) 3.999,72

  Σύνολο Β 30.664,51
 

 
Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης 919,94

  Σύνολο Γ 31.584,44
  ΦΠΑ (23%) 7.264,42
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΟΥ: 38.848,86

 
 

  

Σε ακέραιες 
εκατοντάδες 

Ευρώ: 38.900
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12.5.2 Βιολογική υδατοκαλλιέργεια πολλαπλών βαθμίδων

Προτείνεται  ως  καινοτόμα  δράση  αξιοποίησης  του  καθαρισμένου  γλυκού  νερού  των 

ανλτιοστασίων.  Πρόκειται  για  υδατοκαλλιέργειες  οργανισμών  (ψαριών  ή   γαρίδων) 

συνδυασμένων με την καλλιέργεια οργανισμών που καταναλώνουν είτε  διαλυμένα ανόργανα 

θρεπτικά  (φύκη),  είτε  σωματιδιακή  οργανική  ύλη  (οστρακοειδή)  διατηρώντας  βιοχημική  και 

χημική  ισορροπία  στο   σύστημα.    Επιπλέον,  οι  διάφοροι  τύποι  υδατοκαλλιεργειών  είναι 

ολοκληρωμένες, δηλ. λειτουργούν η μία κοντά στην άλλη, όχι ωστόσο απαραίτητα στην ίδια 

τοποθεσία.  Τα συστήματα αυτά είναι ευέλικτα και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε θαλάσσια 

όσο  και  σε  γλυκά  νερά,  ή  ακόμα  και  σε  λιμνοθάλασσες.   Είναι  σημαντική  η  επιλογή  των 

κατάλληλων οργανισμών για  την  ισορροπία του μικρού τεχνητού οικοσυστήματος,  το  οποίο 

δημιουργείται.  Για παράδειγμα, τα φύκη είναι σημαντικά για τον  θρεπτικό τους ρόλο και την  

λειτουργία τους ως βιοφίλτρα στο οικοσύστημα.  

Μία τέτοια υδατοκαλλιέργεια μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. τρία είδη (σολωμούς, φύκη, μύδια).  Η 

δημιουργία  τέτοιας  υδατοκαλλιέργειας  αφορά  στην  δημιουργία  απλού  καλλιεργούμενου 

οικοσυστήματος το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία με το περιβάλλον, αντί να εισάγεται βιομάζα 

συγκεκριμένου τύπου.  

 

Σχήμα 12.5.3 Βιολογική υδατοκαλλιέργεια πολλαπλών βαθμίδων

Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ποιότητας Νερών  
από τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων

Ψάρι
α 

Εκτρεφόμενη 
υδατοκαλλιέργεια 
(καταναλωτές)

Καταναλισκόμενη 
υδατοκαλλιέργεια

+

Οστρακοειδ
ή 

Φύκη 

247



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ιούνιος  2010

Υδατοκαλλιέργειες 

Αποτελεί επίσης καινοτόμα δράση εκμετάλλευσης των υποαλωδών και υφάλμυρων νερών. Τα 

εκκολαπτήρια απαιτούν υφάλμυρα νερά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με μίξη γλυκού και 

θαλασσινού  νερού.   Η  ποιότητα  του  νερού  αποτελεί  κρίσιμο  παράγοντα  στην  επιλογή  της 

θέσης.  Στην εξεταζόμενη περίπτωση πηγές γλυκού νερού αποτελούν τα αντλιοστάσια.  Τα 

υφάλμυρα νερά που χρησιμοποιούνται για τα εκκολαπτήρια θα πρέπει να έχουν pH 7 έως 8,5 

και τα ελάχιστα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου να ισούνται με 5 ppm.  Τα απαιτούμενα επίπεδα 

αλατότητας εξαρτώνται από το καλλιεργούμενο είδος.  

Τόσο  το  γλυκό  όσο  και  το  θαλασσινό  νερό  θα  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένα  από  βαρέα 

μέταλλα, λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα και παθογόνους μικροοργανισμούς.  O πίνακας 12.5.1 δίνει 

τυπική ανάλυση νερού κατάλληλου για υδατοκαλλιέργειες.  Δεν θα πρέπει να περιέχει υδρόθειο 

και χλώριο, και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλά επίπεδα νιτρωδών και νιτρικών.  Επίσης, θα 

πρέπει να αποφεύγεται το πολύ σκληρό νερό (εκφρασμένο σε CaCO3), τα επίπεδα  Fe, Cu και 

Mg θα  πρέπει  να  είναι  χαμηλά.   Υψηλά  επίπεδα  βαρέων  μετάλλων  όπως  υδράργυρος, 

μόλυβδος και ψευδάργυρος θα πρέπει να αποφεύγονται.   

Πίνακας 12.5.1 Xαρακτηριστικά νερού για υδατοκαλλιέργειες (Νew 2002)
Παράμετροι Γλυκό νερό 

(ppm)
Θαλασσινό νερό 

(ppm)
Υφάλμυρο νερό 

(ppm)
ολική 
σκληρότητα 
(ως CaCO3)

<120 _ 2.325 – 2.715

Ca 12-24 390-450 175-195
Na 28-100 5.950-10.500 3 500-4 000
K 2-42 400-525 175-220
Mg 10-27 1 250-1 345 460-540
SiO2 41-53 3-14 5-30
Fe <0.02 0.05-0.15 <0.03
Cu <0.02 <0.03 0.06
Mn <0.02 <0.4 <0.03
Zn 0.2-4.0 0.03-4.6 <3
Cr <0.01 <0.005 <0.01
Pb <0.02 <0.03 <0.03
Cl 40-225 19000-19600 6 600-7 900
SO4 3-8 - -
ΡΟ4 <0.2 - -
Ολικά 
διαλυμένα 
στερεά (TDS) ΙκίίΠΌδ)                        217 - -
Διαλυμένο Ο2 

(D.O.)
>4 >5 >5

NH3-N - - <0.1
ΝΟ2-Ν - - <0.1
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Παράμετροι Γλυκό νερό 
(ppm)

Θαλασσινό νερό 
(ppm)

Υφάλμυρο νερό 
(ppm)

ΝΟ3-Ν - - <20
pΗ 6.5-8.5 7.0-8.5 7.0-8.5 
Θερμοκρασία 
(οC)

- - 28-31 

Η  απαιτούμενη  ποσότητα  γλυκού  και  θαλασσινού  νερού  εξαρτάται  από  το  μέγεθος  της 

υδατοκαλλιέργειας και τον χρησιμοποιούμενο τύπο.  Για παράδειγμα σύστημα συνεχούς ροής 

θαλασσινού  νερού  που  περιλαμβάνει  10  δεξαμενές  γόνων   των  5  m3 απαιτεί  30  m3/d 

υφάλμυρου νερού, 12 m3/d θαλασσινού νερού και 38 m3/d γλυκού νερού.

Πίνακας 12.5.2 Δημιουργία υφάλμυρου νερού για υδατοκαλλιέργειες (Νew 2002)
Αλατότητα θαλασσινού ή 
υφάλμυρου νερού (ppt)

Ποσότητες απαιτούμενο νερού για 10m3 υφάλμυρου νερού 
12ppt

Γλυκό νερό (m3) Θαλασσινό νερό (m3)

180 9,334 0.666

144 9.167 0.833

108 8.889 1.111

72 8.334 1.666

36 6.667 3.333

35 6.571 3.429

34 6.471 3.529

33 6.364 3.636

32 6.250 3.750

31 6.129 3.871

30 6.000 4.000

29 5.862 4.138

28 5.714 4.286

27 5.556 4.444

26 5.385 4.615

25 5.200 4.800

24 5.000 5.000 
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Πίνακας 12.5.3 Απαιτήσεις νερού για υδατοκαλλιέργειες (Νew 2002)
Συνολική 
επιφάνεια 
υδατοκαλ-

λιέργειας1 (ha)
Απαιτούμενες ποσότητες νερού (m3/min)

Γέμισμα λιμνοδεξαμενών2

Αντικατάσταση 
απωλειών λόγω 

διαροών και 
εξάτμισης3

Μέση κατανάλωση4

0.2 2.50 0.041 0.048
0.5 2.50 0.103 0.120
1.0 2.50 0.205 0.239
2.0 2.50 0.410 0.478
3,0 3.75 0.615 0.718
5.0 6.25 1.025 1.196

10.0 12.50 2.050 2.392
20.0 25.00 4.100 4.785

40.0 50.00 8.200 9.570
1 μέσο βάθος νερού 0,9 μ.
2 για μέγεθος δεξαμενών 0,2 ha και δυνατότητα γεμίσματος εντός 12ώρου. 

3 μέσες απώλειες λόγω διαροών 10 mm/d και 500mm/y λόγω εξάτμισης.  Οι ποσότητες αυτές ισοδυναμούν  
με 100m3/ha/d (περίπου 0,07 m3/ha/min) για διαροές, περίπου 13,7 m3/ha/d ( 0,01 m3/ha/min) για εξάτμιση 
και 180 m3/ha/d ( 0,125 m3/ha/min) για ανταλλαγή νερού μεταξύ δεξαμενών μέσου βάθους 0,9 m.  Δηλ. 
συνολική απαίτηση σε νερό 0,205  m3/ha/min. 

4 αφορά την απαιτούμενη ποσότητα για γέμισμα των δεξαμενών 2 φορές το χρόνο ανηγμένη σε κατανάλωση  
ανά λεπτό

 
Σχήμα  12.5.4 Σύστημα αποτελούμενο από ορθωγονική δεξαμενή γόνων300 lt και 2 κυλινδρικές  

δεξαμενές 120 lt έκαστη (μία για τη συλλογή του γόνου και η άλλη για το βιοφίλτρο)  
(Νew 2002)

Στα εκκολαπτήρια χρησιμοποιούνται 2 είδη φίλτρων τα φυσικά και τα βιολογικά.  Τα φυσικά 
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φίλτρα απομακρύνουν τα στερεά απόβλητα, ενώ τα βιολογικά φίλτρα είναι απαραίτητα για τα 

συστήματα ανακυκλοφορίας του γλυκού νερού.  Απομακρύνουν την αμμωνία που παράγεται 

από τους γόνους και τη ζωντανή τροφή.  

Τα φυσικά φίλτρα περιλαμβάνουν αμμόφιλτρα,  κλίνες  και  κυκλικά φίλτρα.   Μπορεί  να  είναι 

ανοδικής ροής ή καθοδικής ροής , θα πρέπει να καθαρίζονται εύκολα και να ελαχιστοποιούν τις 

απώλειες νερού για το σύστημα.   Τα φίλτρα σχεδιάζονται σύμφωνα με τον όγκο και την παροχή 

του συστήματος ανακυκλοφορίας.  Θα πρέπει να καθαρίζονται μία φορά την ημέρα ώστε να 

αποφεύγεται η έμφραξή τους με οργανική ύλη και να μην γίνονται πηγή παθογόνων βακτηρίων. 

Τα  βιοφίλτρα  είναι  απαραίτητα  στα  συστήματα  ανακυκλοφορίας,  απαιτούν  αερισμό  για  τη 

διατήρηση του διαλυμένου οξυγόνου στα βακτήρια νιτροποίησης.  Συνίσταται τα βιοφίλτρα να 

έχουν όγκο περίπου ίσο με το 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής.  

 
(α)  βυθιζόμενο  φίλτρο  καθοδικής  ροής,  (β)  βυθιζόμενο  φίλτρο  ανοδικής  ροής,  (γ)  βυθιζόμενο  οριζόντιο  φίλτρο  
διαμερισματοποιημένο σε θαλάμους, (δ) φίλτρο διαστάλλαξης, (ε) βιοτύμπανο, (ζ) περιστρεφόμενοι δίσκοι

Σχήμα  12.5.5 Τύποι βιοφίλτρων για συστήματα ανακυκλοφορίας σε εκκολαπτήρια (Νew 2002)
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12.6 Πρόβλεψη  –  εκτίμηση  για  τις  αναμενόμενες  επιπτώσεις  
από  τη  λειτουργία  των  αντλιοστασίων  στο  εξεταζόμενο  
οικοσύστημα χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα

Από τις προαναφερόμενες αναλύσεις προκύπτει ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, η λειτουργία των 

αντλιοστασίων θα οδηγήσει το οικοσύστημα στα ακόλουθα προβλήματα:

 Η αιφνιδιαστική και σημειακή αποβολή των επιφορτισμένων με ρύπους γλυκών νερών 

από τη λειτουργία των αντλιοστασίων θα επιφέρει επιπλέον υποβάθμιση της ισορροπίας του 

συστήματος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

 Στις  θέσεις  εκβολής  των αντλιοστασίων αναμένεται  η πρόσχωση μεγάλων εκτάσεων 

από  την  απόθεση  λεπτόκοκκων  υλικών  των  στραγγισμάτων  και  αυξημένα  φαινόμενα 

ευτροφισμού (π.χ. από ρύπανση αγροχημικών).  Τα υπόλοιπα των φυτοφαρμάκων εγκυμονούν 

κινδύνους για την άγρια ζωή καθώς βιοσυσσωρεύονται στους ιστούς των οργανισμών.  Η ιλύς 

που καθιζάνει καταστρέφει στοιχεία του πυθμένα που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των 

ψαριών, ενώ δημιουργεί συνθήκες θολότητας σε περιπτώσεις έντονου κυματισμού. 

 Στα σημεία εκβολής των αντλιοστασίων δημιουργούνται νησίδες υφάλμυρου νερού.  Η 

διαφορά αλατότητας μεταξύ των  νερών που αποβάλλονται από τα αντλιοστάσια και αυτών της 

λιμνοθάλασσας μπορεί να κυμαίνεται  μεταξύ 15-30%, αλλάζοντας τους αβιοτικούς παράγοντες 

του νερού απότομα και για μακρύ χρόνο, έως ότου αναμιχθούν τα νερά.

 Πιθανή  αύξηση  των  συγκεντρώσεων  χαλκού,  είτε  λόγω  επιβαρυμένων  με  χαλκό 

απορροών  στη  λιμνοθάλασσα  (π.χ.  από  μυκητοκτόνα  σε  γεωργικές  εκτάσεις),  είτε  λόγω 

διαλυτοποίησης  ιζηματοποιημένου  χαλκού  υπό  αναερόβιες  συνθήκες  στον  πυθμένα  της 

λιμνοθάλασσας.

 Σχηματισμός  ιζημάτων  ψευδαργύρου  υπό  αναερόβιες  συνθήκες,  λόγω  αυξημένων 

συγκεντρώσεων σε απορροές προερχόμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (γαλβάνισμα, 

χρώματα, ελαστικά αυτοκινήτων).
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