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Περίληψη 
 

Η περιοχή της Τριχωνίδας είναι  από τις πιο πλουτοπαραγωγικές  περιοχές της δυτικής 
Ελλάδας και η λίµνη της Τριχωνίδας ένας από τους σηµαντικότερους υδάτινους πόρους της χώρας, 
αλλά και ένας σπουδαίος βιότοπος. 

Λόγω της µορφολογίας του εδάφους η αστική ανάπτυξη περιορίζεται κυρίως σε περιοχές 
πλησίον της λίµνης και οι κύριες δραστηριότητες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία 
ελεύθερης βοσκής και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Αποτέλεσµα των  ανθρωπογενών δραστηριοτήτων είναι η επιβάρυνση του λιµναίου 
περιβάλλοντος µε ρύπους που προέρχονται από τα αστικά λύµατα και την εντατικοποίηση των 
αγροτικών καλλιεργειών. Οσον αφορά τα αστικά λύµατα, τελικός αποδέκτης των οποίων είναι η 
λίµνη, υπάρχει έλλειψη οργανωµένου αποχετευτικού δικτύου στους διάφορους δήµους και τους 
οικισµούς και απουσιάζει οποιοδήποτε στάδιο καθαρισµού. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών έχει 
επίσης δηµιουργήσει την ανάγκη για αυξηµένη χρήση  λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων η 
χρησιµοποίηση των οποίων σε ποσότητες πάνω από αυτές που χρειάζονται τα φυτά σχηµατίζει 
απορροές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα ρύπανσης στην περιοχή, 
προέρχεται από την µεταποιητική αγροτική βιοτεχνία και ιδιαίτερα τα  ελαιοτριβεία που είναι αρκετά 
και  τα απόβλητα τους δεν υφίστανται κανένα καθαρισµό. 

 Η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών σε µη εγκεκριµένες 
περιοχές έχει δηµιουργήσει πολλές µικρές εστίες µόλυνσης διάσπαρτες στον περιβάλλοντα χώρο της 
λίµνης. Επιπρόσθετα οι επιχωµατώσεις και η αλλοίωση της ακτογραµµής, το κόψιµο και η 
καταστροφή παραλιµνίων µικρών δασών καθώς και οι εκχερσώσεις χρησίµων υδροβίων φυτών 
επιβαρύνουν µε τη σειρά τους σηµαντικά το περιβάλλον της λίµνης. 

Η υδρολογική µελέτη που έγινε µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE-φύση, έδειξε ότι η 
λίµνη δέχεται σηµαντικές εισροές υπογείων και επιφανειακών  υδάτων που είναι αποτέλεσµα της 
µορφολογίας της περιοχής, της στρωµάτωσης  και της φύσης των πετρωµάτων και της αυξηµένης, σε 
σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας, βροχόπτωσης. Σαν αποτέλεσµα  αυτού, καθώς και της εξόδου 
των νερών της µέσω αύλακος προς την χαµηλότερα ευρισκόµενης λίµνης της Λυσιµαχίας, είναι η 
ανανέωση των νερών της λίµνης να είναι σχετικά γρήγορη. Ετσι µέχρι σήµερα οι επιπτώσεις από την 
επιβάρυνση  µε ρύπους στη λίµνη είναι ήπια. 

Η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια όµως ελάττωση των βροχοπτώσεων, καθώς και ο 
αυξανόµενος ρυθµός παραγωγής και εισόδου των ρύπων στη λίµνη σε συσχετισµό µε τις ενδείξεις των 
τελευταίων ετών για µετακίνηση της λίµνης από το ολιγοτροφικό επίπεδο στο ολιγοµεσοτροφικό 
πρέπει να προβληµατίσουν ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να ελαττωθούν τόσο οι 
παραγόµενοι ρύποι, αλλά και η διαχείριση του νερού της λίµνης να γίνει κάτω από τις νέες συνθήκες 
που δηµιουργούνται.    
 
 
Εάν επιθυµείτε ολοκληρωµένη την παρούσα µελέτη παρακαλούµε ζητήστε το µε  
e-mail στην διεύθυνση: elias@ncmr.gr 
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