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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

λίµνη

Τριχωνίδα

-ένας

από

τους

µεγαλύτερους

και

σηµαντικότερους υδάτινους αποδέκτες της Ελλάδας- φιλοξενεί στην
ευρύτερη περιοχή της, πλήθος από αξιόλογα, ευαίσθητα και
σηµαντικής αξίας οικοσυστήµατα.
Το πλούσιο υδάτινο δυναµικό της περιοχής, οι άριστες εδαφικές
συνθήκες για τις γεωργικές καλλιέργειες, η µακρά πολιτιστική
παράδοση µε τα µνηµεία και τους θρύλους, αλλά και το φυσικό
περιβάλλον γενικότερα, αποτελούν πόλο έλξης για συµβατικές, αλλά
και για εναλλακτικές δραστηριότητες, ενώ δηµιουργούν ευοίωνες
προοπτικές για περαιτέρω αξιοποίηση της περιοχής.
Σηµειώνεται, ότι πριν από λίγες δεκαετίες, µε την εντατικοποίηση
των

αγρο-κτηνοτροφικών

δραστηριοτήτων,

δηµιουργήθηκε

σηµαντικός αριθµός µεταποιητικών βιοτεχνιών και σηµειώθηκε
σηµαντική αύξηση στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ωστόσο, αυτή η σχετικά γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη, φαίνεται ότι
αρχίζει να έχει κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Για
παράδειγµα, η συχνότερη εµφάνιση του φαινοµένου ‘’της άνθησης
του νερού’’ στη λίµνη και η µεγιστοποίηση της ανάπτυξης των
καλαµώνων γύρω από αυτήν, δηµιουργούν εν δυνάµει συνθήκες
διαφοροποίησης στο τοπικό περιβάλλον.
Εξάλλου, και ο ρυθµός άντλησης νερού, κυρίως από τη λίµνη,
αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται πολύ µεγάλη διακύµανση της στάθµης της λίµνης και
κατ’ επέκταση να διαταράσσονται τα παραλίµνια οικοσυστήµατα που
εξαρτώνται από αυτήν, ενώ η υπεράντλησης των υδάτινων
αποθεµάτων της περιοχής και οι ανεξέλεγκτες δραστηριότητες του
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ανθρώπου, δηµιουργούν έντονους προβληµατισµούς ως προς τη
µελλοντική υποβάθµιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού
της περιοχής.
Στα µεγάλα περιβαλλοντικά ζητήµατα της ευρύτερης περιοχής,
συγκαταλέγονται τα στερεά αστικά απορρίµµατα, η νιτρο-ρύπανση
από τις γεωργικές καλλιέργειες και οι επιχωµατώσεις των
παραλίµνιων περιοχών. Έτσι, τα σκουπίδια αποτίθενται αλόγιστα,
κατά ένα µεγάλο ποσοστό στα ρεύµατα και στους χείµαρρους της
περιοχής, στα κράσπεδα των αγροτικών οδών και άλλα στον
παραλίµνιο χώρο της Τριχωνίδας. Το αποτέλεσµα είναι, αφενός να
υποβαθµίζεται αισθητικά το περιβάλλον και να εµποδίζεται η οµαλή
απορροή του νερού προς τη λίµνη, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο
εκδήλωσης πληµµυρικών συµβάντων και αφετέρου να απειλείται µε
άµεση ρύπανση η λίµνη, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα
σηµαντικά οικοσυστήµατα, στη βιοποικιλότητα της περιοχής, αλλά
και στη χρήση του νερού της λίµνης για υδρευτικές και αρδευτικές
ανάγκες.
Εξάλλου, η κατάχρηση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων στις
εντατικοποιηµένες

γεωργικές

καλλιέργειες

είναι

µια

συνήθη

πρακτική στην ελληνική γεωργία. Έτσι, και στην περιοχή της
Τριχωνίδας, η νιτρο-ρύπανση και τα άλλα ανεπιθύµητα θρεπτικά και
τοξικά

συστατικά

αποτελούν

κινδύνους

και

απειλές

για

περιβαλλοντική και όχι µόνο υποβάθµιση της περιοχής.
Ωστόσο, η απουσία φορέα διαχείρισης της περιοχής και η έλλειψη
σχεδίου διαχείρισης του νερού και της διάθεσης των παραπροϊόντων
και

υποπροϊόντων

ανθρωπογενούς

προέλευσης,
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ανασταλτικούς παράγοντες για καλύτερη ποιότητα ζωής στην
περιοχή.
Παρ’ όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις ως προς το τοπικό
περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα του νερού της λίµνης
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως υποβαθµισµένη, εξαιτίας
του µεγάλου όγκου της και του σχετικά σύντοµου ρυθµού ανανέωσης
των νερών της. Αυτό όµως δεν εξασφαλίζει και τη µελλοντική
διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας του νερού σε υψηλά επίπεδα
αν συνεχιστούν οι ίδιες πρακτικές. Όπως είναι γνωστό, κάθε
περιβάλλον έχει πεπερασµένη χωρητικότητα απορρόφησης των κάθε
είδους ‘‘κραδασµών’’ που υφίσταται και εποµένως αν συνεχιστούν οι
σηµερινές ‘’οχλήσεις’’ µε τους ίδιους ρυθµούς µπορεί να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη
δηµόσια υγεία, αφού τα αποθέµατα της λίµνης Τριχωνίδας
χρησιµοποιούνται και για την ύδρευση παραλίµνιων δήµων.
Η εκπόνηση της παρούσας συγγραφής πραγµατοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράµµατος LIFE-ΦΥΣΗ ’99 ‘’∆ράσεις για την
Προστασία των Ασβεστούχων Βάλτων της Τριχωνίδας’’.
Εκφράζονται ευχαριστίες στους φορείς της περιοχής, στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στην τοπική κοινωνία που συνεργάστηκε στο πιο
πάνω πρόγραµµα και είδε επιτέλους δράσεις περιβαλλοντικής
διαχείρισης να εφαρµόζονται στην περιοχή στους. Ιδιαιτέρως
ευχαριστούµε τους φορείς χρηµατοδότησης του έργου ( Ευρωπαϊκή
Επιτροπή- Life-Φύση, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αιτωλοακαρνανίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) και τους
εταίρους του έργου -την Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ)
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και την Εταιρεία Προστασίας Τριχωνίδας (ΕΠΤ) -, που χωρίς τη
συµβολή τους θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου.

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η υδρολογική της λεκάνη της Τριχωνίδας -έκτασης 399 km2 περίπουβρίσκεται στη δυτική Ελλάδα, στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους του όρους Παναιτωλικού, µε
µέγιστο υψόµετρο τα 2319 µέτρα (από βορειοανατολικά έως και τα
ανατολικά), του όρους Αράκυνθου, µε µέγιστο υψόµετρο 984 µέτρα
(νότιο-νοτιοδυτικά) και συνορεύει µε τη λεκάνη της λίµνης
Λυσιµαχείας στα δυτικά. Κυρίαρχο στοιχείο της περιοχής είναι η
λίµνη Τριχωνίδα, η µεγαλύτερη σε έκταση ελληνική λίµνη.
Η λίµνη της Τριχωνίδας, µία από τις σηµαντικότερες λίµνες της
Ελλάδας, είναι τοποθετηµένη περίπου 5 χιλιόµετρα νότιο-ανατολικά
της πόλης του Αγρινίου. Το σχήµα της λίµνης είναι ανοικτό
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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νεφροειδές, η υδάτινη επιφάνειά της καλύπτει έκταση περίπου 97
km2 και βρίσκεται σε υψόµετρο 16 µέτρα από τη µέση στάθµη της
επιφάνεια της θάλασσας. Το µέγιστο βάθος της αναφέρεται ότι είναι
περίπου 57 µέτρα και το µέσο βάθος της υπολογίζεται στα 29 µέτρα.
Μορφολογικά χαρακτηριστικά της λίµνης Τριχωνίδας
Γεωγραφική Θέση:
Πλάτος Μήκος
Επιφάνεια

38o 35’ 21o
30’
97 km2 (*)

Σχετικό βάθος %
50,86

Εδαφική λεκάνη
Όγκος λίµνης

2

399 km
6

Μέσο /Μέγιστο
βάθος
3

2868 (x10 m )

0,51

Ανάπτυξη όγκου
1,530

Υψόµετρο

16

m

Ανάπτυξη ακτών
1,462

Μέσο βάθος

29

m

Μέγιστο µήκος
18,1 km ∆-Α

Μέγιστο βάθος

57

m

Μήκος ακτών

51

km

Μέγιστο πλάτος

7,5 km Β-Ν

(*) Σε υψόµετρο +16 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι παραλίµνιες περιοχές και οι ακτές της λίµνης, στη πλειονότητα
έχουν απλή οµαλή διάταξη, ενώ υπάρχουν και απότοµες ακτές στη
βορειοανατολική περιοχή και σε ένα µικρό µέρος στη νότια παράκτια
περιοχή. Το υπόλοιπο των ακτών είναι οµαλό και καλύπτεται από
εκτεταµένους καλαµιώνες, παραλίµνια υγρά λιβάδια, αλλά και
παραλίµνια δάση στοές.
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Η γεωµορφολογική εικόνα της περιοχής αναφέρεται ότι είναι
αποτέλεσµα ενδογενών κυρίως δυνάµεων, αλλά και εξωγενών
συνθηκών, όπως είναι οι διαλυτικές διεργασίες του νερού, καθώς και
η δράση των πληµµυρών και της ιζηµατογένεσης.
Η λίµνη της
Τριχωνίδας, µε
τις άλλες τρεις
γειτονικές λίµνες
στο ίδιο
γεωλογικό
βύθισµα
(Λυσιµαχεία,
Οζερός,
Αµβρακία),
θεωρούνται ότι είναι τεκτονικής προέλευσης και πιθανότατα
προήλθαν, κατά τη διάρκεια του τέλους της πλειόκαινης γεωλογικής
περιόδου (πριν από 15-20 εκατοµµύρια χρόνια), από µια εκτεταµένη
λεκάνη η οποία κάλυπτε την περιοχή, την

«Αιτωλοακαρνανία

λίµνη». Σήµερα, οι λίµνες αυτές αντιπροσωπεύουν τα τελευταία
υπολείµµατα της άλλοτε µεγάλης Αιτωλοακαρνανίας λεκάνης που
είχε µήκος 70 km και πλάτος περίπου 10 km.
Σήµερα, η λίµνη Τριχωνίδα κυριαρχεί ανάµεσα στις άλλες λίµνες
στο γεωλογικό βύθισµα της λεκάνης του Αγρινίου. Είναι µία από τις
λιγοστές λίµνες η οποία σχηµατίζει «κρυπτοβύθισµα», δηλαδή το
µεγαλύτερο βάθος της βρίσκεται γύρω στα 40,5 µέτρα κάτω από τη
µέση στάθµη της επιφάνειας της θάλασσας.
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Το

γεωλογικό

ασβεστολιθικούς

υπόβαθρο

της

σχηµατισµούς,

περιοχής

αποτελείται

σχηµατισµούς

φλύσχη

από
και

ιζηµατογενείς αποθέσεις. Οι µεγαλύτερες κλίσεις παρατηρούνται στα
βόρεια και στα ανατολικά της λίµνης, ενώ οι µικρότερες στα νότια
και ανατολικά.
Οι επιφανειακοί γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνη της Τριχωνίδας,
συνολικής εδαφικής έκτασης 303 km2 , αποτελούνται από:
- σχηµατισµούς φλύσχη, (σχιστόλιθοι, ψαµµίτες µε κροκαλοπαγή και
µάργες) έκτασης 125 km2 που αποτελούν το 40,4% της συνολικής
εδαφικής λεκάνης. Οι σχηµατισµοί αυτοί θεωρούνται γενικά
αδιαπέραστοι σχηµατισµοί, έχουν σχετικά µεγάλο συντελεστή
επιφανειακής απορροής (35%) και µικρό συντελεστή κατείσδυσης
του νερού (3-7%).
- ανθρακικά πετρώµατα συνολικής έκτασης 98 km2 που αποτελούν το
31,5% της εδαφικής λεκάνης. Είναι διερρηγµένα, καρστικοποιηµένα
ή και µικρο-κρυσταλλικά πλακοειδούς εµφάνισης. Στον ελληνικό
χώρο έχει βρεθεί ότι αυτή η κατηγορία των πετρωµάτων παρουσιάζει
πολύ µικρή επιφανειακή απορροή της τάξης του 0-6,5%, ενώ η τιµή
του συντελεστή κατείσδυσης τους κυµαίνεται από 50-60%.
- τεταρτογενείς και προσχωσιγενείς σχηµατισµοί, νεότερης ηλικίας,
έκτασης 80 km2 που αποτελούν το 28,1% της συνολικής εδαφικής
λεκάνης και καλύπτουν τα πεδινά τµήµατά της.
αυτοί

επιδρούν

σηµαντικά

στην

απορροή

Οι σχηµατισµοί
της

λεκάνης

(κατακρηµνίσµατα, απορροές άρδευσης, απορροές αποχετεύσεων
προς τη λίµνη) και έχουν ποικίλο συντελεστή επιφανειακής Οι
τοπικές κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, διαµορφώνονται λόγω
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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απορροής. του ανάγλυφου της και έχουν σαν αποτέλεσµα την
εµφάνιση µεγάλου σχετικά εύρους µεγίστων και ελαχίστων
θερµοκρασιών σε σχέση µε τις παράκτιες περιοχές του νοµού της
Αιτωλοακαρνανίας (Ιόνιο πέλαγος), όπως επίσης και µε τη
δηµιουργία ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων σε τοπική κλίµακα,
εξ’ αιτίας της παρουσίας των ορεινών όγκων

και της µεγάλης

εξάτµισης που παρατηρείται από την επιφάνεια της λίµνης.

Έτσι, το κλιµατολογικό καθεστώς της περιοχής επηρεάζεται, τόσο
από τις θαλάσσιες µάζες του Ιονίου πελάγους που βρίσκονται στα
δυτικά της περιοχής, όσο και από τους ορεινούς όγκους που
βρίσκονται στα βόρεια και τα ανατολικά της.
Από κλιµατική άποψη, η περιοχή της Τριχωνίδας ως προς:
•

τη συνολική υγρασία, ταξινοµείται στην υγρή προς ηµίυγρη

περιοχή,
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•

την εποχιακή µεταβολή της υγρασίας, παρατηρείται µεγάλη

έλλειψη υγρασίας το καλοκαίρι,
•

το σύνολο της θερµικής ενέργειας σε ετήσια βάση, η περιοχή

αντιστοιχεί στο µεσόθερµο τύπο και
•

το ποσοστό της θερµικής ενέργειας, κατά τη θερινή περίοδο, η

περιοχή ανήκει στο µεσόθερµο τύπο.
Τα κυριότερα µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής σε µηνιαία βάση
(Πηγή ΕΜΥ, Αγρίνιο)
Μέση µηνιαία Μέση µηνιαία

Απόλυτη

Απόλυτη

Μέσο

και µέση

και µέση

ελάχιστη

µέγιστη

µηνιαίο και

ετήσια

σχετική

µηνιαία

µηνιαία

ετήσιο ύψος θερµοκρασία
βροχής (mm)

ο

υγρασία

C

%

θερµοκρασία θερµοκρασία
ο

C

ο

C

Ι

116.4

8.3

75.1

-7.3

21.4

Φ

109.3

9.2

72.8

-7.8

24.5

Μ

82.8

11.5

70

-5.2

28

Α

60.6

15.1

68

-2

30.3

Μ

42.9

20.3

68

3.2

38.6

Ι

22.1

24.7

57.5

6.6

40.4

Ι

14.2

27.1

55.1

11.4

42.3

Α

15.3

26.9

55.9

11

44.8

Σ

46.8

23

63

6.5

39.4

Ο

100.5

17.9

69.7

0.6

37.6

Ν

160

13.1

77.6

-2.8

26.9

∆

160.3

9.6

78.4

-7.2

24.9

Έτος

931.2

17.25

67.59

Σύµφωνα µε τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής, από το ∆εκέµβριο
µήνα έως το Μάιο, υπάρχει πλεονάζουσα ποσότητα νερού για
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απορροή, ενώ η περίοδος της ξηρασίας διαρκεί από το Μάιο µέχρι τα
µέσα του Οκτωβρίου.
Εξάλλου, ως προς το βιοκλιµατικό διάγραµµα των Μεσογειακών
περιοχών κατά Emberger, η περιοχή της Τριχωνίδας τοποθετείται
στην έφυγρη µεσογειακή περιοχή .
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Η υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας καλύπτει επιφανειακή έκταση
399 km2. Από αυτά, τα 3/4 (302 km2) περίπου καταλαµβάνονται από
το εδαφικό τµήµα της υδρολογικής λεκάνης, ενώ περίπου το 1/3 (97
km2) καταλαµβάνεται από την επιφάνεια της λίµνης Τριχωνίδας.
Υδρολογικά, η περιοχή ανήκει σε ηµίκλειστη λεκάνη απορροής µε
µία επιφανειακή ελεγχόµενη εκροή νερού από τη λίµνη Τριχωνίδα
προς τη γειτονική λίµνη Λυσιµαχεία, ενώ εκτός των επιφανειακών
εισροών νερού έχουν περιγραφεί και υπολίµνιες εισροές (υπολίµνιες
αναβλύσεις νερού).
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ένα µεγάλο µέρος όγκου νερού από τη
λίµνη (περίπου 175 χ 106 m3) χρησιµοποιείται για την άρδευση των
καλλιεργειών. Η άντληση του νερού γίνεται µε πέντε δηµοτικά
αντλιοστάσια και αρκετά ιδιωτικά. Πρόσθετα έργα για την άρδευση
και ύδρευση της περιοχής από τη λίµνη προγραµµατίζονται για τα
αµέσως προσεχή χρόνια. Εποµένως, για το υδατικό ισοζύγιο της
περιοχής εκτιµάται, ότι ένα µέρος που απάγεται από τη λίµνη για
αρδευτικούς σκοπούς, θα πρέπει µέσω υπογείων διαδροµών να
εισρέει και πάλι σ΄ αυτή.
Ο υπολογισθείς όγκος νερού της λίµνης Τριχωνίδας πλησιάζει τα 3
δισεκατοµµύρια m3 γεγονός που την καθιστά την µεγαλύτερη σε όγκο
νερού λίµνη της Ελλάδος και συνεπώς ένα από τους σηµαντικότερους
ταµιευτήρες νερού για τη χώρα µας. Ο τεράστιος αυτός όγκος νερού
απαιτεί µεγάλες εισροές νερού, µε κυρίαρχο τροφοδότη τη
βροχόπτωση, τις επιφανειακές, αλλά και τις υπόγειες εισροές.
Το υδρογραφικό δίκτυο της Τριχωνίδας µπορεί να χαρακτηριστεί
πλούσιο σε υδρογραφικά στοιχεία, αφού περιλαµβάνει ρέµατα
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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εποχιακής, αλλά και πηγές µόνιµης ροής και ένα µεγάλο υδάτινο
αποδέκτη που είναι η λίµνη Τριχωνίδα. Παρόλα αυτά, οι επιµέρους
ενότητες του είναι φτωχές, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τους
λίγους σχετικά χείµαρρους που διατρέχουν την περιοχή, οι οποίοι
όµως κατά τόπους παρουσιάζουν σχετικά µεγάλες κλίσεις (έως και
40ο). Η ιδιοµορφία αυτή είναι σηµαντική για τις µεγάλες πιθανότητες
εκδήλωσης πληµµυρικών παροχών, αλλά και για τις περιορισµένες
δυνατότητες κατείσδυσης του νερού και του εµπλουτισµού των
υπόγειων υδροφόρων. Γι’ αυτό αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για την
Τριχωνίδα,

τα

έργα

ορεινής

υδρονοµίας,

αντιπληµµυρικής

προστασίας και εµπλουτισµού των υδροφορέων, τα οποία θα
βελτιώσουν τα µέγιστα τα υδροδυναµικά της αποθέµατα.
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Επίσης,

υπάρχουν

υδρορεύµατα

αξιόλογης

παροχετευτικής

ικανότητας στο βόρειο και νότιο-ανατολικό τµήµα της λεκάνης
απορροής µε διεύθυνση Β-Ν, λόγω κυρίως της σηµαντικής
τροφοδοσίας νερού από καρστικές πηγές -αναπτύσσονται στα
ανθρακικά πετρώµατα της περιοχής-, αλλά και λόγω του υψηλού
βαθµού διάβρωσης που χαρακτηρίζει τα πετρώµατα της περιοχής και
έτσι διευκολύνεται ο σχηµατισµός χειµάρρων. Οι χείµαρροι αυτοί
είναι περιοδικής κυρίως ροής, µε σηµαντικές παροχές µόνο κατά τους
χειµερινούς µήνες και µικρές έως καθόλου παροχές κατά τους
θερινούς µήνες.

Τα

υδρορεύµατα

αναπτύσσονται

µόνιµης

στα

ροής

αποστραγγίζουν

ασβεστολιθικά

πετρώµατα
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Παναιτωλικού και καλύπτουν σηµαντικές ανάγκες νερού, ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, για την ύδρευση παρακείµενων
οικισµών, καθώς επίσης και για βιοτεχνικές χρήσεις, όπως είναι οι
παραδοσιακοί νερόµυλοι και οι νεροτριβές της περιοχής. Τέτοια
υδρορεύµατα είναι ο Μοκεστιανός που αποστραγγίζει τις πηγές της
Αγίας Σοφίας (ΒΑ τµήµα της υδρολογικής λεκάνης), το ∆ιχαλόρεµα
που εκφορτίζει τις πηγές της Μυρτιάς (ΒΑ τµήµα της λεκάνης
απορροής) και ο Ξεριάς που τροφοδοτείται από τις πηγές της Κυρά
Βγένας (Β τµήµα της υδρολογικής λεκάνης).
Αντιθέτως, στο δυτικό τµήµα της υδρολογικής λεκάνης της
Τριχωνίδας -προς την πλευρά του Αγρινίου και της λίµνης
Λυσιµαχείας-, αναπτύσσεται περιορισµένος αριθµός χειµάρρων µε
µικρότερες παροχές εποχιακής ροής, λόγω της φύσης των
προσχωσιγενών υλικών που επικρατούν στην περιοχή τα οποία και
δεν ευνοούν το σχηµατισµό υδρο-ρεµάτων.
Εξάλλου, το νότιο και νοτιοδυτικό τµήµα της υδρολογικής λεκάνης
καταλαµβάνεται από τους σχηµατισµούς φλύσχη, γεγονός που
υποβοηθά τη δηµιουργία υδρορευµάτων µικρής παροχετευτικής
ικανότητας, αφενός λόγω της έλλειψης υπόγειας τροφοδοσίας -ο
φλύσχης είναι αδιαπέραστος σχηµατισµός για το νερό- και αφετέρου
λόγω της µικρής διαβρωσιµότητας που παρουσιάζουν τα πετρώµατα
της περιοχής αυτής, δυσχεραίνοντας τη δηµιουργία χειµάρρων
µεγάλης διατοµής. Επίσης, οι χείµαρροι του συγκεκριµένου τµήµατος
της

υδρολογικής

λεκάνης,

είναι

περιοδικής

ροής

αφού

αποστραγγίζουν µόνο ένα ποσοστό της βροχόπτωσης και δεν
δέχονται επιπλέον τροφοδοσίες από πηγές ή από τον υδροφόρο
ορίζοντα.
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Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι η τροφοδοσία επιφανειακού νερού
από το νότιο-νοτιοδυτικό τµήµα της λεκάνης απορροής είναι σχετικά
µικρή συγκρινόµενη µε τις τροφοδοσίες των υδρορευµάτων του
βόρειου τµήµατος της υδρολογικής λεκάνης της Τριχωνίδας.
Τα σηµαντικότερα υδρορεύµατα της περιοχής δίδονται στον πιο κάτω
πίνακα µαζί µε την έκταση της λεκάνης απορροής τους .
Τα κυριότερα ρέµατα της περιοχής
Έκταση λεκάνης
Χείµαρροι

∆ήµος

Είδος ροής

απορροής (km2)

Περιβολάρης

Θεστιέων

Εποχιακή

17

Λαγκάδα

Παραβόλας

Εποχιακή

4.5

Κουβελόρεµα

Παραβόλας

Εποχιακή

13.65

Κουφόρεµα

Παραβόλας

Εποχιακή

5.9

Ξεριάς

Παραβόλας

Μόνιµη

20.82

Κρηνόρεµα

Παραβόλας

Εποχιακή

7.23

Μέγα Ρέµα

Παραβόλας

Εποχιακή

8.6

∆ιχαλόρεµα

Θέρµου

Μόνιµη

12.25

Μοκεστιανός

Θέρµου

Μόνιµη

20.25

Σιταράλωνα

Θέρµου

Εποχιακή

12.73

Βαθύρεµµα

Θέρµου

Εποχιακή

12.35

Μπουρλάς

Μακρυνείας

Εποχιακή

8.4

Γαβαλόρεµα

Μακρυνείας

Εποχιακή

20.13

Μπερδενίκος

Μακρυνείας

Εποχιακή

5.38

Πλατανιάς

Αρακύνθου

Εποχιακή

30.53

Τσερλής

Αρακύνθου

Εποχιακή

4.18

Όπως έχει επισηµανθεί, κατά τη διάρκεια της χειµερινής κυρίως
περιόδου, οι παροχές των υδρορευµάτων της υδρολογικής λεκάνης
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της Τριχωνίδας αυξάνονται σηµαντικά αφού εξαρτώνται άµεσα από
τη βροχόπτωση, η οποία παρουσιάζεται αυξηµένη τη συγκεκριµένη
εποχή του έτους. Έτσι, όταν καταγράφονται µεγάλα ύψη βροχής σε
σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα παρουσιάζονται αντίστοιχα και
µεγάλες παροχές στα υδρορεύµατα, οι οποίες ορισµένες φορές
ξεπερνούν την παροχετευτική ικανότητα των χειµάρρων και
δηµιουργούν πληµµυρικά επεισόδια. Σ΄ αυτό συντελούν πολλές
φορές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού µεγάλες ποσότητες
σκουπιδιών, µπάζων και άχρηστων υλικών, συνήθως απορρίπτονται
στις κοίτες των ρεµάτων και εµποδίζουν έτσι την οµαλή ροή του
νερού, θέτοντας σε κίνδυνο τους οικισµούς και τις καλλιέργειες της
περιοχής.
Το πρόβληµα των πληµµυρικών φαινοµένων κατά την περίοδο των
βροχοπτώσεων οδηγεί σε πληµµύρισµα των γειτονικών προς τη λίµνη
εκτάσεων, όπου οι κλίσεις του εδάφους είναι σχεδόν µηδενικές. Τα
φαινόµενα αυτά είναι εντονότερα στο δυτικό και νοτιοδυτικό τµήµα
της υδρολογικής λεκάνης, όπου οι καλλιέργειες αποτελούν σηµαντικό
τµήµα των τοπικών χρήσεων γης και οι κλίσεις του εδάφους είναι
µικρές, µε αποτέλεσµα να καλύπτονται σηµαντικές εκτάσεις από
νερά εποχιακά. Αντιθέτως, στο ανατολικό και βορειοανατολικό
τµήµα της περιοχής, λόγω των µεγάλων κλίσεων του εδάφους, το
πρόβληµα

δεν

εµφανίζεται

τόσο

έντονο

και

συνεπώς

οι

καλλιεργούµενες εκτάσεις και οι οικισµοί της περιοχής δεν
διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους από πληµµύρες.
Επιπρόσθετα,

το

θυροφράγµατος,

Τριχωνίδας-Λυσιµαχείας

κατασκευάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες της
ευρύτερης περιοχής ανάντι και κατάντι του θυροφράγµατος, αλλά και
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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για να αποφορτίζει την περίσσεια νερού της λίµνης Τριχωνίδας προς
την Λυσιµαχεία.

Τα τελευταία χρόνια το θυρόφραγµα λειτουργεί εµπειρικά, αφού δεν
υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης του νερού της
συγκεκριµένης

υδρολογικής

λεκάνης.

Έτσι,

απειλούνται

µε

καταστροφές κατά την υγρή περίοδο οικισµοί και καλλιέργειες, ενώ
κατά τις περιόδους ανοµβρίας

τα πολύ σηµαντικά παραλίµνια

οικοσυστήµατα της περιοχής.
Εποµένως, για την βελτιστοποίηση των συνθηκών και την αποφυγή
πληµµυρικών καταστάσεων θα πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριµένες
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δράσεις, από τους αρµόδιους τοπικούς φορείς, που µεταξύ άλλων
οφείλουν να περιλαµβάνουν:
• τη συνεχή αποµάκρυνση σκουπιδιών και µπάζων από τις κοίτες των
υδρορευµάτων και των χειµάρρων,
• την ετήσια συντήρηση υδρορευµάτων και χειµάρρων, ως προς τα
πρανή τους και τους αναβαθµούς τους,
• πρόσθετα έργα ορεινής υδρονοµίας, έργα συγκράτηση φερτών
υλικών, επιδιορθώσεις υπαρχόντων αναβαθµών,
• εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων µε τεχνικές παρεµβάσεις,
• εφαρµογή ορθολογικού σχεδίου διαχείρισης του θυροφράγµατος
Τριχωνίδας-Λυσιµαχείας και της στάθµης της λίµνης.
Εξάλλου, η σχετικά µικρή έκταση του χερσαίου τµήµατος της
υδρολογικής

λεκάνης,

αλλά

και

η

σχετικά

µικρή

ετήσια

παροχετευτική ικανότητα των υδρορευµάτων της περιοχής δεν
ευνοούν τη µεγάλη τροφοδοσία φερτών υλικών και ιζηµάτων από
τους χείµαρρους της περιοχής προς τη λίµνη Τριχωνίδα. Η µόνη
σηµαντική προσφορά φερτού υλικού και στερεοπαροχής πρέπει να
συµβαίνει κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, οπότε
εκδηλώνονται πληµµυρικά φαινόµενα τα οποία εξαιτίας της κλίσης
των εδαφών, του βαθµού διαβρωσιµότητας τους, και της σχετικά
µικρής έκτασης του χερσαίου τµήµατος της υδρολογικής λεκάνης,
πρέπει να έχουν άµεση επίπτωση προς τον υδάτινο αποδέκτη, τη
λίµνη Τριχωνίδα.
Εξάλλου, βασιζόµενοι στις κλίσεις των πρανών της λεκάνης
απορροής και στο γεγονός ότι ένα σηµαντικό τµήµα των
υπολογισθέντων υλικών δεν καταλήγει στη λίµνη, αλλά παραµένει
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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στις κοίτες των χειµάρρων (χονδρόκοκκα υλικά), εκτιµήθηκε ότι το
µόνο το 30% περίπου των διαβρωθέντων λεπτόκοκκων υλικών που –
που ισοδυναµεί µε όγκο υλικών της τάξης των 35.000 m3/yr- θα
πρέπει να καταλήγουν στη λίµνη Τριχωνίδα ετησίως.
Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι ο όγκος των φερτών υλικών, που
τελικά αποτίθενται στη λίµνη είναι σχετικά µικρός, σε σχέση µε το
µέγεθος της και έτσι δεν φαίνεται προς το παρόν ότι επηρεάζουν
σηµαντικά τη µορφολογία της, την ακτογραµµή της, την παράκτια
και παράλια ζώνη, την οικολογική ισορροπία της, αλλά ούτε και το
τεκτονικό καθεστώς της. Παρόλα αυτά, σηµειώνεται ότι είναι
εξαιρετικά

σηµαντικό

για

την υδρολογία

της

περιοχής

να

συντηρούνται σε τακτική βάση ή να κατασκευάζονται νέα έργα
ορεινής υδρονοµίας, αναβαθµοί και λεκάνες συγκράτησης των
φερτών υλικών και ιζηµάτων µέσα στις κοίτες των χειµάρρων της
περιοχής, ώστε αυτά να συγκρατούνται µακρά της παραλίµνιας
περιοχής. Ωστόσο, ανησυχητική είναι η ανεξέλεγκτη αµµοληψία και
χαλικοληψία των χειµάρρων. Σηµειώνεται όµως, ότι η πρακτική αυτή
κάτω από διαχειριστικό έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να
αποβεί ευεργετική για τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφοριών
και τη συγκράτηση των φερτών.
Η υδρογεωλογία της περιοχής µελέτης παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον, λόγω του ότι µέσα σε µια σχετικά περιορισµένης
έκτασης υδρολογική λεκάνη βρίσκεται ένα µεγάλο υδάτινο σώµα, η
λίµνη Τριχωνίδα.
Από υδρογεωλογική άποψη τον κυρίαρχο ρόλο στην υδρολογική
λεκάνη της Τριχωνίδας έχουν τα ασβεστολιθικά ‘’λέπη’’
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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καταλαµβάνουν ένα πολύ µεγάλο όγκο του όρους Παναιτωλικού και
υπέρκεινται του αδιαπέραστου φλύσχη. Τα έντονα ‘’τεκτονισµένα’’
ανθρακικά πετρώµατα του βόρειου και βορειοανατολικού τµήµατος
της υδρολογικής λεκάνης συνολικής έκτασης 98 Km2 περίπου (32%
της λεκάνης απορροής), ευνοούν σηµαντικά την κατείσδυση του
νερού και την υπόγεια κυκλοφορία του προς τις περιοχές µε τη
χαµηλότερη υδραυλικά κλίση και την τελική τους εκφόρτιση στη
λίµνη Τριχωνίδα, µέσω υπολίµνιων και παράκτιων πηγών. Επίσης, η
καρστικοποίηση είναι έντονη στη συγκεκριµένη περιοχή γεγονός που
διευκολύνει ακόµη περισσότερο την υπόγεια κίνηση του νερού.
Εξάλλου, σε περιορισµένη έκταση (περιοχή Θέρµου), υπάρχουν
καταβόθρες που αποτελούν εναλλακτική δίοδο του νερού προς το
κυρίαρχο υδάτινο σώµα της περιοχής ή και προς τις γειτονικές
υδρολογικές λεκάνες (π.χ. λεκάνη Εύηνου ποταµού).
Ως προς την υδροφορία της περιοχής έχουν διατυπωθεί τα ακόλουθα:
Στις περιοχές εµφάνισης του φλύσχη (στο νότιο και βορειοδυτικό
τµήµα της περιοχής), οι υδρογεωλογικές συνθήκες είναι τέτοιες που
δεν επιτρέπουν το σχηµατισµό µεγάλης έκτασης και παροχετευτικής
ικανότητας υδροφόρων οριζόντων, λόγω της σχετικά χαµηλής
υδατοπερατότητας τους. Αντιθέτως, ευνοείται η επιφανειακή
απορροή,

µε

αποτέλεσµα

την

ύπαρξη

σηµαντικού

αριθµού

υδρορευµάτων στην περιοχή και συνεπώς υπάρχουν υψηλοί
συντελεστές απορροής.
Επίσης, µικρής σχετικά έκτασης υδροφορίες αναπτύσσονται µόνο
στους ψαµµιτικούς ορίζοντες του φλύσχη που βρίσκονται στα
ανώτερα στρωµατογραφικά στρώµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις
εκδηλώνονται εποχιακές πηγές, µικρής παροχής.
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Μηνιαία εκτίµηση των εισροών – εκροών της λίµνης Τριχωνίδας
Μήνας

Εισροές
(Χ 106 κυβικά µέτρα)

Εκροές
(Χ 106 κυβικά
µέτρα)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ετησίως

31
33
33
38
44
34
44
39
15
18
48
53
430

25
20
22
26
45
51
55
54
29
22
35
43
428

Υδατικό Ισοζύγιο
(αρνητικό ή θετικό
Χ 106
κυβικά µέτρα)
6
13
11
12
-1
-17
-11
-15
-13
-5
13
10
+2

Ως προς τις παροχές γεωτρήσεων της περιοχής έχουν καταγραφεί τα
ακόλουθα:
• Οι ασβεστόλιθοι της Πίνδου παρουσίασαν σηµαντικές παροχές που
κυµαίνονταν από 40 m3/h µέχρι και πάνω από 100 m3/h, τοπικά
(Παραβόλα).
• Ο φλύσχης της ενότητας Γαβρόβου έδωσε σχετικά χαµηλές
παροχές, όπως και ήταν αναµενόµενο (3-18 m3/h).
• Τα πλειο-τεταρτογενή ιζήµατα παρουσίασαν ποικιλία ως προς την
αποθηκευτική τους ικανότητα, αφού τα κλαστικά ανθρακικά του
βόρειου τµήµατος της υδρολογικής λεκάνης έδωσαν µεγάλες παροχές
(60-90 m3/h), ενώ τα λεπτόκοκα πλειο-τεταρτογενή του νότιου
τµήµατος της περιοχής, που προέρχονται κυρίως από τη διάβρωση
του φλύσχη, έδωσαν πολύ µικρότερη παροχή (>15 m3/h).

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Με στοιχεία της περιόδου 1987 µέχρι το 2003, το εκτιµώµενο
υδατικό ισοζύγιο της λίµνης Τριχωνίδας έχει ως εξής:
Εισροές νερού
(106 κ.µέτρα)

Εκροές νερού
(106 κ.µέτρα)

-Βροχόπτωση

92

-Εξάτµιση

107

-Επιφανειακή απορροή

148

-Επιπλέον εκροές

64

-Υπόγειο νερό

143

-Εκροές

257

-Επιπλέον νερό

45

ΣΥΝΟΛΟ

428

ΣΥΝΟΛΟ

428

Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι οι υδροφόροι ορίζοντες που
σχηµατίζονται σε περιοχές όπου κυριαρχεί ο φλύσχης, παρουσιάζουν
µειωµένη

αποθηκευτική

ικανότητα,

ενώ

οι

υδροφορίες

που

απαντώνται στα ανθρακικά πετρώµατα, δίνουν σηµαντικά αυξηµένες
ποσότητες νερού. Επίσης, οι περισσότεροι υδροφόροι ορίζοντες της
περιοχής είναι ‘’ελεύθεροι’’ (καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες), αλλά
υπάρχουν και ορισµένοι υπό πίεση υδροφόροι ορίζοντες, κυρίως στις
προσχώσεις του δυτικού τµήµατος της υδρολογικής λεκάνης. Τέλος,
υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες η λεκάνη της λίµνης Τριχωνίδας να
δέχεται υπόγειες τροφοδοσίες από παρακείµενες υδρολογικές λεκάνες
(π.χ. λεκάνη του Εύηνου ποταµού). Στην υπόθεση αυτή συνηγορούν
και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, αφού ένα σηµαντικό
τµήµα του ορεινού όγκου του Παναιτωλικού είναι εκτός ορίων της
λεκάνης απορροής, αλλά η υδραυλική κλίση του υδροφόρου και
συγκεκριµένα η τεκτονική επαφή του ασβεστολιθικού όγκου της
ενότητας Πίνδου µε τον υποκείµενο φλύσχη του Γαβρόβου φαίνεται
να έχει κατεύθυνση προς την υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας.
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Υδατικό ισοζύγιο της λίµνης Τριχωνίδας (x106 m3).
Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

ΙΟΥΛ

Α

Σ

Ο

Ν

∆

ΕΤΗΣΙΩΣ

Απευθείας βροχόπτωση στην επιφάνεια λίµνης

7.7

8.4

8

8.4

5.4

1.2

1.7

2.8

3.4

7.3

20.5

18.4

93.2

Επιφανειακή απορροή προς τη λίµνη

17.2

20.3

20

16.3

8.5

1.1

0.4

0.2

0.6

5.5

24.8

33.4

148.3

-

-

-

3.4

7.5

9.2

11.5

11.5

4

-

-

-

47.1

24.9

28.6

27.9

28.1

21.4

11.5

13.6

14.5

8

12.8

45.3

51.8

288.4

Εξάτµιση από τη λίµνη Τριχωνίδα

2

2.8

7.9

10.1

16.2

16.5

17

13.8

9.2

6.4

3.7

1.3

106.9

Ύδρευση από τη λίµνη Τριχωνίδα

Εισρέων όγκος νερού από τον Αχελώο στην
Τριχωνίδα µέσω ∆ΧΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α

0.09

0.10

0.11

0.14

0.12

0.17

0.20

0.23

0.18

0.12

0.10

0.10

1.64

Αρδευτικές ανάγκες παραλίµνιων περιοχών

-

-

-

1.03

11.37

12.40

17.57

15.50

4.13

-

-

-

62.00

Αρδευτικές ανάγκες νοτίου περιοχής

-

-

-

2.64

19.52

20.88

27.36

27.36

16.32

-

-

-

114.09

-

-

-

3.68

30.88

33.28

44.93

42.86

20.46

-

-

-

176.09

2.09

2.90

8.01

13.92

47.20

49.95

62.12

56.89

29.83

6.52

3.80

1.40

284.63

22.81

25.70

19.89

14.18

-25.80

-38.45

-48.52

-42.39

-21.83

6.28

41.50

50.40

121

147

167

181

155

117

68

26

4

10

52

102

Συνολικές αρδευτικές ανάγκες από τη λίµνη
Τριχωνίδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α)

Όγκος νερού που αποµένει στη λίµνη
Τριχωνίδα
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Έτσι, το αποτέλεσµα είναι να αποστραγγίζεται µια σηµαντική έκταση
εντός της περιοχής µελέτης, ενώ γεωγραφικά βρίσκεται εκτός των
ορίων της συγκεκριµένης υδρολογικής λεκάνης, όπως έχουν
διαπιστώσει σχετικές µελέτες

Μήνας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Μ.Ο.
Ετησίως

Μηνιαία διακύµανση της στάθµης της λίµνης Τριχωνίδας
Μέσο
Μέσο ελάχιστο
Μέσο µέγιστο
Μέση
υψόµετρο
υψόµετρο
υψόµετρο
διακύµανση
στάθµης
στάθµης
στάθµης (
στάθµης
( µέτρα)
( µέτρα)
µέτρα)
(µέτρα)
15.77
15.40
16.25
0.85
15.98
15.68
16.56
0.88
16.04
15.34
16.70
1.36
16.14
15.33
16.70
1.37
16.00
15.31
16.68
1.37
15.84
14.95
16.43
1.48
15.67
15.11
15.97
0.86
15.59
15.00
16.05
1.05
15.55
14.98
15.98
1.00
15.35
14.80
15.92
1.12
15.45
15.20
15.70
0.50
15.65
15.22
15.96
0.74
15.75

15.19

16.24

1.05

Ως προς τις ανάγκες ύδρευσης, αλλά και άρδευσης των παραλίµνιων
οικισµών

και

αγροτικών

εκτάσεων

της

Τριχωνίδας,

αυτές

ικανοποιούνται κυρίως µε επιφανειακές αντλήσεις νερού απ’ ευθείας
από τη λίµνη, µέσω αντλιοστασίων που έχουν κατασκευαστεί γύρω
από αυτή. Παλαιότερα, η χρήση νερού από γεωτρήσεις και πηγές
ήταν αρκετά διαδεδοµένη πρακτική, αλλά σταδιακά διαπιστώθηκε ότι
υπήρχαν προβλήµατα τεχνικής και οικονοµικής φύσεως και έτσι
σήµερα, το νερό για άρδευση και ύδρευση, κατά κανόνα προέρχεται
από τις επιφανειακές αντλήσεις από τη λίµνη. Οι µόνοι ∆ήµοι που
χρησιµοποιούν ακόµη και σήµερα γεωτρήσεις για την ύδρευση τους
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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είναι ο ∆ήµος Θέρµου και ο ∆ήµος Παραβόλας. Στην περίπτωση του
Θέρµου, η άντληση και µεταφορά του νερού από τη λίµνη είναι
οικονοµικά ασύµφορη. Όσον αφορά το ∆ήµο Παραβόλας, αυτός
βρίσκεται σε πεδινή έκταση πλησίον της λίµνης, στο βόρειο τµήµα
της και πάνω σε πλειο-τεταρτογενή κλαστικά υλικά τα οποία ευνοούν
το σχηµατισµό υπόγειας υδροφορίας. Επίσης, η συγκεκριµένη
περιοχή βρίσκεται κοντά στην επαφή του φλύσχη µε τα ανθρακικά
πετρώµατα και είναι πιθανό να εκφορτίζει σηµαντικές ποσότητες
νερού υπογείως. Συνεπώς, στη περιοχή της Παραβόλας, η ευκολία
στην κατασκευή υδροληπτικών γεωτρήσεων µαζί µε τη µεγάλη
παροχετευτική ικανότητα της συγκεκριµένης περιοχής, ενδεχοµένως
να καθιστούν τη χρήση γεωτρήσεων για ύδρευση, καλύτερη
οικονοµικά επιλογή.
Εξάλλου, σύµφωνα µε στοιχεία των ∆ήµων Θέρµου και Παραβόλας
από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις και τις πηγές, αντλούνται 180,500
m3 και 560,530 m3 αντίστοιχα ετησίως, για την ύδρευση των
συγκεκριµένων δήµων, ποσότητες που είναι σχετικά µικρές
συγκρινόµενες µε το συνολικό ποσό των αντλήσεων από τη λίµνη
Τριχωνίδα. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι στις συγκρινόµενες αυτές
ποσότητες δεν συµπεριλαµβάνονται ιδιωτικές γεωτρήσεις και
πηγάδια που δεν είναι καταγεγραµµένες από τους ∆ήµους Θέρµου,
Παραβόλας και άλλες περιοχές. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι
λόγω της ευχέρειας για απευθείας αντλήσεις από τη λίµνη δεν
χρησιµοποιούνται, ευρέως στην περιοχή, νερά από γεωτρήσεις.

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Προέλευση και συνολική κατανάλωση νερών ύδρευσης στην περιοχή
Τριχωνίδας (στοιχεία ∆ήµων περιοχής, 2000).
Επιφανειακή άντληση
από τη λίµνη

Γεωτρήσεις

κατανάλωση

m /έτος

m /έτος

m /έτος

m3/έτος

Αρακύνθου

511,730

-

-

511,730

Μακρυνείας

286,320

-

83,000

369,320

-

150,500

30,000

180,500

18,000

-

-

18,000

Θεστιέων

3

Πηγές

∆ΗΜΟΙ

Θέρµου

3

Συνολική
3

Παραβόλας

-

560,530

560,530

ΣΥΝΟΛΟ

813,230

824,030

1,637,260

Το ποσοστό του νερού της βροχής που κατεισδύει στην περιοχή
µελέτης και εκφορτίζεται µέσω πηγών για να εµπλουτίσει τα υδάτινα
αποθέµατα του υδροφόρου ορίζοντα ή και τα αποθέµατα της λίµνης
Τριχωνίδας φαίνεται ότι είναι σχετικά αυξηµένο, λόγω των ευνοϊκών
υδρογεωλογικών

συνθηκών

που

επικρατούν

στην

περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο ανατολικό και νότιο-ανατολικό τµήµα

της

υδρολογικής λεκάνης υπάρχει σηµαντικός αριθµός πηγών µε ποικίλες
παροχές. Κυριότερες πηγές είναι αυτές του Κεφαλόβρυσου –
Θέρµου, Κεφάλια – Αγ. Σοφίας, Κάτω Κεφαλόβρυσο – Μυρτιάς, Αγ.
Σωτήρα – Νεροµάνας, που φαίνεται ότι εκφορτίζουν κυρίως τους
ορεινούς όγκους του Όρους Παναιτωλικού. Οι συγκεκριµένες πηγές
είναι καρστικές και βρίσκονται στα ‘’τεκτονικά λέπη’’ της ενότητας
Πίνδου, τα οποία κυριαρχούν στην περιοχή και παρουσιάζουν
σηµαντικές δυνατότητες µεταφοράς και εκφόρτισης των υπόγειων
υδάτινων αποθεµάτων. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη οι παροχές των
πηγών αυτών είναι της τάξεως των 18.000.000 m3 νερού ετησίως,
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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περίπου. Επιπρόσθετα, πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει καταγραφεί και
ένας σηµαντικός αριθµός υπολίµνιων πηγών που εκφορτίζονται µέσα
στη λίµνη Τριχωνίδα για τις οποίες δεν υπάρχουν µετρήσεις των
παροχών τους.

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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2. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
( ∆ραστηριότητες, ‘Ανθρωπος, Νερό, Τύποι Οικοτόπων)
Η περιοχή της Τριχωνίδας αποτελεί

ένα σηµαντικό αναπτυξιακό

πόλο, όχι µόνο για τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας αλλά και για

ολόκληρη την δυτική Ελλάδα. Η γεωργία, η µεταποίηση της
πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και η κτηνοτροφία σε µικρότερο
βαθµό, αποτελούν τις κύριες ασχολίες των κατοίκων.
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό µε
πρόσθετα θρεπτικά, και όχι µόνο συστατικά της λίµνης, που
οφείλονται κυρίως στη κατάχρηση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων,
στις

ανεξέλεγκτες

αποθέσεις

στερεών

απορριµµάτων,

σε

κτηνοτροφικά απόβλητα, καθώς και σε απόβλητα από τις
µεταποιητικές βιοτεχνίες, όπως αυτή της λειτουργίας αρκετών
ελαιοτριβείων γύρω από τη λίµνη.
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Χρήσεις γης στην περιοχή της λίµνης Τριχωνίδας
Χρήσεις Γης

Έκταση (στρέµµατα)

Έκταση (στρέµµατα)

(*)

(**)

∆άση

137450

143500

Βοσκοτόπια

414634

350900

Εκτάσεις

150585

154406

Οικισµοί

11084

24600

Άγονες εκτάσεις

3834

-

Αναδασωτέες
εκτάσεις

103

-

Λοιπές χρήσεις

27

52

Καλλιεργήσιµες

(*) Εκτάσεις εντός της λεκάνης απορροής µε εµβαδοµέτρηση ArcView 3.2 ΕΚΘΕ
(**) Εκτάσεις σε όλη τη περιοχή των δήµων (Στοιχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Ειδικότερα, η λίµνη Τριχωνίδα περιβάλλεται από µία εύφορη
γεωργική περιοχή, µέσα στην οποία βρίσκονται αρκετοί οικισµοί
κατανεµηµένοι σε πέντε κυρίως δήµους µε συνολικό πληθυσµό
περίπου 34000 κάτοικοι από τους οποίους περίπου 29000 ζουν µέσα
στην υδρολογική της λεκάνη.
∆ραστηριότητες που συνεισφέρουν περισσότερο ή λιγότερο στην
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και στην επιβάρυνση µε ρύπους της
περιοχής γύρω από τη λίµνη έως και τη λίµνη, είναι µεταξύ άλλων :
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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♦ η εντατική αγροτική εκµετάλλευση,
♦ η ελεύθερη απόρριψη αστικών λυµάτων,
♦ τα απόβλητα µεταποιητικών αγροτικών βιοτεχνιών,
♦ τα απόβλητα κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων,
♦ οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις στερεών απορριµµάτων,
♦ τα απόβλητα µικρών βιοτεχνιών,
♦ οι εκχερσώσεις της παραλίµνιας βλάστησης, των συστάδων
δένδρων ή και των παραλιµνίων δασών,
♦ οι επιχωµατώσεις υγροτοπικών περιοχών.

Γεωργο-κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότητες
Η γεωργική παραγωγή στην περιοχή γύρω από τη λίµνη, λόγω των
ειδών και του τύπου των καλλιεργειών έχει πάρει εντατική µορφή εδώ
και αρκετά χρόνια.
Οι κυριότερες καλλιέργειες από την άποψη της στρεµµατικής
καλλιέργειας είναι ο καπνός (25000 στρέµµατα), οι ελιές µε 30000
περίπου στρέµµατα, άλλα και µε περίπου 285000 διάσπαρτα δένδρα,
ο αραβόσιτος (15000 στρέµµατα), η µηδική και το τριφύλλι (15000
στρέµµατα), τα κηπευτικά ( 5000 στρέµµατα), τα εσπεριδοειδή µε
8000 περίπου στρέµµατα και άλλα 10000 περίπου δένδρα, τα αµπέλια
µε 2000 στρέµµατα και τα δηµητριακά µε 7000 περίπου στρέµµατα
(Στοιχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Λιπάσµατα. Στην Τριχωνίδα οι ποσότητες

των θρεπτικών

συστατικών που καταλήγουν στη λίµνη και προέρχονται από τη
χρήση των λιπασµάτων ή και των υπολειµµάτων των καλλιεργειών
της περιοχής, διαµορφώνουν, τόσο τη σηµερινή ποιότητα των υδάτων,
όσο και τη µελλοντική µεταβολή τους.
Στην περιοχή χρησιµοποιούνται περί τους 44713 τόνοι λιπασµάτων
από τις οποίες προκύπτουν 6625 τόνοι άζωτο, 8116 τόνοι φώσφορος
και 703 τόνοι κάλιο (βλέπε στον πιο κάτω πίνακα).

Στις προαναφερθείσες ποσότητες αζώτου και φωσφόρου θα πρέπει να
προστεθούν και εκείνες που προέρχονται από τα υπολείµµατα της
σοδειάς που φορτίζουν το έδαφος. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις
παλαιοτέρων ερευνών, που έγινε στον ελληνικό χώρο , το ποσοστό
αυτό εκτιµάται σαν µέρος της ποσότητας των λιπασµάτων που
εφαρµόζεται κατ’ έτος. Έτσι, λοιπόν εκτιµάται ότι οι συνολικές
ποσότητες που φορτίζουν το έδαφος ως άθροισµα της ποσότητας που
προέρχεται από τα λιπάσµατα και αυτής που προέρχεται από τα
υπολείµµατα της σοδειάς, στη περιοχή της Τριχωνίδας, ανέρχονται
συνολικά σε 7956 τόνους αζώτου και 8458 τόνους φωσφόρου. Με την
παραδοχή ότι 12-25% και 3,8 % των φορτίων αυτών αντίστοιχα σε
άζωτο και φώσφορο επηρεάζουν ετησίως τον υδάτινο αποδέκτη
συµπεραίνεται ότι

η φόρτιση η οφειλόµενη στη χρήση των

λιπασµάτων που επιβαρύνει τη λίµνη Τριχωνίδα ανέρχεται σε 1193
τόνους άζωτο και 321 τόνους φώσφορο.
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Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι εκτιµήσεις των ποσοτήτων ανά
είδος λιπάσµατος και οι εξ αυτών προκύπτουσες ποσότητες αζώτου,
φωσφόρου και καλίου.
Είδη και ποσότητες χρησιµοποιούµενων λιπασµάτων
(Στοιχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Είδος
λιπάσµατος

Ποσότητες
Χρήσης
(τόνοι)

Ποσότητες Εφαρµογής(τόνοι)
Ν

P

K

26-0-0

1521

395

-

-

33-10-0

564

186

56

-

21-0-0

595

125

-

-

0-48-0

8924

-

4283

-

8-16-24

1236

99

198

297

20-10-0

26590

5318

2659

-

11-15-15

2709

298

406

406

16-20-0

1273

204

254

-

0-20-0

1301

-

260

-

ΣΥΝΟΛΟ

44713

6625

8116

703
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Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι, σε γενικές γραµµές, λόγω
του µεγάλου όγκου του νερού της λίµνης και του γρήγορου ρυθµού
ανανέωσης των νερών της, η επίδραση της φόρτισης των θρεπτικών
ουσιαστικών στην υδατοποιότητα της λίµνης φαίνεται να είναι προς
το παρόν µικρή και αµελητέα, γιατί όπως έχει προαναφερθεί εδώ και
µία δεκαετία η τροφική κατάσταση της λίµνης κυµαίνεται ανάµεσα
στον ολιγο-µεσοτροφισµό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε
περιοχές όπου εκβάλλουν ρέµατα που µεταφέρουν απορροές από τις
καλλιέργειες ιδιαίτερα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
Έτσι, λοιπόν εκτιµάται ότι, οι συνολικές ποσότητες που
φορτίζουν το έδαφος -ως άθροισµα της ποσότητας που προέρχεται
από τα λιπάσµατα και αυτής που προέρχεται από τα υπολείµµατα της
σοδειάς-, στη περιοχή της Τριχωνίδας, ανέρχονται συνολικά σε 7956
τόνους αζώτου και 8458 τόνους φωσφόρου. Με την παραδοχή ότι 1225% και 3,8 % των φορτίων αυτών αντίστοιχα σε άζωτο και φώσφορο
επηρεάζουν ετησίως τον υδάτινο αποδέκτη, συµπεραίνεται ότι

η

φόρτιση που οφείλεται στη χρήση των λιπασµάτων και που
επιβαρύνει τη λίµνη Τριχωνίδα ανέρχεται περίπου σε 1193 τόνους
άζωτο και 321 τόνους φώσφορο.
Η πρακτική χρήσης της κοπριάς για λίπασµα και η εναπόθεση της
στους αγρούς κατά τους χειµερινούς µήνες, πρέπει να τύχει ιδιαίτερης
προσοχής, διότι ο κίνδυνος της ταχείας µεταφοράς της προς τους
γειτονικούς υδατικούς αποδέκτες, είναι πολύ µεγάλος.

Φυτοφάρµακα. Τα φυτοφάρµακα είναι οι ουσίες εκείνες που
χρησιµεύουν για την καταπολέµηση των διαφόρων ασθενειών και
παρασίτων στις γεωργικές καλλιέργειες. Αποτελούν
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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πλέον σοβαρές κατηγορίες ρυπαντών µε σοβαρές επιπτώσεις στην
υγεία των διαφόρων οργανισµών και του ανθρώπου.
Οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στους διαφόρους οργανισµούς
οφείλονται,
• Στη µεγάλη τοξικότητα τους σε πλήθος οργανισµών.
• Στη µακρόχρονη παραµονή τους στο περιβάλλον, είτε υπό την
αρχική τους µορφή, είτε µε την µορφή των διαφόρων µεταβολιτών
τους που προκύπτουν από τις φυσικοχηµικές διεργασίες στη φύση.
Μάλιστα µερικές φορές είναι περισσότερο τοξικές από το ίδιο το
φυτοφάρµακο στην αρχική του µορφή.
• Στην ιδιότητα τους να µεταφέρονται σε αποστάσεις πολύ µακριά
από το σηµείο εφαρµογής τους, εισερχόµενα στην τροφική αλυσίδα
µε πιθανότητα να προκαλέσουν µεταλλάξεις.
Οι κυριότερες κατηγορίες των φυτοφαρµάκων είναι τα εντοµοκτόνα,
τα µυκητοκτόνα, τα παρασιτοκτόνα, καθώς και τα διάφορα
απολυµαντικά εδάφους.
Για την περιοχή της Τριχωνίδας δεν υπάρχουν έγκυρα στοιχεία για τις
χρησιµοποιούµενες ποσότητας φυτοφαρµάκων, διότι οι γεωργοί τα
αγοράζουν από πλήθος προµηθευτών στην ευρύτερη περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας, ανάλογα µε την τιµή προσφοράς τους.
Σε παλαιότερες µελέτες αναφέρεται, όταν η προµήθεια των
φυτοφαρµάκων γινόταν

κατά κύριο λόγο από του τοπικούς

γεωργικούς συνεταιρισµούς, ότι η ετήσια ποσότητα ανέρχονταν σε 26
τόνους. Ειδικότερα, µία σειρά αναλύσεων που έγινε τότε σε τρεις
περιοχές της λίµνης από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Τρ. Αλµπάνη έδωσε τα εξής αποτελέσµατα :
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- τα οργανοφωσφορικά παράγωγα µετρήθηκαν σε συγκεντρώσεις που
κυµαίνονταν από το όριο ανίχνευσης µέχρι και 0.31 µg/l. Ειδικότερα
τα Diazinon (0.03-0.14 µg/g), Azinphos ethyl (µη ανιχνευθέν µέχρι
0.31 µg/l), Fenthion (µη ανιχνευθέν µέχρι 0.23 µg/l),

Parathion

methyl (µη ανιχνευθέν µέχρι 0.26 µg/l ), Chlorpyrifos (µη ανιχνευθέν
µέχρι 0.31 µg/l). Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν κατά
τα µέσα της θερινής περιόδου και ελάχιστες κατά τις δειγµατοληψίες
της χειµερινής περιόδου.
- τα οργανοχλωριωµένα συνήθως βρίσκονταν κάτω από το όριο
ανίχνευσης (Chloroneb) και µόνο κατά τη θερινή περίοδο αποκτούσαν
συγκεντρώσεις που έφθαναν τα 0.21 µg/l.
- τα καρβαµίδια Carbofuran και Pirimicarb δεν ανιχνεύθηκαν κατά
τις δειγµατοληπτικές περιόδους, εκτός από µία συγκέντρωση 0.04 µg/l
του Carbofuran, κατά τη χειµερινή περίοδο.
- οι τριαζίνες και τα αµιδικά (Atrazine, Simazine) κυµαίνονταν στις
συγκεντρώσεις τους από, µη ανιχνευθέν µέχρι 3.53µg/l για το
Atrazine και µέχρι 2.26 µg/l για το Simazine κατά τη θερινή περίοδο.
τα παράγωγα των οξέων εµφανίζονταν µε Metolachlor (µη ανιχνευθέν
µέχρι 0.21 µg/l), 2,4-D 0.02 µέχρι 0.39 µg/l), ενώ δεν ανιχνεύθηκαν τα
Alachlor και Trichlopyr. Οι µέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν
κατά τη θερινή περίοδο και οι ελάχιστες τη χειµερινή.
Στην εν λόγω µελέτη είχε εκτιµηθεί, ότι η συνολική δραστική ουσία
των φυτοφαρµάκων στη γεωργική περιοχή της Τριχωνίδας έφτανε
ετησίως γύρω στα 200 gr ανά στρέµµα. Η τιµή αυτή, είναι πολύ
µικρή, σε σύγκριση µε άλλες περιοχές της χώρας όπως αυτής των
Ιωαννίνων, όπου η συνολική δραστική ουσία των φυτοφαρµάκων
αναφέρεται ότι είναι της τάξης των 1.2 – 3.2 kg ανά στρέµµα .
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Συγκεντρώσεις φυτοφαρµάκων (µg/l) κατά τις δειγµατοληψίες
στη λίµνη Τριχωνίδα (ΜΑ= Μη ανιχνευθέν).
Μέγιστη

Ελάχιστη

µg/l

µg/l

Azinphos Ethyl

0.06

MA

Diazinon

0.14

0.03

Fenthion

0.27

MA

Parathion Methyl

0.26

MA

Endosulfan

0.21

MA

Dimethoste

MA

MA

Chlorpyrithos

0.31

MA

Pirimicard

MA

MA

Carbofuran

0.04

MA

Chroroneb

MA

MA

Atrazine

3.53

0.08

Amitrol

0.05

MA

Simazine

2.16

MA

Alachlor

MA

MA

Metalachlor

0.11

MA

2,4-D

0.39

0.02

Triclopyr

MA

MA

Φυτοφάρµακα
Εντοµοκτόνα

Μυκητοκτόνα

Ζιζανιοκτόνα

Ως προς την τοξικολογική εκτίµηση των
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

φυτοφαρµάκων και

Οργανισµό Υγείας, οι µέγιστες

αποδεκτές καταναλώσεις για τον άνθρωπο είναι σε mg/kg βάρους, για
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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το azinphos 0,0025, για το parathion methyl 0,001, για το diazinon
0,002 και

τα carbofuran και carbaryl 0,01. Tα όρια για τα

οργανοφωσφορικά και τα καρβαµίδια στο πόσιµο νερό είναι 0,1 mg/l.
Oλες οι µετρηθείσες τότε συγκεντρώσεις ήταν κατά πολύ κάτω από
τα όρια ανοχής των οργανισµών και κάτω από τα όρια για το πόσιµο
νερό, ως προς τις τριαζίνες (<5.0 µg/l).
Στον πιο κάτω πίνακα αναγράφονται οι µέγιστες και οι ελάχιστες
τιµές που µετρήθηκαν στη λίµνη Τριχωνίδα
Σύµφωνα µε παρατηρήσεις από τοπικούς παράγοντες, στην περιοχή
Τριχωνίδας χρησιµοποιούνται οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, είτε
ως απολυµαντικά

εδάφους, είτε υπό τη µορφή ψεκασµού. Η

κατηγορία αυτή των ουσιών έχει εξαιρετικά καρκινογόνο δράση µε
επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα εάν χρησιµοποιηθούν στο έδαφος
δύο µήνες ή και λιγότερο από τη συγκοµιδή των καρπών, πρακτική
που θεωρείται πολύ επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Εξ’ ίσου
επικίνδυνοι είναι και οι ψεκασµοί διότι επηρεάζουν άµεσα την
τροφική αλυσίδα και οπωσδήποτε τον άνθρωπο. Η πρακτική της
χρήσης τους δείχνει ότι δεν τηρούνται τα όρια ασφαλείας κυρίως σε
πατάτες και κηπευτικά.
Επίσης,

η

χρησιµοποίηση

των

οργανοφωσφορικών

για

την

καταπολέµηση του δάκου στα ελαιόδενδρα κατά τη διάρκεια του
φθινοπώρου έχει ως πιθανό αποτέλεσµα, υπολείµµατα των ουσιών
αυτών να βρεθούν, είτε στα προϊόντα, είτε στο νερό και τους
υδρόβιους οργανισµούς.
Ένα πρόβληµα που συνδέεται µε την πρακτική χρήσης των
φυτοφαρµάκων είναι και η απόρριψη των συσκευασιών τους
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ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον µέσα σε ρυάκια, χείµαρρους ή ακόµη
και στις άκρες των χωραφιών. Η πρακτική αυτή εγκυµονεί κινδύνους
λόγω των συµπυκνωµένων υπολειµµάτων που παραµένουν στη
συσκευασία και την έκπλυση τους σε χώρους που έχουν εύκολη
πρόσβαση ζώα και άνθρωποι.
Κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία στη λεκάνη απορροής της Τριχωνίδας
παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη και η κύρια µορφή της είναι η
ελεύθερη βόσκηση των ζώων που αποτελεί και την πιο σηµαντική
κτηνοτροφική δραστηριότητα, για την οικονοµία της περιοχής. Ο
τρόπος αυτός της ελεύθερης βόσκησης έχει και τις ανάλογες
επιπτώσεις του στο περιβάλλον της περιοχής. Τα ζώα αυτά, είναι
κυρίως αιγοπρόβατα τα οποία παραµένουν στην περιοχή βόσκοντας,
καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους. Ένας µεγάλος αριθµός
πουλερικών βρίσκεται επίσης στην περιοχή, ως οικόσιτα ή ελεύθερα
ζώα, ενώ περιορισµένα είναι τα βοοειδή και τα χοιρινά.
Να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των αιγοπροβάτων και των πουλερικών
παρουσιάζει µία σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Συνολικά στην
περιοχή εκτρέφονται περί τα 119000

αιγοπρόβατα, 118000

πουλερικά, 500 περίπου βοοειδή και 10περίπου χοίροι
Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε τη ρύπανση που
δηµιουργείται από το µεγάλο αριθµό των πουλερικών τα οποία είναι
οικόσιτα ή και βόσκουν ελεύθερα στην περιοχή. Εκτιµάται ότι τα
περιττώµατα των πουλερικών είναι τα πλουσιότερα σε συγκεντρώσεις
αζωτούχων ενώσεων και ότι αν παραµείνουν εκτεθειµένα στο
περιβάλλον για αρκετό διάστηµα, τότε µόνο ολόκληρη η ποσότητα
της αµµωνίας τους αποµακρύνεται από αυτά .
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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Στο γενικότερο θέµα της ελεύθερης βόσκησης των ζώων, πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη γιατί συνήθως αυτά βρίσκονται πλησίον της
λίµνης, αλλά και σε υγρά λιβάδια, ρυάκια και ρέµατα. Έτσι, τα εδάφη
που οποία κινούνται τα ζώα αυτά είναι πιο ευάλωτα στη διάβρωση, η
οποία γίνεται εντονότερη µε τα χρόνια, ενώ ταυτοχρόνως µειώνεται
και η ικανότητα των εδαφών αυτών να απορροφούν νερό. Επίσης, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι τα ζώα πολλές φορές κοπρίζουν και µέσα στα
ρυάκια και τα ρέµατα, οπότε η µεταφορά στο νερό των θρεπτικών
συστατικών που περιέχονται στα περιττώµατά τους µπορεί να είναι
ταχύτατη.
Εκτίµηση της συνολική φόρτιση της περιοχής της Τριχωνίδας
από τα ζωικά της απόβλητα.
____________________________________________________________________
Συνολική Φόρτιση
Βοοειδή

Χοίροι

Αιγοπρόβατα

Πουλερικά ΣΥΝΟΛΟ

Τον. / έτος
____________________________________________________________________
Υγρά απόβλητα

3981

1730

Β.O.D.5

112

74

C.O.D.

640

Ολικά Στερεά

5070

73233

1561

277

2025

248

19949

1191

22028

684

234

18561

1291

20770

Άζωτο

47

13

745

76

883

Φώσφορος

7

2 ,5

114

26

150

22,3

487

Kάλιο

11,3

2,8

62450

451

____________________________________________________________________
Ισοδύναµο Πληθ.

2077

1391

28969

5147

37586

____________________________________________________________________
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Από τις πιο πάνω παραγόµενες ποσότητες θρεπτικών, αλλά και από
τον αριθµό των ζώων που βρίσκονται και βόσκουν στην περιοχή,
υπολογίζεται ότι, ποσοστό 30% για το Ν και 15% για το Ρ κατά
µεγίστη εκτίµηση, θα φθάσει στη λίµνη. Εποµένως, η ετήσια
προσθήκη προς το λιµναίο αποδέκτη της Τριχωνίδας των θρεπτικών
συστατικών των κτηνοτροφικών αποβλήτων θα είναι περίπου, 264
τόνοι άζωτο (14,1 , 4, 223,5 και 22,8 τόνοι αντίστοιχα για τα
βοοειδή, χοιρινά, αιγοπρόβατα και πουλερικά) και 22,5 τόνοι
φώσφορος (1,05, 0,38 , 17,1 και 3,9 τόνοι αντίστοιχα για τα βοοειδή,
χοιρινά, αιγοπρόβατα και πουλερικά).
Γεωργο-κτηνοτροφικές µονάδες µεταποίησης. Στη περιοχή της
Τριχωνίδας

υπάρχουν

αγροτο-βιοτεχνικές

ελαιοτριβεία, τυροκοµεία και

µονάδες,

όπως

σφαγεία, καθώς και άλλες µικρές

µονάδες. Το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα, που έχει ευρύτατες
επιπτώσεις, προέρχεται από τα ελαιοτριβεία που αποτελούν και τη
σπουδαιότερη οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. Σηµειώνεται,
ότι στην

ευρύτερη ή εγγύτερη περιοχή δεν υπάρχει µονάδα

καθαρισµού των αποβλήτων τους.
Όπως είναι γνωστό, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν υψηλό
οργανικό φορτίο, συλλέγονται σε απορροφητικούς ή στεγανούς
βόθρους, αλλά από µαρτυρίες των κατοίκων της Τριχωνίδας και δικές
µας παρατηρήσεις, συνήθως αυτά ρίχνονται σε ρυάκια και ρέµατα για
να φτάσουν και στη λίµνη ακόµη. Μάλιστα επειδή η λειτουργία τους
συµπίπτει µε την περίοδο των βροχοπτώσεων η µεταφορά τους προς
τη λίµνη γίνεται µε ταχείς ρυθµούς.
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Σφαγεία. Τα απόβλητα των σφαγείων παράγονται κατά τη διαδικασία
της σφαγής των ζώων, καθώς και από το πλύσιµο του δαπέδου των
εγκαταστάσεων. Συνήθως, δεν ακολουθείται καµία διαδικασία
επεξεργασίας των αποβλήτων τους και όλα τα σφαγεία που
βρίσκονται στην περιοχή της Τριχωνίδας χρησιµοποιούν για τα
απόβλητα τους σηπτικούς βόθρους, ενώ τα στερεά υπόλοιπα
απορρίπτονται µαζί µε τα αστικά στη χωµατερή του Αχελώου.
Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται η δυναµικότητα των σφαγείων στους
διαφόρους δήµους γύρω από τη λίµνη .
Αριθµός σφαγειαζοµένων ζώων ανά έτος στη περιοχή της Τριχωνίδας
(ΖΒ = Ζωντανό βάρος)
Αριθµός σφαγειαζοµένων ζώων / έτος
Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Τόνοι ΖΒ /
έτος

Σύνολο

1654

41920

13580

(*)

3644

(*) Ο υπολογισµός έγινε µε βάση τα ακόλουθα βάρη ζωντανών ζώων (ΖΒ).Βοοειδή
450 Kg., αιγοπρόβατα 40 Kg., Χοίροι 90 Kg.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων
για σφαγείο γενικής χρήσεως, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία,
καθώς και τα εκτιµώµενα ρυπαντικά φορτία για την περιοχή της
Τριχωνίδας
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Χαρακτηριστικά αποβλήτων και εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων
από τα σφαγεία της περιοχής Τριχωνίδας.
Χαρακτηριστικά

Εκτίµηση

αποβλήτων

συνολικής

ανά τόνο

φόρτισης

σωµατικού βάρους

ανά είδος
αποβλήτου

Υγρά απόβλητα

5,33 m3

19419 m3

ΒΟD5

6 Kg

21860 Kg

Aαιωρούµενα σωµατίδια

5,6 Kg

20402 Kg

Λίπος

2,1 Kg

7651 Kg

Ολικό Ν

0,68 Kg

2477 Kg

Ολικός P

0,05 Kg

182 Kg

Cl

2,6 Kg

9472 Kg

Τυροκοµεία. Στη περιοχή της Τριχωνίδας υπάρχουν λίγα τυροκοµεία
που συνολικά επεξεργάζονται περίπου 1770 τόνους γάλακτος
ετησίως. Σύµφωνα µε την επικρατούσα πρακτική, ένα µέρος του
τυρόγαλου χρησιµοποιείται, ενώ ένα άλλο απορρίπτεται στους
βόθρους που χρησιµοποιούνται

για τα υπόλοιπα λύµατα των

ελαιοτριβείων και σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας τους.
Στον πιο κάτω πίνακα

φαίνονται οι επί µέρους ποσότητες

επεξεργασίας του γάλακτος σε ετήσια βάση.
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Ετήσιες ποσότητες γάλακτος που επεξεργάζονται τα τυροκοµεία
της περιοχής Τριχωνίδας.
Ετήσια επεξεργασία γάλακτος
(τόνοι)

1770

Σύνολο

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων των
τυροκοµικών µονάδων και η εκτίµηση του φόρτου των λυµάτων που προκύπτει από
την παραγωγή τους. Ο συνολικός φόρτος σε σύγκριση µε τις άλλες δραστηριότητες
είναι µικρός. Έτσι η επίπτωση τους στο περιβάλλοντα χώρο είναι περισσότερο
τοπικής σηµασίας.
Ποσότητα αποβλήτων παραγόµενων από τη λειτουργία
των τυροκοµείων στην περιοχή Τριχωνίδας.

Είδος αποβλήτου

Χαρακτηριστικά

Εκτίµηση

αποβλήτου

συνολικής φόρτισης

Υγρά απόβλητα

2,42 m3

4283 m3

BOD5

5,3 Kg/ τόνο γάλακτος

9381 Kg

Αιωρούµενα

2,17 Kg/ τόνο Γάλακτος

3841 Kg

0,.62 Kg/ τόνο γάλακτος

1097 Kg

σωµατίδια
Άζωτο
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Ελαιοτριβεία. Στην περιοχή της Τριχωνίδας η καλλιέργεια των
ελαιόδενδρων είναι αρκετά αναπτυγµένη και ένα µεγάλο µέρος της
οικονοµικής δραστηριότητας βασίζεται στη παραγωγή του λαδιού. Τα
παραγόµενα απόβλητα έχουν υψηλό οργανικό φορτίο και κανένα από
τα ελαιοτριβεία

δεν διαθέτει βιολογικό καθαρισµό. Τα απόβλητα

τους διατίθενται συνήθως σε βόθρους, όµως γενική είναι η εντύπωση
ότι αργά ή γρήγορα τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στο περιβάλλον,
κυρίως σε γειτονικούς χείµαρρους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
σοβαρό πρόβληµα ρύπανσης κατά µήκος των ρεµάτων αυτών. Επειδή
µάλιστα η λειτουργία των ελαιοτριβείων συµπίπτει ως επί το πλείστον
µε την περίοδο των βροχών, η µεταφορά των ρυπαντών προς τη λίµνη
γίνεται σχετικά γρήγορα. Μάλιστα, εάν τύχει κατά

την περίοδο

λειτουργίας των ελαιοτριβείων να παρατηρηθεί ξηρασία, τότε είναι
χαρακτηριστικό το σκούρο χρώµα λάσπης που αποµένει στις κοίτες
λόγω εξάτµισης του υγρού µέρους των ρυπαντών. Η λάσπη αυτή η
οποία περιέχει οργανικό φορτίο µπορεί να µεταφερθεί στη λίµνη µε τη
πρώτη νεροποντή και να προκαλέσει ανοξικές συνθήκες στα σηµεία
που τα ρέµατα ή οι χείµαρροι εισέρχονται στη λίµνη.
Είναι πλέον γενική εντύπωση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής
Τριχωνίδας και στη τοπική αυτοδιοίκηση ότι το πρόβληµα των
ελαιοτριβείων είναι σοβαρό και θα πρέπει να λυθεί σύντοµα. Κατά
καιρούς έχουν προταθεί λύσεις όπως αυτή της δηµιουργίας µονάδων
καθαρισµού

που

θα

δέχονται

τα

απόβλητα

των

διαφόρων

ελαιοτριβείων. Εάν δε µάλιστα το στερεό υπόλειµµα από τη
κατεργασία των λυµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως λίπασµα
στους ελαιώνες το όφελος θα είναι διπλό. Φυσικά οι λεπτοµέρειες
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ενός τέτοιου αντιρρυπαντικού σχεδίου θα πρέπει να τύχει και της
κατάλληλης τεχνικοοικονοµικής και περιβαλλοντικής µελέτης.
Συνολικά κατά το 1998-99 τα 8 κλασσικά και τα 25 φυγοκεντρικά
ελαιοτριβεία της περιοχής Τριχωνίδας επεξεργάστηκαν 12674 τόνους
ελαιοκάρπου και παρήγαγαν

4340 περίπου τόνους λαδιού. Από

σύγκριση µε παλαιότερες µελέτες

φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί τα

φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο γιατί η
παραγόµενη ρύπανση από τα φυγοκεντρικά είναι αισθητά µικρότερη,
σε σύγκριση µε εκείνη των κλασσικών ελαιοτριβείων. Ο όγκος των
αποβλήτων τους ετησίως βασισµένος σε νεότερες µελέτες που
υπολογίζεται σε 1,68 m3/ τόνο ελιών για τα φυγοκεντρικά και σε 1,18
m3/ τόνο ελιών για τα κλασσικά,

εκτιµάται για την περιοχή της

Τριχωνίδας ότι είναι :
-Για τα φυγοκεντρικά : 19423 τον. ελαιοκάρπου χ 1,68 m3 / τον.
ελαιοκάρπου = 15830 m3
: 3251 τον. ελαιοκάρπου χ 1,18 m3 / τον.

-Για τα κλασικά
ελαιοκάρπου = 3836 m3

∆ηλαδή σε ετήσια βάση αποδίδονται στο περιβάλλον συνολικός
όγκος 19693 m3 αποβλήτων.
Θα πρέπει να σηµειωθεί µε έµφαση ότι το είδος των ρύπων των
ελαιοτριβείων είναι

ικανό

να δηµιουργήσει εκτός των τοξικών

φαινοµένων και την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Οι οργανισµοί
αυτοί, είτε µπορεί να είναι παθογόνοι και να παράγουν τοξικές ουσίες
στο νερό, είτε να προκαλέσουν ακόµη και ασφυκτικές συνθήκες στο
νερό λόγω κατανάλωσης µεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου. Μία άλλη
κατηγορία ρύπων των ελαιοτριβείων είναι οι πολυφαινόλες, οι
πολυαλκοόλες και τα οργανικά οξέα, τα οποία έχουν µεγάλη
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φυτοτοξικότητα

και

επηρεάζουν

άµεσα

την

ανάπτυξη

του

φυτοπλαγκτού που αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας
µε απρόβλεπτες συνέπειες για το οικοσύστηµα της λίµνης. Οι
φαινόλες απ΄ ότι είναι γνωστό αποτελούνται από αρκετά σταθερά
µόρια που έχουν µεγάλη τοξικότητα στους υδρόβιους ζωικούς
οργανισµούς.
Τύπος και αριθµός ελαιοτριβείων στην περιοχή Τριχωνίδας
(Φ= Φυγοκεντρικό, Κ = Κλασσικό)

∆ήµος

Αριθµός

Τύπος

Επεξεργασία

Ελαιοτριβείων

Ελαιοτριβείου

Ελαίων
(τόνοι)

Αρακύνθου
Ματαράγκα

3

3Φ

2151

Γραµµατικού

3

2Φ+1Κ

1151

Παπαδάτες

2

2Φ

2670

Ζευγαράκι

1

1Φ

1542

Κ. Κεράσοβο

1

1Φ

1234

Θέρµο

1

1Φ

500

Αγ. Σοφία

1

1Κ

400

Μυρτιά

2

2Κ

1000

Καινούργιο

2

2Φ

1800

Παναιτώλιο

1

1Φ

850

Γαβαλού

3

3Φ

3130

Μακρυνού

3

1Φ+2Κ

3345

∆αφνιάς

1

1Κ

375

Θέρµου

Θεστιέων

Μακρυνείας
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Ακρες

1

1Κ

300

Παραβόλα

3

3Φ

980

Παντάνασσα

2

2Φ

611

Νεροµάνα

3

3Φ

635

Σύνολο

33

25Φ, 8Κ

22674

Παραβόλας

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι ποσότητες των παραγοµένων
ρύπων από τη λειτουργία των ελαιοτριβείων στην περιοχή της
Τριχωνίδας.
Εκτίµηση των ποσοτήτων των παραγοµένων ρύπων από τη λειτουργία των
ελαιοτριβείων της περιοχής της Τριχωνίδας.
Είδος ρυπαντών

Κλασσικά

Φυγοκεντρικά Σύνολα ανά

(Τόνοι)

(Τόνοι)

ρύπο (Τόνοι)

382,47

2072,05

2454,5

17,30

91,37

108,7

σωµατίδια(TVS)

334,51

1872,02

2206,5

Στάχτη

37,17

200,03

237,2

άνθρακας(TOC)

245,94

1299,35

1545,3

Ολικό άζωτο (TKN)

4,41

24,80

29,2

Ολικός φώσφορος ως P2O5

3,34

17,29

20,6

PH

4,5

4,8

-

BOD5

263,58

1484,69

1748,3

COD

606,81

3018,33

3625,1

Ολικά σάκχαρα

99,20

524,05

623,3

Λίπη και Έλαια

10,74

53,51

64,3

Πολυαλκοόλες

18,22

104,09

122,3

Ολικά σωµατίδια (TS)
Ολικά αιωρούµενα σωµατίδια
(TSS)
Ολικά πτητικά

Ολικός οργανικός
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Γλυκερόλη

0,38

2,02

2,4

Ολικές Πρωτείνες

108,56

584,41

693,0

Οργανικά οξέα

18,72

104,74

123,5

Ολικές φαινολικές ενώσεις

65,79

347,52

413,3

Φαινολικά οξέα

1,84

9,14

11,0

Τανίνες

25,86

130,85

156,7

Πηκτίνες

12,47

70,16

82,6

Κάλιο ως K2O

14,46

77,33

91,8

Νάτριο ως Na2O

1,56

7,93

9,5

Ασβέστιο ως CaO

1,47

8,84

10,3

Σίδηρος ως FeO

0,18

1,04

1,2

Μαγνήσιο ως MgO

0,28

1,63

1,9

Πυρίτιο ως SiO2

0,11

0,59

0,7

Ολικό θείο

0,39

2,06

2,4

Ολικό χλώριο

0,84

4,05

4,9

Μαγγάνιο

0,07

0,39

0,5

Ψευδάργυρος

0,77

0,39

1,2

Χαλκός

0,04

0,20

0,2

Βιοτεχνικές µονάδες. Από την άποψη των βιοτεχνικών µονάδων στην
περιοχή του ∆ήµου Θεστιαίων υπάρχουν δύο µικρές βιοτεχνίες για
την επεξεργασία και τυποποίηση επιτραπέζιων µαύρων και πράσινων
ελιών. Από αυτές, 300 τόνοι είναι πράσινες και 3200 τόνοι µαύρες
ελιές. Η διάθεση των αποβλήτων των µονάδων αυτών γίνεται σε
απορροφητικούς βόθρους µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των υπογείων
υδροφορέων. Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που
φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες για το είδος αυτό της
δραστηριότητας ο συνολικός ρυπαντικός φόρτος που παράγεται
εκτιµάται ότι είναι:
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Εκτίµηση της παραγωγής ρυπογόνων ουσιών από την κατεργασία µαύρων
ελιών στην περιοχή της Τριχωνίδας.
(*) Ο υπολογισµός των ρυπαντικών φορτίων έγινε µε βάση τις µεγαλύτερες τιµές
που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα .
Χαρακτηριστικά

Συνολικός φόρτος (*)

pH

-

Αιωρούµενα σωµατίδια g/ l

1,74 τόνοι

∆ιαλυµένα σωµατίδια g/ l

188,5 τόνοι

BOD5 g/ l

18,4 τόνοι

COD g/ l

55,2 τόνοι

Cl g/ l

122,2 τόνοι

NaCl g/ l

201,8 τόνοι

Παραγωγή αποβλήτου

6080 m3

Συνολικός φόρτος από την κατεργασία την κατεργασία των πράσινων ελιών
στην περιοχή της Τριχωνίδας.
(*) Ο υπολογισµός των ρυπαντικών φορτίων έγινε µε βάση τις µεγαλύτερες τιµές
του πιο πάνω πίνακα

Χαρακτηριστικά αποβλήτου

Συνολικός φόρτος

PH

-

Αιωρούµενα σωµατίδια

0,31 τόνοι

∆ιαλυµένα σωµατίδια

78 τόνοι

BOD5

2,6 τόνοι

COD

26,3 τόνοι

Cl

11,6 τόνοι

NaCl

19,2 τόνοι
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Παραγωγή αποβλήτου

3450 m3

Επιχωµατώσεις. Οι επιχωµατώσεις δηµιουργούνται µε σκοπό την
ευκολότερη πρόσβαση στη λίµνη, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για
τη δηµιουργία κτισµάτων, αλλά και για την επέκταση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων. Αποτελούν για την Τριχωνίδα, ένα
σοβαρό πρόβληµα για τις παραλίµνιες περιοχές αποτελούν και οι
επιχωµατώσεις που αλλοιώνουν την ακτογραµµή της λίµνης,
καταστρέφουν τα ενδιαιτήµατα, τη βιοποικιλότητα και πιθανότατα
αποτελούν και εστίες ρύπανσης, όταν τα υλικά τους δεν είναι αδρανή.

Η αστική ανάπτυξη εντοπίζεται κυρίως γύρω από τη λίµνη. Σήµερα,
δεν υπάρχει ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης, όπως επίσης δεν
υπάρχουν και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων στους τέσσερις
από τους πέντε δήµους της περιοχής.
Σε ορισµένους από τους δήµους υπάρχουν υποτυπώδη αυτοσχέδια
δίκτυα που µεταφέρουν τα οικιακά λύµατα µαζί µε τα όµβρια ύδατα
σε γειτονικούς προς τους οικισµούς χείµαρρους, µέσω των οποίων
τελικά κατευθύνονται ανεπεξέργαστα προς στη λίµνη.

Πληθυσµός της υδρολογικής λεκάνης της Τριχωνίδας
(στοιχεία ∆ήµων, απογραφή 1991/2001)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(απογραφή '91)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(απογραφή 2001)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Μεταβολή
ΣΤΗΝ
(%)
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΛΕΚΑΝΗ
(απογραφή '91)
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∆ΗΜΟΣ
Αρακύνθου

7,008

6,381

-8.95

4,827

Θέρµου

9,322

9,232

-0.97

6,567

Θεστιέων

7,594

7,042

-7.27

7,594

Μακρυνείας

5,282

5,163

-2.25

5,231

Παραβόλας

5,119

4,460

-12.87

4,641

ΣΥΝΟΛΟ

34,325

32,278

-5.96

28,860

Το πρόβληµα των αστικών λυµάτων στην Τριχωνίδα δεν φαίνεται ότι
έχει πάρει ακόµη οξυµµένη µορφή, όσον αφορά τη λίµνη, λόγω του
µεγάλου όγκου νερού της και όπως φαίνεται, του σχετικά γρήγορου
ρυθµού ανανέωσης των νερών της. Υπάρχουν σε εξέλιξη µελέτες για
συλλεκτήρες λυµάτων, τόσο για το βόρειο άξονα της λίµνης, όσο και
για το νότιο, αλλά η υλοποίηση των έργων καθυστερεί. Παρόλα αυτά
οφείλουµε να τονίσουµε ότι, επειδή η υδρολογική λεκάνη της λίµνης
είναι µικρή και οι κλίσεις των εδαφών σχετικά µεγάλες, η µεταφορά
προς τη λίµνη υλικών και ουσιών είναι ταχύτατη. Εξάλλου, η
πλειοψηφία των σπιτιών χρησιµοποιεί απορροφητικούς βόθρους, ενώ
υπάρχουν

αρκετές

χρησιµοποιούνται

ως

περιπτώσεις,
βόθροι,

όπου

δηλαδή

παλαιά
η

πηγάδια

χειρότερη,

από

περιβαλλοντική διάσταση, απόρριψη ή διάθεση αστικών λυµάτων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και τους σχετικούς πίνακες, ο όγκος των
παραγοµένων λυµάτων στην περιοχή της Τριχωνίδας, βασισµένος για
χρήση νερού 250 lt/ άτοµο/ ηµέρα, που αντιστοιχεί σε

90 m3/

κάτοικο/ έτος περίπου -και ο οποίος θεωρείται πιο κοντά στην
ελληνική πραγµατικότητα -, εκτιµάται ότι θα είναι ετησίως :
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90 m3/ κάτοικο/ έτος Χ 28860 κάτοικοι = 2.597.400 m3/ έτος
Τα υπολογιζόµενα ρυπαντικά φορτία για την περιοχή της Τριχωνίδας
είναι ενδεικτικά, γιατί µέσω της διήθησης των αστικών λυµάτων από
τα εδαφικά στρώµατα, µόνο ένα µέρος τους, είναι δυνατό να
επηρεάσει το λιµναίο αποδέκτη, όπως αναφέρεται σε ανάλογες
περιπτώσεις ελληνικών περιοχών.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι εκτιµήσεις των παραγοµένων
ποσοτήτων ανά κατηγορία ρύπου, για τις περιπτώσεις ασθενούς και
µεσαίας ισχύος λύµατος.

Εκτίµηση ποσοτήτων παραγοµένων ρύπων από αστικά λύµατα ασθενούς ή
µέσης ισχύος στην περιοχή Τριχωνίδας

Είδος
Στερεά, ολικά
∆ιαλελυµένα, Ολικά
Μη πτητικά
Πτητικά
Αιωρούµενα σωµατίδια
Μη πτητικά
Πτητικά
ΒOD5 (20 oC)
TOC
COD
Αζωτο (Ολικό ως Ν)
Οργανικό
Ελεύθερη αµµωνία
Νιτρώδη
Νιτρικά
Φώσφορος (Ολικός ως P)
Οργανικός
Ανόργανος

Ασθενούς ισχύος
λύµατα
(Τόνοι/ έτος)
909,09
649,35
376,62
272,73
259,74
51,74
207,79
285,71
207,79
649,35
51,95
20,78
31,17
0,00
0,00
10,39
2,60
7,79
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Μέσης ισχύος
λύµαταο
(Τόνοι/ έτος)
1870,13
1298,70
779,22
519,48
571,43
142,86
428,57
571,43
415,58
1298,70
103,90
38,96
64,94
0,00
0,00
20,78
7,79
12,99
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Cl
SO4
Αλκαλικότητα
Λίπη

77,92
51,95
129,87
129,87

129,87
77,92
259,74
259,74

Ως προς τα στερεά απορρίµµατα στην περιοχή των τεσσάρων δήµων
πλησίον της λίµνης,, αυτά µεταφέρονται συνήθως σε χωµατερή
πλησίον του Αχελώου. Ο ∆ήµος Θέρµου χρησιµοποιεί χωµατερές που
βρίσκεται εντός των ορίων του δήµου, όπου και τα καίει. Όσον αφορά
τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα του συγκεκριµένου δήµου, λόγω
του διάσπαρτου των πρώην οικισµών, η απόρριψη γίνεται σε πολλές,
συνήθως µη εγκεκριµένες περιοχές δηµιουργώντας έτσι ανεξέλεγκτες
καταστάσεις απόρριψης στο περιβάλλον. Το φαινόµενο αυτό
παρατηρείται και σε άλλες περιοχές γύρω από τη λίµνη, όπου κάθε
είδους απορρίµµατα απορρίπτονται στις κοίτες των χειµάρρων, στις
πλαγιές, στους δρόµους, ακόµη και σε περιοχές στην ακτή της λίµνης.
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Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των δήµων, όπως είναι
περισσότεροι κάδοι απορριµµάτων και κατάλληλα εξοπλισµένα
αυτοκίνητα συνδυασµένα µε ένα επαρκές σύστηµα αποκοµιδής µε την
ταυτόχρονη ενηµέρωση των κατοίκων, θα αποτελούσε µια καλή αρχή
για τον περιορισµό της ανεξέλεγκτης απόρριψης στο περιβάλλον
σκουπιδιών, µπαζών και παλαιών αντικειµένων οικοσκευής.
Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται

ο ετήσιος όγκος των στερεών

απορριµµάτων που παράγονται στην περιοχή γύρω από τη λίµνη.

Ετήσια ποσότητα παραγωγής στερεών απορριµµάτων ανά ∆ήµο
(πληροφορίες από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων)
∆ήµος

Ετήσιος Όγκος απορριµµάτων
(τόνοι)

Αρακύνθου

2111

Θέρµου

3860 (*)

Θεστιέων

3010

Μακρυνείας

771
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Παραβόλας

1569

Σύνολο

11321

(*) Από αυτά 360 περίπου τόνοι διατίθενται σε πρόχειρες µη εγκεκριµένες
υγειονοµικά περιοχές.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των στερεών απορριµµάτων δηµιουργεί
πέρα από την αισθητική υποβάθµιση του τοπίου και κινδύνους
πυρκαγιών και πληµµυρών, στη περίπτωση που απορρίπτονται αυτά
σε

χείµαρρους. Σ’

αυτά πρέπει να προστεθεί και η δηµιουργία

εστιών µόλυνσης, όπως πυκνή συγκέντρωση εµφάνιση τρωκτικών και
εντόµων, σε περιοχές µάλιστα που βρίσκονται πλησίον οικισµών.

Οι συνήθεις δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα (γεωργικές
καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αλιεία) εµπλουτισµένες από ποικίλες
ανθρωπογενείς τάσεις και συµπεριφορές, παρεµβαίνουν στο φυσικό
περιβάλλον της Τριχωνίδας και στη µεγαλύτερη ή µικρότερη
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του.
Ειδικότερα, η υπερβολική χρήση λιπασµάτων έχει οδηγήσει, -ευτυχώς
µόνο κατά περιόδους -, σε αυξανόµενο ευτροφισµό της λίµνης, ενώ οι
καλαµώνες οι οποίοι δρουν ως φίλτρα, πρέπει να προστατευθούν,
αλλά και να διαχειριστούν µε κατάλληλη πρακτική και οικολογικά
αποδεκτή µεθοδολογία, ώστε να αποδίδουν τα µέγιστα

και ως

αξιόλογα ενδιαιτήµατα της περιοχής και τις φυσικές τους λειτουργίες.
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Στην ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας η καλλιέργεια των
ελαιοδέντρων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και ένα µεγάλο µέρος της
οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής βασίζεται στην παραγωγή
του λαδιού. Συνολικά υπάρχουν 33 ελαιοτριβεία στην περιοχή, τα
παραγόµενα απόβλητα των οποίων, έχουν υψηλό οργανικό φορτίο.
Συνήθως, τα απόβλητα αυτά διατίθεται σε βόθρους, όµως γενική
είναι η εντύπωση – και πολλές οι µαρτυρίες - ότι τα απόβλητα αυτά
καταλήγουν στο περιβάλλον, κυρίως σε γειτονικούς χείµαρρους και
στη συνέχεια στη λίµνη. Έτσι, δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα
ρύπανσης κατά µήκος των ρεµάτων της λίµνης. Πρέπει να σηµειωθεί,
ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία
στην περιοχή και εποµένως αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα θετικό,
γιατί η παραγόµενη ρύπανση από τέτοιου είδους ελαιοτριβεία είναι
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.
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αισθητά µικρότερη σε σύγκριση µε εκείνη των παλαιότερων
κλασικών ελαιοτριβείων.
Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σήµερα στην περιοχή δεν
υπάρχει ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης, τα στερεά απορρίµµατα
απορρίπτονται οπουδήποτε, όπως επίσης ότι δεν υπάρχουν και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων στους τέσσερις από τους πέντε
δήµους της περιοχής. Ο ∆ήµος Θέρµου είναι ο µόνος ∆ήµος που
διαθέτει βιολογικό καθαρισµό.
Παρά τα όσα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το περιβάλλον
της Τριχωνίδας - αστικά λύµατα,

απόβλητα των κτηνοτροφικών

µονάδων, των ελαιοτριβείων και των βιοτεχνιών,

αλόγιστη

κατάχρηση του νερού (ύδρευση- άρδευση), των λιπασµάτων και των
φυτοφαρµάκων, αποξήρανση παραλίµνιων περιοχών, επέκταση
καλλιεργειών σε βάρος της λίµνης, παράνοµο κυνήγι και ψάρεµα -,
το ζητούµενο είναι να αντιληφθεί ο ντόπιος πληθυσµός ότι από αυτόν
και τις δραστηριότητές του εξαρτάται το µέλλον της Τριχωνίδας και
εποµένως

πρέπει

να

συνειδητοποιήσουν

οι

ντόπιοι,

ότι

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ» θα πρέπει να επικοινωνούν και να
συνυπάρχουν αρµονικά και στην Τριχωνίδα.
Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας – στο νερό και στο έδαφος
- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του συνολικού
περιβάλλοντος – φυσικό και ανθρωπογενές - της περιοχή της
Τριχωνίδας µε τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Ωστόσο,
υπάρχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα στην περιοχή τα οποία
απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιζητείται η επίλυση
τους, όπως είναι µεταξύ των άλλων:
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9 η ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών και µπάζων, οπουδήποτε και
ιδιαιτέρως, στις ευαίσθητες παραλίµνιες περιοχές, στους χείµαρρους
και στα ρυάκια,
9 η µεγάλη διακύµανση της στάθµης της λίµνης, ιδιαίτερα τη
θερινή περίοδο,
9 η ανεξέλεγκτη ρίψη των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, σε
ρυάκια, χείµαρρους και µέσα στη λίµνη, κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους.
9 η ελεύθερη βόσκηση, κυρίως από αιγοπρόβατα, στα παραλίµνια
υγρά λιβάδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
Ο έλεγχος των επιπτώσεων-παρεµβάσεων αυτών στο περιβάλλον της
περιοχής δεν µπορεί να προωθηθεί, εφόσον δεν υπάρχει αρµόδιος
φορέας διαχείρισης.
Το νερό στην Τριχωνίδα
Όπως είναι γνωστό:
• Το νερό είναι φυσικό αγαθό και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια
για ανεξέλεγκτη και σπάταλη χρήση του πουθενά, ακόµη και στην
περιοχή της Τριχωνίδας που φαίνεται ότι διαθέτει µεγάλα αποθέµατα
σε νερό.
• Το νερό συνεχώς περιορίζεται, όταν οι ρυθµοί χρήσης του
ξεπερνούν τους ρυθµούς της ανανέωσης του και όταν απουσιάζει η
σωστή διαχείριση, γεγονός που παρατηρείται και στην Τριχωνίδα.
• Η ποιότητα του νερού απειλείται από τη ρύπανση - απευθείας
απόρριψη λυµάτων, αποβλήτων σκουπιδιών και µπάζων στους
χειµάρρους, στα ρυάκια και στις παράκτιες ζώνες, υπερβολική χρήση

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.

64

των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων- και οφείλουµε να το
διατηρούµε σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα.
• Τα δάση, οι θαµνώνες, τα υγρά λιβάδια, τα παραλίµνια δάση, οι
καλαµώνες και οι υγρότοποι προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον,
ρυθµίζουν το κλίµα της περιοχής, συντηρούν τον κύκλο του νερού
και ανανεώνουν το επιφανειακό και το υπόγειο νερό της περιοχής και
εποµένως όλα αυτά τα οικοσυστήµατα και στην Τριχωνίδα πρέπει να
διατηρηθούν.
• Η σωστή διαχείριση του νερού και οι προτεραιότητες στις
χρήσεις του, σε καµία περίπτωση δεν περιορίζουν την ορθολογική
ανάπτυξη µιας περιοχής και έτσι οφείλουν να βλέπουν την ανάπτυξη
οι τοπικοί φορείς στην Τριχωνίδα.

Άρδευση
Όπως έχει προαναφερθεί ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµίας της
περιοχής Τριχωνίδας, στηρίζεται κυρίως στις αγρο-κτηνοτροφικές
δραστηριότητες, αφού η εδαφική έκταση της υδρολογικής λεκάνης
της

Τριχωνίδας

καλύπτεται

από

βοσκότοπους

(42%),

καλλιεργούµενες εκτάσεις (19%), δάση (17%), ενώ οι καλυπτόµενες
από νερό εκτάσεις καταλαµβάνουν το 13% της συνολικής έκτασης
της περιοχής µελέτης. Ειδικότερα, ως προς τις καλλιεργούµενες
εκτάσεις (154.406 στρέµµατα) οι αρδευόµενες εκτάσεις ανέρχονται
σε 96.839 στρέµµατα (63%).
Από

τις

αρδευόµενες

εκτάσεις

το

µεγαλύτερο

τµήµα

αποτελούν τα καπνά (26% του συνόλου των αρδευόµενων
εκτάσεων), ακολουθούν οι ελιές (21% του συνόλου των
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αρδευόµενων εκτάσεων), η µηδική (12 % του συνόλου των
αρδευόµενων

εκτάσεων)

και

το

καλαµπόκι

(11%

του

συνόλου των αρδευόµενων εκτάσεων).

Η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών είναι
ιδιαίτερα αυξηµένη στην περιοχή µελέτης. Το καθεστώς άρδευσης
στην περιοχή περιλαµβάνει εγκαταστάσεις κοινοτικών και ιδιωτικών
αντλητικών συγκροτηµάτων τα οποία αντλούν νερό από τη λίµνη
Τριχωνίδα και µέσω ανοικτών αρδευτικών καναλιών διανέµεται το
νερό σε ολόκληρη την περιοχή. Συγκεκριµένα, απευθείας από τη
λίµνη Τριχωνίδα αντλείται νερό για άρδευση από 5 συγκροτήµατα
συνολικής µέγιστης παροχής 20,136 m3/h τα οποία εξυπηρετούν
άµεσα 46,000 στρέµµατα καλλιεργειών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν άλλα
6 αντλητικά συγκροτήµατα που διανέµουν το νερό που έχει ήδη
αντληθεί από τα παραλίµνια αντλιοστάσια (Χάρτης 5), αλλά και
µέρος αυτού που έρχεται από την περιοχή του Αχελώου µέσω της
αρδευτικής διώρυγας ∆ΧΙ σε περιοχές περισσότερο αποµακρυσµένες
από τη λίµνη Τριχωνίδα, εξυπηρετώντας έτσι 32,000 στρέµµατα
περίπου. Επίσης, υπάρχουν ορισµένες εκτάσεις που ικανοποιούν τις
αρδευτικές τους ανάγκες απευθείας από τις διακλαδώσεις της
διώρυγας ∆ΧΙ και συµπληρώνεται τελικά ο αριθµός των αρδευόµενων
εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής (96,839 στρέµµατα).
Με βάση τα στοιχεία των αντλιοστασίων της περιοχής

και από

σχετική µελέτη του ΤΟΕΒ Παραβόλας (1998) για την αναµόρφωση
των αρδευτικών δικτύων της Παραβόλας και της Παµφίας προκύπτει,
εάν θεωρηθεί ότι απαιτούνται 650 m3 νερού ανά στρέµµα ετησίως, ότι
απευθείας από τη λίµνη αντλούνται για άρδευση των παραλίµνιων
περιοχών περί τα 30x106 m3 ετησίως (650 m3/στρέµµα ετησίως x
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46,000 στρέµµατα ). Περίπου η ίδια τιµή προκύπτει και αν
χρησιµοποιηθούν οι παροχετευτικές ικανότητες των αντλιοστασίων
της λίµνης Τριχωνίδας µε δεδοµένο ότι τα αντλητικά συγκροτήµατα
λειτουργούν

µόνο

κατά

την

αρδευτική

περίοδο

(Απρίλιος-

Σεπτέµβριος) και κατά µέσο όρο 12 ώρες ηµερησίως.
Εξάλλου, µε την ίδια µέθοδο µπορούν να υπολογιστούν και οι
συνολικές αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργούµενων παραλίµνιων
περιοχών. Έτσι, γνωρίζοντας ότι οι αρδευόµενες εκτάσεις στην
υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας είναι 96.839 στρέµµατα και
θεωρώντας σαν ετήσια κατανάλωση 650 m3 ανά στρέµµα προκύπτει
ότι οι συνολικές ετήσιες αρδευτικές ανάγκες των παραλίµνιων
καλλιεργούµενων εκτάσεων είναι περίπου 63x106 m3 . Συνεπώς, όπως
φαίνεται από τα ανωτέρω δεδοµένα οι αντλήσεις απευθείας από τη
λίµνη Τριχωνίδα δεν ικανοποιούν τις συνολικές αρδευτικές ανάγκες
για ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη, αφού υπολείπονται περί τα
33x106 m3 τα οποία προέρχονται από το σύστηµα του Αχελώου µέσω
της διώρυγας ∆ΧΙ.
Επίσης, από το σύστηµα Τριχωνίδας-Λυσιµαχείας αρδεύονται και
περιοχές που βρίσκονται εκτός της υδρολογικής λεκάνης Τριχωνίδας
µέσω της αρδευτικής διώρυγας Σ1 που καλύπτει το νοτιοδυτικό
τµήµα της Λυσιµαχείας και τροφοδοτεί τις περιοχές Ευηνοχωρίου,
Μεσολογγίου, Νεοχωρίου, Κατοχής και Λεσινίου. Οι αρδευόµενες
αυτές εκτάσεις καταλαµβάνουν 175,000 στρέµµατα περίπου και
συνεπώς απαιτούνται περί τα 114x106 m3 νερού ετησίως από το
σύστηµα Τριχωνίδας-Λυσιµαχείας για την άρδευση τους.
Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι το υδάτινο δυναµικό της λίµνης
Τριχωνίδας µαζί µε τη συνεισφορά ποσότητας νερού από το σύστηµα
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του Αχελώου, µέσω της διώρυγας ∆ΧΙ, αρδεύουν εκτάσεις
καλλιεργειών που φτάνουν συνολικά τα 273,000 στρέµµατα περίπου
και εποµένως καταναλώνεται, µέσω αρδευτικών έργων, ποσότητα
νερού που ανέρχεται στα 178x106 m3 ετησίως.
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Καλλιεργούµενες και αρδευόµενες εκτάσεις (στρεµµ.) στην υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας (Στοιχεία Παραλίµνιων ∆ήµων, 2000).
* δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις αρδευόµενες ή µη εκτάσεις

ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΘΕΣΤΙΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Είδη
ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΑΡ∆ΕΥΟΜ
Καλλιεργειών
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
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13.280
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4

4
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4
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9
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2

2

2

2

2

1

1

3

0

0

1

1
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9

9
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7

0

4
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Καλαµπόκι (%)

6

6

3

3

8

0

8

0
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Εσπεριδοειδή (%)

1

1

1

1

16
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4
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1

1

6

6

∆ηµητριακά (%)
Λοιπές
Καλλιέργειες (%)
Αγρανάπαυση
(%)

0

0

6

6
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0

0

0

0

5

7
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25
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0
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0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΘΕΣΤΙΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΛΛ.
ΕΚΤ

ΑΡ∆.
ΕΚΤ

ΚΑΛ.
ΕΚΤ

ΑΡ∆.
ΕΚΤ

ΚΑΛ.
ΕΚΤ

ΑΡ∆.
ΕΚΤ

ΚΑΛ.
ΕΚΤ

ΑΡ∆.
ΕΚΤ

ΚΑΛ.
ΕΚΤ

ΑΡ∆.
ΕΚΤ

ΚΑΛ. ΕΚΤ

ΑΡ∆. ΕΚΤ

Σύνολο
Καλλιεργ.
Εκτάσεων

21,706

21,706*

34,800

34,800*

43,400

13,280

20,200

6,567

20,540

20,540

140,646

96,893

Καπνά

9,452

9,452

6,542

6,542

1,177

1,177

2,910

2,910

4,720

4,720

24,801

24,801

Κηπευτικά

496

496

600

600

1,587

1,587

1,479

1,479

975

875

5,137

5,037

Ελιές

5,120

5,120

11,466

11,466

4,416

1,309

4,704

262

9,625

1,750

35,331

19,907

Αµπέλια

450

450

529

529

795

86

243

224

40

25

2,057

1,314

Μηδική

2,045

2,045

3,468

3,468

2,847

-

802

802

5,000

5,000

14,162

11,315
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Αντλούµενο νερό από τη λίµνη Τριχωνίδα για άρδευση των παραλίµνιων καλλιεργειών.

Μεγάλες Εγκαταστάσεις
άντλησης νερού

Μέγιστη παροχή

Σύνολο αρδευοµένων εκτάσεων

Αντλούµενο νερό από την

από τη λίµνη

3

m /h

(στρέµµατα)

Τριχωνίδα ετησίως (m )

Α1

2,300

7,500

4,875,000

Α4

1,500

3,000

1,950,000

3

Α7

2,446

7,500

4,875,000

Α12

4,050

8,000

5,200,000

Α13

9,840

20,000

13,000,000

Σύνολο

20,136

46,000

29,900,000
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H µέχρι σήµερα έλλειψη εφαρµογής κάποιου διαχειριστικού σχεδίου
για το νερό της λίµνης, έχει σαν αποτέλεσµα τη χρησιµοποίηση του,
κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, η µέθοδος της
άρδευσης που συνήθως χρησιµοποιείται

(κατάκλιση) έχει σαν

αποτέλεσµα εκτός της σπατάλης του νερού, που σύµφωνα µε
εκτιµήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών µπορεί να φθάνει και το 40% και
στην ταχεία έκπλυση των εδαφών από λιπάσµατα και φυτοφάρµακα.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια στην περιοχή για την αλλαγή
του παλαιού συστήµατος άρδευσης µε καταιονισµό.

Εξάλλου, επειδή η γεωργία είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής νερού
στην Τριχωνίδα, οφείλουν οι αρµόδιοι φορείς να επισηµαίνουν προς
τους γεωργούς συνεχώς ότι:
o Μόνο η σωστή άρδευση για κάθε καλλιέργεια,
 βελτιστοποιεί την ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγή,
 εξοικονοµεί νερό,
 προφυλάσσει τα υπόγεια νερά από τη νιτρο-ρύπανση (λιπάσµατα),
 δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη
λίπανση,
 περιορίζει τη διάβρωση των εδαφών,
 κ.ά.
o Κάθε καλλιέργεια χρειάζεται συγκεκριµένο τρόπο ποτίσµατος
για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, για την προστασία του
εδάφους και την εξοικονόµηση του νερού.
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o Για την εξοικονόµηση του νερού στις γεωργικές καλλιέργειες
να συµβουλεύεστε πάντοτε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς.
Εποµένως, η εξοικονόµηση του νερού και η ορθολογική διαχείρισή
του σηµαίνει για την Τριχωνίδα ζωή, ανάπτυξη και φροντίδα για το
φυσικό περιβάλλον.
Το νερό στις Γεωργικές Καλλιέργειες
ΑΡ∆ΕΥΣΗ
µε Κατάκλιση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μικρό κόστος
εγκατάστασης και
λειτουργίας.
• Κατάλληλη για πολλές
καλλιέργειες.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Κατάχρηση νερού
και µεγάλες οι
απώλειές του.
• Αναποτελεσµατική
άρδευση.
• Αργός ρυθµός
άρδευσης.
• Κίνδυνος αλάτωσης
και υποβάθµισης των
εδαφών.

µε Τεχνητή Βροχή

• Αποτελεσµατική
άρδευση.
• Κατάλληλη για πολλά
είδη καλλιεργειών.
• Προσαρµόζεται σε
ποικίλα εδάφη και
τοπογραφικές συνθήκες.
• Εξοικονόµηση
γεωργικής γης.

• Υψηλό κόστος
εγκατάστασης &
λειτουργίας.
• ∆υσκολίες
άρδευσης όταν φυσάει
άνεµος.
• ∆υσκολίες
µετακίνησης σε
πηλώδη εδάφη.
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µε Σταγόνες

• Εξοικονόµηση νερού
και υψηλή απόδοση
άρδευσης.
• Βελτιστοποίηση της
ανάπτυξης των
καλλιεργειών.
• Αποτελεσµατικότερη
λίπανση.
• Κατάλληλη για
οπωροφόρα και
λαχανικά.
• ∆υνατότητες
άρδευσης και µε µικρές
παροχές νερού.
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• Υψηλό κόστος
εγκατάστασης.
• Συχνός έλεγχος
λειτουργίας.
• Κίνδυνος
συγκέντρωσης αλάτων
στο έδαφος όταν η
περιεκτικότητα του
νερού είναι υψηλή σε
αυτά.
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Η περιοχή της Τριχωνίδας, πέρα από το σηµαντικό παραγωγικό
δυναµικό (καλλιέργειες, µεταποίηση, νερά κ.ά) που διαθέτει,
περιλαµβάνει και ανεκτίµητους περιβαλλοντικούς πόρους ( νερό,
έδαφος, δάση, πανίδα, χλωρίδα κ.ά), ενώ το φυσικό κάλλος και το
σκηνικό του περιβάλλοντος είναι απαράµιλλο.
Ειδικότερα, αποτελείται από ένα αξιόλογο πλήθος τύπων οικοτόπων,
- τόσο µέσα στο νερό, όσο και στον παραλίµνιο χώρο, αλλά και
µακρύτερα στην πεδινή, λοφώδη και ορεινή περιοχή της - από τους
πλέον σπάνιους και µοναδικούς σε ποικιλότητα της Μεσογειακής
λεκάνης. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:
•

Ασβεστούχοι βάλτοι (µε Cladium mariscus και Carex spp).
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• Θερµο-Μεσογειακά παραλίµνια δάση στοές (µε Salix alba, Populus
alba και Nerio-Tamariceteae).
• Παραλίµνια υγρά λιβάδια µε ποώδη ετήσια και πολυετή βλάστηση.
• Φυσικές λιµναίες περιοχές µε καλαµώνες (Νεροκάλαµο-Phragmites
australis, Ψαθί-Typha domingensis, Κοψιάς-Cladium mariscus, Carex
spp., Scirpus spp.).
• Φρυγανότοποι .
• Σκληρόφυλλες κοινωνίες µε µακκία βλάστηση (Πουρνάρια,
Κουµαριές, Κοκκορεβιθιές, Αγριελιές, Μυρτιές, Κουτσουπιές κ.ά).
• Κωνοφόρα δάση (µε Έλατα, Πεύκα κ.α.).
• ∆άση Φράξου (κυρίως µε το Φράξο - Fraxinus angustifolia).
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Η βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα που συναντά κανείς στους
πιο πάνω οικοτόπους είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ αξιοσηµείωτο είναι
και το γεγονός
ότι
παρουσιάζει
σηµαντικό
ενδηµισµό

σε

ζώα και φυτά.
Στις

ρηχές

παράκτιες
περιοχές,

οι

καλαµώνες
προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα, ενώ λειτουργούν και ως
«φίλτρα» για τις κάθε είδους απορροές που έρχονται προς τη λίµνη
από

τα

γειτονικά
εδάφη,

τις

καλλιέργειες
και τις κάθε
είδους
απορρίψεις
στερεών
απορριµµάτω
ν (σκουπίδια
και

µπάζα),

αλλά και υγρών λυµάτων και αποβλήτων.
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Η περιοχή της Τριχωνίδας διαθέτει αξιόλογα κριτήρια που της
προσδίδουν πολύ µεγάλη οικολογική σηµασία και τούτο γιατί εκεί:
 Φιλοξενείται µεγάλος αριθµός από απειλούµενα ή τρωτά είδη ζώων
και φυτών.
 Η ποιότητα και οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας και της πανίδας
έχουν ιδιαίτερη αξία ως προς τη βιοποικιλότητα και τα γενετικά
αποθέµατα.
Η

αξία

της

για

επιστηµονική

έρευνα,

εκπαίδευση

και

ευαισθητοποίηση του κοινού είναι σηµαντική, ενώ διαθέτει την
απαιτούµενη υποδοµή (Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας, Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρµου, κ.ά).
Η λίµνη Τριχωνίδα είναι µια από τις σηµαντικότερες σε ψάρια, λίµνες
της Ελλάδας. Τα είδη των ψαριών της διακρίνονται σε:
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¾ Ενδηµικά της Ελλάδος: Ψάρια που εµφανίζονται και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας όπως είναι η ∆ροµίτσα (Rutilus yliciensis), η
Γουρνάρα (Tropidophoxinellus hellenicus), το Στρωσίδι (Barbus
albanicus),
(Barbus

Ντάσκα

(Pseudophoxinus

peloponnesius),

pleurobipunctatus),

και

Λιάρα
ο

ή

stymphalicus),
Τροχιός

Λουρογωβιός

Μπριάνα

(Phoxinellus

(Economidichthys

pygmaeus).
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¾ Ενδηµικά της Αιτωλοακαρνανίας: Ψάρια που εµφανίζονται
µόνο στις λίµνες
και στα ποτάµια του νοµού, όπως είναι το Γλανίδι (Silurus
aristotelis),

η

Τσερούκλα

(Scardinius

acarnanicus),

και

η

Τριχωβελονίτσα (Cobitis trichonica).
¾

Ενδηµικά της Τριχωνίδας: Ψάρια που ζουν µόνο στα νερά της

λίµνης Τριχωνίδας και πουθενά αλλού στον κόσµο. Τέτοιο ψάρι είναι
ο Νανογωβιός (Economidichthys trichonis). Ονοµάστηκε έτσι λόγω
του ότι αποτελεί το µικρότερο ψάρι στην Ευρώπη και ένα από τα
µικρότερα σπονδυλωτά στον κόσµο (ενηλικιώνεται σε µέγεθος
µικρότερο από 2cm).
¾ Κοινά Ψάρια του γλυκού νερού: ∆ηλαδή πληθυσµοί από
ποικιλία ψαριών όπως είναι Κέφαλοι (Leusiscus cephalus), Χέλια
(Anguilla anguilla), Γλήνια (Tinca tinca), Κυπρίνους ή Γριβάδια
(Cyprinus

carpio),

Ποντογωβιούς

Πεταλούδες

(Knipowitschia

(Carassius

caucasica),

auratus

gibelio),

Ποταµοσαλιάρες

ή

Σγουδιούς (Salaria fluviatilis), Κουνουπόψαρα (Gambusia affinis),
καθώς και Αθερίνες (Atherina boyeri).

- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.

82

Ιδιαίτερα πλούσια είναι η πανίδα από θηλαστικά που συναντά κανείς
στη λίµνη Τριχωνίδα. Η Βίδρα (Lutra lutra), που απειλείται µε
εξαφάνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκει καταφύγιο στην
περιοχή της Τριχωνίδας. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται επίσης και
το Τσακάλι, ο Σκαντζόχοιρος, η Αλεπού, η Νυφίτσα, ο λαγός και ο
Ασβός. Στις τριγύρω ορεινές περιοχές εµφανίζεται και ο Αγριόγατος,
ο Σκίουρος και το Αγριογούρουνο, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες
αναφορές ότι στην περιοχή ζούσε και το σπάνιο θηλαστικό Λύγκας
(Lynx lynx).
Η περιοχή είναι πλούσια και ερπετά και σε αµφίβια. Μπορούµε να
συναντήσουµε το ∆εντροβάτραχο (Hyla arborea) και άλλα είδη
βατράχων, όπως Rana graeca, Rana dalmatina, καθώς και το Φρύνο
(Bufo bufo) και τον Πρασινόφρυνο (Bufo viridis).
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Το περιβάλλον της Τριχωνίδας έχει µεγάλη ορνιθολογική σηµασία
και τούτο γιατί αποτελεί µεταξύ των άλλων, χώρο διαχείµασης
υδρόβιων πουλιών και σηµαντικό σταθµό κατά τη διάρκεια της
αποδηµίας τους, καθώς και χώρο φωλιάσµατος για υδρόβια και
αρπακτικά πουλιά. Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη πουλιών,
τα περισσότερα από τα οποία είναι απειλούµενα και προστατεύονται.
Μεταξύ αυτών είναι ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), ο
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardea ralloides),
το Τσικνάκι (Ixobrychus minutus), η Εγκρέτα (Egratta garzetta).
Επίσης, κατά την αποδηµητική περίοδο έχουν παρατηρηθεί ο
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) και η Χαλκόκοτα (Plegadis
falcinellus), ενώ το χειµώνα ο σπάνιος Αργυροτσικνιάς (Egreta alba).
το

Επίσης,

χειµώνα

εµφανίζονται µερικά είδη
από πάπιες, όπως είναι το
Σφυριχτάρι (Anas penelope),
το Κιρκίρι (Anas crecca), η
Πρασινοκέφαλη

(Anas

platyrynchos), η Βαλτόπαπια
(Aythya

nyroca)

και

η

Ροπαλόπαπια (Netta rufina). Έντονη είναι και η παρουσία
Φαλαρίδων (Fulica atra) σε µεγάλους πληθυσµούς. Λόγω της
αφθονίας της λίµνης σε µικρά ψάρια, υδρόβια σπονδυλωτά και
ασπόνδυλα παρατηρούνται, κατά τη χειµερινή περίοδο, µεγάλοι
πληθυσµοί

από

Μαυροβούτια

Σκουφοβουτηχτάρια
(Podiceps

nigricolis)

(Podiceps
και
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(Phalacrocorax cabro), τα οποία βρίσκουν µε ευκολία την τροφή
τους .
Ανάµεσα στις καλαµιές και την υδρόβια βλάστηση φωλιάζουν το
χειµώνα Νερόκοτες (Gallinula chloropus) και Νεροκατσέλες (Rallus
aquaticus).
Η παρουσία σπάνιων αρπακτικών στην περιοχή της λίµνης και στα
γύρω βουνά δηλώνει ισορροπηµένα οικοσυστήµατα πλούσια σε ζωή.

Στις καλαµιές φωλιάζει ο Καλαµόκιρκος (Circus aeruginosus) ο
οποίος πλανάται τους χειµερινούς µήνες πάνω από τους βάλτους
ψάχνοντας για άρρωστα και τραυµατισµένα πουλιά, βατράχια κ.α.
Στα γύρω βουνά φωλιάζουν αρπακτικά όρνια, όπως ο Γύπας (Gyps
fulvus), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Πετρίτης (Falco
peregrinus), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus) κ.α.
Η Τριχωνίδα αποτελεί τον παράδεισο της Αλκυόνης (Alcedo atthis),
καθώς και του Κούκου (Cuculus canorus), ενώ σηµαντική είναι και η
παρουσία διαφόρων ειδών γλάρων.
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∆είκτης αξιόλογης ποιότητας των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων
αποτελούν οι Πελαργοί (Ciconia ciconia), όπου στην περιοχή της
Τριχωνίδας εµφανίζονται µε περίπου 15 ζευγάρια.
Όπως σε κάθε υγρότοπο, έτσι και στην Τριχωνίδα, οι προνύµφες και
οι νύµφες διαφόρων εντόµων αποτελούν ένα σηµαντικό δείκτη για
την οικολογική ‘’στάθµη’’ της περιοχής.

Σηµαντικοί είναι οι

πληθυσµοί από κολεόπτερα, λιβελούλες,

εφηµερόπτερα, πλεκόπτερα, δίπτερα, κ.α. Στην περιοχή Μόκιστα
της Αγίας Σοφίας εµφανίζεται και η γνωστή ως ‘’Πεταλούδα της
Ρόδου’’ (Panaxia quardipunctaria).
Τα σαλιγκάρια, τόσο
τα

υδρόβια

είδη

(Valvata cristata, V.
piscinalis, V. Klemmi,
Theodoxus danubialis,
Viviparus
hellenicus,

ater
V.

fasciatus, Planorbis carinatus, Gyraulus laevis, Lymnaea κ.ά), όσο
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και τα χερσαία είναι άφθονα. Επίσης, σε σηµαντικούς πληθυσµούς
συναντώνται

τα

‘’Μύδια

του

γλυκού

νερού’’

(Dreissena

polymorpha), αλλά και άλλα δίθυρα ελασµατοβράγχια όπως, Unio
pictorum, Anodonta cygnala, Potomoda littoralis v. acarnanicus.
Εξάλλου, στις βενθικές βιοκοινωνίες της λίµνης συµµετέχουν και
ολιγόχαιτα σκουλίκια (Euclyodrilus spp, Psammoryctew barbatus,
Limnodrilus spp., Tubifex tubifex, Lubriculus sp.,), καρκινοειδή
(Atyaephyra desmarestii, Potamon fluviatilis, Gammarus spp.,
Niphargus sp., Asellus aquatica ), βδέλλες (Erpobdella octoculata,
Helobdella

stagnalis,

Glossiphonia

complanata,

Hemiclepis

marginata, Haementeria costata) και αραχνοειδή.
Από την άποψη της πλαγκτονικής χλωρίδας (φυτοπλαγκτόν) της
λίµνης, αυτή κυριαρχείται από πολυπληθείς πληθυσµούς ορισµένων
ειδών διατόµων που είναι και ενδηµικά της περιοχής (Cyclotella
trichonidea,C.t.parva, κ.ά ), από πλούσιο αριθµό ειδών χλωροφυκών
( Pediastrum spp., Scenedesmus spp., Ankistrodesmus spp.,κ.ά ) και
χρυσοφυκών (Dinobryon divergens, D. sociale), από κυανοβακτήρια
(Anabaena spp., Aphnizomenon spp., Chroococcus spp.,κ.ά ), από
δινοφύκη (Ceratium hirundinella, Gonyaulax sp., Gymnodinium sp.,
Peridinium

spp.,κ.ά

),

κρυπτοφύκη

(Cryptomonaw

erosa,

Rhodomonas sp., ), κ.ά.
Ως προς την πλαγκτική πανίδα (ζωοπλαγκτόν) η λίµνη Τριχωνίδα
κυριαρχείται

από

τροχοφόρα

(Ploesoma

hudsoni,

Keratella

cochlearis, Trichocerca spp.,κ.ά ), κωπήποδα (Arctodiaptomus spp.,
Cyclops spp., Eudiaptomus spp., ), κλαδοκεραιωτά (Bosmina spp.,
Daphnia spp., Alona affinis ), και µε χαρακτηριστική αφθονία από
βλεφαριδωτά πρωτόζωα (Tintinopsis lacustris,).
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Τέλος, στην
περιοχή της
Τριχωνίδας
βρίσκουν
ιδανικούς
βιότοπους για
διατροφή και
αναπαραγωγή
οι Νεροχελώνες (Emys orbicularis και Mauremys caspica) και τα
Νερόφιδα (Natrix natrix και Natrix tesselata).
Η περιοχή της Τριχωνίδας παρουσιάζει επίσης και αυξηµένη
βιοποικιλότητα και σε επίπεδο χερσαίας και υδρόβιας µακροχλωρίδας. Από την άνοιξη µέχρι και το τέλος του φθινοπώρου στα
δάση, στα φρύγανα, στη µακκία βλάστηση, στους ελαιώνες και στα
υγρολίβαδα, φυτρώνουν σπάνιες ορχιδέες, όπως Ophrys sphegodes,
Ophrys lutea, Ophrys oestrifera, Limodorum abortivum, Barbia
robertiana, Orchis italica, Orchis palustris κ.α., καθώς και το σπάνιο
Ορχεοειδές (Ophrys argolica). Άλλα σπάνια φυτά είναι: η
Φρυτιλάρια (Fritillaria graeca), και ο Λευκός Κρίνος Lillium
candidum.
Στα υγρά λιβάδια εµφανίζονται Ίριδες (Iris cretica, Iris pseudacorus,
Iris germanica), Γλαδιόλες (Gladioluus illyricus) και Ανεµώνες
(Anemone coronaria και Anemone pavonica), καθώς επίσης και
Αγριονεραγκούλες

(Ranunculus

sp.),

τα
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Convolvulus, Καµπανούλες (Campanulla sp.). Κάτω από τα µεγάλα
δέντρα θα συναντήσουµε Κυκλάµινα (Cyclamen graecum, Cyclamen
persicum),

ενώ

µέσα

στη

µακία

βλάστηση

φυτρώνουν

Αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.), οι Ασφάκες (Phlomis sp.) και οι
Έρικες (Erica sp.). Στην ευρύτερη περιοχή φύεται και το ενδηµικό
φυτό της Ελλάδας Centaurea aetolica.
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Οι Απειλές στο Περιβάλλον και Προτάσεις Αναβάθµισής του
Μεταξύ των παραγοµένων θρεπτικών συστατικών στη περιοχή της
Τριχωνίδας, πρωταρχικού ενδιαφέροντος, είναι το άζωτο και ο
φώσφορος, διότι αφενός µεν είναι οι κύριοι παραγόµενοι ρύποι από
τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες

και αφετέρου η κύρια αιτία

δηµιουργίας ευτροφικών καταστάσεων για το υδάτινο περιβάλλον.
Στον πιο κάτω πίνακα και στις εικόνες, φαίνονται οι κυριότερες
δραστηριότητες στην περιοχή της λίµνης, η παραγωγή του αζώτου και
του φωσφόρου που προκύπτει από αυτές, καθώς και η συµµετοχή
τους (%) στο συνολικό ρυπαντικό φορτίο των θρεπτικών ουσιών.
Έτσι, εκτιµάται ότι για το άζωτο, η γεωργική δραστηριότητα
συµµετέχει µε ποσοστό 89,1% ακολουθούµενη από τη κτηνοτροφική
που συµµετέχει µε 9,9%. Τα αστικά λύµατα και τα ελαιοτριβεία
συµµετέχουν µε 0,7% και 0,3% αντιστοίχως. Για το φώσφορο, τη
µεγαλύτερη

µερίδα

κατέχει

η

γεωργική

δραστηριότητα

συµµετέχει µε ποσοστό 97,9% µε όλες τις άλλες κύριες

που
πηγές

δηµιουργίας φωσφόρου, όπως αυτή της κτηνοτροφίας των αστικών
λυµάτων και των ελαιοτριβείων να συµµετέχουν µε ποσοστά 1,7%,
0,2% και 0,1% αντιστοίχως.
Εκτίµηση της συνολικής ποσότητας αζώτου και φωσφόρου που παράγονται
στη περιοχή της Τριχωνίδας κατά είδος δραστηριότητας.
Είδος

Ποσότητα

Ποσοστό

Ποσότητα

Ποσοστό

∆ραστηριότητας

Αζώτου

Συµµετοχής

Φωσφόρου

Συµµετοχής

(τόνοι)

Ν (%)

(τόνοι)

Ρ (%)

59,5

0,7

12

0,1

Αστικά Λύµατα
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Γεωργία
784

89,1

840

97,9

883

9,9

150

1,7

29,2

0,3

20,6

0,2

Κτηνοτροφία
Ελαιοτριβεία

Φαίνεται λοιπόν η συντριπτική συµµετοχή της γεωργίας στο συνολικό
φόρτο του αζώτου και του φωσφόρου. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να
τονισθεί, ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή µίας δραστηριότητας στo
συνολικό ρυπαντικό φορτίο

του αζώτου και του φωσφόρου δεν

σηµαίνει και απαραίτητα αντίστοιχη προτεραιότητα της στη
δηµιουργία ευτροφικών καταστάσεων στη λίµνη.
Συµµετοχή των διαφόρων δραστηριοτήτων στην
παραγωγή αζωτούχων ρύπων στην περιοχή της Τριχωνίδας
0,3%
9,9%

0,7%
Αστική
Γεωργική
Κτηνοτροφια
Ελαιοτριβεία

89,1%

Επίσης, όπως ήδη προαναφέρθηκε για την κάθε ποσότητα ρύπου που
παράγεται, υπάρχει και διαφορετική εκτίµηση για το ποσοστό αυτού
του ρύπου το οποίο θα φθάσει στη λίµνη. Εν τούτοις όµως είναι µία
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ένδειξη για τις ποσότητες που παράγονται και τις σχετικές ενέργειες
που πρέπει να γίνουν προς τις ανάλογες κατευθύνσεις, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των θρεπτικών και άλλων ουσιών και οι
εξ΄ αυτών προκύπτουσες δυσµενείς περιβαλλοντικές καταστάσεις.

Συµµετοχή των διαφόρων δραστηριοτήτων στην
παραγωγή φωσφορούχων ρύπων στην περιοχή της Τριχωνίδας

1,7% 0,1%
0,2%
Αστική
Γεωργική
Κτηνοτροφια
Ελαιοτριβεία

97,9%

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να τύχει της ανάλογης προσοχής είναι
αυτό της τοξικότητας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, τα οποία για
να σταθεροποιηθούν και απενεργοποιηθούν στο περιβάλλον απαιτούν
και µεγάλες ποσότητες οξυγόνου γεγονός που τα κάνει βλαβερά,
επειδή προκαλούν ανοξικές συνθήκες. Επιπλέον των απαιτήσεων σε
οξυγόνο τα απόβλητα των ελαιοτριβείων περιέχουν και µία σειρά
άλλων τοξικών συστατικών όπως φαινόλες, φαινολικά οξέα, οργανικά
οξέα, τανίνες κλπ, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή.
Στον πιο κάτω πίνακα και στην εικόνα φαίνεται η συνολική ποσότητα
του BOD, δηλαδή του οξυγόνου που απαιτείται από τους
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µικροοργανισµούς για τη σταθεροποίηση του αποβλήτου, για κάθε
µία από τις δραστηριότητες που απαντώνται στην περιοχή της λίµνης.
Όπως είναι φανερό, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων και η
κτηνοτροφία κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό. Η διαφορά µεταξύ
των δύο δραστηριοτήτων έγκειται στο ότι τα απόβλητα της
κτηνοτροφίας διασπείρονται σε όλη την περιοχή γύρω από τη λίµνη
και ένα µέρος τους αποικοδοµείται στο έδαφος, ενώ ένα µόνο µέρος
του ρυπαντικού τους φορτίου καταλήγει σ’ αυτή. Αντίθετα, τα
απόβλητα των ελαιοτριβείων, ως σηµειακή πηγή ρύπανσης,
κατευθύνονται ταχύτερα προς τη λίµνη και δηµιουργούν δυσµενής
καταστάσεις, ενώ η τοξικότητά τους είναι δεδοµένη.

Ποσότητα παραγοµένου BOD5 ανά είδος δραστηριότητας.
BOD5

Ποσοστό

τον/ έτος

(%)

Αστικά

571

13

Βιοτεχνικά

52

1

Ελαιοτριβείων

1748

40

Κτηνοτροφικά

2025

46

Είδος αποβλήτων
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Συµµετοχή των διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
στην παραγωγή του BOD5.

13%
Αστικά
Ελαιοτριβεία

46%

Βιοτεχνίες
Κτηνοτροφία

40%
1%

Για την περιοχή της Τριχωνίδας, που αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους υδάτινους πόρους της χώρας, αλλά και ένα
σπουδαίο βιότοπο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εµπειρίες και
οι τοπικές πρακτικές και να βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την
προστασία της,
δραστηριότητες

χωρίς να παρεµποδίζονται οι αναπτυξιακές
που

υπάρχουν

σήµερα

και

εκείνες

που

προγραµµατίζονται για το µέλλον.
Όσον αφορά το φώσφορο που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα
ευτροφισµού των υδατοσυλλογών, η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι η
συγκέντρωση του στα ανώτερα στρώµατα των καλλιεργουµένων
εδαφών συνεχώς αυξάνεται και ίσως η σοβαρότητα της κατάστασης
έχει υποεκτιµηθεί. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τα τελευταία
επιστηµονικά συµπεράσµατα που µιλούν για µία σοβαρή απειλή στα
υδάτινα συστήµατα, γιατί όταν το έδαφος υπερβεί την ικανότητα του
να συγκρατεί τα φωσφορικά συστατικά, ένα µεγάλο µέρος τους
καταλήγει γρήγορα στους υδάτινους αποδέκτες.
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Είναι φυσικό ότι, για τη προστασία της λίµνης και της περιοχής γύρω
από αυτή, πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα πρέπει
να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά από τους κατοίκους της περιοχής,
ώστε µε τη συµβολή όλων να προστατευθεί επαρκώς το περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να εφαρµοσθεί ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης
των κατοίκων που θα αρχίσει από τα σχολεία και θα επεκταθεί σε όλη
τη περιοχή µε τη βοήθεια των ∆ήµων.
Μεταξύ των προτεινόµενων µέτρων, που θα πρέπει να ληφθούν το
ταχύτερο δυνατό, ώστε να περιοριστούν οι εισροές ρυπαντικών
ουσιών προς τον

υδάτινο αποδέκτη της Τριχωνίδας και να

προστατευθεί το περιβάλλον της περιοχής, µεταξύ άλλων είναι και οι
ακόλουθες δράσεις ανά κατηγορία :
Αστικά Λύµατα
¾ Άµεση δηµιουργία βιολογικού καθαρισµού για τα αστικά λύµατα
της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση επιφανειακών
και υπογείων υδάτων.
• Προτείνεται η κατασκευή ξεχωριστών συλλεκτηρίων αγωγών για τα
αστικά λύµατα, ενός για το βόρειο και ενός για το νότιο παραλίµνιο
άξονα της λίµνης µε σύγκλιση τους σε κεντρική µονάδα καθαρισµού,
όπως προτείνεται και στη µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών.
• H διάθεση των αστικών λυµάτων σε απορροφητικούς βόθρους είναι
το χειρότερο µέσο διάθεσης και είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την
ποιότητα των υπογείων νερών. Παρόλο που η λύση είναι πρόσφορη
για τους πολλούς διάσπαρτους οικισµούς που υπάρχουν, πρέπει να
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή επειδή η µεγάλη διαπερατότητα των
προσχωσιγενών πετρωµάτων που απαντώνται στη περιοχή δηµιουργεί
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κινδύνους για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η λύση των βόθρων
µπορεί να θεωρηθεί ανεκτή, εάν ο βιολογικός φόρτος στη περιοχή
χρήσης

δεν είναι

µεγάλος

και

οι

φυσικές

διεργασίες

της

αποικοδόµησης των λυµάτων επαρκούν. Η κατασκευή µικρών
λεκανών σταθεροποίησης για µικρούς οικισµούς, όπου αυτό είναι
εφικτό, µπορεί να αποτελέσει λύση δεδοµένου ότι το νερό αυτό θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για αρδευτικούς σκοπούς.
¾ Να αποφεύγεται η χρήση πηγαδιών για χρήση απόρριψης αστικών
και άλλων λυµάτων και αποβλήτων.
Απορρίµµατα
¾ Η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριµµάτων και µπαζών στην
περιοχή είναι µία γενικευµένη τακτική. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
καλείται

να

ενεργοποιηθεί

δραστικά

για

τη

βελτίωση

του

περιβάλλοντος. Η καλυτέρευση της υλικοτεχνικής υποδοµής των
δήµων µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της υπάρχουσας εικόνας
µε τη συστηµατική αποκοµιδή, αλλά και ο ενταφιασµό τους κάτω
από

υγειονοµικές συνθήκες, σε ειδικές χωροθετηµένες περιοχές

(ΧΥΤΑ).
• Προτείνεται η δηµιουργία ΧΥΤΑ ανά ευρύτερη περιοχή µε
κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να προστατευθεί και ο υπόγειος
υδροφόρος ορίζοντας από τα στραγγίσµατα τους τα οποία θα πρέπει
να τύχουν ειδικής επεξεργασίας.
• Ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής, ώστε να εξαλειφθεί το
φαινόµενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών και µπαζών
οπουδήποτε.
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• Αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τους χείµαρρους τους
δρόµους µονοπάτια και κανάλια.
Ειδικότερα προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα για τον καθαρισµό
των ρεµάτων.
¾ Η πρακτική της ανακύκλωσης µπορεί να αποτελέσει µία ακόµη
µέθοδο, τόσο για την ελάττωση

του όγκου των στερεών

απορριµµάτων, όσο και για την οικονοµική εκµετάλλευση τους. Έτσι,
µε κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού, πρέπει να ενθαρρυνθεί η
διαλογή του πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού και µετάλλων και µε την
τεχνική πάντοτε βοήθεια των δήµων.
¾ Να σταµατήσουν άµεσα οι επιχωµατώσεις, να δενδροφυτευθούν
οι ήδη υπάρχουσες µε φυτά της περιοχής και να καθαριστούν τα
ρέµατα.
Λιπάσµατα και Φυτοφάρµακα.
¾ Να ελεγχθούν ή και να αναθεωρηθούν οι εφαρµοζόµενες
ποσότητες των χρησιµοποιούµενων λιπασµάτων, από τις αρµόδιες
γεωργικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα :
• Να εκτιµηθούν οι απαιτήσεις σε φώσφορο και άζωτο σε συνδυασµό
µε τις εδαφικές απαιτήσεις κάθε περιοχής και είδος καλλιέργειας.
• Να

εκτιµηθούν

οι

πραγµατικές

ανάγκες

των

φυτών

σε

φυτοφάρµακα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλαβερές επιδράσεις των
πολύ τοξικών δραστικών ουσιών τους.
¾ Να εντατικοποιηθεί η ενηµέρωση των γεωργών σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
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• Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο ότι η εφαρµογή του λιπάσµατος σε
περιόδους υψηλής βροχόπτωσης αποµακρύνει ένα µεγάλο µέρος του
λιπάσµατος και θέτει σε κίνδυνο το γειτονικό υδάτινο αποδέκτη και
τη ζωή του.
• Να ελαχιστοποιείται η χρήση της κοπριάς την περίοδο των
βροχοπτώσεων.
¾ Να ληφθεί µέριµνα, ώστε η απόρριψη των άδειων κιβωτίων
συσκευασίας των διαφόρων ειδών γεωργικών φαρµάκων να γίνεται σε
ειδικούς κάδους

και όχι ανεξέλεγκτα στους αγρούς, ώστε να

περιορισθεί η τοξική τους επίδραση στο περιβάλλον.
¾ Να ελεγχθούν ή και να αναθεωρηθούν οι µέθοδοι άροσης, όπου
αυτό θεωρείται αναγκαίο. Σε περιοχές που το έδαφος έχει κλήση η
άροση πρέπει να γίνεται κάθετα προς την κλήση του εδάφους, ώστε
να ελαχιστοποιείται η απόπλυση των εδαφών και η µεταφορά των
θρεπτικών συστατικών.
¾ Να αποφεύγεται το όργωµα χορτολιβαδικών εκτάσεων, ιδιαίτερα
την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων.
Κτηνοτροφία
¾ Να γίνει σχετική ενηµέρωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ότι
ορισµένες περιοχές γύρω από τη λίµνη είναι ιδιαίτερα ευπαθείς (υγρά
λιβάδια, υγροτοπικές περιοχές). Ειδικότερα :
• Να αποφεύγεται η βόσκηση πλησίον υδρορευµάτων ιδίως κατά την
βροχερή περίοδο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταχεία µεταφορά των
συστατικών των περιττωµάτων των ζώων στη λίµνη.
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• Οι περιοχές βόσκησης να εναλλάσσονται τακτικά, ώστε να
ελαττώνεται η κονιορτοποίηση του εδάφους και η ως εκ τούτου
ταχύτερη διάβρωση του.
• Να αποφεύγεται η βόσκηση σε υγροτοπικές περιοχές µε αραιή
ανάπτυξη υγροφυτικής ή ελόβιας βλάστησης.
Γεωργο-κτηνοτροφικές – Βιοτεχνικές Μονάδες
¾ Να ενηµερωθούν και να γίνει κατανοητό, τόσο από τους
αρµοδίους, όσο και από τους κατοίκους της περιοχής, ότι τα
απόβλητα των γεωργο-κτηνοτροφικών µονάδων και ιδιαίτερα αυτά
των ελαιοτριβείων έχουν µεγάλη τοξικότητα. Ετσι προτείνεται :
• Η χωριστή συλλογή και η επεξεργασία των αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων (ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, σφαγεία) σε
µονάδες καθαρισµού αποβλήτων, διότι τα απόβλητα τους είναι
ισχυρά µε άµεση επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον της λίµνης.
Ειδικότερα, για τα ελαιοτριβεία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθότι
η λειτουργία τους συµπίπτει µε περιόδους βροχών και έτσι µπορούν
να εισέλθουν ευκολότερα προς τη λίµνη

τοξικά και επιβλαβή

απόβλητα. Για τα ελαιοτριβεία, ιδιαίτερα µία πρώτη επεξεργασία του
αποβλήτου τους επιβάλλεται να γίνεται από κάθε µονάδα ή και από
οµάδα ελαιοτριβείων. Το απόβλητο πρέπει να οδηγείται σε δεξαµενές,
όπου θα εξουδετερώνεται η οξύτητα του (χρήση Ca(OH)2) και να
υφίσταται κροκίδωση για την καλύτερη αποµάκρυνση των στερεών
υπολειµµάτων του. Η χρήση δεξαµενών σταθεροποίησης για το
αερισµό του υγρού αποβλήτου είναι µία ακόµη ενέργεια για την
καλύτερη σταθεροποίηση του αποβλήτου πριν καταλήξει στη λίµνη.
Η περίπτωση διάθεσης του στερεού υπολείµµατος σε αγρούς,
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πρακτική που εφαρµόζεται και σε άλλες χώρες, θα πρέπει να γίνεται
µετά από συνεννόηση µε τους γεωπόνους, ώστε να

κρίνονται

κατάλληλα οι υπάρχουσες ανάγκες σε λιπαντικά στοιχεία. Συνήθως,
τα στερεά κατάλοιπα των ελαιοτριβείων επιδρούν θετικά σε ελαιώνες
και σε εσπεριδοειδή, κάτω από ορισµένες συνθήκες. Ιδιαίτερα θετική
επίδραση έχει σε εδάφη µε έλλειψη σε ασβέστιο, όπως είναι τα
αργιλικά.
• Για τις υπάρχουσες µικρές µονάδες

µεταποίησης συνιστάται η

δηµιουργία µικρών µονάδων καθαρισµού, πριν τη διάθεση τους σε
στεγανούς βόθρους. Σε καµµία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται
ανάµιξη των αποβλήτων αυτών µε τα αστικά λύµατα.
∆ιαχείριση καλαµώνων και άλλων υδροβίων φυτών
¾ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη ελόφυτων, υδρόβιων και άλλων
φυτών γύρω από υδάτινους αποδέκτες ενεργεί ως ζώνη φίλτρανσης
των διαφόρων θρεπτικών ουσιών που κατευθύνονται προς τους
αποδέκτες. Το σύστηµα του εδάφους, των ριζών των φυτών και των
µικροοργανισµών δεσµεύει ένα µέρος του αζώτου και του φωσφόρου
χρησιµοποιώντας τα για την ανάπτυξη τους. Έτσι, για την Τριχωνίδα
η διαχείριση των καλαµιώνων επί ενός συγκεκριµένου σχεδίου
δράσης, µε την ταυτόχρονη οικονοµική εκµετάλλευση των ποσοτήτων
που θα κόπτονται (προσθήκη σε ζωοτροφές, διάφορα ξυλουργικά
κατασκευάσµατα), θα αποτελέσει µία επιπρόσθετη ζώνη άµυνας της
λίµνης από την είσοδο ρύπων σ’ αυτήν.
Επιχωµατώσεις, και επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των
υγροτοπικών περιοχών
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¾ Η πρακτική των επιχωµατώσεων για δηµιουργία προσβάσεων στο
υδάτινο περιβάλλον ή και αλιευτικών καταφυγίων, τα τελευταία
χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Έτσι, εάν τα υλικά των
επιχωµατώσεων είναι αδρανή η ζηµιά στην περιοχή είναι και
αισθητική και οικολογική, γιατί αλλοιώνεται το φυσικό υπόστρωµα
και η φυσική δοµή της περιοχής. Εάν όµως τα υλικά εµπεριέχουν
επιβλαβή ή τοξικά συστατικά, τότε η αλλοίωση του περιβάλλοντος
παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις.
• Μόλοι, αλιευτικά καταφύγια ή και προσβάσεις στο υδάτινο
περιβάλλον επιβάλλεται όπως γίνονται µε πλωτές ξύλινες κατασκευές,
που

και

αισθητικά

είναι

η

καλύτερη

επιλογή,

αλλά

και

περιβαλλοντικά η ηπιότερη. Επιπλέον, οι πλωτές ξύλινες κατασκευές
ακολουθούν τη διακύµανση της στάθµης της λίµνης, προσφέροντας
έτσι πάντοτε ευκολότερη πρόσβαση στο υγρό στοιχείο.
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Στερεά απορρίµµατα και ανεξέλεγκτες απορρίψεις
¾ Όπως και στο κεφάλαιο ‘’Αστική Ανάπτυξη’’ επισηµάνθηκε τα
σκουπίδια, τα µπάζα, τα ογκώδη παλαιά αντικείµενα, αλλά και κάθε
είδους απορρίψεις αχρήστων αντικειµένων, είναι ένα από τα
σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή. Όπως
τονίσθηκε και πιο πάνω, η έκταση του προβλήµατος έχει πάρει τέτοιες
διαστάσεις που µπορούν να αντιµετωπισθούν µόνο σε συλλογική
βάση από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων της περιοχής.
Είµαστε στη διάθεση κάθε δηµοτικής αρχής ώστε να συνδράµουµε να
τεκµηριώσουν την επίλυση της πιο πάνω κατάστασης, καθότι το
πρόγραµµα LIFE-φύση στην περιοχή έχει αποτυπώσει τις ευαίσθητες
υγροτοπικές και άλλες περιοχές, όπου συνήθως απορρίπτονται
ανεξέλεγκτα τα πιο πάνω υλικά.
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3. ΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΙ ΒΑΛΤΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι ‘‘ασβεστούχοι βάλτοι’’ είναι υγροτοπικές περιοχές. ‘Eχουν
σηµαντική περιβαλλοντική και οικονοµική αξία, χαρακτηρίζονται
από υγρά, σπογγώδη, δύσκολα αποστραγγιζόµενα εδάφη και
αποτελούν

τύπους

οικοτόπων,

υψηλής

προτεραιότητας

για

προστασία, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας
92/43/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η γεωγραφικής τους εξάπλωση είναι πλατιά, από τις τροπικές, τις
εύκρατες µέχρι και τις βόρειες περιοχές.
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Ανάλογα, µε τα µορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και το
είδος της βλάστησης που φιλοξενούν, διακρίνονται σε ορεινούς,
ατλαντικούς, βαλτικούς και ηπειρωτικούς.

Οι ‘‘ασβεστούχοι βάλτοι’’ αναπτύσσονται σε ασβεστούχες περιοχές,
όπου η προσφορά νεκρού φυτικού υλικού ήταν από πολύ παλιά και
εξακολουθεί να είναι άφθονη. Λόγω, των ιδιότυπων συνθηκών τους
στο έδαφος, στο νερό και στη βλάστηση, φιλοξενούνται εκεί σπάνια
είδη χλωρίδας και πανίδας και έχουν την ανάγκη µεγάλης υγρασίας
και υγρών συνθηκών. Επηρεάζονται δηλαδή οι ασβεστούχοι βάλτοι,
από τα υπόγεια νερά, τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, την
επιφανειακή απορροή και τη βροχόπτωση, αλλά και από τις
ανθρώπινες

δραστηριότητες

(αποστράγγιση,

καλλιέργειες,

άρδευση, επιχωµατώσεις, µπάζα, σκουπίδια κ.ά).
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Από την άποψη της πανίδας και ανάλογα µε τις επικρατούσες τοπικές
συνθήκες διαβιούν ή φωλιάζουν στις πιο πάνω περιοχές αµφίβια,
ερπετά, τρωκτικά, πτηνά, ψάρια, έντοµα, αράχνες, σκουλήκια, κ.ά.
Οι ασβεστούχοι βάλτοι και γενικότερα όλοι οι υγρότοποι,
προσφέρουν σηµαντικά οφέλη, όπως είναι:
• Ρύθµιση του τοπικού κλίµατος.
• Εµπλουτισµός των υπόγειων νερών.
• Προστασία από τις πληµµύρες.
• Προστασία από τη διάβρωση .
• Καθαρισµός και φίλτρανση των νερών.
• Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
• ∆ιατήρηση ισχυρών τροφικών πλεγµάτων.
• ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας.
• Καταφύγιο και τόπο διαβίωσης πουλιών, ψαριών, αµφιβίων,
εντόµων κ.ά.
• Ευκαιρίες για οικοτουρισµό, έρευνα, αναψυχή και εκπαίδευση.
Γνωριµία: Οι Ασβεστούχοι Βάλτοι της Τριχωνίδας χαρακτηρίζονται
φυσιογνωµικά κυρίως από την παρουσία των φυτών ‘‘Κλάδιο ο
Μαρίσκος ’’ (κοινώς Κοψιάς) και ‘‘Κάρεξ’’, έχουν υψηλό βαθµό
ευαισθησίας και η ύπαρξή τους στηρίζεται σε λεπτές υδρολογικές και
περιβαλλοντικές ισορροπίες.
Οι µοναδικοί και ευαίσθητοι αυτοί τύποι οικοτόπων, δηµιουργήθηκαν
κυρίως µέσα από τις διαδικασίες της συνεχούς απόθεσης οργανικού
φυτικού υλικού (νεκρό φυτικό υλικό σε ηµι-αποσύνθεση = τύρφη)
και της απόθεσης ιζηµάτων σε αβαθή τµήµατα της παράκτιας και
παραλίµνιας περιοχής της λίµνης. Έτσι, η εκεί δηµιουργία της τύρφης
(οργανικός φυτικός άνθρακας) και η διατήρησή-προστασία της,
εµποδίζει τη γρήγορη κίνηση του νερού, ενώ παγιδεύεται εκεί ένα
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σηµαντικό τµήµα του, το οποίο µπορεί και αποδίδεται τµηµατικά
προς τον περιβάλλοντα χώρο (έδαφος, υπόγειοι υδροφορείς,
ατµόσφαιρα) µε βέλτιστα αποτελέσµατα στο περιβάλλον γενικότερα.
Οι ασβεστούχοι βάλτοι, επειδή είναι ευαίσθητα και ασταθή
οικοσυστήµατα, επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις µεταβολές
της στάθµης του νερού. Έτσι, ανάλογα µε τις υδρολογικές συνθήκες,
τη σύσταση του εδάφους και τις κυρίαρχες φυτοκοινότητες, οι
ασβεστούχοι βάλτοι της Τριχωνίδας διακρίνονται σε βάλτους µε:
•

Χαµηλό υδροφόρο και µάλλον στέρεο έδαφος. Εδώ, η σύνθεση

της κοινωνίας περιλαµβάνει κυρίως τα φυτά Κλάδιο (Cladium
mariscus), Νεροκάλαµο (Phragmites australis), είδη Κάρεξ (Carex
distans, C. Pseudocyperus), Καλυστέγη (Calystegia sepium), Κίρσιο
(Cirsium arvense), Αγριοτριανταφυλλιά (Rubus sanctus), Πλαντάγκο
(Plantago major), ∆ορύκνιο (Dorycnium rectum), Λύθρο (Lythrum
junceum), Ευπατόριο (Eupatorium cannabinum), κ.ά.
Υψηλό υδροφόρο και µάλλον καλή κάλυψη τους από νερά για
µεγάλες περιόδους. Σ’ αυτές τις συνθήκες η σύνθεση των φυτών
περιλαµβάνει κυρίως το Κλάδιο, είδη Κάρεξ, Νεροκάλαµο,
Καλυστέγη,

Γάλιο

(Galium

debile),

Σκίρπο

(Schoenoplectus

lacustris), Νεροϊριδα (Iris pseudacorous), Πλαντάγκο, Περίπλοκα
(Periploca graeca), Σάκχαρο (Saccharum ravennae), κ.ά.
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Η διαδοχή της βλάστησης στην περιοχή των ασβεστούχων βάτων της
Τριχωνίδας

Οι ασβεστούχοι βάλτοι της Τριχωνίδας µε το ‘‘Κλάδιο ο µαρίσκος’’ ή
κοινώς ‘‘Κοψιάς’’ και είδη ‘‘Κάρεξ’’ αποτελούν δείκτη διατήρησης
των υδρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής.
Ωστόσο, σήµερα, οι περιοχές µε τους ασβεστούχους βάλτους στην
Τριχωνίδα έχουν περιοριστεί σηµαντικά – συναντώνται ανάµεσα
στην Αγ. Τριάδα και στο ∆αφνιά – εξαιτίας της υποβάθµισης των
περιοχών, όπου κάποτε προϋπήρχαν, παρότι η περιοχή εξακολουθεί
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να διαθέτει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς τους φυσικούς
της πόρους.
Οι σηµαντικότερες απειλές και τα προβλήµατα που υφίστανται οι
ασβεστούχοι βάλτοι για την ύπαρξη και διατήρηση τους προέρχονται
από:
1. τη διακύµανση της στάθµης του νερού. Λόγω των εποχιακών
αρδευτικών αναγκών της περιοχής, οι διακυµάνσεις της στάθµης του
νερού της λίµνης και του υπόγειου υδροφορέα είναι πολύ µεγάλες.
Με κατάλληλη διαχείριση, γενικά του νερού, µπορούν να
συνυπάρχουν

άρδευση

και

προστασία

των

ασβεστούχων

υγροτόπων, ενώ τα υπόγεια νερά είναι κριτικός παράγοντας για την
περιοχή.
2. την επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, την ανεξέλεγκτη
βόσκηση, τις επιχωµατώσεις και το κάψιµο/ κόψιµο των καλαµιώνων.
Οι ιδιοκτήτες παραλίµνιων περιοχών, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
επεκτείνουν σταδιακά τις δραστηριότητές τους προς τη λίµνη και
τους ασβεστούχους βάλτους. Ειδικότερα, όταν αποσύρονται τα νερά,
εντατικοποιούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να
καταστρέφονται οι ασβεστούχοι βάλτοι. Ο καθένας οφείλει να
αντιληφθεί ότι οι ιδιοκτησίες είναι δεδοµένες, ενώ δεδοµένη είναι και
η ύπαρξη της λίµνης, των υγρών λιβαδιών

και οι παραλίµνιες

περιοχές που ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον, ανήκουν σε όλους και
δεν µπορούν να διεκδικηθούν από ιδιοκτήτη.
3. την υποβάθµιση της ποιότητας του νερού. Οι µεγάλες µεταβολές
της ποιότητας του νερού (αστική και αγροχηµική ρύπανση)
προξενούν δυσµενείς επιπτώσεις στους ασβεστούχους βάλτους και
στο περιβάλλον γενικότερα. Οφείλουν όλοι - Τοπική Αυτοδιοίκηση,
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οι τοπικοί φορείς και ο ντόπιος πληθυσµός - να αντιληφθούν ότι το
νερό ως κυρίαρχος φυσικός πόρος της περιοχής, είναι απαραίτητο να
διατηρηθεί

και

ως

προς

τα

ποιοτικά

του

χαρακτηριστικά

αναλλοίωτος και για τις επόµενες γενεές.
4. την άγνοια ή και την περιορισµένη περιβαλλοντική ευαισθησία. Η
ευρύτερη περιοχή διαθέτει σηµαντικούς φυσικούς πόρους οι οποίοι
απειλούνται εξαιτίας της αλόγιστης εκµετάλλευσής τους, της
έλλειψης γνώσης και ενηµέρωσης για τα αγαθά, τα οφέλη και τις
αξίες που περικλείουν και µπορούν να αποδώσουν, καθώς και από
την απουσία τοπικού πυρήνα-φορέα ενηµέρωσης, πληροφόρησης και
έρευνας περιβάλλοντος.
∆ράσεις Προστασίας: Οι κύριες δράσεις για την προστασία των
ασβεστούχων υγροτόπων της Τριχωνίδας και τη διαχείρισή τους,
µέσω του προγράµµατος ‘‘LIFE-Φύση’’ περιλάµβαναν µεταξύ των
άλλων:
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1. Σταθεροποίηση της στάθµης του νερού µε την εφαρµογή ενός
εφικτού διαχειριστικού σχεδίου που θα ικανοποιεί και θα εξασφαλίζει
τις αρδευτικές και όχι µόνο ανάγκες (περιβαλλοντική, υδρευτική,
αναψυχή κ.ά.) της περιοχής.
2. ∆ιασφάλιση και προστασία των ασβεστούχων βάλτων µε
ενηµέρωση, κοινωνική συναίνεση, οριοθέτηση και µε διαχείριση. Η
έρευνα για το λειτουργικό και όχι µόνο ρόλο τους στο περιβάλλον
της

περιοχής

είναι

µέσα

στις

προτεραιότητες

προστασίας

τους. Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας µεταξύ του
ντόπιου πληθυσµού, µέσα από την περιβαλλοντική αγωγή και
εκπαίδευση, µε σχετικές οµιλίες, ηµερίδες, φυλλάδια, έντυπα κ.α.
3. Έλεγχος της ποιότητας του νερού µε συνεχή παρακολούθηση των
χαρακτηριστικών του, από τοπικό όργανο ελέγχου του υδάτινου
περιβάλλοντος.
4. Συνεχή επίδειξη πρακτικών για καθαρότερο περιβάλλον στις τοπικές
κοινωνίες

µε

επίκαιρες

παρεµβάσεις

για

τα

κυριότερα

περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε πιλοτικές συλλογές σκουπιδιών από
θέσεις επίδειξης, µε τοποθέτηση ενηµερωτικών και αποτρεπτικών
πινακίδων, µε εκστρατείες ενηµέρωσης των αγροτών και των
µαθητών για την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, την αλόγιστη
χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και τη σηµασία της σωστής
κατανάλωσης και χρήσης του νερού.
Οι πιο πάνω δραστηριότητες αποτελούν τις ελάχιστες δυνατές απλές
πρακτικές οι οποίες έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο για τη διαχείριση
του οικοτόπου των ασβεστούχων βάλτων µε Cladium mariscus και
Carex spp. Οι πληθυσµοί του ΄΄Κοψιά’’ (Cladium mariscus) δείχνουν
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.

114

ένα δυναµικό φυτικό είδος του οποίου όµως η εξάπλωση έχει
περιοριστεί, λόγω ανθρωπογενών επεµβάσεων (κοπή και καύση των
συστάδων του ή αλλαγών των υδρολογικών συνθηκών),

ή και

µεταβολής των µικρο- και µέσο- κλιµατικών συνθηκών της
ευρύτερης περιοχής.
Εάν ελαχιστοποιηθούν οι επεµβάσεις του ανθρώπου και διατηρηθεί
ανεπηρέαστη η αναγέννηση αυτών των φυτών, θα αναπτυχθούν και
πάλι οι πληθυσµοί του στην προηγούµενη κατάσταση, ενώ θα είναι
ασφαλής η δηµιουργία του τυρφώδους υποβάθρου τους.
Εξάλλου, ο ‘’Κοψιάς’’ µε το τυρφώδες υπόστρωµα αποτελούν
σηµαντικό δείκτη διατήρησης των υδρολογικών συνθηκών της
περιοχής, γεγονός που αποβαίνει προς όφελος των υπόγειων
υδροφορέων της περιοχής γενικότερα.
Από αεροφωτογραφίες των προηγούµενων δεκαετιών, φαίνεται ότι
στη νότια περιοχή της Τριχωνίδας οι ασβεστούχοι βάλτοι κάλυπταν
µεγαλύτερη έκταση και αναπτύσσονταν σε περισσότερες θέσεις.
Επίσης, υπάρχουν ίχνη και στοιχεία εδαφοµορφολογικά που
µαρτυρούν την καταστροφή των ασβεστούχων βάλτων και των εκεί
καλαµώνων, είτε µε προσπάθειες αποστράγγισης, είτε µε καύση, είτε
µε επέκταση των καλλιεργειών προς τη λίµνη. Σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας (έλος Σαλτίνης και λιµνοθάλασσα Κορυσσιών) όπου τα
εδάφη

είναι

αλατούχα,

περιορίζονται

οι

επεκτάσεις

των

καλλιεργειών, ενώ οι ασβεστούχοι βάλτοι και οι πληθυσµοί του
Cladium mariscus έχουν µεγάλη ανάπτυξη, διότι προστατεύονται
λόγω της αλµυρότητας των εδαφών από γεωργική χρήση.
Στην περιοχή της Τριχωνίδας, οφείλουν οι αρµόδιοι φορείς να
υιοθετήσουν και θεσµοθετήσουν σε τοπικό επίπεδο, όλα εκείνα τα
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απαραίτητα διαχειριστικά µέσα µε τα οποία, µεταξύ άλλων να γίνει
κοινή πεποίθηση ότι :
•

η καύση των καλαµώνων αποτελεί επιβλαβή πρακτική και για το

έδαφος και την πανίδα του, αλλά και για την επέκταση της πυρκαγιάς
σε γειτονικές δασικές περιοχές,
•

η οριοθέτηση των περιοχών µε ασβεστούχους βάλτους αποτελεί

αναγκαιότητα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των
ευεργετικών µηχανισµών του, αλλά και πόλο έλξης για τον ‘’ειδικό’’
– υψηλού επιπέδου - οικο-τουρισµό,
•

η ιδιοκτησία είναι σεβαστή όταν υπάρχει, αλλά είναι ανεπίτρεπτη

η καταπάτηση δηµόσιων εκτάσεων ή και εκτάσεων που ανήκουν
αποκλειστικά σε όλους µας και στη φύση,
•

η διατήρηση της υγρασίας στο έδαφος είναι ωφελιµιστική

παράµετρος και για το µικρό-κλίµα της περιοχής και για τους
υπόγειους υδροφορείς της,
•

η ενίσχυση της παρουσίας του’’Κοψιά’’ σε νέες ευνοϊκές θέσεις

που θα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά για να έχουν άµεσα
αποτελέσµατα ως προς τις απαιτούµενες οικολογικές συνθήκες,
•

κ.ά.

Το σύστηµα βιο-παρακολούθησης που προτείνεται θα αφορά την ήδη
υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τις επιφάνειες στις οποίες θα
εγκατασταθεί το Cladium mariscus µε σκοπό την επέκτασή του στην
ευρύτερη περιοχή της τοποθεσίας που έχει καταγραφεί, αλλά και σε
άλλες τοποθεσίες της περιοχής. Oι επιφάνειες αυτές αφορούν την
περιοχή που υπάρχει σήµερα το Cladium mariscus και τις
παραλίµνιες

περιοχές

Γραµµατικού,

Τριχωνίου,

∆αφνιά

Παππαδάτων.
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και

4. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ ( ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)
Το παροπλισµένο για χρόνια Αντλιοστάσιο του Παναιτωλίου στη
θέση

Αµπάρια,

µε

πρωτοβουλία

της

Εταιρίας

Προστασίας

Τριχωνίδας (Ε.Π.Τ.) και τη συγκατάθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(∆ήµος Θεστιαίων) µετατράπηκε σε Κέντρο Περιβάλλοντος
Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.), µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα LIFE-ΦΥΣΗ' 99.
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Ωστόσο, έχει ιστορικό ενδιαφέρον να αναπτυχθεί πιο κάτω η
παλαιότερα κατάσταση ως προς την άρδευση της περιοχής, αλλά και
για τα µέσα που άλλοτε χρησιµοποιούσαν, για την εκµετάλλευση του
νερού (πληροφοριακό υλικό από ∆. Τραπεζιώτη).
Οι νεροφόροι και τα µαγγανοπήγαδα.
Ολόκληρη η πεδιάδα του Παναιτωλίου αρδευόταν παλαιότερα από τα
νερά του χειµάρρου της Ερηµίτσας. Για τη δίκαιη διανοµή του νερού
στους

δικαιούχους

διορίζονταν

υδρονοµείς,

οι

λεγόµενοι

“νεροφόροι.” Το νερό αυτό όµως δεν επαρκούσε, καθώς τους
καλοκαιρινούς µήνες το νερό της Ερηµίτσας λιγόστευε και οι
ανάγκες των γεωργών ήταν περισσότερες και αυξηµένες.
Με την πάροδο των χρόνων, πολλοί κάτοικοι του Παναιτωλίου
αναγκάστηκαν να ανοίξουν πηγάδια που λειτουργούσαν µε µαγγάνια
τα “µαγγανοπήγαδα”. Αυτά κινούνταν µε άλογα, τα οποία γύριζαν
γύρω από το πηγάδι και µε την κατάλληλη υποδοµή ανέβαζαν το
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νερό στην επιφάνεια και το έρριχναν σε κεντρικό αυλάκι, απ’όπου µε
διακλαδούµενα µικρότερα αυλάκια ποτίζονταν οι καλλιέργειες.
Αργότερα τα πηγάδια αυτά εκσυγχρονίστηκαν και το νερό αντλούταν
µε πετρελαιοµηχανές. Τα πηγάδια ανήκαν όµως σε λίγους ιδιώτες, οι
οποίοι πουλούσαν το νερό στους υπόλοιπους αγρότες για να ποτίσουν
τις καλλιέργειές τους.
Η Παράδοση ( Το νερό µας, προίκα του Οµάρ Αγά στις τρεις
θυγατέρες του).

Επειδή, το νερό του χειµάρρου της Ερηµίτσας ήταν γενικά λιγοστό,
ίσχυε από πολύ παλιά η εκ περιτροπής διάθεσή του στις διάφορες
περιοχές, Έτσι, το Παναιτώλιο έπαιρνε νερό µόνο 6 ηµέρες την
εβδοµάδα, ενώ το Αγρίνιο µόνο µία.
Η πιο πάνω διανοµή του νερού στην περιοχή στηριζόταν σε παλιά
παράδοση – επί Τουρκοκρατίας - η οποία διατηρήθηκε µέχρι πριν
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από αρκετά χρόνια. ∆ηλαδή, …..’’ ο Οµάρ Αγάς που είχε τα παλάτια
του στη θέση Μέραγκα, έχοντας τρεις θυγατέρες της παντρειάς, τις
προίκισε ως εξής: Στην πρώτη - που την έδωσε στον Αγά του Αγρινίου
-, της έδωσε προίκα ολόκληρη την ποσότητα του νερού της Ερηµίτσας,
αλλά µόνο για ένα 24ωρο την εβδοµάδα. Στην δεύτερη - που την
έδωσε στον Ερµή Αγά- , εγκαταστηµένο δίπλα στα παλάτια του πεθερού
του, της έδωσε προίκα το ένα τέταρτο του νερού της Ερηµίτσας, αλλά
για 6 ηµέρες την εβδοµάδα και µέχρι τις 26 Ιουλίου κάθε έτους, οπότε
διακόπτονταν κάθε παροχή νερού προς την Περιφέρεια της Ερηµίτσας.
Στην τρίτη θυγατέρα του -που παντρεύτηκε τον Ντέµ Αγά ο οποίος
κατοικούσε το σηµερινό Καινούριο -, της έδωσε µικρή ποσότητα νερού,
αλλά αυτή η ποσότητα διακόπηκε µετά από λίγο, λόγω διαφωνίας
γαµπρού και πεθερού’’. Παρόλα αυτά το αυλάκι παροχέτευσης του
νερού προς το σηµερινό Καινούργιο παρέµεινε µέχρι και σήµερα.
Η Ίδρυση του ΑΣΕΒ
Το αυλάκι που άνοιξε ο Ντέµ Αγάς προς το Καινούργιο
χρησιµοποιήθηκε από τον ΑΣΕΒ (Αναγκαστικός Συνεταιρισµός
Εγγείων Βελτιώσεων), που ιδρύθηκε το 1938. Ο Συνεταιρισµός αυτός
ανέλαβε τη διοίκηση για την άρδευση της περιοχής από τα νερά της
Ερηµίτσας, µε σκοπό τη βελτίωση και επέκταση, χρησιµοποιώντας το
νερό και άλλων πηγών, καθώς και την κατασκευή και άλλων
αρδευτικών έργων.
Έκτοτε και µέχρι το 1947, ο Συνεταιρισµός αυτός αδράνησε, λόγω
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και της γερµανικής Κατοχής. Το 1947,
µε επιχορήγηση του κράτους κατά 60%, ξεκίνησε η υλοποίηση
αρδευτικών έργων στη θέση Αµπάρια. Έτσι, κατασκευάστηκε το
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Αντλιοστάσιο του Παναιτωλίου, το οποίο µε τις καινούργιες τότε
αντλίες - και που υπάρχουν σήµερα ως µουσειακά εκθέµατα στο
ΚΕΠΕΤΡΙ - αντλούσαν το νερό από τη λίµνη Τριχωνίδα και το
διοχέτευαν προς τη βόρεια περιοχή. Εκεί υπήρχε αυλάκι, όπου το
διοχέτευε δυτικά στα αρδευτικά αυλάκια του Παναιτωλίου. Η
κατασκευή αυτή έγινε επί υπουργού Γεωργίας Α. Παπαθανάση. Με
δικές του τότε ενέργειες χαρτογραφήθηκε ακόµη και ολόκληρη η
περιοχή της κοινότητας Παναιτωλίου και µάλιστα συντάχθηκε τότε
σχετικό κτηµατολόγιο της περιοχής.

Ο ΑΣΕΒ µετατρέπεται σε ΤΟΕΒ
Αργότερα (1960), ο ΑΣΕΒ µετατρέπεται σε ΤΟΕΒ (Τοπικός
Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων), που είχε ως σκοπό τη βελτίωση
της παραγωγικότητας των αρδευόµενων αγροκτηµάτων, τα οποία
βρίσκονταν µέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
Από το έτος 1960 µέχρι το έτος 1972 ο Τ.Ο.Ε.Β. Παναιτωλίου
εξυπηρετούσε για άρδευση την κοινότητα Παναιτωλίου, ενώ τα 1962,
µε την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Κάτω Αχελώου, το
αντλιοστάσιο λειτούργησε πλέον µε τα νερά του Αχελώου.
Οι νέες ανάγκες δηµιουργούν αλλαγές
Με την πάροδο των χρόνων, οι νέες αρδευτικές ανάγκες αυξάνονται
και στον Τ.Ο.Ε.Β. Παναιτωλίου εντάσσονται (1972) για άρδευση οι
κοινότητες Καινούργιου, Νέας Αβώρανης και ένα τµήµα του ∆ήµου
Αγρινίου στη θέση Μαύρικας.
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Πριν από λίγα χρόνια, η κύρια άρδευση της ευρύτερης περιοχής
γίνεται από τη λίµνη Τριχωνίδα, τον ποταµό Αχελώο και από τον
χείµαρρο Ερηµίτσας, ενώ αρδεύονται επιπλέον από το υπάρχον
αρδευτικό δίκτυο 22.000 στρέµµατα, τα οποία υδροδοτούνται από
συγκεκριµένες διώρυγες και δίκτυο ζωνών, µέσω του νέου
Αντλιοστασίου Α4 που βρίσκεται στην περιοχή του Καινούργιου.
Έτσι, το παλαιό αντλιοστάσιο του Παναιτωλίου παροπλίστηκε,
µέχρις ότου µε πρωτοβουλία της Εταιρείας Προστασίας Τριχωνίδας
και µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Life-Φύση) ,
επισκευάστηκε και µετατράπηκε σε ‘’Κέντρο Περιβάλλοντος της
Τριχωνίδας’’
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Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.), αποτελεί τον
πυρήνα για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος της
Τριχωνίδας. ∆ιαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για τη συνεχή
ενηµέρωση, πληροφόρηση και έρευνα για την περιοχή της
Τριχωνίδας,

τους ασβεστούχους βάλτους, αλλά και για συναφή

θέµατα που συνδέονται και σχετίζονται µε το περιβάλλον γενικότερα.
Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ., ως κύριο στόχο

έχει την ενηµέρωση και

ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως του τοπικού πληθυσµού σε
περιβαλλοντικά θέµατα.
Εξάλλου, η δηµιουργία και λειτουργία του αποβλέπει, εκτός από την
προστασία και διαχείριση των ‘‘Ασβεστούχων Βάλτων’’ και της
λίµνης Τριχωνίδας, να προωθήσει προτάσεις που αφορούν στο
επίπεδο ζωής, την ευηµερία και το µέλλον των κατοίκων, µέσα από
τους κανόνες και τις υλοποιήσιµες πρακτικές της ‘‘Βιώσιµης
Ανάπτυξης’’.
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5. Η ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΩΣ ΠΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Υιοθεσία και Φροντίδα Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών στην
Τριχωνίδα
Στα πλαίσια του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFEΦύση, ΄΄∆ράσεις Προστασίας των Ασβεστούχων Βάλτων της
Τριχωνίδας΄΄

προωθήθηκαν

ευαισθητοποίησης

και

δράσεις

σε

επίπεδο

περιβαλλοντικής

περιβαλλοντικής

αγωγής

που

στόχευαν στην προστασία των ευαίσθητων τύπων οικοτόπων του
υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής, στην ευαισθητοποίηση της
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τοπικής κοινωνίας πάνω στα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα
της περιοχής και στην ''Υιοθεσία και Φροντίδα '' οικολογικά
ευαίσθητων περιοχώ από τα σχολεία της παρα-Τριχώνιας περιοχής.
Ειδικότερα, οι προσπάθειες απέβλεπαν να γίνει η ‘’Περιβαλλοντική
Αγωγή και Εκπαίδευση’’ εργαλείο αποτελεσµατικότερης ανάδειξης
της τοπικής περιβαλλοντικής προβληµατικής, αλλά και ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης του ντόπιου πληθυσµού και βάση για την
προστασία και διαχείριση των ευαίσθητων τύπων οικοτόπων της
Τριχωνίδας.

Ωστόσο,

µέσα

από

παρόµοιες

δραστηριότητες,

προσφέρονται δυνατότητες και προοπτικές, τόσο για τη διερεύνηση
των τοπικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων, όσο και για τη
προσέγγιση-επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε το τοπικό
περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τούτο όµως δεν είναι απλό και
οφείλει να διαρκή για αρκετά χρόνια. Είναι πολυσύνθετη διαδικασία
η οποία µε τη βοήθεια της µάθησης και της ενεργούς συµµετοχής σε
πρακτικό ή και σε θεωρητικό πλαίσιο, θα επιδιώξει να προωθήσει σε
µακροχρόνια βάση, µεταξύ των άλλων:
- την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις αξίες και τη
σηµαντικότητα

της

προστασίας

των

οικολογικά

ευαίσθητων

περιοχών,
- τη δηµιουργία κινήτρων, µέσων και µηχανισµών για τη σταδιακή
βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος, µε ενεργό συµµετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής και της
εθελοντικής εργασίας του ντόπιου πληθυσµού,
- την ενεργό συµµετοχή των µαθητών µέσα από προσιτές και εύκολες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν
µέσα και γύρω από το σχολείο (υιοθεσία και συνεχή φροντίδα
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περιοχών,

προτάσεις

και

πρωτοβουλίες

αναβάθµισης

υποβαθµισµένων περιοχών, υποστηρικτικές δραστηριότητες, οµιλίες,
εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, δρώµενα κ.ά.),
- την αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων του
ντόπιου πληθυσµού ως προς το περιβάλλον, την προστασία και την
ανάπτυξη.
Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, σε πρώτο στάδιο επιδιώκεται η
ενεργός

συµµετοχή

των

παρα-Τριχώνιων

σχολείων

σε

δραστηριότητες υιοθεσίας και φροντίδας οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών (παραλίµνια περιοχή, ρέµατα, χείµαρροι, ασβεστούχοι
βάλτοι, κ.ά.) που αφορούν:
· στην προστασία των ασβεστούχων βάλτων της περιοχής,
· στην επιτήρηση και περιφρούρηση οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών, όπου παρά τις εκκλήσεις και παραινέσεις συνεχίζονται να
απορρίπτονται σκουπίδια και µπάζα και
· στην ευαισθητοποίηση και στην ενηµέρωση του ντόπιου πληθυσµού
ως προς τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν
επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήµατα της περιοχή και στη
βιώσιµη ανάπτυξη.
Υιοθετώ και Φροντίζω - Παραλίµνιες Περιοχές, - Ρέµατα και τους Ασβεστούχους Βάλτους της Τριχωνίδας.
Η ΄΄υιοθεσία΄΄ στην περίπτωση του προγράµµατος LIFE-Φύση στην
Τριχωνίδα, αφορά οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι
ασβεστούχοι βάλτοι, οι παραλίµνιες περιοχές και τα ρέµατα της
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας υλοποιείται ένα
καθορισµένο σχέδιο δράσης το οποίο δεν περιορίζεται µέσα στο
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σχολικό έτος, αλλά έχει συνέχεια - και συνέπεια σε βάθος χρόνου και
για τις επόµενες χρονιές. ∆εν είναι ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων µε
ηµεροµηνία

λήξης.

Είναι

τρόπος

ζωής

και

συνολικότερης

συµπεριφοράς προς τον περιβάλλοντα - γειτονικό χώρο στον οποίο
ζουν οι µαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι συντοπίτες µας. ∆εν
αφορά µόνο στο τώρα, αλλά και στο αύριο. Όχι ΄΄τύποις΄΄ αλλά ΄΄επί
της ουσίας΄΄. Γι' αυτό το λόγο, είναι ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που
δεν καλύπτει µία µόνο σχολική χρονιά ή για µία µόνο τάξη . . . .
Ξεκινώντας τις δραστηριότητες από το δηµοτικό ή ακόµα από τις
πρώτες τάξεις του γυµνασίου δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα παιδιά
είναι το αύριο, αλλά και οι καλύτεροι ΄΄µεταφορείς-κοµιστές΄΄ των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που ζουν.
Προσπαθούµε δηλαδή µε οδηγό τα παιδιά να ευαισθητοποιήσουµε
αυτή την κοινωνία συνολικότερα για ένα θέµα που µας αφορά όλους.
Τα

παιδιά

υιοθετώντας,

φροντίζοντας

και

προστατεύοντας

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, τα παιδιά που ζουν εδώ, το
περιβάλλον τους, είναι µία εγγύηση για το µέλλον, το µέλλον τους.
Αντικείµενο της δραστηριότητας αυτής είναι η υιοθεσία και φροντίδα
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στο πλαίσιο της υλοποίησης
τοπικών ή και δια-τοπικών περιβαλλοντικών σχεδίων δράσης.
''Υιοθετώ και Φροντίζω'' µία περιοχή σηµαίνει ότι:
- Καταρτίζεται περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης που καθορίζει ποιές
δραστηριότητες και µε ποιό τρόπο και µέσα θα υλοποιηθούν σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση από τις µαθητικές κοινότητες.
- Συνυπογράφεται ΄΄οικολογικό συµφωνητικό΄΄ µεταξύ του σχολείου
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και φορέων που µπορούν να
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συνεισφέρουν στη δραστηριότητα. Κατά κάποιο τρόπο µε τη
συµφωνία αυτή, υποχρεώνεται το σχολείο να εκπληρώσει τις
ανειληµµένες υποχρεώσεις και τους φορείς να υποστηρίξουν τις
δραστηριότητες παρέχοντας τα µέσα και τα υλικά για την
πραγµατοποίηση του σχεδίου δράσης. Σηµαντικό δε, στην όλη
υπόθεση, είναι να πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα αυτή, δηλαδή
το πρόγραµµα της υιοθεσίας, και όχι να µείνει στα χαρτιά ως σχέδιο
δράσης.

Το

συγκεκριµένο

περιβάλλον

που

υιοθετούµε

και

φροντίζουµε αφορά όλους µας. Η ΄΄υιοθεσία ΄΄ για παράδειγµα
µπορεί να αφορά:
· Επιτήρηση και φροντίδα οικολογικά ευαίσθητων περιοχών,
· Συµµετοχή στην εκστρατεία για το καθάρισµα και την
περιφρούρηση περιοχών µε ρύπανση και ανεξέλεγκτη απόρριψη
σκουπιδιών µπάζων και άχρηστων ογκωδών αντικειµένων σε ρέµατα,
χείµαρρους, κανάλια, αλλά και παραλίµνιες περιοχές.
·

Προτάσεις αισθητικής και ουσιαστικής αναβάθµισης µιας

υποβαθµισµένης περιοχής
· ∆ηµιουργία προτύπων ΄΄φυτωρίων΄΄ (µε παρεχόµενους από το
φορέα σπόρους) µέσα στο χώρο του σχολείου, των φυτών της
παραλίµνιας ζώνης που χρειάζονται προστασία µε σκοπό τη
µεταφύτευσή τους σε συγκεκριµένες περιοχές.
· ∆ηµιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού µε στόχο την
ενηµέρωση της κοινωνίας σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας για
τα

θέµατα

της

προστασίας

των

συγκεκριµένων

οικολογικά

ευαίσθητων περιοχών.
Η Περιβαλλοντική Προβληµατική στην Τριχωνίδα
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Για την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση, αλλά και την προσέγγισηεπίλυση

των

προβληµάτων

που

σχετίζονται
τοπικό
και

µε

το

περιβάλλον
τη

βιώσιµη

ανάπτυξη,

έγινε

προσπάθεια

να

ιεραρχηθούν

τα

κυριότερα
προβλήµατα τα οποία έχουν επιπτώσεις στις οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές της Τριχωνίδας. Επισηµαίνεται, ότι είναι αναγκαία η
ενεργός συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της
περιοχής,

ενώ

σηµαντική

θέση

κατέχει

η

Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση (ΠE) µέσα από την οποία είναι δυνατό να προωθηθούν
δραστηριότητες και ενέργειες που θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση. Έτσι, παρατίθενται πιο κάτω, τόσο
οι απαιτούµενες δραστηριότητες και ενέργειες που θα αναληφθούν
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, όσο και
προτάσεις, ιδέες και πρωτοβουλίες υποστήριξης µέσα από την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των σχολείων της περιοχής, ώστε να
επιτευχθεί το προσδοκούµενο, δηλαδή η προστασία και η διατήρηση
των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Τριχωνίδας.
Πρόβληµα Α' : Ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, µπάζων και
ογκωδών αντικειµένων σε ρέµατα, χείµαρρους, κράσπεδα δρόµων,
κανάλια, αλλά και στις παραλίµνιες περιοχές.
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Απαιτούµενες Ενέργειες των Τοπικών Φορέων:
· Αποµάκρυνση σκουπιδιών, µπάζων και ογκωδών αντικειµένων από
ορισµένες θέσεις
πιλοτικής επίδειξης.
· Μεταφορά των απορριµµάτων σε νόµιµη χωµατερή.
· ∆ιευθέτηση χώρου όπου έγινε η αποκοµιδή.
· Περισσότεροι κάδοι σκουπιδιών και κοντέινερς.
· Μέσα αποτροπής για επαναπόρριψη απορριµµάτων.
· Ευαισθητοποίηση κατοίκων για τα απορρίµµατα και τις απορρίψεις.
· Μέσα και µέτρα ανατροπής της σηµερινής κατάστασης ως προς τα
απορρίµµατα (π.χ. σήµανση, πινακίδες, δενδροφύτευση, οικολογική
περίφραξη, και άλλες λύσεις).
· Άλλα.
Προτάσεις, Ιδέες & Πρωτοβουλίες Υποστήριξης από τα Σχολεία
(ΠΕ).
· Προτάσεις κατάλληλης διαµόρφωσης χώρου.
· Προτάσεις για αποτρεπτικές πινακίδες.
· Συµµετοχή στη δενδροφύτευση.
· Σχέδια οικολογικής περίφραξης.
· Υιοθεσία και φροντίδα οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.
· Επιστολές προς τοπικούς φορείς και υπευθύνους.
· Προτάσεις για τυχόν αξιοποίηση των απορριµµάτων και η διεθνής
εµπειρία.
· Κατασκευή και ανάρτηση πόστερς, κολάζ, αυτοκόλλητα στο
µικροκοινωνικό περίγυρο (δηµαρχείο, καφενείο, παντοπωλείο,
τοπικοί σύλλογοι, ταβέρνα κλπ).
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· Ανοιχτές συζητήσεις στις τάξεις, στο σύλλογο διδασκόντων, στο
δηµοτικό συµβούλιο κλπ.
· Κοινοποίηση της δουλειά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (σχολείο,
γονείς, κοινωνικός περίγυρος).
· Ανάληψη πρωτοβουλιών για:
- Υιοθεσία και φροντίδα περιοχών.
- Τακτική και περιοδική επίσκεψη και επιτήρηση της περιοχής.
- Ηµερολόγιο επισκέψεων και καταγραφή της κατάστασης µέσα από
φωτογραφίες πριν-κατά και µετά.
- Ηµερολόγιο περιβαλλοντικών ενεργειών.
- Άλλα.
· Συνεχή ανατροφοδότηση και διαρκές ενδιαφέρον (επισκέψεις,
επιτήρηση,

φωτογράφηση,

καταγραφή

κατάστασης,

φροντίδα,

ενηµέρωση κλπ).
· Άλλα
Πρόβληµα Β' : Συρρίκνωση των περιοχών µε τους ασβεστούχους
βάλτους και η

απουσία ορθολογικής διαχείρισης των νερών της

περιοχής.
Απαιτούµενες Ενέργειες των Τοπικών Φορέων
· Μέσα και µέτρα
άµεσης
της

παύσης

παράνοµης

επέκτασης

των

καλλιεργούµενων
εκτάσεων

σε

δηµόσιες
- Η Φύση & η Ζωή µας στη Λίµνη Τριχωνίδα - Εγχειρίδιο Π.Ε.

132

περιοχές (παραλίµνιες περιοχές).
· ∆ιαρκής έλεγχος της διακύµανσης της στάθµης της λίµνης και του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τα οποία µπορεί να έχουν
καταστροφικές επιπτώσεις στους ασβεστούχους βάλτους.
- Έλεγχος των κάθε είδους

απορρίψεων (απορρίµµατα, µπάζα,

λύµατα, απόβλητα) τα οποία εξασκούν καταστροφικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον της περιοχής.
· Μέσα και µέτρα άµεσης παύσης των αποστραγγίσεων σε υγρά και
τυρφώδη εδάφη που υπάρχουν οι βάλτοι. Σηµειώνεται ότι η όλη
διαδικασία αποστράγγισης τέτοιων περιοχών δεν αποδίδει ως
καλλιεργήσιµη γη, είναι επίπονη, πολυέξοδη και αντιπεριβαλλοντική,
τόσο για το νερό της περιοχής, όσο και για την πανίδα και τη χλωρίδα
της.
· Μέσα και µέτρα για την όσο το δυνατό διασφάλιση µικρότερης
διακύµανσης της στάθµης του νερού τόσο στη λίµνη, όσο και στον
υδροφόρο ορίζοντα.
· Τοπικός έλεγχος των κάθε είδους απορρίψεων στη λίµνη και στην
περιβάλλουσα περιοχή.
· Άλλα. Προτάσεις, Ιδέες & Πρωτοβουλίες Υποστήριξης από τα
Σχολεία (ΠΕ).
· Προτάσεις οικολογικής σήµανσης.
· Προτάσεις κατάλληλης οικολογικής περίφραξης.
· Σχέδια και προτάσεις για τη στάθµευση των οχηµάτων στις
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές.
· Ενεργός συµµετοχή και ενίσχυση για την επανάκαµψη της χλωρίδας
της περιοχής.
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· Άλλα.
Πρόβληµα Γ' : Η απουσία διαχείρισης των καλαµιώνων και η
ανεξέλεγκτη επέκτασή τους.
Απαιτούµενες Ενέργειες των Τοπικών Φορέων
· ∆ιαχείριση των καλαµιώνων µε οικολογικά κριτήρια προκειµένου
να αποφευχθούν προβλήµατα α) ανεξέλεγκτης επέκτασή τους και
β)πρόωρης γήρανσης και χερσοποίηση της περιοχής των βάλτων και
των άλλων υγροτοπικών περιοχών.
· Μέσα και µέτρα αποφυγής της ανεξέλεγκτης καύσης και κοπής των
καλαµιώνων.
· Άλλα.
Προτάσεις, Ιδέες & Πρωτοβουλίες Υποστήριξης από τα Σχολεία
(ΠΕ).
· Προτάσεις περιοδικής διαχείρισης των καλαµιώνων.
· Ενεργός συµµετοχή και ενίσχυση για την επανάκαµψη της χλωρίδας
της περιοχής.
· Επιτήρηση και έλεγχος της ανεξέλεγκτης καύσης και κοπής των
καλαµιώνων.
· Άλλα.
Πρόβληµα ∆' : Η ανεξέλεγκτη χρήση των λιπασµάτων και των
φυτοφαρµάκων. Απαιτούµενες Ενέργειες των Τοπικών Φορέων
· Έρευνα για το είδος και την ποσότητα των λιπασµάτων και
φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην περιοχή και ανά
καλλιέργεια.
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· Μελέτη για τους τρόπους καλύτερης χρήσης και εφαρµογής των
αγροχηµικών που χρησιµοποιούνται στην περιοχή.
· Μελέτη για το ρόλο που
παίζει η φυσική βλάστηση
και τα υπολείµµατα της
σοδιάς ως προς τη φυσική
λίπανση των εδαφών.
· Έδαφος, καλλιέργεια &
λίπανση το τρίπτυχο της
επιτυχίας,

αλλά

και

της

αποτυχίας για αποδοτικότερες σοδειές.
· Άλλα. Προτάσεις, Ιδέες & Πρωτοβουλίες Υποστήριξης από τα
Σχολεία (ΠΕ).
· Αναζήτηση πληροφοριών και ενηµερωτικές συζητήσεις από
αρµόδιους φορείς για το είδος ελάχιστης ''ενίσχυσης'' που χρειάζεται
το έδαφος της περιοχής, ανά καλλιεργούµενο είδος και περίοδοι
εφαρµογής.
· Επίσηµη ενηµέρωση για το πόσο µπορεί να ζηµιωθεί - σε βάθος
χρόνου - η περιοχή από την αλόγιστη χρήση των λιπασµάτων και των
φυτοφαρµάκων.
· Άλλα.
Μερικές Ιδέες για να Μοιραστούµε τη Φύση µε τα Παιδιά
(κείµενο από το βιβλίο: Πως να Οδηγήσετε Σωστά τα Παιδιά στη
Φύση. J. Cornell, ''Sharing Nature with Children'' Ελλην. Έκδοση
1994, ΄΄Παρατηρητής΄΄.
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'' Προτού ξεκινήσουµε την εξερεύνηση της φύσης µε τα παιδιά, ας
σκεφθούµε για ένα λεπτό το ρόλο µας σαν δάσκαλοι ή σαν υπεύθυνοι
κάποιας οµάδας παιδιών. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες ώστε και τα
παιδιά και εµείς, να περάσουµε χαρούµενα και εποικοδοµητικά το
χρόνο µας.
Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας τις πέντε αρχές της διδασκαλίας στη
φύση, που µε βοήθησαν να δουλέψω µε ζωντανά και πολύ ενεργητικά
παιδιά, µετατρέποντας τη διάθεση τους για σκανδαλιές σε
εποικοδοµητικές και επιµορφωτικές αναζητήσεις. Η βάση των αρχών
αυτών, είναι ο σεβασµός στα παιδιά και στη φύση. Μία τέτοια
συµπεριφορά κερδίζει σίγουρα την ανταπόκριση των παιδιών.
α). ∆ιδάξτε λιγότερο και µοιραστείτε περισσότερο.
Πέρα από τη διδασκαλία των αντικειµενικών γνωρισµάτων της
φύσης, µου αρέσει να µιλάω στα παιδιά για το πως νιώθω γιαυτήν.
Για παράδειγµα, δεν λέω µόνο ''αυτό είναι µία ερυθρελάτη΄΄. Τους
µιλώ για το δέος και το σεβασµό που αισθάνοµαι για τον τρόπο µε
τον οποίο ένα τέτοιο δέντρο κατόρθωσε να επιβιώσει σε υποαλπικές
συνθήκες. Για το νερό που είναι σπάνιο το καλοκαίρι και παγωµένο
τις περισσότερες µέρες του χειµώνα, για τους σκληρούς και
χειµωνιάτικους αέρηδες που λυγίζουν και τσακίζουν τα κλαδιά του.
Ακόµη τους λέω πως πάντα αναρωτιέµαι, πως κατορθώνουν οι ρίζες
του να βρουν αρκετά θρεπτικά στοιχεία για να επιζήσουν σ' αυτές τις
βραχώδεις σχισµές. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις
µου πολύ πιο εύκολα, απ' ότι θα ανταποκρίνονταν στις εξηγήσεις
ενός βιβλίου. Πάρετε την περίπτωση ενός ελάτου που µεγάλωσε
δίπλα στη κατασκήνωση που δούλευα. Είχε φυτρώσει ανάµεσα σε
δύο τεράστιους βράχους και έτσι έπρεπε να στείλει τις ρίζες του 8
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µέτρα βαθιά για να φτάσουν στο χώµα. Ήταν τουλάχιστον διακοσίων
χρόνων και µόνο τρία µέτρα ψηλό. Πολύ συχνά τα παιδιά βγαίνουν
από το δρόµο τους µόνο και µόνο για να αδειάσουν τα παγούρια τους
στις ρίζες του. Πολλά από αυτά τα παιδιά επέστρεφαν κάθε χρονιά
στην κατασκήνωση, για να παρακολουθήσουν τον πεισµατικό αγώνα
του δένδρου να ζήσει σ' ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον. Μόλις
έφταναν στη κατασκήνωση έτρεχαν να δουν αν είχε καταφέρει να
επιβιώσει κατά τη διάρκεια του ξηρού φθινοπώρου και του κρύου
χειµώνα. Το γεµάτο αγάπη ενδιαφέρον τους, προκάλεσε µέσα µου
ένα ακόµη µεγαλύτερο σεβασµό γι' αυτό το δένδρο. Πιστεύω ότι είναι
πολύ σηµαντικό για έναν ενήλικα να µοιραστεί τον εσωτερικό του
κόσµο µ' ένα παιδί. Μόνο αν µοιραστούµε τις βαθύτερες σκέψεις και
τα συναισθήµατά µας, µπορούµε να επικοινωνήσουµε και να
εµπνεύσουµε στους άλλους αγάπη και σεβασµό για τη φύση. Όταν
µοιραζόµαστε τις ιδέες µας µ' ένα παιδί, το ενθαρρύνουµε να
εξερευνήσει τα δικά του συναισθήµατα και να δηµιουργήσει τις δικές
του

απόψεις.

Τότε,

µία

θαυµάσια

αµοιβαία

εµπιστοσύνη

αναπτύσσεται ανάµεσα στον ενήλικα και στο παιδί.
β). Να είστε δεκτικοί
∆εκτικότητα σηµαίνει ν' ακούτε και να είστε πάντα σ' εγρήγορση.
Είναι µία αρετή που ανταµείβεται πλούσια όταν δουλεύει κανείς µε
παιδιά. Η ύπαιθρος δηµιουργεί ένα αυθόρµητο ενθουσιασµό στα
παιδιά, που µπορείτε µε επιδεξιότητα να κατευθύνεται προς τη
µάθηση. Να είστε ευαίσθητοι: Κάθε σχόλιο, κάθε γέλιο, κάθε
επιφώνηµα, είναι µία ευκαιρία για επικοινωνία. Ανταποκριθείτε στη
διάθεση των παιδιών και στα συναισθήµατά τους. Μιλήστε τους για
πράγµατα που τους κινούν την περιέργεια. Θα δείτε ότι όταν σέβεστε
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τις σκέψεις τους, ο χρόνος κυλά εύκολα και ευχάριστα. Να είστε σ'
εγρήγορση και να παρατηρείτε τι συµβαίνει στη φύση γύρω σας κάθε
λεπτό, γιατί σχεδόν πάντα ξετυλίγεται κάτι ενδιαφέρον και
συναρπαστικό. Αν συντονισθείτε µαζί της, το µάθηµα σας θα κυλήσει
µόνο του, σαν να το είχατε προσχεδιάσει µε ακρίβεια.
γ). Κεντρίστε την προσοχή των παιδιών χωρίς καθυστέρηση
Καθορίστε το θέµα της εξόδου σας από την αρχή. Προκαλέστε όσο
γίνεται την προσοχή όλων, κάνοντας ερωτήσεις και επισηµαίνοντας
ενδιαφέρουσες εικόνες και ήχους. Πολλά παιδιά δεν έχουν συνηθίσει
να παρατηρούν τη φύση από κοντά, γι' αυτό βρείτε πράγµατα που τα
ενδιαφέρουν και βήµα-βήµα εµφυσήστε τα το πνεύµα της
παρατηρητικότητας. ∆είξτε τους πως οι ανακαλύψεις τους είναι και
για σας ενδιαφέρουσες.
δ). ∆είτε και γνωρίστε πρώτα, µιλήστε αργότερα
Υπάρχουν στιγµές που οι εικόνες της φύσης τραβούν την προσοχή
των παιδιών. Μία ‘’λιβελούλα’’ που µόλις βγήκε από το κουκούλι
της και ξεδιπλώνει ακόµη τα τρυφερά φτερά της, µία µοναχική
χελώνα που τρώει χορταράκι, µία παπαδίτσα που τσιµπολογά τους
καρπούς κάποιου δένδρου. Αλλά ακόµη και αν λείπουν τέτοιες
σκηνές, το παιδί µπορεί να νιώσει θαυµασµό και έκπληξη,
παρακολουθώντας απλά συνηθισµένα πράγµατα µε προσοχή. Τα
παιδιά έχουν µία καταπληκτική ικανότητα να απορροφώνται τελείως
σ' αυτό που κοιτούν. Κατανοούν πολύ καλύτερα τα πράγµατα που
τους περιβάλλουν, όταν γίνονται ένα µαζί τους και όχι όταν τα
µαθαίνουν έµµεσα από τρίτους. Σπάνια ξεχνούν µια άµεση εµπειρία.
Μην ανησυχείτε αν δεν ξέρουν τα ονόµατα. Τα ονόµατα των φυτών
και των ζώων είναι απλά ετικέτες. Όπως το είναι σας δεν αποδίδεται
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από το όνοµά σας ή ακόµη από το παρουσιαστικό σας, έτσι και µία
βελανιδιά, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το όνοµα και κάποια
χαρακτηριστικά

της.

Θα

την

εκτιµήσετε

περισσότερο

αν

παρακολουθήσετε τις αλλαγές της στο φως σε διαφορετικές ώρες της
ηµέρας. Παρατηρήστε το δένδρο αυτό από ασυνήθιστες οπτικές
γωνίες. Αισθανθείτε και µυρίστε τον κορµό και τα φύλλα του.
Καθίστε ήσυχα πάνω ή κάτω από τα κλαριά και παρατηρήστε όλα τα
είδη που ζουν µέσα και γύρω από το δένδρο και εξαρτώνται από
αυτό.
'' Κοιτάξτε, αναρωτηθείτε, µαντέψτε. ∆ιασκεδάστε το! ''
Επίλογος
Η

''υιοθεσία''

δεν

περιορίζεται

µόνο

στην

ενηµέρωση

και

ευαισθητοποίηση, αλλά εµπλέκεται, έχει ''λόγο'' και ενεργό
συµµετοχή στη διαχείριση και στην προστασία του τοπικού
περιβάλλοντος. Μεταξύ των άλλων επιδιώκεται, τόσο η ανάδειξη και
η ζύµωση του προβλήµατος στο σχολείο, στην οικογένεια, στην
τοπική κοινωνία, όσο και η ενεργός συµµετοχή τους σε σχέδια
πολλαπλών δράσεων. Αυτά τα σχέδια δράσης αφορούν κάθε µορφή
συµµετοχής των µαθητών στην προστασία και φροντίδα των
περιοχών που υιοθετούνται και δεν περιορίζονται µόνο σε ενέργειες
ενηµέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας, αλλά και στην ένταξη του ντόπιου πληθυσµού στη
διαχείριση της περιοχής, στην εθελοντική εργασία, σε προτάσεις προς
τους αρµόδιους φορείς και στην άσκηση πίεσης προς αυτούς και για
την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
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Εξάλλου, είναι σήµερα αποδεκτό ότι: ''∆εν είναι σκόπιµο το θέµα της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να µετατραπεί σε µάθηµα, εξέλιξη
που πρέπει να θεωρείται σαν σχεδόν σίγουρη, τη στιγµή που θα
προκριθεί η υποχρεωτικότητά της. Ως µέση λύση, µπορεί να ζητείται
η ελεύθερη χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων των σχολείων και
ίσως κάποια µικρά κονδύλια για την ανετότερη εκπόνηση
προγραµµάτων
ή απλώς δραστηριοτήτων. Η επίσηµη - µέσα από ωρολόγιο
πρόγραµµα - ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην
εκπαίδευση, θα σηµάνει τη µετατροπή της, σ' ένα όµοιο µε τα ήδη
υπάρχοντα, παραδοσιακά

µαθήµατα, µε τα γνωστά

λυπηρά

αποτελέσµατα., Ο εθελοντισµός των συντελεστών ως εγγύηση µη
αφοµοίωσης από τους θεσµούς, προσφέρεται για την καλύτερη και
βιωσιµότερη πορεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.''
(κείµενο από το βιβλίο: Α. Γεωργόπουλος & Ε. Τσαλίκη, 1993,
Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση-Αρχές,

Φιλοσοφία,

Μεθοδολογία,

Παιχνίδια, Ασκήσεις. Εκδ. Gutenberg).
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Περιβαλλοντικό Παιχνίδι για την Αειφορία
‘’ Η Αειφορία των Φυσικών Πόρων’’
(Για την Προστασία και την Οικονοµία της Φύσης)
(το παιχνίδι αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος LifeΦύση –Τριχωνίδα, για τις ανάγκες της ‘’ Green Days, NΑTURA 2000 13th to 21th of April 2002 –‘’ και παίχτηκε σε σχολεία της περιοχής και
σε άλλα σχολεία της Ευρωπαικής Ενωσης ( Βλέπε και http://www.lifetrichonis.gr)

1.

Παιδαγωγικός Στόχος

- Τα παιδιά αντιλαµβάνονται βιωµατικά την
ανάγκη της σωστής και συνετής χρήσης των
φυσικών πόρων και της ελαχιστοποίησης των
ανθρώπινων

επιπτώσεων

προς

το

φυσικό

περιβάλλον, ώστε και οι µελλοντικές γενεές να
είναι σε θέση να χρησιµοποιούν αυτούς τους
φυσικούς πόρους.
2. Προυποθέσεις Παιχνιδιού
-Κατάλληλο από 9 ετών και

για µεγαλύτερα

παιδιά.
-Τρεις (3) ισάριθµες οµάδες παιδιών (έως 7 παίκτες
η κάθε οµάδα).
-Τρεις (3) µαθητές κριτές- αξιολογητές (ένας για
κάθε οµάδα).
- Ενας (1) δάσκαλος – οδηγός – εµψυχωτής.
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3. Απαραίτητα Υλικά – Μέσα
- Καλάθια ή δοχεία, συνολικά τρία (3), ένα για κάθε οµάδα.
- Καρύδια ή φουντούκια ή αµύγδαλα (ξηροί καρποί µε κέλυφος),
τουλάχιστον σαράντα (40) για κάθε οµάδα, ήτοι συνολικά 3 οµάδες Χ
40= 120 τεµάχια (ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων ξηρών καρπών
εξαρτάται από τον αριθµό των παικτών).
- Πλαστικά άδεια µπουκάλια νερού ½ λίτρο ή άδεια κουτιά
αναψυκτικών, ή άχρηστα χαρτιά, τουλάχιστον σαράντα (40) για κάθε
οµάδα, ήτοι συνολικά 3 οµάδες Χ 40=120 τεµάχια (ο αριθµός των
πλαστικών µπουκαλιών εξαρτάται από τον αριθµό των παικτών).
- Μη τοξικά χρώµατα, για τη βαφή των πλαστικών µπουκαλιών µε
ξεχωριστό χρώµα για κάθε οµάδα. Η βαφή γίνεται από τον εµψυχωτή,
πριν από την έναρξη του παιχνιδιού σε προεπιλεγµένο χρώµα για κάθε
οµάδα.
- Κιµωλία για την οριοθέτηση του κύκλου, όπου πρέπει να κάθονται
οι παίκτες κάθε οµάδας εξωτερικά.
-Οι ξηροί καρποί αντιπροσωπεύουν τους φυσικούς πόρους, τα αγαθά
που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον.
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-Τα πλαστικά µπουκάλια ή τα κουτιά των αναψυκτικών ή άλλα
άχρηστα υλικά, αντιπροσωπεύουν το βαθµό των επιπτώσεων προς το
φυσικό περιβάλλον που δηµιουργούν οι δραστηριότητες του
ανθρώπου (σκουπίδια, ρύπανση κ.ά).

4. ∆ιεξαγωγή του Παιχνιδιού
α. Γενικές οδηγίες
-Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις (3) ισάριθµες οµάδες, από πέντε (5)
έως επτά (7) παίκτες η κάθε οµάδα.
-Χαράσσουµε τρεις (3) κύκλους στο πάτωµα ή στο έδαφος και κάθε
οµάδα κάθεται στο δικό της κύκλο περιµετρικά.
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-Στο κέντρο κάθε κύκλου τοποθετείται ένα καλάθι ή δοχείο µε ξηρούς
καρπούς 4πλάσιους σε αριθµό, σε σχέση µε τον αριθµό των παιδιών
της οµάδας (π.χ. 7 παιδιάΧ4 = 28 καρύδια ή 5παιδιάΧ4=20 καρύδια).
- Ο δάσκαλος-εµψυχωτής, µοιράζει, πλαστικά µπουκάλια (µε
διαφορετικό χρώµα για κάθε οµάδα), έως 4 στο καθένα παιδί κι
εξηγεί ότι κάθε χρησιµοποιούµενος-µεταφερόµενος καρπός παράγειδηµιουργεί αντίστοιχα ‘’σκουπίδια’’ δηλαδή

‘’επιπτώσεις στο

περιβάλλον’’ που αντιπροσωπεύονται από τα µπουκάλια ή άλλα
άχρηστα υλικά.
- ο δάσκαλος, εξηγεί, ότι σύµφωνα µε το παιχνίδι κάθε παιδί µπορεί
να πάρει 1 έως 4 καρύδια (ή άλλους ξηρούς καρπούς) από το καλάθι
(που αποτελεί τη ‘’δεξαµενή’’), ενώ υποχρεώνεται να αφήνει κάθε
φορά σε σωρό µέσα στον κύκλο, ισάριθµο αριθµό µπουκαλιών (που
αποτελούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον).
-Μετά από κάθε γύρο, οι ξηροί καρποί µπορεί να ‘’αναπαράγονταιανανεώνονται’’ στο διπλάσιο (εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι καρποί
στο καλάθι µετά από κάθε γύρο) κάτω από προϋποθέσεις, όπως και τα
µπουκάλια.
-Κάθε παιδί επιτρέπεται να πάρει από το καλάθι κάθε οµάδας 1-4
καρπούς (Α’ οµάδα), 1-3 καρπούς (Β’ οµάδα) και 1-2 καρπούς (Γ’
οµάδα) σε κάθε γύρο, ενώ υποχρεώνεται να αφήνει µέσα στον κύκλο
σε σωρό, ισάριθµα πλαστικά µπουκάλια.
-Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται επιδεικτικά, ώστε όλα τα παιδιά
που συµµετέχουν, να γνωρίζουν την ποσότητα των καρπών που
παίρνει ο κάθε παίκτης.
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-Οι καρποί δεν πρέπει να τρώγονται, αλλά να ΄΄αποθηκεύονται΄΄
µπροστά σε κάθε παιδί, φανερά, ενώ ενιαίος είναι ο σωρός των
µπουκαλιών.
-Μετά από κάθε γύρο, διπλασιάζουµε τους εναποµείναντες καρπούς,
αυτούς δηλαδή που έµειναν µετά τη συλλογή από τα παιδιά (π.χ. αν
µείνουν στο καλάθι 3, τότε βάζουµε άλλους 3 για να έχουµε τελικά 6),
ενώ µοιράζουµε σε µερικούς ή σε όλους τους παίκτες, ισάριθµα
πλαστικά µπουκάλια.
-Τα παιδιά παίρνουν, από το καλάθι της οµάδας τους, τους καρπούς,
µε σειρά (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) που καθορίζεται εκ των
προτέρων από τον οδηγό-δάσκαλο.
-Ο αρχικός αριθµός των καρπών που βρίσκεται σε κάθε καλάθι,
καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων ατόµων επί
τέσσερα (Χ4), ενώ ισάριθµος είναι και ο αριθµός των πλαστικών
µπουκαλιών.
-Τα µουσικά θέµατα που ακούγονται, καθορίζουν την αρχή και το
τέλος κάθε γύρου και έχουν διάρκεια ανάλογη του αριθµού των
παικτών, ώστε να επαρκούν για την ολοκλήρωση ενός γύρου
παιχνιδιού.
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β. Ειδικές οδηγίες
Στις τρεις (3) οµάδες (Α,Β,Γ) που συµµετέχουν στο παιχνίδι, δίνονται
κάθε φορά διαφορετικές οδηγίες, ενώ κάθε γύρος ολοκληρώνεται µε
την λήξη του µουσικού θέµατος.
Α’Γύρος
-∆εν επιτρέπεται η επικοινωνία µεταξύ των παικτών.
-Οι παίκτες µπορούν να παίρνουν από 1-4 καρπούς κάθε φορά. Οι
περισσότεροι όµως παίκτες, επειδή έχουν τη δυνατότητα (γιατί
συνήθως έχουν διαθέσιµους καρπούς στο καλάθι τους), παίρνουν από
2-4 καρπούς κάθε φορά, µε αποτέλεσµα να µην περισσεύουν καρποί
στο καλάθι για διπλασιασµό µετά το τέλος του γύρου.
-Ο αριθµός από µπουκάλια σηµαίνει βαθµούς ‘’επιδείνωσης των
επιπτώσεων στο

περιβάλλον’’ (για κάθε καρπό που παίρνουµε,

αφήνουµε στο κέντρο του κύκλου από 1 µπουκάλι).
-Μετά τη λήξη του Α’ γύρου δίνεται σε όλες τις οµάδες η εξής
πληροφορία: ‘’Τώρα καταλαβαίνεται το νόηµα του παιχνιδιού. Αν οι
άνθρωποι παίρνουν από τη ΄΄δεξαµενή΄΄ καρπούς σε περιορισµένες
ποσότητες, η ΄΄δεξαµενή΄΄ προλαβαίνει να τους ‘’αναπληρώσειαναπαράγει-ανανεώσει’’ και έτσι µακροπρόθεσµα θα υπάρχουν
περισσότεροι καρποί διαθέσιµοι. Αν όµως οι άνθρωποι παίρνουν
(δρέπουν) καρπούς σε µεγάλες ποσότητες και τόσο γρήγορα, ώστε η
΄΄δεξαµενή΄΄ να µην προλαβαίνει να τους ‘’αναπληρώνει-αναπαράγειανανεώνει’’, τότε σύντοµα η ποσότητά τους θα µηδενιστεί’’. ‘’Εξάλλου,
όσους περισσότερους καρπούς παίρνουµε από το περιβάλλον, άλλα
τόσα πλαστικά µπουκάλια είµαστε υποχρεωµένοι να αφήσουµε στο
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περιβάλλον (βαθµοί επιδείνωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον)’’.
-Ξαναπαίζουµε το παιχνίδι, ενώ η επικοινωνία µεταξύ των παικτών
απαγορεύεται και πάλι.
Β’ Γύρος
-Απαγορεύεται η επικοινωνία µεταξύ των παικτών.
-Κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα να παίρνει 1-3 καρπούς από το
καλάθι της οµάδας του. Σ’ αυτό το γύρο, µπορεί να ανακοινωθεί
στους παίκτες εκ των προτέρων η εξής στρατηγική:’’Θα σας βοηθήσει
στο παιχνίδι σας να παίρνετε λιγότερους καρπούς κάθε φορά, ώστε η
΄΄δεξαµενή΄΄ σας να µπορεί να ‘’αναπληρώνει-αναπαράγει-ανανεώνει
‘’ τους καρπούς για περισσότερο χρόνο, ενώ και οι ‘’επιπτώσεις’’
(πλαστικά µπουκάλια) στο περιβάλλον θα είναι στον ίδιο µικρό βαθµό
(1-2 πλαστικά µπουκάλια θα αφήνει κάθε παίκτης). Βέβαια εσείς θ’
αποφασίσετε αν θα παίρνετε ακόµα περισσότερους καρπούς (πάντοτε
όµως 1-3 καρπούς)’’.
- Ο δάσκαλος-οδηγός απλά ανακοινώνει την πιό πάνω στρατηγική η
οποία µπορεί και να µην υιοθετηθεί από τα παιδιά.
-Τα µπουκάλια – ‘’βαθµοί επίπτωσης στο περιβάλλον’’, αφήνονται σε
ενιαίο σωρό µέσα στον κύκλο, ανάλογα µε τους καρπούς που πήρε ο
κάθε παίκτης της οµάδας .
-Ξαναπαίζουµε το παιχνίδι, ενώ η επικοινωνία µεταξύ των παικτών
απαγορεύεται και πάλι ή είναι κατεθυνόµενη.
Γ’ Γύρος
-Επιτρέπεται η επικοινωνία µεταξύ των παικτών.
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-Επιτρέπεται στους συµµετέχοντες να συζητούν και να επικοινωνούν
µεταξύ τους για τον τρόπο µε τον οποίο θα παίξουν (πριν και κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού).
-Υιοθετείται για παράδειγµα η τακτική, ότι κάθε παίκτης πρέπει να
παίρνει από 1-2 καρπούς από το καλάθι και να αφήνει ισάριθµα
µπουκάλια στο κέντρο του κύκλου.
- Ο αριθµός των µπουκαλιών που αφήνονται σ’ αυτό το γύρο, θα
είναι

σαφώς

µικρότερος

από

προηγούµενους

γύρους.

Ετσι,

επισηµαίνεται ότι και ο ‘’βαθµός των αρνητικών επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον’’ θα είναι ελάχιστος
έως µηδενικός, εφόσον το περιβάλλον µε τους µηχανισµούς του,
κατορθώνει να αντιπαρέρχεται τις µικρές ενοχλήσεις (επιπτώσεις).

5. ∆ιαπιστώσεις από το Παιχνίδι
-∆ιαπιστώνεται ότι στον Α’ γύρο είχαµε ΄΄κατάρρευση΄΄ (δηλαδή το
καλάθι άδειασε εντελώς από καρπούς), λόγω υπερβολικής συλλογής
καρπών από τους παίκτες (υπερεκµετάλλευση), ενώ µεγάλος ήταν και
ο αριθµός των πλαστικών µπουκαλιών που συγκεντρώθηκαν στο
κέντρο του κύκλου.
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-Επίσης,

παρατηρούµε

συγκεντρώθηκαν,

ως

τους

σωρούς

‘’βαθµοί

των

επιπτώσεων

µπουκαλιών
των

που

ανθρώπινων

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον’’ ανά άτοµο, ανά παιχνίδι, ανά γύρο
και για όλες τις οµάδες µαζί και ανάλογα σχολιάζουµε.
-Συζητάµε µε τα παιδιά, την πιο πάνω προβληµατική των επιπτώσεων
στο περιβάλλον και µε ποια µέσα µπορεί αυτή να ελαχιστοποιηθεί.
-Συζητάµε µε τα παιδιά, κατά πόσο η επικοινωνία µεταξύ τους
βοήθησε να παίξουν καλύτερα το παιχνίδι και να µην πέσουν στην
΄΄παγίδα΄΄ να συλλέγουν, όσο το δυνατό περισσότερους καρπούς.
-Μετράµε µαζί µε τα παιδιά, πόσοι καρποί, σε κάθε γύρο,
΄΄αναγεννήθηκαν–αναπληρώθηκαν-ανανεώθηκαν΄΄ .
-Μετράµε µαζί µε τα παιδιά, πόσα πολλά πλαστικά µπουκάλια
συσσωρεύτηκαν στο κέντρο του κύκλου.
-Ειδικότερα παρατηρούµε ότι στον,
• Α’ Γύρο: Οι καρποί τελειώνουν γρήγορα, γιατί ο καθένας παίκτης
προσπαθεί να πάρει, όσους περισσότερους καρπούς µπορεί, χωρίς να
σκέφτεται τους άλλους συµπαίκτες του, καθώς και την ‘’ανανέωσηαναπλήρωση- αναπαραγωγή’’ του υπολοίπου των καρπών της
οµάδας. Ετσι, το παιχνίδι τους τελειώνει σχετικά γρήγορα.
• Β’ Γύρο: Το παιχνίδι διαρκεί περισσότερο, γιατί οι παίκτες
µπορούν να πάρουν έως 3 καρπούς, οπότε παραµένουν καρποί για
‘’ανανέωση-αναγέννηση-αναπαραγωγή’’, ενώ και

ο αριθµός των

πλαστικών µπουκαλιών είναι λογικός.
• Γ’ Γύρος: Τα παιδιά επικοινωνούν και συνεννοούνται µεταξύ τους
κι έτσι κάνουν λογική συλλογή (χρήση) των καρπών, ώστε αυτοί να
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‘’ανανεώνονται-αναγεννώνται-αναπαράγονται’’ µετά από κάθε γύρο.
Το αποτέλεσµα, είναι να υπάρχουν περισσότεροι καρποί στο καλάθι
τους. Εξάλλου, και ο αριθµός των πλαστικών µπουκαλιών που έχουν
συσσωρευτεί είναι µικρός, δηλαδή οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ελαχιστοποιηµένες.

6. ....Και Πάµε Ακόµη Πιο Πέρα.....
-Αρχίζουµε µια οργανωµένη συζήτηση, καθοδηγούµενη, έτσι ώστε να
δείξουµε πως µακροπρόθεσµα υπάρχει περισσότερο όφελος, αν το κάθε
άτοµο αυτό-περιορίζει τις ανάγκες του και συγχρόνως ποια στάση
χρειάζεται να κρατούν τα άτοµα, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του
µεγαλύτερου οφέλους για όλους µας και το περιβάλλον ειδικότερα.
-Αναρωτιόµαστε αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην βραχυπρόθεσµη και
κοντόθωρη ικανοποίηση διαφόρων αναγκών του ανθρώπου και των
ελλείψεων που θα παρατηρηθούν σε βάθος χρόνου, όταν δεν υπάρχει
σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, των αγαθών που µας
προσφέρει το φυσικό περιβάλλον.
-Επισηµαίνουµε ότι εκείνο το οποίο είναι καλό για ένα άτοµο, ίσως δεν
συµφέρει την οµάδα και την κοινωνία ολόκληρη.
-Κάνουµε παραλληλισµό µεταξύ καρπών και υπερ-εκµετάλλευσης των
δασών, της υπερ-αλίευσης, της υπερ-βόσκησης, της εντατικής
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καλλιέργειας των αγρών, της υπερ-θήρευσης, της κατασπατάλησης του
νερού κλπ.
-Κάνουµε παραλληλισµό µεταξύ πλαστικών µπουκαλιών και
απορριµµάτων, αποβλήτων, λυµάτων, τοξικών συστατικών
και
συζητάµε προσφορότερους τρόπους ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων
τους προς το περιβάλλον, τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό
επίπεδο .
-Σε µεγαλύτερες τάξεις, συζητάµε ακόµα για τις αποφάσεις που πήραν
τα παιδιά στις διάφορες οµάδες τους, ποιές ήταν άστοχες, λογικές,
κερδοφόρες για ποιόν και γιατι;
-Εξηγούµε τη διαφορά µεταξύ ανανεώσιµων, ανανεούµενων και µη
φυσικών πόρων.
-Συζητάµε, ποιά είναι τα ΄΄κοινά΄΄ αγαθά τα οποία πρέπει να
διαχειριζόµαστε ΄΄συνετά΄΄; (στην οικογένεια, στην πόλη, στον
κόσµο......).
-Συζητάµε, ακόµα, το πρόβληµα της παγκόσµιας διανοµής-κατανοµής
και εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων (π.χ. χώρες όπως οι ΗΠΑ
καταναλώνουν το 40% της παγκόσµιας ενέργειας, ενώ έχουν µόνο το
6% του παγκόσµιου πληθυσµού κλπ).
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Σχηµατική απεικόνιση του παιχνιδιού

΄΄ Για την Προστασία και την Οικονοµία της Φύσης΄΄
Α’ Γύρος (Απαγορεύεται η επικοινωνία - συζήτηση µεταξύ των
παικτών).
1

2

ΚΚ
3
5
4
• 5-7 παίκτες.
• Κ= Ξηροί καρποί σε καλάθι (Φυσικοί Πόροι).
• Κάθε παίκτης µε τη σειρά του, παίρνει 1-4 καρπούς από το
καλάθι.
• ∆ιπλασιάζονται οι καρποί που µένουν στο καλάθι µετά από κάθε
γύρο δηλαδή ΄΄Ανανεώνονται΄΄.
• Μ= Πλαστικά µπουκάλια ή άλλα άχρηστα υλικά σε σωρό
(Επιπτώσεις στο Περιβάλλον).
• Κάθε παίκτης τοποθετεί στο σωρό ισάριθµα µπουκάλια σε
σχέση µε τους καρπούς που πήρε.
(Σε σύντοµο χρόνο δεν θα υπάρχουν καρποί προς ανανέωση).
∆ιαπίστωση: Πάρα πολλά µπουκάλια στο σωρό Μ = Πολλές
επιπτώσεις στο περιβάλλον
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Β’ Γύρος (Απαγορεύεται η επικοινωνία - συζήτηση µεταξύ των
παικτών).
1

2

ΚΚ
3
5
4
•
• 5-7 παίκτες.
• Κ= Ξηροί καρποί σε καλάθι (Φυσικοί Πόροι).
• Κάθε παίκτης µε τη σειρά του, παίρνει 1-3 καρπούς από το
καλάθι.
• ∆ιπλασιάζονται οι καρποί που µένουν στο καλάθι µετά από κάθε
γύρο δηλαδή ΄΄Ανανεώνονται΄΄.
• Μ= Πλαστικά µπουκάλια ή άλλα άχρηστα υλικά σε σωρό
(Επιπτώσεις στο Περιβάλλον).
• Κάθε παίκτης τοποθετεί στο σωρό ισάριθµα µπουκάλια σε
σχέση µε τους καρπούς που πήρε.
(Οι καρποί δεν εξαντλούνται, αλλά επαρκούν για ανανέωση).
∆ιαπίστωση: Αρκετά µπουκάλια στο σωρό Μ = Αρκετές
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Γ’ Γύρος (Επιτρέπεται η επικοινωνία - συζήτηση µεταξύ των
παικτών).

1

2

ΚΚ
3
5
4
• 5-7 παίκτες.
• Κ= Ξηροί καρποί σε καλάθι (Φυσικοί Πόροι).
• Κάθε παίκτης µε τη σειρά του, παίρνει 1-2 καρπούς από το
καλάθι.
• ∆ιπλασιάζονται οι καρποί που µένουν στο καλάθι µετά από κάθε
γύρο δηλαδή ΄΄Ανανεώνονται΄΄.
• Μ= Πλαστικά µπουκάλια ή άλλα άχρηστα υλικά σε σωρό(
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον).
• Κάθε παίκτης τοποθετεί στο σωρό ισάριθµα µπουκάλια σε
σχέση µε τους καρπούς που πήρε.
(Οι καρποί δεν εξαντλούνται ποτέ-έως το τέλος του παιχνιδιούδιαρκώς υπάρχουν αποθέµατα προς ανανέωση-λόγω της
επικοινωνίας-σωστής διαχείρισης).
∆ιαπίστωση: Λίγα µπουκάλια στο σωρό Μ = Ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
• (Ως γενικότερη περιβαλλοντική στάση µπορούµε να αποφεύγουµε τα
πλαστικά µπουκάλια και αντ’ αυτών να χρησιµοποιούνται άλλα υλικά,
όπως για παράδειγµα τα άχρηστα χαρτιά της τάξης).
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Φύλλα Εργασίας
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
& Αγωγής
‘’Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και ∆ράση’’
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6. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ευαισθητοποίηση και δράση)
(Οικοδόµηση γνώσεων, Βιωµατικές δραστηριότητες, Ευαισθητοποίηση
και Συµµετοχικότητα)

Τα φύλλα εργασίας απαντώνται µετά από τη µελέτη του σχετικού
υποστηρικτικού υλικού, αλλά και µετά τη συζήτηση του θέµατος
µε την οµάδα µας. Παίρνουµε από κοινού τις αποφάσεις για να
συµπληρώσουµε τα φύλλα εργασίας.
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Φύλλο εργασίας Αρ. 1
1. Γιατί η λίµνη Τριχωνίδα είναι σηµαντική τόσο από
περιβαλλοντική άποψη, όσο και από τις παραγωγικές της
δραστηριότητες;
Η λίµνη Τριχωνίδα: α) επιτελεί χαρακτηριστικές φυσικές λειτουργίες
(ΦΛ) β) διαθέτει σηµαντικές αξίες (ΑΞ) και γ) προσφέρει αγαθά
στον άνθρωπο (ΑΓ). (αφού διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω, συµπληρώστε
τρία µόνο άδεια κουτιά ως προς τα α), β) και γ) µε τον κατάλληλο κάθε φορά
αριθµό κατά σειρά σπουδαιότητας τους-φορά βέλους).

α)

β)

γ)

1. Τροφή (ΑΓ)
2. Βελτίωση µικροκλίµατος (ΑΞ)
3. Ψυχαγωγία – Αναψυχή (ΑΞ)
4. Αλιεύµατα (ΑΓ)
5. Εµπλουτισµός υπόγειων
υδροφορέων (ΦΛ)
6. Βιοποικιλότητα (ΑΞ)
7. Τροποποίηση πληµµυρικών
φαινοµένων (ΦΛ)
8. Επιστηµονική έρευνα &
Εκπαίδευση (ΑΞ)
9. ∆έσµευση διοξειδίου του
άνθρακα της ατµόσφαιρας (ΦΛ)
10. Πολιτισµός (ΑΞ)
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2. Τα υγρά λιβάδια γύρω από µια λίµνη ή δίπλα σε ένα
ποταµό είναι σηµαντικά τµήµατα των υγροτόπων. Απαντήστε
α) για τις αξίες που διαθέτουν (ΑΞ), αλλά και για τις
απειλές που δέχονται από την υπερβόσκηση (ΑΠ).

(συµπληρώστε τρία µόνο άδεια κουτιά ως προς τα α) και β) µε τον
κατάλληλο κάθε φορά αριθµό που δηλώνει τη σειρά σπουδαιότητας
τους-φορά βέλους).

1. Αποσταθεροποίηση Ακτών και
Οχθων (ΑΠ)

a)

β)

2. Βιολογική Ποικιλότητα (ΑΞ)
3. Βόσκηση Ζώων (ΑΞ)
4. Προστασία από Πληµµύρες
(ΑΞ)
5. Βελτίωση Ποιότητας Νερού
(ΑΞ)
6.
Βελτίωση
(ΑΞ)

Μικροκλίµατος

7. ∆ιατάραξη
(ΑΠ)

Ενδιαιτηµάτων

8. Εκλεκτική Βόσκηση (ΑΠ)
9. Υποβάθµιση ∆οµής Εδάφους
(ΑΠ)
10. Ρύπανση Νερού (ΑΠ)
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3. Από ποιες δραστηριότητες απειλείται να υποβαθµιστεί το
περιβάλλον της περιοχής Τριχωνίδας;
Επιλέξτε από πέντε δραστηριότητες οι οποίες κατά την άποψή
σας απειλούν το περιβάλλον της Τριχωνίδας, κατά σειρά
σηµαντικότητας ως προς: α) τις χρήσεις του νερού, β) τις
χρήσεις του εδάφους και γ) την αστική ανάπτυξη,.
α)
β)
γ)
1. Απόθεση µπάζων κοντά στη λίµνη
2. Επέκταση των καλλιεργειών
3. Απόβλητα οικισµών
4. Απόβλητα ελαιοτριβείων
5. Κατάχρηση λιπασµάτων
6. Κατάχρηση φυτοφαρµάκων
7. Σπατάλη γενικά του νερού
8. Εποχική µεγάλη διακύµανση της
στάθµης
9. Σκουπίδια και σκουπιδοσωροί
10. Ψάρεµα εξαντλητικό και παράνοµο
11. Εντατικές καλλιέργειες
12. Υπερ-Βόσκηση ζώων κοντά στη
λίµνη
13. Αµµοληψίες – Χαλικοληψίες
14. Χείµαρροι και αποστραγγιστικά
15. Υλοτόµηση δένδρων
16. Κάψιµο και κάψιµο καλαµιώνων
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4. Με ποιες ενέργειες και δράσεις θα προστατευτούν οι
ασβεστούχοι βάλτοι της Τριχωνίδας;
Επιλέξτε πέντε ενέργειες και δραστηριότητες που πρέπει να
προωθηθούν, ώστε να προστατευθούν οι ασβεστούχοι βάλτοι
της Τριχωνίδας
1. Έλεγχος ποιότητας νερού
2. Σταθεροποίηση στάθµης
3. ∆ιαχείριση καλαµιώνων
4. ∆ιαχείριση υγρών λιβαδιών
5. ∆ιαχείριση σκουπιδιών
6. Αµµοληψίες – χαλικοληψίες
7. Κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης
8. Αποφυγή αποστραγγίσεων
9. Έλεγχος ποιότητας εδαφών
10. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
11. Προώθηση προγραµµάτων Π.Ε.
12. …………………………………………….
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Φύλλο εργασίας Αρ. 2
Η

αξιολόγηση

του

περιβάλλοντος

ως

βιωµατική

ευαισθητοποίηση.
Αξιολογούµε το περιβάλλον της περιοχής που επισκεπτόµαστε
( ή γύρω από το σχολείο, τη γειτονιά µας, το αλσύλλιο κλπ) µε
τη βοήθεια των αισθήσεων, της φυσικής, της χηµείας και της
βιολογίας. Ετσι, :
1. Με τις αισθήσεις:
•

Παρατηρούµε και σηµειώνουµε

-

χρώµα νερού…………………………………………………….

-

διαύγεια νερού: καλή….., µέτρια….., κακή…..

-

σκουπίδια & µπάζα:

-

ΝΑΙ …….ΟΧΙ…….ΑΡΑΙΑ……

πατηµασιές από ζώα: ΝΑΙ…… ΟΧΙ……
πατηµασιές από πουλιά

-

»

» θηλαστικά που βόσκουν

-

»

» άνθρωπο

•

Μυρίζουµε και σηµειώνουµε

οσµή ευχάριστη ….., οσµή δυσάρεστη….. , άοσµο…..
•

Ακούµε και σηµειώνουµε
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φυσικούς ήχους ….., ραδιόφωνο….., άλλους ήχους………
οµιλίες……,ήχους

από

εργαλεία,

µηχανήµατα,

αυτοκίνητα……….

Συµπέρασµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Με τη βοήθεια της φυσικής και της χηµείας
•
ο

•

µετράµε τη θερµοκρασία του αέρα οC……..,ή και του νερού
C…..
µετράµε το πεχά (pH) του εδάφους …..

ή

και

νερού……
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του

θρεπτικά

•

στο

άλατα

Nιτρικά

Φωσφορικά

Αµµωνιακά

νερό
(ppm)

•

Σκληρότητα νερού

Ολική

Ασβεστίου

(ppm)

•

∆ιαλυµένο οξυγόνο (ppm)…………………

•

Άλλα

•

΄Αλλα ……………………………

…………………………..

•

Συµπέρασµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
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3. Με τη βοήθεια της βιολογίας (απλή παρατήρηση ή µέσα
από µεγεθυντικό φακό ή

µε τη βοήθεια µικροσκοπίου)

παρατηρούµε και µελετούµε:
α) το Έδαφος
•

Μέσα στο γυµνό έδαφος υπάρχει ζωή;

ΝΑΙ….. , ΟΧΙ……

-Αν υπάρχει ζωή, τι είδους είναι;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………
-Σχεδιάζω ότι βλέπω και που το βρήκα.
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•

Μέσα

σε

καλλιεργούµενο

χωράφι

υπάρχει

ζωή;

ΝΑΙ….,ΟΧΙ…….
-Αν υπάρχει ζωή, τι είδους είναι;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
-Σχεδιάζω ότι βλέπω και που το βρήκα.
•

Στο πάρκο της γειτονιάς υπάρχει ζωή;

ΝΑΙ……. ,

ΟΧΙ

………..
-Σκιαγραφούµε πως είναι και πως θα θέλαµε να είναι.

β) το Νερό
• Κάτω από τις πέτρες, µέσα στα υδρόβια φυτά και µέσα στη
λάσπη υπάρχει ζωή; ΝΑΙ………, ΟΧΙ……..
• Αν υπάρχει ζωή σχεδιάζω τα είδη της.
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(Παρατηρούµε τα µικρά ζωάκια που ζουν στην άκρη της
λίµνης, µέσα στα καλάµια και τα υδρόβια φυτά στα ρυάκια της
περιοχής, κ.ά. Εφόσον έχουµε γαλότσες µπορούµε και εµείς να
βρούµε και να δούµε την υδρόβια ζωή. Μας βοηθούν κιάλια,
µεγεθυντικοί φακοί ή µικροσκόπιο).
• Συλλέγουµε συνήθεις µορφές µικρών ζώων (ασπόνδυλα) που
βρίσκονται στα τρεχούµενα ή στα λιµνάζοντα νερά (κάτω από
πέτρες, µέσα στα χόρτα,, µέσα στη λάσπη) και που είναι
ευαίσθητα στο διαλυµένο οξυγόνο του νερού (σηµειώνουµε τον
αριθµό

των

ζώων

που

βρήκαµε

για

τρεις

κατηγορίες

οργανισµών, τα ζωγραφίζουµε, ενώ µετά το τέλος της εργασίας
ρίχνουµε τα ζώα πάλι στο νερό)..
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καθαρό

καθαρό

σχετικά

σχετικά

σχετικά

σχετικά

σχετικά

σχετικά

καθαρό

καθαρό

καθαρό

βρώµικο

βρώµικο

βρώµικο

καθαρό

(διαβάθµιση από καθαρά σε σχετικά βρώµικα έως βρώµικα
νερά)
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γ) Πάνω στο έδαφος (µέσα στο δάσος ή και σε ξέφωτα
αναζητούµε και σηµειώνουµε βιοδηλωτικά ίχνη ή και ζώα,
όπως για παράδειγµα:

ΝΑΙ
-ακαθαρσίες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

- µυρµήγκια

ζώων
- φτερά πουλιών

- σκουλήκια
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- πατηµασιές

-µέλισσες &
σφίγγες

-µισοφαγωµένους

- κάµπιες

καρπούς
-ιστούς από

-πεταλούδες

αράχνες
- φωλιές

- άλλα

πουλιών

( * Σηµείωση: Αλλη αξιολόγηση µπορεί να βασιστεί για
παράδειγµα σε πολιτιστικά και κοινωνικο-οικονοµικά
στοιχεία).
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Φύλλο εργασίας Αρ. 3
. . . µετά από συζήτηση µεταξύ των µελών κάθε οµάδας,
αποφασίστε και συµπληρώστε τα αίτια και τις επιπτώσεις
της λειψυδρίας, αλλά και τα µέτρα αντιµετώπισης της σε
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.
Λειψυδρία

αίτια:

επιπτώσεις:

Αντιµετώπιση:
Μέτρα Συλλογικά

Μέτρα Ατοµικά
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Φύλλο εργασίας Αρ. 4
∆ιασχίζοντας ένα οικολογικό µονοπάτι, µια καθορισµένη
διαδροµή µέσα στο δάσος, στην πόλη, στο αλσύλλιο ή

στη

γειτονιά µας, αναγνωρίζουµε και σηµειώνουµε µε το κοινό
τους όνοµα:
α) αει8αλή δένδρα (σηµειώνουµε ανάλογα µε τη σπουδαιότητά
τους στην περιοχή ή και ανάλογα µε τον πληθυσµό τους)
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β) φυλλοβόλα δένδρα

γ) θάµνοι

δ) αναρριχόµενα
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ε) ποώδη

στ) κατώτερα φυτά
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βρύα
Λειχήνες
Μανιτάρια
Φτέρες
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
-Ανώνυµο, 1999.- Λίµνη Τριχωνίδα. Η Θεά της Φύσης. Τριχωνίδα
Α.Ε., Παναιτώλιο.
-Ανώνυµο, 2004.- Οικοτουριστικός Οδηγός Λίµνης Τριχωνίδας.
Πανεπιστήµιο

Ιωαννίνων,

Εταιρία

Προστασίας

Τριχωνίδας,

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ήµος Θεστιαίων.
-Καλλέργης και συν., 1993.- Οικολογική, χωροταξική µελέτη των
χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων λιµνών Αιτωλοακαρνανίας.
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆/νση Περιβ. Σχεδιασµού.
-Καρράς Γ., 1973.- Κλιµατική ταξινόµηση της Ελλάδας κατά
Thornthwaite. ∆ιδακτ. ∆ιατρ. Πανεπιστήµιο Αθηνών.
-Ζαχαρίας Ι., Θ. Κουσουρής (επ. έκδ.), 1999-2003.- ∆ράσεις για
την

Προστασία

των

Ασβεστούχων

Βάλτων

της

Λίµνης

Τριχωνίδας. Πρόγρ. Life-Φύση/ 1999, ΕΚΘΕ, ΕΠΤ, ΑΝΑΙΤ. Αθήνα.
-Τσούνης Γρ., 1997.- Τριχωνίδα: Υδάτινες Ανταύγειες. Αθήνα.
- Τσούνης Γρ., 1997.- Αιτωλοακαρνανία: Το Φυσικό Πάρκο της
Ελλάδας. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας.
-Νταουλάς Χ., 1993.- Η Ιχθυοπανίδα της λίµνης Τριχωνίδας.
ΕΚΘΕ/Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Αθήνα.
-Τραπεζιώτης ∆., 2000.- Το Πέλαγος της Αιτωλίας. Παναιτώλιο.
-Ψιλοβίκος και συν., 1995.- Ερευνα εκτίµησης και διαχείρισης
του υδατικού δυναµικού της λεκάνης του κάτω Αχελώου για την
ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθµιση του δέλτα, των
λιµνοθαλασσών και του συνόλου της περιοχής. ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΓ∆Ε.
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