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Περίληψη
Η παρούσα µελέτη εξετάζει το υδατικό ισοζύγιο της υδρολογικής λεκάνης της λίµνης Τριχωνίδας µε
σκοπό να αναλύσει το υδρολογικό σύστηµα της περιοχής, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα για τη
δηµιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου των υδάτινων αποθεµάτων της συγκεκριµένης υδρολογικής
λεκάνης στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE-Τριχωνίδα ’99. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε η
σχετική µε το θέµα, διαθέσιµη βιβλιογραφία, αποκτήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους
τοπικούς αρµόδιους φορείς και έγιναν επιτόπιες µετρήσεις και παρατηρήσεις. Επιπλέον,
συγκεντρώθηκαν οι τοπογραφικοί χάρτες, γεωλογικοί και χάρτες χρήσεων γης της περιοχής µελέτης,
οι οποίοι ψηφιοποιήθηκαν και υπέστησαν επεξεργασία µε το πρόγραµµα ArcView 3.2 (GIS). Τα
µετεωρολογικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη προήλθαν από την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και από το Καπνικό Σταθµό Αγρινίου.
Υπολογίστηκε ο όγκος νερού της βροχόπτωσης που δέχεται η λεκάνη απορροής µε τη µέθοδο των
πολυγώνων του Thiessen και ακολούθησε ο υπολογισµός της εξάτµισης από τη λίµνη Τριχωνίδα µε τη
βοήθεια της µεθόδου Penman, ενώ η εξατµισοδιαπνοή από την υπόλοιπη λεκάνη απορροής
υπολογίστηκε εµµέσως από την εξίσωση του υδατικού ισοζυγίου. Ο όγκος του νερού που κατεισδύει
υπολογίστηκε µε βάση τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηµατισµών της περιοχής, ενώ η
επιφανειακή απορροή εκτιµήθηκε µέσω πρόσφατης σχετικής έρευνας στη συγκεκριµένη υδρολογική
λεκάνη από την οποία προέκυψαν µηνιαίοι συντελεστές απορροής. Οι ανάγκες άρδευσης
υπολογίστηκαν µε βάση τα σχετικά στοιχεία των δήµων της περιοχής και επαληθεύτηκαν µε τη
βοήθεια των χαρτών χρήσεως γης και του προγράµµατος ArcView 3.2 (GIS). Τέλος, οι ανάγκες
ύδρευσης και οι λοιπές χρήσεις νερού συνυπολογίστηκαν στη µελέτη του υδατικού ισοζυγίου από
πρόσφατα στοιχεία που προήλθαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ οι εκροές νερού προς τη λίµνη
Λυσιµαχία, µέσω του υπάρχοντος ρυθµιστικού έργου εκτιµήθηκαν από στοιχεία διακύµανσης της
στάθµης της Τριχωνίδας σε συνδυασµό µε ογκοµέτρηση που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του
προγράµµατος ArcView 3.2 και της εξίσωσης του υδατικού ισοζυγίου. Οι ανωτέρω υπολογισµοί
συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν µε προϋπάρχοντα στοιχεία σχετικών µελετών που έχουν
πραγµατοποιηθεί στην περιοχή, καθώς επίσης και µε στοιχεία των τοπικών αρµόδιων φορέων.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του υδατικού ισοζυγίου φαίνεται ότι η λίµνη Τριχωνίδα δέχεται
σηµαντικές ποσότητες νερού ετησίως, κυρίως από υπόγειες εισροές οι οποίες εκφορτίζουν τους
µεγάλους ορεινούς ανθρακικούς όγκους που βρίσκονται στο βόρειο και βορειοανατολικό τµήµα της
περιοχής, δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για σχετικά γρήγορη ανανέωση των υδάτων της
λίµνης, γεγονός που οδηγεί σε διατήρηση της ποιότητας νερού της Τριχωνίδας σε καλά επίπεδα µέχρι
σήµερα. Παρόλα αυτά, οι εκροές νερού από τη λίµνη είναι µεγάλες, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες όπου υπάρχουν αυξηµένες αρδευτικές ανάγκες, µε αποτέλεσµα το υδατικό
ισοζύγιο να είναι οριακά θετικό και να υπάρχει πιθανότητα αναστροφής του. Επίσης, αυτή η χρονική
ανισοκατανοµή στις εισροές και εκροές νερού δηµιουργεί έντονες διακυµάνσεις στη στάθµη της
λίµνης, γεγονός που δηµιουργεί επιπτώσεις για πολλά από τα οικοσυστήµατα της περιοχής. Έτσι,
προβάλλει η ανάγκη στη διαχείριση λειτουργίας του θυροφράγµατος που ενώνει τη λίµνη Τριχωνίδα
µε τη Λυσιµαχία, καθώς επίσης και στην ορθολογική διαχείριση του συνόλου των εισροών και
εκροών από το συγκεκριµένο υδρολογικό σύστηµα.
Γενικά, η µελέτη του υδατικού ισοζυγίου της Τριχωνίδας διαπίστωσε ότι η περιοχή έχει ένα
σηµαντικό υδατικό δυναµικό που έχει την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται η
µακρόχρονη επάρκεια νερού, η οικονοµική ευηµερία και η προστασία σηµαντικών υγροτόπων της
περιοχής.
Εάν επιθυµείτε ολοκληρωµένη την παρούσα µελέτη παρακαλούµε ζητήστε το µε
e-mail στην διεύθυνση: elias@ncmr.gr

