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Ο τόμος αυτός, τέταρτος του Προγράμματος Αμβρακικού, 

περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση του όλου προγράμματος 

(προς χάριν της αυτοτέλειας του τόμου) και μια σειρά εξειδι

κευμένων μελετών, που χρησίμευσαν για την πρώθηση συγκεκριμέ

νων προβλέψεων της Προγραμματικής Σύμβασης ή αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών τοπικών φορέων. Οι μελέτες αυτές κρίθηκε ότι 

έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για τη διάδοση της γνώσης πάνω 

στους συγκεκριμένους τομείς τους οποίους αφορούν. 

Οι υπόλοιποι τόμοι της σειράς περιλαμβάνουν: 

1ος τόμος: Η Προγραμματική Σύμβαση. Περιλαμβάνει: εισαγωγικό 

κεφάλαιο για τη μεθοδολογία του Προγράμματος, το κείμενο της 

Προγραμματικής Σύμβασης, έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποί

ησης της, την εισηγητική έκθεση του ΚΕΠΕ που αποτέλεσε τη βά

ση για τη διαμόρφωση του προγράμματος, και τις εισηγήσεις των 

Υπουργείων πάνω σε τεχνικά θέματα, που αποτέλεσαν υποστηρι-

κτικό υλικό για την κατάρτιση της Σύμβασης. 

2ος τόμος: Πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Τελική έκθεση. 

Περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση της περιοχής μελέτης, κα

τευθύνσεις πολιτικής για τους βασικούς τομείς της οικονομίας, 

και την προτεινόμενη αναπτυξιακή στρατηγική για τους επιλεγ

μένους κλάδους αιχμής. Στον τόμο αυτό γίνεται και η προσπά

θεια σύνθεσης των αναπτυξιακών επιδιώξεων με τις ανάγκες προ

στασίας του περιβάλλοντος. 
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3ος τόμος: Πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Τομεακή ανάλυση. 

Περιλαμβάνει: ανάλυση και αναπτυξιακές προτάσεις για τον πρω

τογενή και δευτερογενή τομέα· διερεύνηση ορισμένων μεμονωμέ

νων αναπτυξιακών θεμάτων, όπως οι προοπτικές βιωσιμότητας της 

Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού- προγράμματα δράσης πενταετούς 

προοπτικής για τους κλάδους αιχμής, και συγκεκριμένα: για 

αλιευτική και ιχθυοτροφική ανάπτυξη, ήπιες μορφές τουρισμού 

και προστασία του περιβάλλοντος (προστασία υγροβιότοπων και 

διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων). 

5ος τόμος: Επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς -χαλιού. Πλήρες 

κείμενο της μελέτης, μια συνοπτική παρουσίαση της οποίας πε

ριλαμβάνεται σε αυτόν τον τόμο (τον 4ο). 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΧΑΚΗ 
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Η αποκεντρωμένη ανάπτυξη, με καθολική κινητοποίηση δημόσι

ων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση κάθε 

αναπτυξιακής πρωτοβουλίας που κρίνεται τεχνικά και οικονο

μικά βιώσιμη, και δεν συνεπάγεται σοβαρές αλλοιώσεις στο 

περιβάλλον. 

- Η προώθηση ενός συνόλου έργων και μέτρων που κρίνεται ότι 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτάχυνση της 

αναπτυξιακής πορείας της περιοχής. Τα σημαντικότερα από 

αυτά τα έργα, αρμοδιότητας κεντρικών φορέων, έχουν περιλη

φθεί στην Προγραμματική Σύμβαση. 

- Η επιλογή, ως κλάδων αιχμής, της αλιευτικής και της ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης, και της δράσης για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή έχει την έννοια της δέ

σμευσης για την ενεργητική προώθηση αυτών των κλάδων, και 

όχι του αποκλεισμού ή της παραμέλησης όλων των άλλων. 

Αντίθετα όλοι οι κλάδοι αναμένεται να ωφεληθούν από τη δη

μιουργία αναπτυξιακού κλίματος στην περιοχή. 

- Βασική μεθοδολογία για τον συντονισμό του προγράμματος 

(για την εναρμόνιση του ρυθμού προώθησης των επιμέρους 

δράσεων, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό προτεραιοτήτων, 

για τον συγκερασμό διαφορετικών εκτιμήσεων, για τη λήψη, 

τέλος, αποφάσεων πολιτικού χαρακτήρα) είναι η διαδικασία 

διαρκούς αλληλοενημέρωσης των φορέων, και οι διαβουλεύσεις 

σε όλα τα επίπεδα, υπηρεσιακά και πολιτικά. 
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- Η αναπτυξιακή προσπάθεια προβλέπεται να υποβοηθηθεί από 

την Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού, η οποία θα δρα ως τε

χνικός σύμβουλος, στο επίπεδο της διερεύνησης νέων επενδυ

τικών δυνατοτήτων, έρευνας της αγοράς, κατάρτισης τεχνικο

οικονομικών μελετών, τεχνικο-οργανωτικής υποστήριξης νέων 

επενδυτικών φορέων, επεξεργασίας εξειδικευμένων αναπτυξια

κών προγραμμάτων, ανάληψης διαφόρων λειτουργιών για λογα

ριασμό τοπικών φορέων κ.ά. 
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2. ΚΛΑΔΟΙ ΑΙΧΜΗΣ 

2.1. Αλιευτική ανάπτυξη - Υδατοκαλλιέργεια 

2.1.1. Στόχοι 

- Αύξηση της αλιευτικής παραγωγής σε όσο βαθμό επιτυγχάνεται 

επωφελής απορρόφηση της. Σε πρώτη φάση (ορίζοντας 5-10 

ετών), και μέχρις ότου διαπιστωθεί η απορροφητικότητα της 

αγοράς και η ανεκτικότητα του οικοσυστήματος, συνιστάται η 

επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας 

να μην υπερβεί τους 500 τόνους τσιπούρας-λαβρακιού, 750 

τόνους μυδιών και 1.000 τόνους χελιού, ενώ για την πέστρο

φα και τον κυπρίνο αφήνεται στους επενδυτές να εκτιμήσουν 

την κατάσταση της αγοράς. Ως προς την παραγωγή από τα 

ιχθυοτροφεία, θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για 

την πρόσθετη παραγωγή που θα προκύψει από τη βελτίωση των 

μεθόδων διαχείρισης, που θα συμβιβάζεται με τον στόχο της 

προστασίας των λιμνοθαλασσών ως υγροβιότοπων (απαιτήσεις 

συνθήκης Ramsar). 

- Διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, και διάνοιξη της εξωτερι

κής, για προϊόντα που είναι δυνατή η άμεση αύξηση της πα

ραγωγής τους - μύδια, πέστροφα, κυπρίνος, χέλια. 

- Προώθηση της μεταποίησης στα πιο πάνω προϊόντα, με σκοπό 

την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην περιοχή και τον 

πολλαπλασιασμό των διεξόδων διάθεσης. 
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- Προώθηση της παραγωγής εισροών του αλιευτικού και ιχθυο-

καλλιεργητικού τομέα, με πρώτο αντικείμενο για διερεύνηση 

την παραγωγή ιχθυοτροφών και ιχθυοκλωβών. 

- Βελτίωση των συνθηκών εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων. 

2.1.2. Μέσα για την επίτευξη των στόχων 

- Προώθηση των έργων υποδομής και των αποδεικτικών μονάδων. 

- Διάδοση των απαραίτητων γνώσεων με σεμινάρια και κύκλους 

βραχείας εκπαίδευσης, σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης και 

σε διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης. 

- Κινητοποίηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (κοινωνικής 

και ιδιωτικής), με δημιουργία κατάλληλου κλίματος. 

- Στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών, από τους φορείς της 

Διοίκησης και τους κοινωνικούς φορείς. 

- Τεχνική υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από την 

ΕΤΑΝΑΜ. 

- Δημιουργία μελετητικής υποδομής, ιδίως στον τομέα έρευνας 

της αγοράς και διερεύνησης του υδάτινου περιβάλλοντος. 

- Προώθηση της οργάνωσης των αλιέων για να λάβουν ενεργότερο 

ρόλο στη διακίνηση των προϊόντων τους και για να αυξήσουν 

τη διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στους άλλους φο

ρείς διακίνησης. 

2.1.3. Έργα για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας 

Έργα βελτιωτικά ιχθυοτροφείων. 

- Ιχθυογεννητικός σταθμός, ερευνητικό κέντρο υδατοκαλλιερ

γειών Πωγωνίτσας Πρέβεζας. 

18 



- Αποδεικτικές, εκπαιδευτικές μονάδες, όπως: 

. κυπρινοτροφείο-χελοτροφείο Ψαθοτοπίου Άρτας, 

. μονάδα ιχθυοκλωβών Πωγωνίτσας, 

. μονάδες οστρακο-μυδοκαλλιέργειας στο Βαθύ Πρέβεζας και 

Βλυχά Αιτωλοακαρνανίας, 

. διερευνητική μονάδα γαρίδας. 

Όλα τα παραπάνω έργα, που περιλαμβάνονται στην Προ

γραμματική Σύμβαση προωθούνται κανονικά, με εξαίρεση τη μονά

δα γαριδοκαλλιέργειας για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη 

ιχθυολογική μελέτη. 

2.I.A. Άλλα έργα αλιευτικής υποδομής 

- Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας, 

- Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας, 

- Κέντρο διαλογής και εμπορίας χελιών. 

Όλα προχωρούν κανονικά, εκτός από το τελευταίο για το 

οποίο υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το μέγεθος, τις λειτουρ

γίες και την τοποθεσία του. 

Στον 3ο τόμο, Τομεακή ανάλυση, του Προγράμματος Αμβρα

κικού, στην εργασία "Πρόγραμμα αλιευτικής ανάπτυξης πενταε

τούς προοπτικής" δίνεται λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για το 

προτεινόμενο συνολικό πρόγραμμα αλιευτικής ανάπτυξης και επι

σημαίνονται οι επιμέρους προτεραιότητες. 

2.1.5. Μέτρα 

Ήδη έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός διάδοσης γνώσεων γύρω 

από θέματα υδατοκαλλιέργειας (σεμινάρια Υπουργείου Γεωργί-
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ας, KETTE, Εποπτείας Αλιείας, ημερίδες, συνέδρια, μετάκληση 

εμπειρογνωμόνων, μετεκπαίδευση ιχθυολόγων). 

'Εχουν εγκριθεί και υποστηρίζονται όλες οι αιτήσεις φορέων 

για επενδυτική δραστηριοποίηση στην περιοχή. Ήδη υπάρχουν 

τέσσερις πρωτοβουλίες σημαντικού μεγέθους και μερικές μι

κρότερες (2 για ιχθυοκλωβούς, 1 για χέλια, 1 για μύδια). 

- Εκκρεμεί η δημιουργία της ΕΤΑΝΑΜ*. Στο διάστημα αυτό, την 

τεχνική υποστήριξη έχουν οι Εποπτείες Αλιείας, οι συνεργά

τες του KETTE στους νομούς, και η Ομάδα Αμβρακικού του KETTE 

(μελέτη πρότυπης μονάδας ιχθυοκλωβών, μονάδας χελοκαλλιέρ-

γειας, μελέτη διαχείρισης λιμνοθαλασσών, έρευνα αγοράς χε-

λιού). 

2.1.6. Μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

- Αποδοχή εκ μέρους των φορέων αλιευτικής ανάπτυξης των πε

ριορισμών που είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση της προστα

τευόμενης από διεθνείς συνθήκες πτηνοπανίδας. 

- Μελέτη των έργων αλιευτικής ανάπτυξης από ιχθυολόγους και 

οικολόγους σε συνεργασία (όπως έγινε στην πρόταση "αλιευ

τικής ανάπτυξης και προστασίας των λιμνοθαλασσών του Β. 

Αμβρακικού" από την Ομάδα του KETTE). 

- Σταδιακή εφαρμογή των έργων εντατικοποίησης της εκμετάλ

λευσης των λιμνοθαλασσών, και αξιολόγηση των επιπτώσεων. 

- Σταδιακή ανάπτυξη των μονάδων εντατικής εκτροφής, μέσα 

στον κόλπο, αρχίζοντας με μονάδες μεσαίου μεγέθους (μέχρι 

1. Η ΕΤΑΝΑΜ ήδη ιδρύθηκε και λειτουργεί. 
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30 ιχθυοκλωβούς σε πρώτη εγκατάσταση) και με διαχωρισμό 

των ιχθυοκλωβών από τις σχεδίες οστράκων. 

- Αυστηροί όροι διάθεσης αποβλήτων των μονάδων εντατικής εκ

τροφής στην ξηρά (χέλια κτλ.)· 

2.2. Τουριστική ανάπτυξη 

2.2.1. Σκοποί της τουριστικής ανάπτυξης 

'Αμεσοι στόχοι: 

- Εκμετάλλευση όλων των παραδοσιακών τουριστικών πόρων για 

τη δημιουργία πρόσθετων εισοδημάτων και απασχόλησης σε όσο 

το δυνατόν περισσότερες περιοχές. 

- Ανάδειξη νέων τουριστικών πόρων για να αξιοποιηθούν οι 

ιδιαιτερότητες της περιοχής και να ωφεληθούν περιοχές που 

δεν διαθέτουν τους κλασικούς τουριστικούς πόρους (ωραίες 

παραλίες, αρχαιότητες κτλ.). 

Έμμεσοι στόχοι: 

- Ενίσχυση του σκοπού της προστασίας του περιβάλλοντος με 

την αξιοποίηση πόρων που έχουν οικολογικό ενδιαφέρον. 

- Δημιουργία πρόσθετης επιτόπιας αγοράς για τη διοχέτευση 

της αυξημένης αλιευτικής παραγωγής που επιδιώκεται. 

- Τόνωση της κοινωνικής ζωής σε περιοχές που είναι σχετικά 

απομονωμένες (π.χ. νότια πλευρά Αμβρακικού). 

2.2.2. Τρόπος επιδίωξης της τουριστικής ανάπτυξης 

α. Διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος που ήδη υπάρχει στις 

ακτές του Ιονίου, και άντληση επισκεπτών προς άλλες περι-
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οχές με την ανάπτυξη νέων αξιοθέατων, 

β. Προσέλκυση διερχομένων από τους κεντρικούς άξονες προς το 

εσωτερικό της περιοχής. 

γ. Προεργασία για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και 

κυρίως: οικολογικού, επιστημονικού, αγροτικού, ναυταθλη-

τικού. 

2.2.3. Μέσα για την επίτευξη των στόχων 

- Ολοκλήρωση της συγκοινωνιακής υποδομής, που θα άρει τη 

σχετική απομόνωση της δυτικής και νότιας πλευράς και θα τη 

συνδέσει με το τουριστικό ρεύμα των Ιόνιων νησιών και του 

εξωτερικού. 

- Ανάδειξη των μνημείων της περιοχής σε τουριστικά αξιοθέα

τα, με συνεργασία ΥΠΠΟ, EOT και ΟΤΑ. 

- Δημιουργία πόλων συγκέντρωσης και προσέλκυσης της διερχό

μενης κίνησης. 

- Δραστηριότητα προβολής των αξιοθέατων της περιοχής. 

- Συμπλήρωση της υποδομής σε καταλύματα όλων των κατηγοριών, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που έχει επεξεργα

στεί ο EOT. 

- Ανάπτυξη εξωραϊστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων υποδο

χής επισκεπτών στα αστικά κέντρα της περιοχής, με συνεργα

σία EOT και ΟΤΑ. 

- Διευθέτηση χώρων σε επιλεγμένες περιοχές για άσκηση ειδι

κών δραστηριοτήτων (πλαζ, χώροι για πικ-νικ ή κατασκήνωση, 

εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού, υποδομή για περιήγηση βιοτό

πων κτλ.). 
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2.2.Α. Έργα και άλλες δράσεις 

2.2.4.1. Ολοκλήρωση συγκοινωνιακής υποδομής 

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας και 'Ακτιου-

Αστακού-Μεσολογγίου που θα διευκολύνει τη δημιουργία σημα

ντικού τουριστικού ρεύματος στη δυτική ακτή. 

- Επέκταση του αεροδρομίου στο Άκτιο: θα διευκολύνει μαζι-

κοποίηση των επισκέψεων. 

- Ζεύξη 'Ακτιου-Πρέβεζας: θα διευκολύνει την είσοδο της νό

τιας πλευράς του Αμβρακικού στον άξονα Ηγουμενίτσας-Αντίρ-

ριου με ευνοϊκά αποτελέσματα στην τουριστική και ενγένει 

ανάπτυξη της περιοχής, που τώρα είναι ξεκομμένη από τις 

υπερτοπικές ροές. 

- Βελτίωση παλαιάς οδού Άρτας-Πρέβεζας και είσοδος Πρέβε

ζας: θα διευκολύνει την επικοινωνία Πρέβεζας-Άρτας σε πε

ρίπτωση που θα αυξηθεί η κίνηση μέσω Πρέβεζας. 

- Παράκαμψη Αμφιλοχίας: θα βοηθήσει στη διοχέτευση της εμπο

ρευματικής κίνησης εκτός πόλης, πράγμα που θα είναι εις 

όφελος της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των επισκε

πτών. Θα πρέπει όμως να συνδυαστεί με μηχανισμό προσέλκυ

σης επισκεπτών προς την πόλη. 

- Δρόμος 'Ακτιου-Διασταύρωση προς Βόνιτσα. Η τροποποίηση του 

σημερινού δρόμου συνδέεται με τη δημιουργία της γέφυρας. 

- Δρόμος Βόνιτσας-στρατιωτικής βάσης 'Ακτίου. Ενδείκνυται να 

ασφαλτοστρωθεί και να αποδοθεί στη γενική κυκλοφορία, για

τί συντομεύει τη διαδρομή Πρέβεζας-Βόνιτσας (δεν περιλαμ

βάνεται στην Προγραμματική Σύμβαση). 

Μερικά από τα έργα αυτά προχωρούν με αργό ρυθμό λόγω 

του μεγέθους τους και λοιπών τεχνικών και διαδικαστικών δυ-
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σκόλιων (απαλλοτριώσεις, αμφισβητήσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο, 

περιβαλλοντικές επιφυλάξεις κτλ.). 

2.2.Α.2. Ανάδειξη μνημείων 

- Εκτελούνται έργα συντήρησης-στερέωσης αρχαίων μνημείων 

συμφωνά με τις προτεραιότητες της αρχαιολογικής υπηρεσίας 

(ΥΠΠΟ) σε συνεργασία με τις Νομαρχίες και την Τοπική Αυτο

διοίκηση. Ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με τον 

EOT και τους ΟΤΑ για αξιοποίηση μνημείων που έχουν άμεση 

τουριστική σημασία. Ήδη προωθείται η δημιουργία Εφορίας 

Βυζαντινών Μνημείων στην Άρτα, πράγμα που θα αποκαταστή

σει την ισορροπία μεταξύ μνημείων διαφόρων εποχών. 

- Αξιοποίηση χώρου Κάστρου Άρτας για πολιτιστικές εκδηλώ

σεις. Προωθείται από τον Δήμο Άρτας. 

- Τα λοιπά έργα αρμοδιότητας ΥΠΤΙΟ που αναφέρονται στην Προ

γραμματική Σύμβαση δεν έχουν προωθηθεί. 

2.2.4.3. Δημιουργία πόλων έλξης των διερχομένων 

- Μικρή μαρίνα Πρέβεζας. Προωθείται από τον EOT. Έχει παρα

δοθεί για σχολιασμό η προμελέτη. 

- Οδικοί σταθμοί-κέντρα παροχής τουριστικών πληροφοριών: 

Προωθείται ο σταθμός στο γεφύρι της Άρτας από τον EOT σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αρταίων, στα πλαίσια ευρύτερου προ

γράμματος ανάπλασης της περιοχής. Οι άλλοι δύο σταθμοί που 

προβλέπονται από την Προγραμματική Σύμβαση συνδυάζονται με 

την κατασκευή της γέφυρας και την ολοκλήρωση του άξονα 

Ηγουμενί τσα-'Ακτιο-Αστακός. 
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- Γραφεία παροχής τουριστικών πληροφοριών στην Πρέβεζα, 

Άρτα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα. Προωθούνται στα δυο πρώτα με 

συνεργασία EOT, Δήμων. 

- Λουτρικές εγκαταστάσεις στο Μονολίθι, Βόνιτσα, Αμφιλοχία, 

Μενίδι, Κορωνησία. Προωθούνται από EOT σε συνεργασία με 

τους Δήμους. 

2.2.4.4. Τουριστική προβολή 

- Εκτυπώνονται ενημερωτικά φυλλάδια από τον EOT, τις Νομαρ

χίες και τους Δήμους. 

- Οργανώνονται ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις από 

τους Δήμους και τις Νομαρχίες (κυρίως Άρτας και Πρέβε

ζας). 

2.2.4.5. Συμπλήρωση υποδομής σε καταλύματα 

- Προωθούνται επενδύσεις κάμπιγκ και ξενοδοχείων μεσαίου με

γέθους με προτεραιότητα τις ακτές του Ιονίου. 

- Προωθείται πρόγραμμα δημιουργίας οικισμών για παραθεριστές 

τρίτης ηλικίας, που ενισχύεται από την ΕΟΚ (συνεργασία Νο

μαρχιών - EOT σε διερευνητικό στάδιο). 

2.2.Α.6. Εξωραϊστικά προγράμματα στα αστικά κέντρα 

- Αναστηλώσεις, συντηρήσεις παραδοσιακών κτιρίων, πεζοδρομή

σεις, σήμανση αξιοθέατων, δημιουργία χώρων στάθμευσης κτλ. 

κυρίως από Δήμο Πρέβεζας και Άρτας. 

- Διευθέτηση χώρου Γεφυριού Άρτας. 
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- Διευθέτηση χώρου περιφερειακής Τάφρου Πρέβεζας (προωθείται 

στα πλαίσια του έργου "είσοδος Πρέβεζας"). 

2.2.Α.7. Διαμόρφωση χώρων για άσκηση ειδικών δραστηριοτήτων 

- Διευθέτηση αισθητικών δασών Μονολιθίου Πρέβεζας, Περάνθης, 

Άρτας, Ζηρού Φιλιππιάδας, Αμφιλοχίας (από τη δασική υπη

ρεσία των Νομαρχιών). 

- Διαμόρφωση παλιού λιμανιού Κόπραινας σε κέντρο οικολογικού 

τουρισμού (από Δήμο Αρταίων). 

- Διαμόρφωση παλιού οικήματος στη Σαλαώρα σε σταθμό έρευνας 

πτηνοπανίδας (από την Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία 

με τη Νομαρχία Άρτας). 

2.3. Προστασία του περιβάλλοντος 

2.3.1. Στόχοι 

- Ελαχιστοποίηση των συνεπειών της εντατικοποίησης της οικο

νομικής δραστηριότητας στην ποιότητα του περιβάλλοντος. 

- Ενεργητική προστασία των οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της 

περιοχής και ανάδειξη τους σε αντικείμενα επιστημονικού 

και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. 

2.3.2. Τρόπος επιδίωξης των στόχων 

α. Ενσωμάτωση της μέριμνας για την προστασία του περιβάλλο

ντος σε κάθε εκδήλωση της αναπτυξιακής προσπάθειας, 

β. Συγκέντρωση μελετητικού υλικού για κάθε ιδιαίτερο περι-
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βαλλοντικό θέμα. 

y. Δημιουργία συστήματος μόνιμης παρακολούθησης ορισμένων 

βασικών δεικτών της ποιότητας του περιβάλλοντος (ύδατα, 

ορνιθοπανίδα). 

δ. Διαμόρφωση πολιτικής σε υπηρεσιακό επίπεδο για κάθε ιδι

αίτερο θέμα - με βάση το μελετητικό υλικό και τις ενδεί

ξεις του συστήματος μόνιμης παρακολούθησης - και διοχέ

τευση της προς τους φορείς εφαρμογής, είτε με κανονιστι

κές διατάξεις, είτε με άτυπες κατευθύνσεις πολιτικής (για 

έκδοση αδειών, έγκριση επενδύσεων κτλ.) είτε με εκπαιδευ

τικά σεμινάρια (για θέματα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα 

όπως π.χ. η διαχείριση των λυμάτων). 

ε. Προώθηση των μέτρων θεσμικού χαρακτήρα (όπως η οριοθέτηση 

των βιότοπων, οι υγειονομικές διατάξεις λειτουργίας των 

μονάδων κτλ.). 

στ. Προώθηση των μεγάλων έργων διαχείρισης των αστικών απο

βλήτων που επιβαρύνουν τον κόλπο. 

2.3.3. Μέτρα 

- Εφαρμογή του συστήματος μόνιμης παρακολούθησης των υδάτων 

με συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Νομαρχιών, ΕΤΑΝΑΜ). 

- Εφαρμογή του συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της ορνιθο-

πανίδας (από τους ίδιους φορείς). 

- Ολοκλήρωση της ωκεανογραφικής μελέτης του κόλπου από το 

ΕΚΘΕ, με προτεραιότητα στη μελέτη της λειτουργίας του στο

μίου (για να διαγνωσθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις της γέφυ

ρας) και στην καταγραφή των παραμέτρων των λιμνοθαλασσών 

(για την κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών διαχείρισης). 
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- Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων επεξεργασίας και διάθεσης 

υγρών αποβλήτων της περιοχής από τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

- Προώθηση της εφαρμογής της υγειονομικής διάταξης που εκδό

θηκε πρόσφατα για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων. 

- Αξιοποίηση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργικών Εφαρμο

γών και Αναλύσεως Λιπασμάτων, του Υπουργείου Γεωργίας για 

την ορθολογική χρήση χημικών ουσιών στην καλλιέργεια. 

- Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών διαχείρισης των λιμνοθα

λασσών και υγροβιότοπων (με χρηματοδότηση ΕΟΚ). 

- Οριοθέτηση των υγροβιότοπων και οργάνωση οικολογικού πάρ

κου στον Βόρειο Αμβρακικό. 

- Προώθηση των μελετών για τη διαχείριση των λυμάτων των 

χοιροτροφικών μονάδων. 

2.3.4. Έργα 

- Επιτάχυνση της κατασκευής των μεγάλων έργων διαχείρισης 

των λυμάτων και αποριμμάτων των αστικών κέντρων της περιο

χής. 

- Προώθηση των έργων αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής 

Πρέβεζας. 
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3. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

3.1. Γεωργική ανάπτυξη 

3.1.1. Στόχοι 

- Αύξηση της παραγωγικότητας, 

- Προσανατολισμός της παραγωγής προς προϊόντα που έχουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, 

- Βελτίωση των όρων διάθεσης των προϊόντων προς όφελος των 

παραγωγών. 

3.1.2. Μέσα επίτευξης των στόχων 

- Εκτέλεση των εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που θα 

επιτρέψουν εντατικοποίηση της παραγωγής, βελτίωση της πρω-

ιμότητας και επέκταση των δυναμικών καλλιεργειών. 

- Μερική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προς τις εξής καλλι

έργειες: αραβόσιτος, μηδική, βαμβάκι και στους 3 νομούς· 

νέες ποικιλίες καπνού σε αρδευόμενα εδάφη στην Αιτωλοακαρ

νανία· επιλεγμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών (όπως η κλιμε-

ντίνη, η σαλουστιάνα και η λεμονιά θερινής καρποφορίας) σε 

κατάλληλες περιοχές και για αναδιάρθρωση άλλων προβληματι

κών ποικιλιών και στους τρεις νομούς· βρώσιμη ελιά στις 

ημιορεινές περιοχές· ακτινίδια σε περιοχές της Άρτας-

πρώιμη πατάτα, πεπονοειδή και φασόλια στην Πρέβεζα· κηπευ-
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τικά και άνθη σε όλες τις κατάλληλες περιοχές. Έκταση 

αναδιάρθρωσης περίπου 200 χιλ. στρ. 

- Ολοκλήρωση των έργων υποδομής εμπορίας και ενίσχυση της 

δραστηριότητας των συνεταιρισμών, και των ήδη πολύ δραστή

ριων Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής, με κα

τεύθυνση τη μεταποιητική και εξαγωγική δραστηριότητα. 

3.1.3. Έργα 

- Τα αρδευτικά που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση 

προχωρούν κανονικά, με εξαίρεση τα μεγάλα έργα: 

. αρδευτικό Πέτα-Κομποτίου, 

. εγγειοβελτιωτικά Πεδιάδας Άρτας, 

. αρδευτικό Ξηρομέρου, 

των οποίων η πρόοδος είναι αργή λόγω μεγέθους και τεχνικών 

δυσκολιών. 

- Τα έργα υποδομής εμπορίας που προβλέπονται στο 5ετές έχουν 

ολοκληρωθεί, τα περισσότερα, ενώ προωθούνται: 

. το συσκευαστήριο οπωροκηπευτικών στην Πρέβεζα, 

. το συσκευαστήριο εσπεριδοειδών στην Πρέβεζα, 

. η μονάδα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς στην Άρτα, 

. η περιφερειακή αγορά Φιλιππιάδας. 

(Για τα έργα τύπου "αγοράς" είναι σκόπιμο να προηγείται 

τεχνικοοικονομική μελέτη που να διερευνά τις προοπτικές 

βιωσιμότητας του έργου ως μονάδας παροχής υπηρεσιών - σε 

συνάρτηση με το μέγεθος, την τοποθεσία και τις λειτουργί

ες του). 
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3.I.A. Μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

- Επέκταση των σύγχρονων συστημάτων άρδευσης που αποφεύγουν 

την κατάκλυση και έκπλυση των εδαφών. 

- Αξιοποίηση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργικών Εφαρμο

γών και Αναλύσεως Λιπασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας, για 

διαμόρφωση από τις Γεωργικές Υπηρεσίες μιας πολιτικής ορ

θολογικής χρήσης χημικών ουσιών. 

- Αποφυγή εγγειοβελτιωτικών έργων που επιφέρουν δραστικές 

αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς των βιοτόπων. 

Έρευνα για την επέκταση των βιολογικών καλλιεργειών στις 

προστατευόμενες ζώνες. 

3.2. Μεταποίηση 

3.2.1. Γενική διαπίστωση 

Παρ' όλο που οι τρεις νομοί συνδέονται με κλάδους που 

δεν χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί σε εθνικό επίπεδο, εντού

τοις, χάρις στις ιδιαίτερα ευνοϊκές τοπικές συνθήκες, έχουν 

δείξει αξιοσημείωτο επενδυτικό δυναμισμό. Αυτό βέβαια συγκρι

τικά με άλλους νομούς που είναι και αυτοί έξω από τους κύρι

ους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας (Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Βόλος-

Αθήνα-Πάτρα). Μάλιστα, αρκετές φορές υπήρξαν ανάμεσα στους 3 

πρώτους νομούς της χώρας από άποψη ρυθμού ανάπτυξης ορισμένων 

κλάδων (σε όρους απασχόλησης). Οι κλάδοι αυτοί ήταν: τροφί

μων, ποτών, καπνού, προϊόντων από μέταλλο, κατασκευής μηχα

νών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει επιχειρηματικός δυναμισμός στην 

περιοχή, δηλαδή εγρήγορση και ετοιμότητα αξιοποίησης ευκαι-
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ριών. (Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα ιης Αιτωλοακαρνανίας που 

περιβάλλει τον Αμβρακικό, το οποίο, με τη μέχρι τώρα αναπτυ

ξιακή πορεία, δεν φαίνεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τον υπόλοιπο νομό). 

Η εξειδίκευση της περιοχής σε παραδοσιακούς κλάδους, 

που αξιοποιούν το πλούσιο πρωτογενές υλικό, είναι φυσική και 

αναμενόμενη, και δεν κρίνεται αναγκαία η ριζική αναδιάταξη 

της κλαδικής διάρθρωσης της βιομηχανίας, παρά κυρίως ο εμ

πλουτισμός της. 

3.2.2. Προοπτικές - Στόχοι 

- Αναβάθμιση των παραδοσιακών κλάδων, με παραγωγικό και ορ

γανωτικό εκσυγχρονισμό και με επέκταση σε νέα προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς (χυμοί 

φρούτων, τυποποιημένα τυριά κ.ά.). 

- Αξιοποίηση της επιδιωκόμενης αυξημένης αλιευτικής παραγω

γής, ιδίως σε προϊόντα που είναι δυνατή η άμεση αύξηση της 

παραγωγής τους (καπνιστά ψάρια, όστρακα σε βάζα κτλ.). 

- Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της περιοχής, με επέκταση 

στην παραγωγή εισροών, εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, και 

με την αξιοποίηση υποπροϊόντων και παραπροϊόντων άλλων 

κλάδων, που παρουσιάζουν τοπική συγκέντρωση (υδατοκαλλιέρ

γειας). 

- Προσέλκυση μονάδων ανεξάρτητων από την παραγωγή τοπικών 

πρώτων υλών, για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της αγο

ράς της Δυτικής Ελλάδας. 

- Εκμετάλλευση ορισμένων στοιχείων του ορυκτού πλούτου. 

Στον 3ο τόμο του Προγράμματος, Τομεακή Ανάλυση, στην 
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εργασία "Δευτερογενής τομέας" δίνεται εκτεταμένος κατάλογος 

καταρχήν βιώσιμων επενδυτικών ιδεών για παραπέρα διερεύνηση. 

3.2.3. Αναπτυξιακή πολιτική 

1. Υποστήριξη όλων των επενδυτικών πρωτοβουλιών που 

παρουσιάζονται εφόσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις θεμε

λιώδεις επιλογές του Προγράμματος. 

2. Διερεύνηση νέων επενδυτικών δυνατοτήτων και ιδεών, 

και δημιουργία αρχείου σχετικών μελετών (έργο κατεξοχήν της 

ΕΤΑΝΑΜ). 

3. Ενεργοποίηση νέων επενδυτικών φορέων και τεχνικο-

οργανωτική υποστήριξη τους για ανάληψη πρωτοβουλιών (έργο της 

ΕΤΑΝΑΜ). 

4. Βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής υποδομής με προ

τεραιότητα: 

- στην ολοκλήρωση των έργων της ΒΙΠΕ Πρέβεζας. 

- συμπλήρωση των έργων συγκοινωνιακής υποδομής που διευκο

λύνουν τη σύνδεση της περιοχής με τους κύριους οικονομι

κούς άξονες της χώρας. 

- αναβάθμιση και συμπλήρωση της εκπαιδευτικής υποδομής στον 

τεχνικό-επαγγελματικό τομέα. 

3.2.Α. Μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

- Αποφυγή εγκατάστασης μονάδων που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, σε ευαίσθητες ζώνες και σε χώρους που δεν 

είναι εύκολος ο έλεγχος της λειτουργίας τους. 

- Οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και διαμόρφωση σαφούς πο-
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λιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. 

- Λειτουργία του συτήματος μόνιμης παρακολούθησης της ποιό

τητας των υδάτων, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των 

δεικτών ποιότητας περιβάλλοντος και να ενεργοποιούνται οι 

μηχανισμοί ελέγχου. 

3.3. Τριτογενής τομέας 

3.3.1. Στόχος 

Διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στην περιοχή και προοδευτική εξειδίκευση τους, ώστε η ποσο

τική αύξηση του τομέα να σημαίνει και ποιοτική αναβάθμιση 

του. 

3.3.2. Τρόπος επιδίωξης του στόχου 

- Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στους λοιπούς τομείς 

της οικονομίας, με δημιουργία και συντήρηση αναπτυξιακού 

κλίματος, ώστε να υπάρχει ζήτηση για τις υπηρεσίες του 

τριτογενούς τομέα. 

- Αύξηση της χωρικής εμβέλειας της τοπικής αγοράς υπηρεσιών, 

με βελτίωση της επικοινωνίας με την ευρύτερη περιοχή. 

- Προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων γύρω από τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της περιοχής (υγροβιότοποι, βυζαντινά μνημεία, 

αλιευτικά προϊόντα) και δημιουργία πυρήνων ζήτησης υπηρε

σιών (οικοτουρισμός, επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά 

ινστιτούτα υδατοκαλλιέργειας, κέντρα εμπορίας). 

- Δημιουργία σχολών επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαί-
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- δευσης στα αντικείμενα εξειδίκευσης της περιοχής. 

3.3.3. Έργα 

Έργα υποδομής εμπορίας (ιχθυόσκαλα Πρέβεζας, περιφερειακή 

αγορά οπωροκηπευτικών Φιλιππιάδας, σταθμός συγκέντρωσης-

"'διαλογής χελιών Ζάρκου Αυλερής). 

Έργα τουριστικής, πολιτιστικής υποδομής (οδικοί σταθμοί, 

οικοτουριστικός ξενώνας Κόπραινας, κέντρο πολιτιστικών εκ

δηλώσεων κάστρου Άρτας). 

Έργα επιστημονικής υποδομής (ιχθυοκαλλιεργητικό κέντρο 

Πωγωνίτσας, πειραματικό και εκπαιδευτικό κυπρινοτροφείο 

και χελοτροφείο Ψαθοτοπίου). 

Έργα συγκοινωνιακής υποδομής (ολοκλήρωση των οδικών αξό

νων που θα διευκολύνουν τη σύνδεση της περιοχής με την ευ

ρύτερη περιφέρεια. Ιδιαίτερα ο δυτικός άξονας Ηγουμενίτσα-

Αστακός θα καταστήσει την Πρέβεζα κομβικό σημείο της δυτι

κής Ελλάδας). 

ι ' · ; : ·. • - · ·- -- .- — • -
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

4.1. Γενική διαπίστωση 

Η γενική οικονομική και κοινωνική υποδομή που υπάρχει 

στην περιοχή, όπως προβλέπεται να συμπληρωθεί από το 5ετές 

εθνικό και νομαρχιακό πρόγραμμα, θεωρείται επαρκής για να 

προχωρήσει το ειδικό πρόγραμμα Αμβρακικού. 

Ειδικά έργα που συνδέονται με επιμέρους προγράμματα, 

προκύπτουν και μελετώνται ως τμήματα των ειδικών αυτών προ

γραμμάτων (π.χ. λιμενικά έργα στην οριστική θέση της ιχθυό

σκαλας) . 

Εδώ, επισημαίνεται μόνο το είδος των έργων υποδομής 

που κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά για την προώθηση της ανά

πτυξης της περιοχής, όπως σχεδιάζεται σε αυτό το πρόγραμμα: 

4.2. Συγκοινωνιακή υποδομή 

- Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσας-Άκτιου-Αστακού-

Αντίρριου. 0 άξονας αυτός σε πρώτη φάση προβλέπεται να εί

ναι τουριστικός. Εφόσον όμως ο Αμβρακικός αναπτυχθεί σε 

ιχθυοπαραγωγικό κέντρο υπερτοπικής εμβέλειας, η εύκολη 

διασύνδεση του με ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νη

σιά και το εξωτερικό μπορεί να έχει κρίσιμη σημασία. 

- Μακροχρονίως μεγάλη σημασία για την περιοχή μπορεί να έχει 

και ο άξονας Άρτα-Τρίκαλα που θα συνδέσει τον Αμβρακικό 
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με τη Θεσσαλία και τη Μέση Ανατολή. 

- Επέκταση-βελτίωση του αεροδρομίου. Η σημασία του είναι 

προφανής σε περίπτωση αύξησης της τουριστικής κίνησης και 

της παραγωγής νωπών προϊόντων (αλιεύματα, όστρακα, άνθη 

κτλ.). 

Α.3. Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων 

και αποβλήτων 

Εάν επιταχυνθεί αισθητά ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως επι

διώκεται, θα δημιουργηθούν μεγάλες πιέσεις στο περιβάλλον, 

που θα οδηγήσουν σε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Πρέπει 

λοιπόν να έχει προετοιμαστεί υποδομή για την ανώδυνη διάθεση 

των αποβλήτων, τόσο των παραγωγικών μονάδων, όσο και των 

αστικών κέντρων. 

Από αυτή την άποψη η δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών 

που θα προνοούν για την επεξεργασία των λυμάτων μονάδων που 

ρυπαίνουν, μπορεί να ενταχθεί στην υποδομή προστασίας του πε

ριβάλλοντος (γιατί από άλλες απόψεις η δημιουργία και ανάπτυ

ξη τους σε περιοχές που δεν είναι μεγάλα βιομηχανικά κέντρα 

φαίνεται να είναι προβληματική). 

4.4. Εκπαιδευτική υποδομή 

Χρειάζεται προοδευτική εξειδίκευση και εμβάθυνση της 

εκπαίδευσης στους προβλεπόμενους τομείς αιχμής. 

Η εκπαιδευτική υποδομή μπορεί να αρχίσει από γενική 

ενημέρωση στα πλαίσια νομαρχιακών προγραμμάτων, από κύκλους 

βραχείας εκπαίδευσης στα ΚΕΓΕ, ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια 
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από εξειδικευμένους φορείς, μέχρι διασύνδεση με ερευνητικά 

ιδρύματα, TEI και ΑΕΙ, για ίδρυση τοπικών ινστιτούτων έρευνας 

και πρακτικής εξάσκησης, και μέχρι, τέλος, την Ιδρυση σχολών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία η περιοχή 

θα αποκτήσει εξειδίκευση (π.χ. υδροβιολογία, ορνιθολογία, 

ιχθυοπαθολογία, βιοτεχνολογία, βυζαντινή αρχαιολογία κ.ά.)· 

Ήδη έχει αρχίσει να κινητοποιείται ο μηχανισμός πληρο-

φόρησης-επιμόρφωσης-εκπαίδευσης με κύκλους βραχείας εκπαίδευ

σης και σεμινάρια πάνω σε ειδικά θέματα. 

4.5. Βελτίωση της αστικής υποδομής και εξωραϊσμός 

των αστικών κέντρων 

Παράλληλα με τα έργα που είναι αναγκαία για τη βελτίω

ση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, προωθείται και 

υποδομή για την προσέλκυση και υποδοχή επισκεπτών. 

Τα έργα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτο

διοίκησης και προωθούνται σε συνεργασία με τις Νομαρχίες, για 

να εναρμονίζονται με τα προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης που 

επεξεργάζονται οι Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού. 
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θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους αυτούς που με 

κάθε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της μελέτης αυτής και 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Λειτουργία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας 

Οι λιμνοθάλασσες είναι παραλιακές περιοχές μικρού βά

θους, που χαρακτηρίζονται από ιδιόμορφες υδροδυναμικές και 

ιζηματογενείς συνθήκες, και που χωρίζονται από τη θάλασσα με 

τις λουρονησίδες. Έτσι οι λιμνοθάλασσες, λίγο ως πολύ απομο

νωμένες από τη θάλασσα, μπορεί να είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. 

Στις χώρες με θερμό, ερημικό κλίμα οι λιμνοθάλασσες μετατρέ

πονται σε υπεράλμυρες. Ενώ στις εύκρατες ζώνες και στο κρύο 

μετατρέπονται σε λιμνοθάλασσες ή λίμνες γλυκού νερού. 

Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η λιμνοθάλασσα ελέγχει 

τόσο τις φυσικές διεργασίες (θερμοκρασία, εξάτμιση, βροχόπτω

ση) όσο και τις βιολογικές (παραγωγή). 

Οι λιμνοθάλασσες ανήκουν στα πιο παραγωγικά οικοσυστή

ματα του κόσμου. Το μικρό τους βάθος και ο συνεχής εμπλουτι

σμός τους σε άλατα, χάρη στις αλληλεπιδράσεις ξηράς, γλυκών 

νερών και θάλασσας, τις κάνει να έχουν τιμές πρωτογενούς πα

ραγωγής πολύ υψηλές, της τάξης των 10.000-35.000 kcal/m2/χρό

νο. Μια τέτοια πρωτογενής παραγωγικότητα στηρίζει την αυξημέ

νη δημιουργία οργανικής ύλης. Η άφθονη οργανική ύλη, που ξε

περνάει την αυτοκατανάλωση μέσα στη λιμνοθάλασσα, μένει ως 

απόθεμα στο ίζημα ή εξάγεται προς το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σε 

έναν ετήσιο κύκλο η ροή οργανικής ύλης από τη λιμνοθάλασσα 

στη θάλασσα υπερβαίνει τη ροή ανόργανων θρεπτικών με αντίθετη 
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φορά και έτσι υπάρχει μια σαφής ροή άνθρακα, φωσφόρου και 

αζώτου προσανατολισμένη από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα. 

Το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας αποτελεί μια ενότητα 

που παρουσιάζει ένα πλέγμα διεργασιών και μια βιοκοινωνική 

σύνθεση που τείνουν να είναι σταθερά. Η λιμνοθάλασσα, αν και 

θεωρείται ενότητα, δέχεται τις επιδράσεις των γειτονικών της 

οικοσυστημάτων, που είναι τα γλυκά νερά που την πλημμυρίζουν, 

και η θάλασσα. 

Τόσο το γλυκό νερό όσο και το θαλασσινό εμπλουτίζουν 

τη λιμνοθάλασσα σε διαλυμένα θρεπτικά συστατικά και αιωρούμε

να σωματίδια. Σημαντικό είναι το ποσό οργανικής ύλης που με

ταφέρουν τα γλυκά νερά προς τη λιμνοθάλασσα λόγω της μεγάλης 

ποσότητας υπολειμμάτων ηπειρωτικής βλάστησης που κουβαλούν. Η 

φερτή ύλη που προέρχεται από το ίζημα της παλίρροιας και το 

ίζημα των γλυκών νερών είναι ακόμη μια πηγή ενέργειας για το 

οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας. Έτσι αιωρούμενα σωματίδια και 

υπολείμματα νεκρής φυτικής και ζωικής ύλης, που προέρχονται 

είτε από το ίδιο το οικοσύστημα είτε από τα γειτονικά του, 

καταλήγουν στο βένθος. 

Το βένθος λοιπόν, εκτός των ζωντανών οργανισμών που 

περιλαμβάνει (φυτοβένθος και ζωοβένθος), περικλείει και ένα 

πλούσιο απόθεμα ενέργειας. 

Η λειτουργία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας στη

ρίζεται σε ένα πλέγμα τροφικών διεργασιών που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στους οργανισμούς της λιμνοθάλασσας. Ένα γενικό μο

ντέλο τροφικού πλέγματος περιλαμβάνει τους παραγωγούς, που 

είναι οι φυτικοί οργανισμοί (φυτοπλαγκτόν, μακρόφυτα, φύκια), 

τους καταναλωτές Α' τάξεως που είναι φυτοφάγοι (ζωοπλαγκτόν, 

φυτοφάγα ψάρια) και τους καταναλωτές Β' τάξεως που είναι σαρ-
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κοφάγοι (ζωοπλαγκτόν, ψάρια, πουλιά). Σημαντικό ρόλο στον κύ

κλο της Ολης παίζουν οι σαπροφάγοι οργανισμοί που τρέφονται 

από νεκρά υπολείμματα και τα βακτήρια που αποσυνθέτουν τη νε

κρή οργανική ύλη και τη μετατρέπουν σε θρεπτικά συστατικά. 

Το πιο πάνω μοντέλο μάς δίνει ένα πλαίσιο της λειτουρ

γίας του οικοσυστήματος που στην πραγματικότητα όμως είναι 

πολύ πιο πολύπλοκο, μια και οι καταναλωτές δεν είναι σχεδόν 

ποτέ αυστηρά και μόνο σαρκοφάγοι και μπορούν να είναι και φυ

τοφάγοι και σαπροφάγοι, ανάλογα με την αφθονία σε τροφή του 

οικοσυστήματος. Έτσι το τροφικό πλέγμα είναι ένα μεταβλητό 

στοιχείο του οικοσυστήματος που μπορεί να αλλάζει λόγω εξωτε

ρικών επιδράσεων ή εσωτερικών αναγκών. 

Μπορούν να διακριθούν δύο ακραίες περιπτώσεις τροφικού 

πλέγματος στις λιμνοθάλασσες: 

Η πρώτη χαρακτηρίζεται από μια υψηλή ποικιλότητα (με

γάλος αριθμός ειδών) και μια ισορροπημένη δημογραφική δομή 

πληθυσμών, δηλαδή το οικοσύστημα είναι πρακτικά σταθερό. 

Η δεύτερη χαρακτηρίζεται από περιόδους σταθερότητας 

που εξαρτώνται από τις φυσικοχημικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες δημιουργούνται οι βιοκοινωνίες που αλληλοεξαρτώνται. 

Αυτές οι περίοδοι διακόπτονται από διαταράξεις που προκαλού

νται είτε από φυσικές αιτίες είτε από τον άνθρωπο. Συνήθως οι 

περίοδοι ισορροπίας και ανισορροπίας του οικοσυσττ̂ ιατος αλλη-

λοδιαδέχονται. Η μελέτη των μηχανισμών που προκαλούν αυτή την 

τάξη και την αταξία στο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας είναι 

πολύπλοκη και απαιτεί έρευνα πάνω στη δυναμική πληθυσμών (δη

μογραφική προσέγγιση), πάνω στην προσαρμοστικότητα αυτοχθόνων 

και μεταναστευτικών πληθυσμών (οικοφυσιολογική προσέγγιση) 

και τέλος έρευνα πάνω στις βιολογικές και βιοχημικές μετατρο-
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πές ενέργειας (κατανάλωση τροφής, παραγωγή, ανακύκλωση ενέρ

γειας στο οικοσύστημα) (Lassere, 1979). 

Το οικοσύστημα λοιπόν της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζεται 

από ένα τροφικό πλέγμα, όπου παραγωγοί είναι τα μακρόφυτα και 

τα φύκια του πλαγκτού και του βένθους, και καταναλωτές το 

ζωοπλαγκτόν, το ζωοβένθος, τα ψάρια και τα πουλιά- υπάρχουν 

επίσης αποικοδομητές και βακτήρια. 

Η μεγάλη επομένως ποσότητα βιομάζας (δηλαδή το απόθεμα 

ενέργειας) που υπάρχει στον πυθμένα των λιμνοθαλασσών χρησι

μεύει ως τροφή στους οργανισμούς του νηκτού, όπως τα ψάρια. 

Τα ψάρια, ανάλογα με το είδος τους, εξαρτώνται άμεσα ή 

έμμεσα από τους βενθικούς οργανισμούς. Π.χ. τα χέλια και οι 

τσιπούρες τρέφονται κατά κύριο λόγο με ισόποδα, αμφίποδα, δί

θυρα μαλάκια και καβούρια (Ανανιάδης, 1978, Νικολαϊδου, 

1982). Ενώ οι κέφαλοι καταβροχθίζουν τη λάσπη του πυθμένα και 

συγκρατούν την οργανική ύλη, (Αποστολοπούλου, 1981). 

Το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν αποτελούν σημαντική 

πηγή τροφής των νέων σταδίων των ψαριών και των ώριμων ατόμων 

των πλαγκτονοφάγων ψαριών και του ζωοβένθους. 

Εκτός από τους βιοτικούς και ένας μεγάλος αριθμός αβι

οτικών παραγόντων επηρεάζουν την ισορροπία του οικοσυστήματος 

στη λιμνοθάλασσα. Τέτοιοι παράγοντες είναι τσ διαλυμένο οξυ

γόνο, η αλατότητα, η θερμοκρασία, το pH κτλ. 

Η θερμοκρασία και η αλμυρότητα του νερού επηρεάζουν τη 

φυσιολογία του ψαριού (π.χ. τσιπούρα), επομένως η εισροή και 

εκροή υφάλμυρου και -θαλασσινού νερού πρέπει να είναι ανάλογη 

με τις ανάγκες του. 

Η άφθονη λοιπόν οργανική ύλη και οι κατάλληλες φυσικο

χημικές συνθήκες στις λιμνοθάλασσες ευνοούν την προσέλκυση 
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και καλή ανάπτυξη των ιχθυοπληθυσμών και κατά συνέπεια την 

εκμετάλλευση τους. Είναι όμως αναγκαίο να γνωρίσουμε τη λει

τουργία του οικοσυστήματος, ώστε να μπορέσουμε με ήπιες και 

σωστές επεμβάσεις να το αξιοποιήσουμε. Μια διαχείριση που θα 

στηρίζεται στη γνώση της τροφικής δυνατότητας των λιμνοθαλασ

σών, στην παρακολούθηση και συντήρηση ή αναβάθμιση της ποιό

τητας των νερών τους, και στην κατανόηση της λειτουργίας κί

νησης των νερών θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδο

σης τους. 

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός νέου συ

στήματος διαχείρισης είναι η συνεργασία με τους ψαράδες, αφε

νός γιατί με την πολύχρονη παρατήρηση και εμπειρί-α τους έχουν 

πολλά χρήσιμα πράγματα να πουν, αφετέρου γιατί είναι αυτοί 

που θα θέσουν σε εφαρμογή κάποιες καινούργιες μεθόδους ψαρέ

ματος και εκτροφής και επομένως πρέπει να τις έχουν κατανοή

σει και αποδεχτεί. 

1.2. Η έννοια του υδρολογικού ισοζυγίου σε ένα 

λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η αλατότητα των νερών είναι 

ένας από τους πιο σημαντικούς αβιοτικούς παράγοντες που επη

ρεάζουν την ισορροπία του οικοσυστήματος μέσα σε μια λιμνοθά

λασσα και καθορίζουν τη σύσταση των βιοκοινωνιών της. 

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας 

των υδρόβιων οργανισμών είναι ο βαθμός προσαρμογής τους στις 

ευρείες μεταβολές της αλατότητας. Σε μια λιμνοθάλασσα οι τι

μές της αλατότητας είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα: 

- του βαθμού επικοινωνίας του οικοσυστήματος με τη θάλασσα, 
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των παροχών γλυκού νερού μέσα στη λιμνοθάλασσα, 

των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής, του διαμορφωμέ

νου δηλαδή υδρολογικού ισοζυγίου (γλυκών και αλμυρών νε

ρών) . 

Επομένως ένα λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα μπορεί να χωρι

στεί σε διάφορες ζώνες ανάλογα με τη διαβάθμιση του υδρολογι

κού του ισοζυγίου, οι οποίες ζώνες θα χαρακτηρίζονται από μια 

βιοκοινωνία χλωρίδας και πανίδας, προσαρμοσμένη στο συγκεκρι

μένο φάσμα αλατότητας. 

Σύμφωνα με τους Guélorget και Perthuisot, (1983) τα 

πιο πάνω περιγράφονται καλύτερα με την έννοια του "αποκλει

σμού" ενός λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος, που δεν είναι τίπο

τα άλλο παρά ο βαθμός σύνδεσης μιας περιοχής του οικοσυστήμα

τος με τη θάλασσα. Για την καλύτερη μελέτη των περιοχών αυ

τών, οι παραπάνω ερευνητές διαχώρισαν τα υφάλμυρα αυτά οικο

συστήματα σε έξι ζώνες που αναφέρονται στην κατανομή των ορ

γανισμών του βένθους. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι όλη η 

αλιευτική εκμετάλλευση μιας λιμνοθάλασσας συγκεντρώνεται στις 

ζώνες Ι, II και III όπου η καλή ανανεωσιμότητα των νερών, 

στις δύο πρώτες, και η αυξημιένη φυτοπλαγκτονική και βενθική 

βιομάζα, στην τρίτη, ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη των ευρύαλων 

ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι), των καρκινοειδών (γαρίδα) και των 

οστρακοειδών (ζώνη III), ενώ τα χέλια λόγω του υψηλού βαθμού 

προσαρμογής τους στις ευρείες περιβαλλοντικές μεταβολές βρί

σκονται σε όλη την έκταση της λιμνοθάλασσας. 

Στις ζώνες IV και V, λόγω του υψηλού βαθμού αποκλει

σμού τους, εμφανίζονται συχνά φαινόμενα "δυστροφικών εκρήξε

ων" ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τα οποία "ανιχνεύο-
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νται" από τη χαρακτηριστική οσμή του υδρόθειου (ανάπτυξη πλη

θυσμών αναερόβιων βακτηρίων - θειοβακτήρια). 

Συμπερασματικά και στηριζόμενοι στα πιο πάνω, πιστεύ

ουμε ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος παροχής 

πρόσθετων γλυκών νερών θα μπορούσε μεν να διορθώσει κάποια 

δυσλειτουργία του οικοσυστήματος, που έχει προκληθεί από τη 

διατάραξη των ζωνώσεων λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων ή φυσικών 

φαινομένων, αλλά θα απαιτούσε πολύ καλή γνώση των φυσικοχημι

κών και βιολογικών παραμέτρων για να προστατευθεί η δυναμική 

ισορροπία του οικοσυστήματος. Πιστεύεται ότι η Ωκεανογραφική 

Έρευνα του ΕΚΘΕ στην περιοχή του Αμβρακικού θα μας εφοδιάσει 

με τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε 

μια σωστή εκτίμηση της σημερινής κατάστασης, ώστε ο μελλοντι

κός σχεδιασμός ενός πιο εντατικοποιημένου μοντέλου διαχείρι

σης των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού να βρίσκεται μέσα σε ρε

αλιστικά πλαίσια και να εγγυάται τη, με βελτιωμένους τρόπους 

παραγωγής, αλιευτική τους εκμετάλλευση. 
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2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

Σήμερα ακολουθούνται δυο μέθοδοι προσέγγισης του θέμα

τος "διαχείριση λιμνοθαλασσών". Η πρώτη αφορά τη μελέτη του 

ιχθυολογικού ισοζυγίου και η δεύτερη τη μελέτη του υδρολογι

κού ισοζυγίου. 

2.1. Ιχθυολογικό ισοζύγιο 

Η μελέτη του ιχθυολογικού ισοζυγίου αφορά την εκτίμηση 

της μέγιστης ιχθυοφόρτισης που αντέχει το οικοσύστημα, σε 

σχέση με τις υπάρχουσες υδρολογικές συνθήκες. Η εκτίμηση αυ

τής της ιχθυοφόρτισης στηρίζεται στη γνώση της ποσότητας ενός 

φυσικού ιχθυοαποθέματος με σκοπό να προβλεφθούν οι επιπτώσεις 

της εκμετάλλευσης και τα μέτρα διαχείρισης του (βλ. Πίνακα 

2). 

Η εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων μπορεί να γίνει με τους 

εξής τρόπους: 

1. Ανιχνευτικό ψάρεμα: όπου εκτιμάται η ποσότητα ψα

ριών ανά μονάδα επιφανείας μέσω δειγματοληψιών σε διάφορα βά

θη, και στη συνέχεια το αποτέλεσμα διαμορφώνεται για το σύνο

λο της λιμνοθάλασσας. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από 

τον Saville, (1978), για θαλάσσια ιχθυοαποθέματα και μπορεί 

να εφαρμοστεί στις λιμνοθάλασσες όταν: 

τα βενθικά αποθέματα είναι σχετικά μόνιμα, 

- οι λιμνοθάλασσες εξαλιεύονται μέσω συρόμενων μηχανημάτων 

56 



(π.χ. δίκτυα) (Hoai et al., 1983). 

2. Ακουστική προσέγγιση: Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο 

γεγονός ότι η ποσότητα του ανακλώμενου ήχου είναι συνάρτηση 

της αφθονίας σε ψάρια. Για να εφαρμοστεί στα λιμνοθαλάσσια 

οικοσυστήματα πρέπει να διαθέτουμε: 

- σημαντικά αποθέματα πελαγικών ψαριών, 

- βαθιές λιμνοθάλασσες (5-6 μ.) χωρίς υδροχαρή βλάστηση και 

μεγάλης έκτασης. 

3. Σήμανση και επανασύλληψη: Αυτή η μέθοδος μπορεί να 

εφαρμοστεί για την εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων ρηχών λιμνοθαλασ

σών με υδροχαρή βλάστηση και στηρίζεται στην ισότητα δύο λό

γων, στον λόγο, αριθμός σημασμένων προς τον αριθμό των εκτι

μημένων, και στον λόγο, αριθμός επανασύλληψης προς τον αριθμό 

εκτιμημένης σύλληψης στη διάρκεια δύο διαδοχικών δειγματολη

ψιών. 

Α. Διαδοχικές συλλήψεις: Συνίσταται στην εξαλίευση του 

ιχθυοαποθέματος με διαδοχικές συλλήψεις χωρίς το προϊόν να 

ρίχνεται ξανά στο νερό, έτσι ώστε η ποσότητα αλιεύματος ανά 

προσπάθεια εξαλίευσης να μειώνεται σημαντικά (De Lury 1947 

στο Hoai, 1983). 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε λιμνοθάλασσες 

τελείως "αποκλεισμένες", ώστε το απόθεμα να μην μεταβάλλεται 

με μεταναστεύσεις στη διάρκεια των μετρήσεων. 

Άλλοι τρόποι προσέγγισης του ιχθυολογικού ισοζυγίου 

είναι τα μαθηματικά μοντέλα εκμετάλλευσης: 

1. Συνθετικά μοντέλα: Το ποσό εξαλίευσης εξαρτάται από 

τρεις παραμέτρους, τη βιομάζα του ιχθυοαποθέματος, την αποτε

λεσματικότητα του μηχανήματος και την προσπάθεια εξαλίευσης 

(αριθμός ψαράδων και μηχανημάτων ανά χρόνο και επιφάνεια). Τα 
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μοντέλα αυτά έχουν ως σκοπό να εκτιμήσουν τη μέγιστη ποσότητα 

εκμετάλλευσης ενός ιχθυοαποθέματος και την προσπάθεια ψαρέμα

τος που καταβάλλουμε για να την πετύχουμε. Για να εφαρμο

στούν, απαιτείται τέλεια γνώση των συλλήψεων και των αντί

στοιχων προσπαθειών εξαλίευσης. Η γνώση αυτή παραμένει δαπα

νηρή και δύσκολη να εφαρμοστεί, όταν το απόθεμα μεταναστεύει 

μεταξύ θάλασσας και διαφορετικών λιμνοθαλασσών. 

2. Αναλυτικά μοντέλα των γενεών των υπαρχόντων πληθυ

σμών. Τα μοντέλα αυτά μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν στους 

λιμνοθαλάσσιους πληθυσμούς, για εποχιακές εξαλιεύσεις διαφο

ρετικής διάρκειας ανάλογα με τη χρονιά. 

Σύμφωνα με τον Mesnil, (1980) στο Hoai, (1983), το μό

νο απαραίτητο δεδομένο είναι ο αριθμός συλλήψεων, αλλά πρέπει 

να γνωρίζουμε με ακρίβεια τη συνολική απόδοση και την κατανο

μή ανά ομάδες ηλικιών για όλα τα σημεία εξαλίευσης. Το μειο

νέκτημα όλων γενικά των μοντέλων είναι ότι εφαρμόζονται σε 

αποθέματα ενός είδους. 

Αν και τα μειονεκτήματα των πιο πάνω μεθόδων είναι συ

χνά πολλά, η καταγραφή τους παραμένει χρήσιμη, διότι για ορι

σμένα είδη (π.χ. χέλια), η οικονομική αξία δικαιολογεί τα 

έξοδα εφαρμογής μιας τέτοιας μεθόδου που θα δώσει τις κατευ

θύνσεις μιας σωστής διαχείρισης και εκμετάλλευσης τους (Hoai 

et al., 1983). 

Το ιχθυολογικό ισοζύγιο μιας λιμνοθάλασσας μπορεί να 

διαμορφωθεί με έργα εκτατικής εκμετάλλευσης. 

Τέτοια έργα θεωρούνται όσα αποβλέπουν: 

- στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εξαλίευσης 

των λιμνοθαλάσσιων ειδών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγι

στη δυνατή παραγωγή ατόμων εμπορεύσιμου μεγέθους, 

60 



- στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ψαρά

δων, 

- στη διατήρηση της δομής του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος 

με την προστασία του από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες 

(πλημμύρες, θαλασσοταραχές), ή/και με την επανόρθωση σφαλ

μάτων που έχουν διαπραχθεί από προηγούμενες ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις, δηλαδή με τεχνικά έργα, 

- στη βελτίωση της κυκλοφορίας και ανανέωσης του θαλάσσιου 

νερού μέσα στη λιμνοθάλασσα καθώς και στην παρεμπόδιση της 

διαφυγής ιχθυοαποθεμάτων μέσα από γειτονικές ελώδεις εκτά

σεις, 

- στη δημιουργία καταφυγίων για τα διάφορα λιμνοθαλάσσια εί

δη (μόνιμα ή περιοδικά) σε περιπτώσεις αντίξοων περιβαλλο

ντικών συνθηκών ή KOL αδυναμίας του οικοσυστήματος να εξα

σφαλίσει στους ιχθυοπληθυσμούς την αναγκαία ποσότητα τρο

φής. 

2.1.1. Περιγραφή των έργων μετατροπής του ιχθυολογικού ισο

ζυγίου 

Τα έργα αυτά σκοπό έχουν, όπως αναφέρθηκε, τη βελτίωση 

των υδρολογικών και μορφολογικών συνθηκών μέσα στο κλειστό 

σύστημα της λιμνοθάλασσας με κάποιες, ή όλες, από τις πιο κά

τω επεμβάσεις: 

- Εκβάθυνση και διαπλάτυνση εσοδέυτικών στομίων και παράλλη

λη κατασκευή εκσυγχρονισμένων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστά

σεων με τον ανάλογο εξοπλισμό (δρομίδες και φραγμούς από 

Peraluman, νέα δίχτυα αλιείας με διαφορετικό διαμέτρημα 

"ματιού"). 
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- Συντήρηση και ενίσχυση της λουρονησίδας. 

- Εκσκαφή τάφρων διαχείμασης στον πυθμένα της λιμνοθάλασ

σας. 

- Λειτουργική σύνδεση των τάφρων με τις ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται αφενός η εσόδευ-

ση του γόνου και αφετέρου η επιστροφή των μη εμπορευσίμων 

ψαριών στη λιμνοθάλασσα. 

- Εγκατάσταση συστήματος Peraluman ή σταθερού αναχώματος στα 

σύνορα των λιμνοθαλασσών με τις ελώδεις εκτάσεις. 

2.1.2. Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης 

Η κακή κυκλοφορία του νερού στις ελληνικές λιμνοθάλασ

σες οφείλεται συχνά στα μικρά βάθη τους (0,5-1,5 μ.), που σε 

συνδυασμό με κάποιες ανθρώπινες επεμβάσεις (φράγματα, αποξη

ράνσεις καναλιών γλυκού νερού) και τις συνέπειες τους (φράξι-

μο εσοδευτικών στομίων, μειωμένη παροχή γλυκού-θαλασσινού νε

ρού), και λόγω της ανύπαρκτης σχεδόν παλίρροιας της Μεσογεί

ου, προκαλούν συχνά φαινόμενα δυστροφισμού στα οικοσυστήματα 

αυτά. Οι πεπαλαιωμένες δε μέθοδοι αλιείας δεν βοηθούν καθόλου 

στην αύξηση της αλιευτικής παραγωγής. Στο μεγαλύτερο ποσοστό 

των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού, η αλιεία στηρίζεται στην 

έξοδο των γεννητικά ώριμων ψαριών, κατά την αναπαραγωγική 

τους περίοδο, και στην επιστροφή του γόνου στη λιμνοθάλασσα 

την άνοιξη. Με τον τρόπο αυτό αλιεύονται όλα τα άτομα που πα

γιδεύονται στις "πήρες" (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις), 

ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Με τους σύγχρονους τρόπους αλιείας γίνεται επιλογή των 

αλιευόμενων ατόμων και τα μη εμπορεύσιμα μεγέθη επιστρέφουν 
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στη λιμνοθάλασσα δίχως να τραυματιστούν, μέσα από κανάλια 

συνδεδεμένα με τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Οι εγκατα

στάσεις αυτές χωρίζονται στα μόνιμα εσοδευτικά στόμια που πα

ραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και επιτρέπουν 

μόνο την εσόδευση του γόνου, και στα εσοδευτικά-εξαλιευτικά 

στόμια όπου επιτρέπεται και η εσόδευση του γόνου και η αλίευ-

ση των εμπορεύσιμων ψαριών κατά την έξοδο τους από τη λιμνο

θάλασσα. 

Σκοπός λοιπόν της Α' φάσης των έργων είναι αφενός μεν 

η μεγιστοποίηση της αλιευτικής παραγωγής του λιμνοθαλάσσιου 

οικοσυστήματος από την εκτατική και μόνο εκμετάλλευση του, 

δίχως δηλαδή ανθρώπινη επέμβαση με ύπερελεγχόμενα συστήματα 

διαχείρισης, και αφετέρου η μελέτη της "συμπεριφοράς" του οι

κοσυστήματος. Των ορίων δηλαδή αντοχής του σε εξωτερικές επι

δράσεις και της ικανότητας αυτοκαθαρισμού και επαναφοράς του 

σε κατάσταση ισορροπίας, μετά από κάθε διατάραξη της σχέσης 

φυσιοχημικοί παράγοντες/βιοκοινωνίες. Άλλωστε οι λιμνοθάλασ

σες θεωρούνται σήμερα αυτόνομα οικοσυστήματα και συμφωνά με 

τον Lassere, (1985) "σε όλα τα υφάλμυρα οικοσυστήματα η βιο

μάζα προωθείται προς φυτικά και ζωικά είδη καλά προσαρμοσμένα 

στις ευρείες φυσικοχημικές μεταβολές που είναι χαρακτηριστι

κές των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων". 

2.2. Υδρολογικό ισοζύγιο 

Η μελέτη του υδρολογικού ισοζυγίου αναφέρεται στη γνώ

ση των υδρολογικών συνθηκών που επικρατούν στο οικοσύστημα 

και στη, βάσει μελέτης, σταδιακή μετατροπή τους, με σκοπό και 

τον εμπλουτισμό της λψνοθάλασσας με θρεπτικά άλατα. Η διαδι-
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κασία αυτή θα προωθήσει την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, 

και, σε συνδυασμό με την καλή κυκλοφορία και οξυγόνωση των 

νερών, θα δώσει στο οικοσύστημα τη δυνατότητα να "ανεχθεί" 

μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του 

σε αλιευτικά προϊόντα. 

Η δεύτερη αυτή φάση εφαρμόζεται σε όσες λιμνοθάλασσες 

παρουσιάζουν συγκριτικά χαμηλή παραγωγικότητα, που συχνά 

οφείλεται σε προηγούμενες τεχνικές αλλοιώσεις του οικοσυστή

ματος. Επειδή δε η μετατροπή των υδρολογικών συνθηκών έχει 

άμεση επίδραση και στις φυσικοχημικές παραμέτρους του οικοσυ

στήματος, αυτή η μέθοδος προσέγγισης απαιτεί: 

i. Καλή γνώση των συνθηκών που επικρατούν στο οικοσύστημα, 

ii. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κάθε έργο. 

iii. Σταδιακή εφαρμογή των έργων. 

Στα έργα της φάσης αυτής περιλαμβάνονται όσα αποβλέ

πουν στη μετατροπή των παροχών γλυκού/θαλασσινού νερού, με 

αύξηση συνήθως της πρώτης, και με πλήρη έλεγχο πάνω στο νέο 

ισοζύγιο παροχών. 

Τα έργα της Α' και Β' φάσης εξειδικεύονται στον τύπο 

και την κατάσταση της κάθε λιμνοθάλασσας, αλλά γενικός στόχος 

τους είναι να λύσουν τα προβλήματα κυκλοφορίας και ανανέωσης 

του νερού, να αυξηθεί η πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή 

του οικοσυστήματος και να βελτιωθεί το σύστημα εξαλίευσης. 

2.2.1. Περιγραφή των έργων μετατροπής του υδρολογικού ισοζυ

γίου 

Τα έργα της Α' φάσης συμβάλλουν στην αύξηση της παρα

γωγικότητας των λιμνοθαλασσών στις συγκεκριμένες υδρολογικές 
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και φυσικοχημικές συνθήκες του οικοσυστήματος που καθορίζουν 

και τα ανώτατα όρια της. Κάθε αύξηση πέρα από τα όρια αυτά 

συνεπάγεται και την τροποποίηση του υδρολογικού ισοζυγίου της 

λιμνοθάλασσας, της ισορροπίας δηλαδή αλμυρών-γλυκών νερών. 

Τα διορθωτικά έργα της Β' φάσης μπορεί να είναι: 

- Εκτροπή γλυκού νερού. 

- Άνοιγμα νέων εσοδευτικών στομίων. 

- Περιφερειακά και εσωτερικά κανάλια κυκλοφορίας του νερού. 

2.2.2. Εκτίμηση της σημερινής κατάστασης σε λιμνοθάλασσες 

της Μεσογείου 

Πολλά είναι τα παραδείγματα διαταραχής των υφάλμυρων 

οικοσυστημάτων της Μεσογείου, ειδικά κατά την τελευταία 

25ετία και οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινες επεμβάσεις. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα λιμνοθάλασσια οικοσυ

στήματα έχουν προβλήματα στον εμπλουτισμό τους με γλυκά νερά 

είτε λόγω της φυσικής αποξήρανσης των καναλιών παροχής γλυκού 

νερού, είτε λόγω τεχνικών επεμβάσεων (φράγματα, αναχώματα 

στις όχθες των ποταμών ή στις ακτές της λιμνοθάλασσας). 

Η μειωμένη παροχή γλυκού νερού έχει ως αποτέλεσμα: 

- την πτώση της συγκέντρωσης θρεπτικών αλάτων στα νερά της 

λιμνοθάλασσας, 

- την απότομη αύξηση της αλατότητας, με συνέπεια την αλλοί

ωση της σύστασης των βιοκοινωνιών, 

- την πτώση της πρωτογενούς (φυτικής) παραγωγής, και επομέ

νως της ικανότητας του οκοσυστήματος να "θρέψει" τον ει

σερχόμενο γόνο, 

- τη μειωμένη προσέλκυση γόνου, εφόσον ένα σημαντικό ερέθι-
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σμα για τον εσοδευόμενο γόνο είναι η χαμηλότερη αλατότητα 

των εσωτερικών νερών και η έξοδος των νερών αυτών κατά την 

άνοιξη. 

Αντίστοιχη μείωση της κυκλοφορίας του θαλασσινού νερού 

μέσα στη λιμνοθάλασσα, TTCJ οφείλεται συχνά στο φράξιμο των 

στομίων, έχει αρνητικές επιπτώσεις: 

- στην ανανέωση του νερού και στη σταθερότητα των φυσικοχη

μικών παραμέτρων, 

στη δράση της παλίρροιας και των ρευμάτων, 

- στο φυσικό εμπλουτισμό με γόνο (μικρότερη προσέλκυση γόνου 

κατά την αμπώτιδα), 

- στη φυσική είσοδο του θαλάσσιου πλαγκτού κατά την πλημμυ

ρίδα (μπασιά) συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών πολλών ει

δών (π.χ. καρκινοειδή, μαλάκια), 

- στην ικανότητα επαναφοράς της αλατότητας σε κανονικά επί

πεδα μετά από περιπτώσεις πλημμυράς, 

- στην ικανότητα αυτοκαθαρισμού του συστήματος σε περιπτώ

σεις ευτροφισμού (bloom). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του φράγματος του 

Ασσουάν, στο Νείλο, που προκάλεσε σημαντικές έμμεσες διαταρα

χές στο σύμπλεγμα των 5 λιμνοθαλασσών στις βόρειες και ΒΑ. 

ακτές της Αιγύπτου. 

Όταν το 1965 άρχισαν οι εργασίες στο φράγμα του Νεί

λου, υπήρχαν 5 λιμνοθάλασσες στην περιοχή του δέλτα συνολικής 

έκτασης 2.796.000 στρ. που δέχονταν σχεδόν στο σύνολο τους 

την ευεργετική επίδραση των γλυκών νερών του Νείλου, η παροχή 

των οποίων έφτανε στα 44 κιιι3/χρόνο. Σήμερα και μετά τη λει

τουργία του φράγματος η παροχή αυτή κατέβηκε στα A km3 νερού/ 

χρόνο. 
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OL συνέπειες της τεχνικής αυτής επέμβασης στο υδάτινο 

οικοσύστημα της περιοχής του Νείλου ήταν: 

- Η δραματική αύξηση της αλατότητας στο δέλτα του ποταμού, 

από 14-20ο/οο μπροστά στο δέλτα, και 37ο/οο στην ευρεία 

περιοχή, σε 39-Α0ο/οο. 

- Η μείωση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων (Ρ0«=, ΝΟ2 =, 

ΡιΟ*»= ). Έτσι μειώθηκε κατά 80 φορές η συγκέντρωση των 

PO/, s και κατά 100 φορές η συγκέντρωση των ΡχΟ^. 

- Η πτώση της πρωτογενούς παραγωγής (φυτοπλαγκτόν, βλάστη

ση). 

- Η σημαντική μείωση των φερτών υλών που το 1966 έφταναν σε 

140X106 τον./χρόνο. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν αντίστοιχα 

και οι λουρονησιδες των λιμνοθαλασσών που βρίσκονται σε 

άμεση επαφή με τη θάλασσα. 

Αναλυτικότερα, σημειώθηκε πτώση της αλιευτικής παραγω

γής κατά τη χρονική περίοδο 1966-1976, κυρίως στις λιμνοθά

λασσες που βρίσκονταν σε άμεση εξάρτηση με τις υδάτινες παρο

χές του Νείλου μέσα από τα κανάλια γλυκού νερού (αρδευτικά, 

αποστραγγιστικά). Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η λιμνοθάλασσα 

της Edfou. Σε αυτήν η αλιευτική παραγωγή έπεσε από 31,7 χγρ./ 

στρ. το 1964, σε 4,5 χγρ./στρ. το 1971. Η Edfou επικοινωνεί 

άμεσα με τη θάλασσα με ένα εσοδευτικό στόμιο και δέχεται γλυ

κά νερά από τρία κανάλια του Νείλου. 

Αντίθετα στη λιμνοθάλασσα της Manzalah η παραγωγή 

έμεινε σταθερή στα 15-20 χγρ./στρ. μεταξύ 1962-1976. Η λιμνο

θάλασσα αυτή βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Πριν το 

1964 δεχόταν 3 κανάλια του Νείλου. Σήμερα, μετά την κατασκευή 

του αναχώματος, έχασε κάθε επαφή με το Νείλο αλλά σε αντι

στάθμισμα δέχτηκε τα νερά του καναλιού του Σουέζ. 
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Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό της σημερινής μειωμένης 

παραγωγής στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, και μετά τη 

λειτουργία του φράγματος του Ασσουάν, αντιστοιχεί στη θαλάσ

σια παραγωγή και πολύ μικρότερο στη λιμνοθαλάσσια. (Πΐ962 = 

37.832 τόνοι, Πι
9
76 • 7.142 τόνοι). 

Σύμφωνα δε με τους Bebars Μ. και Lassere G. (1983), οι 

λιμνοθάλασσες της Αιγύπτου φαίνεται να έχουν υποστεί μικρότε

ρες ζημιές από την κατασκευή του φράγματος του Νείλου, από 

ό,τι η θάλασσα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα υφάλμυρα οικο

συστήματα έχουν σημαντικές ικανότητες επαναφοράς στη θέση 

ισορροπίας μετά από κάποια διατάραξη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

βιοκοινωνίες τους αποτελούνται από άτομα καλά προσαρμοσμένα 

σε ακραίες συνθήκες. Οι συνεχείς όμως επεμβάσεις, όταν δεν 

συνοδεύονται από διορθωτικά έργα, μειώνουν σταδιακά αυτή την 

ικανότητα της επαναφοράς. Στις περισσότερες από τις προανα

φερθείσες περιπτώσεις ακολούθησαν διορθωτικά έργα. Αρκεί να 

σημειωθεί πως το 1967 αυξήθηκε για λίγο η παροχή του Νείλου, 

με αποτέλεσμα να αυξηθεί ελαφρά και η παραγωγή στην περίοδο 

1968-1969. 
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3. ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

3.1. Μηχαντ̂ ιατα ψαρέματος 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα σύστημα βωλκών που απο

τελείται από ένα δίκτυ που χρησιμεύει ως φράγμα, έναν κύκλο 

και τρεις άκρες με κυλινδρικά δίκτυα ματιού από 12-28 χιλιο

στά. 

Αυτό το μηχάνημα ενδείκνυται για ζώνες λίγο βαθιές, 1 

μ. περίπου. Η αρχή του δικτυού-φράγματος βρίσκεται συνήθως 

κοντά στην όχθη. Χρησιμοποιείται όλο το χρόνο, για ψάρεμα χε

λιών και γαρίδων το χειμώνα, και λαβρακιού το φθινόπωρο. 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η μηχανή "τρίγωνο". Αυτή 

μοιάζει με την προηγουμένη, αλλά έχει δύο κύκλους με τρία κυ

λινδρικά δίκτυα ο καθένας. Το μάτι των δικτύων είναι μεταξύ 

16-32 χιλιοστών. Το μηχάνημα αυτό αρμόζει σε περιοχές πιο βα

θιές 3-4 μ. περίπου. Χρησιμεύει για το ψάρεμα των χελιών, λα

βρακιου, γλώσσας και τσιπούρας. 

3.2. Μηχανήματα για τα κανάλια 

0 βωλκός (Σχήματα 3 και 4) περιλαμβάνει δύο δίκτυα σε 

σχήμα V και ένα κυλινδρικό. Τα δίκτυα V έχουν μήκος 29 μ. και 

ύψος 1,5 μ. Το δίκτυ που είναι η παγίδα αποτελείται από 6 δα

κτυλίους. Το μήκος του είναι 5,4 μ. περίπου. Το μάτι του δι-
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κτυού είναι 32 χιλιοστά περίπου. Χρησιμοποιείται από τον Μάιο 

μέχρι τον Νοέμβριο για ψάρεμα τσιπούρας και γλώσσας. 

3.3. Σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Στο Σχήμα 5 (α και β), φαίνεται η βασική δομή μιας 

ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης. 0 τρόπος λειτουργίας της συνο

πτικά έχει ως εξής: 

Κατά τηυ ανοδική πορεία των ψαριών από τη θάλασσα προς 

τη λιμνοθάλασσα, αυτά περνούν μέσα από τα ανοίγματα της λου-

ρονησίδας, τις λεγόμενες "μπούκες", στον υφάλμυρο χώρο (βλ. 1 

στο Σχήμα 5α). Στις ιχθυοσυλληπτικές τα εσοδευτικά αυτά κανά

λια παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα ανοίγματα αυτών που γράφονται 

ως 2 μικραίνουν τόσο, ώστε να μπορεί να περάσει μόνο ο μικρός 

γόνος των ψαριών. Έτσι τα ψάρια του εμπορεύσιμου μεγέθους 

αλιεύονται στο χώρο C, ενώ ο γόνος συνεχίζει την ανοδική του 

πορεία προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας. 

Αντίθετα, στη διάρκεια της καθόδου όλα τα εσοδευτικά 

στόμια παραμένουν κλειστά εκτός από αυτά στο 3. Τα ψάρια που 

με τη βοήθεια της παλίρροιας κατεβαίνουν στη θάλασσα, περνούν 

πρώτα στο χώρο C και μετά στην παγίδα 0, τον λεγόμενο "χά-

φτη", όπου και η αλίευσή τους είναι πλέον εξαιρετικά εύκολη. 

Στη διάρκεια της αμπώτιδας τα ψάρια που έχουν μείνει προσπα

θούν να γυρίσουν προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας αλλά δεν 

το καταφέρνουν, γιατί τα κανάλια 2 είναι πλέον κλειστά. Έτσι 

παραμένουν στο χώρο C και αλιεύονται με δίχτυα. 

Αυτή η απλή παραδοσιακή ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση 

άρχισε να εξελίσσεται με την πρόοδο της τεχνολογίας στην κα

τασκευή και στα υλικά. Έτσι οι αρχικά χρησιμοποιούμενες κα-
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λαμωτές που καταστρέφονταν συχνά από τους κυματισμούς και την 

κακοκαιρία, και είχαν μικρό χρόνο αντοχής, αντικαταστάθηκαν 

από ένα νέο υλικό από μέταλλο, το "Peraluman 35". Το μέταλλο 

αυτό, κράμα αλουμινίου, είναι χαμηλού κόστους, ελαφρύ και δεν 

διαβρώνεται από το θαλασσινό νερό. Θεωρήθηκε λοιπόν ως το 

ιδανικότερο υλικό για την κατασκευή των δρομίδων και των 

φραγμών (βλ. Σχήματα 6, 7) στα κανάλια των εσοδευτικών στομί

ων των λιμνοθαλασσών. 

Με τη χρήση του υλικού αυτού καθιερώθηκαν πλέον οι μό

νιμες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, όπου τα κανάλια κατα

σκευάζονται από μπετόν, με ανάλογες εγκοπές για την τοποθέτη

ση των δρομίδων, με τη δυνατότητα αλλαγής της φοράς τους ανά

λογα με την περίοδο ανόδου ή καθόδου των ψαριών. 

Έτσι εξελίχθηκαν πολλοί τύποι ιχθυοσυλληπτικών εγκατα

στάσεων διάφορου βαθμού πολυπλοκότητας, ανάλογα με τη μορφο

λογία της συγκεκριμένης λιμνοθάλασσας. 

Η λειτουργικότητα των δρομίδων και των φραγμών είναι 

άμεση συνάρτηση των αυστηρών υπολογισμών κατά την κατασκευή 

τους. 

Π.χ. σύμφωνα με τον De Angelis R. (1959), τα κάγκελα 

μιας δρομίδας από "Peraluman 35" δεν χρειάζεται να έχουν με

γαλύτερη διάμετρο από 6 χιλ. και υπάρχει απόλυτη ασφάλεια ως 

προς τη συγκράτηση του γόνου, εάν τα ενδιάμεσα διαστήματα 

φτάνουν τα 8 χιλ. πλάτος. 0 χώρος διέλευσης του νερού μέσα 

από τον μεταλλικό σκελετό είναι ίσος με τα 8/16 του συνολικού 

μήκους του. 

Εάν υποθέσουμε ότι το πλάτος του καναλιού είναι 10 μ., 

τότε με την εγκατάσταση των δρομίδων ο χώρος διέλευσης του 

νερού μειώνεται στα 10X8/16 = 5 μ. 
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Με βάση απλούς υπολογισμούς όπως ο πιο πάνω, και λαμ

βάνοντας υπόψη τη μορφολογία της κάθε λιμνοθάλασσας, είναι 

δυνατή η κατασκευή του λειτουργικότερου τύπου ιχθυοσυλληπτι-

κής εγκατάστασης για κάθε περίπτωση. Η μελέτη αυτή θα έπρεπε 

να γίνει συνολικά για όλες τις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού. 

Στα Σχήματα 8α, 8β, 9, περιγράφονται οι επικρατέστεροι 

τύποι εσοδευτικών-εξαλιευτικών στομίων με παραδείγματα παρμέ

να από αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε υφάλμυρα οικοσυστήματα 

της Ιταλίας (De Angelis, 1959). 
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ΣΧΗΜΑ 1 

Σύστημα 3ωλκών 

\ 
Κυλι,νδρϋκό 

δύκτυ 
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ΣΧΗΜΑ 3 

Περυγραφη βωλκου 

Δακτυλίου 

-tue 
Κυλι,νδρ̂ χό 

δίχτυ 

Πηγή: Lassere et al. (1983 

ΣΧΗΜΑ 4 
Τοποθέτηση στο εξαλι,ευτυχό κανάλι. 

Πηγή : Lassere et al. (1983) 
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ΣΧΗΜΑ 5α 

Δομή υχθυοσυλληπτυκηε εγκατάστασης 

Π η γ ή : De A i î g e l i s R. ( 1 9 5 9 ) . FAO/59/Τ ,'56 l i j . 
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ΣΧΗΜΑ 53 

Ιχθυοσυλληπτοχη της Pesaria (ΐταλύα) 

Foce del Tirso 

Stagno di santa Giusta 

Ιΐηγη: De Angelis R. (1959). FAO/59/7/56lU·, 
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ΣΧΗΜΑ 6 

Κατακόρυφος θυροφραγρός από Peraluman 

Πηγή: De Angelis (1959). FAO/59/Τ/561^. 
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ΣΧΗΜΑ 7 

Δρομύδα από Peraluman 

Πηγή: De Angelis (1959). FAO/59/7/561U, 
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ΣΧΗΜΑ 8α 

Εζωτερυκη ι,χθυοσυλληπτυχη (άνοδος) 

Θάλασσα 

. t 

Π G U 
."•ôêCV"« 

^/^^/^/^/^V^ 
s? 

- J S 

•G-

β 

Λιμνοθάλασσα 

Πηγή: D. Anpelis (1959). FAO 59/7/561!+. 
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ΣΧΗΜΑ 8$ 

Ενδιάμεση ϋχθυοσυλληπτυχη 

C Η άνοδος υπερισχύει, της καθόδου 

D Η κάθοδος υπερισχύει, της ανόδου 

Θάλασσα 

ì η ο — G — ο — u ο Ε 

~Ί Γ-Π-Ι Γ»-ι 

1 2 3 4 5 6 

] Q 0 — Ö _ B 0— 

Λυμυοθάλασσβ 

Πηγή: De Angelis R. (1959). FAO/59/7/56lU. 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Γενικά 

Τα έργα βελτίωσης των λιμνοθαλασσών της Α' και Β' φά

σης περιγράφονται αναλυτικά στη Μελέτη Δοξιάδη (1985). Εδώ θα 

γίνει μια γενική αναφορά, τονίζοντας περισσότερο τη λειτουρ

γικότητα και την αναγκαιότητα τους, και επισημαίνοντας κάποια 

ευαίσθητα σημεία στην κατασκευή τους, καθώς και τις πιθανές 

επιπτώσεις. 

4.2. Έργα Α' φάσης 

- Εκβάθυνση και διαπλάτυνση εσοδευτικών στομίων. 

- Κατασκευή εκσυγχρονισμένων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 

- Εγκατάσταση Peraluman. 

Τα έργα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις περισσότερες 

μικρές λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού, ενώ θα ολοκληρωθούν μέσα 

στο 1988 και στις υπόλοιπες. Πρόκειται για απλές κατασκευές, 

που επαναφέρουν τη δομή του οικοσυστήματος στην αρχική του 

κατάσταση (π.χ. εκβάθυνση εσοδευτικών στομίων) και ενισχύουν 

την ισορροπία των βιοκοινωνιών του με σωστότερους τρόπους 

εξαλίευσης. Δεν υπάρχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώ

σεις. 

Το συχνό φράξιμο των Peraluman με φιίκη και πέτρες λόγω 

των υψηλών κυματισμών, ειδικά με τις θαλασσοταραχές, αποφευ-
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νεται με την κατασκευή μιας λιθορριπής μπροστά στο εσοδευτικό 

στόμιο. Οι κατασκευές των Peraluman είναι αρκετά ανθεκτικές. 

Επειδή δε είναι δύσκολο να διορθωθούν μετά από κάποιες κατα

σκευαστικές ατέλειες, είναι σημαντικό οι διαστάσεις να είναι 

ακριβέστατες κατά την παραγγελία. 

Συχνά ο λανθασμένος τρόπος κατασκευής των θέσεων τοπο

θέτησης των δρομίδων και οι λανθασμένοι υπολογισμοί στα 

ανοίγματα τους, τις κάνουν δύσχρηστες και δυσκολεύουν, αντί 

να διευκολύνουν, τη διαδικασία εσόδευσης του γόνου και εξαλί-

ευσης των ψαριών. Δυστυχώς τέτοια παραδείγματα υπάρχουν ήδη 

στον Αμβρακικό (βλ. Μάζωμα, Τσοπέλι). 

Συχνά, τα ανοίγματα των δρομίδων διορθώνονται από τους 

ίδιους τους ψαράδες με την προσθήκη καλαμωτών (βλ. Τσοπέλι), 

ενώ η λανθασμένη τοποθέτηση των γεφυρών πάνω από τα εσοδευτι-

κά κανάλια εμποδίζει την αλλαγή φοράς των δρομίδων (Μάζωμα). 

Σημειώνεται λοιπόν πως η μεταφορά μιας ξένης τεχνολογίας 

απαιτεί και την ανάλογη γνώση για την εφαρμογή της. 

- Τάφροι διαχείμασης 

Οι τάφροι αυτές είναι μια συνέχεια των ιχθυοσυλληπτι-

κών εγκαταστάσεων και σκοπό έχουν να δημιουργήσουν θέσεις-

καταφύγια για τους ιχθυοπληθυσμούς στη διάρκεια των αντίξοων 

καιρικών συνθηκών, τον χειμώνα, που με τα μικρά βάθη των λι

μνοθαλασσών γίνονται ακόμη πιο ακραίες. Έτσι δημιουργείται 

στους ιχθυοπληθυσμούς μια τάση φυγής προς τη θάλασσα, προς 

σταθερότερες δηλαδή συνθήκες θερμοκρασίας. Όταν οι ιχθυοπλη

θυσμοί δεν βρουν αυτή τη διέξοδο, παρουσιάζονται φαινόμενα 

μαζικής θνησιμότητας λόγω ψύχους, π.χ. λιμνοθάλασσα Δράνας 

στον Έβρο. 
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OL τάφροι διαχείμασης έχουν βάθος 3-4 μ. και πλάτος 

μέχρι 10 μ., και η χωρητικότητα τους υπολογίζεται με βάση: 

τα ιχθυαποθέματα της λιμνοθάλασσας, 

- τον γόνο που εσοδεύεται κάθε χρόνο, 

- τα μη εμπορευσίμου μεγέθους άτομα που δεν αλιεύτηκαν στην 

προηγούμενη αλιευτική περίοδο. 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι φυσικοχημικές παράμετροι 

της λιμνοθάλασσας (Ο2, So/oo, θρεπτικά άλατα) καθώς και η 

πρωτογενής παραγωγή (cChla), για να υπολογιστεί η επιτρεπόμε

νη ιχθυοφόρτιση μέσα στις τάφρους διαχείμασης. 

Η θέση δημιουργίας των τάφρων διαχείμασης είναι κοντά 

στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η 

απευθείας μεταφορά των υπομεγέθων ιχθυδίων σε αυτές, χωρίς 

την παρέμβαση ανθρώπινων χεριών. 

Επέκταση του ρόλου των τάφρων διαχείμασης είναι η λει

τουργία τους ως χωμάτινων δεξαμενών για την προανάπτυξη του 

γόνου που θα εσοδεύεται στη λιμνοθάλασσα. Η έκταση τους κυ

μαίνεται από 100-600 τ.μ. Σε αυτές χορηγείται βασικά βιομη

χανοποιημένη τροφή, επιπλέον της φυσικής, και γίνεται διαλογή 

των ατόμων κατά μέγεθος και πάχυνση των ιχθυδίων μέχρι του 

βάρους των 15-20 γραμμ., οπότε αφήνονται αυτά ελεύθερα στη 

λιμνοθάλασσα. 

Τονίζεται ότι οι τάφροι διαχείμασης προσφέρουν στην 

προστασία του εσοδευόμενου γόνου από την παράνομη εξαλίευσή 

του. Είναι ένα μέτρο που συμβάλλει κατά πολύ στην αύξηση της 

παραγωγής των λιμνοθαλασσών, που είτε λόγω άγνοιας των συνε

πειών, είτε λόγω οικονομικού συμφέροντος, μαστίζονται από την 

παράνομη αλιεία του γόνου. 
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Α.2.1. Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

α. Στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας 

- Η παροδική καταστροφή των "οικολογικών θώκων" (niches), 

του βένθους μέσα από τις εκσκαφές και τις εκβαθύνσεις. 

- 0 κίνδυνος δημιουργίας "λακκουβών" με ανοξικές συνθήκες 

στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας, εάν δεν δοθεί μεγάλη προ

σοχή στον τρόπο εκσκαφής των τάφρων. Αυτό αποφεύγεται με 

μια σωστή κατασκευαστική μελέτη και την προσεκτική υλοποί

ηση της. 

β. Στα γειτονικά οικοσυστήματα 

- Καταστροφή των "οικολογικών θώκων" των ζωνών αλόφιλης βλά

στησης, των καλαμιώνων ή των λουρονησίδων, ανάλογα με τη 

λιμνοθάλασσα. 

- Υποβάθμιση του τοπίου. 

Οι πιο πάνω καταστροφές μπορεί να αποφευχθούν με μετα

φορά των χωμάτων που προέρχονται από εκσκαφή μακριά από τις 

λιμνοθάλασσες. 

4.3. Έργα Β' φάσης 

Περιλαμβάνουν αναλυτικά την: 

- Ελεγχόμενη εκτροπή γλυκών νερών 

Η λύση αυτή δίνεται, όταν υπάρχουν κοντά στο λιμνοθα-

λάσσιο οικοσύστημα παροχές γλυκού νερού (λίμνες, ποτάμια, αρ

δευτικά). Κατασκευάζεται τότε σύστημα καναλιών εκτροπής με 

θυροφραγμούς, που ρυθμίζουν την παροχή του νερού ανάλογα με 
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τη λιμνοθάλασσα. Είναι απλό έργο χαμηλού σχετικά κόστους. 

Αύξηση της παροχής των γλυκών νερών απαιτείται συνήθως 

κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάιο, οπότε και γίνεται η εσόδευση 

του γόνου. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται μελέτη πε

ριβαλλοντικών επιπτώσεων που θα καθορίζει τις πρόσθετες ανά

γκες του οικοσυστήματος σε γλυκό νερό, καθώς και την εποχή 

και τον τρόπο παροχής. 

Σημειώνεται πως κάθε τέτοια επέμβαση στο υδρολογικό 

ισοζύγιο μιας λιμνοθάλασσας ακολουθείται από αρχική μείωση 

της αλιευτικής παραγωγής, η οποία επανέρχεται στα αρχικά ή σε 

ανώτερα επίπεδα, όταν το οικοσύστημα επανέλθει στη θέση δυνα

μικής ισορροπίας. 

- Διάνοιξη νέων εσοδευτικών στομίων 

Γενική αρχή των επεμβάσεων στα λιμνοθαλάσσια οικοσυ

στήματα είναι να αποφεύγονται διανοίξεις νέων εσοδευτικών 

στομίων. Οι λιμνοθάλασσες είναι υφάλμυρα οικοσυστήματα και 

κάθε διατάραξη της αλατότητάς τους, ειδικά προς τα επάνω, 

τείνει να τις μετατρέψει σε κλειστούς θαλάσσιους χώρους, εφό

σον οι πρόσθετες παροχές θαλασσινού νερού οδηγούν στον ολιγο-

τροφισμό και στην αλλαγή της σύνθεσης των βιοκοινωνιών. 

Είναι λανθασμένη η άποψη ότι τα πρόσθετα εσοδευτικά 

στόμια προσελκύουν μεγαλύτερο ποσοστό γόνου (βλ. παράδειγμα 

Πωγωνίτσας). Ακόμα δε περισσότερο όταν μέσα στη λιμνοθάλασσα 

δεν πληρούνται οι απαραίτητες φυσικοχημικές και βιολογικές 

συνθήκες (καλή οξυγόνωση, επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής 

κ.ά.). 

Ένα υφάλμυρο οικοσύστημα απαιτεί ολική ανανέωση του 

θαλασσινού νερού ανά τρεις εβδομάδες, για να είναι σε θέση να 
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εξασφαλίσει την απαραίτητη οξυγόνωση των πληθυσμών του. Εντο

νότερη ανανέωση απαιτείται μόνο όταν η θερμοκρασία του νερού 

υπερβεί τους 30©C. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων το πρόβλημα της σω

στής ανανέωσης του νερού λύνεται μέσα από τα έργα της Α' φά

σης, τις εκβαθύνσεις, δηλαδή, και τις διαπλατύνσεις των ήδη 

υπαρχόντων εσοδευτικών στομίων, και με τα περιφερειακά κανά

λια. 

Οι θαλασσοταραχές και η φυσική συσσώρευση φερτής ύλης 

προκαλούν συχνά "μπάζωμα" των εσοδευτικών στομίων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η κατασκευή μιας λιθορριπής μπροστά στο εσοδευτι-

κό στόμιο το προστατεύει από τους υψηλούς κυματισμούς, που 

προκαλούν τις παραπάνω συσσωρεύσεις φερτών υλών και το φράξι-

μο των υδροφρακτών των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων με φύκη 

και πέτρες. 

Στην περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητη η διάνοιξη 

νέου εσοδευτικού στομίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

- οι ανάγκες σε m3 Η2Ο ανά εσοδευτικό στόμιο, 

- οι διευθύνσεις των ρευμάτων στο εσωτερικό της λιμνοθάλασ

σας, 

- τα στοιχεία της παλίρροιας, 

- η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λόγω καταιγίδας, 

- η κρίσιμη διεύθυνση του ανέμου, και άλλα στοιχεία που ανα

λύονται λεπτομερειακά στη Μελέτη Δοξιάδη (Νοέμβριος, 1985) 

για τα "Βελτιωτικά έργα στις Ελληνικές λιμνοθάλασσες". 

- Αναχώματα 

Ένα συχνό πρόβλημα που παρουσιάζεται στις λιμνοθάλασ

σες που γειτνιάζουν με ελώδεις εκτάσεις, όπως αυτές του Αμ-
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βρακικού, είναι η διαφυγή των ψαριών προς τα έλη, ειδικά μετά 

από βροχοπτώσεις ή πλημμυρά. Έτσι μειώνεται σημαντικά η κα

νονική παραγωγή της λιμνοθάλασσας. 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήμα

τος είναι η κατασκευή περιφερειακού αναχώματος στα όρια της 

λιμνοθάλασσας που συνορεύουν με την εν λόγω έκταση. Το ανάχω

μα όμως εμποδίζει μεν τη διαφυγή των ψαριών και κατά συνέπεια 

περιορίζει τη μείωση της συγκεκριμένης αλιευτικής παραγωγής, 

αλλά δημιουργεί προβλήματα στη φυσική παροχή των γλυκών νερών 

στο λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα και στη φυσική περιοδική πλημ

μύρα των ελωδών εκτάσεων που θεωρούνται σημαντικοί βιότοποι. 

Κρίνεται λοιπόν πως η κατασκευή του αναχώματος πρέπει 

να συνοδεύεται και από ταυτόχρονη κατασκευή καναλιών εκτροπής 

γλυκού νερού, με προσαρτημένο σύστημα θυροφραγμών, που θα 

ρυθμίζει την παροχή του νερού ανάλογα με την εποχή και τις 

καιρικές συνθήκες. Τα κανάλια αυτά θα επιτρέπουν και την κατά 

καιρούς αντίστοιχη πλημμύρα των ελωδών εκτάσεων, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η υποβάθμιση τους. 

Για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου, απαιτούνται λε

πτομερείς υπολογισμοί των παροχών γλυκού νερού σε όλα τα ση

μεία γειτνίασης με τις ελώδεις εκτάσεις, της εποχής πλημμύρας 

των εκτάσεων, της ισχύος και της κατεύθυνσης των εσωτερικών 

ρευμάτων, καθώς και καλή γνώση της μορφολογίας της λιμνοθά

λασσας, έτσι ώστε να καθοριστεί επακριβώς η θέση και οι παρο

χές των καναλιών εκτροπής. 

Μια άλλη λύση που προτείνεται, και η οποία αναιρεί τα 

προβλήματα που δημιουργεί ένα σταθερό ανάχωμα, είναι η κατα

σκευή "ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων" κατά μήκος των ορίων, 

με σύστημα μόνιμα κλεισμένων θυροφραγμών Peraluman (Σχήματα 
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6, 10), ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή των ψαριών. Για το σκο

πό αυτό θα πρέπει να γίνει ανίχνευση των σημείων με αυξημένη 

συχνότητα διαφυγής, και αυτών που είναι πλησιέστερα στις πα

ροχές γλυκών νερών, έτσι ώστε οι "ιχθυοσυλληπτικές" αυτές 

εγκαταστάσεις να συνδεθούν με τα κανάλια εκτροπής γλυκού νε

ρού. 

Πιστεύεται ότι το προτεινόμενο έργο είναι κατασκευα

στικά δύσκολο και απαιτείται ειδική μελέτη υλοποίησης και 

έμπειροι τεχνικοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή του. 

- Εκσκαφή καναλιών κυκλοφορίας νερού 

Τα κανάλια αυτά σκάβονται: 

- κατά μήκος της περιφέρειας της λιμνοθάλασσας, 

- σε ακτινοειδή σχηματισμό που ξεκινά από τα εσοδευτικά στό

μια, 

- σε σταυροειδή σχηματισμό με σημείο τομής το κέντρο της λι

μνοθάλασσας και σημείο έναρξης το εσοδευτικό στόμιο (προ

τιμάται σε μικρές λιμνοθάλασσες). 

Το πλάτος των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 8-10 μ. και 

το βάθος τα 2-3 μ. 

Έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας (Δεκέμβριος 1984) επι

σημαίνει τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από κακό σχε

διασμό και κατασκευή των καναλιών. 

Πραγματικά οι άμεσες και αναπόφευκτες επιδράσεις στο 

οικοσύστημα είναι: 

- η παροδική καταστροφή των βενθικών βιοκοινοτήτων της λι

μνοθάλασσας, 

- η τροποποίηση του φυτικού περιβάλλοντος, 

- η δημιουργία νέων προτύπων ροής, 
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- η αύξηση της θολότητας στην περίοδο κατασκευής. 

Τα πιο πάνω είναι φαινόμενα παροδικά και μέσα σε ένα 

διάστημα το πολύ ενός χρόνου το οικοσύστημα επανακτά τη δυνα

μική ισορροπία και δομή του. 

0 κακός όμως σχεδιασμός κατασκευής δημιουργεί μόνιμα 

προβλήματα, όπως βαθιές "λακκούβες", όπου συγκεντρώνεται ορ

γανική ύλη που, λόγω της ανύπαρκτης κυκλοφορίας του νερού, 

αποσυντίθεται με αναερόβιες διαδικασίες δημιουργώντας σταδια

κά ανοξικές συνθήκες, ακριβώς αντίθετα δηλαδή αποτελέσματα 

από τα αναμενόμενα. Επίσης επισημαίνεται η αναγκαιότητα απο

μάκρυνσης των χωμάτων της εκσκαφής για να μην δημιουργούνται 

εσωτερικά αναχώματα. 

Αντίθετα, η προσεκτική κατασκευή των καναλιών κυκλοφο

ρίας του νερού, εκεί όπου θεωρούνται απαραίτητα, συμβάλλει 

στην καλύτερη λειτουργία του οικοσυστήματος και ως εκ τούτου 

στην υψηλότερη απόδοση του σε αλιευτικά προϊόντα. Είναι καθα

ρά έργο της Β' φάσης και κατασκευάζεται εφόσον είναι πλέον 

γνωστή η υδρολογική συμπεριφορά του οικοσυστήματος και τα 

αδύνατα σημεία της λιμνοθάλασσας ως προς την κυκλοφορία του 

νερού. 

4.4. Προτάσεις 

Πιο κάτω προτείνεται ένα συνολικό σχέδιο επέμβασης στο 

σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού το οποίο στο Κεφά

λαιο 5 θα εξειδικευτεί για την κάθε λιμνοθάλασσα. 
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A.A.l. Α' φάση έργων 

Υποστηρίζεται η άμεση συνέχιση και υλοποίηση των έργων 

της Α' φάσης όπως αυτά περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο Α και με 

προτεραιότητα: 

α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων με σύγχρονες κατασκευές (Peraluman και εσωτερι

κά κανάλια) και σύγχρονη εκβάθυνση και διαπλάτυνση των εσο-

δευτικών στομίων. 

Δεν ενδείκνυται διαχωρισμός των στομίων σε εσοδευτικά 

και εσοδευτικά-εξαλιευτικά. Τα εσοδευτικά στόμια είναι μια 

λύση ανάγκης σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κον

δύλια για τον εξοπλισμό όλων των στομίων με ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις. Επειδή όμως πιστεύεται ότι το έργο αυτό είναι 

πρώτης προτεραιότητας, υποστηρίζεται ο εξοπλισμός όλων των 

στομίων με Peraluman και με επιπλέον ξύλινους θυροφραγμούς σε 

όσα στόμια βρίσκονται κοντά στις εκροές των ποταμών και των 

καναλιών, όπου είναι εντονότερη και η προσέλκυση του γόνου, 

ώστε να λειτουργήσουν αρχικά ως μόνιμα εσοδευτικά και αργότε

ρα, όταν θα έχουν προσαρμοστεί οι ψαράδες στους νέους τρόπους 

διαχείρισης, ως εσοδευτικά/εξαλιευτικά με την περιοδική ή 

ολική αφαίρεση των θυροφραγμών. 

Προτείνεται η ανάθεση του έργου του σχεδιασμού, κατα

σκευής και εγκατάστασης σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών σε όλο τον 

Αμβρακικό, σε ειδικό τεχνικό γραφείο, που θα αναλάβει και την 

ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, ή, εναλλακτικά, 
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η επίβλεψη των έργων να γίνεται από έμπειρη ομάδα με αρμοδιό

τητα επέμβασης, όπου κρίνει σκόπιμο. 

β. Τάφροι διαχείμασης 

Κατασκευή τάφρων διαχείμασης δίπλα στις ιχθυοσυλληπτι-

κές εγκαταστάσεις, συμφωνά με τις προδιαγραφές της πρότασης 

Δοξιάδη (Νοέμβριος 1985), ξεχωριστά για την τσιπούρα, το λα

βράκι και τον κέφαλο. Οι τάφροι αυτές μπορούν εύκολα να επε

κταθούν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στο μέλλον. 

Οι αρχικές διαστάσεις θα είναι σύμφωνα με την πρόταση 

Δοξιάδη: Επιφάνεια: 1,5 στρ. έως 9 στρ., βάθος: 3-4 μ. 

Δεδομένης της προοπτικής να κατασκευαστεί διαλογητήριο 

χελιών στην Αυλερή και σταθμός συλλογής και ανάπτυξης γόνου 

χελιού (elvers) στο Ψαθοτόπι, δεν θεωρείται απαραίτητη η κα

τασκευή τάφρων διαχείμασης για το χέλι. Το είδος αυτό το χει

μώνα "μπαίνει" μέσα στη λάσπη του πυθμένα όπου και διαχειμά

ζει. 

Οι τάφροι διαχείμασης θα ενωθούν μέσω καναλιών με τα 

εσοδευτικά στόμια, έτσι ώστε να κατευθύνεται προς τα εκεί ο 

γόνος δίχως την ανθρώπινη επέμβαση. Στο βάρος των 15-20 

γραμμ. τα ιχθύδια θα αφήνονται ελεύθερα μέσα στη λιμνοθάλασ

σα. 

Εδώ σημειώνεται πως, με τη βοήθεια της λειτουργίας του 

συστήματος ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων-τάφρων διαχείμασης, 

στις λιμνοθάλασσες Βάσσοβα, Ερατεινή και Αγίασμα στη Β. Ελλά

δα, αυξήθηκε η παραγωγή τους σε 40 χλγ./στρ. (Π
Α
μβρακ».κού

 s 

5-23 χλγ./στρ.). 
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y. Ενίσχυση λούρονησίδων 

Το έργο θεωρείται πολύ σημαντικό, αφενός γιατί ενισχύ

ει τη δομή του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος, και αφετέρου 

γιατί εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για τους ψαράδες, που 

μέχρι σήμερα ασχολούνται όλο το χειμώνα με την ενίσχυση των 

αναχωμάτων και το κλείσιμο των ανοιγμάτων που προκαλούν τα 

κύματα στις λουρονησίδες. 

Η ενίσχυση μπορεί να έχει μια από τις πιο κάτω μορφές 

ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετεί: 

1. Τα ευαίσθητα στους κυματισμούς σημεία της λουρονη-

σίδας είναι δυνατόν να επενδυθούν προς τη θάλασσα με φυσικούς 

ογκόλιθους των οποίων το βάρος και η διάταξη θα υπολογιστεί 

σύμφωνα με τους κανόνες της ακτομηχανικής, έτσι ώστε να μην 

καταστρέφονται από τα κύματα. Οι ογκόλιθοι μπορούν να μετα

φερθούν και να ποντιστούν με πλωτό γερανό. 

Αυτή η μορφή ενίσχυσης, που δεν απαιτεί την κατασκευή 

δρόμου, καλό είναι να πραγματοποιείται σε λουρονησίδες που 

διατηρούνται κοντά στη φυσική τους κατάσταση και αποτελούν 

σημαντικούς οικολογικούς θώκους για την άγρια ζωή. Σε αυτή 

την περίπτωση το πιθανό πρόβλημα προσπέλασης ή επικοινωνίας 

των ψαράδων μπορεί να λυθεί με κατάλληλο πλωτό μέσο. 

Η ενίσχυση αυτή, που αφορά μόνο τα σημεία της λουρονη-

σίδας που παρουσιάζουν προβλήματα, απαιτεί μια μόνιμη παρακο

λούθηση και μια περιοδική συντήρηση άλλων "ευάλωτων" στους 

κυματισμούς σημείων. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει, όταν υπάρ

χει ο πλωτός γερανός στη διάθεση του συνεταιρισμού, πιθανώς 

με κατάλληλη συμφωνία με την ΥΕΒ ή τη Νομαρχία. 

2. Στις περιπτώσεις που, με σκοπό την ενίσχυση της 

λουρονησίδας και τη διευκόλυνση της προσπέλασης, έχει κατα-
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σκευαστεί δρόμος παράλληλα στη λουρονησίδα και προς τη μεριά 

της θάλασσας (π.χ. δρόμος μεταξύ Σαλαώρας και Έδρας συνεται

ρισμού στο Τσουκαλιά), καλό είναι η κυκλοφορία σε αυτόν να 

περιορίζεται μόνο στη διέλευση ατόμων του συνεταιρισμού, και 

αυτό μόνον όταν υπάρχει ανάγκη. Ακόμη, για να αποφευχθεί η 

ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, μπο

ρούν να κατασκευαστούν μικρά ανυψώματα. Αυτά τα μέτρα είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται σε περιπτώσεις που φωλιάζουν κοντά 

στις λουρονησίδες σπάνια είδη πουλιών και σε εκείνες τις λου-

ρονησίδες που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνη Α προστασίας κατά 

Ramsar. 

Το έργο ενίσχυσης των λουρονησίδων, σημαντικό για τη 

διατήρηση του υφάλμυρου οικοσυστήματος στο εσωτερικό των λι

μνοθαλασσών, καλό είναι είτε να ανατεθεί σε εξειδικευμένο τε

χνικό γραφείο που θα αναλάβει το έργο στο σύνολο του, είτε να 

δημιουργηθεί ομάδα επίβλεψης από ειδικούς επιστήμονες (ιχθυο

λόγο, οικολόγο και μηχανικό), η οποία θα έχει την ευθύνη μιας 

σωστής κατασκευής που θα εκφράζει τη συνισταμένη της ιχθυοκο-

μικής, περιβαλλοντικής και τεχνικής θεώρησης. 

Τονίζεται πως τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας που γί

νονται για το όφελος μιας πλατύτερης κοινωνικής ομάδας από 

εκείνη των ψαράδων της περιοχής, είναι αναγκαίο να βρίσκονται 

στη μέριμνα της πολιτείας τόσο όσον αφορά τη διαφύλαξη τους, 

όσο και την οικονομική ενίσχυση τους. Η διατήρηση της άγριας 

ζωής εξάλλου σήμερα είναι αδύνατο να επιτευχθεί, αν δεν δο

θούν τα κατάλληλα κίνητρα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε 

άμεση γειτνίαση με αυτήν, και αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες 

διαβίωσης τους. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, υποστηρίζουμε προ

τάσεις εκσυγχρονισμού των οικίσκων των φυλάκων στα στόμια των 
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λιμνοθαλασσών, βελτίωσης των μέσων μεταφοράς των αλιευμάτων 

(κατάλληλα πλωτά μέσα), και χρήσης συγχρόνων μηχανημάτων, 

όπως πλωτοί γερανοί και εκσκαφείς, για τις ανάγκες συντήρησης 

ή επιδιόρθωσης των ιχθυοτροφείων. Έτσι η καλυτέρευση των 

συνθηκών ζωής και δουλειάς των ψαράδων θα προσελκύσει περισ

σότερους νέους ανθρώπους στο επάγγελμα που διαφορετικά κινδυ

νεύει από σταδιακή εγκατάλειψη. 

δ. Αποκλεισμός λιμνοθάλασσας - κανάλια εκτροπής γλυκού νερού 

Κρίνεται πως για λόγους κόστους και σωστής κατασκευής 

τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, ασχέτως αν τα κανά

λια εκτροπής θα λειτουργήσουν σε μια μεταγενέστερη φάση. 

Βάσει αυτού προτείνεται: Να μελετηθεί η λύση των εγκα

ταστάσεων φραγμών Peraluman, στα σημεία που οι λιμνοθάλασσες 

συνορεύουν με ελώδεις εκτάσεις, και εφόσον αυτή κριθεί υλο

ποιήσιμη να προωθηθεί αμέσως μαζί με τα έργα της Α' φάσης. 

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σύστημα μόνιμα κλειστών 

φραγμών (βλ. Σχήμα 10) από όπου θα εμποδίζεται η διαφυγή ψα

ριών και κυρίως χελιών στις γειτονικές ελώδεις εκτάσεις, ει

δικά μετά από βροχές και πλημμύρες. Επειδή τα σημεία αυτά 

βρίσκονται ούτως ή άλλως κοντά στις παροχές των γλυκών νερών, 

είτε πρόκειται για ποταμούς είτε για αρδευτικά κανάλια, προ

τείνεται η παράλληλη εκσκαφή καναλιών εκτροπής γλυκού νερού 

στην κατάληξη των οποίων θα υπάρχουν ξύλινοι θυροφραγμοί. Οι 

θυροφραγμοί θα παραμείνουν κλειστοί έως ότου, μετά από υδρο

λογικές μελέτες, αποφασιστούν οι επιπλέον παροχές γλυκού νε

ρού μέσα στη λιμνοθάλασσα. 
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4.4.2* Β' φάση έργων 

α. Περιφερειακά κανάλια κυκλοφορίας του νερού 

Το έργο αυτό έπεται των πιο πάνω και κρίνεται η ανα

γκαιότητα του κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη 

αρχίσει να κατασκευάζεται, προτείνεται η ολοκλήρωση του, ει

δικά εάν πρόκειται για μια μικρή λιμνοθάλασσα, γιατί η σωστή 

κατασκευή του αφενός μεν δεν εμπεριέχει κανένα κίνδυνο για τη 

λιμνοθάλασσα, εκτός από την παροδική μείωση της παραγωγής 

της, και αφετέρου θα χρησιμεύσει ως μια πολύτιμη εμπειρία 

στον προγραμματισμό των έργων της Β' φάσης στις υπόλοιπες λι

μνοθάλασσες. 

β. Λειτουργία των καναλιών εκτροπής γλυκού νερού 

Τα κανάλια εκτροπής γλυκού νερού έχουν ως σκοπό τη 

βελτίωση του υδρολογικού ισοζυγίου μιας λιμνοθάλασσας, όπως 

αναφέρεται στο Κεφ. 2, με την πρόσθετη παροχή γλυκών νερών 

εμπλουτισμένων σε θρεπτικά άλατα και φυτοπλαγκτονικά είδη. 

Για τη λειτουργία τους απαιτείται πλήρης μελέτη υλοποίησης 

που θα περιλαμβάνει: 

- Εκτίμηση φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων και, με 

βάση αυτές, διάγνωση του βαθμού αποκλεισμού της συγκεκρι

μένης λιμνοθάλασσας (βλ. 1.2. Έννοια υδρολογικού ισοζυ

γίου). 

- Προσδιορισμό των θέσεων κατασκευής και υπολογισμό των 

απαιτούμενων παροχών ανάλογα με την εποχή του έτους. 

- Εκτίμηση των άμεσων και παροδικών περιβαλλοντικών επιπτώ

σεων, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την επανάκτηση 

της ισορροπίας του οικοσυστήματος. 
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Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αποφεύγεται η κατασκευή 

των καναλιών αυτών στην πιο αποκλεισμένη ζώνη της λιμνοθάλασ

σας (V, IV), ειδικά όταν η παροχή των γλυκών νερών είναι από 

αρδευτικό-αποστραγγιστικό κανάλι, γιατί έτσι εμπλουτίζονται 

τα εσωτερικά άκρα της λιμνοθάλασσας περιοδικά με λιπάσματα 

και φάρμακα, που δημιουργούν τοπικούς ευτροφισμούς σε μια ζώ

νη η οποία ήδη χαρακτηρίζεται από "δυστροφικές εκρήξεις". 

Τα κανάλια εκτροπής γλυκού νερού θεωρούνται απλό κατα

σκευαστικό έργο, χαμηλού σχετικά κόστους, εφόσον υπάρχει κο

ντά στη λιμνοθάλασσα παροχή γλυκού νερού (ποτάμια, αρδευτικά 

κανάλια). Εξοπλίζονται με ξύλινους θυροφραγμούς για τη ρύθμι

ση των παροχών. 
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5. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

5.1. Εισαγωγή 

Το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού δημιουρ

γήθηκε από τη συντονισμένη δράση τριών παραγόντων: 

1. της προοδευτικής ανάπτυξης της αλούβιας βλάστησης εμπλου

τισμένης από φερτές Ολες του τοπικού υδρογραφικού δι

κτύου, 

2. της πλημμύρας των νερών του Λούρου πάνω στην αλούβια πε

διάδα από Ανατολή προς Δύση, 

3. του σχηματισμού δελτοειδών κώνων κάτω από τη διαβρωτική 

επενέργεια των ανέμων και των κυμάτων. 

Έτσι η πεδιάδα του δέλτα αποτελείται από αλούβιους κώ

νους τοποθετημένους τον ένα δίπλα στον άλλο που σχηματίζουν 

δέλτα. Οι διαστρώσεις που χωρίζουν το λιμνοθαλάσσιο σύμπλεγμα 

από τη θάλασσα είναι άμμοι από κελύφη που εναποθέτονται σε 

παλιές εγκάρσιες υποθαλάσσιες αποθέσεις ή αιχμές του υποστρώ

ματος. 

5.2. Λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό-Ροδιά (Σχήμα 11) 

Η λιμνοθάλασσα αυτή ανήκει στον νομό Άρτας και βρί

σκεται στο ΒΔ. τμήμα του Αμβρακικού Κόλπου. Είναι συνολικής 

έκτασης 32.000 στρ. από τα οποία τα 28.300 αποτελούν το κυρί

ως λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα. Χωρίζεται από τον Αμβρακικό 
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Κόλπο με φυσική λουρονησίδα σπανιότατης σύνθεσης (αποτελείται 

από κελύφη οστρακοειδών), που σήμερα έχει ενισχυθεί με επιχώ-

σεις πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Επικοινωνεί με τη 

θάλασσα με 9 εσοδευτικά στόμια στις θέσεις Αυλερή, Ζόρκος, 

Κόμμα, Παναγιά, Αποστολάκης, Ευτυχία, Έδρα, Κριοντήρι, Στά-

χτερ, ενώ δέχεται τα νερά του Λούρου μέσα από τα αποστραγγι

στικά κανάλια και τις γειτονικές ελώδεις εκτάσεις καθώς και 

αρτεσιανά νερά. 

Χωρίζεται σε τρεις ζώνες με τα αντίστοιχα βάθη: 

Ζώνη Αυλερής h = 0 , 2 - 0 , 3 m hmax = 1 m 

Ζώνη Τσουκαλιού h = 1,0-1,5m 

Ζώνη Ροδιάς h =3,0 -5,0m 

5.2.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: κυμαίνεται μεταξύ 10ο/οο και 26ο/οο (Σχήμα 12). Το 

καλοκαίρι η αλατότητα του λιμνοθαλάσσιου συστήματος είναι μι

κρότερη από αυτήν του Αμβρακικού. Η απαιτούμενη παροχή γλυκών 

νερών για να μη διαταραχθεί η αλατότητα της λιμνοθάλασσας 

είναι 1 m3/sec (Ecoset, 1982). 

Σε μετρήσεις που έγιναν, τον Ιούνιο του 1982, από την 

ομάδα των Guélorget-Perthuisot σημειώθηκε: 

- Αύξηση της θερμοκρασίας από τις 9 π.μ. μέχρι τις 12 π.μ. 

κατά 0,8oC (26,loC -> 26,9oC). 

- Αύξηση του pH από 8,5 σε 8,6. 

- Αύξηση της συγκέντρωσης Ο2 από 7,2 ppm σε 8,A ppm. 

Μείωση των παραπάνω παραμέτρων στους 25,2oC σε 8,3 -

και 5,9 ppm, αντίστοιχα, σημειώθηκε μόνο σε ένα σταθμό λόγω 

επίδρασης παροχών γλυκού νερού. 
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Η πτώση της θερμοκρασίας συναρτήσει του βάθους στο 

τμήμα της Ροδιάς ήταν μόνο 0,5oC. 

5.2.2. Βιολογικές παράμετροι 

Φυτοπλαγκτό: παρουσίασε θετική αύξηση από την παραθαλάσσια 

ζώνη προς το εσωτερικό με τοπικές αναστροφές μόνο λόγω εμφα

νών bloom. 

Χλωροφύλλη α: η συγκέντρωση της Chi a είναι χαμηλότερη από 

τις άλλες μεσογειακές λιμνοθάλασσες. Σε όλο το οικοσύστημα 

κυριαρχούν τα κρυπτοφύκη, ενώ κατά τμήματα κυριαρχούν: 

α. στην εσωτερική ζώνη: Peridinum, διάφορα κυανοφύκη, 

β. στη Ροδιά : νανοπλαγκτονικά χλωροφύκη λόγω της 

επίδρασης των γλυκών νερών. 

Στο οικοσύστημα κυριαρχούν υποβαθμισμένες συνθήκες αλ

λά όχι δυστροφικές. 

Οι αυξημένες τιμές της φαιοφυτίνης ειδικά στο σταθμό 

11 της Ροδιάς δείχνουν ότι πρόκειται για γηράσκον πλαγκτό. Το 

σημείο αυτό αντιστοιχεί σε ένα "υδραυλικό στρόβιλο" όπου συσ

σωρεύονται τα νερά μετά από την περιφερειακή τους κίνηση μέσα 

στη λεκάνη της λιμνοθάλασσας παρασύροντας φυτοπλαγκτονικούς 

οργανισμούς. 

Βένθος 

α. Μακροχλωρίδα: 

Zostera nolti: κυριαρχεί στις γειτονικές ζώνες της λου-
ρονησίδας. 

Ruppia spiralis , -, . r . 
Chara sp.

 } : ßP C o K O V™ L ^ 
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Ulva sp.: βόρεια του Τσουκαλιού 
Enteroraorpha: στη Ροδιά. 

Επομένως η Zostera nolti, είδος δείκτης των λιγότερο 

αποκλεισμένων ζωνών, αποικεί μόνο στις περιοχές κοντά στη 

λουρονησίδα, ενώ η Ruppia spiralis, είδος αυστηρά λιμνοθα-

λάσσιο, αποικεί το μεγαλύτερο μέρος των λιμνοθαλασσών της 

ζώνης VI. 

Η αφθονία της Acetabularia mediterranea στο εσωτερικό 

μέρος της λουρονησίδας νότια του Τσουκαλιού ευνοείται από την 

αφθονία των νεκρών πελεκυπόδων. 

β. Μακροπανίδα (Σχήμα 14) 

Κοντά στο ανάχωμα βρίσκονται τα λιμνοθαλάσσια είδη που 

κυριαρχούν στις ζώνες IV, V και VI υφάλμυρου χαρακτήρα (όπως 

συνάγεται από τον Πίνακα 1): 

Cammarus, Cerastoderma glaucum, Corophium, Brachydontes, 

Sphaeronema, Abra, Capitella, Nereis, Chironomidae larvae. 

Στις ζώνες υψηλού αποκλεισμού (ζώνη VI) κυριαρχούν: 

Pirinella conica, Hydrobia acuta. 

Η ποικιλότητα των ειδών μειώνεται απότομα στο Τσουκα

λιά από Ν. προς Β. (βλ. Σχήμα 13) και μετά παραμένει σχεδόν 

σταθερή λόγω της διείσδυσης ειδών γλυκού νερού. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 13, η βιομάζα της ζώνης 

που βρίσκεται κοντά στο ανάχωμα είναι αυξημένη (πελεκύποδα) 

(21-61 γραμμ./μ2), ενώ στο κυρίως μέρος της λιμνοθάλασσας εί

ναι χαμηλή (3-10 γραμμ./μ2) και κυριαρχούν τα καρκινοειδή, OL 

πολύχαιτοι και οι προνύμφες των Chironomidae. 

Συνοπτικά KOL σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χαμηλός δεί

κτης της ποικιλότητας των ειδών, η οποία μειώνεται απότομα 
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από τη λουρονησίδα προς το εσωτερικό και μετά παραμένει στα

θερή μέχρι το εσωτερικό άκρο της Ροδιάς, χαρακτηρίζει τον 

ιδιαίτερο τύπο του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος, όπου το 

βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον δημιουργεί "στρες" στους πλη

θυσμούς και τους αναγκάζει να οργανωθούν σε καλά δομημένες 

και ισορροπημένες κοινωνίες και να αναπτύξουν στρατηγικές 

προσαρμογής σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες με ευρείες 

μεταβολές. 

Οι προσαρμοστικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι πλη

θυσμοί ενός τέτοιου οικοσυστήματος είναι, σύμφωνα με τον 

Lassere et al. (1980): 

- η μεταναστευτική συμπεριφορά προς τη θάλασσα, όπου οι πε

ριβαλλοντικές συνθήκες είναι πιο σταθερές: π.χ. τσιπούρες, 

λαβράκια, χέλια και γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό του ιχθυ

οπληθυσμού, 

- η γενετική συμπεριφορά, όπου με αύξηση της ταχύτητας του 

κύκλου των γενεών διορθώνονται οι καταστροφικές απώλειες 

λόγω του κλιματικού "στρες", 

- η "τυχοδιωκτική" συμπεριφορά, όπου "οπορτουνιστικά" είδη 

καταφέρνουν μέσα από μορφολογικές και φυσιολογικές προσαρ

μογές να επιβιώσουν των ακραίων συνθηκών. 

Τέλος, η σύσταση των βιοκοινωνιών της πανίδας και της 

χλωρίδας του Τσουκαλιού δείχνει ότι πρόκειται για λιμνοθάλασ

σα με βαθμό αποκλεισμού 0-3, ενώ στη Ροδιά επικρατεί υψηλός 

βαθμός αποκλεισμού (4-6) υφάλμυρου χαρακτήρα. 

5.2.3. Παραγωγή 

Η παραγωγή της λιμνοθάλασσας του Τσουκαλιού κυμαίνεται 
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μεταξύ 5,3 χλγ./στρέμμα και 7,3 χλγ./στρέμμα. 

Τα βασικά αλιευόμενα είδη είναι το χέλι και ο Κέφαλος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Παραγωγή λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό-Ροδιά 

Αλιευόμενα είδη Τόνοι/χρόνο % Διακύμανση 

Περίοδος 1985-1986 1976-1986 

Χέλι 

Κέφαλοι 

Γοβιοί 

Τσιπούρες 

Γλώσσες 

Λαβράκια 

Γαρ ί δα 

Αυγότάραχο 

Κουφάλα 

Σουπιές 

Ζαργάνες 

69,00 

50,00 

ΙΑ, 20 

7,30 

3,30 

1,70 

1,30 

0,80 

0,59 

0,30 

0,06 

+ 1,3 

- 69,7 

+ 1.181,0 

+ 1,4 

- 46,0 

+ 70,0 

+ 1.525,0 

- 53,0 

- 16,7 

+ 650,0 

- 40,0 

Άρα στη ΙΟετία 1976-1986 αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή 

στα λαβράκια, τις γαρίδες και τους γοβιούς, ελάχιστα στις 

τσιπούρες και το χέλι, ενώ μειώθηκε κατά 50 έως 70% η παραγω

γή της γλώσσας, του κέφαλου και κατά συνέπεια του αυγοτάρα-

χου: περιοδική μεταβολή (με περίοδο 4 χρόνια). 
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Από το 1975 μέχρι το 1980 εξαφανίστηκε τελείως η γαρί

δα, ενώ άρχισε να επανέρχεται το 1981, με αυξομειώσεις μέχρι 

το 1986. 

5.2.4. Επεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον - Επιπτώσεις, προβλή

ματα 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

1. Φράγμα Αράχθου: λειτούργησε το 1976 (τάφρος Σαλαώρας). 

2. Φράγμα Λούρου. 

3. Ανάχωμα Λούρου. 

4. Απόπλυση φαρμάκων λιπασμάτων στη λιμνοθάλασσα. 

5. Ιχθυοτροφείο ΟΔΕΠ μέσα στη Ροδιά. 

Επιπτώσεις των παραπάνω εκτιμώνται συνοπτικά: 

1, 2. Φράγματα: 

Η από 20ετίας λειτουργία του φράγματος του Λούρου και 

η από ΙΟετίας του Αράχθου είχαν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πα

ροχή νερών: 

Σύνολο θερινής παροχής • 50,7 m3 H^O/sec, εκ των οποίων 

από Λούρο = 15,7 m3/sec 

από Άραχθο = 35 m3/sec 

έναντι μέσης παροχής Π = 90,3 m3 H20/sec πριν την κατασκευή 

του φράγματος Πουρναρίου μόνο από τον Άραχθο. 

Η μέση απαίτηση γλυκού νερού για τη σωστή ανανέωση του 

και τη διατήρηση της αλατότητας στις λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό-

Ροδιά είναι 3.150 m3 νερού/h ή περίπου 1 m3 H20/sec, ποσότητα 

που καλύπτεται άνετα από τις πιο πάνω παροχές, εφόσον αντι

στοιχεί στο 25% της ελάχιστης διατηρητέας παροχής (3,5 

m3/sec) (Ecoset 1982). 
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Επομένως τα φράγματα δεν έχουν άμεση επίδραση στην 

αλατότητα της λιμνοθάλασσας. 

Η επίδραση τους στο οικοσύστημα συνίσταται στη μείωση 

των φερτών οργανικών και ανόργανων υλών με άμεση επίδραση α) 

στη λουρονησίδα των λιμνοθαλασσών που με την πάροδο των χρό

νων υφίσταται μια συνεχή μείωση του όγκου της και β) στην 

πρωτογενή παραγωγή των λιμνοθαλασσών άρα και στη δυνατότητα 

φιλοξενίας ιχθυοπληθυσμών. 

Η κατά 23% μείωση της παραγωγής στη ΙΟετία 1976-1986 

δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην κατασκευή και λειτουργία 

των φραγμάτων, όπως άλλωστε και στο παράδειγμα του φράγματος 

του Ασσουάν. Η επιστημονική όμως έρευνα στις τροφικές αλυσί

δες και στη λειτουργία των οικοσυστημάτων έχει δείξει πως 

υπάρχει μια πολύπλοκη ευαίσθητη και πολυσύνθετη σχέση μεταξύ 

τους και πως χρειάστηκαν συχνά πολύχρονες έρευνες για την 

επισήμανση μιας αιτίας διαταραχής. 

3. Το ανάχωμα κατά μήκος του Λούρου έγινε με σκοπό να 

εμποδίσει την πλημμύρα των γύρω περιοχών, συχνό φαινόμενο με

τά από βαριές βροχοπτώσεις. Οι πλημμύρες αυτές μείωναν και 

την αλιευτική παραγωγή του Τσουκαλιού-Ροδιάς λόγω της διαφυ

γής των ιχθυοπληθυσμών μέσα στις πλημμυρισμένες ελώδεις εκτά

σεις. Σήμερα μετά την κατασκευή του αναχώματος, και σύμφωνα 

με τους ψαράδες, έχει περιοριστεί σημαντικά η διαφυγή των ψα

ριών. 

Α. Η απόπλυση των φαρμάκων και των λιπασμάτων μέσα στη 

λιμνοθάλασσα είναι ένα γενικό πρόβλημα για όλη την περιοχή, 

που έχει ως συνέπεια τους τοπικούς ευτροφισμούς μέσα στη λι

μνοθάλασσα και σε σημεία όπου ήδη η κυκλοφορία του νερού εί

ναι ελλιπής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατά τόπους αρ-
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νητικές συνθήκες διαβίωσης των ιχθυοπληθυσμών. 

5. Τα ιχθυοτροφεία του ΟΔΕΠ μέσα στη Ροδιά διαταράσ

σουν πλήρως τη σωστή αλιευτική διαχείριση του συνόλου της λι

μνοθάλασσας Ροδιά-Τσουκαλιό με το να αλιεύεται μέρος των ψα

ριών και κυρίως των χελιών στις καλαμωτές μέσα στη Ροδιά και 

όχι στις "πήρες" της λουρονησίδας. Έτσι γίνεται αποσπασματι

κή και μη ορθολογική εξαλίευση των ιχθυοπληθυσμών της μεγαλύ

τερης λιμνοθάλασσας του Αμβρακικού, με αποτέλεσμα να επιδει

νώνεται η απαράδεκτα χαμηλή ετήσια παραγωγή της. 

5.2.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Οι σημερινές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις του Τσου

καλιού είναι όλες εξωτερικές, δηλαδή αποτελούνται από σύστημα 

καλαμωτών μέσα στη θάλασσα που συχνά καταστρέφονται από τους 

υψηλούς κυματισμούς. Προτείνεται στα πλαίσια της συνολικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος η άμεση αντικατάσταση των καλα

μωτών από σύστημα σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών. 

Μέχρι σήμερα, στα στόμια Ζάρκος και Στάχτερ, έχουν κα

τασκευαστεί τα κανάλια όπου θα τοποθετηθούν οι δρομίδες των 

Peraluman καθώς και οι 2 γέφυρες. Προτείνεται να διαμορφωθούν 

όλα τα στόμια σε εσοδευτικά/εξαλιευτικά και να λειτουργήσουν 

αρχικά ως μόνο εσοδευτικά τα Αυλερή, Βούτσα, Παναγιά, Ευτυ

χία, (τα δύο πρώτα, ακριβώς επειδή βρίσκονται κοντά στις 

απορροές των γλυκών νερών και εκεί προσελκύεται περισσότερο ο 

γόνος). Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση θυροφραγμών, 

π.χ. ξύλινων, στις θέσεις των δρομίδων, ενώ θα αφήνονται α

νοιχτές μόνον οι ακραίες εσοδευτικές δρομίδες (βλ. Σχήμα 8β). 
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Η υπόλοιπη ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση θα χρησιμοποιη

θεί αργότερα ανάλογα με το σχέδιο διαχείρισης της λιμνοθάλασ

σας και το επίπεδο προσαρμογής των ψαράδων στο νέο αυτό μο

ντέλο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Θέσεις στομίων Α' φάση 
Εσοδευτικά Εσοδευτικά/ 

εξαλιευτικά 

Β* φάση 

Αυλερή (θυρόφραγμα) 

Ζάρκος 

Ευτυχία (θυρόφραγμα) 

Στάχτερ 

Παναγιά (θυρόφραγμα) 

Αποστολάκης 

Έδρα 

Κριοντήρι 

Βουτσά 

Δεν κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέων εσοδευτικών 

στομίων. 

β. Ενίσχυση λουρονησίδας 

Έχει ήδη επιλεγεί η λύση της αμαξιτής οδού προσπέλασης 

που θα βαίνει παράλληλα προς τη λουρονησίδα και έχει αρχίσει 

η κατασκευή δρόμου που σήμερα βρίσκεται στη θέση Στάχτερ, ενώ 
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έχουν γεφυρωθεί οι δίαυλοι των δυο προηγουμένων στομίων. 

Προτείνεται 1) η κατασκευή ανυψώσεων πάνω στο δρόμο τα 

οποία θα εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να αναπτύσσουν ταχύτητα κα

θώς και 2) η αυστηρή απαγόρευση διέλευσης αυτοκινήτων άλλων 

εκτός του συνεταιρισμού. Τα μέτρα αυτά σκοπό έχουν να περιο

ρίσουν την "ενόχληση" των σπάνιων πληθυσμών πουλιών που φω

λιάζουν στη λουρονησίδα και κυρίως της αναπαραγωγικής αποικί

ας του αργυροπελεκάνου που ζει στην ευρύτερη περιοχή. 

Στην περιοχή της λουρονησίδας δυτικά της Έδρας του 

συνεταιρισμού προτείνεται να υπάρξει ενίσχυση της με φυσικούς 

ογκόλιθους, όπου αυτή καταστρέφεται από τα κύματα, των οποίων 

η μεταφορά θα γίνει με πλωτό γερανό (βλ. Α.Α.γ). 

Η μετακίνηση των ψαράδων μέχρι την Έδρα θα γίνεται σε 

αυτή την περίπτωση με πλωτό μέσο (του οποίου τη χρηματοδότηση 

μπορεί να αναλάβει το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Γεωργίας στα 

πλαίσια σύμβασης που υπογράφηκε με την ΕΟΚ για διαχειριστικό 

σχέδιο διατήρησης των λιμνοθαλασσών Τσουκαλιό-Ροδιά). 

Η σπανιότητα της λουρονησίδας, που αποτελείται από κε

λύφη ελασματοβραγχίων, σε συνδυασμό με την αναπαραγωγική 

αποικία του αργυροπελεκάνου και άλλων ειδών σπάνιων πουλιών 

είναι μερικά από τα στοιχεία που δίνουν ιδιομορφία και αξία 

στην περιοχή και που η διατήρηση τους αποτελεί πόλο έλξης 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

γ. Τάφροι διαχείμασης 

Υποστηρίζεται η πρόταση του γραφείου Δοξιάδη (Νοέμβρι

ος, 1985), για την "κατασκευή τάφρων διαχείμασης συνδεδεμένων 

με τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις εσωτερικά της λουρονη

σίδας και παράλληλα προς αυτήν". 
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Προτείνονται 8 τάφροι διαχείμασης, ένα ζευγάρι δηλαδή 

για την κάθε ιχθυοσυλληπτική των θέσεων: Αυλερή, Στάχτερ, 

Έδρα, Κριοντήρι. Κάθε ζευγάρι τάφρων διαχείμασης θα συνδέε

ται με τον "χάφτη" των ιχθυοσυλληπτικών μέσω ενός καναλιού 

κυκλοφορίας και μιας μικρής ίσως δεξαμενής διαλογής. OL δια

στάσεις των τάφρων θα είναι αποτέλεσμα μελέτης των ιχθυοαπο-

θεμάτων της λιμνοθάλασσας και του εσοδευόμενου γόνου. Σημειώ

νεται μόνο πως τα είδη της τσιπούρας, του λαβρακιού και των 

κεφαλοειδών πρέπει να συγκεντρώνονται σε ξεχωριστές τάφρους 

διαχείμασης. 

Οι τάφροι αυτές θα πρέπει να κατασκευαστούν, έτσι ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Ειδικά για το 

Τσουκαλιά θεωρούνται έργο της Β' φάσης. Αντίθετα δεν θεωρού

νται απαραίτητες για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 4.4. (β) 

οι κατασκευές δεξαμενών για τη συγκέντρωση των χελιών. Τα χέ

λια αλιεύονται σε καθορισμένο σημείο της ιχθυοσυλληπτικής 

εγκατάστασης (βλ. Σχήμα 9) και μεταφέρονται στο διαλογητήριο. 

δ. Διαφυγή ιχθυοπληθυσμών 

Το ανάχωμα του Λούρου έχει ήδη περιορίσει τη διαφυγή 

των ιχθυοπληθυσμών από τη Β. πλευρά της λιμνοθάλασσας. Πι

στεύεται ότι θα συνέβαλε σημαντικά η επιπλέον κατασκευή και 

εγκατάσταση μόνιμου "συστήματος θυροφραγμών" στα σημεία που 

βρίσκονται πλησιέστερα στον Λούρο και από τα οποία αργότερα 

θα μπορεί να γίνει εκτροπή γλυκών νερών, εάν αυτό θεωρηθεί 

απαραίτητο. Τα προτεινόμενα σημεία α, β, γ σημειώνονται στον 

Χάρτη 1. 

Στις εγκοπές των καναλιών θα τοποθετηθούν σταθεροί 

επίπεδοι ιχθυοφραγμοί, οι οποίοι θα εμποδίζουν μεν τη διαφυγή 
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των ψαριών αλλά θα επιτρέπουν την εσόδευση των elvers του χε-

λιου, την ανταλλαγή των νερών και την περιοδική πλημμύρα των 

ελωδών εκτάσεων (βλ. Σχήμα 10). 

Ταυτόχρονα με το έργο αυτό μπορούν να κατασκευαστούν 

και 2-3 κανάλια εκτροπής γλυκού νερού, τα οποία σε πρώτη φάση 

θα κλειστούν με ξύλινους θυροφραγμούς, ενώ στη Β* φάση των 

έργων, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, θα μπορούν να 

εμπλουτίζουν περιοδικά τη λιμνοθάλασσα με γλυκά νερά. 

Ως επιλέξιμες θέσεις των καναλιών εκτροπής προτείνο

νται τα σημεία a, b ή e, όπως φαίνονται στον Χάρτη 1. 

ε. Περιφερειακά κανάλια κυκλοφορίας νερού 

Το έργο αυτό πιστεύεται ότι ανήκει στη Β' φάση και 

μπορεί να γίνει εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων της μελέτης του ΕΚΘΕ και μετά από 3χρονη 

τουλάχιστον λειτουργία της λιμνοθάλασσας, αφού ολοκληρωθούν 

τα έργα της Α' φάσης. 

Γενική εμπειρία των περιφερειακών καναλιών είναι ότι 

βοηθούν μεν στην καλή κυκλοφορία του νερού, αλλά κατασκευα

στικές τους ατέλειες μπορούν να προκαλέσουν αντίθετα αποτελέ

σματα (βλ. Τσοπέλι) από τα αναμενόμενα. 

Η εκσκαφή γίνεται με πλωτό εκσκαφέα και σε εποχές που 

η όχληση δεν θα επηρεάζει την αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας. 

Η λάσπη που προέρχεται από την εκσκαφή αυτών των καναλιών κα

λό είναι να μεταφέρεται μακριά και να μην εναποτίθεται δίπλα 

στη λιμνοθάλασσα, καταστρέφοντας είτε τις ζώνες αλόφιλης βλά

στησης, είτε τη βλάστηση στις λουρονησίδες που αποτελούν πο

λύτιμα δείγματα οικολογικών θώκων. 

117 



ζ. Συμπέρασμα 

Το Τσουκαλιό, σαν ζώνη Α προστασίας κατά Ramsar, μπο

ρεί στο άμεσο μέλλον να αποτελέσει κέντρο έρευνας που θα έχει 

ως σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του σε μακροχρόνια βάση. Τα 

αποτελέσματα της πειραματικής διαχείρισης αυτής της λιμνοθά

λασσας θα είναι πολύτιμα στοιχεία για μια σωστή και συνεχή 

ιχθυοκομική ανάπτυξη. 

Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ερευνητών σε 

διεθνές επίπεδο και να συμπεριληφθεί σε διεθνή ερευνητικά και 

εφαρμοσμένα προγράμματα. 

5.3. Λογαρού 

Η λιμνοθάλασσα της Λογαρους χωρίζεται από το Τσουκαλιό 

με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και με τον λόφο της Σαλαώρας. Είναι 

συνολικής έκτασης 25.300 στρ. Η λουρονησίδα που τη χωρίζει 

από τον Αμβρακικό αποτελεί συνέχεια αυτής του Τσουκαλιού, που 

όμως επάνω της έχει κατασκευαστεί ασφαλτόδρομος μέχρι την Κο-

ρωνησία. Επικοινωνεί με τη θάλασσα με 7 εσοδευτικά στόμια: 

Αγ. Νικολάου, Έδρα, 2 στο Ιχθυοτροφείο Σακουλέτσι, Άιβαρο, 

Γιεμένι και Αϊτό. Οι παροχές γλυκού νερού μπορούν να γίνονται 

από τα αρδευτικά κανάλια της Σαλαώρας και του Φιδόκαστρου. Το 

βάθος της λιμνοθάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 0,3-1,5 μ. 

5.3.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: κυμαίνεται μεταξύ 18,5-35ο/οο. Το καλοκαίρι η αλα-

τότητα της λιμνοθάλασσας είναι μεγαλύτερη από αυτήν του κόλ

που, γιατί η διεύθυνση των καναλιών, στα Β. όρια της λιμνοθά-
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λασσας, επιτείνει την αποξήρανση και τη σημαντική μείωση της 

παροχής των γλυκών νερών. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται με τη 

γρήγορη εξάτμιση των νερών, λόγω του μικρού βάθους (h= 1,5 m) 

και προκαλεί μεγάλη αύξηση της αλατότητας κατά την περίοδο 

αυτή (βλ. Σχήμα 12). 

Σε μετρήσεις που έγιναν τον Ιούνιο του 1982 από την 

ερευνητική ομάδα των Guélorget-Perthuisot, σημειώθηκε: 

- Αύξηση της θερμοκρασίας των νερών από τους 22,5°0 στους 

3loC μεταξύ 9 και 12 π.μ. 

- Αύξηση του pH από 8,1 σε 9,1, ενώ η συγκέντρωση του Ch πα-

ρέμεινε στα ίδια επίπεδα, 13 ppm. Στο σταθμό 8 (βλ. Σχήμα 

15), όπου αυξήθηκε το pH λόγω έντονης φωτοσυνθετικής δρα

στηριότητας, η συγκέντρωση Ο2 έπεσε στα 7,8 ppm πιθανώς 

λόγω της ισχυρής βακτηριακής δράσης, όπως αποδεικνύεται 

αυτή από τη συσσώρευση οργανικής ύλης στον πυθμένα. 

5.3.2. Βιολογικές παράμετροι 

Φυτοπλαγκτό: Στο κέντρο της λιμνοθάλασσας σημειώθηκε η υψηλό

τερη συγκέντρωση βιομάζας (βλ. Σχήμα 13) με C
C
hla = 1»9 mg, η 

οποία μειώνεται στην περιφέρεια. 

Στους σταθμούς 7 και 8 της Λογαρούς στο Σχήμα 15 ση

μειώθηκε συσσώρευση "γηράσκοντος" πλαγκτού με αυξημένες τιμές 

φαιοφυτίνης. Οι σταθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε έναν "υδραυλικό 

κώνο" όπου συσσωρεύονται τα νερά μετά την περιφερειακή τους 

κίνηση στη λεκάνη της λιμνοθάλασσας, παρασύροντας τους φυτο-

πλαγκτονικούς οργανισμούς. 

Αντίθετα, στην κεντρική ζώνη της Λογαρούς, η εμφάνιση 

φυτοπλαγκτού φτωχού σε φαιοφυτίνη υποδηλώνει την παρουσία 
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γλυκών νερών που είναι πιο παραγωγικά και περιλαμβάνουν νεαρά 

φυτοπλαγκτονικά κύτταρα (Guélorget et al., 1986). Στη λιμνο

θάλασσα κυριαρχούν τα κρυπτοφύκη. 

Βένθος: Κυριαρχούν τα κυανοβακτήρια στο Β. άκρο της Λογαρούς, 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη της ζώνης VI υπεράλμυρου χαρακτήρα. 

Μακροπανίδα: Στα υπεράλμυρα μέρη (ζώνη VI), κυριαρχούν τα 

Pireneila conica, Hydrobia acuta. H ποικιλότητα των ειδών 

μειώνεται σταδιακά όσο απομακρυνόμαστε από τη λουρονησίδα. 

Κοντά στη λουρονησίδα κυριαρχούν τα πελεκύποδα μαλάκια και 

στο εσωτερικό οι πολύχαιτοι, τα καρκινοειδή και ci προνύμφες 

των χιρομονειδών όπως και στο Τσουκαλιό (Βαθμός αποκλεισμού: 

0-3). 

Επομένως οι διαφορές στην ταξινομική σύνθεση των γνή

σιων λιμνοθαλάσσιων ζωνών δείχνουν την αντίθεση ανάμεσα σε 

μια λιμνοθάλασσα με αυξημένες τάσεις εξάτμισης, όπως η Λογα-

ρού, και ενός συστήματος στενά επηρεασμένου από πληθυσμούς 

γλυκών νερών, όπως το Τσουκαλιό-Ροδιά. 

Στο Σχήμα 15 φαίνεται η κίνηση των νερών μέσα στη λι

μνοθάλασσα και ειδικά στα σημεία που τα λιμνοθαλάσσια νερά 

συναντώνται με τα θαλάσσια που μπαίνουν από τις 7 διόδους της 

λουρονησίδας. 

5.3.3. Παραγωγή 

Η παραγωγή της λιμνοθάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 7-9,5 

χλγ. το στρέμμα. Φτάνει δηλαδή τους 240 τόνους αλιευμάτων σε 

μια καλή χρονιά. 
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Στο Σακουλέτσι αλιεύονται κυρίως κέφαλοι ενώ στην κυ

ρίως λιμνοθάλασσα χέλια, κέφαλοι, τσιπούρες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Αλιευτική παραγωγή Λοναρούς ανά είδος 

Αλιευόμενα είδη Τόνο ι/χρόνο % Διακύμανση παραγωγής 

(Min-Max) 1976-1986 

Κέφαλοι 83,00-119,0 -25,40 

Χέλια 22,00- 98,0 +21,53 

Γοβιοί 7,00- 25,0 +87,00 

Τσιπούρες 0,50- 1,9 -19,70 

Λαβράκια 0,20- 3,3 +70,80 

Γλώσσες 0,08- 3,7 -7,10 

Αυγοτάραχο 0,10- 1,4 -32,00 

5.3.4. Επεμβάσεις στο οικοσύστημα - Επιπτώσεις 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

1. Φράγμα Αράχθου. 

2. Απόπλυση φαρμάκων, λιπασμάτων στη λιμνοθάλασσα. 

3. Απόβλητα χοιροστασίου στη λιμνοθάλασσα. 

4. Αποξήρανση των βόρειων οχθών της λιμνοθάλασσας. 

Επιπτώσεις: 

1. Φράγμα Αράχθου: Παρακάτω δίνεται σε πίνακες η διακύμανση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Μεταβολή της αλιευτικής παραγωγής 
σε σχέση με το 1976 

Έτος Μεταβολή 
% 

1976-1977 
1977-1978 

1978-1979 
1979-1980 

1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 

1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 

-15,5 
-3,5 
-27,6 

-10,6 
+22,6 

+22,6 
+11,4 

+14,0 
-5,0 
-6,5 

της ποσοστιαίας σύνθεσης της παραγωγής της Λογαροΰς από 

το 1976 (λειτουργία φράγματος) μέχρι το 1986. Αναφέρονται 

κυρίως ο κέφαλος, το χέλι και η τσίπουρα που είναι και τα 

κυρίαρχα είδη στην αλιευτική παραγωγή. 

Η διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής της Λογαρους, από 

το 1976 που λειτούργησε το φράγμα μέχρι σήμερα, δείχνει 

μια περιοδική αυξομείωση της παραγωγής με περίοδο 4 χρό

νια. Δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις για την άμεση επίδραση 

του φράγματος στην αλιευτική παραγωγή της λιμνοθάλασσας. 

2. Απόπλυση φαρμάκων και λιπασμάτων: Το φαινόμενο αυτό έχει 

τις γνωστές συνέπειες των τοπικών ευτροφισμών των νερών, 

ειδικά στα όρια της λιμνοθάλασσας, όπου λόγω της περιορι

σμένης ανταλλαγής νερών και ως εκ τούτου ανανέωσης του 
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οξυγόνου, είναι 5ύσκολη η αντιμετώπιση από τις λειτουργί

ες του ίδιου του οικοσυστήματος. Τα αποστραγγιστικά κανά

λια είναι φορτισμένα σε οργανική ύλη την περίοδο Μάιο-

Νοέμβριο. 

3. Απόβλητα χοιροστασίων: Οι χοιροτρόφοι είναι υποχρεωμένοι 

να "αποθηκεύουν" τα απόβλητα της μονάδας τους σε βόθρους, 

οι οποίοι αδειάζουν ανά 6μηνο. Παρ' όλα αυτά η γειτνίαση 

της Λογαρούς με τα χοιροστάσια παραμένει προβληματική, 

εφόσον δεν είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος, ώστε η πιο 

πάνω διαδικασία να τηρείται αυστηρά. 

5.3.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Όπως και στο Τσουκαλιά, θεωρείται ως έργο πρώτης προ

τεραιότητας η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων ιχθυοσυλληπτι-

κών κατασκευών με μόνιμες εγκαταστάσεις καναλιών και δρομίδων 

από Peraluman. Μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί οι καλαμωτές 

στο στόμιο Γιέμενι, αλλά οι εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις 

δεν λειτούργησαν λόγω κατασκευαστικών ατελειών. 

Προτείνεται και πάλι η κατάργηση του διαχωρισμού των 

στομίων σε εσοδευτικά και εσοδευτικά-εξαλιευτικά και ο εξο

πλισμός όλων με πλήρεις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Στα 

στόμια Αϊτός, Γιέμενι, και Άιβαρος μπορούν οι ιχθυοσυλληπτι

κές να λειτουργήσουν αρχικά ως εσοδευτικά με την τοποθέτηση 

ξύλινων θυροφραγμών στους ενδιάμεσους διαδρόμους (βλ. Σχήμα 

8), με το σκεπτικό ότι τα δύο πρώτα βρίσκονται πλησιέστερα σε 

παροχές γλυκών νερών που μπορούν να προσελκύσουν το γόνο κατά 

την άνοιξη. 
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β. Τάφροι διαχείμασης 

Συμφωνούμε με την πρόταση Δοξιάδη όσον αφορά την κατα

σκευή 8 τάφρων διαχείμασης στις θέσεις Αϊτός, Αγ. Ονούφριος, 

Έδρα και Ay. Νικόλαος (2 σε κάθε δίαυλο) εκατέρωθεν των 

διαύλων, και θεωρούμε τις τάφρους διαχείμασης σημαντικά έργα 

της Α' φάσης, γιατί εκτός από τη συμβολή τους στην προστασία 

του γόνου από αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην καλύτερη 

ανάπτυξη του, τον προστατεύουν και από την παράνομη εξα-

λίευση. 

γ. Κανάλια εκτροπής γλυκού νερού 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, οι διευθύνσεις των αρ

δευτικών, στα Β. όρια της λιμνοθάλασσας ανέκοψαν την παροχή 

γλυκών νερών μέσα στη λεκάνη της από τα σημεία αυτά, με απο

τέλεσμα η λιμνοθάλασσα στα όρια της να αποκτήσει υπεράλμυρο 

χαρακτήρα και να αλλοιωθεί η σύσταση των βιοκοινωνιών της. 

Επομένως η εφαρμογή ενός σχεδίου εκτροπής γλυκών νερών δίχως 

την προηγούμενη μελέτη των σημερινών συνθηκών θα δημιουργούσε 

ένα νέο "στρες" στο οικοσύστημα, αντίστοιχο με το σημερινό. 

Απαιτείται λοιπόν σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου αυτού, και ως 

εκ τούτου τα κανάλια εκτροπής αποτελούν μεν έργο της Β' φάσης 

αλλά όχι σε πρώτη προτεραιότητα, και αφού στη διάρκεια της Α' 

φάσης έχει προηγηθεί η αναλυτική μελέτη επιπτώσεων και υλο

ποίησης. 

5.4. Κόφτρα - ΤΤαλιομπούκα 

Το σύμπλεγμα των 2 λιμνοθαλασσών βρίσκεται στο ΒΑ. 

άκρο του Αμβρακικού Κόλπου και δυτικά των εκβολών του Αρά-
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χθου. Η πλησιέστερη παροχή γλυκών νερών είναι το αρδευτικό 

κανάλι του Νεοχωρίου. Καταλαμβάνουν συνολική έκταση 1.300 

περίπου στρεμμάτων και επικοινωνούν με τον Αμβρακικό Κόλπο 

με μεγάλα ανοίγματα, ενώ προς τα βόρεια συνορεύουν με ελώ-

δεις εκτάσεις. Το βάθος των λιμνοθαλασσών δεν ξεπερνά τα 2 

μ., ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται τμήμα του κόλπου, (βάθους: 

0,2-0,5 μ.). 

5.4.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα αρτεσιανά όμως φρέατα 

μικρού βάθους που τροφοδοτούν υπογείως τις λιμνοθάλασσες υπο-

δηλούν τον υφάλμυρο χαρακτήρα του οικοσυστήματος και το κατα

τάσσουν μάλλον στον ίδιο τύπο λιμνοθάλασσας με το Τσουκαλιά 

(βλ. 5.2.1.), με αρνητική δηλαδή διαβάθμιση της αλατότητας 

από τη λουρονησίδα μέχρι τα Β. όρια της λιμνοθάλασσας. 

Θερμοκρασία: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Συγκέντρωση Ο2: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

5.Α.2. Βιολογικές παράμετροι 

Δεν έχει γίνει ταξινόμηση των βιοκοινωνιών της χλωρί

δας και της πανίδας του οικοσυστήματος. Μόνον ο πιθανολογού

μενος υφάλμυρος χαρακτήρας των Β. ορίων των λιμνοθαλασσών, 

καθώς και η γειτνίαση τους με τη λιμνοθάλασσα του Τσουκαλιού, 

μπορεί να μας οδηγήσει στο να υποθέσουμε ότι η σύσταση των 

βιοκοινωνιών τους θα είναι παρόμοια με αυτήν του Τσουκαλιού, 

τυπικές δηλαδή βιοκοινωνίες των μεσογειακών λιμνοθαλασσών, με 

αρνητική διαβάθμιση της αλατότητας από τη λουρονησίδα προς τα 
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όρια τους και με μέσο βαθμό αποκλεισμού λόγω των μεγάλων 

ανοιγμάτων επικοινωνίας με τον κόλπο. Παρ' όλες όμως τις υπο

θέσεις πιστεύεται ότι η σωστή εκτίμηση της φυσικοχημικής και 

βιολογικής συμπεριφοράς του οικοσυστήματος πρέπει να αποτελέ

σει αντικείμενο συγκεκριμένης μελέτης. 

5.Α.3. Παραγωγή 

Η συνολική παραγωγή του συμπλέγματος των 2 λιμνοθαλασ

σών φτάνει τους 20 τον./χρόνο με στρεμματική απόδοση πάνω από 

15 χλγ./χρόνο. Η παραγωγή αυτή είναι αρκετά υψηλή για τα δε

δομένα της Μεσογείου με σημαντικά περιθώρια αύξησης μέσα από 

μια εκσυγχρονισμένη διαχείριση. 

Σύνθεση της παραγωγής σε είδη: χέλι - Κέφαλος. 

5.4.4. Επεμβάσεις στο οικοσύστημα - Συνέπειες 

Αναφέρονται : 

1. Το φράγμα του Αράχθου. 

2. Απόπλυση φαρμάκων και λιπασμάτων. 

3. Η πρόταση της Εποπτείας Αλιείας για την ενοποίηση των 2 

λιμνοθαλασσών σε μια συνολική έκταση 2.800 στρεμμάτων. 

Συνέπειες: 

Για το 1 και 2 ισχύει ό,τι και για τις λιμνοθάλασσες 

της Λογαρούς και του Τσουκαλιού, ότι δηλαδή για το μεν φράγμα 

δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση 

των άμεσων επιπτώσεων της λειτουργίας του στα γειτονικά υφάλ

μυρα οικοσυστήματα· για δε την απόπλυση φαρμάκων και λιπασμά-
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των, το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονο στις 

λιμνοθάλασσες αυτές, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν καλλιεργημέ

νες εκτάσεις στον γειτονικό τους χώρο, ενώ το αποστραγγιστικό 

κανάλι του Νεοχωρίου, που είναι και το πλησιέστερο, εκβάλλει 

σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. 

3. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω πιστεύεται ότι τα 

στοιχεία που έχουμε σήμερα για τις φυσικοχημικές και βιολογι

κές συνθήκες που επικρατούν στις 2 λιμνοθάλασσες είναι ανε

παρκή για να επιτρέψουν ένα τέτοιο έργο άμεσης επέμβασης στο 

υδρολογικό ισοζύγιο του οικοσυστήματος τους. 

Συμφωνά με την θεωρία του "Αποκλεισμού" των Guélorget 

et al. (1983) (βλ. Κεφ. 1.2), στις λιμνοθάλασσες αυτές έχουν 

σχηματιστεί ζωνώσεις με βάση τις αλατότητες που επικρατούν 

στις διάφορες περιοχές τους και οι οποίες, ως εκ τούτου, χα

ρακτηρίζονται από ορισμένα κυρίαρχα είδη της πανίδας και της 

χλωρίδας. Εάν, όπως πιστεύεται, στα Β. όρια των 2 λιμνοθαλασ

σών επικρατούν οι βιοκοινωνίες των γλυκών νερών, η ξαφνική 

προσθήκη ενός μεγάλου όγκου θαλασσινών νερών και ο αποκλει

σμός τους με ένα σταθερό ανάχωμα, θα ανέστρεφε τελείως το 

υδρολογικό ισοζύγιο και θα κατέστρεφε την ισορροπία των βιο-

κοινωνιών. Βέβαια μετά από μεγάλο αριθμό ανακατατάξεων των 

ζωνώσεων, το σύστημα θα επανακτούσε την ισορροπία του, αλλά 

δεν είναι γνωστό εάν οι παροχές του γλυκού νερού θα ήταν 

πλέον επαρκείς για να του δώσουν τον αρχικό λιμνοθαλάσσιο 

χαρακτήρα του, με την αρχική σύνθεση των βιοκοινωνιών του και 

την υψηλή παραγωγικότητα του. 

Επομένως η μελέτη για την ενοποίηση των λιμνοθαλασσών 

της Κόφτρας και της Παλιομπούκας θεωρείται έργο άμεσης προτε

ραιότητας, που με βάση τις εκτιμήσεις του θα κριθεί ο συνολι-
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κός τρόπος επέμβασης. Σίγουρα ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής 

ενός τέτοιου σχεδίου θα ήταν ο σταδιακός αποκλεισμός του εν

διάμεσου θαλάσσιου χώρου, δίχως την άμεση συνένωση του με την 

Κόφτρα και την Παλιομπούκα. Η τελευταία θα μπορούσε να γίνει 

αφού θα εξισώνονταν οι φυσικοχημικοί παράγοντες και στους 3 

υφάλμυρους χώρους. 

Παρ* όλα αυτά, εκτίμηση μας είναι ότι ο ενδιάμεσος αυ

τός θαλάσσιος χώρος, το βάθος του οποίου σε μεγάλη έκταση δεν 

ξεπερνά τα 20 εκ., είναι ιδανικός για την εγκατάσταση περι-

κλείστου με σκοπό την ημιεντατική εκτροφή της γαρίδας του 

γένους Penaeus, και επομένως δεν θα πρέπει να πειραχτεί για 

να αποτελέσει τμήμα ενός ακόμη κοινού ιχθυοτροφείου. 

5.4.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για την ενοποίηση των 

2 λιμνοθαλασσών και σχεδιαστεί ο τρόπος υλοποίησης της, τότε 

συμφωνούμε με την Μελέτη Δοξιάδη όπου προτείνεται: 

- Μια ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση, ίσως στο δυτικότερο άκρο 

του αναχώματος της Κόφτρας (η ακριβής θέση πρέπει να καθο

ριστεί από τη Μελέτη). 

Ένας αριθμός εσοδευτικών στομίων κατά μήκος του αναχώμα

τος. 

Όπως υποστηρίξαμε και πιο πάνω, πιστεύουμε ότι θα ήταν 

λειτουργικότερη η εγκατάσταση σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων σε όλα τα στόμια, που θα είναι εφοδιασμένες και 

με ξύλινους θυροφραγμούς, για την περίπτωση που κάποιες από 

αυτές θα λειτουργήσουν αρχικά μόνο ως εσοδευτικά στόμια. 
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Νομίζουμε ότι ο προτεινόμενος αριθμός των 6 στομίων 

είναι πολύ μεγάλος για την έκταση της λιμνοθάλασσας που θα 

δημιουρηθεί. Θα μπορούσαν τα στόμια να περιοριστούν στα 4, 

αλλά και πάλι πιστεύεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός στομίων 

θα είναι απόρροια της προτεινομένης ""Μελέτης επεξεργασίας και 

υλοποίησης του σχεδίου ενοποίησης". 

β. Τάφροι διαχείμασης 

Θα μπορούσε όντως να επεκταθεί η υπάρχουσα τάφρος δια

χείμασης, κατά την πρόταση της Μελέτης Δοξιάδη, και να συνδε

θεί λειτουργικά με τους "χάφτες" των ιχθυοσυλληπτικών εγκατα

στάσεων, αφού γίνει εκβάθυνση στα Α μ. και υπολογιστεί η 

απαιτουμένη έκταση σε σχέση με τους ιχθοπληθυσμούς της λιμνο

θάλασσας . 

γ. Διαφυγή ιχθυοπληθυσμών 

Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος φραγμών από Pera-

luman (βλ. Σχήμα 10) σε σημεία κατά μήκος των ορίων των λι

μνοθαλασσών, όπου παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό διαφυγής 

ιχθυοπληθυσμών προς τις γειτονικές ελώδεις εκτάσεις. 

δ. Κανάλια εκτροπής γλυκού νερού 

Παράλληλα με τους παραπάνω φραγμούς, μπορούν να κατα

σκευαστούν τα κανάλια εκτροπής γλυκού νερού από την αποστραγ

γιστική τάφρο του Νεοχωρίου, (βλ. Μελέτη Δοξιάδη), τα οποία 

θα εξοπλιστούν με ξύλινους θυροφραγμούς. Οι θυροφραγμοί θα 

παραμείνουν κλειστοί έως ότου αποφασιστούν οι πρόσθετες απαι

τούμενες παροχές γλυκών νερών. Κάτι τέτοιο θεωρείται πολύ πι

θανόν, εάν προχωρήσει το έργο ενοποίησης των λιμνοθαλασσών 
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Κόφτρα και Παλιομπούκα. 

5.5. Άγριλος 

Βρίσκεται ΒΑ. της Παλιομπούκας και Δ. των εκβολών του 

Αράχθου. OL αρνητικές συνέπειες του μικρού βάθους της στην 

παραγωγικότητα της, επιδεινώνονται από την απουσία των γλυκών 

νερών και την αποξήρανση του κέντρου της λιμνοθάλασσας. Πα

λαιότερα ένα κανάλι γλυκού νερού χυνόταν στη βόρεια πλευρά 

της, αλλά έχει τώρα διακοπεί, ενώ ένα αρδευτικό-αποστραγγι-

στικό κανάλι χύνεται στον κόλπο πλάι στα δυτικά όρια της λι

μνοθάλασσας (βλ. Χάρτη 2). 

Στα βόρεια του Άγριλου υπάρχουν αλμυρόβαλτοι, όπου 

φωλιάζει σημαντικός αριθμός πουλιών. 

5.5.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: φτάνει το 40ο/οο στο εσωτερικό, ενώ η έλλειψη πα

ροχών γλυκού νερού πείθει για τον υπεράλμυρο χαρακτήρα της 

λιμνοθάλασσας στα βόρεια όρια της. 

Θερμοκρασία: δεν υπάρχουν στοιχεία, βέβαιο όμως είναι ότι θα 

ακολουθεί άμεσα τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής λόγω 

των σημερινών μορφολογικών και υδρολογικών συνθηκών που επι

κρατούν σε αυτή. 

Συγκέντρωση Ο2, pH: δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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5.5.2. Βιολογικές παράμετροι 

Πιστεύεται ότι η σύνθεση των βιοκοινωνιών της ακολου

θεί εκείνη της Λογαρούς. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην ομοιό

τητα των μορφολογικών και υδρολογικών συνθηκών των 2 λιμνοθα

λασσών, αν και η κατάσταση του Άγριλου είναι πολύ χειρότερη 

από αυτήν της Λογαρούς, και η παραγωγικότητα του έχει περιο

ριστεί στην περιμετρική του τάφρο. 

Συμπέρασμα: Θεωρείται απαραίτητη η άμεση εκτροπή γλυ

κών νερών μέσα στη λιμνοθάλασσα για τη σωστή "επαναλειτουρ

γία" του οικοσυστήματος. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να βα

σιστεί σε ειδική μελέτη εκτίμησης των υπαρχουσών υδρολογικών 

και βιολογικών συνθηκών και των άμεσων περιβαλλοντικών επι

πτώσεων από την εφαρμογή του έργου. 

5.5.3. Παραγωγή 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αλιευτική παραγωγή του Άγριλου 

περιορίζεται στην περιμετρική τάφρο και φτάνει τους 10 τόν./ 

χρόνο έναντι 30 τόν./χρόνο που απέδιδε πριν διακοπεί η παρο

χή των γλυκών νερών. Η παραγωγή αποτελείται κυρίως από κεφά-

λους, ενώ δεν αλιεύονται χέλια. 

5.5.Α. Επεμβάσεις στο οικοσύστημα - Επιπτώσεις 

Αναφέρονται : 

1. Διακοπή της παροχής γλυκών νερών. 

2. Φράγμα Αράχθου. 

3. Απόπλυση λιπασμάτων-φαρμάκων. 
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Επιπτώσεις: 

Μείωση της αλιευτικής παραγωγής από 30 τόν. σε 10 τόν./ 

χρόνο. 

Αποστράγγιση της κεντρικής περιοχής με ταυτόχρονη δημι

ουργία ευτροφικών συνθηκών με "δυστροφικές εκρήξεις". 

Τα πιο πάνω είναι συνέπεια της διακοπής παροχής γλυκού 

νερού· μιας κατάστασης που επιδεινώνεται λόγω του χαμηλού 

εύρους της παλίρροιας στον Αμβρακικό και της απουσίας 

επιφανειακών ρευμάτων από τη δράση των ανέμων, λόγω της 

θέσης της λιμνοθάλασσας σε σχέση με την κατεύθυνση τους. 

Η περιμετρική τάφρος που κατασκευάστηκε δεν βελτίωσε τη 

φυσική κατάσταση στο κέντρο, αλλά αποτέλεσε σημαντικό κα

ταφύγιο για τους ιχθυοπληθυσμούς. 

Όπως και στην περίπτωση της Λογαρούς δεν μπορούμε να 

πούμε ότι το φράγμα του Αράχθου είχε άμεση επίπτωση στην 

αλιευτική παραγωγή της λιμνοθάλασσας. 

Δίπλα στη λιμνοθάλασσα υπάρχουν 2 βεβαρημένες με ρυπαντι

κά φορτία εστίες, ο όρμος της Κόπραινας και ο ποταμός Βω

βός. Παράλληλα η λιμνοθάλασσα συνορεύει με κατοικημένες 

περιοχές στα ΒΔ. και γεωργικές καλλιέργειες. 0 συνδυασμός 

αυτών των παραγόντων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ορ

γανικής ρύπανσης στο οικοσύστημα του Άγριλου, που λόγω 

της κακής φυσικής του κατάστασης δεν μπορεί να την απορ

ροφήσει μέσα από βιολογικούς και φυσικοχημικούς κύκλους. 

Θεωρείται επομένως έργο άμεσης προτεραιότητας η εξυγίανση 

του Βωβού. 
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5.5.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις - Κανάλια εκτροπής 

Η λιμνοθάλασσα έχει 4 στόμια επικοινωνίας με τον κόλ

πο. Προτείνεται η εγκατάσταση σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών σε 

όλα τα στόμια και η αρχική λειτουργία των 2 πρώτων, στο Δ. 

άκρο της λιμνοθάλασσας, ως αποκλειστικά εσοδευτικών, γιατί 

πιστεύεται ότι η ύπαρξη των γλυκών νερών θα προσελκύσει εντο

νότερα τον γόνο στο σημείο αυτό. 

Παράλληλα με την εγκατάσταση των ιχθυοσυλληπτικών, 

προτείνεται η άμεση εκπόνηση μελέτης για την εκτροπή γλυκών 

νερών, που στην περίπτωση του Άγριλου θεωρείται έργο της Α' 

φάσης. 

Η εκτροπή των γλυκών νερών μπορεί να γίνει από την πα

ράλληλη σχεδόν προς τα δυτικά όρια της λιμνοθάλασσας, απο

στραγγιστική τάφρο του Νεοχωρίου στο σημείο e (βλ. Χάρτη 2). 

Πιστεύεται ότι με την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων 

θα βελτιωθεί σημαντικά η φυσική κατάσταση, αλλά και η αλιευ

τική παραγωγή του Άγριλου που θεωρείται ότι έχει μεγάλες δυ

νατότητες αύξησης. Τα κανάλια εκτροπής γλυκού νερού θα είναι 

εφοδιασμένα με θυροφραγμούς που ρυθμίζουν την παροχή. Καλό θα 

ήταν η παροχή να διακόπτεται την εποχή που το κανάλι είναι 

οργανικά και χημικά βεβαρημένο με λιπάσματα και φάρμακα, του

λάχιστον τον πρώτο καιρό έως ότου το οικοσύστημα βρει την αρ

χική του ισορροπία και γίνει η εξυγίανση του ποταμού Βωβού, 

οπότε θα υπάρχει δυνατότητα εκτροπής νερών από εκεί. Όλα αυ

τά βέβαια αποτελούν αντικείμενο της μελέτης για την εκτροπή 

των νερών. 
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β. Τάφροι διαχείμασης 

Η υπάρχουσα περιμετρική τάφρος θα πρέπει να επιμηκυν

θεί και να εκβαθυνθεί στα 4 μ. (πρόταση Δοξιάδη). Θα λειτουρ

γήσει ως φυσικό καταφύγιο για τους ιχθυοπληθυσμούς (όπως και 

σήμερα), έως ότου η λιμνοθάλασσα ξαναβρεί την αρχική δομή 

της, και μέσω της λειτουργικής της σύνδεσης με τις ιχθυοσυλ-

ληπτικές, θα αποτελέσει χώρο για την καλύτερη ανάπτυξη και 

προστασία του γόνου. 

5.6. Τσοπέλι 

Η λιμνοθάλασσα αυτή βρίσκεται στο ΒΑ. μέρος του κόλπου 

και συνορεύει στα ανατολικά με τις εκβολές του Λούρου. Είναι 

συνολικής έκτασης 1.000 στρεμμάτων. Μικρού σχετικά βάθους 

(0,2-1,5 μ.), έχει όμως στο εσωτερικό της διατεταγμένα σε 

ακτινωτό σχήμα κανάλια βάθους 2-3 μέτρων όπου και συγκεντρώ

νονται οι ιχθυοπληθυσμοί. Τα αναχώματα που υπάρχουν δίπλα στα 

κανάλια έχουν αποκλείσει τα Β. όρια της λιμνοθάλασσας, που 

ειδικά το καλοκαίρι αποτελούν ξηρές εκτάσεις με αποτέλεσμα η 

παραγωγική έκταση της λιμνοθάλασσας να περιορίζεται στα 800 

στρ. Κατά μήκος των ανατολικών ορίων της λιμνοθάλασσας και 

μέχρι το ανάχωμα του Λούρου υπάρχουν αλμυρόβαλτοι. 

5.6.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά η υψηλή παραγωγικότητα 

της λιμνοθάλασσας και το υψηλό ποσοστό χελιών στην παραγωγή 

της (25-30%) υποδηλώνουν τον υφάλμυρο χαρακτήρα της με την 

αρνητική διαβάθμιση της αλατότητας από τη λουρονησίδα προς τα 
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βόρεια όρια της, όπως και στο Τσουκαλιό. 

θερμοκρασία: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Συγκέντρωση Ο2ι pH: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

5.6.2. Βιολογικές παράμετροι 

Δεν έχει γίνει ταξινόμηση των ιχθυοπληθυσμών, αλλά 

φαίνεται να επικρατεί η σύνθεση των βιοκοινωνιών του Τσουκα

λιού (Βαθμός αποκλεισμού: 0-4). 

5.6.3. Παραγωγή 

Το Τσοπέλι έχει την υψηλότερη στρεμματική απόδοση σε 

αλιεύματα, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη γειτνίαση του 

με το δέλτα του Λούρου, όπου προσελκύεται μεγάλος αριθμός γό

νου. Η παραγωγή του φτάνει τους 22-25 τόν./χρόνο (22-25 

γραμμ./μ2), από τους οποίους οι 5-6 τόνοι είναι χέλια. Προτού 

κατασκευαστεί το ανάχωμα του Λούρου, η παραγωγή σε χέλια δεν 

ξεπέρναγε τους 2-2,5 τόνους/χρόνο και αυτό γιατί ένα μεγάλο 

ποσοστό χελιών διέφευγε, μέσω των ελωδών εκτάσεων, προς το 

ποτάμι μετά από κάθε βροχόπτωση. 

5.6.4. Επεμβάσεις στο οικοσύστημα - Επιπτώσεις 

Αναφέρονται : 

1. Τα αναχώματα μέσα στο Τσοπέλι. 

2. Το ανάχωμα του Λούρου. 
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Επιπτώσεις: 

1. Τα αναχώματα αυτά είναι αποτέλεσμα της κακής κατασκευής 

των ακτινωτών τάφρων μέσα στη λιμνοθάλασσα, η λάσπη των 

οποίων, αντί να απομακρυνθεί, ετοποθετείτο ακριβώς δίπλα 

στο κανάλι με τις γνωστές συνέπειες. Έχει ήδη αρχίσει το 

έργο απομάκρυνσης των αναχωμάτων, που θα ολοκληρωθεί μέσα 

στο 1987. 

2. Το ανάχωμα του Λούρου βελτίωσε, όπως φαίνεται, την αλιευ

τική παραγωγή του Τσοπελιου, ειδικά στα χέλια, ενώ συμφω

νά με τους ψαράδες δεν εμποδίζει την εσόδευση του μικρού 

χελιοϋ στο σημείο ζ (βλ. Χάρτη 1). 

Παράπονο των ψαράδων του συνεταιρισμού Πρέβεζας είναι 

η παράνομη αλιεία του χελιού από την Πέτρα μέχρι το ποτάμι, η 

οποία μειώνει σημαντικά τη δική τους παραγωγή. 

Άποψη μας είναι ότι ένα κανάλι εκτροπής γλυκού νερού 

από τον Λούρο στο σημείο ζ, εφοδιασμένο με θυροφραγμοϋς, θα 

αυξήσει την εσόδευση των μικρών χελιών (elvers). 

5.6.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

Δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά πράγματα για το Τσοπέλι. 

Μέσα στο 1987 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα εκσυγχρονισμού 

της Α' φάσης, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, με την κατα

σκευή μιας σύγχρονης ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης και 2 εσο-

δευτικών στομίων, την απομάκρυνση των εσωτερικών αναχωμάτων 

και την εκβάθυνση του ιχθυοτροφείου και της περιμετρικής τά

φρου. 

Υπάρχουν μόνο κάποιες επισημάνσεις: 
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α. Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 

Παραμένουμε στην αρχική μας θέση ότι όλα τα στόμια 

πρέπει να εξοπλιστούν με σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκατα

στάσεις. 

Σύμφωνα και με την Εποπτεία Αλιείας και τους ψαράδες 

του συνεταιρισμού, η ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση στο Τσοπέλι 

έχει κατασκευαστικές ατέλειες που δημιουργούν λειτουργικά 

προβλήματα. Οι ατέλειες στα ανοίγματα των δρομίδων έχουν 

διορθωθεί από τους ψαράδες με καλαμωτές. Το μεγάλο άνοιγμα 

του στομίου έχει ήδη διορθωθεί με την προέκταση των βραχιόνων 

και την τοποθέτηση λιθορριπής για την προστασία της ιχθυοσυλ-

ληπτικής εγκατάστασης από τις θαλασσοταραχές. Αλλά επανερχό

μαστε στην πρόταση του Κεφ. Α ότι η εγκατάσταση των ιχθυοσυλ-

ληπτικών εγκαταστάσεων θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί συνολικά 

για όλες τις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού, με τις ίδιες ακρι

βείς προδιαγραφές. 

β. Τάφροι διαχείμασης 

Σήμερα η διαχείμαση των ψαριών γίνεται στα ακτινωτά 

κανάλια που έχουν διανοιχτεί στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας 

και στην περιμετρική τάφρο που έχει ήδη εκβαθυνθεί. Απομένει 

η λειτουργική σύνδεση της με τους "χάφτες" των ιχθυοσυλληπτι-

κών εγκαταστάσεων που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 1987. 

γ. Κανάλια εκτροπής γλυκού νερού 

Στη Β* φάση θα πρέπει να προγραμματιστεί εκτροπή γλυ

κών νερών μέσω ενός μικρού καναλιού που θα συνδέει τον Λούρο 

με το ΒΑ. τμήμα της λιμνοθάλασσας στο σημείο ζ (βλ. Χάρτη 1) 

και θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα θυροφραγμών για τη ρύθμι-
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ση της παροχής των νερών. Μέσα από αυτό το κανάλι θα διευκο

λύνεται και η εσόδευση των μικρών χελιών των· 0,3-0,6 γραμμ. 

από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, την περίοδο δηλαδή που 

απαιτείται και η πρόσθετη παροχή γλυκών νερών για την προσέ

λευση του γόνου των ψαριών. 

Τέλος προτείνουμε με την ολοκλήρωση των έργων της Α' 

φάσης και μετά την απομάκρυνση των εσωτερικών αναχωμάτων, να 

αποτελέσει το Τσοπέλι κέντρο εφαρμογής ενός διερευνητικού μο

ντέλου εκσυγχρονισμένης διαχείρισης ενός λιμνοθαλάσσιου οικο

συστήματος. 

Η επιλογή του Τσοπελιού για το πρόγραμμα αυτό έγινε 

γιατί : 

- Η υψηλή στρεμματική αλιευτική παραγωγή του υποδηλώνει την 

ύπαρξη κατάλληλων φυσικοχημικών και βιολογικών συνθηκών. 

- Η γειτνίαση με τον Λούρο εξασφαλίζει την εύκολη και φτηνή 

ελεγχόμενη εκτροπή γλυκών νερών για την εφαρμογή ενός πιο 

εντατικοποιημένου συστήματος διαχείρισης. 

Έχει ήδη εφαρμοστεί, σταδιακά, μια μορφή εκσυγχρονισμένης 

εξαλίευσης που έχει γίνει αποδεκτή από τα μέλη του συνε

ταιρισμού. 

5.7. Μάζωμα 

Βρίσκεται νότια του Τσοπελιού στο δυτικό άκρο του κόλ

που. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 1.820 στρ. και διαθέτει την 

πιο εξελιγμένη υποδομή από όλες τις λιμνοθάλασσες. Το μέσο 

βάθος της δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο. 
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5.7.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

θερμοκρασία: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Συγκέντρωση (h , pH: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Αν στηριχτούμε στην επιτυχημένη παραγωγή τσιπούρας και 

χελιού στη λιμνοθάλασσα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή βα

σίζεται στις κατάλληλες φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούν 

και οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα καλά οργανωμένο υφάλμυρο-

λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου. 

5.7.2. Βιολογικές παράμετροι 

Σύμφωνα με την Νικολαϊδου Α. (1982), στο πλούσιο βέν-

θος της λιμνοθάλασσας περιλαμβάνονται 31 είδη από τα οποία 13 

πολύχαιτοι, 6 μαλάκια, 10 καρκινοειδή (νημερτίνες) π.χ.: 

Zostera nolti στο μέσο (Ms). 

Chaetomorpha στη λουρονησίδα (Me). 

Abra cuata στον σταθμό Μ3. 

Cardium lamorki στον σταθμό Μ3. 

Idotea chelipes στον σταθμό Μ3. 

(βλ. Σχήμα 16). 

Επομένως η λιμνοθάλασσα Μάζωμα χαρακτηρίζεται από τις 

βιοκοινωνίες: 

- της ζώνης Ι, βαθμού αποκλεισμού 0-1, στις περιοχές κοντά 

στη λουρονησίδα (Me)» 

- της ζώνης II, βαθμού αποκλεισμού 1, στο μέσο της λιμνοθά

λασσας (Ms), 

142 



ΣΧΗΜΑ 16 

Σταθμού δευγματοληψύας βένθους στης λυμνοθάλασσα Μάζώμα 

Μ3 

>Μ2 

ΜΙ 

Μ6 Μ5 m 

Μ7 

Αμβρακυκός Κόλπος 

Πηγή Νυχολαυδου (1982). 
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- της ζώνης IV-V, βαθμού αποκλεισμού 3-5, στα βόρεια όρια 

χης (Μ3>. 

Δεν φαίνεται να υπάρχουν είδη της ζώνης VI (β.α. 5-6) 

στο Μάζωμα, που σημαίνει ότι δεν επικρατούν ακραίες συνθήκες 

αλατότητας στα όρια της λιμνοθάλασσας. 

5.7.3. Παραγωγή 

Το Μάζωμα έρχεται δεύτερο σε παραγωγικότητα στις λι

μνοθάλασσες του Αμβρακικού, με μια στρεμματική απόδοση 22 

χλγ./χρόνο
 K G a

 συνολική παραγωγή 40 τόν./χρόνο, που αποτελεί

ται κυρίως από τσιπούρα και γύρω στους 10 τόν. χέλι. Πιστεύε

ται δε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια αύξησης της παραγωγής. 

5.7.Α. Επεμβάσεις στο οικοσύστημα - Επιπτώσεις 

Η λιμνοθάλασσα δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και δεν 

επηρεάζεται από γεωργικά ή αστικά απόβλητα. 

5.7.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

Μέσα στο 1987 θα έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση των έργων 

εκσυγχρονισμού της λιμνοθάλασσας με: 

- εγκατάσταση δύο σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, 

- διευθέτηση της υπάρχουσας τάφρου διαχείμασης για την ξεχω

ριστή διαχείμαση τσιπούρας, λαβρακιού και κεφάλου. 

Επισημαίνουμε: 

- τη λανθασμένη κατασκευή του τσιμέντινου σκελετού της ιχθυ-

οσυλληπτικής εγκατάστασης, σημείο που έχει επισημανθεί και 
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από την Εποπτεία Αλιείας και τον μελετητή του γραφείου Δο

ξιάδη, και το οποίο θα έπρεπε να διορθωθεί για τη σωστότε

ρη απόδοση του εκσυγχρονισμένου συστήματος των ιχθυοσυλλη-

πτικών εγκαταστάσεων. 

5.8. Πωγωνίτσα 

Η λιμνοθάλασσα αυτή είναι απομονωμένη στο άκρο του Αγ. 

Θωμά. Καταλαμβάνει έκταση 400 περίπου στρεμμάτων. Δεν υπάρχει 

εμφανής παροχή γλυκών νερών μέσα στη λιμνοθάλασσα. Τα νερά 

στα όρια της λιμνοθάλασσας είναι πολύ ρηχά. Δίπλα στη λιμνο

θάλασσα κατασκευάζεται ο ιχθυογεννητικός σταθμός της Πρέβε

ζας. 

5.8.1. Φυσικοχημικές παράμετροι 

Αλατότητα: μεγαλύτερη του κόλπου κατά την καλοκαιρινή περίο

δο. 

Θερμοκρασία: μεγαλύτερη του κόλπου κατά την καλοκαιρινή πε

ρίοδο. 

Συγκέντρωση Ο2, pH: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

5.8.2. Βιολογικές παράμετροι 

Συμφωνά με βιβλιογραφικά στοιχεία, η Πωγωνίτσα μπορεί 

να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των παράκτιων λι

μνοθαλασσών με υπεράλμυρο χαρακτήρα στα όρια τους (ζώνη VI 
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κατά Guélorget et Perthuisot, 1981) με την αντίστοιχη χαρα

κτηριστική σύνθεση των βιοκοινωνιών της, δηλαδή: 

Μακροχλωρίδα: 

Κοντά στη λουρονησίδα συνήθως κυριαρχεί η Posidonia 

oceanica (ζώνη Ι), ακολουθεί η Zostera nolti, ενώ στο εσωτε

ρικό κυρίαρχο είδος είναι η Ruppia maritima (ζώνη IV). 

Βενθική πανίδα: 

Τα οστρακοειδή, χτένια, κυδώνια και ειδικά τα στρεί

δια, μειώθηκαν πολύ την τελευταία 20ετία, ενώ οι πληθυσμοί 

των μυδιών δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά. 

Στη ζώνη III-IV είναι πιθανή η παρουσία του είδους 

Cerastoderma glaucum ή C. edulis και του Abra ovata. 

5.8.3. Παραγωγή 

Η αλιευτική παραγωγή της Πωγωνίτσας αποτελείται κυρίως 

από τσιπούρα και σε δεύτερη μοίρα λαβράκι, σαργούς και σάλ-

πες. Η στρεμματική απόδοση της είναι 12,5 χλγ. - 17,5 χλγ./ 

χρόνο και η συνολική παραγωγή της κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 

τόνων τον χρόνο. Σύμφωνα με τους ψαράδες, ενώ η τσιπούρα τρέ

φεται καλά, τα κεφαλόπουλα δεν αναπτύσσονται σημαντικά μέσα 

στη λιμνοθάλασσα. Δεν έχει χέλια, γεγονός που υποδηλώνει τη 

θετική διαβάθμιση της αλατότητας από τη λουρονησίδα προς τα 

Β. όρια της. 
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5.8.4. Ανθρωπογενείς επεμβάσεις - Επιπτώσεις 

Αναφέρεται : 

Οι ψαράδες θέλησαν να ανοίξουν νέα μπούκα με την ελπί

δα ότι θα αυξηθεί η εισροή γόνου και θα βελτιωθεί η κυκλοφο

ρία των νερών και θα φύγει το "χόρτο" που πίστευαν ότι εμπό

διζε την εσόδευση του γόνου. Αποτέλεσμα: μειώθηκε πολύ η πα

ραγωγή και εξαφανίστηκε σχεδόν η τσίπουρα. Οι ψαράδες έκλει

σαν αμέσως το στόμιο και σε ένα χρόνο "συνήλθε" η λιμνοθάλασ

σα και γύρισε η τσιπούρα. 

Πιθανή εξήγηση του φαινομένου: 

Στον πληθυσμό των οστρακοειδών της λιμνοθάλασσας πρέ

πει να υπάρχει και το Cerastodenna glaucum, η αφθονία του 

οποίου συνδέεται άμεσα με την αύξηση του Sparus auratus (Las-

sere, 1979). 

Οι πληθυσμοί του C. glaucum παρουσιάζουν τα εξής χαρα

κτηριστικά: 

i. τα νέα στάδια (0,5-10 mm) κατανέμονται μέσα στα φύκια ή 

τα φανερόγαμα φυτά και τα μεγάλα στάδια μέσα στο ίζημα, 

ii. το πέρασμα των νέων προς το ίζημα συνοδεύεται από μια 

αύξηση της ανάπτυξης και του λόγου Ρ/Β, (παραγωγή/βιο

μάζα) . 

iii. οι μεταναστεύσεις των ώριμων ατόμων μεταξύ των διαφόρων 

ζωνών του ιζήματος σχετίζονται με τα καλοκαιρινά φαινό

μενα δυστροφίας και με την ποιότητα της επιφανειακής 

ζώνης του ιζήματος (περιεκτικότητα σε βακτήρια, διάτομα 

κτλ.). 

Φαίνεται λοιπόν πως η απότομη εισροή θαλασσινού νερού 
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κατέστρεψε τη βλάστηση των πρώτων ζωνών και μαζί με αυτό και 

τον βιότοπο των νεαρών σταδίων του C. glaucum που αποτελεί 

βασική τροφή της τσιπούρας και ειδικότερα του εισερχόμενου 

γόνου. 

Άρα η μεγάλη θνησιμότητα των νεαρών σταδίων του οστρά

κου οδήγησε και στην αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού της τσι

πούρας. Όταν με το κλείσιμο της μπούκας ξαναεμφανίστηκε η 

βλάστηση, επανήλθε το C. glaucum στον βιότοπο του, γεγονός 

που συνδέεται με την επάνοδο της τσιπούρας. 

5.8.5. Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης 

α. Ιχθυοσυλληπτικές 

Η τοποθέτηση σύγχρονης ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης 

στο στόμιο της Πωγωνίτσας θα ολοκληρωθεί μέσα στο 1987. 

Προτείνεται να μελετηθεί το οικοσύστημα της από ομάδα 

ερευνητών, για να εξηγηθούν οι παρατηρούμενες μαζικές θνησι

μότητες των οστρακοειδών και η κάθετη πτώση των πληθυσμών 

τους την τελευταία 20ετία. Τα πορίσματα της μελέτης θα βοη

θούσαν τη συνολικότερη αντιμετώπιση της ανάπτυξης των οστρα-

κοκαλλιεργειών στην περιοχή του Αμβρακικού. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην πορεία της μελέτης έγινε προσπάθεια προσέγγισης 

των σημαντικότερων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη διαχεί

ριση των λιμνοθαλασσών. 

Η προσέγγιση αυτή ήταν άλλοτε πλήρης, άλλοτε μερικά 

τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μετρήσεις που 

υπήρχαν για κάθε λιμνοθάλασσα. Έγινε κατανοητό πόσο τα δειγ

ματοληπτικά δεδομένα μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη 

ιδέα της λειτουργίας του οικοσυστήματος, γεγονός που ανοίγει 

δρόμους για πιο θεμελιωμένες προτάσεις επέμβασης. 

Γνωρίσαμε σημειακά μέσα στον χρόνο μερικές από τις 

λειτουργίες και τις ισορροπίες των τριών μεγάλων λιμνοθαλασ

σών (Ροδιά-Τσουκαλιό-Λογαρου) χάρη στη μελέτη (Guelorget et 

al., 1986), αλλά δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε την εξέλι

ξη των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων για μια μεγα

λύτερη περίοδο, γεγονός που θα ολοκλήρωνε τη γνώση μας για το 

οικοσύστημα, θα έδινε σχέσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών 

συνθηκών και θα διευκόλυνε την επιλογή και την προτεραιότητα 

των έργων βελτίωσης με σκοπό την αύξηση της απόδοσης. 

Η βιβλιογραφική έρευνα (Labourg et al., 1980 και Las-

sere, 1979) μάς παρείχε στοιχεία για την εξήγηση φαινομένων 

όπως αυτό της Πωγωνίτσας, η έλλειψη όμως συγκεκριμένων στοι

χείων για τη λιμνοθάλασσα δεν επιτρέπει παρά μόνον υποθέσεις. 

Ακόμη, τα δειγματοληπτικά δεδομένα θα διευκόλυναν τη λήψη 

αποφάσεων όσον αφορά τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και 
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τις επιπτώσεις τους στις λιμνοθάλασσες, τη σχέση φραγμάτων 

και αναχωμάτων (Άραχθου και Λούρου) με το πλημμύρισμα κανα

λιών γλυκών νερών που καταλήγουν στις λιμνοθάλασσες κ.ά. 

Η απουσία λοιπόν μετρήσεων περιοδικής παρακολούθησης 

των φυσικοχημικών και βιολογικών συνθηκών στις λιμνοθάλασσες, 

μας οδηγεί στην εξέταση εμπειρικών στοιχείων που παίρνουμε 

από τους ψαράδες, που με την πολύχρονη πείρα τους και τη συ

νεχή παρακολούθηση των φαινομένων που παρατηρούν στις λιμνο

θάλασσες συχνά έχουν πολλά να μας πουν. 

Είναι όμως σκόπιμο, δειγματοληπτικά δεδομένα (μέσω συ

στήματος μόνιμης παρακολούθησης των υδάτων κα·. έρευνας του 

ΕΚΘΕ), επιστημονική εμπειρία και εμπειρική παρατήρηση να συν

δυαστούν και να συσχετιστούν, ώστε η διαχείριση να είναι και 

μακροχρόνια αποδοτική. 

Αυτό που είναι σημαντικό,, και διαφαίνεται σε αυτή την 

εργασία, είναι πως υπάρχουν τρόποι για συνδυασμό των αναπτυ

ξιακών στόχων με την επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλο

ντος, αρκεί και οι δύο πλευρές να εξετάζουν εναλλακτικές προ

τάσεις (αναχώματα-ιχθυοσυλληπτικές, ενίσχυση λουρονησίδας) 

και να προσπαθούν να αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα. 

Αυτό που δεν είδαμε ακόμα είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

συνεργασίας, που χωρίς αμφιβολία θα οδηγήσει σε μια συνεχή 

ανάπτυξη, της οποίας τα οφέλη θα είναι πολυάριθμα για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αυτού του τόπου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας της 

Ομάδας Αμβρακικού του ΚΕΠΕ με τους αρμόδιους φορείς (στην 

προκειμένη περίπτωση τη Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γε

ωργίας) για να προωθηθεί η προβλεπόμενη από την Προγραμματική 

Σύμβαση Αμβρακικού μονάδα χελοκαλλιέργειας, στο Ψαθοτόπι Άρ

τας. Για τον λόγο αυτό και αναφέρεται στα φυσικά και τοπογρα

φικά χαρακτηριστικά της κρατικής μονάδας κυπρινοκαλλιέργειας 

που έχει ήδη κατασκευαστεί στην ίδια περιοχή, και που θεωρή

θηκε ο καταλληλότερος χώρος, από φυσική και οργανωτική άποψη, 

για να στεγάσει και τη μονάδα χελοτροφίας. 

Είναι προφανές ότι τα βασικά στοιχεία που αφορούν τη 

λειτουργία της μονάδας και τη μέθοδο εκτροφής, ισχύουν γενι

κότερα για παρόμοιες συνθήκες περιβάλλοντος, και γι* αυτό η 

μελέτη δημοσιεύεται, ώστε να αποτελέσει βοήθημα για τη διάδο

ση της γνώσης σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής του χελιού. 

Είναι φυσικό, επίσης, η μελέτη, που ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 1986, να αντανακλά την τεχνογνωσία της εποχής 

εκπόνησης της, και κάθε μεταγενέστερη προσπάθεια εφαρμογής 

των περιγραφόμενων μεθόδων να απαιτεί οπωσδήποτε ενημέρωση 

σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. 

Κ. ΠΑΧΑΚΗ 
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1. ΣΧΕΔΙΟ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.1. Καταλληλότητα του είδους Anguilla anguilla για 

πάχυνση σε μονάδες εντατικής εκτροφής 

1.1.1. Γενικά - Αποθέματα γόνου στην περιοχή 

Στην περιοχή του Αμβρακικού υπάρχουν φυσικοί πληθυσμοί 

χελιου, από τους οποίους και αλιεύεται το 50% της συνολικής 

εγχώριας παραγωγής (- 700 τόνοι). 

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι το Α. anguilla μπορεί να 

αναπτυχθεί άνετα στις περιβαλλοντικές και βιολογικές συνθήκες 

της περιοχής και ότι εξασφαλίζεται η ύπαρξη γόνου για την κά

λυψη των αναγκών μιας εντατικής μονάδας πάχυνσης. 

0 γόνος του χελιου, το λεγόμενο "γυαλόχελο" φτάνει 

στις ακτές της Ευρώπης τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο και ανε

βαίνει στα εσωτερικά νερά σε 2 "κύματα". Το πρώτο διαρκεί από 

τον Φεβρουάριο μέχρι τις αρχές Απριλίου, όταν τα νερά είναι 

ακόμα σχετικά κρύα (8-15<>C). Στο στάδιο αυτό το γυαλόχελο 

έχει βάρος 0,3-0,6 γραμμ. και αλιεύεται στις εισόδους των λι

μνοθαλασσών και των ποταμών, κυρίως τον Μάρτιο. Στα ποτάμια 

όμως, τα γυαλόχελα μετά το πρώτο τους κύμα ανόδου σταματούν 

και παραμένουν μέσα στη λάσπη των οχθών μέχρις ότου ζεσταθούν 

τα νερά, και αυτό γιατί μετά το στάδιο των 0,3 γραμμ. δεν 

μπορούν πλέον να ανεχθούν χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι, όταν η 

θερμοκρασία των εσωτερικών νερών φτάσει τους 20-22<>C, αρχίζει 
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το δεύτερο κύμα ανόδου, οπότε και το χελάκι αλιεύεται στο μέ

γεθος των 10-15 εκ. και βάρος 15-30 γραμμ. Στην Ιταλία προτι

μάται αυτό το στάδιο για παραπέρα πάχυνση στις μονάδες εντα

τικής εκτροφής. Δεδομένου όμως ότι η φυσική θνησιμότητα του 

χελιού στο στάδιο του "γυαλόχελου" είναι ούτως ή άλλως πολύ 

μεγάλη, είναι εύλογο ότι η απορρόφηση κάποιου ποσοστού στις 

μονάδες πάχυνσης όπου η επιβίωση τους θα φτάσει το 40%, δεν 

απειλεί την ισορροπία των φυσικών πληθυσμών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ψαράδων των αλιευτικών συ

νεταιρισμών*, το γυαλόχελο ανεβαίνει στα εσωτερικά νερά της 

περιοχής Αμβρακικού τον Μάρτιο με Απρίλιο σε μέγεθος 0,3-0,6 

γραμμ., δηλαδή 1.700-3.300 άτομα/χγρ. 

Στον Αχέροντα, το γυαλόχελο αλιεύεται σε μεγάλες ποσό

τητες τον Δεκέμβριο, σε μικρότερα όμως μεγέθη 0,2-0,25 γραμμ. 

/άτομο. Σε μια "καλή" νύχτα μπορούν να μαζευτούν και 1x106 

άτομα (προσωπικές επαφές με ψαράδες της περιοχής). 

Στα μέσα του καλοκαιριού το χέλι βρίσκεται σε μεγάλες 

ποσότητες μέσα στη λάσπη του πυθμένα των αποστραγγιστικών κα

ναλιών του Φιδόκαστρου, της Σαλαώρας και της Στρογγυλής. 

Πιστεύεται ότι με τα βελτιωτικά έργα που γίνονται στις 

λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού, με σκοπό την καλύτερη διαχείρι

ση τους, θα προσελκυστούν μεγαλύτερες ποσότητες γόνου στα 

εσωτερικά νερά. Στα πλαίσια δε του "Συστήματος μόνιμης παρα

κολούθησης των νερών" συμπεριλαμβάνονται και σταθμοί δειγμα

τοληψίας του χελιού.στα πιο πάνω κανάλια και στα σημεία των 

ποταμών και των λιμνοθαλασσών όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτε-

1. Τσουκαλιό και Λογαρού. 
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ρη συγκέντρωση χελιου. Πιστεύεται, επίσης, πως μόνο η στενή 

συνεργασία του Φορέα "Μόνιμης παρακολούθησης των νερών" και 

της Εποπτείας Αλιείας θα επιτρέψει τη σωστή αξιολόγηση των 

αποθεμάτων γόνου και την ορθολογική ανάπτυξη των μονάδων 

εντατικής εκτροφής χελιου στην περιοχή. 

Οι ποσότητες γυαλόχελου που απαιτούνται στη συγκεκρι

μένη μονάδα, για την παραγωγή 120 τόνων χελιου εμπορεύσιμου 

μεγέθους (4-5 άτομα/χγρ.)» υπολογίζονται στους 2 τόνους, με 

2.600 άτομα/χγρ. μέσου βάρους Β = 0,38 γραμμ. και μέσου μή

κους Μ = 6-7 εκ., με 40% επιβίωση κατά τον πρώτο μήνα εκτρο

φής. Δηλαδή απαιτούνται γύρω στα 5,3x106 άτομα για να καλυ

φθεί η ζήτηση των 2 τόνων. Στις ποσότητες αυτές συμπεριλαμβά

νεται και η διαδικασία διαλογής ατόμων από το εναπομείναν 

"απόθεμα" στο τέλος του πρώτου σταδίου. Η διαδικασία αυτή 

θεωρείται σημαντική, εφόσον βέβαια υπάρχουν τα απαραίτητα φυ

σικά αποθέματα γόνου, γιατί έτσι επιλέγονται τα άτομα με τους 

ταχύτερους ρυθμούς αύξησης για την παραπέρα πάχυνση, στοιχείο 

που συμβάλλει σημαντικά στην τελική απόδοση της μονάδας σε 

παραγωγή χελιών και χρόνο εκτροφής τους. 

Το γεγονός ότι το είδος Α. anguilla είναι ευρύαλο, ση

μαίνει ότι είναι δυνατή η εκτροφή του σε νερά όπου η αλατότη-

τα κυμαίνεται μεταξύ 12ο/οο (λιμνοθάλασσα) και πρακτικά Οο/οο 

(λίμνες, αρτεσιανά νερά). Στην προκειμένη περίπτωση η εκτροφή 

θα γίνει σε αρτεσιανό νερό, σταθερής θερμοκρασίας 18±1<>C που 

θα αντλείται από 60 μέτρα βάθος. 

1.1.2. Συνθήκες αγοράς 

Το χέλι, παρ' ότι δεν έχει μεγάλη αξία στην εσωτερική 
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αγορά, έχει μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη (22.000 τόνους/χρόνο) 

και κυρίως στην Ιταλία, Γερμανία και σε μικρότερο βαθμό στη 

Βρετανία και τις Σκανδιναβικές χώρες (κυρίως Σουηδία, Δανία). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της σημερινής ελληνικής παραγωγής απορ

ροφάται στην Ιταλία και η τιμή πώλησης καθορίζεται σε δημο

πρασία που γίνεται από τον αλιευτικό συνεταιρισμό στην περιο

χή της αλιείας. Η τιμή του χελιού κατά το 1986 έφτασε τις 

1.000 δρχ./χγρ. Σύμφωνα με τον αλιευτικό συνεταιρισμό, οι τι

μές μπορούν να κρατηθούν σε ανταγωνιστικά επίπεδα ακόμη και 

σε περιπτώσεις αυξημένης παραγωγής χελιού (μέχρι Α.000 τόνους 

/έτος - από 400 τόνους περίπου που είναι η σημερινή παραγω

γή)· 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες της αγο

ράς του χελιού δίνονται στη μελέτη Επισκόπηση παγκόσμιας αγο

ράς χελιού του Κ. Δημητρίου (1986) (Πρόγραμμα Αμβρακικού, 5ος 

τόμος). 

1.1.3. Σκοπός της σχεδιαζόμενης μονάδας 

0 σκοπός της σχεδιαζόμενης "πρότυπης" μονάδας εντατι

κής χελοκαλλιέργειας είναι να αποτελέσει ένα παράδειγμα "πι

λότο" στον τομέα των επενδύσεων στις εντατικές υδατοκαλλιέρ

γειες, ερευνώντας τις δυνατότητες απόδοσης των συγκεκριμένων 

αυτών ιχθυοτροφικών μονάδων, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες, και την εκμετάλλευση των φυσικών ιδιαιτεροτήτων της 

περιοχής (π.χ. αρτεσιανά νερά σταθερής θερμοκρασίας). 

Σαν μονάδα "πιλότος" θα πρέπει να πειραματιστεί ξεκι

νώντας με την εφαρμογή της γνωστής μεθοδολογίας στην εντατική 

εκτροφή των χελιών και τροποποιώντας την στην πορεία, έτσι 
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ώστε να προσαρμοστεί στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

της περιοχής και να εκμεταλλευτεί κάθε φυσικό παράγοντα που 

θα μπορούσε να συμβάλλει στην υψηλότερη απόδοση της. 

Η μονάδα χελοκαλλιέργειας έχει σχεδιαστεί συμφωνά με 

τα παραπάνω για να αποτελέσει, εκτός των άλλων, και κέντρο 

παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας για τους μελλοντικούς 

επενδυτές. Πιστεύεται δε ότι σταδιακά θα αποτελέσει και ένα 

κέντρο προμήθειας μικρού χελιού, στο στάδιο των 15-30 γραμμ. 

στις μελλοντικές μονάδες πάχυνσης της περιοχής, έτσι ώστε οι 

εκτροφείς να αποφεύγουν τα νεαρότερα στάδια που εγκυμονούν 

περισσότερους κινδύνους και απαιτούν εξειδικευμένο επιστημο

νικό προσωπικό. 

1.2. Επιλογή μεθόδου εκτροφής 

1.2.1. Περιγραφή της μεθόδου 

Στην προτεινόμενη μονάδα επιλέχτηκε η μέθοδος των δε

ξαμενών ξηράς με ολική κάλυψη του πυθμένα με στερεό, υδατο

στεγές υλικό. Δηλαδή, οι δεξαμενές θα κατασκευαστούν από πλα

στικό PVC ή τσιμέντο, θα γίνει τσιμεντοκονία στο εσωτερικό 

των τοιχωμάτων και του πυθμένα, ενώ οι γωνιές θα είναι απο-

στρογγυλεμένες. 

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται: 

- Η εκμετάλλευση του αρτεσιανού νερού, η σταθερή θερμοκρασία 

του οποίου (18oC), εξασφαλίζει τη συνεχή αύξηση των χελιών 

ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο. Η θερμοκρασία των 

υφάλμυρων νερών κατά την περίοδο αυτή πέφτει συχνά στα 

επίπεδα όπου το χέλι σταματά να τρέφεται (10-12<>C) και 
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αναζητεί χώρο διαχείμασης. Έτσι περιορίζεται η περίοδος 

αύξησης μόνο στους 7-8 μήνες τον χρόνο. Στην περίπτωση 

όμως που η θερμοκρασία του νερού εκτροφής μπορεί να διατη

ρηθεί στους 20<>C σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα χέλια 

θα αναπτυχθούν με ρυθμούς κοντά στους μέγιστους, ενώ πα

ράλληλα θα πέσει ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής 

από το 2:1 στο 1,5:1 (βλ. Πίνακες 1, 2). 

- 0 καλός έλεγχος των εκτρεφόμενων ατόμων, ο περιορισμός των 

ασθενειών, η δυνατότητα απομόνωσης κάθε προσβαλλόμενου 

πληθυσμού και η ως εκ τούτου παρεμπόδιση της διάδοσης της 

ασθένειας. Στο τελευταίο συμβάλλουν κατά πολύ ο προληπτι

κός καθαρισμός και η αποστείρωση των δεξαμενών καθώς και η 

τήρηση αυοττ\ρώ^ συνθηκών υγιεινής. 

- Η καλή μετατρεψιμότητα της βιομηχανοποιημένης τροφής (1,5-

1,8:1) και ο περιορισμός των απωλειών της μέσω του τρόπου 

τροφοδοσίας (βλ. Πίνακα 3). 

- Η αποτελεσματική διαλογή των χελιών με γρήγορους ρυθμούς 

ανάπτυξης για παραπέρα πάχυνση μετά το πρώτο στάδιο και η 

ευκολότερη ανακατανομή κατά μέγεθος στα επόμενα στάδια. 

- Η υψηλή παραγωγή των δεξαμενών ανά μ3 που στις̂  άριστες 

συνθήκες εκτροφής και μετά από σωστή διαχείριση μπορεί να 

φτάσει τα 30-40 χγρ./μ3. 

- Η οικονομία στα εργατικά κατά την περίοδο της διαλογής και 

συλλογής των χελιών, εφόσον η δομή των δεξαμενών βοηθά στο 

γρήγορο και ολικό άδειασμα τους, ενώ ο τσιμεντένιος πυθμέ

νας εμποδίζει τη διείσδυση των χελιών στο έδαφος, γεγονός 

που θα δυσκόλευε κατά πολύ τη διαδικασία συλλογής τους. 

Η απόδοση της πιο πάνω μεθόδου πάχυνσης των χελιών 

στηρίζεται καταρχήν στο σωστό σχεδιασμό και την εγκατάσταση: 

164 



i. Συστήματος παροχής και αποστράγγισης του νερού εκτροφής, 

ii. Συστήματος θέρμανσης του νερού από τους 18 στους 25°C 

κατά τον πρώτο μήνα εκτροφής και διατήρησης του σε επί

πεδα μεγαλύτερα των 18°C όλη την υπόλοιπη περίοδο, 

iii. Συστήματος διαλογής και συλλογής των χελιών. 

Το σύστημα κυκλοφορίας πρέπει να εξασφαλίζει: 

- την καλή οξυγόνωση του νερού (συγκέντρωση Ο2 > 3 ml/It νε

ρού), 

- τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα > 20°C για όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

- την ολική αποστράγγιση των δεξαμενών στο τέλος της περιό

δου εκτροφής, 

τη σωστή ανανέωση του νερού για τον κάθε τύπο δεξαμενής. 

Το σύστημα διαλογής των χελιών βασίζεται: 

- στην υπό κλίση κατασκευή του πυθμένα της δεξαμενής (2%), 

- στη δυνατότητα παροχής νερού στο σημείο διαλογής, 

- στη χρήση συστήματος υδροφρακτών που θα ρυθμίζουν τη στάθ

μη του νερού και την ταχύτητα απορροής, ενώ με τη χρησιμο

ποίηση δικτύων διαφορετικής διαμέτρου στον ενδιάμεσο φρά

κτη επιτυγχάνεται η ανακατανομή των χελιών κατά μέγεθος 

στις διάφορες δεξαμενές, 

- στην κατασκευή των κεντρικών καναλιών απορροής που διευκο

λύνουν την κίνηση των χελιών από τη μια δεξαμενή στην άλ-

λη. 

1.2.2. Σύγκριση γιαπωνέζικης και "ευρωπαϊκής" μεθόδου εντα

τικής χελοκαλλιέργειας 

Η γιαπωνέζικη μέθοδος χελοκαλλιέργειας, ενώ παραμένει 
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σχεδόν η ίδια (αν και με σημαντικά μειωμένες πυκνότητες εκ

τροφής) κατά τα 2 πρώτα στάδια, αλλάζει σημαντικά στο στάδιο 

προπάχυνσης και πάχυνσης. Εδώ χρησιμοποιούνται πολύ μεγαλύτε

ρες δεξαμενές (1-2 στρεμμάτων) με αργιλώδη πυθμένα. 

Η εκτροφή γίνεται σε σχεδόν στάσιμο νερό για να διευ

κολυνθεί η ανάπτυξη φυτοπλαγκτονικών ειδών, τα οποία και δί

νουν το σκούρο πράσινο χρώμα σε μια "υγιή" δεξαμενή. Οι φυτο-

πλαγκτονικές καλλιέργειες εξασφαλίζουν την οξυγόνωση των νε

ρών και ελέγχουν το επίπεδο του pH μέσω της φωτοσύνθεσης στη 

διάρκεια της ημέρας. 0 αερισμός του νερού κατά τις νυκτερινές 

ώρες γίνεται με ανεμιστήρα. 

Μέσω λοιπόν της διατήρησης της φυτοπλαγκτονικής συγκέ

ντρωσης σε ένα σταθερό επίπεδο, είναι δυνατός ο έλεγχος της 

στρωμάτωσης και της βακτηριακής αποσύνθεσης της οργανικής 

ύλης, δηλαδή των περιττωμάτων των χελιών και της περίσσειας 

της τροφής, με βαθμιαία μετατροπή τους σε θρεπτικά άλατα που 

είναι απαραίτητα για την αύξηση του φυτοπλαγκτού. Η πιο πάνω 

βέβαια διαδικασία απαιτεί συνεχή επίβλεψη και έλεγχο για να 

μην ξεπεράσει η φυτοπλαγκτονική καλλιέργεια τα επιτρεπόμενα 

όρια συγκέντρωσης. 

Παρ' όλα αυτά οι συχνά προβληματικοί ρυθμοί αύξησης 

και πτώσης ("bloom") των φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών επη

ρεάζουν αρνητικά τους διάφορους παράγοντες που ελέγχονται από 

το φυτοπλαγκτό (Ο2, pH, ΝΗ3 κ.ά.) με άμεσες συνέπειες στους 

ρυθμούς αύξησης και συχνά στην επιβίωση των χελιών. 

Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι η ανεπάρκεια της μεθόδου 

κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις συννεφιασμένες ημέρες. 

Επίσης η αναλογία του φυτοπλαγκτού προς το ζωοπλαγκτό 

πρέπει να κρατιέται σταθερά στην αναλογία 97:3 μέσα στις δε-
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ξαμενές πάχυνσης των χελιών. 

Τα σημάδια "πτώσης" της φυτοπλαγκτονικής καλλιέργειας 

είναι η αλλαγή του χρώματος του νερού από σκούρο πράσινο σε 

σκούρο καφέ, ενώ τα χέλια κολυμπάνε κοντά στην επιφάνεια του 

νερού στην προσπάθεια τους να αναπνεύσουν. 

Αλλαγές στην ποιότητα του νερού συμβαίνουν και κατά 

τις βροχερές περιόδους, οπότε αλλάζει το pH και η διαφάνεια 

του νερού. Στις περιόδους αυτές πρέπει ο εκτροφέας να πάρει 

τις απαραίτητες προφυλάξεις ακολουθώντας διαφορετικές διαδι

κασίες ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου. Κάτι τέτοιο 

απαιτεί καλή γνώση των φυτοπλαγκτονικών καλλιεργειών και δυ

νατότητα αντιμετώπισης των διάφορων προβλημάτων που παρουσιά

ζουν. 

Η παραγωγή των πιο πάνω δεξαμενών είναι αρκετά χαμηλή 

(2-4 χγρ./μ
3
) και γι' αυτό απαιτούνται μεγάλες αργιλώδεις 

εκτάσεις κοντά σε αρτεσιανά ή υφάλμυρα νερά για την επίτευξη 

μιας μέσης παραγωγής, π.χ. για Π = 100 τόν./έτος απαιτούνται 

25-50 στρέμματα. 

Τα τελευταία 5-8 χρόνια έχει παρατηρηθεί από τους Βρε

τανούς εκτροφείς χελιών, που ακολούθησαν αρχικά το γιαπωνέζι

κο μοντέλο, κυρίως ως προς τις πυκνότητες εκτροφής, ότι το 

Α.anguilla ανέχεται πυκνότητες σημαντικά υψηλότερες από αυτές 

του A.japonicus. Έτσι, σήμερα, τα χέλια εκτρέφονται σε δεξα

μενές τσιμέντου ή τσιμεντόλιθων, στα απόβλητα θερμά νερά βιο

μηχανιών, σε σταθερή θερμοκρασία 21»0, σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Στις συνθήκες αυτές οι πυκνότητες εκτροφής φτάνουν τα 

25 χγρ./μ3. Σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 

TCUÇ 20°C, τα χέλια αραιώνονται αμέσως στα 10-15 χγρ./μ3. Η 

ροή του νερού είναι συνεχής και ο ρυθμός αλλαγής του στη δε-
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ξαμενή εξαρτάται από το στάδιο εκτροφής και κυμαίνεται από 

30Χ αλλαγή του όγκου του νερού/ώρα έως 2-4 φορές αλλαγή του 

νερού/ημέρα. 

Στη σχεδιαζόμενη μονάδα επιλέχτηκε η μέθοδος των πλα

στικών δεξαμενών (PVC), για τα 2 πρώτα στάδια εκτροφής και 

των τσιμεντένιων για τα δύο επόμενα, κάτω από συνεχή ροή νε

ρού. 

Η επιλογή αυτή έγινε για τέσσερις βασικούς λόγους: 

1. Η ύπαρξη αρτεσιανού νερού στην περιοχή, σταθερής 

θερμοκρασίας 18<>C στα 60 μ. βάθος. Έτσι αποφεύγεται το φαι

νόμενο της "χειμερίας νάρκης" του χελιού, που παρουσιάζεται 

όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει στους 10-12°C, 

2. Η μεγάλη παραγωγικότητα μιας τέτοιας μονάδας σε μι

κρή σχετικά έκταση. 

3. Οι κίνδυνοι που περικλείονται στη μέθοδο των στάσι

μων νερών όπου συν τοις άλλοις απαιτείται προσωπικό ειδικευ

μένο στις φυτοπλαγκτονικές καλλιέργειες. 

4. Η "πρότυπη" μορφή της μονάδας που προϋποθέτει τη 

χρήση της πιο σύγχρονης αλλά και ταυτόχρονα πιο αποδοτικής 

μεθόδου για τα δεδομένα της περιοχής. Άλλωστε η τουλάχιστον 

ΙΟχρονη εμπειρία των καλλιεργητών του Α.anguilla στην Ευρώπη, 

και η προοδευτική μετατροπή του γιαπωνέζικου συστήματος στο 

σημερινό είναι ίσως το πιο σίγουρο στοιχείο όπου θα μπορούσε 

να σταθεί κανείς. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1. Τα ιχθυοτροφικά τμήματα της μονάδας 

OL καλοί ρυθμοί επιβίωσης και αύξησης των χελιών εξα

σφαλίζονται καταρχήν με την αυστηρή κατανομή τους κατά μέγε

θος στις διάφορες δεξαμενές στη διαδικασία της εκτροφής. Χρη

σιμοποιούνται 4 διαφορετικά μεγέθη δεξαμενής που αντιστοιχούν 

στα 4 στάδια ανάπτυξης του χελιού: 

Στάδιο προανάπτυξης (από glass-eel των 0,3γραμμ. σε elver 0.,6 

γραμμ.). Από Μάρτιο μέχρι και Απρίλιο. 

Στάδιο ανάπτυξης (από elver των 0,6 γραμμ. σε fingerling 

2,7 γραμμ.). Από Απρίλιο μέχρι και Ιού

νιο. 

Στάδιο προπάχυνσης (από fingerling των 2,7 γραμμ. σε νεαρά 

άτομα 13,5 γραμμ.). Από Ιούνιο μέχρι και 

Σεπτέμβριο. 

Στάδιο πάχυνσης (από νεαρά άτομα 13,5 γραμμ. σε ώριμα ά

τομα Ä 250 γραμμ.). Από Σεπτέμβριο μέχρι 

και Νοέμβριο επόμενου έτους. 

Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών των 

οποίων η διάταξη στον χώρο (τοπογραφικό-lay out) δίνεται στο 

Σκαρίφημα 1, περιγράφονται στη συνέχεια: 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1 
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2.1.1. Τμήμα (δεξαμενές) προανάτττυξης (Σκαρίφημα 2) 

Στοιχεία δεξαμενών : (Αριθμός: 20) 

Σχήμα 

Υλικό 

Διαστάσεις 

Όγκος νερού 

Επιφάνεια νερού 

Ροή νερού (παροχή) 

κυλινδροκωνικό 

σκληρό πολυεστερικό πλαστικό 

Διάμετρος α = 5 μ. 

Ύψος κυλίνδρου h«„ι. « 1,0 μ. 

Ύψος κωνικού τμήματος hK
UV
. = 0,7 μ. 

Ύψος στάθμης νερού (από βάση κυλίνδρου) 

hvEpou = 0,7 μ. 

ν
ν
ερού = 18 μ

3
 (σε κάθε δεξαμενή). 

Συνολικός: 360 μ3. 

Ενερού = 19,6 μ2 (ανά δεξαμενή). 

Συνολική: 360 μ2. 

Απαιτείται 20Χ ανανέωση του όγκου του 

νερού ανά ώρα, δηλαδή παροχή Qi = 3,6 μ3 

Η2θ/ώρα για κάθε δεξαμενή. Συνολικά 

20 Qi = 72 μ3 Η
2
Ο/ώρα. 

25±loC. 

Οι δεξαμενές του σταδίου προανάπτυξης θα καλύπτονται 

με θερμοκήπιο από ενισχυμένα φύλλα πολυαιθυλενίου και μεταλ

λικό σκελετό. Η παροχή του νερού θα γίνεται από κάποιο σημείο 

της περιφέρειας μέσω διάτρητου σωλήνα από την κορυφή της δε

ξαμενής, ώστε να επιτυγχάνεται κάποια οξυγόνωση του νερού. Η 

αποχέτευση θα γίνεται από τον πυθμένα (κορυφή του ανεστραμμέ

νου κώνου) μέσω σωληνώσεων, με κινητό τον τελευταίο σωλήνα, 

που η θέση του θα ρυθμίζει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή 

(βλέπε σχήμα - Σκαρίφημα 2). Στη συνέχεια το νερό θα συγκε

ντρώνεται σε κανάλι αποχέτευσης τσιμέντινο. Το κυλινδροκωνικό 

Θερμοκρασία νερού 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2 

Κυλι,νδροκωνυκή δεξαμενή προανάπτυζης 
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δυάτρητος σωλήνας 
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στάθμη νερού 
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τήρα ~2hp 

εύκαμπτος 
σωλήνας 
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σχήμα των δεξαμενών βοηθά στην καλή ανανέωση του νερού που 

στην περιστροφική του κίνηση θα παρασύρει την ακυρούμενη στε

ρεά ύλη (υπολείμματα τροφής, περιττώματα), ενώ ένα κυλινδρικό 

δίχτυ-πλέγμα κατακόρυφο στο σημείο αποχέτευσης (βλ. σχήμα) θα 

εμποδίζει τη διαφυγή εκτρεφόμενου γόνου χελιών. Το σύστημα 

αποχέτευσης βοηθά και τη διαλογή του χελιού και ανακατανομή 

κατά μέγεθος κάθε 15 ημέρες, αν αφαιρεθεί το κυλινδρικό πλέγ

μα. 

Η θερμοκρασία του νερού στο στάδιο αυτό για την καλύ

τερη ανάπτυξη του γόνου θα πρέπει να είναι 25±loC. Αυτό επι

τυγχάνεται με τη χρήση μιας δεξαμενής προθέρμανσης του αρτε

σιανού νερού με επένδυση πλαστικού μαύρου χρώματος και κάλυψη 

με θερμοκήπιο. Στη δεξαμενή αυτή κατά τους μήνες Μάρτιο-Ιού-

νιο η θερμοκρασία αναμένεται να αυξάνεται από 18©C του αρτε

σιανού στους 20-22°C στις περιόδους ηλιοφάνειας. Στη συνέχεια 

το νερό θα διέρχεται μέσω ενός καυστήρα που θα λειτουργεί με 

κατάλληλο σύστημα θερμοστάτη, όταν το νερό της' δεξαμενής προ

θέρμανσης έχει θερμοκρασία χαμηλότερη από 25<>C, για να ανεβά

σει τη θερμοκρασία του νερού στα επιθυμητά επίπεδα. 

Το νερό μετά τον καυστήρα θα συγκεντρώνεται σε ειδική 

δεξαμενή (ντεπόζιτο νερού) και στη συνέχεια θα διοχετεύεται 

μέσω αντλιών στο στάδιο προανάπτυξης και στο στάδιο ανάπτυ

ξης. Ειδική βάνα διπλής εισόδου με κατάλληλο ρυθμιστή θα το

ποθετηθεί μετά το ντεπόζιτο νερού για να διοχετεύει εναλλα

κτικό και απευθείας αρτεσιανό νερό 18<>C, όταν η θερμοκρασία 

του νερού στο ντεπόζιτο ξεπεράσει τους 26<>C. 

Το θερμοκήπιο πάνω από το στάδιο προανάπτυξης θα προ

φυλάσσει τις δεξαμενές από την επίδραση της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. 
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Για την καλή οξυγόνωση του νερού στις δεξαμενές προα-

νάπτυξης, που θα υφίσταται μια πρώτη οξυγόνωση με τον καταιο

νισμό στη θέση της παροχής, θα υπάρχει σύστημα πλαστικών διά

τρητων σωλήνων στον πυθμένα των δεξαμενών (βλ. Σκαρίφημα 3) 

μέσω των οποίων θα διοχετεύεται όταν απαιτείται (κυρίως τις 

νυκτερινές ώρες) αέρας μέσω φυσητήρα ισχύος * 2hp. 

Στο χείλος της κάθε δεξαμενής θα κατασκευαστεί μικρό 

παραπέτασμα πλάτους - 50 εκ. για να εμποδίζεται η διαφυγή των 

χελιών, ειδικά μετά από ζεστή βροχερή ημέρα. Οι δεξαμενές θα 

στηρίζονται σε τσιμέντινη βάση, ώστε το κατώτερο σημείο της 

δεξαμενής να απέχει - 40 εκ. από το έδαφος. 

Κοντά στο σημείο παροχής του νερού (θέση καλύτερης 

οξυγόνωσης) θα κατασκευαστεί στέγαστρο, στη θέση όπου θα δί

νεται η τροφή, για να συγκεντρώνονται τα χέλια, που αποφεύ

γουν τα σημεία που είναι εκτεθειμένα στις ακτίνες του ήλιου. 

2.1.2. Τμήμα (δεξαμενές) ανάπτυξης (Σκαρίφημα 3) 

Στοιχεία δεξαμενών : (αριθμός 7) 

Σχήμα : κυλινδροκωνικό 

Υλικό : σκληρό πολυεστερικό πλαστικό 

Διαστάσεις : Διάμετρος d = 8 μ. 

Ύψος κυλίνδρου h«
u
>. s 1,0 μ. 

Ύψος κωνικού τμήματος h«
U
v. = 0,6 μ.-

0,7 μ. 

Ύψος στάθμης νερού (από βάση κυλίνδρου) 

hvt-poù = 0,6 μ. 

Όγκος νερού : ν
νερ0

ύ = 45 μ3 (ανά δεξαμενή). 

Συνολικός: 315 μ3 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 3 

Κυλονδροκωνι,χή δεξαμενή ανάπτυξης 
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προς 

J κανά
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χετευσ. 
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Επιφάνεια νερού : Ε
νερο

ύ - 50 μ3 (ανά δεξαμενή). 

Συνολική: 350 μ2. 

Ροή νερού (παροχή) : Απαιτείται 10-80% ανανέωση του νερού/ώρα 

που σημαίνει: 4,5-9 μ3/ώρα για κάθβ δε

ξαμενή. 

Για όλο το στάδιο ανάπτυξης: 7Q2 = 32-63 

μ3/ώρα. Εκλέγω 40 μ3/ώρα. 

Θερμοκρασία νερού : 20±1°C. 

Οι δεξαμενές και αυτού του σταδίου θα καλύπτονται με 

θερμοκήπιο. Η θερμοκρασία του νερού στο στάδιο της ανάπτυξης 

είναι σκόπιμο να μην είναι κάτω από 20°C και να μη συμβαίνουν 

απότομες αυξομειώσεις πάνω από τη θερμοκρασία αυτή. Η σταθερή 

θερμοκρασία άνω των 20°C θα διατηρείται με το ίδιο σύστημα: 

δεξαμενή προθέρμανσης - καυστήρας - ντεπόζιτο νερού - σύστημα 

ελέγχου - ρύθμισης, όπως και για το στάδιο προανάπτυξης. 

Η καλή οξυγόνωση του νερού, που είναι απαραίτητη και 

σε αυτό το στάδιο, επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση του βαθμού 

ανανέωσης του νερού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, με την 

τροφοδοσία μέσω διάτρητου σωλήνα (καταιονισμός) από το ύψος 

της κορυφής της δεξαμενής και τέλος με το ίδιο σύστημα διά

τρητων σωλήνων-φυσητήρα 3hp όπως και στο στάδιο προανάπτυξης. 

Η ύπαρξη παραπετάσματος στο χείλος της δεξαμενής είναι 

εδώ πιο απαραίτητη, γιατί η τάση για διαφυγή των χελιών είναι 

πιο έντονη στο στάδιο αυτό. 

Γενικά οι δεξαμενές ανάπτυξης όσον αφορά την κατασκευή 

και τη λειτουργία τους είναι ίδιες με τις δεξαμενές προανά

πτυξης αλλά μεγαλύτερου μεγέθους (βλ. Σκαρίφημα 3). 
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2.1.3. Τμήμα παραγωγής (Σκαρίφημα 4 και 1) 

Περιλαμβάνει τα στάδια: (1) προπάχυνσης 

(2) πάχυνσης 

Στοιχεία δεξαμενών : (αριθμός 28) 

Σχήμα : ορθογωνικό με αποστρογγυλεμένες γωνίες. 

Υλικό : ημιενισχυμένο σκυρόδεμα Β160 με επίχριση 

τσιμεντοκονίας εσωτερικά. 

Διαστάσεις : 5 μ. x 43 μ. χ 1,5 μ. 

Επιφάνεια κάθε 

δεξαμενής : 215 μ2. Συνολική Epi = 6,020 μ2 

Ύψος νερού : h„ = 1 μ. 

Όγκος νερού ανά 

δεξαμενή : 240 μ3 (λόγω κλίσης πυθμένα). 

Συνολικός όγκος 

νερού : 6.650 μ3 

Από τις 28 δεξαμενές οι 14 της μιας σειράς (βλ. Σκαρί

φημα 1) είναι χωρισμένες σε τρία τμήματα η κάθε μία, και 

έχουν τη μορφή του Σκαριφήματος 4. Οι υπόλοιπες 14 δεν έχουν 

χωρίσματα και εμφανίζουν κλίση s. 2% προς το κεντρικό κανάλι 

αποχέτευσης. 

Το πρώτο κομμάτι των 14 δεξαμενών που είναι χωρισμέ

νες, αποτελεί το τμήμα προπάχυνσης. 

1. Στάδιο προπάχυνσης: 

Στοιχεία δεξαμενών : (αριθμός 14) 

Διαστάσεις : 5 μ. x 9 μ. χ 1,5 μ. 

Επιφάνεια : 45 μ. ανά δεξαμενή. Συνολική επιφάνεια = 

630 μ2 

Ύψος νερού : 1 μ. 
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Όγκος νερού 

ανά δεξαμενή : 45 μ3. Συνολικός: 630 μ3. 

Παροχή νερού 

ανά δεξαμενή : Για απαιτούμενη ανανέωση του νερού 3 φο

ρές την ημέρα =5,6 μ3/ώρα. 

Συνολική παροχή 

νερού στο στάδιο 

προπάχυνσης : 14 x 5,6 = 78 μ3/ώρα. 

Η θερμοκρασία του νερού στις δεξαμενές προπάχυνσης και 

πάχυνσης είναι σκόπιμο να διατηρείται πάνω από 2CK>C για να 

έχουμε συνεχή ανάπτυξη του χελιού (να μην έχει χειμερία νάρ

κη). Για τον λόγο αυτό το αρτεσιανό νερό των 18°C, όπως και 

για το στάδιο ανάπτυξης, διέρχεται από τη δεξαμενή προθέρμαν

σης νερού και από ντεπόζιτο (Τ2) όπου, με σύστημα καυστήρα-

οργάνων ρύθμισης, θερμαίνεται σε θερμοκρασία 20<>C. Επειδή 

όμως τα περιθώρια μεταβολής της θερμοκρασίας είναι λιγότερο 

αυστηρά για τα στάδια αυτά, οι τσιμέντινες δεξαμενές του τμή

ματος παραγωγής δεν καλύπτονται με θερμοκήπιο. 

Για την καλύτερη οξυγόνωση του νερού, η τροφοδοσία θα 

γίνεται μέσω διάτρητου σωλήνα από κάποιο ύψος από την επιφά

νεια του. Επίσης, η επιπλέον οξυγόνωση του νερού θα γίνεται 

μέσω διάτρητων πλαστικών σωλήνων στον πυθμένα (ή εναλλακτικά 

μέσω συστήματος πορωδών διάχυτων) και φυσητήρα ισχύος 3 hp 

ανά δεξαμενή που θα παρέχει αέρα. 

Η αποχέτευση του νερού θα γίνεται μέσω διάταξης αποχέ-

τευσης-διαλογής (κινητό διάφραγμα-δίχτυ-υδροφράχτης) (βλ. 

Σκαρίφημα 5) προς το πλευρικό κανάλι αποχέτευσης. Στο τοιχείο 

που χωρίζει το στάδιο προπάχυνσης από την υπόλοιπη δεξαμενή, 

θα υπάρξει διάταξη διαλογής χελιού, που θα αποτελείται από 

ένα κινητό διάφραγμα και ένα πλέγμα-δίχτυ. Το διάφραγμα θα 
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παραμένει κλειστό και θα ανοίγει μόνο όταν γίνεται διαλογή 

του χελιού. Κατά τη λειτουργία της δεξαμενής προπάχυνσης δεν 

υπάρχει επικοινωνία νερού με το στάδιο πάχυνσης (για αποφυγή 

μετάδοσης ασθενειών). 

0 πυθμένας των δεξαμενών προπάχυνσης δεν θα έχει κλίση 

προς το πλευρικό κανάλι αποχέτευσης, επειδή μια τέτοια κλίση 

θα δυσκόλευε τη διαλογή του χελιού προς την αντίθετη πλευρά. 

Αντίθετα, σκόπιμο είναι στις δεξαμενές προπάχυνσης, αλλά και 

σε όλες τις δεξαμενές πάχυνσης, να υπάρχουν μικρές κλίσεις 

των τμημάτων του πυθμένα εκατέρωθεν των σημείων αποχέτευσης 

προς το κέντρο της δεξαμενής (βλέπε Σκαρίφημα Α, τομή ΒΒ'). 

Στο σημείο που γίνεται η παροχή του νερού (σημείο κα

λύτερης οξυγόνωσης), πρέπει να κατασκευαστεί σκεπαστή περιοχή 

τροφής με διαστάσεις 2 μ. x 1,5 μ. 

Στο χείλος όλων των τοίχείων των δεξαμενών προπάχυνσης 

και πάχυνσης και των διαμερισμάτων τους είναι σκόπιμο να κα

τασκευαστεί παραπέτασμα-πεζοδρόμιο πλάτους 50-60 εκ. Αυτό θα . 

εξυπηρετεί την κίνηση του προσωπικού για τον έλεγχο των δεξα

μενών αλλά και την αποφυγή διαφυγής των χελιών. Επίσης το κε

ντρικό κανάλι αποχέτευσης θα πρέπει να είναι σκεπαστό, για να 

διευκολύνει την κίνηση του προσωπικού. 

2. Στάδιο πάχυνσης (Δεξαμενές Α και δεξαμενές Β) 

α. Τμήματα των ΙΑ χωρισμένων δεξαμενών 

Τα υπόλοιπα δύο τμήματα των ΙΑ δεξαμενών που φέρουν 

διαιρέσεις έχουν τα εξής στοιχεία: Δεξαμενές πάχυνσης Α. 

Αριθμός : ΙΑ x 2 = 28 

Διαστάσεις : 5 μ. χ 17 μ. χ (1,5-2,2) μ. (λόγω κλίσης 

πυθμένα). 
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Επιφάνεια κάθε 

δεξαμενής Α : 85 μ2 

Συνολική επιφάνεια : 2.380 μ2 

Ύψος νερού : h
v
 = 1 μ. 

Όγι^ος νερού 

ανά δεξαμενή : 95 μ3 (λόγω κλίσης πυθμένα). 

Συνολικός όγκος 

νερού : 2.660 μ3 

Παροχή νερού ανά 

δύο δεξαμενές : Για μία ανανέωση νερού από 1-2 φορές την 

ημέρα: 8 μ3/ώρα. 

Συνολική παροχή 

νερού στις δεξαμε

νές πάχυνσης Α : 132 μ3/ώρα. 

Στις δεξαμενές πάχυνσης Α που είναι ανά δύο συνεχόμε

νες (βλ. Σκαρίφημα Α) η παροχή του νερού γίνεται στην πρώτη 

δεξαμενή. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης δεξαμενής υπάρχει διάτα

ξη αποχέτευσης-διαλογής μέσω της οποίας το νερό από την πρώτη 

δεξαμενή περνά στη δεύτερη και από αυτή πάλι με ίδια διάταξη 

προς το κεντρικό κανάλι αποχέτευσης. 

Για τον αερισμό των δεξαμενών πάχυνσης (Α και Β) θα 

χρησιμοποιηθούν φτερωτές επιφανείας (splasher wheels) που θα 

κινούνται κατά μήκος του κοινού τοιχείου γειτονικών δεξαμενών 

και θα λειτουργούν ανά δύο με έναν κινητήρα (motor). Έτσι 

για όλες τις δεξαμενές πάχυνσης (Α και Β) απαιτούνται ΙΑ τέ

τοια διπλά splasher wheels. 

β. Δεξαμενές πάχυνσης Β 

Αριθμός : ΙΑ 

Διαστάσεις : 5 μ. x A3 μ. χ (1,2-1,9) μ. (λόγω κλίσης 

πυθμένα). 
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Κλίση πυθμένα : 1-2% (Στα 43 μ., διαφορά ύψους 0,7 μ.)· 

Επιφάνεια δεξαμενής: 215 μ2. Συνολική χ 3.010 μ2 

Ύψος νερού : h
v
 = 1 μ. 

Όγκος νερού 

ανά δεξαμενή : 240 μ3 (λόγω κλίσης πυθμένα). 

Συνολικός όγκος 

νερού : 3.360 μ3 

Παροχή νερού 

ανά δεξαμενή : Για ανανέωση νερού 1 φορά ανά ημέρα: 10 

μ3/ώρα. 

Συνολική παροχή 

νερού δεξαμενών 

πάχυνσης Β : 140 μ3/ώρα. 

Η λειτουργία των δεξαμενών πάχυνσης Β είναι ίδια όπως 

και των δεξαμενών πάχυνσης Α. 

2.2. Τμήμα θέρμανσης νερού 

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της μο

νάδας θα είναι αρτεσιανό, που σύμφωνα με τις υπάρχουσες πλη

ροφορίες, από γεώτρηση των 60 μέτρων περίπου, έχει σταθερή 

θερμοκρασία 18-19<>C σε όλη τη διάρκεια του έτους. Επειδή για 

τις ανάγκες της μονάδας η θερμοκρασία του νερού πρέπει να εί

ναι πάνω από 20°C (ή και πάνω από 25<>C), θα πρέπει να χρησι

μοποιηθεί κάποιο σύστημα θέρμανσης του νερού. 

Με κριτήρια: 

i. την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, 

ii. τη χρήση καυστήρα μαζούτ ή και πυρηνόξυλου αντί ηλεκτρι

κών αντιστάσεων για την ελαχιστοποίηση του κόστους λει

τουργίας, 

iii. την πρόκριση συστήματος απλουστευμένου στη λειτουργία 
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του και τη συντήρηση του, 

iv. την ελαστικότητα στη μεταβολή της θερμοκρασίας πάνω από 

την επιθυμητή (των 20 ή 25<>C), 

ν. την ύπαρξη χωμάτινης δεξαμενής 2.100 μ2, που μετά από 

κάποια διαμόρφωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, 

προκρίθηκε το ακόλουθο σύστημα για τη θέρμανση του νερού (βλ. 

Σκαρίφημα 6). 

2.2.1. Δεξαμενή προθέρμανσης 

Το αρτεσιανό νερό των 18oC θα συγκεντρώνεται σε μια 

δεξαμενή προθέρμανσης με ηλιακή ενέργεια. Η δεξαμενή αυτή 

επιφάνειας 2.100 μ2 υπάρχει ήδη σκαμμένη, θα χρειαστεί δια

μόρφωση (για να αποκτήσει ξανά γεωμετρικό σχήμα), και θα κα

λυφθεί με μαύρο πλαστικό πάνω σε ένα λεπτό στρώμα από μπετόν 

για να εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες. Το μαύρο πλαστικό με το 

οποίο θα επενδυθεί η δεξαμενή αυτή θα χρησιμεύει για να απορ

ροφά όση ηλιακή ενέργεια προσπίπτει σε αυτό (το μαύρο χρώμα 

απορροφά όλες τις ακτίνες), για να θερμαίνεται το νερό της 

δεξαμενής. 

Το ύψος της δεξαμενής που είναι ήδη σκαμμένη είναι 

-1,5 μ. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή θα είναι: h
v
 - 1 μ. Η 

τροφοδοσία θα γίνεται με αρτεσιανό νερό από γεωτρήσεις των 

-60 μ. που θα δίνουν συνολικά 400-450 μ3/ώρα νερού. Η μέγιστη 

παροχή νερού που απαιτεί η μονάδα είναι 350 μ3/ώρα. Με τη δυ

νατότητα χρησιμοποίησης μεγαλύτερης παροχής δίνεται η δυνατό

τητα στο μέλλον για αύξηση της παραγωγής ή για καλύτερη ανα

νέωση του νερού αν η πράξη το απαιτήσει. Η τροφοδοσία νερού 

από τις γεωτρήσεις θα γίνεται μέσω χειροκίνητων βανών που θα 
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ρυθμίζουν την παροχή νερού που έχει ανάγκη η μονάδα σε κάθε 

περίοδο. Με τον τρόπο αυτό η δεξαμενή προθέρμανσης του νερού 

λειτουργεί και ως δεξαμενή εξομάλυνσης της ροής (παροχής). 

Στο καθορισμένο ύψος επιφάνειας νερού (- 1 μ.) θα 

υπάρχει αγωγός υπερχείλισης που θα οδηγεί το πλεόνασμα νερού 

στο κανάλι αποχέτευσης της μονάδας. 

Η δεξαμενή θα είναι καλυμμένη με θερμοκήπιο μεταλλικού 

σκελετού και φύλλων πολυαιθυλενίου όσο δυνατό μεγαλύτερης 

διαφάνειας. 

Με βάση παρατηρήσεις στην περιοχή πιστεύεται ότι η δε

ξαμενή προθέρμανσης θα ανεβάζει τη θερμοκρασία κατά 2-3°C σε 

περιόδους μέσης ηλιοφάνειας. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε 

25°C περίπου, που είναι πιθανή για την περίοδο του καλοκαι

ριού, δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της μονάδας. 

2.2.2. Ντεπόζιτα (tank) θέρμανσης νερού - ρύθμισης θερμοκρα

σίας (6) 

Χρησιμοποιούνται δύο ντεπόζιτα νερού όπου θα θερμαίνε

ται το νερό μέσω μιας "σερπαντίνας" (1) όπου θα κυκλοφορεί 

θερμό νερό 60<>C από λέβητα (5). 

To tank Τ2 θα θερμαίνει νερό στους 20<>C για τις ανά

γκες του σταδίου ανάπτυξης, προπάχυνσης και πάχυνσης. Η μέγι

στη παροχή νερού που θα τροφοδοτεί το Τ2 θα είναι 350 μ2/ώρα 

και η μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας που θα επιτυγχάνει θα είναι 

2<>C (από 18-20oC). Με βάση τα στοιχεία αυτά επιλέγεται ο 

όγκος του Τ2 καθώς και η επιφάνεια της σερπατίνας (σωλήνωσης) 

και η κυκλοφορία του νερού του λέβητα προς το tank Τ2. Η ρύθ

μιση της θερμοκρασίας στους 20<>C γίνεται μέσω ενός θερμομέ-
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τρου (7) που κλείνει, μέσω της τρίοδης βάνας (8), την κυκλο

φορία του νερού στη σερπαντίνα (1), όταν το νερό φτάσει τους 

20oC. Ανακύκλωση νερού από τον πυθμένα του tank-2 προς την 

επιφάνεια του βοηθά στην εξομοίωση της θερμοκρασίας μέσα στο 

ντεπόζιτο. Η ρύθμιση της στάθμης του tank θα γίνεται με ρύθ

μιση της παροχής των αντλιών που τροφοδοτούν και απομακρύνουν 

το νερό από το ντεπόζιτο. Στην ανώτατη επιθυμητή στάθμη θα 

υπάρχει αγωγός υπερχείλισης που θα επαναφέρει με φυσική ροή 

το νερό στη δεξαμενή προθέρμανσης. Σύστημα συναγερμού θα ει

δοποιεί για την εξ απρόοπτου πτώση της στάθμης κάτω από μια 

καθορισμένη ελάχιστη στάθμη νερού στο tank. 

Το tank ΤΙ θα θερμαίνει νερό στους 25°C για τις ανά

γκες του σταδίου προανάπτυξης. Η μέγιστη παροχή νερού στην 

είσοδο του tank-I·θα είναι 72 μ3/ώρα και η μέγιστη αύξηση της 

θερμοκρασίας 7<>C (από 18-25ο(Γ). Η λειτουργία του tank-1 είναι 

ίδια όπως και του tank-2. 

2.2.3. Λέβητας (5) - Καυστήρας (4) 

Η θέρμανση του νερού στα ντεπόζιτα θα γίνεται με κυ

κλοφορία νερού από λέβητα, θερμοκρασίας 60<>C μέσα σε κλειστό 

κύκλωμα σωληνώσεων. Η θέρμανση του νερού του λέβητα θα γίνε

ται μέσω καυστήρα (4) μαζούτ που θα διατηρεί τη θερμοκρασία 

του νερού του λέβητα στους 60<>C. Η κυκλοφορία του νερού του 

λέβητα στις σωληνώσεις (σερπαντίνες) θα γίνεται με τη βοήθεια 

κυκλοφορητού (3) με τη ρύθμιση μέσω μιας τρίοδης βάνας (8). 

Εναλλακτική πρόταση για το σύστημα θέρμανσης του νερού 

Για καλύτερη ρύθμιση της απαιτούμενης θερμοκρασίας του 
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νερού στα διάφορα στάδια (νερό 20 και 25°C), θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ένα μόνο ντεπόζιτο νερού (μεγαλύτερου όγκου) 

που θα ανέβαζε τη θερμοκρασία στους 25°C με τον Ιδιο τρόπο 

όπως στο tank-I και στη συνέχεια θα τροφοδοτούσε τα στάδια 

της μονάδας στην καθορισμένη θερμοκρασία μέσω τρίοδων βανών 

που θα αναμίγνυαν το νερό του tank με απευθείας αρτεσιανό νε

ρό των 18t>C. Ένα τέτοιο σύστημα θα απαιτούσε τρίοδες βάνες 

βιομηχανικής κλίμακας (- 12 in) για να ικανοποιηθεί η μέγιστη 

ροή των 350 μ3/ώρα. Έτσι το κόστος εγκατάστασης θα ήταν κατά 

πολύ μεγαλύτερο από το προτεινόμενο σύστημα, ενώ η απαίτηση 

τόσο σταθερής θερμοκρασίας (όχι πάνω από την καθορισθείσα για 

κάθε στάδιο) δεν είναι εκ των "ουκ άνευ". 

2.3. Γενική διάταξη (τοπογραφικό) 

της μονάδας (Σκαρίφημα 1) 

Στον διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση της μονάδας, 

όπου προϋπάρχουν σκαμμένες 5 χωμάτινες ημιυπόγειες δεξαμενές, 

μπορεί, για τη λειτουργία της μονάδας, να αξιοποιηθεί η πρώτη 

μόνο από τις δεξαμενές, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, ως δε

ξαμενή προθέρμανσης του αρτεσιανού νερού. Οι υπόλοιπες δεξα

μενές θα πρέπει να επιχωματωθούν για τις ανάγκες εγκατάστασης 

της μονάδας. 

Στο Σκαρίφημα 1 φαίνονται διατεταγμένα στον υπάρχοντα 

χώρο τα διάφορα τμήματα της μονάδας. Τα κριτήρια για τη διά

ταξη τους στον χώρο ήταν: 

i. Οικονομία οικοπέδου, 

ii. Λειτουργικότητα μονάδας. 
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iii. Λειτουργικότητα χώρου (όλα τα σημεία προσπελάσιμα στο 

προσωπικό). 

Πλην της δεξαμενής προθέρμανσης νερού, όλες οι υπόλοι

πες βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ειδικότε

ρα, οι δεξαμενές ανάπτυξης και προανάπτυξης τοποθετούνται λί-

yo υπερυψωμένες σε τσιμέντινες βάσεις, όπως φαίνεται στα Σκα

ριφήματα 2 και 3. 

Ως χώροι γράφείων-αποθήκης θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη 

κατασκευασθέντες για τις ανάγκες του κυπρινοτροφείου, στον 

χώρο του οποίου προβλέπεται να κατασκευαστεί και να λειτουρ

γήσει η προτεινόμενη μονάδα. Δεν κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή 

ξεχωριστών τέτοιων χώρων, αφού ο χώρος των ήδη κατασκευασμέ

νων είναι γειτονικός με τον διαθέσιμο για την εγκατάσταση της 

μονάδας χελοκαλλιέργειας. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

3.1. Αλιεία γόνου (γυαλόχελο) 

Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ανάλο

γη με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

Η συνηθέστερη μέθοδος είναι η εξής: 

Τα χελάκια πιάνονται σε λεπτά πλαγκτονικά δίχτυα (μάτι 

7 χιλ.) μήκους 1 μ. πλάτους 0,60 μ. και βάθους 0,6 μ. Αυτά 

τοποθετούνται κοντά στις όχθες των ποταμών και διατηρούνται 

στην ίδια θέση για 5 περίπου λεπτά. Κατόπιν σηκώνονται γρήγο

ρα και αδειάζονται τα χελάκια σε ειδικούς κάδους. 

Σε μια καλή "ροή" γεμίζει ένας κάδος την κάθε φορά. Τα 

χελάκια ανεβαίνουν συνήθως από τα σημεία κοντά στις όχθες των 

ποταμών, όπου τα ρεύματα είναι ασθενέστερα. Το ευρωπαϊκό χέλι 

απωθείται από το φως της ημέρας και ταξιδεύει μόνο τις νύχτες 

προς την κατεύθυνση όπου μειώνεται η αλατότητα. Έτσι άνοδος 

σημαντικού αριθμού χελιών παρατηρείται μετά από δυνατές βρο

χές, οπότε το νερό των ποταμών κατεβαίνει ορμητικά και σε με

γάλες ποσότητες προς τη θάλασσα έλκοντας τους πληθυσμούς του 

"γυαλόχελου". Επίσης οι νότιοι άνεμοι ταχύτητας 2 μ./δευτ. σε 

συνδυασμό με τη θερμοκρασία των 10-15°C και τις βροχές, επι

σπεύδουν την άνοδο των χελιών. 

Στη Β. Ιρλανδία η άνοδος των χελιών υποβοηθείται με 

τις λεγόμενες "elver-ladders" σε σημεία όπου η ανοδική μετα

νάστευση εμποδίζεται από υδροφράκτες ή καταρράκτες. Έτσι μια 
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μικρή οπή ρυθμίζει τη ροή του νερού σε ένα κανάλι χτισμένο 

δίπλα στον υδροφράκτη, όπου μέσα του είναι τοποθετημένο ένα 

χοντρό σκοινί. Το δυνατό ρεύμα στο κέντρο του ποταμού αναγκά

ζει τα χελάκια να κινηθούν προς τις όχθες KOL να ακολουθήσουν 

το κανάλι κινούμενα αντίθετα προς τη ροή με τη βοήθεια του 

σχοινιού, στην άκρη του οποίου υπάρχει μια παγίδα συλλογής. 

Έτσι έχουν σημειωθεί συλλογές μέχρι 5-6 τόνους την περίοδο 

στον ποταμό Bann. 

Στη σχεδιαζόμενη μονάδα, τα γυαλόχελα θα συλλαμβάνο

νται από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο στις εκβολές του Λού

ρου, του Άραχθου και του Αχέροντα. Τα χελάκια των 15-20 εκ. 

θα αλιεύονται με βωλκούς από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 

στα ανώτερα τμήματα των ποταμών και στα κανάλια αποστράγγισης 

των γεωργικών εκτάσεων (Φιδόκαστρο, Σαλαώρα, Στρογγυλή κ.ά.). 

Επειδή δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις ποσότητες 

των χελιών που μπαίνουν στα εσωτερικά νερά κάθε χρόνο, καθώς 

και για τα σημεία εισόδου στην περιοχή του Αμβρακικού, προ

τείνεται σειρά πειραματικών δειγματοληψιών μέσα στο 1986-

1987, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης της 

μονάδας να είναι γνωστές οι συγκεντρώσεις γόνου στην περιοχή, 

καθώς και οι ακριβείς χρόνοι και τόποι συλλογής. Τα στοιχεία 

αυτά θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στον προγραμματισμό και στην 

ανάπτυξη της χελοκαλλιέργειας μέσω των μονάδων εντατικής εκ

τροφής. 

Άλλωστε προτείνεται η συγκεκριμένη μονάδα, εκτός από 

πρότυπη μονάδα χελοκαλλιέργειας και κέντρο παροχής συμβουλών 

και τεχνογνωσίας προς τους εκτροφείς, να αποτελέσει και κέ

ντρο προμήθειας χελιών μεγέθους 15-30 γραμμ. για παραπέρα πά

χυνση σε μονάδες εντατικής εκτροφής. 
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Έτσι ξεπερνιέται η πιο ευαίσθητη περίοδος του βιολογι

κού κύκλου του χελιού κάτω από την εποπτεία ειδικού επιστημο

νικού προσωπικού, και παραδίδεται αυτό στους εκτροφείς σε ένα 

στάδιο ασφαλές για παραπέρα πάχυνση. 

3.2. Μεταφορά - Διαλογή 

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο συλλογής, θεωρείται αναγκαία 

η προσωρινή διατήρηση των "γυαλόχελων" σε ειδικά πλαστικά δο

χεία με καλό αερισμό και συχνή αλλαγή του νερού. Τα δοχεία 

κατασκευάζονται από PVC και έχουν διαστάσεις 1,2 x 2,2 χ 1 μ. 

Σε κάθε δοχείο τοποθετούνται 100 κιλά "γυαλόχελου". Επομένως 

για τους 2 τόνους που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονά

δας στο μέγιστο του δυναμικού της, θα χρησιμοποιηθούν 20 τέ

τοια δοχεία. Το νερό αλλάζεται κάθε μισή ώρα δηλαδή απαι

τούνται 48 μ3 Η2θ/ώρα. Με αυτό τον τρόπο τα χελάκια που τραυ

ματίστηκαν κατά τη συλλογή ή πέθαναν, μέσα σε 48 ώρες απομα

κρύνονται και διαλέγονται τα πιο υγιή για παραπέρα πάχυνση, 

αφού πρώτα προσαρμοστούν στις συνθήκες "αιχμαλωσίας". Τα νε

κρά χέλια απομακρύνονται 2 φορές/ημέρα. Θάνατοι μπορούν να 

προκληθούν από τραυματισμούς κατά τη συλλογή, από κακή δια

χείριση ή από ελλιπή αερισμό. Ακόμα και κάτω από την καλύτερη 

διαχείριση ένα 5% του πληθυσμού θα χαθεί. Έτσι σε 2-5 ημέρες 

τα χέλια θα έχουν χάσει το 10-15% του βάρους τους. Στην πε

ρίοδο αυτή δεν τρέφονται. Στα δοχεία συλλογής γίνεται η πρώτη 

διαλογή των χελιών και επιλέγονται τα υγιέστερα και μεγαλύτε

ρα άτομα. Με τη σωστή διαλογή μπορεί να μειωθεί σημαντικά το 

ποσοστό του 60% θνησιμότητας κατά τον πρώτο μήνα εκτροφής. 
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3.3. Τα στάδια ανάπτυξης του χελιαύ 

3.3.1. Στάδιο προανάπτυξης 

3.3.1.1. Συνθήκες καλλιέργειας 

Μετά την πρώτη διαλογή, τα επιλεγμένα άτομα μεταφέρο

νται στις 20 δεξαμενές προανάπτυξης (βλ. Σκαρίφημα 2) τοποθε

τημένες σε 2 σειρές κάτω από θερμοκήπιο, σε πυκνότητα Α,7-5 

χγρ./μ
3
 και με αλλαγή του 20% του νερού ανά ώρα. Άρα οι συ

νολικές απαιτήσεις του τμήματος αυτού σε νερό είναι 72 μ
3
/ 

ώρα. Η καλή οξυγόνωση επιτυγχάνεται με ένα συστι̂ ια αερισμού 

που αποτελείται από διάτρητο πλαστικό περιμετρικό σωλήνα συν

δεδεμένο με αεροσυμπιεστή ισχύος 2 hp. Η θερμοκρασία του νε

ρού διατηρείται στους 24-25°C σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 

σταδίου (Μάρτιος-Απρίλιος), με τη βοήθεια του θερμοκηπίου, 

της δεξαμενής παραμονής και της αντλίας θερμότητας. Με τις 

πιο πάνω συνθήκες οξυγόνωσης και θερμοκρασίας του νερού, η 

προαναφερθείσα πυκνότητα των χελιών μπορεί και να διπλασια

στεί, δεδομένου ότι στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, σε μονάδες 

της Βρετανίας, η πυκνότητα εκτροφής των "γυαλόχελων" (0,25-

0,3 γραμμ.) έφτασε τα 15 χγρ./μ3 (Marine Farm Ltd. - Bridge-

water) . 

Η τελική παραγωγή των δεξαμενών προανάπτυξης υπολογί

ζεται σε 10 χγρ./μ
3
. Στο διάστημα αυτό το αρχικό βάρος των 

χελιών έχει τριπλασιαστεί (Br
E
i χ, 1 γραμμ.), ενώ υπολογίζεται 

ποσοστό θνησιμότητας 60%. 
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„3.ΧΑ*2. Τροφή 

Τα χελάκια του πρώτου σταδίου ταΐζονται με αλεσμένο 

ψάρι που κατεβάζεται μέσα σε καλάθια στο νερό εκτροφής. 0 συ

ντελεστής μετατρεψιμότητας της νωπής τροφής κυμαίνεται μεταξύ 

5-7/1 και παρέχεται σε ποσότητες ίσες με το 30% του βάρους 

των χελιών ανά ημέρα στους 25oC. Κατά τις πρώτες 6-10 ημέρες 

τα χελάκια δεν πλησιάζουν την τροφή. Παρ' όλα αυτά η τροφή 

δίνεται καθημερινά στις αναφερθείσες ποσότητες, έως ότου προ

σαρμοστούν τα χέλια σε αυτήν. Κατόπιν, η νωπή τροφή αναμει

γνύεται προοδευτικά με τη βιομηχανοποιημένη σε αρχικές αναλο

γίες 7:3, για να εθιστούν τα χελάκια και στη βιομηχανοποιημέ

νη τροφή. Η τροφοδοσία γίνεται στο σκιασμένο μέρος της δεξα

μενής σε αρκετές δόσεις μεταξύ 8 π.μ. και 2 μ.μ. 

Στη νωπή τροφή αποφεύγονται τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σαρ

δέλες), αφενός μεν γιατί οξειδώνονται και γίνονται επικίνδυνα 

για την υγεία των χελιών και αφετέρου γιατί παράγουν Thiamin-

ace που διασπά τη Β1 βιταμίνη. 

3.3.1.3. Αιαλογή 

Στο στάδιο της προανάπτυξης γίνεται διαλογή των χελιών 

ανά 15 ημέρες και ανακατανομή τους κατά μέγεθος. Η διαδικασία 

"αυτή είναι πολύ σημαντική για την πορεία της εκτροφής, γιατί 

η ταυτόχρονη παρουσία δύο διαφορετικών μεγεθών εμποδίζει την 

καλή διατροφή των μικρότερων ατόμων και δημιουργεί φαινόμενα 

επιθετικότητας. Η διαλογή γίνεται μέσω των σωλήνων αποστράγ

γισης (βλ. Σκ. 2) με τη βοήθεια δικτύων διαφορετικής διαμέ

τρου, ή ξύλινων τελάρων με διαφορετικά ενδιάμεσα διαστήματα, 
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και του καναλιού αποστράγγισης. 

3.3.2. Στάδιο ανάπτυξης 

3.3.2.1. Συνθήκες καλλιέργειας 

Στο βάρος του 1-1,3 γραμμ. τα χελάκια μεταφέρονται κα

τόπιν επιλογής στις 7 δεξαμενές ανάπτυξης (βλ. Σκ. 3), που 

είναι επίσης εγκατεστημένες σε 2 σειρές μέσα σε θερμοκήπιο. Η 

θερμοκρασία του νερού διατηρείται στους 20-24oC μέσω της δε

ξαμενής παραμονής και του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι βρισκό

μαστε πλέον στην άνοιξη με αρχές του καλοκαιριού (Απρίλιος-

Ιούνιος), οπότε η θερμοκρασία του αέρα είναι ήδη υψηλή. Το 

νερό αλλάζεται σε ποσοστό ίσο με 10-20% του όγκου του ανά 

ώρα, δηλαδή 32-63 μ3/ώρα για το σύνολο των δεξαμενών. Η μέθο

δος αερισμού είναι η ίδια με τις δεξαμενές προανάπτυξης. Το 

βάρος των χελιών τριπλασιάζεται σχεδόν κατά το δεύτερο στάδιο 

εκτροφής στις πιο πάνω συνθήκες θερμοκρασίας και οξυγόνωσης, 

ενώ υπολογίζεται ένα ποσοστό θνησιμότητας έως 20% σε όλη την 

περίοδο ανάπτυξης. 

Τα χελάκια του 1 γραμμ. συγκεντρώνονται στις δεξαμενές 

ανάπτυξης σε πυκνότητες ίσες με 5-6 χγρ./μ3 νερού, ενώ η τε

λική πυκνότητα φτάνει τα 12-14 χγρ./μ3. Οι αντίστοιχες τιμές 

που δίνονται από το RHM Fish Farm (Yorkshire) στις ίδιες συν

θήκες εκτροφής και μετά από δεκάχρονη λειτουργία είναι dap* = 

1 5
 ΧΥΡ·/μ

3
 και d

TE
i s 30 χγρ./μ3. Άρα και στο στάδιο αυτό 

υπάρχουν περιθώρια αύξησης της παραγωγής. Τα χέλια τώρα είναι 

αρκετά ανθεκτικά και μια καλή επιλογή από το απόθεμα των γυα-

λόχελων μπορεί να περιορίσει τη θνησιμότητα στο 10%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μηνιαία αύξηση βάρους χελιών 

Φυσικό περιβάλλον (μετρήσεις στο τέλος του μήνα) 

Μήνες Αύξηση βάρους % θερμοκρασία νερού (oC) 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάιος 

Ιούνιος 

Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

0 

0 

0 

1 

3 

7 

ΙΑ 

24 

2Α 

22 

Α 

0 

6 

Α 

11 

16 

21 

25 

28 

30 

23 

19 

ΙΑ 

9 

3.3.2.2. Τροφή 

Στο στάδιο της ανάπτυξης, παρέχεται πλέον βιομηχανο

ποιημένη τροφή σε μορφή πελέτας μικρής διαμέτρου. 0 συντελε

στής μετατρεψιμότητας υπολογίζεται στο 1,8-2. Η διαδικασία 

της τροφοδοσίας είναι η ίδια με το στάδιο προανάπτυξης. Η πο

σότητα βιομηχανοποιημένης τροφής που θα απαιτηθεί στο στάδιο 
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αυτό είναι νύρω στους 5ι6 τόνους. 

3.3.2.3. Διαλογή 

Γίνεται μια φορά τον μήνα και ακολουθείται η ίδια δια

δικασία με το προηγούμενο στάδιο. 

3.3.3. Στάδιο προπάχυνσης 

3.3.3.1. Συνθήκες καλλιέργειας 

Τα χέλια που έχουν φτάσει το βάρος των 2,7-3 γραμμ. 

συγκεντρώνονται στο πρώτο τμήμα των 14 δεξαμενών πάχυνσης (45 

μ3 έκαστο) και σε πυκνότητα α = 5,5 χγρ./μ3 (βλ. Σκ. 4). Από 

εκεί αραιώνονται μετά από κάθε διαλογή στα 2 επόμενα τμήματα 

των 85,7 μ3 έκαστο. Στο τέλος της περιόδου προπάχυνσης το αρ

χικό βάρος τους θα έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί, δηλαδή τα χε-

λάκια θα έχουν βάρος Β = 15 γραμμ. και μήκος Μ = 20 εκ. και 

πυκνότητα d = 10 χγρ./μ3. 

Το στάδιο προπάχυνσης είναι η δεύτερη πιο ευαίσθητη 

φάση της χελοκαλλιέργειας λόγω της μεταφοράς των χελιών σε 

καθαρά περιβαλλοντικές συνθήκες. Η θερμοκρασία του νερού θα 

διατηρηθεί σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 20oC. Η περίοδος 

προπάχυνσης διαρκεί 2-3 μήνες (Ιουνιος-Αυγουστος). Ροή νερού: 

60-78 μ3/ώρα. 

0 καλός αερισμός του νερού επιτυγχάνεται με τους ανε

μιστήρες επιφανείας (splasher aerators) και την υπό υψος πτώ

ση του νερού στις δεξαμενές εκτροφής. Ανάλογα με τις συνθήκες 

εκτροφής και κυρίως τη διατήρηση του Ο2 και της θερμοκρασίας 

σε επίπεδα μεγαλύτερα των 3 ml/It και 20±loC αντίστοιχα, η 
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τελική πυκνότητα μπορεί να κυμανθεί από 6-10 χγρ./μ
3
. Η θνη

σιμότητα των χελιών σε αυτό το στάδιο υπολογίζεται στο 30% 

του αρχικού πληθυσμού των δεξαμενών προπάχυνσης. Η πιο πάνω 

πυκνότητα μπορεί να αυξηθεί κάτω από τη συνεχώς βελτιούμενη 

διαχείριση. Παραδείγματα παρόμοιων μονάδων εντατικής εκτροφής 

έδωσαν τελική παραγωγή 20 χγρ./μ3 μετά από 5χρονη διαχείριση 

στις παραπάνω συνθήκες εκτροφής. 

3.3.3.2. Τροφή 

Παρέχεται βιομηχανοποιημένη ξηρά τροφή σε μορφή πελέ-

τας κατάλληλης διαμέτρου. Η τροφή κατεβάζεται στις δεξαμενές 

μέσα από το σκέπαστρο τροφοδοσίας μέσα σε ένα καλάθι. Καλό 

είναι η βιομηχανοποιημένη τροφή να αναμειγνύεται και με νωπή, 

δηλαδή με ψάρια τρίτης κατηγορίας ή καρκινοειδή, προϊόντα το

πικής αλιείας. Έτσι μειώνεται το κόστος τροφοδοσίας, δεδομέ

νου ότι η τιμή της βιομηχανοποιημένης τροφής είναι υψηλή, αλ

λά εμπλουτίζεται και η δίαιτα των χελιών με ποικιλία τροφής. 

Η βιομηχανοποιημένη τροφή ανακατεύεται με ίση ποσότητα 

νερού όπου προστίθενται και βιταμίνες, π.χ. 20 χγρ; τροφής 

αναμειγνύονται με 20 χγρ. νερού και 0,6 χγρ. λιπιδίων. Η ζύμη 

που δημιουργείται τοποθετείται πάνω σε ένα δίσκο και κατεβά

ζεται στο επίπεδο του νερού από το σκέπαστρο τροφοδοσίας για 

10 λεπτά. Λεν πρέπει να παρέχεται τροφή περισσότερη από αυτή 

που μπορούν να απορροφήσουν τα χέλια την κάθε φορά. Η ποσότη

τα αυτή καθώς και η προσθήκη των λιπιδίων είναι άμεση συνάρ

τηση της θερμοκρασίας του νερού όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Η συνολική ποσότητα βιομηχανοποιημένης τροφής στο στά

διο προπάχυνσης υπολογίζεται στους 29 τόνους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Παροχή τροφής σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του νερού 

Θερμοκρασία νερού τροφή/ημέρα λιπίδια/ημέρα 

θ Η2Ο σε % βάρους χελιών σε % βάρους τροφής 

18oC 2,0 0 

18-23oC 2,0-2,8 5 - 7 

23-28oC 2,8-3 7 - 1 0 

28+oC 2,0-2,8 5 - 7 

3.3.3.3. Διαλογή 

Η δομή των δεξαμενών πάχυνσης και το σύστημα κυκλοφο

ρίας του νερού σε αυτές, παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχη

μένη και γρήγορη διαλογή των χελιών στο στάδιο αυτό. Η εναλ

λακτική λύση της τράπεζας διαλογής είναι χρονοβόρα και αυξά

νει σημαντικά το κόστος των εργατικών στις περιόδους διαλο

γής. 

Στις δεξαμενές προπάχυνσης η διαλογή θα γίνεται μέσω 

του συστήματος των υδροφρακτών με τις εξής φάσεις: 

- Τα χέλια παρασύρονται κοντά τον υδροφράκτη (βλ. Σκαρίφημα 

5) είτε αυξάνοντας τη ροή του νερού στο σημείο αυτό, είτε 

με τη βοήθεια διχτύων μικρού ανοίγματος, που σύρονται 

ακουμπώντας στον πυθμένα της δεξαμενής και παρασύροντας 

τον πληθυσμό προς τον υδροφράκτη. 

- Οι εξωτερικοί πίνακες του υδροφράκτη αφαιρούνται και μένει 
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μόνο ο μεσαίος με δίχτυ τέτοιου "ματιού" που να επιτρέπει 

τη δίοδο μόνο στα μικρότερα μεγέθη (βλ. Πιν. 4). 

Η ροή του νερού μειώνεται σημαντικά για να αποφευχθούν οι 

τραυματισμοί κατά τη δίοδο μέσα από τον υδροφράκτη. Η αυ

ξημένη ιχθυοφόρτιση στο σημείο αυτό αναγκάζει τα μικρότερα 

άτομα να περάσουν μέσα από το δίχτυ στο δεύτερο τμήμα της 

δεξαμενής πάχυνσης, κινούμενα αντίθετα από το ρεύμα. 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε διαλογή του στα

δίου προπάχυνσης με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου να 

έχουν χρησιμοποιηθεί και οι ΙΑ δεξαμενές συνολικού όγκου 

3.360 μ3 και τα χέλια να έχουν μεταφερθεί σταδιακά στις 

τελευταίες ΙΑ δεξαμενές των 95 μ3 (3ο τμήμα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Συντελεστής μετατρεψιμότητας βιομηχανοποιημένης 

τροφής σε σχέση με τη θερμοκρασία 

Βάρος χελιών (χγρ.) 
που "στοκάρονται" 

1,0 

13,0 

35,0 

75,0 

6,0 

8,2 

Πηγή: Α. Homma, 

Παραγωγή 

(ΧΥΡ·) 

1,7 

24,5 

61,0 

132,7 

8,7 

11,4 

Aguaculture in 

Θερμοκρασία 
oc 

11 - 22 

22 - 24 

23 - 28 

19 -~"25~ 

20 - 22 

19 - 22 

Japan. 

Ποσότητα 
Συνολική 

(χγρ.) 

2,7 

17,8 

30,6 

83,0 

5,4 

7,4 

τροφής 
F.C. 

3,86 

1,54 

1,18 

1,44 

2,04 

2,31 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανάλωση οξυγόνου των χελιών για κάθε χγρ./ώρα 

Θερμοκρασία °C Μ102/χγρ./ώρα 

8 40 

16 45 

22 57 

25 60 

30 94 

Σημασία πρέπει, να δοθεί στο υλικό των διχτύων που θα 

χρησιμοποιηθούν στους υδροφράκτες, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

οι τραυματισμοί των χελιών. 

3.3.4. Στάδιο πάχυνσης 

3.3.4.1. Συνθήκες καλλιέργειας 

Το στάδιο αυτό διαρκεί ένα περίπου χρόνο και βρίσκεται 

σε άμεση συνέχεια με το στάδιο προπάχυνσης. Θεωρητικά αρχίζει 

με την παραπέρα πάχυνση των νεαρών ατόμων των 15-25 γραμμ. 

μέχρις εμπορευσίμου μεγέθους (4-5 άτομα/χγρ.). Στο διάστημα 

δηλαδή αυτό τα εκτρεφόμενα χέλια διπλασιάζουν το βάρος τους 

σε ροή νερού: 280-300 μ3/ώρα. 

Έτσι, αρχίζοντας με πυκνότητες 4-5 χγρ./μ
3
 και χρησι

μοποιώντας αρχικά τις 14 δεξαμενές των 240 μ3, η πάχυνση επε-
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κτείνεται μετά από διαλογές και στις 28 δεξαμενές των 240 μ
3 

δίνοντας μια τελική παραγωγή 18-20 χγρ./μ
3
 κάτω από σταθερή 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 18oC και υψηλά επίπεδα συγκέντρω

ση? Û2 (8-10 ml/It). Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθούν οι 

παραπάνω συνθήκες θερμοκρασίας, η παραγωγή θα πέσει στα 6-10 

χγρ./μ
3
· Επομένως, το πιο σημαντικό πρόβλημα στο στάδιο της 

πάχυνσης είναι η θερμοκρασία του αρτεσιανού νερού. Πώς δηλαδή 

θα διατηρηθεί αυτή στους 18-19<>C και πώς θα περιοριστούν οι 

θερμικές απώλειες κατά τους χειμερινούς μήνες αφενός, και κα

τά πόσο θα μπορέσει να αυξηθεί η θερμοκρασία του νερού περνώ

ντας μέσα από τη δεξαμενή παραμονής και κάτω από τα θερμοκή

πια αφετέρου, χωρίς πρόσθετη χρήση ενέργειας. 

Πιστεύεται πως η σχεδιαζόμενη μονάδα σαν πρότυπο παρά

δειγμα εντατικής χελοκαλλιέργειας πρέπει να λύσει το πρόβλημα 

αυτό μέσα από τη σωστή κατασκευή των δεξαμενών και του κυκλο

φορικού συστήματος και μέσα από την εκμετάλλευση κάθε στοι

χείου που μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακό απόθεμα χαμηλού 

κόστους. 

3.3.4.2. Τροφή 

Η τροφοδοσία γίνεται όπως ακριβώς και στο προηγούμενο 

στάδιο, ενώ αυξάνεται σιγά-σιγά η διάμετρος της πελέτας, ακο

λουθώντας την αύξηση των χελιών. Τα χέλια στο στάδιο αυτό 

απορροφούν σημαντικά υψηλότερες ποσότητες λιπιδίων, γι' αυτό 

και η δίαιτα τους εμπλουτίζεται με αυτά σε μεγαλύτερο ποσο

στό, ειδικότερα προς το τέλος εκτροφής (Σεπτέμβριος-Νοέμβρι-

ος). Επειδή δε η αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου προκαλεί αντί

στοιχη αύξηση στην όρεξη των χελιών, λίγο πριν και κατά τη 
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διάρκεια τροφοδοσίας αυξάνεται η ροή του νερού και θέτονται 

σε λειτουργία οι ανεμιστήρες κοντά στο σημείο τροφοδοσίας. 

Τα χέλια εθίζονται γρήγορα στην ώρα και τον τόπο της 

τροφοδοσίας και συγκεντρώνονται γρήγορα γύρω από τον δίσκο με 

την τροφή, την οποία και καταναλώνουν σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Έτσι αποφεύγονται οι εστίες μόλυνσης λόγω περίσ

σειας τροφής στη δεξαμενή. 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο καταναλώνονται γύρω στους 

230 τόνους βιομηχανοποιημένη τροφή. 

3.3.4.3. Διαλογή 

Η διαδικασία διαλογής είναι η ίδια με τσ προηγούμενο 

στάδιο με τη βοήθεια των υδροφρακτών και του κεντρικού κανα

λιού απορροής. Έτσι γίνεται ανακατανομή των μεγεθών μια φορά 

τον μήνα και τα μικρότερα άτομα περνούν στη δεύτερη σειρά των 

28 δεξαμενών (βλ. Σκαρίφημα 1). Η πάχυνση συνεχίζεται σε όλη 

τη διάρκεια του χρόνου με σχετικά άνισους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Η σύλληψη των χελιών, που έχουν φτάσει το εμπορεύσιμο μέγε

θος, αρχίζει στα τέλη του καλοκαιριού και συνεχίζεται σε όλη 

τη διάρκεια του φθινοπώρου. 

Στον Πίνακα 5 δίνονται μερικά παραδείγματα διαμέτρου 

διχτύων από τα οποία μπορούν να περάσουν ορισμένα μεγέθη χε

λιών. 

Η εναλλακτική μέθοδος της "τράπεζας διαλογής" εφαρμό

ζεται σε χέλια μεγαλύτερα των 100 γραμμ. Τα χέλια συλλαμβάνο

νται με δίχτυα και τοποθετούνται μέσα σε ένα κεντρικό αυλάκι 

στην τράπεζα διαλογής. Εκεί ένας αριθμός ιχθυοκόμων ξεχωρίζει 

τα διαφορετικά μεγέθη και τα μεταφέρει σε πλαστικά δοχεία. Το 
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μειονέκτημα της μεθόδου είναι τα υψηλά εργατικά που απαιτού

νται σε κάθε περίοδο διαλογής, δεδομένου ότι τα χέλια είναι 

ιδιαίτερα δύσκολα στο πιάσιμο τους και αυτό καθυστερεί σημα

ντικά τη διαδικασία προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματι

σμοί. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που τελειοποιείται με την 

εξάσκηση και την προηγούμενη εμπειρία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Διάμετρος ματιού (εκ.) Βάρος διερχόμενου χελιού (γραμμ.) 

0,7 7 

0,9 13 

1,1 19 

1,3 37 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η σχεδιαζόμενη μονάδα έχει δυναμικό παραγωγής 120-140 

τόνους ανά περίοδο εκτροφής (14-16 μήνες). Το δυναμικό αυτό 

μπορεί να διπλασιαστεί με τη συνεχώς βελτιούμενη διαχείριση 

και με την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας από τους εκτρο

φείς. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως μια δεξαμενή με ιχθυοφόρτι-

ση 20 χγρ./μ3 θα δώσει ουσιαστικά μεγαλύτερη παραγωγή, γιατί 

κατά την περίοδο εκτροφής η αύξηση των χελιών είναι άνιση και 

ως εκ τούτου όταν τα πρώτα χέλια θα έχουν φτάσει το εμπορεύ

σιμο μέγεθος και θα έχουν διατεθεί στην αγορά, κάποια άλλα 

της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται ακόμα μακριά από αυτό. 

Η ιχθυοτροφική αυτή μονάδα σαν πρότυπη μονάδα εντατι

κής παραγωγής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, αρχίζοντας από τις 

ελάχιστες πυκνότητες ιχθυοφόρτισης (4-6 χγρ./μ3), να μπορέσει 

να φτάσει στο μέγιστο του δυναμικού της (20-22 χγρ./μ3) μετά 

από 4 περιόδους εκτροφής ως εξής: 

Έτος Παραγωγή (τόνους) Ιχθυοφόρτιση χγρ./μ3 

1988 2 4 - 3 6 4 - 6 

1989 5 0 - 6 0 8-10 

1990 75 - 90 12 - 15 

1991 120 - 140 20 - 22 

Το μέγιστο του δυναμικού παραγωγής μπορεί βέβαια να 
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επιτευχθεί μόνο εάν κατά την 4η περίοδο εκτροφής (1990-1991) 

πληρούνται πλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως περιγρά

φτηκαν στο Κεφάλαιο 3. Να διατηρείται δηλαδή η θερμοκρασία 

του νερού σε όλη τ,ην περίοδο εκτροφής σε επίπεδα μεγαλύτερα 

των 20oC. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το δυναμικό παραγωγής της μονά

δας θα παραμείνει στους 60-70 τόνους/χρόνο (10-12 χγρ./μ
3
)· 

Στην επιτυχημένη απόδοση της μονάδας πρωτεύοντα ρόλο 

θα παίξει το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελού

μενο από έναν ιχθυολόγο και δύο ιχθυοκόμους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας της 

Ομάδας Αμβρακικού του ΚΕΠΕ με τους αρμόδιους φορείς - συγκε

κριμένα με τη Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας και 

την Εποπτεία Αλιείας Πρέβεζας - για την προώθηση της προβλε

πόμενης από την "Προγραμματική Σύμβαση" διερευνητικής μονάδας 

εκτροφής ευρύαλων ψαριών σε ιχθυοκλωβούς. Ήδη η μονάδα πρό

κειται να τεθεί σε λειτουργία, με φορέα εκμετάλλευσης τη δη-

μοτικοσυνεταιριστική επιχείρηση αλιευτικής ανάπτυξης "Πρέβε

ζα" Α.Ε. 

Επειδή τα βασικά στοιχεία που αφορούν αυτή τη μέθοδο 

εκτροφής, και που περιγράφονται στη μελέτη, ισχύουν γενικότε

ρα, η μελέτη δημοσιεύεται, για να συντελέσει στη διάδοση της 

γνώσης γύρω από τη μέθοδο. Φυσικά, κάθε προσπάθεια εφαρμογής 

απαιτεί καθοδήγηση από ειδικευμένο ιχθυολόγο, που θα έχει και 

ενημέρωση σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. 

Ιανουάριος 1989 Κ. ΠΑΧΑΚΗ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο της μελέτης 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η έρευνα της οικο

νομοτεχνικής σκοπιμότητας της ιχθυοκομικής αξιοποίησης της 

περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου μέσω επενδυτικών μονάδων πά

χυνσης ευρύαλων ψαριών με τη μέθοδο των ιχθυοκλωβών. 

1.2. Ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών 

Μέσα στην τελευταία ΙΟετία αναπτύχθηκαν με πολύ γρήγο

ρο ρυθμό και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τεχνικές που αφορούν 

τις εντατικές εκτροφές υδρόβιων ειδών σε εμπορική κλίμακα. Η 

ανάπτυξη αυτή συνέπεσε με την κατάρριψη του μύθου της απεριό

ριστης προσφοράς και αντοχής των υδάτινων οικοσυστημάτων 

(υπεραλιεία και παράνομη αλιεία, συνεχής ρύπανση κτλ.). 

Συνειδητοποιώντας την κατάσταση αυτή, που εκτός των 

άλλων δυσμενών επιπτώσεων έκανε και το ψάρι είδος πολυτελείας 

στη δίαιτα του μέσου ανθρώπου, ο Οργανισμός Τροφής και Γεωρ

γίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ξεκίνησε εδώ και δύο ΙΟετίες 

μια εκστρατεία ανάπτυξης και διάδοσης μεθόδων υδατοκαλλιέρ

γειας ειδών με υψηλή τροφική αξία για τον άνθρωπο. 

Εδώ σημειώνεται πως τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών 

έχουν ως βασικό συστατικό την πρωτεΐνη και όχι τους υδατάν

θρακες όπως τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα. 
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Έτσι μέσω των υδατοκαλλιεργειών δίνεται η δυνατότητα 

παραγωγής τροφής πλούσιας σε πρωτεΐνες - άρα υψηλής θρεπτικής 

άξιας - και σε προσιτή τιμή κόστους. 

1.3. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Η αλιευτική παραγωγή της Ελλάδας παρουσιάζει στασιμό

τητα τα τελευταία χρόνια. Την 5ετία 1975-1982, κυμάνθηκε με

ταξύ 90.000 και 130.000 τόνων/χρόνο, ποσοτήτων πολύ χαμηλών 

για τις ανάγκες της χώρας. 

Παράλληλα, ο συνδυασμός σοβαρών προβλημάτων όπως η 

υπεραλιεία, η καταστροφή των βιοτόπων των ψαριών (δυναμίτιδα, 

τράτα) η αλλοίωση του φυσικού τους περιβάλλοντος (ρύπανση), 

και η χρησιμοποίηση ακατάλληλων σκαφών και εξοπλισμού στην 

αλιεία των πελαγικών ψαριών, κάθε άλλο παρά υπόσχονται την 

αύξηση της αλιευτικής παραγωγής. 

Λόγοι επίσης όπως η αύξηση του κόστους αλιείας (πετρέ

λαιο, δίχτυα, συντήρηση σκαφών) και ο αποκλεισμός των ελληνι

κών υπερπόντιων αλιευτικών σκαφών από τα αλιευτικά πεδία άλ

λων χωρών συνέτειναν στη μείωση της αλιευτικής παραγωγής. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να σημειωθεί αύξηση στις 

εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων (37.000 τόνοι το 1980), ειδι

κότερα μέσα στην τελευταία 5ετία όπου σημειώθηκε αντίστοιχη 

αύξηση του εισοδήματος αλλά και του τουριστικού ρεύματος. 

Έτσι το ψάρι κινδυνεύει να γίνει είδος δυσεύρετο σε 

μια χώρα που, εκτός των άλλων, προσφέρεται περισσότερο από 

πολλές άλλες μέσα στην Ευρώπη για την ανάπτυξη μονάδων εντα

τικής καλλιέργειας ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών (κλιματο

λογικές συνθήκες, αφθονία αλμυρών και υφάλμυρων νερών). Και 
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πρέπει να σημειωθεί εδώ πως βόρειες χώρες με παράδοση στις 

υδατοκαλλιέργειες είτε διαθέτουν σημαντικά ποσά για τη δημι

ουργία, τεχνητά, των κατάλληλων φυσικών συνθηκών, ή δημιουρ

γείται σε αυτές εξάρτηση των υδατοκαλλιεργειών από άλλες βιο

μηχανικές μονάδες. Το 1984, και κατά τη διάρκεια της απεργίας 

των ανθρακωρύχων στη Μεγάλη Βρετανία, έκλεισαν μεγάλες μονά

δες εκτροφής χελιών που χρησιμοποιούσαν τα θερμά απόβλητα νε

ρά βιομηχανιών, π.χ. στο Yorkshire. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω πιστεύεται πως υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία και ανάπτυξη των ιχθυο-

τροφικών μονάδων στην Ελλάδα. Αυτές έχουν τη δυνατότητα να 

προμηθεύσουν την εγχώρια αγορά με ορισμένα είδη ψαριού, κυρί

ως Α' κατηγορίας, σταθερής και εκλεκτής ποιότητας, περιορίζο

ντας τις εισαγωγές, και να δημιουργήσουν περιθώρια εξαγωγών 

σε εκλεκτά προϊόντα. 

Παράλληλα, δεδομένης της μεγάλης διαφοράς μεταξύ προ

σφοράς και ζήτησης αλιευτικών προϊόντων, οι μονάδες αυτές δεν 

πρόκειται να ανταγωνιστούν σε καμία περίπτωση την αλιευτική 

παραγωγή. Άλλωστε η πολιτική της διάθεσης των προϊόντων ενός 

ιχθυοτροφείου είναι να γίνεται αυτή κατά την εποχή της υψηλής 

ζήτησης και της αλιευτικής απαγόρευσης. 

1.4. Διάρθρωση τυπικής μονάδας - Σύντομη 

περιγραφή των τμημάτων 

0 προτεινόμενος τύπος ιχθυοτροφικής μονάδας αναφέρεται 

στην εκτροφή δύο ειδών ψαριού Α' κατηγορίας: της τσιπούρας 

(Sparus auratus) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). To 

παρακάτω σχέδιο αναφέρεται σε μονάδα 10 ιχθυοκλωβών δυναμικού 
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παραγωγής 25 τόνων/περίοδο εκτροφής. 

1. Τμήμα ανάπτυξης γόνου 

0 γόνος των 2-3 γραμμ· μεταφέρεται στους θαλάσσιους 

κλωβούς ανάπτυξης όπου θα παραμείνει μέχρι μέσου βάρους 50 

γραμμ./άτομο. 

2. Τμήμα πάχυνσης ώριμων ατόμων 

Στους κλωβούς πάχυνσης μεταφέρονται τα νεαοά άτομα των 

50 γραμμ. και εκτρέφονται εκεί μέχρις εμπορεύσιμου μεγέθους. 

Στο τέλος της περιόδου των 3 χρόνων η συνο.ίική παραγω

γή θα φτάσει τους 25 τόνους ψαριών, τα οποία και θα διατίθε

νται στην αγορά νωπά σε κιβώτια, με απλή ψύξη. 

3. Τμήμα αποθήκευσης και υπηρεσίας 

Αφορά α) την εγκατάσταση ενός αποθηκευτικού χώρου 100 

μ2, όπου θα φυλάσσεται η βιομηχανοποιημένη τροφή και τα απα

ραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση των κατασκευών και τη λει

τουργία της μονάδας και β) την κατασκευή μικρής κατοικίας 50 

μ2 για την παραμονή του μόνιμου προσωπικού. 

Α. Γραφείο και εργαστήριο 

Αυτά μπορούν να αποτελέσουν επέκταση του κτίσματος της 

υπηρεσίας. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο, έτσι ώστε να εί

ναι σε θέση να καλύψει τους συχνούς δειγματοληπτικούς ελέγ

χους του νερού και των εκτρεφόμενων ατόμων και γενικότερα το 

σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών ασθενειών. 
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2. ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

2.1. Προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση 

στην εγχώρια αγορά 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 υπάρχει συνεχής αύξηση 

των εισαγωγών αλιευμάτων, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παρα

γωγής τους στην εγχώρια, μέση και υπερπόντια αλιεία. Αυτή η 

αύξηση των εισαγωγών δείχνει ότι η εγχώρια παραγωγή δεν καλύ

πτει τη ζήτηση. Έτσι η μονάδα εκτιμάται ότι δεν θα έχει να 

αντιμετωπίσει πρόβλημα απορρόφησης των προϊόντων της. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την 

περίοδο 1974-1980, υπολογίστηκε πως η ζήτηση αλιευτικών προϊ

όντων σε σταθερές πραγματικές τιμές θα αυξηθεί κατά το διά

στημα 1980-1985 με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,25%. Εάν λάβουμε υπόψη 

ότι η μέση ετήσια αύξηση προσφοράς στην αγορά κατά το 1970-

1974 ήταν 2,9%, η πιο πάνω παραδοχή φαίνεται μάλλον συντηρη

τική. 

Προβλέπεται αύξηση της ζήτησης των αλιευτικών προϊό

ντων κατά 44.189 τόνους το 1985 και κατά 70.255 τόνους το 

1990, σε σχέση με τη μέση κατανάλωση των 177.300 τόνων την 

περίοδο 1970-1979. 

Εάν τώρα λάβουμε υπόψη την αύξηση των εισαγωγών αλιευ

μάτων και τη μείωση της εγχώριας παραγωγής τους, όπως αναφέρ

θηκε προηγουμένως, καθώς και την αύξηση του πραγματικού εισο

δήματος του καταναλωτή που του επιτρέπει να στραφεί με αυξα-
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ΠΙΝΆΚΑς 1 

Εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων 

(Δεν περιλαμβάνονται τα ιχθυάλευρα) 

Έτη Ποσότητα (χγρ.) Αξία (δρχ.) 

1960 

1965 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

27.191.000 

39.111.000 

26.390.000 

26.149.000 

20.803.000 

25.998.000 

21.463.000 

27.442.000 

26.589.000 

24.841.000 

32.486.000 

34.946.000 

32.068.000 

39.409.000 

43.572.000 

41.545.000 

48.760.000 

45.248.000 

60.276.000 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

8 

10 

15 

249.520.000 

430.650.000 

362.147.000 

428.606.000 

374.924.000 

542.914.000 

595.796.000 

866.273.000 

989.876.000 

.134.503.000 

.650.949.000 

.209.489.000 

.621.242.000 

.073.502.000 

.187.614.000 

.109.314.000 

.589.923.000 

.157.511.000 

.160.440.000 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 
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νόμενο ρυθμό στα ψάρια Α' κατηγορίας, μπορούμε να συμπεράνου

με ότι η ζήτηση του αγοραστικού κοινού για είδη όπως η τσι

πούρα και το λαβράκι θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η 

ζήτηση του ψαριού γενικά. 

0 Πίνακας 2 δίνει την ποσοστιαία διάρθρωση των εισαγω

γών κατά το διάστημα 1979-1982, σε ποσότητα και αξία, από 

όπου φαίνεται και η βαθμιαία αναδιάρθρωση των εισαγωγών 

αλιευτικών προϊόντων μετά την είσοδο στην Κοινή Αγορά. 

2.2. Διακυμάνσεις τιμών 

Τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 3 συγκεντρώθηκαν 

από τους καταλόγους του Υπουργείου Εμπορίου και αναφέρονται 

στις τιμές διάθεσης των αλιευμάτων στην κεντρική ιχθυαγορά 

της Αθήνας κατά το χρονικό διάστημα 1985-1986. Δίνονται ακόμη 

για σύγκριση οι αντίστοιχες τιμές των ετών 1983 και 1984. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία παρατηρείται μια αύξη

ση των τιμών τους θερινούς και χειμερινούς μήνες. 

Σύμφωνα με τους ιχθυοπώλες, το 20% των ψαριών που δια

τέθηκαν το 1984 στο κέντρο χονδρικής πώλησης ήταν Α' κατηγο

ρίας. 

Το ποσοστό αυτό θα έχει αυξηθεί σήμερα, δεδομένης της 

ανόδου του βιοτικού επιπέδου και της στροφής του καταναλωτι

κού κοινού στα προϊόντα Α' κατηγορίας. 

Σύμφωνα με τους εμπόρους, ακόμη και σε περίπτωση από

τομης αύξησης της προσφοράς των "πρώτων" ψαριών (που θα προ

κύψει με τη διάθεση των προϊόντων του ιχθυοτροφείου), η μείω

ση των τιμών που θα παρατηρηθεί θα είναι μικρή, ειδικά κατά 

τη θερινή περίοδο λόγω του τουριστικού ρεύματος. 
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Άρα υπάρχει περιορισμένη ελαστικότητα τιμών στα "πρώ

τα" ψάρια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Εξέλιξη και εποχική διακύμανση τιμών 

λιανικής πώλησης 

Μέσες τιμές αλιεύματος δρχ./χγρ. 

Έτος Είδος 
Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας 

Τσίπουρα 

Λαβράκι 

Τσιπούρα 

Λαβράκι 

Τσιπούρα 

Λαβράκι 

Γλώσσα 

Γαρ L δα 

Τσιπούρα 

Λαβράκι 

Γλώσσα 

Γαρ Lδα 

600 

1.000 

1.000 

1.000 

1.250 

1.300 

1.300 

1.500 

1.400 

1.400 

1.500 

1.750 

700 

1.300 

1.300 

1.200 

1.350 

1.400 

1.400 

1.600 

-

-

-

-

550 

950 

950 

900 

1.250 

-

1.300 

1.500 

-

-

-

-

700 

1.200 

1.200 

1.200 

1.300 

1.360 

1.350 

1.550 

1.400 

1.600 

1.600 

1.850 
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3.1. Γενικές κατευθύνσεις και στόχοι 

Η μελέτη αυτή έχει στόχο τη δημιουργία μονάδων εντατι

κής υδατοκαλλιέργειας. 0 όρος "εντατικής" αναφέρεται στην αυ

ξημένη παραγωγή ανά Μ2, στην πυκνότητα δηλαδή των εκτρεφόμε-

νων ατόμων ανά μονάδα επιφανείας της υδάτινης έκτασης εκτρο

φής, σε σχέση με την αντίστοιχη στο φυσικό περιβάλλον των ει

δών. 

Είναι φανερό ότι, κάτω από τέτοιες συνθήκες, η βιομάζα 

των ψαριών που εκτρέφονται δεν μπορεί πλέον να εξαρτηθεί από 

το ποσό της τροφής που βρίσκεται στο περιβάλλον. Θα πρέπει να 

προστεθεί τροφή υψηλής μετατρεψιμότητας, για να επιτευχθεί η 

αναφερόμενη παραγωγή. Στις περιπτώσεις εντατικών υδατοκαλ

λιεργειών προτιμάται η βιομηχανοποιημένη τροφή, και αυτό για

τί η προκαθορισμένη σύσταση της σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 

λίπη, βιταμίνες και θρεπτικά άλατα ανεβάζει τον συντελεστή 

μετατρεψιμότητας σε 1,5-2 προς 1 (δηλαδή απαιτούνται 1,5-2 

χγρ. τροφής για την παραγωγή 1 χγρ. ψαριού), Bra'a'ten (1986), 

Phillips (1984). 

0 αντίστοιχος συντελεστής της νωπής τροφής είναι 7/1. 

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά,̂  η χρήση της βιομηχανοποιημέ

νης τροφής οδηγεί στη συγκεκριμένη παραγωγή σε μικρότερο χρο

νικό διάστημα και σε χαμηλότερο κόστος. 

Αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της μελέτης αυτής είναι η 
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έρευνα των δυνατοτήτων ιχθυοκομικής ανάπτυξης του Αμβρακικού, 

μέσα στα όρια που επιτρέπονται από τις ανάγκες διατήρησης της 

οικολογικής ισορροπίας του τόπου και τις δυνατότητες εισαγω

γής τεχνολογικών μεθόδων κατάλληλων για την περιοχή. Μέσω δε 

της παραγωγής τέτοιων μονάδων αυξάνεται η προσφορά αλιευμάτων 

στην εγχώρια αγορά και περιορίζονται αντίστοιχα οι εισαγωγές. 

Μέσα στα σχέδια της προτεινόμενης ιχθυοτροφικής μονάδας είναι 

και η εισαγωγή και βελτίωση των μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε 

θαλάσσιους κλωβούς. 

3.2. Επιλογή ειδών για εκτροφή 

Τα είδη που προτείνονται για εκτροφή στη μονάδα είναι 

η τσίπουρα (Sparus auratus) και το λαβράκι (Dicentrarchus la-

brax) που ανήκουν στα ψάρια Α' κατηγορίας. 

Και τα δύο είδη υπάρχουν στον Αμβρακικό Κόλπο και έτσι 

είναι γνωστό ότι μπορούν να αναπτυχθούν στις περιβαλλοντικές 

και βιολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Συμφωνά με τον Ravagnan G. (1979), το λαβράκι θεωρεί

ται εξαιρετικό είδος για εντατική καλλιέργεια στις χώρες της 

Μεσογείου. Έχει πολύ καλή εμπορική αξία και είναι αρκετά αν

θεκτικό σε συνθήκες "stress". 

Η εντατική εκτροφή της τσιπούρας έχει παράδοση στη Ν. 

Γαλλία και στη Βρετάννη, όπου έγιναν και οι πρώτες πειραματι

κές προσπάθειες για την τεχνητή αναπαραγωγή του είδους. Θεω

ρείται από τα πιο επιτυχημένα είδη στην πάχυνση σε πλωτούς 

κλωβούς (Pitt, 1977). 

Το πιο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

στις μονάδες εκτροφής των πιο πάνω ειδών είναι η προμήθεια 
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του γόνου. Η εκκόλαψη προνυμφών λαβρακιού και τσιπούρας και η 

παραγωγή γόνου, ενώ πραγματοποιείται σε σημαντική έκταση στο 

Ισραήλ, τη Γαλλία και την Ιταλία, μόλις πρόσφατα πήρε στην 

Ελλάδα τη μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης. Παρ' όλα αυτά, στην 

περίπτωση αγοράς απαιτείται αυστηρός έλεγχος και παρακολούθη

ση των προς εμπορία ιχθυ5ίων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κα

λή επιβίωση και ανάπτυξη τους στους θαλάσσιους κλωβούς. Ένα 

ποσοστό του απαιτούμενου γόνου μπορεί να καλυφθεί από την 

αλιεία στις γύρω περιοχές του κόλπου, σε ποσότητες ασφαλείας 

για τους πληθυσμούς των δύο ειδών. 

Εδώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως μια τέτοια διαδικα

σία θα απαιτούσε και εγκατάσταση προσαρμοστηρίου άγριου γό

νου* . 

1. Τμήμα προσαρμογής άγριου γόνου 

Αποσκοπεί στον περιορισμό του ποσοστού του εισαγόμενου 
γόνου, κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της μονάδας, αλλά 
και στην προστασία της καλλιέργειας από τυχόν παθογόνους μι
κροοργανισμούς που θα μπορούσε να εισαγάγει ο άγριος γόνος σε 
αυτήν. Περιλαμβάνει: 

- το κτίσμα όπου μέσα θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές προσαρ
μογής, 

- τον αγωγό μεταφοράς και τα μηχανικά φίλτρα νερού, 
- το αντλιοστάσιο. 

Στις δεξαμενές αυτές θα συλλέγεται άγριος γόνος που θα 
προσαρμόζεται στη βιομηχανοποιημένη τροφή και στις υψηλές πυ
κνότητες εκτροφής μέχρι βάρους 2-3 γραμμ./άτομο. 

0 άγριος γόνος συγκεντρώνεται αρχικά στις δεξαμενές 
του προσαρμοστηρίου, όπου και θα περάσει μια περίοδο προσαρ
μογής στη βιομηχανοποιημένη τροφή, σε μορφή πελέτας, και στις 
υψηλές πυκνότητες εκτροφής. Γίνονται συχνές δειγματοληψίες με 
σκοπό την πρόληψη και τη διάγνωση τυχόν ασθενειών που μπορεί 
να μεταφερθούν από τον άγριο γόνο στο ιχθυοτροφείο. Αναλυτι
κότερη περιγραφή της ανάγκης του προσαρμοστηρίου γίνεται στο 
Κεφάλαιο 5. 
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3.3. Επιλογή μεθόδου εκτροφής 

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, το ιχθυοτρο

φείο θα τροφοδοτηθεί με γόνο τσιπούρας και λαβρακιού, προμη-

θευόμενο αρχικά από την ιδιωτική αγορά και αργότερα από τον 

ιχθυογεννητικό σταθμό της Πωγωνίτσας. 

Οι πλωτοί κλωβοί πλεονεκτούν ως μέθοδος εντατικής εκ

τροφής τσιπούρας και λαβρακιού, σε σχέση με αυτή των δεξαμε

νών, στα εξής στοιχεία: 

- Στη μικρή σχετικά έκταση που καταλαμβάνει μια μονάδα κλω

βών. 

- Στη συνεχή ανανέωση του νερού δίχως ενεργειακές σπατάλες. 

- Στη σταθερότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

βρίσκονται οι κλωβοί (θάλασσα). 

- Στη μικρή σχετικά δαπάνη επένδυσης ανά τόνο παραγόμενου 

ψαριού. 

- Στα λιγότερα εργατικά που απαιτούνται κατά τη διαλογή των 

ψαριών. Επίσης δεν απαιτείται καθαρισμός των υπολειμμάτων 

της τροφής. 

- Στον εμπλουτισμό των δικτύων με φυσική νωπή τροφή από το 

περιβάλλον. 

- Στην αλιευτική εκμετάλλευση του χώρου γύρω από τα κλουβιά. 

Βέβαια η μέθοδος εκτροφής σε δεξαμενές αποδίδει καλύ

τερα στην παραγωγή και στην εξασφάλιση του καλού ελέγχου και 

της περιποίησης των ψαριών, για τα περισσότερα είδη, αλλά εί

ναι οικονομικά ασύμφορη στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου 

ότι το λαβράκι και η τσιπούρα αποδίδουν πολύ καλά και στους 

ιχθυοκλωβούς. Η χρήση δεξαμενών στις εντατικές εκτροφές αυξά

νει πολύ το απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης, γι' αυτό και προ-
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σφέρεται μόνο για είδη που απαιτούν συνεχή έλεγχο και αυστη

ρές συνθήκες καθαριότητας (π.χ. γαρίδα), ή σε είδη που δύνα

νται να εκτραφούν σε πολύ υψηλές πυκνότητες (π.χ. χέλι), έτσι 

ώστε οι υψηλές αποσβέσεις να αντισταθμίζονται από τη μεγάλη 

παραγωγή ανά μονάδα επιφανείας. 

Δεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσαρμοστήρια 

του άγριου γόνου, όπου θεωρούνται απαραίτητα τα παρακάτω πλε

ονεκτήματα τους: 

- Η ανεμπόδιστη διακίνηση του νερού από τη θάλασσα και αντί

στροφα. 

- Η μικρή σχετικά συντήρηση των δεξαμενών. 

- Η μικρότερη από τους κλωβούς απώλεια μετατρέψιμης τροφής. 

- Η καλύτερη και πιο ελεγχόμενη εκτροφή, καθώς και η ευκολό

τερη και ασφαλέστερη διαλογή. 

- Η απομόνωση, σε περίπτωση μόλυνσης, των υπόλοιπων ψαριών. 

- 0 άμεσος έλεγχος της θνησιμότητας και η εύκολη απομάκρυνση 

των νεκρών ψαριών. 

- Η εύκολη επέμβαση με αντιβιοτικά μείγματα για την πρόληψη 

και καταπολέμηση ασθενειών. 

3.4. Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας 

Τα κριτήρια επιλογής μιας περιοχής για την εγκατάσταση 

μονάδας ιχθυοκλωβών βασίζονται καταρχήν στις παρακάτω προϋπο

θέσεις: 

i. Κυματισμός: Δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται κύματα ψηλό

τερα από ένα μέτρο. Ιδανικές περιοχές θεωρούνται οι 

κλειστοί και απάνεμοι κόλποι. Σε περιπτώσεις όμως που η 

ειδική κατασκευή του κλωβού το επιτρέπει (αντοχή σε κύμα 
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ύψους μέχρι 2 μ.), προτιμώνται οι πιο ανοιχτές περιοχές 

με καλύτερη ανανέωση νερού. 

ii. Βάθος: Η θάλασσα πρέπει να έχει βάθος μεταξύ 15 και 30 

μ., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του νε

ρού και να μη δυσχεραίνεται η αγκίστρωση των κλωβών. Το 

βάθος αυτό πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση 

από την ακτή, έτσι ώστε η επικοινωνία με την ξηρά να γί

νεται με σχετική ευκολία. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι 

σε τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται συχνά προβλήματα 

ασφαλείας και απαιτούνται ειδικά συστήματα προστασίας, 

iii. Σύσταση βυθού: Πρέπει να είναι αμμώδης ή βραχώδης, αφού 

ο αργιλώδης βυθός σημαίνει συνήθως προβλήματα κυκλοφορί

ας νερού. 

iv. Ποιότητα νερού: Οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων 

του θαλασσινού νερού, θερμοκρασία, αλατότητα, περιεκτι

κότητα σε οξυγόνο, pH, διαφάνεια, που θα ληφθούν μετά 

από δειγματοληψίες, πρέπει να βρίσκονται μέσπ στα όρια 

αντοχής των ψαριών που εκτρέφονται, 

ν. Εγκαταστάσεις ξηράς: Η βάση στην κοντινότ£ρη Ι
1
 ,ρά θεω

ρείται πλεονέκτημα, αφού εκεί μπορούν νο εγκν τασταθούν 

αποθήκη και άλλοι βοηθητικοί χώροι, απαραίτητοι για τη 

σωστή λειτουργία της μονάδας. 

vi. Πρόσβαση : Η πρόσβαση στην περιοχή των κλωβών θα πρέπει 

να είναι καλή και να εξασφαλίζει την άνετη μετακίνηση 

των τροφών και των αλιευμάτων. 
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4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα συστήματα ιχθυοκλωβών επηρεάζουν το θαλάσσιο περι

βάλλον τους ως προς τέσσερα κυρίως στοιχεία: 1) τον χώρο που 

καταλαμβάνουν, 2) τη μείωση της ροής των θαλάσσιων ρευμάτων, 

3) τον οργανικό εμπλουτισμό του άμεσου περιβάλλοντος και 

Α) την αισθητική της περιοχής, και με τους εξής τρόπους: 

4.1. Χώρος 

Καταλαμβάνουν χώρο ο οποίος μπορεί να συμπίπτει με τον 

βιότοπο του γόνου των διαφόρων ειδών. Αυτός συχνάζει σε περι

οχές με αυξημένη βλάστηση και χωρίς θηρευτές και κυρίως κοντά 

σε δέλτα ποταμών είτε "εισόδους" λιμνοθάλασσας (υφάλμυρα νε

ρά). Για τον συγκεκριμένο τύπο ιχθυοκαλλιέργειας οι κλωβοί 

αγκυροβολουνται σε βάθος μεγαλύτερο των 20 μ., μακριά από την 

ακτή. 

Συμφωνά δε με τον Guerrero (1982α), οι κλωβοί προσελ

κύουν ιχθυοπληθυσμούς και συχνά προσφέρουν καταφύγιο σε αυ

τούς από τους θηρευτές τους. 0 Santos (1979) αναφέρει το πα

ράδειγμα του "γατόψαρου" Arius manilensis, ο πληθυσμός του 

οποίου μειωνόταν για αρκετά χρόνια λόγω της ρύπανσης και της 

υπεραλίευσης, ενώ "συνήλθε" όταν βρήκε καταφύγιο στα συστήμα

τα περίφραξης (Laguna de Bay). 
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4.2. Ροή θαλάσσιων ρευμάτων 

Η μείωση της ροής των θαλάσσιων ρευμάτων εξαρτάται από 

την αρχική ταχύτητα τους, την πυκνότητα του νερού, το σχήμα 

και το μέγεθος των κλωβών, τον τύπο και το μάτι του διχτύου, 

και τις πυκνότητες των εκτρεφόμενων ψαριών. Εάν ληφθούν υπόψη 

αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να σχεδιαστεί το "optimum" σύστη

μα εκτροφής για τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να εξασφα

λίζεται η απαιτούμενη συγκέντρωση Ο2 και η απομάκρυνση των 

τροφικών υπολειμμάτων. Παράλληλα συνιστάται η αναταραχή του 

θαλάσσιου πυθμένα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, έτσι ώστε 

να οξειδώνονται τα κατάλοιπα της τροφής, όπως επίσης και η 

συχνή αλλαγή της θέσης των κλωβών. 

4.3. Οργανικός εμπλουτισμός των υδάτων 

και του πυθμένα 

Παραδείγματα: 

Στο θέμα αυτό υπάρχουν οι εμπειρίες 2 ευρωπαϊκών χωρών 

που έχουν εφαρμόσει από ΙΟετίας αυτή τη μέθοδο εντατικής εκ

τροφής ψαριών. 

- Η πρώτη είναι η Νορβηγία, όπου έχει αναπτυχθεί ιδιαί

τερα η εκτροφή του σολωμού σε μεγάλους ιχθυοκλωβούς. 

Αναφέρονται εδώ τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας 

έρευνας των επιπτώσεων σε μια περιοχή εγκατάστασης ιχθυοκλω-

βών (Braaten, 1986). 

Η αρχική ιχθυοφόρτιση των κλωβών, το 1970, ήταν 8-10 

χγρ./μ3, ενώ αργότερα αυξήθηκε σε 25-30 χγρ./μ3 (1975-1984), 

και 30-50 χγρ./μ3 το 1986. 
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Τα βασικά άλατα που αποβάλλονται αρχικά στο περιβάλλον 

είναι τα απόβλητα της διαδικασίας εκτροφής των ψαριών δηλαδή: 

Ν0
3
-

> σε χαμηλή σχετικά συγκέντρωση 

PO« Ξ 

NH<j+ + ΝΗ3 σε υψηλή συγκέντρωση 

Με την αύξηση της ιχθυοφόρτισης οι συγκεντρώσεις των 

φωσφορικών αυξάνονται σταδιακά. 

Ένας παράγοντας που συντελεί σε αυτό είναι η υπερβολι

κή τροφοδοσία που συχνά ξεπερνά κατά πολύ τις τροφικές ανά

γκες των ψαριών. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με το πο

σοστό συγκέντρωσης ΡΟ^Ξ στην τροφή, το 60Χ του οποίου δεν κα

ταναλώνεται από το ψάρι, προκαλούν τις τοπικές υπερσυγκεντρώ-

σεις φωσφορικών αλάτων στο υπόστρωμα του πυθμένα κάτω από τα 

κλουβιά. 

Σημειώνεται δε ότι στα 100 γραμμ. αποβαλλόμενου φωσφό

ρου τα 11 γραμμ. διαλύονται στο νερό και τα 62 απορροφώνται 

στο υπόστρωμα, ενώ στα 100 γραμμ. αποβαλλόμενου αζώτου, τα 62 

γραμμ. διαλύονται στο νερό και τα 17 γραμμ. απορροφώνται στο 

υπόστρωμα. 

Επομένως, η ιδανική συγκέντρωση των παραπάνω συστατι

κών στην τροφή θα ήταν αυτή που δεν θα παρείχε περίσσεια στο 

περιβάλλον, π.χ., στο 1 χγρ. τροφής που θα δίναμε στα ψάρια, 

τα 0,2 χγρ. θα αποβάλλονταν ως περιττώματα, ενώ η περίσσεια 

τροφής θα ήταν 0,0. 

Στους σαλωμους, μετά από πολύχρονα πειράματα, ο συντε-
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λεστής μετατρεψιμότητας (F.C.) της ξηράς βιομηχανοποιημένης 

τροφής κατέβηκε από το 3 στο 1,3, μαζί με τις απώλειες μέσα 

από τα δίχτυα, και στο 1,5 για την υγρή τροφή (συγκέντρωση 

Η2Ο = 15%). Στην περίπτωση της ξηράς τροφής σε μορφή παστί-

λιας, ο συντελετής μετατρεψιμότητας κατέβηκε στο 1,1. Παρ' 

όλα αυτά πολλοί εκτροφείς στη Νορβηγία, ακόμη και σήμερα, 

επιμένουν στο F.C. « 3, με αποτέλεσμα το υπόστρωμα του βυθού 

κάτω από τα κλουβιά να εμπλουτίζεται με οργανική ύλη σε τέ

τοια ποσά που να αδυνατεί να τα ανακυκλώσει μέσα από τους 

γνωστούς βιοχημικούς κύκλους, ενώ παράλληλα το προβληματικό 

περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, στρέφεται ακόμα και εναντίον 

της ίδιας της ιχθυοτροφικής μονάδας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Braäten (1986), οι κίνδυνοι αυ-

τορρύπανσης σε μια μονάδα ιχθυοκλωβών είναι οι εξής: 

Επίδραση υγθυοκλωΑώυ g T f w t i i r r ^ if,ΡΙ.βήλλΟΜ-

„ , ' ' *""Τ Α*ΛΑηλή " * * * ^ Νεκρά Αποβολή φαρμάκων 
Αποβολή περι,σσει,ας Αποβολή «εκρα γηυυκών 

πΕΟίττωυάτων ϋ,άοια ^ ^ 

Αύζηση της συγκέντρωσης Αέρυα Ευτροφισμός Κατανάλωση 

βακτηρόων παρασίτων _J)£J£L^\iLT.££- *S£2}ìfiÀH!<ìnÜ2 °ÇVYnvn». 

if 

Φαινόμενα ερυθράξ__παλtfiP^.i'OLS 

Αύζηση συχνότητας ασθενειών 
στους εκτρεφομενους ιχθυοπληθυσμούς 

Μερικά χρόνια μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των 

ιχθυοκλωβών στον συγκεκριμένο κόλπο, παρατηρήθηκε συσσώρευση 
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οργανικής ύλης στο άμεσο περιβάλλον και μετρήθηκαν χαμηλές 

συγκεντρώσεις Ο2 στο νερό. Σε αυτό συνέβαλε και η κακή επιλο

γή της περιοχής (ελλιπής ανανέωση του νερού και οι υψηλές ιχ-

θυοφορτίσεις - άνω των 30 χγρ./μ
3
). 

- Το δεύτερο παράδειγμα έρχεται από τη Σκωτία, όπου 

συμφωνά με τον Phillips (1986), η εγκατάσταση μιας μονάδας 

ιχθυοκλωβών μέσα σε μια λίμνη, μετατόπισε σταδιακά τις ανοξι-

κές συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της λίμνης, κάτω από 

τα κλουβιά, από τον Αύγουστο στον Ιούλιο, ένα χρόνο μετά, και 

στον MaLO-Ιούνιο, δυο χρόνια μετά. 

Ως δείκτες για την επιρροή των κλωβών στο περιβάλλον 

χρησιμοποιούνται τα φΰκη. Έτσι ενώ το pH των νερών υπό Κ.Σ. 

είναι 6-7, ή 5,5 το καλοκαίρι, εξαιτίας της αύξησης της χλω

ρίδας, φτάνει το 8. Τα φυκη, ενώ τον χειμώνα δεν καταναλώνουν 

ΡΟ^Ξ, επειδή τα νερά είναι ελαφρά όξινα, το καλοκαίρι χρησι

μοποιούν εντατικά τα ΡΟ^Ξ. Στο θαλάσσιο νερό, αντίθετα, περι

οριστικός παράγοντας είναι το Ν2» και όχι τα Ρ0<» = . Π.χ. τοξι

κά δινομαστίγωτα με την προσθήκη βιταμινών παράγουν τοξικές 

ουσίες. 

4.4. Εισαγωγή στις μεθόδους καθορισμού των ιχθυοφορτίσεων 

με κριτήριο την επιβάρυνση σε φώσφορο 

Παρακάτω περιγράφεται μια μέθοδος καθορισμού της δυνα

τής ιχθυοφόρτισης τμήματος συγκεκριμένου βιοτόπου, μέσω της 

εγκατάστασης ιχθυοτροφικής μονάδας εντατικής μορφής, με κρι

τήριο την επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε φώσφορο. 

Βιότοπος : φυσική ευρωπαϊκή λίμνη 

Καταλαμβανόμενη έκταση: 1.000 στρέμματα 
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Βάθος νερού : 10 μέτρα 

Ανανέωση νερού : 1 φορά/χρόνο 

Τύπος μονάδας : εντατική καλλιέργεια πέστροφας σε ιχ-

θυοκλωβούς 

Περιγραφή μεθόδου: 

- Καθορίζεται η συγκέντρωση του φωσφόρου της λίμνης Ρ, [Ρ]i 

πριν την εγκατάσταση της μονάδας, π.χ. 15 mgr/m3 (Monitor

ing program). 

- Ορίζεται ως [P]f η μέγιστη αποδεκτή αύξηση της συγκέντρω

σης φωσφόρου μετά την εγκατάσταση της μονάδας, π.χ. 60 

mgr/m3. 

- Βρίσκεται η διαφορά Δ[Ρ] = [P]f - [Ρ]i = 45 mg/m3. 

- Χρησιμοποιείται η εξίσωση Larsen-Mersier (1976) όπου 

L
y
 ψαριών (1 - R

y
 ψαριών) 

[Ρ]
 = 

Ζρ 

Ly = δυνατότητα ιχθυοφόρτισης ανά m2, (gr/1112/έτος). 

Ry = συντελεστής συγκράτησης, (R = 1/ρ). 

ρ = ρυθμός συγκέντρωσης στο υπόστρωμα. 

ν 

Ζ = -, (ν = m3 Η2Ο, και Α = m2 της περιοχής). 

Α 

Δ [Ρ] · Ζρ 1 

Ly = = Ry = s 0,54 

1 - Ry 1 + 0,747 · ρ · 0,507 
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45 χ 10 χ 1 

L
y
 = = 0,833 gr/m2/y 

0,54 

- Εφόσον η Α = 106 m2 = δυνατότητα επιπλέον φόρτισης = 

= 0,833 χ 106 gr/m2/éToç. 

- Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι η επιβάρυνση σε φώσφορο φτά

νει τα 17,7 kgr/έτος, δηλαδή F.C. « 1,5:1 (τροφή = πελέ-

τες), τότε η δυνατή παραγωγή ψαριών θα είναι: 

0,833 χ 106 

s 47 τόν./έ^ος 

17.700 

Αυτός ο θεωρητικός αριθμός αφορά μόνο την προστασία 

του βιότοπου από την υπερβολική συγκέντρωση φωσφόρου και δεν 

περιλαμβάνει τους άλλους παράγοντες, π.χ. ποιότητας νερού, 

πρωτογενούς παραγωγής και συγκέντρωσης Ο2. 

Στην περίπτωση εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε κλουβιά, 

τον αντίστοιχο περιοριστικό ρόλο του φωσφόρου τον παίζει το 

άζωτο. 

Ένα δεύτερο παράδειγμα μάς δείχνει μια μέθοδο υπολογι

σμού της ιχθυοφόρτισης σε μια εντατική καλλιέργεια ψαριών 

γλυκού νερού σε κλουβιά. 

Στο σχέδιο αυτό θεωρείται ότι ο ρυθμός αύξησης των ψα

ριών εξαρτάται από την τροφή και τη συγκέντρωση Ο2. 

Τροφή 

Υπολογίζονται η ροή του νερού V και η δυνατότητα φιλ

τραρίσματος του ψαριού F. Τότε η μέγιστη αποδεκτή ιχθυοφόρτι-

ση SD max, (ψάρια/πι3 Η2Ο) είναι: 
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Vi χ 1.000 

SD max β 

F χ L 

όπου: 

Vi = ταχύτητα του νερού μέσα στον κλωβό, (M/sec). 

F = δυνατότητα φιλτραρίσματος του ψαριού, (ml/sec). 

L = μήκος της πλευράς του κλωβού που είναι παράλληλη προς 

το ρεύμα του νερού. 

Εάν υποθέσουμε ότι: 

Διαστάσεις κλωβού * 5 x 5 χ A m, (100 m3) 

L = 5 M 

Vi s 0,1 cm/sec 

F s 30 ml/sec/ψάρι 

0,1 χ 1.000 
τότε SD max = = 667 ψάρια/πι3 

0,3 χ 5 

Οξυγόνο 

Στην ίδια περίπτωση και με θ Η2Ο = 30oC, η περιεκτικό

τητα του Û2 σε επίπεδο κορεσμού κατά 100% είναι 7,6 mg/lt. 

Τότε η παροχή 02 στον κλωβό είναι: 

Vi x A x 1.000 x 7,6 - 152 mg 0
2
/sec = 

= 5,47 x 105 mg 02/ώρα. 

Εάν υποθέσουμε ότι η περιεκτικότητα σε 0
2
 του εξερχό

μενου από τον κλωβό νερού είναι 3,31 x 105 mg 02/h και ότι οι 

κλωβοί γεμίζονται με ψάρια βάρους 50 gr, τότε, σύμφωνα με τον 

Ross L.G. (1983), οι απαιτήσεις σε 0
2
 μετά την τροφοδοσία στο 
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2% του βάρους/ημέρα θα είναι 328 mg C^Agr/upa, τότε: 

Δυνατή ιχθυοφόρτιση = —jgg 

3,31_x 105 

""328 1.009 

Μ3 100 
=10,1 kgr/m3 

Τα παραδείγματα αυτά αναφέρθηκαν για να τονιστεί ο 

αριθμός των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να 

καθοριστεί η δυνατή ιχθυοφόρτιση των κλωβών μιας ιχθυοτροφι-

κής μονάδας, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες φυσικά επιστρέφουν και 

στην ίδια την καλλιέργεια. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί, για μια ακόμα φορά, πως στις 

ιχθυοκαλλιέργειες που γίνονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον δεν 

υπάρχουν "πρότυπες" ιχθυοφορτίσεις, αλλά αυτές είναι συνάρτη

ση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών του βιοτόπου. 

Έτσι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για 

την εκτίμηση μιας τοποθεσίας είναι: 

- 0 καθορισμός της πρωτογενούς παραγωγής. 

- Η μελέτη της φυσικής παραγωγικότητας της περιοχής σε ψάρια 

/χρόνο. 

- 0 καθορισμός του F.C. της τροφής που θα χρησιμοποιηθεί. 

- 0 υπολογισμός των επιπλέον φορτίσεων σε φώσφορο από την 

τροφή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

- Η δυνατή παραγωγή ψαριών συναρτήσει της πρωτογενούς παρα

γωγής (εκτατική καλλιέργεια). 

- Τα επίπεδα οξυγόνου του νερού. 

- Η θέση και ταχύτητα των ρευμάτων. 

Στην έρευνα αυτή θα υπολογιστούν οι ιχθυοφορτίσεις συ

ναρτήσει του αριθμού των παραγόντων. Εφαρμόζεται φυσικά η μι-
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κρότερη υπολογισθείσα τιμή, εκτός εάν μπορεί να μεταβληθεί ο 

αντίστοιχος παράγοντας. 

4.5. Αισθητική 

Ως προς την αισθητική της περιοχής οι κατασκευές θα 

πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαταράσσεται 

η φυσική ομορφιά του τοπίου, το οποίο άλλωστε δεν πρέπει να 

θεωρείται τουριστικά αξιοποιήσιμο. 

Σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα των 

κατασκευών, είναι δυνατή η σύνθεση καλαίσθητων και ταυτόχρονα 

λειτουργικών μοντέλων ιχθυοκλωβών, οι οποίοι θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν και την άνετη μετακίνηση και εργασία του προσω

πικού, ακόμα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τέτοια 

μοντέλα παρουσιάζονται ήδη κάθε χρόνο στις ιχθυοκομικές εκθέ

σεις της Βερόνας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας. 
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5. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΑΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

5.1. Γενικά 

Υπάρχουν πέντε ομάδες οργανισμών που προκαλούν ασθέ

νειες στα ψάρια. 

1. Εξωπαρασιτικοί οργανισμοί., 

2. Ενδοπαρασιτικοί οργανισμοί, 

3. Βακτήρια, 

Α. Ιοί, 

5. Οργανισμοί που παράγουν τοξικές, για τα ψάρια, ουσίες. 

Η εκδήλωση ασθενειών στις ιχθυοτροφικές μονάδες συνδέ

εται συνήθως: 1) με την κακή διαχείριση αυτών (ελλιπής δια

τροφή, υποβαθμισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες), 2) λανθασμέ

νη επεξεργασία τροφής, 3) κακή διαλογή, 4) με τη μεταφορά 

άγριου γόνου από άλλες περιοχές ή την εισαγωγή γόνου χωρίς να 

έχει προηγηθεί αυστηρός έλεγχος. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υψηλές πυκνότητες εκτροφής 

των ψαριών συντελούν στην ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας σε 

όλο τον πληθυσμό. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω η συμβολή ενός προσαρμοστηρίου 

και στην πρόληψη των ασθενειών θεωρείται σημαντική, ενώ στον 

εισαγόμενο γόνο γίνεται επιτόπου επιλογή των υγιών ιχθυδίων 

από τον ιχθυολόγο της μονάδας. 

Τα ιχθύδια παραμένουν στο προσαρμοστήριο μέχρι μέσου 

βάρους 2-3 γραμμ., οπότε και μεταφέρονται στους ιχθυοκλωβούς 

239 



ανάπτυξης. Εκεί εκτρέφονται μέχρι μέσου βάρους 50 γραμμ. Κατά 

το τελευταίο στάδιο μεταφέρονται στους κλωβούς πάχυνσης όπου 

και παραμένουν μέχρις εμπορευσίμου μεγέθους (300-330 γραμμ.)· 

5.2. Σχέδιο πρόληψης-αντιμετώπισης ασθενειών 

Μπορούμε να κατατάξουμε σε δυο κατηγορίες τους κινδύ

νους που διατρέχει μια ιχθυοτροφική μονάδα από τις πιθανές 

περιπτώσεις ασθένειας στα εκτρεφόμενα ψάρια. 

1. Τις καταστροφικές απώλειες λόγω θανατηφόρων βακτηριώσεων 

είτε ιώσεων και, 

2. Τις συνεχείς σποραδικές απώλειες που οφείλονται σε όχι 

πολύ σοβαρές ασθένειες, αλλά μπορούν να μειώσουν σημαντι

κά την αποδοτικότητα της μονάδας. 

Το οικονομικό βέβαια κόστος μιας ασθένειας είναι συχνά 

ανάλογο του χρονικού διαστήματος που έχει ήδη εκτραφεί ο γό

νος, και είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν αυτός έχει φτάσει το 

εμπορεύσιμο μέγεθος. 

Ένα σχέδιο λοιπόν πρόληψης και αντιμετώπισης των ασθε

νειών σε μια ιχθυοτροφική μονάδα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 

ενότητες: 

5.2.1. Συγκέντρωση πληροφοριών 

Απαραίτητη είναι η συγκέντρωση όλων των δυνατών πληρο

φοριών πάνω στις γνωστές ασθένειες του εκτρεφόμενου είδους, 

τα συμπτώματα τους, τον βαθμό κινδύνου που περικλείουν για το 

συγκεκριμένο είδος κτλ. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών 

θα στηριχτεί: 
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- στην προηγούμενη εμπειρία άλλων εκτροφέων του είδους, 

- στο επιστημονικό "status" της γνώσης της συγκεκριμένης 

ασθένειας, 

- στην ύπαρξη αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου της ασθένειας, 

- στη γνώση της βιολογίας του εκτρεφόμενου είδους, 

- στην ύπαρξη υπεύθυνου ιχθυοπαθολόγου. 

5.2.2. Εφαρμογή μέτρων 

Πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που θα μειώσουν 

την πιθανότητα πρόκλησης ή μετάδοσης κάποιας ασθένειας. Τα 

μέτρα αυτά είναι : 

- Η διατήρηση της ποιότητας του νερού σε υψηλά επίπεδα. 

- 0 εξοπλισμός της μονάδας με εργαστήριο για τον συχνό δειγ

ματοληπτικό έλεγχο των νερών. 

- Η ύπαρξη σχεδίου άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις θανατηφό

ρων επιδημιών. 

- 0 επιτόπου πειραματισμός με διάφορα εμβόλια για τις γνω

στές θανατηφόρες ασθένειες. 

- Η λειτουργία προσαρμοστηρίου γόνου. 

Στην καθημερινή διαχείριση της μονάδας θα πρέπει να 

αποφεύγεται : 

- Η μεταφορά υλικών από τη μια δεξαμενή στην άλλη. 

- Η εισαγωγή άγριου ή εισαγόμενο γόνου στις δεξαμενές πάχυν

σης, εάν αυτός δεν έχει παραμείνει για 30 τουλάχιστον ημέ

ρες σε προσαρμοστήριο. 

Θα πρέπει επίσης: 

- Να αναγνωριστούν οι μεταφορείς κάθε θανατηφόρας ασθένειας 

για το είδος, μέσα από την καθημερινή και προσεκτική παρα-
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τήρηση της καλλιέργειας. 

- Να γίνεται συχνός έλεγχος της ποιότητας του νερού. 

- Να αποστειρώνονται τα απόβλητα του προσαρμοστηρίου. 

- Να αποστειρώνεται η υποδομή του προσαρμοστηρίου. 

Ένας εκτροφέας πρέπει να υπολογίσει ότι ένα σωστά ορ

γανωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των ασθενειών στην 

ιχθυοτροφική του μονάδα θα κοστίσει, κατά μέσο όρο, το 20-30% 

των συνολικών δαπανών λειτουργίας της μονάδας. Το ποσοστό βέ

βαια αυτό εξαρτάται από το εκτρεφόμενο είδος και την υπάρχου

σα υποδομή. 

5.3. Σχέδιο ελέγχου ασθενειών 

Στάδια 

1 Έλεγχος της υγείας του εισαγόμενου γόνου. 

2 Έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας της παρεχόμε

νης τροφής. 

3 Έλεγχος της ποιότητας του νερού. 

4 Έλεγχος των ιχθυοφορτίσεων. 

5 Προληπτική ανοσία (εμβόλια). 

6 Επάρκεια υποδομής και γνώσης για τη διάγνωση μιας 

ασθένειας. 

7 Επάρκεια των φαρμάκων που αντιστοιχούν στις γνωστές 

ασθένειες του είδους. 

8 Συνεχής παρατήρηση, έρευνα και καταγραφή των περι
πτώσεων ασθένειας και των συμπτωμάτων. 

Η επιτυχία του πιο πάνω σχεδίου εξαρτάται από την πα

ρακολούθηση του από επιστήμονα-ιχθυοπαθολόγο και την έγκαιρη 
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επέμβαση στις περιπτώσεις θανατηφόρων ασθενειών. 

5.4. Έρευνα 

Η έρευνα στο πεδίο των ασθενειών που προκαλούνται σε 

ιχθυοτροφικές μονάδες εντατικής μορφής πρέπει να στραφεί σε 3 

κυρίως βασικές κατευθύνσεις: 

5.4.1. Μελέτη περιβαλλοντικών συνθηκών 

Η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα μειώσουν 

στο ελάχιστο το "stress" στους εκτρεφόμενους οργανισμούς εί

ναι πολύ χρήσιμη. Το "stress" αυτό μπορεί να προκαλείται από 

i) ελλιπή σε συστατικά τροφή, ii) υψηλές ιχθυοφορτίσεις, 

iii) ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και αλατότητας και iv) από 

την κακή ποιότητα του νερού. 

Είναι γνωστό ότι στις υδατοκαλλιέργειες τα άτομα που 

εκτρέφονται σε αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πολύ 

πιο ευπαθή σε βακτηριώσεις, κυρίως από βακίλους και ψευδομο-

νάδες. 

5.4.2. Εμβολιασμοί 

Περιλαμβάνουν τους προληπτικούς εμβολιασμούς για τις 

γνωστές και θανατηφόρες ασθένειες. 

0 τομέας αυτός έχει ερευνηθεί αρκετά κατά την τελευ

ταία ΙΟετία, ειδικά για τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, λόγω 

της ανάγκης να μειωθεί η συχνότητα των βακτηριώσεων στους ιχ-

θυοκλωβούς πάχυνσης σαλμονειδών (Fever 1978, Hare11 1978, 
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Johnson 1982). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο γόνος του 1 γραμμ. μπορεί 

να εμβολιαστεί με επιτυχία, ενώ η ανοσία στη συγκεκριμένη 

ασθένεια διαρκεί για 400 και παραπάνω μέρες, εάν ο γόνος εμ

βολιαστεί στα 4 γραμμ. και πάνω. 

Το πιο γνωστό εμβόλιο σήμερα είναι αυτό εναντίον του 

V. angui 11arum, που προκαλεί τη γνωστή ερυθρά ασθένεια στους 

εκτρεφόμενους οργανισμούς (Johnson 1980). 

Φυσικά, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μειώνεται 

απότομα, εάν τα είδη εκτραφούν σε αρνητικές συνθήκες. 

5.4.3. Χημειοθεραπεία 

Είναι το τελευταίο όπλο στο οποίο καταφεύγουμε για την 

αντιμετώπιση μιας ασθένειας. Είναι γνωστό όμως ότι οι παθογό

νοι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν αμέσως αντοχή σε ένα συγκε

κριμένο φάρμακο. 

Πάντως στην τελευταία 50ετία χρησιμοποιήθηκε μια σειρά 

φαρμάκων, αρχίζοντας από τα πιο απλά δηλαδή τη φορμαλίνη, τον 

CuSOit και το "πράσινο του μαλαχίτη" και προχωρώντας στις 

σουλφαμίδες και τα αντιβιοτικά, για την αντιμετώπιση των 

ασθενειών στις ιχθυοτροφικές μονάδες. Στις θαλάσσιες όμως 

υδατοκαλλιέργειες, η χημειοθεραπεία απαιτεί ακόμα διεξοδική 

έρευνα. 

Με την ύπαρξη όμως όλων αυτών των φαρμάκων οι εκτρο

φείς εφησυχάζουν και ξεχνούν ότι στη διαδικασία ελέγχου των 

ασθενειών βασικό ρόλο παίζει η πρόληψη και δευτερεύοντα η 

αντιμετώπιση. 
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5.4.Α. Υγειονομικός έλεγχος του εισαγόμενου γόνου ή είδους 

Σήμερα υπάρχει η άσχημη εμπειρία των ασθενειών που 

"εισήχθησαν" σε μια χώρα μέσω του εμπλουτισμού των υδροβιοτό

πων της με ξένα είδη. Τέτοιο παράδειγμα είναι η ασθένεια που 

προκαλείται στα σαλμονοειδή από το μυξοσπόριο Myxosoma cere

bral is, η οποCa μεταφέρθηκε στην Αμερική με την εισαγωγή σαλ-

μονειδών από την Ευρώπη. 

Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν στη λήψη αυστηρών μέτρων 

προφύλαξης στις περισσότερες χώρες της Β. Αμερικής και της 

Ευρώπης, και δημιούργησαν τον θεσμό της "καραντίνας" ή του 

"προσαρμοστηρίου" στις ιχθυοτροφικές μονάδες, με αποτέλεσμα 

μερικά εισαγόμενα είδη να περνούν όλο τους τον βιολογικό κύ

κλο σε συνθήκες "καραντίνας". 

Επίσης περιορίστηκαν οι "εμπλουτισμοί" των υδροβιοτό

πων με εισαγόμενα είδη και σήμερα γίνονται, στις χώρες αυτές, 

μόνο μετά από αυστηρές μελέτες. 

5.5. Γνωστές ασθένειες των ειδών: Sparus auratus 

και Dicentrarchus labrax 

5.5.1. Λαβράκι (D. labrax) 

Σημείο σώματος Παθογόνος μικροοργανισμός Σοβαρότητα 

Στα βράγχια Trichodina sp. (πρωτόζωο) ++ (στο γό
νο) 

Diplectanum aequans + 

Colponema sp. +++ 
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Σημείο σώματος 

Βράγχια 

Χοληδόχος κύστη 

Παθογόνος μικροοργανισμός Σοβαρότητα 

Επιθηλιοκύστη + 

Colobomates labrachis 

(κωπήποδο) + 

Myxolobus sp. (myxosporidae) +++ 

Ceratomyxa sp. +++ 

Colponema sp. 
(μαστιγωτά πρωτόζωα) +++ 

5.5.2. Τσιπούρα (S. auratus) 

Σημείο σώματος 

Βράγχια 

Παθογόνος μικροοργανισμός 

Trichodina sp. 

Colponema sp. 

Amylodium occetatum 

(μεταπρονύμφες, ώριμα άτομα) 

Επιθηλιοκύστη 

Caligus minimus (κωπήποδο) 

Σοβαρότητα 

++ 

+ 

+++ 

+ 

++ 

5.6. Αντιμετώπιση ασθενειών 

Επιπλέον προκαλούνται και στα δύο είδη συχνές βακτη-

ριώσεις -λόγω τραυματισμών- στις πληγές, οι οποίες αντιμετω

πίζονται με αντιβίωση που παρέχεται μέσω της τροφής. 

Οι μυκητιάσεις αντιμετωπίζονται με μπάνιο ή ντους, σε 

διάλυμα πράσινου του μαλαχίτη. 

Οι βακτηριώσεις που οφείλονται σε Gram- βακτήρια αντι-
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μετωπίζονται με παραμονή για μισή ώρα σε διάλυμα 10 ppm οξα

λικού οξέος ή οξυτετρακυκλίνης. θεραπεύονται σε 24 ώρες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή τροφής ελλιπούς σε 

βασικά συστατικά επιδρά αρνητικά στο ανοσοποιητικό σύστημα 

του είδους. Τα συστατικά αυτά είναι κυρίως: 

- Τα λιπίδια (πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 18:5ω3, 22:5ω3). 

- Οι βιταμίνες (Β, C, Ε). 

- Τα ιχνημέταλλα, π.χ. Ζπ. 

Εξάλλου σύμφωνα με τον Giorgetti (1986), οι δυσμορφι-

σμοί του εκτρεφόμενου λαβρακιού μειώνονται σημαντικά με τη 

σωστή διατροφή. 

5.7. Συμπεράσματα 

Επομένως, οι ασθένειες αποτελούν έναν σοβαρό κίνδυνο 

για τη βιωσιμότητα μιας ιχθυοτροφικής μονάδας, ο οποίος όμως 

μπορεί να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί, από μεν τον εκ

τροφέα με τη σωστή εφαρμογή των γνωστών προληπτικών μέτρων, 

την καλή πληροφόρηση πάνω στο ιστορικό των ασθενειών αυτών 

και την άντληση νέων πληροφοριών, από δε το Κράτος με την 

εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων πειραματισμού και έρευνας 

στα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που ασχολούνται με το αντι

κείμενο. 

Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητή στους εκτροφείς η 

ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης των 

γνωστών ασθενειών που προσβάλλουν το εκτρεφόμενο είδος, έστω 

και αν αυτό γίνει σε βάρος του καθαρού κέρδους της μονάδας. 

Άλλωστε οι υψηλοί συντελεστές οικονομικής απόδοσης μιας μο

νάδας ιχθυοκλωβών επιτρέπει τη δαπάνη αυτή. Ακόμα δε περισσό-
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τερο όταν με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σταθερή απόδοση 

της μονάδας. 

Είναι σήμερα γνωστό ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι με

ταφορείς μιας ασθένειας είναι "τυχοδιωκτικά" είδη μικροοργα

νισμών, ικανά να προσβάλουν έναν ολόκληρο ιχθυοπληθυσμό, όταν 

αυτός εκτρέφεται σε αρνητικές συνθήκες που του δημιουργούν 

"stress", ενώ αντίθετα είναι εύκολο να ελεγχθούν, όταν εφαρ

μόζονται σωστές συνθήκες καλλιέργειας. 

Επίσης τονίζεται για μια ακόμη φορά η απαραίτητη πα

ρουσία ενός ιχθυοπαθολόγου σε μια περιοχή όπου αναπτύσσονται 

παρόμοιες ιχθυοκομικές επιχειρήσεις. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

6.1. Στάδιο ανάπτυξης του γόνου 

0 γόνος μετά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της προ

σαρμογής του μεταφέρεται, κατόπιν διαλογής, στους κλωβούς 

ανάπτυξης, σε δίχτυα διαστάσεων 4,3 x 2,8 χ 2,5 μ., με διάμε

τρο ματιού 6 μ. Η αρχική πυκνότητα των 10-15 x 103 ιχθυδίων 

ανά δίχτυ (1,3 χγρ./μ
3
) θεωρείται ότι εξασφαλίζει την καλή 

επιβίωση και ανάπτυξη του γόνου. Στους κλωβούς ανάπτυξης με

ταφέρεται και ο εισαγόμενος γόνος, αφού ακολουθηθεί η διαδι

κασία προσαρμογής. 0 συνολικός αριθμός ιχθυδίων που απαιτεί

ται για μια τελική παραγωγή 25 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού 

είναι 100.000 ιχθύδια των 2-3 γραμμ. έκαστο. Στον γόνο της 

τσιπούρας υπολογίζεται μια θνησιμότητα 20%, μέχρι να φθάσει 

το εμπορεύσιμο μέγεθος. Η αντίστοιχη θνησιμότητα στο λαβράκι 

υπολογίζεται στο 15%. Στη μελέτη αυτή δίνεται μια μέση τιμή 

θνησιμότητας 20%, και για τα δύο είδη, που κατανέμεται σε 18% 

στο στάδιο ανάπτυξης και 2% στο στάδιο πάχυνσης. 

Επομένως στο στάδιο ανάπτυξης χρησιμοποιούνται 3 κλω

βοί με 6 δίχτυα των 6 mm. Η τελική πυκνότητα των ιχθυδίων 

υπολογίζεται σε 20 χγρ./μ3. 

Στο στάδιο αυτό και σε μέσο βάρος 50 γραμμ., τα ψάρια 

μεταφέρονται στους κλωβούς πάχυνσης. 

Τα ιχθύδια τρέφονται με βιομηχανοποιημένη τροφή σε 

μορφή παστίλιας, η οποία είναι πλήρης σε πρωτεΐνες, υδατάν-
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θράκες, λιπίδια, βιταμίνες και άλατα και περιέχουν τα συστα

τικά αυτά σε συγκεντρώσεις όμοιες με αυτές της φυσικής τροφής 

των ψαριών. Η διανομή της τροφής γίνεται με αυτόματους εκτρο

φείς και με το χέρι και η ποσότητα της φτάνει το 5% του βά

ρους των ψαριών ανά ημέρα. 0 συντελεστής μετατρεψιμότητας που 

δίνεται σήμερα από τους ερευνητές είναι συχνά μικρότερος από 

1,8 (δηλαδή απαιτούνται 1,8 χγρ. τροφής για να αυξηθεί κατά 

1 χγρ. το ψάρι), Braäten (1986), (σεμινάρια MEDRAP, Πάτρα). 

Στη μελέτη, η απαιτουμένη ποσότητα της τροφής έχει 

υπολογιστεί με συντελεστή μετατρεψιμότητας 2, μια και ένα πο

σοστό της τροφής διαφεύγει μέσα από το δίχτυ. Το πρόβλημα 

όμως αυτό θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλες κατασκευές. Απαι

τούνται - 8-9 τόνοι τροφής. 

Στο στάδιο ανάπτυξης δίνεται μεγάλη σημασία και προσο

χή στις συχνές διαλογές των ιχθυδίων και την ανακατανομή τους 

κατά μέγεθος, έτσι ώστε να γίνεται ίση κατανάλωση τροφής και 

να αποφεύγονται οι αλληλοτραυματισμοί, λόγω της επιθετικότη

τας που δημιουργείται στα ψάρια από την ιχθυοφόρτιση, και η 

οποία επιδεινώνεται όταν υπάρχουν άνισα μεγέθη. Επίσης απαι

τείται καθημερινή απομάκρυνση των νεκρών και των τραυματισμέ

νων ψαριών, για να περιοριστούν οι εστίες μόλυνσης. 

6.2. Στάδιο πάχυνσης 

Τα ιχθύδια παραμένουν στους κλωβούς ανάπτυξης μέχρι 

μέσου βάρους 50 γραμμ. οπότε και μεταφέρονται στους κλωβούς 

πάχυνσης με διαστάσεις Α,6 x 5,8 χ 5 μ. και με διάμετρο 

διχτύου 13 mm. Έτσι τα ψάρια κατανέμονται σε 10 κλωβούς 

με αρχική πυκνότητα 8.000 ιχθύδια/κλωβό, ή 3,2 χγρ./μ3, 
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(V
u A
= 125 m3). Η πυκνότητα αυτή στο τέλος της περιόδου πά-

χυνσης θα φτάσει τα 19-20 χγρ./μ
3
· 

Τα ψάρια τρέφονται με βιομηχανοποιημένη τροφή -με πι

θανή πρόσμειξη κατεργασμένης νωπής τροφής- με ποσότητες που 

φτάνουν το 4% του βάρους τους ανά ημέρα. Το ποσοστό αυτό δύ

ναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την εποχή εκτροφής 

(θερμοκρασία θάλασσας κτλ.) και το μέγεθος του ψαριού. 

Υπολογίζεται λοιπόν ότι στο στάδιο πάχυνσης θα κατανα

λωθούν γύρω στους 48,2 τόνους τροφή. Το ποσό αυτό υπολογίζε

ται με συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής: 2/1. 

Και στο στάδιο πάχυνσης δίνεται μεγάλη σημασία στη συ

χνή διαλογή του ψαριού, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας 

του νερού και την απομάκρυνση κάθε εστίας μόλυνσης. 

6.3. Απαιτούμενος εξοπλισμός στη μονάδα πάχυνσης 

- Κλωβοί : απαιτούνται 10 κλωβοί διατεταγμένοι σε δύο πεντά

δες. 

- Εξέδρα εργασίας: μια εξέδρα διαστάσεων 6 χ 1,7 μ. προσαρ

τημένη στην κορυφή της διπλής σειράς κλωβών, που διευκολύ

νει τη διαδικασία εκτροφής και ελέγχου των ψαριών. 

- Αγκυροβόληση των κλωβών: τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρ

τήματα για την αγκυροβόληση και την προστασία των κλωβών 

(βλ. οικονομοτεχνικά στοιχεία). 

- Αυτόματοι εκτροφείς: είναι πλαστικοί κύλινδροι με ωρολο

γιακό μηχανισμό και αναρτώνται πάνω από τους κλωβούς. Έ 

χουν τη δυνατότητα να παρέχουν ορισμένο βάρος τροφής σε 

καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος, την 

περίοδο ανάπτυξης και την εποχή εκτροφής. Το όλο σύστημα 
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λειτουργεί με φωτοκύτταρο, με τη βοήθεια συσσωρευτή 12 V ή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Η χωρητικότητα του κάδου είναι περί

που 50 κιλά. 

"" Σκάφος (5 μ.): είναι απαραίτητο για τη μεταφορά της τροφής 

και κάθε υλικού ή εργαλείου απαραίτητου για την καλή λει

τουργία και εποπτεία της μονάδας. 

6.4. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού 

Το παραγωγικό δυναμικό της μονάδας υπολογίζεται ως 

εξής: 

" 1ος χρόνος: Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα λειτουργή

σουν 5 ιχθυοκλωβοί, με δυνατότητα παραγωγής 2,5 τόν./κλω

βό. Άρα το φθινόπωρο του 2ου χρόνου θα επιτευχθεί η πρώτη 

παραγωγή που θα ανέρχεται συνολικά σε 12,5 τόνους τσιπού

ρας και λαβρακιού, σε αναλογία περίπου 1/1 (βάρος ψαριού 

εμπορεύσιμου μεγέθους: 300-330 γραμμ.). 

- 2ος χρόνος: Την άνοιξη θα προστεθούν στη μονάδα πάχυνσης 

άλλοι 5 κλωβοί. Επομένως, η δεύτερη παραγωγή θα φτάσει το 

ποσό των 2,5 x 10 = 25 τόνων ψαριού (χειμώνας 3ου χρόνου). 

- 3ος χρόνος: Την άνοιξη θα λειτουργήσουν και οι 10 προβλε

πόμενοι στη μελέτη ιχθυοκλωβοί. Έτσι στο τέλος περίπου 

του 4ου χρόνου το παραγωγικό δυναμικό του ιχθυοτροφείου θα 

σταθεροποιηθεί στους 25 τόνους. 
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Παράλληλα, μέσα στο 1989, θα αρχίσει πιθανώς η λει

τουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού στην Πωγωνί,τσα και έτσι 

οι μονάδες ιχθυοκλωβών του Αμβρακικού θα θεωρούνται αυτοδύνα

μες σε γόνο τσιπούρας και λαβρακιού. Μέχρι τότε ο γόνος θα 

προμηθεύεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την ιδιωτική αγορά 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

7.1. Απαιτούμενο προσωπικό - Δαπάνες εργασίας 

Για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του ιχθυοτρο

φείου απαιτούνται σε πρώτη φάση: 

Α. Στην παραγωγή 

- 1 Ιχθυολόγος (επιστημονικός διευθυντής), 

- 1 ΙχθυοεργατοτεχνΙτης, 

1 φύλακας. 

Εφόσον σε δεύτερη φάση θα απαιτηθεί και άλλο προσωπι

κό, αυτό θα εξευρεθεί στην περιοχή. 

Β. Στην οικονομική διεύθυνση 

Το απαιτούμενο προσωπικό εξαρτάται από τον φορέα δια

χείρισης (π.χ. ιδιώτης ή εταιρεία και τι μορφής). Για τον λό

γο αυτό οι μισθοί αυτοί δεν υπολογίζονται στο σχέδιο. Η πρό

σθετη αυτή επιβάρυνση μπορεί να κυμαίνεται από το 16% μέχρι 

το 60% του αναγραφόμενου ποσού στο Γενικό Σύνολο. 

Η αμοιβή εργασίας καθορίζεται ως εξής: 

- Ιχθυολόγος: Πάγια ημερήσια αποζημίωση (25 ημ./μήνα x 3.500 

/ημ. χ ΙΑ μήνες = 1.225.000/χρόνο). 

- Ιχθυοεργάτης: Πάγια ημερήσια αποζημίωση 2.000 δρχ. (25 ημ. 

/μην. x 2.000 = 50.000 x ΙΑ μήνες = 700.000/χρόνο). 

- Φύλακας: μηνιαίος μισθός 45.000 δρχ./μήνα (μικτά). 
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- Σύνολο 2.555.000 

- Εργοδοτικές εισφορές 639.000 

- Γενικό Σύνολο 3.194.000 

Οι πιο πάνω δαπάνες επιβαρύνονται με εργοδοτικές ει

σφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που ανέρχονται συνολικά σε πο

σοστό 25%. Το σύνολο των δαπανών εργασίας για την πρώτη τε

τραετία λειτουργίας της μονάδας (1987-1990) φαίνεται στον Πί

νακα 4. 

7.2. Κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση του 

Το κεφάλαιο κίνησης που είναι αναγκαίο για τη λειτουρ

γία της μονάδας φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, και εκτι

μάται ως εξής για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας (τιμές 1986). 

(σε χιλ. δρχ.) 

- Ιχθυοτροφές (AQUALIB -

25 τόν. χ 157 δρχ./χγρ) 3.925 

- Αγορά και μεταφορά γόνου 

(50.000 ιχθ. χ 75 δρχ./ιχθ.) 3.750 

- Εργασιακές δαπάνες 2.400 

- Δαπάνες συντήρησης 100 

- Δαπάνες μεταφορικών μέσων 150 

- Ασφάλιστρα (γόνου και εγκαταστάσεων) 144 

- Απρόβλεπτες δαπάνες 300 

Σύνολο 10.769 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κόστος επένδυσης 

Στοιχεία επένδυσης 1986 (ποσά σε χιλιάδες δρχ.) 

α. Εργασίες υποδομής: 

- σταθμός άντλησης 

- υπόστεγο γεννητριών 

β. Κατασκευές ανέγερσης: 

- αποθήκες/προετοιμασία 
τροφοδοσίας 

- υπηρεσία 
- άλλες 

γ. Δεξαμενές ιχθυοτροφείου 

δ. Κλωβοί εξοπλισμένοι (10) 

ε. Εργαστηριακός εξοπλισμός 

στ. Εξοπλισμοί/μηχανές 

ζ. Εξοπλισμός σηματοδότησης 

η. Μέσα μεταφοράς 

θ. Μικρό σκάφος (5 μ.) 

ι. Άλλες επενδύσεις 

ια. Απρόβλεπτα (15%) 

500 

6.037 

700 

20 

1.200 

200 

1.298,5 

9.955,5 Σύνολο επένδυσης 
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7.3. Προβλεπόμενα αποτελέσματα επενδύσεων 

Έσοδα από πωλήσεις 

Υπολογίζονται με βάση την ετήσια παραγωγή κατά είδος 

και τις αντίστοιχες τιμές χονδρικής πώλησης, όπως φαίνονται 

στον Πίνακα 3. 

Τιμή πώλησης (1986) = 1.400 δρχ./χγρ. και για τα δυο 

είδη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Ανάλυση κόστους παραγωγής 

(Σε χιλ. δρχ.) 

Ιχθυοτροφές 
Γόνος 

Σύνολο 

Καύσιμα 

Απολυμαντικά 

Σύνολο 

Δαπάνες συν τ: 

Ασφάλιστρα 

φάρμακα 

ήρησης 

1987-1988 

3.925 

3.750 

7.675 

150 

50 

200 

100 
144 

1988· 

7 

7 

15 

-1989 

.850 

.500 

.350 

200 
100 

300 

250 

144 

1988-1990 

7.850 

7.500 

15.350 

200 
100 

300 

350 
144 

Σύνολο 244 394 494 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συνέχεια) 

Γενικές δαπάνες επιχείρησης 
Προσωπικό 
Γενικά έξοδα διοίκησης 

Σύνολο 

Αποσβέσεις παγίων 
Απρόβλεπτα (3% κόστους 

παραγωγής) 

Σύνολο 

Γενικό Σύνολο 

Έσοδα 

Καθαρό κέρδος 

Συντελεστής απόδοσης 

(Βάσει κόστους λειτουργίας 

(Σε χιλ. δρχ.) 

1987-1988 1988-1989 1988-1990 

2.400 3,194 3.194 

200 400 400 

2.600 3.594 3.594 

1.200 1.200 1.200 

300 556 556 

1.500 1.756 1.756 

12.219 21.394 21.494 

17.500 35.000 35.000 

5.281 13.606 13.506 

30,2% 38,9% 38,6% 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η έρευνα αυτή εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΚΕΠΕ 

που αποβλέπουν στο να υποβοηθήσουν ενεργά τις αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες στην περιοχή Αμβρακικού, ιδιαίτερα όταν αυτές 

προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συνεταιρι

σμούς. 

Η προσπάθεια του ΚΕΠΕ στράφηκε προς την κατεύθυνση της 

σύνταξης μελέτης για την αγορά χελιών, μετά από το έντονο εν

διαφέρον που επέδειξαν συνεταιρισμοί της Άρτας, καθώς KOL 

πολλοί άλλοι παράγοντες της περιοχής, για ανάπτυξη μονάδων 

χελοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής. Στον τόμο 

αυτό παρουσιάζονται μόνο τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέ

της. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στον 5ο τόμο του Προγράμ

ματος Αμβρακικού. 

Το μεγαλύτερο βάρος της έρευνας έπεσε στις αγορές της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, στις χώρες της οποίας εξά

γονται τα ελληνικά χέλια σχεδόν κατ* αποκλειστικότητα. Έτσι 

εξετάστηκαν τόσο οι βασικότερες ευρωπαϊκές αγορές χελιού, 

όπως της Δ. Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας και της Δα

νίας, όσο και οι δευτερεύουσες ευρωπαϊκές αγορές όπως της 

Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας, της Ιρλανδίας και του Βελγίου/Λου

ξεμβούργου. Ακολούθως εξετάστηκαν οι αγορές χελιών των Ηνωμέ

νων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, η οποία αποτελεί την πρώτη 

χώρα στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή και κατανάλωση χε

λιών. 
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Η μελέτη αυτή στηρίχθηκε σε στοιχεία, η συλλογή των 

οποίων έγινε μετά από κοπιώδη διαδικασία. Θα ήθελα με την ευ

καιρία αυτή να ευχαριστήσω τους Έλληνες εμπορικούς ακολού

θους στις πρωτεύουσες των χωρών-μελών της ΕΟΚ, καθώς επίσης 

και ερευνητικά ινστιτούτα των ίδιων χωρών. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ. Ρ. Γιαννόπουλο της Ένωσης Ιχθυοτροφικών 

και Αλιευτικών Συνεταιρισμών που παρέσχε στην αρχή της έρευ

νας πολύτιμες κατευθύνσεις. 

Για την ηθική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μελέτης 

θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στα λοιπά μέλη της 

"Ομάδας Αμβρακικού" (Έφη Ζαλαχώρη, Άννα Γκατζέλια, Κωνστα

ντίνο Αρβανίτη, Αλέκο Κοτζαμπόπουλο), και οπωσδήποτε στην Κα 

Καλλιόπη Παχάκη για τα εποικοδομητικά της σχόλια. 

Ευχαριστίες οφείλω επίσης και στην ομάδα δακτυλογραφή

σεων του ΚΕΠΕ, αποτελούμενη από τις κυρίες Δήμητρα Αλαμανού, 

Ανδριάνα Κλαμάρη, Ελευθερία Αλαμανού και Παναγιώτα Λάμπρου, η 

οποία και σήκωσε το μεγαλύτερο φορτίο της εργασίας. 

Τέλος ευχαριστίες αρμόζουν και σε όλους εκείνους που 

με διάφορους τρόπους βοήθησαν στην ολοκλήρωση της μελέτης. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Γενικά περί χελιών 

1. Το χέλι είναι ένα από τα ψάρια γλυκέων υδάτων που 

εμφανίζει σημαντικές ιδιομορφίες. Μία από αυτές είναι ότι μό

νο προς το τέλος της ζωής του έχει ικανότητα αναπαραγωγής. 

Μία άλλη βασική ιδιαιτερότητα είναι ο μεγάλος χρόνος που 

απαιτείται για τη γενετική ωρίμανση, που ανέρχεται σε 8-10 

χρόνια. 

2. Τα καφετιά ή κίτρινα χέλια ευρίσκονται ακόμη στο 

στάδιο της τροφοδοσίας και δεν είναι έτοιμα για αναπαραγωγή. 

Μεταναστεύουν σε περιορισμένη κλίμακα για εύρεση καλύτερων 

περιοχών για διαχείμαση ή πλουσιότερων σε τροφή. Τα ασημόχελα 

είναι ώριμα για αναπαραγωγή χέλια και έτοιμα για να αρχίσουν 

το ταξίδι της επιστροφής προς την περιοχή ωοτοκίας τους, που 

βρίσκεται 3.600 μίλια μακριά, στη θάλασσα των Σαργασών, για 

το ευρωπαϊκό χέλι. 

3. Τα καφετιά χέλια παρουσιάζουν διαφορετική συμπερι

φορά από τα ασημόχελα, με συνέπεια να χρησιμοποιούνται διαφο

ρετικές μέθοδοι ψαρέματος και διαφορετικός εξοπλισμός για την 

αλιεία τους. 

4. Η χελοτροφία απειλείται από αρρώστιες, οι οποίες 

μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρο ιχθυοτροφείο. Έτσι η έρευνα 

επικεντρώνεται σήμερα στην καταπολέμηση του δακτυλόγυρου (da-

ktylogyrus) και στην ανοσία των χελιών δια εμβολιασμού έναντι 
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νόσων βακτηριακής μορφής. 

5. Η τεχνητή παραγωγή γόνου αποτελεί ακόμα αντικείμενο 

έρευνας ινστιτούτων ιχθυοκαλλιέργειας, χωρίς να αναμένεται 

στα προσεχή χρόνια επιτυχία σε εμπορική κλίμακα. 

1.2. Τρόποι κατανάλωσης και μεταφοράς 

α. Κατανάλωση 

Το χέλι διέρχεται αναγκαστικά διάφορα στάδια επεξεργα

σίας, για να φθάσει στο τελικό στάδιο του έτοιμου προϊόντος. 

Το έτοιμο προϊόν εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές όπως καπνι

στό, ζελέ, μαρινάτο ή υπό μορφή εδεσμάτων. Η κατανάλωση κάθε 

μορφής χελιών διαφοροποιείται ουσιαστικά από χώρα σε χώρα. 

Η μεγαλύτερη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά εντοπίζεται 

στα καπνιστά χέλια. Χώρες όπως η Δ. Γερμανία, η Δανία, η Ολ

λανδία και το Βέλγιο δείχνουν σαφή προτίμηση στα καπνιστά χέ

λια. 

Τα χέλια ζελέ αποτελούν τις προτιμήσεις των Άγγλων 

καταναλωτών, που όμως καταναλώνουν μικρές σχετικά ποσότητες. 

Οι Γιαπωνέζοι, που έρχονται πρώτοι στην κατανάλωση και 

παραγωγή χελιών, προτιμούν το καμπαγιάκι, το οποίο έχει αρχί

σει να βιομηχανοποιείται. 

Το χέλι μαρινάτο προτιμάται σχεδόν αποκλειστικά από 

τους Ιταλούς καταναλωτές, ενώ υπάρχει και μεγάλη ποικιλία 

εδεσμάτων χελιών για τις προτιμήσεις άλλων καταναλωτών της 

ΕΟΚ. 

β. Μεταφορά 

Οι μεγαλύτερες ποσότητες χελιών εμπορεύονται ζωντανά, 
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ενώ ελάχιστες ποσότητες διακινούνται σε κατεψυγμένη μορφή. Η 

οδική μεταφορά θεωρείται η επικρατέστερη μορφή μεταφοράς στην 

Ευρώπη, και από απόψεως κόστους η καλύτερη. 

Η θαλάσσια μεταφορά είναι μια άλλη μορφή μεταφοράς χε

λιών, που από άποψη κόστους είναι προτιμότερη, αλλά από πλευ

ράς χρόνου μεταφοράς και ειδικών προβλημάτων έρχεται σε δεύ

τερη συγκριτικά θέση σε σχέση με την οδική μεταφορά. 

Τέλος η αεροπορική μεταφορά χρησιμοποιείται κυρίως για 

τη μεταφορά γόνου και για μεταφορά ζωντανών χελιών σε ειδικές 

περιπτώσεις. Είναι η πιο ταχεία μέθοδος, αλλά συνοδεύεται από 

υψηλά κόμιστρα. 

1.3. Είδη χελιών στην παγκόσμια αγορά 

1. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που αλιεύονται είναι αυτές 

του γιαπωνέζικου χελιού που είναι υπερδιπλάσιες από ε'κείνες 

του ευρωπαϊκού. 

2. Οι ποσότητες του αμερικανικού και αυστραλέζικου χε

λιού θεωρούνται αμελητέες σε σχέση με τις αλιευόμενες ποσότη

τες των δύο προηγούμενων κατηγοριών. 

3. Οι βασικές καταναλωτικές αγορές είναι στην Άπω 

Ανατολή και στην Ευρώπη, ενώ τόσο το αμερικανικό όσο και το 

αυστραλέζικο χέλι δεν έχουν εσωτερικές ή εγχώριες αγορές, γε

γονός που δημιουργεί συγκριτικά μειονεκτήματα στον ανταγωνι

σμό με τις άλλες κατηγορίες χελιών. 

4. Η ποιότητα του ευρωπαϊκού χελιού θεωρείται ανώτερη 

όλων των άλλων, έπεται το γιαπωνέζικο χέλι, ύστερα έρχεται το 

αμερικανικό, και στο τέλος είναι το αυστραλέζικο χέλι. 

5. Συνάρτηση της ποιότητας είναι και οι τιμές που πλη-
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ρώνονται στους αλιείς από τους χονδρεμπόρους. Ενδεικτικά ανα

φέρουμε ότι, το 1971, το ευρωπαϊκό χέλι πληρώθηκε 1.920 δολ. 

ΗΠΑ ανά τόνο, το γιαπωνέζικο 1.235 δολ. ανά τόνο, το αμερικα

νικό 610 δολ. ανά τόνο, ενώ το αυστραλέζικο 172 δολ. τον τό

νο. 

6. Παίζουν φυσικά ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής και 

άλλοι παράγοντες, όπως η συνέχεια στην προσφορά, η παραγωγή 

εγγυημιένης καλής ποιότητας, κατάλληλης για επεξεργασία, η τα

χύτητα μεταφοράς και η κατάσταση των ζωντανών χελιών στην 

αγορά, πάντοτε υποστηριζόμενοι από την επιτυχημένη συντονι

στική δραστηριότητα της οργάνωσης των αλιέων κτλ. 

7. Τα ασημόχελα (silver eels) θεωρούνται πιο περιζήτη

τα από τα καφετιά χέλια (brown eels). 

8. Υπάρχει τάση μείωσης της αλιευομένης ποσότητας για 

τα διάφορα είδη των χελιών για πολλούς και διάφορους λόγους. 
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2. ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είτε πρόκειται 

για εισαγωγές, είτε για εξαγωγές, διεξάγεται κυρίως μεταξύ 

των χωρών-μελών της ΕΟΚ. 

Οι εξαγωγές της ΕΟΚ προς τρίτες χώρες κυμαίνονται σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά αυτό είναι ένα ακόμη ενδεικτικό 

στοιχείο του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εμφανίζεται 

ελλειμματική όσον αφορά τα χέλια. 

Η κοινοτική παραγωγή χελιών φρέσκων ή κατεψυγμένων ση

μείωσε μείωση, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης της παραγωγής 

σε δύο κράτη μέλη, χωρίς όμως η αύξηση αυτή να μπορεί να ικα

νοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της Κοινότητας. Το διάστημα από 

1ης Ιουλίου 1986 μέχρι 30 Ιουνίου 1987 δόθηκε άδεια εισαγωγής 

5.250 τόνων χελιών, για να διαμορφωθεί ο εφοδιασμός των βιο

μηχανιών μεταποίησης χελιού σε ομαλά επίπεδα. Για το εν λόγω 

διάστημα αναστέλλεται η εφαρμογή του δασμού του κοινού δασμο

λογίου για τα χέλια (νωπά ή κατεψυγμένα), αφού εκτιμάται ότι 

το κοινοτικό αυτό μέτρο δεν πρόκειται να βλάψει την κοινοτική 

παραγωγή. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί πως μια αύξηση της 

ελληνικής παραγωγής είναι κάτι το επιθυμητό στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, αφού το ελληνικό χέλι εκτιμάται ιδιαίτερα λόγω της 

ποιοτικής του υπεροχής, που ενμέρει αντανακλάται και στις τι

μές, που είναι από τις υψηλότερες που πληρώνονται για τα ει

σαγόμενα χέλια. 
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OL μεγαλύτερες ποσότητες χελιών στην ΕΟΚ καταναλώνο

νται κυρίως ως καπνιστά, ενώ μερικές άλλες χώρες προτιμούν τα 

χέλια υπό άλλη μορφή. Έτσι λ.χ. η Ιταλία έχει σταθερή προτί

μηση προς το χέλι μαρινάτο, ενώ η Μ. Βρετανία καταναλώνει τα 

χέλια υπό τη μορφή του ζελέ. 

Για τη μετατροπή του χελιού από τη μορφή του φρέσκου ή 

κατεψυγμένου στη μορφή του τελικού προϊόντος που προτιμά κάθε 

καταναλώτρια χώρα, όπως καπνιστού, μαρινάτου, ή ζελέ, υπάρχει 

μια δομημένη βιοτεχνία και βιομηχανία, στους κόλπους της Κοι

νότητας, που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί από τις χώρες που 

εξάγουν σε αυτή. Αυτό σημαίνει πως στο άμεσο μέλλον τουλάχι

στον, η ζήτηση στον τομέα των χελιών θα αφορά κυρίως πρώτη 

ύλη για την κοινοτική μεταποιητική βιομηχανία, και όχι χέλια 

στην τελική καταναλωτική τους μορφή. 

Τα επίπεδα τιμών κυμαίνονται στα 5 δολ. ΗΠΑ για τα ψι

λά χέλια και 7 δολ. ΗΠΑ για τα χοντρά (π.χ. στη Δανία, 45 δα

νικές κορώνες (Dkk) ανά κιλό για μέγεθος 100-150 γραμμ. και 

65 δανικές κορώνες ανά κιλό για μεγέθη 400 γραμμ., στο Ηνωμέ

νο Βασίλειο 3,7 λίρες Αγγλίας (£) ανά κιλό). 

Κατά τον Jens Ole Oleson στην εργασία του "Farming 

warm water sea fish", η παρούσα κατανάλωση στην Ευρώπη ανέρ

χεται στους 25.000 ΜΤ, ενώ διαπιστώνεται αυξητική τάση. 

Εκτιμάται ότι υπάρχει προς το παρόν ανικανοποίητη ζή

τηση περί τους 10.000 ΜΤ. Υποστηρίζεται από τον Oleson ότι με 

προϊόν υψηλής ποιότητας, όπως το καλλιεργούμενο χέλι, η προ

σφορά χελιών στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να φθάσει τους 

50.000 ΜΤ περίπου, χωρίς αρνητική επίπτωση στις τιμές. 

Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για αρκετά αισιόδοξη προ

σέγγιση της αγοράς του χελιού που δεν τη συμμεριζόμαστε. 
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Οπωσδήποτε όμως μια αύξηση προσφοράς κυμαινόμενη στους 10.000 

ΜΤ φαίνεται αρκετά ρεαλιστική για την επαναφορά του συστήμα

τος σε κατάσταση ισορροπίας. 
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3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΕΛΙΩΝ 

Η παραγωγή της Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 600-1.000 ΜΤ 

ετησίως, και δεν προβλέπεται σημαντική μεταβολή, εάν δεν αρ

χίσει η υιοθέτηση της εντατικής καλλιέργειας χελιών, με στα

διακή εγκατάλειψη της εκτατικής μορφής καλλιέργειας που 

ισχύει σήμερα. 

Η κατανάλωση της Ελλάδας σε χέλια θεωρείται ασήμαντη, 

ενώ υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης της σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας, που όμως μπορεί 

να έχει χαρακτήρα εξαγωγικό. Οι τιμές καπνιστού χελιου στην 

ελληνική αγορά ήταν 2.445 δρχ./κιλό (Σεπτέμβριος 1986), χαμη

λότερες κατά 60% των τιμών λιανικής πώλησης του καπνιστού σο

λ ωμού. 

Οι εισαγωγές των χελιών είναι ελάχιστες και αφορούν 

κυρίως χέλια τουρκικής ή ανατολικοευρωπαϊκής προέλευσης των 

οποίων η ποιότητα θεωρείται σαφώς κατώτερη των ελληνικών, 

γιατί είναι είτε σκληρά, είτε γλυκέων υδάτων. Συνήθως αυτά 

αναμιγνύονται με ελληνικά και εξάγονται στις άλλες χώρες. 

Οι εξαγωγές σημείωσαν κάποια εξέλιξη την τελευταία 5ε-

τία αλλά συναρτώνται κυρίως με τις παραγόμενες ποσότητες, οι 

οποίες, στην εκτατική μορφή της χελοκαλλιέργειας, εμφανίζουν 

σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

Βασικοί εισαγωγείς των ελληνικών χελιών (νωπών ή δια

τηρημένων με απλή ψύξη) είναι η Ιταλία, η Δανία και η Ολλαν

δία. Η Δ. Γερμανία δεν εισήγαγε το 1985, ενώ η Ιρλανδία ει-
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σήλθε στην αγορά το 1984 και παρέμεινε και το 1985, γι' αυτήν 

όμως υπάρχουν υπόνοιες ότι τα επανεξάγει. 

Τα κατεψυγμένα τα εισάγει η Δ. Γερμανία κατά τα 2/3, 

ενώ κατά το υπόλοιπο 1/3 η Ολλανδία, πληρώνοντας τιμές υψηλό

τερες ακόμη και από τα φρέσκα χέλια. 

Όσον αφορά τις εξαγωγικές δραστηριότητες κατά περίοδο, 

που εξυπακούεται ότι αφορούν τα νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη χέλια, τα περισσότερα εξάγονται την τρίτη περίοδο, που 

είναι προς το τέλος του φθινοπώρου, ενώ τα υπόλοιπα εξάγονται 

την πρώτη περίοδο που αρχίζει αρχές χειμώνα. Τα χέλια που 

αλιεύονται τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο παραδίδονται συ

νήθως στους πελάτες-εμπόρους μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ αυτά 

που αλιεύονται στους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο παραδίδο

νται μέχρι τον Φεβρουάριο με τιμές fob (παράδοση επί του αυ

τοκινήτου ή του πλοίου). 

Θα πρέπει επίσης να προσεχθεί στην εξαγωγική προσπά

θεια το γεγονός της υποκατάστασης του χελιού από τον σολωμό, 

όσον αφορά την κατανάλωση του στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές 

για το χέλι δεν μπορούν να αυξάνονται πάνω από τα επίπεδα 

διαμόρφωσης των τιμών για τον σολωμό, γιατί τότε λαμβάνει χώ

ρα υποκατάσταση των καπνιστών χελιών με καπνιστό σολωμό. Αυτή 

η τάση παρατηρήθηκε τελευταία στην αγορά της Δυτικής Γερμα

νίας. 

Το δίκτυο εμπορίας χελιών στην Ελλάδα εμφανίζει μία 

σειρά από αδυναμίες είτε διαρθρωτικής υφής, είτε θεσμικής, 

είτε διαδικαστικής, που όμως μπαίνει στη φάση αλλαγών. Τα 

προβλήματα εντοπίζονται στην πώληση (προπώληση ή όχι), τη 

διαδικασία (διαγωνισμός ή διαπραγματεύσεις), τους όρους (εγ

γυήσεις, ύψος εγγυήσεων, προθεσμίες παραλαβών), την εποχή 
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(ημερομηνίες), το ύψος της προμήθειας της Ένωσης για την 

εμπορική δραστηριότητα και σε μερικά άλλα στοιχεία. 

Η φιλόδοξη στρατηγική πρέπει να ακολουθεί μία εκ των 

προτέρων προγραμματισμένη προσπάθεια υλοποίησης και προϋποθέ

τει ενιαία γραμμή και πολιτική εκ μέρους των συνεταιρισμών, 

γιατί διαφορετικά η αντιμετώπιση του υπάρχοντος κυκλώματος 

εμπορίας και διάθεσης του προϊόντος θα είναι αδύνατη. 
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Α. ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΟΚ 

4.1. Αγορά Δ. Γερμανίας 

Η Δ. Γερμανία είναι μια από τις μεγάλες καταναλώτριες 

χώρες χελιού με ελάχιστη παραγωγή που σε καμιά περίπτωση δεν 

καλύπτει τη ζήτηση, που υπερβαίνει τους 5.000 τόνους. Προκύ

πτει ανάγκη μαζικών εισαγωγών τόσο από την Ευρώπη όσο και από 

τις υπερπόντιες χώρες ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Ζηλανδία, παρ' όλο που 

τα χέλια τους θεωρούνται ποιοτικά κατώτερα από το ευρωπαϊκό 

χέλι που είναι ανώτερης ποιότητας. 

Το ιδανικό ζωντανό χέλι πρέπει να έχει μυτερό κεφάλι, 

να είναι παχύ, υγιές και άθικτο. Σε ποσοστό 90% οι εισαγωγές 

μετατρέπονται σε καπνιστό προϊόν, τα προτιμώμενα μεγέθη είναι 

250-500 γραμμ. και 500-1.000 γραμμ. Τα μικρότερα, καφετιά χέ

λια (brown eels) βάρους 150-250 γραμμ. δεν συγκεντρώνουν τις 

προτιμήσεις των Γερμανών και γι' αυτό πληρώνονται γι' αυτά 

χαμηλότερες τιμές. 

Η διαμόρφωση των τιμών στα χέλια εξαρτάται από μια 

σειρά μεταβλητές όπως μέγεθος παραγγελίας, βάρος κάθε χελιού, 

τύπος και ποιότητα χελιού, εποχή πώλησης και φυσικά η προσφο

ρά και ζήτηση χελιών την περίοδο αυτή. 

Τα κατεψυγμένα χέλια που αγοράζονται σε μικρότερες πο

σότητες προτιμώνται είτε με ατομική (individually Quick Fro

zen) είτε με μαζική κατάψυξη (Block Frozen), χωρίς να είναι 

απεντερωμένα. 
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Τα καπνιστά χέλια στο λιανεμπόριο έχουν υψηλές τιμές 

και θεωρούνται ακριβές λιχουδιές. Τα περισσότερο προτιμώμενα 

χέλια είναι της τάξης μεγέθους των 350-650 γραμμ. και προσφέ

ρονται στην τιμή των 55-60 γερμανικών μάρκων (DM) ανά κιλό. 

Τα λιγότερο προτιμώμενα χέλια βάρους 300-350 γραμμ., ή μεγα

λυτέρου βάρους των 700 γραμμ.» προσφέρονται συχνά στην ειδική 

τιμή των 30-40 γερμανικών μάρκων/κιλό (Γραφείο ICE-Αμβούργο). 

Η μείωση της προσφοράς χελιών από την ελεύθερη αλιεία, 

σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώχευση των υδάτων σε χέλια, 

επιβάλλει τη χρήση εντατικών μεθόδων χελοκαλλιέργειας. 

Η προώθηση των πωλήσεων και διαφήμιση μπορεί να γίνει 

με τη συμμετοχή στις εξειδικευμένες εκθέσεις τροφίμων ANUGA 

και IK0FA στην Κολωνία και το Μόναχο, υπό την προϋπόθεση βε

βαίως ότι η παρουσίαση των προϊόντων θα είναι άψογη. 

Η ζήτηση των χελιών στη γερμανική αγορά εμφανίζει μια 

κάποια σταθερότητα και δεν ελπίζονται συνταρακτικές μεταβολές 

στην αγορά αυτή στα επόμενα χρόνια. Έτσι οι απαιτήσεις της 

δυτικογερμανικής αγοράς θα καλύπτονται κυρίως από τις εισαγω

γές νωπών χελιών, ενώ οι εισαγωγές έτοιμων καπνιστών χελιών 

θα παραμείνει στα πολύ χαμηλά επίπεδα του παρόντος. 

Για τα ελληνικά χέλια που θεωρούνται ανώτερης ποιότη

τας και πετυχαίνουν τις καλύτερες τιμές, υπάρχουν περιθώρια 

αύξησης των εξαγωγών σε βάρος άλλων χωρών που προσφέρουν χέ

λια κατώτερης ποιότητας (π.χ. αμερικανικό, ή αυστραλιανό χέ

λι), αρκεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια αύξησης της παραγωγής. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το 1986 η 

λιανική τιμή για το φρέσκο χέλι ανερχόταν σε 7,45 γερμανικά 

μάρκα (DM) για τα 100 γραμμάρια. Θεωρείται πολύ ακριβή λιχου

διά και προσφέρεται κυρίως στα επιλεγμένα καταστήματα Deli-
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katessen της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Στις γειτονικές γερμα

νόφωνες χώρες υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών. Έτσι 

ενώ στην Αυστρία η τιμή των φρέσκων χελιών είναι 150 σελίνια 

το κιλό, στην Ελβετία η τιμή ενός κιλού φρέσκου χελιού ανέρ

χεται στα 250 σελίνια περίπου (τιμές Αυγούστου 1986). 

4.2. Αγορά Κάτω Χωρών 

Εάν ένα προϊόν προσφέρεται στη σωστή τιμή, υπάρχει πά

ντα μια ζήτηση γι' αυτό. Ακολουθώντας αυτό τον κανόνα υπάρ

χουν ακόμα δυνατότητες απορρόφησης χελιών από την ολλανδική 

αγορά, αρκεί να προσφέρονται στη σωστή τιμή και ποιότητα. 

Η Ολλανδία παράγει μεγάλες σχετικά ποσότητες χελιών 

τόσο καφετιών (brown eels), όσο και ασημόχελων (silver eels), 

που όμως δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζήτηση, η οποία για ζω

ντανά χέλια, που προορίζονται για κάπνισμα, είναι πολύ υψηλή. 

Η καλύτερη εποχή για καφετιά χέλια είναι μεταξύ Μαρτί

ου και τέλους Ιουλίου και συνήθως ζητούνται δύο κατηγορίες 

μεγέθους, είτε 8-10 χέλια το κιλό, είτε 4-7 χέλια το κιλό. 

Η ζήτηση για ασημόχελα εντοπίζεται στο τέλος του καλο

καίρι ού-φθ ι νόπωρο και πρώτους μήνες του χειμώνα, και για χέ

λια βάρους 250-750 γραμμαρίων ή 2-3 χέλια στο κιλό. 

Για τα νωπά χέλια οι τιμές του χονδρεμπορίου στην ολ

λανδική αγορά κυμαίνονταν γύρω στα 14-15 φιορίνια το κιλό, 

ενώ οι τιμές του λιανεμπορίου ήταν 27-28 φιορίνια ανά κιλό. 

Τα καπνιστά είχαν τις ίδιες τιμές με τα φρέσκα, γιατί 

όπως μας εξηγεί ο εμπορικός μας ακόλουθος στη Χάγη, οι τιμές 

των εισαγόμενων χελιών στα καπνιστήρια είναι πολύ χαμηλότε

ρες, ενώ για τα κατεψυγμένα δεν μας έστειλαν τιμές, γιατί η 
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μεγαλύτερη μάζα, είπαν, εξάγεται. 

Η ολλανδική αγορά χελιού χαρακτηρίζεται από μια σταθε

ρότητα και δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο άμεσο μέλ

λον. 

Τα ελληνικά χέλια, τουλάχιστον από τις τιμές που πετυ

χαίνουν, φαίνεται ότι εκτιμώνται ιδιαίτερα, και αναγνωρίζεται 

η ποιοτική τους ανωτερότητα, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχό

μενη αύξηση της παραγωγής χελιών δεν θα δημιουργήσει προβλή

ματα διάθεσης του προϊόντος, ακόμη και στην περίπτωση που η 

ζήτηση παραμένει στάσιμη, γιατί μπορεί να εκτοπίσει χέλια κα

τώτερης ποιότητας, άλλων χωρών. 

4.3. Αγορά Ιταλίας 

Η Ιταλία έχει σημειώσει σημαντικές προόδους στην εντα

τική χελοκαλλιέργεια, η οποία απέδωσε το 1985, 2.500 ΜΤ, από 

μια συνολική έκταση 100 εκταρίων. Αναμένεται ότι στο τέλος 

της δεκαετίας του '80 οι Ιταλοί θα είναι σε θέση να παράγουν 

ακόμα 1.000 ΜΤ χελιών, ανεβάζοντας τη συνολική τους παραγωγή 

σε 5.500 με 6.000 ΜΤ. 

Παρ' όλα αυτά η κατανάλωση δεν καλύπτεται από την εγ

χώρια παραγωγή και απαιτείται η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων, 

από τη Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία και Τυνησία για να εξισορρο

πηθεί η αγορά. Η κατανάλωση ανέρχεται στους 6.500 ΜΤ ή 115 

γραμμ. κατά κεφαλή, μια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Η κυ

ρία μορφή κατανάλωσης είναι χέλι μαρινάτο, κυρίως στις γιορ

τές των Χριστουγέννων, οπότε καταναλώνονται παραδοσιακά τε

ράστιες ποσότητες χελιών στην κάθε οικογένεια, ενώ δεν υπάρ

χει καθόλου ζήτηση για καπνιστά χέλια. 
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OL εξαγωγές των χελιών δεν υπερβαίνουν τους 1.000 ΜΤ 

και στο σύνολο σχεδόν αντιπροσωπεύουν νωπά χέλια, ενώ τα κα

τεψυγμένα είναι μηδαμηνές ποσότητες. Στη ΙΟετία 1975-1985 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των εξαγωγών, κατά ποσοστό 

65-70%, λόγω καλύτερης οργάνωσης του εσωτερικού δικτύου δια

νομής, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται επανεισαγωγές ήδη εξα

χθεί σών ποσοτήτων. 

Υπάρχει μια διακύμανση στη ζήτηση μεταξύ καλοκαιρινών 

και χειμερινών μηνών, στους οποίους η ζήτηση φθάνει το μέγι

στο σημείο της. 0 βασικότερος προμηθευτής της ιταλικής αγοράς 

είναι η Γαλλία που κάλυψε τη ζήτηση χελιών στην περίοδο 1981-

1985 κατά μέσο όρο σε ποσοστό 55,5%. Εφοδιάζει τακτικά την 

ιταλική αγορά με καφετιά χέλια (brown eels) το καλοκαίρι και 

ασημόχελα (silver eels) τον χειμώνα. 

Οι βασικές αγορές χελιών εντοπίζονται στη Βόρεια Ιτα

λία, κυρίως στο Μιλάνο, Τορίνο και Βενετία, όπου συγκεντρώνο

νται βασικά και οι μονάδες εντατικής χελοκαλλιέργειας όσο και 

η εκτατική καλλιέργεια των λιμνοθαλασσών. 

Η ζήτηση είναι βασικά για ζωντανά καφετιά χέλια και 

ασημόχελα, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες με

γέθους, δηλαδή 2-3 χέλια ανά κιλό, 3-5 χέλια ανά κιλό, 5-7 

χέλια ανά κιλό και 7-10 χέλια ανά χιλιόγραμμο. 

Η γενική διαπίστωση είναι ότι η ιταλική αγορά έχει 

ακόμα δυνατότητες επέκτασης, έστω ακόμα και αν αυξηθεί η πα

ραγωγή τους κατά 1.000 ΜΤ στα επόμενα έτη. Η μείωση των εξα

γωγών αποτελεί ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή. 
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4.4. Αγορά Δανίας 

Το πρόβλημα της παραγωγής χέλι ου στην εντατική μορφή 

καλλιέργειας απασχολεί τους Δανούς σε ερευνητικό επίπεδο, κυ

ρίως δε η τεχνητή ωρίμανση των ασημόχελων με τη χρήση ορμο

νών. 

Η εγχώρια παραγωγή της Δανίας προέρχεται από αλιεία 

ελεύθερων χελιών είτε στην ενδοχώρα, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, 

και υπερβαίνει τους 2.000 ΜΤ. Διαπιστώνεται μια τάση μείωσης 

των αλιευμάτων σε χέλια στο διάστημα μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

Η κατανάλωση χελιών κατά μέσο όρο υπερβαίνει τους 

1.000 ΜΤ για το διάστημα 1980-1985, και θεωρείται αρκετά ση

μαντική, αν λάβει κανείς υπόψη την κατά κεφαλή κατανάλωση που 

ανέρχεται σε 201,3 γραμμ., πολύ ανώτερη δηλαδή από χώρες όπως 

η Δ. Γερμανία και η Ιταλία. 

Παρά τις μεγάλες ποσότητες χελιών που αλιευονται κάθε 

χρόνο, οι Δανοί εισάγουν πάνω από 1.000 ΜΤ κυρίως φρέσκα χέ

λια, με αυξητική τάση, πράγμα που σημαίνει ενδυνάμωση της 

εσωτερικής κατανάλωσης, εάν ληφθεί επίσης υπόψη η μειωτική 

τάση των εξαγωγών. 

Τα κατεψυγμένα και τα καπνιστά δεν ξεπερνούν μαζί το 

6,55% του συνόλου των εξαγωγών, πράγμα που σημαίνει πως η ζή

τηση είναι περιορισμένη στην Ευρώπη τόσο για τα πρώτα, όσο 

και για τα δευτέρα. 

Οι εξαγωγές νωπών κυριαρχούν στο εμπόριο χελιών της 

Δανίας, και αποτελούν το 93,45% του συνόλου, ενώ ποσοτικά 

ανέρχονταν σε 2.408 ΜΤ ετησίως στο διάστημα 1981-1985. 

Τα χέλια της Δανίας εξάγονται κυρίως στη Δ. Γερμανία, 
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Ολλανδία και Βέλγιο/Λουξεμβούργο. 

Οι βασικές προμηθεύτριες χώρες της Δανίας σε χέλια εί

ναι η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ελλάδα. 

Τα ασημόχελα με μυτερό κεφάλι προτιμώνται στο εμπόριο 

από τα πλατυκέφαλα καφετιά χέλια (brown eels). Από πλευράς 

βάρους τα χέλια των 250-600 γραμμ. συγκεντρώνουν τις περισσό

τερες προτιμήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση από έμπορο σε έμπορο και μεταποιητή σε μεταποι

ητή. 

Υπάρχει σαφής προτίμηση από πλευράς εμπορίου για τα 

ζωντανά χέλια, ενώ τα κατεψυγμένα αποφεύγονται, γιατί είναι 

χαμηλότερης ποιότητας και γιατί η διαβάθμιση τους σε ποιότη

τες πριν από τη μεταπώληση τους στους μεταποιητές συναντά δυ

σκολίες και προβλήματα. 

Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά το προτιμώμενο μέγε

θος από τους επιχειρηματίες καπνιστηρίων, πράγμα που μπορεί 

να οδηγήσει σε διαφωνίες και λάθη. 

Στις περιπτώσεις που ζητούνται κατεψυγμένα, προτιμώ

νται εκείνα που έχουν ψυχθεί ζωντανά, γιατί με τη διαδικασία 

αυτή συγκεντρώνεται το αίμα στο δέρμα και προσδίδει έτσι ένα 

χρώμα στο χέλι, που αρέσει στον Δανό καταναλωτή. 

Η πιθανότητα εξαγωγής έτοιμου προϊόντος, όπως το κα

πνιστό χέλι, στη Δανία θεωρείται ίση με μηδέν, γιατί αυτή η 

χώρα έχει πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία καπνίσματος ψαριών με 

διευρυμένη εσωτερική αγορά, υποβοηθούμενη φυσικά από ανεπτυγ

μένο εμπορικό δίκτυο, που διαμορφώνει τη ζήτηση μόνο για ζω

ντανά χέλια. 
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5. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΟΚ 

5.1. Γαλλική αγορά 

Η σημερινή παραγωγή της Γαλλίας υπερβαίνει τους 4.000 

ΜΤ, ποσότητα κατά 50% μειωμένη σε σχέση με τις αλιευόμενες 

ποσότητες πριν μια ΙΟετία. Η χελοκαλλιέργεια διεξάγεται κυρί

ως στην εκτατική της μορφή, υπάρχουν όμως μερικές μονάδες 

εντατικής καλλιέργειας, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται 

από αλιεία ελεύθερων χελιών, που πιάνονται κατά τη διάρκεια 

της μετανάστευσης τους προς τη θάλασσα των Σαργασών. 

Η κατανάλωση χελιών στη Γαλλία δεν είναι πολύ μεγάλη, 

αφού η κατά κεφαλή κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα 35 γραμμ. Τα 

εδέσματα που μπορούν να παρασκευαστούν από το χέλι είναι πολ

λά και ποικίλα. Το Larousse Gastronomique αναφέρει 57 διαφο

ρετικές σπεσιαλιτέ. Η κατανάλωση καπνιστών είναι μικρή και η 

ζήτηση καλύπτεται εύκολα από εγχώριες πηγές. Όλα τα καπνιστά 

χέλια που επεξεργάζονται τοπικά πωλούνται σε χονδροκομμένες 

φέτες και είναι μάλλον παχιά. 

Οι εισαγωγές είναι αρκετά περιορισμένες και κυρίως 

προτιμώνται τα κατεψυγμένα χέλια, ίσως για να καλυφθούν εν

διάμεσα κενά στη ζήτηση χελιών. Τα εισαγόμενα καπνιστά είναι 

σε ελάχιστες ποσότητες και κυμαίνονται μεταξύ 22-27 ΜΤ, του

λάχιστον για το διάστημα 1983-1985. 

Έτσι η Γαλλία δεν αποτελεί μια ενδεχόμενη μελλοντική 

αγορά ούτε για ζωντανά ούτε για επεξεργασμένα χέλια. Από και-
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ρου εις καιρόν ένας ή δύο εισαγωγείς δείχνουν ενδιαφέρον για 

κατεψυγμένα καφετιά χέλια ή ασημόχελα. 

Οι εξαγωγές είναι αρκετά σημαντικές και σε ποσότητα 

και σε αξία, κατατάσσοντας έτσι τη Γαλλία στις βασικότερες 

εξαγωγικές χώρες της Ευρώπης. Τα φρέσκα καταλαμβάνουν το με

γαλύτερο ποσοστό του εξαγωγικού εμπορίου της Γαλλίας, ενώ τα 

κατεψυγμένα αποτελούν ελάχιστη μερίδα του συνόλου των εξαγω

γών. 

Εκτός από τις εξαγωγές μεγάλων χελιών εμπορεύσιμου με

γέθους, οι Γάλλοι εξάγουν μεγάλες σχετικά ποσότητες γόνου σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος απευθύ

νεται στην Ιαπωνία. 

0 εξαγωγικός ρόλος των Γάλλων στα χέλια θα συνεχιστεί 

κατά τον ίδιο τρόπο και στα προσεχή χρόνια, χωρίς να παρατη

ρηθούν συνταρακτικές αλλαγές στο υπάρχον εμπορικό κύκλωμα. Οι 

διαγραφόμενες προοπτικές για ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία 

δεν είναι ρόδινες, αφού δεν προβλέπεται αύξηση της κατανάλω

σης σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί μαζικές εισαγωγές χε

λιών από το εξωτερικό. 

5.2. Αγορά Ηνωμένου Βασιλείου 

1. Η παραγωγή χελιών προέρχεται στο μεγαλύτερο της πο

σοστό από την αλιεία ελεύθερων χελιών και σε μικρό μόνο βαθμό 

από την εκμετάλλευση μονάδων εντατικής μορφής. 

Η συνολική παραγωγή ανέρχεται στους 1.500 ΜΤ, από τους 

οποίους 600 ΜΤ προέρχονται από την Αγγλία, Ουαλλία, Σκωτία 

και το υπόλοιπο αποτελεί παραγωγή της Β. Ιρλανδίας. Οι λίγες 

εντατικές μονάδες που υπάρχουν χρησιμοποιούν τη θερμότητα που 
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εκλύεται από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

για να είναι ανταγωνιστικές από απόψεως κόστους. 

2. Η κατανάλωση είναι ελάχιστη για μια μεγάλη χώρα σαν 

το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν υπερβαίνει τους 600 ΜΤ, που κατα

νέμονται στην προτίμηση των καταναλωτών της Μ. Βρετανίας σε 

χέλια ζελέ, κατά ποσοστό 90%, ενώ μόνο 10% προτιμούν τα χέλια 

καπνιστά. 

3. Οι εισαγωγές όπως αναμένονταν δεν είναι σημαντικές, 

αφού κυμαίνονται στους 330 ΜΤ και ουσιαστικά μοιράζονται με

ταξύ νωπών και κατεψυγμένων. Τα καπνιστά εισάγονται κυρίως 

από την Ολλανδία και στο σύνολο τους δεν υπερβαίνουν τους 30 

ΜΤ. 

4. Οι εξαγωγές είναι σχεδόν στο σύνολο τους ζωντανά 

χέλια που απορροφώνται από τις αγορές της Ολλανδίας και Δ. 

Γερμανίας. Κυμαίνονται στους 1.228 ΜΤ και αποτελούν σχεδόν το 

80% της εγχώριας παραγωγής, με συνέπεια να χαρακτηρίζεται η 

Μ. Βρετανία κυρίως εξαγωγική χώρα σε ό,τι αφορά το εμπόριο 

χελιών. 

5. Το μικρό μέγεθος της αγοράς και η τάση για σταθερο

ποίηση των διαφόρων μεγεθών, τόσο των εισαγωγών όσο και των 

εξαγωγών, μας ωθεί στο συμπέρασμα πως η Μ. Βρετανία δεν απο

τελεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, ανοικτή αγορά χελιών με 

δυνατότητες διεύρυνσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η Γαλ

λία, στο εμπόριο χελιών έχουν σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα και 

δεν αναμένονται συνταρακτικές αλλαγές ούτε στην παραγόμενη 

ποσότητα, ούτε στην αλλαγή των εγχώριων καταναλωτικών προτύ

πων που είναι προσανατολισμένα στα χέλια ζελέ. 
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5.3. Ιρλανδική αγορά 

1. 0 κύριος παραγωγός χελιών στην Ιρλανδία είναι η Δη

μόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Electricity Supply Board), η 

οποία αξιοποιεί τα θερμά νερά των υδροηλεκτρικών σταθμών της. 

Η παραγωγή όμως αυτή δεν υπερβαίνει τους 100 ΜΤ. 

2. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής χελιών προέρχεται 

από την ελεύθερη αλιεία, η οποία αποφέρει πάνω από 100 ΜΤ 

ετησίως, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή να υπερβαίνει τους 

200 ΜΤ, από τους οποίους το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται. 

3. Η κατανάλωση είναι μηδαμινή και δεν υπερβαίνει το 

20% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής. Αποτέλεσμα της περιο

ρισμένης κατανάλωσης είναι οι μηδαμινές εισαγωγές της χώρας 

αυτής. 

4. Οι εξαγωγές νωπών κατευθύνονται κυρίως στη Μ. Βρε

τανία, Ολλανδία και Δανία, ενώ οι εξαγωγές κατεψυγμένων έχουν 

χώρες προορισμού την Ολλανδία και Δ. Γερμανία. 

5. OL τιμές που πετυχαίνουν τα κατεψυγμένα είναι σαφώς 

ανώτερες από αυτές των νωπών, πιθανώς λόγω προσφοράς τους σε 

εποχές μειωμένης παραγωγής. 

6. Δεν επιτρέπεται εξαγωγή μικρών χελιών (elvers) σε 

άλλες χώρες, ενώ επιμελώς εφαρμόζεται πρόγραμμα διατήρησης 

των φυσικών αποθεμάτων χελιών στους ποταμούς και τις λίμνες 

της χώρας. 

7. Σε ό,τι αφορά τα χέλια, η Ιρλανδία έχει βασικά εξα

γωγικό προσανατολισμό, ενώ η περιορισμένη εγχώρια κατανάλωση 

δεν επιτρέπει μεγάλες προσδοκίες σχετικά με την απορροφητικό

τητα αυτής σε εισαγωγές, που θα συνεχίσει να είναι μηδαμινή 

στα επόμενα χρόνια. 
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5.4. Βελγική αγορά 

1. Η παραγωγή του Βελγίου προέρχεται κυρίως από την 

αλίευση ελεύθερων χελιών στο περιορισμένο ποτάμιο σύστημα και 

στις μικρού μήκους ακτές της Βόρειας Θάλασσας. Συνολικά δεν 

υπερβαίνει τους 50 ΜΤ, ενώ δεν υπάρχουν μονάδες χελοκαλλιέρ-

γειας στο Βέλγιο λόγω του ψυχρού κλίματος. 

2. Η κατανάλωση μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις ση

μαντικότερες στην Ευρώπη, αν ληφθεί υπόψη η κατά κεφαλή κατα

νάλωση που ανέρχεται σε 153 γραμμ. Η μέση ετήσια κατανάλωση 

υπερβαίνει τους 1.500 ΜΤ και δείχνει στοιχεία σταθεροποίησης 

γύρω από την ποσότητα αυτή. 

3. Οι εισαγωγές είναι σημαντικές για μια τόσο μικρή 

χώρα σαν το Βέλγιο. Η μέση συνολική εισαγόμενη ποσότητα πλη

σιάζει τους 1.550 ΜΤ, και τα φρέσκα χέλια αποτελούν μέσο πο

σοστό 87%, ενώ το υπόλοιπο 13% μοιράζεται μεταξύ κατεψυγμένων 

και καπνιστών. Παρατηρείται τάση σταθεροποίησης στους 1.500 

ΜΤ εισαγόμενων χελιών, κάτι που φαίνεται πως θα διατηρηθεί 

και στο άμεσο μέλλον. 

4. Οι εξαγωγές κυμαίνονται στους 104 ΜΤ, στους οποίους 

κυριαρχούν τα νωπά χέλια με ποσοστό 98,8%. Το 1985 έφθασαν 

στους 183 ΜΤ, αλλά δεν προβλέπεται να περάσουν το φράγμα των 

200 ΜΤ. Οπωσδήποτε όμως λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν θε

ωρούνται σημαντικές. 

5. Το 1986, οι τιμές λιανικής πώλησης που διαμορφώθη

καν στην αγορά χελιών του Βελγίου ήταν 200-250 βελγικά φράγκα 

για τα νωπά, 300 φράγκα για τα κατεψυγμένα και 600-700 βελγι

κά φράγκα ανά κιλό για τα καπνιστά. 

6. Τα ελληνικά χέλια που εξήχθησαν το 1985 για πρώτη 
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φορά στο Βέλγιο (περίοδος 1981-1985) πέτυχαν τις υψηλότερες 

τιμές προς 9 ECU/κιλό ή 403,8 βελγικά φράγκα/κιλό, πράγμα που 

σημαίνει πως οι δυνατότητες των ελληνικών χελιών λόγω της 

ανώτερης ποιότητας τους είναι πολύ μεγάλες, αρκεί να αυξηθεί 

η παραγωγή και να οργανωθεί καταλληλότερα ο τομέας marketing. 
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6. ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΛΙΩΝ 

6.1. Αγορά Ηνωμένων Πολιτειών 

Η παραγωγή των ΗΠΑ είναι σχετικά περιορισμένη, σε σχέ

ση αφενός με τις υπάρχουσες δυνατότητες και τα φυσικά αποθέ

ματα, και αφετέρου με τις αντίστοιχες αλιευόμενες ποσότητες 

στην Ευρώπη. 

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του 

χελιου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η έλλειψη εγχώριας αγο

ράς, η μεγάλη απόσταση από την Ευρώπη που επιβάλλει ουσιαστι

κά την αερομεταφορά των ζωντανών χελιών σε κατάλληλη οικονο

μική συσκευασία, και οι σχετικά χαμηλές τιμές που αποτελούν 

αντικίνητρο για την είσοδο νέων ψαράδων στο επάγγελμα. 

Οι δυνατότητες ανάπτυξης της χελοκαλλιέργειας είναι 

πολύ ικανοποιητικές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κλιματολογι

κές συνθήκες, αλλά πρέπει το βασικό πρόβλημα της δημιουργίας 

εσωτερικής αγοράς να βρει τη λύση του, ίσως με το λανσάρισμα 

του χελιοΟ σαν έτοιμου φαγητού. 

Όλη σχεδόν η παραγωγή εξάγεται, κυρίως με τη μορφή ζω

ντανών χελιών και λιγότερο με τη μορφή μη ζώντων. Οι χώρες 

που κυρίως εισάγουν τα ζωντανά χέλια είναι η Ολλανδία και σε 

δεύτερη μοίρα άλλες ευρωπαϊκές ή μη χώρες. Τα μη ζωντανά χέ

λια εισάγονται κυρίως από τη Δ. Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπω

νία, πετυχαίνουν δε τιμές σαφώς κατώτερες των ζωντανών. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί πως οι ΗΠΑ είναι κα-
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θαρά εξαγωγική χώρα στο εμπόριο των χελιών, δεδομένου ότι η 

εσωτερική αγορά είναι ανύπαρκτη. Επομένως δεν υπάρχει δυνατό

τητα εξαγωγών τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, ούτε πιστεύεται 

ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, είτε στον τομέα της παρα

γωγής, είτε στον τομέα της διάθεσης, παρ' όλες τις δυνατότη

τες που θεωρητικά υπάρχουν. 

6.2. Αγορά Ιαπωνίας 

Η παραγωγική δυναμικότητα του τομέα της χελοκαλλιέρ-

γειας υπερβαίνει τους 40.000 ΜΤ, και αποφέρει τα τελευταία 

χρόνια περί τους 35.000 ΜΤ ζωντανά χέλια, ενώ από την αλιεία 

ελευθέρων χελιών προέρχονται άλλες 2.000 ΜΤ. 

Η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια 

ζήτηση, γι' αυτό εισάγονται περίπου 17.000 ΜΤ ζωντανών χελιών 

και 13.000 ΜΤ βρασμένων, κυρίως από την Ταϊβάν που κατέχει 

μερίδιο στις εισαγωγές ανερχόμενο σε 95fc. 

Η κατανάλωση χελιών αποτελεί παράδοση στην Ιαπωνία, 

αρκεί να αναφερθεί πως υπάρχει εθνική γιορτή για το χέλι, που 

πιστεύεται πως βοηθά στη διατήρηση της ζωτικότητας όλο το κα

λοκαίρι, ενώ προφυλάσσει από υπερβολικό αδυνάτισμα. 

Παρ* όλα αυτά οι γιαπωνέζοι παραγωγοί και μεταποιητές 

έχουν πετύχει με κατάλληλο μάρκετινγκ να κατανείμουν τη ζήτη

ση καθ* όλο το έτος, πέραν από τον Ιούλιο, που λόγω αλλαγής 

εποχής (είσοδος στο καλοκαίρι) διπλασιάζονται οι καταναλισκό

μενες ποσότητες. 

Την κατανάλωση των χελιών βοηθούν και 160 επιχειρήσεις 

μικρού ή μεγάλου μεγέθους -από μερικά μόνον άτομα μέχρι 60-70 

άτομα και επενδεδυμένο κεφάλαιο από 10 εκατ. γιεν μέχρι πάνω 
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από 100 εκατ. γιεν- που αποκλειστικά ασχολούνται με τη μετα

ποίηση και επεξεργασία των χελιών. 

Αυτές οι μονάδες προσφέρουν έτοιμα πακέτα μαγειρεμένου 

χελιου σε συσκευασίες κενού αέρος, που ευρίσκονται είτε κατε

ψυγμένα είτε διατηρημένα στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα 

ιχθυηρών κτλ. Αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο τη διεύρυνση 

της καταναλωτικής βάσης του καμπαγιάκι, ενώ αναζητούνται και 

άλλες μορφές εδεσμάτων χελιών για ποικιλία. 

Η γιαπωνέζικη αγορά χελιών είναι κατά βάση εισαγωγική 

και θα παραμείνει για αρκετό διάστημα έτσι, εάν οι επιστήμο

νες δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν γόνο χελιου σε εμπορική 

κλίμακα. 

Σήμερα ο γόνος σε εμπορεύσιμες ποσότητες εισάγεται από 

πολλές χώρες, όπως την Κίνα, Κορέα και Γαλλία. Υπάρχει σαφής 

προτίμηση για τα Anguilla japonica, αλλά γίνεται κατ' ανάγκη 

εισαγωγή και γόνου ευρωπαϊκών χελιών, γιατί την περασμένη 

ΙΟετία προέκυψαν σοβαρά προβλήματα ασθενειών που αποδεκάτιζαν 

την παραγωγή της ιαπωνικής ποικιλίας. 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εξαγωγή έτοιμων μαγειρε

μένων χελιών της σπεσιαλιτέ καμπαγιάκι σε σύγχρονες συσκευα

σίες και σε κατεψυγμένη μορφή ή σε διατηρημένα με απλή ψύξη. 

Ήδη οι εξαγωγές αυτές ανέρχονται στους 100 ΜΤ ετησίως. Το 

καμπαγιάκι σε συσκευασία κενού αέρος πιστεύεται πως θα βοηθή

σει την κατεύθυνση αυτή. 

Αναφορικά με τις δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών στην 

Ιαπωνία, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τα αυξημένα αεροπορικά 

κόμιστρα που απαιτούνται για τη μεταφορά ζωντανών χελιών σε 

τόσο μεγάλες αποστάσεις, και, δεύτερο, το γεγονός ότι το ευ

ρωπαϊκό χέλι δεν προτιμάται για καμπαγιάκι, γιατί είναι κο-
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ντόχοντρο σε σχέση με το γιαπωνέζικο. 

Η μόνη εξαγωγική δραστηριότητα που θα μπορούσε να εί

ναι οικονομική είναι το χέλι σε κονσέρβα, η κατανάλωση του 

όμως στην Ιαπωνία είναι αρκετά περιορισμένη. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης για τον Αμβρα

κικό έχει επισημανθεί η ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας ενός 

δικτύου ποιοτικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος της ευρύ

τερης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου. 

Η σκοπιμότητα λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου είναι 

προφανής, γιατί τα ευρήματα του θα μπορούσαν να επισημάνουν 

την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλ

λοντος από τη ρύπανση, όπως επίσης και να δώσουν πολύτιμες 

πληροφορίες για την ποιότητα των υδάτων και άλλων χώρων που 

προορίζονται για ιχθυοκομική ή τουριστική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα, με το δίκτυο-σύστημα μόνιμης παρακο

λούθησης των υδάτων θα δοθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη απά

ντηση στα ερωτήματα: 

- Σε ποιο βαθμό ρυπαίνονται σήμερα οι υδάτινοι αποδέκτες της 

περιοχής από την υπάρχουσα δραστηριότητα. 

- Ποια η διαχρονική εξέλιξη των επιπέδων ρύπανσης (αύξηση ή 

όχι, ανάγκη ή μη λήψης μέτρων). 

- Ποια η συνολική επίδραση των ρυπαντικών φορτίων των διαφό

ρων πηγών ρύπανσης και ποια η δυνατότητα αυτοκαθαρισμού 

στον τελικό αποδέκτη (λιμνοθάλασσες-κόλποι). Η παραπέρα 

ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής (π.χ. 

χοιροστάσια) δημιουργεί πρόβλημα στην ιχθυοκομική ανάπτυ

ξη; 

- Ποια είναι η κατάσταση των εκμεταλλεύσιμων για ιχθυοκαλ-
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λιέργειες υδάτων (τιμές αλατότητας, θερμοκρασίας, θρεπτι

κών υλών, επίπεδο ευτροφισμού κτλ.)· 

- Επιπλέον θα υπάρξει η δυνατότητα άμεσου ελέγχου της ποιό

τητας των επεξεργασμένων ή μη αποβλήτων των ρυπογόνων μο

νάδων της περιοχής. 

Ταυτόχρονα, η παράλληλη οργάνωση συστήματος παρακολού

θησης της ορνιθοπανίδας της περιοχής, με τη βοήθεια της Διεύ

θυνσης Θηραματοπονίας και Λειβαδοπονίας, θα μπορούσε να δώσει 

συμπεράσματα απαραίτητα για την πολιτική διαχείρισης των 

υγροβιότοπων, που προστατεύονται και από διεθνείς συμβάσεις 

(RAMSAR). 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί, μια πρόταση για άμεση εφαρ

μογή ενός συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της ποιότητας των 

επιφανειακών υδάτων της περιοχής, που λαμβάνει υπόψη την ήδη 

υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή της περιοχής. 

Η οργάνωση του προτεινόμενου συστήματος θα πρέπει να 

συνδυαστεί με τις εργασίες του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΚΘΕ) στα πλαίσια της εκπόνησης της ωκεανογραφικής 

μελέτης για τον Αμβρακικό, που προβλέπεται να αρχίσουν στο 

τέλος.του καλοκαιριού. Τα συμπεράσματα της ωκεανογραφικής με

λέτης θα μπορούν να συμπληρώσουν τα συμπεράσματα του προτει-

νόμενου συστήματος. Μετά από επαφή μας με τον υπεύθυνο του 

ΕΚΘΕ για την ωκεανογραφική μελέτη φάνηκε καθαρά η διάθεση για 

συνεργασία, που κρίθηκε μάλιστα απαραίτητη. 

Η έκθεση έλαβε υπόψη το τεύχος Β.3.1. "Σύστημα μόνιμης 

παρακολούθησης", της μελέτης Αμβρακικός Κόλπος - Ανάπτυξη και 

προστασία περιβάλλοντος, που εκπόνησε το γραφείο Θ. Παπαγιάν-

νη για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσον αφορά το τεχνικό της 

τμήμα στηρίχθηκε στη μελέτη των Ευστρατιάδη κ.ά. για τα ύδατα 
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του Πηνειού*, και στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ για την 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. 

1. "Μελέτη σχεδιασμού μόνιμου δΙκτυου παρακολούθησης 
και ελέγχου της ρύπανσης υδάτων και αποβλήτων του Θεσσαλικού 
πεδίου", Ευστρατιάδης, Αγγελάκης κ.ά., Μάιος 1981. 
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

2.1. Γενικά 

Τα στοιχεία, που καθορίζουν ένα μόνιμο δίκτυο-σύστημα 

ποιοτικής παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων μιας περιο

χής, είναι τα ακόλουθα: 

1. Θέσεις σταθμών δειγματοληψίας, 

2. Παράμετροι προς μέτρηση - Μέθοδοι ανάλυσης, 

3. Συχνότητες δειγματοληψιών, 

4. Μέθοδοι επεξεργασίας αποτελεσμάτων. 

Για όλα τα πιο πάνω στοιχεία προτείνεται να εφαρμοστεί 

ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός χρόνου το οποίο θα 

καταλήξει, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα και μετά από τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις (όσον αφορά τις θέσεις και τις συχνό

τητες δειγματοληψίας αλλά και τις προς μέτρηση παραμέτρους), 

στο μόνιμο σύστημα. 

2.2. Θέσεις σταθμών δειγματοληψιών 

Οι περιοχές των θέσεων των σταθμών που θα επιλεγούν θα 

πρέπει να είναι χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές, για να 

μπορούν να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα. 

α. Θέσεις σταθμών στα ποτάμια-τάφρους 

Για την επιλογή των περιοχών των θέσεων των σταθμών, σε 
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ποτάμια-παραποτάμους-κανάλια για το προκαταρκτικό πρόγραμμα 

. θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια: 

t 
- Επίδραση των κύριων πηγών ρύπανσης, 

- Επίδραση συμβολής παραποτάμων, 

Κατάσταση προ της εκβολής. 

Μετά τη λειτουργία και τα συμπεράσματα του προκαταρ-

k*:~ ,κού προγράμματος η τροποποίηση των θέσεων των σταθμών θα 

($\f νει με βάση τα κριτήρια: 

W Κρισιμότητα συγκεντρώσεων που παρατηρήθηκαν, 

ΐν 

£Η Σημαντικές σχετικές αυξήσεις φορτίων ρύπανσης, 
ϊ· 

ι Απαιτήσεις κάλυψης των γενικών στόχων (που αναφέρονται 

Ι στην εισαγωνή). 

Τα συμπεράσματα του προκαταρκτικού προγράμματος πολύ 

πιθανόν να οδηγήσουν στην ελάττωση του αριθμού των σταθμών. 

Με βάση τα αναφερθέντα κριτήρια και τη γνώση της περι

οχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις σταθμών της Υπηρεσίας 

Εγγείων Βελτιώσεων (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργοτε-

χνικών Μελετών) για τον ποταμό Λούρο, προτείνονται οι παρακά-

u) περιοχές για τις θέσεις των σταθμών Χάρτης Ι: 

Γύρος - παραπόταμοι 

: Πριν την παλαιά Φιλιππιάδα και μετά το Φράγμα της ΔΕΗ 

(θέση Παντάνασσα). 

•ι : Μετά την περιοχή της μεγαλύτερης συγκέντρωσης των πηγών 

ρύπανσης (θέση Αγ. Σπυρίδωνας). 

*: Μετά τη συμβολή του παραπόταμου Λιμποχωβίτη. 

Προ της εκβολής. 

•·,: Στον Λιμποχωβίτη προ της συμβολής του (θέση γέφυρα στο 

χωριό Λούρος). 
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Λοΐ Φράγμα τάφρου Βόσσα. 

Αν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης και άλλων σταθ

μών στον ποταμό Λούρο, προτείνονται οι θέσεις Γέφυρα Καλογή-

ρου και Κουρί (κοντά στη Ν. Σαμψούντα). 

Άραχθος 

Αι : Πριν την πόλη της Άρτας και μετά το φράγμα της ΔΕΗ στο 

Πουρνάρι (θέση Τζιτζιφιές). 

A2Î Μετά την πόλη της Άρτας (θέση Μοναστήρι). 

A3: Πριν τη δημιουργία του "δέλτα" (θέση Κομμένο). 

Α^: Πριν την εκβολή του κύριου τμήματος του ποταμού. 

Βωβός 

Βι: Πριν την εκβολή του (θέση Αλυκή). 

Αποστραγγιστικά-αρδευτικά κανάλια, τάφροι 

Κι : Στο κύριο αποστραγγιστικό κανάλι της περιοχής (θέση μετά 

το Πολύδροσο). 

Κ2ΐ Πριν τις εκβολές της τάφρου του Φειδόκαστρου. 

Για τον καθορισμό της συγκεκριμένης θέσης για κάθε μια 

από τις παραπάνω περιοχές σταθμών θα χρησιμοποιηθούν τα ακό

λουθα κριτήρια: 

- Προσιτότητα θέσης, 

- Διαμόρφωση της όχθης, 

- Ομοιογένεια της διατομής. 

Για το τρίτο κριτήριο, της ομοιογένειας, απαιτούνται 

δειγματοληψίες από διάφορα σημεία της διατομής (στην περίοδο 

του προκαταρκτικού προγράμματος) και ανάλυση των διακυμάνσεων 

για να διαπιστωθεί αν τα νερά του ποταμού βρίσκονται σε καλή 
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ανάμειξη. 

β. θέσεις σταθμών στις λιμνοθάλασσες και παράκτιοι σταθμοί 

Λιμνοθάλασσα Ροδιά (Χάρτης II) 

Σημεία δειγματοληψίας: 

2 σταθμοί στις μικρές λιμνοθάλασσες στα βορειοδυτικά (Αγ. 

Νικόλαος και Αγ. Αικατερίνη): Ρχ, Ρ2. 

2 σταθμοί στα στόμια των πιο πάνω λιμνοθαλασσών με τη 

Ροδιά: Ρ
3
, Ρ*. 

- 2 σταθμοί στο μέσον της Ροδιάς πάνω σε διαφορετικές ευθεί

ες αλατότητας*: Ρ51 Ρβ· 

1 σταθμός στο στόμιο που εποικοινωνεί με το Τσουκαλιό Ρ7. 

Τσουκαλιά (Χάρτης II) 

- Από 1 σταθμός στα στόμια με τον Αμβρακικό, μέσα στη λιμνο

θάλασσα, και 1 σταθμός στον κόλπο: Τι, Τ2> Τ3. 

- Α σταθμοί πάνω στις ευθείες που δείχνουν διαφορετικές αλα-

τότητες (όπως στον χάρτη)*: Τ«, Τ
5
, Τ

6
, Τ

7
. 

- 1-2 σταθμοί στην Αυλερή. 

Λογαρου (Χάρτης II) 

- Από 1 σημείο στα στόμια με τον Αμβρακικό μέσα στη λιμνοθά

λασσα και 1 σταθμός στον κόλπο: Λ*, Λ*, Λ* . 

- 1 σταθμός στο ιχθυοτροφείο Σακολέτσι: Λ*. 

ο 

- 3 σταθμοί στο βόρειο τμήμα όπου υπάρχει πηγή ρύπανσης ή 

εισροή γλυκών νερών: Λ*, Λ*, Λ* . 

* Χρήσιμο είναι να γίνουν κατά μήκος επιτόπιες μετρή
σεις της αλατότητας, ώστε να επαληθευτούν οι ευθείες ίσης 
αλατότητας. 
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- 4 σταθμοί πάνω στις ευθεύες που παρουσιάζουν διαφορετικές 

αλατότητες (όπως στο χάρτη) Λ*, Λ*, Λ*, Λ£. 

Λιμνοθάλασσα Μάζωμα (Χάρτης Ι) 

- 2 σταθμοί στα στόμια που επικοινωνούν με τον Αμβρακικό 

Μι, Ü2. 

- 1-2 σταθμοί στο μέσον Μ3ι Μ«. 

Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι (Χάρτης Ι) 

1 σταθμός οτο κύριο στόμιο προς τον Αμβρακικό Τι. 

- 1 σταθμός στο μέσον Î2. 

Κόφτρα - Παλιομπούκα (Χάρτης Ι) 

- Από 1 σταθμός Κι, Π2· 

Πωγωνίτσα (Χάρτης Ι) 

- 1 σταθμός Πι. 

Άγριλος (Χάρτης Ι) 

- 1 σταθμός Αι. 

- Τρεις παράκτιοι σταθμοί μετά τις εκβολές των ποταμών Λού

ρου, Αράχθου, Βωβού (50 μ. μετά τις εκβολές): Λγ» Α5, Β2 

(Χάρτης Ι). 

Νότιος Αμβρακικός 

Κατάφουρκο (Χάρτης Ι) 

- 1 σταθμός: Κ2. 

Ιχθυοτροφεία Ρούγα, Κοκκάλα (Χάρτης Ι) 

- Από 1 σταθμός στο καθένα: Pi, Κ3. 

Απαραίτητο είναι να υπάρχουν σταθμοί δειγματοληψίας σε 

τόπους όπου προγραμματίζεται να γίνουν ιχθυοκαλλιέργειες: 

Σπάρτο 1 σταθμός: Σι (Χάρτης Ι). 

Όρμος Βόνιτσας (Χάρτης Ι). 

- Σταθμοί στη λιμνοθάλασσα Λιμένι και στον όρμο Αγ. Μάρκου: 
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Bi, B2. 

Ακόμη καλό είναι να γίνονται δειγματοληψίες σε περιο

χές με προβλήματα ρύπανσης. 

Όρμος Αμφιλοχίας: 1 σταθμός Α2 (Χάρτης Ι). 

Οι πιο πάνω σταθμοί δειγματοληψίας στις λιμνοθάλασσες 

είναι ενδεικτικοί και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα 

με τις ανάγκες που θα υποδείξουν τοπικοί φορείς. 

2.3. Παράμετροι για μέτρηση - Μέθοδοι ανάλυσης 

Οι παράμετροι για μέτρηση θα καταταχθούν σε δύο βασι

κές κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάταξη των σταθμών: 

α. Παράμετροι ποιότητας υδάτων ποταμών-καναλιών 

Με βάση τη διεθνή πρακτική (κατευθυντήρια οδηγία 

79/869/ΕΟΚ) και με κριτήριο την κρισιμότητα των παραμέτρων 

για την εξαγωγή των απαιτούμενων συμπερασμάτων και σε σχέση 

με τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό, προτείνονται οι ακό

λουθες παράμετροι και μέθοδοι ανάλυσης: 

Παράμετρος Μέθοδοι ανάλυσης - Όργανα 

1. Παροχή κατά τη Σταθμήμετρα-Μετρητές ανοιχτών αγωγών, 
στιγμή της δειγ- Σταθμηγράφοι. 
ματοληψίας, m3/sec 

2. Θερμοκρασία °C Θερμομετρία - θερμόμετρο 
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Παράμετρος Μέθοδοι ανάλυσης - Όργανα 

3. pH Ηλεκτρομετρία: Βαθμονόμηση μέσω δυο 

ρυθμιστικών δ/των γνωστού pH παραπλή

σιου και κατά προτίμηση εκατέρωθεν της 

τιμής pH, που πρόκειται να μετρηθεί 

(ηλεκτρονικό ρΗμετρο). 

4. Αγωγιμότητα* Ηλεκτρομετρία-Αγωγιμόμετρο. 

στους 20°C, με/αια 

5. Διαλυμένο οξυγόνο Μέθοδος του Winkler (κλασική) ή με ει-

(D.0), (mg Ο2/Ι) δικά ηλεκτρόδια (ηλεκτροχημική: φορητό 

οξυγονόμετρο). 

6. Βιοχημική απαίτη- Καθορισμός του διαλυμένου Ο2 με τη μέ

ση σε οξυγόνο** μέθοδο Winkler, πριν και μετά επώαση 5 

(BOD5, mg Ο2/Ι) ημερών σε πλήρες σκότος και σε 20 ± 1°C 

(χωρίς να εμποδίζεται η αζωτοποίηση)· 

7. Χημικά απαιτού- Μέθοδος διχρωμικου καλίου, 

μενο οξυγόνο 

(COD), mg Ο2/Ι 

8. Αιωρούμενα στερεά Διήθηση σε μεμβράνη διήθησης 0,45 μη ή 

με φυγοκέντρηση (ελάχιστος χρόνος 5 λε
πτών, μέση επιτάχυνση 2800-3200 g. 
Ξήρανση σε 105°C και ζύγιση. 

* Η παράμετρος αγωγιμότητας δεν είναι κρίσιμης σημασί

ας και αν δεν υπάρξει η δυνατότητα μέτρησης της σε μια αρχική 

φάση λειτουργίας, μπορεί να παραλειφθεί. 

** Η μέτρηση του BOD5, δυνατόν να μη γίνεται πάντοτε 

(σε όλες τις δειγματοληψίες), αν φανεί δυνατότητα εκτίμησης 

της τιμής του με βάση το C0D (σταθερή σχέση COD/BODs). 
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Πλην των πιο πάνω παραμέτρων σε μια περισσότερο οργανωμένη 

φάση του συστήματος είναι δυνατόν να μετριούνται οι παρακάτω 

παράμετροι : 

Χημικές: θρεπτικά συστατικά (νιτρικά-αμμώνιο-νιτρώδη, ολικός 

φωσφόρος, πυρίτιο), χλωριόντα, φαινόλες, τασιενερ-

γές ουσίες, Cd, Hg. 

Μικροβιολογικές: Κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηρίδια, ESCHERI

CHIA COLII, εντερόκοκκοι. 

Βιολογικές: Φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, βένθος. 

Φυσικές: Χρώμα και θολότητα. 

Σημαντικές πληροφορίες για τις βιολογικέ·; παραμέτρους 

και τα θρεπτικά συστατικά των κυρίων ποταμών αναμένεται να 

δώσει η ωκεανογραφική μελέτη που ανέλαβε να εκπονήσει το 

ΕΚΘΕ. 

Αν σε ορισμένους σταθμούς υπάρξει αναγκαιότητα μέτρη

σης μικροβιολογικών παραμέτρων, μπορεί να γίνει η ανάλυση των 

δειγμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

β. Παράμετροι ποιότητας υδάτων λιμνοθαλασσών-κόλπου 

Στις λιμνοθάλασσες και σε σημεία του κόλπου κρίνεται 

σκόπιμο να μετρηθούν οι παράμετροι: 

Παράμετροι* Μέθοδοι ανάλυσης - Όργανα 

1. Ρεύματα (εισροή γλυκών Ρευματογράφος 
και αλμυρών νερών) 

2. Θερμοκρασία °C 
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Παράμετροι* Μέθοδοι ανάλυσης - Όργανα 

3. pH 

Διαλυμένο οξυγόνο 

(D.0), mg Ο2/Ι 

Αλατότητα 

Ολικός φωσφόρος, 

mg Ρ/1 

Νιτρικά άλατα-Νιτι 

mg ΝΟ2/Ι 

ρώδη, 

Φορητό σαλινόμετρο με ειδικά ηλε
κτρόδια για επιτόπου μετρήσεις -
αναλυτική μέθοδος 

Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρό
φησης - φασματοφωτόμετρο 

Φασματοφωτομετρια μοριακής απορρό
φησης 

8. Αμμωνία μη ιονισμένη, Φασματομετρία μοριακής απορρόφησης 
mg ΝΗ3/Ι - συνολικό (κυανούν της ινδοφαινόλης) ή με τη 
αμμώνιο, mg ΝΗ4/Ι μέθοδο Nessler που σχετίζεται με 

τον προσδιορισμό του pH και της 
θερμοκρασίας 

9. Αιωρούμενα στερεά Διήθηση σε μεμβράνη διήθησης, 0,45 

μπι και ξήρανση 105oC 

10. Εκτίμηση πρωτογενούς Μέθοδος οξυγόνου (διαφανών και α-
παραγωγικότητας διαφανών φιαλών Gaarder-Gran) 

Δειγματοληπτική φιάλη τύπου 
Ruttner 

* Πλην των πιο πάνω παραμέτρων, θα ήταν χρήσιμο, αν 
υπάρχει δυνατότητα να μετριέται και COD. Ορισμένες μετρήσεις 
COD μπορεί να συνοδευτούν και με μετρήσεις BODs, ώστε να φα
νεί η σχέση COD/BODs για να μπορεί να γίνεται και εκτίμηση 
του B0D

5
. 
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Εκτός από τις πιο πάνω παραμέτρους, σε μια πιο οργανω

μένη φάση του συστήματος θα ήταν σκόπιμο να μετριέται ο ολι

κός οργανικός άνθρακας στα ιζήματα του πυθμένα καθώς και τα 

πυριτικά άλατα. 

Σε μια τέτοια φάση θα ήταν σκόπιμο να γίνεται ποιοτική 

και ποσοτική εκτίμηση του βένθους (δειγματολήπτης τύπου 

Ponar) που συνδέεται άμεσα με τα αποθέματα σε οργανική Ολη 

της λιμνοθάλασσας και που συχνά αποτελεί τροφή διαφόρων ειδών 

ψαριών. 

Ακόμα η εκτίμηση της βιομάζας του ζωοπλαγκτου με τη 

μέθοδο του ξηρού βάρους θα έδινε, σε συνδυασμό με τα προηγού

μενα, μια πλήρη εικόνα της παραγωγικότητας του οικοσυστήμα

τος, γεγονός που θα οδηγούσε στη σωστή διαχείριση των λιμνο

θαλασσών. 

Οι παράμετροι ολικού φωσφόρου, νιτρικά και αμμωνία-αμμώνιο 

δεν είναι απαραίτητο να μετριούνται σε όλους τους σταθμούς 

και με την ίδια συχνότητα όπως οι υπόλοιπες παράμετροι. 

Μία μέτρηση ανά τρίμηνο θεωρείται ικανοποιητική. 

- Για τους παράκτιους σταθμούς είναι αρκετές σε πρώτη φάση 

οι παράμετροι 2, 3, 4, 5 και 9. 

- Χρήσιμες πληροφορίες για μετρήσεις στην αιωρούμενη ύλη και 

τα ιζήματα των λιμνοθαλασσών, καθώς και για τη γεωλογική 

σύσταση του βυθού, τη βυθομετρία και όλες τις βιολογικές 

παραμέτρους, θα δώσει η ωκεανογραφική μελέτη του ΕΚΘΕ. 

Όπου το βάθος των λιμνοθαλασσών και του κόλπου υπερβαίνει 

το 1,5 μ. είναι σκόπιμο να γίνονται περισσότερες της μιας 

δειγματοληψίες σε κάθε σταθμό (επιφάνεια, βυθό ή και διά

φορα βάθη). 
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2.4. Συχνότητα δειγματοληψιών 

Για τον καθορισμό της συχνότητας των δειγματοληψιών 

του μόνιμου δικτύου, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα προκαταρκτι

κό πρόγραμμα για ένα χρόνο, από όπου θα προκύψει η χρονική 

διακύμανση των τιμών σε κάθε θέση, για να εκτιμηθεί στη συνέ

χεια ο αριθμός των δειγματοληψιών του μόνιμου συστήματος. 

Επίσης επειδή υπάρχει, πιθανόν, σημαντική διακύμανση 

των τιμών στις διάφορες ώρες της ημέρας, κυρίως για τις παρα

μέτρους: διαλυμένο οξυγόνο, COD-BODs, θα ήταν σκόπιμο στο 

προκαταρκτικό πρόγραμμα να γίνονται στο ίδιο σημείο δειγματο

ληψίες σε διάφορες ώρες της ημέρας. 

Για το προκαταρκτικό πρόγραμμα οι σχετικές προδιαγρα

φές του Παγκόσμιου Συστήματος Περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

(Environmental Monitoring System) προτείνουν: 

- 1 δείγμα ανά 2 εβδομάδες. 

- 6 δείγματα ανά ημέρα, (κάθε Α ώρες), για 7 συνεχείς ημέρες 

και κάθε 13 εβδομάδες. 

Από τα στοιχεία του προκαταρκτικού σταδίου θα προκύ

ψουν οι μέσες τιμές και η διακύμανση των τιμών και θα βρεθεί 

ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται, ώστε οι δειγ

ματοληψίες να είναι αντιπροσωπευτικές, με βάση τον τύπο: 

Ν > (t. S/U)2 

όπου: 

t = συντελεστής που εξαρτάται από το επίπεδο αξιοπιστίας 

(confidence level), 

S = standard deviation (απόκλιση) των αποτελεσμάτων του προ-
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καταρκτικού προγράμματος. 

U = ανεκτό σφάλμα, που καθορίζεται από τους συγκεκριμένους 

στόχους ακρίβειας. 

Με βάση τα παραπάνω και στα πλαίσια του εφικτού, με 

πιθανή προέκταση του προκαταρκτικού προγράμματος πέραν της 

χρονικής διάρκειας του ενός έτους, προτείνεται: 

- Για τους σταθμούς στα ποτάμια-τάφρους να γίνονται δειγμα

τοληψίες με συχνότητα: 4 δείγματα ανά ημέρα επί 4-5 συνε

χείς ημέρες κάθε 13 εβδομάδες (ανά τρίμηνο). 

- Για τους σταθμούς στις λιμνοθάλασσες, δειγματοληψίες με 

συχνότητα 1 δείγμα/μήνα από κάθε σταθμό. 

- Για τους σταθμούς στις παράκτιες περιοχές του κόλπου μπο

ρεί να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα δειγματοληψιών σε 1 

δείγμα/2 μήνες. 

2.5. Συλλογή - επεξεργασία στοιχείων 

Τα αποτελέσματα του μόνιμου δικτύου μπορούν να συλλέ

γονται σε πρώτη φάση σε δελτία αναλυτικών αποτελεσμάτων. 

Σε μια δεύτερη φάση θα μπορούσε τα στοιχεία αυτά να 

καταχωρηθούν σε καρτέλλες ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε ειδικά 

δελτία επεξεργασίας με το χέρι. 

Για κάθε σταθμό και παράμετρο ποιότητας, οι στατιστι

κές τιμές που ενδιαφέρουν και που πρέπει να βρεθούν είναι: η 

μέση, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, η σταθερή απόκλιση σε 

ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση. 

Οι στατιστικές τιμές των παραμέτρων μπορούν να παρα

σταθούν σε καμπύλες της μορφής (δισδιάστατα μοντέλα) 
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Οι καμπύλες (α) θα δώσουν το συμπέρασμα της χρονικής 

εξέλιξης της κατάστασης για κάθε παράμετρο. 

Οι καμπύλες (β) είναι απαραίτητες, γιατί, ο βαθμός 

αραίωσης εξαρτάται άμεσα από την παροχή και έχει διαπιστωθεί 

ότι έχουν συνήθως χαρακτηριστικά σχήματα ανάλογα με την κατά

σταση ρύπανσης. 

Ένας άλλος τρόπος απεικόνισης είναι η τρισδιάστατη 

απεικόνιση συγκέντρωσης, συχνότητας εμφάνισης και απόστασης 

κατά μήκος του ποταμού (qualigram) (αφορά τα ποτάμια-

τάφρους). 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υπολογισμός συντελε

στών συσχέτισης ανάμεσα σε ζεύγη παραμέτρων και μεταξύ των 

τιμών της ίδιας παραμέτρου σε διάφορους σταθμούς. 
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3. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1. Δειγματοληψίες 

Στην προκαταρκτική φάση λειτουργίας του συστήματος η 

απαίτηση σε δειγματοληψίες είναι σχετικά μεγάλη. Υπάρχει ανα

γκαιότητα λήψης δειγμάτων σε διάφορες ώρες της ημέρας και για 

όλους τους σταθμούς. 

Υπάρχουν δύο τρόποι δειγματοληψίας 

i. Με το χέρι, 

ii. Με χρήση αυτόματων δειγματοληπτών. 

i. 0 πρώτος τρόπος προϋποθέτει μετάβαση προσωπικού 

στις διάφορες θέσεις σταθμών με βάση τον καθορισμένο αριθμό 

δειγματοληψιών ανά μήνα και ανά ημέρα. Για τη λήψη αντιπροσω

πευτικού δείγματος, κυρίως για παραμέτρους διαλυμένου οξυγό

νου, COD-BOD5, απαιτείται χρησιμοποίηση κατάλληλης διάταξης-

συσκευής. (Να προσεχθεί η αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων κατά 

τη δειγματοληψία και η έκθεση του δείγματος στον αέρα για να 

μην αλλοιωθούν οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου). Η επιλεγεί

σα θέση του σταθμού να δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να 

φτάσει στο ζητούμενο σημείο (π.χ. μέσον ποταμού) (κριτήριο 

προσιτότητας-ύπαρξη γέφυρας). 

ii. 0 δεύτερος τρόπος απαιτεί την προμήθεια αυτόματων 

συσκευών και την εξασφάλιση θέσης για την τοποθέτηση τους 

(σημείο οδικά προσπελάσιμο που να παρέχει προστασία από τις 
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καιρικές συνθήκες και από τρίτους). Τέτοιο σημείο μπορεί, να 

είναι πάνω σε γέφυρα ή ακόμα στην όχθη, αν με πλωτήρες εξα

σφαλιστεί η θέση του σημείου άντλησης του δείγματος. Για τον 

τρόπο αυτό υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία χρήσης στην Ελλάδα 

(ΓΤΕΡΠΑ, ΑΕΙ κτλ.). 

3.2. Τρόποι μέτρησης παροχής 

Η μέτρηση της παροχής σε φυσικά ρεύματα βασίζεται στη 

χάραξη καμπύλης στάθμης-παροχής για κάθε συγκεκριμένη διατο

μή. Για τον λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

i. απλά σταθμήμετρα, 

ii. σταθμογράφοι, 

iii. Μετρητές παροχής ανοιχτών αγωγών. 

Η συγκεκριμένη διατομή σε κάθε σταθμό θα ήταν χρήσιμο 

να είναι γεωμετρικού σχήματος. 

3.3. Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος 

για αναλύσεις ποιότητας νερών 

0 ελάχιστος όγκος δείγματος που απαιτείται για τις 

διάφορες αναλύσεις δίνεται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος για αναλύσεις 

ποιότητας νερών 

Παράμετροι Όγκος ml 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Διαλυμένο οξυγόνο 

Αιωρούμενα στερεά 

Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο 5 ημερών 
Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο 
Αγωγιμότητα 
Χρώμα 

Νιτρικά 
Φθοριούχα 

Χαλκός 
Ψευδάργυρος 

Σίδηρος 

Βόριο 
Χρώμιο 

Χλωριούχα 
Απορρυπαντικά 
Φωσφορικά 
Φαινόλες 
Άζωτο κατά Kjedhal 

Αμμωνία 
Λίπη και έλαια 
Βαθμός αλκαλικότητας 

Θειικά 
Υδράργυρος 

300 
50 
100 
300 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
800 
500 
500 
500 
200 
200 
100 

Πηγή: EPA, Handbook for monitoring of wastewaters (1973). 
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4. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ! ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

α. Νομαρχία Πρέβεζας 

i. Σε εργαστήριο του Τμήματος Υγιεινής υπάρχουν όργανα για 

μέτρηση των παραμέτρων: BOD5» COD, διαλυμένο οξυγόνο (με 

την κλασική μέθοδο του Winkler) και επίσης ρΗ-μετρο. 

ii. Η Εποπτεία Αλιείας έχει εφοδιαστεί με φορητό οξυγονόμε-

τρο (για επιτόπιες μετρήσεις διαλυμένου οξυγόνου). 

iii. Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων διενεργεί κάθε μήνα (τέλη 

μηνός) δειγματοληψίες σε διάφορες θέσεις στον ποταμό 

Λούρο και στέλνει τα δείγματα για ανάλυση στο εδαφου'δρο-

λογικό εργαστήριο της κεντρικής υπηρεσίας (Μαρούσι Αττι

κής). Οι παράμετροι που ενδιέφεραν το εν λόγω πρόγραμμα 

και καλύπτονται είναι: pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγό

νο και εκτιμήσεις για την παροχή, 

iv. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στην Πρέβεζα, υπάρχει 

διαθέσιμος εργαστηριακός χώρος, με τον απαραίτητο υπο-

στηρικτικό εξοπλισμό (ζυγοί, κλίβανοι, αντιδραστήρια, 

απαγωγός) και διαθέσιμα όργανα για μέτρηση: διαλυμένου 

οξυγόνου στο νερό με ηλεκτρόδια (φορητό οξυγονόμετρο), 

pH (ρΗμετρο), νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνίας και ολικού 

φωσφόρου (φασματοφωτόμετρο μοριακής απορρόφησης). Επίσης 

υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αιωρούμενων στερεών, ολικής 

αλατότητάς με αναλυτική μέθοδο και μέτρησης COD. Πρόκει

ται, επιπλέον, να εφοδιαστεί με επωαστικό κλίβανο για 

τις ανάγκες μέτρησης BOD5. Τέλος υπάρχει δυνατότητα μέ-
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τρησης υδρογονανθράκων στο νερό. 

ν. Τέλος, το ΙΓΜΕ διενεργεί μετρήσεις παροχών στα ποτάμια. 

β. Νομαρχία Άρτας 

Στη Νομαρχία Άρτας ουσιαστικά δεν υπάρχει εργαστηρια

κός εξοπλισμός. Η Εποπτεία Αλιείας διαθέτει μόνο ένα φορητό 

σαλινόμετρο, για επιτόπιες μετρήσεις αλατότητας στις λιμνοθά

λασσες. 

γ. Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 

Στο Μεσολόγγι υπάρχει, συμφωνά με πληροφορίες, αρκετά 

καλά εξοπλισμένο εργαστήριο για μετρήσεις παραμέτρων στη λι

μνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Αναφέρεται εδώ ότι είχαμε τη διαβεβαίωση της (κεντρι

κής) Διεύθυνσης Υγειονομικής Προστασίας Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι τα 

περιφερειακά τμήματα των νομών Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοα

καρνανίας θα εφοδιαστούν σύντομα με φορητά χημεία για επιτό

πιες μετρήσεις (φωτομετρικοί προσδιορισμοί φυσικοχημικών πα

ραμέτρων) . 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η έκθεση της υπάρχουσας υποδομής δίνει την παρακάτω 

εικόνα: 

- Στον νομό Πρέβεζας υπάρχει ο πλέον κατάλληλος διαθέσιμος 

χώρος και όργανα που καλύπτουν την πλειοψηφία των άμεσα 

αναγκαίων παραμέτρων (θερμοκρασία, pH, διαλυμένο οξυγόνο, 

BOD5-COD, αιωρούμενα στερεά, θρεπτικά συστατικά, αλατότη-

τα). Ειδικά για τον ποταμό Λούρο γίνονται μετρήσεις ορι

σμένων παραμέτρων από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. 

- Στον νομό Άρτας είναι φανερή η έλλειψη εργαστηριακής υπο

δομής (σε επίπεδο Νομαρχίας). 

- Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει εξοπλισμένο εργαστήριο 

με εμπειρία σε μετρήσεις παραμέτρων λιμνοθαλασσών. 

Με βάση την πιο πάνω εικόνα, για την οργάνωση και λει

τουργία ενός συστήματος άμεσης εφαρμογής, προτείνεται: 

- Να χρησιμοποιηθεί ο εργαστηριακός χώρος του Γενικού Χημεί

ου στην Πρέβεζα για την ανάλυση των δειγμάτων από τους 

σταθμούς δειγματοληψίας των νομών Πρέβεζας-Άρτας. Για τις 

ανάγκες ανάλυσης των δειγμάτων, οργάνωσης των θέσεων των 

σταθμών και του χρονοδιαγράμματος των δειγματοληψιών απαι

τείται η αποκλειστική απασχόληση ενός επιστήμονα (χημικού 

μηχανικού ή χημικού ή βιολόγου) και ενός βοηθού-παρασκευα-

στή απόφοιτου λυκείου ή TEI. 

- Η πραγματοποίηση των δειγματοληψιών μπορεί να γίνει σε συ

νεργασία με τα ενδιαφερόμενα τμήματα των νομαρχιών των δύο 
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νομών. 

- Στην πρώτη φάση (άμεσης εφαρμογής) του συστήματος, η έλ

λειψη υποδομής στον νομό Άρτας οδηγεί στην αναγκαιότητα 

χρησιμοποίησης ενός κέντρου-εργαστηρίου και για τους δυο 

νομούς. Σε μια περισσότερο οργανωμένη φάση του συστήματος 

μόνιμης παρακολούθησης θα μπορούσε να εξεταστεί και η πε

ρίπτωση οργάνωσης ενός δεύτερου κέντρου-εργαστηρίου στον 

νομό Άρτας. 

- Για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, προτείνεται να οργανωθεί το 

πρόγραμμα σταθμών-δειγματοληψιών με ευθύνη της νομαρχίας 

και η ανάλυση των δειγμάτων να γίνεται στο υπάρχον ήδη ερ

γαστήριο, στο Μεσολόγγι. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να 

κοινοποιούνται στο εργαστηριακό κέντρο στην Πρέβεζα. 

- Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και η εξαγω

γή συμπερασμάτων και προτάσεων να γίνεται από τον αποκλει

στικά απασχολούμενο επιστήμονα, τις ενδιαφερόμενες υπηρε

σίες των νομαρχιών και το επιστημονικό προσωπικό της 

ΕΤΑΝΑΜ. 

- Για τις ανάγκες των δειγματοληψιών πρέπει να εξασφαλιστεί 

η δυνατότητα χρησιμοποίησης οχήματος της νομαρχίας και 

ενοικίασης πλωτού μέσου (βάρκα). 

- Για την αγορά του ελλείποντος εξοπλισμού, και συγκεκριμένα 

αγορά φορητού σαλινόμετρου (επιτόπια μέτρηση αλατότητας), 

ρευματογράφων, οργάνων δειγματοληψίας, αγωγιμόμετρου και 

σταθμήμετρου, απαιτείται μια αρχική χρηματοδότηση της τά

ξης του 1,5 εκατ. δρχ. 

- Το κόστος των αναλώσιμων αντιδραστηρίων (στοιχείο του κό

στους λειτουργίας) πιστεύεται ότι μπορεί να καλυφθεί με 

ευθύνη του Γενικού Χημείου του κράτους στην Πρέβεζα. 
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Τέλος ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΕΠΕ που με τη συμμε

τοχή του βοήθησε στην πραγματοποίηση αυτής της μελέτης. 

Α. ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ 

331 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικά στοιχεία 339 
1.2. Δραστηριότητες που απειλούν τα διάφορα είδη .... 339 
1.3. Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας 339 
I.A. Εκπαιδευτική σπουδαιότητα της προστασίας της φύ

σης 340 
1.5. Οργάνωση της προστασίας της φύσης 340 

1.6. Σκοπός της μελέτης 341 
1.7. Στόχοι της διατήρησης 341 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. Φυσικά καταφύγια 345 

2.1.1. Διαχείριση του φυσικού καταφυγίου 346 

2.2. Εθνικά πάρκα 346 

2.2.1. Βασικές αρχές για την οριοθέτηση του πάρ
κου 347 

2.2.2. Διαδικασία οριοθέτησης του πάρκου 348 
2.2.3. Σεβασμός των δικαιωμάτων των ντόπιων κα-

τοί κων 349 

2.3. Καταφύγια της βιόσφαιρας 349 

2.3.1. Χαρακτηριστικά των καταφυγίων της βιό
σφαιρας 349 

2.3.2. Λειτουργία του καταφυγίου της βιόσφαι
ρας 350 

2.3.3. Βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα 
καταφύγια της βιόσφαιρας από τα εθνικά 
πάρκα 352 

333 



Σελί 

2.4. Παραδείγματα φυσικών πάρκων στην Ευρώπη και στον 

κόσμο 353 

2.4.1. Φυσικά περιφερειακά πάρκα 353 

2.Α.1.1. Χαρακτηριστικά των φυσικών περι
φερειακών πάρκων 354 

2.4.2. "Εθνικά πάρκα" στην Αγγλία και Ουαλία ... 355 

2.4.3. Εθνικά πάρκα και φυσικά τοπία στην Ολλαν
δία 355 

2.4.4. "Εθνικά πάρκα" στην Ελλάδα 356 

2.4.4.1. Ελληνική νομοθεσία 357 

2.5. Το παράδειγμα φυσικού καταφυγίου της Camargue 

στη Γαλλία 358 

2.5.1. Ιστορικό 358 

2.5.2. Διάρθρωση - Λειτουργία 359 

2.6. Συμπεράσματα 360 

3. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

3.1. Όρια της περιοχής μελέτης 362 

3.2. Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος στον Β. Αμ
βρακικό Κόλπο 363 

3.2.1. Υδροβιότοποι 363 

3.2.1.1. Λιμνοθάλασσες 366 

3.2.2. Λουρονησίδες 367 

3.2.3. Παραποτάμια δάση 368 

3.2.4. Μακκί-Φρΰγανα 369 

3.3. Αλληλεπιδράσεις 370 

334 



Σελί 

3.3.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών συστημάτων 370 

3.3.1.1. Οικολογικές ενότητες 371 

3.3.1.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικολογι
κών ενοτήτων 372 

3.3.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και ανθρω-
πογενών συστημάτων 373 

3.Α. Πρόταση οριοθέτησης ζωνών και επιτρεπόμενων χρή
σεων 374 

3.4.1. Προτεινόμενες περιοχές απόλυτης προστασί
ας (Ζώνη Α) 375 

3.4.1.1. Όρια περιοχών απόλυτης προστα

σίας 375 

3.4.1.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις 376 

3.4.2. Προτεινόμενες περιοχές αυστηρής προστασί
ας (Ζώνη Β) 377 

3.4.2.1. Όρια της περιοχής αυστηρής προ

στασίας 377 

3.4.2.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις 380 

3.4.3. Προτεινόμενες περιοχές προστασίας ζώνης Γ 382 

3.4.3.1. Όρια της περιοχής προστασίας 
ζώνης Γ 382 

3.4.3.2. Eniτρεπόμενες χρήσεις 383 

3.5. Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας 383 

3.5.1. Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας 

στη ζώνη Α 383 

3.5.1.1. Πυρήνες απόλυτης προστασίας .... 384 
3.5.1.2. Πυρήνες φυσικού περιβάλλοτνος .. 385 
3.5.1.3. Πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης. 386 

335 



Σελίδα 

3.5.I.A. Πυρήνες γta .αναβάθμιση 387 

3.5.2. Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας 

στη ζώνη Β 388 

3.5.2.1. Πυρήνες φυσικού περιβάλλοντος .. 388 
3.5.2.2. Πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης. 389 

3.5.2.3. Πυρήνες εντατικής εκμετάλλευσης. 389 
3.5.2.Α. Πυρήνες για αναβάθμιση 390 

3.6. Αρχές διαχείρισης - Μέτρα προστασίας 390 

3.6.1. Μέτρα προστασίας ζώνης Α 392 
3.6.2. Μέτρα προστασίας ζώνης Β 396 

3.6.3. Μέτρα προστασίας ζώνης Γ 397 

3.7. Συμπεράσματα 398 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

4.1. Προγραμματισμός της διαχείρισης 401 

4.2. Υλοποίηση φυσικού καταφυγίου 404 
4.3. Λειτουργία του φυσικού καταφυγίου 406 

4.4. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του φυσικού καταφυ
γίου 411 

4.5. Ειδικά διαχειριστικά προγράμματα 412 
4.6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 413 

4.7. Πιθανές πηγές χρηματοδότησης 416 
4.8. Επισκόπηση της τωρινής κατάστασης και συμπερά

σματα 418 

336 



Σελίδα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Π.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ
ΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 425 

Π.1.1. Διεθνείς Οργανισμοί 425 

Π.1.2. Ελληνικοί Οργανισμοί 425 

Π.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 427 

Π.2.1. Έδαφος 427 

Π.2.2. Βιόκλιμα 429 

Π.2.3. Βλάστηση 430 

Π.2.3.1. Οικολογικές διαιρέσεις βλάστησης 
κατά Μαυρομάτη-Debazac 434 

Π.2.3.2. Παρουσίαση φυτοκοινωνιών ανά οι
κοσύστημα 440 

Π.2.4. Πανίδα 44$ 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

Π.2.4.1. Ορνιθοπανίδα 445 
Π.2.4.2. Σαύρες και αμφίβια 450 
Π.2.4.3. Θηλαστικά 454 

Π.2.4.4. Ψάρια στον Λούρο 454 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Π.2.4.5. Πεταλούδες (Λεπιδόπτερα) 454 
Π.2.4.6. Ακρίδες (Ορθόπτερα) 456 

Π.2.4.7. Σκαθάρια 456 
Π.2.4.8. Αράχνες 463 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 465 

337 





1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικά στοιχεία 

0 Πλάτωνας, τον 4ο π.Χ. αιώνα, αναφέρεται στον ρόλο 

των δασών στη ρύθμιση του κύκλου του νερού και στην άμυνα των 

εδαφών ενάντια στη διάβρωση. 

Το 1853 ένα μέρος του δάσους του Fontainebleau θεωρή

θηκε προστατευτέο. 

Το 1872 στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκε το πρώτο 

εθνικό πάρκο, αυτό του Yellowstone και ένας νόμος, που απαγό

ρευε κάθε επιχείρηση που θα μετέβαλλε την όψη του, το προστά

τευε. 

1.2. Δραστηριότητες που απειλούν τα διάφορα είδη 

Τέτοιες είναι οι καλλιέργειες, η υπερβόσκηση, η διά

βρωση των εδαφών, οι εξορύξεις μετάλλων και οι διάφορες επεμ

βάσεις όπως φράγματα, λιμάνια, αρδεύσεις, κτλ. 

Μια άλλη αιτία της καταστροφής των φυτικών και ζωικών 

ειδών είναι η τυχαία ή εσκεμμένη εισαγωγή εξωτικών φυτών ή 

ζώων. Το κυνήγι είναι η κυριότερη αιτία της εξαφάνισης πτηνών 

και θηλαστικών και στις πέντε ηπείρους. 

1.3. Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας 

Η χωρίς όρια εξάπλωση της μονοκαλλιέργειας και η ανά-
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πτύξη της βιομηχανοποιημένης εκτροφής, που στηρίζεται σε ένα 

μικρό αριθμό κατοικίδιων ειδών, οδηγούν την ανθρωπότητα σε 

μια καταστροφική μείωση της γενετικής ποικιλότητας. Δεν πρέ

πει να λησμονείται ότι τα καλλιεργούμενα φυτά και τα κατοικί

δια ζώα προέρχονται από άγριες ράτσες, των οποίων η διατήρηση 

είναι αναγκαία για τη βελτίωση των ποικιλιών. 

Ακόμη η ποικιλότητα ενός μέσου είναι εγγύηση για την 

καλύτερη ισορροπία του. Η διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού άθι

κτων (ακέραιων) βιοκοινωνιών αποτελεί το αντιστάθμισμα για να 

εξουδετερωθεί η ομοιομορφία που επιβάλλει ο σύγχρονος πολιτι

σμός. 

I.A. Εκπαιδευτική σπουδαιότητα της προστασίας της φύσης 

Είναι σημαντικό οι επόμενες γενιές να βρουν περιοχές 

άθικτες ή πολύ λίγο επηρεασμένες από τις ανθρώπινες δραστηρι

ότητες. Αυτές θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν τις διαφορές, 

σε λειτουργικό επίπεδο, αυτών των οικοσυστημάτων και των 

αξιοποιημένων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον άνθρωπο. 

Η δημιουργία εθνικών πάρκων και άλλων φυσικών καταφυ

γίων επιβάλλεται στην εποχή μας όχι μόνο για να εξασφαλίσουν 

μια διαρκή ανάπτυξη αλλά και για τον αισθητικό, εκπαιδευτικό 

και μορφωτικό τους ρόλο. 

1.5. Οργάνωση της προστασίας της φύσης 

0 γενικός όρος "φυσικό καταφύγιο" περιλαμβάνει περιο

χές των οποίων το καθεστώς μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με το 

κράτος, την περιοχή, το νομικό πλαίσιο και τα μέτρα εφαρμογής 
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και έτσι η προστασία μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο 

αυστηρή και αποτελεσματική. Το σχήμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 

1) δείχνει τους διάφορους τύπους προστασίας που μπορεί να 

αφορούν ένα οικοσύστημα ανάλογα με τους στόχους και τις επη

ρεαζόμενες δραστηριότητες (Ramade, 1981). 

1.6. Σκοπός-της μελέτης 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δοθούν κατευθύνσεις 

ανάπτυξης και προστασίας, έτσι ώστε να φανεί πως αυτά τα δυο 

μπορούν να συνυπάρχουν όταν ο προγραμματισμός και η διαχεί

ριση είναι σύμφωνα με τον πλούτο των φυσικών πόρων και τα χα

ρακτηριστικά της περιοχής. 

Η μελέτη των οικολογικών στοιχείων, η αξιολόγηση των 

οικοσυστημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων από αυτά, θα επι

τρέψουν τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των περιοχών σε 

ζώνες προστασίας. Η συσχέτιση οικολογικών και κοινωνικοοικο

νομικών παραγόντων θα δώσει στοιχεία για τις λειτουργίες και 

τις χρήσεις των ζωνών. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να δοθούν 

προτεραιότητες στα σχέδια ανάπτυξης, με σκοπό να καταλήγουν 

αυτά σε μια μακροχρόνια συνεχή ανάπτυξη και προστασία της πε

ριοχής. 

1.7. Στόχοι της διατήρησης 

Η "διατήρηση" μπορεί να εξειδικευτεί σε τρεις επιμέ

ρους στόχους, οι οποίοι επιδιώκονται με τον άμεσο και έμμεσο 

επηρεασμό των δραστηριοτήτων και των φορέων που τους επηρεά

ζουν. Οι στόχοι αυτοί είναι: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Διάφοροι τύποι ορ\ανωσης της περιβαλλοντικής προατασιας 

(Raniade, 1981) 

Φυσικά 

Ηαταφυγι,α 

Ολοκλπ-

ρωτι,χά φυ

σικά χατα-

Ιδοοατερα 

χαταφύγυα 

Επυσττ)-
υονι-χη 

Δ ι α τ ή ρ η 
ση γ ε ν ε -
TLXO'Ó ακο 

·*ερ3τοε 

Καταφύ-
γυα θ η - χ α τ α φ υ -

Δυατήρηση 
σπάνιων 
ε ΐ-όων 

«:-
Τουρυσυό: Ψάρευα Κυνήγι, Γούνα Βοσκή 
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- η εξασφάλιση της καλής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, 

- η αποφυγή μείωσης της άγριας πανίδας, 

η αποφυγή υποβάθμισης του τοπίου, που θεωρείται σημαντικό 

από επιστημονική, αισθητική, ιστορική άποψη. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 2) δίνονται συ

νοπτικά οι κυριότερες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα διατη

ρητέα στοιχεία και οι χαρακτηριστικοί φορείς τους. Το διά

γραμμα δίνει μια πρώτη ιδέα του φάσματος των δραστηριοτήτων 

και φορέων που πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται 

προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος αποδεκτός βαθμός προστα

σίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Προχαταρχτιχό σχέδιο που μπορεί να κατευθύνει- την αρχή της 

προστασίας (Pillet, 1981 τροποποιημένο) 

Στόχου της 

διατήρησης: 

1. Αποφυγή μείωσης της 

άγριας πανίδας 

2. Διατήρηση της ποιότητας των 

επιφανειακών νερών σε: 

- χαλη φυσιχοχημιχή χατάσταση 

- χανονιχό επίπεδο παροχών 

- για γενιχότερους λόγους χαι 

- για αλιευτιχή και ιχθυοχο-

μιχή ανάπτυξη 

Ενέργειες που επηρεάζουν 

αυτούς τους στόχους: 

Τροποποιήσεις 
βλάστησης 

Αναλήψεις 

Ενοχλήσεις 

Αστοχα λύματα χαι 
απόβλητα 

Διάβρωση εδάφους 

Άρδευση 

Αλλαγή παροχών 

Εζαλίευση 

Εμπλουτισμός γόνου 

Φορείς που υλοποιούν 

τις ενέργειες: 

ΐίτόπιοι χτηνοτρόφοι ! 

χαι αγρότες | 

Ιδιοκτήτες που αδια-

Φορούν για την δια-

χείσιση της γης του< 

Κυνηγοί 

Οδοιπόροι 

Κοινότητες 

εωργοι-κτηνοτρόφοι 

Υπηρεσία διαχείριση« 
υδάτινων πόρων 

Ψαράδες 

Συνεταιρισμοί 

3. Απορυγή υποβάθμισης του τοπύου 

που έχει χριθεί σημαυτιχό 

χαι 

Αποφυγή χαταστροφής περιοχών 

με επιστημονιχό ενδιαφέρον 

(βλάστηση, υγρότοποι, αρχαιο-

γιχά ή βυζαντιχά μνημεία χτλ.) 

Τροποποιήσεις της 
βλάστησης 

Τροποποιήσεις χτισμά
των 

Εργα υποδομής ηλεκ

τροφόρα χαι τηλεφω

νικά χαλωδια,δρόμοι 

1 

Συγκέντρωση τουριστών 

Ντόπιοι κτηνοτρό

φου χαι αγρότες 

Ιδιοκτήτες που αδια

φορούν για τη δια

χείριση της γης τους 

Ντόπιοι κτηνοτρόφοι 

Ιδιοκτήτες J 

ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΥΠΕΧίίΔΕ,χτλ. 

Κοινότητες 

Τουρίστες 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. Φυσικά καταφύγια (Nature Reserve) 

(Larson, 1974) 

Ορισμός συμφωνά με την IUCN'i , 1973: Φυσικό καταφύγιο 

είναι μια μικρή ή μεγάλη έκταση όπου: α) ένα ή μερικά οικοσυ

στήματα δεν έχουν αλλοιωθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και όπου φυτικά και ζωικά είδη, γεωμορφολογικά τοπία και οι-

κότοποι έχουν μέγιστο επιστημονικό ενδιαφέρον, β) η αρμόδια 

υπηρεσία του κράτους έχει πάρει μέτρα για να απαγορεύσει το 

συντομότερο δυνατό την εκμετάλλευση ή κατοχή σε ολόκληρη την 

περιοχή, και νά επιβάλλει τόσο με τη διοίκηση, όσο και με τον 

νόμο, τη διατήρηση των οικολογικών, γεωμορφολογικών και αι

σθητικών ενοτήτων, που την οδήγησαν στην ίδρυση του καταφυ

γίου και γ) οι επισκέπτες μπαίνουν μόνο μετά από ειδική άδεια 

για επιστημονική έρευνα. 

Φυσικό καταφύγιο είναι ένα μέρος εδάφους προορισμένο 

να διαφυλάξει την ποικιλότητα των ειδών και τα φυσικά φαινό

μενα (Fox, 1977). Για τον άνθρωπο τα φυσικά καταφύγια αποτε

λούν: 

1. Έναν τρόπο να προστατέψει τα ενδιαφέροντα είδη, τα χρή

σιμα ή ικανά να γίνουν χρήσιμα, και τα απειλούμενα. 

1.. Ή UICN: Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature et de ses Ressources. 
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2. Μια σειρά από περιοχές μάρτυρες που επιτρέπουν να αξιο

λογήσουμε τα συστήματα. 

3. Μια πηγή φυσικών συστημάτων όπου μπορούμε να μελετήσουμε 

την εξέλιξη και τις αλληλεπιδράσεις με τον άνθρωπο. 

4. Μια πηγή συστημάτων και φυσικών φαινομένων χρήσιμων για 

παιδαγωγικούς σκοπούς. 

Έτσι τα φυσικά καταφύγια χρησιμεύουν πριν από όλα στο 

να διατηρηθεί η γενετική ποικιλότητα των ειδών και η ολοκλη

ρωμένη πορεία της φυσικής ανάπτυξης, ώστε η εξέλιξη να ακο

λουθήσει τη ροή της όσο πιο ελεύθερα γίνεται. 

2.2.1. Διαχείριση του φυσικού καταφυγίου (Fox, 1977) 

Οι σκοποί της διαχείρισης εξαρτώνται άμεσα από τους 

φυσικούς πόρους του καταφυγίου και περιλαμβάνουν: 

την εκπαίδευση, 

την έρευνα, 

- δημιουργία περιοχών μαρτύρων για επιστημονική αναφορά, 

προστασία απειλούμενων ειδών, 

διάδοση και σταθεροποίηση της πανίδας, 

ειδικούς στόχους. 

2.2. Εθνικά πάρκα (Zentilli, 1977) 

Σύμφωνα με την UICN, ένα εθνικό πάρκο ή ένα καταφύγιο 

είναι αναγκαίο να προστατεύεται από ειδικό νομικό πλαίσιο και 

να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και προϋπολογισμό, ώστε το 

καθεστώς προστασίας να εφαρμόζεται σωστά. Ακόμη, ένα εθνικό 

πάρκο πρέπει να περιλαμβάνει μια ελάχιστη επιφάνεια που εξαρ-
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τάται από τη γεωγραφική του θέση, την πληθυσμιακή πυκνότητα 

του κράτους στο onoCo ανήκει, και την επιφάνεια της ζώνης 

προστασίας, που πρέπει να εξασφαλίζει στα προστατευόμενα είδη 

μια ελάχιστη περιοχή στην οποία να μπορούν να αναπαραχθούν. 

Ένα εθνικό πάρκο πρέπει να περιλαμβάνει και περιοχές 

"ολοκληρωτικής προστασίας" (ή απόλυτης προστασίας). 

Η UICN το 1969 στο Νέο Δελχί έδωσε τον εξής ορισμό για 

το εθνικό πάρκο: Είναι μια περιοχή σχετικά μεγάλη (> 5000 ha) 

1) η οποία περιλαμβάνει ένα ή πολλά οικοσυστήματα, συνήθως 

λίγο ή καθόλου επηρεασμένα από την εκμετάλλευση και την κατο

χή από τον άνθρωπο ή από τα φυτικά και ζωικά είδη, περιοχές 

που από γεωμορφολογική και οικολογική άποψη παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιστημονική, εκπαιδευτική και ψυχα

γωγική χρήση ή περιοχές με φυσικά τοπία μεγάλης αισθητικής 

αξίας· 2) όπου η αρμόδια υπηρεσία του κράτους πήρε μέτρα για 

να εμποδίσει ή να εξαλείψει αυτή την εκμετάλλευση και για να 

επιβάλει πραγματικά τον σεβασμό των οικολογικών, γεωμορφολο-

γικών ή αισθητικών ενοτήτων που δικαιολογούν τη δημιουργία 

του πάρκου και 3) της οποίας η επίσκεψη επιτρέπεται κάτω από 

ορισμένες συνθήκες με σκοπούς ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς 

και μορφωτικούς. 

2.2.1. Βασικές αρχές για την οριοθέτηση του πάρκου 

- Τα σύνορα του πάρκου πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους 

πόρους που δικαιολογούν τη δημιουργία του. 

- Τα όρια αυτά πρέπει να περικλείουν τις φυσικές ζώνες που 

επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους πόρους του. 

- Το πάρκο πρέπει να περιβάλλεται από περιφερειακές ζώνες 
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προστασίας, ώστε να αποφεύγεται σε ευρύτερη περιοχή η δη

μιουργία δραστηριοτήτων που θα έβλαπταν την ακεραιότητα 

του. 

- Μέσα στο πάρκο πρέπει να υπάρχουν τμήματα που να διευκολύ

νουν τη μετακίνηση, τις μεταφορές, την επιτήρηση, την επί

σκεψη, την προστασία και την πρόσβαση (είσοδο) σ' αυτό, 

ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν από μόνα τους ενδιαφέρον 

προστασίας. 

- Τα όρια πρέπει να περιλαμβάνουν ζώνες που περικλείουν τους 

πιο ενδιαφέροντες πόρους του πάρκου, ώστε να αποφεύγονται 

αλλαγές και μεταμορφώσεις που θα αλλοίωναν την αισθητική 

του ποιότητα. 

2.2.2. Διαδικασία οριοθέτησης του πάρκου 

1. Συλλογή της υπάρχουσας πληροφόρησης για την περιο

χή, κυρίως για τη γεωλογία, το κλίμα, την πανίδα, τη χλωρίδα, 

τις επιμορφωτικές δυνατότητες και στοιχεία χαρτογράφησης. 

2. Μελέτη των ιδιαίτερων στόχων στους οποίους μπορεί 

να αποσκοπεί η δημιουργία του πάρκου, λαμβανομένων υπόψη των 

χαρακτηριστικών και των πόρων του. 

3. Ανάλυση της περιοχής σε σχέση με τις άλλες γύρω από 

αυτήν. 

4. Μελέτη των συνολικών ορίων που θα έχει το πάρκο 

σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους διαχείρισης. 

5. Λεπτομερής οριοθέτηση του πάρκου επιτόπου και πάνω 

στους χάρτες. 
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2.2.3. Σεβασμός των δικαιωμάτων των ντόπιων κατοίκων (Borg, 

1977) 

Το εθνικό πάρκο ευνοεί τον παραδοσιακό τρόπο ζωής ο 

οποίος θα πρόσφερε ενδιαφέροντα αντικείμενα για την πληροφό

ρηση και εκπαίδευση των επισκεπτών. 

Μπορεί δε να θεωρηθεί ως μουσείο όπου θα παρουσιάζο

νται τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα, τα εργαλεία και οι δομές 

που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. 

2.3. Καταφύγια της βιόσφαιρας (Nat. Ress. 1983) 

(Reserves de la biosphère) 

Τα καταφύγια της βιόσφαιρας μπορούν να χωριστούν σε 

δύο κατηγορίες: 

1. Τα φυσικά οικοσυστήματα όπου ο άνθρωπος έχει μικρή επιρ

ροή. Μπορεί να πρόκειται για οικοσυστήματα που παρουσιά

ζουν μια βιοκοινωνία (biome) ή υποδιαιρέσεις μιας σημα

ντικής βιοκοινωνίας. Μπορεί ακόμα να πρόκειται για περιο

χές μοναδικές ή που παρουσιάζουν ασυνήθιστα βιολογικά χα

ρακτηριστικά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

2. Τροποποιημένα από τον άνθρωπο οικοσυστήματα ή υποβαθμι

σμένα, κατάλληλα να αναβαθμιστούν και να οδηγηθούν σε 

συνθήκες πλησιέστερες στη φυσική κατάσταση. 

2.3.1. Χαρακτηριστικά των καταφυγίων της βιόσφαιρας 

1. Είναι προστατευόμενες ζώνες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για επιστημονική έρευνα, και ανθρώπινες αξίες που μπορούν 

349 



να χρησιμεύσουν σε μια συνεχή ανάπτυξη. 

2. Τα καταφύγια της βιόσφαιρας συνδέονται σε ένα διεθνές δί

κτυο που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών και αξιοποιη

μένων οικοσυστημάτων. 

3. Κάθε καταφύγιο της βιόσφαιρας πρέπει να είναι αρκετά 

εκτεταμένο, ώστε να αποτελεί μια αποτελεσματική ενότητα 

προστασίας. 

Α. Πρέπει να προστατεύονται με διαρκή τρόπο από ένα ειδικό 

νομικό πλαίσιο. 

5. Οι κάτοικοι πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του καταφυγίου της βιόσφαιρας και οι δραστηριότητες 

τους είναι θεμελιώδεις για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια 

προστασία και η διαχείριση. 

2.3.2. Λειτουργία του καταφυγίου της βιόσφαιρας 

Το καταφύγιο της βιόσφαιρας περιλαμβάνει: 

1. Κεντρική ζώνη: αποτελείται από ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα των οικοσυστημάτων της περιοχής, είναι απόλυτα προ-

στατευτέα και χρησιμεύει ως ζώνη ελέγχου ή αναφοράς των επι

πτώσεων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλ

λον. 

2. Περιφερειακή ζώνη: ζώνη προστασίας γύρω από την κε

ντρική, περιλαμβάνει περιοχές στις οποίες η κεντρική ζώνη 

έχει τροποποιηθεί από διάφορες χρήσεις. Σε αυτή τη ζώνη διε

ξάγονται οι εξής δραστηριότητες: 

α. Παραδοσιακές δραστηριότητες, 

β. Αναψυχή και τουρισμός, 
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y. Επιστημονική έρευνα, 

δ. Πειραματισμός, 

ε. Μόνιμη παρακολούθηση ορισμένων κλιματικών παραμέτρων, της 

ρύπανσης κτλ., 

στ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Για να εξασφαλίσουμε τη διαρκή προστασία των οργανι

σμών και των οικοσυστημάτων είναι απαραίτητο να γίνει δεκτό 

ένα ανοικτό σύστημα, του τύπου που περιγράφηκε πιο πάνω. Αυτή 

η μορφή διαβαθμισμένου ελέγχου εγγυάται την ευλυγισία της 

ανάπτυξης, για να εξασφαλιστεί η προστασία όταν το σύστημα 

εξελίσσεται. 

Η διατήρηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων (α) αντα

νακλά τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ αυτοχθόνων πληθυσμών και 

περιβάλλοντος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι συχνά το 

αποτέλεσμα μακροχρόνιας ανθρώπινης εμπειρίας και δίνουν πολύ

τιμες πληροφορίες για την αύξηση της παραγωγής σύγχρονων συ

στημάτων'. 

Η έρευνα και η μόνιμη παρακολούθηση (γ και ε) έχουν ως 

σκοπό να δίνουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική 

δράση και τη λήψη αποφάσεων σε άμεσα προβλήματα διαχείρισης 

και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αλλά και επιτρέπει τη 

δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων, όπου η διεπιστημονική 

συνεργασία καταλήγει σε σχέδια διαρκούς ανάπτυξης και προστα

σίας. 

Η καλή λειτουργία του καταφυγίου της βιόσφαιρας στηρί

ζεται στη συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επί

πεδο. 

Αυτή η συνεργασία έχει στόχο την εύρεση λύσεων σε πο

λύπλοκα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια βιογεωγραφική 
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ενότητα όσον αφορά το περιβάλλον, τη χρήση γης και το κοινω

νικοοικονομικό επίπεδο. 

2.3.3. Βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα καταφύγια της 

βιόσφαιρας από τα εθνικά πάρκα (Gilbert, 1976) 

1. Τα καταφύγια της βιόσφαιρας, αν και ανήκουν σε ένα 

κράτος, αποτελούν μέρος ενός προγράμματος τόσο εθνικού όσο 

και διακυβερνητικού (intergouvernemental) του HEB*. Ειδικοί 

που ασχολούνται με τη μελέτη τέτοιων περιοχών υπογραμμίζουν 

την αναγκαιότητα για έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και τη 

σύγκριση τους με τα τροποποιημένα από τον άνθρωπο. Έτσι τα 

καταφύγια της βιόσφαιρας αποτελούν τους βασικούς τόπους ερευ

νών του HEB, τέτοιων ερευνών που μερικές φορές είναι αδύνατο 

να γίνουν μέσα στα εθνικά πάρκα. 

2. Τα καταφύγια της βιόσφαιρας μπορούν να περιλαμβά

νουν ζώνες ακατάλληλες για εθνικά πάρκα. Μπορεί να πρόκειται 

για ζώνες των οποίων το τοπίο δεν παρουσιάζει κανένα θέλγητρο 

ή που έχουν υποβαθμιστεί. 

Αυτές οι ζώνες προσφέρονται για τη μελέτη διαφόρων θε

μάτων όπως τι αναβάθμιση περιοχών, η σταθεροποίηση εδαφών από 

τη διάβρωση και η επαναφορά της γενετικής ποικιλότητας. 

Έτσι σκοπός των καταφυγίων της βιόσφαιρας δεν είναι 

μόνο να προστατέψουν ορισμένες ζώνες, αλλά και να οδηγήσουν 

τον άνθρωπο να ανακαλύψει μέχρι ποιο σημείο η δραστηριότητα 

του συμβαδίζει με την προστασία των οικοσυστημάτων και πότε 

1. HEB: L' Homme et la Biosphère (UNESCO). 
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πρέπει να αλλάξει. 

2.4. Παραδείγματα φυσικών πάρκων στην Ευρώπη 

και τον κόσμο 

2.4.1. Φυσικά περιφερειακά πάρκα (Parcs Naturels Régionaux) 

(Nowicki, 1983) 

Τα φυσικά περιφερειακά πάρκα στη Γαλλία καταλαμβάνουν 

συνολικά μια έκταση 100.000 ha, τη διπλάσια από αυτήν των "ε

θνικών πάρκων". 

Οι κάτοικοι σε αυτά τα πάρκα διατηρούν τις αξίες και 

τις παραδόσεις τους, αλλά συγχρόνως βελτιώνουν τη ζωή τους, 

με το να συμμετέχουν στην οικονομική αναβάθμιση. 

Η ιδέα των φυσικών περιφερειακών πάρκων ξεκίνησε για 

να δημιουργηθεί μια περιφερειακή πολιτική με σκοπό την προ

στασία των φυσικών πόρων και την οικονομική ανάπτυξη. Παρά

δειγμα ενός τέτοιου πάρκου αποτελεί το Parc Naturel Regional 

des Landes de Gascogne που περιλαμβάνει ένα οικομουσείο, που 

παρουσιάζει τη ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων από το πα

ρελθόν μέχρι σήμερα, μια βιοτεχνία επεξεργασίας ρετσινιού 

κ.ά. Η διεύθυνση του οικομουσείου διατηρεί επιστημονικές σχέ

σεις με το Πανεπιστήμιο του Bordeaux, το μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας και την περιφερειακή υπηρεσία του Ινστιτούτου Αγρο

νομικών Ερευνών. Το πάρκο διαθέτει ένα κέντρο πληροφόρησης 

και ένα εργαστήριο για τους επαγγελματίες ερευνητές, για τους 

ερασιτέχνες και τους μαθητευόμενους. 

Παρόμοιο πάρκο στη Γουαδελούπη περιλαμβάνει αρχαιολο

γικό πάρκο και διάφορα κέντρα σχετικά με τη θάλασσα, την πα-
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ραγωγή του καφέ, τη γνωριμία με το τροπικό δάσος, κτλ. (Re

nard, 1977). 

2.Α.1.1. Χαρακτηριστικά των φυσικών περιφερειακών πάρκων 

1. Η περιοχή του φυσικού πάρκου έχει προτεραιότητα σε 

κάθε σχέδιο ανάπτυξης λόγω της ευαισθησCας, του φυσικού πλού

του και της ιδιαιτερότητας της κοινωνικοοικονομικής ζωής του 

πληθυσμού της. 

2. Η διοικητική εξουσία συμβουλεύει αλλά δεν επιβάλλει 

τη γνώμη της. Η απόφαση βγαίνει από όλους όσοι συμμετέχουν 

στη δημιουργία του πάρκου (νομοί, κοινότητες κτλ.). 

3. Οι χρήσεις και οι στόχοι του φυσικού πάρκου εξελίσ

σονται ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού. 

Α. Η διοικητική εξουσία έχει τα εξής καθήκοντα: 

α. Προστατεύει τόσο τους φυσικούς πόρους, όσο και την αρχι

τεκτονική παράδοση. 

β. Αναπτύσσει την οικονομία, παροτρύνοντας τους κατοίκους να 

ασχολούνται συγχρόνως με τις παραδοσιακές ασχολίες που 

αποτελούν μια επιπλέον πηγή εισοδήματος. 

γ. Πληροφορεί και επιμορφώνει τους επισκέπτες και τους ντό

πιους κατοίκους για την αξία των φυσικών πόρων KOL τους 

προτρέπει να τους διατηρήσουν. 

δ. Καθοδηγεί τους επισκέπτες, ώστε να ασχολούνται με δραστη

ριότητες που ωφελούν τους σκοπούς προστασίας του πάρκου. 
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2.Α.2. "Εθνικά πάρκα" (National Parks) στην Αγγλία και Ουαλ-

λία (Phillips, 1985, Blackseil, 1982) 

Τα "εθνικά πάρκα" στην Αγγλία και την Ουαλλία είναι 

ανάλογα αυτών που στη Γαλλία λέγονται φυσικά περιφερειακά 

πάρκα. Καταλαμβάνουν σε έκταση το 9% της χώρας και είναι συ

νολικά 13.600 χλμ.2. Διοικούνται από επιτροπή όπου η κυβέρνη

ση συμμετέχει κατά 1/3 και διαθέτουν έναν διευθυντή και κα

τάλληλο προσωπικό. 

Αυτά τα "εθνικά πάρκα" μπορούν να περιλαμβάνουν μικρές 

πόλεις, χωριά, μικρές βιομηχανίες και αγροτικές εκτάσεις. Το 

καθεστώς του εθνικού πάρκου δεν θίγει τις ιδιοκτησίες. Φυσικά 

περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής για τους επισκέπτες μπορούν να 

ανήκουν στη διοίκηση του πάρκου. Γι' αυτό το λόγο συχνά τα 

εθνικά πάρκα περικλείουν εθνικά φυσικά καταφύγια και περιοχές 

με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Η έκταση ενός εθνικού πάρκου κυμαίνεται από 58.300 ha 

μέχρι 224.300 ha και ο πληθυσμός αντίστοιχα από 21.500 μέχρι 

39.800 κατοίκους. 

2.Α.3. Εθνικά πάρκα και φυσικά τοπία στην Ολλανδία 

(Boer, 1978) 

Τα εθνικά πάρκα στην Ολλανδία καταλαμβάνουν το 2,2% 

της έκτασης της, ενώ το 13% της γης βρίσκεται σε φυσική κατά

σταση. Είναι απαραίτητο να εκτείνονται σε μία συνεχή περιοχή 

τουλάχιστον 1.000 ha, που αποτελείται από φυσικά τοπία, λί

μνες, υγρότοπους ή δάση, με ιδιαίτερο φυσικό και επιστημονικό 

χαρακτήρα και χαρακτηριστική χλωρίδα και πανίδα. 
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Τα εθνικά πάρκα-υγρότοποι καλύπτουν συνολικά μια έκτα

ση 9.300 ha και κυμαίνονται από 1.100 ha το ελάχιστο μέχρι 

3.600 ha το μέγιστο. 

Διοικούνται από εκπροσώπους της κυβέρνησης ή από ιδιω

τικό οργανισμό με σκοπό την προστασία της φύσης. 

Τα εθνικά τοπία-πάρκα (National Landscape Parks), έ

κτασης τουλάχιστον 10.000 ha, έχουν χαρακτηριστεί έτσι από 

την κυβέρνηση και πρόκειται για περιοχές υγροτόπων, δασών, 

αγροτικών εκτάσεων και γενικά χώρων που παρουσιάζουν μεγάλο 

πλούτο φυσικών και επιστημονικών ιδιαιτεροτήτων και μορφωτι

κών αξιών. Η περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως εθνικό τοπίο αντι

μετωπίζεται ως ενότητα και η διοίκηση της έχει σκοπό να δια

τηρήσει και να αναπτύξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιο

χής. 

2ΛΛ. "Εθνικά πάρκα" στην Ελλάδα 

Το 1974 η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ εκπόνησε ένα 

Σχέδιο Συστήματος Εθνικών Πάρκων για την Ελλάδα. Στο κείμενο 

αυτό δίνονται οι ορισμοί των εθνικών πάρκων, των εθνικών μνη

μείων, των εθνικών τοπίων και των εθνικών περιοχών αναψυχής. 

Ακόμη αναφέρονται τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια περιοχή 

προστατευτέα και η διαίρεση του εθνικού πάρκου σε ζώνες. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία φυσικής ιστορίας και γεωγρα

φίας κατατάσσει και αξιολογεί περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό ή 

πολιτιστικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Τα δέλτα των ποταμών και 

ιδιαίτερα το διπλό δέλτα Λούρου και Άραχθου, θεωρούνται με

γάλης σημασίας οικότοποι τόσο λόγω του ρόλου τους στην αναπα

ραγωγή των ψαριών όσο και λόγω της σημασίας τους σαν τόπων 
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φωλιάσματος και αναπαραγωγής των υδρόβιων πουλιών και απαι

τούν παραπέρα μελέτη για να περιληφθούν στο σύστημα εθνικών 

πάρκων (Larson, 1974). 

2.4.4.1. Ελληνική νομοθεσία 

Στον Νόμο 1650/1985 για την προστασία του περιβάλλο

ντος ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, 

υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραμένουν 

ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός 

και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογι-

κών και αισθητικών στοιχείων. 0 χαρακτηρισμός περιοχών ως 

εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονο

μιάς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων 

περιοχών της χώρας, με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύονται επαρκώς τόσο 

από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέρ

γειες, επεμβάσεις και δραστηριότητες. 

Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να 

νίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες κυρίως παρα

δοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς που καθο

ρίζονται ειδικότερα από τον οικείο κανονισμό λειτουργίας και 

διαχείρισης. 

Τα εθνικά πάρκα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν περιοχές 

απόλυτης προστασίας της φύσης (όπου απαγορεύεται κάθε δραστη

ριότητα) και περιοχές προστασίας της φύσης (όπου κατ' εξαίρε-
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ση, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών, ερευνών και η 

άσκηση ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών). 

2.5. Το παράδειγμα φυσικού καταφυγίου της Camargue 

στη Γαλλία (Coulet, 1981, 1985) 

2.5.1. Ιστορικό 

Το φυσικό καταφύγιο της Camargue δημιουργήθηκε το 

1926-1927 μετά από συμφωνία μεταξύ μιας εταιρείας προστασίας 

της φύσης και μιας βιομηχανικής επιχείρησης που ζίχε ανάγκη 

τα αλίπεδα της Camargue για παραγωγή αλατιού. Αυτή η επιχεί

ρηση που είχε στην ιδιοκτησία της μεγάλες εκτάσεις στην Ca

margue, τις παραχώρησε διοικητικά, για τη δημιουργία του κα

ταφυγίου στην εταιρεία προστασίας της φύσης. Τα όρια περιγρά

φονταν πολύ περιληπτικά, χωρίς λεπτομέρειες όσον αφορά την 

έκταση και ήταν της τάξεως των 10.000 ha. Το 1929 το καταφύ

γιο πήρε την τελική του μορφή και άρχισε να διοικείται από 

έναν διευθυντή, βοτανολόγο με διεθνές κύρος, που διαχειρίστη

κε το καταφύγιο 38 χρόνια. 

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του καταφυγίου ήταν 

δύσκολα λόγω της συνήθειας των γύρω κατοίκων να κυνηγούν και 

να ψαρεύουν. Οι αντιθέσεις λύθηκαν σιγά-σιγά είτε με δικαστι

κές αποφάσεις, είτε με συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Το 1970 η περιοχή σχεδόν όλου του δέλτα του Ροδανού, 

80.000 ha, χαρακτηρίστηκε φυσικό πάρκο της Camargue. 

Το 1971 η επιχείρηση παραγωγής αλατιού παραχώρησε στο 

κράτος την ιδιοκτησία της (10.300 ha) για 75 χρόνια, ενώ συ

νέχισε να διοικείται από την εταιρεία προστασίας της φύσης. 
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Σε αντάλλαγμα το κράτος έδωσε στην εταιρεία 1.000 ha. 

Με μια υπουργική απόφαση το 1973 παραχωρήθηκε από το 

κράτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όλη η έκταση του καταφυ

γίου. 

2.5.2. Διάρθρωση - Λειτουργία 

Η Camargue αποτελεί ένα περιφερειακό φυσικό πάρκο που 

είναι καταλύτης οικονομικών δραστηριοτήτων. Εκτείνεται σε 

85.000 ha και περιλαμβάνει ένα καταφύγιο 13.000 ha για πολύ

τιμα, ευαίσθητα και πρωτότυπα οικοσυστήματα. 

Το πάρκο επιδιώκει μια ισορροπία φυσικών πόρων και αν

θρώπινων δραστηριοτήτων. 

Το καταφύγιο διατηρεί μια φυσική ισορροπία και εκτεί

νεται σε μια "δυτική περιοχή", 2.770 ha της οποίας τα 9/10 

είναι πλημμυρισμένα, και μια "ανατολική", έκτασης 2.000 ha, 

με βιολογικό σταθμό έρευνας. Ακόμη, περιλαμβάνει μεγάλες 

εκτάσεις όπου επιτρέπεται η εκτατική βόσκηση των ταύρων και 

των αλόγων της ράτσας Camargue. 

Σύμφωνα με τους Hoffman, Bauer και Muller, η Camargue 

θεωρείται φυσικό καταφύγιο "απόλυτης προστασίας", ενώ πρόσφα

τα χαρακτηρίστηκε και ως "καταφύγιο της βιόσφαιρας". Ενδει

κτικά δίνουμε τον κανονισμό του καταφυγίου όπου απαγορεύεται: 

- η είσοδος και η κυκλοφορία ανθρώπων και κατοικιδίων ζώων, 

- η κυκλοφορία μηχανοκίνητων μέσων, 

- η εναέρια κυκλοφορία σε ένα ύφος μικρότερο των 1.000 μ., 

- το κυνήγι και το ψάρεμα με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνε

ται , 

- ο εμπλουτισμός με καινούργια φυτά και ζώα, 
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- η καταστροφή, η μεταφορά και η πώληση φυτών και ζώων, 

- η κατασκήνωση, 

- κάθε φωτογραφική και κινηματογραφική δραστηριότητα εκτός 

από ειδικές περιπτώσεις, 

- κάθε γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, 

κάθε στρατιωτική άσκηση. 

Η έκταση του καταφυγίου είναι, όπως ελέχθη, 13.117 ha 

από τα οποία: 

- Με νερό 8.600 ha, 

- Με στεριά Α.517 ha, 

- Με δάσος 60 ha, 

- Μέγιστη απόσταση από βορρά σε νότο 15 χλμ., 

- Μέγιστη απόσταση από ανατολή σε δύση 14 χλμ., 

- Περίμετρος 60 χλμ., 

- Μέγιστο υψόμετρο 3 μ. 

2.6. Συμπεράσματα 

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω δείχνουν πόσο 

διαφορετικά μπορεί να είναι τα καθεστώτα προστασίας από κρά

τος σε κράτος και από οργανισμό σε οργανισμό (UICN, UNESCO). 

Έγινε φανερό πως οι στόχοι της προστασίας μπορούν να διαφέ

ρουν, άλλοτε δίνοντας βάρος στη διατήρηση του φυσικού περι

βάλλοντος και άλλοτε υπογραμμίζοντας στοιχεία παράδοσης και 

ιστορίας των αυτοχθόνων πληθυσμών, αναφέρονται δε και περι

πτώσεις όπου αυτά τα δυο συνυπάρχουν. 

Μια και στον Αμβρακικό δίνουμε προτεραιότητα στη δια

τήρηση, επιστημονική έρευνα, αξιοποίηση και αναβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε μια 
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αρκετά λεπτομερή καταγραφή των εδαφολογικών στοιχείων και των 

βιολογικών παραμέτρων, καταλήγοντας σε μια αξιολόγηση τους, 

που θα μας δώσει στοιχεία για την οριοθέτηση των ζωνών και 

τις χρήσεις τους. 

ECvai φανερό πως η πρωτογενής έρευνα σε επίπεδο κατα

γραφής παραμέτρων είναι αδύνατη στα πλαίσια της παρούσας με

λέτης και γι' αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής όπως περιγράφηκαν σε προηγούμενες μελέτες (Essen, 

1982: Ecoset, 1982: Καμχή, 1984 και Παπαγιά^νη, 1985). 

Η καταγραφή αυτή και αξιολόγηση θα γίνει ενμέρει στο 

Παράρτημα, στο Κεφάλαιο Π.2, επειδή, αναγκαστικά είναι τεχνι

κής φύσεως. Αντίθετα στα επόμενα κεφάλαια θα αναπτυχθεί κυρί

ως η πρόταση για οργάνωση φυσικού καταφυγίου, σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα, στην περιοχή του Αμβρακικού που περικλείει 

τους σημαντικότερους υγρότοπους. 
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3. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Η περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί υδροβιότοπο 

που περιλαμβάνει διάφορες επιμέρους οικολογικές ενότητες. 

Από τις ενότητες αυτές, που περιγράφονται συνοπτικά 

στο Παράρτημα αυτής της εργασίας, η ενότητα του διπλού δέλτα 

Άραχθου-Λούρου στον Βόρειο Αμβρακικό, με τους εκτεταμένους 

υγρότοπους και τις λιμνοθάλασσες που αποτελούν τόπους αναπα

ραγωγής και διέλευσης σπάνιας και προστατευόμενης ορνιθοπανί-

δας, προσφέρεται για τη δημιουργία φυσικού πάρκου ανάλογου με 

αυτά που περίγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. 

Επειδή βασικότερος στόχος της προστασίας είναι η δια

τήρηση της ισορροπίας και της λειτουργικότητας των υγροβιότο

πων, ώστε να προστατευθεί η πλούσια ορνιθοπανίδα και ιχθυοπα-

νίδα, δίνεται στα επόμενα κεφάλαια μια περιγραφή και αξιολό

γηση των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν αυτή την οικολο

γική ενότητα, καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους, ώστε να φα

νεί αφενός η σπουδαιότητα της περιοχής και αφετέρου οι αρχές 

διαχείρισης της. 

3.1. Όρια της περιοχής μελέτης 

Η ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Αμβρακικού, που αποτέ

λεσε το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας με σκοπό να 

εντοπιστούν οι περιοχές που ενδείκνυται να περιληφθούν στα 

όρια ενός φυσικού πάρκου, φαίνεται στο σκαρίφημα του Διαγράμ-
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ματος 3, που ακολουθεί. 

Στο παράρτημα δίνεται λεπτομερής περιγραφή της περιο

χής από φυσιογνωστική άποψη, που δικαιολογεί το διεθνές εν

διαφέρον γι' αυτήν. Η περιγραφή αποτελεί σύνοψη και σύνθεση 

της εκτεταμένης βιβλιογραφίας που υπάρχει, η οποία κατά μεγά

λο μέρος περιλαμβάνει στοιχεία από πρωτογενή έρευνα στο πε

δίο. (Μελέτες Essen 1980, Ecoset 1982, Καμχή 1984, Παπαγιάννη 

1985). 

3.2. Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος 

στον Β. Αμβρακικό Κόλπο 

3.2.1. Υδροβιότοποι 

Στον Αμβρακικό Κόλπο χύνονται δύο ποταμοί, ο Λούρος 

και ο Άραχθος και μεταφέρουν σε αυτόν μεγάλες ποσότητες γλυ

κού νερού και σημαντική ποσότητα φερτών υλών. Η περιοχή των 

δέλτα των δύο ποταμών περιλαμβάνει εκτεταμένους υγρότοπους, 

λιμνοθάλασσες, ρηχές ακτές, βάλτους κτλ. 

Αλόφιλη βλάστηση (Arthrocnemetum): 

Η αλόφιλη βλάστηση αρχίζει αμέσως μετά την παράκτια 

ζώνη του αλμυρού και υφάλμυρου νερού (και καλύπτει μία έκταση 

A3 χλμ.2). Φύεται σε λασπώδες, αλμυρό έδαφος. Χαρακτηριστικό 

είδος της αλόφιλης βλάστησης κοντά στην παραλιακή ζώνη πλημ

μύρων είναι η αρμιρίθρα (salicornia europea). Στη ζώνη που 

δεν πλημμυρίζει συχνά συναντώνται διάφορα είδη αρμυρικιών 

(Arthrocnemum sp KOL Halocnemum sp), ενώ στη μεταβατική ζώνη 

προς τις καλλιέργειες απαντώνται διάφορα είδη βούρλων (του 
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γένους Juncus) και άλλα υδρόφιλα είδη. Την εποχή της αναπαρα

γωγής χαρακτηριστικά πουλιά της αλόφιλης βλάστησης είναι: ο 

καλαμοκανάς, η πετροπουλάδα, το νεροχελίδονο, η μικρογαλιά-

ντρα και η κιτρινοσουσουράδα. Αποτελεί δε σημαντική περιοχή 

διαχείμασης των ερωδιών. Τα αμφίβια, οι σαύρες, τα λεπιδόπτε-

ρα και τα αραχνίδια, απαντώνται σε λίγα είδη και μικρούς πλη

θυσμούς. 

Μεγάλες εκτάσεις αλόφιλης βλάστησης χάθηκαν τα τελευ

ταία χρόνια είτε με το σκάψιμο καναλιών άρδευσης και απο

στράγγισης, είτε με την κατασκευή δεξαμενών αναπαραγωγής ψα

ριών, είτε με τη βοσκή. 

Υδρόφιλη βλάστηση: 

Η υδρόφιλη βλάστηση της ανατολικής περιοχής του δέλτα 

του Λούρου (έχει έκταση 27 χλμ.2) καλύπτεται σε μεγάλη έκταση 

από καλαμιώνες. Τα διαφορετικά είδη καλαμιών που αναπτύσσο

νται σε κάθε ζώνη είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας σε NaCl 

του εδάφους. Εδάφη που σπάνια πλημμυρίζουν, είναι ιδανικά για 

την ανάπτυξη διαφόρων ειδών ψαθιού και λάπας. 

Είδη πουλιών που είτε αναπαράγονται, είτε τρέφονται 

στην περιοχή των καλαμιών είναι ο πορφυροτσικνιάς, η νανομου-

γκάνα, η χουλιαρομύτα, η κυνηγόπαπια, η τσιχλοποταμίδα, ο πο-

ταμοτριλιστής, η βουρλοποταμίδα, η καλαμοποταμίδα, η τσιχλο

ποταμίδα. Από τα αρπαχτικά παρατηρήθηκαν στην περιοχή, ο κα-

λαμόκιρκος, η ποντικοβαρβακίνα, ο θαλασσαετός και ο σταυραε

τός, καθώς και ο δεντρογέρακας, ο μαυροπετρίτης και ο χρυσο-

γέρακας. Πολλά από τα πιο πάνω πουλιά έχουν χαρακτηριστεί ως 

σπάνια στην οδηγία 79/409 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο

τήτων για την προστασία των πουλιών. Η περιοχή των καλαμιών 
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μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο παραγωγική όλου του δέλτα. Το 

υψηλό θεπτικό περιεχόμενο στηρίζει μια πλούσια σε ποικιλία 

και ποσότητα πανί Sa από αμφίβια, σαύρες, βατράχια, χελώνες, 

ψάρια και πουλιά. 

Η υδρόφιλη βλάστηση βορειοανατολικά του δέλτα του Λού

ρου έχει αλλοιωθεί λόγω του αναχώματος του Λούρου που έχει 

μειώσει και συχνά καταργήσει την είσοδο γλυκών νερών στο σύ

στημα των γλυκών βάλτων. 

Το πρόβλημα έχει επισημανθεί από τους αρμόδιους τοπι

κούς φορείς και υπάρχει ανάγκη κατάρτισης σχετικής μελέτης 

διαχείρισης των υδάτων της περιοχής του βάλτου, που θα περι

λαμβάνει πρόταση ελεγχόμενου' πλημμυρίσματός του. 

Η ορνιθολογική αξία της αλόφιλης βλάστησης, κυρίως κα

τά την εποχή της αναπαραγωγής, και η υψηλή παραγωγικότητα της 

υδρόφιλης βλάστησης, που στηρίζει μια πλούσια και ποικίλη πα

νίδα δικαιολογούν την ανάγκη διατήρησης και συχνά αναβάθμισης 

τους. 

3.2.1.1. Λιμνοθάλασσες 

Οι λιμνοθάλασσες είναι παραλιακές περιοχές μικρού βά

θους που χαρακτηρίζονται από ιδιόμορφες υδροδυναμικές και 

ιζηματογενείς συνθήκες και χωρίζονται από τη θάλασσα με τις 

λουρονησίδες. Έτσι οι λιμνοθάλασσες λίγο ως πολύ απομονωμέ

νες από τη θάλασσα μπορεί να είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. Η 

αλατότητα, που είναι το βασικό κριτήριο για την παρουσία ζω

ντανών οργανισμών, είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα του βαθμού 

επικοινωνίας των νερών και των κλιματολογικών συνθηκών. 

Το μικρό βάθος και ο συνεχής εμπλουτισμός των λιμνοθα-
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λασσών σε άλατα, χάρη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς, γλυκών νερών 

και θάλασσας, συντελούν στις πολύ υψηλές τιμές πρωτογενούς 

παραγωγής της τάξης των 10.000-35.000 kcal/p2/χρόνο, επομένως 

η θρεπτική βάση για ψάρια και πουλιά μπορεί να θεωρηθεί πλή

ρης. Η ολική επιφάνεια των λιμνοθαλασσών στον Αμβρακικό είναι 

περίπου 64 χλμ.2 και το μέσο βάθος τους περίπου 1 μ. 0 βυθός 

είναι αμμώδης και το ίζημα μπορεί να ταξινομηθεί σαν γύψος. 

Η ιχθυολογική αξία των λιμνοθαλασσών που οφείλεται στο 

ότι παρουσιάζουν υψηλή απόδοση σε εκμεταλλεύσιμα ψάρια, ενώ 

απαιτούν μικρό κόστος σε επενδύσεις (αρχικό και λειτουργίας), 

η θρεπτική τους αξία για ένα μεγάλο αριθμό υδρόβιων πτηνών 

καθώς και η σπανιότητα τους ως διαμορφώσεων του πλανήτη σε 

σχέση με άλλα φυσικά οικοσυστήματα, απαιτούν τη διατήρηση του 

οικοσυστήματος των λιμνοθαλασσών σε καλή κατάσταση και τη 

βελτίωση της λειτουργίας του. 

Για τις λιμνοθάλασσες Αμβρακικού έχει προγραμματιστεί 

μια σειρά έργων με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής τους. Τα 

έργα περιλαμβάνουν κυρίως εκσυγχρονισμό των ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων και διάνοιξη τάφρων διαχείμασης. 

3.2.2. Λουρονησίδες 

Η λουρονησίδα αποτελείται από λείψανα και σπασμένα κε

λύφη ελασματοβραγχίων που συσσωρεύονται με τον άνεμο και τα 

κύματα και μετά στερεοποιούνται. Συχνά καλύπτονται από λίγο 

χώμα που είναι κατά κύριο λόγο αργιλώδες. 

Το χώμα τής επιτρέπει να αποικείται από φυτά τυπικά 

της παράκτιας βλάστησης, που σχηματίζουν χαρακτηριστική ζώνω-

ση, αρχίζοντας από τα νιτρόφιλα και ανθεκτικά στο αλάτι σε 
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απόσταση 0,50-1,50 μ. από τη θάλασσα, προχωρώντας στα αγρο-

στώδη και τα αλόφιλα (π.χ. αρμυρίκια και βούρλα) και καταλή

γοντας στο αμμόχορτο, την παπαρούνα, το μελικάρι και τα μακ-

κί, όταν το υπόστρωμα σταθεροποιείται προς τη μεριά της λι

μνοθάλασσας. 

Χαρακτηριστικά αυτών των οικολογικών θώκων είναι τα 

πουλιά νανογλάρονο, ποταμογλάρονο, χειμωγλάρονο και θαλασσο-

σφυριχτής. Δύο είδη ακρίδων (Calliptamus barbarus και Tropi-

dopola graeca) είναι τυπικά της παράκτιας βλάστησης της λου-

ρονησίδας. Επίσης τρία είδη ξερόφιλων εντόμων Tenebrionidae 

βρίσκονται κατ' αποκλειστικότητα εδώ. Η λουρονησίδα τέλος 

αποτελεί τόπο αναπαραγωγής των χελωνών. 

Οι λουρονησίδες αποτελούν σπάνιες γεωμορφολογικές δια

πλάσεις με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. Η λουρονησίδα του 

Τσουκαλιού έχει διατηρηθεί στην πιο ανέπαφη κατάσταση από 

όλες τις άλλες. 

3.2.3. Παραποτάμια δάση 

Κατά μήκος της κοίτης όλων των ρευμάτων που εκβάλλουν 

στον Αμβρακικό Κόλπο, σχηματίζονται συστάδες δένδρων που απο

τελούν καταφύγια της πανίδας και σταθεροποιούν τις όχθες των 

ρευμάτων. Η ανάγκη για καλλιεργήσιμη γη και ξυλεία έχει εξα

φανίσει τα μεγαλύτερα μέρη του παραποτάμιου δάσους Λούρου και 

Άραχθου. 

Διακρίνονται δύο διαφορετικά συστήματα, αυτό της ιτιάς 

και του πλατανιού (Salicetum albae και Platanion orientalis 

balcanicum). Τα δάση πλατανιών καταλαμβάνουν περιοχές ακτών 

που είναι αμμώδεις ή λιθώδεις. 
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OL περιοχές του δάσους στοάς που έχουν διατηρήσει τα 

χαρακτηριστικά τους είναι πλούσιες σε είδη και μεγάλους πλη

θυσμούς (π.χ. αράχνες, αμφίβια, σαύρες και πουλιά). 

Το δασύλλιο στον Αγ. Νικάνορα (Αγ. Βαρβάρα) αποτελεί

ται από διάφορα είδη φράξιας και φτελιάς (Fraxinus oxycara, 

Ulmus campestris, Populus alba κτλ.). To δασύλλιο χρησιμεύει 

ως τόπος αναψυχής και έχει αναμορφωθεί, ενώ δεν λαμβάνεται 

μέριμνα για την αναβάθμιση του. 

Η σπανιότητα και η οικολογική αξία του παραποτάμιου 

δάσους απαιτεί την άμεση δραστηριοποίηση μας για προστασία 

και αναβάθμιση, ώστε να ξαναδημιουργηθούν κατάλληλοι οικολο

γικοί θώκοι για μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών και να υπάρξει 

ακόμα ένα φυσικό μνημείο, πόλος έλξης για επιστημονική έρευνα 

και μόρφωση. 

3.2.Α. Νακκί - Φρύγανα 

Τα μακκί απαντώνται στους λόφους που βρίσκονται γύρω 

από τους υδροβιότοπους, δηλαδή, τη χερσόνησο Κορωνησίας, το 

Μαυροβούνι, τον λόφο της Σαλαώρας, τον λόφο της Στρογγυλής 

και του προφήτη Ηλία. Οι λόφοι αυτοί αποτελούν σημαντικούς 

βιότοπους για ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, κυρίως αρπακτικών, 

που φωλιάζουν και αναπαράγονται σε αυτούς. Η υπερβόσκηση και 

το κόψιμο των κλαριών εμποδίζει την επέκταση της βλάστησης 

και οδηγεί στην υποβάθμιση των μακκί και των φρύγανων. 

0 πειραματισμός με σκοπό την αναβάθμιση των οικοσυστη

μάτων των μακκί και των φρύγανων μπορεί να μας δώσει στοιχεία 

για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της βλάστησης και βό

σκησης. 
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Η περιοχή λοιπόν του Αμβρακικού Κόλπου, λόγω των γεω-

μορφολογικών, κλιματολογικών, υδρολογικών και βιολογικών της 

χαρακτηριστικών, αποτελεί, σπουδαίο σταθμό μετανάστευσης απο

δημητικών πουλιών (όπως νεροχελίδονα, ποταμογλάρονα, καλαμο-

κανάδες, νυχτοκόρακες, κ.ά.) και σημαντικό χώρο διαχείμασης 

υδρόβιων πουλιών (όπως λευκοτσικνιάδες, χειμωνογλάρονα, αργυ-

ροπελεκάνοι κτλ.). 

3.3. Αλληλεπιδράσεις 

3.3.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών συστημάτων 

Το οικοσύστημα είναι ένα λειτουργικό σύστημα που περι

λαμβάνει ένα σύνολο από οργανισμούς, μια βιοκοινωνία και το 

περιβάλλον τους. Η λειτουργία του οικοσυστήματος μπορεί να 

εξεταστεί ως προς τη ροή ενέργειας, τα τροφικά πλέγματα, την 

ποικιλότητα, τον κύκλο των θρεπτικών αλάτων, την ανάπτυξη και 

εξέλιξη του οικοσυστήματος. 

Το πλήθος των οργανισμών, που αποικούν μία βιοικοινω-

νία, συνδέονται με τροφικές σχέσεις που παίζουν ένα σημαντικό 

ρόλο στη συνοχή της. Το σύνολο αυτών των σχέσεων που αποτελεί 

το τροφικό πλέγμα εξασφαλίζει την κυκλοφορία της ύλης και τη 

μεταφορά της ενέργειας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών του οι

κοσυστήματος. 

Όπως όμως οι διάφοροι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος 

συνδέονται μεταξύ τους στενά μέσω των τροφικών σχέσεων, έτσι 

και τα διαφορετικά οικοσυστήματα αλληλοσυνδέονται και τα χα

ρακτηριστικά τους μεταβάλλονται μέσα στον χώρο και τον χρόνο. 

Η αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων πραγματοποιείται 
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είτε από την κυκλοφορία αβιοτικών παραγόντων όπως το νερό και 

το αλάτι, τα στερεά υπολείμματα της οργανικής ύλης και τα 

θρεπτικά, είτε από την κυκλοφορία βιοτικών παραγόντων που εί

ναι τα διάφορα ζώα, όπως τα ψάρια που μετακινούνται από τον 

κόλπο στις λιμνοθάλασσες και στα ποτάμια ή αντίθετα, και τα 

πουλιά που σε άλλα οικοσυστήματα μπορεί να τρέφονται, ενώ σε 

άλλα να αναπαράγονται και να φωλιάζουν. Επομένως τα ζώα, με 

τη συνεχή κυκλοφορία τους, πραγματοποιούν μια ροή ύλης και 

ενέργειας μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων. 

Η εσωτερική συνοχή ενός οικοσυστήματος και η εξωτερική 

διαφοροποίηση του ως προς τη δομή και τη λειτουργία με άλλα 

οικοσυστήματα είναι κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή 

οικολογικών ενοτήτων. 

3.3.1.1. Οικολογικές ενότητες 

Η επιλογή οικολογικών ενοτήτων στην περιοχή μελέτης 

είναι ενέργεια απαραίτητη, για να καταλήξουμε στην οριοθέτηση 

των ζωνών και τον καθορισμό των χρήσεων γης. 

Μία οικολογική ενότητα αποτελεί το σύμπλεγμα των οικο

συστημάτων γλυκόβαλτος, αλίπεδα και λιμνοθάλασσες του Λούρου 

και περιλαμβάνει την αλόφιλη βλάστηση, τον βάλτο της Στρογγυ

λής, τις λιμνοθάλασσες Ροδιά και Τσουκαλιά και τις. λουρονησί-

δες τους. 

Αυτή η ενότητα έχει μεγάλη αποταμιευτική αξία για τον 

έλεγχο των πλημμύρων, σημαντική δυνατότητα αυτοκαθαρισμού των 

υδάτων, μεγάλη πρωτογενή παραγωγικότητα και απόδοση σε ψάρια. 

Η επιστημονική της αξία είναι σημαντική λόγω των κατώτερων 

σπονδυλωτών (βατράχια και αμφίβια) και των υδρόβιων πτηνών 
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που ζουν ή τρέφονται σε αυτήν. 

Διάφορα είδη ερωδιών συχνάζουν σε ορισμένες κεντρικές 

νησίδες των λιμνοθαλασσών, κορμοράνοι και αργυροπελεκάνοι ψα

ρεύουν σε βαθύτερα νερά, ενώ συναντώνται γλάροι, γλαρόνια και 

περαστικά αρπαχτικά πουλιά. 

MLa δεύτερη οικολογική ενότητα μπορεί να αποτελέσουν 

οι ασβεστολιθικοί λόφοι Μαυροβουνίου, Αγ. Αικατερίνης, Προφή

τη Ηλία, στους οποίους έχει παρατηρηθεί σημαντική συγκέντρωση 

απειλουμένων ειδών αρπακτικών, όπως ο θαλασσαετός και ο στι-

κταετός. 

Μια τρίτη ενότητα αποτελεί το δέλτα του Άραχθου και 

οι περιοχές αλόφιλης βλάστησης στα βορειοανατολικά της λιμνο

θάλασσας Λογαρού. 

3.3.1.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικολογικών ενοτήτων 

Η οικολογική ενότητα του γλυκόβαλτου, αλιπέδων και λι

μνοθαλασσών του Λούρου, που θεωρείται και η πιο σημαντική από 

οικολογική άποψη, βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τις 

εξής ενότητες: 

- Δέλτα του Άραχθου, κυρίως μέσω διαφόρων ειδών πουλιών που 

αναπαράγονται στο δέλτα και τρέφονται στα αλίπεδα και τους 

βάλτους (όπως ο λευκοτσικνιάς, και ο πελεκάνος). 

- Το Μαυροβούνι και την Αγ. Αικατερίνη, διαμέσου του θαλασ

σαετού. 

372 



3.3.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών συστη

μάτων 

Φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεξάρτηση λόγω της ανταλλαγής τόσο βιοτικών όσο και αβιο

τικών παραγόντων μεταξύ τους. 

Θρεπτικά συστατικά, που προέρχονται από τη χρήση π.χ. 

λιπασμάτων, περνούν από τις καλλιέργειες μέσω των ρεόντων 

υδάτων στις λιμνοθάλασσες και τη θάλασσα, προκαλώντας αρχικά 

αύξηση της παραγωγής, αλλά καταλήγοντας αργότερα σε ανοξικές 

συνθήκες προβληματικές για το οικοσύστημα, όταν η πηγή ρύπαν

σης είναι διαρκής και ανεξέλεγκτη. 

Η επιλογή κατάλληλων γενετικών ποικιλιών που γίνεται 

από τον άνθρωπο, μέσα από φυσικά είδη, με σκοπό τον εμπλουτι

σμό των κατοικίδιων ειδών, είναι μία ακόμη μορφή των βιοτικών 

επιδράσεων, που μπορεί να έχει ένα φυσικό οικοσύστημα σε ένα 

ανθρωπογενές. 

Οι μονοκαλλιέργειες που δημιουργεί ο άνθρωπος είναι 

συστήματα φτωχά σε είδη και ευάλωτα στις ασθένειες, έχουν 

όμως πολλά να κερδίσουν, αν βρίσκονται κοντά σε φυσικά οικο

συστήματα πλούσια σε είδη που, π.χ., τρέφονται με ζιζάνια και 

παράσιτα. 

Διαμέσου της ροής ύλης και ενέργειας μεταξύ φυσικών 

και ανθρωπογενών συστημάτων, τα φυσικά οικοσυστήματα παρέχουν 

στα εύθραστα ανθρωπογενή ποικιλότητα και σταθερότητα που τους 

λείπει, συμβάλλοντας έτσι θετικά σε αισθητικό, κλιματικό (αμ

βλύνει κλιματολογικές διακυμάνσεις) και γεωλογικό (κύκλος νε

ρού, προστασία ενάντια στις πλημμύρες, ρύθμιση υδροφόρου ορί

ζοντα) επίπεδο. 
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Καταλήγουμε επομένως πως η διατήρηση των φυσικών συ

στημάτων του Αμβρακικού είναι αναγκαία, πρώτον γιατί περιλαμ

βάνουν σημαντικά στοιχεία άξια να ερευνηθούν και να χρησιμο

ποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και αναψυχή, και δεύτερον 

διότι αη,οτελούν πολύτιμους πυρήνες πλούσιους σε ενέργεια και 

ποικιλότητα, κατάλληλους για να εμπλουτίσουν τα φτωχά ανθρω-

πογενή συστήματα. 

3.4. Πρόταση οριοθέτησης ζωνών και 

επιτρεπόμενων χρήσεων 

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι συχνά οι στόχοι της από

λυτης προστασίας και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης είναι αντι

κρουόμενοι, θα πρέπει, προτείνοντας ένα σύστημα ζωνών προστα

σίας, να περνάμε σταδιακά από την προστασία στην ανάπτυξη. Με 

αυτή τη λογική καθορίζουμε μία κεντρική ζώνη (πυρήνα) απόλυ

της προστασίας, μία περιφερειακή, αυστηρής προστασίας, και 

μία τρίτη που τις περιβάλλει. Η έκταση κάθε ζώνης εξαρτάται 

από το ενδιαφέρον του φυσικού συστήματος για διατήρηση, τις 

ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχεται για ανάπτυξη ποικίλων δρα

στηριοτήτων και την επιλογή κατευθύνσεων ανάπτυξης σε κρατικό 

επίπεδο. Οι δε επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε ζώνη είναι συ

νάρτηση της σπουδαιότητας του φυσικού συστήματος για διατή

ρηση, των χρήσεων που έχουν ήδη καθιερωθεί και των δυνατοτή

των μεταβολής και αντικατάστασης τους από άλλες εξίσου ενδια

φέρουσες για τον αυτόχθονα πληθυσμό. 
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3.4.1. Προτεινόμενες περιοχές απόλυτης προστασίας (ζώνη Α) 

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε το ενδιαφέρον που πα

ρουσιάζει από επιστημονική άποψη η οικολογική ενότητα των 

γλυκόβαλτων, αλιπέδων και λιμνοθαλασσών του Λούρου και το πώς 

αυτή σχετίζεται με τις οικολογικές ενότητες του Δέλτα του Ά-

ραχθου και αυτήν του Μαυροβουνίου. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον αυτών των ενοτήτων, η σπα

νιότητα των ειδών και των οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν 

και η αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους, έχει υπογραμμι

στεί σε όλες τις περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν την πε

ριοχή, Ecoset (1982), Ramsar (1986), Παπαγιάννης (1986). Εί

ναι επομένως αναγκαίο αυτές οι ενότητες να προστατευτούν απο

τελεσματικά, με το να συμπεριληφθούν στη ζώνη Α, απόλυτης 

προστασίας. 

3.4.1.1. Όρια περιοχών απόλυτης προστασίας (βλ. χάρτη οριο

θέτησης στο τέλος αυτής της μελέτης) 

Αρχίζοντας από τη λιμνοθάλασσα Αυλερή το όριο κατευθύ

νεται δυτικά ακολουθώντας τη λουρονησίδα της λιμνοθάλασσας 

Τσουκαλιό μέχρι το δέλτα του ποταμού Λούρου και τη λιμνοθά

λασσα Τσοπέλι, στη συνέχεια, κατευθυνόμενο βόρεια, ακολουθεί 

τη δυτική όχθη του ποταμού Λούρου. 

Όταν συναντήσει τον εθνικό δρόμο τον τέμνει και περι

βάλλει ένα μέρος του Προφήτη Ηλία που ορίζεται από την υψομε

τρική των 100 μ., κατόπιν τέμνει τον εθνικό δρόμο και ακολου

θεί την ανατολική όχθη του Λούρου μέχρι το χωριό Πέτρα από ό

που κατευθύνεται νότια ακολουθώντας το όριο βάλτων - καλλιερ-
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γειών μέχρι το χωριό Στρογγυλή. Μετά κατευθύνεται ανατολικά 

περιλαμβάνοντας τον λόφο της Κορυφής και την υψομετρική των 

20 μ. ανατολικά του Μαυροβουνίου. Στη συνέχεια κατευθύνεται 

νότια αφήνοντας έξω τα χωριά Βίγλα και Νέα Βίγλα ακολουθώντας 

το όριο βάλτων - καλλιεργειών μέχρι την τάφρο και τη λιμνοθά

λασσα Αυλερή. 

Ακόμη περιλαμβάνει την περιοχή Φραξόλακα ανατολικά του 

δρόμου Σαλαώρα - Αγ. Γεώργιος. 

Από την περιοχή Γιαλού-Φιδόκαστρου-Παλιοκόπριας δυτικά 

της λιμνοθάλασσας Λογαρου χαρακτηρίζεται ως ζώνη Α το τμήμα 

της που δεν περιλαμβάνει ιχθυοτροφικές μονάδες (λεπτομέρεια 

σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:5.000). 

Στη συνέχεια η ζώνη Α εκτείνεται στις λιμνοθάλασσες 

Κόφτρα-Παλιομπούκα και στο δέλτα Αράχθου. 

3.4.1.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις 

Υψώματα Προφήτη Ηλία, Μαυροβούνι, Αγ. Αικατερίνη 

1. Ελεύθερη βόσκηση: μπορεί να ασκείται με εξαίρεση τα 

αιγοειδή και έξω από τις περιοχές φωλιάσματος των αρπακτικών. 

Κάθε είδους έργο ή επέμβαση που θα συμβάλλει στην εντατικο

ποίηση αυτής της δραστηριότητας (π.χ. ποτίστρες, δρόμοι, υπο

δομή εσταυλισμού κτλ.) απαγορεύεται. 

2. Επιστημονική έρευνα: επιτρέπεται μετά από χορήγηση 

ειδικής άδειας. 

3. Τουρισμός: επιτρέπεται μόνο με την έννοια της παρα

τήρησης της φύσης (π.χ. ορνιθοπανίδα) και μόνον σε ορισμένες 

περιοχές που θα υποδειχθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα. 
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Γλυκόβαλτος και αλίπεδα Λούρου 

Μόνο η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται μετά από χορή-

νηση ειδικής άδειας. 

Λιμνοθάλασσες Ροδιά - Τσουκαλιό 

0 εκσυγχρονισμός των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, η 

αξιολόγηση των ιχθυοαποθεμάτων και η μελέτη φυσικοχημικών και 

βιολογικών παραμέτρων είναι ενέργειες που θα βελτιώσουν την 

απόδοση των ιχθυοτροφείων και θα διευκολύνουν τη διαχείριση 

τους. 

Αέλτα Άραχθου 

Μόνο η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται μετά από χορή

γηση ειδικής άδειας. 

Λιμνοθάλασσες Κόφτρα - Παλιομπουκα 

Επιτρέπεται η παραδοσιακή αλιεία. Κάθε έργο υποδομής 

που αφορά αυτήν τη δραστηριότητα θα πρέπει να εγκρίνεται από 

την αρμόδια υπηρεσία. 

3.Α.2. Προτεινόμενες περιοχές αυστηρής προστασίας (ζώνη Β) 

Η ζώνη Α θα περιβάλλεται από μία ζώνη προστασίας στην 

οποία τα εκτελουμενα έργα θα είναι σύμφωνα με τις αρχές δια

τήρησης και φυσικής εξέλιξης των γειτονικών οικοσυστημάτων. 

3.Α.2.1. Όρια της περιοχής αυστηρής προστασίας (βλ. χάρτη) 

Η ζώνη Β περικλείει περιμετρικά το Τσοπέλι δυτικά της 
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εκβολής του Λούρου και στη συνέχεια προς βορρά τη δυτική όχθη 

του ποταμού με όριο την αρχή των καλλιεργειών. Το όριο φτάνει 

στους πρόποδες του λόφου Προφήτης Ηλίας, τον onoCo και περι

βάλλει περιμετρικά αφήνοντας έξω το χωριό Στεφάνη. Στη συνέ

χεια ακολουθεί το βόρειο αντιπλημμυρικό ανάχωμα του Λούρου 

και με κατεύθυνση ανατολική συναντά το μεγάλο αποστραγγιστικό 

κανάλι κοντά στη θέση Βαθύπεδο, από όπου επιστρέφει δυτικά 

και ακολουθεί το νότιο αντιπλημμυρικό ανάχωμα του Λούρου. 

Προς τα δυτικά φθάνει ως το χωριό Πέτρα όπου αλλάζει κατεύ

θυνση προς νοτιοανατολικά και συναντά τον ασφαλτόδρομο Πέτρας 

- Στρογγυλής, αφήνοντας εκτός την έκταση καλλιεργειών δυτικά 

από το χωριό Πέτρα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο Πέτρας-Στρογ-

γυλής και αφού αφήσει έξω τη Στρογγυλή συναντά το όριο των 

καλλιεργειών στους βόρειους πρόποδες του λόφου Μαυροβούνι, 

τον onoCo και περιβάλλει ανατολικά μέχρι το χωριό Βίγλα. 

Στη συνέχεια, αφήνοντας έξω τα χωριά Βίγλα και Νέα Βί

γλα, ακολουθεί το όριο των καλλιεργειών με τους βάλτους της 

λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό και με νότια κατεύθυνση συναντά το 

κεντρικό αποστραγγιστικό στον ασφαλτόδρομο Βίγλας-Σαλαώρας. 

Από το σημείο αυτό κινείται βορειοανατολικά ακολουθώντας τον 

δρόμο Σαλαώρας-Άρτας ως το αντλιοστάσιο της Βίγλας, όπου αλ

λάζει κατεύθυνση προς τα ανατολικά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί τα όρια των καλλιεργειών του 

Καλογερικού Μύτικα - Απόμερου - Ψαθοτοπίου, περικλείοντας στη 

ζώνη Β τους βάλτους και τα αλμυρά εδάφη βόρεια από τη λιμνο

θάλασσα Λογαρού. 

Η περιοχή που ορίζεται από το τέλος των καλλιεργειών 

Μύτικα - Απόμερου - Ψαθοτοπίου, την τάφρο του Φιδόκαστρου και 
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το βορειοανατολικό μέρος της Λογαρούς, είναι έκταση όπου οι 

συγκρούσεις μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη τους ένταση. Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί ως 

ζώνη Α από την πρόταση οριοθέτησης σύμφωνα με την οδηγία 79/ 

409 της ΕΟΚ, της ομάδας Παπαγιάννη, καθώς επίσης και από την 

πρόταση οριοθέτησης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην περιοχή όμως αυτή έχει 

κατασκευαστεί το κρατικό κυπρινοτροφείο και σχεδιάζεται το 

χελοτροφείο (φορέας υλοποίησης Υπ. Γεωργίας). Κατασκευάζεται 

επίσης ιδιωτική μονάδα χελοκαλλιέργειας και λειτουργεί μονάδα 

εκτατικής καλλιέργειας κυπρίνου και κεφάλου. 

Πιστεύοντας πως η ανάπτυξη τέτοιας μορφής ιχθυοκαλ

λιέργειας έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους στόχους της προ

στασίας, προτείνουμε οι υπάρχουσες μονάδες να οριοθετηθούν 

(με λεπτομερές τοπογραφικό) και να περιοριστούν στη σημερινή 

τους έκταση, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα επέκτασης. Αυτές οι 

μονάδες μπορούν να χαρακτηριστούν κατ* εξαίρεση Β ζώνη. 

Στη ζώνη να περιληφθούν οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 

που βρίσκονται ανατολικά της τάφρου του Φιδοκάστρου και νο

τιοδυτικά του Νεοχωρίου. Προτείνεται να οριοθετηθεί (με λε

πτομερές τοπογραφικό) το νοτιότερο άκρο των υπαρχουσών μονά

δων, ενώ το απομένον μέρος της Παλιοκοπριάς μέχρι τον κόλπο 

να χαρακτηριστεί ως ζώνη Α. 

Στη συνέχεια το όριο της ζώνης Β ακολουθεί την τάφρο 

και τέλος κατευθύνεται ανατολικά και ταυτίζεται με το όριο 

των καλλιεργειών - βάλτων των τοποθεσιών Μαρτίνια και Άνω 

Λόγγος ως τον ποταμό Άραχθο. 

Στη συνέχεια ακολουθεί τη δυτική όχθη του Άραχθου 

προς βορρά μέχρι τη Μονή Θεοτόκου και κατόπιν τέμνοντας τον 

κάθετα συνεχίζει ακολουθώντας την ανατολική όχθη του Άραχθου 
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και κατευθύνεται, νότια μέχρι το ανάχωμα του Κομμένου (Τραγά

νες). 

Κατόπιν ακολουθώντας το όριο των καλλιεργειών - βάλτων 

προς τα βορειοανατολικά φτάνει στον ποταμό Βωβό, τον οποίο 

ακολουθεί νότια και κατόπιν βόρεια για να αφήσει έξω από τη 

ζώνη Β, τις προσκείμενες στις όχθες του Βωβού καλλιέργειες. 

Τέλος περιβάλλει από βορρά τους βάλτους της λιμνοθά

λασσας του Άγριλου. 

3.Α.2.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις 

Υδρόφιλα δάση - Παραποτάμιες διαπλάσεις ποταμού Λούρου και 

Άραχθου: 

1. Επιστημονική έρευνα: ασκείται σύμφωνα με τις κατευ

θύνσεις που δίνονται από τη Διεύθυνση Θηραματοπονίας και εφό

σον υπάρχει έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

2. Τουρισμός: επιτρέπεται με τη μορφή της ημερήσιας 

αναψυχής. Κάθε είδους μόνιμη ή εποχιακή εγκατάσταση τουριστι

κής μορφής απαγορεύεται, όπως επίσης και η χρήση πρώτων υλών 

από τα δάση και τις φυτοσυστάδες. 

3. Ξύλευση: επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των διαχειρι

στικών επεμβάσεων όπως ορίζονται από τη δασική νομοθεσία (Δα

σικός Κώδικας - Νόμος 998) και μετά από έγκριση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

Κάθε δραστηριότητα που θα επιφέρει αποστράγγιση, ρύ

πανση και γενικά υποβάθμιση των προαναφερόμενων οικοσυστημά

των απαγορεύεται. 
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Ελώδεις και υγρές εκτάσεις: 

1. Αλιεία: Ασκείται με παραδοσιακή μορφή καθ' όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Διατηρούνται οι υπάρχουσες θέσεις ελλι

μενισμού αλιευτικών σκαφών. Οποιοδήποτε έργο υποδομής ή πα

ρέμβαση σχετική με την αλιεία θα πρέπει να έχει έγκριση από 

την αρμόδια υπηρεσία. 

2. Ιχθυοκαλλιέργεια: Επιτρέπεται εφόσον δεν είναι 

εντατικής μορφής. Η όποιας μορφής υφιστάμενη ιχθυοκαλλιέργεια 

διατηρείται και όπου κρίνεται σκόπιμο επιβάλλονται από την 

αρμόδια υπηρεσία πρόσθετα μέτρα. 

Κάθε νέα επέμβαση ή έργο που αφορά υπάρχουσες ή προ

γραμματιζόμενες ιχθυοκαλλιέργειες θα πρέπει να έχει την 

έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

3. Γεωργία: Διατηρούνται οι υφιστάμενες γεωργικές ε

κτάσεις. Η συντήρηση των αρδευτικών-αποστραγγιστικών καναλιών 

θα πρέπει να γίνεται σε περιόδους και με τρόπο που θα υποδει

κνύεται από την αρμόδια υπηρεσία. 

Κάθε νέο έργο σχετικό με τη γεωργία θα πρέπει να έχει 

την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Τουρισμός: Επιτρέπεται με τη μορφή της ημερήσιας 

αναψυχής ή της χρήσης των προσφερόμενων παράλιων για θαλάσσια 

λουτρά. Απαγορεύεται η δημιουργία έργων μόνιμης ή πρόσκαιρης 

τουριστικής υποδομής. 

5. Η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται εφόσον έχει ενη

μερωθεί γραπτά η αρμόδια υπηρεσία. 

Οι λιμνοθάλασσες της ζώνης Β, όπου συχνά οι ανθρωπογε-

νείς επεμβάσεις είναι άμεσες, με αποπλυσεις φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων ή απόβλητα, και έμμεσες με φράγματα, μπορούν να 

αποτελέσουν πεδία επιστημονικών ερευνών με σκοπό τη γνώση της 
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δράσης επεμβάσεων του ανθρώπου στο λιμνοθαλάσσιο οικοσύ

στημα και αναβάθμιση του, όπου αυτό χρειάζεται. 

3.Α.3. Προτεινόμενες περιοχές προστασίας ζώνης Γ 

Οι ζώνες Α και Β προστασίας περιβάλλονται από μία ζώνη 

Γ στην οποία τα εκτελούμενα έργα συνοδεύονται από μελέτες πε

ριβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών έργων και στην 

onoCa υπάρχει μέριμνα για τον περιορισμό της ρύπανσης. 

3.Α.3.1. Όρια της περιοχής προστασίας ζώνης Γ (βλ. χάρτη) 

Όριο της ζώνης Γ είναι ο εθνικός δρόμος Πρέβεζας-Λού-

ρου μέχρι το χωριό Στεφάνη. Αφήνοντας έξω το χωριό, ακολουθεί 

την ισοϋψή των 100 μ. μέχρι την αποξηρανθείσα λίμνη Μαύρη και 

τους πρόποδες του Χαρατσάρη. Κατόπιν συναντά το ρυάκι Σκυλό-

βρυσο μέχρι να συναντήσει τον δρόμο έξω από την Ν. Κερασούντα 

και το ανάχωμα της αποστραγγιστικής τάφρου Προφήτη Ηλία - Πα

λιούρια. 

Στη συνέχεια ακολουθεί νότια τον δρόμο Αγ. Σπυρίδωνα, 

Αγ. Γεωργίου, ενώ κατόπιν κατευθύνεται ανατολικά προς Καλογε

ρικό, Ψαθοτόπι. Κατόπιν συναντά την αποστραγγιστική τάφρο στα 

βόρεια των Μιλιχιάδων και τέμνοντας τον δρόμο Νεοχωρίου - Πα-

λιοπόταμου, κατευθύνεται βόρεια ακολουθώντας τον δρόμο Νεοχω

ρίου - Ακροποταμιάς - Ανθότοπου - Αγ. Τριάδας - Ελεούσας. 

Στη συνέχεια κατευθύνεται νότια ακολουθώντας τον δρόμο 

Ελεούσας - Μονής Θεοτόκου - Γλυκόριζου - Αγ. Γεωργίου μέχρι 

το Κομμένο. 

Κατόπιν προχωρεί βορειοανατολικά μέχρι τις Συκιές για 

382 



να ταυτιστεί με το όριο της ζώνης Β στο βόρειο μέρος του Ά-

γριλου. 

3.4.3.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις 

1. Γεωργία: Επιτρέπεται η οποιασδήποτε μορφής καλλιέρ

γεια εφόσον οι εγγειοβελτιωτικές ή αρδευτικές παρεμβάσεις! η 

λίπανση και κάθε είδους δραστηριότητα ή εγκατάσταση δεν έχει 

επιπτώσεις στις γειτονικές ζώνες Α και Β και δεν υποβαθμίζει 

την ποιότητα και ποσότητα του υδατικού ισοζυγίου της περιο

χής. 

2. Οικιστικό: Δόμηση εντός και εκτός σχεδίου συμφωνά 

με τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις. 

3. Έργα υποδομής: Για κάθε έργο θα πρέπει να εκπονεί

ται ειδική περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων. 

4. Τουρισμός: Επιτρέπεται στα πλαίσια της υφιστάμενης 

νομοθεσίας. 

5. Βιομηχανία: Επιτρέπεται εφόσον αφορά τον τομέα επε

ξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευ

τικών προϊόντων και εφόσον δεν επιβαρύνονται οι υδάτινοι απο

δέκτες, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και το έδαφος. 

3.5. Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας 

3.5.1. Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας στη ζώνη Α 

Η ζώνη απόλυτης προστασίας Α, είναι μεγάλη σε έκταση 

και ανομοιογενής όσον αφορά οικοσυστήματα και χρήσεις. Είναι 

λοιπόν απαραίτητο να διακρίνουμε μέσα σε αυτήν πυρήνες, όπου 
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η προστασία θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. Η επι

λογή των κατηγοριών πυρήνων που θα αναφέρουμε έγινε συμφωνά 

με διεθνείς προδιαγραφές όπως δίνονται από τους Larson, 1974, 

και FAO, 1976. 

3.5.1.1. Πυρήνες απόλυτης προστασίας 

Ορισμός: Αυτοί οι πυρήνες περιλαμβάνουν φυσικά οικοσυ

στήματα ελάχιστα επηρεασμένα από τις δραστηριότητες του αν

θρώπου. Αποτελούνται από μοναδικά ή εύθραυστα οικοσυστήματα, 

φυτικά ή ζωικά είδη ή φυσικά φαινόμενα άξια να προστατευτούν 

με σκοπό την επιστημονική έρευνα και τη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Σκοπός της δημιουργίας αυτών των πυρήνων είναι να δια

τηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, επιτρέποντας χρήσεις που έχουν 

μόνο επιστημονικούς στόχους και αποκλείοντας κάθε ενοχλητική 

δραστηριότητα. 

Ως πυρήνες απόλυτης προστασίας προτείνονται οι εξής: 

- Οι αποικίες σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανί-

δας, όπως των αργυροπελεκανών, των ερωδιών και των γλαρο

νιών. 

- Τα δείγματα δάσους στοάς του Λούρου και του Άραχθου. 

- Ορισμένες λουρονησίδες που αποτελούνται από κελύφη οστρά

κων (π.χ. λουρονησίδα Τσουκαλιού δυτικά της Έδρας του Συ

νεταιρισμού) . 

Εξειδικευμένοι στόχοι σχετικοί με αυτούς τους πυρήνες 

προτείνονται οι εξής: 

- Προστασία του δάσους στοάς και εκπόνηση ερευνών που απο

βλέπουν στο να προσδιορίσουν τους ακριβείς λόγους της μεί-
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ώσης του δάσους με σκοπό την αναβάθμιση του. 

- Προσέλκυση μεγαλύτερων πληθυσμών πουλιών, π.χ. αργυροπελε-

κάνων, ερωδιών, στην περίπτωση που ο αριθμός τους παρου

σιάζει μείωση σύμφωνα με συγκριτικά αποτελέσματα προηγού

μενων ετών. 

- Διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών αναπαραγωγής και εκτροφής των 

πιο πάνω πληθυσμών. 

- Ενίσχυση και συντήρηση των λουρονησίδων με φυσικά μέσα. 

3.5.1.2. Πυρήνες φυσικού περιβάλλοντος 

Ορισμός: Αυτοί οι πυρήνες περιλαμβάνουν φυσικές δια

πλάσεις όπου οι ανθρώπινες επεμβάσεις, περιορίζονται στο ελά

χιστο. Μπορούν να αποτελούνται από μοναδικά οικοσυστήματα, 

φυτικές και ζωικές ποικιλίες ή φυσικά φαινόμενα με επιστημο

νικό ενδιαφέρον. Σε αυτούς η κυκλοφορία και η προσέλευση κοι

νού είναι περιορισμένη. Οι δρόμοι και τα μηχανοκίνητα οχήματα 

απαγορεύονται. 

Σκοπός της δημιουργίας αυτών των πυρήνων είναι να δια

τηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, να διευκολυνθεί η επιστημονική 

έρευνα, και η οικολογική συνείδηση. 

Ως πυρήνες φυσικού περιβάλλοντος προτείνονται οι εξής: 

- Καλαμιώνες και αλίπεδα Λούρου και Αράχθου. 

- Λιμνοθάλασσες (π.χ. Ροδιά, Κόφτρα). 

- Ποταμός Λούρος και Άραχθος. 

Εξειδικευμένοι στόχοι σχετικοί με αυτούς τους πυρήνες 

προτείνονται οι εξής: 

- Διατήρηση πλημμυρισμένων περιοχών καλαμιώνων και αλιπέδων 

με σκοπό τη δημιουργία οικολογικών θώκων και προσέλκυση 
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της άγριας πανίδας. 

- Εκπόνηση έρευνας που αποσκοπεί στη γνώση της λειτουργίας 

του συστήματος της λιμνοθάλασσας και την εκμετάλλευση της 

μέγιστης απόδοσης της με σωστή εξαλίευση και χρήση σύγχρο

νων ιχθυοσυλληπτικών. 

- Διοργάνωση περιορισμένου αριθμού ξεναγήσεων με βάρκα. 

3.5.1.3. Πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης 

Ορισμός: Αυτοί οι πυρήνες περιλαμβάνουν φυσικά τοπία 

που έχουν υποβαθμιστεί μέχρι κάποιο βαθμό από τις δραστηριό

τητες του ανθρώπου. Πρόκειται για περιοχές που περικλείουν 

ακόμα ορισμένα δείγματα ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος 

και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μορφωτικούς σκοπούς 

και αναψυχή. Είναι εκτάσεις που μπορούν να διευκολύνουν στα

διακά το πέρασμα από πολυσύχναστες ζώνες σε ζώνες όπου απαγο

ρεύονται τα μηχανοκίνητα. 

Σκοπός της δημιουργίας αυτών των πυρήνων είναι να δια

τηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, μειώνοντας τη δράση του ανθρώ

που στους φυσικούς πόρους, επιτρέποντας την προσέλευση του 

κοινού σε περιορισμένο αριθμό, με στόχους την οικολογική γνώ

ση και την αναψυχή. 

Θεωρούμε πως ως πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης στη 

ζώνη Α του Αμβρακικού Κόλπου θα πρέπει να θεωρηθούν οι λιμνο

θάλασσες και επομένως θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τον πιο 

πάνω ορισμό, όσον αφορά κυρίως τους σκοπούς που σε αυτή την 

περίπτωση θα είναι η εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια και η επιμόρ

φωση των ψαράδων όσον αφορά στις σύγχρονες μεθόδους εξαλίευ-

σης. 
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Εξειδικευμένοι στόχοι σχετικά με αυτούς τους πυρήνες 

προτείνονται οι εξής: 

- Εκσυγχρονισμός ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 

- Ενίσχυση λουρονησίδων με τον τρόπο που συνιστάται πιο κά

τω, στο 3.6.1, εδ. 8. 

- Επίλυση του προβλήματος του περιφερειακού αναχώματος όπως 

προτείνεται στο 3.6.1, εδ. 8. 

- Επιμόρφωση των ψαράδων σε θέματα σύγχρονης διαχείρισης των 

λιμνοθαλασσών και απόκτησης πε-ριβαλλοντικής συνείδησης. 

3.5.I.A. Πυρήνες για αναβάθμιση 

Ορισμός: Αυτοί οι πυρήνες περιλαμβάνουν εκτάσεις όπου 

η φυσική βλάστηση και το έδαφος έχουν υποβαθμιστεί και δια

βρωθεί ή εκτάσεις που καταλαμβάνονται από "εξωτικά" είδη που 

πρέπει να αντικατασταθούν από αυτόχθονα οικολογικά είδη. 

Σκοπός της δημιουργίας τέτοιων πυρήνων είναι να περιο

ριστεί η υποβάθμιση και η καταστροφή των φυσικών πόρων και να 

επανέλθει η περιοχή πλησιέστερα στη φυσική της κατάσταση. 

Ως πυρήνες για αναβάθμιση στην περιοχή της ζώνης Α 

προτείνονται : 

- Μέρος του δάσους στοάς Λούρου και Άραχθου. 

- Περιοχές που παρουσιάζουν υπερβόσκηση στον λόφο Μαυροβου

νίου. 

- Ανάχωμα Λούρου. 

Ως εξειδικευμένοι στόχοι που αφορούν αυτούς τους πυρή

νες προτείνονται οι εξής: 

- Εκπόνηση έρευνας που αφορά την ανάγκη σε νερό των περιοχών 

καλαμιών, αλιπέδων μεταξύ αναχώματος Λούρου και λιμνοθά-
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λασσας και μελέτη εγκατάστασης συστήματος θυροφραγμών για 

ελεγχόμενο πλημμύρισμα. 

- Εκπόνηση έρευνας για ελεγχόμενη βόσκηση σε περιοχές που 

παρουσιάζουν δείγματα υπερβόσκησης. 

- Μελέτη δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανάπτυξη 

του δάσους στοάς. 

3.5.2- Πυρήνες διαφορετικών στόχων προστασίας στη ζώνη Β 

Όπως και στη ζώνη Α, η μεγάλη έκταση και η ανομοιογέ

νεια της ζώνης Β, μας αναγκάζει να διακρίνουμε μέσα σε αυτήν 

πυρήνες διαφορετικής προστασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της 

προστασίας και της ανάπτυξης. 

3.5.2.1. Πυρήνες φυσικού περιβάλλοντος 

βς πυρήνας φυσικού περιβάλλοντος προτείνεται ο εξής: 

Η περιοχή της ζώνης Β βόρεια της λιμνοθάλασσας Λογαρού 

με σκοπό να αποτελέσει "διάδρομο διάβασης" της ορνιθοπανίδας 

που μετακινείται μεταξύ ζώνης Α Ροδιάς-Τσουκαλιοό και της ζώ

νης Α του Δέλτα του 'Αραχθου, διότι συμφωνά με τους Diamond, 

1975, Wilson και Willis, 1975, οι ζώνες αυστηρής προστασίας 

πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. 

βς στόχος προτείνεται η διατήρηση πλημμυρισμένων περι

οχών με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικολογικών θώκων και την 

προσέλευση της άγριας πανίδας. 
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3.5.2.2. Πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης 

Ως πυρήνες εκτατικής εκμετάλλευσης προτείνονται οι 

εξής: 

Οι ευρύτερες περιοχές των κοινοτήτων Πέτρας, Στρογγυ

λής και Βίγλας, με σκοπό την αναβάθμιση τους και τη χρησιμο

ποίηση τους ως πόλων έλξης για αναψυχή με μορφωτικές δραστη

ριότητες, μια και είναι οικισμοί που βρίσκονται σε άμεση επα

φή με τη ζώνη Α. Οι μορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να πε

ριλαμβάνουν περιπάτους στη γύρω περιοχή με ξενάγηση και παρα

τήρηση της ορνιθοπανίδας. 

3.5.2.3. Πυρήνες εντατικής εκμετάλλευσης 

Ορισμός: Αυτοί οι πυρήνες περιλαμβάνουν γραφικά και 

όμορφα τοπία, φυσικούς πόρους που προσφέρονται για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων αναψυχής και που σαν τοποθεσίες είναι εύκολα 

προσπελάσιμες. 

Σκοπός της δημιουργίας αυτών των πυρήνων είναι να 

διευκολύνει την προσφορά οικολογικής γνώσης και αναψυχής, χω

ρίς να υποβαθμίζει το περιβάλλον και να αλλοιώνει το τοπίο. 

Ως πυρήνες εντατικής εκμετάλλευσης προτείνονται οι πε

ριοχές Σαλαώρας, Κόπραινας και Κορωνησίας. 

Εξειδικευμένοι στόχοι που αφορούν αυτούς τους πυρήνες 

προτείνονται : 

- Η επιστημονική έρευνα σε κατάλληλα εξοπλισμένο κέντρο στη 

Σαλαώρα. 

- Η ανάδειξη παραδοσιακών ασχολιών και εθίμων στην Κορωνη-

σία. 
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3.5.2.Α. Πυρήνες για αναβάθμιση 

Ως πυρήνες για αναβάθμιση προτείνονται οι εξής: 

- Το ανατολικό Δέλτα του Άραχθου. 

- Ο Βωβός ποταμός. 

- Το ανάχωμα του Λούρου. 

- Η αρδευόμενη περιοχή ανατολικά του Μαυροβουνίου. 

- Το παραποτάμιο δάσος του Άραχθου στην Αγριλιά. 

Ως εξειδικευμένοι στόχοι που αφορούν αυτούς τους πυρή

νες προτείνονται: 

- Η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης του δάσους 

στοάς. 

- Η εξυγίανση από τη ρύπανση του ποταμού Βωβού. 

- Επαναφορά της περιοχής ανατολικά του Μαυροβουνίου και του 

ανατολικού Δέλτα του Άραχθου κοντά στη φυσική τους κατά

σταση. 

3.6. Αρχές διαχείρισης - Μέτρα προστασίας 

Οι περιοχές που οριοθετήθηκαν ως ζώνες Α και Β προστα

σίας και οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά μια έκταση 17.755 

ha, προτείνεται να χαρακτηριστούν "φυσικό καταφύγιο" (nature 

reserve). 

0 όρος φυσικό καταφύγιο χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, μπορεί όμως κάλλιστα να αντικατασταθεί από τον όρο 

"εθνικό πάρκο" που χρησιμοποιείται από την ελληνική νομοθε

σία. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα παραδείγ-
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ματα, το φυσικό καταφύγιο μπορεί να έχει μεγάλη έκταση και να 

περιλαμβάνει οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές εκ

μεταλλεύσεις, ιχθυοτροφεία κτλ., ενώ δεν θίγει το ιδιοκτησια

κό καθεστώς (Blacksell 1982, Phillips 1984). 

0 χαρακτηρισμός της περιοχής ως καταφύγιο δείχνει ότι 

πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία αξιοσημείωτων φυσικών 

χαρακτηριστικών, ενώ η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται κατά 

τρόπο συμβατό με την προστασία. Στα πλαίσια αυτά η διοίκηση 

του καταφυγίου (δηλαδή ο φορέας διαχείρισης) επιδιώκει να 

προστατέψει και να αναδείξει τους φυσικούς πόρους, την αρχι

τεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές ασχολίες των κατοί

κων, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ενημερώνει και να επιμορφώ-

νει τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες σχετικά με 

την αξία των προστατευόμενων φυσικών πόρων και την ανάγκη 

διατήρησης τους. 

Τα όρια του καταφυγίου πρέπει να επισημαίνονται εύκο

λα, και είναι συνήθως ποτάμια, κορυφές ή πλαγιές βουνών, με

γάλοι δρόμοι, κανάλια κτλ. γι' αυτό στα όρια του καταφυγίου 

του Βόρειου Αμβρακικού συνιστάται να περιληφθεί ολόκληρη η 

ζώνη Β προστασίας, όπως ορίστηκε πιο πάνω. 

Στην αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου 

ανήκουν κατά κύριο λόγο οι πυρήνες "απόλυτης προστασίας" και 

"φυσικού περιβάλλοντος", ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο φορέας 

ασκεί εποπτεία και έχει συναρμοδιότητα μελετητική, γνωμοδοτι

κή και, κατά περίπτωση, αποφασιστική. 

0 χαρακτηρισμός της ευρύτερης περιοχής ως "φυσικού κα

ταφυγίου" βοηθά στο να χαραχθούν κάποιες κατευθύνσεις προστα

σίας, ώστε ο προγραμματισμός της ανάπτυξης σε αυτήν, και τα 

εκτελούμενα έργα, να κατατείνουν σε μια μακροχρόνια συνεχή 
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ανάπτυξη, συμβατή με το οικοσύστημα της περιοχής. 

Η διάκριση σε ζώνες και σε πυρήνες διαφορετικών στόχων 

προστασίας διευκολύνει τη διαμόρφωση εξειδικευμένων σχεδίων 

διαχείρισης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περι

οχής, όπως επίσης και το διαδοχικό πέρασμα από περιοχές αυ

στηρής προστασίας σε περιοχές εντατικότερης εκμετάλλευσης. 

Στα επόμενα κεφάλαια δίνονται μερικά βασικά προστατευ

τικά μέτρα και άξονες διαχείρισης, κατά ζώνες προστασίας και 

ανάλογα με το είδος των προστατευτέων πόρων που περικλείει 

κάθε ζώνη. 

3.6.1. Μέτρα προστασίας ζώνης Α 

Η ζώνη Α, όπως είναι φυσικό, περιλαμβάνει τους πολυτι

μότερους υδροβιότοπους, όπου φωλιάζει ή συγκεντρώνεται η προ

στατευόμενη ορνιθοπανίδα. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει ιχθυοτρο

φεία, όπου ασκείται παραδοσιακή ιχθυοκαλλιέργεια. Ακόμη, οι 

υγρότοποι αποτελούν παραδοσιακούς κυνηγότοπους. Είναι φανερό 

ότι η διαχείριση αυτών των χώρων πρέπει να συνδυάζει τη δια

τήρηση της ευρωστίας και λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση και αναπαραγωγή των προστα

τευόμενων φυσικών χαρακτηριστικών (πανίδας, χλωρίδας, τοπίου 

κτλ.) και ταυτόχρονα τη βελτίωση των παραδοσιακών δραστηριο

τήτων προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. 

Πιο κάτω δίνονται κάποιες βασικές κατευθύνσεις για τη 

διαχείριση αυτών των βιοτόπων, που πηγάζουν από τον συνδυασμό 

βιβλιογραφικών στοιχείων με την εξέταση των ιδιαίτερων συνθη

κών της περιοχής. 

Οι κατευθύνσεις αυτές μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
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1. Σήμανση και φύλαξη της ζώνης Α με ενημερωτικές πινακίδες 

για την αξία και τα όρια της, καθώς και περίφραξη των πυ

ρήνων που αποτελούνται από σημαντικά οικοσυστήματα (π.χ. 

δάση στοάς, αποικία πελεκάνου). 

2. Αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση (μέχρι και απαγόρευση) του 

κυνηγίου. Λεπτομερή στοιχεία δίνονται στη μελέτη Ramsar 

(1986), τα οποία πρέπει να κυκλοφορήσουν σε φυλλάδια που 

θα ενημερώνουν τοπικούς φορείς και ντόπιους κατοίκους. 

3. Περιορισμός και έλεγχος της βόσκησης στο Μαυροβούνι και 

τον λόφο Σαλαώρας. 

Α. Διατήρηση της ροής του νερού στα αρδευτικά και αποστραγ

γιστικά κανάλια, με απελευθέρωση τους από την υδροχαρή 

βλάστηση. Η απελευθέρωση αυτή μπορεί να γίνεται με ειδική 

βάρκα που θα ακολουθεί το ρεύμα του καναλιού και θα κόβει 

τα φυτά που φυτρώνουν στον πυθμένα, ενώ συγχρόνως θα μα

ζεύει με ένα είδος απόχης τα υπολείμματα (Vinogradov et 

al., 1982). 

5. Διατήρηση υγρών περιοχών με παραποτάμια βλάστηση και κα-

λαμιώνες που αποτελούν σημαντικούς τόπους εκτροφής KOL 

αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας. Επίσης διατήρηση των 

εκτάσεων Arthrocnemetujn (αλόφιλης βλάστησης) που είναι 

τόποι αναπαραγωγής σπάνιων ειδών πουλιών. 

6. Ειδικά μέτρα προστασίας της αποικίας του αργυροπελεκάνου: 

Μια εκτεταμένη ζώνη, γύρω από την αποικία, πρέπει να βρί

σκεται σε απόλυτη προστασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ζώ

νη θα είναι κλειστή και στους ψαράδες. Ένας φύλακας πρέ

πει να το εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 

Οι πελεκάνοι τρέφονται στις δεξαμενές ψαριών, διότι εκεί 

βρίσκουν μεγάλες συγκεντρώσεις ψαριών. (Ένας πελεκάνος 
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τρώει 1 κιλό ψάρια την ήμερα). Έτσι, μέτρα που να εμπο

δίζουν τους πελεκάνους να τρώνε τα ψάρια των δεξαμενών, 

π.χ. πλέγματα, ή αποζημίωση στους ιδιοκτήτες των ψαριών, 

πρέπει να επιδοτούνται από το κράτος. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προστασία του αργυροπε-

λεκάνου δίνονται από την Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Ειδικά μέτρα προστασίας για τα ερπετά και τα αμφίβια 

(Szijj 1980): 

Να υπάρξει πληροφόρηση για το ότι μόνο τα φίδια του εί

δους Vipera ammodytes είναι δηλητηριώδη και συχνάζουν σε 

υγρές περιοχές. 

Επειδή στα καλάμια και τους βάλτους ζουν ζώα που χρειάζο

νται το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, τα οποία παγιδεύονται σε 

βωλκούς χελιών σε μέρη όπου υπάρχουν ελάχιστα χέλια (όπως 

τα Rana ridibunda, natrix natrix pergae, Natrix tessela, 

Emmys arbicularis κ.ά.), προτείνουμε τα δίκτυα των χελιών 

να εξέχουν από την επιφάνεια του νερού, ώστε να επιτρέ

πουν στα ζώα που χρειάζονται οξυγόνο να επιζήσουν. 

Ακόμη, τα δίκτυα πρέπει να έχουν ένα δακτυλίδι που να 

επιτρέπει ακόμα και στα μεγάλα χέλια να περνούν, αλλά όχι 

στα μεγάλα ζώα, όπως οι χελώνες του γλυκού νερού (τεραπ-

πίνες). Οι ψαράδες θεωρούν ότι ένα δακτυλίδι διαμέτρου 8 

εκ. είναι κατάλληλο. 

Βελτίωση των ιχθυοτροφείων κατά τρόπο συμβιβαστό με την 

προστασία της άγριας πανίδας: 

Στα ιχθυοτροφεία της ζώνης Α, μπορεί να δοθεί προτεραιό

τητα στον εκσυγχρονισμό των ιχθυοσυλληπτικών, στην αξιο

λόγηση των ιχθυοαποθεμάτων και στη μελέτη των φυσικοχημι

κών και βιολογικών συνθηκών, στοιχεία που θα αποτελέσουν 
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τη βάση διερευνητικών προγραμμάτων. 

Η ενίσχυση των λουρονησίδων, έργο απαραίτητο για τη 

λειτουργία του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος, μπορεί να γίνε

ται με τους εξής τρόπους: 

α. Τα ευαίσθητα στους κυματισμούς σημεία της λουρονη-

σίδας να επενδύονται προς τη θάλασσα με φυσικούς ογκόλιθους, 

των οποίων το βάρος και η διάταξη θα υπολογιστεί σύμφωνα με 

τους κανόνες της ακτομηχανικής, έτσι ώστε να μην καταστρέφο

νται από τα κύματα. Οι ογκόλιθοι μπορούν να μεταφερθούν και 

να ποντιστούν με πλωτό γερανό. 

Αυτή η μορφή ενίσχυσης καλό είναι να πραγματοποιείται 

σε λουρονησίδες που διατηρούνται κοντά στη φυσική τους κατά

σταση και αποτελούν σημαντικούς οικολογικούς θώκους για την 

άγρια ζωή (π.χ. λουρονησίδα Τσουκαλιού δυτικά της Έδρας του 

συνεταιρισμού, λουρονησίδα βόρεια της Κορωνησίας κτλ.). Σε 

αυτή την περίπτωση το πιθανό πρόβλημα προσπέλασης ή επικοινω

νίας των ψαράδων μπορεί να λυθεί με κατάλληλο πλωτό μέσο. 

β. Στις περιπτώσεις που, με σκοπό την ενίσχυση της 

λουρονησίδας και τη διευκόλυνση της προσπέλασης, έχει κατα

σκευαστεί δρόμος παράλληλα στη λουρονησίδα και προς τη μεριά 

της θάλασσας (π.χ. δρόμος μεταξύ Σαλαώρας και Έδρας συνεται

ρισμού στο Τσουκαλιό), καλό είναι η κυκλοφορία σε αυτόν να 

περιορίζεται μόνο στη διέλευση ατόμων του συνεταιρισμού, και 

αυτό μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Επιπλέον, για να αποφευχθεί η 

ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, μπο

ρούν να κατασκευαστούν μικρά ανυψώματα. 

Συχνά για να απομονωθεί το σύστημα της λιμνοθάλασσας 

από τις γύρω ελώδεις εκτάσεις, με σκοπό την αποφυγή διαφυγής 

των ψαριών, κατασκευάζονται περιφερειακά αναχώματα. Αυτά τα 

395 



αναχώματα όμως, σε συνδυασμό με τα αναχώματα στα ποτάμια 

(π.χ. Λούρος), αποκλείουν το οικοσύστημα των καλαμιών και των 

αλιπέδων από το πλημμυρισμα, που είναι απαραίτητο για τη δια

τήρηση της χλωρίδας και πανίδας σε αυτά, και απομονώνουν το 

λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από την παροχή γλυκών νερών. 

Ως λύση στο πιο πάνω πρόβλημα προτείνεται η τοποθέτηση 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κατά μήκος ορισμένων τμημάτων 

των ορίων, με τις δρομίδες μόνιμα στραμμένες προς τα μέσα, 

και κλεισμένες, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή των ψαριών, αλ

λά να επιτρέπουν την ανταλλαγή των νερών και το πλημμυρισμα 

των ελωδών εκτάσεων (περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη 

μελέτη "Αλιευτική ανάπτυξη και προστασία λιμνοθαλασσών Β. Αμ

βρακικού" στον παρόντα τόμο). 

3.6.2. Μέτρα προστασίας ζώνης Β 

- Περιορισμός της ρύπανσης που προέρχεται από αστικά, κτηνο

τροφικά και γεωργικά απόβλητα, με κατάλληλη επεξεργασία 

και εφαρμογή εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας στις γεωργι

κές εκμεταλλεύσεις. 

- Μελέτη του υδατικού ισοζυγίου και κατάλληλη κατανομή του 

νερού στις διάφορες χρήσεις. 

- Αναβάθμιση κατοικημένων περιοχών που μπορούν να αποτελέ

σουν πόλους έλξης, στο μορφωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγω

γικό πεδίο. 

- Περιορισμός της κατασκευής τεχνικών έργων όπου αυτά είναι 

απόλυτα απαραίτητα, δεν τραυματίζουν το τοποίο, και δεν 

βλάπτουν τη λειτουργικότητα του οικοσυστήματος. Η κατα

σκευή τους να γίνεται με παραδοσιακές τεχνικές και υλικά, 
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σε κλίμακα προσαρμοσμένη στη λογική της διατήρησης του οι

κοσυστήματος. 

- Καθορισμός περιορισμών στην οικοδομική δραστηριότητα σε 

συγκεκριμένους χώρους, στη μορφή των νέων οικοδομών (εναρ

μόνιση με το περιβάλλον), αναπαλαιώσεις, επισκευές υπαρχό

ντων κτισμάτων. 

- Αναβάθμιση φυσικών ή και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων που 

βρίσκονται σε άμεση επαφή με τη ζώνη Α. 

Όσον αφορά τα ιχθυοτροφεία της Β ζώνης, προτείνεται η 

αντικατάσταση των παλαιών ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων 

με σύγχρονες, καθώς και η διάνοιξη τάφρων διαχείμασης, 

όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με υποχρεωτική απομάκρυνση των 

χωμάτων της εκσκαφής από τις γύρω περιοχές, ώστε να απο

φεύγεται η καταστροφή των γύρω οικοσυστημάτων. Η εκτροπή 

καναλιών γλυκού νερού πρέπει να γίνεται όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, μετά από έρευνα (με δειγματοληψίες) των βιο-

κοινωνιών της λιμνοθάλασσας και των αναγκών τους σε γλυκά 

νερά. 

Οι λιμνοθάλασσες της ζώνης Β, όπου συχνά οι ανθρωπογε-

νείς επεμβάσεις είναι άμεσες, με αποπλύσεις φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων ή απόβλητα, και έμμεσες με φράγματα, μπορούν να 

αποτελέσουν πεδία επιστημονικών ερευνών, με σκοπό τη γνώση 

της δράσης των επεμβάσεων του ανθρώπου στο λιμνοθαλάσσιο οι

κοσύστημα και την αναβάθμιση του, όπου αυτό χρειάζεται. 

3.6.3. Μέτρα προστασίας ζώνης Γ 

- Περιορισμός της ρύπανσης που προέρχεται από αστικά, κτηνο

τροφικά και γεωργικά απόβλητα με κατάλληλη επεξεργασία. 

397 



- Μελέτη εναλλακτικών προτάσεων για τη χρήση φυτοφαρμάκων 

και λιπασμάτων στη γεωργία. 

- Μελέτη του υδατικού ισοζυγίου και κατάλληλη κατανομή νερού 

στις διάφορες χρήσεις. 

- Αναβάθμιση κατοικημένων περιοχών που μπορούν να αποτελέ

σουν πόλους έλξης, σε μορφωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγω

γικό επίπεδο. 

Όλα τα έργα αυτής της ζώνης να συνοδεύονται από μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

3.7. Συμπεράσματα 

Η πρόταση οριοθέτησης που έγινε στα προηγούμενα, και 

οι κατευθύνσεις διαχείρισης που δόθηκαν ενδεικτικά, έχουν 

λάβει υπόψη τόσο τις μελέτες που υπάρχουν για την περιοχή, 

όσο και τις γενικές αρχές που δίνονται από τη διεθνή βιβλιο

γραφία για την οριοθέτηση και διαχείριση παρόμοιων περιο

χών. 

Κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν να περιγράψει 

μια περιοχή που θα μπορούσε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να 

χαρακτηρισθεί ως "φυσικό καταφύγιο" και να αποτελέσει ένα 

ενιαίο χώρο περιβαλλοντικής προστασίας και ελεγχόμενης ανά

πτυξης. Γι* αυτό και δεν αναφέρεται σε όλες τις περιβαλλοντι

κά ενδιαφέρουσες περιοχές της ευρύτερης περιοχής Αμβρακικού, 

ούτε καν σε όλους τους υγρότοπους που πρέπει να προστατευτούν 

σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. 

Η οριοθέτηση που προτάθηκε είναι σε αδρές γραμμές. 0 

ακριβέστερος προσδιορισμός της πρέπει να γίνει αφού ληφθούν 

υπόψη οι συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες, και σε συνεργασία με 
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τους τοπικούς φορείς. 

Η διάκριση πυρήνων με διαφορετικούς στόχους προστασίας 

μέσα στις ζώνες Α και Β ήταν απαραίτητη, λόγω της μεγάλης 

έκτασης και της ποικιλίας των χαρακτηριστικών τους. Η ευρύτε

ρη ζώνη Γ, που δεν περιλαμβάνεται στα όρια του πάρκου, δεί

χνει την περιοχή μέσα στην οποία οι δραστηριότητες θα πρέπει 

να ελέγχονται, γιατί επηρεάζουν άμεσα τις προστατευόμενες πε

ριοχές. 

Η διαβάθμιση της προστασίας, στις ζώνες και τους πυρή

νες, διευκολύνει την προσαρμογή των προστατευτικών μέτρων 

στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, και τη σταδιακή μετάβαση 

από τις περιοχές πλήρους προστασίας στις περιοχές εντατικής 

εκμετάλλευσης. Και βέβαια δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι οι 

προστατευόμενες περιοχές επηρεάζονται από ολόκληρη τη λεκάνη 

απορροής του Αμβρακικού και η περιβαλλοντική επαγρύπνηση θα 

πρέπει να καλύπτει όλη την περιοχή. 

0 χαρακτηρισμός ενός τμήματος της περιοχής ως "φυσικού 

καταφυγίου" βοηθάει στο να ληφθούν και να κατοχυρωθούν ορι

σμένα προστατευτικά μέτρα, όπως επίσης και στο να δοθεί μια 

προστατευτική κατεύθυνση στη γενικότερη διαχείριση της περιο

χής· 

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το φυσικό καταφύγιο θα 

μπορούσε να ενταχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο προστασίας με 

τον χαρακτηρισμό του ως "καταφυγίου της βιόσφαιρας", 

πράγμα που θα βοηθούσε την ανταλλαγή πληροφόρησης και 

γνώσης γύρω από θέματα διατήρησης, και πιθανώς να δη

μιουργούσε προσβάσεις σε πρόσθετες πηγές χρηματοδότη

σης. 

Η ανάλυση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που γί-
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νεται στο Παράρτημα αυτής της εργασίας, βοηθάει ακριβώς την 

τεκμηρίωση μιας ενδεχόμενης προσπάθειας ένταξης στα καταφύγια 

της βιόσφαιρας. 
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4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

4.1. Προγραμματισμός της διαχείρισης 

Η διαχείριση του πάρκου (ή καταφυγίου) είναι μια δυνα

μική διαδικασία. Η φύση δεν είναι στατική, υπόκειται σε αλλα

γές. Συνήθως αυτές οι αλλαγές είναι αργές, επιταχύνονται όμως 

με τη δράση του ανθρώπου. Έτσι το περιβάλλον μέσα στο κατα

φύγιο, αλλά και έξω από αυτό μεταβάλλεται. Εκτός από αυτό η 

ίδια η διαχείριση επιφέρει ορισμένες μεταβολές που πρέπει να 

αξιολογούνται. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για συνεχή δοκι

μή, αξιολόγηση και ενδεχομένως αναθεώρηση των σχεδίων διαχεί

ρισης. 

Η διαδικασία υιοθέτησης ενός σχεδίου διαχείρισης μπο

ρεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε κάθε περίπτω

ση όμως η διαχείριση ενός τόσο εκτεταμένου και ποικίλου χώρου 

απαιτεί την εξασφάλιση της συναίνεσης του ντόπιου πληθυσμού. 

Χωρίς τη συναίνεση αυτή είναι πρακτικά αδύνατον να επιτευχθεί 

ο στόχος της διατήρησης. 

Η συναίνεση (στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό) πρέπει να 

αφορά τόσο την οριοθέτηση, όσο και τις επιτρεπόμενες δραστη

ριότητες ή χρήσεις, και τις βασικές αρχές λειτουργίας του κα

ταφυγίου· και βέβαια και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις. 

Η συναίνεση προϋποθέτει συμμετοχή στη διαμόρφωση των 

σχεδίων διαχείρισης, η οποία με τη σειρά της απαιτεί προηγού

μενη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να είναι σε 
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θέση με ωριμότητα να κρίνουν και να εκφράζουν τη γνώμη τους. 

Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του σχεδίου διαχείρισης 

μπορεί να μεθοδευτεί με διαφόρους τρόπους: 

Άλλοτε οι κατευθύνσεις και το σχέδιο διαχείρισης δίνο

νται από την κεντρική εξουσία και κατόπιν υπάρχει "πληροφόρη

ση" του κοινού. Μια άλλη προσέγγιση είναι να προϋπάρξει στά

διο "διαφώτισης" και "πειθούς" του KOLVOO, πριν παρουσιαστεί 

το σχέδιο. 

Μια πιο σύγχρονη προσέγγιση είναι αυτή της "συμβουλευ

τικής διαδικασίας", όπου οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης θέτουν 

το πρόβλημα, δέχονται γνώμες και σχόλια, και μετά παίρνουν 

αποφάσεις. 

Τέλος, εφαρμόζεται και η μέθοδος της "συνεργασίας", 

όπου οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι προσδιορίζουν τα όρια και τις 

κατευθύνσεις και οι πολίτες επεξεργάζονται συγκεκριμένες προ

τάσεις. 

Ακόμη, προτείνονται εναλλακτικά σχέδια διαχείρισης, τα 

οποία οι πολίτες μπορούν να σχολιάσουν, αφού προηγουμένως 

έχουν ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 

Έτσι τελικά προκύπτει ένα σχέδιο με τη λαϊκή συμμετοχή 

και αποδοχή. 

Το Διάγραμμα 4, που ακολουθεί, δείχνει τα διάφορα στά

δια διαμόρφωσης ενός σχεδίου διαχείρισης και τη συμμετοχή, 

τόσο της κυβερνητικής πλευράς όσο και του κοινού, στον σχε

διασμό και την εφαρμογή της πολιτικής προστασίας. 

Στα πρώτα στάδια προγραμματισμού του φυσικού καταφυ

γίου θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες και ανταλλαγή γνωμών σχε

τικά με την οριοθέτηση των ζωνών Α, Β και Γ προστασίας και 

τις επιτρεπόμενες χρήσεις μέσα σε αυτές. Όταν υπάρξει απόφα-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ U 

Στάδιο προγραμματισμού του καταφυγίου (Eidsvik, 1978) 

Κυβερνητική 

συμμετοχή 

1. Σχεδιασμός πολιτι

κής 

2. Σχεδιασμός 

στόχων 

3. Σχεδιασμός 

προγραμμάτων 

Πολύτοκη προστασίας 

«"• 

4. Εκτέλεση 

Κατευθύνσευς σχεδιασμού 
(στόχου διατήρησης) 

Καταγραφή τωρινής 

κατάστασης 

Ανάλυση 

Σύνθεση 

Εναλλακτικές προτάσεις 

Αξιολόγηση 

Προγραμματισμός 

Δεδομένα 

Εφαρμογή 

Αναθεώρηση 

« - > 

Συμμετοχή πολιτών 

Σχεδιασμός πολιτικής 

Σχεδιασμός στόχων 

Πληροφόρηση Ανταλλαγή 

Επανεξέταση 

Αξιολόγηση σχεδίου 

Αντίδραση πολιτών 
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ση σχετικά με τις ζώνες και τις χρήσεις τους, θα πρέπει να 

υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με Προεδρικά Διατάγματα ή με άλλου 

είδους κανονιστικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις κτλ.) που 

να κατοχυρώνουν τις αποφάσεις αυτές. 

Ένα θέμα που μπορεί να είναι πολύπλοκο αρχικά και μπο

ρεί να δημιουργήσει αντιθέσεις, είναι το ιδιοκτησιακό: είναι 

καλό η διαχείριση αυστηρά προστατευτέων περιοχών να γίνεται 

από κοινωνικούς φορείς, εφόσον αφορά ολόκληρη την κοινωνία 

και όχι ιδιώτες. Έτσι, τυχόν ιδιωτικές εκτάσεις που βρίσκο

νται στη ζώνη Α, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτήν, καλόν είναι, 

με συμφωνητικά ή πιθανόν με αποζημίωση, να περιέρχονται στον 

φορέα διαχείρισης ή στο Δημόσιο. 

4.2. Υλοποίηση φυσικού καταφυγίου 

Η υλοποίηση του φυσικού καταφυγίου περιλαμβάνει διάφο

ρα στάδια. Μετά από το στάδιο του προγραμματισμού, όπου λαμ

βάνονται οι αποφάσεις για τις βασικές αρχές διαχείρισης, και 

το στάδιο της νομοθετικής ρύθμισης της οριοθέτησης και, σε 

όσο βαθμό αυτό είναι δυνατόν, των επιτρεπόμενων χρήσεων, ακο

λουθεί η σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. 

Σε πρώτη φάση υλοποιείται η οριοθέτηση των ζωνών και 

των πυρήνων διαφορετικού στόχου προστασίας, με ευκρινή σή

μανση και ει δυνατόν περίφραξη των πιο ευαίσθητων περιοχών. 

Στη συνέχεια ανατίθενται μελέτες διαχείρισης για πιο 

εξειδικευμένα οικοσυστήματα ή περιοχές (ιχθυοτροφεία, περιο

χές αναπαραγωγής πτηνοπανίδας, βοσκοτόπια, κυνηγότοποι 

κ.ά.), οι οποίες κατόπιν τίθενται σε δοκιμαστική εφαρμογή. 

Από τα πρώτα αναγκαία βήματα είναι η δημιουργία συστή-
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ματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης των οικο

συστημάτων και των αποτελεσμάτων εφαρμογής διαφόρων εξειδι

κευμένων σχεδίων διαχείρισης (βελτίωση ιχθυοτροφείων, ρύθμιση 

κυνηγίου, διαχείριση αποβλήτων και απορροών ευρύτερης περιο

χής κτλ.)· Αΰο απαραίτητα στοιχεία για συνεχή παρακολούθηση 

είναι, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής, η ποιότητα των υδάτων 

και η πτηνοπανίδα. Έτσι η οργάνωση θέσεων δειγματοληψιών και 

παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας (με ανάλογες προσβάσεις κτλ.) 

πρέπει να περιλαμβάνεται στα αρχικά στάδια της οργάνωσης του 

καταφυγίου. 

Η δημιουργία δικτύου μονοπατιών μέσα σε ορισμένα τμή

ματα των προστατευόμενων ζωνών, τέτοιου που να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα σημεία χωρίς να βλάπτει τα προ

στατευόμενα στοιχεία περιβάλλοντος, καθώς και η αποτύπωση, 

σήμανση και συντήρηση του, είναι μια από τις πρωταρχικές φρο

ντίδες του φορέα διαχείρισης. Το δίκτυο αυτό επεκτεινόμενο 

κατάλληλα και με ελεγχόμενο πάντοτε τρόπο, μπορεί να αποτελέ

σει αργότερα τη βάση για την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικού 

τουρισμού μέσα στον ευρύτερο χώρο του πάρκου. 

Σε μεταγενέστερο επίσης στάδιο μπορεί να δημιουργηθεί 

κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 

της περιοχής. 

Ακόμη, ανάλογα με την ανάπτυξη που θα πάρουν οι δρα

στηριότητες γύρω από το πάρκο, μπορεί να δημιουργηθεί μικρός 

ξενώνας για τους ερευνητές και ενδεχομένως μουσείο φυσικής 

ιστορίας. Εάν αναπτυχθεί τουριστικό ρεύμα με επίκεντρο τους 

υγροβιότοπους, θα ενθαρρυνθούν τα γύρω χωριά να διαμορφώσουν 

καταλύματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Από τα αρχικά στάδια θα πρέπει να γίνει προσπάθεια 
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καλλωπισμού αυτών των οικισμών, συντήρησης των μνημείων τους, 

αναπαλαίωσης ορισμένων παραδοσιακών κτιρίων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για τις λειτουργίες του πάρκου, και άλλες 

παρεμβάσεις που να δημιουργούν στους κατοίκους την αίσθηση 

ότι η δημιουργία του πάρκου τους επηρεάζει ευνοϊκά. 

Τα επόμενα δύο Αιαγράμματα, 5 και 6, δίνουν σε αδρές 

γραμμές τα διάφορα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 

το στάδιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης του πάρκου. 

4.3. Λειτουργία του φυσικού καταφυγίου 

Για τη λειτουργία του καταφυγίου (Διάγραμμα 7) απαι

τείται το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμός. 

Χρειάζεται επιστημονική διεύθυνση που θα κατευθύνει 

προγράμματα έρευνας, θα προτείνει λύσεις σε προβλήματα ενερ

γειών και χρήσεων και θα συντονίζει επιστημονικές εργασίες σε 

όφελος του καταφυγίου. 

Ακόμη, θα περιλαμβάνεται διοικητικό τμήμα που θα ασχο

λείται με τη διαχείριση και τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς 

σχέσεις. 

Η φύλαξη θα διασφαλίζεται από κατάλληλους φύλακες και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Στο κέντρο υποδοχής και πληροφόρησης (Διάγραμμα 8) θα 

υπάρχει αίθουσα υποδοχής, διαλέξεων και τεκμηρίωσης, αίθουσα 

παρατηρήσεων και εργασίας ερευνητών, εργαστήριο με στοιχειώδη 

εξοπλισμό. Αργότερα θα οργανωθεί ο ξενώνας με τραπεζαρία, 

κουζίνα και πέντε δωμάτια για στέγαση 10-15 ατόμων. 
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A.A. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του φυσικού καταφυγίου 

1. Εκπαίδευση, πληροφόρηση: 

- Διοργάνωση σεμιναρίων, συζητήσεων και εκθέσεων που θα 

έχουν ως σκοπό τη φιλοπεριβαλλοντική εκπαίδευση και ευαι

σθητοποίηση των πολιτών, κυρίως των γειτονικών περιοχών 

και μελλοντικά της ευρύτερης περιοχής Αμβρακικού Κόλπου 

και Δυτικής Ελλάδας. 

- Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων που θα παρέχουν ενημέρω

ση στους Έλληνες επιστήμονες, και θα κάνουν γνωστούς τους 

υδροβιότοπους του Αμβρακικού σε επιστήμονες του εξωτερι

κού. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ανταλλαγή γνώσης και 

τεκμηρίωσης, γεγονός που μπορεί πιο γρήγορα να δώσει λύ

σεις στα προβλήματα που συναντώνται. 

- Εκτύπωση φυλλαδίων για κυκλοφορία στο πλατύ κοινό και ενη

μερωτικού δελτίου (2 φορές τον χρόνο) σχετικά με τις δρα

στηριότητες του καταφυγίου. 

- Πρόσκληση και υποδοχή ομάδων ερευνητών από ελληνικά και 

ξένα πανεπιστήμια με συμφωνίες τέτοιες που να ευνοούν την 

προώθηση της γνώσης και την αναβάθμιση της περιοχής. 

2. Επίβλεψη και καθοδήγηση του συστήματος μόνιμης πα

ρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων. 

3. Επισήμανση προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης τους. 

Η διαρκής παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής του καταφυγί

ου, μέσω των φυλάκων και των επιστημόνων θα δίνει μια σφαιρι

κή αντίληψη των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Με 

αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός ο σχεδιασμός προτάσεων για 

την επίλυση των προβλημάτων και την εξελικτική ανάπτυξη της 

περιοχής. 
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Ο συνδυασμός της γνώσης της περιοχής με τη συμμετοχή 

σε ένα ευρύτερο δίκτυο πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση 

παρόμοιων οικοσυστημάτων θα επιτρέπει την άμεση επίλυση των 

περισσότερων προβλημάτων. 

Α.5. Ειδικά διαχειριστικά προγράμματα 

Ειδικά προγράμματα των οποίων τον σχεδιασμό και την 

επίβλεψη μπορεί να έχει η διεύθυνση του καταφυγίου είναι τα 

εξής: 

1. Διατήρηση υγρών περιοχών με βάθος νερού που θα δια

φέρει από εποχή σε εποχή (από 0-30 εκ.)» ώστε να αποτελούν 

περιοχές κουρνιάσματος και εκτροφής πουλιών (π.χ. παπιών) 

(Duncan et al. 1982, Harrison, 1982). Με αυτό τον τρόπο, δη

μιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τα πουλιά, κατορθώνουμε να 

προσελκύσουμε μεγαλύτερους πληθυσμούς, όταν αυτό κρίνεται 

σκόπιμο για κάποια σπάνια είδη. 

2. Χωροθέτηση και επίβλεψη κατασκευής σχεδίων ή νησί

δων που θα αποτελούν επιπλέον τόπους φωλιάσματος πουλιών. Η 

βλάστηση που θα επιδιώξουμε να σχηματιστεί πάνω σε αυτές τις 

κατασκευές εξαρτάται από τα ποια είδη πουλιών θέλουμε να τις 

εποικίσουν. 

Αυτό το σχέδιο έχει ως σκοπό την αύξηση της αναπαραγω

γής με την εξασφάλιση ήσυχων και ασφαλών τόπων φωλιάσματος 

(Swift, 1982). 

3. Με σκοπό την προσέλκυση της αναπαραγωγικής αποικίας 

ενός είδους της ορνιθοπανίδας (π.χ. κάποιων ερωδιών) από ένα 

μέρος σε ένα άλλο πιο ασφαλές και ανενόχλητο από τις ανθρώπι

νες δραστηριότητες, συνιστάται η κατασκευή τεχνητών νησίδων ή 

412 



σχεδίων και φωλιών, ή πολλές φορές ομοιωμάτων πουλιών, όταν 

το είδος είναι κοινωνικό, και τελικά η αποικία μετοικεί 

(Hafner, 1982, Vinogradov et al., 1982). 

4. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας αρδευτικών και 

αποστραγγιστικών καναλιών με διατήρηση της ροής του νερού σε 

αυτά. Η απελευθέρωση τους από την υδροχαρή βλάστηση μπορεί να 

γίνεται με ειδική βάρκα που θα ακολουθεί το ρεύμα του κανα

λιού και θα κόβει τα φυτά που φυτρώνουν στον πυθμένα, ενώ 

συγχρόνως θα μαζεύει με ένα είδος απόχης και τα υπολείμματα 

(Vinogradov et al., 1982). Η διαρκής ροή στα κανάλια, με τα

χύτητα 2,5-4 cm/sec, είναι απαραίτητη, εκτός των άλλων, και 

για να χρησιμεύουν ως περιοχές πτερόρροιας (μαδήματος) των 

παπιών, που τσαλαβουτούν και αλλάζουν πτέρωμα (Vinogradov, et 

al., 1982). 

5. Περιορισμός και έλεγχος της βόσκησης σε υποβαθμι

σμένα οικοσυστήματα (φρύγανα, μακκί). 

6. Έλεγχος της ποσότητας λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 

και πειραματική εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων καλλιέργειας. 

4.6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τη χρονική 

κλιμάκωση των ενεργειών και διαδικασιών που υλοποιούν το φυ

σικό καταφύγιο. Οι διάφορες δράσεις είναι ομαδοποιημένες κατά 

λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετούν, ενώ η σειρά προτεραιότη

τας τους φαίνεται από το χρονικό σημείο στο οποίο τοποθετεί

ται η έναρξη κάθε μιας. Η κλιμάκωση δίνεται σε "φάσεις" υλο

ποίησης και όχι σε σαφείς χρονικές περιόδους, για να έχει γε

νικότερη ισχύ το διάγραμμα. Χονδρικά πάντως, η κάθε φάση μπο-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού καταφυγίου 

Φάσεις υλοποίησης 

Προτάσεις 1 2 3 Α 

1. Ανάπτυξη δικτύου μόνιμης παρακολούθη
σης και διαχείρισης περιβάλλοντος 

- Λειτουργία συστήματος μόνιμης παρακο
λούθησης των επιφανειακών υδάτων .... 

- Μελέτη και εφαρμογή διαχειριστικού 
προγράμματος του υδατικού ισοζυγίου 

- Εφαρμογή συστήματος μόνιμης παρακο
λούθησης της ορνιθοπανίδας 

2. Οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών 

- Τελική πρόταση οριοθέτησης ζωνών δια
φορετικής προστασίας 

- Νομική ρύθμιση με προεδρικό διάταγμα 
των οριοθετημένων ζωνών και κήρυξη 
της ευρύτερης περιοχής ως εθνικού 
πάρκου 

- Διευθέτηση ιδιοκτησιών 

- Επιλογή τοποθεσιών παρατηρητηρίων ορ-
νιθοπανίδας και μονοπατιών 

- Σήμανση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών 
- Φύλαξη και επιστασία του προστατευό

μενου χώρου (Ειδικευμένοι φύλακες και 
τοπικός φορέας υπεύθυνος για θέματα 
περιβάλλοντος) 

3. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού 

- Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφω
σης φυλάκων, ξεναγών και επιστημόνων 
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Φάσεις υλοποίησης 

Προτάσεις 1 2 3 Α 

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοι
νού σε θέματα προστασίας περιβάλλο
ντος 

4. Κατασκευαστικές εργασίες και αναπα

λαιώσεις 

- Κέντρο πληροφόρησης, επιστημονικής έ
ρευνας και διοίκησης του εθνικού πάρ
κου 

- Δημιουργία λαογραφικού μουσείου και 
μουσείου φυσικής ιστορίας 

- Κατασκευή και εξοπλισμός παρατηρητη
ρίων ορνιθοπανίδας 

- Εξωραϊσμός γειτονικών οικισμών 

5. Πρόσληψη προσωπικού για τη διοίκηση 
της ευρύτερης περιοχής του εθνικού 
πάρκου 

- Επιστημονικός διευθυντής 
- Διοικητικοί υπάλληλοι 
- Φύλακες 

6. Πληροφόρηση και προσέλκυση επισκεπτών 

- Εκτύπωση φυλλαδίων πληροφόρησης 

- Επαφές με οργανισμούς προστασίας πε
ριβάλλοντος και επιστημονικά ιδρύματα 
για την προσέλκυση επισκεπτών 
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ρεί να ταυτιστεί με ένα έτος. Δεν υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση 

όλων των ενεργειών μεταξύ τους, με την έννοια δηλαδή ότι θα 

πρέπει να έχουν προχωρήσει ορισμένες, για να αρχίσουν οι 

υπόλοιπες. Ιδεωδώς, και εάν υπήρχε ισχυρός συντονιστικός και 

προωθητικός φορέας, θα μπορούσαν σχεδόν όλες να αρχίσουν να 

προωθούνται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης. Πρακτικά όμως 

είναι καλύτερα, κατά την πρώτη φάση, να συγκεντρωθεί η προ

σπάθεια σε λιγότερες αλλά βασικές ενέργειες, όπως είναι η κα

τοχύρωση του καθεστώτος προστασίας και η λειτουργία ενός συ

στήματος μόνιμης παρακολούθησης δεικτών περιβάλλοντος (ύδατα, 

ορνιθοπανίδα). Επίσης είναι πολύ σημαντίκό να αρχίσει το ενω-

ρίτερο δυνατόν η διαδικασία ευαισθητοποίησης του κοινού σε 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

4.7. Πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

1. Στην ευρύτερη περιοχή του καθοριζόμενου φυσικού κα

ταφυγίου περιλαμβάνονται οι κοινότητες Βίγλα, Στρογγυλή, Πέ

τρα, Λούρος, Νέα Σαμψούντα, Φλάμπουρα, Πολύδροσο, Καλογερικό, 

Μύτικας, Απόμερο, Ψαθοτόπι, Κομμένο, Συκιά. Επίσης οι αλιευ

τικοί συνεταιρισμοί Ανέζας, Ψαθοτοπίου κτλ. Ως πρώτη πρόταση 

για τρόπο χρηματοδότησης της λειτουργίας του καταφυγίου θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η δημιουργία διακοινοτικής επιχείρησης 

με τη συμμετοχή και των συνεταιρισμών (μεικτή), με βάση τον 

νόμο 1416/1984, και με αντικείμενο τη διαχείριση και διαφύλα

ξη του καταφυγίου. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω μερικές από τις δραστηριότη

τες που θα περιλαμβάνονται είναι: 

α. Λειτουργία του καταφυγίου σε επιστημονικό επίπεδο και 
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προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων (σύνδεση με τον 

επιστημονικό τουρισμό). 

β. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και γενικά επιμέλεια εκ

δόσεων σχετικών με το θέμα. 

γ. Οργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων και επιστημονικών συναντή

σεων (συμπόσια). 

Πόροι που θα ανήκουν στην εταιρεία: 

α. Τέλη προσπέλασης. 

β. Τέλη για χρήση παρατηρητηρίων με εξοπλισμό. 

γ. Τέλη για χρήση βαρκών, ποδηλάτων κτλ. 

δ. Έσοδα από πωλήσεις των εκδόσεων, φωτογραφιών κτλ. 

ε. Έσοδα από διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων κτλ. 

στ. Έσοδα από τη χρήση ξενώνων. 

Δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση και λειτουργία: 

α. Κατασκευή πινακίδων σήμανσης, μερική περίφραξη και οργά

νωση χώρου. 

β. Κατασκευή παρατηρητηρίων και αγορά εξοπλισμοί). 

γ. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. 

δ. Αγορά μέσων μεταφοράς (ξηράς και θάλασσας). 

ε. Μισθοί προσωπικού (επιστημονικό: 4 ειδικευμένοι επιστή

μονες, οικολόγος, χωροτάκτης, υδραυλικός μηχανικός, ορ-

νιθολόγος· διοικητικό: 2, εκ των οποίων 1 οικονομολόγος· 

φύλακες 4-5). 

στ. Έξοδα εκδόσεων. 

Πιθανή χρηματοδότηση της διακοινοτικής επιχείρησης: 

α. ΥΠΕΧΛΔΕ: χρηματοδότηση της οικονομοτεχνικής μελέτης με 

προδιαγραφές από την ΕΕΤΑΑ. 

β. Σύμβαση της εταιρείας με τα Νομαρχιακά Ταμεία 'Αρτας και 

Πρέβεζας, με δέσμευση κονδυλίων από to Περιφερειακό ΠΔΕ, 
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ειδικών για δημοτικές επιχειρήσεις. 

y. Συμβολές: από Κοινότητες των οποίων εκτάσεις συμπεριλαμ

βάνονται στην οριοθετημένη περιοχή, και από τη διαχείρι

ση ξενώνων- από συνεταιρισμούς που μέλη τους θα χειρίζο

νται τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς. 

δ. Οι Υπηρεσίες των Νομαρχιών μπορούν να αναλάβουν την κα

τασκευή μικρών έργων προς και μέσα στο καταφύγιο (Διεύ

θυνση Δασών, Θηραματοπονίας). 

2. Το καταφύγιο μπορεί ακόμη να το διαχειρίζεται ειδι

κός φορέας από συμβαλλόμενους κεντρικούς και τοπικούς φορείς 

(ΥΪΤΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, τα δύο Νομαρχιακά Ταμεία), με ειδική 

σύμβαση, στα πλαίσια της Προγραμματικής, που θα έχει ως αντι

κείμενο το καταφύγιο και όπου θα περιλαμβάνεται δέσμευση για 

απαραίτητα κονδύλια, προσωπικό, μελέτες κτλ. Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να επεκταθεί και στις παραπάνω αναφερθείσες κοινότητες 

που θα συνεισφέρουν ό,τι και στην εταιρεία της προηγούμενης 

πρότασης. 

3. Θυγατρική εταιρεία της ΕΤΑΝΑΜ, αν αυτή συσταθεί. 

Τα πιο πάνω στοιχεία χρηματοδότησης δίνουν μερικές 

ιδέες ενδεικτικά, μια πιο αναλυτική διερεύνηση μπορεί να απο

τελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, όταν αυτό κριθεί σκόπι

μο. 

4.8. Επισκόπηση της τωρινής κατάστασης 

και συμπεράσματα 

Παρατηρώντας την εξέλιξη της πολιτικής για προστασία 

και ανάπτυξη της περιοχής του Αμβρακικού, βλέπουμε πως γίνο

νται σημαντικές προσπάθειες για ουσιαστική υλοποίηση ορισμέ-
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νων L δεών. 

Έτσι, προχωρεί μια πρόταση της Ορνιθολογικής Εταιρεί

ας, για ερευνητικό κέντρο στη Σαλαώρα (του τύπου που περιγρά-

φηκε πιο πάνω) και η δημιουργία ξενώνα στην Κόπραινα (από τον 

Δήμο Άρτας). 

Πραγματοποιούνται επιμορφωτικές εκδηλώσεις με τη συμ

βολή τοπικών φορέων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέ

ματα προστασίας (συνέδρια, αναπτυξιακές συναντήσεις, σεμινά

ρια πληροφόρησης των ψαράδων κ.ά.)· 

Ξεκινά στοιχειωδώς η λειτουργία του συστήματος μόνιμης 

παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων (με πρωτοβουλία της 

ομάδας Αμβρακικού) στην Πρέβεζα. 

Προγραμματίζεται η επιμόρφωση θηροφυλάκων και η τοπο

θέτηση παρατηρητηρίων από το Υπουργείο Γεωργίας. 

Επομένως, γίνονται προσπάθειες για προστασία, επιμόρ

φωση και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής των υγροβιότοπων, 

και συχνά υπάρχει κατανόηση και συμβολή των τοπικών φορέων, 

δεν υπάρχει όμως κάποιος συντονισμός στις πιο πάνω προσπάθει

ες και μια σύνδεση δράσεων, που ακόμα βρίσκονται για συζήτηση 

μεταξύ κεντρικών φορέων, όπως η οριοθέτηση των ζωνών προστα

σίας, η αντιμετώπιση της ρύπανσης (π.χ. απόβλητα χοιροστα-

σίων, αστικά απόβλητα), η διαχείριση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων κ.ά. 

Σε αυτή τη μελέτη γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των πε

ριβαλλοντικών θεμάτων, και αντιμετώπισης τους κάτω από ένα 

ενιαίο φορέα, αυτόν της Διεύθυνσης του φυσικού καταφυγίου. 

Δίνεται η έννοια της χωρικής ενότητας και της ανάγκης κοινής 

πολιτικής, τόσο της κεντρικής όσο και της τοπικής διοίκησης. 

Η επισκόπηση βιβλιογραφικών στοιχείων είχε ως σκοπό να 
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μας πληροφορήσει για τις λύσεις παρόμοιων προβλημάτων που δό

θηκαν σε περιοχές του εξωτερικού, τόσο από την πλευρά του κέ

ντρου όσο και της περιφέρειας· για το πώς ανάπτυξη και προ

στασία μπόρεσαν να συμβιώσουν και να επωφεληθούν η μία από 

τους πόρους της άλλης. 

Η καταγραφή των στοιχείων της χλωρίδας, της πανίδας 

και των οικοσυστημάτων που γίνεται στο Παράρτημα, είναι απα

ραίτητη σε μια τέτοιου είδους μελέτη, διότι δίνει τη δυνατό

τητα σε κάποιον που δεν γνωρίζει τον τόπο να καταλάβει την 

αξία και τη σπανιότητα του και να δικαιολογήσει κάποιες προ

τάσεις που ακολουθούν. 

Η κατάτμηση της περιοχής σε ζώνες προστασίας, και αυ

τών σε πυρήνες, βοηθά την καλύτερη προστασία και διατήρηση 

σπάνιων ειδών και διαπλάσεων, τον σεβασμό των παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και πιθανώς την επινόηση νέων που να συμβιβά

ζονται με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και τελικά την κα

λύτερη διαχείριση από τον ενιαίο φορέα του καταφυγίου. 

Όπως θα έγινε κατανοητό στην πορεία της παρούσας μελέ

της, δίνεται βάρος στην οικολογική αξία της περιοχής, και στα 

μέτρα για διατήρηση, εξέλιξη και αναβάθμιση της, ενώ δεν ανα

φέρονται σχεδόν καθόλου στοιχεία που αφορούν την παράδοση και 

τα ήθη των κατοίκων της περιοχής. Θέλοντας να υπογραμμίσουμε 

πως η δημιουργία ενός καταφυγίου μπορεί να έχει κύριους και 

δευτερεύοντες στόχους, και πιστεύοντας πως στην περίπτωση του 

Αμβρακικού η αξία των φυσικών διαπλάσεων προέχει οποιασδήποτε 

άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς (τουλάχιστον στις περιοχές των 

βάλτων), προσπαθήσαμε με τις προτάσεις μας αυτή την αξία να 

αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε. 

Επειδή όμως η δημιουργία του καταφυγίου μπορεί να 
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απευθύνεται τόσο σε ένα εξειδικευμένο κοινό επιστημόνων όσο 

και σε ένα πλατύ κοινό, θα πρέπει να εντοπιστούν και ορισμένα 

ενδιαφέροντα ανθρωπογενή στοιχεία και να συγκεντρωθούν σε ένα 

χώρο, τύπου μουσείου, όπου θα μπορεί να υπάρχει και αναπαρά

σταση κάποιων παραδοσιακών εργασιών. 

Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της μελέτης για την 

ανάπτυξη του οικοτουρισμού που θα πραγματοποιηθεί επίσης από 

την Ομάδα Αμβρακικού!. 

1. Η μελέτη περιλαμβάνεται στον 3ο τόμο του Προγράμμα
τος στην εργασία "Προκαταρκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ήπιων 
μορφών τουρισμού". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

\ 





Π.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Π.1.1. Διεθνείς Οργανισμοί 

- United Nations Environment Programme (UNEP) 
P.O. Box 30552 

Nairobi, Kenya 

- Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) 

Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 

- United Nations Education Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) 

7, Place de Fontenay 
75007 Paris, France 

- World Tourism Organization (WTO) 
Capitan Haya 

28020 Madrid, Spain 

- Union Internationale pour la Conservation 

äe la Nature et de ses Ressources (UICN ή IUCN) 
Avenue du Mont Blanc 
CH 1196 GLAND, Suisse 

Π.1.2. Ελληνικοί Οργανισμοί 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
Νίκης 24, 105 57 Αθήνα 
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- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Σωκράτους 18, 105 52 Αθήνα 

- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 
Λεβίδου 13, Κηφισιά 

- Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
Περγάμου 5, 171 21 Ν. Σμύρνη 
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Π.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Π.2.1. Έδαφος (Καμχής, 1984, Παπαγιάννης, 1985) 

Τα εδάφη της περιοχής μελέτης διακρίνονται στις εξής 

μεγάλες κατηγορίες: 

α. Αλλουβιακά: Καλύπτουν όλη την παραθαλάσσια χαμηλή 

περιοχή (Χάρτης Π.1), περιλαμβάνουν εδάφη παραγωγικά για τη 

γεωργία και αλατούχα που καλύπτονται από αλόφιλη βλάστηση και 

αποτελούν τους υδροβιότοπους. 

β. Εδάφη από αποσάθρωση φλύσχη: 0 κύριος όγκος τους 

απαντάται στο Α. και ΒΑ. τμήμα της περιοχής (Χάρτης Π.1). Τα 

εδάφη αυτά είναι αργιλώδους υφής και έχουν όξινη αντίδραση 

και μέτρια ποσά βάσεων (Ca, Mg, Κ). Θεωρούνται ως πολύτιμα 

δασικά εδάφη, ενώ η γεωργία αναπτύσσεται μόνο σε περιοχές με 

ήπια κλίση. 

γ. Εδάφη από αποσάθρωση ασβεστούχων και πυριτικών τρι

τογενών αποθέσεων: Στο νότιο και ΒΔ. τμήμα της περιοχής Αμ

βρακικού απαντώνται: 

- Εδάφη από ασβεστούχες αποθέσεις. Έχουν υφή αργιλοπηλώδη 

μέχρι αργιλώδη. Η αντίδραση τους είναι αλκαλική. Παρουσιά

ζουν περίσσεια βάσεων ιδίως Ca και μεγάλη συγκέντρωση 

CaCÛ3. Θεωρούνται αξιόλογα γεωργικά και δασικά εδάφη. 

- Εδάφη από πυριτικές αποθέσεις. Είναι μέτρια μέχρι φτωχά σε 

βάσεις Ca, Mg, Κ και θεωρούνται αξιόλογα δασικά και γεωρ

γικά εδάφη. 
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ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΗΣ Π.1 

(Παπαγι,άννηε, 1985 τροποποιημένος) 

Πρέβεζα 

Υπόμνημα 

- * Αλλουβυαχά εδάφη 

*2ZA 
Εδάφη από αποσάθρωση ασ$ετούχων 

η πυριτικών τριτογενών αποθέσεων 

— — — — Εδάφη από αποσάθρωση 

·*·« σκληρών ασβεστόλιθων 

*/7λ Εδάφη από αποσάθρωση 
{—£. { Δ m λ Λα ν n φλυσχη 
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δ. Εδάφη από αποσάθρωση σκληρών ασβεστόλιθων. Απαντώ

νται γύρω από τον Αμβρακικό Κόλπο και ξεκινούν είτε αμέσως 

μετά το θαλάσσιο μέτωπο (περιοχή Αμφιλοχίας), είτε αποτελούν 

συνέχεια των αλλουβιακών και των τριτογενών αποθέσεων. 

Τα εδάφη αυτά δίνουν αντίδραση όξινη-ουδέτερη-βασική, 

και είναι εφοδιασμένα με βάσεις Ca, Hg, Κ. Καλύπτονται κατά 

κύριο λόγο από εκτεταμένους ασφακώνες. 

Π.2.2. Βιόκλιμα (Καμχής, 1984, Παπαγιάννης, 1985) 

0 συνδυασμός των κλιματικών στοιχείων με τη χρησιμο

ποίηση του κλιματογράμματος του Emberger και με βάση το ομ-

βροθερμικό πηλίκο: 

r - Ì222-? m = Μ^
στ
1 ελάχιστη θερμοκρασία 

~* Mdkm""""""* 

-s- (M-m) Μ = Μέση μέγιστη θερμοκρασία 

μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία, σχετικά με τους βιοκλιματι-

κούς ορόφους και το βιόκλιμα της περιοχής: 

- Βιοκλιματικοί όροφοι (Χάρτης Π.3) 

α. Οι χαμηλές περιοχές και ιδιαίτερα εκείνες προς την 

έξοδο του Αμβρακικού στο Ιόνιο (περιοχή Πρέβεζας και Βόνιτσα) 

ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο και ειδικότερα στον υπο-

ώροφο με ήπιο χειμώνα (2<>C < m < 7<>C). 

β. Οι περιοχές μέσου υψομέτρου, καθώς και οι χαμηλές 

περιοχές της Άρτας και της Αμφιλοχίας, ανήκουν στον ύφυγρο 

βιοκλιματικό όροφο και ειδικότερα στον υποώροφο με χειμώνα 

ήπιο (3oC < m < 7oC). 
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γ. OL ψηλές περιοχές της κορυφής Περγαντή των Ακαρνα-

νικών ορέων ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο και ειδικό

τερα στον υποώροφο με ψυχρό χειμώνα (OoC < m < 3<>C). 

m = Μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα σε °C. 

- Βιόκλιμα (Χάρτης Π.2) 

α. Οι χαμηλές περιοχές που αντιστοιχούν σχεδόν με το 

Quercion ilicis έχουν βιόκλιμα έντονα μεσογειακό 75 < Χ < 

100. 

β. Οι ψηλές περιοχές που περίπου αντιστοιχούν στον χώ

ρο των Quercetalie Pubescentis έχουν βιόκλιμα ασθενές μεσο

γειακό 40 < Χ < 75. 

Χ = ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά την ξηρή και 

θερμή περίοδο. 

Π.2.3. Βλάστηση (Severin et al. στο Szijj 1982, Καμχής 1984, 

Παπαγιάννης 1985) 

α. Αενδρώδη είδη 

- Quercus aegilops 

- Quercus pubescens 

- Quercus sessi1if1ora 

- Quercus ceris 

- Quercus coccitera 

- Quercus ilex 

- Platanus orientalis 

- Ulmus campestris 

- Fraxinus oxycarpa 

- Populus alba 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Π.2 

(Παπαγι,άννης, 1985 τροποπουημένος) 

Πρέβεζα 

Υπόμνημα 

Έντονο μέσο - μεσογειακό 

75 < Χ < 100 

Ασθενές μέσο - μεσογευαχό 

40 <Χ< 75 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ Π.3 

(Παπαγυάννης, 1985, τροποποιημένος) 

Πρέβεζα 

Υπόμνημα 

y/y/y. YYP°S - Ήπι,ο 3° C<m<T°C 

Ύφυγρος - Ήπυο 3°C <m<T°C 

/<// 

'//,// YYPÓS - Ψυχρό 0°C<m<3°C 

• Ύφυγρος - Ψ υ χ ρ ό 0°C<m<3°C 
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- Salix alba 

- Salix sp. 

- Pyrus communis 

- Pinus brutia 

- Pinus haiepensis 

β. θαμνώδη 

- Arbutus unedo 

- Arbutus adrachnae 

- Pistacia lentiscus 

- Pistacia terebinthus 

- Sparium junceum 

- Myrtus communis 

- Phi livrea Katyfolia 

- Calicotome villosa 

- Paliurus Acculeatus 

- Vitex agnus castus 

- Nerium οleader 

- Rubus ideus 

- Olea oleaster 

- Erica Arborea 

- Erica Verticcilata 

- Φρύγανα. Εμφανίζονται τα εξής: 

- Phlomis fruticosa 

- Cistus sp. 

- Thymus sp. 

- Genista sp. 
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y. Πόες 

Εποχιακά εμφανίζονται τα εξής κυρίως: Papilionacae, 

Graminae, Compositae κ.ά. 

Π.2.3.1. Οικολογικές διαιρέσεις της δασικής βλάστησης κατά 

Μαυρομάτη, Debazac 

Κατά τους Debazac και Μαυρομάτη (1971), το σύνολο της 

περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από μια ποικιλότητα βιοτόπων, 

που αναπτύσσονται από τη θάλασσα μέχρι τα υψηλότερα όρια της 

περιοχής μελέτης. 

1· Μεσογειακοί βιότοποι 

α. Βιότοποι της Pistacia lentiscus 

Απαντώνται κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου και στα 

χαμηλά υψόμετρα, ενώ στις περιοχές που μητρικό πέτρωμα είναι 

ο φλυσχης, φτάνει μέχρι το υψόμετρο των 350 μ. 

Η πιο πάνω ζώνη διακόπτεται από τις περιοχές των ασφα-

κώνων και γενικά από περιοχές με πάρα πολύ υποβαθμισμένες 

εδαφικές συνθήκες. 

β. Όψεις του βιότοπου της Pistacia lentiscus 

Οι όψεις αυτές χαρακτηρίζονται από την παρουσία ή την 

κυριαρχία ορισμένων φυτικών ειδών μέσα στα όρια του βιοτόπου. 

Έτσι έχουμε: 

- Την όψη της Myrtus communis, η οποία απαντάται στα χαμηλό

τερα υψόμετρα σε αλλουβιακά και αργιλώδη εδάφη. 

- Την όψη της Olea oleaster, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
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παρουσία της Olea oleaster, υπό μορφή ατόμων ή ομάδων σε 

μείξη με τα υπόλοιπα είδη, κυρίως στις νότιες και νοτιοα

νατολικές περιοχές του Αμβρακικού. 

y. Βιότοποι της Quercus coccifera 

Η Quercus coccifera εμφανίζεται στο εσωτερικό της ζώ

νης της Pistacia lentiscus, η περιοχή όμως εξάπλωσης της εί

ναι περισσότερο εκτεταμένη και φτάνει 1.000-1.200 μ. υψόμε

τρο, υποκαθιστώντας τις υπόλοιπες δρύες. 

Η Quercus coccifera συνοδεύεται από την Phyllyrea me

dia. 

δ. Βιότοποι της Quercus ilex 

Η περιοχή μελέτης κάτω από 800 μ. υψόμετρο, αν και πε

ρικλείεται στα όρια των φυσικών βιοτόπων της Αριάς, καλύπτε

ται από μεικτές κυρίως ομάδες ή συστάδες με άλλα είδη αείφυλ-

λων πλατύφυλλων. Αυτό οφείλεται στις ανθρωπογενείς επιδράσεις 

που εκτόπισαν το είδος και το αντικατέστησαν με άλλα φυτικά 

αθροίσματα. 

Η παρουσία της είναι πιο έντονη σε περιοχές που καλύ

πτονται από φλύσχη και σε περιοχές, των οποίων τα εδάφη ανα

πτύσσονται σε ασβεστούχες ή πυριτικές αποθέσεις. 

ε. Φυτικά αθροίσματα από υποβάθμιση 

Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, η δράση του ανθρώπου, η βοσκή 

και οι πυρκαγιές, προκάλεσαν μια οπισθοδρόμηση στην εξέλιξη 

της βλάστησης, που εκφράζεται από την υποκατάσταση των ειδών 

που κυριαρχούσαν, από νέα είδη, που δίνουν διαφορετική φυσιο

γνωμία βλάστησης. 
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Στην περιοχή μελέτης τα φυσικά αθροίσματα που απαντώ

νται είναι εκείνα των Maquis, των ερεικώνων και των φρύγανων. 

Τα Maquis απαντώνται σε εκτάσεις που καλύπτονται από φλύσχη 

και σε εδάφη που προέρχονται από αποσάθρωση ασβεστούχων ή πυ

ριτικών τριτογενών αποθέσεων και των οποίων το βάθος είναι 

ικανοποιητικό. 

Τα βασικά είδη που συγκροτούν τα Maquis είναι η Arbu

tus unedo, Arbutus adrachnae και η Erica arborea. 

Αντίθετα, σε αβαθή εδάφη υπάρχει πτώχευση της βλάστη

σης που τείνει να παίρνει τη μορφή χαμηλού ερεικώνα με συχνά 

κύριο είδος την Erica vertiloci lata. 

Ως προς τα φρύγανα, σε βραχώδη κυρίως εδάφη, επικρατεί 

η διάπλαση Phlomis fruticosa, που δίνει τους χαρακτηριστικούς 

εκτεταμένους ασφακώνες της Δυτικής Ελλάδας. Η ειδικότερη σύν

θεση αυτών είναι η εξής: 

- Σε αποπλυμένες αβαθείς ερυθρογαίες με έντονη εμφάνιση του 

μητρικού πετρώματος, η Phlomis fruticosa καλύπτει εκτετα

μένες συνεχείς περιοχές με συνοδό ποώδη βλάστηση από ποι

κιλία αγροστωδών και άλλων χαρακτηριστικών ειδών, με πα

ράλληλη εποχιακή παρουσία της Asphodelus sp. 

Η παρουσία της Paliurus acculeatus χαρακτηρίζει υποβαθμι

σμένα και προβληματικά εδάφη. 

Δενδρώδη είδη που απαντώνται διάσπαρτα είναι η Pyrus com

munis και η Q. aegilops, σαν υπολείμματα παλαιότερων εκτε

ταμένων δρυοδασών. 

Τα είδη Q. pubescens και Q. sessiliflora απαντώνται σπα

νιότερα. 

- Σε θέσεις που το έδαφος είναι ελαφρά βαθύτερο, ακολουθεί η 

μεικτή παρουσία της Phlomis fruticosa και Q. coccifera και 

436 



άλλων σκληρόφυλλων ειδών. 

2. Βιότοποι φυλλοβόλων δρυών 

α. Βιότοπος της Quercus aegilops 

Η δρυς αυτή απαντάται διάσπαρτη κατ' άτομα ή σε ομάδες 

και λόχμες σε ολόκληρη την επιφάνεια των προς τη θάλασσα χα

μηλών βουνών που περιβάλλουν τον Αμβρακικό. 

Τα άλλοτε εκτεταμένα δάση που κάλυπταν και αυτές τις 

πεδινές εκτάσεις έχουν εξαφανιστεί, και έχουν παραχωρήσει τη 

θέση τους σε γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις και σε εκτετα

μένα Maquis και φρύγανα, που χρησιμεύουν για βοσκή. 

Τα διάσπαρτα άτομα που διασώθηκαν μέσα στις βοσκούμε-

νες εκτάσεις είτε παρέχουν κατάλυμα στα ζώα, είτε με τα βαλα

νίδια αποτελούν θρεπτική τροφή για τα ζώα. 

β. Βιότοποι της Quercus conterta, Quercus pubenscens, Quer

cus sessiliflora 

Οι δρύες αυτές απαντώνται καμιά φορά στον χώρο της 

Quercus aegilops, συνήθως κάπως υψηλότερα, έξω από τα όρια 

των βιοτόπων της. 

3. Βλάστηση κάτω από ιδιαίτερες σταθμικές συνθήκες 

(Εικόνα 1) 

α. Παρόχθια βλάστηση από Nerium οleader και Vitex agnus ca

stus 

Απαντώνται κατά μήκος του χαμηλού μέρους των ρευμάτων 

που εκβάλλουν στον Αμβρακικό. 
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p. Παρόχθια βλάστηση ornò Platanus oriental is 

Απαντώνται κατά μήκος της κοίτης όλων σχεδόν των ρευ

μάτων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό και ιδιαίτερα κατά μήκος 

της κοίτης εκείνων με μόνιμη ροή. 

Καταλαμβάνει κατά προτίμηση της αλλουβιακές κοίτες, 

καθώς και τις αποθέσεις ή τους κώνους πρόσχωσης των χειμάρ

ρων, όπου υπάρχει ισχυρή διάβρωση. 

Συνθέτει σπάνιας ομορφιάς συστάδες σε μείξη πολλές φο

ρές με άλλα είδη, όπως Cercis siliqiiasrym, Vitex agnus ca

stus, Nerium οleader, Rusus ideus κτλ. 

Αποτελούν νησίδες-καταφυγια της πανίδας ανάμεσα σε 

εντατικής χρήσης γεωργικές εκτάσεις, παρέχοντας συγχρόνως 

ιδανική σταθεροποίηση των οχθών των ρευμάτων, που σε συνδυα

σμό με τη διευθέτηση των λεκανών απορροής, φυσική ή τεχνητή, 

εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση υδάτων προς τη θάλασσα. 

γ. Παρόχθια βλάστηση Fraxinus sp. 

Εδώ ανήκει : 

- Το παλιό δάσος φράξιας, του οποίου σήμερα μόνο ίχνη σώζο

νται . 

- Το δασύλλιο στον Αγ. Νικάνορα, το οποίο συντίθεται από 

Fraxinus oxycarra, uliaus campestris, Populus alba κτλ. 

- To παραποτάμιο δάσος εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού 

Λούρου και πάνω από το χωριό Λούρο, που περιλαμβάνει Ulmus 

sp., Fraxinus sp., Salix sp. και Platanus orientalis. 
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Π.2.3.2. Παρουσίαση φυτοκοινωνιών ανά οικοσύστημα 

α. Λουρονησίδες (Εικόνα 2) 

Οι λουρονησίδες που χωρίζουν τον κόλπο από τις λιμνο

θάλασσες αποτελούνται κυρίως από άδεια κελύφη μαλακίων που με 

τη δράση των κυμάτων και του ανέμου συσσωρεύονται και στερεο

ποιούνται . 

Αποικούνται από τυπικά είδη Psammophytic και το Agro-

pyretum mediterraneum. 

Cakile maritima 

Matthiola tricuspidata 

Suaeda maritima Νιτρόφιλα και ανθεκτικά στο αλάτι 

Anthémis tomentosa φύονται στα 0,50-1,50 μ. από το κύμα 

Xanthium strumarium 

Malcolmia maritima 

Ammophiletum arundinaceae 

Ammophila arenaria 

Hordeum marinum 

Bromus hordeacens 

Polypogon monspelliensis 2-8 μ. από τη θάλασσα 

Aegilops neglecta 

Sylybium marianum 

Matricria chamomilla 

Malva sylvestris 

Όταν η λουρονησίδα έχει μόνο 2 μ. πλάτος, επικρατούν 

τα Graminae και μερικά αλόφιλα είδη όπως: Arthrocnemum fruc-

ticosum, Obione partulacoides, Suaeda maritima, Aster tripo-

lium, Artriplex halimus, Juncus acutus, Μικρά αρμυρίκια, 
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Arundo donax. 

,Σε σταθερότερα υποστρώματα αναπτύσσονται φυτοκοινωνίες 

από: Lepidiura ruderale, Spergularia marina, Plantago corono-

pus, Centaurium maritimum, Papaver thoeas, Dorycnium penta-

phylum, Melilotus indicus, και είδη Μακκί όπως: Cistus in

cane, Ferula communis. 

β. Αλόφιλη βλάστηση 

Κοντά στην παραλιακή ζώνη απαντώνται τα είδη Salicor-

nia europea, Suaeda maritima, Obione portulacoidesi. 

Σε πιο σταθερά εδάφη που δεν πλημμυρίζουν συχνά συνα

ντάται το: Arthrocnemum glaucum, Halocnemum strobilaceum, 

Obione portulacoides, Suaeda maritima, Spergularia salina, 

Hordeum marinum, Limonium vulgare, Polypogon monspelliensis, 

Centaurium tenuifolium, Centaurium maritimum, Blackstonia 

perfoliata, Juncus acutus. 

Είδη όπως το Silybium marianum και Galactites tomento-

sum έχουν εισαχθεί από τις καλλιεργημένες περιοχές. 

Στα υφάλμυρα νερά φύεται το Juncetea maritimi. Εποχια

κά ανάλογα με τις συνθήκες του νερού εμφανίζονται τα εξής εί

δη: Juncus maritimus, Juncus acutus, Tamarix parvifiora, 

Vitex agnus-castus. 

Την άνοιξη: Ornithogalum nanum, Ficaria grandiflora, 

Ramulea spp, Asphodelus microcarpus, Bel lis perenne, Hordeum 

marinum, Cynodon dactylon. 

1. Η καταγραφή είναι ελλιπής λόγω κακής εκτύπωσης του 
κειμένου αναφοράς. 
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Ακόμη είδη των γειτονικών φυτοκοινωνιών απαντώνται και 

εδώ: Cotula coronopifolia, Aster tripolium, Obione portulaco-

ides, Centaurium tenuifolium, Plantago coronopus, Odontites 

rubra, Spergularia marina, Phragraites communis, Althea offi

cinalis κ.ά. 

y. Υδρόφιλη βλάστηση 

Ανάλογα με την τοποθεσία διακρίνουμε τις εξής ζώνες 

βλάστησης: 

1. Εκτεταμένη ζώνη με χαρακτηριστικό το Phragmition. 

2. Ζώνη παράλληλη με αυτή της όχθης των καλαμιών από Bolbo-

schoenus και Schoenoplectus. 

3. Ζώνες περιστασιακών πλημμύρων μεταξύ Λούρου και καλαμιών 

με πλούσιες φυτοκοινωνίες στον βυθό. 

4. Περιοχές σκεπασμένες μόνιμα με νερό, όπου φύονται επιπλέ-

ουσες φυτοκοινωνίες Potamogetonetea. 

5. Βορειοδυτικά υπάρχει υγρή περιοχή που χρησιμεύει για βό

σκηση. 

Ένας πυκνός και εκτεταμένος καλαμιώνας από βορρά προς 

νότο της περιοχής μελέτης με χαρακτηριστικό είδος το Phragmi-

tetum communis. Άλλα είδη συνυπάρχουν όπως: Bolboschoenus 

maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Typha angustifo-

lia, Iris pseudacorus. 

Η ζώνη των περιστασιακών πλημμύρων χαρακτηρίζεται από 

τα είδη: Butometum umbellati, Sagittario Sparganietum, Buto-

mus umbel latus, Alisma plantago-aquatica, Sagittaria sagitti-

folia, Veronica beccabunga, Sparganium erectum, Eleoharis 

acicularis, Sium erectum, Oenanthe fistulosa, Nasturtium of

ficinale, Sium latifolium. 
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' Σε στεγνότερες περιοχές απαντώνται τα είδη: Rumex 

hydrolapathum, Apium nodifolium, Rorippa sylvestris, 

Cardamine arraara, Lycopus europaeus, Veronica anagallis-

aquatica. 

Νωρίς το καλοκαίρι εμφανίζεται το Ranunculus aquati-

lis. 

Επιπλέουσες φυτοκοινωνίες όπως: Nymphaea alba, Potamo-

geton natans, Callitriche palustris, απαντώνται σε σχετικά 

ήρεμα νερά. 

Ενώ σε ρέοντα τα είδη Lemna minor, Spirodela polyrhi-

za, Hydrocharis mosus-ranae, Salvinia natans είναι χαρακτηρι

στικά. 

Ελεύθερα επιπλέουσες φυτοκοινωνίες απαντώνται και στο 

σύστημα καναλιών με τα εξής είδη: Potamogeton natans, Potamo-

geton crispus, Ceratophyllum demersum, Schoenoplectus taber-

naemontani, Phragmites communis, Typha angustifolia, Iris 

pseudoacorus, Mentha aquatica, Stachys palustris. 

Στο δέλτα αυτά τα είδη αντικαθίστανται με τα αλόφιλα 

είδη Juncus maritimus και Juncus acutus. 

Στις υγρές μεταβατικές ζώνες υπάρχουν τα είδη 

Umbelliferrae: Sium erectum, Oenanthe fistulosa, Sium 

latifolium. 

Η "χλόη" αντιπροσωπεύεται από τα είδη Phalaris arund-

inacae, Alopecurus geniculatus, Althea officinalis, Dipsacus 

sylvestris, και πολύ σπάνια με τα είδη Orchis laxiflora, Gla

diolus irabricatus. 
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Π.2.4. Πανίδα (Szijj, 1982) 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

Π.2.4.1. Ορνιθοπανίδα (Chwallek et al. 1982, στο Szijj, 1982) 

Π.2.Α.1.1. Οικολογική σημασία των πουλιών 

Η ικανότητα των πουλιών να πετούν, όπως και η ανάπτυξη 

άλλων μορφολογικών και ηθολογικών χαρακτηριστικών, τα βοηθούν 

να προσαρμόζονται ευκολότερα από άλλα σπονδυλόζωα. Έτσι εί

ναι ικανά να καταλαμβάνουν οικολογικούς θώκους απρόσιτους σε 

άλλα ζώα. Τα πουλιά λοιπόν μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά 

τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα αρχίζοντας από τους πρωτογε

νείς καταναλωτές, τα φυτοφάγα Ανατίδες και φτάνοντας στα υψη

λότερα επίπεδα στα σαρκοφάγα είδη. Η αξία των ειδών ως δει

κτών αυξάνει ανάλογα με το επίπεδο που κατέχουν στην τροφική 

αλυσίδα. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ειδών που είναι τυπικά του 

δέλτα είναι σαρκοφάγα και ειδικότερα ψαροφάγα (πελεκάνοι, 

ερωδιοί, πελαργοί κτλ.), άρα είναι καταναλωτές που ανήκουν σε 

υψηλά επίπεδα και έχουν σημαντική αξία ως δείκτες καλής λει

τουργίας του οικοσυστήματος. 

Η παρουσία τους εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών τόπων 

αναπαραγωγής και αρκετών τροφικών δυνατοτήτων (δηλαδή ψάρια, 

αμφίβια, σαύρες και έντομα). 

Όταν λοιπόν ένας κρίκος της τροφικής αλυσίδας κατα

στραφεί είτε από τη ρύπανση των νερών είτε από τις καλλιέρ

γειες κτλ., οι πληθυσμοί των πιο πάνω πουλιών αναπόφευκτα 

προσβάλλονται. 
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Π.2.Α.1.2. Κατανομή των πουλιών στους βιότοπους* 

- Περιοχή λιμνοθαλασσών 

Στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό (βορειοδυτικά της Στρογγυ

λής και στον Μυτικα) υπάρχει αποικία-αναπαραγωγής του αργυρο-

πελεκάνου Pelecanus crispus. 

Ακόμα βρέθηκαν ποταμογλάρονα (sterna hirnundo) και να-

νογλάρονα (sterna albifrons) στις λουρονησίδες, τα οποία συ

νηθίζουν να αναπαράγονται σε περιοχές με άμμο ή σπασμένα 

όστρακα. 

Κοντά στη Σαλαώρα παρατηρήθηκε το χειμωνογλάρονο και ο 

καρατζάς (Hydroprogne tschegrava). 

Στη Ροδιά και το Τσουκαλιό βρέθηκε η μαυροβουτηχτάρα 

(Podiceps nigricollis) και η κυνηγόπαπια (Aythya ferina). Κο

ντά στην Κορωνησία παρατηρήθηκαν κορμοράνοι (Phalacrocorax 

carbo), λαγγόνες (Phalacrocorax pygmaeus), ροδοπελεκάνοι (Pe

lecanus Onocrotalus). 

- Περιοχή Arthrocnemetum (Αλίπεδα) 

Χαρακτηριστικά πουλιά των αλιπέδων την εποχή αναπαρα

γωγής είναι: ο καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), η πετρο-

τριλίδα (Burhinus oedicnemus), το νεροχελίδονο (Glareola pra

tincole), η μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla), η κι-

τρινοσουσουράδα (Moticilla flava). Νότια του Μυτικα στα υγρά 

1. Τα στοιχεία της ορνιθοπανίδας δίνονται ποιοτικά και 
μόνο ενδεικτικά συμφωνά με δεδομένα μελέτης του Πανεπιστημίου 
του Essen 1982. Πιο πρόσφατα στοιχεία υπάρχουν στη μελέτη Πα-
παγγιάνη. 
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μέρη του Arthrocnemetum βρέθηκαν ζευγάρια αναπαραγωγής καλα-

μοκανάδων. Αυτό το είδος εξαρτάται απόλυτα από τις υγρές πε

ριοχές των αλιπέδων και θίγεται εύκολα από τα αποστραγγιστικά 

έργα στην περιοχή. 

Αντίθετα η πετροτριλίδα αναπαράγεται στις ξηρές περιο

χές του Arthrocnemetum. Παρατηρήθηκαν ζευγάρια αυτού του εί

δους δυτικά του δέλτα του Άραχθου. 

Στην περιοχή μεταξύ Μύτικα και Άραχθου βρέθηκαν νερο-

χελίδονα που αναπαράγονται σε μέρη όχι απαραίτητα ξηρά. Ακόμα 

παρατηρήθηκαν αναπαραγωγικά ζευγάρια κοντά στη Βίγλα και στο 

δέλτα του Λούρου. 

Η μικρογαλιάντρα αποικεί τις ξηρές ζώνες του αλίπεδου, 

την περιοχή Μύτικας, Άραχθος, Αλυκή και κοντά στη Βίγλα. 

Η κιτρινοσουσουράδα στο Arthrocnemetum φτάνει τη μεγα

λύτερη της πυκνότητα σε πληθυσμό, αναπαράγεται όμως και στις 

λουρονησίδες, στα λιβάδια και σε περιοχές που κατακλύζονται 

από πλημμύρες. Προτιμά λοιπόν τα υγρά μέρη του αλίπεδου. 

Παράλληλα με τα τυπικά είδη του Arthrocnemetum συνα

ντώνται και άλλα είδη. Όπως ο θαλασσοσφυριχτής (Charadrius 

alexandrinus) κοντά στη Σαλαώρα, στο δέλτα του Λούρου, τον 

Μύτικα και μέχρι τον Άραχθο. 

Βρέθηκαν ακόμα στην περιοχή του Arthrocnemetum ζευγά

ρια στρειδοφάγου (Haematopus ostralegus), κοκκινοσκέλη (Trin-

ga totanus), γελογλάρονου (Gelochelidon nilotica), οχθοτούρλι 

(Limosa limosa). 

Κοντά στον Μύτικα βρέθηκαν καλοκαιρινοί επισκέπτες οι 

εξής: Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula), Θαλασσοσφυριχτής 

(Charadrius alexandrinus), Αργυροπούλι (Pluvialis squatore-

la), Χαλικοκυλιστής (Atenaria interpres), Τουρλίδα (Numenius 
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arquata), ΝανοσκαλΙδρα (calidris minuta), Σταχτοσκαλί,δρα (Ca-

lidris temminckii), ΠασποσκαλΙδρα (Calidris alpina), Δρεπανο-

σκαλίδρα (Calidris ferruginea), Λευκοσκαλίδρα (Calidris al

ba). 

- Παραποτάμια περιοχή Λούρου και Άραχθου (Δάση στοάς και 

άλλες ζώνες παραποτάμιας βλάστησης) 

Η περιοχή με τα αρμυρίκια στον Λούρο χρησιμεύει ως τό

πος φωλιάσματος των εξής ειδών ερωδιών: Λευκοτσικνιάδες 

(Egretta garzetta), Κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides), Νυ-

χτοκόρακες (Nycticorax nycticorax), και κοράκων του είδους 

κάργα (Corvus monedula). 

Στις πλημμυρισμένες περιοχές του Λούρου αναπαράγονται 

και τρέφονται οι λευκοτσικνιάδες και οι νυχτοκόρακες. Τα απο

στραγγιστικά έργα πρέπει να αποφεύγουν την καταστροφή των 

υγρών περιοχών που είναι τόποι αναπαραγωγής και τροφής για τα 

πουλιά. 

Οι πρασινοκεφαλόπαπιες (Anas platyrhynchos) αναπαράγο

νται στη ζώνη των καλαμιών του Λούρου. Ενώ οι σαρσέλες (Anas 

querquedula), οι χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata) και οι βαλτό-

παπιες (Aythya nyroca) παρατηρήθηκαν στις περιοχές πλημμύρων. 

Ακόμα απαντώνται οχθοχελίδονα (Riparia riparia). 

Στην επιπλέουσα βλάστηση του Λούρου παρατηρήθηκαν μαυ-

ρογλάρονα (Chlidonias niger) και ποταμογλάρονα (Sterna hirun-

do), που ήρθαν για να βρουν τροφή. 

Κατά μήκος του Λούρου από τη γέφυρα βόρεια της Πέτρας 

μέχρι το δέλτα βρέθηκαν φωλιές σακουλοπαπαδί,τσας (Remiz pen-

dulinus) και αλκυόνων (Alcedo atthis). 

Η καρηκοκυστικόλη (Cisticola juncidis) παρατηρήθηκε 
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στις υγρές περιοχές από τα ερείπια μέχρι το δέλτα του Λούρου 

και στις δεξαμενές ψαριών όπου αναπαράγεται. 

Στον Άραχθο, στις συστάδες με τα αρμυρίκια παρατηρή

θηκαν σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea), πορφυροτσικνιάδες 

(Ardea purpurea), λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) και νυ-

χτοκόρακες (Nycticorax nycticorax). 

Στις παραποτάμιες περιοχές του Άραχθου απαντώνται πο-

ταμοσφυριχτές (Charadrius dubius) και γιδοβυζάστρες (Capri-

mulgus europeus). 

- Phragmitetum (ζώνη καλαμιών) 

Δυτικά του Λούρου παρατηρήθηκαν πορφυροτσικνιάδες (Ar

dea purpurea), που αναπαράγονται και τρέφονται στην περιοχή. 

Η νανομουγκάνα (Ixobrychus minutus) παρατηρήθηκε συχνά στους 

καλαμιώνες. Η τρανομουγκάνα (Botaurus stallaris) ακούστηκε 

κοντά στη Στρογγυλή και παρατηρήθηκε νότια της Πέτρας. Η χου-

λιαρομύτα (Phatalea leucorodia) παρατηρήθηκε την αρχή της 

άνοιξης στους καλαμώνες. 

Η κυνηγόπαπια (Aythya ferina) που αναπαράγεται στη ζώ

νη των καλαμιών δεν υπάρχει σε αφθονία. Κοινό είδος που επί

σης αναπαράγεται στα καλάμια είναι το Tachybaptus ruficollis. 

Από τα αρπακτικά αναπαράγεται στα καλάμια ο καλαμόκιρ-

κος (Circus aeruginosus). 

Βόρεια της Στρογγυλής παρατηρήθηκε ο ποταμοτριλιστής 

(Locustella fluviatilis). Και στη ζώνη των καλαμιών βρέθηκαν 

η βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), η καλαμοποτα-

μίδα (Acrocephalus scirpaceus) και η τσιχλοποταμίδα (Acro

cephalus arundinaceus). 

Στο Μαυροβούνι παρατηρήθηκαν ποντικοβαρβακίνες (Buteo 
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buteo) και θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla). 

Στο Δέλτα βρέθηκαν σταυραετοί. (Hieraeetus pennatus). 

Από τα γεράκια παρατηρήθηκαν δεντρογέρακες (Falco sub-

buteo), μαυροπετρίτες (Falco eleonorae), χρυσογέρακες (Falco 

biarmicus). 

Π.2.A.1.3. Κατάσταση της ορνιθοπανίδας στον Αμβρακικό Κόλπο 

Συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά δέλτα, η περιοχή Αμβρακι

κού είναι εξαιρετικά πλούσια σε πουλιά, τόσο ποιοτικά, όσο 

και ποσοτικά. 

Η ορνιθολογική αξία του δέλτα οφείλεται στην παρουσία 

σπάνιων ειδών όπως πελεκάνοι και χαλκόκοτες, άφθονων πληθυ

σμών καλαμοκανάδων, πετροτριλίδων, νεροχελίδονων και παπιών, 

στα πολλά είδη τσιχλών και στην ύπαρξη θαλασσαετών. 

Π.2.Α.2. Σαύρες και Αμφίβια (Buttler et al. 1982, στο Szijj, 

1982) 

Όλα τα αμφίβια και οι σαύρες, με εξαίρεση τις χελώνες 

(ξηράς) και τις λάρβες των άνουρων αμφιβίων, είναι σαρκοφάγα, 

συνήθως ψαροφάγα ή εντομοφάγα. 

Ακόμα οι σαύρες και τα αμφίβια είναι απαραίτητα για τη 

δίαιτα των σαρκοφάγων ζώων των πιο πάνω τροφικών επιπέδων δη

λαδή τα αρπακτικά, τους ερωδιούς, τους πελαργούς, τις αλεπού

δες, τα τσακάλια, τις βίδρες, τις νυφίτσες. 

Έτσι οι σαύρες και τα αμφίβια δεν είναι μόνο μέλη των 

υψηλών επιπέδων της τροφικής αλυσίδας, αλλά αποτελούν και θη

ράματα γι* αυτά τα επίπεδα, είναι λοιπόν δείκτες καλής λει-
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τουργίας της βιοκοινωνίας. 

Τα αμφίβια και οι σαύρες είναι πολύ ευαίσθητα στα 

εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, από όπου προέρχεται και η μεγά

λη τους αξία ως βιολογικών δεικτών. Αφού λοιπόν τα θηράματα 

τους είναι κυρίως έντομα, όταν η αφθονία σε αριθμό και είδη 

εντόμων μικραίνει, υπάρχει και μείωση αυτών των ειδών. (Κατά

λογος 1). 

Οι σπουδαιότεροι βιότοποι των αμφιβίων είναι: 

- Το δάσος στοάς. Το δάσος στοάς είναι ο μόνος βιότοπος που 

συνδυάζει τα περιβαλλοντικά στοιχεία της σκιάς και της υ

γρασίας σε όλο το δέλτα. Είναι τυπικός βιότοπος για το εί

δος Anguis fragilis. Ακόμη αυτή η περιοχή μπορεί να είναι 

καταφύγιο για τα αμφίβια των ξηρών ζωνών στη διάρκεια της 

άνυδρης εποχής (Κατάλογος 2). Όσο από αυτό το δάσος υπάρ

χει ακόμα, καλό είναι να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί. 

" Τα αλίπεδα (Arthrocnemetum), οι λιμνοθάλασσες και εν μέρει 

οι λουρονησίδες, οι καλαμιώνες (Phragmitetimi) εμφανίζονται 

ως περιοχές μικρής σημασίας από ερπετολογική άποψη. Αντί

θετα, οι περιοχές που πλημμυρίζουν, οι βάλτοι, τα υδάτινα 

συστήματα κοντά στα ποτάμια, τα δάση στοάς και η θαμνώδης 

βλάστηση, οι περιοχές καναλιών άρδευσης και οι ζώνες που 

εναπόμειναν με φρύγανα και μακκί είναι σημαντικοί βιότοποι 

για τις σαύρες και τα αμφίβια. 31 είδη, συχνά με μεγάλες 

πυκνότητες, παρατηρήθηκαν στους πιο πάνω βιότοπους. Η με

γάλη ποικιλότητα των ειδών και η αφθονία ορισμένων από αυ

τά μοιάζει να είναι κάτι σπάνιο για την Ελλάδα. Αυτό υπο

γραμμίζει την ανάγκη διατήρησης του δέλτα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 

Είδη ερπετών και αμφιβίων (σε παρένθεση δίνεται 

ο βαθμός αφθονίας τους*) 

Ερπετά Αφθονία Αμφίβια Αφθονία 

Caretta caretta 
Emys orbicularis 
Mauremys caspica 

Testudo marginata 
Testudo herniani 
Hemydactylus turcieus 

Algyroides nigropunctatus 
Lacerta trilineata 
Lacerta viridis 
Podarcis mural is 

Podarcis taurica 

Podarcis archardi 
Chalcides ocellatus 
Ablepharus kitaibellii 

Anguis fragilis 

Ophisaurus apodus 

Malpolom monpessulanus 
Coluber najadum 
Elaphe situia 

Elaphe quatuorlineata 
Natrix natrix pergae 
Natrix tesselata 
Vipera ammodytes 

(1-2) 
(2-3) 

(2) 
(2) 
(2) 
(1-2) 

(2) 
(3) 
(1-2) 

(1) 
(3) 
(1-2) 

(1) 
(1) 
(1-2) 

(2) 
(1-2) 
(1-2) 

(1) 
(1-2) 
(2-3) 

(3) 
(1-2) 

Triturus vulgaris 
Hyla arborea 

Bufo bufo 

Bufo viridis 
Rana graeca 

Rana dalmatia 

Rana ridibunda 

(1-2) 

(3) 
(1-2) 

(2-3) 

(1) 
(2) 

W 

* 1 μόνο ένα ή πολύ λίγα άτομα. 
1-2 λίγα άτομα. 

2 σχετικά άφθονο. 
2-3 άφθονο. 

3 πολύ άφθονο. 
4 κοινό. 
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Κ1ΤΜ0Γ02 2 

Κατανομή IHV αμ|1βι«ν ιαι εριειύν σε ειιμέρονς βιότοιονς 

Tritums vulgaris 

iyla arborea 

lato bufo 

luto viridis 

lana gracea 

lana dallatina 

lana ridibunda 

Caretta caretta 

Kiys orbicularis 

Raoreiys caspica 

Testudo marginata 

Testndo heruii 

Heiydactylas ture icus 

ilgyroides nigropunctatus 

Lacerta tri lineata 

Lacerta viridis 

Podarcis iura lis 

Podere is taurica 

Podarcis erhardi 

Ckalcides ocellatis 

Ablepbarus kitaibellii 

Ophisaonis apodus 

Aiguis fragiiis 

Opbioions punctatissiius 

Halpoloi ìonpessulanus 
Coluber najadui 
Klapbe sitala 
Elapbe quatuorlineata 
latrix latrix pergae 
latrii tesselata 
fipera anodytes 

Βαραιοταμio 

Βάση και 

ρΊάοτηοο, 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

Ιαίαμόνες 

0 

I 

I 
0 

0 
I 

Αν!ρ»ιβ|ενε1ς 

jjipot 

IO 

λίμνρόβαΐτοι 

' 

0 

0 

0 

ΙμμοΙΙνες-

λοορονΒθ16ες 

0 

0 

0 

0 

I 

Haul 

0 
0 
I 

0 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

Ι: είναι χαραπηριοτικο τον βιότοιον. 

0: (εν είναι ιΐήρνς χαρακτηριστικό τον βιότοιο». 
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Π.2.Α.3. θηλαστικά (Szijj et al., 1982) 

Στον Λούρο κοντά στον Μύτικα παρατηρήθηκαν βίδρες (Lu-

tra lutra). Η ύπαρξη αυτού του είδους που είναι πια σπάνιο 

στην Ευρώπη, δείχνει την οικολογική αξία του δέλτα. 

Ακόμα βρέθηκαν τα ακόλουθα είδη: Νυχτερίδες, Σκατζό-

χοιροι (Erinaceus europaeus), Σκίουροι (Sciurus vulgaris, 

Apodemus mystacinus), Αρουραίοι (Rattus norvegicus, Microtus 

arvalis), Τσακάλια (Canis aureus), Αλεπούδες (Vulpes vulpes), 

Ερμίνες (Mustela erminea), Κουνάβια (Mustela nivalis), Δελφί

νια (Delphinus delphinus). 

Π.2.Α.4. Ψάρια στον Λούρο 

Cobitis taenia, (Anguilla anguilla) χέλι, (Gasteros-

tens aculeatus), (Gambusia affinis), (Potamoschistus microps) 

και άλλα όχι προσδιορισμένα είδη. 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Π.2.Α.5. Πεταλούδες (Λεπιδόπτερα), (Kramer et al. 1982, στο 

Szijj, 1982) 

Οι πεταλούδες θεωρούνται βιολογικοί δείκτες για τους 

ακόλουθους λόγους. 

1. Σαν καταναλωτές πρώτης τάξεως εξαρτώνται άμεσα από τις 

μετατροπές της βλάστησης. 

2. Είναι πολύ ευαίσθητες στην παρουσία εντομοκτόνων. 

3. Κατά τη διάρκεια ζεστού και ηλιόλουστου καιρού τόσο ποιο

τικές όσο και ποσοτικές παρατηρήσεις γίνονται εύκολα. 
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Η κατανομή της πυκνότητας των ειδών και των ατόμων 

δείχνει ότι οι πεταλούδες είναι αξιόλογοι βιολογικοί δείκτες 

για τα οικοσυστήματα της ξηράς. 

0 σημαντικότερος βιότοπος για τις πεταλούδες είναι τα 

μακκί. Σε αυτή την περιοχή βρέθηκαν 27 από τα 33 είδη. Τα 11 

από τα 27 εξαρτώνται άμεσα από παράγοντες χαρακτηριστικούς 

αυτού του περιβάλλοντος. Τα περισσότερα από αυτά τα είδη εί

ναι σπάνια. 

Το είδος Nordmannia ilicis εξαρτάται από τη βελανιδιά 

και το είδος Parrage aegeria από σχετικά αραιά δάση. 

Οι πεταλούδες έχουν επωφεληθεί από τα αρδευτικά έργα 

και τις μη καλλιεργημένες αγροτικές εκτάσεις και 5 είδη εξαρ

τώνται από αυτό το περιβάλλον: 

Vanessa cardili, Polygonia, Papi1io machaon, Pontia da-

plidice και Ochlodes venatus. 

0 κόκκινος κατάλογος (Pretscher, 1977) αναφέρει ότι η 

μαζική χρήση εντομοκτόνων οδηγεί στην εξαφάνιση ορισμένων ει

δών. Αυτή η πορεία άρχισε με την εξάπλωση της μονοκαλλιέργει

ας των εσπεριδοειδών στην περιοχή του δέλτα. 

Κατάλογος ειδών λεπιδοπτέρων που παρατηρήθηκαν: 

Iphiclides podalirius Celastrina argiolus 

Papi1 io machaon Polyomraatus icarus 

Pieris brassicae Plebicula thersites 

Ρieris rapae Muschampia proto 

Euchloe ausonia Carcharadus alceae 

Pontia daplidice Erynnis marloyi 

Colias crocea Ochlodea venatus 

Gonepterys spec. Coenonympha pamphilus 
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Κατάλογος ειδών λεπιδοπτέρων που παρατηρήθηκαν (συνέχεια) 

Aporia crataegi Melanargia larissa 

Polygonia cralbum Hipparchia semele 

Polygonia egea Maniola jurtina 

Vanessa cardui Pyronia cecilia 

Vanessa atalanta Pararge aegeria 

Inachis io Lasiommata megera 

Melitaea phoebe Nordmannia ilicis 

Melitaea didyma Lycaena phlaeas 

Π.2.4.6. Ακρίδες (Ορθόπτερα) (Szijj et al., 1982; 

- Σημασία των ορθοπτέρων ως βιολογικών δεικτών 

Αυτή οφείλεται στη συγκριτικά μεγάλη εξάρτηση τους από 

τις βιοκλιματικές .συνθήκες και στο ότι είναι πολυφάγα ή παμ

φάγα. Έτσι αυτή η ομάδα συμμετέχει σε περισσότερα από ένα 

επίπεδα της τροφικής αλυσίδας και μας δίνει μια εικόνα κάθε

της τομής όλου του βιότοπου. 

Το μειονέκτημα των ορθόπτερων ως δεικτών είναι ότι εί

ναι συνήθως ξερόφιλα και δεν συναντώνται καθόλου σε υγρές πε

ριοχές. Έτσι τα φρύγανα, οι αμμόλοφοι και οι γεωργικές εκτά

σεις είναι ευνοϊκοί βιότοποι για τα ορθόπτερα. 0 πιο κάτω Πί

νακας (σ. 458-459) δείχνει την κατανομή των ορθοπτέρων στα 

διάφορα οικοσυστήματα. 

Π.2.4.7. Σκαθάρια (κολεόπτερα) (Platzek, 1982, στο Szijj, 

1982) 

Τα σκαθάρια χρησιμεύουν ως οικολογικοί δείκτες, χάρη 
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στην ετερογένειά τους. Ανάμεσα τους συναντώνται διάφορες μορ

φές που ζουν στους πιο ποικίλους βιότοπους. Μερικά σκαθάρια 

είναι προσαρμοσμένα σε ακραίες συνθήκες τόσο σε υψηλές θερμο

κρασίες και ξηρασία, όσο σε κρύο και υγρασία. 

Βιότοποι των σκαθαριών: 

- Μακκί (Μαυροβοϋνι) 

Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των υποβαθμισμένων ειδών 

των μακκί και της πανίδας σε σκαθάρια. 

Έτσι συμπεράναμε ότι η περιοχή με "Phiomis" των μακκί 

που είναι η πιο υποβαθμισμένη είναι και πιο φτωχιά σε είδη 

σκαθαριών σε σύγκριση με την πρότυπη κατάσταση. 

- Arthrocnemetum (Αλίπεδα) 

Έχει σαν διαφορετικός βιότοπος τη χαρακτηριστική του 

πανίδα σε σκαθάρια. Έτσι κανένα είδος δεν ήταν όμοιο με αυτά 

που παρατηρήθηκαν στα μακκί, παρ' όλο που συχνά οι δυο βιότο

ποι ήταν κοντά (Κατάλογος 3 και Εικόνα 3). 

- Λουρονησίδες 

Η αφθονία των Tenebrionidae δείχνει το ξηρό μικροκλίμα 

αυτού του βιότοπου. 

- Δάση στοάς 

Η πανίδα σε σκαθάρια του δάσους του Λούρου είναι αρκε

τά πλούσια σε σχέση με τον Άραχθο. 

Στον Λούρο υπήρχε μια αφθονία σε Scarabaeoidea. Ενώ 

στον Άραχθο υπήρχαν Cicindelids όχι άφθονα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3 

Είδη κολεοτττέρων που πιάστηκαν σε παγίδες 

στο Arthrocnemetum 

1. Amara aenea Dej. 

2. Amblystomus niger Heer. 

3. Apotomus rufithorax Peech. 

4. Aristus eremita Dej. 

5. Bembidion (Emphanes) revulare Dej. 

6. Bembidion (Notaphus) varium 01. 

7. Chlaenius spolitus Rossi. 

8. Chlaenius viridis Men. 

9. Daptus vittatus Fisch. 

10. Dyschirius salinus Sehr. 

11. Egadroma marginata Dej. 

12. Glycia ornata Klug. 

13. Harpalus punctatostriatus Dej. 

14. Poecilus puncticollis Dej. 

15. Pogonus gracilis Dej. 

16. Pogonus litoralis Dft. 

17. Pogonus reticulatus Scherni. 

18. Pogonus riparius Dej. 

19. Pogonus rufoaeneus Dej. 

20. Siagona depressa E. 

21. Stenolophus teutonus Schrk. 

22. Tachys pallidus Rft. 

23. Trichis maculata Klug. 
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Κατάλογος ειδών κολεοπτέρων (συνέχεια) 

Carabidae 

Acinopus laevigatus Men. 
Aechmites cimmerius Fisch. 
Acupalpus puncticollis Cogu. 
Agonum marginatum L. 
Agonum sordidum Dej. 

Amara aenca Dej. 
Amara erythrocnema Zimm. 
Amblystomus levantinus Rft. 
Amblystomus metallescens Dej. 
Amblystomus niger Heer. 
Amisodactylus pseudoaeneus Dej. 
Anthracus insignis Rft. 

Apotomus rufithorax Peech. 
Aristus dama Rossi. 
Aristus eremita Dej. 

Aristus obscurus Dej. 

Badister unipustulatus Bon. 

Bembidion (Philochtus) inoptatum Schaum. 
Bembidion (Philochtus) lunulatum Geofr. 
Bembidion (Trépanes) octomaculatum Gze. 
Bembidion (Emphanes) rivulare Dej. 
Bembidion (Notaphus) varium Ol. 
Brachynus explodens Dft. 
Calathus giganteus Dej. 
Calathus graecus Dej. 
Carabus coriaceus ssp. foudrassi Dej. 
Carabus hortensis ssp. jonicus Apfelbeck. 
Chlaenius spoliatus Rossi. 
Chlaenius viridis Men. 
Cymindis axillaris Duf. 
Daptus vittatus Fisch. 
Dichirotrichus obsoletus Dej. 
Ditomus robustus Dej. 
Dyschirius salinus Sehr. 
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Π.2.Α.8. Αράχνες (Αραχνίδια) (Hintze et al., 1982 στο Szijj, 

1982) 

OL αράχνες είναι καταναλωτές δευτέρας ή τρίτης τάξεως. 

Με ακραίες προσαρμογές καταλαμβάνουν διάφορους οικολογικούς 

θώκους, όπως το χώμα. 

Βιότοποι των αραχνιδίων είναι τα μακκί και οι περιοχές 

του δάσους στοάς που δεν είναι συνέχεια πλημμυρισμένες. Οι 

αράχνες αντιδρούν αισθητά στις μετατροπές των βιοτόπων από 

υποβάθμιση που οφείλεται στην υπερβόσκηση. Έτσι τόσο ο αριθ

μός των ειδών όσο και η βιομάζα επηρεάζονται. 

Οι Lycosids που ζουν μέσα στη γη είναι χαρακτηριστικά 

είδη των μακκί. 

Στις καρστικές περιοχές ορισμένα στενότοπα είδη μόνο 

εμφανίστηκαν τα εξής: Philaeus chrysops, Eresus cinnaberius, 

και διάφορα Salticids. 

Τα Araneus και Clubionidae είναι είδη άφθονα και χαρα

κτηριστικά των μακκί. 

Στο δάσος στοάς του Λούρου βρίσκονται τα Tetragnatidae 

και τα είδη του γένους Tibellus. 

Στη λουρονησίδα κοντά στη Σαλαώρα βρέθηκαν πολλά είδη 

του γένους Nuctena. 
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Κατάλογος ειδών αραχνιδίων που προσδιορίστηκαν 

(Coll. V. Hintze, det. J. Wunderlich) 

Araneidae 

Lvcosidae 

Salticidae 

Gnaphosidae 

Araneous 
Agalenatea 

Argiope 
Neoscona 
Nuctena 
Singa 
Meta 
Enoploguatha 

Mangora 

Alopecosa 

Arctosa 
Lycosa 
Pardosa 

Pirata 
Trochosa 

Bal lus 
Heliphanus 
Philaeus 
Salticus 

Gnaphosa 

Ber1andia 
Haplodrassus 
Herpyllus 
Nomisia 

Zelotes 

Meta merianae 
Argiope lobota 
Singa attica? 
Agalenatea redii 
Mangora acalyha 
Nuctena suspicax 
Neoscona adiantus 
Araneus spec. 
Euoplagnata spec. 

Lycosa spec. 
Pardosa wagleri 
Pardosa cribrata? 
Pardosa tatarica (astriglilata) 
Pardosa vittata 

Artosa spec. 

Artosa leopardus 
Alpecosa albofasciata 
Pirata piraticus 
Trochosa hispanica 

Salticus spec. 
Ballus chalybeins 
Philaeus chrysops 
Heliophanus? Tribulosus 

Gnaphosa spec. 
Gnaphosa minor 
Zelotes praeficus 
Zelotes ilotorum? 
Zelotes pedestris 
Haplodrassus signifer 
Drassodes lapidosus 
Nomisia hintzei 
Berlandia corcyrea 
Zelotes spec. 
Herpyllus spec. 
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