
ΤοΤο οικοσύστηµαοικοσύστηµα τηςτης

ΛιµνοθάλασσαςΛιµνοθάλασσας ΜεσολογγίουΜεσολογγίου

ΜιαΜια οικολογικήοικολογική προσέγγισηπροσέγγιση

Ιωάννης ∆. Λεονάρδος
Επικ. Καθηγητής

Εργαστήριο Ζωολογίας-Ιχθυολογίας
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων



ΤιΤι είναιείναι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες;;

••ΟιΟι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες είναιείναι εσωτερικάεσωτερικά υδάτιναυδάτινα

οικοσυστήµαταοικοσυστήµατα συνήθωςσυνήθως µικρούµικρού βάθουςβάθους

πουπου αποχωρίζονταιαποχωρίζονται απόαπό τητη γειτονικήγειτονική

θάλασσαθάλασσα µεµε νησίδεςνησίδες ήή άλληςάλλης µορφήςµορφής

σχηµατισµούςσχηµατισµούς. . 

•• επικοινωνούνεπικοινωνούν όµωςόµως άµεσαάµεσα µεµε αυτήαυτή



ΠωςΠως δηµιουργούνταιδηµιουργούνται οιοι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες

4 τύποι λιµνοθαλασσών



Πατραϊκός κόλπος

Αχελώος ποταµός

Λουρονησίδες

Εύηνος

ποταµός

Λιµνοθ. Αιτωλικού

Λιµνοθ. Μεσολογγίου
Λιµνοθ. Κλείσοβας



ΛιµνοθάλασσεςΛιµνοθάλασσες

Στόµιο επικοινωνίας

Λουρονησίδα



ΟιΟι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες ΜεσολογγίουΜεσολογγίου καικαι ΑιτωλικούΑιτωλικού

•• ΗΗ έκτασηέκταση τωντων λιµνοθαλασσώνλιµνοθαλασσών φτάνειφτάνει σταστα 150.000 150.000 στρστρ. . 

•• ΗΗ ΛΛ//ΘΘ ΑιτωλικούΑιτωλικού 16.000 16.000 στρστρ..

•• ΛΛ//ΘΘ ΚλείσοβαςΚλείσοβας 22.000 22.000 στρστρ. . 

•• ΚεντρικήΚεντρική ΛΛ//ΘΘ 110.000 110.000 στρστρ. . 

•• ΑλυκέςΑλυκές 12.000 12.000 στρστρ. . 

•• ΗΗ ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή έχειέχει έκτασηέκταση περίπουπερίπου 270.000 270.000 στρστρ



ΓεωλογικήΓεωλογική προέλευσηπροέλευση

•• ∆ηµιουργήθηκαν∆ηµιουργήθηκαν περίπουπερίπου πρινπριν απόαπό 150.000 150.000 χρόνιαχρόνια

•• ΘεωρούνταιΘεωρούνται γεωλογικάγεωλογικά εφήµεροιεφήµεροι σχηµατισµοίσχηµατισµοί

•• ΗΗ ΛΛ//ΘΘ τουτου ΑιτωλικούΑιτωλικού σχηµατίστηκεσχηµατίστηκε απόαπό τηντην

εγκατακρήµνισηεγκατακρήµνιση τηςτης λεκάνηςλεκάνης

•• ΗΗ ΛΛ//ΘΘ ΜεσολογγίουΜεσολογγίου σχηµατίστηκεσχηµατίστηκε απόαπό τιςτις φερτέςφερτές ύλεςύλες

τωντων ποταµώνποταµών ΑχελώουΑχελώου καικαι ΕυήνουΕυήνου



•• ΠαυσανίαςΠαυσανίας σταστα ΑρκαδικάΑρκαδικά (VIII, 24,11) (VIII, 24,11) αναφέρειαναφέρει: : 

•• ««ΤάςΤάς δεδε ΕχινάδαςΕχινάδας νήσουςνήσους υπόυπό τουτου ΑχελώουΑχελώου µήµή σφάςσφάς ήπειρονήπειρον άχριάχρι

ηµώνηµών απειργάσθαιαπειργάσθαι γέγονεγέγονε ..... ..... ταίςταίς ΕχινάσινΕχινάσιν ούνούν άτεάτε ασπόρουασπόρου µενούσηςµενούσης

τηςτης ΑιτωλίαςΑιτωλίας ούχούχ οµοίωςοµοίως οο ΑχελώοςΑχελώος επάγειεπάγει τηντην ιλύνιλύν»»..

•• ΜυθολογίαΜυθολογία
•• ΟΟ ΗρακλήςΗρακλής πάλεψεπάλεψε µεµε τοντον ΑχελώοΑχελώο. . ΟΟ ΗρακλήςΗρακλής νίκησενίκησε τοντον ΑχελώοΑχελώο πουπου

είχεείχε κεφαλήκεφαλή ταύρουταύρου καικαι τουτου απέσπασεαπέσπασε τοτο έναένα κέρατοκέρατο. . 

•• ΟΟ ΑχελώοςΑχελώος γιαγια νανα πάρειπάρει πίσωπίσω τοτο κέρατόκέρατό τουτου προσέφερεπροσέφερε στονστον ΗρακλήΗρακλή

τοτο ΚέραςΚέρας τήςτής ΑµαλθείαςΑµαλθείας, , σύµβολοσύµβολο γονιµότηταςγονιµότητας καικαι αφθονίαςαφθονίας..



ΛιµνοθάλασσεςΛιµνοθάλασσες

ΟιΟι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες παρουσιάζουνπαρουσιάζουν σηµαντικόσηµαντικό

ενδιαφέρονενδιαφέρον εξεξ αιτίαςαιτίας::

1.1. ΤηςΤης µεγάληςµεγάλης παραγωγικήςπαραγωγικής τουςτους ικανότηταςικανότητας

2.2. ΤηςΤης παρουσίαςπαρουσίας πανίδαςπανίδας ιδιαίτερουιδιαίτερου ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος

((οικονοµικούοικονοµικού καικαι επιστηµονικούεπιστηµονικού))

3.3. ΕίναιΕίναι πηγήπηγή πολύτιµωνπολύτιµων πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τηντην

κατανόησηκατανόηση τωντων µηχανισµώνµηχανισµών προσαρµογήςπροσαρµογής τωντων

οργανισµώνοργανισµών σεσε µεταβαλλόµεναµεταβαλλόµενα περιβάλλονταπεριβάλλοντα..



•• ΗΗ αλιευτικήαλιευτική εκµετάλλευσηεκµετάλλευση τωντων λλ//θθ αποτελείαποτελεί µιαµια

σηµαντικήσηµαντική δραστηριότηταδραστηριότητα τουτου πρωτογενούςπρωτογενούς

τοµέατοµέα στηστη παράκτιαπαράκτια ζώνηζώνη. . 

•• ΗΗ οικονοµίαοικονοµία τωντων παράκτιωνπαράκτιων κοινωνιώνκοινωνιών είναιείναι

συνδεδεµένησυνδεδεµένη µεµε τηντην αλιευτικήαλιευτική δραστηριότηταδραστηριότητα



ΠαραγωγικότηταΠαραγωγικότητα

•• ΟιΟι ΛΛ//ΘΘ θεωρούνταιθεωρούνται απόαπό τατα πλέονπλέον παραγωγικάπαραγωγικά
οικοσυστήµαταοικοσυστήµατα στοστο πλανήτηπλανήτη..

–– ΗΗ αφθονίααφθονία τροφήςτροφής, , ηη µεγάληµεγάλη πυκνότηταπυκνότητα
µικροοργανισµώνµικροοργανισµών, , φυτοπλαγκτονικώνφυτοπλαγκτονικών καικαι
ζωοπλαγκτονικώνζωοπλαγκτονικών οργανισµώνοργανισµών πουπου εκµεταλλεύονταιεκµεταλλεύονται
τηντην άφθονηάφθονη οργανικήοργανική ύληύλη. . 

–– ΟιΟι ευνοϊκέςευνοϊκές συνθήκεςσυνθήκες τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

–– ΟιΟι µεγάλεςµεγάλες εισροέςεισροές θρεπτικώνθρεπτικών ουσιώνουσιών στιςστις
λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες

•• ΕυνοούνΕυνοούν τητη παρουσίαπαρουσία µεγάλωνµεγάλων πληθυσµώνπληθυσµών
ψαριώνψαριών



••ΟιΟι πληθυσµοίπληθυσµοί τωντων ψαριώνψαριών ευνοούνταιευνοούνται απόαπό

τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων λιµνοθαλασσώνλιµνοθαλασσών καικαι

παρουσιάζουνπαρουσιάζουν::

–– ΓρήγορηΓρήγορη αύξησηαύξηση

–– πρώιµηπρώιµη αναπαραγωγήαναπαραγωγή σεσε µικρότεραµικρότερα µεγέθηµεγέθη

–– ΕξοικονόµισηΕξοικονόµιση ενέργειαςενέργειας λογωλογω οµοιόστασηςοµοιόστασης

–– ΥψηλότερηΥψηλότερη θρεπτικήθρεπτική αξίααξία



ΛιµνοθάλασσεςΛιµνοθάλασσες

•• οιοι λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες, , επικοινωνούνεπικοινωνούν µεµε τητη θάλασσαθάλασσα µέσαµέσα

απόαπό στενάστενά ανοίγµαταανοίγµατα..

•• ΗΗ λειτουργίαλειτουργία τωντων ιχθυοτροφείωνιχθυοτροφείων στιςστις λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες

στηρίζεταιστηρίζεται στονστον έλεγχοέλεγχο τωντων εποχικώνεποχικών µετακινήσεωνµετακινήσεων

τωντων ψαριώνψαριών. . 

•• ΑπόΑπό τοτο τέλοςτέλος τουτου χειµώναχειµώνα καικαι τηντην αρχήαρχή τηςτης άνοιξηςάνοιξης

κοπάδιακοπάδια µικρώνµικρών ψαριώνψαριών αλλάαλλά καικαι µεγαλύτεραµεγαλύτερα ψάριαψάρια

µετακινούνταιµετακινούνται απόαπό τητη θάλασσαθάλασσα προςπρος τιςτις

λιµνοθάλασσεςλιµνοθάλασσες όπουόπου οιοι συνθήκεςσυνθήκες είναιείναι ευνοϊκέςευνοϊκές

((κυρίωςκυρίως απόαπό άποψηάποψη τροφήςτροφής). ). 

•• ΤότεΤότε λοιπόνλοιπόν τατα στόµιαστόµια επικοινωνίαςεπικοινωνίας ανοίγουνανοίγουν



•• ΣτιςΣτις ΛΛ//ΘΘ συγκεντρώνονταισυγκεντρώνονται νεαράνεαρά ιχθύδιαιχθύδια καικαι

ώριµαώριµα άτοµαάτοµα

•• εισέρχονταιεισέρχονται::

•• αα) ) παθητικάπαθητικά ((παρασύρονταιπαρασύρονται απόαπό ρεύµαταρεύµατα, , 
παλίρροιαπαλίρροια) ) 

ββ) ) προσελκύονταιπροσελκύονται απόαπό τιςτις ευνοϊκέςευνοϊκές γιαγια αυτάαυτά

συνθήκεςσυνθήκες ((θερµοκρασίαθερµοκρασία, , αλατότητααλατότητα, , αφθονίααφθονία

τροφήςτροφής, , έλλειψηέλλειψη θηρευτώνθηρευτών. . 

Το σχετικά µικρό βάθος

του νερού των

λιµνοθαλασσών παρέχει

στα νεαρά ιχθύδια

προστασία από τους

θηρευτές τους



ΜεΜε τοτο τέλοςτέλος τηςτης ευνοϊκήςευνοϊκής περιόδουπεριόδου τατα ψάριαψάρια

προσπαθούνπροσπαθούν νανα εγκαταλείψουνεγκαταλείψουν τητη

λιµνοθάλασσαλιµνοθάλασσα

ΟιΟι κυριότεροικυριότεροι λόγοιλόγοι είναιείναι::

••ΗΗ ανάγκηανάγκη αναπαραγωγήςαναπαραγωγής: : 

••ΗΗ θερµοκρασίαθερµοκρασία τουτου νερούνερού

••ΗΗ αύξησηαύξηση τηςτης θολερότηταςθολερότητας



•• ΣτοΣτο τέλοςτέλος τηςτης άνοιξηςάνοιξης αρχέςαρχές καλοκαιριούκαλοκαιριού τατα στόµιαστόµια
επικοινωνίαςεπικοινωνίας κλείνουνκλείνουν

•• τατα εγκλωβισµέναεγκλωβισµένα ψάριαψάρια παραµένουνπαραµένουν σταστα υφάλµυραυφάλµυρα νεράνερά
τωντων λιµνοθαλασσώνλιµνοθαλασσών όλοόλο τοτο καλοκαίρικαλοκαίρι. . 

•• ΑπόΑπό τατα τέλητέλη ΑυγούστουΑυγούστου τατα ψάριαψάρια αρχίζουναρχίζουν τηντην πορείαπορεία
προςπρος τητη θάλασσαθάλασσα

•• ΤότεΤότε αρχίζειαρχίζει καικαι ηη αλιείααλιεία τουςτους ηη οποίαοποία κρατάκρατά µέχριµέχρι τοτο
ΦεβρουάριοΦεβρουάριο. . 

•• ΗΗ αλιείααλιεία γίνεταιγίνεται κυρίωςκυρίως µεµε παγίδευσηπαγίδευση στιςστις συλληπτικέςσυλληπτικές
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις πουπου είναιείναι τοποθετηµένεςτοποθετηµένες σταστα στόµιαστόµια, , ότανόταν
τατα ψάριαψάρια κινούνταικινούνται αντίθετααντίθετα στοστο εισερχόµενοεισερχόµενο ρεύµαρεύµα τηςτης
πληµµυρίδαςπληµµυρίδας καικαι στηνστην προσπάθειαπροσπάθεια τουςτους νανα εξέλθουνεξέλθουν στηστη
θάλασσαθάλασσα..



••ΟιΟι άνθρωποιάνθρωποι γνωρίζονταςγνωρίζοντας τατα παραπάνωπαραπάνω

εκµεταλλεύτηκανεκµεταλλεύτηκαν τιςτις µετακινήσειςµετακινήσεις τωντων

ψαριώνψαριών καικαι δηµιούργησανδηµιούργησαν τατα

παραδοσιακάπαραδοσιακά ιχθυοτροφείαιχθυοτροφεία ((διβάριαδιβάρια) ) µεµε
σκοπόσκοπό τηντην αποδοτικότερηαποδοτικότερη αλιείααλιεία..



•• ΗΗ εκµετάλλευσηεκµετάλλευση αυτούαυτού τουτου χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού καικαι ηη
µετατροπήµετατροπή τωντων λιµνοθαλασσώνλιµνοθαλασσών σεσε µονάδεςµονάδες
καλλιέργειαςκαλλιέργειας ψαριώνψαριών γίνεταιγίνεται µεµε τηντην τοποθέτησητοποθέτηση
συστηµάτωνσυστηµάτων πουπου επιτρέπουνεπιτρέπουν τηντην είσοδοείσοδο τωντων
νεαρώννεαρών ιχθυδίωνιχθυδίων καικαι εµποδίζουνεµποδίζουν τηντην έξοδόέξοδό τουςτους
προςπρος τηντην θάλασσαθάλασσα. . 



••οο εγκλωβισµόςεγκλωβισµός τωντων ψαριώνψαριών µέσαµέσα στηστη

λιµνοθάλασσαλιµνοθάλασσα αναγκάζειαναγκάζει τατα ψάριαψάρια νανα

υπόκεινταιυπόκεινται στιςστις µεταβολέςµεταβολές τωντων

φυσικοχηµικώνφυσικοχηµικών παραµέτρωνπαραµέτρων τουτου νερούνερού, , 
ακόµηακόµη καικαι ότανόταν αυτέςαυτές δενδεν τατα ευνοούνευνοούν..



ΗΗ εκµετάλλευσηεκµετάλλευση τωντων ΛιµνοθαλασσώνΛιµνοθαλασσών

•• ΈτσιΈτσι λοιπόνλοιπόν έχειέχει δηµιουργηθείδηµιουργηθεί µιαµια παραδοσιακήπαραδοσιακή

δραστηριότηταδραστηριότητα

•• ΦιλικήΦιλική προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον

•• ΜεΜε σηµαντικάσηµαντικά οικονοµικάοικονοµικά οφέληοφέλη γιαγια τιςτις κοινωνίεςκοινωνίες

τωντων παράκτιωνπαράκτιων περιοχώνπεριοχών



ΙχθυοπανίδαΙχθυοπανίδα τωντων λιµνοθαλασσώνλιµνοθαλασσών



Sparus aurata Sparus aurata 



Dicentrarchus labraxDicentrarchus labrax



Anguilla anguillaAnguilla anguilla



Diplodus puntazzoDiplodus puntazzo



Belone beloneBelone belone



Gobius nigerGobius niger



Atherina boyeriAtherina boyeri



Solea soleaSolea solea



Chelon labrosusChelon labrosus



Liza ramado (Risso, 1826)Liza ramado (Risso, 1826)



Liza aurata (Risso, 1810)Liza aurata (Risso, 1810)



Mugil cephalusMugil cephalus



Ευχαριστώ για τη προσοχή σας


