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θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο είλαη λα γλσξίζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ηνπο
πδάηηλνπο πόξνπο ηνπ ηόπνπ καο θαη λα κάζνπκε γηα ηα πξντόληα πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηνύο. Έηζη ρσξηζηήθακε ζε δύν νκάδεο: ε πξώηε λα
θαηαγξάςεη θαη λα κειεηήζεη ην πδάηηλν ζηνηρείν ηνπ ηόπνπ καο θαη ε δεύηεξε
λα εληνπίζεη θαη λα κειεηήζεη ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζ’ απηό. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο νη νκάδεο καο επηζθέθηεθαλ, κειέηεζαλ θαη
θσηνγξάθεζαλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηνπ Αηησιηθνύ θαη
παξαθνινύζεζαλ ην κνλνήκεξν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ κε ζέκα ην
αιάηη θαη ην βηόηνπν ησλ αιπθώλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ε
πεξηβαιινληηθή καο νκάδα ηεο Β΄ηάμεο επηζθέθηεθε ηε ιίκλε Σξηρσλίδα όπνπ
είρε ηε δπλαηόηεηα λα ζαπκάζεη ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, λα θαηαγξάςεη ηελ
αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα(αιηεία, λεξόκπινη, λεξνηξηβέο, δξαζηεξηόηεηεο θαη
αζιήκαηα ζην λεξό),λα επηζθεθηεί ηνλ παξαιίκλην νηθηζκό ηεο Κάησ Μπξηηάο
θαη λα απνιαύζεη ην ππέξνρν θπζηθό πεξηβάιινλ κε ηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ
Γηραινξέκαηνο θαη ηε ζέα πνπ θόβεη ηελ αλάζα από ην ρσξηό Μπξηηά.

Α. Αχελώος ποταμός

Ο Αρειώνο είλαη ν δεχηεξνο ζε κήθνο πνηακφο ηεο Διιάδαο. Πεγάδεη απφ ηελ
νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην φξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη), λφηηα λνηηνδπηηθά ηνπ Μεηζφβνπ θαη κεηά απφ κηα δηαδξνκή 220 ρηιηνκέηξσλ εθβάιιεη
ζην Ηφλην πέιαγνο, έρνληαο ζρεκαηίζεη κε ηηο πξνζρψζεηο ηνπ ηα λεζηά Δρηλάδεο.
Καηά ηε δηαδξνκή ηνπ δηέξρεηαη απφ ηνπο λνκνχο Σξηθάισλ, απφ ηα φξηα ησλ
λνκψλ Καξδίηζαο θαη Άξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα φξηα ησλ
λνκψλ Δπξπηαλίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο. Γηαρσξίδεη κε ηελ πνξεία ηνπ ηελ
Αθαξλαλία απφ ηελ Αηησιία, δηαζρίδνληαο δηαδνρηθά ηηο ηερλεηέο ιίκλεο
ησλ Κξεκαζηψλ, ηνπ Καζηξαθίνπ θαη ηνπ ηξάηνπ θαη αξδεχεη ηελ πεδηάδα
ηνπ Αγξηλίνπ. ηε ξνή ηνπ πξνο ην Ηφλην δέρεηαη ηα λεξά ησλ παξαπνηάκσλ
ηνπ Αγξαθηψηε, Σαπξσπνχ, Σξηθεξηψηε θαη Ηλάρνπ. ήκεξα νη ηξεηο πξψηνη
ρχλνληαη ζηελ ηερλεηή ιίκλε ησλ Κξεκαζηψλ θαη ν ηέηαξηνο ζηελ ηερλεηή ιίκλε
ηνπ Καζηξαθίνπ. Θεσξείηαη ν πινπζηφηεξνο ζε λεξά γεγελήο πνηακφο ηεο Διιάδαο.
Ο Αρειψνο, κε γεσγξαθηθά ζηνηρεία Δ 21 17 θαη Ν 37 38, εκπίπηεη ζηελ απφθαζε
ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο 2006/613/ΔΚ θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηφπνπο
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζηε κεζνγεηαθή γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Ζ νλνκαζία Αρειψνο πηζαλφηαηα λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ξίδα «αρ» πνπ ζεκαίλεη
λεξφ θαη ην ζπγθξηηηθφ επίζεην «ιψσλ» πνπ ζεκαίλεη θαιχηεξνο. Ζ ιατθφηεξε
νλνκαζία ηνπ πνηακνχ είλαη Αζπξνπφηακνο ή Άζπξνο. Τπάξρνπλ αξθεηέο εθδνρέο
γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο απηήο, νη πιένλ δηαδεδνκέλεο ηε ζπλδένπλ κε ηελ

αθξηζκέλε εηθφλα ηνπ πνηακνχ θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο φηαλ ιηψλνπλ ηα
ρηφληα ή κε ην ιεπθφ ρξψκα ησλ ραιηθηψλ ζηηο φρζεο ηνπ θαη ηελ άζπξε ιάζπε πνπ
θαηεβάδεη ην ξεχκα ηνπ.
ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, απνθαζίζηεθε ε αμηνπνίεζε ησλ πδάησλ ηνπ
Αρειψνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηιέρζεθε λα θαηαζθεπαζηεί
έλα θξάγκα πνιχ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, απφ ρψκα θαη ραιίθη, ην νπνίν παξακέλεη
σο ζήκεξα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Δπξψπεο: ην Φξάγκα ησλ Κξεκαζηψλ. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1962 θαη 1966, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο
κεγαιχηεξεο ηερλεηήο ιίκλεο ηεο Διιάδαο, ηεο Λίκλεο ησλ Κξεκαζηψλ.
Σαπηφρξνλα, φκσο, απαίηεζε θαη ηελ εθθέλσζε 15 ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ, φπσο
ν Άγηνο Βαζίιεηνο, ηα ίδεξα θη ν Μαπξηάο, ρσξηά ηα νπνία βπζίζηεθαλ ζηα λεξά
ηεο ιίκλεο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν 1968, νινθιεξψζεθε θαη δεχηεξν, κηθξφηεξν
θξάγκα ζηνλ Αρειψν, ην θξάγκα Καζηξαθίνπ, ην νπνίν, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ,
δεκηνχξγεζε ηε Λίκλε Καζηξαθίνπ. Έλα ηξίην θξάγκα, ην πδξνειεθηξηθφ θξάγκα
ηξάηνπ, θαηαζθεπάζηεθε δχν δεθαηίεο αξγφηεξα, ην 1989, ην νπνίν δεκηνχξγεζε
κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ ηερλεηή Λίκλε ηξάηνπ.

Πξντόληα
Α. Ρύδη
Καιιηέξγεηα ξπδηνχ ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ.
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 ηδξχζεθε ζην Αγξίλην ε γλσζηή εηαηξεία Agrino,
αθνχ ππήξρε ζηελ πεξηνρή παξαγσγή νζπξίσλ θαη ξπδηνχ. Άιισζηε ην ξχδη
θαιιηεξγείηαη ζηα δέιηα ησλ πνηακψλ θαη εδψ ππάξρεη ν Αρειψνο, νπφηε ππήξραλ νη
θαηάιιειεο
εδαθνινγηθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
ξπδηνχ. Όκσο αθνχ πέξαζαλ ηα
ρξφληα ε θαιιηέξγεηα ηνπ ξπδηνχ
άξρηζε λα αλεβαίλεη πξνο ηα
βφξεηα
δηφηη
άιιαμαλ
νη
θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο
δεδνκέλνπ φηη πην πνιχ λεξφ
βξίζθεηαη ζηα βφξεηα παξά ζηα
λφηηα ηεο ρψξαο. Οπφηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο θαιιηέξγεηαο βξίζθεηαη πιένλ
ζηελ Μαθεδνλία, ζηα δέιηα ησλ κεγάισλ πνηακψλ Αμηνχ, Αιηάθκνλα, Λνπδία, θαη
ζηηο έξξεο ζηνλ ηξπκφλα. Έηζη, ε εηαηξεία επέιεμε λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο

θαιιηέξγεηαο θαη λα είλαη θνληά ζηνπο παξαγσγνχο γηα λα ειέγρεη ηελ πξψηε χιε.
Δπέιεμε λα θάλεη κηα ζεκαληηθή επέλδπζε – έλα δεχηεξν εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη
επεμεξγαζίαο απφιπηα θαζεηνπνηεκέλν κέζα ζηελ θαιιηέξγεηα ξπδηνχ -, ζηελ
βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζην Αγξίλην ην λέν θηίξην
γξαθείσλ θαη ζχγρξνλσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηεο εηαηξείαο.

Β. Καπλόο

Αξκάζηαζκα

Φύηεκα θαπλνύ
ηελ Αηησιναθαξλαλία ε θαπλνθαιιηέξγεηα ρξνλνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην
17ν αη. Οη ηδαληθέο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο, καδί κε ηε θξνληίδα θαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ θαπλνπαξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο, ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
θαπλνθαιιηέξγεηαο. Σν Αγξίλην, ε θαπλνχπνιε ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ζα γλσξίζεη
κεγάιε πξφνδν, απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αη. πνπ άξρηζε ε επέθηαζε ηεο
θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εκπνξίαο ηνπ
θαπλνχ. Σα θεκηζκέλα θαπλά ηεο πνηθηιίαο «ηζεκπέιηα Αγξηλίνπ» δηνρεηεχνληαλ
ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηα εθιεθηά θαπλά ηεο πνηθηιίαο «κπξσδάηα
Αγξηλίνπ» εμάγνληαλ ζηελ Αίγππην. Ο Δπάγγεινο Παπαζηξάηνο ζην βηβιίν ηνπ «Ζ
δνπιεηά θαη ν θφπνο ηεο», γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Τν Αγξίλην, ζαλ θέληξν

παξαγωγήο θαπλνύ ηνπ Ννκνύ Αηηωιναθαξλαλίαο, ήηαλ αλέθαζελ γλωζηό γηα ηελ
παξαγωγή εθιεθηώλ θαπλώλ ηεο πεξηθεξείαο θαη ηδίωο ηωλ θαπλώλ Ζαπαληίνπ,
Παξαβόιαο θαη Ξεξνκέξνπ γηα ηελ εζωηεξηθή θαηαλάιωζε, θαζώο θαη θαπλώλ
κπξωδάηωλ γηα ην εμωηεξηθό, πνπ είραλ δήηεζε ζηελ αγνξά ηεο Αηγύπηνπ».Ζ αλάπηπμε
ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ηνπ θαπλνχ, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο επεμεξγαζίαο, δηαινγήο θαη εκπνξηθήο δεκαηνπνίεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θαπλνκάγαδα – θαπλαπνζήθεο ζηελ πφιε, φπνπ εξγάδνληαλ
εθαηνληάδεο γπλαίθεο θαη άλδξεο θαπλεξγάηεο. Ζ θαπλνθαιιηέξγεηα ζπλερίδεηαη θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αη. Καη ν θαπλφο γλσξίδεη άιινηε πεξηφδνπο απμεκέλεο
δήηεζεο, νπφηε ε αγξνηηθή νηθνλνκία ηνλψλεηαη θαη άιινηε πεξηφδνπο θξίζεο, νπφηε
δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο, εληάζεηο θαη δηακαξηπξίεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν
θαπλφο επέηξεςε ηελ νκαιή ζρεηηθά απνξξφθεζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μ. Αζίαο θαη
ηνπ Πφληνπ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή, είηε σο θαιιηεξγεηέο ζηα
θαπλνρψξαθα είηε σο θαπλεξγάηεο ζηα θαπλνκάγαδα ηνπ Αγξηλίνπ. Σα ρξφληα ηεο
Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνπ αθνινπζνχλ, ζα ζπληξίςνπλ ηελ αλζνχζα θαπληθή
νηθνλνκία. Οη άλζξσπνη, φπσο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζην Αγξίλην αληηκεησπίδνπλ ην
πξφβιεκα ηε επηβίσζεο. Ζ ζπιινγηθή κλήκε θαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ
αλζξψπσλ πνπ βίσζαλ απηά ηα «πέηξηλα ρξφληα», αλαπαξηζηνχλ ηε θηψρεηα θαη ηελ
εμαζιίσζε ηνπ ηφηε. Αλαθέξνληαη, φκσο, θαη ζηελ πξφνδν πνπ ζπληειείηαη ζηα
κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξφλσλ, ράξε ζηε κεγάιε
πξνζπάζεηα ησλ θαπλνπαξαγσγψλ, ε παξαγσγή αλεβαίλεη ζηαδηαθά ζε πςειά
επίπεδα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ κειέηε ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
πεξηνρήο. ηαζκφ ζηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνπ θαπλνχ απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο
θαιιηέξγεηαο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, νη παξαγσγνί ζα νδεγεζνχλ απφ ηα
ηζεκπέιηα ζηα Βηξηδίληα. Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία θαπλνχ, πνπ απνηειεί ηε βάζε
ησλ ακεξηθάληθσλ ηζηγάξσλ ηχπνπ blend, ηα νπνία θαηέθιπζαλ ηε δηεζλή αγνξά.
Αλαγθαζηηθά ινηπφλ, νη θαπλνθαιιηεξγεηέο εγθαηαιείπνπλ ηελ παξαδνζηαθή
θαιιηέξγεηα θαη ζηξέθνληαη ζηε λέα, ε νπνία απαηηεί επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο παξαγσγήο, ραξαθηεξίδεηαη φκσο ηδηαίηεξα
απνδνηηθή. Με ηελ αλαηνιή ηνπ 21νπ αη. ν θαπλφο γέξλεη ζηε δχζε ηνπ. Σν 2006 κε
ηελ εθαξκνγή ηεο νιηθήο θαη άκεζεο απνζχλδεζεο ηεο πξηκνδφηεζεο απφ ηελ
παξαγσγή, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θαπλνπαξαγσγψλ εγθαηέιεηςαλ ηελ θαιιηέξγεηα.
Δδψ ν θαπλφο ηειεηψλεη γηα ηελ Αηησιναθαξλαλία.

Γ.Καιακπόθη
Σν θαιακπφθη, θπηφ ηνπ νπνίνπ ε αλάπηπμε απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ,
θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ αηησιηθή πεδηάδα θπξίσο ζηνλ θάκπν ηνπ Λεζηλίνπ
θαη ηνπ Αγγειφθαζηξνπ. Γπζηπρψο, δηακαξηπξίεο θαη δπζαξέζθεηα ππάξρεη απφ
πιεπξάο παξαγσγψλ θαιακπνθηνχ ιφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ πψιεζεο, αλ θαη
ζπλερίδνπλ ηφζν ηελ θαιιηέξγεηα φζν θαη ηε ζπγθνκηδή.

Γ.Βακβάθη
Ζ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ζρεδφλ ηηο κηζέο
αξδεπφκελεο εθηάζεηο ηεο ρψξαο θαη είλαη έλα απφ ηα θχξηα γεσξγηθά πξντφληα ηεο
ρψξαο. Καιιηεξγείηαη ζηελ Θεζζαιία, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ζηε ηεξεά
Διιάδα. ζηνπο λνκνχο Φζηψηηδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο. Αλ θαη αξθεηνί βηάζηεθαλ
λα πξνβιέςνπλ φηη έλεθα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δπζθνιηψλ

πνπ βηψλεη ε γεσξγία ηνπ ηφπνπ καο νη γεσξγνί εγθαηαιείπνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο γηαηί
αδπλαηνχλ πιένλ λα ηα θαιιηεξγήζνπλ, νη αγξφηεο καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη
βακβαθνπαξαγσγνί, κε ην κεξάθη θαη ηνλ ηδξψηα ηνπο γηα άιιε κηα θνξά ηνπο
δηέςεπζαλ. Σα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε θεηηλή ήηαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο
ρξνληέο γηα ηνπο Έιιελεο βακβαθνπαξαγσγνχο. Απφ ηα 2,5 εθ. ζηξέκκαηα βάκβαθνο
πνπ θαιιηεξγήζεθαλ παξήρζεζαλ πεξίπνπ 800.000 ηφλνη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο
βάκβαθνο. Ζ θαιιηεξγεηηθή παξάδνζε θαη εκπεηξία ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ, ε
ρξήζε ησλ πην ζχγρξνλσλ κέζσλ θαη θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, νη επλντθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ θαιιηέξγεηα, αιιά θαη ηε ζπγθνκηδή θαη ε απνπζία
πξνζβνιψλ (π.ρ. πξάζηλν ζθνπιήθη), ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο βνήζεζαλ φρη
κφλν ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο βάκβαθνο, αιιά θαη δηακφξθσζαλ ηηο
απνδφζεηο ζε πςειά επίπεδα. Ζ εμέιημε απηή έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα
ησλ παξαγσγψλ, ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαη ηηο εμαγσγέο, ελψ δελ πξέπεη λα
παξαγλσξίδεηαη ε αμία ησλ ππνπξντφλησλ ηεο εθθφθθηζεο, φπσο ε βακβαθφπηηα πνπ
απνηειεί εμαηξεηηθά πινχζηα δσνηξνθή θαη ην βακβαθέιαην κε επξεία ρξήζε ζηε
κεηαπνηεηηθή βηνηερλία θαη βηνκεραλία.

Άιιεο θαιιηέξγεηεο
Όζνλ αθνξά ζηα θεπεπηηθά, θαιιηεξγείηαη ην ζπαξάγγη ,ην νπνίν απαηηεί κεγάιεο
πνζφηεηεο λεξνχ θαη ακκψδε εδάθε ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηελ παξαπνηάκηα
πεξηνρή ηνπ Αρειψνπ, επνκέλσο ε έθηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί είλαη
πεπεξαζκέλε. Καιιηεξγείηαη επίζεο ε θξάνπια, ην πεπφλη, ην θαξπνχδη, ην αθηηλίδην,
νη ειηέο θαη ηα ηξηθχιιηα. Γίλνληαη επίζεο πεηξάκαηα θαη πξνζπάζεηεο λα
θαιιηεξγεζνχλ θπηά πνπ δίλνπλ βηνθαχζηκα γηα λα αληηθαηαζηαζεί κέξνο ηνπ
εηζνδήκαηνο πνπ έδηλε ε θαπλνθαιιηέξγεηα.

πγθνκηδή ζπαξαγγηνύ

Β. Σριχωνίδα λίμνη
Ζ Λίκλε Σξηρσλίδα είλαη ε κεγαιχηεξε ιίκλε ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζηνλ
λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, κεηαμχ ησλ επαξρηψλ Μεζνινγγίνπ θαη Σξηρσλίδαο, λφηηα
ηνπ Παλαηησιηθνχ φξνπο θαη βφξεηα ηνπ φξνπο Αξαθχλζνπ, εθηείλεηαη απφ ηα
αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά θαη ζπλδέεηαη δπηηθά κε ηε γεηηνληθή ιίκλε Λπζηκαρία.
Έρεη επηθάλεηα 95,8 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, κέγηζην κήθνο 21,5Km θαη κέγηζην
βάζνο 58 m.
Πέξα απφ ηελ θπζηθή ηεο νκνξθηά ε πεξηνρή δηαζέηεη θαη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα.
Σν θπηνπιαγθηφλ ηεο ιίκλεο πεξηιακβάλεη 90 είδε, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη
κνλαδηθά ζηνλ θφζκν. Ζ παξαιίκληα βιάζηεζε ζηελ Σξηρσλίδα απνηειείηαη απφ
αησλφβηα πιαηάληα, ηηηέο, θξάμνπο, ιεχθεο, θαβάθηα, ιπγαξηέο, θππαξίζζηα, δάθλεο,
πηθξνδάθλεο, επθαιχπηνπο, θαιακηέο, βνχξια, ςαζηά, βαιηψδεηο εθηάζεηο θαη
εζπεξηδνεηδή, ελψ ην άξσκα ησλ ινπινπδηψλ ηελ άλνημε δαιίδεη. Αθξηβψο πάλσ από
ηε ιίκλε, ιίγν έμσ απφ ην Πεηξνρψξη, ππάξρεη αθφκε έλα αξθεηά κεγάιν θαηάινηπν
δάζνπο ήκεξσλ βειαληδηψλ. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ επίζεο ζπάληα ινπινχδηα φπσο
λνχθαξα, θπθιάκηλα, γιαδηφιεο θαη πιήζνο απφ νξρηδέεο.
Ο δσηθφο ηεο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ πνιιψλ εηδψλ ςάξηα, φπσο δξνκίηζα,
ηζνπξνχθια, αζεξίλα, θππξίλη (γξηβάδη), ινπξνγνβηφο, ρέιη, γνπξλάξα,
ηξηρσλνβεινλίηζα, ζαιηάξα, θνπλνππφςαξν, γιαλίδη, λαλνγνβηφο. ηα λεξά ηεο
ιίκλεο δνπλ αθφκε ζπφγγνη, νζηξαθψδε θαη καιάθηα. ηα λεξά ησλ ξεκάησλ, θπξίσο
ζηηο εθβνιέο ηνπο, δνπλ αξθεηά ςάξηα φπσο ε κπνχιθα, ε κπξηάλα, ε ιηάξα, ε ληάζθα
ή ηζίκα. Δθηηκάηαη φηη νη αιηεπφκελεο πνζφηεηεο ςαξηψλ ππεξβαίλνπλ ηνπο 350
ηφλνπο εηεζίσο. Ζ νξληζνπαλίδα ηεο ιίκλεο είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Έρνπλ
παξαηεξεζεί πάλσ απφ 140 είδε πνπιηψλ. Απφ απηά, ηα 30 είδε - ηνπιάρηζηνλ αλήθνπλ ζηα απεηινχκελα θαη απζηεξά πξνζηαηεπφκελα απφ ηελ θνηλνηηθή
λνκνζεζία Natura 2000, φπσο είλαη ην κπεθαηζίλη, ε λεξνθνηζέια, ε λεξφθνηα, νη
αγξηφπαπηεο, ην βνηαιίδη, ε θαηζνχια, ε αιθπφλε, ν θαιαθξνθφξαθαο, ν εξσδηφο, νη
θαιαξίδεο θαη πνιιά άιια. Γχξσ απφ απηήλ δνπλ επίζεο βίδξεο, ακθίβηα, εξπεηά θαη
άιια, απφ ηα νπνία ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε βίδξα, θαζψο θαη
πιήζνο εληφκσλ (πιεθφπηεξα θαη θνιεφπηεξα)
Οη εηζξένπζεο πνζφηεηεο λεξνχ πξνέξρνληαη απφ πεγέο, θπξίσο ππφγεηεο θαη απφ
15 κεγάινπο θαη αξθεηνχο κηθξφηεξνπο ρείκαξξνπο, νη νπνίνη μεθηλνχλ απφ ην
Παλαηησιηθφ θαη ηνλ Αξάθπλζν θαη θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε.Πνζφηεηα λεξνχ
πξνέξρεηαη θαη απφ απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο Παλαηησιίνπ – Καηλνχξγηνπ.
Ζ δεκηνπξγία ηεο ιίκλεο ήηαλ απνηέιεζκα κεγάισλ γεσινγηθψλ αλαθαηαηάμεσλ.
Ζ Σξηρσλίδα είλαη ππφιεηκκα παιαηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ιίκλεο πνπ θαηαιάκβαλε
πξντζηνξηθά νιφθιεξε ηε ιεθάλε Αγξηλίνπ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη
φηη έιαβε ρψξα πξηλ απφ 15 - 20 εθαηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ.
χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ζηα αξραία ρξφληα ππήξρε κέζα ζηε ιίκλε κηα πφιε
πνπ βπζίζηεθε. Ζ πφιε απηή είρε ηξεηο θψλνπο θαη ίζσο απφ εθεί πήξε ην φλνκά ηεο ε
ιίκλε: Σξεηο θψλνη, Σξηρσλίδα. Μηα άιιε εθδνρή, κάιινλ ε επηθξαηέζηεξε, είλαη φηη
πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηελ αξραία πφιε Σξηρψλην, πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε ιίκλε,
θνληά ζην ρσξηφ ηεο Γαβαινχο
ρεηηθά κε ηα πξντόληα πνπ παίξλνπκε απφ ηε ιίκλε, ε Σξηρσλίδα είλαη απφ ηηο
πην πινχζηεο ιίκλεο ηεο Δπξψπεο ζε είδε ςαξηψλ. Φηινμελεί 25 είδε απφ ηα νπνία 16

είλαη βξψζηκα ελψ έλα απφ απηά , ν λαλνγνβηφο, είλαη θαζαξά ελδεκηθφ ηεο ιίκλεο
θαη δελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν. Δίλαη έλα απφ απφ ηα κηθξφηεξα
ζπνλδπιφδσα ηνπ πιαλήηε κηαο θαη ηα ψξηκα ζειπθά άηνκα δελ μεπεξλνχλ ηα 2
εθαηνζηά κήθνο. Σν γλσζηφηεξν ςάξη ζηε ιίκλε είλαη ε αζεξίλα πνπ γελλά ηα απγά
ηεο λσξίο ηελ άλνημε. Σν Μάε ηα λεαξά ςαξάθηα ηξέθνληαη θαηά θνπάδηα ζηα
πινχζηα ζε πιαγθηφλ λεξά ησλ βάιησλ. ρεκαηίδεη ζηελ Σξηρσλίδα έλαλ πνιχ
αμηφινγν πιεζπζκφ θαη είλαη αληηθείκελν ηδηαίηεξα απνδνηηθήο αιηείαο αθνχ έρεη
κεγάιε εκπνξηθή αμία. Απηφρζνλα θαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλα ζηα νηθνζπζηήκαηα
ηεο ιίκλεο είλαη θαη ε δξνκίηζα, ην ζηξσζίδη, ε ληάζθα, ν ινπξνγσβηφο ,ηα
θνπλνππφςαξα, ην πεξίθεκν γιαλίδη θαη νη ηζεξνχθιεο, θνηλφ θππξηλνεηδέο ςάξη πνπ
ςαξεχεηαη κε θαιάκη ζηελ φρζε θαη καγεηξεχεηαη απφ ηνπο ληφπηνπο κε παξαδνζηαθφ
ηξφπν.

Γ. Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου- Αιτωλικού

Πειάδα ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ
Η Ληκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηεο Διιάδαο πνπ απνηειεί
έλα μέβαζν ηεο ζάιαζζαο απφ ηηο πξνζρψζεηο ηνπ Αρειψνπ. Πξφθεηηαη γηα
παξαζαιάζζηα ιίκλε, πξν ηνπ Μεζνινγγίνπ, κε ζαιάζζην λεξφ πνπ εθηείλεηαη απφ
ηελ Άθξα Μπακπαθνχια, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ Δπήλνπ, κέρξη ηνπο πξφπνδεο ηνπ
φξνπο Καηζηιάξε πξνο ην Ηφλην Πέιαγνο, θαη ζε βάζνο κέρξη ηνπ ηρζπνηξνθείνπ
ηνπ Αηησιηθνχ. Υσξίδεηαη απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ απφ έλα
παξάθηην δηάδσκα, χςνπο κέρξη 80 εθαηνζηά απφ κέζε ζηάζκε ζαιάζζεο, πνπ
δεκηνχξγεζαλ νη πξνζρψζεηο ησλ πνηακψλ Δπήλνπ θαη Αρειψνπ. Έρεη κέγηζην
κήθνο πεξίπνπ 27.300 κέηξα θαη κέγηζην πιάηνο 14.800 κέηξα. Σν κεγαιχηεξν βάζνο
ηεο ιηκλνζάιαζζαο απηήο θηάλεη ηα 5-6 κ., αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έρεη βάζνο
πνπ δελ μεπεξλάεη ην κηζφ κέηξν. Κνληά ζηηο αθηέο ην βάζνο θηάλεη ην 0,1 ηνπ
κέηξνπ θαη γη' απηφ είλαη πξφζθνξνο ηφπνο γηα αιπθέο. Δληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο
πθίζηαληαη νθηψ ηζηνξηθέο λεζίδεο νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηελ
ηζηνξία ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ
1821 φπνπ αλαδείρζεθαλ ηφπνη εξσηζκψλ. Απηέο είλαη, (θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά):
ην Βαζηιάδη, ε Θνιή, ε Κιείζνβα, ην Κφκκα, ε Μαξκαξνχ, ε Πιψζηαηλα,
ν Πξνθνπάληζηνο θαη ν ρνηληάο, πξν ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ αληίζηνηρα νλνκαζίεο

ηα παξαθείκελα επηκέξνπο ηρζπνηξνθεία.Ζ ιηκλνζάιαζζα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
γλσζηή ζπλζήθε RAMSAR θαη απνηειεί πεξηβαιινληηθφ πάξθν θαη νηθνζχζηεκα.
Κνληά ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ βξίζθεηαη θαη ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ
Αηησιηθνχ
Ζ ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηησιηθνύ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην νκψλπκν λεζάθη θαη ηελ
πφιε.ρεκαηίζηεθε απφ ζεηζκηθή έθξεμε θαη γη' απηφ έρεη κεγάιν βάζνο, πνπ θηάλεη
ηα 28 κέηξα, αιιά θαη γιπθά λεξά. Γηα ην ιφγν απηφ βγάδεη ςάξηα κεγαιχηεξα απφ
απηά ηεο γεηηνληθήο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Μεζνινγγίνπ. Δίλαη κεγάινο θαη
ζεκαληηθφο πγξνβηφηνπνο.

Αεξνθσηνγξαθία ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Αηησιηθνχ
Ο πδξνβηφηνπνο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ,έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο
Μεζνγείνπ, ζπληζηά έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα αβαζψλ λεξψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
βάιησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα αμηφινγε πνηθηιία επηκέξνπο βηνηφπσλ. Σφζν ηα
εθηεηακέλα ιαζπνηφπηα φζν θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζηηο ιηκλνζάιαζζεο αικπξφβαιηνη
,ηα γλσζηά «άιηζηλα», απνηεινχλ είδε βηνηφπνπ πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ έληνλα κε
απηέο. Οη αικπξφβαιηνη έρνπλ ηδηφκνξθε βιάζηεζε απφ θπηά πνπ είλαη γλσζηά κε ηε
ιατθή νλνκαζία αικπξέο ή αξκπξήζξεο. Δθεί πνπ ηα λεξά είλαη γιπθά επλνείηαη ε
αλάπηπμε αγξηνθάιακσλ θαη ςάζαο . Έηζη ζρεκαηίδεηαη έλα ηδηαίηεξν είδνο βηφηνπνπ
γλσζηφ σο θαιακψλεο . Οη θαιακψλεο θαη ηα ςαζνηφπηα ηεο πεξηνρήο πεξηνξίδνληαη
πηα ζε ιίγα ζεκεία ηεο ιηκλνζάιαζζαο ,θπξίσο ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Κιείζνβαο
.Σέινο, ζπάληνη ζρεκαηηζκνί ζε πεξηνρέο πγξνηφπσλ είλαη ινπξνλεζίδεο πνπ
δηαρσξίδνπλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο απφ ηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Γλσζηή είλαη ε
ινπξνλεζίδα «Λνχξνο»,πνπ δηαρσξίδεη κεγάιν ηκήκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ
Μεζνινγγίνπ απφ ηνλ Παηξατθφ .
ε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ινπξνλεζίδαο
ζρεκαηίδνληαη ακκνζίλεο πνπ θηάλνπλ ζε χςνο 5-6κ .
Αλ θαη ε νξληζνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε κε ηα κεγάια έξγα ηεο
πεξηφδνπ 1960-1978 ,εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηεο
Διιάδνο .Έσο ηψξα έρνπλ απαληεζεί 272 είδε πνπιηψλ . Απαληψληαη θνπάδηα
θαιαξηδψλ θαη παπηψλ(θπξίσο ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αηησιηθνχ ), ιεπηφξακθνη
γιάξνη, φια ζρεδφλ ηα είδε εξσδηψλ ,δξεπαλνζθαιίδξεο ,γιαξφληα
θαη
ιεπθνπειαξγνί .
Ζ πεξηδηάβαζε ζηελ ιηκλνζάιαζζα ζα ήηαλ ειιηπήο αλ παξαιείπακε λα
αλαθεξζνχκε ζηηο παζζαισηέο λεξέληεο θαηνηθίεο, ηελ παξαδνζηαθή κεζνινγγίηηθε

πειάδα, πνπ άιινηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελδηαίηεκα θαη εξγαζηήξη απφ ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ δηβαξηνχ θαη άιινηε ζαλ κφληκε ή παξαζεξηζηηθή θαηνηθία αζηηθψλ
νηθνγελεηψλ , εθεί ζην πιάη ηνπ δξφκνπ ηεο Σνπξιίδαο ή ηεο Πεξηκεηξηθήο. Μηιάκε
θπζηθά γηα ηελ παιαηά πειάδα ,πνπ δείγκα ηεο δελ ζψδεηαη ζήκεξα ,πνπ θηηαρλφηαλ
κε ηα ζπγγελή θπζηθά πιηθά :μχιν, θαιάκη θαη αδηάβξνρν ρφξηα απφ έκπεηξνπο
ηερλίηεο πνπ δνχιεπαλ κε κεξάθη θαη ηέρλε γηα έλαλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αξρηηεθηνληθήο πάλσ ζηε ζάιαζζα. Έηζη ,αλάινγα κε ηε ρξήζε
είρακε κηα ηδηαίηεξε δηαξξχζκηζε θαη θαηαλνκή ησλ ρσξψλ, ησλ αλνηγκάησλ θαη ηνπ
ηξφπνπ πξνπέιαζεο. Αιιά ε κεζνινγγίηηθε πειάδα, φπσο ηελ μέξακε θαη ηελ
γλσξίζακε είλαη πηα έλα καθξηλφ παξειζφλ ρσξίο γπξηζκφ. Γξαθηθά, ηέινο, είλαη ηα
ηδηφκνξθα παξαδνζηαθά πιενχκελα ηεο ιηκλνζάιαζζαο γλσζηά ζαο γαίηεο,
ζηαθλνθάξηα θαη πξπάξηα.Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ε
έιιεηςε θαξίλαο. Σα ζθάθε απηά θηλνχληαλ παιαηφηεξα κε παληά, πνπ ζήκεξα κφλν
νη κεξαθιήδεο ηα δηαηεξνχλ

Προϊόντα
Σν Μεζνιφγγη είλαη ν πην θεκηζκέλνο ηρζπνπαξαγσγηθφο ηφπνο ζηελ Διιάδα. Ζ
ιηκλνζάιαζζα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο πεγή πινχηνπ ησλ ληφπησλ κε ηελ
ειεχζεξε αιηεία,ηα νξγαλσκέλα δηβάξηα (ηρζπνηξνθεία ) θαη ηηο αιπθέο ηεο .Σα
θπξηφηεξα ςάξηα ηεο είλαη ν θέθαινο ,ε ηζηπνχξα, ην ινπξάθη, ν ρσβηφο, ην
ζνπβινκπηάξη, ν ζθνξπηφο, ε γιψζζα, ην κπμηλάξη, ν δξφγγνο, ην κπινθφπη, ε
ρεινπδίηζα , ην θαζαξφρειν, ην κνπξκνχξε, ν ιαπθίλνο, ε βειάληζζα, ν ζπάξνο, ε
θαβάηζα, ε δαξγάλα, ν δαξγφο θαη ε κπάθα, έλα είδνο θεθαιφπνπινπ απφ ην νπνίν
βγαίλεη ην πεξίθεκν απγνηάξαρν.
Σν απγνηάξαρν (Mugil cephalus), (εηπκνινγία: «απγφ + ηαξηρεχσ») είλαη ηξφθηκν
πνπ απνηειείηαη απφ ηαξηρεπκέλα απγά ςαξηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξν πξντφλ
ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Σν απγνηάξαρν είλαη ζηελ νπζία ηα
απγά ηνπ ζειπθνχ θέθαινπ, ηεο
"κπάθαο" φπσο ηελ απνθαινχλ
ζηελ πεξηνρή, ηα νπνία νη ληφπηνη
επεμεξγάδνληαη κε αιάηη θαη ζηε
ζπλέρεηα ηα εκβαπηίδνπλ κέζα ζε
θεξί
γηα
λα
δηαηεξεζνχλ
αλαιινίσηα.
Σν
απγνηάξαρν
ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο
ην ραβηάξη ηεο Διιάδαο θαη είλαη
ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζηνπο Έιιελεο
αιιά θαη ζε άιινπο ιανχο, θπξίσο
ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Σν απγνηάξαρν είλαη έλα πξντφλ κε
ηδηαίηεξα πςειή δηαηξνθηθή αμία ην νπνίν δηαζέηεη θαλαηηθνχο ιάηξεηο αλά ηνλ
θφζκν.
Σα ρέιηα θαη νη πίλεο ηνπ Αηησιηθνχ, πίλεο ηεξάζηηεο, ηξηγσληθέο. Μφιηο
εκθαληζηεί ερζξφο, ε πίλα αλνίγεη, θαηαπίλεη ηνλ θξνπξφ ηεο θαη θιείλεη γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ θαη νη δχν. Πίλεο έρεη σο ηνλ Μάε. Σηο μεξνηεγαλίδνπλ ή ηηο
καγεηξεχνπλ γηαρλί κε ηνκάηα.

Σν Πάζρα πάιη πξνηηκνχλ ην ρέιη. Ορηάξη ή ζηα θάξβνπλα. Σν πξψην ην ηξππνχλ
ζηε κέζε θαη ελ ζπλερεία ζηεξεψλνπλ ηα άθξα ζε ζρήκα 8 θαη ην ςήλνπλ. Ή πάιη ηα
«αλνηρηά» θφβνληαη πξνζερηηθά θαηά κήθνο θαη αλνίγνληαη ζηα δχν έηζη πνπ ε
ξαρνθνθαιηά λα κείλεη ζηε κία πιεπξά. Μηα ηξίηε απφ ηηο 11 ληφπηεο ζπεζηαιηηέ ηνπ
παρνπινχ ςαξηνχ είλαη ην ρέιη κπνπξγέην. Σξίβνπλ ιίγν θξεκκχδη μεξφ, πεξηρχλνπλ
κε ιάδη, ηνπνζεηνχλ κέζα ζηελ θαηζαξφια ην ςάξη, θαιχπηνπλ κε λεξάθη,
παζπαιίδνπλ κε κπφιηθν πηπέξη θαη βξάδνπλ ζε πνιχ δπλαηή θσηηά. Οηαλ ην
«κπνχγην» εμαηκίζεη ην λεξφ, αιαηίδνπλ, πεξηρχλνπλ κε ιεκφλη θαη ζεξβίξνπλ.
Ρηγέ αρηβάδεο, θαβνπξάθηα ιαδηά θαη κπιε, βαζηινθάβνπξεο ,πεηξνθαβνχξηα θαη
γαξηδνχιεο, αζεξίλεο, γνβηνί, θεθαινεηδή, γιψζζεο, ζνππηέο, θαιακαξάθηα,
ρηαπνδάθηα θαη ηθάδεο ςαξεχνληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα απφ ςαξάδεο πάλσ ζε ζαΐηεο,
ζηαθλνθάξηα θαη πξπάξηα πνπ είλαη ηα ηδηφηππα πιενχκελα ησλ Αηησιηθησηψλ, δίρσο
θαξίλα θαη κε γξαθηθφ ζθαξί.
«... ιεκέξηαζεο εδψ λα κειεηήζεηο
θαηλνχξηα θνχξζα θη άιια θνληθά
θνπξζάξνο, θη εξσηεχηεθεο ηελ ιίκλε
ηελ ήξεκε θαη γίλεζαη ςαξάο»
γξάθεη ν Παιακάο. Έηζη ιππεηεξά απέδσζε ηνλ βίν ησλ αιηέσλ ζηα ραξαθηηθά ηεο ε
Βάζσ Καηξάθε.

Γ. Αιπθέο Μεζνινγγίνπ
Σα κεγάια ιεπθά φξε πνπ αληαλαθινχλ ην εθηπθισηηθφ ηνπο θσο ζην κπιε ηεο
ζάιαζζαο δελ είλαη παξαίζζεζε ηνπ θνπξαζκέλνπ ηαμηδηψηε, φπσο θαη νη άζπξεο
ηεηξάγσλεο εθηάζεηο δελ απνηεινχλ αξθηηθά ηνπία. Οη αιπθέο, απνζπαζκέλεο απφ
νπνηαδήπνηε εηθφλα ζπλνδεχεη κηα πεξηνρή, δεκηνπξγνχλ έλα εληππσζηαθφ
αμηνζέαην.
Αιπθή νλνκάδεηαη ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπ αιαηηνχ. ηελ Διιάδα κε ηα 16.000
ρηιηφκεηξα αθηψλ, νη αιπθέο βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο. Δπίπεδεο αβαζείο δεμακελέο,
δηαηξνχληαη ζε δηακεξίζκαηα πνπ αθήλνπλ λα θπθινθνξεί ζαιαζζηλφ λεξφ αλάκεζά
ηνπο. Όηαλ ην λεξφ εμαηκίδεηαη, αθήλεη ην αθαηέξγαζην αιάηη πνπ πεξηείρε κέζα ζηηο
δεμακελέο.
Αλ φιεο νη αθηέο ήηαλ θαηάιιειεο γηα αιπθέο, ηφηε ην αιάηη δε ζα είρε θακία
εκπνξηθή αμία. Ο ρψξνο φπνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί κηα αιπθή πξέπεη λα δηαζέηεη
ηα εμήο ζηηρεία:
-ζαιαζζηλφ λεξφ
-αξγηιψδεο αδηαπέξαζην έδαθνο-ειηνθάλεηα (ε ειηαθή ελέξγεηα ιεηηνπξγεί σο
θαηαιχηεο ζηε δηαδηθαζία)
-αηνιηθή ελέξγεηα
Δθηφο επνκέλσο απφ ηνλ θαηάιιειν ρψξν κηαο κεγάιεο επίπεδεο έθηαζεο δίπια
ζηε ζάιαζζα, απαηηνχληαη ηδαληθέο εδαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γηα λα
επλνείηαη ε εμάηκηζε.

Οη Αιπθέο Μεζνινγγίνπ θαιχπηνπλ ζε έθηαζε ην κηζφ θαη πιένλ ηνπ ζπλφινπ
ησλ Διιεληθψλ αιπθψλ. ε ζχλνιν 21.290 ζηξεκκάησλ, θαιχπηνπλ ηα 11.120
ζηξέκκαηα θαη παξάγνπλ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε αιάηη ηηο
αιπθέο εκθαλίδνληαη δηάθνξα είδε θπθηψλ ,πδξφθηια θπηά φπσο ηα ςαζηά, ην
αγξηνθάιακν θαη ηα βνχξια. Σα θπηά ησλ αικπξφβαιησλ ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξε
θαηεγνξία θπηψλ, ηα αιφθπηα, ηα νπνία αληέρνπλ ζε πςειέο αιαηφηεηεο εδαθψλ.
πάληα είδε πνπιηψλ ηξέθνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ Αιπθψλ Μεζνινγγίνπ. Πνιιά
απφ απηά ραξαθηεξίδνληαη σο απεηινύκελα ή σο πηζαλψο απεηινχκελα κε εμαθάληζε
ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο. Πνπιηά φπσο
ν ζαιαζζνζθπξηρηήο, ην βνπηερηάξη, ή ε αβνθέηα, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ Αιπθψλ. Μεξηθά πνπιηά δε, φπσο ν αζεκόγιαξνο,
ην λαλνγιάξνλν θαη ην πνηακνγιάξνλν, δεκηνπξγνχλ εδψ ηηο θσιηέο ηνπο θαη
αλαπαξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Αιπθήο. Σα εξσδηφκνξθα ηέινο είλαη πνπιηά κε
καθξχ ιαηκφ θαη ξάκθνο, θαη κηθξνχ σο κεζαίνπ κεγέζνπο πφδηα. Οη θπξηφηεξνη
εθπξφζσπνη ηεο νκάδαο απηήο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο αιπθέο είλαη νη ηζηθληάδεο: ν
αξγπξνηζηθληάο, ν αζπξνηζηθληάο,ν ζηαρηνηζηθληάο-ζηαρηήο εξσδηφο.

Δξσδηνί ζηηο αιπθέο Μεζνινγγίνπ

Αιάηη

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ αιαηηνχ είλαη παλάξραηα. Τπνινγίδεηαη φηη ην αιάηη
απνθάιπςε ηηο πνιιαπιέο ηνπ ηδηφηεηεο πεξίπνπ 13.000 ρξφληα πξηλ! Ζ ζεκαζία ηνπ
γηα ηνλ νξγαληζκφ έγηλε απνιχησο αληηιεπηή απφ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ
νξγαλψζεθαλ ζε θνηλσλίεο. Κξέαο, λεξφ, δεκεηξηαθά θαη αιάηη απνηεινχζαλ ηε
βάζε ηεο δηαηξνθήο. Δθείλε ηελ πεξίνδν αλαθαιχθζεθε ηπραία πάλσ ζε παξάθηηνπο
βξάρνπο ή ζε ιίκλεο ζρεκαηηζκέλεο δίπια ζηε ζάιαζζα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ,
ην αιάηη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ σζψληαο ηνπο
αλζξψπνπο λα βξνπλ ηξφπνπο παξαγσγήο θαη αξγφηεξα επεμεξγαζίαο ηνπ.
Σν αιάηη ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο είρε ηφζν κεγάιε αμία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
σο λφκηζκα αγνξαπσιεζηψλ. Οη θάηνηθνη ηεο Θξάθεο πνπινχζαλ δνχινπο
εηζπξάηηνληαο αιάηη θαη νη Αζηάηεο ην αληάιιαζαλ κε αγαζά.
Αμηνπεξίεξγν είλαη ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο
πεξηιακβάλνπλ ηε ιέμε «αιάηη». Σν φλνκά ηνπ αλαθέξεηαη πξψηε θνξά απφ ηνλ
Όκεξν σο ζπλψλπκν ηεο αξραίαο ιέμεο γηα ηε ζάιαζζα, δειαδή «αιο». Οη Ρσκαίνη
αλαγξακκαηίδνληάο ην, ην ρξεζηκνπνηνχλ σο “sal” πεξηγξάθνληαο ην κηζζφ ηνπ
ιεγεσλάξηνπ ν νπνίνο πιεξσλφηαλ ζε αιάηη. ηηο κέξεο καο δηαηεξνχκε
ην “salary” γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ «κηζζνχ» θαη ην “sale” γηα ηηο πσιήζεηο.

άιηζηλα ζηηο αιπθέο

Οη πνιπζχρλαζηνη δξφκνη ηνπ αιαηηνχ απφ ηε Βελεηία ζηελ Κίλα ή απφ ηε
Μεζφγεην ζηε Βφξεην Δπξψπε, θαηέζηεζαλ έληνλε ηελ αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ηεο
παξαγσγήο ηνπ. Οη ρψξεο πνπ δε δηέζεηαλ ζάιαζζα αλαθάιπςαλ ην νξπθηφ αιάηη θαη
θαηαζθεχαζαλ κεραληζκνχο εμφξπμήο ηνπ. Πνιιά απφ ηα νξπρεία ηεο Δπξψπεο εθηφο
απφ ηε ρξεζηηθή ηνπο ζεκαζία, αμηνπνηνχληαη ζήκεξα θαη σο ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα.
Ζ ηδηνξξπζκία ηεο θχζεο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ κεραλεκάησλ, ε αλαβίσζε
ηεο ηζηνξίαο ηνπο είλαη ειθπζηηθά γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ Μνπζείσλ Άιαηνο ζηελ
Κξαθνβία θαη ην λεζί Salt Spring ζηνλ Καλαδά.
Οη ειιεληθέο αιπθέο παξαθξάδνπλ ην παιηφ slogan Sea, Sun, Sand κε ην πην
επίθαηξν Sea, Sun, Salt…Σα κεγάια «ηεγάληα» κε ηνπο κηθξνζθνπηθνχο θξπζηάιινπο
αιαηηνχ πνπ ιακππξίδνπλ, γνεηεχνπλ θάζε επηζθέπηε είηε αλήθεη ζην αλζξψπηλν
είδνο είηε φρη. Γχξσ απφ ηηο αιπθέο δεκηνπξγήζεθε έλα αλζεθηηθφ είδνο βιάζηεζεο
πνπ πξνζέιθπζε ζπάληα πηελά θαη ςάξηα. Απφ ην θζηλφπσξν σο ηελ άλνημε πνπ ην
λεξφ εμαηκίδεηαη, εθηφο απφ ην αιάηη κέλνπλ ζηηο δεμακελέο θαη κηθξννξγαληζκνί νη
νπνίνη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθψλ θπηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηατδνπλ ην
δσηθφ
βαζίιεην.
Οη
αιπθέο Μεζνινγγίνπ
ζηελ
Αηησιναθαξλαλία θαη Κίηξνπο
ζηελ
Πηεξία ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθνί πδξνβηφηνπνη πνπ εληάζζνληαη ζηε Γηεζλή
ζπλζήθε Ramsar.

Δ. Ακβξαθηθόο θόιπνο-Παξάθηηεο πεξηνρέο
Ινλίνπ Πειάγνπο

Ο Ακβξαθηθόο θόιπνο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θιεηζηνχο θφιπνπο ηεο
Διιάδαο. Ζ είζνδνο ηνπ θφιπνπ είλαη ζην ζηελφ πέξαζκα κεηαμχ ηνπ Αθηίνπ (απφ
ηελ πιεπξά ηεο Αηησιναθαξλαλίαο) θαη ηεο Πξέβεδαο. Ο θφιπνο πήξε ην φλνκά ηνπ
απφ ηελ αξραία Ακβξαθία, πφιε θηηζκέλε ζηνλ πνηακφ Άξαρζν, ζηε ζέζε ηεο
ζεκεξηλήο Άξηαο. ηνλ θφιπν ρχλνπλ ηα λεξά ηνπο νη πνηακνί Λνχξνο θαη Άξαρζνο.
ηνλ κπρφ ηνπ Ακβξαθηθνχ είλαη θηηζκέλε ε Ακθηινρία. Κνληά ζηελ Ακθηινρία είλαη
ην αθξσηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, φπνπ ιεηηνπξγεί θάξνο. Ζ Βφληηζα είλαη επίζεο
κηα άιιε ζεκαληηθή θσκφπνιε ζηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ απφ Ακθηινρία
πξνο Πξέβεδα θαη Λεπθάδα. ηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη δφζεθε
ζηε θπθινθνξία ην 2002 ππνζαιάζζηα ζήξαγγα πνπ ζπλδέεη ην Άθηην κε ηελ
Πξέβεδα. ηνλ θφιπν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ιηκέλα ηεο Ακθηινρίαο παξνπζηάδεηαη θαηά
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (ηδηαίηεξα ηνλ Αχγνπζην) ην θαηλφκελν θσζθνξηζκνχ ηεο
ζάιαζζαο, ην νπνίν νθείιεηαη ζε ζπζζψξεπζε κηθξννξγαληζκψλ (πιαγθηνχ).

Ζ ππνζαιάζζηα γέθπξα Αθηίνπ- Πξέβεδαο
Σν νηθνζύζηεκα ηνπ Ακβξαθηθνύ: Ο Ακβξαθηθφο θφιπνο είλαη έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά νηθνζπζηήκαηα ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. Δδψ δηαρεηκάδεη πεξίπνπ ην 1/3
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ πδξφβησλ πνπιηψλ ηεο ρψξαο καο. ηε ιηκλνζάιαζζα
Σζνπθαιηφ θσιηάδνπλ πεξίπνπ 35 δεπγάξηα αξγπξνπειεθάλσλ, απηνχ ηνπ ζπάληνπ
θαη απεηινχκελνπ είδνπο. Σα δεζηά, ξερά θαη πινχζηα ζε θεξηέο χιεο λεξά, είλαη ην
ηδαληθφ κέξνο γηα αλαπαξαγσγή φισλ ζρεδφλ ησλ εηδψλ ηεο ζαιάζζηαο παλίδαο.
Γιψζζεο, θεθαιφπνπια, ιαπξάθηα, ηζηπνχξεο, ρέιηα, γαξίδεο, ζνππηέο είλαη κεξηθά
κφλν απφ ηα είδε ςαξηψλ πνπ ράξηζαλ ζηνλ Ακβξαθηθφ ηνλ ηίηιν ηεο πην πινχζηαο
ιηκλνζάιαζζαο ηεο ρψξαο. Παξφια απηά αθφκε θαη ζήκεξα νη αλζξνπσγελείο πηέζεηο
πνπ δέρεηαη ν Ακβξαθηθφο είλαη έληνλεο. Βηνκεραληθά, θηελνηξνθηθά θαη γεσξγηθά
απφβιεηα ξίρλνληαη αλεμέιεγθηα ζηελ θιεηζηή ζάιαζζα. Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκε
εληνλφηεξν κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ζην Λνχξν θαη ζηνλ Άξαρζν, κε
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο εηζξνήο γιπθνχ λεξνχ θαη δπζθνιία ζηελ αλαλέσζε ησλ
λεξψλ. θνππίδηα, κπάδα θαη θάζε ινγήο ζηεξεά απφβιεηα πλίγνπλ ηνπο θαιακηψλεο
θαη ηα έιε. Οη ςαξάδεο φκσο ζηελ Κνξσλεζία, ζην Μχηηθα, ζηε Βφληηζα βιέπνπλ ηηο
ςαξηέο ηνπο λα κεηψλνληαη ζπλερψο θαη ηε ζάιαζζα πνπ έζξεςε γεληέο θαη γεληέο λα
αξγνπεζαίλεη. Σν Μάξηην ηνπ 2008 ηδξχζεθε ην Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ
Ακβξαθηθνχ κε ζθνπφ ηνλ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ ζπάληνπ
απηνχ νηθνζπζηήκαηνο, αθνχ νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνλ Ακβξαθηθφ είλαη κεγάιεο
βαξχηεηαο:
ε πξνβιεκαηηθή αλαθπθισζε ησλ λεξψλ,
ε ξππαλζε ,νη δεμακελεο θαπζηκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ακθηινρίαο,ε ππεξαιηεπζε θαη
ε έιιεηςε κέηξσλ πνηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.

Πξντόληα
Χέιηα
Σξνθή πινύζηα ζε Ω3 ιηπαξά.

Tα ρέιηα (anguilla-anguilla) γελλνχλ ηα απγά ηνπο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ησλ
αξγαζζψλ. Ξεθηλνχλ ηε δσή ηνπο σο πιαγθηνληθέο πξνλχκθεο πνπ νλνκάδνληαη
"ιεπηνθέθαινη". Παξαζπξκέλεο απφ ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα (Gulf Stream), θηάλνπλ
ζηηο αθηέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο φπνπ θαη κεηακνξθψλνληαη ζε
γπαιφρεια. Ζ αιίεπζε ηνπο μεθηλά αξρέο Ννέκβξηνπ θαη νινθιεξψλεηαη ζηα ηέιε
Μαΐνπ.
Σηιάπηα
Πινύζηα ηξνθή ζε Βηηακίλε Β12 θαη θάιην.
Φάξη κε ιεπθή ζάξθα, ιεπηή γεχζε θαη ρακειά ιηπαξά είλαη ην θηιέην πνπ καο
δίλεη ε ηηιάπηα.
Σηιάπηα είλαη ε νλνκαζία ησλ ςαξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θηριίδα
θπιή. Καηνηθνχλ ζε θξέζθν λεξφ, ξερά ξέκαηα, πνηάκηα θαη ιίκλεο. Δίλαη ε ηξίηε
πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ςαξηψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα ε Οreochromis.
Aπνηειεί κία εμαηξεηηθή πεγή θσζθφξνπ κε ρακειφ ζπλνιηθφ ιίπνο, ρακειά
θνξεζκέλα ιίπε, θαη ιίγεο ζεξκίδεο.
Κέθαινο
Ο θέθαινο (mugilidae cephalus) είλαη κηθξφ ςάξη 30-70 εθαηνζηψλ.
Έρεη γθξηδνκφιπβε ξάρε, αζεκηέο πιεπξέο θαη αζεκφιεπθε θνηιηά κε ζθνχξεο
θαζηαλφρξσκεο πιατλέο γξακκέο απφ ηα ζσξαθηθά πηεξχγηα κέρξη ηε βάζε ηεο
νπξάο.
Οη θέθαινη δνπλ θαηά θνπάδηα θπξίσο ζε ξερά λεξά, κέζα ζε ιηκάληα, ζε
ιηκλνζάιαζζεο θαη θακηά θνξά αλεθνξίδνπλ θαη ζηα πνηάκηα.
Καιακάξηα
Σν Kαιακάξη ή Tεπζίο είλαη θεθαιφπνδν καιάθην θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα
ησλ κπνςηδψλ. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία είλαη (Loligo vulgaris). Γηαζέηεη ηα
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα Κεθαιφπνδα. Τπάγεηαη ζηα καιάθηα θαη
επίζεο αλήθεη ζηα δηβξάγρηα θαη δεθάπνδα. Ζ θχξηα ηξνθή ηνπ είλαη ηα ςάξηα.
Κνιπκπά δηαξθψο θαη δεη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηηο αθηέο.
Γάκπαξε

Ζ Γαξίδα Ακβξαθηθνχ ή Γάκπαξε επηζηεκνληθή νλνκαζία (Penaeus kerathurus)
είλαη έλα ελδεκηθφ θαη πνιχ λφζηηκν είδνο γαξίδαο πνπ γελληέηαη θαη αιηεχεηαη
κφλν ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν. Αλαπαξάγεηαη ην θαινθαίξη ζηα ξερά λεξά θνληά

ζηηο αθηέο, αιιά φηαλ ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θξπψλεη, μερεηκσληάδεη ζε κεγάιν
βάζνο. Σα ρξψκαηά ηεο είλαη αλνηρηφ θαθέ θαη αλνηρηφ θφθθηλν, κε θάζεηεο ξίγεο
πάλσ ζην ζψκα ηεο. Aλαπλέεη κε βξάγρηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο ελψζεηο ησλ
πνδηψλ κε ηνλ ζψξαθα.
Οζηξαθνεηδή

χκθσλα κε ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Αηησιναθαξλαλίαο,νη
θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη κχδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ
νξγαλσκέλεο νζηξαθνθαιιηέξγεηεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε εγθεθξηκέλεο δψλεο
θαιιηέξγεηαο δίζπξσλ καιαθίσλ θαη ηα νπνία ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
παξαζηαηηθά έγγξαθα φηη έρνπλ πεξάζεη απφ θέληξν απνζηνιήο, πνπ είλαη
εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε θαη παξέρεη εγγπήζεηο φηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηνη
έιεγρνη θαη είλαη θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ
νξγαληθψλ θνξηίσλ ζηνλ Ακβξαθηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε
ηφζν νη ηνπηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο φζν θαη ε Κπβέξλεζε λα πάξνπλ
άκεζα κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ νξγαληθψλ θνξηίσλ ηνπ Ακβξαθηθνχ, λα ηεζνχλ
άκεζα ζε ιεηηνπξγία νη απηφκαηνη ζηαζκνί κέηξεζεο ξππαληηθψλ θνξηίσλ ησλ
πδάησλ πνπ ζθνπξηάδνπλ απφ ην 2010 ζηηο ηάθξνπο θαη ηα πνηάκηα ηνπ
Ακβξαθηθνχ θαη λα παχζνπλ πεξηνδηθά ηελ ιεηηνπξγία φζσλ επηρεηξήζεσλ δελ
εθαξκφδνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ. Αιηείο θαη Δλεξγνί
πνιίηεο θάλνπλ ιφγν κεηαμχ άιισλ γηα αεηθνξηθή αλάπηπμε πέξημ ηνπ Ακβξαθηθνχ
κε πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζε
αλνηρηή ζάιαζζα, ηελ αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηελ
δεκηνπξγία ελφο νηθνηνπξηζηηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο θαη ζα αμηνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο.

.Σν

Ιόλην Πέιαγνο, ζαιάζζηα πεξηνρή δπηηθά ηεο Διιάδαο, βξέρεη ηηο
Ηηαιηθέο αθηέο ηεο Καιαβξίαο, ηεο Απνπιίαο θαη ηεο ηθειίαο, πξνο λφην απφ ην
ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ κεηαμχ Μάιηαο θαη Κξήηεο θαη πξνο αλαηνιάο απφ ηε
λφηηα Αιβαλία θαη ηελ δπηηθή Διιάδα. ην Ηφλην πέιαγνο βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν
βάζνο νιφθιεξεο ηεο Μεζνγείνπ. ην Ηφλην βξίζθνληαη θνληά ζηε επεηξσηηθή
Διιάδα πνιιά λεζηά, φπσο ε Κέξθπξα, νη Παμνί, ε Λεπθάδα, ε Κεθαινληά, ε Ηζάθε,
ε Εάθπλζνο, θαη ηα Κχζεξα, θαζψο θαη αξθεηά άιια κηθξφηεξα. Σν Ηφλην πέιαγνο
είλαη απφ ηηο πην ζεηζκνγελείο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, θαζψο βξίζθεηαη ζην ζεκείν
ζχγθιηζεο ηξηψλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ
Απνπιηαλήο).

(ηεο Δπξαζηαηηθήο, ηεο Αθξηθαληθήο θαη ηεο

Ηφλην Πέιαγνο
Δίλαη νιηγνηξνθηθή ζάιαζζα, φπσο φιεο νη ππνζάιαζζεο ηεο Μεζνγείνπ, δειαδή
έρεη πνιχ κηθξνχο πιεζπζκνχο ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ. Γεδνκέλσλ φκσο ησλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, ππάξρεη πνιχ κεγάιε πνηθηιία ζαιάζζηαο
δσήο, γη' απηφ θαη ε αιηεία εθεί είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε. Δπίζεο, ε δηαθάλεηά ηεο
είλαη κεγάιε.Ζ αιαηφηεηά ηεο είλαη 32‰, θαη ηα λεξά ηεο αλαλεψλνληαη θάζε 100
ρξφληα. Ο ηνπξηζκφο είλαη πνιχ αλεπηπγκέλνο ηφζν ζηα παξάιηα ηεο επεηξσηηθήο
Διιάδαο φζν θαη ζηα Δπηάλεζα. Σα ςάξηα θαη γεληθφηεξα ηα ζαιαζζηλά πξντφληα
είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο πξνεξρφκελα απφ ηνπο γχξσ θφιπνπο ηνπ Ηφλην Πειάγνπο,
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αιηείαο.
Tν επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεηαη ε λέα εγθαηάζηαζε
ζπζθεπαζίαο λσπψλ ηρζχσλ (δπλακηθφηεηαο 95 ηφλσλ εκεξεζίσο) θαη ςπθηηθψλ
απνζεθψλ ηνπ Οκίινπ «Νεξεχο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Α.Δ» ζην Πιαηπγηάιη Αζηαθνχ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ λέα εγθαηάζηαζε ζα ζεκάλεη θαη
ηελ κεηαθνξά ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξηνρή. Δίλαη
γλσζηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηνλ
ηνκέα ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηρζχσλ ηφζν ζηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηελ ππφινηπε ειιεληθή επηθξάηεηα, αιιά θαη ζε
άιιεο ρψξεο, κε έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηαηα
αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην ΑΔΠ θαη ζηελ ηνπηθή
αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ζηα πεξίπνπ 16.000 ρηιηφκεηξα ησλ ειιεληθψλ αθηψλ,
βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ 200 κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη 25
ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ, ελψ ζπλνιηθά απαζρνινχληαη 40.000 άηνκα θαη
παξάγνληαη πάλσ απφ 231.000 ηφλνη ηρζπξψλ. ηα κεζνγεηαθά είδε, θπξίσο ηζηπνχξα
θαη ιαβξάθη, ε ειιεληθή παξαγσγή αλέξρεηαη ζηνπο 90.000 ηφλνπο αλαδεηθλχνληαο
ηε ρψξα καο ζε πξψηε ζέζε ζηε Μεζφγεην, κε παξαγσγή πνπ μεπεξλά ην 50% ηεο
επξσπατθήο. Ζ Διιάδα απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ
ζε παγθφζκην επίπεδν. Λφγσ ηεο εμσζηξεθνχο αλάπηπμεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ
θιάδν, ε ζπλεηζθνξά ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ε ηζρπξή παξαγσγηθή βάζε ηνπ
θιάδνπ θαη ην πςειφ επίπεδν δηείζδπζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαζηζηνχλ ηελ
ειιεληθή ηρζπνθαιιηέξγεηα κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα
ην λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ζ ζηξνθή πξνο ηνλ πγηεηλφ
ηξφπν δσήο θαη ε ηάζε αχμεζεο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ςαξηνχ, ζε

ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ή πηψζε ηεο αιηείαο, πξννησλίδνπλ φηη νη ζπλζήθεο
πνπ ζα αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ζην κέιινλ ζα είλαη αξθεηά επλντθέο.
Μηα λέα έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Αιηεπκάησλ θαη ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο εμέηαζε ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ησλ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
παγθνζκίσο.Απφ ηα 75 ζπζηήκαηα πνπ επηζθνπήζεθαλ, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη
κεγαιχηεξε παξαγσγή ζεκαίλεη κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο,
σζηφζν ζπγθξηλφκελεο κε άιια είδε πξσηετληθήο παξαγσγήο, φπσο ε θηελνηξνθία, νη
ηρζπνθαιιηέξγεηεο είλαη πην «πξάζηλεο».Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε ηνλ κεγαιχηεξν
πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν πεξηιακβάλνπλ ην ρέιη, ην ζνινκφ θαη ηηο γαξίδεο εμαηηίαο
ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο θαη ηνπ φγθνπ ησλ αιηεπκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εθηξνθή ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη «πξάζηλεο» ηρζπνθαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ
ηα καιάθηα, ηα φζηξαθα θαη ηα θχθηα.
ηελ Αηησιναθαξλαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη 20 πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εηαηξίεο,
κε 51 κνλάδεο εθηξνθήο ζαιαζζίσλ κεζνγεηαθψλ ςαξηψλ, 13 ζπζθεπαζηήξηα θαη
πέληε ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, κε εηήζηα παξαγσγή πνπ θζάλεη ηνπο 15.000
ηφλνπο πεξίπνπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ηε Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε, μεπεξλά ηα 75 εθαηνκκχξηα επξψ. εκεία αηρκήο γηα ηνπο
πδαηνθαιιηεξγεηέο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά Ομηά, Πεηαιάο θαη Μάθξε,
ζηνλ φξκν θξφθα, θαη ζηε ρεξζφλεζν Γηφλη, πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ησλ Δρηλάδσλ, είλαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ζχγρξνλσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ.

Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζην Μχηηθα Αηησιναθαξλαλίαο
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