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Φαινόμενα αναξlκών συνθηκών στην καρστlκή κρυπτολlμνη
Αμ6ρακΙα
Κ. Αλμπανάκης, Α. Ψιλοβίκος, Κ. Βουβαλίδης και Χ. Παλικaρίδης
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Περlληψη
Η λίμνη Αμβρακία εΙναι μια βαθειά καΡΟl1κή κρυπτολΙμνη, υπολειμματική
της Τεταρτογενούς λίμνης Αγρινίου, στο ΒΔ άκρο της ομώνυμης τάφρου.

Έχει έκταση

14.5 km 2

για στάθμη

+ 25 m,

όγκο νερού

278

χ

106 m 3

και

τροφοδοτείται υπόγεια μέσω των κορστικών αγωγών του Ξηρόμεροu μό
νο κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Η ανανέωση του ν.ερού γίνε

ται

1

φορά κάθε

6

χρόνια.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νερού της Αμβρακ{ας είναι οι υψηλές
τιμές ?γωγιμότητας και η μεγάλη συμμετοχή θειικών ανιόντων λόγω

απόπλυσης γύψου από το υπόγειο νερό. ΤΟ καλοκαίρι, σε βάθος μεγα
λύτερο από

15-20 m

επικρατούν ανοξικές συνθήκες και ευνοείται η πα

ραγωγή υδροθεΙου και αμμωνΙας.

Η κακή ποιότητα του νερού επιτρέπει την περιορισμένη χρήση του
μόνο για αρδεύσεις, ενώ ψαίνεtαι 6η εnηΡεάζει (lρYηtlKά τους ζώνtες
οργανισμούς σης ακτές και μέσα στο νερό (φυτά, Ψάρια, nτηνά).
Στην Αμβρακία δεν έγιναν ονθρωπογενείς εnεμβάσεις, όπως συνέβη

στις άλλες Ακαρνανικές λίμνες, αλλά η λίμνη ακολούθησε τη φυσική
της εξέλιξη με nλήρη απομόνωσή τ/ς οπό το υδρολογικό σύστημα του
Αχελώου.

Abstract
The Iake Amvrakia is a deep, k.arstic, cryptoIake. remnant of the
Quaternary Iake of Agrinio, at the NW end of the Agrinio graben.
It has θΠ area of 14.5k m'l for the water \θνθ\ of +25m, maximurn
depth of 53 m and water volume of 278 χ 106 m 3 • It has an underground
water inflow from the Xeromero karstic area οπίΥ dυring the period ΟΙ the
rainf81ls. The water is renewed θνθΓΥ 6 years.
The νθΓΥ char8cteristic qualities of the water are high condυctlvity
and high content ίπ sulfide 8niOnS, both due to the in11υence of gypsum
ίπ the karstic water of the lake. Also, during the summer period the lake
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)ecomes anoxic· ίπ depth greater than 15 - 20 m, thus producing
1ydrosulfur and ammonia.
The fow quality of the water of the lake IimIts \ts use only for irrigation
::>urposes and inffuences life with\n and around the lake (pIants, fish, birds).
The lake Ambrakia was not affected by human activities unfIke the
other /akes of the area. It has been isola!ed from the hydro\ogical
system of Acheloos basin and fol\owed its own natural way as an
individual karstic lake.

Eισσyωy~
Η λίμνη ΑμβρακΙα βρίσκεται οτο βορειότερο άκρο τ/ς τοξοειδούς τά
φρoυ Αγρινίου και αποτελεί υπολειμμοτική μορφή της μεγάλης Τεταρτο
γενούς λΙμνης Αγρινίου. Η Αμβρακία διετήρησε τους τεκτονικούς χαρα

κτήρες της

ως

λίμνη,

εξελίχθηκε όμως

σε

ένα

καθαρά καροτικό

ταμιευτήρα.
Η Αμβρακία παρότι φαίνετοι σήμερο αποκομένη από τις λοιπές Ακαρ

νανικές λίμνες, δεν παύει να οποτελεΙ ένα σημαντικό ταμιευτήρα νερού
της λεκάνης του Κάτω Αχελώου, οε μια ιδιαίτερα ξηρή και άγονη περιο
xή τ/ς Αιτωλοοκαρνανίας.
Η λίμνη αυτ/ μελετήθηκε από τ/ν ερευνητική μας ομάδο στα πλαίοια
του

ερευνητικού προγράμματος

8477

της

Επιτροπής

Ερευνών

του

Α.Π.Θ. που αφορά στ/ λεκάνη του Κάτω Αχελώου, με χρηματοδότηση
της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γεν. Γραμματεiας
Δημοσϊων Έργων του γΠΕΧΩΔΕ.
Ευχαριστ[ες για τη συνεργαοία τους στ/ν έρευνα εκφράζουμε προς

το λέκτορα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Μ. Μήτρακα, προς τ/
Δρ. γδροχημικό κ. Ε. Ντάτσικα και προς το γεωλόγο κ. Α. Μουσουρίδη.
Η έρευνα στο χώρο της λίμνης πραγματοποιήθηκε με το πλήρως
εξοπλισμένο ερευνητικό σκάφος

.. ΑΙΟΛΟΣ"

τ/ς·ομόδας μας, το οποίο

μεταφέρθηκε στην Αμβρακία γισ το σκοπό αυτό.

Γεωγρσφικό

-

Γεωλογικό' στοιχείο

Η λίμνη Αμβρακ[σ βρίσκεται στο βορειότερο και στενότερο άκρο τ/ς

τάφρου Αγρινίου, μεταξύ του όρους Θύαμου ανατολικά και των λόφων
του Ξηρόμερου δυτικά. Έχει προσανστολισμό Β

- Ν,

σχήμα περίπου ανε

στρσμμένου Τριγώνου και φσίνεται απομονωμένη σπό τ/ν υπόλοιπη πε
ριοχή τ/ς τάφρου Αγρινίου.
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Μια ράχη χωρΙζει την Αμβρακία από ταν Αμβρακικό κόλπο ΟΤΟ βό

ρεια' στην περιοχή ΑμφιλοχΙας, ενώ χαμηλοί λόφοι χωρίζουν την Αμβρα

κία ότα νότια από τον Οζερό.
Η ΑμβρακΙα έχει σχηματιστεΙ σε ένα μεγάλο καροηκό βύθισμα τα
οποΙο κυριαρχεΙται από ανθρακικό πετρώματα της Ιονίου ζωνης. ΟΙ ΠΩ

λαιdτεροι σχηματισμοί είναι τα τριαδικό λατυπσπαγή με τις γύψους του
λόφου του Ξηρόμερου δυτικό, έντονα διαρρηγμένα και απσκαρστωμένα.

προς το βόρειο άκρο της δυτικής πλευρός επικροτούν ασβεστόλιθοι
της Βίγλας και του Παντοκράτορα ηλικΙας !ουραο\κο(ι και Κρητιδικού.

Στ/ν ανατολική πλευρό, σTlς απότομες πλαγιές του Θύαμου επικρατούν
ασβεστόλιθοι του ΗωκαΙνου.
Στο περιθώρια της ΑμβρaκΙας και ιδιαίτερα στα ανατολικό, έχει σχη
ματιστεΙ μια ζώνη πρόσφατων συνθετων αλλουβιακών ριπιδΙων (περιοχή
ΡΙβιου), ενώ στα νότια υπάρχουν νεαγενή ιζήματα σε χαμηλούς λό ~
φους.

Πολλές ομάδες ρηγμάτων Β/ΒΔ-Ν/ΝΑ πρασανατολισμού έχουν τε~

μαχΙσει τα ανθρακικά πετρώματα και έχαυν προκαλέσει ποικΙλα τεKτoνl~
κά φαινόμενα στην περιοχή αυτή.

Γεωμορφολογικάστοιχείο (ΠΙν.

1)

Η Αμβρακία κατέχει το βαθύτερο τμήμα ενός ασύμμετρου τεκτονικού
βυθίσματος, με απόκρημνα, σχεδόν κατακόρυφα δυτικά τοιχώματα (ρηξι

γενής δυτική πλευρά) και μεγάλης κλΙσης ανατολικά τοιχώματα.

Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση 101.5km"', από τα οποία τα
87 km 2 αποτελούν την περιλΙμνια χερσαία ζώνη και τα 14.5 αποτελούν
την έκταση της λΙμνης. Ένα ισχνό δίκτυο χειμάρρων αναπτΟσσεται στη
λεκάνη αυτή, ιδιαlτερα στις δυτικές πλαγιές του Θύαμουl· ανατολικά της

λΙμνης. Ένα σημαντικό μέρος της απορροής φαίνεται ότι λειτουργεί
υπόγεια.

Οι καρστικές μαρφές ιδιαίτερα οι επιφανειακές (δολινες, ουβάλες)
έχουν μεγάλη εξάπλωση στην περιοχή αυτή. ΟΙ

(1978)

Verginis & Leondaris

μάλιστα θεωροUν και την ίδια την Αμβρακία ως μια πόλγη, η

αποΙα έχει γεμίσει με καρατικό νερό,
Η λΙμνη έχει σχήμα περΙπαυ τριγωνικό με την κορυφή της προς νότο,

ενώ κατά τις περιόδους των βραχών το νερό καλυπτει μια αυλοκοειδή
προεξοχή με κατεύθυνση προς την Αμφιλοχία, με έκταση 2.7 km 2 • Η
έκταση της λίμνης επομένως μεταβάλλεται οπό

σε 11.8 km

2

,

14.5 km 2 το χειμώνα,

για στάθμη περίπου + 25 m. Η διακύμανση της στάθμης

υπαλογ[ζεται σε

1.0 -1.5 m

τα χρόνο.
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Γ. λlMNOλOΓlKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΜΟΡΦΟλΟΓΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

Διαύγεια

4-5 m

Διαστόσεις λίμνης

87 Km 2
3.7x13Km

Θερμοκρασία

Στά8μη (ρυθμιζ.)

+ 25 m

Αγωγιμότητα

11"C-28"C
881-991 μ5/Cι11

'Εκταση ιι.aθρέπτη

Διαλ.02

Uήll.ος ακτών

14.5 Km 2
53m 19.2m
-28 m
278 χ 106 m3
34.2 Km

Ανόmυγμα ακτών

2.5

Λ~Kόνη απορροής

Βάθη (μεγ.

- μέσο)

Βάθος lΙ.ρυπτοβυθίσματος
Όγκος λίμνης

ρΗ
Επιλίμνιο
γπολίμνιο

Β. YΔPOλOΓlKA ΠΟΙΧΕΙΑ

0-12mgII

7 - 8.5
0-10 m
20- 53 m

Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΜΥ Αγρινίου κατακρ.

930 mm/yr

Ολική σκληρ.

34.4 - 45.3~F

Όγll.ος

80.9
32.3

ΝΙΤΡιll.ό

0.8'7-4.1 mg/l
0-0.3 mg/l

lI.orall.p.

λιμ.

Συνολική απορροή

(0.40)

χ

χ

106 m~/yr
106 m3Jyr

ΌΎ!"ος lΙ.οτακρημνιομ.
lΙ.αθρέπτη
Όγκος εξατμ.

(1470 mm/y)

Καθαρή οπώλεια
ΚαθαΡές εισροές λίμνης

Ανανέωση

Νιτρώδη
Θειϊκό

13.5 χ 106
21.3 χ 106
7.8 χ 106
24.5 χ 106
6 χρόνιο

m3 /yr

Φωοφορικά

m 3 /yr

Αμμωνιακό

m 3 /yr
m]/yr

Cu

Ζπ

Fe
Μπ
5ί0 2

ΦΕκ

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.

438/86

300-346.2 mg/!
0.05-0.24 mg/l
0-0.38 mg/l
0.13-0.18 mg/l
<0.01 mg/l
< 0.02 mg/l
0.01 mg/l
1.8-6.1 mg/l
ΜΗ norlMO

Μορφολογικά, υδρολογικά, λιμνολογικά και ποιοτικά στοιχεία

του -:Ιερόύ της λίμνης Αμβρακίας [Ε.Ε. ΑΠΘ. Ερ. Πρ.
ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ7)

8477,

1995]

Η Αμβρακία αποτυπώθηκε τοπογραφικά από την ερευνητική μας ομά·
δα (βλtπε λιμνολΟΥικά στοιχεία) και βρέθηκε να έχει μέγιστο βάθος

53 m

και μέσο βάθος

19.2 m.

Κατά

συνέπεια

είναι μια κρυπτολ{μνη,

όπως και η ΤριχωνΙδα, αφού ο πυθμένας της βρίσκεται 28 m κάτω από
τη στάθμη της θάλασσας και αποτελεΙ το τοπικό βασικό επίπεδο της
περιοχής.
ΟΙ ακτές της λΙμνης έχουν μήκος

. μνες

34.2 km ,

είναι βραχώδεις, απόκρη

και αποκαρστωμένες δυτικά, και ομαλότερες προσχωσιγενείς ανα

τολικά.
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ΥδρολΟΥΙκό στοιχεία (Πίν.
Η

1).

προχωρημένη αποκόρστωση της περιοχής της Αμβρακίας δυσχε

ραίνει την εκτίμηση των υδρολογικών της στοιχεΙων. Αν λάβουμε υπόψη
το

μέσο

ετήσιο

(930 mm/y)

ύψος

των

κατακρημνισμάτων της

ΕΜγ

Αγρινίου

τότε μπορουμε να δεχτούμε ότι οι εισροές στη λίμνη από

τη λεκάνη απορροής της ανέρχοντοι σε

106 m3 το χΡόνο. Στον
καθΡέπτη της λίμνης καταλήγουν κατ' ευθείαν 13,5 χ 106 m 3 Iy, ενώ από
την εξότμιση (1470 mm/yr στα εξατμισίμετρα Λεσινίου και Καστρακίαu)
αφαιρούνται
είναι

7.8

χ

21.3 χ 106 m 3 Iyr,
106 m 3 Iyr.

32.3

χ

δηλαδή το έλλειμα νερού της Αμβροκίας

Κατά συνέπεια οι καθαρές εισροές νερού από το χώρο της λεκάνης

οπορροής της Αμβρακίας εκτιμώνται σε

24.5

χ

106 m3 .

Οι εισροές αυτές σε σχέση προς τον όγκο του νερού της λίμνης, ο

οπΟίος εκτιμήθηκε από την ερευνητική μας ομάδα σε

278

χ 10 δ

m3

είναι

ελάχιστες, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη λίμνη σε φυσική κατά
σταση.

Η ανανέωση του νερού της Αμβρακίας θα πρέπει να γίνεται κάθε

6

χρόνια περίπου.
Φυσlκά δεν αποκλείεται η ΑμβραΚία να τροφΟδοτείται με υπόγειο νε

ρό και από περιοχές εκτός της λεκάνης απορροής της, όπως γίνεται
στην Τριχωνίδα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η τροφοδοσία αυτή πρέ
πει να είναι πολύ περιορισμένη.

Λιμνολογικά στοιχεία
Στο Σχ.

1

δίνεται ο τοπογραφικός χάρτης της Αμβρακίας, όπως προ

έκυΨε από την ηχοβολιστική αποτύπωση της λίμνης με το σκάφος μας
ΑΙΟΛΟΣ. Στο χάρτη αυτό φαίνεται η ασυμμετρία της λίμνης η οποία
ακαλουθεΙ την ασυμμετρία του αναγλύφου και το μεγαλύτερο βάθος της

(53 m)

βρίσκεται κοντά στις δυτικές ακτές της.

Στο Σχ.

2

δίνονται οι τιμές των παραμέτρων της θερμοκρασίας, της

αγωγιμότητας, του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου και του ρΗ, από τις
οποΙες προκυπταυν τα ακόλουθα:

•

ΤΟ χειμώνα η λίμνη έχει ένα ελαφρό θερμοκλινές με υπολίμνιο
σε βάθος μεγαλύτερο από

15 m

και επιλίμνιο

12 -15°C,

11 °C

ενώ το καλο

καίρι παρουσιάζει πλήρη ανάπτυξη θερμοκλινούς με υπαλίμνιο

12°C,

μεταλίμνιο

12 - 13°C

το πάχος του μεταλιμνίου

και επιλΙμνιο

26 - 28°C.

(9-20 m) και η
(> 15°C).

11

Αξιοσημείωτο είναι

διαφορά θερμακρασίας με

ταξύ επιλιμνίοu και uπολιμνίοu
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ΑΥλ/ΚΩΔΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΥΡΙΩΣ
ΛΙΜΝΗ

Σχ.

1.

Βuθομετρική

αποτύπωση της λίμνης Αμβρακίας,

όπως έγινε. με το ερεuνητι

κό σκάφος Αίολος.
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Η αγωγιμότητα της Αμβρακίας είναι πολύ υψηλή, τριπλάσια περίπου
από αυτήν των άλλων Ακαρνανικών λιμνών. ΤΟ χειμώνα έχει τιμές

800-625

μS/cm. ομοιόμορφα κατανεμημένες ΟΤΟ βάθος. Το θέρος

έχει τιμές

890-991

μS/cm οι οποίες παρουσιάζουν μια παράξενη κο

τανομή με το βάθος, όπως φαίνεται στο Σχ.

4

(μεΙωση στα

15,30 m

και αύξηση στα βαθύτερα). Οι υψηλές τιμές της αγωγιμότητας ερμη
νεύoνται αν δεχθούμε ότι το υπόγειο - καρστικό νερό το οποίο διέρ
χεται από τους φακούς των γύψων των τριαδικών λατυποπαγών κα
ταλήγει στη λΙμνη. Τις Ιδιες τιμές αγωγιμότητας έχουν και οι καρ στι
κές πηγές της Λάμπρος σι οποίες αναβΛUζOUν στο νότιο άκρο του
καρστικaύ όγκου του Ξηρόμεροu.

• Το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο το χειμώνα έχει πολύ υψηλές τιμές
στην επιφόνεια .12 mg/l. ενώ σε βόθη μεγαλύτερα των 15 m μειώνεται
σταθερό μέχρι τα 5.2 mg/l στα 50 m. Αντιθετο το καλοκα{ρι η λίμνη
έχει επόρκεια οξυγόνου μέχρι τα 5 m βόθος, ενώ στη συνέχεια μειώ
νεται δραστικά η τιμή μέχρι σχεδόν μηδενισμου στα 15 m. Στα βαθύ
τερα στρώματο δεν υπόρχει οξυγόνο διαλυμένο στο νερό (ανοξικές
συνθήκες).

•

ΤΟ ρΗ, ουδέτερο το χειμώνα και αλκαλικό το θέρος παρουσιόζει σα
φή μείωση με την αύξηση του βόθους.

•

Η διαύγεια της ΑμβρακΙας μετρήθηκε σε

Ποιότητα νερού (Πίν.

4 - 5 m.

1)

Από χημικές αναλύσεις του νερού της ΑμβρακΙας που πραγματοπαιή
θηκαν κατό τη διάρκεια των δυσμενών συνθηκών του θέρους σε διόφο

ρα βόθη, προέκυψαν τα στοιχεία του πΙν.

1 για τις πιο σημαντικές πα

ραμέτρους του νερού.
Οι μεγόλες τιμές ολικής σκληρότητας και αγωγιμότητας του νερού,
συνοδεύονται από υψηλές nμές περιεκτικότητας του σε θειϊκό αvtόντα.
Υψηλές επίσης είναι και οι τιμές των νιτρικών, φωσφορικών και αμμω

νιακών. Τα αμμωνιακό έχουν μεΥόλες συγκεντρώσεις στα βαθύτερα
σΤΡώματα του νερού λόγω της επικρότησης των ανοξικών συνθηκών σε
αυτό. Όπως και στην περΙπτωση του Αιτωλικού, έτσι και στην Αμβρακία
υπόρχει υδρόθειο με χαρακτηριστική οσμή.

ΕΙναι πραφανές ότι η ποιότητα του νερού της ΑμβρακΙας δεν είναι
καλή και τα νερό. κυρίως το επιφανειακό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
μόνο για όρδευση.
Ίσως στην κακή ποιότητα του νερού να οφείλεται κοι η απουσία κο

λαμώνων από τις παρόκτιες περιοχές της λΙμνης.
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Η ΑμβρακΙα είναι η μόνη λίμνη της τόφροu ΑγρινΙοu, η οποία διαφέρει
σημαντικό ως προς την ποιότητα του νερου της από τις όλλες Ακαρνα
νικές λίμνες ,ι;:αι φαίνεται ότι δεν τροφοδοτείται με νερό από το σύοτη
μα του Αχελώου.

Σuζ~Tηση-ΣuμπεpόoμαTO
Η λίμνη Αμβρακία ακολούθησε τη φUΣΙKη εξέλιξη της μητρικής της λί
μνης Αγρινίου κοι απομονώθηκε ουσιαστικό από τις όλλες υπολειμματι
κές λίμνες της περιοχής.

Η μεγάλη αποκόρστωση, η έντονη τεκτονική KOI η μικρή τροφοδοσία
της σε νερό και φερτό υλικό, συνέβαλαν οτη διατήρηση της λΙμνης στη
σημερινή μορφή του κρυπτοβυθΙσματος,

αλλά προκάλεσαν επιδείνωση

της ποιότητος του νερού της. Αυτό συνέβη λόγω της απόπλυσης των
γύψων από τα υπόγειο νερό κοι της τροφοδοσίας της λίμνης με υλικό,
τα οπαία αύξησαν την αγωγιμότητα ταυ νερού και την περιεκτικότητα
του σε θει'\κά ανιόντα.
ΦαΙνεται όμως ότι η τροφοδοσία της λψνης σε υπόγειο νερό γίνεται
μόνο κοτό τη διάρκεια των βροχερών περιόδων. Κατά τη διάρκεια των
ξηρών περιόδων η
δημιουργούνται

τροφοδοσία

ανοξικές

σταματό,

το νερό γίνεται στάσιμο

και

συνθήκες στο βόθος λόγω πλήρους μηδενι·

σμού του διαλυμένου οξυγόνου σ' ουτό. Την επικράτηση των ανοξικών
συνθηκών στο βόθος ακολουθεί η ησραγωγ" υδροθε(ου και αμμωνιακών

ενώσεων. Την κατόσταση αυτή ευνοεΙ και η τοπογραφική θέση του πυθ
μένα της λίμνης που βΡίσι<εταl

28 m

χαμηλότερα από τη στάθμη της θά

λασσας και ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα κυκλσφορίας του νερού.
Η λίμνη Αμβρακία δεν δέχθηκε ανθρωπσγενεΙς επεμβάσεις, εκτός μι
κρών επεμβάσεων στην αυλσκοειδή προεξοχή της προς Αμφιλοχ[α (Γέ
φυρα Εθνικής οδαύ -χρησιμοποίησή της για βόσκηση ότο\l ξηραΙνεται).
Παρόλα αυτά οι φυσικές διεργασιες την οδήγησον σε αρνητικά αποτε·
λέσματα ως προς την ποιότητα του νερσύ της.
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