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Πού βρίσκεται η λίμνη;

Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η 

μεγαλύτερη λίμνη της 

Ελλάδας και βρίσκεται στον 

νομό Αιτωλοακαρνανίας, 

μεταξύ των επαρχιών 

Μεσολογγίου και Τριχωνίδας.

Έχει επιφάνεια 95,8 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

μήκος 21,5Km και βάθος 

58m.

Βιοποικιλότητα 

Βιοποικιλότητα ορίζουμε κυρίως το σύνολο των των βιολογικών ειδών, 

των οικοσυστημάτων και των πολιτισμών μιας περιοχής.

Πέρα από την φυσική της ομορφιά η 
περιοχή διαθέτει και μεγάλη 
βιοποικιλότητα. Η Τριχωνίδα αποτελεί 
μία από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας 
που συναντάται η Βίδρα (Η Βίδρα είναι 
θηλαστικό,μέλος της οικογένειας 
Μυστελιδών.Επίσης είναι γνωστή και 
ως ενυδρίδα.

Η λίμνη διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια 
ορνιθοπανίδα καθώς έχουν 
παρατηρηθεί σε αυτή περισσότερα 
από 200 είδη πουλιών μερικά από τα 
οποία ιδιαίτερα σπάνια όπως ο 
πορφυροτσικνιάς. 

Η Τριχωνίδα φιλοξενεί επίσης 25 είδη 
ψαριών.

Βρίδα 

 

Προβλήματα
•Ρύπανση από απόβλητα ελαιοτριβείων, 

τυροκομείων, σφαγείων, οικιακών 

λυμάτων. 

•Ρύπανση από την αλόγιστη χρήση 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 

•Αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες. 

•Παράνομο ψάρεμα κυρίως με χρήση 

δυναμίτη, τράτας, διχτύων μήκους 250 

μέτρων με μικρά μάτια (μόλις 3 χιλιοστά) 

•Παράνομο κυνήγι.

•Υπερεκμετάλλευση του εδάφους κυρίως 

κοντά στις όχθες της λίμνης, κά. 

 

•ο Σταχτοτσικνιάς. 

•ο Κρυπτοτσικνιάς

•το Τσικνάκι 

•η Εγκρέτα κά.

Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί (σε διάφορες εποχές του 

χρόνου) πάνω από 200 είδη πουλιών. Τα 5Ο είδη από 

αυτά ανήκουν στα απειλούμενα με εξαφάνιση και γι 

αυτό προστατεύονται αυστηρά από την κοινοτική και 

ελληνική νομοθεσία. Μερικά από αυτά είναι:
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Κρυπτοτσικνιάς
 

 

 Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της λίμνης Τριχωνίδας 
για τη διατήρηση της εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πέντε μη 
κερδοσκοπικοί και μη κρατικοί φορείς, επιθυμώντας να 
συμβάλλουν στην προστασία της ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής και για το σκοπό αυτό να 
ενεργούν πλέον από κοινού και με συντονισμένο τρόπο, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την Εταιρία 
Προστασίας Τριχωνίδας.

 Η Ε.Π.Τ. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 με την νομική 
μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και 
συμμετέχουν σε αυτήν ως μέλη οι παρακάτω οργανώσεις και 
φορείς:

 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ 
(Α.Ε.Π.Α.Φ.)

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΕΛΚΕΝΟΠΠ)

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (Ο.Σ.Υ.Τ.)
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

 


