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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» επηά εξεπλεηηθά ηαμίδηα γηα ηε 

ζπιινγή πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ-θπζηθνρεκηθψλ, βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

γηα ηελ απνηχπσζε ησλ πηέζεσλ, θαη ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ βελζηθψλ 

καθξναζπνλδχισλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζηε Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» παξαηεξήζεθε 

ζηξσκάησζε ηεο ιίκλεο κε ην ζεξκνθιηλέο λα θπκαίλεηαη ζε βάζε 7-9 m απφ ηελ 

επηθάλεηα. Σν pH, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο, δελ 

παξνπζηάδεη ζρεδφλ θακία κεηαβνιή κε ην βάζνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο 

δεηγκαηνιεςίαο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν ζεξκνθιηλέο δηαηαξάζζεηαη θαη ηα λεξά ηεο 

ιίκλεο αλακηγλχνληαη θαηά βάζνο ηνπο κήλεο Ννέκβξην 2009 θαη Μάξηην 2010 φπνπ 

παξαηεξνχληαη ειάρηζηεο κεηαβνιέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ κε ην βάζνο. 

Απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ ησλ ξεκκάησλ σο πξνο ηα 

ζξεπηηθά άιαηα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. ηελ 

Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη ηηκέο ησλ ρεκηθψλ παξακέηξσλ έρνπλ γεληθψο ρακειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα ξέκκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ιφγσ ηεο αξαίσζεο θαη 

ησλ βηνγεσρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε απηή. Παξφια απηά νη 

ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ θαη ηεο ακκσλίαο ζε νξηζκέλεο ζέζεηο 

ζηελ ιίκλε θαη ζηα ξέκκαηα θαζψο θαη ην ηδηαίηεξα απμεκέλν κηθξνβηαθφ θνξηίν 

ζηνπο ζηαζκνχο PLC6 θαη PLC7 ππνδεηθλχνπλ άκεζε επηβάξπλζε απφ αζηηθά ή θαη 

δσηθά ιχκκαηα. Ζ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλε θάηη πνπ νθείιεηαη θαη 

ζηελ κεγάιε πνζφηεηα θεξηψλ πιψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ νξηζκέλα ξέκκαηα ηεο 

πεξηνρήο ιφγσ ηζρπξήο δηάβξσζεο ηνπ θιχζρε ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο. Δπίζεο, πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηδήξνπ θαη Μαγγαλίνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα 

ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζηε ιίκλε ζε νξηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ιφγσ ηεο έληνλεο 

δηάβξσζεο ηνπ θιχζρε φπσο πξναλαθέξζεθε. 

πλνιηθά 65 είδε θπηνπιαγθηνχ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηακηεπηήξα. Ο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ (43) αλά δείγκα παξαηεξήζεθε ζηε ζέζε PLA10 ηνλ 

Αύγνπζην 2009, ελψ ν ρακειφηεξνο (11) ζηε ζέζε PLA2 ην Ννέκβξην 2009. 
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Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε δηαθνξά απηή ζην ζηαζκφ PLA7, φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

εηδψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ζην ζηαζκφ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. Ζ ζχλζεζε ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ 

θπηνπιαγθηνχ παξνπζίαζε δηαθνξέο ηφζν αλάκεζα ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο φζν θαη 

αλάκεζα ζηνπο κήλεο δεηγκαηνιεςίαο ελψ ηα θξππηνθχθε, ηα δηλνθχθε, ηα ζπδπγή 

θαη ηα δηλνθχθε εκθαλίζηεθαλ σο θπξίαξρεο νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ θπηνπιαγθηνχ δείρλνπλ κηα ηάζε ππνβάζκηζεο ηεο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ Σακηεπηήξα απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζηελ 

δεθαεηία ηνπ ‘80 ζην θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ. 

H εξεπλεζέληα πδξφβηα ρισξίδα πνπ αλεπξέζεθε ζηηο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» πεξηιακβάλεη 12 είδε εθ ησλ νπνίσλ πην ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε 

κεγαιχηεξε αθζνλία απαληνχλ ηα: Myriophyllum spicatum L., Potamogeton 

perfoliatus L., Ceratophyllum demersum L.. Σα πεξηζζφηεξα είδε θαη άηνκα απηψλ 

βξέζεθαλ ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο φπνπ απαληψληαη ηνπνγξαθηθά νκαιέο 

αθηέο θαη ηιπψδεο ππφζηξσκα. Γελ ππάξρεη κερξη ζήκεξα ζπζηεκα ηαμηλφκεζεο 

νηθνινγηθήο πνηφηεηαο κε βάζε ηα καθξφθπηα αιιά ηα αλσηέξσ είδε είλαη αλζεθηηθά 

ζηελ ξχπαλζε απφ ζξεπηηθά θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρεκηθήο 

παξαθνινχζεζεο. 

Με βάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνινγία ησλ καθξναζπνλδχισλ, ε 

ζπιιερζείζα βελζηθή παλίδα ραξαθηεξίδεη θαη θαηαηάζζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηαζκψλ 

ζην δίθηπν δεηγκαηνιεςηψλ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» ζε αξθεηά θαιά 

επίπεδα κε εμαίξεζε ηα ξέκκαηα PLC 6 θαη PLC7 ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηάζε 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπο. 

 Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ εθηηκήζεθε ε 

νηθνινγηθή πνηφηεηα ηνπ Σακηεπηήξα θαη ησλ βαζηθψλ ξεκκάησλ ηνπ θαη πξνέθπςε 

φηη ε Σ.Λ. ‗Ν. Πιαζηήξα‘ θαηαηάζζεηαη ζαλ θαινχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ κε ηάζεηο 

ππνβάζκηζεο φκσο, ιφγσ ησλ ξππαληηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ηεο 

πδξνινγηθήο ηεο ιεθάλεο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα απαηηνχκελν πξφγξακκα επνπηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο πεξηνρήο πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο θαη 

πξνηάζεθαλ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ιίκλεο.   
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1.  Αληηθείκελν - Δπηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ 

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε απνηειεί ηελ Σειηθή Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν ―Πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα»‖, πνπ 

εθηειείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ 

Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΗΔΤ – ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.), κε θνξέα αλάζεζεο ηε ΓΔΖ (Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ A.E.). Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά ηε κειέηε ηεο Σερλ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα», κε ζθνπφ γίλεη εκπεξηζηαησκέλε απνηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο Λίκλεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα χδαηα (2000/60/ΔΔ) 

θαη ηελ ζρεηηθή Δζληθή Ννκνζεζία. Σν έξγν είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 15 κελψλ, κε 

έλαξμε ηνλ Ηνχιην 2009, θαη πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

ηελ 1
ε
 θάζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξεπλεηηθέο απνζηνιέο ππαίζξνπ, 

ζπιιέρζεθαλ βηνινγηθά θαη αβηνηηθά δεδνκέλα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ 

ελδηάκεζσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ (ζηνλ 4
ν
 ζηνλ 10

ν
 κήλα απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ).  

ηελ 2
ε
 θάζε νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη ε επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνεηνηκάζηεθε ε ηειηθή ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ (δηάξθεηα: απφ 

ηνλ 11
ν
 έσο ηνλ 15

ν
 κήλα). 

Ζ πξψηε θάζε μεθίλεζε κε ηελ θαινθαηξηλή δεηγκαηνιεςία (Ηνχιηνο 2008) θαη ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 1
ε
 Έθζεζε Πξνφδνπ πνπ παξαδφδεθε 

ηνλ 4
ν
 κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ (Οθηψβξηνο 2009). Ζ έθζεζε παξαζέηεη ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθηθψλ, απφ κειέηεο, Τπεξεζίεο, θιπ.) ζηελ 

πεξηνρή έξεπλαο, ζηνηρείσλ γηα ηα πδξνινγηθά, θπζηθνρεκηθά θαη βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεξψλ θαη θαηαγξαθή ησλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ. 

Ή παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ελδηάκεζσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ βηνινγηθψλ κεηξήζεσλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην δηάζηεκα Απξίιηνο – επηέκβξηνο 2010. Δπίζεο 
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παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

πεδίν, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Δπηπξφζζεηα, έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζνχλ ε ηξσηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ 

λεξνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ν θίλδπλνο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ θαζψο θαη ηα 

ξππαληηθά θνξηία πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ιίκλε. Παξαηίζεληαη επίζεο αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν Πιαζηήξα», κε ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο.  

 

1.2. Οκάδα Έξεπλαο 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 1
εο

 θάζεο ηνπ έξγνπ ζπλεξγάζζεθαλ νη εμήο: 

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: 

- Γξ. Ζιίαο Γεκεηξίνπ, Γεσιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο 

Ακεζνη θαη έκκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΛΚΔΘΔ:  

- Ζιίαο Μπεξηαράο, Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο, MSc 

- Γξ. Αξηζηείδεο Γηαπνχιεο, Βηνιφγνο 

- Κσλζηαληίλνο Γθξίηδαιεο, Βηνιφγνο 

- Ησάλλεο Καξανχδαο, Βηνιφγνο 

- Αγγειηθή Μεληδαθνχ, Γεσιφγνο 

- Γξ. Υαξαιάκπνο Νηανπιάο, Ηρζπνιφγνο 

- Ζιίαο Μνπζνχιεο, Τδξνιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο, MSc 

- Δχα Κνιφκπαξε, Ηρζπνιφγνο - GIS 

πλεξγάηεο από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο:  

- Γξ. Μαξία Μνπζηάθα, Βηνιφγνο – Αλαπι. Καζεγήηξηα 

- ηακαηίλα Καηζηάπε, Τδξνβηνιφγνο – ππνς. Γηδάθησξ  
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2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Ζ πεξηνρή ιίκλεο Σαπξσπνχ (ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα») απνηειεί 

πξνζηαηεπφκελε θπζηθή πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε ηδηαίηεξν θπζηθφ 

θάιινο θαη ραξαθηεξηζηηθά (ρεξζαία θαη πδάηηλα), πνπ ηελ αλαδεηθλχνπλ σο κία απφ 

ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο κε έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 

πεξηβαιινληηθή αμηνπνίεζε. 

Ζ ελ ιφγσ πεξηνρή ζπκπίπηεη κε ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λίκλεο. «Ν. 

Πιαζηήξα» βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Αγξάθσλ (Ν. Πίλδνο) θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ Σερλεηή Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» θαη ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα 

πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο (Γ. Νεβξφπνιεο, Γ. Πιαζηήξα). 

Ζ Σερλεηή Λίκλε ηνπ «Ν. Πιαζηήξα» (Σαπξσπνχ ή Μέγδνβα) ηδξχζεθε απφ ηε 

ΓΔΖ ην 1957 κε ηελ θαηαζθεπή ηνμσηνχ θξάγκαηνο ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

πνηακνχ Σαπξσπνχ (Μέγδνβαο), ν νπνίνο ζπκβάιιεη κε ηνλ Αρειψν ζηνλ Άλσ ξνπ 

ηνπ. Σν θξάγκα απηφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηεο ιίκλεο, θνληά ζηνλ 

νηθηζκφ Μνχρα ηεο θνηλφηεηαο Καζηαληάο, έρεη χςνο 83,50 m, κήθνο ζηέςεο 188,00 

m θαη ζηέςε ζην πςφκεηξν +795,20 m. Σν ζρήκα ηεο ιίκλεο είλαη επίκεθεο κε 

θαηεχζπλζε βνξά-λφην κε κέγηζην κήθνο 14 Km θαη πιάηνο 4 Km πεξίπνπ. 

Ζ αλψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο (Α..Λ.) ηεο ηερλεηήο ιίκλεο βξίζθεηαη ζε 

ππεξζαιάζζην χςνο 792,00 m. Ζ επηθάλεηά ηεο αλέξρεηαη ζε 25,20 km
2
, ε δε 

επηθάλεηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πνπ ηελ ηξνθνδνηεί, θζάλεη ηα ~167 km
2
. πλεπψο 

ε ιηκλαία επηθάλεηα απνηειεί ην 15,1 % ηεο ιεθάλεο ηξνθνδνζίαο ηεο, γεγνλφο 

ζπάλην γηα ηέηνηα έξγα. Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ηακηεπηήξα αλέξρεηαη ζε 

400.000.000 m
3
. 

Σν πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην «Ν. Πιαζηήξα» βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

Μνζράηνπ. Ζ ζπλνιηθή κέζε εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζε 190 GWh θαη θαιχπηεη αλάγθεο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

ψξεο αηρκήο, φπσο φια ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Σν λεξφ ηεο ιίκλεο, αθνχ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζην εξγνζηάζην, δηνρεηεχεηαη γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ζην Ν. Καξδίηζαο (ΔΠΔΜ, 2001). 

εκεηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο παξαηίζεληαη γηα 

ιφγνπο επθξίλεηαο ζε κέγεζνο Α3 ζην Παξάξηεκα. 
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2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (εηθφλα 2.1) έρεη ζπλνιηθή 

έθηαζε 167 km
2
, απφ ηα νπνία 25,2 km

2
, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Α..Λ., δειαδή ζην 

πςφκεηξν +792 m, αλήθνπλ ζηε Λίκλε (15,1% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο). Σν 

ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ζηελ επξχηεξε πδξνινγηθή ιεθάλε θζάλεη ηα 2.131 m κε 

κέζν πςφκεηξν ηα 1.121 m θαη κέζε θιίζε 17%. Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (κέγηζην – 

ειάρηζην πςφκεηξν) είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πςνκέηξνπ ζηε ζέζε 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο κε πςφκεηξν ζηέςεο 795,20 m. Όιεο νη ιεθάλεο ησλ 

ξεκάησλ έρνπλ ζαθψο νξεηλή δηακφξθσζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθέο 

θιίζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Σακηεπηήξα ηνπ ΤΖ ―Ν. Πιαζηήξα‖ ζπκβάιινπλ, απφ ην 

έηνο 2001, θαη ηα λεξά ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Ρ. Κεξαζηψηε, κέζσ ζήξαγγαο 

εθηξνπήο. Ζ έθηαζή ηεο είλαη 7,3 km
2
 θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ εθηξεπφκελσλ 

λεξψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 7,5 x 10
6
 m

3
 (ζχκθσλα κε ην Έξγν: «Δκπινπηηζκφο 

Σακηεπηήξα ―Ν. Πιαζηήξα‖ κε εθηξνπή Ρ. Κεξαζηψηε»). 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο, πνπ πξνέθπςε απφ ηε ςεθηνπνίεζε 

ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ 1:50000 ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (ΓΤ) κε 

ηζνδηάζηαζε 20 m θαη επεμεξγαζία ζην ινγηζκηθφ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ ArcGIS. Απφ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο πνπ πξνέθπςε ζηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε θαη ν ράξηεο θιίζεσλ (εηθφλα 2.2). 

Σα ξέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο έρνπλ θπξίσο κηθξέο 

ιεθάλεο απνξξνήο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο ιίκλεο. Κχξην ξφιν, ζε φηη αθνξά ηελ 

πξφζρσζε ηεο ιίκλεο αζθνχλ ηα δχν κεγάια ρεηκαξξηθά ξέκαηα, θπξίσο ν 

Καξηηζηψηεο θαη ην Μεγάιν πνηάκη ή ξ. Μπεδνχιαο. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

ξεκάησλ, ζε φηη αθνξά ηε ζέζε εηζξνήο ηνπο ζηελ ιίκλε, δηαζπείξεη αληίζηνηρα θαη 

ηηο επηθαλεηαθέο (νξαηέο) πξνζρψζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ιηκλαίνπ ρψξνπ θαη 

έηζη ειαρηζηνπνηεί ηελ επίδξαζή ηνπο (Υνπιηάξαο θ.ά., 2007). 
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Δηθόλα 2.1 Σνπνγξαθηθφο ράξηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
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Δηθόλα 2.2 Υάξηεο θιίζεσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
 

 

2.1.1. Τδξνγξαθηθό Γίθηπν 

Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο είλαη 

πινχζην, αξθεηά αλαπηπγκέλν θαη δελδξηηηθνχ ηχπνπ, ν νπνίνο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο 

γηα πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη θπξηαξρεί ν θιχζρεο θαη 

γεληθφηεξα ηα αδηαπέξαηα πεηξψκαηα (Δηθφλα 2.4 ). εκαληηθφ ξφιν ζηε κνξθή ηνπ 

πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ παίδνπλ νη ηεθηνληθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο, θαζψο νη απφηνκεο 

αιιαγέο δηεχζπλζεο θιάδσλ, θαηαδεηθλχνπλ ηε δξάζε ξεγκάησλ (ΔΠΔΜ, 2001). 

Οη θιάδνη ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ κηα γεληθή 

δηεχζπλζε ξνήο απφ ηα δπηηθά (φπνπ απαληνχλ θαη ηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα) πξνο ηα 

αλαηνιηθά. Αξθεηνί εθβάιινπλ ζηελ Σερλεηή Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» (Λίκλε 

Σαπξσπνχ) (Μεγάιν Πνηάκη, Καξηηζηψηεο, θαη άιινη κηθξφηεξνη), ελψ άιινη 

(Ομνχια, Άζπξνο, Πεζακέλνο) εθβάιινπλ ζηνλ ίδην ηνλ Σαπξσπφ πνηακφ, ν νπνίνο 

είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο θαη νξηνζεηεί ηελ πεξηνρή κειέηεο. Οη παξνρέο 
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ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο παξαπάλσ παξαπνηάκνπο κεδελίδνληαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο (ΔΠΔΜ, 2001).  

 

Δηθόλα 2.3 Τδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη ηεθηνληθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

2.2. Γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

2.2.1. Γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.4 θαη ζηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαιχπηνπλ ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 61%, ηεο ιεθάλεο θαιχπηεηαη απφ 

αδηαπέξαηα κεηακνξθσκέλα θαη πινπηψλεηα/εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, ην 23% απφ 

αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα θαη ην ππφινηπν 16% απφ θνθθψδεηο πξνζρσκαηηθέο, 

κνιαζζηθέο θαη κε απνζέζεηο. 

 

 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

  Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει. 10 

Πίλαθαο 2.1 Έθηαζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Σερλ. 

Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Γεσινγηθνί ρεκαηηζκνί 
Κσδηθόο 

θύιινπ ΙΓΜΔ 
Έθηαζε 

(km
2
) 

Πνζνζηό (%) 
έθηαζεο ζηελ 
πδξνινγηθή 

ιεθάλε 

Αζβεζηόιηζνη. ΕΩΝΖ ΓΑΒΡΟΒΟΤ KgPc 5.8 3.5 

Αλωθξεηηδηθνί αζβεζηόιηζνη. ΕΩΝΖ ΠΗΝΓΟΤ Kt-gK 19.7 11.9 

Αζβεζηόιηζνη κε Καιπηνλέιιεο. ΑΝ. ΣΗΘΩΝΗΟ-ΒΑΛΑΝΕΗΝΗΟ Jm-K1k 2.8 1.7 

Καηώηεξε ζεηξά θιαζηηθώλ ζρεκαηηζκώλ. ΜΔΟ ΣΡΗΑΓΗΚΟ-
ΓΟΓΓΔΡΗΟ T-JKh 4.9 3.0 

Αξγηινππξηηηθνί ζρεκαηηζκνί. ΛΗΑΗΟ-ΓΟΓΓΔΡΗΟ Jmc-h 3.0 1.8 

ύγρξνλα πιεπξηθά θνξήκαηα. ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔ Qsc.cs 3.6 2.2 

Πξώηνο Φιύζρεο θαη εξπζξέο κάξγεο. ΕΩΝΖ ΠΗΝΓΟΤ K H 1.9 1.1 

Κιαζηηθόο ζρεκαηηζκόο. Μ. ΑΝ. ΣΡΗΑΓΗΚΟ TmK 0.7 0.4 

Αλζξαθηθνί θπξίωο ζρεκαηηζκνί. ΜΔΟ ΣΡΗΑΓΗΚΟ-ΓΟΓΓΔΡΗΟ TK 3.3 2.0 

ύγρξνλεο πξνζρώζεηο θαη πνηάκηεο απνζέζεηο. ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔ al 23.3 14.1 

Αζβεζηόιηζνη ζπκηάκαηνο. ΑΝ. ΚΡΖΣΗΓΗΚΟ Ks k 0.1 0.06 

Φιύζρεο. ΕΩΝΖ ΓΑΒΡΟΒΟΤ fo 96.1 58.1 

Φιύζρεο. ΠΑΛΑΗΩΚΑΗΝΟ-ΖΩΚΑΗΝΟ fo-st 0.04 0.02 

ύλνιν: 165.2 100.0 

 
 

Πίλαθαο 2.2 Έθηαζε ησλ πδξνιηζνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζηελ πδξνινγηθή 

ιεθάλε Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Γεσινγηθνί ρεκαηηζκνί Έθηαζε (km
2
) 

Πνζνζηό (%) 
έθηαζεο ζηελ 
πδξνινγηθή 

ιεθάλε 

Αζβεζηόιηζνη. Γεωινγηθνί ζρεκαηηζκνί κεγάιεο 
πδαηνπεξαηόηεηαο. 37.3 22.6 

Πξνζρώζεηο, πνηάκηεο απνζέζεηο θαη θνξήκαηα. Γεωινγηθνί 
ζρεκαηηζκνί κέζεο πξνο κεγάιε πδαηνπεξαηόηεηαο. 26.9 16.3 

Φιύζρεηο. Αδηαπέξαηνη ζρεκαηηζκνί ή γεωινγηθνί ζρεκαηηζκνί 
κηθξήο πδαηνπεξαηόηεηαο. 100.9 61.1 

ύλνιν: 165.2 100.0 

 

 

Τδξνγεσινγηθά, ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» ζπλαληνχκε 

κέηξηαο πξνο πςειήο πδξνπεξαηφηεηαο ζρεκαηηζκνχο (αζβεζηφιηζνη) ζην Γπηηθφ, 

νξεηλφ ηκήκα ηεο (ζπλη. Πεξαηφηεηαο έσο 30% ηεο βξνρφπησζεο) πνπ 

θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 23% ηεο έθηαζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Οη αδηαπέξαηνη 

ζρεκαηηζκνί ηνπ Φιχζρε επηθξαηνχλ (ζπλη. πεξαηφηεηαο έσο 5% ηεο βξνρφπησζεο) 

θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ (πεξίπνπ 16% ηεο έθηαζεο ηεο ιεθάλεο) απαληψληαη κέηξηαο 

πδξνπεξαηφηεηαο πξνζρψζεηο (ζπλη. πεξαηφηεηαο έσο 15% ηεο βξνρφπησζεο). Χο εθ 

ηνχηνπ ηα ππφγεηα απνζέκαηα ηεο ελ ιφγσ πδξνινγηθήο ιεθάλεο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ζρεηηθψο πεξηνξηζκέλα. 
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Δηθόλα 2.4 Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα».  
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2.2.2. Σεθηνληθή δνκή 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ δνκνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ επεξεαζηεί 

απφ δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηεθηνληθή παξακφξθσζε, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηε 

θάζε παξακφξθσζεο πνπ ππέζηεζαλ. Έηζη, νη ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο Πίλδνπ 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ αιπηθή νξνγέλεζε, κε απνηέιεζκα λα θέξνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο πνπ ππέζηεζαλ (ΔΠΔΜ, 2001). 

ρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο ελφηεηαο Πίλδνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

ραξαθηεξηζηηθή δνκή ησλ πηπρψζεσλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ελαιιαγήο 

ζρεκαηηζκψλ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη κεγάιε πιαζηηθφηεηα. Ρφιν επίζεο ζηελ 

παξακφξθσζε παίδεη ε ελαιιαγή θεξαηνιίζσλ-αζβεζηνιίζσλ, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία δπζαξκνληθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, ε ελφηεηα, πέξα ηνπ φηη απνηειεί έλα 

ηεθηνληθφ θάιπκκα ζαλ ζχλνιν, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ πηπρψλ θαη 

ησλ εθηππεχζεσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαηά ιέπε δνκή θαη ε πεξηνδηθή 

επαλάιεςε ησλ νξηδφλησλ κε ηελ ίδηα ζεηξά, ζπλήζσο ζηα θαλνληθά ζθέιε ησλ 

πηπρψλ (ΔΠΔΜ, 2001). 

Αθνινπζψληαο ηελ θάζε ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο, θαη κεηά ηελ απφζεζε 

ησλ κεηαιπηθψλ ηδεκάησλ, ην ζχλνιν ησλ ζρεκαηηζκψλ (αιπηθνί θαη κεηαιπηθνί) 

ππέζηεζαλ ζξαπζηγελή παξακφξθσζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ 

ξεγκάησλ, πνπ ηέκλνπλ ζρεδφλ εγθάξζηα ηηο πξνεγνχκελεο δνκέο (ΔΠΔΜ, 2001). 

ηελ πεξηνρή κειέηεο παξαηεξείηαη ε ζπλερήο ελαιιαγή ησλ νξηδφλησλ ηεο 

ελφηεηαο Πίλδνπ, κε αλάπηπμε ζε δηεχζπλζε Β.-Ν. έσο ΒΓ.-ΝΑ. Οη άμνλεο ησλ 

πηπρψλ πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη νη εθηππέπζεηο είλαη πεξίπνπ ηεο ίδηαο 

δηεχζπλζεο. Οη κεηαγελέζηεξεο εγθάξζηεο δνκέο (ξήγκαηα) έρνπλ δηεχζπλζε ΒΑ.-ΝΓ. 

θαζψο θαη ΒΓ-ΝΑ (ΔΠΔΜ, 2001). 

 

2.2.3. ηνηρεία εδαθώλ 

Σα πξνιίκληα εδάθε θαηά ην 70% είλαη πνηδνιηθά ζε αλάκημε κε φμηλα νξθλά 

δαζηθά, αζπλερνχο κηθξνχ βάζνπο κε ζθειεηηθά ζρεκαηηθά. Απηά ηα εδάθε δελ 

πεξηέρνπλ αλζξαθηθέο βάζεηο, αιιά ζεκαληηθά πνζά αληαιιαμίκνπ πδξνγφλνπ. Σα 

ππφινηπα 30% είλαη εδάθε νξθλά αζβεζηνιηζηθά δαζηθά, αιινπβηαθά απνζέκαηα κε 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

  Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει. 13 

ROCOSOLS θαη αιπηθά ρνκψδε ηχπνπ RUNKER. ηελ παξαιίκληα πεξηνρή, ην 100% 

ησλ εδαθψλ είλαη βαζηά θαη παξαγσγηθά, εδξάδνληαη πάλσ ζε θνξήκαηα θαη θψλνπο 

θνξεκάησλ, θιχζρε θαη θαηά ζέζεηο ζε αζβεζηφιηζν. ηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο 

ζπλαληάκε πξνζρψζεηο επεηξσηηθψλ απνζέζεσλ (άξγηινη, άκκνη, ραιίθηα, θξνθάιεο, 

ακκνράιηθν, πεινί, θνξήκαηα, ζίλεο θ.ι.π., ΔΠΔΜ 2001). 

ηελ πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδνληαη έληνλα πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη 

δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ, εμαηηίαο θπξίσο ηεο απνζάζξσζεο ηνπ θιχζρε. Ζ θαηάζηαζε 

επηδεηλψλεηαη ιφγσ ησλ κεγάισλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πνζφηεηα ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ ρηνλνπηψζεσλ. Απνηέιεζκα είλαη ε 

κεηαηφπηζε ησλ εδαθψλ γηα ηελ απφθηεζε λέσλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο. Δπίζεο 

παξαηεξνχληαη θαη θαζηδήζεηο ζηα νξηδφληηα εδάθε. πγθεθξηκέλα, έρεη πξνηαζεί ε 

κεηαθνξά ηνπ νηθηζκνχ Κεξαζηάο ζε θνληηλή ζέζε κε αζθαιέζηεξε εδαθνινγηθή 

θαηαζθεπή, ιφγσ ησλ έληνλσλ πξνβιεκάησλ θαηνιίζζεζεο. Δπίζεο, έληνλα 

θαηλφκελα θαηνιίζζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ νηθηζκφ Καξνπιεζίνπ (εηδηθφηεξα ζην 

θέληξν ηνπ νηθηζκνχ) θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή Κξπνλεξίνπ (ΔΠΔΜ, 2001).  

 

2.3. Υξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Γηα ηνλ ράξηε ησλ ρξήζεσλ γεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ CORINE 

(2000). ηελ εηθφλα 2.5 θαη ζηνλ Πίλαθα 2.3 παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο γεο ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.3 κεγαιχηεξε έθηαζε σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηαιακβάλνπλ θαηά ζεηξά νη κε 

αξδεπφκελεο αξφζηκεο εθηάζεηο (1,9%), νη κφληκα αξδεπφκελεο εθηάζεηο (13%), ηα 

δάζε (θσλνθφξα/πιαηχθπιια/κηθηά κε πνζνζηφ 43,5%), θαη νη ζακλφηνπνη/ιηβάδηα 

(28,3%). 

Μία ζχληνκε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο ζηελ πεξηνρή, 

αλαδεηθλχεη ηελ ζπλερή εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ζηελ πεδηάδα ηεο Καξδίηζαο, 

φπνπ ν πιεζπζκφο ηείλεη λα αζηηθνπνηείηαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο 

θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα λα ζπγθεληξψλνληαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ή θαηά κήθνο ηνπ 

εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Οη νξεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο πεξηηξηγπξίδνπλ ηελ Σερλ. 

Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα», έρνληαο βηψζεη κία έληνλε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, βηψλνπλ 
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ζήκεξα κία ζεκαληηθή αλάθακςε ε νπνία ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη ρξήζεηο ηεο γεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο δείρλνπλ λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ρξήζεηο αλαςπρήο θαη 

δεχηεξεο θαηνηθίαο (Liarikos, 2005). 

 
Πίλαθαο 2.3 Έθηαζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Σερλ. Λ. «Ν.Πιαζηήξα». 

Σύπνο ρξήζεο γεο 

Κσδηθόο 

CORINE 

(2000) 

Έθηαζε 

(km2) 

Πνζνζηό (%) 

έθηαζεο ζηελ 

πδξνινγηθή 

ιεθάλε 

Με αξδεχζηκε αξφζηκε γε 211 3.2 1.9 

χλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο 242 7.5 4.6 

Γεσξγηθή γε κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο 243 13.9 8.4 

Γάζνο πιαηχθπιισλ 311 26.7 16.2 

Γάζνο θσλνθφξσλ 312 24.9 15.1 

Μηθηφ δάζνο 313 20.4 12.3 

Φπζηθνί βνζθφηνπνη 321 5.1 3.1 

Θάκλνη θαη ρεξζφηνπνη 322 11.2 6.8 

θιεξνθπιιηθή βιάζηεζε 323 1.1 0.7 

Μεηαβαηηθέο δαζψδεηο-ζακλψδεηο εθηάζεηο 324 25.9 15.7 

Απνγπκλσκέλνη βξάρνη 332 0.1 0.1 

Δθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε 333 3.7 2.2 

πιινγέο πδάησλ 512 21.6 13.1 

ύλνιν: 165.2 100.0 
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Δηθόλα 2.5 Υάξηεο 

ρξήζεσλ γεο ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο 

Σερλ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα». 
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2.4. εκαληηθνί βηόηνπνη θαη νηθνζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Δπηκέξνπο ζεκαληηθέο πεξηνρέο θχζεο (ηφπνη) ζηελ πεξηνρή κειέηεο απνηεινχλ 

ηα ‗Άγξαθα‘ θαη ε ‗Πεξηνρή ιίκλεο Σαπξσπνχ‘ («Ν. Πιαζηήξα»). Ο ηφπνο «Πεξηνρή 

Λίκλεο Σαπξσπνχ» κε θσδηθφ GR1410001 έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ηππνπνηεκέλε κνξθή δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ―ΦΤΖ 2000‖ πεξηιακβάλεη ηε 

ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» (Σαπξσπνχ) ελψ γχξσ απν απηή ηα πην εθηεηακέλα δάζε είλαη 

εθείλα πνπ απνηεινχληαη ακηγψο απφ Abies borisii-regis (θσδηθφο 9270). ε κηθξέο 

ζπζηάδεο θαζψο θαη σο κεκνλσκέλα δέλδξα εκθαλίδνληαη πνιιά είδε μπισδψλ 

θπηψλ δεκηνπξγψληαο έλα κσζατθφ βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή. Ο ηφπνο «Άγξαθα» κε 

θσδηθφ GR1410002 βξίζθεηαη ζηε Νφηηα Πίλδν θαη ζ΄ απηήλ εληάζζνληαη δχν 

θνξπθέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ην Βνπηζηθάθη θαη ην Απγφ. Ζ πεξηνρή είλαη 

ηδηνθηεζία ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη αλήθεη ζην 

Ννκφ Καξδίηζαο (51% ηεο πεξηνρήο) θαη ζην Ννκφ Δπξπηαλίαο (49% ηεο πεξηνρήο) 

(ΔΠΔΜ, 2001). 

Σα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα (ΔΠΔΜ, 2001): 

 Τπνκεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πξίλνπ (Quercetum cocciferae) ηεο 

ππνδψλεο Ostryo carpinion. 

 Παξακεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πιαηπθχιινπ δξπφο (Quercetum 

frainettο). 

 Οηθνζπζηήκαηα νξεηλψλ κεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ - πβξηδνγελνχο ειάηεο 

(Abietum borisii regis ή A. hybridogenus). 

 Μεηθηά νηθνζπζηήκαηα ειάηεο/δξπφο, δξπφο/ειάηεο θαη θαηά ζέζεηο κε 

ζπκκεηνρή θαη ηεο θαζηαληάο. 

 Οηθνζπζηήκαηα νμηάο Fagetum moesiacae. 

 Τπαιπηθά (ςεπδαιπηθά) νηθνζπζηήκαηα ηνπ Junipero-Daphnion. 

 Παξφρζηα νηθνζπζηήκαηα (πιαηάλνπ, ηηηάο, ζθιήζξνπ). 

 Τπνκεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πξίλνπ, θαη νζηξηάο- Ostryo carpinion, 

ησλ πςειφηεξσλ πεξηνρψλ. 

2.4.1. Παλίδα - Ηρζπνπαλίδα 

Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα θαη ελδηαθέξνπζα, δηφηη 

αθελφο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ εηδψλ αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ θαη 

αθεηέξνπ νη πιεζπζκνί απηψλ ησλ εηδψλ βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 
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Δπίζεο ε θαηάζηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ φπνπ θηινμελνχληαη νη δσηθέο νκάδεο 

θξίλεηαη θαιή. Πνιιά απφ ηα είδε πνπ θαηαγξάθεθαλ πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο 

πκβάζεηο θαη απφ Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα taxa αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο: 

 ην Κφθθηλν Βηβιίν (Α) αλαθέξνληαη 2 είδε εληφκσλ, 4 είδε ηρζχσλ, 2 

είδε εξπεηψλ, 6 είδε πηελψλ θαη 9 είδε ζειαζηηθψλ ζηηο θαηεγνξίεο 

ζπάληα, ηξσηά, θηλδπλεχνληα, απεηινχκελα ηνπηθά ή αλεπαξθψο γλσζηά. 

 Έλα ελδεκηθφ είδνο (Β) ηρζχσλ (Pseudophoxinus pleurobipunctatus, 

ζπλψλπκν ηνπ Phoxinellus sp.) ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. 

 Απφ ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ πξνζηαηεχνληαη 2 είδε εληφκσλ, έλα είδνο 

ηρζχσλ, έλα είδνο ακθηβίσλ, 2 είδε εξπεηψλ θαη 3 είδε ζειαζηηθψλ. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ην έλα είδνο ζειαζηηθψλ, ε αξθνχδα  (Ursus 

arctos), ραξαθηεξίδεηαη σο είδνο πξνηεξαηφηεηαο. 

 Απφ ηε χκβαζε ηεο Βέξλεο (Γ) πξνζηαηεχνληαη 2 είδε εληφκσλ, 1 είδνο 

ηρζχσλ, 5 είδε ακθηβίσλ, 5 είδε εξπεηψλ 63 είδε πηελψλ θαη 7 είδε 

ζειαζηηθψλ. 

 ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ (Γ) αλαθέξνληαη 20 είδε πηελψλ. 

 ηνλ θαηάινγν ηεο IUCN (Γ) αλαθέξνληαη 2 είδε εξπεηψλ (ρειψλεο), ην 

έλα ζηελ θαηεγνξία Σξσηά Α1cd (Τestudo graeca) θαη ην άιιν (Testudo 

hermanni) ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ nt/-. 

 Απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 67/1981 (Γ) πξνζηαηεχνληαη 2 είδε ηρζχσλ, 3 

είδε ακθηβίσλ, 3 είδε εξπεηψλ θαη 4 είδε ζειαζηηθψλ. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο παλίδαο ησλ ελδεκηθψλ, απεηινχκελσλ, ζπάλησλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ δηαρσξηζκφ: Αζπφλδπια, 

Φάξηα, Ακθίβηα, Δξπεηά, Πηελά θαη ζειαζηηθά. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα ςάξηα ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα», ζηνλ πίλαθα 

2.4 δίλνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ ςαξηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο (ΔΠΔΜ, 2001): 

 Πξνζηαζία ηνπ είδνπο απφ ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 

 Κνηλφ φλνκα. 

 Δίδνο νηθνηφπνπ (ελδηαηηήκαηνο) ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ην είδνο. 
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 Παξνπζία ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή. 

 Βαζκφο δηαηήξεζεο ηνπ ελδηαηηήκαηνο. 

 Βαζκφο απνκφλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ζε 

ζρέζε κε ηε θπζηθή εμάπισζε ηνπ είδνπο. 

 πλνιηθή εθηίκεζε (αμία) ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηνπ 

είδνπο. 

 Αηηία ελδηαθέξνληνο ηνπ είδνπο. 

 

Ζ ηρζπνπαλίδα ηεο θξαγκαιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» (Σαπξσπνχ) απνηειείηαη απφ 

απηφρζνλα είδε θαη είδε εηζαγσγήο πνπ είλαη θαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ αιηεπηηθή 

άπνςε. Σα απηφρζνλα είδε πξνέξρνληαη απφ ην αξρηθφ πδάηηλν νξεηλφ ζχζηεκα ηνπ 

Σαπξσπνχ. Πνιιά απφ ηα ξεφθηια είδε ηνπ αξρηθνχ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο δχζθνια 

πξνζαξκφζηεθαλ ή δελ πξνζαξκφζηεθαλ θαζφινπ ζην ιηκλαίν πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα λα εμαθαληζηνχλ. Απηά φκσο πνπ είραλ επξχηεξεο νηθνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ, ζπληζηψληαο καδί κε ηα είδε εηζαγσγήο ηνλ 

ηρζπνπιεζπζκφ ηεο θξαγκαιίκλεο. Μειέηεο ζχζηαζεο ηεο ηρζπνπαλίδαο ηεο 

θξαγκαιίκλεο, θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ βηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, θαηέδεημαλ 

ηελ χπαξμε θελψλ ηξνθηθψλ νξηδφλησλ, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ 

ηεο κε θαηάιιεια είδε ηρζχσλ (ΑΝ.ΚΑ, 2003α).  

 

Γπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ δηαηήξεζε ησλ ιεηκψλσλ ραξσδψλ θπθψλ, ζηελ 

αλάπηπμε παξφρζηαο βιάζηεζεο γεληθφηεξα, αιιά θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε 

αιηεχζηκσλ ηρζπνπιεζπζκψλ ζηε θξαγκαιίκλε δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ ζπλερψλ 

θαη πνιχ έληνλσλ εηήζησλ κεηαβνιψλ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο 

δελ επλννχλ ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ ραξσδψλ θπθψλ, νχηε ηε 

δεκηνπξγία παξφρζηαο βιάζηεζεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ππεχζπλα γηα ηελ αλεπηηπρή αλαπαξαγσγή πνιιψλ εηδψλ ςαξηψλ 

(ΑΝ.ΚΑ, 2003α). 

 

2.5. Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα κε έκθαζε ζηηο Λίκλεο 

Ζ νδεγία Πιαίζην γηα ηα χδαηα (2000/60/ΔΔ) νξίδεη σο ιίκλε έλα ζχζηεκα ζηάζηκσλ 

εζσηεξηθψλ πδάησλ ην νπνίν έρεη κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 0,5 km
2
. Ο νξηζκφο απηφο ζα 

νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ ππφ παξαθνινχζεζε πδάηηλσλ 
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ζσκάησλ (ιηκλψλ) πνιιά ηερλεηά πδάηηλα ζψκαηα θαζψο θαη ιηκλία γηα ςπραγσγηθή 

ρξήζε ή αηζζεηηθά ζηνηρεία ζε δεκφζηα πάξθα. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε 

γηα εληαηηθή έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ πδάηηλσλ 

ζσκάησλ θάηη πνπ απαηηεί έγθαηξε νξγάλσζε θαη άκεζε έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο.  

 

2.5.1. Αλαγλώξηζε ησλ πηέζεσλ 

Πηέζεηο ζηα επηθαλεηαθά λεξά 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην θαη ηελ αληίζηνηρε Δζληθή Ννκνζεζία νη αξκφδηεο 

αξρέο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ θάζε πνηακνχ πξέπεη λα αλαιάβνπλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ πεγψλ ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ, ηελ απφιεςε λεξνχ απφ πνηάκηα θαη ιίκλεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πφζηκν λεξφ ή γηα βηνκεραληθή ή γεσξγηθή ρξήζε. ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλσηέξσ 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, νη εηήζηεο 

απαηηήζεηο θαη νη απψιεηεο χδαηνο απφ ην δίθηπν δηαλνκήο. 

 

2.5.2. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε 

Σν άξζξν 5 καο εηζαγάγεη ζηελ ηδέα ηεο δηαρείξηζεο λεξνχ κέζσ νηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ. Έηζη, απφ ηελ Οδεγία επηβάιεηαη ε νξζή ηηκνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ 

χδαηνο κέζσ ηεο πιήξνπο αλάθηεζεο θφζηνπο ηνπ αγαζνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξσζεί αξθεηή πιεξνθνξία ψζηε λα ππνινγηζηνχλ ην κέγεζνο, νη 

ηηκέο θαη ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή χδαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο επέλδπζεηο, 

λα θξηζεί ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηεο θαζε πηζαλήο ρξήζεο λεξνχ θαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε θαη ην θφζηνο ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ. Έηζη, ην λέν θαζεζηψο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο 

ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδηψμεηο ηεο Οδεγίαο.  

2.5.3. Αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Νεξνύ 

Σν άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο δεηά απφ ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο έηζη ψζηε λα εκπνδίζνπλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο 
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νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ θαη ζηνρεχεη λα πεηχρεη θαιή 

θαηάζηαζε ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πδάηηλν ζψκα είλαη 

έληνλα ηξνπνπνηεκέλν ή ηερλεηό, θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ θαη θαιή ρεκηθή 

θαηάζηαζε κέζα ζε 15 ρξφληα απφ ην έηνο 2000 (ή κέζα ζηε δηάξθεηα κηαο 

ζπκθσλεκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ). Δπίζεο ζηνρεχεη λα πεηχρεη θαιή θαηάζηαζε ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη ζηφρνη θαη ε 

Οδεγία απαηηεί απηά λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα ζε 15 ρξφληα. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ 

ηίζεληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεηξέο επηδηψμεσλ, ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ, ζα πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο πην απζηεξήο επηινγήο. 

Ζ ρξήζε ησλ θνηλψλ νξηζκψλ ηεο επηθαλεηαθήο πδαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα, είλαη απαξαίηεην 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη εθαξκφδνληαη ζε θάζε πδαηηθφ 

ζψκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρεηξφηεξε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο (θησρή, θαθή, 

κέηξηα) ψζηε λα εθαξκνζηνχλ κέηξα απνθαηάζηαζεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

πιαίζηα. Ζ ΔΔ αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ πνηθίιεο πδξνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο θαη απηέο κπνξεί λα απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπηθέο ιχζεηο.  

 

Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ βηνινγηθήο αμηνιφγεζεο είλαη δηαδεδνκέλε ζηελ Δπξψπε θαη 

αιινχ θαη παξφιν πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα 

απφ ηελ κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπο είλαη φηη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πξνζέγγηζε ζε 

ζέκαηα εθηίκεζεο πνηφηεηαο λεξνχ δεδνκέλνπ φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηπηψζεηο 

ηεο δηαρξνληθήο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ζην νηθνζχζηεκα θαη φρη κηα 

ζηηγκηαία εηθφλα βαζηζκέλε ζε κεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγηθνχο δείθηεο πνπ 

βαζίδνληαη είηε ζηα είδε- δείθηεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ εθεί θαη έηζη 

αληαλαθινχλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο λεξνχ είηε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ σο κέηξν ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο λεξνχ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη δείθηεο ζπλδπάδνπλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα (γλσζηνί θαη 

σο βηνηηθνί δείθηεο). Ζ δεηγκαηνιεςία θαη αλαγλψξηζε νξγαληζκψλ- δεηθηψλ νη 

νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο βηνηηθέο νκάδεο φπσο θχθε, καθξφθπηα, αζπφλδπια 

δψα γιπθνχ λεξνχ θαη ςάξηα παξέρνπλ ηα κέζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ 

ζηελ πνηφηεηα λεξνχ θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κεγάιεο πεξηφδνπ. 
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Πξαθηηθά νη παξαθάησ βηνθνηλσλίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ε βάζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ησλ πνηακψλ: 

 Πιαγθηφλ 

 Μαθξνβελζηθέο 

 Πεξίθπηα 

 Τδαηηθά καθξφθπηα 

 Μηθξνβελζηθέο 

 Φάξηα 

2.5.4. Τδαηηθή θαηάζηαζε 

Γηα ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηηο αθηέο, ηα κεηαβαηηθά θαη παξάιηα χδαηα ππάξρεη έλαο 

γεληθφο νξηζκφο γηα ηελ πςειή, θαιή θαη κέηξηα θαηάζηαζε. Οη νξηζκνί ζρεηίδνληαη 

κε ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο ζε ζρέζε κε ηηο αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο. Έηζη, ε πςειή θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε 

χδαηα ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ, ή ππάξρνπλ κεδακηλέο αιιαγέο ζηηο θπζηθέο, 

θπζηθνρεκηθέο θαη πδξνκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ζηνηρεία βηνινγηθήο 

πνηφηεηαο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθά αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε. 

«Καιή θαηάζηαζε», είλαη ε θαηάζηαζε ε νπνία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζηφρν σο 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο θαη πεξηγξάθεηαη γεληθά ζαλ κηα θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία νη ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ πδάησλ 

απνδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά παξεθιίλνπλ 

ειάρηζηα απφ εθείλα ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ ππφ αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο. 

Σα χδαηα ηεο «κέζεο θαηάζηαζεο» παξεθιίλνπλ κέηξηα ζηε βηνινγηθή πνηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζε κηα αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε ελψ 

ηα θησρά λεξά είλαη εθείλα ζηα νπνία είλαη θαλεξέο πνιχ έληνλεο αιιαγέο ζηε 

βηνινγηθή πνηφηεηα θαη ζηηο βηνθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηελ αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε 

θαη ηα «θαθά» λεξά είλαη εθείλα ζηα νπνία παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο θαη 

ιείπνπλ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

2.5.5. πζηήκαηα ηαμηλόκεζεο ηνπ λεξνύ ησλ ιηκλώλ 

Ζ Οδεγία απαηηεί λα ηεζνχλ ζηφρνη πνηφηεηαο λεξνχ γηα ηηο ιίκλεο, ηηο θπζηθέο αιιά 

θαη ηηο ηερλεηέο. χκθσλα κε ηελ Οδεγία, ιίκλε ζεκαίλεη έλα ζψκα εζσηεξηθνχ θαη 

ζηάζηκνπ λεξνχ, κεγέζνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,5 km
2
 κέρξη πάλσ απφ 100 km

2
. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιηκλψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε 
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πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ φπνπ θαζέλαο απφ ηνπο βηνινγηθνχο, 

πδξνκνξθνινγηθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηε ζεσξεηηθά 

αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο θαη ηνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο 

«θαιήο» θαηάζηαζεο. Ζ Οδεγία γηα ηηο ηερλεηέο ιίκλεο απαηηεί λα επηηεπρζεί θαιφ 

νηθνινγηθφ δπλακηθφ πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη κηα θαηάζηαζε πνηφηεηαο λεξνχ πνπ ζα 

επηηξέπεη ζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο λα πιεζηάδνπλ ζην θπζηθφ, ζρεδφλ 

αδηαηάξαθην θαζεζηψο ηνπο. Οη ηερλεηέο ιίκλεο ζπλήζσο ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο 

δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άληιεζε γηα πδαηηθά απνζέκαηα, παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Όηαλ νη δηαρεηξηζηηθέο 

απηέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νξζά ζρεδηαζκέλεο θαη κηθξέο ζε έληαζε νη νηθνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα επαλαθάκςνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ην θπζηθφ 

θαζεζηψο. Ζ κεγαιχηεξε ππάξρνπζα εκπεηξία φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ιηκλψλ σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ειέγρν ηεο θαηάζηαζεο 

επηξνθηζκνχ θαη ζηε πεξίπησζε ησλ ηακηεπηήξσλ ην επίπεδν ηνπ νμπγφλνπ θαη 

άιισλ ρεκηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ. Έλα απφ ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζρέδηα ηαμηλφκεζεο πνηφηεηαο λεξνχ είλαη απηφ πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζηάδηνπ επηξνθηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο νξηζκνχο ηνπ 

επηξνθηζκνχ ηνπ OECD πνπ αλαπηχρζεθαλ ην 1982 (OECD 1982). ε απηφ ην 

ζχζηεκα νη ιίκλεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα ηξνθηθά επίπεδά ηνπο ζε 

θψζθνξν θαη ρισξνθχιιε ζε 5 θαηεγνξίεο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ζξεπηηθά άιιαηα, ηελ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ θπθψλ κέζα ζην πδάηηλν ζψκα. Ο πίλαθαο 2.4 πεξηέρεη ηνπο 

νξηζκνχο ηεο ηξνθηθήο θαηάζηαζεο (OECD). 

 

Πηλαθαο 2.4 Σαμηλφκεζε ηεο ηξνθηθήο θαηάζηαζεο ιηκλψλ θαηά OECD (1982). 

Σύπνο Δηήζηα κέζε ηηκή 

Φώζθνξνπ  

(mg/m
3
) 

Δηήζηα κέζε ηηκή 

Υισξνθύιιεο-α  

(mg/m
3
) 

Δηήζηα κέζε 

ηηκή Secchi 

Disk (m) 

Τπέξ-νιηγνηξνθηθφ <4 <1 >12 

Οιηγνηξνθηθφ <10 <2.5 >6 

Μεζνηξνθηθφ  10-35 2,5-8 6 - 3 

Δπηξνθηθφ 35-100 8-25 3 – 1,5   

Τπεξηξνθηθφ >100 >25 <1,5 
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Άιιν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνηφηεηαο λεξνχ γηα εχθξαηεο ιίκλεο είλαη απηφ πνπ 

πξνηείλεη ε Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ακεξηθήο (EPA, 2000), ζην νπνίν 

θαηαηάζζνληαη νη ιίκλεο ζχκθσλα κε ηελ ζπγθέληξσζε Οιηθνχ Φσζθφξνπ, 

δηαθάλεηαο ηνπ λεξνχ (Secchi Disk) θαη ηξνθηθνχ δείθηε ζε 7 θαηεγνξίεο πνηφηεηαο 

ελψ παξνπζηάδνληαη θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γηα θάζε θαηεγνξία 

πνηφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 2.5 Πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο εχθξαησλ ιηκλψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ακεξηθήο (EPA, 2000). 

  

 

ε πνιιέο ρψξεο ηηο Δπξψπεο έρνπλ θαζνξηζζεί φξηα νηθνινγηθήο πνηφηεηαο λεξνχ ζε 

ιίκλεο, ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ γηα ηα Ύδαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Γαλία (πίλαθαο 2.6), ζηελ νπνία πηνζεηήζεθε έλα πνιππαξακεηξηθφ ζχζηεκα 

εθηίκεζεο ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζξεπηηθψλ αιιάησλ, ηεο 

δηαθάλεηαο λεξνχ, ηνπ θπηνπιαλγθηνχ, ησλ ηρζχσλ θαη άιισλ βηνινγηθψλ 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

  Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει. 24 

παξακέηξσλ. Δπίζεο, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ νξίσλ γηα βαζηά θαη ξερά ιηκλαία 

ζπζηήκαηα.  

 

Πίλαθαο 2.6 χζηεκα ηαμηλφκεζεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο λεξνχ ζε ιίκλεο, ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ ζηελ Γαλία (κε D αλαθέξνληαη νη βαζηέο 

ιίκλεο θαη κε S νη ξερέο). 

 

 

ηελ Διιάδα, δελ έρνπλ αθφκε θαζνξηζζεί ζαθή φξηα ρεκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ιηκλαίσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηβάιιεη ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηα χδαηα.. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ηεο ρεκηθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηα νπνία ζα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο γηα λα εθηηκεζεί θαη‘ αξρήλ ε ρεκηθή θαηάζηαζε ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα».  

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο ζα ζπλδπαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ηεο ρεκηθήο θαη βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» αθνινπζψληαο ην παξαθάησ δηάγξακκα ραξαθηεξηζκνχ/ ιήςεο 

απνθάζεσλ ψζηε λα πξνθχςεη ε εθηίκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ελ ιφγσ 

Σακηεπηήξα.    
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Δηθόλα 2.6. Παξαπνκπή απφ ηα θαζνδεγεηηθά θείκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΔ ζε ηακηεπηήξεο (ΜΔΓ: Μέγηζην Οηθνινγηθφ Γπλακηθφ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείρλνπλ νη ηηκέο ησλ 

θπζηθνρεκηθώλ ζηνηρείσλ 

ΜΔΓ; 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1.  Παξαθνινύζεζε κε βάζε ηελ Οδεγία Πιαίζην 

Ζ παξαθνινχζεζε (monitoring) είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε κηαο 

πεξηνρήο θαζψο απνηειεί ην κέζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ γεληθνχ θαη ησλ 

εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ηεο απνθαηάζηαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ κέζσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο. Χο παξαθνινχζεζε νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαη 

πεξηνδηθή κέηξεζε δεηθηψλ – θιεηδηά ησλ βην-θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

Με ηε ιέμε ζπζηεκαηηθή λνείηαη ε χπαξμε ελφο αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεη ηνπο δείθηεο, ζα πεξηγξάθεη ην πψο θαη πνπ απηνί ζα παξαθνινπζνχληαη 

θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα. Ζ πεξηνδηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην φηη νη 

δείθηεο ζα κεηξψληαη ζε πξνζδηνξηζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ζηάδηα (EC, 2003a). 

Ζ Οδεγία Πιαίζην ζην Άξζξν 8 νξίδεη φηη θάζε θξάηνο-κέινο εμαζθαιίδεη ηελ 

θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

πδάησλ. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα θαιχπηε (EC, 2003a): 

Α) Σα επηθαλεηαθά λεξά: ηνλ φγθν θαη ηε ζηάζκε ή ην ξπζκφ ξνήο ζην κέηξν 

πνπ αθνξά ηελ νηθνινγηθή, ηε ρεκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην νηθνινγηθφ ηνπο 

δπλακηθφ, θαη ηελ νηθνινγηθή θαη ηε ρεκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην νηθνινγηθφ ηνπο 

δπλακηθφ. 

Β) Σα ππόγεηα λεξά: ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρεκηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. 

Γ) Σηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο: βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία κε ηελ νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί νη επηκέξνπο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο, ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο ρεκηθήο 

θαηάζηαζεο. Οη παξάκεηξνη παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο ηεο νηθνινγηθήο θαη ρεκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ην ζχζηεκα 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ηαμηλφκεζεο 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V ηεο Οδεγίαο Πιαίζην. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο 
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Οδεγίαο Πιαίζην έρνπλ ζπληαρζεί θαηεπζπληήξηα θείκελα γηα ηε ηξαηεγηθή Κνηλήο 

Δθαξκνγήο (Common Implementation Strategy). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Οδεγία 

Πιαίζην αιιά θαη ζηα πξναλαθεξζέληα θείκελα, ε παξαθνινχζεζε κπνξεί λα έρεη κία 

απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο (EC, 2003a): 

• επνπηηθή παξαθνινύζεζε (surveillance): παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, γηα ην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ εθηίκεζε καθξνπξφζεζκσλ κεηαβνιψλ ησλ 

θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ εθηίκεζε καθξνπξφζεζκσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δηαδεδνκέλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο απηήο εμεηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, 

• επηρεηξεζηαθή παξαθνινύζεζε (operational): πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηάζηαζε εθείλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί φηη 

θηλδπλεχνπλ λα κελ επηηχρνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνπο ζηφρνπο, θαη γηα λα 

αμηνινγεζνχλ νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ, θαη 

• δηεξεπλεηηθή παξαθνινύζεζε (investigative): δηελεξγείηαη φηαλ είλαη άγλσζηε 

ε αηηία ηεο ππνβάζκηζεο, φηαλ ε επνπηηθή παξαθνινχζεζε δείρλεη φηη είλαη απίζαλν 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ νξίζηεθαλ θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ε 

επηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο θαη νη 

επηπηψζεηο ξχπαλζεο νθεηιφκελεο ζε αηχρεκα. 

Όια ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά, λα 

ηξνπνπνηνχληαη αλ ρξεηάδεηαη, θαη λα ζηακαηνχλ φηαλ ν ζθνπφο ηνπο έρεη επηηεπρζεί. 

Γεληθά, ε Οδεγία Πιαίζην απαηηεί ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο 

(ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V), νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά κηα ζπλνιηθή 

άπνςε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ζηα φξηα θάζε ιεθάλεο απνξξνήο. Ζ 

παξαθνινχζεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζηα ππφγεηα 

χδαηα θαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (EC, 2000). 

ηα πιαίζηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ηδξχζνπλ πξνγξάκκαηα 

επνπηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο παξαθνινχζεζεο, θαη ίζσο λα δηεμάγνπλ δηεξεπλεηηθή 
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παξαθνινχζεζε. Γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά, ηα απνηειέζκαηα ηεο επνπηηθήο, 

επηρεηξεζηαθήο ή δηεξεπλεηηθήο παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πδξνκνξθνινγηθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δνκήο θαη θαηάζηαζεο ηεο παξφρζηαο θαη 

παιηξξνηαθήο δψλεο) θαη ησλ βηνινγηθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ ζα απμήζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κειινληηθψλ αλαιχζεσλ πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ, θαη 

ζα βειηηψζεη ηε ζρεδίαζε ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαμηλφκεζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα V ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΔ (EC, 2000). 

 

3.2. πγθέληξσζε ππαξρόλησλ δεδνκέλσλ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ έγηλε ζπιινγή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πδξνινγηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο 

αλζξσπνγελείο πηέζεηο, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή έξεπλαο. Πεγή ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ ήηαλ δεκνζηεπκέλα επηζηεκνληθά άξζξα, αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη 

κειέηεο. Δπίζεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπηθέο θαη θεληξηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο ε Ννκαξρία θαη νη Γήκνη ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ε ΓΔΖ πνπ παξείρε 

βξνρνκεηεσξνινγηθά θαη πδξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηε ιίκλε θαη ηελ πδξνινγηθή 

ιεθάλε, θ.ά. 

Σα ζηνηρεία απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο εξεπλεηηθέο επηζθέςεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηνλ 

εληνπηζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε θαη 

ηε Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ δηθηχνπ ζηαζκψλ 

δεηγκαηνιεςίαο.  

 

3.3. Καηαγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε πεγώλ ξύπαλζεο  

Ο εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ πεγψλ ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» πξαγκαηνπνηήζεθε (α) κε ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο (Ννκαξρία, Γήκνπο, 

Πεξηθέξεηα, Αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηαζκνχο ΓΔΖ), κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη κε πξνζσπηθή επαθή θαη (β) κε επηηφπηεο επηζθέςεηο -
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απηνςίεο- ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο Λίκλεο. ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, 

αμηνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ 

δεηγκάησλ λεξνχ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ζε δηκεληαία βάζε, απφ ηνπο ζηαζκνχο 

δεηγκαηνιεςίαο (βι. παξαθάησ). 

ηφρνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ήηαλ θαη‘ αξρήλ λα ειεγρζνχλ νη πηζαλέο 

επηπηψζεηο ησλ ζεκεηαθψλ θαη κε ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο ησλ ξεκάησλ πνπ 

απνηεινχλ καδί κε ηε βξνρφπησζε ηνπο ηξνθνδφηεο γηα ηνλ πδάηηλν απνδέθηε ηεο Σ. 

Λ. «Ν. Πιαζηήξα». Δπηπιένλ πεγέο ξχπαλζεο, δηάρπηνπ ηχπνπ πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ 

θαη (α) ε θηελνηξνθία πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, ζε ζρέζε κε ηελ εγγχηεηα 

παξακνλήο ησλ δψσλ ζηα ξέκαηα θαη πιεζίνλ ηεο Λίκλεο, (β) ε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε ηπρφλ ρξήζε ζρεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαζψο θαη (γ) ε αλεμέιεγθηε 

δηάζεζε (ζηεξεψλ θαη πγξψλ) απνβιήησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο πιεζίνλ ησλ ξεκάησλ. 

Οη κεηξήζεηο θπζηθνρεκηθψλ-ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηα δείγκαηα 

λεξνχ παξείραλ ζηνηρεία γηα ηε γεληθφηεξε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Σα ζπιιερζέληα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ράξηεο ξχπαλζεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ-ρεκηθψλ αλαιχζεσλ λεξνχ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ πξνέθπςαλ νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη ησλ παξαηεξνχκελσλ 

παξακέηξσλ πνηφηεηαο λεξνχ, θαη κία πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πηέζεσλ 

ζηηο θαηαγξαθείζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. ηφρνο ησλ παξαπάλσ, κεηαμχ 

άιισλ, είλαη λα πξνθχςνπλ πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζην πδάηηλν 

νηθνζχζηεκα. 

3.4. Γίθηπν ζηαζκώλ δεηγκαηνιεςίαο πδξνινγηθώλ, ρεκηθώλ, 

θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξακέηξσλ 

Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηειηθνχ δηθηχνπ ζηαζκψλ ήηαλ ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο ζέζεο, ην θαηά πφζνλ δειαδή απηή δηέζεηε αβηνηηθά θαη 

βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππηθά απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο, ε νκαιή 

θαηαλνκή ησλ ζηαζκψλ ζην ρψξν, νη αλζξσπνγελείο, δηαπηζησκέλεο ή πηζαλέο, 

πηέζεηο, φπσο ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο ή πδξνιεςίαο, ηξνπνπνηήζεηο ηεο ξνήο 

(φπσο αλαβαζκίδεο), θαη πξαθηηθήο θχζεσο δεηήκαηα (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 
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πξνζβαζηκφηεηα ηεο ζέζεο δεηγκαηνιεςίαο, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

εξγαιείσλ δεηγκαηνιεςίαο, θιπ.). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ θάιπςε ηνπ δπηηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαζψο θαη ηνπ θεληξηθνχ-αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο ιίκλεο πνπ δέρνληαη θαη ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο. Σν ηειηθφ δίθηπν ζηαζκψλ 

δεηγκαηνιεςίαο πεξηέιαβε ζπλνιηθά δεθανθηψ ζηαζκνχο, δέθα ζηε ιίκλε, νθηψ ζην 

ρεξζαίν ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θπξίσο ζηα ξέκαηα ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θαζψο θαη έλαλ ζηαζκφ εθηφο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε ηεο αλαξξπζκηζηηθήο δεμακελήο ηεο Καξδίηζαο. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο, επηά ήηαλ απηνί ζηνπο νπνίνπο 

γίλνληαλ κεηξήζεηο πδξνινγηθψλ, βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ-θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ ζην ρεξζαίν ηκήκα, ελψ ζηνπο δέθα ζηαζκνχο επί ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα» γίλνληαλ κεηξήζεηο ρεκηθψλ-θπζηθνρεκηθψλ, θαη βηνινγηθψλ 

παξακέηξσλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν 07/2009 - 09/2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηά εξεπλεηηθά 

ηαμίδηα γηα ηε ζπιινγή πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ-θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο ηελ απνηχπσζε ησλ πηέζεσλ, ηελ θαηαγξαθή 

ελδηαηηεκάησλ θαη ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε θαη ζηελ 

Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα».  

 Ηνχιηνο 2009 

 Αχγνπζηνο 2009 

 επηέκβξηνο 2009 

 Ννέκβξηνο 2009 

 Μάξηηνο 2010 

 Μάηνο 2010 

 Ηνχιηνο 2010 

Καηά θαλφλα, ζε θάζε ζηαζκφ γίλεηαη θαηαγξαθή πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ-

θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζε δη-κεληαία βάζε ελψ θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν ην θπηνπιαγθηφλ εμεηάδεηαη ζε κεληαία βάζε ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο αχμεζεο ηνπ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (δίθηπν ζηαζκψλ, Δηθφλα 

3.1). Δπίζεο, ζε επνρηθή βάζε εμεηάδνληαη ηα καθξναζπφλδπια θαη ηα καθξφθπηα 

εληφο ηεο ιίκλεο. 
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Ο πίλαθαο 3.1 θαη ε εηθφλα 3.1 παξνπζηάδνπλ ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζηαζκψλ 

κέηξεζεο πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαη ζηε Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

 

Πίλαθαο 3.1 ηαζκνί κέηξεζεο πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» θαη ζηε Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Κσδηθόο 
ζηαζκνύ 

πληεηαγ-
κέλε X 
ΔΓΑ87  

πληεηαγ-
κέλε Y 
ΔΓΑ87  

πληεηαγκέλε 
X WGS84 (dd) 

πληεηαγκέλε 
Y WGS84 (dd) 

Τςό-
κεηξν 

(m) 

Σύπνο 
πδξνζε-

κείνπ 

PLA1 305966 4345749 21.7534 39.2420 - Λίκλε 

PLA2 306035 4346649 21.7539 39.2501 - Λίκλε 

PLA3 306358 4348701 21.7571 39.2687 - Λίκλε 

PLA4 305597 4349947 21.7479 39.2797 - Λίκλε 

PLA5 305274 4351700 21.7437 39.2954 - Λίκλε 

PLA6 307386 4351031 21.7646 39.2933 - Λίκλε 

PLA7 307445 4352531 21.7554 39.3031 - Λίκλε 

PLA8 305643 4353914 21.4330 39.1922 - Λίκλε 

PLA9 303752 4354767 21.7251 39.3227 - Λίκλε 

PLA10 302483 4356497 21.7099 39.3380 - Λίκλε 

PLC1 303042 4346599 39.2490 21.7193 833 Ρέκα 

PLC2 300248 4346593 39.2483 21.6869 1002 Πεγή 

PLC3 300300 4346558 39.2480 21.6875 978 Ρέκα 

PLC4 302815 4347108 39.2535 21.7165 977 Ρέκα 

PLC5 303695 4351805 39.2960 21.7253 810 Ρέκα 

PLC6 302492 4353653 39.3124 21.7108 813 Ρέκα 

PLC7 301591 4355414 39.3280 21.6999 808 Ρέκα 

PLD2* 311949 4355285 39.3292 21.8200 190 Γεμακελή 

 

*εκεηψλεηαη φηη o ζηαζκφο PLD2 βξίζθεηαη εθηφο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο 

Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαξξπζκηζηηθή δεμακελή 

Καξδίηζαο (εηθφλα 3.1). 
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Δηθόλα 3.1 Γίθηπν ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο πδξνινγηθψλ, ρεκηθψλ, 

θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαη ζηε Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

 

3.5. Μεηξήζεηο παξνρήο 

Γηα ηελ θαιχηεξε πνζνηηθνπνίεζε ηεο εηζξνήο ξππαληψλ ζηελ ιίκλε απφ ηα 

επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πδξνινγηθέο 

κεηξήζεηο ζηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο. Οη πδξνινγηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

πάληα ζην ίδην ζεκείν ηνπ ξέκαηνο, εγθάξζηα ηεο θνίηεο ηνπ. Οη κεηξήζεηο βάζνπο 

(θάζεην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη ηνλ ππζκέλα, Platts et 

al., 1983), γίλνληαλ κε ηε ρξήζε βαζκνλνκεκέλνπ κεηαιιηθνχ ζσιήλα, ζηα ίδηα 

αθξηβψο ζεκεία πνπ θαηαγξαθφηαλ θαη ε ξνή ηνπ ξέκαηνο. Οη κεηξήζεηο ησλ πγξψλ 

θαη κέγηζησλ δηαηνκψλ ηνπ ξέκαηνο απνηππψλνληαλ κε ειεθηξνληθφ απνζηαζηφκεηξν 

(Laser Technology Inc., TruPulse 200B). Οη κεηξήζεηο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο έγηλαλ κε 

κπιίζθν (ςεθηαθφ ξνφκεηξν Swoffer 2100) ζηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ ζεσξήζεθαλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα θάζε πνηάκην ηκήκα. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

ζεηξά νκαιά θαηαλεκεκέλσλ ζεκείσλ επί ηεο λνεηήο γξακκήο θαη ζε βάζνο ίζν 
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πεξίπνπ κε ην 60% ηνπ κέγηζηνπ βάζνπο ζε θάζε ζεκείν κέηξεζεο (Weight & 

Sonderegger, 2001). ε θάζε πεξίπησζε θαηαβάιινληαλ πξνζπάζεηα νη κεηξήζεηο 

ξνήο λα γίλνληαη ζε ζεκεία ζηα νπνία δελ ππήξραλ εκπφδηα, ή άιινη ζρεκαηηζκνί, 

πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηνπηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ ξέκαηνο. Σα 

δεδνκέλα ηεο βξερφκελεο πεξηκέηξνπ ησλ δηαηνκψλ, ηνπ βάζνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο εηζήρζεζαλ ζε ινγηζκηθφ GIS πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ θαη‘ αξρήλ ηα 

εκβαδά ησλ δηαβξεγκέλσλ δηαηνκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη νινθιεξσκέλεο ηηκέο ησλ 

παξνρψλ γηα θάζε ζηαζκφ δεηγκαηνιεςίαο.  

Παξάιιεια δηελεξγήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο λεξνχ απφ ηνπο νθηψ ρεξζαίνπο 

ζηαζκνχο (ζηα βαζηθά ξέκαηα ηεο πεξηνρήο) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρεκηθήο πνηφηεηαο 

ηνπο ελψ δείγκαηα ζηάιζεθαλ θαη γηα αλάιπζε ηζφηνπσλ νμπγφλνπ ζε πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζρεηηθή επηξξνή ππφγεηνπ ή 

επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζηελ παξνρή ηνπ ξέκαηνο. ηνλ Πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

φξγαλα θαη νη ηερληθέο ησλ πδξνινγηθψλ κεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 3.2 Όξγαλα θαη ηερληθέο πδξνινγηθψλ κεηξήζεσλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ, 

θαζψο θαη νη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο θάζε πδξνινγηθήο κεηαβιεηήο. 

Μέηξεζε/Παξάκεηξνο Όξγαλν/ηερληθή 

Πιάηνο (m) Απνζηαζηφκεηξν Laser 

Technology Inc., TruPulse 

200B 

Βάζνο (cm) Ρνφκεηξν Swoffer 2100 

Σαρχηεηα ξνήο (m/s) Ρνφκεηξν Swoffer 2100 

Παξνρή (m
3
/s) Μεζνδνινγία νινθιήξσζεο 

ηαρχηεηαο ξνήο 

 

 

Ζ νινθιήξσζε ησλ ηηκψλ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο παξνρήο 

έγηλε ζχκθσλα κε ηε βαζηθή εμίζσζε κέζεο παξνρήο ζε πνηάκη: 

 

 

Ζ ζπλνιηθή κέζε παξνρή ηνπ πνηακνχ ππνινγίδεηαη απφ ηηο επηκέξνπο παξνρέο 

ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

AUQ 
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Όπνπ 1Q , 2Q , έσο nQ : 
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φπνπ 0U , 1U , ..., nU  αληηζηνηρνχλ ζηε κέζε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ πνηακνχ ζε έλα 

ζεκείν ηεο δηαηνκήο ηνπ θαη ζε βάζνο ~6/10 απφ ηελ επηθάλεηα, ελψ Α1, Α2, ..., Αn 

είλαη ηα ππνινγηζκέλα ηκήκαηα επηθάλεηαο ηεο δηαηνκήο κεηαμχ δχν κεηξήζεσλ 

κέζεο ηαρχηεηαο ξνήο (Weight &  Sonderegger, 2001). 

 

3.6. Μεηξήζεηο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρεκηθήο-θπζηθνρεκηθήο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ κε ηε δηελέξγεηα 

κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ λεξνχ απφ ζπλνιηθά δεθανθηψ ζέζεηο ζηελ πδξνινγηθή 

ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (επηά ζέζεηο επί ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο, δέθα 

εληφο ηεο Λίκλεο θαη κηα εληφο ηεο αλαξπζκηζηηθήο δεμακελήο πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ 

ηνπ νηθηζκνχ Μεηξφπνιε).  

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ κεηξήζεθαλ, κε ηε ρξήζε θνξεηψλ 

νξγάλσλ, ε ζεξκνθξαζία, ε αγσγηκφηεηα, ην pH θαη ην δηαιπκέλν νμπγφλν. Οη 

κεηξήζεηο δηελεξγνχληαλ, ζε δη-κεληαία βάζε, θάζε θνξά ζην ίδην ζεκείν ηνπ 

ζηαζκνχ δεηγκαηνιεςίαο θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Οη κεηξήζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ έγηλαλ, ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε δηεζλή πξαθηηθή, κε θνξεηφ 

πνιππαξακεηξηθφ φξγαλν Horiba, Water Checker U-10, θαη κε θνξεηφ 

πνιππαξακεηξηθφ φξγαλν Multi-Parameter Water Quality TROLL 9500 WQP-100 

ηεο εηαηξείαο In-Situ Inc.  

ntotal QQQQ ...21 
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Απφ ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ιήθζεζαλ επίζεο δείγκαηα γηα πεξαηηέξσ 

ρεκηθέο αλαιχζεηο ζην εξγαζηήξην [πξνζδηνξηζκφο ζθιεξφηεηαο (total hardness), 

αιθαιηθφηεηαο (HCO3, CO3), ηφλησλ αζβεζηίνπ (Ca), καγλεζίνπ (Mg), λαηξίνπ 

(Na), θαιίνπ (K) θαη ρισξντφλησλ (Cl), νιηθνχ θσζθφξνπ (total P), νιηθνχ αδψηνπ 

(total N), νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiO2), θσζθνξηθψλ (PO4), ληηξσδψλ (NO2), 

ληηξηθψλ (NO3), θαη ακκσληαθψλ NH4)], νη ηηκέο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ δείθηεο ηεο 

ρεκηθήο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Σα δείγκαηα λεξνχ κεηαθέξνληαλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ΗΔΤ, θηιηξάξνληαλ θαη ζην δηαιπηφ θιάζκα γηλφηαλ πξνζδηνξηζκφο ησλ αλσηέξσ 

παξακέηξσλ κε ηνληηθφ αλαιπηή Metrohm, απηφκαην αλαιπηή Radiometer θαη 

θσηφκεηξν Merck Nova 400.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ κεηξήζεσλ θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαηά Skoulikidis et al., 2006 ζε 5 ηάμεηο 

πνηφηεηαο (πςειή, θαιή, κέηξηα, θαθή, θησρή). 

 

3.7. Μεηξήζεηο θπηνπιαγθηνύ 

3.7.1. Φπηνπιαγθηό - Γεληθά 

Tα κηθξνζθνπηθά θχθε πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί λα δνπλ ζε αηψξεζε ζην 

ζαιαζζηλφ ή ζην γιπθφ λεξφ θαη ππφθεηληαη ζε παζεηηθή κεηαθίλεζε κε ηνλ άλεκν 

θαη ηα ξεχκαηα απνηεινχλ ην θπηνπιαγθηφ. H εμειηθηηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ 

πιαγθηηθφ ηξφπν δσήο εθθξάδεηαη ζηελ αχμεζε θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ 

θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν κέγεζνο ησλ θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ 

θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζην εχξνο απφ 0.2 έσο 200 ρηιηνζηά ηνπ ρηιηνζηφκεηξνπ. Οη 

νξγαληζκνί απηνί είλαη κνλνθχηηαξνη θαη έρνπλ ρξφλν γελεάο πνπ θπκαίλεηαη απφ 

κεξηθέο ψξεο έσο ιίγεο εκέξεο. Oη αιιεινζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ εηδηθφ ξπζκφ 

αχμεζεο, ηε κνξθνινγία, ην άξηζην εχξνο ζην θάζκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα δηαρείκαζε, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πιαγθηηθή παξνπζία. Mέρξη ζήκεξα ζηηο ιίκλεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί πεξηζζφηεξα απφ 

5000 είδε θπηνπιαγθηνχ. 

H επνρηαθή εκθάληζε, ε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ε αιιαγή ησλ 

επηθξαηνχλησλ νξγαληζκψλ ζην θπηνπιαγθηφ κηαο ιίκλεο εμαξηψληαη απφ πνηθίιεο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη 
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ζηηο απνθξίζεηο ησλ εηδψλ. Mηα νκάδα παξαγφλησλ -πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ζξεπηηθά, 

ηελ ηαρχηεηα πξφζιεςεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αληίζηαζε ζηηο απψιεηεο 

(απφ θπζηθέο δηαηαξαρέο θαη βηνινγηθφ έιεγρν) θαη ηελ θίλεζή ηνπο (θαζέλα απφ ηα 

νπνία επεξεάδεηαη απφ κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα)- δξνπλ επηιεθηηθά ζηα πην 

αληαγσληζηηθά είδε. Tνπνζεηψληαο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο απηνχο παξάγνληεο ζε 

θζίλνπζα ηάμε ζεκαληηθφηεηαο σο πξνο ηε δξάζε ηνπο θαη ηελ απφθξηζε ησλ εηδψλ, 

πξψηνη έξρνληαη νη θπζηθνί παξάγνληεο (φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε αλάκεημε ηνπ λεξνχ, 

ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ λεξνχ θαη ε ζρεηηθή δηαπεξαηφηεηα ηνπ θσηφο). 

Aθνινπζνχλ νη ρεκηθνί παξάγνληεο (φπσο ην πεξηβάιινλ ησλ ηφλησλ, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ θαη νη ζρεηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπο) θαη ηέινο νη βηνηηθνί 

παξάγνληεο (φπσο ε βφζθεζε απφ ην δσνπιαγθηφ θαη ν παξαζηηηζκφο). 

H αιιεινπρία ησλ αιιαγψλ ηεο θπηνπιαγθηηθήο θνηλσλίαο δηαρξνληθά 

αλαπαξηζηά κηα ζεηξά επηκέξνπο ζηαδίσλ πνπ ην θαζέλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο. O ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

πξνρσξά απηή ε αιιεινπρία εμαξηάηαη απφ ην πφζν γξήγνξα αιιάδνπλ νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη πφζν γξήγνξα απνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο απηέο νη 

θπηνπιαγθηηθνί νξγαληζκνί. Eηζη νη κεηαβνιέο ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνηθίιινπλ δηαρξνληθά. Mπνξεί λα είλαη ζπρλέο, ζχληνκεο 

δηάξθεηαο αλαδηνξγαλψζεηο ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηεο θνηλσλίαο ζαλ απφθξηζε ζηελ 

αλάκεημε ηνπ λεξνχ. Mπνξεί επίζεο λα είλαη εηήζηα επαλαιακβαλφκελνη θχθινη 

αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ζην θσηηζκφ, ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ θαηαθφξπθε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηήιεο λεξνχ κέρξη θαη πην 

κφληκεο ρισξηδηθέο αιιαγέο κεηά απφ ιηκλνινγηθέο κεηαβνιέο (φπσο ζηε 

κνξθνινγία, ζηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζηα θνξηία ζξεπηηθψλ ζηε ιίκλε). 

Oη δηαθπκάλζεηο ζηελ αθζνλία θαη ηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ ηνπ θπηνπιαγθηνχ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κία ιίκλε ζε πεξίνδν δψδεθα κελψλ, θαλνληθά επαλαιακβάλνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν. Aπηέο νη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο απνηεινχλ 

έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζηα γιπθά λεξά. 

πρλά ε βηνκάδα θζάλεη ην κέγηζην θαη πέθηεη ζην ειάρηζην ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν 

ζε δηαδνρηθά ρξφληα. Eπίζεο ηα ίδηα είδε επηθξαηνχλ κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ζπρλφηεηα, 

ελψ ην θαζέλα απμάλεη θαη ειαηηψλεηαη ζ' έλα δηθφ ηνπ εηήζην θχθιν. O αθξηβήο 

ρξφλνο ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν θαη νη 
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εκθαλίζεηο ησλ εηδψλ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη έηζη ψζηε ηα επηθξαηνχληα είδε, ζε 

έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα κελ είλαη πάληνηε ηα ίδηα. Eίλαη κεγάιεο 

ζεκαζίαο ην γεγνλφο φηη νη εηήζηνη θχθινη ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο βηνκάδαο θαη ε 

αθνινπζία ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ αζξνηζκάησλ ζπρλά επαλαιακβάλνληαη ζε 

ιίκλεο γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο, πνπ φκσο έρνπλ παξφκνηα κνξθνινγηθά θαη 

θιηκαηηθά γλσξίζκαηα θαη θνηλέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο. 

Mεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε θαη αθζνλία ηνπ θπηνπιαγθηνχ παξαηεξνχληαη θαη 

ζην ρψξν. Oη απνθξίζεηο ησλ θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εηεξνγέλεηα ηνπ νξηδφληηνπ επηπέδνπ ηεο ιίκλεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηεο εηεξνγέλεηαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα επηθξαηνχληα πξφηππα ξνήο ζηε ιίκλε. 

Aζπλέρεηεο ζηελ νξηδφληηα θαηαλνκή ηνπ θπηνπιαγθηνχ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζε 

κεγάιεο ιίκλεο θαη ζε θξαγκαιίκλεο ελψ ζε κηθξφηεξεο απαληψληαη κφλν γηα 

ζχληνκεο πεξηφδνπο. H θαηαλνκή ηνπ θάζε είδνπο ηνπ θπηνπιαγθηνχ πνηθίιεη κε ην 

βάζνο, ην ρξφλν θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο ζηήιεο λεξνχ. H δεκηνπξγία ηεο 

ζεξκηθήο ζηξσκάησζεο είλαη ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ ζηξσκάησλ λεξνχ, πνπ ην θαζέλα έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θίλεζεο, 

ζεξκνθξαζίαο, ππθλφηεηαο θαη αιαηφηεηαο. Γηαβαζκίζεηο ζην πνζνζηφ 

δηαπεξαηφηεηαο ηνπ θσηφο θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ αιάησλ 

παξαηεξνχληαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ βάζνπο. Kάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο θπζηθφ είλαη 

λα αλακέλνληαη αζπλέρεηεο ζηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Oη 

αζπλέρεηεο απηέο δηαηεξνχληαη γηα ψξεο ή θαη γηα κέξεο. 

 

3.7.2. Tν θπηνπιαγθηό ζηελ Oδεγία Πιαίζην γηα ηα Nεξά (2000/60/EK) 

Tν θπηνπιαγθηφ είλαη ε πξψηε βηνθνηλφηεηα (βηνινγηθφ ζηνηρείν ζηελ 

Oδεγία) πνπ απνθξίλεηαη ζηηο πηέζεηο ιφγσ επηξνθηζκνχ θαη θπζηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ 

ρξήζε ησλ εηδψλ ή αλψηεξσλ ηαμηλνκηθψλ κνλάδσλ θπηνπιαγθηνχ γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ έρεη κεγάιε ηζηνξία ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Όκσο 

ππάξρνπλ αθφκε δπζθνιίεο ζηηο γεληθεχζεηο θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δπλακηθή ηεο 

δηαδνρήο ηνπ θπηνπιαγθηνχ. ήκεξα αλαγλσξίδνπκε φηη ε ζχγρξνλε αλάπηπμε ηεο 

νηθνινγίαο θπηνπιαγθηνχ θαη νη απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο επηθαιχπηνληαη θαζφζνλ ε 

Οδεγία απαηηεί ιεηηνπξγηθή νκαδνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ ηέηνηα πνπ λα αληηζηνηρεί 

ζηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζή ηεο.  
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χκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο Οδεγίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηνηηθνχ 

ζηνηρείνπ θπηνπιαγθηνχ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά γηα θάζε πδάηηλν ζψκα γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο είλαη: ε ζχλζεζε ησλ εηδψλ θαη 

νκάδσλ, ε αθζνλία θαη o βηνφγθνο ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαη ηέινο ε ζπρλφηεηα, 

δηάξθεηα θαη έληαζε ησλ αλζίζεσλ θπηνπιαγθηνχ. ηα θείκελα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 

(γηα ζπλζήθεο αλαθνξάο, δηαβαζκνλφκεζε θαη ηαμηλφκεζε) ε ππνβάζκηζε ηεο 

νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο αθζνλίαο θπηνπιαγθηνχ, κε 

αχμεζε ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην ζπλνιηθφ βηνφγθν 

θπηνπιαγθηνχ θαζψο θαη κε ζπρλφηεξεο θαη εληνλφηεξεο αλζίζεηο θπηνπιαγθηνχ. Ζ 

θξίζηκε νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο θαηεγνξίαο «κέηξηα» πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία σο αθνινχζσο «…. Γηαξθείο αλζίζεηο θπηνπιαγθηνύ κπνξεί λα 

παξαηεξεζνύλ θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο». 

 

3.7.3. Αλζίζεηο θπηνπιαγθηνύ θαη δηαρεηξηζε 

Ο φξνο «άλζηζε» θπηνπιαγθηνχ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα εθθξάζεη ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνπ λεξνχ εμαηηίαο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο 

θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ. O ρξσκαηηζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη πξάζηλνο, 

θαθεηί, θφθθηλνο (κε φιεο ηηο ελδηάκεζεο απνρξψζεηο) αλάινγα κε ηηο 

θσηνζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο πνπ πεξηέρνπλ νη νξγαληζκνί πνπ επηθξαηνχλ. Γηα λα 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηεο άλζηζεο ε αθζνλία νξηζκέλσλ εηδψλ (κεγάινπ 

κεγέζνπο: 50-200 ρηιηνζηά ηνπ ρηιηνζηφκεηξνπ) πξέπεη λα ππεξβεί ηα 100 θχηηαξα 

ζην ml ελψ άιισλ (κηθξνχ κεγέζνπο: 1-50 ρηιηνζηά ηνπ ρηιηνζηφκεηξνπ) ηα 1000 

θχηηαξα ζην mL. Aλ θαη ε άλζηζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ είλαη θπζηθφ θαηλφκελν, 

γλσζηφ εδψ θαη 3,000 ρξφληα (Βίβινο, Έμνδνο ), ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απμεζεί 

ζε ζπρλφηεηα θαη έληαζε. 

Σεξάζηην ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη παγθνζκίσο γηα εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ παξεκπφδηζε ή κείσζε ηεο αχμεζεο ηνπ θπηνπιαγθηνχ (άλζηζεο) θαη ησλ 

θπαλνβαθηεξίσλ ηδηαίηεξα ζηνπο εχηξνθνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ. Ζ παγθφζκηα ηάζε 

ζήκεξα είλαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θξαγκαιηκλψλ (κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

βηνκάδαο ηνπ θπηνπιαγθηνχ), δηαρείξηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα 

θαηλνκέλσλ αχμεζεο θπηνπιαγθηνχ πνπ πξνυπνζέηεη επαξθή θαη θαηάιιεια 

δεδνκέλα κεγάισλ ρξνλνζεηξψλ. Καη απηφ δηφηη νη θξαγκαιίκλεο παξέρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα ρξήζεο λεξνχ κε πξνβιέςηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ο ζρεδηαζκφο 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηακηεπηήξα επηηξέπνπλ ιηκλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη σο εθ 

ηνχηνπ επθαηξίεο γηα δηαρείξηζε. Οη απνθάζεηο γηα ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηακηεπηήξα (π.ρ. πφζν λεξφ ζα απνκαθξπλζεί, πφηε θαη απφ πνην βάζνο) έρνπλ ζπρλά 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ. Απηέο νη θπζηθέο 

κεηαβνιέο επηδξνχλ άκεζα ζηηο βηνθνηλσλίεο ηνπ θαη πξψηα πξψηα ζηελ θνηλσλία ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ (π.ρ. βηνφγθν θπηνπιαγθηνχ, ξπζκνχο αχμεζεο ησλ πιαγθηηθψλ 

νξγαληζκψλ, επηθξάηεζε ή κε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη άλζηζε). 

 

3.7.4. ρέδην δεηγκαηνιεςηώλ 

Mε βάζε ηνλ ρξφλν γελεάο ησλ θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ ε θαηάιιειε 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ είλαη ε εβδνκαδηαία (δηπιάζηα ηνπ κέζνπ ρξφλνπ γελεάο). Μηα ηέηνηα 

ζπρλφηεηα βέβαηα ζεκαίλεη 52 δεηγκαηνιεςίεο εηεζίσο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη 

εθηθηή απηή ε παξαθνινχζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ απαξαίηεηε είλαη ε ιήςε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ θπηνπιαγθηνχ ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο 

αχμεζεο θαη ζπρλψλ θαηλνκέλσλ άλζηζεο θπηνπιαγθηνχ πνπ παξαηεξνχληαη ηελ 

πεξίνδν θαινθαίξη-θζηλφπσξν. ηελ άζθεζε δηαβαζκνλφκεζεο γηα ηηο Μεζνγεηαθέο 

θξαγκαιίκλεο εθαξκφζηεθε δεηγκαηνιεςία ηελ πεξίνδν Ηνχληνο–επηέκβξηνο 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο. 

Eπεηδή νη νηθνινγηθέο νκάδεο θπηνπιαγθηνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία ιίκλε 

παξαηεξνχληαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα δηαδνρήο ηνπ θπηνπιαγθηνχ (θαινθαίξη- 

θζηλφπσξν), πξνθχπηεη φηη ε πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θαιχπηεη θαινθαίξη 

θαη θζηλφπσξν. H θάζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ δηαδνρήο ηνπ θπηνπιαγθηνχ, 

παξνπζηάδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσλίαο κε ηελ σξίκαλζε ηεο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο αξθεί νη θπζηθέο δηαηαξαρέο λα κελ απνηξέςνπλ ηελ πνξεία ηεο δηαδνρήο. 

Eίλαη ε θάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απηνγελή αθνινπζία αιιαγήο ζηελ επηθξάηεζε 

ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα δηαδνρήο θαη εκπεξηέρεη ηε κεγαιχηεξε 

θαη πιεξέζηεξε πιεξνθνξία. Χο εθ ηνχηνπ κπνξεί αθφκε θαη κία δεηγκαηνιεςία 

κέζα ζην ρξφλν λα καο δψζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο.  
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H παξαθνινχζεζε ηεο θπηνπιαγθηηθήο θνηλσλίαο ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα» ήηαλ δπλαηή ζηελ πην θαηάιιειε πεξίνδν (ζεξκή) θαζφζνλ 

δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2009 

θαη κία κέζα ζηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ελψ δχν δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ ελδεηθηηθά θαη γηα 

ηηο άιιεο δχν επνρέο (ρεηκψλαο θαη άλνημε). χκθσλα κε ηελ Oδεγία ε ζπρλφηεηα 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη επνρηθή ή δχν θνξέο ην ρξφλν, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ άζθεζε δηαβαζκνλφκεζεο αξθνχλ 2-4 δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξίνδν 

Ηνχληνο-επηέκβξηνο. Σελ πεξίνδν απηή ζεσξήζακε θαηάιιειν «παξάζπξν» ρξόλνπ 

γηα ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο κέηξεζεο ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Οη δεηγκαηνιεςίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζηνλ ηακηεπηήξα θαιχπηνπλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία επξχηεξα, ηηο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηε δηαβαζκνλφκεζε αιιά θαη ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνινγίαο θπηνπιαγθηνχ. 

 

3.7.5. Δπηινγή ζηαζκώλ θαη βαζώλ δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ επηινγή ησλ ζηαζκψλ έγηλε κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηακηεπηήξα θαη 

ηελ αλάγθε ιήςεο φισλ ησλ δεηγκάησλ (γηα θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 

παξακέηξνπο) ζηηο ίδηεο ζέζεηο. Οη ζέζεηο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη: βφξεην άθξν ηνπ 

ηακηεπηήξα (PLA2), ζέζε πδξνιεςίαο (PLA7) θαη λφηην άθξν ηνπ ηακηεπηήξα 

(PLA10). ε θάζε ζηαζκφ ε επηινγή ησλ βαζψλ δεηγκαηνιεςίαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ θσηφο κέζα ζην λεξφ θαη ζηε ζεξκηθή δνκή ηνπ λεξνχ. Χο θαηψηαην 

ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ην φξην ηεο 

εχθσηεο δψλεο (ην βάζνο ηνπ 1% ηεο έληαζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο ζηελ 

επηθάλεηα). Ζ νκάδα δηαβαζκνλφκεζεο έρεη πξνηείλεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εχθσηε δψλε γηα ηε δεηγκαηνιεςία ελφο νινθιεξσκέλνπ δείγκαηνο ζηήιεο λεξνχ 

ζηηο θξαγκαιίκλεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηνλ ηακηεπηήξα (θξαγκαιίκλε) ηo 

βάζνο ηεο εχθσηεο δψλεο θπκάλζεθε σο εμήο: βφξεην άθξν ηακηεπηήξα (PLA2) 2.5-

6.25 m, ζέζε πδξνιεςίαο (PLA7) 1.25-9 m θαη λφηην άθξν ηακηεπηήξα (PLA10) 3-9 

m. Γηα ην θάζε εληαίν δείγκα εχθσηεο δψλεο πξνεγήζεθε ε δεηγκαηνιεςία δηαθξηηψλ 

δεηγκάησλ απφ ηε ζηήιε, αλάκεημή ηνπο θαη ιήςε ελφο εληαίνπ δείγκαηνο.  

3.7.6. Γείγκαηα 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίαο απφ θάζε δείγκα λεξνχ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ πεξίπνπ 2 L, ρξεζηκνπνηήζεθε ππνδείγκα 200 mL γηα ηελ 
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κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Eθηφο απφ ηα δείγκαηα λεξνχ ζηνλ 

ηακηεπηήξα ιεθζήθαλ θαη δείγκαηα κε δίρηπ, δηακέηξνπ πφξσλ 20 κm, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Eλα κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο απηνχ δηαηεξνχληαλ δσληαλφ θαη ην ππφινηπν ζηεξεσλφηαλ κε θνξκφιε. 

Tα δείγκαηα γηα ηε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ζηεξεσλφηαλ ακέζσο κε δηάιπκα Lugol 

πνπ είρε ηνπνζεηεζεί απφ πξηλ ζε κπνπθάιηα. 

 

πληήξεζε δεηγκάησλ 

Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ, ηε δηαηήξεζε δειαδή ησλ θπηνπιαγθηηθψλ 

νξγαληζκψλ δίρσο αιινηψζεηο γηα κήλεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηάιπκα Lugol. H 

παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο γίλεηαη κε ηε δηάιπζε 10 g KI ζε 100 mL απεζηαγκέλν 

λεξφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα δηαιχνπκε 5 g κεηαιιηθφ I, αλαθαηεχνπκε θαη πξνζζέηνπκε 

10 mL νμηθνχ νμένο. H πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο Lugol ζην δείγκα απμάλεη ηελ 

ηαρχηεηεηα θαζίδεζεο ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο ζαιάκνπο θαη κεηψλεη ην ρξφλν πνπ 

κεζνιαβεί γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ νξγαληζκψλ. 

 

Θάιακνη θαζίδεζεο-θαηακέηξεζεο 

Γηα ηε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ, ππν-δείγκαηα λεξνχ 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζαιάκνπο θαζίδεζεο (θπιηλδξηθνί ζάιακνη κε βάζε δηαθαλή 

δηακέηξνπ 26 mm θαη πάρνο <0.2 mm θαη κε χςνο κεηαβαιιφκελν αλάινγα κε ηε 

ρσξεηηθφηεηα) κεγάιεο αθξηβείαο φζνλ αθνξά ηνλ φγθν ηνπ δείγκαηνο πνπ πεξηέρεη. 

Xξεζηκνπνηήζεθαλ ζάιακνη θαζίδεζεο 2, 10 θαη 25 mL ηνπ νίθνπ Hydrobios. H 

επηινγή ησλ ζαιάκσλ έγηλε κε βάζε ηελ ππθλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ ζην δείγκα γηα ηελ θαηακέηξεζε ζην αλάζηξνθν κηθξνζθφπην. 

 

3.7.7. Μηθξνζθνπηθή αλάιπζε θπηνπιαγθηνύ 

ύλζεζε εηδώλ 

Ζ ζχλζεζε ησλ εηδψλ πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε κηαο ρξνλνβφξαο 

θαη εμεηδηθεπκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο αλαγλψξηζεο ησλ εηδψλ κε ηε 

κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπγγξακκάησλ 

θαη εξγαζηψλ ηαμηλνκηθνχ ραξαθηήξα. Ζ ηαμηλνκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ είλαη ε 
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πςειφηεξε δπλαηή αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επίπεδν είδνπο κε βάζε ηηο 

θαηάιιειεο ηαμηλνκηθέο θιείδεο ζην εξεπλεηηθφ αλάζηξνθν κηθξνζθφπην Nikon 

ΣE2000-S. H αλαγλψξηζε έγηλε ζε δσληαλφ πιηθφ ελψ ε παξαηήξεζε ζε πιηθφ 

ζηεξεσκέλν κε θνξκφιε θαη δηάιπκα Lugol είρε ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα. Γηα 

ηελ αζθαιέζηεξε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ εηδψλ ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε ηερληθήο 

αληίζεζεο θάζεο θαζψο θαη άιισλ ηερληθψλ. H θσηνγξάθεζε ησλ νξγαληζκψλ έγηλε 

ζην εξεπλεηηθφ αλάζηξνθν κηθξνζθφπην Nikon ΣE2000-S κε θάκεξα Nikon DS–L1. 

 

Αθζνλία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αθζνλίαο θπηνπιαγθηνχ αθνινπζήζεθε ε θιαζηθή 

κεζνδνινγία ηνπ αλάζηξνθνπ κηθξνζθνπίνπ (Utermöhl 1958) κε ηξνπνπνηήζεηο 

βειηίσζεο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη πξνηαζεί θαη εθαξκνζηεί απφ ηελ νκάδα 

δηαβαζκνλφκεζεο. Ζ κέζνδνο αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ θπηνπιαγθηηθψλ 

αηφκσλ (θχηηαξν, θνηλφβην, απνηθία, λήκα). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηε 

ζηαηηζηηθά απνδεθηή εθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ησλ πιαγθηηθψλ εηδψλ 

ζην δείγκα, θαηακεηξνχληαη 100 ηνπιάρηζηνλ άηνκα απφ ηα πην άθζνλα είδε θαη 

ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 400 άηνκα (κε κέγηζην ζθάικα κέηξεζεο <20% γηα ην θάζε 

είδνο θαη <10% γηα ηε ζπλνιηθή αθζνλία).  

 

Βηνκάδα-Βηνόγθνο 

Γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο (αθζνλίαο) ησλ εηδψλ 

θπηνπιαγθηνχ ζε βηνφγθν ππνινγίδνληαη νη κέζνη θπηηαξηθνί φγθνη ησλ νξγαληζκψλ 

κεηά απφ κεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ θπηηάξσλ ηνπο. H κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

γίλεηαη ζην εξεπλεηηθφ αλάζηξνθν κηθξνζθφπην Nikon ΣE2000-S κε ηε βνήζεηα ηεο 

θάκεξαο Nikon DS–L1 θαη κεηά απφ βαζκνλφκεζε κε κηθξνκεηξηθή θιίκαθα 

αθξίβεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θπηηαξηθψλ φγθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη 

γεσκεηξηθνί ηχπνη. H κεηαηξνπή ησλ βηνφγθσλ ζε βηνκάδα γίλεηαη κε βάζε ην φηη ε 

κέζε εηδηθή ππθλφηεηα ηνπ θπηηάξνπ γηα ην θπηνπιαγθηφ είλαη 1 g cm
-3

. 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

  Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει. 43 

3.8. Μεζνδνινγία ζπιινγήο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο κε ηε 

κέζνδν STAR-AQEM (γηα πνηάκηα) 

Αλαιπηηθά, ε κεζνδνινγία STAR-AQEM (AQEM Consortium, 2002) είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα λα εθαξκφδεηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία Πιαίζην (2000/60/ΔΔ) γηα ην Νεξφ. Ζ επηινγή ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ πεξηιακβάλεη. Ζ επηινγή απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δείγκαηα πνπ ζα ζπιιερζνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα θπζηθά 

θαη νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά νιφθιεξνπ ηνπ πδαηνξέκαηνο, ή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Δθηφο απφ ηε ζπιινγή δεηγκάησλ βέλζνπο θαη λεξνχ, ζην πεδίν 

θαηαγξάθνληαη θαη θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε κνξθνινγία θαη ηε 

ζχλζεζε ελδηαηηεκάησλ, ηελ πδξνινγία, ηελ παξφρζηα βιάζηεζε, ηηο ελαιιαγέο ξνήο 

(δηαδνρή riffles-pools), ηηο ηερλεηέο παξεκβάζεηο, ηελ χπαξμε ζεκεηαθψλ ή κε 

ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο θ.ά. Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη θαζψο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ην ζηαζκφ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο αιιά θαη ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη, 

θαηαγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν πεδίνπ. 

ηφρνο απηήο ηεο θαηαγξαθήο είλαη λα ππάξρεη κηα εηθφλα ηεο κνξθνινγίαο ηνπ 

πνηακνχ θαη ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, λα δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ πδξνινγία θαη ηε 

βιάζηεζε, λα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο θαη ηέινο λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αθξηβνχο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ. Σν πξσηφθνιιν 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχιια δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη 73 θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ απφ ηηο νπνίεο νη 24 είλαη βαζηθέο θαη νη 49 ζπκπιεξσκαηηθέο. Σα 

δεδνκέλα ηεο πξψηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά γηαηί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνχ θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο βηνινγηθήο δεηγκαηνιεςίαο 

π.ρ. αλαινγία ελδηαηηεκάησλ θαη αξηζκφο κνλάδσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε έλα απφ 

απηά. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο παξάκεηξνη παξέρνπλ ιεπηνκεξείο θαη θαηαλνεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζκνχ. 

Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζην πεδίν, φπνπ απαξαίηεηε είλαη θαη ε 

ρξήζε εηδηθψλ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ. πζηήκαηα GIS πξέπεη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θάπνησλ παξακέηξσλ φπσο ε απφζηαζε απφ 

ηελ πεγή, ε ηάμε πνηακνχ θαηά Strahler, ε ηάμε κεγέζνπο κε βάζε ηε ιεθάλε 

απνξξνήο, ε θιίζε ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ. Οη θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ζην 

πεδίν κεηξηνχληαη κε ηε ρξήζε αγσγηκφκεηξνπ, νμπγνλφκεηξνπ θαη pH-κέηξνπ. Οη 
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ζπζθεπέο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκηζηεί πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γείγκαηα λεξνχ κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ 

αλάιπζε επηπιένλ παξακέηξσλ φπσο αιθαιηθφηεηα, ζθιεξφηεηα, θχξηα ηφληα θαη 

ζξεπηηθά. 

Οη πδξφβηνη καθξναζπφλδπινη νξγαληζκνί ζπιιέγνληαη θαη απηνί ζχκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία AQEM (www.aqem.de), ε νπνία δίλεη ζηνηρεία ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο 

ηνπ πδαηνξέκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ πδξνγεσκνξθνινγία, ηελ παξφρζηα 

θαηάζηαζε, ηηο αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη ρξήζεηο γεο. Βηνινγηθά δείγκαηα δελ ζα 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά απφ πεξηφδνπο πιεκκχξαο ή 

μεξαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ή θπζηθήο δηαηαξαρήο, 

ή αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηα έληνλε ξνή ζηνλ ππζκέλα εκπνδίδεη ηε ζσζηή 

ζπιινγή πιηθνχ ηνπ ππζκέλα. Γηα ηε δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη απφρε κε 

πιαίζην ζε ζρήκα D ή παξαιιειφγξακκνπ θαη δηαζηάζεηο 0,25 x 0,25 πνπ ζηεξίδεηαη 

ζε καθξχ ρέξη. Σν δίρηπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο απφρεο έρεη κέγεζνο 500 κm (Δηθφλα 3.2).  

Ζ κεζνδνινγία AQEM βαζίδεηαη ζηα πνιχ-ελδηαηηήκαηα (Barbour et al., 1999) θαη 

έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε νη κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο απφ 

ζπγθεθξηκέλα ελδηαηηήκαηα λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ παξνπζίαο 

απηψλ ησλ ελδηαηηεκάησλ ζην δνζκέλν δεηγκαηνιεπηηθφ ρψξν. Κάζε δείγκα 

απνηειείηαη απφ 20 κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ιακβάλνληαη απφ φια ηα 

ελδηαηηήκαηα ηνπ ζηαζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθάλεηα θάιπςεο κεγαιχηεξε απφ 

5%. Χο κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο νξίδεηαη θάζε «ζηαηηθφ» δείγκα πνπ ζπιιέγεηαη κε 

απφρε απφ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα ίζε κε ηηο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ ηεο απφρεο. Οη 20 

κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ησλ κηθξν-

ελδηαηηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 50 % ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππζκέλα θαιχπηεηαη 

απφ άκκν ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 10 κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ελδηαίηεκα. Οη θαηεγνξίεο ησλ κηθξνελδηαηηεκάησλ ππάξρνπλ κέζα ζην πξσηφθνιιν 

πεδίνπ. Με ηε δηαδηθαζία απηή, ζπιιέγεηαη δείγκα απφ 1,5 m
2
 επηθάλεηαο ππζκέλα. 
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Δηθόλα 3.2 Απφρε δεηγκαηνιεςίαο βελζηθψλ καθξναζπνλδχισλ ζε ξένληα 

επηθαλεηαθά χδαηα. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία μεθηλά απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη θαη 

πξνρσξά πξνο ηα αλάληε ηνπ πνηακνχ. πιιέγνπκε ηηο κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο κε ηε 

ρξήζε απφρεο θαη πξνθαιψληαο δηαηαξαρή ηνπ ππζκέλα. πγθεθξηκέλα, ηνπνζεηνχκε 

ηελ απφρε θάζεηα ζηελ επηθάλεηα λεξνχ κε ην άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ λα έρεη θνξά 

αληίζεηε κε ηε θνξά ξνήο ηνπ λεξνχ. Γηαηαξάζζνπκε ηνλ ππζκέλα είηε θισηζψληαο 

είηε πεξηζηξέθνληαο ηε κχηε ηεο κπφηαο καο ζε επηθάλεηαο ππζκέλα 0,25Υ0,25 θαη 

βάζνο 10-15 cm. Κξαηάκε ηελ απφρε θνληά ζηελ πεξηνρή απηή, νχησο ψζηε νη 

καθξναζπφλδπινη νξγαληζκνί λα παξαζχξνληαη απφ ηε ξνή θαη λα εηζέξρνληαη κέζα 

ζηελ απφρε, αιιά θαη ζε κηα απφζηαζε ηέηνηα ψζηε ε άκκνο θαη ηα ραιίθηα λα 

μαλαπέθηνπλ θάησ ρσξίο λα πξνιαβαίλνπλ λα κπαίλνπλ ζηελ απφρε. Σηο κεγαιχηεξεο 

πέηξεο πνπ θάπνηεο θνξέο πηάλνληαη, ηηο εμεηάδνπκε πξνζεθηηθά γηα ηπρφλ 

πξνζθνιιεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη αθνχ ηνπο αθαηξέζνπκε κε ην ρέξη ή κε ηε 

ιαβίδα, ηηο μαλαξίρλνπκε ζην πνηάκη. Μεηά απφ ηε ζπιινγή 2-3 δεηγκαηνιεπηηθψλ 

κνλάδσλ μεπιέλνπκε 2 κε 3 θνξέο κε θαζαξφ ηξερνχκελν λεξφ απφ ην πνηάκη ην 

πιηθφ ζπιινγήο θαη ην αδεηάδνπκε ζε κηα θαζαξή ιεθάλε φπνπ ζπγθεληξψλεηαη 

νιφθιεξν ην δείγκα. ηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζε θαζαξφ δνρείν-α θαη αθνχ 

πξνζηεζεί αηζαλφιε 95% σο ζπληεξεηηθφ κέζν, ζθξαγίδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην 

εξγαζηήξην φπνπ αθνινπζνχλ ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ιφγσ ηεο απνπζίαο θαηάιιεισλ 
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ειιεληθψλ δεηθηψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε θιείδεο γεηηνληθψλ ρσξψλ ιφγσ ηεο 

βηνγεσγξαθηθήο ζπγγέλεηαο. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππ‘ φςε θαη ην ηαμηλνκηθφ επίπεδν 

φπνπ γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο, κηαο θαη απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (Graca, et al, 1995), θαζψο θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο 

φπσο είλαη ε επνρηθφηεηα (Furse, et al, 1984).   

 

Έλαο άιινο ζπνπδαίνο παξάγνληαο ν νπνίνο ιακβάλεηαη ππ΄ φςε είλαη θαη ην εηδηθφ 

πδξνινγηθφ θαζεζηψο ην νπνίν επηθξαηεί ηφζν ζηνλ επξχηεξν Μεζνγεηαθφ αιιά θαη 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Απηφ νθείιεηαη ζηηο θαηαζθεπέο θξαγκάησλ (Gritzalis, et al, 

1993) αιιά θαη ζηηο δηεπζεηήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο ησλ πνηακψλ (Karaouzas, & 

Gritzalis, 2002; Skoulikidis et al., 2009). 

 

3.8.1. Αμηνιόγεζε βηνινγηθήο θαηάζηαζεο 

Σα δεδνκέλα ησλ καθξναζπφλδπισλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ AQEMdip 2.6 (www.eu-star.at). ηελ ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ 

ζην πξφγξακκα ASTERICS (www.eu-star.at) γηα λα ππνινγηζηνχλ νη βηνηηθνί δείθηεο 

θαη νη κεηξηθέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν πνιπκεηξηθφο δείθηεο 

STAR_ICMi (Buffagni, et al. 2007) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαθάησ 6 δεηθηψλ.  

 1‐ Gold (1‐ χλνιν Αθζνληψλ Γαζηεξφπνδσλ, Οιηγφραηησλ θαη Γίπηεξσλ) 

 ΔΡΣ (Δθεκεξφπηεξα, Πιεθφπηεξα, Σξηρφπηεξα) 

 ASPT 

 Shannon‐Wiener diversity index (δείθηεο βηνπνηθηιφηεηαο) 

 Αξηζκφο νηθνγελεηψλ 

 Log10(Sel_EPTD+1) - log10 (άζξνηζκα ησλ Heptageniidae, Ephemeridae, 

Leptophlebiidae, Brachycentridae, Goeridae, Polycentropodidae, 

Limnephilidae, Odontoceridae, Nemouridae, Dolichopodidae, Stratyomidae, 

Dixidae, Empididae and Athericidae + 1) 

 

Ο STAR_ICMi ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΟΠΤ επεηδή θάζε θξηηήξην ηεο 

νδεγίαο θαιχπηεηαη κε 2 ή 3 κεηξηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείθηε. Μέζα απφ 

ηελ άζθεζε δηαβαζκνλφκεζεο νξίζηεθαλ 3 δηαθνξεηηθνί ηχπνη πνηακψλ γηα ηελ 

Διιάδα κε βάζε ην κέγεζνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, ην πςφκεηξν θαη ηελ γεσινγία 

(Πίλαθαο 3.3). Γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν (π.ρ. RM1, RM2) νξίζηεθαλ δηαθνξεηηθά 

http://www.eu-star.at/
http://www.eu-star.at/
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φξηα ηαμηλφκεζεο (class boundaries). Έηζη, κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη ζηαζκνί 

δεηγκαηνιεςίαο αλήθνπλ ζηνλ ηχπν RM1.  

Πίλαθαο 3.3. Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ηππνινγίαο γηα ηα ξένληα χδαηα ησλ 

Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ (EU 2007).  

 

R-M1 R-M2 R-M4 

Μέγεζνο Λεθάλεο 

10-100km2 

Μέγεζνο Λεθάλεο 

100-1000km2 

Μέγεζνο Λεθάλεο 

10-1000km2 

Τςφκεηξν 200-800m Τςφκεηξν <400m Τςφκεηξν 400-1500m 

Μηθηή γεσινγία Μηθηή γεσινγία κε-ππξηηηθή  γεσινγία 

Έληνλε επνρηθφηεηα Έληνλε επνρηθφηεηα 
Ρένληα χδαηα ζε Μεζνγεηαθά 

βνπλά 

 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο 

γηα ηνπο ηξεηο Μεζνγεηαθνχο ηχπνπο πνπ απαληψληαη ζηε Διιάδα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.4. Οη ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο ησλ ξεκάησλ αλήθνπλ φινη ζηνλ ηχπν 

RM4.  

 

Πίλαθαο 3.4. Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ηππνινγίαο γηα ηα ξένληα χδαηα ησλ 

Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ (EU 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. Μεζνδνινγία ζπιινγήο καθξναζπόλδπιεο παλίδαο από ηνλ ππζκέλα ηεο 

Λίκλεο 

Γείγκαηα βέλζνπο ζπιιέρζεθαλ απφ 4 ζεκεία ηεο ιίκλεο κε ζπιιέθηε βέλζνπο ηχπνπ 

Ekman (Δηθφλα 3.3). Σα δείγκαηα θνζθηλίζηεθαλ κε πιέγκα δηακέηξνπ 1 ρηιηνζηνχ 

(Δηθφλα 3.3) θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθά δνρεία κε αηζαλφιε 90% σο 

ζπληεξεηηθφ κέζν θαη κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην φπνπ έγηλε ε ηαμηλφκεζε.    

 Σαμηλόκεζε πνηόηεηαο RM1 RM2 RM4 

Τςειή 0.946 0.941 0.956 

Καιή 0.709 0.706 0.717 

Μέηξηα 0.473 0.471 0.478 

Υακειή 0.236 0.246 0.239 

Καθή 0.000 0.005 0.000 
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Δηθόλα 3.3 Γεηγκαηνιήπηεο ηχπνπ Ekman θαη θφζθηλν δηήζεζεο βέλζνπο ιίκλεο κε 

πιέγκα δηακέηξνπ 1 mm. 
 

 

3.8.3. Γίθηπν δεηγκαηνιςίαο βέλζνπο πνηακώλ θαη ιίκλεο 

Γείγκαηα βέλζνπο ζπιιέρζεθαλ απφ 4 ξέκαηα (5 ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο) πνπ 

εθβάινπλ ζηε Σ. Λ «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο επίζεο θαη απφ 4 ζεκεία κέζα απφ ηελ 

ηερληηή ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» (Δηθ. 3.1).  

 

3.9. Μειέηε ησλ Μαθξνθύησλ ζηελ Σ.Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

 Δηζαγσγή 

 Σα πδξφβηα Σξαρεηφθπηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ κεηαβνιηζκφ θαη άξα 

ζηελ ηζνξξνπία ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή 

νξγαληθήο χιεο απφ ηελ απνδφκεζε ησλ λεθξψλ θπηψλ θαη ηελ απφδνζε ζην 

ειεχζεξν λεξφ ηξνθηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηα πεξηζζφηεξα πδξφθπηα πξνζιακβάλνπλ 

θπξίσο απφ ην ππφζηξσκα. Σα πδξφθπηα επίζεο εκπινπηίδνπλ ην λεξφ κε νμπγφλν 

πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

 Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ηα πδξφθπηα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθνχο δείθηεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βειηησηηθά κέζα ηνπ 
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πεξηβάιινληνο θαη ζαλ δείθηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ηδηαίηεξα ηνμηθψλ ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. 

 Πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ ζηε θχζε, έλα απφ απηά ζπλαληάκε 

ζηε ιίκλε George ζηελ Uganda, κηα κεγάιε αβαζήο ιίκλε πνπ βξίζθεηαη δηάζθεια 

ζηνλ ηζεκεξηλφ, 915 m πάλσ απφ ηε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Δίλαη πνιπκεηθηηθή θαη 

βξίζθεηαη ζε κηα κεγάιε αλνηθηή πεδηάδα θνληά ζηα φξε Ruwenzori ζηε δπηηθή 

θνηιάδα Great Rift ηεο Αθξηθήο. Ζ ιίκλε George (φπσο πνιιέο ηξνπηθέο ιίκλεο), έρεη 

έλα ηεξάζηην έινο πάππξνπ (Cyperus papyrus), κέζσ ηνπ νπνίνπ ξένπλ ηα 

κεγαιχηεξα πνηάκηα πνπ θαηαιήγνπλ εθεί. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν απηψλ ησλ ειψλ 

είλαη λα επηβξαδχλνπλ ηηο έληνλεο επνρηαθέο βξνρέο θαη λα δηεζνχλ ηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα. Σα ηξνπηθά ξένληα χδαηα είλαη ζπλήζσο θαζηαλφρξνα κε έληνλε 

πνζφηεηα ηιχνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βξνρψλ, αιιά κεηά ην πέξαζκα ηνπο απφ έλα 

έινο πάππξνπ, ην λεξφ είλαη ηφζν δηαθαλέο ψζηε αλαδπφκελα θπηά, φπσο θξίλνη 

κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ππζκέλα (Οηθνλφκνπ- Ακίιιε 1999). 

 Σα πδξφβηα θπηά εθηφο απφ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη 

ηαμηλνκηθφ ελδηαθέξνλ θαζφζνλ είλαη πνιχ επκεηάβιεηα ζηελ ζσκαηηθή ηνπο 

δηνξγάλσζε. ε ζχγθξηζε κε ηα ρεξζφβηα θπηά, ηα πγξφθπηα εκθαλίδνπλ βιαζηεηηθφ 

ζψκα κε πεξηζζφηεξεο κνξθνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη επξχηεξε θαηλνηππηθή 

πνηθηινκνξθία θαη ζπρλά πξνβιεκαηίδνπλ θαηά ηελ ηαμηλφκεζε (Κνπκπιή 1983). 

 Οξηζκέλα πδξφθπηα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ επηβιαβψλ 

επηδξάζεσλ θαη είλαη αλαγλσξηζκέλα ζαλ δηδάληα. νβαξά πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη θπξίσο φηαλ επηπιένπλ ειεχζεξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη 

ζρεκαηίδνπλ αδηαπέξαζηα επηπιένληα ζηξψκαηα πνπ θξάδνπλ αξδεπηηθά απιάθηα, 

ηάθξνπο απνξξνήο, θξάγκαηα θαη πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ηε λαπζηπινΐα θαη αιηεία ζηηο κηθξέο ιίκλεο θαη ηνπο πνηακνχο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

αλαθέξνπκε φηη ηα δηδάληα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνινγία ησλ πδξνβηνηφπσλ 

επεηδή εκπνδίδνπλ ην θσο λα θζάζεη ζηα βαζχηεξα επίπεδα, κε ζπλέπεηα λα 

απνθιείνπλ ηελ επαθή ηνπ λεξνχ θαη ηεο αηκφζθαηξαο θαη λα δεκηνπξγνχλ 

αλαεξφβηεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (Κνπκπιή 1983). 

 

Μεζνδνινγία 
 
 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηψλ ηεο εξγαζίαο δηεθπεξαηψζεθε ζην θέληξν 

πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Νενρσξίνπ.  
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 Σα απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ησλ 

δεηγκάησλ παξαηεξήζεθαλ κε ζηεξενζθφπην. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ηα ζπγγξάκκαηα: Tutin et al. (1964-1980, 1993), Davis 

(1965-1978). Ζ νλνκαηνινγία ησλ ηαμηλνκηθψλ κνλάδσλ αθνινπζεί ηνπο Greuter et 

al. (1984-1989), ή ηνπο Tutin et al. (1964-1980, 1993). 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ηεο 2
εο

 ελδηάκεζεο ηερληθήο 

έθζεζεο (Οθηψβξην 2009 –Ηνχιην 2010). 

4.1. Πηέζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

4.1.1. Αλζξσπνγελείο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ζ ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» βξίζθεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ησλ Αγξάθσλ είλαη ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο θαη απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Δλαο κεγάινο 

αξηζκφο επηζθεπηψλ επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο θπξίσο ηνλ Υεηκψλα θαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ απηνχο δηαλπθηεξεχεη ζηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο πιεζίνλ ηεο ιίκλεο θαη θπξίσο ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο. 

ηηο θιηηείο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ πιεζίνλ ηεο ιίκλεο βξίζθνληαη θαη κηθξνί νηθηζκνί πνπ 

αλήθνπλ θπξίσο ζε ηξεηο δήκνπο. Σνλ δήκν Ηηάκνπ, ηνλ δήκν Πιαζηήξα θαη ηνλ δήκν 

Νεβξφπνιεο. Δθηφο ηεο απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, άιιεο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ε γεσξγία θαη ε εθηεηακέλε θηελνηξνθία. Ζ θαηαλνκή 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηα δηάθνξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ δήκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ιίκλεο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1. 

ηνλ αξηζκφ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

είλαη αξθεηά κεγάινο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή ππεξεζία 

αλέξρεηαη (ζηνηρεία ηνπ 2006) ζε 59.832 επηζθέπηεο θαη 126.459 δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. 

Απφ ηνπο νηθηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ησλ ηξηψλ δήκσλ κφλν νη νηθηζκνί ηνπ 

Γήκνπ Νεβξφπνιεο είλαη εληφο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο. Απφ ηνπο άιινπο δχν δήκνπο, 

ζηηο παξπθέο ηεο ιίκλεο ππάξρεη ν νηθηζκφο ηεο Μνχραο πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα 

ηεο Καζηαληάο ηνπ δήκνπ Ηηάκνπ, φπνπ θαηνηθνχλ πεξίπνπ 70 κφληκνη θάηνηθνη θαη ν νηθηζκφο 

ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Λακπεξνχ ηνπ δήκνπ Πιαζηήξα, φπνπ 

θαηνηθνχλ πεξίπνπ 100 κφληκνη θάηνηθνη. 
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Πίλαθαο 4.1 Καηαλνκή πιεζπζκνχ ζηνπο δήκνπο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο Σερλ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» (ζηνηρεία απφ ηελ απνγξαθή ηεο 18 Μαξηίνπ 2001). 

ΓΗΜΟΙ     

Νεβξόπνιεο Μόληκνη Κάηνηθνη ύλνιν 

ΓΓ Πεδνύιαο 263   

ΓΓ Καξβαζαξά 0   

ΓΓ Καξίηζεο Γνιόπωλ 143   

ΓΓ Κξπνλεξίνπ 380 1657 

ΓΓ Μπεινθνκίηεο 89   

ΓΓ Νενρωξίνπ 493   

ΓΓ Φπιαθηήο 289   

Ιηάκνπ     

ΓΓ Καζηαλέαο 368 368 

Πιαζηήξα     

ΓΓ Μνξθνβνπλίνπ 730   

ΓΓ Κεξαζέαο 298   

ΓΓ Λακπεξνύ 310 2365 

ΓΓ Μεζεληθόια 486   

ΓΓ Μνζράηνπ 541   

 

 
Δηθόλα 4.1 Υάξηεο θαηαλνκήο πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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Οη ππφινηπεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή (εθηφο ηνπ ηνπξηζκνχ) είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ησλ ρακειψλ ξπζκψλ 

αλάπηπμεο, γη' απηφ θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο. Παξφια ηαχηα, κείδνλ 

πξφβιεκα απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (απνθνκηδή θαη δηάζεζε) θαη ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ ησλ νηθηζκψλ. 

 

 

Δηθόλα 4.2 Καηαλνκή μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. 

 

4.1.1.1   ηεξεά απνξξίκκαηα 

Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππφθεηληαη ζε 

ξππαληηθέο πηέζεηο φιε ε πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ηα ξέκαηα θαη ε ιίκλε ζηελ νπνία απηά 

θαηαιήγνπλ (Δ.Π.Δ.Μ., 2001). Δπίζεο, σο θπξηφηεξε πεξηβαιινληηθή πίεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε 

πεξηνρή θαη αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε αλεμέιεγθηε 

δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή ε χπαξμε αλεμέιεγθησλ ρσκαηεξψλ (Παιηνχξαο, 2006). 

ην Σ.Α.Π. γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο (ΑΝΚΑ ΑΔ, 1997 ζε ΔΠΔΜ, 2001) αλαθέξεηαη φηη ε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάζεζε ζε εξγνιάβνπο θαη ελαπφζεζε ησλ 
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ζθνππηδηψλ ζε ιάθθνπο. Λάθθνη ππάξρνπλ ζε 13 θνηλφηεηεο. Δθεί ηα απνξξίκκαηα είηε 

θαίγνληαη είηε ζάβνληαη (ζηελ θνηλφηεηα Καξβαζαξά δελ ιεηηνπξγεί αληίζηνηρνο ρψξνο). 

χκθσλα κε ην Υσξνηαμηθφ ρέδην Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ΥΤΣΑ πνπ ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην λνκφ ζηε ζέζε Γάκνο Ξηλνλεξίνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ΕΟΔ (ΔΠΔΜ, 2001).  

 

4.1.1.2   Τγξά απόβιεηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηφζν ησλ νηθηζκψλ φζν θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη 

κε ρξήζε ζεπηηθψλ θαη απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ θαηά νηθία, κε φηη απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα 

ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

ην Σ.Α.Π. πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζεπηηθνί βφζξνη ζε 

ηξεηο θνηλφηεηεο, απνξξνθεηηθνί βφζξνη ζε 10 θνηλφηεηεο ελψ ππάξρεη ζχζηεκα ππνλφκσλ ζην 

Μεζεληθφια θαη δίθηπν απνρέηεπζεο ζην Μνζράην (ΑΝΚΑ ΑΔ, 1997) (ΔΠΔΜ, 2001). 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δίθηπα απνρέηεπζεο ησλ φκβξησλ ζηηο θνηλφηεηεο Μεζεληθφια, 

Μνξθνβνπλίνπ, Κεξαζηάο, Κξπνλεξίνπ, Μπεινθνκίηε, Καζηαληάο, Καξνπιεζίνπ θαη Μνζράηνπ 

(ΑΝΚΑ ΑΔ, 1997). Σα δίθηπα νκβξίσλ γεληθά είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε εθηφο απφ απηά ηεο 

θνηλφηεηαο Καξνπιεζίνπ θαη Μνζράηνπ. ηελ Κεξαζηά εηδηθά, επεηδή αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ απφ ηα φκβξηα, ην δίθηπν είλαη πην επηκειεκέλν θαη 

απνρεηεχεη θαη πνζνζηφ ησλ πδάησλ απφ νηθηαθή ρξήζε (απφ ηηο θνπδίλεο) (ΔΠΔΜ, 2001). 

Γεληθά, ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηεο ιίκλεο φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ Δηδηθή 

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (Δ.Π.Μ) ηεο πεξηνρήο δελ δηνρεηεχνληαη αζηηθά ιχκαηα απ΄ επζείαο 

ζηε ιίκλε. Δπίζεο ε ιίκλε δελ δέρεηαη βηνκεραληθά ιχκαηα αθνχ δελ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 

βηνκεραλίεο ζηελ πεξηνρή (ΔΠΔΜ, 2001). 

 

4.1.1.3   Κηελνηξνθία 

ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο ππάξρεη θαη εθηεηακέλε θηελνηξνθία πνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

εηήζηαο γεσξγηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ 2007 πεξηιακβάλεη: 

 

Πίλαθαο 4.2 Αξηζκφο δψσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Βννεηδή Αηγνπξόβαηα Πνπιεξηθά Υνηξηλά Κνπλέιηα 

824 24032 11100 56 705 
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Σα θνπάδηα απφ ηνπο ηξείο δήκνπο ηεο πεξηνρήο πνπ θηλνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ζηελ επξχηεξε ιεθάλε ηεο ιίκλεο θαη ν αξηζκφο ηνπο αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα θαη δήκν 

θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.3 Κηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Πιαζηήξα 

 

Πίλαθαο 4.4 Κηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Νεβξφπνιεο 

 

Πίλαθαο 4.5 Κηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Ηηάκνπ 

 

Λφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ε παξνπζία θαη ε παξακνλή ησλ δψσλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο είλαη ζπλήζσο ζε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε απφ ηηο φρζεο ηεο 

ιίκλεο. Δηζη ε απφζεζε θαη απνδφκεζε επί ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ε απφπιπζε ησλ 

πεξηηησκάησλ ηνπο έρεη θαη ηελ αλάινγε ζπκκεηνρή ζηελ είζνδν ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηε 

ιίκλε. 

 

  Βννεηδή Αηγνπξόβαηα Πνπιεξηθά Υνηξηλά Κνπλέιηα 

Γ/Γ (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Μνξθνβνύλην 140 30 2450 2310 700 200 5 50 60 100 

Κεξαζηά 25 10 1035 940 800 200         

Μνζράην     1000 1100 700 200         

Μεζεληθόια 4 2 850 800 170 100     20 100 

Λακπεξό 2   1200 1100 300 500         

                      

ύλνιν 171 42 6535 6250 2670 1200 5 50 80 200 

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν ηνλ ρξόλν   (2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή πεξί ηνπο 6 κήλεο 

                                         

  Βννεηδή Αηγνπξόβαηα Πνπιεξηθά Υνηξηλά Κνπλέιηα 

Γ/Γ (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Πεδνύιαο 1   320 435 750 500         

Καξβαζαξά                     

Καξίηζα 68 30 1114   40 160         

Κξπνλέξη 105 43 1490 1800 1000 2100         

Μπεινθνκίηε 60 33 450 200 300 200     45   

Νενρώξη 4 1 860 730 500 600 1   40 200 

Φπιαθηή 6 2 670 430 400 100         

ύλνιν 244 109 4904 3595 2990 3660 1 0 85 200 

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν ηνλ ρξόλν   (2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή πεξί ηνπο 6 κήλεο 

           

  Βννεηδή Αηγνπξόβαηα Πνπιεξηθά Υνηξηλά Κνπλέιηα 

Γ/Γ (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

                      

Καζηαληά 4   1350 1400 200 380     15 125 

                      

ύλνιν 4   1350 1400 200 380     15 125 

           

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν ηνλ ρξόλν   (2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή πεξί ηνπο 6 κήλεο 
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Δηθόλα 4.3 Καηαλνκή ησλ βννεηδψλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 

ε δηαξθή νπηζζνδξνκηθή πνξεία βξίζθνληαη ηα δάζε νμηάο, ηα νπνία απεηινχληαη κε πιήξε 

θαηάξξεπζε θαη εμαθάληζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ππνβάζκηζεο ηεο νμηάο ζήκεξα είλαη 

ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε (Δ.Π.Δ.Μ., 2001). Ζ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, ιφγσ ηεο κε 

νξηνζέηεζεο ησλ βνζθνηφπσλ, απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ 

εθηάζεσλ θαη ησλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο πνπ θχνληαη ζηε δψλε απηή. Σν πξφβιεκα 

δεκηνπξγείηαη αθ‘ ελφο απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθ' εηέξνπ 

απφ ηε κε ρσξνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο (Δ.Π.Δ.Μ., 2001). 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα „„Ν. Πλαζηήπα‟‟ 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 

 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.57 

 

Δηθόλα 4.4 Καηαλνκή ησλ αηγνπξνβάησλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 

4.1.1.4   Γεσξγία 

ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε κε εληαηηθή ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, νπφηε ε ξχπαλζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

Απφ ηελ άπνςε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θπξίσο εθείλεο ηνπ Γήκνπ Νεβξφπνιεο 

βξίζθνληαη εληφο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο, θαζψο θαη κηθξά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Ηηάκνπ θαη ηνπ Γήκνπ Πιαζηήξα. χκθσλα κε ηελ εηήζηα ζηαηηζηηθή ηνπ έηνπο 2007 ηα είδε 

θαη ε έθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ Νεβξφπνιεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.6. 

Οζνλ αθνξά ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο ησλ άιισλ δχν δήκσλ κφλν κεξηθά ζηξέκκαηα ηνπ 

Γήκνπ Πιαζηήξα έρνπλ απνξξνή πξνο ηε ιίκλε, ελψ ζην κηθξφ αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Γήκνπ 

Ηηάκνπ δελ ππάξρνπλ αμηφινγεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Σα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή είλαη, θηελνηξνθηθά θπηά, 

θεπεπηηθά θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο. Δλα κέξνο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη 

αξδεπφκελεο φπσο θαίλεηαη ζηνπο θαησηέξσ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 4.6 Δίδε θαιιηεξγεηψλ θαη ζηξεκκαηηθή θάιπςε ηνπ Γήκνπ Νεβξφπνιεο 
  Γήκνο Νεβξόπνιεο  

    Δθηάζεηο ζε ζηξέκκαηα   

Καηεγνξίεο Καιιηεξγεηώλ Δθηαζε  ύλνιν Αξδεπόκελεο 

Γεκεηξηαθά  115     

Οζπξηα 275     

Σξηθύιηα 1115 3355 1582 

Αξαβόζηηνο 285     

παηάηεο 555     

Κηελνηξνθηθά θπηά γηα θαξπό 10     

ιηβάδηα 1220     

Κεπεπηηθά 417 417 417 

Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο 286 286 246 

Ακπέιηα       

Θεξκνθήπηα 409 409 409 

Γεκνηηθά Ληβάδηα 25100 25100   

 

 

Δηθόλα 4.5 Καηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

4.1.1.5   Ιρζπνθαιιηέξγεηα 

Ζ ηρζπνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλε. Λεηηνπξγνχλ ηξία ηδησηηθά 

ηρζπνηξνθεία ζηα νπνία εθηξέθνληαη θπξίσο πέζηξνθεο θαη νιίγνπ ζνισκνχ κε ζπλνιηθή 

εηήζηα παξαγσγή 63 ηφλσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008. Σν έλα βξίζθεηαη ζηελ Φπιαθηή 

θαη είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλν, ελψ ηα άιια δχν ζηνλ Μπεινθνκίηε. ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 1992 (ηακαηνγηαλλφπνπινο, 1992), απαζρνινχληαη 31 άηνκα, ελψ 
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ππάξρεη θαη επνρηαθά απαζρνινχκελνο πιεζπζκφο (ΔΠΔΜ, 2001). Οη κνλάδεο 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ, γηα ηελ πεξηνρή γεληθά θαη γηα ηα λεξά ησλ πνηακψλ θαη ησλ 

ρεηκάξξσλ εηδηθά, ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο (Παιηνχξαο, 2006).  

4.1.2. Δθηίκεζε ξππαληηθώλ θνξηίσλ 

Ζ εθηίκεζε ησλ ξππαληηθψλ πηέζεσλ θαη ν ππνινγηζκφο ησλ παξαγνκέλσλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ 

ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο πξνζεγγίζζεθε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο παγθφζκηαο 

νξγάλσζεο πγείαο, ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη επηηφπηεο παξαηεξήζεηο. θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

4.1.2.1   Αζηηθά ιύκαηα 

Δλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ησλ πνιιψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζε ζπλδηαζκφ κε ηνπο 

νηθηζκνχο θπξίσο ηνπ Γήκνπ Νεβξφπνιεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ιίκλε, θαζψο θαη ε ρξήζε 

βφζξσλ γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπο δεκηνπξγνχλ θαη‘ αξράο κηα ζεκαληηθή 

ππεδάθηα πίεζε, ή θαη επηθαλεηαθή αλ ζεσξήζνπκε φηη είλαη πηζαλή ε ππεξρείιεζε ησλ βφζξσλ 

ιφγσ ησλ πνιιψλ βξνρνπηψζεσλ θαη ρηνλνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή. Σα αζηηθά ιχκαηα πεξηέρνπλ 

αησξνχκελεο θαη δηαιπκέλεο αλφξγαλεο θαη νξγαληθέο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ππθλφηεηα ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

θαηνίθσλ θαζψο θαη απφ ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ. Ζ θαηαλάισζε λεξνχ πνηθίιεη θαη 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 100-500 lt / εκέξα / θάηνηθν (Μαξθαλησλάηνο 1990). Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο αζζελή ή θαη κέηξηα 

αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ξππαληέο. Ζ ζχζηαζε ελφο αζηηθνχ ιχκαηνο ζχκθσλα 

κε ηελ βηβιηνγξαθία θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.7. Ζ ρξήζε λεξνχ γηα ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο 

βαζηζκέλε ζε εθηίκεζε ηεο ΔΤΓΑΠ εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί ζε θαηαλάισζε λεξνχ 70 m
3
/ 

άηνκν / έηνο. Γηα απηνχο πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ε θαηαλάισζε 

εθηηκάηαη ζε 100 lt /άηνκν / εκέξα θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ζην ¼ ηεο πνζφηεηαο απηήο. 

ην παξαθάησ Πίλαθα 4.8 θαίλεηαη ε παξαγσγή αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηνπο νηθηζκνχο γχξσ 

απφ ηε ιίκλε, ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 

έηνπο 2006 (ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ππνινγίδεη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο πιένλ 

ζε επίπεδν λνκνχ) θαζψο θαη ζηηο αθίμεηο επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα 

εθηηκψληαη ηφζν ζε επίπεδν δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο φζν θαη ζε ζπλνιηθή εηήζηα θφξηηζε ζηε 

ιίκλε. 
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Πίλαθαο 4.7 πγθέληξσζε ξχπσλ ζε κέζεο ηζρχνο αζηηθφ ιχκα (Metcalf and Eddy, 1991 ) 

Δίδος Ρσπανηού (Kg/ m3) 
Μέζης 
ιζτύος 

Σηερεά , ολικά 0,72 

Γιαλελσμένα, Ολικά 0,5 

Μη πηηηικά 0,3 

Πηηηικά 0,2 

Αιωρούμενα ζωμαηίδια 0,22 

Μη πηηηικά  0,055 

Πηηηικά 0,165 

ΒOD5(20 oC) 0,22 

TOC 0,16 

COD 0,5 

Αζωηο (Ολικό ως Ν) 0,04 

Οργανικό 0,015 

Ελεύθερη αμμωνία 0,025 

Νιηρώδη  0 

Νιηρικά 0 

Φώζθορος (Ολικός ως P) 0,008 

Οργανικός 0,003 

Ανόργανος 0,005 

Cl 0,05 

SO4 0,03 

Αλκαλικόηηηα 0,1 

Λίπος 0,1 

 

Δηθόλα 4.6 Ρππαληηθά θνξηία αδψηνπ απφ αζηηθά ιχκαηα. 
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Δηθόλα 4.7 Ρππαληηθά θνξηία θσζθφξνπ απφ αζηηθά ιχκαηα. 

Πίλαθαο 4.8 Δθηίκεζε ξππαληηθψλ θνξηίσλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηα ΓΓ ηεο ιίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα» 

Δίδος Ρσπανηού           ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ   Εηήζιο  

  Πεζούλας Καρίηζας Κρσονερίοσ Μπελεκομίηη Νεοτωρίοσ Φσλακηής Λαμπερού Καζηανιάς 
Σύνολο 
(ηον) 

Σηερεά , ολικά 13,99 7,21 19,32 4,49 29,01 14,57 5,10 5,12 98,80 

Γιαλελσμένα, 
Ολικά 9,71 5,01 13,41 3,12 20,15 10,12 3,54 3,56 68,61 

Μη πηηηικά 5,83 3,00 8,05 1,87 12,09 6,07 2,13 2,13 41,17 

Πηηηικά 3,89 2,00 5,37 1,25 8,06 4,05 1,42 1,42 27,44 

Αιωρούμενα 

ζωμαηίδια 4,27 2,20 5,90 1,37 8,87 4,45 1,56 1,56 30,19 

Μη πηηηικά  1,07 0,55 1,48 0,34 2,22 1,11 0,39 0,39 7,55 

Πηηηικά 3,21 1,65 4,43 1,03 6,65 3,34 1,17 1,17 22,64 

ΒOD5(20 oC) 4,27 2,20 5,90 1,37 8,87 4,45 1,56 1,56 30,19 

TOC 3,11 1,60 4,29 1,00 6,45 3,24 1,13 1,14 21,96 

COD 9,71 5,01 13,41 3,12 20,15 10,12 3,54 3,56 68,61 

Αζωηο (Ολικό ως 
Ν) 0,78 0,40 1,07 0,25 1,61 0,81 0,28 0,28 5,49 

Οργανικό 0,29 0,15 0,40 0,09 0,60 0,30 0,11 0,11 2,06 

Ελεύθερη αμμωνία 0,49 0,25 0,67 0,16 1,01 0,51 0,18 0,18 3,43 

Νιηρώδη  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Νιηρικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φώζθορος  
(Ολικός ως P) 0,16 0,08 0,21 0,05 0,32 0,16 0,06 0,06 1,10 

Οργανικός 0,06 0,03 0,08 0,02 0,12 0,06 0,02 0,02 0,41 

Ανόργανος 0,10 0,05 0,13 0,03 0,20 0,10 0,04 0,04 0,69 

Cl 0,97 0,50 1,34 0,31 2,01 1,01 0,35 0,36 6,86 

SO4 0,58 0,30 0,80 0,19 1,21 0,61 0,21 0,21 4,12 

Αλκαλικόηηηα 1,94 1,00 2,68 0,62 4,03 2,02 0,71 0,71 13,72 

Λίπος 1,94 1,00 2,68 0,62 4,03 2,02 0,71 0,71 13,72 

ΓΓ : Γεκνηηθφ δηακέξηζκα 
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4.1.2.2   Κηελνηξνθία 

Οπσο αλαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο ππάξρεη θαη εθηεηακέλε θηελνηξνθία. Λφγσ ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αλάγθεο πνηίζκαηνο ησλ δψσλ, ε παξνπζία θαη ε παξακνλή 

ησλ δψσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο είλαη ζε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε 

απφ ηηο φρζεο ηεο ιίκλεο. Δηζη ε απφζεζε θαη απνδφκεζε επί ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ε 

απφπιπζε ησλ πεξηησκάησλ ηνπο δεκηνπξγνχλ ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ ιίκλε.  

ηνλ πίλαθα 4.9 θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, ελψ ζηνπο 

πίλαθεο 4.10-4.12 θαίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θηελνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή 

 

Πίλαθαο 4.9 Υαξαθηεξηζηηθά δσηθψλ απνβιήησλ (WHO, 1982) 
      _____________________________________________________________________ 

            

    Παξαγσγή  Απνβιήησλ 

       Υαξαθηεξηζηηθά                                                                                                           

       Απνβιήησλ                                Βννεηδή          Υνίξνη       Αηγνπξφβαηα          Πνπιεξηθά  

                                                                                 αλά ηνλ. ζσκαηηθνχ βάξνπο 

      _________________________________________________________________________ 

                                                                                         kg / εκέξα                                                         

     ______________________________________________________________________ 

       Όγθνο απνβιήησλ                        46                 51.00              36.00                  66.00                                                                 

       B.O.D.5                                          1.3                 2.20                0.90                    3.60                                                                   

       C.O.D.                                            7.4                 7.30              11.50                  15.50                                                                       

       Οιηθά ηεξεά                                 7.9                6.90              10.70                  16.80                                                                       

       Άδσην                                           0.55                0.39                0.43                     0.99                                                                         

       Φψζθνξνο                                    0.035              0.075              0.066                   0.34                                                                         

       Kάιην                                           0.108               0.083              0.26                     0.29                                                                   

      _______________________________________________________________________ 

       Ηζνδχλακν Πιεζ.                            24                 41                   16.7                      67                                                                

        

Με βάζε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ απαληψληαη ζηα δστθά απφβιεηα ε 

εθηίκεζε γηα ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ζε έλα έηνο θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο 4.10-4.12. 

 

Πίλαθαο 4.10 Δθηίκεζε παξαγνκέλσλ ξχπσλ απφ ηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν 

Πιαζηήξα 
ΓΓ Μνξθνβνύλην Κεξαζηά Μνζράην Μεζεληθόια Λακπεξό Δηήζην 

ύλνιν 
αλά ξύπν 

Δίδνο ξππαληώλ  (ηόλλνη) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Τγξά απόβιεηα  
1946 587 611 220 425 250 370 199 486 225 5317 

BOD5  
53 16 17 6 12 7 10 6 13 6 143 

COD  468 166 165 65 133 74 113 56 154 71 1466 

Οιηθά ζηεξεά  458 157 159 61 125 69 106 53 144 66 1398 

Ν  23 7 7 3 5 3 4 2 6 3 64 

P  4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10 

K  10 4 4 1 3 2 3 1 3 2 32 

 
Ηζνδύλακν Πιεζπζκνύ 977 292 312 106 214 129 178 106 233 110 2658 

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν 
ηνλ ρξόλν  

(2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή 
πεξί ηνπο 6 κήλεο  
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Δηθόλα 4.8 Ρππαληηθά θνξηία αδψηνπ απφ ηελ θηελνηξνθία. 
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Δηθόλα 4.9 Ρππαληηθά θνξηία θσζθφξνπ απφ ηελ θηελνηξνθία. 

 

Πίλαθαο 4.11 Δθηίκεζε παξαγνκέλσλ ξχπσλ απφ ηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν 

Νεβξφπνιεο 
ΓΓ  

Πεδνύια Καξίηζα Κξπνλέξη Μπεινθνκίηε Νενρώξη Φπιαθηή  Δηήζην    
ύλνιν 
αλά ξύπν 

   Δίδνο ξππαληώλ 
(ηόλλνη) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Τγξά απόβιεηα  159 95 898 103 1336 537 595 152 391 162 322 92 4842 

BOD5  5 3 24 3 37 15 17 4 11 5 9 2 134 

COD  48 30 214 17 311 145 125 31 118 50 95 28 1212 

Οιηθά ζηεξεά  46 28 209 18 307 140 126 31 112 47 90 27 1180 

Ν  
2 1 11 1 16 7 7 2 5 2 4 1 59 

P  

0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 1 0 9 

K  

1 1 4 0 6 3 2 1 3 1 2 1 26 

 
Ηζνδύλακν Πιεζπζκνύ 92 50 444 55 684 282 308 79 196 85 161 44 2481 

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν ηνλ ρξόλν        (2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή πεξί 
ηνπο 6 κήλεο  
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Πίλαθαο 4.12 Δθηίκεζε παξαγνκέλσλ ξχπσλ απφ ηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν 

Ηηάκνπ 
ΓΓ Καζηαληά Δηήζην       

ύλνιν 
αλά ξύπν 

Δίδνο ξππαληώλ (ηόλλνη) (1) (2) 

Τγξά απόβιεηα  568 283 851 

BOD5  15 7 22 

COD  
177 89 266 

Οιηθά ζηεξεά  

165 84 249 

Ν  

7 3 10 

P  

1 1 2 

K  4 2 6 

Ηζνδύλακν Πιεζπζκνύ 270 137 407 

(1) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή όιν ηνλ ρξόλν 
(2) Αξηζκόο δώωλ κε παξνπζία ζηελ πεξηνρή πεξί ηνπο 6 
κήλεο 

4.1.2.3   Ιρζπνηξνθεία 

 Οπσο αλαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ 3 ηρζπνηξνθεία κε ζπλνιηθή 

εηήζηα παξαγσγή 63 ηφλσλ θπξίσο πέζηξνθαο θαη νιίγσλ ζνισκψλ. Σα δχν απφ απηά 

βξίζθνληαη ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ Μπεινθνκίηε θαη ην ηξίην ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα 

ηεο Φπιαθηήο. Ζ εηήζηα παξαγσγή ηνπο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2008 είλαη: 

Ηρζπνηξνθείν  1 :      30   ηφλλνη          (Θέζε: Μπεινθνκίηε ) 

Ηρζπνηξνθείν  2 :      18   ηφλλνη          ( Θέζε Μπεινθνκίηε ) 

Ηρζπνηξνθείν  3 :      15   ηφλλνη          ( Θέζε  Φπιαθηή ) 

χκθσλα κε ηνλ Εηψγα θαη πλ. (1986) απαηηήζεηο ζε λεξφ αλέξρνληαη ζε  5lt /sec /ηφλν 

πέζηξνθαο θαη ζπλεπψο έλαο ηφλνο παξαγφκελεο πέζηξνθαο απαηηεί 157680 m
3
 / λεξφ /έηνο. Με 

βάζε ηα δεδνκέλα απηά εθηηκάηαη φηη αλά ηφλν παξαγφκελεο πέζηξνθαο ηα λεξά κεηαθέξνπλ: 

BOD 5     :  110,2    Kg / ηφλλν παξαγφκελεο πέζηξνθαο 

SS           :   474,5   Kg / ηφλλν παξαγφκελεο πέζηξνθαο 

Ν-ΝΖ3    :     63,15  Kg / ηφλλν παξαγφκελεο πέζηξνθαο 

P-PO4     :       6,21  Kg / ηφλλν παξαγφκελεο πέζηξνθαο  

 

Δηζη γηα ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ αληηζηνίρσλ ηφλλσλ πέζηξνθαο εηεζίσο, έρνπκε θαη 

ηελ παξάιιειε παξαγσγή αληηζηνίρσλ ξχπσλ.  

Ηρζπνηξνθείν   1 :   παξαγσγή 30 ηφλλνη     (ΓΓ Μπεινθνκίηε) 

BOD 5     :     3306      Kg / έηνο 

SS           :   14235      Kg / έηνο 

Ν-ΝΖ3    :     1894,5   Kg / έηνο 

P-PO4     :        186,3   Kg / έηνο  
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Ηρζπνηξνθείν   2 :   παξαγσγή   28 ηφλλνη     (ΓΓ Μπειεθνκίηε ) 

BOD 5     :      3085,6     Kg / έηνο 

SS           :    13286        Kg / έηνο 

Ν-ΝΖ3    :      1768,2     Kg / έηνο 

P-PO4     :         173,9    Kg / έηνο  

 

Ηρζπνηξνθείν   3 :   παξαγσγή   15 ηφλλνη        (ΓΓ Φπιαθηήο ) 

BOD 5     :         1653       Kg / έηνο 

SS           :       7117,5      Kg / έηνο 

Ν-ΝΖ3    :         947,3       Kg / έηνο 

P-PO4     :           93,15     Kg / έηνο  

 

Οη ξχπνη απηνί κεηαθέξνληαη ζηε ιίκλε κε ηε ξνή ησλ ξεκάησλ θαη ηελ έθπιπζε ησλ 

ιεθαλψλ δηαηξνθήο ησλ ςαξηψλ. 

 

4.1.2.4   Γεσξγία 

Ζ ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε πξνζζήθε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεσξγηθήο 

πεξηφδνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ιηπαζκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο εθηίκεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαζκάησλ ζηε πεξηνρή έγηλε κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο 

γεσπφλνπο πνζφηεηεο γηα ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε 

ιίκλε. Δίλαη δπλαηφλ νη πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαζκάησλ λα είλαη θαη 

κεγαιχηεξεο ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ηαθηηθήο ηνπ θάζε αγξφηε. ηνλ πίλαθα 4.13 θαίλνληαη νη 

πνζφηεηεο ηνπ αδψηνπ, θσζθφξνπ θαη θαιίνπ πνπ εθαξκφδνληαη επί ηνπ εδάθνπο ζε εηήζηα 

βάζε, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ιηπαζκάησλ ηφζν αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα φζν θαη 

ζπλνιηθά ζηε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο.  

Απφ ηηο εθαξκνδφκελεο απηέο πνζφηεηεο έλα κέξνο ηνπο απνξξνθάηαη απφ ηα θπηά θαη 

ην ππφινηπν παξακέλεη ζην έδαθνο θαη κεηαθέξεηαη κε ηηο αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλήζεηο ζηνλ 

παξαθείκελν πδάηηλν απνδέθηε. Ζ πνζφηεηα πνπ απνξξνθάηαη θάζε θνξά απφ ηα θπηά 

εμαξηάηαη πάληα απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. Αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ησλ 

ιηπαζκάησλ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη ιφγσ ηεο αγνξάο ηνπο απφ δηάθνξεο πεγέο θάλνληαο έηζη 

δχζθνιε έσο αδχλαηε ηε νξζφηεξε εθηίκεζε ησλ θνξηίσλ. 
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     Πίλαθαο 4.13. Πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε εηήζηα βάζε ζηε 

Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα». 

 

ΓΓ Αδωην ( ηνλ) Φώζθνξνο (ηνλ) Κάιην (ηνλ) 
Οιηθή πνζόηεηα Ληπάζκαηνο 

(ηνλ) 

Καξίηζα 0,78 0,84 0,77 6,01 

Καξβαζαξά 1,08 2,11 1,54 13,13 

Πεδνύια 2,19 2,57 2,27 18,03 

Μπειεθνκίηε 1,25 2,47 1,94 15,43 

Φπιαθηή 2,87 5,73 4,1 35,85 

Νενρώξην 4,85 9,29 7,14 58,03 

Κξπνλέξην 4,34 4,59 4,32 33,84 

Μνξθνβνύλην 1,19 2,35 1,62 14,66 

Λακπεξό 0,8 1,34 1,0 8,51 

ύλνια 19,4 31,3 24,7 203,5 

     

ΓΓ: Γεκνηηθό δηακέξηζκα    

 

 

Απφ ηηο κέρξη ηψξα αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο ηφζν επηθαλεηαθά 

φζν θαη ζε βάζνο δελ θαίλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπγθέληξσζε νηνλδήπνηε 

ξχπσλ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο. Σνχην νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο αηκνζθαηξηθέο 

θαηαθξεκλήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε πεξηνρή θαη ηε ζπρλή αλαλέσζε ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο.  
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Δηθόλα 4.10 Ρππαληηθά θνξηία αδψηνπ απφ ηελ γεσξγία. 

 

Δηθόλα 4.11 Ρππαληηθά θνξηία θσζθφξνπ απφ ηελ γεσξγία. 
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4.1.3. πλνιηθά θνξηία αδώηνπ θαη θσζθόξνπ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σ. 

Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

Σν ζπλνιηθφ θνξηίν αδψηνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θπκαίλεηαη ζεκαληηθά αλά Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα (εηθφλα 4.12). Σα κεγαιχηεξα θνξηία παξάγνληαη ζην Γ.Γ. Μνξθνβνπλίνπ θαη ζην 

Κξπνλέξη θπξίσο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ νηθφζηησλ δψσλ (31 ηφλ. θαη 28 ηφλ. αδψηνπ 

αληίζηνηρα). Σα νξεηλά Γ.Γ. θαζψο θαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζην λφηην ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά θνξηία αδψηνπ αθνχ δελ έρνπλ θαη ζεκαληηθέο 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

Δηθόλα 4.12 πλνιηθά ξππαληηθά θνξηία αδψηνπ αλά Γ.Γ. ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. 

 

ηελ πεξηνρή ζπλνιηθά παξάγνληαη 157 ηνλ. Αδψηνπ εηεζίσο απφ φιεο ηηο αλσηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ απηφ θαηαιήγεη ζηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

ιφγσ θαη ηεο έθπιπζεο ησλ εδαθψλ κέζσ ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ. Ζ πνζφηεηα 

απηή ηνπ αδψηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή αθνχ αθφκε θαη αλ νιφθιεξε κεηαθέξνληαλ ζηελ 

ιίκλε ρσξίο λα δεζκεπζεί θαζφινπ απφ ηα θπηά θαη απφ ην έδαθνο ε ζπγθέληξσζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ ζα εηζέξεαλ ζηελ ιίκλε ζα ήηαλ πεξίπνπ 1mg/l (ΣΝ: ζπλνιηθφ 

άδσην). Όκσο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα αδψηνπ απνξνθάηαη απφ 
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ηα θπηά, δεζκεχεηαη ζην έδαθνο θαη ππφθεηληαη ζε απνληηξνπνίεζε θηι. Έηζη ην λεξφ ησλ 

ξεκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ιίκλε έρνπλ ζπγθέληξσζε ΣΝ κηθξφηεξε απφ 0.2 mg/l (πεξίπνπ 

ην 20% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε).  

 

Πίλαθαο 4.14 Καηαλνκή θνξηίσλ αδψηνπ θαη θσζθφξνπ αλά δξαζηεξηφηεηα θαη Γ.Γ. ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο 

  Κηελνηξνθία Αζηηθά Λύκκαηα Καιιηέξγεηεο ύλνιν 

Γ.Γ. Ν (ηόλ.) P (ηόλ.) Ν (ηόλ.) P (ηόλ.) Ν (ηόλ.) P (ηόλ.) Ν (ηόλ.) P (ηόλ.) 

Μνξθνβνύλην 30 5 0 0 1,19 2,35 31,19 7,35 

Κεξαζηά 10 1 0 0 0 0 10 1 

Μεζεληθόιαο 6 1 0 0 0 0 6 1 

Κξπνλέξην 23 4 1,07 0,21 4,34 4,59 28,41 8,8 

Μνζράην 8 1 0 0 0 0 8 1 

Φπιαθηή 5 1 0,81 0,16 2,85 5,73 8,66 6,89 

Πεδνύια 3 0 0,78 0,16 2,19 2,57 5,97 2,73 

Λακπεξό 9 1 0,28 0,06 0,8 1,34 10,08 2,4 

Νενρώξην 7 1 1,61 0,32 4,85 9,29 13,46 10,61 

Καξβαζαξάο 0 0 0 0 1,08 2,11 1,08 2,11 

Καξίηζα 12 2 0,4 0,08 0,78 0,84 13,18 2,92 

Μπεινθνκίηεο 9 1 0,25 0,05 1,25 2,47 10,5 3,52 

Καζηαληά 10 2 0,28 0,06 0 0 10,28 2,06 

          

ύλνιν 132 20 5,48 1,1 19,33 31,29 156,81 52,39 

 

Γηα ην θψζθνξν ην κεγαιχηεξν θνξηίν παξνπζηάδεηαη ζην Νενρψξη φπσο είλαη αλακελφκελν 

δηφηη εθεί ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη επνκέλσο 

παξάγεηαη ζεκαληηθφο φγθνο αζηηθψλ ιπκκάησλ. Αθνινπζεί ζε θνξηίν θσζθφξνπ ην Κξπνλέξη 

θαη έπεηηα θαηαηάζζεηαη ην Μνξθνβνχλην ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο θηελνηξνθίαο.    
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Δηθόλα 4.13 Καηαλνκή ζπλνιηθνχ θνξηίνπ αδψηνπ αλά Γ.Γ. ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

 

 

Δηθόλα 4.14 Καηαλνκή ζπλνιηθνχ θνξηίνπ Φσζθφξνπ αλά Γ.Γ. ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Σν ζπλνιηθφ θνξηίν θσζθφξνπ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε θηάλεη ηνπο 52 ηφλλνπο εηεζίσο ηηκή 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηά πςειή θαη εμεγείηαη απφ ηελ ζεκαληηθή πίεζε πνπ ππάξρεη 

κέζσ ησλ αλζξσπνγελψλ θαη δσηθψλ ιπκάησλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ξππαληηθέο πηέζεηο. 
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Δηθόλα 4.15 πλνιηθά ξππαληηθά θνξηία θσζθφξνπ αλά Γ.Γ. ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. 

 

4.2. Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο Σαπξσπνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ηερλεηήο ιίκλεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη επεηξσηηθφ, ςπρξφ θαη χθπγξν, κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειέο 

βξνρνπηψζεηο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κε ειάρηζηεο βξνρνπηψζεηο θαη πςειή 

ζεξκνθξαζία θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ο θαηξφο θαηά ην 43% ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο είλαη 

αίζξηνο, 24% λεθειψδεο, 26% βξνρεξφο θαη 7% ρηνλνζθεπήο. Σα ζηνηρεία γηα ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο έρνπλ παξζεί απφ ην ζηαζκφ ηνπ Φξάγκαηνο ηεο Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (Λ. 

Σαπξσπνχ) (Γ.Δ.Ζ.). 

4.2.1. Θεξκνθξαζία 

Οη ζεξκνθξαζίεο είλαη αξθεηά πςειέο ην θαινθαίξη θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα παγεηνχ 

ην ρεηκψλα θαη λσξίο ηελ άλνημε. Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 4.15 θαη ζηελ εηθφλα 4.16 

παξνπζηάδνληαη νη κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνλ Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ 

ηνπ Φξάγκαηνο (ΓΔΖ) γηα 49 πδξνινγηθά έηε (1960/61 έσο 2008/09. Απφ ηνλ πίλαθα 4.15 
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κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν ςπρξφηεξνο κήλαο ηνπ ρξφλνπ είλαη ν Ηαλνπάξηνο θαη ν 

ζεξκφηεξνο ν Ηνχιηνο. 

Πίλαθαο 4.15 Μέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο πεξηνρήο Σερλ. Λίκλεο ―Ν. Πιαζηήξα‖. 
 

ΜΖΝΑ 

Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία αέξα (
o
C) 

Σηαθμόρ Φπάγμαηορ 

(1960/61-2008/09) 

Οθηψβξηνο 12,6 

Ννέκβξηνο 7,8 

Γεθέκβξηνο 3,8 

Ηαλνπάξηνο 2,1 

Φεβξνπάξηνο 2,7 

Μάξηηνο 5,3 

Απξίιηνο 9,6 

Μάηνο 14,7 

Ηνχληνο 18,8 

Ηνχιηνο 21,1 

Αχγνπζηνο 20,9 

επηέκβξηνο 17,0 

Μέζε εηήζηα 11,4 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.16 παξαηεξείηαη ειαθξά απμεηηθή ηάζε ηεο κέζεο κεληαίαο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 4.16 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε Φξάγκαηνο ηελ πεξίνδν 

10/1960-09/2010. 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.17 παξνπζηάδεηαη ειαθξψο απμεηηθή ηάζε ηεο κέζεο κεληαίαο 

ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 10/1995-09/2010. 

 

Δηθόλα 4.17 Γηαθχκαλζε ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε Φξάγκαηνο ηελ 

πεξίνδν 10/1995-09/2010. 
 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.18 παξνπζηάδεηαη απμεηηθή ηάζε ηεο κέζεο κεληαίαο κέγηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηάζε ηεο κέζεο κεληαίαο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο πξνεγνχκελεο εηθφλαο, θαηά ηελ πεξίνδν 10/1995-09/2010. 

 

Δηθόλα 4.18 Γηαθχκαλζε ηεο κέγηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε Φξάγκαηνο ηελ 

πεξίνδν 10/1995-10/2008. 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα „„Ν. Πλαζηήπα‟‟ 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 

 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.75 

ηνλ πίλαθα 4.16, πνπ αθνξά ζηηο αθξαίεο ηηκέο, παξαηεξνχκε γεληθά κηα αχμεζε ησλ 

κέζσλ κεληαίσλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο ζπγθξίλνληαο ηηο ηξηεηίεο 1995-

1998 θαη 2005-2009. Μεγαιχηεξεο απμήζεηο παξαηεξνχληαη ζηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 

ελψ κεγαιχηεξεο κεηψζεηο παξαηεξνχληαη ζηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην. 

Καηά κέζν φξν φκσο γεληθά παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κέζσλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηηκψλ 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 0,4
o
C θαη 1,0

o
C, αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.16 Μέζεο κεληαίεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζην ζηαζκφ Φξάγκα «Ν. 

Πιαζηήξα», γηα ηα πδξνινγηθά έηε 1995-1998 θαη 2005-2009. 

Μήλεο 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ ( C) 

10/1995-09/1998 10/2005-09/2009 Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο   

min max min max min max 

Οθηψβξηνο 7,1 16,1 8,4 17,5 1,3 1,4 

Ννέκβξηνο 3,8 11,1 3,7 11,5 -0,1 0,4 

Γεθέκβξηνο 2,5 8,1 0,5 6,3 -2,0 -1,9 

Ηαλνπάξηνο 0,4 6,6 -0,4 6,2 -0,8 -0,4 

Φεβξνπάξηνο -0,4 7,4 -0,6 6,2 -0,2 -1,2 

Μάξηηνο -0,4 6,5 2,4 11,1 2,8 4,6 

Απξίιηνο 3,1 12,7 5,4 15,2 2,3 2,5 

Μάηνο 9,2 19,6 9,6 21,8 0,4 2,2 

Ηνχληνο 13,1 25,8 12,9 25,8 -0,2 0,0 

Ηνχιηνο 15,0 29,1 14,7 29,2 -0,3 0,1 

Αχγνπζηνο 14,2 27 15,2 29,6 1,0 2,6 

επηέκβξηνο 10,5 21,1 10,9 22,8 0,4 1,7 

Μ.Ο. 6,5 15,9 6,9 16,9 0,4 1,0 

 

4.2.2. Βξνρνπηώζεηο 

Σα πδξνκεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ εκεξήζηεο ή κεληαίεο 

ηηκέο βξνρφπησζεο πνπ πξνήιζαλ απφ ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ (ΣΤΓ) αιιά θαη άιισλ ππεξεζηψλ 

(ΤΠΔΥΧΓΔ). ηελ πεξηνρή ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο βξίζθνληαη αξθεηνί βξνρνκεηξηθνί 

ζηαζκνί. ηνλ Πίλαθα 4.17 θαη ζηελ Δηθφλα 4.19 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ Καξίηζαο, Μνξθνβνπλίνπ, Μνχραο, Μπεδνχιαο θαη Φξάγκαηνο «Ν. 

Πιαζηήξα». 

 

Πίλαθαο 4.17 Βξνρνκεηξηθνί ζηαζκνί ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
 

ηαζκόο Φνξέαο 
Υ 

ΔΓΑ87 

Τ 

ΔΓΑ88 

Τςόκεηξν 

(m) 

Γηαζέζηκε 

ρξνλνζεηξά 
Υξνληθό βήκα 

ΚΑΡΗΣΑ ΤΠΔΥΧΓΔ 301118 4347487 1074 10/1960-09/2002 Μεληαίν 

ΜΠΔΕΟΤΛΑ ΤΠΔΥΧΓΔ 300616 4352928 931 10/1960-09/2002 Μεληαίν 

ΦΡ. ΣΑΤΡΧΠΟΤ ΓΔΖ 305733 4345337 801 10/1995-08/2010 Ζκεξήζην 

ΜΟΡΦΟΒΟΤΝΗ ΤΠΓΔ 305607 4358449 862 10/1960-09/2002 Μεληαίν 

ΜΟΤΥΑ ΓΔΖ 306988 4344652 870 10/1960-09/2002 Μεληαίν 
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ηηο εηθφλεο 4.20 - 4.24 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο 

βξνρφπησζεο γηα ηνπο παξαπάλσ ζηαζκνχο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. Διαθξά απμεηηθή ηάζε ηεο βξνρφπησζεο παξαηεξείηαη ζηνπο ζηαζκνχο Καξίηζαο, 

Μνξθνβνπλίνπ, Μνχραο, ελψ ειαθξψο κεησηηθή ηάζε ηεο βξνρφπησζεο παξαηεξείηαη ζηνπο 

ζηαζκνχο Μπεδνχιαο θαη Φξάγκαηνο «Ν. Πιαζηήξα». 

 

Δηθόλα 4.19 Υάξηεο κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.20 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Καξίηζαο ηελ πεξίνδν 

10/1960-09/2002. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ο
θ
η-

6
0

Ο
θ
η-

6
2

Ο
θ
η-

6
4

Ο
θ
η-

6
6

Ο
θ
η-

6
8

Ο
θ
η-

7
0

Ο
θ
η-

7
2

Ο
θ
η-

7
4

Ο
θ
η-

7
6

Ο
θ
η-

7
8

Ο
θ
η-

8
0

Ο
θ
η-

8
2

Ο
θ
η-

8
4

Ο
θ
η-

8
6

Ο
θ
η-

8
8

Ο
θ
η-

9
0

Ο
θ
η-

9
2

Ο
θ
η-

9
4

Ο
θ
η-

9
6

Ο
θ
η-

9
8

Ο
θ
η-

0
0

Β
ξ

ν
ρ

ό
π

ησ
ζ

ε
 (

m
m

)

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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Δηθόλα 4.21 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Μνξθνβνχλη ηελ 

πεξίνδν 10/1960-09/2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.22 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Μνχρα ηελ πεξίνδν 

10/1960-09/2002. 
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Δηθόλα 4.23 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Μπεδνχια ηελ πεξίνδν 

10/1960-9/2002. 
 

 

Δηθόλα 4.24 Γηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Φξάγκα «Ν. Πιαζηήξα» 

ηελ πεξίνδν 10/1995-08/2010. 

 

ηνλ πίλαθα 4.18 παξνπζηάδνληαη βξνρνκεηξηθά ζηνηρεία απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

Φξάγκα «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηα πδξνινγηθά έηε 1995/96 έσο 2008/09. Όπσο θαίλεηαη ε εηήζηα 

βξνρφπησζε ησλ πδξνινγηθψλ εηψλ 2006/07 θαη 2007/08 ππνιείπεηαη θαηά ~200 mm ηεο κέζεο 

εηήζηαο βξνρφπησζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ. Οη βξνρνπηψζεηο ζηελ πεξηνρή δηαξθνχλ φιν 

ην ρξφλν κε αηρκέο ηνλ Οθηψβξην - Ννέκβξην γηα ην θζηλφπσξν θαη ην Γεθέκβξην - Φεβξνπάξην 

γηα ην ρεηκψλα, ελψ ην ειάρηζην ησλ βξνρνπηψζεσλ ζεκεηψλεηαη ζην δηάζηεκα Ηνπλίνπ-

Απγνχζηνπ.  
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Πίλαθαο 4.18 Γεδνκέλα κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηε ζέζε Φξάγκα «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηα 

πδξνινγηθά έηε 1995/96-2008/09. 
ΤΓΡΟΛΟΓ.ΔΣΟ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΨ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΔΣΟ 

1995-1996 78 116 318 161 251 69 55 43 3 37 106 138 1373 

1996-1997 227 191 187 323 32 96 108 153 7 0 54 42 1418 

1997-1998 215 224 277 15 41 71 21 211 42 0 44 89 1249 

1998-1999 63 325 295 110 186 135 66 74 1 84 23 59 1418 

1999-2000 83 378 212 22 119 66 53 31 29 13 12 22 1038 

2000-2001 244 94 123 164 130 77 178 71 3 24 52 33 1192 

2001-2002 51 142 22 42 28 149 211 26 7 113 60 190 1039 

2002-2003 87 102 242 345 150 0 81 30 39 25 51 62 1214 

2003-2004 337 85 88 129 42 78 107 75 6 58 21 74 1098 

2004-2005 162 60 170 83 267 118 45 92 23 0 6 23 1046 

2005-2006 85 147 383 152 138 230 132 19 30 38 32 112 1496 

2006-2007 136 122 19 59 179 106 80 79 46 19 7 49 898 

2007-2008 125 146 78 12 133 126 70 30 20 0 11 107 856 

2008-2009 120 147.3 103 161 116 249 71 36 27 25 4 49.5 1109 

Μ.Ο. 144 163 180 127 129 112 91 69 20 31 34 75 1174 

ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΗΖ 83 91 113 104 76 65 52 54 16 34 29 48 198 

 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σερλ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα». Απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή παξνπζηάδεη κηθξή πεξίνδν μεξαζίαο απφ 

ηνλ Ηνχλην έσο ηνλ Αχγνπζην.  

 

Δηθόλα 4.25 Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ζηε ζέζε Φξάγκα «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηα πδξνινγηθά 

έηε 1995/96-2008/09. 
 

4.2.3. Άλεκνη 

Οη ζπρλφηεξνη άλεκνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη νη λφηηνη θαη αθνινπζνχλ νη βφξεηνη 

θαη νη λνηηνδπηηθνί. Λφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, νη άλεκνη αιιάδνπλ ραξαθηήξα θαη γη‘ 
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απηφ θαηά ηφπνπο αιιάδνπλ νη κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Γεληθά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

κειέηεο, ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ νξεηλψλ ζπλζεθψλ, πλένπλ πάληνηε άλεκνη, άιινηε 

αζζελείο θαη άιινηε ηζρπξνί (ΔΠΔΜ, 2001). 

ηελ εηθφλα 4.26 παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηε ζέζε Φξάγκα 

«Ν. Πιαζηήξα» ηα πδξνινγηθά έηε 1995/96-2007/08. Όπσο θαίλεηαη παξαηεξείηαη ειαθξψο 

κεησηηθή ηάζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.26 Σαρχηεηα αλέκνπ ζηε ζέζε Φξάγκα «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 10/1997-

9/2008. 

 

Πίλαθαο 4.19 Μέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο πεξηνρήο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
 

ΜΖΝΑ 

Μέζε κεληαία ηαρύηεηα 

αλέκνπ (m/sec) 

Σηαθμόρ Φπάγμαηορ 

(1997/98 - 2007/08) 

Οθηψβξηνο 0.9 

Ννέκβξηνο 0.8 

Γεθέκβξηνο 0.9 

Ηαλνπάξηνο 1.1 

Φεβξνπάξηνο 1.1 

Μάξηηνο 1.3 

Απξίιηνο 1.3 

Μάηνο 1.1 

Ηνχληνο 1.0 

Ηνχιηνο 1.0 

Αχγνπζηνο 1.0 

επηέκβξηνο 0.9 

Μέζε εηήζηα 1,0 
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Παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 4.19, παξνπζηάδεηαη ε κέζε κεληαία ηαρχηεηα αλέκνπ πνπ 

κεηξήζεθε ζην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ ηνπ Φξάγκαηνο γηα 11 πδξνινγηθά έηε απφ 1997/98 έσο 

2007/08. Απφ ηνλ πίλαθα 4.19 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη κήλεο κε ηε κεγαιχηεξε 

έληαζε αλέκνπ ζην έηνο είλαη νη Μάξηηνο θαη Απξίιηνο, ελψ νη κήλεο κε ηε κηθξφηεξε έληαζε 

αλέκνπ είλαη νη θζηλνπσξηλνί κήλεο επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο. 

 

4.3. Τδξνινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ην ηξαρχ θιίκα κε ηηο έληνλεο θαη πνιιέο 

βξνρνπηψζεηο, ην έληνλν κνξθνινγηθφ αλάγιπθν, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ 

ξεκάησλ, θαη ην εππαζέο ζε ρεηκαξξηθά θαηλφκελα γεσινγηθφ ππφβαζξν (θιχζρεο). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δηακφξθσζε ελφο έληνλα ρεηκαξξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε έληνλε δξάζε ηνπ νπνίνπ απνηξέπεηαη κφλν απφ ηελ θαιή δαζνθάιπςε ηνπ 

ρψξνπ (Υνπιηάξαο θ.α., 2007). 

 

4.3.1. Υξήζεηο πδάησλ 

Οη πδαηηθνί πφξνη ηνπ ηακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πδξεπηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ θπξηφηεξε ρξήζε λεξνχ είλαη ε αξδεπηηθή. 

Ζ άξδεπζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: α) κε απιάθηα, β) κε ηερλεηή 

βξνρή θαη γ) κε αληιίεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

αξδεπηηθφ δίθηπν ζπλερψο επεθηείλεηαη ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα (ΔΠΔΜ, 2001). Σν Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο εθηηκά φηη πάλσ απφ 150.000 ζηξέκκαηα εηεζίσο αξδεχνληαη απφ ηνλ ηακηεπηήξα 

(ΤΒΔΣ, 1996). χκθσλα κε ην ΔΜΠ (2002β) νη αλάγθεο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, έθηαζεο 

120.000 ζηξεκκάησλ, εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 80 hm
3
, ελψ νη ππφινηπεο πνζφηεηεο δεηνχληαη γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηάληε πεξηνρψλ Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ θαη, θπξίσο, ηεο Λάξηζαο. Οη 

ζπλνιηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο ππνινγίδνληαη ζε 145 hm
3
.  

Ζ ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» απνηειεί δίθηπν χδξεπζεο ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο αθνχ ε 

Καξδίηζα, νη νθάδεο θαη άιιεο 36 θνηλφηεηεο πδξεχνληαη απφ απηή κε δηχιηζε λεξνχ ρσξίο 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξνβιήκαηα (ΣΔΑΜ 4, 2001 ζε ΔΠΔΜ, 2001). Καηά ην έηνο 1993, νη 

αλάγθεο χδξεπζεο ηνπ πλδέζκνπ Καξδίηζαο θαη ησλ πέξημ θνηλνηήησλ (ζπλνιηθά 37 Γήκνη θαη 

Κνηλφηεηεο) αλήιζαλ ζηα 15 hm
3
 (Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 1995). ηελ πεξηνρή κειέηεο 

(πδξνινγηθή ιεθάλε Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα») δελ ππάξρνπλ έληνλα πξνβιήκαηα χδξεπζεο. Σν 

λεξφ χδξεπζεο ησλ θνηλνηήησλ πξνέξρεηαη απφ πεγέο θαζψο θαη ηνλ Κεξαζηψηε πνηακφ. Ζ 
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θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζεσξείηαη θαιή έσο πνιχ θαιή κε εμαίξεζε ηηο θνηλφηεηεο 

Μεζεληθφια, Πεδνχιαο θαη Φπιαθηήο, ελψ νη δεμακελέο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε 

κε εμαίξεζε απηή ηεο θνηλφηεηαο Πεδνχιαο (ΑΝΚΑ ΑΔ, 1997 ζε ΔΠΔΜ, 2001).  

 

4.3.2. Λεηηνπξγία ηακηεπηήξα 

Ο ηακηεπηήξαο «Ν. Πιαζηήξα», αλ θαη ζρεδηάζηεθε σο πδξνειεθηξηθφ έξγν (κε 

εληππσζηαθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα κάιηζηα χςνο πηψζεο, πνπ θαηά κέγηζην θηάλεη ηα 577 

m), εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ιεηηνπξγεί σο έξγν αξδεπηηθνχ, θαηά βάζε, ζθνπνχ. Σν πθηζηάκελν 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακηεπηήξα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνιήςεηο πνπ εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ηηο πδξνινγηθέο εηζξνέο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ηακηεπηήξαο δελ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλε δήηεζε 

λεξνχ, αιιά αληίζεηα ε δήηεζε δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ πδξνθνξία ηνπ εθάζηνηε 

πδξνινγηθνχ έηνπο, (ΔΜΠ, 2002β). 

Ζ ζηάζκε πδξνιεςίαο ηνπ ηακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» βξίζθεηαη ζε απφιπην πςφκεηξν 

776.0 m, ελψ ε ζηάζκε ππεξρείιηζεο βξίζθεηαη ζηα 792.0 m. Με βάζε ηελ θακπχιε ζηάζκεο-

απνζέκαηνο, ε κηθηή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ηακηεπηήξα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 400 hm
3
, ελψ ν λεθξφο 

ηνπ φγθνο θηάλεη ηα 100 hm
3
. Καηά ζπλέπεηα, ε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ηακηεπηήξα 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 300 hm
3
.  

Θέηνληαο ηελ ειάρηζηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ζηα +782 m κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ 134.0 ή 

144.4 hm
3
 εηεζίσο, κε αμηνπηζηία 90 θαη 80% αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη νη πθηζηάκελεο 

πδαηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο εθηηκψληαη ζε 160 hm
3
/έηνο (145 hm

3
 άξδεπζε, 15 hm

3
 χδξεπζε), 

είλαη αδχλαην λα θαιπθζνχλ, αλεμαξηήησο ειαρίζηνπ νξίνπ ζηάζκεο, δεδνκέλνπ φηη μεπεξλνχλ 

αθφκα θαη ηε κέζε εηήζηα θαζαξή εηζξνή ησλ 153.2 hm
3
. Χζηφζν, ε εγγπεκέλε ζηαζεξή 

απφιεςε ησλ 134.0 hm
3
/έηνο επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, εθφζνλ ζπλνδεπηεί απφ θαηάιιεια κέηξα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ (ΔΜΠ, 2002β). 

Ζ ειάρηζηε πδάηηλε ζηάζκε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Stamou & Hadjibiros (2007) είλαη 

+784 m. Ζ ηηκή απηή εμαζθαιίδεη ηελ πνιχ θαιή πνηφηεηα πδάησλ δηαηεξψληαο ηνλ ηακηεπηήξα 

ζε θαηάζηαζε «ιίγν πέξα απφ νιηγνηξνθηθή» θαζψο θαη ηελ εηήζηα εθξνή 127.5 hm3 ζε 

επίπεδν αμηνπηζηίαο 90%. Απηή ε πνζφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνδεθηή απφ πιεπξάο 

ρξήζεο/δήηεζεο πδάησλ (Stamou et al, 2007). 

 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο, ηεο εηζξνήο θαη ηεο εθξνήο ηελ 

πεξίνδν 1995/96-2008/09 παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.27. Όπσο θαίλεηαη παξαηεξείηαη ειαθξά 

πησηηθή ηάζε ηεο ζηάζκεο ζηελ πεξίνδν απηή, ελψ δηαθξίλνληαη ηα πδξνινγηθά έηε 1999-2001 
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θαη 2006-2008 ζηα νπνία νη εηζξνέο είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ελψ ην ίδην δηάζηεκα νη εθξνέο 

είλαη πςειέο θαη σο εθ ηνχηνπ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ζηάζκεο (θαηά πεξίπνπ 

5m). 

 

 

Δηθόλα 4.27 Γηαθχκαλζε κέζεο κεληαίαο ζηάζκεο, κεληαίαο εηζξνήο θαη κεληαίαο εθξνήο ηελ 

πεξίνδν 1995/96-2008/09 ζηνλ ηακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» 

 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο, ηεο κέζεο κεληαίαο εηζξνήο θαη ηεο 

κέζεο κεληαίαο εθξνήο ζην πδξνινγηθφ έηνο, ηελ πεξίνδν 1995/96-2008/09, παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 4.28 θαη ζηνλ πίλαθα 4.20. Παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ζηάζκε αλέξρεηαη άλσ ησλ 786 m 

ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-Ηνχιηνο, νη εηζξνέο είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ηελ πεξίνδν Ηνχληνπ - 

Ννεκβξίνπ σο απνηέιεζκα ησλ ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ ελψ νη εθξνέο κεγηζηνπνηνχληαη ηε 

ζεξηλή πεξίνδν Ηνχληνπ-Απγνχζηνπ. 
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Δηθόλα 4.28 Γηαθχκαλζε κέζεο κεληαίαο ζηάζκεο, κέζεο κεληαίαο εηζξνήο θαη εθξνήο ηελ 

πεξίνδν 1995/96-2008/09 ζηνλ ηακηεπηήξα Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

 

 

Πίλαθαο 4.20 Γηαθχκαλζε κέζεο κεληαίαο ζηάζκεο, κέζεο κεληαίαο εηζξνήο θαη κέζεο κεληαίαο 

εθξνήο ζην πδξνινγηθφ έηνο γηα ηελ πεξίνδν 1995/96-2008/09. 
 

Μήλαο 
Μέζε κεληαία  

ζηάζκε (m) 

Μέζε κεληαία 

εηζξνή (x10
6
 m

3
) 

Μέζε κεληαία 

εθξνή (x10
6
 m

3
) 

Οθηψβξηνο 783,78 3,80 2,22 

Ννέκβξηνο 784,05 8,41 1,94 

Γεθέκβξηνο 784,87 20,37 1,85 

Ηαλνπάξηνο 785,99 20,26 1,81 

Φεβξνπάξηνο 786,99 20,03 1,62 

Μάξηηνο 787,95 21,27 1,78 

Απξίιηνο 788,89 19,70 2,80 

Μάηνο 789,23 11,10 11,98 

Ηνχληνο 788,66 2,45 23,77 

Ηνχιηνο 786,91 0,53 42,93 

Αχγνπζηνο 784,83 0,21 32,35 

επηέκβξηνο 783,99 0,70 3,78 
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4.4. Τδαηηθό ηζνδύγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

Σν πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» ππνινγίζηεθε αξρηθά ζε εκεξήζηα βάζε 

έρνληαο δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ 1/1/1995 έσο 31/08/2010. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εκεξήζηα βξνρνκεηξηθά θαη κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ 

ζηε ζέζε Φξάγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα αηκνζθαηξηθήο θαηαθξήκληζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. Σα ηειεπηαία ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θνηλνχ κε ζηνηρεία ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

(εμσγήηλε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα εμάηκηζεο) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

εμάηκηζεο / δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Hargreaves. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ππήξραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα κέηξεζεο ηνπ αλέκνπ ζηε ζέζε θξάγκαηνο, ε έιιεηςε 

δεδνκέλσλ ζρεηηθήο πγξαζίαο απέθιεηζε ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο εμάηκηζεο ηεο ιίκλεο 

κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ Penman, πνπ απνηειεί θαη ηελ πην έγθπξε θαη θνηλά απνδεθηή 

κέζνδν ππνινγηζκνχ εμάηκηζεο απφ ειεχζεξε πδαηηθή επηθάλεηα. 

Άιιεο γλσζηέο παξάκεηξνη ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ήηαλ ε απνηακηεπκέλε εκεξήζηα 

πνζφηεηα πδάηηλνπ φγθνπ (κεηαβνιή φγθνπ) κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ (2009), θαζψο θαη νη 

εκεξήζηνη φγθνη εθξνψλ κέζσ ηεο πδξνιεςίαο γηα αξδεπηηθνχο θαη πδξεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Μνλαδηθή άγλσζηε παξάκεηξνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» απνηειεί 

ε εηζξνή (επηθαλεηαθή θαη ππφγεηα απνξξνή) απφ ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο 

ιίκλεο θαη θαηαιήγεη ζε απηή. 

Γηα ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: α) 

Γηάγξακκα θαη ζρεηηθφο Πίλαθαο ηνπ Μέζνπ Μεληαίνπ Ηζνδπγίνπ γηα ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 

1995/96 - 2008/09, β) Γηάγξακκα θαη ζρεηηθφο Πίλαθαο ηνπ Δηήζηνπ Ηζνδπγίνπ θάζε 

πδξνινγηθνχ έηνπο γηα ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 1995/96 - 2008/09. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα θαη ηνπο Πίλαθεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

PREC:  ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΡΖΜΝΗΖ ΔΠΗ ΣΖ ΛΗΜΝΖ 

RF:  ΔΗΡΟΔ (ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΖ ΣΖ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΛΔΚΑΝΖ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΖΓΟΤΝ ΣΖ ΛΗΜΝΖ) 

Δν:  ΔΞΑΣΜΗΖ ΛΗΜΝΖ (ΓΤΝΖΣΗΚΖ ΔΞΑΣΜΗΟΓΗΑΠΝΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΔΝΖ ΚΑΣΑ HARGREAVES) 

Qout:  ΔΚΡΟΔ ΠΡΟ ΓΔΗΣΟΝΗΚΔ ΛΔΚΑΝΔ (ΥΡΖΔΗ ΝΔΡΟΤ: ΑΡΓΔΤΖ, 

ΤΓΡΔΤΖ) 

ΓV:  ΑΛΛΑΓΖ ΣΖΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΑΣΟΣΔ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΒΖΜΑΣΟ (ΜΖΝΗΑΗΟΤ Ή ΔΣΖΗΟΤ)  

Ζ ΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΓS ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ Δ ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΣΟ ΣΔΛΟ 

ΣΟΤ ΔΚΑΣΟΣΔ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΒΖΜΑΣΟ, Ζ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΣΗΜΖ Δ 

ΔΛΛΔΗΜΜΑ 
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Όιεο νη αλσηέξσ πνζφηεηεο δίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Πίλαθεο θαη Γηαγξάκκαηα ζε ρηιηνζηά 

(mm) ηζνδχλακεο παξακέηξνπ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ αιιά θαη ζε φγθν χδαηνο (m
3
). Ζ βαζηθή 

εμίζσζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ιίκλεο βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαη νη παξαπάλσ 

πνζφηεηεο είλαη ε εμήο: 

VQoutEoRFPREC Γ  

Ζ πνζφηεηα ΓV αληηπξνζσπεχεη ηε κεηαβνιή ζηελ απνζήθεπζε ηεο ιίκλεο ζην ηέινο ηνπ 

εθάζηνηε εμεηαδφκελνπ ρξνληθνχ βήκαηνο (εκεξήζηνπ, κεληαίνπ ή εηήζηνπ) θαη ηζνζθειίδεη ηελ 

σο άλσ εμίζσζε. Χο ηηκή έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ βήκα ή πεξίνδν (π.ρ., έλαλ ζπγθεθξηκέλν κήλα ηνπ έηνπο, ηνπο πγξνχο ή 

μεξνχο κήλεο ηνπ έηνπο αζξνηζηηθά ή κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληά), θαζψο αζξνηζηηθά ηείλεη ζην 

κεδέλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο (είηε σο κέζεο κεληαίεο ηηκέο, είηε σο εηήζηεο ηηκέο), 

δηφηη ζεσξείηαη φηη ζε βάζνο ρξφλνπ νη επηκέξνπο πεξίζζεηεο θαη ηα ειιείκκαηα ζπλήζσο 

ηζνζθειίδνληαη. 

Ζ εηθφλα 4.29 παξνπζηάδεη ην κέζν κεληαίν πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

γηα ηελ πεξίνδν 1995/96 - 2008/09. Όπσο θαίλεηαη πεξίζζεηα ηεο απνζήθεπζεο ζηελ Σερλ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» παξαηεξείηαη ηνπο κήλεο Οθηψβξην - Απξίιην, ελψ αληίζεηα έιιεηκκα 

παξαηεξείηαη ηνπο κήλεο Ηνχλην - επηέκβξην ιφγσ ηεο απμεκέλεο εθξνήο γηα άξδεπζε / 

χδξεπζε ηελ πεξίνδν απηή. Τςειέο ηηκέο απνξξνήο παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο Γεθέκβξην - 

Απξίιην. 

 

Δηθόλα 4.29 Μέζν κεληαίν Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 

1995/96-2008/09 
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ηνπο Πίλαθεο 4.21 θαη 4.22 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζπληζηψζεο ηνπ κέζνπ κεληαίνπ 

πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 1995/96-2008/09. Ζ εμάηκηζε/ 

δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή απνηειεί ην 85% ηεο αηκνζθαηξηθήο θαηαθξήκληζεο. Οη 

επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο εηζξνέο είλαη πςειέο θαη ζρεδφλ ηζνζθειίδνπλ ηηο εθξνέο γηα 

άξδεπζε/ χδξεπζε. 

 

Πίλαθαο 4.21 Μέζν κεληαίν Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 

1995/96-2008/09 (mm) 
 

ΜΖΝΑ PREC RF Eo Qout ΓV 

ΟΚΣ 144 168 62 99 152 

ΝΟΔ 163 373 33 86 417 

ΓΔΚ 180 904 21 82 981 

ΗΑΝ 127 899 22 80 923 

ΦΔΒ 129 889 29 72 918 

ΜΑΡ 112 944 54 79 923 

ΑΠΡ 91 874 78 124 763 

ΜΑΨ 69 493 124 532 -94 

ΗΟΤΝ 20 109 155 1055 -1081 

ΗΟΤΛ 31 23 174 1977 -2097 

ΑΤΓ 34 7 152 1524 -1634 

ΔΠ 75 34 98 174 -163 

ΤΝΟΛΟ 1176 5718 1003 5883 7 

Πίλαθαο 4.22 Μέζν κεληαίν Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 

1995/96-2008/09 (x10
6
 m

3
) 

 

ΜΖΝΑ PREC RF Eo Qout ΓV 

ΟΚΣ 3,24 3,80 1,40 2,22 3,42 

ΝΟΔ 3,67 8,41 0,74 1,94 9,41 

ΓΔΚ 4,05 20,37 0,47 1,85 22,10 

ΗΑΝ 2,86 20,26 0,50 1,81 20,81 

ΦΔΒ 2,91 20,03 0,65 1,62 20,68 

ΜΑΡ 2,52 21,27 1,21 1,78 20,80 

ΑΠΡ 2,06 19,70 1,77 2,80 17,19 

ΜΑΨ 1,56 11,10 2,81 11,98 -2,12 

ΗΟΤΝ 0,45 2,45 3,50 23,77 -24,37 

ΗΟΤΛ 0,70 0,52 3,92 44,54 -47,25 

ΑΤΓ 0,77 0,16 3,42 34,34 -36,83 

ΔΠ 1,70 0,77 2,22 3,92 -3,68 

ΤΝΟΛΟ 26,49 128,84 22,60 132,57 0,16 

 

Ζ εηθφλα 4.30 παξνπζηάδεη ην εηήζην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ 

πεξίνδν 1995/96 - 2008/09. Όπσο θαίλεηαη κηθξή πεξίζζεηα ηεο απνζήθεπζεο ηεο ιίκλεο 

παξαηεξείηαη ηα πδξνινγηθά έηε 1995-96, 2002-2003, 2005-2006 θαη 2008-2009, ελψ αληίζεηα 
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έιιεηκκα παξαηεξείηαη ηα πδξνινγηθά έηε 1999-2000, 2004-2005, 2006-2007 θαη 2007-2008. 

Υακειέο ηηκέο εθξνψλ γηα αξδεπηηθνχο θαη πδξεπηηθνχο ζθνπνχο ιφγσ ησλ αληίζηνηρα ρακειψλ 

ηηκψλ επηθαλεηαθήο θαη ππφγεηαο απνξξνήο - εηζξνψλ πξνο ηε ιίκλε ζπγθξηηηθά παξαηεξνχληαη 

ηα πδξνινγηθά έηε 2000-2002 θαη 2006-2008. 

 

Δηθόλα 4.30 Δηήζην Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 1995/96 - 

2008/09 

 
 

Πίλαθαο 4.23 Δηήζην Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 1995/96-

2008/09 (mm) 
 

ΤΓΡ. ΔΣΟ PREC RF Eo Qout ΓV 

1995-96 1373 6777 998 6099 1053 

1996-97 1418 7331 954 7473 322 

1997-98 1252 6740 976 6634 382 

1998-99 1426 6214 1001 7029 -391 

1999-00 1039 4253 1017 7242 -2967 

2000-01 1193 4068 1049 4644 -432 

2001-02 1043 4288 951 3986 395 

2002-03 1214 8590 951 5186 3667 

2003-04 1098 7017 967 6989 158 

2004-05 1046 5430 1005 7691 -2221 

2005-06 1497 7462 990 7041 928 

2006-07 898 3339 1065 4751 -1578 

2007-08 856 2920 1074 3222 -521 

2008-09 1111 5621 1044 4382 1305 

Μ.Ο. 1176 5718 1003 5883 7 
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ηνπο Πίλαθεο 4.23 θαη 4.24 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζπληζηψζεο ηνπ εηήζηνπ πδαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 1995/96 - 2008/09. 

 

Πίλαθαο 4.24 Δηήζην Τδαη. Ηζνδχγην ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηελ πεξίνδν 1995/96-

2008/09 (x10
6
 m

3
) 

 

ΤΓΡ. ΔΣΟ PREC RF Eo Qout ΓV 

1995-96 30,93 152,71 22,49 137,43 23,72 

1996-97 31,95 165,19 21,49 168,38 7,26 

1997-98 28,20 151,87 21,98 149,48 8,61 

1998-99 32,12 140,01 22,57 158,38 -8,82 

1999-00 23,40 95,83 22,91 163,18 -66,86 

2000-01 26,87 91,66 23,64 104,64 -9,74 

2001-02 23,51 96,63 21,42 89,82 8,89 

2002-03 27,34 193,56 21,43 116,85 82,62 

2003-04 24,75 158,11 21,79 157,49 3,57 

2004-05 23,56 122,36 22,65 173,31 -50,04 

2005-06 33,73 168,14 22,31 158,66 20,90 

2006-07 20,23 75,25 23,99 107,04 -35,55 

2007-08 19,29 65,79 24,21 72,59 -11,73 

2008-09 25,03 126,66 23,53 98,75 29,41 

Μ.Ο. 26,49 128,84 22,60 132,57 0,16 

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζε ππεξεηήζηα θιίκαθα ην θξάγκα δέρεηαη εηζξνέο 

νη νπνίεο νθείινληαη θαηά 17,1% ζηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα θαη θαηά 82,9% ζηελ 

επηθαλεηαθή θαη ππφγεηα ηξνθνδνζία απφ ηα ξέκαηα θαη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο αληίζηνηρα. 

Απφ ηηο εηζξνέο απηέο, ην 14,5% ζπκκεηέρεη ζην θαηλφκελν ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ην 85,3% 

θαηαλαιίζθεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ην 0,2% 

ζπκκεηέρεη ζηε κεηαβνιή ηεο απνζεθεπηηθφηεηαο ηνπ θξάγκαηνο.  

 

 

4.5.  Απνηειέζκαηα κέηξεζεο παξνρήο ζε ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο 

Σα ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη θαηά βάζε ρεηκαξψδνπο ξνήο εθηφο απφ ην Μεγάιν πνηάκη, 

ηνλ Καξηηζηψηε, ηνλ Μπειάγηα θαη ηνλ Κεξαζηψηε ν νπνίνο εθηξέπεηαη θαη εηζέξρεηαη ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ιίκλεο ζην βφξεην ηκήκα απηήο. Καηά ηηο κεηξήζεηο ηεο παξνρήο 

θαηαγξάθεθαλ φπσο ήηαλ αλακελφκελν πςειφηεξεο παξνρέο θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2009 ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ 2009. Καηά ηε 

δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 (Δηθφλα 4.31) νη ηηκέο ηεο παξνρήο θπκαίλνληαλ γεληθά ζε 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα „„Ν. Πλαζηήπα‟‟ 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 

 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.90 

πςειά επίπεδα (κέζνο φξνο 1.27 m
3
/s), ηδηαίηεξα ζηηο ζέζεηο PLC4, PLC6 θαη PLC7, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ζηηο πςειέο βξνρνπηψζεηο ηεο επνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.31 Καηαλνκή ηεο παξνρήο (m
3
/s) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1, PLC4-PLC7 ζε 

ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 

 

Σνλ Μάξηην 2010 παξαηεξήζεθαλ αθφκε πςειφηεξεο παξνρέο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο ησλ ζεξηλψλ θαη θζηλνπσξηλψλ κελψλ ηνπ 2009 κε κέζν φξν 

ηηκψλ γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχ ηα 2.25 m
3
/s. Οη ζέζεηο PLC4, PLC6 θαη PLC7, εκθάληζαλ 

ζρεδφλ δηπιάζηεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην Ννέκβξην 2009, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αηκνζθαηξηθή θαηαθξήκληζε ηεο επνρήο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ. 

Σνλ Μάην 2010 νη παξνρέο φισλ ησλ ξεκκάησλ κεηψζεθαλ αηζζεηά θαη ε κέζε ηηκή γηα 

φινπο ηνπο ζηαζκνχο είλαη 0,76m
3
/s. Ο ζηαζκφο PLC04 παξνπζίαζε ηελ κεγαιχηεξε παξνρή 

(2,80 m
3
/s) ελψ ν ζηαζκφο PLC05 ηελ κηθξφηεξε (0,04 m

3
/s). Σνλ Ηνχιην ε κείσζε ηεο παξνρήο 

επηδεηλψζεθε θαη ε κέζε ηηκή φισλ ησλ ξεκκάησλ έθηαζε ηα 0,21 m
3
/s, ελψ ν ζηαζκφο PLC05 

παξνπζίαζε κεδεληθή παξνρή. Καηά ηνλ Αχγνπζην κήλα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ξέκκαηα ηεο 

πεξηνρήο μεξάζεθαλ. Ζ αλσηέξσ δηαθχκαλζε ηεο παξνρήο ππνδεηθλχεη κηθξή ζρεηηθά επίδξαζε 

ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ ζηα ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο αθνχ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο ε 

κέγηζηε ηηκή παξνρήο παξαηεξήζεθε θαηά ηελ πεξηφδν Μαξηίνπ- Απξηιίνπ (ιηψζηκν ρηνληνχ θαη 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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επηθαλεηαθή απνξξνή) ελψ ε παξνρή κεηψζεθε απφηνκα ακέζσο κεηά (δελ ζπληεξήζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην ππφγεην λεξφ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.32 Καηαλνκή ηεο παξνρήο (m
3
/s) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1, PLC4-PLC7 ζε 

ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 

 

Ζ θαηάηαμε ηεο παξνρήο θαηά κέζν φξν θαη ζέζε είλαη: PLC4 > PLC6 > PLC7 > PLC1 > 

PLC5 > PLC2. Οη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ζηαζκνχο PLC2 θαη PLC1 

απνδίδνληαη ζηελ εκηνξεηλή θχζε ησλ ζέζεσλ κε κηθξφηεξα πδαηνξέκαηα, ελψ γηα ην ζηαζκφ 

PLC5 ζηε κηθξή έθηαζε ηεο ππνιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ. Ζ πςειφηεξε 

παξνρή πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζέζε PLC4 (Καξηηζηψηεο) νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε ππνιεθάλε 

απνξξνήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ππνινγηζκέλεο παξνρήο ζηηο 

ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1-PLC7 γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην 2009, επηέκβξην 2009, 

Ννέκβξην2009, Μάξηην 2010, Μάην 2010 θαη Ηνχιην 2010, φπνπ θαίλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πςειήο παξνρήο πνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο ζηαζκνχο PLC4 θαη PLC6 θαη ηεο ρακειφηεξεο 

παξνρήο ζηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο. 

 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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Δηθόλα 4.33 Καηαλνκή ηεο παξνρήο (m
3
/s) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1, PLC4-PLC7 ζε 

ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαίνπ 2010. 
 

 

 

Πίλαθαο 4.25 Απνηειέζκαηα ππνινγηζκέλεο παξνρήο (m
3
/s) ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
 

Κσδηθόο ηαζκνύ Ηνπι-09 επ-09 Ννε-09 Μαξ-10 Ματ-10 Ηνπι-10 Μ.Ο. 

PLC01 0,01 - 0,43 0,81 0,24 0,20 0,34 

PLC02 - 0,002 - - - - - 

PLC04 0,81 0,24 4,22 4,97 2,80 0,60 2,28 

PLC05  0,002 0,06 0,37 0,04 0,00 0,09 

PLC06 0,15 0,01 1,16 3,92 0,57 0,13 0,99 

PLC07 - - 0,48 1,20 0,14 0,10 0,48 

Μ.Ο. 0,33 0,06 1,27 2,25 0,76 0,21 0,81 
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Δηθόλα 4.34 Καηαλνκή ηεο παξνρήο (m
3
/s) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1, PLC4-PLC7 ζε 

ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 

 

 

Δηθόλα 4.35 Γηαθχκαλζε ηεο παξνρήο (m
3
/s) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1-PLC7 ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε, ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηεο κειέηεο.  
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Απφ ηηο αλσηέξσ κεηξήζεηο πξνθχπηεη φηη ην πδξνινγηθφ έηνο 2009-2010 είλαη ζρεηηθά 

πινχζην αθνχ νη κέζεο ηηκέο ησλ παξνρψλ ππνδεηθλχνπλ κηα εηήζηα πνζφηεηα επηθαλεηαθήο 

απνξξνήο πνπ θαηαιήγεη ζηελ ιίκλε (πεξίπνπ 160x10
6
 m

3
), ε νπνία είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε ηηκή ηεο πεξηφδνπ 1995-2008 (130x10
6
 m

3
). 

 

4.6. Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθώλ κεηξήζεσλ 

ηνπο Πίλαθεο 4.26 θαη 4.27 δίλνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ ζηα πδξνξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα θαη ηεο 

ιίκλεο αληίζηνηρα. ηηο Δηθφλεο 4.37, 4.38, 4.39 θαη 4.40 παξνπζηάδεηαη ε επνρηαθή δηαθχκαλζε 

ηνπ pH, ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, ηεο αγσγηκφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίζηνηρα, ζηηο 

ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο. 

 

Πίλαθαο 4.26 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ζηα πδξνξέκαηα ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο ιίκλεο Πιαζηήξα 

 
Παξάκεηξνο Μνλάδεο Μέγηζην Διάρηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

Θεξκνθξαζία °C 24,0 6,8 12,4 4,3 

pH - 8,9 6,7 7,9 0,7 

Αγσγηκόηεηα κS/cm 415,0 187,0 266,9 57,1 

Γηαιπκέλν Ομπγόλν mg/l 10,9 6,4 9,3 1,1 

 

Πίλαθαο 4.27 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ηεο ΄ηερλ. ιίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα». 

 
Παξάκεηξνο Μνλάδεο Μέγηζην Διάρηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

Θεξκνθξαζία °C 26,9 7,2 18,3 6,6 

pH - 9,03 8,0 8,6 0,3 

Αγσγηκόηεηα κS/cm 300,7 145,6 195,1 31,6 

Γηαιπκέλν Ομπγόλν mg/l 11,3 5,0 7,8 1,4 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην λεξφ ησλ πδξνξεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ραξαθηεξίδεηαη ειαθξά φμηλν έσο βαζηθφ (6,7 < pH < 8,9) ελψ ην pH ηεο Σερλ. Λίκλε ―Ν. 

Πιαζηήξα‖ ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθφ (8,0 < pH < 9,03).  

Γεληθά ην pH ζηα πδξνξέκαηα (Δηθφλα 4.36) παξνπζηάδεη κείσζε απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ 

επηέκβξην, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο 

αζηηθά ιχκαηα) ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε, ελψ ε αχμεζε κεηά ηνλ Ννέκβξην νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ έθπιπζε ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ γαηψλ απφ ηηο θζηλνπσξηλέο βξνρέο. 

Μεγαιχηεξε κείσζε ηνπ pH θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν παξαηεξείηαη ζηηο ζέζεηο PLC4 - 

PLC6, ελψ κηθξφηεξε ζηνπο ζηαζκνχο PLC1 - PLC3. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηηο ζέζεηο PLC6 
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θαη PLC7 ε ρξνληθή δηαθχκαλζε ηνπ pH παξνπζηάδεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζηαζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ννέκβξην 2009 νη ηηκέο εμαθνινπζνχζαλ λα κέλνπλ ζε ρακειά 

επίπεδα θαη παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνλ Μάξηην 2010. Απηφ ππνδεηθλχεη πηζαλά κεγαιχηεξε πίεζε 

απφ αλζξσπνγελή ιχκαηα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Κεξαζηψηε θαη ηνπ Μεγάινπ πνηακνχ ε νπνία 

κεηψλεηαη κε ηηο κεγάιεο παξνρέο ηνπ Μαξηίνπ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 
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Δηθόλα 4.36 Δπνρηαθή δηαθχκαλζε ηνπ pH ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1-PLC7 ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπο κήλεο Ηνχιην 2009, επηέκβξην 2009, Ννέκβξην 2009, 

Μάξηην 2010, Μάην 2010 θαη Ηνχιην 2010. 
 

Σν δηαιπκέλν νμπγφλν ζηα ξέκαηα δελ αλακέλεηαη λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο 

νχησο ή άιισο (Δηθφλα 4.37) αιιά είλαη ελδεηθηηθέο νη πςειέο ηηκέο ζηηο ζέζεηο PLC1, PLC3 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009 θαη νη ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζηηο ζέζεηο PLC4-PLC6, 

θάηη πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην βφξεην παξά ζην 

λφηην ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο (νηθηζκνί Φπιαθηήο, Πεδνχιαο, Κξπνλεξίνπ, θηι). Παξ‘ 

φια απηά νη ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο ηνλ Ηνχιην 2009 ήηαλ 

πάλσ απφ 8 mg/l πνπ ζεσξνχληαη αξθεηά πςειέο. Σν Ννέκβξην 2009 παξαηεξείηαη κέγηζην ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηε ζέζε PLC5 θαη ειάρηζην ζηηο ζέζεηο PLC1 θαη PLC4. Μεηαμχ ηνπ 
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Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηνπ Μαξηίνπ 2010 παξαηεξνχληαη απμεκέλεο ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ ζηηο ζέζεηο PLC1, PLC6 θαη PLC4. 
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Δηθόλα 4.37 Δπνρηαθή δηαθχκαλζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο 

δεηγκαηνιεςίαο PLC1-PLC7 ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπο κήλεο Ηνχιην 2009, 

Ννέκβξην 2009, Μάξηην 2010, Μάην 2010 θαη Ηνχιην 2010. 

 

Ζ αγσγηκφηεηα (Δηθφλα 4.38) θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ θαη επηεκβξίνπ 2009 παξνπζίαζε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ έηνπο γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζηαζκψλ (εθηφο ηνπ 

PLC1). Μέγηζην θαη ειάρηζην παξαηεξείηαη ζηνπο ζηαζκνχο PLC6 θαη PLC1 ηνλ επηέκβξην, 

θαη ζηνπο ζηαζκνχο PLC2 θαη PLC4 ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. Οη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο είλαη 

αξθεηά ρακειέο αθνχ θπκαίλνληαη απφ 215 - 378 κS/cm ελψ θαη πάιη ζηα ξέκαηα ηνπ βφξεηνπ 

ηκήκαηνο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ε αγσγηκφηεηα παξνπζηάδεηαη ειαθξψο απμεκέλε ζε ζρέζε 

κε ηα ξέκαηα ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο απηήο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηαμχ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ 

επηεκβξίνπ 2009 θαη Ννεκβξίνπ 2009 παξαηεξείηαη γεληθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

αγσγηκφηεηαο (κε εμαίξεζε ίζσο ηνλ ζηαζκφ PLC1 ν νπνίνο παξνπζίαδε ειάρηζην ην 

επηέκβξην 2009 θαη παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα ηνλ Ννέκβξην) κε ηηο ηηκέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

2009 λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 187-297 κS/cm. ηε ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηνπ 

Ηνπιίνπ 2010 παξαηεξείηαη κηθξή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηεο αγσγηκφηεηαο ζε φιεο ηηο ζέζεηο κε 
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ρακειέο ζρεηηθά ηηκέο, ειάρηζην ζηε ζέζε PLC5 (187 κS/cm) θαη κέγηζην ζηε ζέζε PLC6 (269 

κS/cm).  
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Δηθόλα 4.38 Δπνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο 

PLC1-PLC7 ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπο κήλεο Ηνχιην 2009, επηέκβξην 2009, 

Ννέκβξην 2009, Μάξηην 2010, Μάην 2010 θαη Ηνχιην 2010. 

 

Οη αλσηέξσ δηαθπκάλζεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε επηπηψζεσλ απφ ηηο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε (θπξίσο αζηηθά ιχκαηα) αθνχ νη ζηαζκνί PLC6, PLC5 

θαη ιηγφηεξν ν ζηαζκφο PLC4 παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά πεξίνδν απηή. Παξφια 

απηά ε ελ ιφγσ επίδξαζε είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη δελ κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ηεο 

αγσγηκφηεηαο. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζηαζκνχ PLC4 ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 νθείιεηαη ζηηο 

πιεκκπξηθέο παξνρέο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαβξσηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θιχζρε πνπ πξνζέθεξαλ 

ηεξάζηηνπο φγθνπο θεξηψλ πιψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ξέκα.  

 

Ζ ζεξκνθξαζία (Δηθφλα 4.39) παξνπζηάδεη παξφκνηα δηαθχκαλζε ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

δεηγκαηνιεςίαο. Έηζη κεηαμχ ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ 2009 παξαηεξείηαη γεληθά κηθξή 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο (κε εμαίξεζε ηε ζέζε PLC1 φπνπ παξνπζηάδεηαη κέγηζην (24 
o
C) ην 
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επηέκβξην 2009), ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη θαζνδηθή ηάζε κεηαμχ ηνπ επηεκβξίνπ 

2009 θαη ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 θαη ζρεηηθά κηθξή κείσζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 

θαη ηνπ Μαξηίνπ 2010. Μεηά ηνλ Μάξηην ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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Δηθόλα 4.39 Δπνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (
o
C) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLC1-

PLC7 ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπο κήλεο Ηνχιην 2009, επηέκβξην 2009, 

Ννέκβξην 2009, Μάξηην 2010, Μάην 2010 θαη Ηνχιην 2010. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ησλ ξεκάησλ γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ 

Ηνπιίνπ, επηεκβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ 2009 θαη Μαξηίνπ, Μαΐνπ θαη Ηνπιίνπ 2010 ζηηο ζέζεηο 

PLC1-PLC7 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνπο πίλαθεο 4.17-4.22. 

 

Πίλαθαο 4.28 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία Ηνπιίνπ 2009. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 

pH 6.81 7.23 6.84 8.27 8.1 8.21 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) 9.9 - 9.5 8.65 8.24 8.53 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 289 370 294 284 329 328 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 14.4 14.1 14 16.8 17.7 16.1 
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Πίλαθαο 4.29 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία επηεκβξίνπ 2009. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 

pH 6.74 6.9 - 6.72 6.96 7.04 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) - - - - - - 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 215 320 - 320 378 415 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 24 16.2 - 14.3 15.8 15.7 

 

Πίλαθαο 4.30 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία Ννεκβξίνπ 2009. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 PLC7 PLD2 

pH - - - - - 6.9 6.8 9.6 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) 6.44 - - 7.4 10.5 - - 8.6 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 
218 

- - 
212 187 297 285 159 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 8.5 - - 8.9 8.56 9.8 9.7 13.2 

 

Πίλαθαο 4.31 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία Μαξηίνπ 2010. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 PLC7 PLD2 

pH 8.9 - - 8.5 8.3 8.37 8.37 8.38 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) 10.3 - - 9.9 10.3 10.14 10.04 11.1 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 
256 - - 267 187 228 229 211 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 7.2 - - 7.8 6.8 7.4 7.37 8.2 

 

Πίλαθαο 4.32 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία Ματνπ 2010. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 PLC7 PLD2 

pH 8,37  - -  8,44 8,4 8,44 8,3 8,37 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) 8,6  -  - 10,9 9,6 9,6 9,5 8,6 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 
232  -  - 240 264 269 262 232 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 8,36  -  - 8,8 9,5 9 9,6 8,36 

 

 

Πίλαθαο 4.33 Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ ζε ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δεηγκαηνιεςία Ηνπιίνπ 2010. 

Παξάκεηξνο PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 PLC7 PLD2 

pH 8,37 -  -  8,44 8,4 8,44 8,3 8,37 

Γηαιπκ. νμπγφλν (mg/l) 9,9  -  - 10 8,3 9,2 8,9 9,9 

Αγσγηκφηεηα (κS/cm) 
232  -  - 240 264 269 262 232 

Θεξκνθξαζία λεξνχ (
ν
C) 14,24  -  - 14,04 17 15,5 17,5 14,24 
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ηελ εηθφλα 4.40 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009 ζηελ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαο ηνπο 

ζηαζκνχο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο θαη 

ηνπο ζηαζκνχο εληφο ηεο ιίκλεο (νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε). Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ, ηφζν 

ζηα ξέκαηα φζν θαη ζηε ιίκλε, είλαη γεληθά ζηα ίδηα, ζρεηηθά πςειά, επίπεδα, κεηαμχ 8-10 

mg/L, κε εμαίξεζε ην ζηαζκφ PLA7 φπνπ παξαηεξήζεθε κέγηζην κε ειαθξά πςειφηεξε ηηκή 

(10,3 mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.40 Καηαλνκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-

PLC6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 ηελ εηθφλα 4.41 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 ζηελ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαο 

ηνπο ζηαζκνχο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο 

θαη ηνπο ζηαζκνχο εληφο ηεο ιίκλεο (νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε). Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ, ζηε 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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ιίκλε, είλαη γεληθά ζε ζρεηηθά ρακειά, επίπεδα, κεηαμχ 4-7 mg/L, ελψ ζε ηξεηο ζέζεηο ζε ξέκαηα 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε παξαηεξήζεθαλ ειαθξά πςειφηεξεο ηηκέο (6,4-8,6 mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.41 Καηαλνκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-

PLC7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 

 

ηελ εηθφλα 4.42 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010 ζηελ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαο 

ηνπο ζηαζκνχο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο 

θαη ηνπο ζηαζκνχο εληφο ηεο ιίκλεο (νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε). Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε 

ιίκλε (κεηαμχ 10,7-12,3 mg/L), είλαη γεληθά ζε πνιχ πςειά επίπεδα ιφγσ ηεο κεγάιεο εηζξνήο 

γιπθνχ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ θαη ηηο ρακειέο ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο πνπ 

επηθξαηνχλ. 
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Δηθόλα 4.42 Καηαλνκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-

PLC7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 

 

ηελ εηθφλα 4.43 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ (mg/L) ζηελ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαο ηνπο ζηαζκνχο ζηελ πδξνινγηθή 

ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο θαη ηνπο ζηαζκνχο εληφο ηεο 

ιίκλεο (νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ πδάηηλε ζηήιε). Όπσο 

θαίλεηαη ε θαηάηαμε ηνπ κεληαίνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ αθνινπζεί ηε ζεηξά: 

Ννέκβξηνο 2009 < Αχγνπζηνο 2009 < Ηνχιηνο 2010 < επηέκβξηνο 2009 < Ηνχιηνο 2009 < Μάηνο 

2010 < Μάξηηνο 2010, ελψ ε θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ αθνινπζεί ηε ζεηξά: PLA4 < PLA3 

< PLA2 < PLA1 < PLA8 < PLA7 < PLA9 < PLA6 < PLA10 < PLC1 < PLC5 < PLA6 <PLC4 < 

PLC5 < PLC7 < PLC3 < PLD2. 
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Δηθόλα 4.43 Καηαλνκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-

PLC7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαίνπ 2010. 

 

Πίλαθαο 4.34 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Λίκλεο). 

Κσδηθόο 

ζηαζκνύ 
Ηνύι-09 Αύγ-09 επ-09 Ννέ-09 Μάξ-10 Μάη-10 Ηνπι-10 Μ.Ο. 

PLA1 8,91 - 8,60 6,13 - - 7,87 7,9 

PLA2 8,10 8,06 7,67 5,62 - - 7,80 7,5 

PLA3 8,20 - 7,23 5,59 - - 7,55 7,1 

PLA4 8,04 - 6,16 5,31 - - 7,50 6,8 

PLA5 9,89 - 9,81 6,93 11,59 - 7,63 9,2 

PLA6 8,41 - 9,49 5,33 10,74 9,47 7,55 8,5 

PLA7 10,32 6,86 11,76 4,71 - 8,41 7,68 8,3 

PLA8 9,55 - 10,50 4,70 - - 7,60 8,1 

PLA9 9,37 - - 5,72 - 10,82 7,55 8,4 

PLA10 9,01 7,79 - - 11,40 9,12 7,58 9,0 

PLC1 9,90 - - 6,44 10,30 8,60 9,90 9,0 

PLC3 9,50 - - - - - - 9,5 

PLC4 8,65 - - 7,40 9,90 10,90 10,00 9,4 

PLC5 8,24 - - 10,50 10,30 9,60 8,30 9,4 

PLC6 8,53 - - - 10,14 9,60 9,20 9,4 

PLC7 - - - - 10,04 9,50 8,90 9,5 

PLD2 - - - 8,60 11,10 9,50 12,14 10,3 

Μ.Ο. 9,0 7,6 8,9 6,4 10,6 9,6 8,4 8,7 
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Δηθόλα 4.44 Καηαλνκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (mg/L) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-

PLC7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 

 

ηελ εηθφλα 4.45 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηεο αγσγηκφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνληαο ηνπο ζηαζκνχο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε πεξηκεηξηθά ηεο 

Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» θαζψο θαη ηνπο ζηαζκνχο εληφο ηεο ιίκλεο (νη ηηκέο ηεο 

παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ πδάηηλε ζηήιε) ηνλ Ηνχιην 2009 (δηαθχκαλζε 

ηηκψλ: 190 – 250 κS/cm). Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά 

ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009, παξνπζηάδνληαη ειαθξψο απμεκέλεο ζηα ξέκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε ιίκλε φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε δηάιπζε θαη θαζίδεζε ησλ ζηεξεψλ. Υακειφηεξεο ηηκέο 

αγσγηκφηεηαο παξαηεξήζεθαλ ζην λφηην ηκήκα ηεο Λίκλεο (PLA1-PLA3) φπνπ παξαηεξνχληαη 

θαη νη κηθξφηεξεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο. 
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Δηθόλα 4.45 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC6, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

ηελ εηθφλα 4.46 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηεο αγσγηκφηεηαο ζηελ 

Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» (νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ζηε ιίκλε είλαη κέζνη φξνη ζηελ πδάηηλε 

ζηήιε) ην επηέκβξην 2009. Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά 

ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009, είλαη ειαθξψο πςειφηεξεο ζηνπο ζηαζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ιηκλαίνπο ζηαζκνχο, 

κε κέγηζην ζην ζηαζκφ PLC6 (415 κS/cm) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ξέκα πνπ δηέξρεηαη απφ ηα 

Καιχβηα Φπιαθηήο (πηζαλή επίδξαζε απφ αζηηθά ιχκαηα). Όζνλ αθνξά ην ιηκλαίν ηκήκα 

(δηαθχκαλζε ηηκψλ: 185 – 281 κS/cm), πςειφηεξεο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ζην θεληξηθφ ηκήκα 

ηεο Λίκλεο PLA3-PLA9 ελψ ειαθξψο ρακειφηεξεο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο 

PLA1, PLA2 (λφηην, βαζχ ηκήκα) θαη PLA10 (βφξεην ηκήκα ηεο Λίκλεο) φπνπ δελ ππάξρεη 

θάπνην εηζξέσλ ξέκα πιεζίνλ. 
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Δηθόλα 4.46 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC6, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
 

 

Οη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 

(εηθφλα 4.47), είλαη ρακειφηεξεο ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο (157-177 κS/cm ζηε 

ιίκλε) ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο ηνλ Ηνχιην θαη επηέκβξην 2009. Απηφ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αξαίσζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εηζξνή λεξνχ ηεο βξνρφπησζεο θαηά 

ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο. Οη ηηκέο ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο είλαη θαη πάιη 

ειαθξψο πςειφηεξεο (159-297 κS/cm) ζε ζρέζε κε απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε Λίκλε φπσο 

είλαη αλακελφκελν ιφγσ δηαβξσηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πδξνινγηθή 

ιεθάλε. Σν PLC6 έρεη θαη ζε απηή ηελ δεηγκαηνιεςία ηελ κεγαιχηεξε ηηκή γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζην ελ ιφγσ ξέκα αθνχ νη γεσινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί θαη ε δηαβξσζηκφηεηα ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ξέκαηνο είλαη παξαπιήζηα κε 

ησλ ππνινίπσλ ξεκάησλ ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαη δελ δηθαηνινγνχλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αγσγηκφηεηα. 
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Δηθόλα 4.47 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC7, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 

 

ηελ εηθφλα 4.48 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κεηξήζεσλ ηεο αγσγηκφηεηαο ζηελ 

Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» ηνλ Μάξηην 2010. Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010, είλαη γεληθά ζηα ίδηα επίπεδα (146-

173 κS/cm ζηε ιίκλε) ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

δεηγκαηνιεςία ηνλ Ννέκβξην 2009 (157-177 κS/cm ζηε ιίκλε). Οη ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεγάιε αξαίσζε πνπ ζπληειέζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηεο 

άλνημεο ιφγσ εηζξνήο κεγάισλ πνζνηήησλ ‗θαζαξνχ‘ λεξνχ απφ ηελ βξνρή θαη ην ιηψζηκν ηνπ 

ρηνληνχ. Οη ηηκέο ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο είλαη ειαθξψο πςειφηεξεο (187-

256 κS/cm) ζε ζρέζε κε απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε Λίκλε. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο απμάλνληαη ιφγσ 

κείσζεο ησλ απνζεκάησλ λεξνχ. Οη ηηκέο ηεο ιίκλεο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ ελψ ζηα ξέκκαηα νη ηηκέο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξεο 

απφ ηελ ιίκλε θαη κε ειαθξψο κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηηκψλ απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ. 

 

 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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Δηθόλα 4.48 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα»  PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC7, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 

 

 

ηνλ πίλαθα 4.35 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο 

αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σερλ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα») γηα φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο. Όπσο θαίλεηαη ε θαηάηαμε ηνπ κεληαίνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο αγσγηκφηεηαο αθνινπζεί ηε ζεηξά: Ννέκβξηνο 2009 < Μάξηηνο 2010 < Μάηνο 2010 < 

Ηνχιηνο 2010 < Αχγνπζηνο 2009 < Ηνχιηνο 2009 < επηέκβξηνο 2009, ελψ ε θαηάηαμε κεηαμχ 

ησλ ζηαζκψλ αθνινπζεί ηε ζεηξά: 

PLA2 < PLΑ9 < PLA5 < PLD2 < PLA1 < PLΑ7 < PLΑ6 < PLA8 < PLA10 < PLΑ4 < PLA3 

< PLC7 < PLC1 < PLC4 < PLC5 < PLC6 < PLC3 < PLC2. 

 

 

 

«Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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Δηθόλα 4.49 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα»  PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC7, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαίνπ 2010. 

 

Πίλαθαο 4.35 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Σερλ. 

Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Λίκλεο). 

 Αγσγηκόηεηα (κS/cm) 

Κσδηθόο 

ζηαζκνύ 
Ηνύι-09 Αύγ-09 επ-09 Ννέ-09 Μάξ-10 Μάη-10 Ηνπι-10 Μ.Ο. 

PLA1 199.80 - 188.90 174.60 - - 182.50 186.5 

PLA2 170.10 182.30 185.30 176.20 165.30 - 183.00 177.0 

PLA3 181.50 - 281.50 176.80 156.20 - 184.00 196.0 

PLA4 251.60 - 208.60 171.90 155.20 - 184.00 194.3 

PLA5 200.70 - 232.40 166.80 146.30 - 182.00 185.6 

PLA6 217.80 - 211.10 166.10 173.00 177.28 182.00 187.9 

PLA7 204.60 211.10 207.70 166.70 149.50 183.55 185.00 186.9 

PLA8 206.60 - 207.00 167.50 - - 182.50 190.9 

PLA9 220.90 - 205.70 172.10 146.30 182.94 181.50 184.9 

PLA10 222.60 235.60 193.60 157.70 166.50 179.92 185.50 191.6 

PLC1 289.00 - 215.00 218.00 256.00 219.00 232.00 238.2 

PLC2 370.00 - 320.00 - - - - 345.0 

PLC3 294.00 - - - - - - 294.0 

PLC4 284.00 - 320.00 212.00 267.00 219.00 240.00 257.0 

PLC5 329.00 - 378.00 187.00 187.00 226.00 264.00 261.8 

PLC6 328.00 - 415.00 297.00 228.00 222.00 269.00 293.2 

PLC7 - - - - 229.00 213.00 262.00 234.7 

PLD2 - 203.00 - 159.00 211.00 172.00 184.00 185.8 

Μ.Ο. 248.1 208.0 251.3 184.6 188.3 199.5 205.2 221.7 
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Δηθόλα 4.50 Καηαλνκή ηεο αγσγηκφηεηαο (κS/cm) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα»  PLA1-PLA10 θαη ζηα ξέκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε PLC1-PLC7, 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 

 

ην Παξάξηεκα παξαηίζεληαη ηα γξαθήκαηα κεηαβνιήο ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ 

(pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηηο 

ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο PLA1-PLA10 ζηε Λ. «Ν. Πιαζηήξα», θαηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ 

Ηνπιίνπ 2009, Απγνχζηνπ 2009, επηεκβξίνπ 2009, Μαξηίνπ 2010 θαη Μάην 2010. Δλδεηθηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.51 ε κεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, 

αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7. ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο παξαηεξήζεθε ζηξσκάησζε ηεο ιίκλεο κε ην 

ζεξκνθιηλέο λα θπκαίλεηαη ζε βάζε 7-8 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο. Σν pH, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο, δελ παξνπζηάδεη 

ζρεδφλ θακία κεηαβνιή κε ην βάζνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. Σν νμπγφλν θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην- Αχγνπζην 2009 παξνπζηάδεηαη απμεκέλν 

ζην ππνιίκλην ζε ζρέζε κε ην επηιίκλην θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν ζε δηκηθηηθέο ιίκλεο κε φρη 

πνιχ κεγάιε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα (νιηγν-κεζφηξνθεο).  
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Σν ζεξκνθιηλέο δηαηαξάζζεηαη θαη ηα λεξά ηεο ιίκλεο αλακηγλχνληαη θαηά βάζνο ηνπο κήλεο 

Ννέκβξην 2009 θαη Μάξηην 2010 φπνπ παξαηεξνχληαη ειάρηζηεο κεηαβνιέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ κε ην βάζνο (εηθφλα 4.53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.51 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. νμπγφλν 

θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε PLA7 ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα», θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απγνχζηνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.52 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. νμπγφλν 

θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε PLA7 ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα», θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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4.7. Υεκηθή θαηάζηαζε  

4.7.1. Θξεπηηθά  

4.4.1.1 Ρέκκαηα 
 

ηα πιαίζηα ηεο πδξνρεκηθήο έξεπλαο εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έμη δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επηά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζηα πδξνξέκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ λεξνχ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πδξνξέκαηα: 

 

Πίλαθαο 4.36. ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηα πδξνξέκαηα. 
 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Μέγηζην Διάρηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

ΝΟ3
‐ mg/l 0,40 0,02 0,18 0,10 

ΝΟ2
-
 mg/l 0,02 0,02 0,02 0,00 

ΝΖ4
+
 mg/l 0,06 0,01 0,02 0,01 

Οιηθό N mg/l 3,60 1,00 1,57 0,92 

SO4
2-

 mg/l 12,65 4,63 7,64 2,36 

PO4
3-

 mg/l 0,89 0,06 0,14 0,16 

Οιηθόο P mg/l 0,08 0,03 0,05 0,02 

Cl
-
 mg/l 5,20 0,76 2,28 1,09 

SiO4
4-

 mg/l 7,90 1,97 5,51 1,50 

HCO3
-
 meq/l 3,51 1,81 2,85 0,45 

CO3
2-

 meq/l 0,00 0,00 0,00 0,00 

θιεξόηεηα mmol/l CaCO3 1,85 0,94 1,48 0,24 

Ca
2+

 mg/l 67,50 31,47 54,07 9,07 

Na
+
 mg/l 5,14 1,49 2,82 1,06 

Κ
+
 mg/l 0,89 0,19 0,45 0,17 

Mg
2+

 mg/l 6,55 1,66 3,26 1,47 

 

 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο νιηθήο ζθιεξφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα απφ 

ξέκκαηα ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα», ην λεξφ ραξαθηεξίδεηαη σο 

κέηξηα ζθιεξφ - ζθιεξφ (θαηά Sawyer - Mc Carty, 1967). Οη ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία γηα ην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 

ελψ ζε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο ρσξνρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ. 

Παξφια απηά φκσο ππάξρνπλ ελδείμεηο ξππαληηθψλ πηέζεσλ φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

 

ηνλ Πίλαθα 4.37 παξαηίζεληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ ρεκηθψλ 

αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα λεξνχ ζηα ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο 

ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα». Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ αλά 

νκάδα ηφλησλ (Douglas and Leo, 1977, Rao, Reddy, and Nayudu, 1996): 
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Πίλαθαο 4.37 πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ησλ ξεκάησλ ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο ηερλ. 

ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα». 

 

Παξάκεηξνο 
Θεξκν-

θξαζηα 
pH 

Αγσγη-

κόηεηα 
ΝΟ3

‐ ΝΟ2
- ΝΖ4

+ 
Οιηθό 

N 
SO4

2- PO4
3- 

Οιηθόο 

P 
Cl- SiO4

4- HCO3
- 

θιε-

ξνηεηα 
Ca2+ Na+ Κ+ Mg2+ 

Θεξκνθξαζία 1 -0,495 0,484 -0,009 0,009 0,147 0,840 0,329 0,291 0,505 0,703 0,016 0,827 0,253 0,764 0,725 0,609 0,567 

pH  1 -0,639 0,012 0,310 -0,072 -0,163 -0,044 -0,078 -0,172 -0,105 0,081 0,022 0,109 0,092 -0,412 -0,529 -0,396 

Αγσγηκόηεηα   1 0,051 -0,358 0,028 0,591 0,215 0,094 0,189 0,560 0,272 0,636 0,461 0,631 0,233 0,189 0,213 

ΝΟ3
‐    1 0,164 0,093 0,534 -0,336 0,087 0,329 -0,006 -0,072 0,513 0,369 0,547 0,117 0,519 0,051 

ΝΟ2
-     1 0,112 0,438 0,128 -0,092 0,653 -0,058 0,043 0,796 0,516 0,753 0,617 0,477 0,388 

ΝΖ4
+      1 0,170 -0,252 0,199 -0,267 -0,018 -0,173 0,256 0,176 0,308 -0,103 -0,214 -0,300 

Οιηθό N       1 0,317 0,565 0,334 0,651 0,388 0,705 0,711 0,652 0,515 0,549 0,418 

SO4
2-        1 -0,198 0,611 0,589 0,578 0,308 0,280 0,120 0,938 0,625 0,953 

PO4
3-         1 0,440 0,098 -0,168 0,580 0,173 0,623 0,214 0,245 0,035 

Οιηθόο P          1 0,475 0,045 0,593 0,622 0,507 0,689 0,576 0,608 

Cl-           1 0,572 0,677 0,517 0,579 0,774 0,655 0,642 

SiO4
4-            1 0,026 0,277 -0,067 0,484 0,558 0,519 

HCO3
-             1 0,994 0,976 0,559 0,416 0,353 

θιεξόηεηα              1 0,970 0,600 0,456 0,397 

Ca2+               1 0,393 0,286 0,163 

Na+                1 0,777 0,954 

Κ+                 1 0,771 

Mg2+                  1 

 

- Σν θόθθηλν ρξώκα ππνδεηθλύεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
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- Ηόληα ίδηνπ θνξηίνπ θαη δηαθνξεηηθνύ ζζέλνπο 

Πνιχ κεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Na
+
 θαη Mg

2+
 (r = 

0,954), ελψ κεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Mg
2+

 θαη Κ
+
 (r = 

0,771).  

Μέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ HCO3
-
 θαη Cl

-
 
 
(r = 0,677), SO4

2-
 θαη Cl

-
 

(r = 0,589), HCO3
-
 θαη ΡO4

3- 
(r = 0,580), SiΟ4

4-
 θαη SO4

2-
 (r = 0,578) θαη SiΟ4

4- 
θαη Cl

-
 (r = 

0,572). 

- Ηόληα δηαθνξεηηθνύ θνξηίνπ θαη ίδηνπ ζζέλνπο 

Πνιχ κεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Mg
2+

 θαη SO4
2-

  (r = 

0,953), ελψ κεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Cl
-
 θαη Na

+
 (r = 

0,774). 

Μέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Cl
-
 θαη Κ

+
 (r = 0,655), ΝΟ2

-
 θαη Na

+
 (r = 

0,617), HCO3
-
 θαη Na

+
 
 
(r = 0,559),  θαη Κ

+ 
θαη ΝΟ3

-
 (r = 0,519). 

- Ηόληα ίδηνπ θνξηίνπ θαη ίδηνπ ζζέλνπο 

Μεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ ΝΟ2
- 

θαη HCO3
-
 (r = 

0,796) θαη Κ
+ 

θαη Na
+
 
 
(r = 0,777). 

Μέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ ΝΟ3
- 
θαη HCO3

-
 (r = 0,513). 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα Piper θαη Durov (Δηθ. 4.53 θαη 4.54 ). Απφ ηελ 

απεηθφληζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζηα δηαγξάκκαηα απηά, 

πξνθχπηεη φηη επηθξαηνχλ ηα ηφληα Ca
2+

 θαη HCO3
- 
(θπξίαξρε επίδξαζε ησλ πεηξσκάησλ) θαη ην 

λεξφ ραξαθηεξίδεηαη σο αζβεζηνχρν θαη νμπαλζξαθηθφ. Δπίζεο, ε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

Mg
2+

 θαη SO4
2-

  Na
+ 

ππνδεηθλχεη ζρεηηθά κηθξή επίδξαζε απφ ιηπάζκαηα θαη αζηηθά ιχκαηα 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθά απμεκέλεο ηηκέο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζηα ξέκκαηα PLC6 θαη PLC7 πνπ δηέξρνληαη απφ νηθηζκνχο θαη δέρνληαη 

ξππαληηθέο πηέζεηο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο ππφινηπεο κεηξήζεηο.  

 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη κεηξήζεηο ησλ ζξεπηηθψλ ζηα ξέκκαηα θαη 

ζηελ ιίκλε θαζψο επίζεο δίδεηαη θαη ε ηαμηλφκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαηά Skoulikidis et at., 

2006.
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Δηθ 4.53 

 

Δηθ 4.54 

 

Δηθόλεο 4.53 θαη 4.54  Γηαγξάκκαηα απεηθφληζεο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ Piper θαη Durov ζηα πδξνξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο ηερλ. ιίκλεο 

«Ν. Πιαζηήξα». 
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Απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ ησλ ξεκκάησλ σο πξνο ηα ζξεπηηθά 

άιαηα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. Καη‘ αξρήλ ψο πξνο ηα 

ληηξηθά ζηελ εηθφλα 4.55 παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηνπο ζηαζκνχο PLC4, 6 

θαη 7 ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο δεηγκαηνιεςίαο. Οη απμεκέλεο απηέο ηηκέο ελδέρεηαη λα 

ζρεηίδνληαη γηα ηνλ ζηαζκφ PLC 6 κε αζηηθά ιχκαηα αθνχ πξφθεηηαη γηα ην Μεγάιν Πνηακφ, ν 

νπνίνο δηέξρεηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Φπιαθηή, Πεδνχια θαη Καιχβηα Φπιαθηήο. Ο ζηαζκφο 

PLC7 αθνξά ηελ εθηξνπή ηνπ Κεξαζηψηε πξνο ηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» θαη έρεη δηαπηζησζεί 

ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα λεξνχ αθφκε θαη νπηηθά ελψ νη ζρεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

ληηξηθψλ ζηνλ ζηαζκφ PLC4 κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ηρζπνηξνθείνπ αθξηβψο 

αλάληε ηνπ ζηαζκνχ δεηγκαηνιεςίαο. Παξφια απηά νη ηηκέο ησλ ληηξηθψλ ζεσξνχληαη ρακειέο 

θαη ε ηαμηλφκεζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ησλ ζηαζκψλ κε βάζε ηα ληηξηθά είλαη πςειή γηα φιεο ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο.     

 

 
 

Δηθόλα 4.55 Γηαθχκαλζε ληηξηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 
 

 

 

 

 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα „„Ν. Πλαζηήπα‟‟ 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 

 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.117 

 
 

Δηθόλα 4.56 Γηαθχκαλζε ακκσληαθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 
 

 

Ζ ακκσλία ζηηο κέρξη ηψξα δεηγκαηνιεςίεο παξνπζηάδεη γεληθψο πνιχ ρακειέο ηηκέο 

ζηα ξέκκαηα κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ PLC4 ν νπνίνο εκθαλίδεη ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηρζπνηξνθείνπ αλάληε ηεο 

ζέζεο δεηγκαηνιεςίαο (ξ. Καξηηζηψηεο). Όζν αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο 

σο πξνο ηελ ακκσλία απηή ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πςειή κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ PLC4 ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαιήο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο.  

 
Δηθόλα 4.57 Γηαθχκαλζε θσζθνξηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 
 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα „„Ν. Πλαζηήπα‟‟ 

Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 

 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.118 

Σα θσζθνξηθά παξνπζηάδνπλ επίζεο ρακειέο ηηκέο κε εμαίξεζε θαη πάιη ηνλ ζηαζκφ 

PLC4 ν νπνίνο παξνπζηάδεη δηπιάζηα ζπγθέληξσζε ην θαινθαίξη ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζηαζκνχο. Όινη νη ζηαζκνί ραξαθηεξίδνληαη ζαλ θαιήο ή πςειήο πνηφηηθήο 

θαηάζηαζεο κε εμαίξεζε ηνλ PLC1 (θαθή θαηάζηαζε) θαη ηνλ PLC4 (θησρή θαηάζηαζε) ζηελ 

δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009 (βιεπε Παξάξηεκα).  

 

 
Δηθόλα 4.58 Γηαθχκαλζε ζεηηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

 

 

Σα ζεηηθά άιαηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.58, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζρεηηθά 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ ζηαζκφ PLC5 (δηπιάζηα πεξίπνπ απφ ησλ ππνινίπσλ ζηαζκψλ θαηά 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν) ελψ απηή ε δηαθνξνπνίεζε δηαηεξείηαη ζε φιεο ηηο κέρξη ηψξα 

δεηγκαηνιεςίεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη απφιπηεο ηηκέο φισλ ησλ αλσηέξσ ρεκηθψλ 

παξακέηξσλ είλαη πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηα ζεζπηζκέλα φξηα πνηφηεηαο γηα ην πφζηκν λεξφ 

αιιά παξφια απηά νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ θαη νη απνθιίζεηο ηνπο απφ 

ηηο αλακελφκελεο ηηκέο ππνδεηθλχνπλ ζαθείο ζρέζεηο κε πεγέο ξχπαλζεο.  
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Πίλαθαο 4.38 Γηαθχκαλζε ζξεπηηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

 

Σηκή 
Ζκεξνκελία 

Γεηγκαηνιεςίαο 

NO3
-
 

(mg/l) 

NO2
-

(mg/l) 

SiO4
4-

(mg/l) 

PO4
3-

(mg/l) 

NH4
+΄ 

(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 

Cl
-

(mg/l) 

Μέγηζηε 7/7/2009 0,27 0,02 7,76 0,89 0,04 12,33 5,20 

Μέζε  0,18 0,02 5,86 0,30 0,02 8,29 3,56 

Διάρηζηε  0,05 0,02 4,10 0,08 0,01 5,59 2,50 

Μέγηζηε 16/9/2009 0,19 0,02 7,59 0,15 0,04 12,14 - 

Μέζε  0,12 0,02 4,91 0,10 0,02 7,96 - 

Διάρηζηε  0,10 0,02 1,97 0,06 0,01 5,57 - 

Μέγηζηε 19/11/2009 0,35 0,02 7,90 0,08 0,04 11,44 3,32 

Μέζε  0,24 0,02 5,71 0,08 0,02 7,56 2,36 

Διάρηζηε  0,10 0,02 4,77 0,08 0,01 5,97 1,98 

Μέγηζηε 3/3/2010 0,22 0,02 7,60 0,09 0,01 8,88 1,54 

Μέζε  0,14 0,02 5,19 0,08 0,01 5,84 1,08 

Διάρηζηε  0,02 0,02 3,93 0,08 0,01 4,63 0,76 

Μέγηζηε 19/5/2010 0,32 0,02 7,54 0,13 0,02 12,17 2,64 

Μέζε  0,18 0,02 5,07 0,11 0,01 7,42 1,90 

Διάρηζηε  0,10 0,02 3,60 0,08 0,01 5,49 1,58 

Μέγηζηε 6/7/2010 0,40 0,02 7,47 0,20 0,06 12,65 3,25 

Μέζε  0,23 0,02 6,12 0,13 0,03 8,69 2,52 

Διάρηζηε  0,10 0,02 4,86 0,08 0,01 6,25 1,90 

 
 

 

4.4.1.2   Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» 
 

ηα πιαίζηα ηεο πδξνρεκηθήο έξεπλαο εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επηά δεηγκαηνιεςηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δέθα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζηε ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» θαη ζε 

δηάθνξα βάζε.  

Όπσο θαη ζηα ξέκκαηα έηζη θαη ζηελ ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη ρεκηθέο αλαιχζεηο 

έδεημαλ φηη νη κεηξνχκελεο παξάκεηξνη είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνηφηεηαο λεξνχ γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ελψ θαη νη απφιπηεο ηηκέο ησλ ελ ιφγσ 

παξακέηξσλ είλαη ηδηαηηέξσο ρακειέο θαη παξνπζηάδνπλ κηθξέο ρσξνρξνληθέο δηαθπκάλζεηο. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ ελδείμεηο ξππαληηθψλ πηέζεσλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο ιίκλεο πνπ 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο πεξηνρέο θνληά ζηηο εθβνιέο ησλ ζρεηηθά επηβεβαξπκέλσλ ξεκκάησλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο νιηθήο ζθιεξφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα», ην λεξφ ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα ζθιεξφ 

(θαηά Sawyer - Mc Carty, 1967).  
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Πίλαθαο 4.39 ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηε ηερλ. ιίκλε «Ν. 

Πιαζηήξα». 
 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Μέγηζην Διάρηζην Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

ΝΟ3
‐ mg/l 0,24 0,02 0,11 0,05 

ΝΟ2
-
 mg/l 0,02 0,02 0,02 0,00 

ΝΖ4
+
 mg/l 0,18 0,01 0,02 0,03 

Οιηθό N mg/l 2,10 1,00 1,25 0,36 

SO4
2-

 mg/l 9,49 6,92 7,84 0,43 

PO4
3-

 mg/l 0,16 0,08 0,09 0,02 

Οιηθόο P mg/l 0,06 0,03 0,04 0,01 

Cl
-
 mg/l 8,70 1,00 2,78 1,02 

SiO4
4-

 mg/l 4,24 1,09 2,47 0,64 

HCO3
-
 meq/l 2,27 1,94 2,15 0,10 

CO3
2-

 meq/l 0,00 0,00 0,00 0,00 

θιεξόηεηα mmol/l CaCO3 1,22 0,99 1,12 0,06 

Ca
2+

 mg/l 42,27 35,32 40,12 2,09 

Na
+
 mg/l 3,12 2,26 2,64 0,22 

Κ
+
 mg/l 0,93 0,45 0,63 0,13 

Mg
2+

 mg/l 4,60 3,01 3,33 0,31 

 

 

ηνλ Πίλαθα 4.40 παξαηίζεληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ ρεκηθψλ 

αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα λεξνχ ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα». Με 

βάζε ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ αλά νκάδα ηφλησλ (Douglas and Leo, 1977, 

Rao, Reddy, and Nayudu, 1996): 

- Ηόληα ίδηνπ θνξηίνπ θαη δηαθνξεηηθνύ ζζέλνπο 

Μεγάινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Na
+
 θαη Ca

2+
 (r = 0,720).  

Μέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ ΝΟ3
- 

θαη SO4
2-

 (r = -0,678), 

ελψ κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ ΝΟ3
- 
θαη SiO4

4-
 (r = 0,604) θαη 

Ca
2+

 θαη Κ
+
 (r = 0,601). 

- Ηόληα δηαθνξεηηθνύ θνξηίνπ θαη ίδηνπ ζζέλνπο 

Μεγάινο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Na
+
 
 
θαη ΝΟ3

-
 

(r = -0,872), ελψ κεγάινο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Cl
-
 

θαη Na
+
 (r = 0,823). 

Μέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Ca
2+

 θαη SO4
2-

  (r = 0,636), HCO3
-
 θαη 

Na
+
 
 
(r = 0,625) θαη Cl

-
 θαη Κ

+
 (r = 0,554). 

- Ηόληα ίδηνπ θνξηίνπ θαη ίδηνπ ζζέλνπο 

Μέηξηνο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ ΝΟ3
- 
θαη Cl

-
 (r 

= -0,617). 

Μέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηφλησλ Na
+
 
 
θαη Κ

+
 (r = 0,543). 
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Πίλαθαο 4.40 πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ηεο Σερλ. Λίκλεο ―Ν. Πιαζηήξα‖‘. 

 

Παξάκεηξνο 
Θεξκν-

θξαζηα 
pH 

Αγσγη-

κόηεηα 
ΝΟ3

‐ ΝΖ4
+ 

Οιηθό 

N 
SO4

2- PO4
3- 

Οιηθόο 

P 
Cl- SiO4

4- HCO3
- 

θιε-

ξνηεηα 
Ca2+ Na+ Κ+ Mg2+ 

Θεξκνθξαζία 1 -0,231 0,710 -0,743 0,185 0,583 0,673 0,382 0,587 0,501 -0,519 0,649 0,456 0,780 0,843 0,701 0,161 

pH  1 -0,214 0,291 -0,045 -0,144 -0,134 -0,091 -0,155 -0,217 0,214 -0,303 -0,530 -0,412 -0,258 -0,227 -0,194 

Αγσγηκόηεηα   1 -0,657 0,308 0,406 0,354 0,141 0,614 0,401 -0,447 0,648 -0,168 0,773 0,792 0,472 0,026 

ΝΟ3
‐    1 -0,117 -0,431 -0,678 -0,167 -0,591 -0,617 0,601 -0,732 0,003 -0,792 -0,872 -0,445 -0,067 

ΝΖ4
+     1 0,224 0,095 -0,124 -0,159 -0,024 -0,005 0,000 -0,184 0,205 0,214 0,169 0,205 

Οιηθό N      1 0,602 -0,007 0,175 0,398 -0,365 0,356 0,134 0,406 0,515 0,446 0,175 

SO4
2-       1 0,272 0,596 0,410 -0,279 0,492 0,549 0,636 0,762 0,651 0,124 

PO4
3-        1 0,671 0,062 -0,167 0,387 0,292 0,455 0,363 0,439 0,083 

Οιηθόο P         1 0,434 -0,430 0,522 0,068 0,601 0,632 0,479 0,095 

Cl-          1 -0,384 0,419 0,439 0,512 0,823 0,554 -0,120 

SiO4
4-           1 -0,346 0,326 -0,535 -0,711 -0,647 -0,227 

HCO3
-            1 0,136 0,840 0,625 0,330 0,058 

θιεξόηεηα             1 0,747 0,279 0,472 0,447 

Ca2+              1 0,720 0,534 0,261 

Na+               1 0,543 0,084 

Κ+                1 0,178 

Mg2+                 1 

 

 

- Σν θόθθηλν ρξώκα ππνδεηθλύεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
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Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα Piper θαη Durov (Δηθ. 4.60 θαη 4.61). Απφ ηελ 

απεηθφληζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζηα δηαγξάκκαηα απηά, 

πξνθχπηεη φηη επηθξαηνχλ ηα ηφληα Ca
2+

 θαη HCO3
- 
(θπξίαξρε επίδξαζε ησλ πεηξσκάησλ) θαη ην 

λεξφ ραξαθηεξίδεηαη σο αζβεζηνχρν θαη νμπαλζξαθηθφ. 

ηελ Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη ηηκέο ησλ ρεκηθψλ παξακέηξσλ έρνπλ γεληθψο 

ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα ξέκκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ιφγσ ηεο αξαίσζεο, ηεο 

θαηαθξήκληζεο θαη ησλ βηνγεσρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε απηή.  

πγθεθξηκέλα, ηα ληηξηθά παξνπζηάδνπλ πνιπ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο πνπ κάιηζηα είλαη 

κηθξφηεξεο ηνπ νξίνπ αλίρλεπζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ νξγάλνπ ζε νξηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο (πρ 

16/9/2009). Αθφκε θαη νη πςειφηεξεο ηηκέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί έσο ηψξα θαηαηάζζνληαη 

ζηελ πςειή πνηνηηθε θαηάζηαζε ελψ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ απφ ζηαζκφ 

ζε ζηαζκφ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ησλ ληηξηθψλ θαηά βάζνο ζηελ ιίκλε (ηξηπιάζηεο 

ζπγθεληξψζεηο ζε πνιιέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

δηαδξακαηίδνληαη ζρεηηθά έληνλεο δηεξγαζίεο απνζχλζεζεο νξγαληθήο χιεο θνληά ζηνλ ππζκέλα 

ηεο ιίκλεο.  

 

Δηθόλα 4.59 Γηαθχκαλζε θσζθνξηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» 
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Δηθ 4.60 

 

Δηθ 4.61 

 

Δηθόλεο 4.60 θαη 4.61  Γηαγξάκκαηα απεηθφληζεο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ Piper θαη Durov ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα». 
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Χο πξνο ηα θσζθνξηθά άιαηα, απηά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν αθνχ νη ζηαζκνί PLA2, PLA6, PLA7 θαη PLA8 εκθαλίδνπλ ζρεηηθά 

απμεκέλεο ηηκέο (εηθφλα 4.59). Αλ καιηζηα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη ηηκέο κε ηηο ζρεηηθά απμεκέλεο 

ηηκέο ακκσληαθψλ ζηνπο ζηαζκνχο PLA6 θαη PLA7 πξνθχπηεη φηη ππάξρεη εληνλφηεξε 

απνζχλζεζε νξγαληθήο χιεο ζηνπο αλσηέξσ ζηαζκνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Παξφια 

απηά φιεο νη κέρξη ηψξα θαηαγξαθείζεο ζπγθεληξψζεηο θσζθνξηθψλ θαηαηάζνπλ ηνπο 

ζηαζκνχο ζηελ πςειή πνηνηηθή θαηάζηαζε.  

 

 
 

Δηθόλα 4.62 Γηαθχκαλζε ακκσληαθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» 

 

Ζ ακκσλία παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο ηηκέο 

ζηνπο ζηαζκνχο PLA4, PLA5 θαη PLA6 θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, πεξηνρέο πνπ 

γεηηληάδνπλ κε νηθηζκνχο. χκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνηφηεηαο λεξνχ θαηά 

Skoulikidis et al (2006) φινη νη ζηαζκνί θαηαηάζνληαη ζαλ θαιήο ή πςειήο θαηάζηαζεο εθηφο 

απφ ηνπο αλσηέξσ ζηαζκνχο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ κέηξηα θαηάζηαζε (βιέπε Παξάξηεκα).  

 

Όπσο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε έηζη θαη ζηε Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ αιάησλ είλαη ρακειέο κε εμαίξεζε ηα θσζθνξηθά θαη ηα 

ακκσληαθά ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο. Οη ρσξνρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

απνθαιχπηνπλ ηηο ξππαληηθέο πηέζεηο (ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο) πνπ έρνπλ κηθξή ζρεηηθά 

επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο αιιά παξφια απηά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ελ 
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ιφγσ ζπγθεληξψζεηο είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηα φξηα πνηφηεηαο λεξνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

Πίλαθαο 4.41 Γηαθχκαλζε ζξεπηηθψλ αιάησλ ζηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» 
 

Σηκή 
Ζκεξνκελία 

Γεηγκαηνιεςίαο 

NO3
-
 

(mg/l) 

NO2
-

(mg/l) 

SiO4
4-

(mg/l) 

PO4
3-

(mg/l) 

NH4
+΄ 

(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 

Cl
-

(mg/l) 

Μέγηζηε 7/7/2009 0,33 0,02 4,00 0,12 0,13 12,26 8,70 

Μέζε  0,07 0,02 2,48 0,08 0,03 8,24 3,27 

Διάρηζηε  0,02 0,02 1,62 0,08 0,01 7,28 2,50 

Μέγηζηε 16/9/2009 0,32 0,02 5,19 0,15 0,18 8,16 2,91 

Μέζε  0,12 0,02 2,55 0,09 0,05 7,62 2,69 

Διάρηζηε  0,10 0,02 1,09 0,08 0,01 7,32 2,58 

Μέγηζηε 19/11/2009 0,42 0,02 3,88 0,15 0,03 7,88 3,39 

Μέζε  0,12 0,02 2,15 0,09 0,02 7,70 2,76 

Διάρηζηε  0,10 0,02 1,18 0,08 0,01 7,15 2,58 

Μέγηζηε 3/3/2010 0,26 0,02 4,24 0,11 0,07 7,41 2,70 

Μέζε  0,22 0,02 3,38 0,08 0,02 6,91 1,80 

Διάρηζηε  0,18 0,02 2,61 0,08 0,01 4,49 1,00 

Μέγηζηε 19/5/2010 0,23 0,02 3,86 0,12 0,04 8,13 3,05 

Μέζε  0,12 0,02 3,22 0,09 0,01 7,95 2,56 

Διάρηζηε  0,10 0,02 2,88 0,08 0,01 7,68 2,32 

Μέγηζηε 6/7/2010 12,90 0,02 20,51 0,22 0,18 9,49 8,36 

Μέζε  0,66 0,02 3,35 0,12 0,02 8,04 3,37 

Διάρηζηε  0,10 0,02 1,70 0,08 0,01 7,17 2,80 

 

 

 

4.7.2. Βαξέα Μέηαιια 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο λεξνχ (Μάξηηνο θαη Ηνχιηνο 2010) 

γηα βαξέα κέηαιια φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο 

πεξηειάκβαλαλ 3 ζηαζκνχο εληφο ηεο ιίκλεο, 3 ζηα ξέκκαηα ηεο πδξνινγηθήο ηεο ιεθάλεο θαη 1 

ζηαζκφ ζηελ αλαξπζκηζηηθή δεμακελή. Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αληρλεχζεθαλ νη 

ζπγθεληξψζεηο ήηαλ θάησ απφ ηα φξηα κέηξεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ελψ ην κφλν 

ζηνηρείν πνπ αλεπξέζεθε ζε ζρεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο ήηαλ ν ίδεξνο ζε φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο. Ο ίδεξνο ζηελ Φχζε απαληάηαη ζε ζηδεξνληθειηνχρα πεηξψκαηα 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Φιχζρε πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή. 

Παξφια απηά νη ζπγθεληξψζεηο πνπ αληρλεχζεθαλ είλαη πεξίπνπ 4-7 θνξέο κηθξφηεξεο απφ ην 

φξην γηα ην πφζηκν λεξφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (200κg/l), εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο PLC7 (εθηξνπή Κεξαζηψηε). ην ζεκείν απηφ ε 
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ζπγθέληξσζε ηδήξνπ ήηαλ 284 κg/l ηνλ Ηνχιην 2010 θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπλερηδφκελε επνπηηθή παξαθνινχζεζε. Δπίζεο ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζηαζκψλ κε ζρεηηθά 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηδήξνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηηο πεξηνρέο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο φπνπ 

παξαηεξείηαη απμεκέλε εδαθηθή δηάβξσζε ηνπ θιχζρε (ζηα ξέκκαηα Καξηηζηψηεο, Μεγάιν 

Πνηάκη θαη Κεξαζηψηεο). εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ζηελ αλαξξπζκηζηηθή δεμακελή 

θαη θνληά ζηελ πδξνιεςία νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ ίδεξνπ πνπ αληρλεχζεθαλ ήηαλ κηθξέο.  

Όζν αθνξά ηα ππφινηπα βαξέα κέηαιια, ην Μαγγάλην παξνπζηάδεη ζρεηηθά πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζηελ ζέζε PLC7 (25,97 κg/l) πνπ είλαη πεξίπνπ ην κηζφ απφ ην επηηξεπφκελν 

φξην γηα ην πφζηκν λεξφ ελψ ηα ππφινηπα βαξέα κέηαιια παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο θαη δελ δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξε αλεζπρία.   
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Πίλαθαο 4.42 πγθεληξψζεηο Βαξέσλ Μεηάιισλ ζηε Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα», ζηελ αλαξπζκηζηηθή δεμακελή θαη ζε ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα».  
 

εκείν δεηγκαηνιεςίαο Γεμακελή PLA 2 PLA 7 PLA 10 PLC 4 PLC 6 PLC 7 

Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 Μαξ-10 Ηνπι-10 

ΗΓΖΡΟ Fe (κg/L) <10 23,69 54  <10 26,11 28 40,28  60,69  71,84  284 

ΜΑΓΓΑΝΗΟ Mn (κg/L) <5.0 5,86 <5.0  <5.0 4,7 <5.0 11,88  10,59  8,73  25,97 

ΥΑΛΚΟ Cu (κg/L) 0  0  0  0        

ΚΑΓΜΗΟ Cd (κg/L) <0.4 <MDL <0.4  <0.4 <MDL <0.4 <MDL  <MDL  <MDL  <MDL 

ΥΡΧΜΗΟ ΟΛΗΚΟ Cr 

(κg/L) 
<1.0 0,9 <1.0  <1.0 <MDL <1.0 <MDL  0,63  0,55  0,84 

ΝΗΚΔΛΗΟ Ni (κg/L) <1.0 1,09 <1.0  <1.0 <MDL <1.0 <MDL  <MDL  <MDL  0,65 

ΜΟΛΤΒΓΟ Pb (κg/L) <1.0 0,64 <1.0  <1.0 <MDL <1.0 <MDL  0,92  <MDL  0,75 

ΑΡΔΝΗΚΟ As (κg/L) <1.0 <MDL <1.0  <1.0 <MDL <1.0 <MDL  <MDL  <MDL  <MDL 

ΑΝΣΗΜΟΝΗΟ Sb (κg/L) <1.0  <1.0  <1.0  <1.0        

ΤΓΡΑΡΓΤΡΟ Hg (κg/L) <0.2  <0.2  <0.2  <0.2        

ΒΔΝΕΟΛΗΟ PhH (κg/L) <0.1  <0.1  <0.1  <0.1        

ΒΡΧΜΗΚΑ Br (κg/L) <2.0  <2.0  <2.0  <2.0        

ΚΤΑΝΗΟΤΥΑ Cn (κg/L) <5.0  <5.0  <5.0  <5.0        

MDL :  Mean detection limit ( Μέζν φξην αλίρλεπζεο) 
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Δηθόλα 4.63 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηδήξνπ (Fe) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 

 
Δηθόλα 4.64 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο Μαγγαλίνπ (Mn) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. 

Λ. «Ν. Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 
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Δηθόλα 4.65 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο Υξσκίνπ (Cr) ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 
 

4.7.3. Μηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δεηγκαηνιεςίεο γηα 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ζηα ξέκαηα, ηε ιίκλε θαη ηελ αλαξξπζκηζηηθή δεμακελή (Μάξηηνο, 

Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.43.  

Οη κηθξνβηαθέο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζε ξέκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε έδεημαλ ηελ 

παξνπζία έληνλσλ κηθξνβηαθψλ θνξηίσλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ δηάζεζε 

αζηηθψλ ιπκάησλ απ‘ επζείαο ζηα ξέκκαηα απηά κε ηειηθφ απνδέθηε ηε ιίκλε. Δπίζεο ζηε 

θσηνγξαθία 6 (Παξάξηεκα) θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη νπηηθά ε επηβάξπλζε ηνπ ξέκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κεξαζηάο ιίγν πξηλ κπεί ζηελ ιίκλε (θαηάληε ηνπ ζηαζκνχ 

PLC7). πγθεθξηκέλα, ζηνλ ζηαζκφ PLC 6 (Μεγάιν πνηάκη) ηνλ Μάην 2010 κεηξήζεθαλ 9.640 

άηνκα E. Coli / 100ml λεξνχ ελψ ζηνλ ζηαζκφ PLC 7 κεηξήζεθαλ 180 άηνκα E. Coli / 100ml 

λεξνχ θαη 631 νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή / 100 ml λεξνχ. Σνλ Ηνχιην 2010 ζηηο ίδηεο ζέζεηο 

κεηξήζεθαλ 800 νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή / 100 ml λεξνχ θαη 1.790 άηνκα E. Coli / 100ml λεξνχ 

αληίζηνηρα. Οη ηδηαηηέξσο απμεκέλεο ηηκέο κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ζπλαληψληαη ζε 2 ξέκκαηα, ην 

έλα εθ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Φπιαθηή, Πεδνχια θαη Καιχβηα Φπιαθηήο 

(PLC6) θαη ην άιιν αθνξά ην ξέκκα ηεο εθηξνπήο ηνπ Κεξαζηψηε πνπ δηέξρεηαη θαη απφ ηνλ 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.130 

νηθηζκφ Κξπνλεξίνπ (PLC7). Οη αλσηέξσ ηηκέο κηθξνβηαθψλ θνξηίσλ δελ ζπλαληψληαη ζε άιια 

ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο, νχηε θαη είλαη αλακελφκελεο γηα νξεηλά ξέκκαηα πνπ δέρνληαη επίδξαζε 

βφζξσλ κηθξψλ νηθηζκψλ κέζσ δηήζεζεο ξχπσλ ζηνλ πδξνθφξν θαη ζηαδηαθή εθθφξηηζε ζε 

παξαθείκελα ξέκκαηα. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο ππνδεηθλχνπλ άκεζε δηάζεζε αζηηθψλ 

ιπκκάησλ ζηα ελ ιφγσ ξέκκαηα κέζσ ζεκεηαθήο πεγήο ξχπαλζεο (αγσγνχ ή βπηηνθφξνπ). 

Δπίζεο, ζηελ ζέζε PLC4 (θαηάληε ηρζπνηξνθείνπ ζηνλ Καξηηζηψηε), παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά 

πςειά κηθξνβηαθά θνξηία ηνλ Ηνχιην 2010 κε 373 νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή / 100 ml λεξνχ εθ 

ησλ νπνίσλ 159 άηνκα E. Coli. 

Οη κηθξνβηαθέο αλαιχζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κέζα ζηε ιίκλε δείρλνπλ φηη ε κεγάιε 

αξαίσζε πνπ πθίζηαληαη νη ξππαληέο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ εηζξνψλ θαζαξνχ λεξνχ ζηε ιίκλε 

ειαρηζηνπνηεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ψξα, ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

ζηα ξέκαηα. Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ν θαζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο ηεο 

ιίκλεο απφ βφζθεζε ησλ θνπαδηψλ ησλ δψσλ πνπ θηλνχληαη ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ε 

απαγφξεπζε ηεο άκεζεο δηάζεζεο ιπκκάησλ ζηα ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

πξέπεη λα γίλεηαη επνπηηθή παξαθνινχζεζε ζε ηνπιάρηζηνλ εμακεληαία βάζε γηα κηθξνβηαθά 

θνξηία ζηηο ζέζεηο φπνπ παξνπζηάζηεθαλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ελψ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαη 2 απηφκαηνη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ψζηε λα 

ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ξεκκάησλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ δίαηηα ηεο ιίκλεο.  

 

Πίλαθαο 4.43 Μηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ζηελ Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα», ζηελ 

αλαξπζκηζηηθή δεμακελή θαη ζε ξέκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα»  
 

Μηθξνβηνινγηθή 

αλάιπζε 

Οιηθά 

Κνινβαθηεξηνεηδή 

/100ml 

E. coli / 100 ml 
Δληεξόθνθθνη / 

100ml 

Cl. Perfringens / 

100ml 

Ζκεξνκελία 
Μάξηηνο 

2010 

Μάτνο 

2010 

Ηνύιηνο 

2010 

Μάξηηνο 

2010 

Μάτνο 

2010 

Ηνύιηνο 

2010 

Μάξηηνο 

2010 

Μάτνο 

2010 

Ηνύιηνο 

2010 

Μάξηηνο 

2010 

Μάτνο 

2010 

Ηνύιηνο 

2010 

PLA 2 0  <4   <4 7  4-9   0 

PLA 4   <4   0   0   0 

PLA 7 0  0   0 0  0    

PLA 9   0   0   0   0 

PLA 10 0  0   0 0  0   0 

PLC 4   373   159   41   0 

PLC 7  631 1790  180 1790  285 200  0 0 

PLC 6  9640 800  9640 253  192 38  0 0 

Γεμακελή 0 <100   0  25 2   0  
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Δηθόλα 4.66 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο E. Coli ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ματνπ 2010. 

 
Δηθόλα 4.67 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο νιηθψλ θνινβαθηεξηνεηδψλ ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο 

ζηε Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ματνπ 2010. 
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Δηθόλα 4.68 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο E. Coli ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 

 

Δηθόλα 4.69 Καηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο νιηθψλ θνινβαθηεξηνεηδψλ ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο 

ζηε Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα»  θαη ζηα ξέκαηα, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2010. 
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4.7.4.   Δθηίκεζε ηεο ρεκηθήο πνηόηεηαο 

ηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ θαζνξηζζεί ηα φξηα ρεκηθήο πνηφηεηαο ζε ιίκλεο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (2000/60/ΔΔ) γηα ηα Ύδαηα (φξηα 

βαζηζκέλα ζε νηθνινγηθέο επηπηψζεηο). Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζαθείο ζπλζήθεο αλαθνξάο γηα 

Σερλεηέο ιίκλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (δελ έρνπλ κειεηεζεί νη 

αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο ηεο σο πξνο ηηο ρεκηθέο παξακέηξνπο). Δπηπξφζζεηα, ε ελ ιφγσ ηερλεηή 

ιίκλε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ Ηδηαηηέξσο Σξνπνπνηεκέλν Τδάηηλν ψκα ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα χδξεπζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Ν. Καξδίηζαο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ πξνζηαηεπφκελν 

πδάηηλν ζψκα θαη λα εμαζθαιηζζεί κέζσ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ κέηξσλ ην 

θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ ηεο.  

 Έλαο ηακηεπηήξαο ραξαθηεξίδεηαη σο θαινχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ φηαλ νη νηθνινγηθέο 

ηνπ ζπλζήθεο πιεζηάδνπλ ζεκαληηθά ην αληίζηνηρν αδηαηάξαθην θπζηθφ ζχζηεκα (κε βάζε ηνπο 

βηνινγηθνχο ηνπ πφξνπο) ελψ θαη ηα θπζηθνρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα είλαη εληφο 

ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαιήο νηθνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Όηαλ νη 

βηνινγηθνί ηνπ πφξνη ή ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνκαθξχλνληαη ειαθξψο απφ ηελ 

θαιή θαηάζηαζε (ζρεδφλ αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο) ηφηε ην πδάηηλν ζψκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ 

κέηξηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρεκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο απφ ηελ βηβιηνγξαθία (OECD 1982, EPA 2000), ηα νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Έηζη, πξνχθπςε απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα φηη γηα ηνλ Οιηθφ Φψζθνξν, ηελ δηαθάλεηα ηνπ 

λεξνχ θαη ην Οιηθφ Άδσην, ε πνηφηεηα  λεξνχ ηεο ιίκλεο ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα (κε βάζε ηηο 

κέζεο εηήζηεο ηηκέο) ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο εμεηαδφκελνπο παξακέηξνπο ε πνηφηεηα λεξνχ 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή. Χο εθ ηνχηνπ ε ζπλνιηθή ρεκηθή πνηφηεηα ηνπ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπλεγνξνχλ θαη ε χπαξμε κηθξνβηαθψλ 

θνξηίσλ θαζψο θαη βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε θαη ζηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 

Όκσο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο αλαθνξάο γηα ηελ Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα» θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο (ίδεξνο θαη Μαγγάλην) ζπλδένληαη θαη κε 

ηελ Γεσινγία ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη κε ηα έληνλα θαηλφκελα εδαθηθήο δηάβξσζεο (βιέπε 

Παξάξηεκα), ππάξρεη κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε σο πξνο ηνλ ηειηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα θαζνξηζζεί θπξίσο απφ ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Σακηεπηήξα.  
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Πίλαθαο 4.44. Ζ εθηίκεζε ηεο ρεκηθήο πνηφηεηαο λεξνχ ηνπ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα. 
 

Εξεταζόμενοι παράμετροι 
Μέςεσ Ετθςιεσ 

τιμέσ 
Κατηγορία 
Ποιότητασ  

Κατηγορίεσ 
ποιότητασ 

Μέςη τιμθ Ολικοφ Φωςφόρου 0.04 mg/l Μέτρια  Υψηλθ 

Μέςη Τιμθ Ολικοφ Αζώτου 1,2 mg/l Μέτρια  Καλθ 

Διαφάνεια νεροφ (Secchi disk) 2,1 m Μέτρια  Μέτρια 

Διαλυμένο Οξυγόνο 8,7 mg/l Καλθ  Φτωχθ 

Βαρέα Μέταλλα - Καλθ  Κακθ 

Μικροβιακά - Καλθ   

     

Εκτίμηςη Συνολικθσ Χημικθσ 
Κατάςταςησ τησ Τ.Λ. Πλαςτθρα 

Μέτρια 
  

 

 

 

4.8. Απνηειέζκαηα ζύλζεζεο εηδώλ θπηνπιαγθηνύ 

4.8.1. Kαηάινγνο θαη παξνπζία εηδώλ ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» 

ηνλ Πίλαθα 4.45 δίλεηαη ε παξνπζία ησλ εηδψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα δείγκαηα 

θπηνπιαγθηνχ ζε φιε ηελ εχθσηε δψλε ηεο ζηήιεο λεξνχ ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο 

(PLA2, PLA7 θαη PLA10) θαηά ηελ πεξίνδν Ηνχιηνο–επηέβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009 θαη ηνπο 

κήλεο Μάην θαη Ηνχιην 2010. 

πλνιηθά 65 είδε θπηνπιαγθηνχ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηακηεπηήξα ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο. O 

αξηζκφο απηφο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηφηη: α) δελ έρεη γίλεη εηήζηνο θχθινο 

κειέηεο θαη σο εθ ηνχηνπ είδε απφ άιιεο πεξηφδνπο (ρεηκψλαο, άλνημε) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη β) ππάξρνπλ πάληνηε νξηζκέλα είδε κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ πνπ πεξλνχλ 

απαξαηήξεηα δηφηη βξίζθνληαη ζε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θάησ απφ ην φξην αλίρλεπζεο. 

Δπηπιένλ, ε απνπζία ελφο είδνπο ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

πηψζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θάησ απφ ην φξην αλίρλεπζεο ηεο κεζφδνπ θαηακέηξεζεο. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ (43) αλά δείγκα παξαηεξήζεθε ζηε ζέζε PLA10 ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2009, ελψ ν ρακειφηεξνο (11) ζηε ζέζε PLA2 ην Ννέκβξην ηνπ 2009. Με εμαίξεζε ην 

Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη ην Μάην ηνπ 2010, ηελ ππφινηπε πεξίνδν ζην ζηαζκφ PLA10 

θαηαγξάθεθαλ ηα πεξηζζφηεξα είδε ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο δχν ζηαζκνχο, ελψ ν ζηαζκφο 

PLA2 ήηαλ ν «θησρφηεξνο» ζηαζκφο ζε είδε θπηνπιαγθηνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εκεξνκελίεο. 

Γηαθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ην 

2009 θαη 2010 θαηά ηνλ θνηλφ κήλα Ηνχιην κε ραξαθηεξηζηηθά ιηγφηεξα είδε παξφληα ζηνπο 

ζηαζκνχο ην 2010. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε δηαθνξά απηή ζην ζηαζκφ PLA7, φπνπ ν 
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αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ζην ζηαζκφ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010.  

πλνιηθά θαη ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ θαηαγξάθεθε θαηά ην 

κήλα Αχγνπζην ηνπ 2009, ελψ ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ εηδψλ παξαηεξήζεθε θαηά 

ηε κεηάβαζε πξνο ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ (επηέκβξηνο→Ννέκβξηνο). H θιάζε 

ησλ ρισξνθπθψλ ήηαλ ε πινπζηφηεξε ζε αξηζκφ εηδψλ (32%), θαη αθνινπζνχλ ηα δηάηνκα 

(18%), ζπδπγή (14%), ρξπζνθχθε (11%), θπαλνβαθηήξηα (θπαλνθχθε) (9%) θαη δηλνθχθε 

(8%). O αξηζκφο ησλ θξππηνθπθψλ, απηνθπθψλ θαη επγιελνθπθψλ απνηειεί αζξνηζηηθά ην 8% 

ηνπ ζπλφινπ. ηε ζχλζεζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» ζπκκεηείραλ 6 

είδε θπαλνβαθηεξίσλ απφ ηα νπνία ην είδνο Anabaena bergii (Δηθ. 4.70) είλαη γλσζηφ σο ηνμηθφ 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Oξγαληζκφ Yγείαο είλαη ελδεηθηηθφ κηαο αλεπηζχκεηεο 

πνηφηεηαο λεξνχ ηεο ιίκλεο πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο 

πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 

 

Δηθόλα 4.70: Σν θπαλνβαθηήξην Anabaena bergii πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα». 
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Πίλαθαο 4.45 Καηάινγνο ησλ taxa θπηνπιαγθηνχ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο PLA2 (P2), PLA7 (P7) θαη PLA10 (P10) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα» θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009 θαη ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχιην 2010 (Σα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε εληαίν δείγκα 

πνπ ιήθζεθε απφ ηελ εχθσηε δψλε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηαζκψλ). 

 Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Νοέμβριος 

 P2 P7 P10 P2 P7 P10 P2 P7 P10 P2 P7 P10 

CYANOBACTERIA (ΚΤΑΝΟΒΑΚΣΗΡΙΑ) 

Anabaena bergii OSTENFELD   √  √ √  √     

Aphanocapsa sp.  √ √ √ √  √    √  

Limnothrix sp.             

Merismopedia tenuissima LEMMERMANN   √  √ √   √    

Planktolyngbya circumcreta (G. S. WEST) ANAGN. & KOM.     √ √       

Pseudoanabaena sp.  √ √    √  √   √ 

CHLOROPHYCEAE (ΦΛΩΡΟΥΤΚΗ) 

Ankistrodesmus fusiformis CORDA  √ √          

Ankyra ocellata (KORSHIKOV) FOTT             

Crucigenia tetrapedia (KIRCHNER) W. & G. S. WEST √ √ √  √        

Dictyoshaerium pulchellum WOOD     √        

Elakatothrix genevensis (REVERDIN) HIND. √ √ √ √ √ √    √ √ √ 

Goniochloris sp.      √       

Koliella cf. spiculiformis (VISCH.) HIND. √ √ √  √ √ √ √ √   √ 

Koliella longiseta (VISCH.) HIND.             

Monoraphidium cf. duwoskwsy             

Monoraphidium griffithii (BERKELEY) KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ  √ √   √       

Monoraphidium minutum (NÄG.) KOM.-LEGN.  √ √   √    √   

Oocystis sp.   √ √ √ √       

Pandorina sp.      √       

Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.   √  √        

Scenedesmus dimorphus (TURP.) KÜTZ.      √       

Scenedesmus obtusus MEYEN   √   √       

Scenedesmus spp. √  √  √ √   √    
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Schroederia setigera (SCHRÖDER) LEMMERMANN    √ √ √       

Sphaerocystis schroeteri CHOD.sensu auct.post.   √ √ √ √       

Tetraedron minimum (A. BR.) HANSG.   √  √ √  √ √ √ √  

Treubaria triappendiculata BERN.    √ √ √       

BACILLARIOPHYCEAE (ΔΙΑΣΟΜΑ) 

Asterionella formosa HASSALL √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

Aulacoseira granulata (EHRENB.) RALFS √ √ √ √ √ √  √ √    

Cyclotella sp.  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Cymbella sp.        √ √    

Gyrosigma acuminatum (KUTZING) RABENHORST   √   √ √   √    

Nitzschia acicularis W. SMITH  √ √  √ √  √ √  √ √ 

Nitzschia sp.  √  √     √    

Nitzschia palea (KÜTZ.) W. SMITH √    √ √  √ √    

Rhizosolenia longiseta ZACHARIAS √ √ √  √ √  √   √  

Synedra acus KG. √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

CRYPTOPHYCEAE (ΚΡΤΠΣΟΥΤΚΗ) 

Cryptomonas sp. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Rhodomonas lens PASCHER & RUTNER             

Rhodomonas minuta SKUJA  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

DESMIDIACEAE (ΤΖΤΓΗ ΥΤΚΗ) 

Closterium gracile BRÉB.  √ √   √       

Cosmarium abbreviatum RAC.             

Cosmarium pygmaeum REINSCH   √ √         

Cosmarium phaseolus BRÉB.  √ √ √ √ √       

Mougeοtia sp.  √   √ √     √  

Spondylosium planum (WOLLE) W. et G. S. WEST     √ √       

Staurastrum tetracerum RALFS  √ √ √ √ √ √ √ √    

Staurastrum sp.     √        

Staurodesmus cuspidatus (BRÉB.) TEILING   √ √ √ √       

DINOPHYCEAE (ΔΙΝΟΥΤΚΗ) 

Ceratium furcoides (LEVANDER) LANGHANS √ √ √ √ √    √    

Ceratium hirundinella O.F. MULLER             

http://www.eol.org/pages/917041
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Gymnodinium helveticum PENARD           √ √ √ 

Peridiniopsis sp. √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

Peridinium cf. volzii LEMM.  √  √ √        

PRYMNESIOPHYCEAE (ΠΡΤΜΝΕΙΟΥΤΚΗ) 

Chrysochromulina parva LACKEY  √    √  √ √ √ √ √ 

CHRYSOPHYCEAE (ΦΡΤΟΥΤΚΗ) 

Bitrichia ollula (FOTT) BOURRELLY √ √  √ √ √ √ √     

Dinobryon bavaricum IMHOF  √  √  √ √ √     

Dinobryon divergens IMHOF  √  √  √ √ √ √    

Dinobryon sertularia EHRENBERG √ √  √  √     √ √ 

Kephyrion littorale LUND             

Micractinium sp.   √ √ √ √       

Ochromonas ludibunda PASCHER    √  √ √ √   √ √ 

EUGLENOPHYCEAE (ΕΤΓΛΗΝΟΥΤΚΗ) 

Euglena sp.  √ √  √ √   √ √ √ √ 

Trachelomonas sp.  √ √ √ √ √   √    

ΤΝΟΛΟ 15 32 32 26 38 43 14 20 22 11 16 15 

Πίλαθαο 4.45 (ζπλέρεηα):  

 Μάιος Ιούλιος 

 P2 P7 P10 P2 P7 P10 

CYANOBACTERIA (ΚΤΑΝΟΒΑΚΣΗΡΙΑ) 

Anabaena bergii OSTENFELD       

Aphanocapsa sp.       

Limnothrix sp.      √ 

Merismopedia tenuissima LEMMERMANN       

Planktolyngbya circumcreta (G. S. WEST) ANAGN. & KOM.       

Pseudoanabaena sp.      √ 

CHLOROPHYCEAE (ΦΛΩΡΟΥΤΚΗ) 

Ankistrodesmus fusiformis CORDA       
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Ankyra ocellata (KORSHIKOV) FOTT       

Crucigenia tetrapedia (KIRCHNER) W. & G. S. WEST       

Dictyoshaerium pulchellum WOOD       

Elakatothrix genevensis (REVERDIN) HIND. √ √ √ √ √ √ 

Goniochloris sp.       

Koliella cf. spiculiformis (VISCH.) HIND.       

Koliella longiseta (VISCH.) HIND. √ √ √ √ √ √ 

Monoraphidium cf. duwoskwsy    √   

Monoraphidium griffithii (BERKELEY) KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ      √ 

Monoraphidium minutum (NÄG.) KOM.-LEGN. √ √ √   √ 

Oocystis sp.       

Pandorina sp.       

Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.       

Scenedesmus dimorphus (TURP.) KÜTZ.       

Scenedesmus obtusus MEYEN       

Scenedesmus spp.      √ 

Schroederia setigera (SCHRÖDER) LEMMERMANN       

Sphaerocystis schroeteri CHOD.sensu auct.post.       

Tetraedron minimum (A. BR.) HANSG. √      

Treubaria triappendiculata BERN.       

BACILLARIOPHYCEAE (ΔΙΑΣΟΜΑ) 

Asterionella formosa HASSALL  √    √ 

Aulacoseira granulata (EHRENB.) RALFS      √ 

Cyclotella spp.  √ √ √ √ √ √ 

Cymbella sp.       

Fragilaria sp. √      

Gyrosigma acuminatum (KUTZING) RABENHORST  
  

      

Nitzschia acicularis W. SMITH √ √ √  √ √ 

Nitzschia sp. √ √ √ √ √ √ 

Nitzschia palea (KÜTZ.) W. SMITH       

Rhizosolenia longiseta ZACHARIAS       

Synedra acus KG. √ √ √ √ √ √ 

http://www.eol.org/pages/917041
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CRYPTOPHYCEAE (ΚΡΤΠΣΟΥΤΚΗ) 

Cryptomonas sp. √ √ √ √ √ √ 

Rhodomonas lens PASCHER & RUTNER   √   √ 

Rhodomonas minuta SKUJA √ √ √ √ √ √ 

DESMIDIACEAE (ΤΖΤΓΗ ΥΤΚΗ) 

Closterium gracile BRÉB.       

Cosmarium abbreviatum RAC.      √ 

Cosmarium pygmaeum REINSCH     √  

Cosmarium phaseolus BRÉB.    √  √ 

Mougeοtia sp.      √ 

Spondylosium planum (WOLLE) W. et G. S. WEST       

Staurastrum tetracerum RALFS     √ √ 

Staurastrum sp.       

Staurodesmus cuspidatus (BRÉB.) TEILING       

DINOPHYCEAE (ΔΙΝΟΥΤΚΗ) 

Ceratium furcoides (LEVANDER) LANGHANS       

Ceratium hirundinella O.F. MULLER  √  √ √  

Gymnodinium helveticum PENARD  √ √ √    

Peridiniopsis sp.  √  √  √ 

Peridinium cf. volzii LEMM. √     √ 

PRYMNESIOPHYCEAE (ΠΡΤΜΝΕΙΟΥΤΚΗ) 

Chrysochromulina parva LACKEY  √     

CHRYSOPHYCEAE (ΦΡΤΟΥΤΚΗ) 

Bitrichia ollula (FOTT) BOURRELLY    √ √ √ 

Dinobryon bavaricum IMHOF   √ √ √ √ 

Dinobryon divergens IMHOF       

Dinobryon sertularia EHRENBERG √ √   √  

Kephyrion littorale LUND  √ √    

Micractinium sp.       

Ochromonas ludibunda PASCHER   √    

EUGLENOPHYCEAE (ΕΤΓΛΗΝΟΥΤΚΗ) 
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Euglena sp.      √ 

Trachelomonas sp. √  √   √ 

ΤΝΟΛΟ 15 16 14 13 14 25 
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4.8.2. Δίδε θαη νκάδεο θπηνπιαγθηνύ σο νηθνινγηθνί δείθηεο 

Oξηζκέλα είδε, παξφιν ην κεγάιν εχξνο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, 

κπνξνχλ κεξηθέο θνξέο λα είλαη ρξήζηκνη δείθηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

Bέβαηα κηα νκάδα εηδψλ ή ε θνηλσλία σο ζχλνιν απνηεινχλ ηνπο αμηφπηζηνπο 

δείθηεο. Aπφ ηηο νκάδεο θπθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θπηνπιαγθηφ ηνπ Σακηεπηήξα 

«Ν. Πιαζηήξα», ηα ζπδπγή απφ ηα ρισξνθχθε, ηα ρξπζνθχθε θαη ηα θπαλνβαθηήξηα 

(θπαλνθχθε) ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε νκάδα γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ηξνθηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιηκλψλ. 

Απφ παιηά επηζεκαίλνληαλ κε έκθαζε φηη ηα ζπδπγή αλαπηχζζνληαη ζε 

νιηγφηξνθα πεξηβάιινληα. O δείθηεο θπηνπιαγθηνχ ηνπ Nygaard πξνηάζεθε σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπρλά ζηελήο ζχλδεζεο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εηδψλ ησλ ζπδπγψλ κε 

ηηο νιηγφηξνθεο ιίκλεο. O Nygaard πξνζπάζεζε λα ραξαθηεξίζεη ηελ ηξνθηθή 

θαηάζηαζε ησλ ιηκλψλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πειίθνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ ηάμεσλ, 

θιάζεσλ ή αζξνηζκάησλ ζε κηα ιίκλε, κε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πειίθνπ κε ηνλ 

επηξνθηζκφ. O Nygaard πξφηεηλε πέληε δηαθνξεηηθνχο δείθηεο: 

1. Σνλ δείθηε ησλ θπαλνθπθψλ (θπαλνβαθηεξίσλ) (ν αξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ 

θπαλνθπθψλ δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ησλ ζπδπγψλ) 

2. Σνλ δείθηε ησλ θνθθνεηδψλ ρισξνθπθψλ (Chlorococcales) (ν αξηζκφο ησλ εηδψλ 

ησλ Chlorococcales δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ησλ ζπδπγψλ) 

3. Σνλ δείθηε ησλ δηαηφκσλ (ν αξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ θεληξηθψλ δηαηφκσλ 

δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ησλ pennate δηαηφκσλ) 

4. Σνλ δείθηε ησλ επγιελνθπθψλ (ν αξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ επγιελνθπθψλ 

δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ησλ ρισξνθπθψλ θαη θπαλνθπθψλ καδί) 

5. Σν ζχλζεην δείθηε (ν αξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ θπαλνθπθψλ (θπαλνβαθηεξίσλ), 

ησλ θνθθνεηδψλ ρισξνθπθψλ Chlorococcales, ησλ θεληξηθψλ δηαηφκσλ θαη 

επγιελνθπθψλ καδί σο ζχλνιν δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ησλ 

ζπδπγψλ) 

ηνλ ηακηεπηήξα, ηα ζπδπγή πνπ ζε κεγάιν αξηζκφ εηδψλ απνηεινχλ δείθηεο 

νιηγφηξνθεο θαηάζηαζεο απνηεινχλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ. Tα ρξπζνθχθε 

έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί σο δείθηεο νιηγφηξνθσλ λεξψλ. ηνλ ηακηεπηήξα απνηεινχλ 

ην 11% ηνπ αξηζκνχ εηδψλ θαη ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ην κεζνγεηαθφ θιίκα θαίλεηαη 
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φηη δείρλνπλ νιηγφηξνθε θαηάζηαζε ή απνηεινχλ είδε νηθνινγηθήο κλήκεο ηνπ 

ηακηεπηήξα. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε νκάδα θπηνπιαγθηνχ ηα θπαλνθχθε 

(θπαλνβαθηήξηα) έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ επηξνθηζκφ ησλ λεξψλ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κε ηε κεγάιε αλάπηπμή ηνπο. ηε ζχλζεζε 

ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» ζπκκεηείραλ 6 είδε 

θπαλνβαθηεξίσλ. Αλ θαη κηθξφο ν αξηζκφο εηδψλ θπαλνβαθηεξίσλ ε παξνπζία ηνπ 

αδσηνδεζκεπηηθνχ είδνπο Anabaena bergii (Δηθ. 4.70), ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο 

ηνμηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Oξγαληζκφ Yγείαο είλαη ελδεηθηηθφ, εάλ απμεζεί, 

κηαο αλεπηζχκεηεο πνηφηεηαο λεξνχ ηεο ιίκλεο πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο 

γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 

 

4.8.3. Αθζνλία θαη Βηνόγθνο Φπηνπιαγθηνύ 

ηελ Δηθφλα 4.71 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή αθζνλία (άηνκα L
-1

) ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ ζε φιε ηελ εχθσηε δψλε ηεο ζηήιεο λεξνχ ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, PLA7 θαη PLA10 ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο–επηέκβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη 

Ηνχιηνο 2010). πλνιηθά, ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο θπκάλζεθε απφ 42·10
4
 έσο 581·10

4
 

άηνκα L
-1

 κε πςειφηεξε ηηκή ζην ζηαζκφ PLA7 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 θαη ρακειφηεξε 

ζηνλ ίδην ζηαζκφ ην Μάην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Γεληθά πςειφηεξεο ηηκέο αθζνλίαο 

θαηαγξάθεθαλ θαη ηηο δχν ρξνληέο κέζα ζηνλ Ηνχιην θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2010 ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή θαη ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ήηαλ ην Μάην ηνπ 2010. 

ρεδφλ ζε φιε ηελ πεξίνδν έξεπλαο (κε εμαίξεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010) ν ζηαζκφο 

PLA10 παξνπζίαζε ζηαζεξά ηελ πςειφηεξε αθζνλία θπηνπιαγθηνχ ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο άιινπο δχν ζηαζκνχο. Σν πξφηππν κεηαβνιήο ηεο αθζνλίαο ηνπ θπηνπιαγθηνχ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε ζεξκή ζηελ ςπρξή 

πεξίνδν.  

Δλδεηθηηθά, ε ζπλνιηθή αθζνλία:  

(η) ζην ζηαζκφ PLA2 παξνπζίαζε κείσζε απφ ηνλ Ηνχιην (κέγηζηε ηηκή 166 

·10
4
 άηνκα L

-1
) πξνο ην Ννέκβξην (90 ·10

4
 άηνκα L

-1
) ηνπ 2009, κε ηε κηθξφηεξε ηηκή 
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λα θαηαγξάθεηαη ην Μάην ηνπ 2010 (53 ·10
4
 άηνκα L

-1
) θαη ηελ πςειφηεξε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2010 (496 ·10
4
 άηνκα L

-1
)  

(ηη) ζην ζηαζκφ PLA7 παξνπζίαζε κείσζε απφ ηνλ Ηνχιην (182 ·10
4
 άηνκα L

-

1
) κέρξη ην επηέκβξην (112 ·10

4
 άηνκα L

-1
) ηνπ 2009 ελψ παξνπζηάζηεθε απμεκέλε 

κέζα ζην Ννέκβξην (135 ·10
4
 άηνκα L

-1
). Όπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ζηαζκφ, θαηά 

ηελ πεξίνδν έξεπλαο ε κηθξφηεξε ηηκή ζην ζηαζκφ θαηαγξάθεθε ην Μάην ηνπ 2010 

(42 ·10
4
 άηνκα L

-1
) θαη  

(ηηη) ζην ζηαζκφ PLA10 νη πςειφηεξεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ ηνπο κήλεο Ηνχιην 

θαη επηέκβξην ηνπ 2009 (293 ·10
4
 θαη 255 ·10

4
 άηνκα L

-1
 αληίζηνηρα) θαη ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2010 (320·10
4
 άηνκα L

-1
) θαη ηηο ρακειφηεξεο ηνλ Αχγνπζην θαη Ννέκβξην (178 

·10
4
 θαη 240 ·10

4
 άηνκα L

-1
 αληίζηνηρα) ηνπ 2009 κε ρακειφηεξε ην Μάην ηνπ 2010 

(122·10
4
 άηνκα L

-1
). 

 

Δηθόλα 4.71 πλνιηθή αθζνλία ηνπ θπηνπιαγθηνχ (άμνλαο ς: x 10
4 

άηνκα L
-1

) ζηνπο 

ζηαζκνχο PLA2, PLA7 θαη PLA10 (άμνλαο ρ) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο 

θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

ηελ Δηθφλα 4.72 παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο βηνφγθνο (mm
3
 L

-1
) ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο (PLA2, PLA7 θαη PLA10) ηνπ 

ηακηεπηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο–επηέκβξηνο θαη 

Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). πλνιηθά, ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ν 
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βηνφγθνο θπκάλζεθε απφ 0.05 έσο 2.6 mm
3
 L

-1
. Ζ πςειφηεξε ηηκή θαηαγξάθεθε ζην 

ζηαζκφ PLA7 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ελψ ε ρακειφηεξε ζην ζηαζκφ PLA2 ην Μάην ηνπ 

ίδηνπ ρξφλνπ. Ο βηνφγθνο ήηαλ ν κέγηζηνο θαη ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2010, ελψ ε ειάρηζηε ηηκή θαηαγξάθεθε επίζεο θαη ζηνπο ηξεηο ην Μάην ηνπ 2010. 

Γεληθά, ζε φινπο ηνπο κήλεο έξεπλαο κε εμαίξεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ν ζηαζκφο 

PLA10 παξνπζίαζε ζηαζεξά ηηο πςειφηεξεο ηηκέο βηνφγθνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άιινπο δχν ζηαζκνχο, ελψ ζην ζηαζκφ PLA2 κε εμαίξεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009, 

θαηαγξάθεθαλ νη ρακειφηεξεο ηηκέο βηνφγθνπ αλάκεζα ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο. 

Σν πξφηππν κεηαβνιήο ηνπ βηνφγθνπ ηνπ θπηνπιαγθηνχ δελ αθνινχζεζε απηφ 

ηεο αθζνλίαο ζε θαλέλα απφ ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο αιιά ήηαλ παξφκνην αλάκεζα ζηνπο 

ζηαζκνχο: δειαδή παξνπζίαζε πησηηθή ηάζε απφ ηνλ Ηνχιην πξνο ην επηέκβξην θαη 

αχμεζε κέζα ζην Ννέκβξην ηνπ 2009, ελψ ε ειάρηζηε ηηκή θαηαγξάθεθε ην Μάην ηνπ 

2010 θαη ε κέγηζηε ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ φπσο πξναλαθέξζεθε.  

 

Δηθόλα 4.72 πλνιηθφο βηννφγθνο (mm
3
 L

-1
) ηνπ θπηνπιαγθηνχ (άμνλαο ς) ζηνπο ζηαζκνχο 

PLA2, PLA7 θαη PLA10 (άμνλαο ρ) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

 ηα δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο παξαηεξήζεθε 

κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ νξγαληζκψλ (έσο θαη 50%) θπξίσο δηαηφκσλ (γέλε 

Cyclotella, Synedra) θαη ρξπζνθπθψλ (γέλνο Dinobryon) θαη άθζνλα νξγαληθά 

ζξχκκαηα (Δηθ. 4.73).  
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Δηθόλα 4.73 Νεθξνί κηθξννξγαληζκνί θαη νξγαληθά ζξχκκαηα ζηα δείγκαηα λεξνχ 

απφ ηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα». (κε ιεπθά βέιε ζεκεηψλνληαη λεθξά δηάηνκα, 

ελψ κε καχξα βέιε ζεκεηψλνληαη ηα νξγαληθά ζξχκκαηα). 

 

 

Δηθόλα 4.74: Σν δηάηνκν Asterionella formosa πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ Σακηεπηήξα 

«Ν. Πιαζηήξα». (κε καχξα βέιε ζεκεηψλνληαη νη παξαζηηηθνί κχθεηεο). 
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Δπηπιένλ, κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ (50%) ηνπ γέλνπο Asterionella (δηάηνκν) 

ην νπνίν ήηαλ άθζνλν θαηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ήηαλ πξνζβεβιεκέλα απν 

παξαζηηηθνχο κχθεηεο chytridiales (Δηθ. 4.74).  

Ζ ζχλζεζε ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ θπηνπιαγθηνχ παξνπζίαζε δηαθνξέο ηφζν 

αλάκεζα ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο φζν θαη αλάκεζα ζηνπο κήλεο ζε θάζε ζηαζκφ (Δηθ. 8, 

9, 10), κε ηα δηάηνκα, ηα θξππηνθχθε, ηα δηλνθχθε, ηα ζπδπγή θαη ηα δηλνθχθε σο 

θπξίαξρεο νκάδεο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ην ζηαζκφ PLA2 θπξίαξρε ηαμηλνκηθή νκάδα σο πξνο ην βηνφγθν ζε φιε 

ζρεδφλ ηελ πεξίνδν έξεπλαο ήηαλ ηα δηάηνκα (>65%) κε θπξηφηεξνπο αληηπξφζσπνπο 

ηα Cyclotella spp., Asterionella formosa θαη Synedra acus (Δηθ. 4.75). Σν είδνο 

Asterionella formosa αλ θαη ήηαλ αλάκεζα ζηα θπξίαξρα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2010 δελ παξαηεξήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ. Κπξίαξρε ζέζε είραλ 

επηπιένλ ζην θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα καδί κε ηα δηάηνκα, ηα δηλνθχθε (12%) 

ηνλ Αχγνπζην θαη ηα θξππηνθχθε (24%) ην επηέκβξην. Σνλ Ννέκβξην φκσο ε 

θπξηαξρία πέξαζε απφ δηάηνκα ζηα θξππηνθχθε, ηα νπνία θπξηάξρεζαλ ζην 

θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα κε πνζνζηφ 96% (Δηθ. 4.77) θαη αληηπξφζσπνπο ηα είδε 

Cryptomonas sp. θαη Rhodomonas minuta. Σνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχιην ηνπ επφκελνπ 

έηνπο, ηα δηάηνκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα είδε Cyclotella glomerata θαη Cyclotella 

comta (Δηθ. 4.76) ήηαλ νη πιένλ θπξίαξρνη νξγαληζκνί (>95%) ζην θπηνπιαγθηφ ηνπ 

ηακηεπηήξα. 
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Δηθόλα 4.75: Σν δηάηνκν Synedra acus, ην ρξπζνθχθνο Dinobryon bavaricum θαη ην 

δηάηνκν Cyclotella spp. (καχξα βέιε), απφ ηα θπξίαξρα είδε ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα».  

 

Δηθόλα 4.76: Δίδε ηνπ γέλνπο Cyclotella (καχξα βέιε), θπξίαξρα ζην θπηνπιαγθηφ 

ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα».  
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Δηθόλα 4.77 πκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ ηαμηλνκηθψλ νκάδσλ ζηα δείγκαηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηελ εχθσηε δψλε ζην ζηαζκφ PLA2 ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη 

Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

ην ζηαζκφ PLA7, θπξίαξρε ηαμηλνκηθή νκάδα σο πξνο ην βηνφγθν ηνπο 

κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 2009 ήηαλ ηα δηάηνκα (>60%) κε θπξηφηεξν 

αληηπξφζσπν ην είδνο Cyclotella sp. Μαδί κε ηα δηάηνκα θπξίαξρε ζέζε ζην 

θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα είραλ: η) ηνλ Ηνχιην, ηα δηλνθχθε (22%) κε θπξηφηεξν 

αληηπξφζσπν ην είδνο Peridinium cf. volzii θαη ηη) ηνλ Αχγνπζην, ηα θπαλνβαθηήξηα 

(11%) κε αληηπξφζσπν ην είδνο Anabaena bergii θαη ηα ζπδπγή (11%) κε 

αληηπξφζσπν ην είδνο Staurastrum tetracerum (Δηθ. 4.78). Ζ θπξηαξρία πέξαζε 

ζηαδηαθά θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην→Ννέκβξην απφ ηα δηάηνκα ζηα θξππηνθχθε, 

ψζηε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 ηα θξππηνθχθε λα είλαη ε πιένλ θπξίαξρε νκάδα ζην 

θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα κε πνζνζηφ 86% θαη αληηπξνζψπνπο ηα είδε 

Cryptomonas sp. θαη Rhodomonas minuta (Δηθ. 4.76). Σα δηάηνκα θπξηάξρεζαλ ζην 

θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα επίζεο θαη ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχιην ηνπ 2010 (51% 

θαη 96% αληίζηνηρα) ιφγσ ηεο παξνπζίαο ζε κεγάιε αθζνλία ηνπ Cyclotella spp. To 

Mάην πςειφο βηνφγθνο θαηαγξάθεθε θαη γηα ηελ νκάδα ησλ δηλνθπθψλ (49%) ιφγσ 

παξνπζίαο θχζηεσλ απφ θάπνην είδνο ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηαπηνπνηεζεί. 
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Δηθόλα 4.78 πκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ ηαμηλνκηθψλ νκάδσλ ζηα δείγκαηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηελ εχθσηε δψλε ζην ζηαζκφ PLA7 ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη 

Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

ην ζηαζκφ PLA10 θπξίαξρε ηαμηλνκηθή νκάδα σο πξνο ην βηνφγθν κέρξη θαη 

ηνλ Αχγνπζην ήηαλ ηα δηάηνκα (40-96%) κε θπξηφηεξν αληηπξφζσπν ην είδνο 

Cyclotella sp. θαη επηπιένλ ην είδνο Synedra acus. Παξάιιεια κε ηα δηάηνκα, 

θπξίαξρε ζέζε ζην θπηνπιαγθηφ (Δηθ. 4.80) είραλ η) ηνλ Αχγνπζην, ηα ζπδπγή (36%) 

κε αληηπξφζσπν ην είδνο Staurastrum tetracerum θαη ηη) ην επηέκβξην, ηα 

θξππηνθχθε (34%) κε αληηπξνζψπνπο ηα είδε Cryptomonas sp. θαη Rhodomonas 

minuta. Ζ θπξηαξρία πέξαζε ζηαδηαθά θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην→Ννέκβξην απφ 

ηα δηάηνκα ζηα θξππηνθχθε. Σν Ννέκβξην, ηα θξππηνθχθε ήηαλ ε θπξίαξρε νκάδα 

(64% κε αληηπξνζψπνπο ηα είδε Cryptomonas sp. θαη Rhodomonas minuta) κε ηα 

δηλνθχθε (18% κε αληηπξφζσπν ην είδνο Peridiniopsis sp.) θαη ηα ρξπζνθχθε (15% 

κε αληηπξνζψπνπο ηα είδε Dinobryon spp. θαη Ochromonas ludibunda) λα 

ζπλεπηθξαηνχλ. Όπσο θαη ζηνπο δχν άιινπο ζηαζκνχο, ηα δηάηνκα θπξηάξρεζαλ ζην 

θπηνπιαγθηφ ηνπ ηακηεπηήξα επίζεο θαη ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχιην ηνπ 2010 ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ζε κεγάιε αθζνλία ηνπ Cyclotella spp, κε κηθξή ζπκκεηνρή απφ 

θξππηνθχθε.  
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Δηθόλα 4.79 πκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ ηαμηλνκηθψλ νκάδσλ ζηα δείγκαηα πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηελ εχθσηε δψλε ζην ζηαζκφ PLA10 ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. 

Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη 

Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

 πλνιηθά, θαη ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ην γεληθφ πξφηππν θπξηαξρίαο ήηαλ ε 

κεηάβαζε απφ ηα θπξίαξρα δηάηνκα ζηα θπξίαξρα θξππηνθχθε απφ ηνλ Ηνχιην πξνο 

ην Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη μαλά ζηα δηάηνκα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχιην ηνπ 2010. 

Παξάιιεια παξνπζηάζηεθαλ λα ζπλεπηθξαηνχλ πεξηνδηθά κε ηηο δχν θχξηεο νκάδεο 

θαη άιιεο νκάδεο θπηνπιαγθηνχ (ζπδπγή, δηλνθχθε) κε δηαθνξεηηθφ φκσο πξφηππν 

γηα θάζε ζηαζκφ (Δηθ. 4.77, 4.78, 4.79). 

πκπεξαζκαηηθά, νη κεηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο θπηνπιαγθηνχ θαζψο 

θαη ησλ θχξησλ νκάδσλ θαη θπξίαξρσλ εηδψλ θαίλεηαη φηη εξκελεχνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηακηεπηήξα πνπ δεκηνπξγεί ηηο ιηκλνινγηθέο εθείλεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αχμεζε θαη επνρηθή κεηαβνιή ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Ζ θπξηαξρία ζηνλ ηακηεπηήξα ησλ 

δηαηφκσλ κε r-ζηξαηεγηθή δσήο εξκελεχεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο 

αλαλέσζεο ηνπ λεξνχ ζηε δπλακηθή ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Αθφκε, ε κεγαιχηεξε 

βηνκάδα ζην ζηαζκφ PLA10 ην 2009 αλεμαξηήησο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ θαη 

επνρηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε ηνπ 

ζηαζκνχ απφ ηε ζέζε απνκάθξπλζεο λεξνχ θαη ηε κηθξφηεξε επίδξαζε ησλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ αχμεζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Ο νιηγφηξνθνο ραξαθηήξαο ηνπ 
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ηακηεπηήξα δηαηεξείηαη κε ηελ ηαρχηεηα αλαλέσζεο ηνπ λεξνχ. Παξ‘ φια απηά ε 

κεγάιε ζπγθέληξσζε λεθξνχ πιηθνχ θπηνπιαγθηνχ θαη ην πςειφ πνζνζηφ 

παξαζηηηζκνχ αλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά θξαγκαιηκλψλ ελ ηνχηνηο κπνξεί λα 

ππνβνεζήζνπλ ηε κεηάβαζε ζε κία ιηγφηεξν νιηγφηξνθε  ή κεζφηξνθε θαηάζηαζε ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ λεξνχ απμεζεί. Αιισζηε, ε παξνπζία ηνπ 

γλσζηνχ ηνμηθνχ θπαλνβαθηεξίνπ ζηνλ ηακηεπηήξα ππνδειψλεη θαη ηελ πηζαλφηεηα 

επηθξάηεζήο ηνπ ζε πεξηφδνπο κε κεγαιχηεξν ρξφλν παξακνλήο ηνπ λεξνχ. Σέινο, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο θπηνπιαγθηηθήο θνηλσλίαο ηνπ ηακηεπηήξα έδεημε ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο (θπξηαξρία ησλ δηαηφκσλ Cyclotella θαη Synedra, θξππηνθπθψλ θαη 

ρξπζνθπθψλ) αιιά θαη δηαθνξέο (παξνπζία ηνπ γλσζηνχ ηνμηθνχ θπαλνβαθηεξίνπ 

Anabaena bergii ην 2009) κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1987-88 (Moustaka-

Gouni & Nikolaidis 1992).  

 

4.8.4. Δθηίκεζε Οηθνινγηθήο Πνηόηεηαο κε βάζε ην Φπηνπιαγθηόλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβαζκνλφκεζεο ζηελ εθηίκεζε ηεο 

νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ιηκλψλ θαη θξαγκαιηκλψλ ηεο Δπξψπεο (Guidance 

document n. 14, θαη Intercalibration results, June 2007, Annex 1), νη κέρξη ζήκεξα 

παξάκεηξνη-metrics πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θπηνπιαγθηφ είλαη: α) 

βηνκάδαο: ζπγθέληξσζε ρισξνθχιιεο α θαη βηνφγθνο θαη β) ζχλζεζεο: πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή θπαλνβαθηεξίσλ ζηε ζπλνιηθή βηνκάδα θπηνπιαγθηνχ, δείθηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν δείθηεο Catalan (Μεζνγεηαθέο ρψξεο), ν δείθηεο Q (Οπγγαξία), ελψ δελ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πψο ε άλζηζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ.  

4.8.4.1 Tαμηλόκεζε κε ην θπηνπιαγθηό: πξνζδηνξηζκόο ζπλζεθώλ αλαθνξάο θαη 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαζνξηζκνύ νξίσλ 

H ηαμηλφκεζε ησλ θξαγκαιηκλψλ ηεο Eιιάδαο σο πξνο ην νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ κε βάζε ην θπηνπιαγθηφ, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο 

ζηελ άζθεζε δηαβαζκνλφκεζεο ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο 

παξακέηξνπο βηνκάδαο (ζπγθέληξσζε ρισξνθχιιεο α θαη βηνφγθνο), ζχλζεζεο 

(πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θπαλνβαθηεξίσλ ζηε ζπλνιηθή βηνκάδα θπηνπιαγθηνχ θαη 

ζην δείθηε Catalan).  
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Γηα ηελ ηαμηλφκεζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηππνραξαθηεξηζηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ην θπηνπιαγθηφ. Οη ζπλζήθεο αλαθνξάο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε ρξήζε ρσξηθψλ κεζφδσλ (δεδνκέλα θπηνπιαγθηνχ 

απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηακηεπηήξα ζε κέγηζην νηθνινγηθφ δπλακηθφ), ρξνλνζεηξψλ 

δεδνκέλσλ θαη παιαην-νηθνινγηθψλ δεδνκέλσλ, καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη 

πξνζνκνηψζεσλ θαζψο θαη εηζεγήζεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ή θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο άζθεζεο 

δηαβαζκνλφκεζεο (Intercalibration results, June 2007, Annex 1), ππάξρνπλ 

ηππνραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θπηνπιαγθηφ κφλν γηα ηξεηο ηχπνπο 

θξαγκαιηκλψλ. Γηα ηελ Διιάδα ζέζε αλαθνξάο απνηειεί ε θξαγκαιίκλε Σαπξσπνχ 

(Σακηεπηήξαο «Ν. Πιαζηήξα») γηα ηελ νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί νη ζπλζήθεο 

αλαθνξάο γηα ην θπηνπιαγθηφ κε βάζε εξεπλεηηθά καο απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 

1987-88. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο άζθεζεο δηαβαζκνλφκεζεο ε ηηκή αλαθνξάο 

γηα ηνλ βηνφγθν θπηνπιαγθηνχ είλαη 0.36 mm
3 

L
-1

 θαη γηα ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

ησλ θπαλνβαθηεξίσλ είλαη 0% ζην ζπλνιηθφ βηνφγθν θπηνπιαγθηνχ θαη πξνθχπηνπλ 

σο κέζεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ Ηνχληνο – επηέκβξηνο γηα φιε ηελ εχθσηε δψλε. Γηα ην 

δείθηε Q 4.1-5. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο βηνφγθνπ ην εηήζην εχξνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 0.01 θαη 1.1 mm
3
 L

-1
, ραξαθηεξηζηηθφ νιηγφηξνθσλ ιηκλψλ. Όζνλ αθνξά ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην ζπλνιηθφ βηνφγθν θπηνπιαγθηνχ κπνξεί λα 

θζάλεη ην πνιχ 5% κφλν ζε ιηγφηεξν ηνπ 8% ησλ δεηγκάησλ. Αληίζεηα, νη θπξίαξρεο 

νκάδεο θπηνπιαγθηνχ σο πξνο ηνλ βην-φγθν ζα είλαη ηα δηάηνκα (έσο θαη>50% 

εηεζίσο), ρξπζνθχθε (έσο θαη>10% εηεζίσο), θξππηνθχθε (έσο θαη>10% εηεζίσο), 

θαη δηλνθχθε (έσο θαη>10% εηεζίσο). Ζ νκάδα ησλ ρισξνθπθψλ θαη ησλ 

επγιελνθπθψλ φπσο θαη ησλ θπαλνβαθηεξίσλ έρεη κηθξή ζπκκεηνρή. Όζνλ αθνξά 

ζηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ ζε εηήζην θχθιν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εηδψλ απφ ηα 

Υισξνθχθε θαη Κπαλνβαθηήξηα ζα απνηειεί ην πνιχ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

εηδψλ. Όζνλ αθνξά ζηα θπξίαξρα είδε θπηνπιαγθηνχ είλαη πηζαλφλ απηά λα 

πξνέξρνληαη απφ ηα γέλε Cyclotella, Synedra, Striatella, Asterionella (Γηάηνκα), 

Dinobryon, Chromulina (Υξπζνθχθε). Aπφ ηα Υισξνθχθε κπνξεί λα έρνπλ κηθξή 

ζπκκεηνρή είδε ηνπ γέλνπο Cosmarium απφ ηα ζπδπγή. ηελ πεξίπησζε παξνπζίαο 

θπαλνβαθηεξίσλ απηά είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ νκάδα ησλ 
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Chroococcales. Ζ θπξίαξρε ζπκκεηνρή ησλ δηαηφκσλ ζηνλ βην-φγθν θπηνπιαγθηνχ 

θαη ηδηαίηεξα εηδψλ Cyclotella απνηειεί παξάκεηξν πνπ ππνζηεξίδεη ζπλζήθεο 

αλαθνξάο γηα ηε Φξαγκαιίκλε Σαπξσπνχ (Σακηεπηήξαο «Ν. Πιαζηήξα»). 

ηε ζπλέρεηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαβαζκνλφκεζεο θαη ηελ εκπεηξία καο, πξνηείλνπκε ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

θπηνπιαγθηνχ γηα ην θξίζηκν φξην θαινχ – κέηξηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ θαζψο 

θαη ην φξην κέηξηνπ-ειιηπνχο νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ζηελ άζθεζε 

δηαβαζκνλφκεζεο ζηελ Eπξψπε, δειαδή βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ θαη πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην ζπλνιηθφ βηνφγθν θπηνπιαγθηνχ, ελψ δε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ε παξάκεηξνο ρισξνθχιιε α θαη ν δείθηεο Catalan. Δπηπιένλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο Q.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε, νη θαλφλεο θαη 

ηα θξηηήξηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Ζ βαζηθή παξάκεηξνο ηαμηλφκεζεο είλαη ν βηνφγθνο δηφηη αληαλαθιά ηελ 

πξαγκαηηθή πξσηνγελή παξαγσγή. Ζ ίδηα ε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

βηνφγθνπ θπηνπιαγθηνχ εκπεξηέρεη α) ηελ ηαμηλνκηθή ζχλζεζε εηδψλ, β) ηε 

ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε εηδψλ, γ) ηελ θαηαλνκή κεγεζψλ ησλ εηδψλ θαζψο θαη 

δ) ηελ αθζνλία ηνπ θάζε είδνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ε) ηελ παξάκεηξν άλζηζε 

θπηνπιαγθηνχ. Σα φξηα ηεο παξακέηξνπ απηήο ζα πξνηαζνχλ κε βάζε ηελ 

νηθνινγία θπηνπιαγθηνχ, ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθψλ δηαηαξαρψλ ζηε δηαδνρή 

ηνπ θπηνπιαγθηνχ απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα αλαλέσζεο ηνπ λεξνχ ζηνλ 

ηακηεπηήξα θαη ηελ αχμεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο σο απνηέιεζκα ηεο 

πίεζεο ηνπ επηξνθηζκνχ. 

 Σα φξηα ηεο παξακέηξνπ ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζα 

πξνθχςνπλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ ηνπ ηακηεπηήξα, ηελ επίδξαζε 

ησλ θπζηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ αχμεζε ησλ θπαλνβαθηεξίσλ, ηελ επίδξαζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο ζηελ αχμεζή ηνπο θαζψο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα αζθαιή ρξήζε 

λεξνχ. 
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 O δείθηεο Catalan δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηφηη δελ είλαη αξθεηά αζθαιήο επεηδή 

α) δελ ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ θπηνπιαγθηηθψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απηνθχθε, επγιελνθχθε, ξαθηδηνθχθε) θαη β) ζηεξίδεηαη 

ζε νκαδνπνίεζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ ζε αδξέο ηαμηλνκηθέο νκάδεο κε νηθνινγηθή 

κφλν ρξνηά. 

 O δείθηεο Q ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο γηα εχθξαηεο θπζηθέο ιίκλεο κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ παξάγνληα F γηα ηoλ ηακηεπηήξα (αθνχ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη ζε θξαγκαιίκλεο). O δείθηεο απηφο 

αλ θαη απαηηεί πςειή εμεηδίθεπζε έρεη γεληθεπκέλε εθαξκνγή αθνχ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαη νδεγεί ζε αζθαιέζηεξε 

εθηίκεζε απφ φηη νη δείθηεο ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

εκπεξηέρεη α) ηελ ηαμηλνκηθή ζχλζεζε εηδψλ, β) ηε ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε 

θαη νκαδνπνίεζε ησλ εηδψλ, γ) ηα κεγέζε αηφκσλ ησλ εηδψλ θαζψο θαη δ) ηελ 

αθζνλία ηνπ θάζε είδνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ε) ηελ παξάκεηξν άλζηζε 

θπηνπιαγθηνχ. 

 Ζ παξάκεηξνο ηεο βηνκάδαο ρισξνθχιιε α δε ζα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη βαζηθνί παξάκεηξνη βηνφγθνο, % ζπκκεηνρή 

θπαλνβαθηεξίσλ θαη δείθηεο Q κε θαζνιηθή εθαξκνγή θαη κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ρισξνθχιιε απνηειεί εθηηκεηήξηα παξάκεηξν ηνπ 

βηνφγθνπ θπηνπιαγθηνχ θαη ε πεξηερνκέλε ρισξνθχιιε αλά κνλάδα βηνφγθνπ 

θπηνπιαγθηνχ κπνξεί λα κεηαβάιεηαη έσο θαη ηξεηο ηάμεηο κεγέζνπο (Moustaka-

Gouni 1989) αλεμαξηήησο επνρηθφηεηαο. Ζ κεηαβνιή απηή εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχλζεζε ησλ εηδψλ, ην κέγεζνο θαη ηνπο παξάγνληεο ζηε ζηήιε λεξνχ φπσο θσο 

θαη ζξεπηηθά. 

Oη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζα αλαθέξνληαη γηα ηελ πεξίνδν Ηνχιηνο–Οθηψβξηνο 

θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο νκάδαο δηαβαζκνλφκεζεο. 

 

4.8.4.2 Σηκέο ζπλζεθώλ αλαθνξάο θαη νξίσλ θιάζεσλ ηαμηλόκεζεο νηθνινγηθνύ 

δπλακηθνύ 

Mε βάζε ηα πξνεγνχκελα δίλνληαη παξαθάησ νη ζπλζήθεο αλαθνξάο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ νξίσλ ησλ θιάζεσλ ηαμηλφκεζεο: 
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Σςνθήκερ αναθοπάρ (Μέγιζηο οικολογικό δςναμικό): 

Σηκέο βηνόγθνπ θπηνπιαγθηνύ (mm
3
 L

-1
):      0.36  

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνόγθν (%):  0  

Σηκέο δείθηε Q:        4.1-5.0 

Όπια ηων κλάζεων ηαξινόμηζηρ: 

Σηκέο βηνόγθνπ θπηνπιαγθηνύ (mm
3
 L

-1
) 

Kαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ   <1.9  

Οξην Kαινύ - Mέηξηνπ    1.9  

Οξην Mέηξηνπ - Διιηπνύο   4.2  

Οξην Διιηπνύο - Kαθνύ   12.6 

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην ζπλνιηθό βηνόγθν (%) 

Καιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ   <3 

Οξην Kαινύ - Mέηξηνπ    9.2  

Οξην Mέηξηνπ - Διιηπνύο    30 

Οξην Διιηπνύο - Kαθνύ    80 

O δείθηεο Q  

Μέγηζην νηθνινγηθό δπλακηθό  4-5    

Kαιό νηθνινγηθό δπλακηθό   3-4 

Mέηξην νηθνινγηθφ δπλακηθφ   2-3 

Διιηπέο νηθνινγηθφ δπλακηθφ   1-2 

Kαθφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ   0-1 

Mε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηελ εξκελεία ηνπ παξαξηήκαηνο V ηεο Oδεγίαο 

πξνηείλνληαη παξαθάησ νη θαλφλεο θαη ηα φξηα θιάζεσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηεο Σ. Λ «Ν. Πιαζηήξα»: 
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 Oη ηηκέο βηνφγθνπ γηα ην φξην θαινχ - κέηξηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ απνθαζίζζεθαλ ζηελ άζθεζε 

δηαβαζκνλφκεζεο γηα ηνλ ηχπν ησλ θξαγκαιηκλψλ L-M5/7.  

 Oη ηηκέο βηνφγθνπ γηα ην φξην κέηξηνπ – ειιηπνχο νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ζα 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ην πξνεγνχκελν φξην θαη απηφ ζα ππνινγίδεηαη κε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ νξίνπ 

θαινχ – κέηξηνπ δπλακηθνχ θαηά 120%.  

 Oη ηηκέο βηνφγθνπ γηα ην φξην ειιηπνχο - θαθνχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ζα 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ νξίνπ κέηξηνπ – ειιηπνχο 

δπλακηθνχ θαηά 200%. 

 Oη ηηκέο βηνφγθνπ γηα νηθνινγηθφ δπλακηθφ θάησ ηνπ κεηξίνπ θαζνξίδνληαη κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβαζκνλφκεζεο θαη ηελ επηθξαηέζηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιηκλψλ σο πξνο ηελ ηξνθηθή ηνπο θαηάζηαζε (Smith 2003: 

απφ Swedish EPA 2000) κε ηξνπνπνηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα καο γηα 

Eιιεληθέο θξαγκαιίκλεο. 

 Oη ηηκέο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην ζπλνιηθφ βηνφγθν 

θπηνπιαγθηνχ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβαζκνλφκεζεο θαη 

ηε ζρέζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο % ζπκκεηνρήο θπαλνβαθηεξίσλ θαη EQR, 

ηελ επηθξαηέζηεξε ζρέζε ζπκκεηνρήο θπαλνβαθηεξίσλ ζην θπηνπιαγθηφ σο πξνο 

ηελ ηξνθηθή θαηάζηαζε ησλ ιηκλψλ (Smith 2003: απφ Swedish EPA 2000) θαζψο 

θαη ην ξφιν ηνπο ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

δεδνκέλα καο γηα Eιιεληθέο ιίκλεο θαη θξαγκαιίκλεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο. Απηή ε ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ πνπ πξνηείλεηαη 

ζηεξίρζεθε αθ‘ ελφο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε θξαγκαιίκλεο κε ηελ επίδξαζε 

ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο πνπ επλνεί ηελ θπξηαξρία ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην 

θπηνπιαγθηφ θαη αθ‘ εηέξνπ ζην κηθξφ ρξφλν παξακνλήο ηνπ λεξνχ ζηελ θάζε 

θξαγκαιίκλε πνπ παξεκπνδίδεη ηελ αχμεζε ησλ θπαλνβαθηεξίσλ. 

4.8.4.3 Γεδνκέλα θαη Μεζνδνινγία 

H κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο παξακέηξνπο βηνκάδαο 

θπηνπιαγθηνχ (βηνφγθνο) είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Οκάδα 
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Γηαβαζκνλφκεζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θπαλνβαθηεξίσλ 

απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ βηνφγθνπ. Ζ κεζνδνινγία 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Q είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Padisák et al. (2006) θαη κε 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξάγνληα F φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.46.  

 

Πίλαθαο 4.46. Σα είδε θπηνπιαγθηνχ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Q 

ηνπ θπηνπιαγθηνχ ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα», νη νηθνινγηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ (Padisák et al. 2009) θαη ν αληίζηνηρνο παξάγνληαο κεηαηξνπήο F (κε ηξνπνπνίεζε 

απφ Padisák et al. 2006)  

Είδη Οικολογική ομάδα Παράγοντας F 

CYANOBACTERIA   

Anabaena bergii H1 0 

Aphanocapsa sp. Lo 3 

   

CHLOROPHYCEAE   

Koliella longiseta X3 5 

Koliella cf. spiculiformis X3 5 

Monoraphidium minutum X1 3 

   

DESMIDIACEAE   

Cosmarium phaseolus N 5 

Staurastrum tetracerum P 4 

   

PRYMNESIOPHYCEAE   

Chrysochromulina parva X2 3 

   

CRYPTOPHYCEAE   

Cryptomonas spp. Y 2 

Rhodomonas minuta X2 3 

   

CHRYSOPHYCEAE   

Bitrichia ollula X3 5 

Dinobryon spp. E 4 

Ochromonas ludibunda X3 5 

   

DINOPHYCEAE   

Ceratium furcoides LM 0 

Peridiniopsis sp. Lo 3 

Peridinium sp. Lo 3 

Gymnodinium helveticum Lo 3 

   

ΒΑCILLARIOPHYCEAE   

Asterionella formosa C 5 

Aulacoseira granulata P 3 

Cyclotella spp. (C. glomerata, C. comta) B 3 

Synedra acus D 4 
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4.8.4.4 Απνηέιεζκαηα Δθηίκεζεο Οηθνινγηθνύ Γπλακηθνύ Σακηεπηήξα κε βάζε ην 

Φπηνπιαγθηό. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ην θπηνπιαγθηφ ζηνλ Σακηεπηήξα 

«Ν. Πιαζηήξα» γηα ηε ζεξκή πεξίνδν Ηνχιηνο-επηέκβξηνο ηνπ 2009 θαη Ηνχιηνο ηνπ 

2010, γηα ηηο παξακέηξνπο βηνφγθνο, ζπκκεηνρή θπαλνβαθηεξίσλ θαη δείθηε Q ζηνπο 

ηξεηο ζηαζκνχο πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

Θεξκή πεξίνδνο 2009 (Mέζεο ηηκέο):  

Η) Σηαθμόρ PLA2: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.16 mm
3
 L

-1
 (Δηθ. 4.81) 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν <3% (θαιφ 

νηθνινγηθφ δπλακηθφ), δείθηεο Q 3,3 (Δηθ. 4.80) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

ΗΗ) Σηαθμόρ PLA7: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.25 mm
3
 L

-1
 (Δηθ. 4.82) 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν <4% (θαιφ 

νηθνινγηθφ δπλακηθφ), δείθηεο Q 3 (Δηθ. 4.80) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

ΗΗΗ) Σηαθμόρ PLA10: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.41 mm
3
 L

-1
 (Δηθ. 4.81) 

(θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν <3% 

(θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), δείθηεο Q 3.1 (Δηθ. 4.82) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

Μέζη Τιμή και ζηοςρ ηπειρ ζηαθμούρ: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.27 mm
3
 L

-1
 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν <3% (θαιφ 

νηθνινγηθφ δπλακηθφ), δείθηεο Q 3.1 (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ).  

 

Δηθόλα 4.81 Μέζε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ βηνφγθνπ ηνπ θπηνπιαγθηνχ (άμνλαο y) ζηνπο 

ζηαζκνχο PLA2, PLA7 θαη PLA10 (άμνλαο ρ) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 2009. 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.161  

 

 

Δηθόλα 4.82 Μέζε ηηκή ηνπ δείθηε Q (άμνλαο y) ζηνπο ζηαζκνχο PLA2, PLA7 θαη 

PLA10 (άμνλαο ρ) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο 

πεξηφδνπ Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 2009. 

 

Ννέκβξηνο 2009:  

Σηαθμόρ PLA2: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.23 mm
3
 L

-1
 (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 2.3 (Δηθ. 4.83) (κέηξην νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Σηαθμόρ PLA7: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.17 mm
3
 L

-1
 (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 2.6 (Δηθ. 4.83) (κέηξην νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Σηαθμόρ PLA10: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.6 mm
3
 L

-1
 (θαιφ νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 2.6 (Δηθ. 4.83) (κέηξην νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Μέζη Τιμή και ζηοςρ ηπειρ ζηαθμούρ: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.33 mm
3
 L

-1
 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), δείθηεο Q 2.5 (κέηξην νηθνινγηθφ δπλακηθφ). 

Μάηνο 2010:  

Σηαθμόρ PLA2: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.05 mm
3
 L

-1
 (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3.7 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 
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Σηαθμόρ PLA7: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.06 mm
3
 L

-1
 (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3.3 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Σηαθμόρ PLA10: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.13 mm
3
 L

-1
 (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3.3 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Μέζη Τιμή και ζηοςρ ηπειρ ζηαθμούρ: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.08 mm
3
 L

-1
 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο 

αλαθνξάο), δείθηεο Q 3.4 (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

Ηνύιηνο 2010:  

Σηαθμόρ PLA2: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 0.98 mm
3
 L

-1
 (θαιφ νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Σηαθμόρ PLA7: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 2.6 mm
3
 L

-1
 (κέηξην νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Σηαθμόρ PLA10: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 1.4 mm
3
 L

-1
 (θαιφ νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% (ζπλζήθεο αλαθνξάο), 

δείθηεο Q 3 (Δηθ. 4.83) (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ) 

Μέζη Τιμή και ζηοςρ ηπειρ ζηαθμούρ: πλνιηθφο βηνφγθνο θπηνπιαγθηνχ 1.67 mm
3
 L

-1
 

(θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνφγθν 0% 

(ζπλζήθεο αλαθνξάο), δείθηεο Q 3 (θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 
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Δηθόλα 4.83: Μέζε ηηκή ηνπ δείθηε Q (άμνλαο y) ζηνπο ζηαζκνχο PLA2, PLA7 θαη 

PLA10 (άμνλαο ρ) ζηνλ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

έξεπλαο (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο θαη Ννέκβξηνο 2009, Μάηνο θαη Ηνχιηνο 2010). 

 

Δπεηδή θαη νη 3 παξάκεηξνη ηνπ θπηνπιαγθηνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ ηαμηλόκεζε απνθξίλνληαη ζηελ ίδηα πίεζε ζηε θξαγκαιίκλε δειαδή ζηνλ 

επηξνθηζκό, γηα ηελ ηαμηλόκεζε ηζρύεη ε αξρή ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο θαη όρη ε 

αξρή «έλα έμσ, όια έμσ». Με βάζε ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζεξκή πεξίνδν 

(πεξίνδνο πνπ έρεη επηιεγεί θαηά ηελ άζθεζε δηαβαζκνλφκεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηηο Μεζνγεηαθέο θξαγκαιίκλεο) θαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, νη κέζεο ηηκέο ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ ηνπ 2009 γηα ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο 

ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» γηα ηηο παξακέηξνπο βηνόγθν (Δηθ. 4.82) (PLA2, 

PLA7, PLA10: ζπλζήθεο αλαθνξάο - θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), ζπκκεηνρή ησλ 

θπαλνβαθηεξίσλ ζην βηνόγθν (PLA2, PLA7, PLA10: θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

δείθηεο Q (Eηθ. 4.83) (PLA2, PLA7, PLA10: θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ), 

ηαμηλνκνύλ ην νηθνινγηθό δπλακηθό ηνπ ηακηεπηήξα σο θαιό. Γηα ηηο ίδηεο 

παξακέηξνπο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010 ην νηθνινγηθό δπλακηθό ηνπ ηακηεπηήξα 

ηαμηλνκείηαη επίζεο σο θαιό. 

Χζηφζν, ε κία απφ ηηο δχν βαζηθέο παξακέηξνπο θπηνπιαγθηνχ (% 

ζπκκεηνρή θπαλνβαθηεξίσλ) ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ 2009 (11% θπαλνβαθηήξηα ζην 

ζηαζκφ PLA7 ηνλ Αχγνπζην) είλαη ελδεηθηηθή ππνβάζκηζεο ηεο νηθνινγηθήο 
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πνηφηεηαο ηνπ ηακηεπηήξα απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ 20 

ρξφληα. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε γηα ηπρφλ αχμεζε ησλ 

θπαλνβαθηεξίσλ θαη επαγξχπληζε θαζφζνλ ζπκκεηείρε ην γλσζηφ ηνμηθφ είδνο 

Anabaena bergii (Aphanizomenon ovalisporum). 
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4.9. Μειέηε ησλ Μαθξνθύησλ ηεο Σερλεηήο Λίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα» 

 
H εξεπλεζέληα πδξφβηα ρισξίδα πνπ αλεπξέζεθε ζηηο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα είδε/νηθνγέλεηεο: 

 

BRYOPHYTA 

Amblystegiaceae 

Amblystegium riparium (Hedw.) Br. Eur. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο: 003-03-148E, 043-57-668N) 

Δληνπίδεηαη παληνχ παξφρζηα ηεο ιίκλεο, ε πην πάλσ ζπληεηαγκέλε είλαη κηα απφ ηηο 

πνιιέο. 

 Δληνπίδεηαη ζην έδαθνο, πέηξεο, πεζκέλνπο θνξκνχο, θνξκνχο δέληξσλ, 

εθηεζεηκέλεο ξίδεο θαη αλάκεζα ζξπκκαηηζκέλνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζε ειψδε 

ηνπνζεζίεο, θνληά ζε ξεχκαηα, ιηκλνχιεο θαη ζε πγξά ελδηαηηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTERIDOPHYTA 

Equisetaceae 

 Σα Equisetaceae έρνπλ ξίδσκα ππφγεην, πνπ ζπλήζσο είλαη θνλδπιψδεο κε ξίδεο 

ζηα γφλαηα. Οη βιαζηνί είλαη φξζηνη, χςνπο ζπλήζσο <1 m θαη ζπαληφηεξα κέρξη 10 

m θαη είλαη αξζξσηνί. Σα θχιια παξνπζηάδνπλ έλα κφλν ίρλνο αγγεηψδνπο ηζηνχ. Σα 

κεγάθπιια είλαη ζπκθπή, ζε ζπνλδπισηή δηάηαμε, αθξηβψο επάλσ απφ ηα γφλαηα. Οη 

Εικόνα 4.84  Amblystegium riparium 

(Hedw.) Br. Eur. 
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βιαζηνί είλαη κε ή ρσξίο δηαθιαδψζεηο. Οη πιάγηνη θιάδνη ελαιιάζζνληαη κε ηα 

θχιια θαη φρη ζηηο καζράιεο ησλ θχιισλ. ην εζσηεξηθφ ηνπ βιαζηνχ ππάξρεη 

ζχζηεκα θαλαιηψλ, εληεξηψλε, μχισκα endarch, επζηήιε ζηα κεζνγνλάηηα 

δηαζηήκαηα θαη ζηθσλνζηήιε ζηα γφλαηα. Σα ζπνξηάγγεηα είλαη ζε νκάδεο, απφ 5-10, 

ζηελ πίζσ επηθάλεηα αζπηδνεηδψλ ζπνξηαγγεηνθφξσλ νη νπνίνη κ‘ έλα πνδίζθν 

παξάιιειν πξνο ηα ζπνξηάγγεηα πνπ πξνζαξηψληαη ζπεηξνεηδψο ζε ζπκπαγείο 

ζηξνβίινπο. Οη ζηξφβηινη ζε κεξηθά είδε αλαπηχζζνληαη ζηελ θνξπθή πξάζηλσλ 

θσηνζπλζεηηθψλ βιαζηψλ, ελψ ζε άιια είδε ζε εηδηθνχο άρξσκνπο αλαπαξαγσγηθνχο 

βιαζηνχο. Όια είλαη νκνηφζπνξα. 

 Σν Equisetum είλαη ην κνλαδηθφ γέλνο πνπ επηδεί απφ ηελ θιάζε Sphenopsida 

θαη ζηε Διιάδα ππάξρνπλ 6 είδε. Σα είδε ηνπ Equisetum αλαπηχζζνληαη ζε πγξέο 

ζέζεηο δαζψλ θαη ιηβαδηψλ, ζε φρζεο πνηακψλ, ιηκλψλ ειψλ, ηεικάησλ, ηάθξσλ θ.ά. 

 ην γέλνο απηφ αλήθνπλ πεξίπνπ 15 είδε, ηα νπνία εμαπιψλνληαη θπξίσο ζηε Β. 

εχθξαηε δψλε. 

 

Equisetum palustre L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο: 003-04-198 Δ, 043-58-108 Ν) 

 πνξαδηθά εκθαληδφκελν ζε έιε θαη πγξά ιηβάδηα, ζε ρακειά θαη κέζα 

πςφκεηξα, κέρξη ηα 1800 m. 
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Lythraceae 

 Δκθαλίδνληαη σο δέληξα, ζάκλνη ή πφεο. Σα θχιια ηνπο είλαη αληίζεηα, ιηγφηεξν 

ζπρλά ζπνλδπισηά ή θαη‘ ελαιιαγή, αθέξαηα κε πηεξνεηδή λεχξσζε, κε κηθξά ή 

ρσξίο παξάθπιια. Οη ηαμηαλζίεο πνηθίιινπλ. Σα άλζε είλαη ζπλήζσο δίζηπια ή 

ηξίζηπια, κε θαιψο αλαπηπγκέλν ππάλζην, ζπρλά ζπλδεφκελν κε έλαλ επηθάιπθα.  

 Σν πεξηάλζην απνηειείηαη απφ ζέπαια θαη πέηαια ζπλεζηξακκέλα φηαλ ην άλζνο 

είλαη θιεηζηφ θαη ξπηηδσκέλα φηαλ σξηκάδεη. Σα πέηαια κπνξεί θαη λα απνπζηάδνπλ. 

 Οη ζηήκνλεο πξνζαξηψληαη ζηνλ ζσιήλα ηνπ ππαλζίνπ, ζρεδφλ ζηελ θνξπθή 

ηνπ θαη ηα λήκαηά ηνπο είλαη αληζνκήθε. Ζ σνζήθε είλαη επηθπήο θαη ζπαληφηεξα 

ππνθπήο, κε αμνληθφ πιαθνχληα θαη 2 ζπεξκνβιάζηεο ζε θάζε ρψξν. Σν πεξίβιεκα 

ησλ ζπεξκάησλ είλαη πνιχζηξσκν, πνιιέο θνξέο θέξεη επηδεξκηθέο ηξίρεο νη νπνίεο 

δηαζηέιινληαη θαη γίλνληαη θνιιψδεο φηαλ πγξαίλνληαη. 

 Ζ νηθνγέλεηα Lythraceae πεξηιακβάλεη 30 γέλε θαη 600 είδε, επξέσο 

εμαπισκέλα, αιιά ηα πεξηζζφηεξα είλαη ηξνπηθά. Πνιιά είδε θχνληαη ζε πδάηηλα ή 

εκη- πδαηηθά ελδηαηηήκαηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζε 8 γέλε, φπνπ ηα ζπνπδαηφηεξα θαη 

κε αληηπξνζψπνπο ζηελ Διιάδα είλαη ηα εμήο: Lythrum, Ammannia, Rotala, θαη 

Trapa. 

 

Lythrum salicaria L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010),  

(πληεηαγκέλεο: 003-04-263 Δ, 043-58-112 Ν) 

 Δληνπίδεηαη αλάκεζα ζε θαιακψλεο ζηηο φρζεο ιηκλψλ, πνηακψλ θαη ειψλ, ζε 

απιάθηα, θνληά ζε ιίκλεο θαη μεξή θνίηε πνηακψλ. ρεκαηίδεη εθηελείο ζπζηάδεο, 

κέρξη ηα 2000 m. 
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Rosaceae 

 ηελ νηθνγέλεηα απηή αλήθνπλ πνιιά θπηά νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, πνπ 

θαιιηεξγνχληαη επξχηαηα γηα ηνπο θαξπνχο ηνπο ή σο δηαθνζκεηηθά, φπσο είλαη ε 

κειηά, ή αριαδηά, ε ακπγδαιηά, ε θεξαζηά, ε ηξηαληαθπιιηά θαη πνιιά άιια. ηα 

Rosaceae αλήθνπλ 100 γέλε κε 3.000 είδε πνπ έρνπλ θνζκνπνιηηηθή εμάπισζε.  

 Σα Rosaceae είλαη δέληξα, ζάκλνη, πφεο, κε θχιια ζπλήζσο θαη‘ ελαιιαγή, 

απιά ή ζχλζεηα, πνπ ζπρλά έρνπλ παξάθπιια. Σα άλζε είλαη ζπλήζσο κεγάια θαη 

εληππσζηαθά, εληνκφγακα, εξκαθξφδηηα, αθηηλφκνξθα θαη πεληακεξή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ε χπαξμε ζρεδφλ επίπεδνπ, θππειινεηδνχο ή ζσιελνεηδνχο 

ππαλζίνπ. Ο θάιπθαο έρεη ζπλήζσο 5 ζέπαια. ε κεξηθά θπηά ηεο νηθνγέλεηαο 

ππάξρεη επηθάιπθαο (επηθαιχθην), δει. έλα δεχηεξν ζπνλδχισκα απφ 5 ζεπαινεηδή 

ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ θαλνληθφ θάιπθα.  

 Ζ ζηεθάλε ζπλήζσο έρεη 5 ειεχζεξα πέηαια, ελψ κεξηθέο θνξέο απηά ιείπνπλ 

εληειψο. Οη ζηήκνλεο είλαη ειεχζεξνη, ζπλήζσο δηπιάζηνη, ηξηπιάζηνη ή ηεηξαπιάζηνη 

απφ ηα ζέπαια, κεξηθέο θνξέο 1-5 ή αθαζφξηζηνη ζε αξηζκφ. Ζ σνζήθε απνηειείηαη 

απφ 1 κέρξη πνιπάξηζκα ειεχζεξα έσο ζπκθπή θαξπφθπιια, δει. παξαηεξνχληαη 

δηάθνξνη βαζκνί έλσζεο ησλ θαξπνθχιισλ. Ζ ζρεηηθή ζέζε ηεο σνζήθεο είλαη 

κεζνθπήο ή ππνθπήο. ε ζπάληεο δε πεξηπηψζεηο δπλαηφλ λα είλαη θαη επηθπήο θαη 

ζπλαληψληαη φιεο νη ελδηάκεζεο ζέζεηο. Οη ζηχινη είλαη ειεχζεξνη θαη ζπαλίσο 

ελσκέλνη. Ο θαξπφο είλαη ζπλήζσο δξχπε ή ζσξνθάξπην (ζπγθάξπην) απφ δξχπεο, 

αραίληα ή ζπιάθνπο. 

 Οη θαξπνί ησλ Rosaceae παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη απνηεινχλ 

έλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε παξαπέξα ζπζηεκαηηθή 

δηαίξεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Λφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο απηήο ε νξνινγία ηνπο είλαη 

θάπσο πνιχπινθε. ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ ζπκκεηέρεη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

θαη ην ππάλζην, πνπ γίλεηαη ζαξθψδεο θαη έγρξσκν. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 

νη θαξπνί κεξηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ δέληξσλ, φπσο ε κειηά, ε αριαδηά, ε θπδσληά 

θ.ά. 

 

Potentilla reptans L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιναζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο: 003-03-187 Δ, 043-57-802 Ν) 
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 Απαληά ζε δξφκνπο, ηάθξνπο, φρζεο ιηκλψλ θαη ξεπκάησλ, πγξά ιηβάδηα, πγξέο 

ακκψδεηο ηνπνζεζίεο, ζπλήζσο ζε κε αζβεζηνχρα ππνζηξψκαηα. Κνηλφ ζηελ 

Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ζε κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα λεζηά, ζε ρακειά θαη κέηξηα 

πςφκεηξα. Δπθαηξηαθά θζάλεη κέρξη ηα 1900 m πεξίπνπ, ζε κηθξέο ιίκλεο θαη 

ρεηκάξνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alismataceae 

 Πεξηιακβάλεη πδξφβηεο ή ειφβηεο, ζπλήζσο πνιπεηείο, ξηδσκαηψδεηο πφεο. Σα 

θχιια είλαη θαη΄ελαιιαγή ή παξάξξηδα, απιά, αθέξαηα, ζπλήζσο κε θαιά 

αλαπηπγκέλν έιαζκα, κεξηθέο θνξέο πνιχκνξθα, κε βπζηζκέλα, επηπιένληα θαη/ή 

αλαδπφκελα ειάζκαηα, ρσξίο παξάθπιια, κε κηθξά ιέπηα ζηα γφλαηα εζσηεξηθά ηνπ 

θνιενχ. Σα άλζε είλαη δηγελή ή κνλνγελή (θπηά κφλνηθα), ζε ζθηάδηα, βφηξεηο ή 

θφβεο, κεξηθέο θνξέο κε καθξείο πνδίζθνπο ζηηο καζράιεο ησλ θχιισλ. Σα ζπέξκαηα 

ζηεξνχληαη ελδνζπεξκίνπ, θαη ηα έκβξπα είλαη θπξηά.  

 Ζ νηθνγέλεηα απηή πεξηιακβάλεη 16 γέλε θαη 100 είδε επξέσο εμαπισκέλα ζε 

γιπθά λεξά (έιε ή αβαζή λεξά ζηηο άθξεο ησλ ιηκλψλ, θαλαιηψλ ή αξγά ξεφλησλ 

πνηακψλ). 

 Ο θαξπφο είλαη ζσξνθάξπηα απφ αραίληα. Κπξηφηεξα γέλε: Alisma, 

Echinodorus, θαη Sagittaria. 

 

Alisma lanceolatum With. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010),  

(πληεηαγκέλεο:  003-03-500 Δ, 043-57-551 Ν 

Εικόνα 4.87 Potentilla reptans L. 
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Εικόνα 4.88 Alisma lanceolatum 

With. 

 003-04-352
 
Δ, 043-58-204 Ν) 

 Δληνπίδεηαη ζε αβαζή λεξά θαη πγξέο ηνπνζεζίεο, ζηηο φρζεο αξγά ξεφλησλ 

πνηακψλ, αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ θαη ηάθξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juncaceae 

 Δίλαη θπηά πνψδε, ζπλήζσο κε ξηδψκαηα θαη ζπλήζσο πνιπεηή. Σα θχιια είλαη 

θαη‘ ελαιιαγή ζε 3 ζεηξέο, ζηε βάζε ή θαηά κήθνο ηνπ βιαζηνχ, ζπληζηάκελα απφ 

θνιεφ θαη έιαζκα. Ο θνιεφο είλαη ζπλήζσο αλνηθηφο, ην έιαζκα αθέξαην, 

παξαιιειφλεπξν, γξακκνεηδέο ή θπιηλδξηθφ, ρσξίο γισζζίδα θαη παξάθπιια. Ζ 

ηαμηαλζία είλαη αθξαία, πνιχ δηαθιαδηζκέλε, ζπρλά ζε θεθάιαηα. Σα άλζε είλαη 

ζπλήζσο δηγελή, ζε κεξηθά κνλνγελή (θπηά δίνηθα), φρη φκσο εκθαλή. Σα ηέπαια 

γεληθά είλαη ζθνπξφρξσκα (πξάζηλα, εξπζξν-θαζηαλά, καχξα), κεξηθέο θνξέο ιεπθά 

ή θηηξηλσπά. Οη γπξεφθνθθνη έρνπλ έλα πφξν θαη αλαπηχζζνληαη ζε ηεηξάδεο. Ο 

πιαθνχληαο είλαη αμνληθφο ή επηηνίρηνο. Οη ζπεξκνβιάζηεο είλαη πνιπάξηζκεο 

(ζπαλίσο 3). πέξκαηα κε ελδνζπέξκην, ζπρλά κ‘ έλα εμάξηεκα ζηε βάζε. Καξπφο 

θάςα.  

 Οη νηθνγέλεηα Juncaceae πεξηιακβάλεη 6 γέλε κε 400 είδε, επξέσο εμαπισκέλα 

ζε φιε ηε Γε, αιιά θπξίσο ζηηο εχθξαηεο θαη νξεηλέο ηξνπηθέο πεξηνρέο. 

Αλαπηχζζνληαη ζε πγξά ελδηαηηήκαηα, αιιά κε ζεκαληηθέο εμαηξέζεηο, φπσο ην 

δηδάλην Juncus trifidus. Σα ζεκαληηθφηεξα γέλε είλαη ην Juncus θαη ε Luzula. 
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Juncus inflexus L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο:  003-03-177 E, 043-57-763 N 

  003-04-352 E, 043-58-204 N 

  Δληνπίδεηαη ζε έιε κε απνζέκαηα ηχξθεο, πγξά ιηβάδηα θαη αλνηρηά πγξά 

εδάθε, κάιινλ αζβεζηφθνβν. ηελ Διιάδα είλαη έλα είδνο ησλ ρακειψλ θπξίσο 

πςνκέηξσλ, εκθαλίδεηαη φκσο θαη ζηα βνπλά κέρξη ηα 2000 m ηνπιάρηζηνλ (αξίθα 

1999 απφ Snogerup 1991 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potamogetonaceae 

Potamogeton gramineus L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο:003-03-148
 
Δ, 043-57-668 Ν 

 003-03-188 Δ, 043-54-825 Ν 

 003-03-569
 
Δ, 043-54-686 Ν) 

 Ζ Παπαζηεξγηάδνπ (1990) αλαθέξεη φηη αλαπηχζζεηαη ζε θησρά ζε άδσην θαη 

θψζθνξν λεξά, αιιά θαίλεηαη φηη είλαη είδνο αλζεθηηθφ ζε επηβάξπλζε κε θσζθνξηθά 

θαη ληηξηθά. Δπνηθίδεη λεξά κε πςειφ ιφγν ζθιεξφηεηαο. Οη κεηξήζεηο πνπ έθαλε 

έγηλε γηα ην είδνο απηφ κφλν απφ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, νπφηε δελ επηηξέπνπλ 

ηελ πιήξε εηθφλα γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο, ην νπνίν βηβιηνγξαθηθά αλαθέξεηαη 

αιινχ σο ζηελφνηθν ζε νιηγφηξνθα λεξά (Γεξκαλία, Pott 1980), ζε κεζφηξνθα λεξά 

(Σζερνζινβαθία, Otahelova et. αl. 1983), ζε κεζνφηξνθα-εχηξνθα λεξά (Οπαιία, 

Seddon 1972) θαη αιινχ σο επξχνηθν (θσηία, Spence 1967). 

Εικόνα 4.89  Juncus inflexus L. 
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Potamogeton nodosus Poiret in Lam. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο:  003-03-188
 
Δ, 043-54-825 Ν 

  003-03-569 Δ, 043-54-686 Ν 

  003-03-190 Δ, 043-57-617 Ν) 

 Πξνηηκά αξγά ξένληα λεξά, πινχζηα ζε βάζεηο, λεξφιαθθνπο, ξεχκαηα, 

δεμακελέο, κέρξη ηα 1900 m πεξίπνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.90 Potamogeton gramineus L. 

Εικόνα 4.91 Potamogeton nodosus L. 
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Typhaceae 

 Σα Typhaceae είλαη πνψδε θπηά, κε ξηδψκαηα, πδξφβηα ή ειφβηα, κε θχιια θαη 

βιαζηνχο αλαδπφκελνπο ή ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπο επηπιένληεο. Σα θχιια είλαη θαη‘ 

ελαιιαγή, ζε 2 ζεηξέο, γξακκνεηδή, αθέξαηα κε παξάιιειε λεχξσζε, ζπρλά 

ζπνγγψδε, κε θνιενχο ζηε βάζε θαη ρσξίο παξάθπιια. Οη ηαμηαλζίεο είλαη αθξαίεο, 

πνιχ δηαθνξνπνηεκέλεο κε πνιπάξηζκα ππθλά άλζε θαη εκθάληζε θπιηλδξηθψλ 

ζηάρεσλ ή ζθαηξηθψλ θεθαιίσλ. Σα άλζε είλαη κνλνγελή (θπηά κφλνηθα) θαη ηα 

άξξελα βξίζθνληαη επάλσ απφ ηα ζήιεα. Σν πεξηάλζην απνηειείηαη απφ ηέπαια, 1-6 

πνπ κνηάδνπλ κε ζκήξηγγεο (bristles) ή ιέπηα. Οη ζηήκνλεο είλαη ειεχζεξνη ή ελσκέλνη 

ζηε βάζε. Οη γπξεφθνθθνη έρνπλ έλα πφξν (uniporate), κεκνλσκέλνη ή ζε ηεηξάδεο. 

Σα θαξπφθπιια είλαη 3, ελσκέλα, αιιά ζπλήζσο κφλν 1 είλαη ιεηηνπξγηθφ. Οη 

σνζήθεο έρνπλ θνξπθαίν πιαθνχληα θαη ζπλήζσο είλαη κνλφρσξεο, κε 1 

ζπεξκνβιάζηε. Καξπφο δξχπε, αράηλην πνπ κνηάδεη κε ζπιάθην. 

 ηελ νηθνγέλεηα Typhaceae πεξηιακβάλεη 2 γέλε θαη 28 είδε. Δίλαη θπηά επξέσο 

εμαπισκέλα, ηδηαίηεξα ζην Β. Ζκηζθαίξην θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάηηλσλ θαη 

πγξνηνπηθψλ ελδηαηηεκάησλ, θπξίσο ησλ ειψλ. 

 ην γέλνο Typha αλήθνπλ 13 είδε. Σα πεξηζζφηεξα αλαπηχζζνπλ κεγάινπο 

πιεζπζκνχο ζηνπο θαιακψλεο ησλ βάιησλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο πδξφβησλ πηελψλ 

θαη ζειαζηηθψλ εμαξηψληαη απφ ηνπο θαιακψλεο νη νπνίνη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη. ηηο εχθξαηεο δψλεο ε Typha βαζηθά είλαη έλα σθέιηκν θπηφ αιιά 

κπνξεί λα μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν θαη λα κεηαηξαπεί ζε δηδάλην πνπ θξάδεη θαλάιηα 

θαη αξδεπηηθά απιάθηα. ηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ε Typha κπνξεί λα 

είλαη έλα ζνβαξφ δηδάλην ζε αξδεπφκελεο εθηάζεηο. 

 ηελ Διιάδα αξθεηά ζπρλά ζπλαληηέηαη ε T. domingensis θαη ιηγφηεξν ζπρλά ε 

T. angustifolia θαη Σ. latifolia. Δίλαη γλσζηά κε ηα νλφκαηα «ςάζα» ή «ςαζί» θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θαξεθιψλ, ζπξξαθή ςαζψλ θαη θάιπςε θαιπβψλ. 

Οη γπξεφθνθθνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαξκαθεπηηθή σο ππνθαηάζηαην ησλ  

ζπνξίσλ ηνπ Lycopodium. 

 

Typha latifolia L. 

(Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» - 15/8/2010) 

(πληεηαγκέλεο: 003-04-352 Δ, 043-58-204 Ν) 
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 Πξνηηκά ειψδεηο ηνπνζεζίεο, ιίκλεο, απιάθηα, θαλάιηα, πνηακνχο κε αξγή ξνή, 

ηδηαίηεξα ζε αλφξγαλα ππνζηξψκαηα ή φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ηαρείαο 

απνηθνδφκεζεο νξγαληθνχ πιηθνχ. Αλαπηχζζεηαη πίζσ απφ ηηο ζπζηάδεο ηνπ 

Phragmites australis, πξνο ηελ πιεπξά ηεο μεξάο, ζε ζέζεηο κε κηθξφηεξν βάζνο (0,3-

0,8 m), νη νπνίεο απνμεξαίλνληαη θαηά πεξηφδνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οηθνινγηθά ζηνηρεία  

 Γηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηα πδξφβηα θπηά ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ ζηηο κειέηεο 

πδξφβησλ θπηνθνηλσληψλ ηεο Ζπείξνπ (αξίθα 1999) θαη βφξεηαο Διιάδαο 

(Παπαζηεξγηάδνπ 1990). 

 Απφ ηηο εξγαζίεο απηέο ζπγθεληξψζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα νηθνινγηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη 

γηα θάζε είδνο ζηνλ πίλαθα απηφ, αθνξνχλ ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη νη θπηνθνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα αλαθεξφκελα είδε. 

  

Οη αλσηέξσ ηαμηλνκηθέο κνλάδεο βξέζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηελ δπηηθή πιεπξά 

ηεο ιίκλεο, πηζαλψο ιφγσ ηνπ ηιπψδεο ππνζηξψκαηνο θαη ην κε απφηνκν βάζνο ηεο 

πιεπξάο απηήο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά φπνπ ην βάζνο είλαη πνιχ πην 

απφηνκν θαη ιίγν πνιχ πεηξψδεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξφβησλ θπηψλ. 

 

Εικόνα 4.92 Typha latifolia L. 
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Πίλαθαο 4.47 Δχξνο δηαθχκαλζεο βάζνπο, δηαθάλεηαο, ζεξκνθξαζίαο, αγσγηκφηεηαο 

θαη pH ησλ πδξφβησλ taxa. 
 

α/α Είδος Βάθος (m) Διαφάνεια 

(m) 

Θερμοκ. 

(°C) 

Αγωγιμό. 

(μmhos) 

pH 

1 Alisma 

lanceolatum 

0,2-2,50 0,0-1,80 16-33 178-1280 6,3-9,7 

2 Equisetum 

palustre 

0,1-0,7 0,10-0,50 17-22 119-200 6,80-7,92 

3 Lythrum salicaria 0,2-2,0 0,10-1,7 15-33 195-1600 6,89-10,5 

4 Potentilla 

reptans 

0,15-2,10 0,15-1,0 19-33 162-700 6,54-9,40 

5 Typha latifolia 0,2-0,8 0,1-0,75 19-30 195-580 6,90-9,14 

 

 

Πίλαθαο 4.48 Δχξνο δηαθχκαλζεο HCO3-, PO4-P, NH4-N, NO2-N θαη νιηθνχ 

αλφξγαλνπ αδψηνπ ησλ πδξφβησλ taxa. 
 

α/α Είδος HCO3- 

(mg/l) 
PO4-P 

(mg/l) 
NH4-N 

(mg/l) 
NO3-N 

(mg/l) 
NO2-N 

mg/l) 
Ολικό 

ανόργ.  

Ν (mg/l) 
1 Alisma 

lanceolatum 

40,00 – 

180,00 

0,001 – 

0,530 

0,013 – 

0,668 

0,112 – 

5,593 

0,0003 – 

0,0070 

0,138 – 

5,738 

2 Ceratophyllum 

demersum 

34,16 – 

236,10 

0,001 – 

0,500 

0,026 – 

0,774 

0,076 – 

5,255 

0,00 – 

0,066 

0,122 – 

5,399 

3 Equisetum 

palustre 

79,30 – 

262,30 

0,007 – 

0,068 

0,094 – 

0,491 

0,207 – 

3,686 

0,0010 – 

0,070 

0,306 – 

4,184 

4 Lythrum 

salicaria 

26,84 – 

195,20 

0,001 – 

0,653 

0,012 – 

2,307 

0,038 – 

4,108 

0,00 – 

0,048 

0,086 – 

3,961 

5 Myriophyllum 

spicatum 

30,50 – 

195,20 

0,001 – 

0,500 

0,012 – 

0,852 

0,076 – 

5,593 

0,0010 – 

0,069 

0,122 – 

5,878 

6 Potamogeton 

perfoliatus 

37,82 – 

180,00 

0,012 – 

0,500 

0,116 – 

0,510 

0,222 – 

1,143 

0,010 – 

0,160 

0,339 – 

1,666 

7 Potentilla 

reptans 

114 –  

168 

0,014 – 

0,208 

0,116 – 

0,756 

0,163 – 

3,950 

0,0010 – 

0,0030 

0,295 – 

4,709 

8 Typha 

 latifolia 

38,17 – 

143,90 

0,003 – 

0,271 

0,102 – 0, 

674 

0,078 – 

1,239 

0,00 – 

0,0630 

0,180 – 

1,717 

 

 

 

 

 

 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.176  

 

Πίλαθαο 4.49 Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο, είδνο, ζπληεηαγκέλεο θαη αθζνλία 

ησλ αλεπξεζέλησλ πδξνθχησλ. 
 

Ημερομηνία 

δειγματοληψίας 

Είδος Θέση Χ/Υ Αφθονία 

(υψηλή, 

μέτρια, 

χαμηλή) 
15/8/2010 Alisma lanceolatum 003-03-500 Ε, 043-57-551Ν 

003-04-352 Ε, 043-58-204Ν 

χαμηλή 

15/8/2010 Amblystegium 

riparium (Hedw.) Br. 

Eur 

003-03-148E, 043-57-668N υψηλή 

29/11/2009 

15/08/2010 

Ceratophyllum 

demersum 
Βρεθήκε αιωρούμενο χαμηλή 

15/8/2010 Equisetum palustre 003-04-198 Ε, 043-58-108 Ν υψηλή 

15/8/2010 Lythrum salicaria 003-04-263 Ε, 043-58-112 Ν χαμηλή 

29/11/2009 

15/08/2010 

Myriophyllum 

spicatum 
003-03-569 Ε, 043-54-686 Ν 

003-03-190 Ε, 043-57-617 Ν 

μέτρια 

15/8/2010 Potamogeton 

gramineus L. 

 

003-03-148 Ε, 043-57-668 Ν 

003-03-188 Ε, 043-54-825 Ν 

003-03-569 Ε, 043-54-686 Ν 

υψηλή 

15/8/2010 Potamogeton 

nodosus Poiret in 

Lam. 

 

003-03-188 Ε, 043-54-825 Ν 

003-03-569 Ε, 043-54-686 Ν 

003-03-190 Ε, 043-57-617 Ν 

υψηλή 

29/11/2009 

15/08/2010 

Potamogeton 

perfoliatus 
003-03-148 Ε, 043-57-668 Ν 

003-03-188 Ε, 043-54-825 Ν 

003-03-569 Ε, 043-54-686 Ν 

υψηλή 

15/8/2010 Potentilla reptans 003-03-187 Ε, 043-57-802 Ν χαμηλή 

15/8/2010 Juncus inflexus L. 

 
003-03-177 E, 043-57-763 N 

003-04-352 E, 043-58-204 N 

 

μέτρια 

15/8/2010 Typha 

 latifolia 
003-04-352 Ε, 043-58-204 Ν μέτρια  

 

 

 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη έσο 19 Μαΐνπ 2010 δελ βξέζεθαλ πδξφβηα θπηά, ή 

βξέζεθαλ θπηά πξνεγνχκελεο βιαζηεηηθήο πεξηφδνπ ζε απνζχλζεζε. Απηφ νθείιεηαη 

ζην φηη ε αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πδξνθχησλ θνξπθψλεηαη ζηνπο κήλεο 

Ηνχιην θαη Αχγνπζην.  

 Ζ ρσξηθή θαηαλνκή θαη χπαξμε ησλ πδξφβησλ καθξνθχησλ επεξεάδεηαη απφ 

πιεζψξα νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ, ζεκαληηθφηεξνο δε παξάγνληαο θαζίζηαληαη ηα 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ. Ζ δηεπζέηεζε ησλ πδξφβησλ θπηψλ ζε έλα 
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πδάηηλν νηθνζχζηεκα, είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ νηθνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ (θπξίσο ηνπ θσηηζκνχ, ησλ αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ, ηνπ δηαζέζηκνπ 

άλζξαθα, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ λεξνχ) θαη ηεο 

θπζηνινγίαο ησλ θπηψλ. 

 Δθηφο απφ ηα είδε θπηψλ πνπ βξέζεθαλ ζηηο 15-08-2010, εληνπίζζεθαλ 

θαη: Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum spicatum L., Potamogeton 

perfoliatus L., πνπ ζπιιέρζεθαλ 29-11-2009, ηα νπνία ζεσξνχληαη θνηλά ζηε 

Σερλ. Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα».  

  Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ιίκλεο είλαη νη πξνζρψζεηο απφ ηα 

θεξηά πιηθά ησλ πνηακψλ πνπ απνξξένπλ ζ‘ απηή θαη κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο θαη ε έληνλε παιηλδξφκεζε ηεο φρζεο ιφγσ ησλ κεγάισλ φγθσλ λεξνχ πνπ 

παξνρεηεχνληαη επνρηαθά. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ππεξβφζθεζε 

ησλ αηγνπξνβάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ξχπαλζε ηεο ιίκλεο κε ζξεπηηθά θαη 

ηελ αχμεζε ηεο ηξνθηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ ην δηαπηζηψλνπκε κε ηα ηξία 

πξναλαθεξζέληα είδε πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο 29-11-2009, θαη πνπ επλννχληαη απφ 

ζπλζήθεο πςεινχ νξγαληθνχ θνξηίνπ. Παξφια απηά, δελ ππάξρεη αθφκε ζηελ 

Διιάδα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιηκλψλ κε βάζε 

ηα καθξφθπηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε παξνχζα ιίκλε κε 

βάζε απηά. Όκσο ε εκθάληζε θαη ε ζρεηηθά κεγάιε εμάπισζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδψλ πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηελ ξχπαλζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππνδεηθλχνπλ 

πηζαλή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ξππαληηθέο πηέζεηο απφ ηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε. 
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4.10.  Μειέηε Μαθξναζπνλδύισλ 

4.10.1. Απνηειέζκαηα – πδήηεζε δεηγκαηνιεςίαο βέλζνπο 

πνηακώλ 

πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 1.514 άηνκα ηα νπνία θαηαλεκήζεθαλ ζε 70 δσηθά ηάμα θαη 

30 νηθνγέλεηεο. Ζ καθξναζπφλδπιε παλίδα ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο 

αληηπξνζσπεχηεθε απφ είδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλψλ πνηακψλ θαη κε ζρεηηθά 

πςειή θιίζε φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζην παξειζφλ ζε αληίζηνηρα Διιεληθά 

πνηάκηα (Skoulikidis et al., 2009). 

 

Υαξαθηεξηζηηθνί εθπξφζσπνη ησλ ζπιιερζέλησλ καθξναζπνλδχισλ απφ φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ηα είδε: Baetis sp., Ecdyonurus sp., Perla marginata, 

Perla bipunctata, Nemoura sp., Atherix ibis, Polycentrotus irroratus, Centroptilum 

luteolum, Beraea pullata, Chironomus spp., Cloeon simile, Dinocras megacephala, 

Serratella ikonomovi, Serratella ignita, Rhithrogena sp, Hydropsyche instabilis, 

Amphinemura sp., Simulium sp., Lumbriculus sp. θ.ά.  

 

Σα θπξίαξρα είδε ηεο παλίδαο ησλ ξεκάησλ ζηελ ιεθάλε ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα» ήηαλ ηα Δθεκεξφπηεξα Baetidae (721 άηνκα), Ecdyonurus sp. (131 

άηνκα), Centroptilum luteolum (80 άηνκα), Serratella ikonomovi θαη ignita (41 θαη 35 

άηνκα, αληίζηνηρα),  ην Σξηρφπηεξν Rhyacophila sp. (43 άηνκα), ηα Πιεθφπηεξα 

Leuctra sp. θαη Protonemura sp. (41 θαη 40 άηνκα, αληίζηνηρα), ηα Γίπηεξα ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Chironomidae (34 άηνκα) θαη Simuliidae (29 άηνκα) θαη ηέινο ηα 

Κνιεφπηεξα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Hydraenidae.   

 

Ζ βηνθνηλφηεηα ηνπ θάζε ζηαζκνχ δεηγκαηνιεςίαο απεηθνλίδεηαη ζηα παξαθάησ 

ζρήκαηα (Δηθφλεο 4.93- 4.98). Σα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζπφλδπισλ φπσο 

ηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηχπνη θίλεζεο, πξνηίκεζε ελδηαηηήκαηνο θαζψο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαζέηνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.50, κπνξνχλ λα δψζνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηελ ζχλζεζε θαη δνκή ηεο αζπφλδπιεο παλίδαο αιιά θαη γηα 

ηα πδξνκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πνηακνχ αθνχ ηα νηθνινγηθά απηά 

ραξαθηεξηζηηθά αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο ελφο πνηακνχ.  
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PLC1

ΚΟΛΔΟΠΣΔΡΑ

6%

ΠΛΔΚΟΠΣΔΡΑ

15%ΣΡΗΥΟΠΣΔΡΑ

16%

ΓΗΠΣΔΡΑ

28% ΔΦΖΜ/ΡΑ

35%

 
Δηθόλα 4.93 χλζεζε ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ζηαζκνχ PLC 1.  

 

 

PLC3

ΔΦΖΜ/ΡΑ

83%

ΠΛΔΚΟΠΣΔΡΑ

8%

ΣΡΗΥΟΠΣΔΡΑ

5%

ΚΟΛΔΟΠΣΔΡΑ

2%
ΓΗΠΣΔΡΑ

2%

 
Δηθόλα 4.94 χλζεζε ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ζηαζκνχ PLC 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.180  

 

PLC4

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ

9%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ

7%
ΔΙΠΤΕΡΑ

1%

ΕΦΗΜ/ΡΑ

83%

 
Δηθόλα 4.95 χλζεζε ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ζηαζκνχ PLC 4.  
 

 

PLC5

ΕΦΗΜ/ΡΑ

48%

ΕΤΕΡΟΠΤΕΡΑ

1%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ

3%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

3%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ

3%
ΔΙΠΤΕΡΑ

29%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ

11%

ΟΔΟΝΤ/ΘΑ

2%

 
 

Δηθόλα 4.96 χλζεζε ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ζηαζκνχ PLC 5.  
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PLC6

ΕΦΗΜ/ΡΑ

84%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ

1%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

3%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ

1%

ΔΙΠΤΕΡΑ

11%

 
Δηθόλα 4.97 χλζεζε ηεο βελζηθήο παλίδαο ηνπ ζηαζκνχ PLC 6.  

 

ηνλ ζηαζκφ PLC1, θπξηάξρεζαλ ηα ξεφθηια (Type RP) κε πνζνζηφ 39,7% 

αθνινπζνχκελα απφ ηα ξεφθηια/ιηκλφθηια (Type RL - 15,8%) δειαδή είδε ηα νπνία 

απνηθνχλ πνηάκηα ρακειήο ξνήο θαη ιηκλάδνπζεο δψλεο (Πίλ. 4.50). Αληίζεηα ζηνλ 

ζηαζκφ PLC3 θπξηάξρεζαλ είδε πνπ δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ζηνλ 

ηχπν ξνήο (Type IN – 76% ). Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο PLC4 θαη 

PLC6, φπνπ ε παλίδα αληηπξνζσπεχηεθε απφ είδε πνπ δελ έρνπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ζηνλ ηχπν ξνήο (Type ΗΝ) (Πίλ.4.50). ηνλ ζηαζκφ PLC5 

θπξηάξρεζαλ ηα ξεφθηια κε πνζνζηφ 57%, αθνινπζνχκελα είδε πνπ δελ έρνπλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ζηνλ ηχπν ξνήο (18%).  

 

 

ε φινπο ηνπο ζηαζκνχο ε βελζηθή παλίδα φπσο ήηαλ αλακελφκελν 

αληηπξνζσπεχηεθε απφ είδε πνπ απαληψληαη ζε ρνληξφθνθθν πιηθφ, ιίζνπο θαη 

θξνθάιεο (Πίλ. 4.50). ε ζεκαληηθά πνζνζηά απαληήζεθαλ επίζεο είδε ηα νπνία 

ζπλαληψληαη ζε θπηηθά ελδηαηηήκαηα φπσο ξίδεο θαη θιαδηά ρεξζαίσλ θπηψλ, 

καθξφθπηα, βξχα θ.α. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο παλίδαο απαληνχζε επίζεο θαη ζε 

ιεπηφθνθθν πιηθφ (Akal).  
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ηνλ ζηαζκφ PLC1 θαη PLC5, θπξηάξρεζαλ νη ζπιιέθηεο (21% θαη 35% αληίζηνηρα) 

θαη νη βνζθηηέο (26% θαη 32% αληίζηνηρα) ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε παξνπζία ησλ 

ζεξεπηψλ (25% θαη 17%, αληίζηνηρα). ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο, δειαδή PLC3, 

PLC4 θαη PLC6, δελ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο παλίδαο 

θαη θπξηάξρεζαλ νη ζπιιέθηεο ελψ ζρεδφλ κε ίδηα πνζνζηά απαληήζεθαλ θαη νη 

βνζθηηέο. Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ζεξεπηψλ (Πίλ. 4.50). Σέινο, 

φζν αθνξά ηνπο ηχπνπο θίλεζεο, ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θπξηάξρεζαλ νη πεξπαηεηέο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Πιεθφπηεξα θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο ησλ Δθεκεξνπηέξσλ 

θαη ησλ Οδνληφγλαζσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηνπο θσιηαζηέο (π.ρ. θάπνηεο 

νηθνγέλεηεο Σξηρνπηέξσλ) θαη ηνπο θνιπκβεηέο (π.ρ. Κνιεφπηεξα).  

 

ε γεληθά πιαίζηα ε δνκή θαη ε ζχζηαζε ησλ βηνθνηλσληψλ ησλ δχν ζηαζκψλ ήηαλ 

παξφκνηεο. Δπηθξαηέζηεξεο νκάδεο ήηαλ ηα Δθεκεξφπηεξα, ηα Γίπηεξα θαη ηα 

Πιεθφπηεξα, ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζν αθνξά ηα νηθνινγηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα πξνηίκεζε ξνήο θαη ελδηαηηήκαηνο, ηχπνη 

θίλεζεο θαη ηξνθηθέο ζπλήζεηεο (Πίλ. 4.50). Γηαθνξέο σζηφζν παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ ζηαζκψλ θαη ζηηο αθζνλίεο ησλ νηθνγελεηψλ. Γεληθά, ε αθζνλία 

ηεο παλίδαο ζηνπο ζηαζκνχο PLC3 θαη PLC4 ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζηαζκνχο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κεγάιε αθζνλία ησλ 

Baetidae, ελψ νη αθζνλίεο ππφινηπσλ ησλ ζηαζκψλ δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. εκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηνλ αξηζκφ νηθνγελεηψλ. Μεγαιχηεξε 

πνηθηιφηεηα ζεκεηψζεθε ζηνλ PLC1 κε 27 δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο ελψ ε 

ρακειφηεξε πνηθηιφηεηα ζεκεηψζεθε ζηνλ PLC6 (13 νηθνγέλεηεο).  
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Πίλαθαο 4.50. Οηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καθξναζπφλδπισλ ησλ ξεκάησλ ηεο 

Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». Οη επεμεγήζεηο ησλ θσδηθψλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηχπνπ ξνήο 

θαη ελδηαηηήκαηνο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.51. 
 

Όνομα Ποταμού Καριτσιώτης Καριτσιώτης Καριτσιώτης Μπελάγιας Μεγάλο 
Ποτάμι 

Όλνκα ηαζκνύ PLC1 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6 

Αθζνλία [άηνκα/1.25m²] 187.2 362.4 328 145.6 188 

Αξηζκόο Οηθνγελεηώλ 27 16 20 22 13 

Σαμηλνκηθέο Οκάδεο 
(αθζνλίεο) 

     

Πιαηπέιµηλζεο 0.8 0 0 0 0 

Οιηγόραηηνη 0.8 0 0.8 4.8 0 

Βδέιιεο 0 0 0 0 2.4 

Ακθίπνδα 0 0 1.6 0 0 

Δθεκεξόπηεξα 63.2 297.6 267.2 69.6 156.8 

Οδνληόγλαζα 0 0 0 2.4 0 

Πιεθόπηεξα 28 30.4 30.4 16 1.6 

Δηεξόπηεξα 0.8 0 0 1.6 0 

Σξηρόπηεξα 30.4 17.6 22.4 4 2.4 

Κνιεόπηεξα 11.2 8.8 0.8 4.8 4.8 

Γίπηεξα 52 8 4.8 42.4 20 

Προτίμηση τύποσ Ροής 
[%] 

     

Type LB 1.28 0 0 0 0 

Type LP 0.43 0 0 1.10 0 

Type LR 0.86 0 0.73 0.55 0.43 

Type RL 15.81 0 14.63 4.40 0.85 

Type RP 39.74 9.93 16.10 57.14 21.70 

Type RB 9.40 3.75 5.12 0 0 

Type IN 12.82 76.38 54.88 18.13 64.26 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 19.66 9.93 8.54 18.68 12.77 

Πξνηίκεζε 
ελδηαηηήκαηνο [%] 

     

Type Pel 9.57 0.31 1.20 11.15 1.02 

Type Arg 0.26 0 0.07 0.06 0 

Type Psa 8.55 0.20 3.59 2.31 0 

Type Aka 10.39 16.73 14.37 8.13 14.04 

Type Lit 39.83 36.93 39.88 51.04 34.17 

Type Phy 11.28 31.70 28.68 15.77 30.98 

Type Pom 3.50 0.33 1.02 0.55 0.00 

Type Oth 1.67 7.62 5.83 3.30 6.60 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 14.96 6.18 5.37 7.69 13.19 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο [%]      

Βνζθηηέο 25.68 44.48 44.32 32.14 39.11 

Γηαπεξλώληεο 0 0.02 0.05 1.48 0.17 

Ξπινθάγνη 0 0 0 0 0 

Θξπκκαηνθάγνη 8.08 4.13 3.39 5.55 0 

πιιέθηεο 21.28 41.88 41.83 34.67 37.62 

Δλεξγνί δηεζεκαηνθάγνη  6.67 0.22 0.29 4.67 0.34 

Παζεηηθνί 
δηεζεκαηνθάγνη  

11.03 1.44 0.61 2.53 9.06 
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Θεξεπηέο 24.70 4.95 8.63 16.92 3.32 

Παξάζηηα 0 0.02 0.05 1.48 0.17 

Άιιεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 0 0 0.10 0 0 

Σύπνη θίλεζεο [%]      

Κνιπκβεηέο/θηλνύκελνη 
ζηελ επηθάλεηα 

0.39 0.09 0.02 0.33 0.89 

Κνιπκβεηέο/θαηαδύηεο 12.39 0.16 10.22 5.99 0.43 

Φωιηαζηέο 7.22 1.70 2.61 1.15 0 

Πεξπαηεηέο 24.49 5.96 19.29 11.32 3.19 

(semi)sessil (π.ρ. 
Γίζπξα) 

16.67 0.62 0.34 7.75 6.04 

Άιινη (π.ρ. αλαξξηρεηέο) 4.66 0.09 0.68 6.43 0.94 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 34.19 91.39 66.83 67.03 88.51 

 

Πίλαθαο 4.51. Δπεμεγήζεηο ησλ νηθνινγηθψλ ζηνηρείσλ φζν αθνξά ηνπο ηχπνπο ξνήο 

θαη ελδηαηηεκάησλ.  
 

Πξνηίκεζε ηύπνπ 

Ρνήο 

Πξνηίκεζε ηύπνπ Ρνήο 

- [%] Type LB Limnobiont (Βξίζθνληαη ζε ζηάζηκα λεξά)  

- [%] Type LP Limnophil (Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπαλίσο ζε 

ρακειέο ξνέο) 

- [%] Type LR Limno-to rheophil (Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ζηάζηκα λεξά θαη ζπρλά ζε 

ρακειέο ξνέο 

- [%] Type RL Rheo-to limnophil (Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πνηάκηα ρακειήο ξνήο θαη ζε 

ιηκλάδνπζεο δψλεο 

- [%] Type RP Rheophil (Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πνηάκηα κέηξηαο κε κεγάιεο ξνήο) 

- [%] Type RB Rheobiont (Βξίζθνληαη ζε πνηάκηα κε πςειέο ξνέο) 

- [%] Type IN Indiffrent (Κακία ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ξνήο) 

   

Πξνηίκεζε 

ελδηαηηήκαηνο 

Πξνηίκεζε ελδηαηηήκαηνο 

- [%] Type Pel Pelal (ηιχο; Κφθθνη< 0.063 mm 

- [%] Type Arg Argyllal (ηιχο, άξγηινο, ιάζπε; Κφθθνη<0.063 mm 

- [%] Type Psa Psammal (άκκνο; Κφθθνη 0.063 - 2 mm 

- [%] Type Aka Akal (ιεπηφθνθθν πιηθφ; Κφθθνη 0.2 - 2 cm 

- [%] Type Lit Lithal (ρνληξφθνθθν πιηθφ, ιίζνη, θξνθάιεο Κφθθνη > 2cm 

- [%] Type Phy Phytal (άιγε, καθξφθπηα, βξχα) 

- [%] Type Pom Particulate organic matter (νξγαληθή χιε φπσο λεθξά θχιια, μχια θ.α) 

- [%] Type Oth Other (άιια ελδηαηηήκαηα) 
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Ζ βελζηθή παλίδα ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» 

παξνπζίαζε ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ PLC6 πνπ δηαρσξίζηεθε 

απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πνηθηιφηεηαο (Δηθ. 4.98). Οη 

ζηαζκνί PLC3 θαη PLC4 παξνπζίαζαλ 78% νκνηφηεηα ελψ νη ζηαζκνί PLC5 θαη 

PLC1 62% νκνηφηεηα. Ζ ζχλζεζε ηεο βηνθνηλσλίαο ησλ ζηαζκψλ πνπ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο αληηπξνζσπεχηεθε απφ νηθνγέλεηεο ησλ ΔΡΣ ηάμα 

(Δθεκεξφπηεξα, Πιεθφπηεξα, Σξηρφπηεξα) Leptophlebiidae, Ephemeridae, 

Nemouridae, Leuctridae, Perlidae, Hydropsychidae θαη Rhyacophilidae, νη νπνίεο 

απνπζίαδαλ απφ ηνλ ζηαζκφ PLC6.  

 

 

 
 

Δηθόλα 4.98 Αλάιπζε νκάδσλ (Bray-Curtis similarities, Complete Linkage) γηα ηνπο 

ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ζηε ιεθάλε ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα».  
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Με βάζε ησλ πνιπκεηξηθφ δείθηε STAR_ICMi, φινη νη ζηαζκνί ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ 

θαιή θαη πςειή βηνινγηθή θαηάζηαζε. Οη ζηαζκνί PLC1, PLC4 θαη PLC5 

ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ πςειή θαηάζηαζε ελψ νη PLC3 θαη PLC6 ζηελ θαιή (Πίλ. 4.52) 

ιφγσ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ νηθνγελεηψλ. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο νηθνγελεηψλ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ξχπαλζε, ζχλζεζε θαη πνηθηινκνξθία 

ελδηαηηεκάησλ, ηαρχηεηα ξνήο θ.α. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε εληνπίζηεθε νξγαληθή 

ξχπαλζε ζην ζηαζκφ PLC6 πξνεξρφκελε πηζαλφλ απφ ιχκαηα ησλ μελνδνρείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνπζία θάπνηνλ επαίζζεησλ 

ζηελ ξχπαλζε εηδψλ. Παξφιν απηά, δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

βηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ. πληζηάηαη ινηπφλ, κηα δηαξθήο παξαθνινχζεζε 

ηνπ ζηαζκνχ PLC6 ζε ζπρλφηεξε βάζε γηα λα αμηνινγεζνχλ ηα επεηζφδηα ξχπαλζεο  

θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην πδαηηθφ απηφ νηθνζχζηεκα.  

 

 

Πίλαθαο 4.52 Βηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ησλ 

πνιπκεηξηθφ δείθηε STAR_ICMi.  

ηαζκνί Γεηγκαηνιεςίαο STAR_ICMi Βηνινγηθή Καηάζηαζε 

PLC1 1.099 ΤΦΖΛΖ 

PLC3 0.911 ΚΑΛΖ 

PLC4 1.077 ΤΦΖΛΖ 

PLC5 0.998 ΤΦΖΛΖ 

PLC6 0.772 ΚΑΛΖ 
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4.10.2  Απνηειέζκαηα – πδήηεζε δεηγκαηνιεςίαο βέλζνπο Σ. Λ. 
«Ν. Πιαζηήξα» 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ (Ηνχιηνο 2009, Ννέκβξηνο 2009 θαη Ηνχιηνο 

2010), ζηε ηερλεηή Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα», ζπιιέρζεθαλ βελζηθά καθξναζπφλδπια 

βάζεη ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηγξαθείζαο κεζνδνινγίαο. Σν δίθηπν ησλ ζηαζκψλ 

θάιππηε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ιίκλεο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηφδνπο απφ 

νξηζκέλνπο ζηαζκνχο δελ πάξζεθαλ δείγκαηα ιφγσ ηνπ επηθξαηνχληνο πδξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο πεξηφδνπο ιήθζεθαλ δείγκαηα απφ παξαπιήζηνπο 

ζηαζκνχο. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ εκθάληζε αλαιπηηθά ηα εμήο απνηειέζκαηα 

(Πίλαθαο 4.53). Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη απφ πιεπξάο εληφκσλ ζπιιέρζεθαλ 

πξνλχκθεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Chironomidae, ελψ απφ ηα ππφινηπα ηάμα ησλ 

βελζηθψλ καθξναζπνλδχισλ ζπιιέρζεθαλ κφλν έλα είδνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Lumbricidae θαη απηφ κφλν θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2009 θαη κφλν ζηνλ 

ζηαζκφ PLΑ1. Σα ππφινηπα είδε ησλ Chironomus απαληήζεθαλ ζε φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο, κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ PLΑ2 θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ 

ηνπ Ννεκβξίνπ 2009, φπνπ δελ ζπιιέρζεθε θαλέλα είδνο. Σε κεγαιχηεξε αθζνλία 

ησλ εηδψλ εκθάληζε ν ζηαζκφο PLΑ 5 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ελψ ηηο πην κηθξέο 

αθζνλίεο ηηο ζπλαληήζακε ζηνπο ζηαζκνχο PLΑ10 θαη PLΑ 2 θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 θαη Ηνπιίνπ 2010 αληίζηνηρα. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο θαη εηδηθά ζε απηνχο νη 

νπνίνη ήζαλ θνληά ζε ηζηκεληέληεο θαηαζθεπέο φπσο ην θξάγκα θαη ε πδξνιεςία, ην 

ππφζηξσκα απνηειείην θπξίσο απφ λεθξά θειχθε ηνπ δίζπξνπ Dreissena polymorpha 

θαη θπζηθά έλα κηθξφ κέξνο απφ ιεπηφθνθθν πιηθφ (Δηθ. 4.99). Δλ πξνθεηκέλσ, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο απηφ ιφγσ ηεο βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπ, πξέπεη 

λα αληηκεησπηζζεί κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο (Κνπζνπξήο θ.ά. 1992, Γθξίηδαιεο 

θ.ά. 1995, Conides et al, 1995) δηφηη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο επηπηψζεηο 

ζε ζπζηήκαηα πδξνηξνθνδνζίαο φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ ζε παξφκνηα 

νηθνζπζηήκαηα (Κνπζνπξήο θ.ά. 1993). ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο ην ππφζηξσκα 

ήηαλ κίγκα απφ ιεπηφθνθθν πιηθφ θαζψο θαη απφ λεθξά θαη ζε ζηάδην απνζχλζεζεο 
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ιεπηψλ θιαξηψλ πξνεξρφκελα απφ ηελ αλψηεξε ρισξίδα επξηζθφκελε πεξηκεηξηθά 

ηεο ιίκλεο (Δηθ. 4.100). 

 

 

 
 

Δηθόλα 4.99 Τπφζηξσκα απφ λεθξά θειχθε ηνπ δίζπξνπ Dreissena polymorpha θαη 

απφ έλα κηθξφ κέξνο ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ. 

 
 

 
 

Δηθόλα 4.100 Τπφζηξσκα απφ κίγκα ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ θαη απφ λεθξά θαη ζε 

ζηάδην απνζχλζεζεο ιεπηψλ θιαξηψλ πξνεξρφκελα απφ ηελ αλψηεξε ρισξίδα 

επξηζθφκελε πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο.  
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Πίλαθαο 4.53 Βελζηθνί καθξναζπφλδπινη νξγαληζκνί πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ Σ. Λ. 

«Ν. Πιαζηήξα» θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ δεηγκαηνιεςηψλ.  

 PLA1 PLA2 PLA2 PLA5 PLA7 PLA7 PLA7 PLA9 PLA10 PLA10 

 Ηνχι-09 Ηνχι-10 Ννέ-09 Ηνχι-09 Ηνχι-09 Ννέ-09 Ηνχι-10 Ηνχι-09 Ννε-09 Ηνχι-10 

Chironomus sp 2 1  5 2 2 3 1 1 2 

Chironomus sp1. 3   21 2  1 3  1 

Chironomus thummi    1 1  1    

Lumbriculus sp. 1       1   

 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ Chironomidae είλαη κηα νηθνγέλεηα εληφκσλ κε κεγάιε γεσγξαθηθή 

εμάπισζε, ελψ ε νηθνγέλεηα απηή σο γλσζηφλ πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο είδε. Οη 

πξνλχκθεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο απαληψληαη παγθνζκίσο ζε φια ζρεδφλ ηα πδαηηθά 

θαη πδξφθηια πεξηβάιινληα (Armitage, et al, 1994), ελψ ηα ελήιηθα άηνκα έρνπλ 

δηάθνξα νλφκαηα αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο φπνπ δηαβηνχλ. Κάπνηεο πξνλχκθεο ησλ 

Chironomidae, δηαθξίλνληαη πάξα πνιχ εχθνια ιφγσ ηνπ έληνλνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο 

εμ αηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αηκνγινβίλεο θαη φπνπ δηεζλψο είλαη γλσζηέο σο 

‗bloodworms‘ (Coffman & Ferrington, Jr. 1996). Σν θπξηφηεξν γεγνλφο φκσο είλαη φηη 

ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο απηήο φηη πιένλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηε ηξνθηθή αιπζίδα, 

είλαη θαη βεβαίσο αλαιφγσο ηεο παξνπζίαο, απνπζίαο αιιά θαη ηεο αθζνλίαο, λα 

ρξεζηκεχνπλ θαη σο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πδαηηθήο πνηφηεηαο απφ δηάθνξνπο 

ξχπνπο (Walker, 2001). Χζηφζν, θαη παξά ην απνδεθηφ απηφ επηζηεκνληθφ γεγνλφο, 

ζηελ Διιάδα δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνηα αληίζηνηρε κέζνδνο θαη εηδηθά γηα ηερλεηέο 

ιίκλεο, ελψ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα είλαη ιίγα θαη αθνξνχλ εθβνιηθά ζπζηήκαηα 

πνηακψλ ζε ηερλεηέο ιίκεο (Gritzalis et al, 1996), αιιά θαη ιίκλεο νη νπνίεο φκσο δελ 

είλαη ηερλεηέο θαη επξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφηεξα πςφκεηξα φπσο είλαη ε Λίκλε 

Κνπκνπλδνχξνπ ή ε Λίκλε ηεο Σξηρσλίδνο (Κνπζνπξήο θ.ά. 1993). Βεβαίσο, ε 

βελζηθή παλίδα ησλ πην πάλσ ιηκλψλ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε ζχγθξηζεο κε ηε 

ηερλεηή Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα», γηα ην γεγνλφο φηη απηέο επεηδή είλαη θπζηθέο, φπνπ 

κεηαμχ άιισλ δελ εκθαλίδνπλ πξφβιεκα κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο, θαζψο θαη φηη 

ρξνλνινγηθά είλαη θαηά πνιχ πξνγελέζηεξεο θάζε ηερλεηήο ιίκλεο, νπφηε, θπζηθφ θαη 

επφκελν φπσο έρεη δηαπηζησζεί είλαη λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζχζηαζε βελζηθψλ 

νξγαληζκψλ (Γθξίηδαιεο θ.ά. 1995, Κνπζνπξήο θ.ά. 1993). 
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Παξεκθεξήο κειέηε βέλζνπο έρεη γίλεη θαη ζηε ηερλεηή Λίκλε ησλ Κξεκαζηψλ 

(Εαραξίαο θ.ά. 1997), φπνπ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο βελζηθήο ζχζηαζεο ήηαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζε ζεκεία αδηαηάξαθηα ηεο ιίκλεο ζε ζρέζε κε ζεκεία ηα νπνία ήζαλ 

θάησ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηρζπνηξνθηθήο κνλάδαο πξνθαλψο ιφγσ ηνπ ξππαληηθνχ 

θνξηίνπ. 

 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα αιιά θαη κε ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο 

ζηελ νηθνινγία ησλ εληφκσλ απηψλ, εμεγείηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηε ιίκλε. 

Γειαδή, νη αλνμηθέο ζπλζήθεο ιφγσ ηνπ βάζνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ είδνπο 

Chironomus thummi, αιιά θαη ην λεθξφ νξγαληθφ πιηθφ απφ ηε παξφρζηα αλψηεξε 

θπξίσο ρισξίδα ζπκβάιιεη ζηελ αθζνλία ησλ Chironomus spp. Παξάιιεια φκσο, ε 

παξαηεξεζείζα αθζνλία θαη κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ PL 5 θαη θαηά ηελ 

δεηγκαηνιεπηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ 2009, ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

 

Όζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Lumbriculus sp., απηά απαληψληαη ζηε Βφξεην Ακεξηθή θαη 

Δπξψπε. Οη νξγαληζκνί απηνί πξνηηκνχλ ζπλήζσο αβαζή ελδηαηηήκαηα ζηηο φρζεο ησλ 

ιηκλψλ, ιηκλίσλ ή ειψλ φπνπ ηξέθεηαη ζπλήζσο κε απνζπληηζέκελνπο θπηηθνχο θαη 

δηάθνξνπο άιινπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο. (Brinkhurst & Gelder, 1991). Οη ηδηφηεηεο 

απηέο ησλ ελδηαηηεκάησλ ελ κέξεη απαληψληαη ζηε ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» θαη 

εηδηθά απηέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο απνζπληηζέκελνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο (Δηθ. 

4.100). Έηζη, δηθαηνινγείηαη ε παξνπζία αιιά φκσο ζε αξθεηά πεξηνξηζκέλν βαζκφ 

ηνπ είδνπο απηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν ζε δχν ζηαζκνχο PL 1 θαη PL9 θαη κφλν ζε 

κία πεξίνδν (Ηνχιηνο 2009), ζηε ηερλ. ιίκλε «Ν. Πιαζηήξα» (Πίλ. 4.53).  

 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε βελζηθή παλίδα ζηε ηερλεηή Λίκλε ηνπ «Ν. Πιαζηήξα» 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πάξα πνιχ πεξηνξηζκέλε βελζηθή ζχζηαζε θαη αθζνλία. Ζ 

θαηάηαμή ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηα Νεξά 

(2000/60/ΔΔ), ζπλαληά δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλππαξμίαο Δζληθνχ ή 

Σνπηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Παξά ηαχηα, θαη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ 

δεδνκέλα ησλ βελζηθψλ καθξναζπνλδχισλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί φηη επξίζθεηαη 

ζε κία αξθεηά θαιή θαη ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Μηθξή εμαίξεζε θαη απφθιηζε 
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αιιά φρη ζε ηδηαίηεξν βαζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή, απνηειεί ε πεξηνρή ηνπ 

ζηαζκνχ PL5 φπνπ παξαηεξείηαη κία κηθξή αχμεζε ηεο αθζνλίαο ησλ Chironomidae. 

πληζηάηαη ινηπφλ, κηα δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ βηνινγηθψλ απηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιίκλεο ζε επνρηαθή βάζε, θαζψο θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαλνκήο θαη αθζνλίαο ησλ δηζχξσλ Dreissena polymorpha ζην πδαηηθφ απηφ 

νηθνζχζηεκα θαη ζηηο παξνρέο ηνπ. 
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5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ή 

ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ιηκλψλ θαη θξαγκαιηκλψλ, αληίζηνηρα  ηεο Δπξψπεο 

(Guidance document n. 13, Working group 2A): α) νη ηηκέο ησλ πδξνκνξθνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ππαγνξεχνπλ ην κέγηζην νηθνινγηθφ δπλακηθφ, θαη β) νη ηηκέο ησλ θπζηθψλ 

– ρεκηθψλ παξακέηξσλ ππνζηεξίδνπλ ην κέγηζην θαη θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ θαη 

ηελ θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ ε ηαμηλφκεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

ζε κέηξηα, ειιηπή θαη θαθή θαηάζηαζε ή νηθνινγηθφ δπλακηθφ γίλεηαη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

5.1 Οηθνινγηθό δπλακηθό ηνπ Σακηεπηήξα «Ν. Πιαζηήξα» 

Αθνινπζψληαο ην δηάγξακκα ξνήο-δηαδξνκήο απνθάζεσλ (Δηθ. 5.1) φπσο ζην 

Guidance document n. 13 γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ξφισλ ησλ βηνινγηθψλ, 

πδξνκνξθνινγηθψλ θαη θπζηθν-ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Σαπξσπνχ (Σακηεπηήξαο 

«Ν. Πιαζηήξα») πξνθχπηεη φηη: ε ηαμηλφκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη απφ ηα θπζηθά-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ (Δηθ. 5.1). 

Αλ θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαη γηα ηηο δχν 

ρξνληέο (2009-10) ραξαθηεξίδεη ηνλ ηακηεπηήξα κε θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ απηφ 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ λεξνχ 

θαη ηε κε αλίρλεπζε εηδηθψλ ξχπσλ. Ζ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ δελ ππνζηεξίδεη θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηελ εθηίκεζε γηα θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ θη απηφ 

ζπλδέεηαη:  

Α) κε ην κεγάιν πεξηερφκελν ηνπ λεξνχ ζε ζξχκκαηα θαη θεξηέο χιεο απφ ηα 

ξέκκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο (έληνλε εδαθηθή δηάβξσζε ηνπ Φιχζρε – 

Παξάξηεκα), 

Β) άθζνλνπο λεθξνχο θπηνπιαγθηηθνχο νξγαληζκνχο,  

Γ) νξγαληζκνχο κε παξαζηηηθνχο κχθεηεο νη νπνίνη αλ θαη δελ πξνζκεηξψληαη 

ζηε βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνχ, κεηψλνπλ ηε δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη απνηεινχλ 

πιηθφ γηα απνηθνδφκεζε θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχλ θαηαλάισζε νμπγφλνπ, ην νπνίν 

θαη παξνπζηάδεη κεησκέλεο ηηκέο. 
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Δηθόλα 5.1 Γηάγξακκα ξνήο–απνθάζεσλ ζχκθσλα κε Guidance document n. 13 γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Αθφκε, νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ δελ ππνζηεξίδνπλ θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηελ εθηίκεζε γηα θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ. Μάιηζηα, ν 

ζπλδπαζκφο πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ θσζθφξνπ θαη ζρεηηθά ρακειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ αδψηνπ πνπ θαίλεηαη φηη επηθξαηνχλ ζηνλ ηακηεπηήξα κπνξεί λα 

επλνήζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ αδσηνδεζκεπηηθνχ, γλσζηνχ ηνμηθνχ θπαλνβαθηεξίνπ 

Anabaena bergii. Μηα ηέηνηα αχμεζε, ε νπνία είλαη πηζαλή ζα νδεγήζεη ζε 

ππνβάζκηζε ηνπ θαινχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ. Ζ επηβάξπλζε ζε θψζθνξν ζηελ 

ιίκλε πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκκάησλ ζηα ξέκκαηα ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαζψο θαη απφ ηελ απνζχλζεζε ηνπ πινχζηνπ ζε νξγαληθνχ 

πιηθνχ ηνπ ππζκέλα ηεο ιίκλεο.  

πλεπψο, ε εθηίκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ σο θαιφ δε γίλεηαη κε 

βεβαηφηεηα θαζφζνλ ηα θπζηθά-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ δελ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ελψ ε δηαηήξεζε ηεο παξαθνινχζεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ηδηαίηεξα γηα ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο (Μάηνο-Οθηψβξηνο). Αθφκε, ε ππνβάζκηζε 

απφ ζέζε αλαθνξάο πνπ ζεσξήζεθε ν ηακηεπηήξαο ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηα 
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δεδνκέλα 1987-88  ζε ζέζε κε θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ ηάζε γηα πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ κε ζηνρεπκέλε 

βηνπαξαθνινχζεζε θαη ρεκηθή παξαθνινχζεζε ζε φιν ην νηθνζχζηεκα.  

 

 

 
 

 

Δηθόλα 5.2 Δθηίκεζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Γπλακηθνχ ηνπ Σ. Λ. ‗Ν. Πιαζηήξα‘ θαη ησλ 

ξεκκάησλ ηεο πδξνινγηθήο ηνπ ιεθάλεο.  
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6. ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   
 

 Χο πξνο ηα ξππαληηθά θνξηία ζηελ πεξηνρή ζπλνιηθά παξάγνληαη 157 ηνλ. 

Αδψηνπ εηεζίσο απφ φιεο ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ απφ απηφ θαηαιήγεη ζηελ Σ.Λ. «Ν. Πιαζηήξα» ιφγσ θαη ηεο έθπιπζεο ησλ 

εδαθψλ κέζσ ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ. Σν ζπλνιηθφ θνξηίν θσζθφξνπ 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε θηάλεη ηνπο 52 ηφλλνπο εηεζίσο ηηκή πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αξθεηά πςειή θαη εμεγείηαη απφ ηελ ζεκαληηθή πίεζε πνπ ππάξρεη κέζσ 

ησλ αλζξσπνγελψλ θαη δσηθψλ ιπκάησλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο ξππαληηθέο πηέζεηο. 

Απν ηηο κεηξήζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ παξαηεξήζεθε 

ζηξσκάησζε ηεο ιίκλεο κε ην ζεξκνθιηλέο λα θπκαίλεηαη ζε βάζε 7-8 m απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν pH, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο θπζηθνρεκηθέο 

παξακέηξνπο, δελ παξνπζηάδεη ζρεδφλ θακία κεηαβνιή κε ην βάζνο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν νμπγφλν θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχιηνο- Αχγνπζηνο 2009) παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ζην ππνιίκλην 

ζε ζρέζε κε ην επηιίκλην θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν ζε δηκηθηηθέο ιίκλεο κε φρη πνιχ 

κεγάιε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα (νιηγν-κεζφηξνθεο). Σν ζεξκνθιηλέο δηαηαξάζζεηαη 

θαη ηα λεξά ηεο ιίκλεο αλακηγλχνληαη θαηά βάζνο ηνπο κήλεο Ννέκβξην 2009 θαη 

Μάξηην 2010 φπνπ παξαηεξνχληαη ειάρηζηεο κεηαβνιέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ κε ην βάζνο. 

Απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ ησλ ξεκκάησλ σο πξνο ηα 

ζξεπηηθά άιαηα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. ηελ 

Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη ηηκέο ησλ ρεκηθψλ παξακέηξσλ έρνπλ γεληθψο ρακειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα ξέκκαηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ιφγσ ηεο αξαίσζεο θαη 

ησλ βηνγεσρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε απηή. Όπσο ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε έηζη θαη ζηελ Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» νη ζπγθεληξψζεηο ησλ 

ζξεπηηθψλ αιάησλ θπκαίλνληαη απφ ζρεηηθά ρακειέο έσο κέηξηεο κε εμαίξεζε ηα 

θσζθνξηθά θαη ηα ακκσληαθά, ηα νπνία ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο έρνπλ ζρεηηθά 

πςειέο ηηκέο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα βαξέα κέηαια πνπ αληρλεχζεθαλ νη 

ζπγθεληξψζεηο ήηαλ θάησ απφ ηα φξηα κέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε εμαίξεζε ηνλ 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.196  

 

ίδεξν θαη ην Μαγγάλην πνπ εκθάληζε πςειέο ηηκέο ζηνπο ιηκλαίνπο ζηαζκνχο PLA2 

θαη PLA10 αιιά θαη ζηα ξέκκαηα ηεο πεξηνρήο (ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ν ίδεξνο 

μεπέξαζε θαη ην φξην ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην PLC7). Δπίζεο, πςειά κηθξνβηαθά 

θνξηία (θνινβαθηεξηνεηδή θαη εληεξφθνθθνη) αληρλεχζεθαλ ζε 3 βαζηθά ξέκκαηα ηεο 

πεξηνρήο (PLA2, PLA6 θαη PLA7), θάηη πνπ ππνδεηθλχεη αλεμέιεγθηε δηάζεζε 

αζηηθψλ ή/θαη δσηθψλ ιπκκάησλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα ξέκκαηα απηά. 

πλνιηθά 65 είδε θπηνπιαγθηνχ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηακηεπηήξα θαη ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηδψλ (43) αλά δείγκα παξαηεξήζεθε ζηε ζέζε PLA10 ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2009, ελψ ν ρακειφηεξνο (11) ζηε ζέζε PLA2 ην Ννέκβξην ηνπ 

2009. Με εμαίξεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη ην Μάην ηνπ 2010, ηελ ππφινηπε 

πεξίνδν ζην ζηαζκφ PLA10 θαηαγξάθεθαλ ηα πεξηζζφηεξα είδε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άιινπο δχν ζηαζκνχο, ελψ ν ζηαζκφο PLA2 ήηαλ ν «θησρφηεξνο» ζηαζκφο ζε είδε 

θπηνπιαγθηνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εκεξνκελίεο. 

ηα δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο 

παξαηεξήζεθε κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ νξγαληζκψλ (έσο θαη 50%) θπξίσο δηαηφκσλ 

(γέλε Cyclotella, Synedra) θαη ρξπζνθπθψλ (γέλνο Dinobryon) θαη άθζνλα νξγαληθά 

ζξχκκαηα.  

Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε λεθξνχ πιηθνχ θπηνπιαγθηνχ θαη ην πςειφ πνζνζηφ 

παξαζηηηζκνχ αλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά θξαγκαιηκλψλ ελ ηνχηνηο κπνξεί λα 

ππνβνεζήζνπλ ηε κεηάβαζε ζε κία ιηγφηεξν νιηγφηξνθε ή κεζφηξνθε θαηάζηαζε ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ λεξνχ απμεζεί. Αιισζηε, ε παξνπζία 

ηνμηθνχ θπαλνβαθηεξίνπ ζηνλ ηακηεπηήξα ππνδειψλεη θαη ηελ πηζαλφηεηα 

επηθξάηεζήο ηνπ ζε πεξηφδνπο κε κεγαιχηεξν ρξφλν παξακνλήο ηνπ λεξνχ. 

H εξεπλεζέληα πδξφβηα ρισξίδα πνπ αλεπξέζεθε κέρξη ηψξα ζηηο δεηγκαηνιεςίεο 

ζηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» πεξηιακβάλεη 12 δηαθνξεηηθά είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα: 

Myriophyllum spicatum L., Potamogeton perfoliatus L., Ceratophyllum demersum L. 

ήηαλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη κε ηελ κεγαιχηεξε αθζνλία ζηελ πεξηνρή. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ είδε θαη άηνκα απηψλ βξέζεθαλ ζηελ δπηηθή πιεπξά 

ηεο ιίκλεο φπνπ απαληψληαη ηνπνγξαθηθά νκαιέο αθηέο θαη ηιπψδεο ππφζηξσκα. Αλ 

θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο κε βάζε 

ηα καθξφθπηα, θαζψο επίζεο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νη ζπλζήθεο αλαθνξάο γηα 
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Σερλεηέο Λίκλεο φπσο ηνπ «Ν. Πιαζηήξα», ηα ηξία πξναλαθεξζέληα είδε επλννχληαη 

απφ ζπλζήθεο πςεινχ νξγαληθνχ θνξηίνπ. 

Ζ βελζηθή παλίδα ζηε ηερλεηή Λίκλε «Ν. Πιαζηήξα» ραξαθηεξίδεηαη απφ πάξα 

πνιχ πεξηνξηζκέλε βελζηθή ζχζηαζε θαη αθζνλία. Ζ θαηάηαμή ηεο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηα Νεξά (2000/60/ΔΔ), ζπλαληά δπζθνιίεο 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλππαξμίαο Δζληθνχ ή Σνπηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε. Παξά ηαχηα, θαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ βελζηθψλ 

καθξναζπνλδχισλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί φηη επξίζθεηαη ζε κία αξθεηά θαιή 

θαηάζηαζε. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ζπλδπάζηεθαλ φια ηα αλσηέξσ 

δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 

2000/60/ΔΔ θαη πξνέθπςε φηη ε ρεκηθή θαηάζηαζε ηεο Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» είλαη 

κέηξηα (κε επηθχιαμε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ), ελψ ε 

νηθνινγηθή θαηάζηαζε σο πξνο ην θπηνπιαγθηφ είλαη θαιή κε ηάζε φκσο 

ππνβάζκηζεο, θάηη ζην νπνίν ζπκθσλνχλ ελ πνιινίο θαη ηα επξήκαηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ καθξναζπνλδχισλ θαη ησλ καθξνθχησλ. Χο εθ ηνχηνπ ε 

ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Σακηεπηήξα είλαη θαιό κε πνιιέο 

φκσο πηζαλφηεηεο λα εθπέζεη ζην κέηξην θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, εθφζνλ 

ζπλερίζνπλ λα αζθνχληαη νη πεξηγξαθείζεο ξππαληηθέο πηέζεηο. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ 

φηη ε Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» δέρεηαη πηέζεηο απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε, νη νπνίεο έρνπλ εκθαλείο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα λεξνχ 

θαη ζηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ηνπ Σακηεπηήξα. Γηα απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα ψζηε λα δηαηεξεζεί ην θαιφ 

νηθνινγηθφ δπλακηθφ ζηνλ Σακηεπηήξα, δεδνκέλνπ εθηφο ησλ άιισλ θαη φηη ζεσξείηαη 

πξνζηαηεπφκελν πδάηηλν ζψκα αθνχ ην λεξφ ηνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε. Σα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Σακηεπηήξα πνπ 

αθνινπζνχλ ην πλεχκα ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

A. Άκεζα Μέηξα 

1) Δγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 3 απηφκαησλ, ηειεκεηξηθψλ ζηαζκψλ 

παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ ζε ζέζεηο πνπ δέρνληαη ζεκαληηθέο 

ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα» (1 θνληά ζηελ πδξνιεςία θαη 1 

κεηαμχ PLA9 θαη PLA10 θαη 1 θνληά ζηνλ ζηαζκφ PLA2). πγθεθξηκέλα, νη 3 
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απηνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα κεηξνχλ ζπλερψο θαη κε αμηφπηζην ηξφπν ηελ 

ζηάζκε, ην pH, ην δηαιπκέλν νμπγφλν, ηελ αγσγηκφηεηα, ηελ ζεξκνθξαζία θαη 

ηελ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σα δεδνκέλα ζα θαηαγξάθνληαη ζε σξηαία βάζε θαη 

ζα κεηαθέξνληαη κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS) ζε εκεξήζηα 

βάζε ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Δπηπξφζζεηα, ηα ζηνηρεία ζα θαηαρσξνχληαη 

ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα πξνβάινληαη ζε ζχζηεκα webGIS ψζηε λα ππάξρεη 

άκεζε νπηηθνπνίεζε ηνπο ελψ ζα εηδνπνηείηαη ν ρξήζηεο φηαλ νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο παξακέηξνπο μεπεξάζνπλ έλα πξναπνθαζηζκέλν φξην πνηφηεηαο 

λεξνχ.  

2) Δπνπηηθή παξαθνινχζεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο λεξνχ ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα». χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα θαη ηηο ελδείμεηο 

ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ Σακηεπηήξα, πξνηείλεηαη λα μεθηλήζεη 

πξφγξακκα επνπηηθήο παξαθνινχζεζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αλσηέξσ ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο (κε εμαίξεζε απηέο γηα ηηο 

νπνίεο αληρλεχζεθαλ ακειεηέεο ζπγθεληξψζεηο ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη 

δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ξππαληηθέο πηέζεηο), κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 

θνξέο θαη‘ έηνο (θαηα πξνηίκεζε ζην δηάζηεκα Μαίνπ – Οθησβξίνπ). Ζ 

παξαθνινχζεζε απηή ζα επηθαηξνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο κειέηεο 

θαζψο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηεο Σ. Λ. «Ν. 

Πιαζηήξα», ζε εηήζηα βάζε, ελψ ζα παξνπζηάδεη ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ιίκλεο. Σν 

πξνηεηλφκελν πξφγξακκα επνπηηθήο παξαθνινχζεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απηφκαησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ ρεκηθψλ παξακέηξσλ 

(ζξεπηηθά άιαηα, ίδεξνο, Μαγγάλην), ηα νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή θαη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο βηνινγηθέο παξακέηξνπο (θπηνπιαγθηφ θαη 

καθξναζπφλδπια). Οη ζηαζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επνπηηθή 

παξαθνινχζεζε είλαη νη PLA9 (πιεζίνλ ησλ ξππαζκέλσλ ξεκκάησλ), PLA5 

(πνπ παξαηεξείηαη επηβάξπλζε ζηηο βηνινγηθέο παξακέηξνπο), PLA7 

(πδξνιεςία) θαη PLA2 (πιεζίνλ ξέκκαηνο πνπ δηέξρεηαη απφ ηρζπνηξνθεία 

θαη κεηαθέξεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θεξηψλ πιψλ). Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ζα είλαη ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηγξάθεη φια ηα 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.199  

 

αλσηέξσ θαη ζα δίδεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε πνηφηεηαο λεξνχ 

εθφζνλ ρξεηαζηεί.  

Β. Έκκεζα Μέηξα 

1) Ο έιεγρνο γηα παξάλνκεο ζπλδέζεηο δηθηχνπ θαη ζεκεηαθέο εθθνξηίζεηο 

ιπκκάησλ ζηα ξέκκαηα Μεγάιν Πνηάκη θαη ζην ξέκκα εθηξνπήο ηνπ 

Κεξαζηψηε. Ζ χπαξμε ζεκαληηθνχ θνξηίνπ κηθξνβηαθψλ ζηα αλσηέξσ 

ξέκκαηα ππνδεηθλχνπλ ζαθψο ηελ δηάζεζε αζηηθψλ ή θαη δσηθψλ ιπκκάησλ 

απφ νηθίεο ή θαη μελνδνρεία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ νηθηζκψλ 

Κξπνλεξίνπ, Καιπβίσλ, Πεδνχιαο θαη Καιπβίσλ Φπιαθηήο. Οη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πξέπεη λα ειέγμνπλ άκεζα γηα ηέηνηεο παξφλνκεο ζπλδέζεηο θαη‘ 

αξρήλ ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα ηεο πεξηνρήο ψζηε λα ζηακαηήζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απηή ε ζεκαληηθή ξππαληηθή πίεζε. Δπίζεο, ην 

ελδερφκελν ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκκάησλ ζα 

έπξεπε λα εμεηαζζεί ζαλ κηα κφληκε ιχζε αληηκεηψπηζεο ηνπ αλσηέξσ 

πξνβιήκαηνο, πξνζέγγηζε πνπ είλαη απαξαίηεηε κέζα ζην επξχηεξν 

αλαπηπμηαθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο (ν λένο Γήκνο Πιαζηήξα ζα έρεη κφληκν 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 5.000 άηνκα θαη επηζθέπηεο πάλσ απφ 60.000 άηνκα 

εηεζίσο). 

2) Γηα ην πξφβιεκα ηεο νζκήο θαη δπζάξεζηεο γεχζεο πνπ έρεη ην πφζηκν λεξφ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Σ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα», πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαλνκήο θαη αθζνλίαο ησλ δηζχξσλ Dreissena polymorpha 

πνπ ζπλαληήζεθαλ θνληά ζε ηζηκεληέληεο θαηαζθεπέο φπσο ην θξάγκα θαη ε 

πδξνιεςία. Ζ ππεξζπγθέληξσζε θαη ε απνζχλζεζε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ, 

νξηζκέλεο θνξέο εληφο θαη ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ, δεκηνπξγνχλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (αληίζηνηρν 

πξφβιεκα είρε παξαηεξεζεί θαη ζην Αγξίλην πξηλ απφ νξηζκέλα ρξφληα). 

3) Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεπζεί ε αλαξπζκηζηηθή δεμακελή αθνχ 

απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην εξεκίαο ηνπ λεξνχ πξηλ εηζέιζεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηθξαρζεί ν ρψξνο 

θαη λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, απφ ην 

θνηλφ (λα απαγνξεπηεί ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο γχξσ απφ ηελ δεμακελή κε 

ΗΥ απηνθίλεην). Ζ αλεμέιεγθηε πξφζβαζε ζε κηα ηφζν επαίζζεηε πεξηνρή έρεη 
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δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα δηάζεζεο απνξξηκκάησλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

δεμακελή έρεη απνηεζεί έλα ζηξψκα ηιχνο θαη ιφγσ ησλ βηνγεσρεκηθψλ 

δηεξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ νξγαληζκνχο 

(θαιάκηα, θπηνπιαγθηφ, θηι), ε απνζχλζεζε ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεί θάπνηα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζην πφζηκν λεξφ. ζα ήηαλ ζθφπηκν 

λα θαιπθζεί ν ππζκέλαο ηεο αλαξπζκηζηηθήο δεμακελήο κε θάπνην γεσχθαζκα 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη βηνγεσρεκηθέο δηεξγαζίεο εληφο ηνπ. 

4) Ζ εδαθηθή δηάβξσζε ηνπ θιχζρε πνπ είλαη έληνλε θαηά πεξηφδνπο (ζπλήζσο 

θάζε άλνημε/αξρέο θαινθαηξηνχ) δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

ιίκλε κεηαθέξνληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηδήξνπ θαη Μαγγαλίνπ εληφο 

απηήο θαη κεηψλνληαο ηνλ σθέιηκν φγθν ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ ζθφπηκν 

λα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν θαηαζθεπήο κηθξψλ θξαγκάησλ αλάζρεζεο 

θεξηψλ πιψλ ζην ξέκκα Καξηηζηψηε πνπ φπσο θαίλεηαη ζην κνληέιν 

εθηίκεζεο εδαθηθήο δηάβξσζεο παξέρεη ζεκαληηθνχο φγθνπο θεξηψλ πιψλ 

εηεζίσο (πάλσ απφ 30.000 t). 

5) Ζ βφζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ θαη βννεηδψλ δίπια ζηελ αθηνγξακκή ηεο 

ιίκλεο είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζα έπξεπε λα απνθεχγεηαη αθνχ δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο πηέζεηο ηνπηθά θαη αλ επεθηαζεί πεξαηηέξσ ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα πνηφηεηαο λεξνχ. Χο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

δεκηνπξγεζεί κηα δψλε πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο ζε κηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

200m απφ ηελ κέζε ρεηκεξηλή αθηνγξακκή (ζηάζκε +782m) φπνπ ζα 

απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε ησλ δψσλ θαη ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα. Δπίζεο, ζα 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα πξνσζεζνχλ ζηελ πεξηνρή πξαθηηθέο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

θαη θηελνηξνθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, θάηη πνπ ζα 

κείσλε ζεκαληηθά ηηο ξππαληηθέο πηέζεηο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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Δηθόλα Π.1  Μεηαβνιή θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα
1
, δηαιπκ. 

νμπγφλν, ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA1, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.1  Μεηαβνιή θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA1, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 

 

                                                           
1
 Δγηλε κεηαηξνπή κνλάδσλ απφ κS/cm ζε mS/m ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο, γηα ιφγνπο 

παξνπζίαζεο. 
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Δηθόλα Π.3  Μεηαβνιή θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA1, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα Π.4  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

5 10 15 20 25 30

Παξάκεηξνο

Β
ά

ζ
ν

ο
 (

m
)

pH Clark DO (mg/L)

Conductivity (mS/m) Temperature (C)

0

5

10

15

20

25

30

35

5 10 15 20 25 30

Παξάκεηξνο
Β

ά
ζ
ν

ο
 (

m
)

pH Clark DO (mg/L)

Conductivity (mS/m) Temperature (C)



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.5  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απγνχζηνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.6  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.7  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.8  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA2, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.9 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA3, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.10 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA3, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.11  Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA3, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.12 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA3, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.13 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA4, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.14 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA4, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.15 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA4, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.16 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA4, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.17 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA5, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.18 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA5, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.19 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA5, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.20 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA5, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.21 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.22 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.23 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.24 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.25 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA6, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαΐνπ 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.26 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.27 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απγνχζηνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.28 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.29 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.30 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.31 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA7, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαΐνπ 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.32 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA8, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.33 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA8, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.34 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA8, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.35 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA9, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.36 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA9, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.37 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA9, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.38 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA9, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.39 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA9, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαΐνπ 2010. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.40 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ηνπιίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.41 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απγνχζηνπ 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.42 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επηεκβξίνπ 2009. 
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Δηθόλα Π.43 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Ννεκβξίνπ 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Π.44 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαξηίνπ 2010. 
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Δηθόλα Π.45 Μεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ (pH, αγσγηκφηεηα, δηαιπκ. 

νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία) κε ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο ζηε ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο PLA10, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ Μαΐνπ 2010. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
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ΡΔΜΜΑΣΑ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ Σ. Λ. ‘Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ’ 

 

Σημείο 
Δειγματοληψίασ Ημερομηνία NO3_mgL NO2_mgL NH4_mgL PO4_mgL 

Κατηγορίεσ 
ποιότητασ 

PLC 1 Ιουλ-09 0.1100 0.0160 0.0130 0.5300 Υψηλθ 

PLC 2 Ιουλ-09 0.1300 0.0160 0.0130 0.0800 Καλθ 

PLC 3 Ιουλ-09 0.2500 0.0160 0.0130 0.0800 Μέτρια 

PLC 4 Ιουλ-09 0.2400 0.0160 0.0350 0.8900 Φτωχθ 

PLC 5 Ιουλ-09 0.0520 0.0160 0.0180 0.0800 Κακθ 

PLC 6 Ιουλ-09 0.2700 0.0160 0.0130 0.1600  

PLC 7 Ιουλ-09      

PLC 1 Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.1500  

PLC 2 Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0900  

PLC 3 Σεπ-09      

PLC 4 Σεπ-09 0.1900 0.0160 0.0390 0.1000  

PLC 5 Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0600  

PLC 6 Σεπ-09      

PLC 7 Σεπ-09      

PLC 1 Νοε-09 0.1270 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 2 Νοε-09      

PLC 3 Νοε-09      

PLC 4 Νοε-09 0.3300 0.0160 0.0190 0.0800  

PLC 5 Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 6 Νοε-09 0.2930 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 7 Νοε-09 0.3490 0.0160 0.0350 0.0800  

PLC 1 Μαρ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 2 Μαρ-10      

PLC 3 Μαρ-10      

PLC 4 Μαρ-10 0.2200 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 5 Μαρ-10 0.0200 0.0160 0.0130 0.0900  

PLC 6 Μαρ-10 0.1700 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 7 Μαρ-10 0.2100 0.0160 0.0130 0.0800  

PLC 1 Μαϊ-10 0.10 0.02 0.01 0.11  

PLC 2 Μαϊ-10      

PLC 3 Μαϊ-10      

PLC 4 Μαϊ-10 0.10 0.02 0.01 0.08  

PLC 5 Μαϊ-10 0.19 0.02 0.01 0.12  

PLC 6 Μαϊ-10 0.32 0.02 0.02 0.11  

PLC 7 Μαϊ-10 0.19 0.02 0.01 0.13  

PLC 1 Ιουλ-10 0.13 0.02 0.06 0.14  

PLC 2 Ιουλ-10      

PLC 3 Ιουλ-10      

PLC 4 Ιουλ-10 0.19 0.02 0.05 0.10  

PLC 5 Ιουλ-10 0.10 0.02 0.01 0.08  
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PLC 6 Ιουλ-10 0.35 0.02 0.01 0.20  

PLC 7 Ιουλ-10 0.40 0.02 0.01 0.13  

 

 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΥΖΜΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Σ. Λ. ‘Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ’ 

 

Σημείο 
Δειγματοληψί

ασ 
Ημερομηνί

α 

Διαλυμέν
ο 

Οξυγόνο 
(mg/l) 

Secch
i Disk 
(m) 

TotalN_mg
L 

TotalP_mg
L 

Κατηγορίε
σ 

ποιότητασ 

PLA 2   0m Μαρ-10 12.19 1.20 1.0000 0.0330 Υψηλθ 

PLA 3   0m Μαρ-10 12.03 1.50 1.0000 0.0380 Καλθ 

PLA 4  0m Μαρ-10 12.08 1.80 1.0000 0.0320 Μέτρια 

PLA 5   0m Μαρ-10 11.28 1.80 1.0000 0.0260 Φτωχθ 

PLA 6   0m Μαρ-10 10.60 1.20 1.0000 0.0290 Κακθ 

PLA 7  0m Μαρ-10 12.14 1.00 1.0000 0.0280  

PLA 8  0m            

PLA  9  0m Μαρ-10 12.30 1.20 1.0000 0.0330  

PLA 10  0m Μαρ-10 12.20 1.20 1.1000 0.0300  

PLA 2   0m Μαϊ-10     1 0.028  

PLA 3   0m Μαϊ-10     1.9 0.035  

PLA 4  0m Μαϊ-10     1.6 0.042  

PLA 5   0m Μαϊ-10     1 0.044  

PLA 6   0m Μαϊ-10 9.47 0.80 1.5 0.037  

PLA 7  0m Μαϊ-10 8.41 0.50 1 0.041  

PLA  9  0m Μαϊ-10 10.82 1.50 1 0.058  

PLA 10  0m Μαϊ-10 9.12 1.20 1 0.05  

PLA 1 10m Μαϊ-10     1 0.041  

PLA 1 25m Μαϊ-10     1 0.026  

PLA 2  10m Μαϊ-10     1 0.046  

PLA 2  20m Μαϊ-10     1 0.032  

PLA 3  15m Μαϊ-10     1 0.032  

PLA 4  15m Μαϊ-10     1 0.041  

PLA 5  5m Μαϊ-10     2 0.032  

PLA 6  5m Μαϊ-10     1.2 0.047  

PLA 7  5m Μαϊ-10     1 0.034  

PLA 7  15m Μαϊ-10     1 0.044  

PLA 9  5m Μαϊ-10     1.3 0.026  

PLA 10  5m Μαϊ-10     1 0.043  

PL ΓΔΞΑΜΔΝΖ Μαϊ-10 9.50   1.8 0.035  

PLA 1  0m Ιουλ-10 7.60 2.50 1.3000 0.0270  

PLA 2   0m Ιουλ-10 7.70 2.50 2.1000 0.0510  

PLA 3   0m Ιουλ-10 7.30 3.00 1.1000 0.0380  

PLA 4  0m Ιουλ-10 7.20 2.00 1.6000 0.0500  
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PLA 5   0m Ιουλ-10 7.30 3.50 2.0000 0.0350  

PLA 6   0m Ιουλ-10 7.40 2.50 1.0000 0.0590  

PLA 7  0m Ιουλ-10 7.40 3.50 1.0000 0.0470  

PLA 8  0m Ιουλ-10 7.40 2.00 1.1000 0.0620  

PLA  9  0m Ιουλ-10 7.40 3.50 1.7000 0.0610  

PLA 10  0m Ιουλ-10 7.40 3.50 1.4000 0.0450  

PLA 1 4m Ιουλ-10 8.13        

PLA 1 20m Ιουλ-10     1.0000 0.0760  

PLA 2  4m Ιουλ-10 7.90        

PLA 2  10m Ιουλ-10     1.5000 0.0540  

PLA 2  20m Ιουλ-10     1.1000 0.0620  

PLA 3  4m Ιουλ-10 7.80        

PLA 3  10m Ιουλ-10     1.6000 0.0420  

PLA 4  05m Ιουλ-10 7.80   1.8000 0.0640  

PLA 5  5m Ιουλ-10 7.96   1.0000 0.0650  

PLA 6  5m Ιουλ-10 7.70   1.0000 0.0560  

PLA 7  5m Ιουλ-10 7.95   1.0000 0.0570  

PLA 7  15m Ιουλ-10     2.1000 0.0440  

PLA 8  4m Ιουλ-10 7.80        

PLA 8  10m Ιουλ-10     1.6000 0.0580  

PLA 9  5m Ιουλ-10 7.70   1.2000 0.0580  

PLA10 4m Ιουλ-10 7.76        

 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ Σ. Λ. ‘Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ’ 

 

Σημείο 
Δειγματοληψίασ / 

Βάιοσ Ημερομηνία NO3_mgL NO2_mgL NH4_mgL PO4_mgL 

PLA 1  1m Ιουλ-09 0.0600 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 2  1m Ιουλ-09 0.0220 0.0160 0.0130 0.1200 

PLA 3  1m Ιουλ-09 0.0720 0.0160 0.0320 0.0800 

PLA 4 1m Ιουλ-09 0.0450 0.0160 0.1250 0.0800 

PLA 5  1m Ιουλ-09 0.0420 0.0160 0.0220 0.0900 

PLA 6 1m Ιουλ-09 0.0310 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 7 1m Ιουλ-09 0.0260 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 8  1m Ιουλ-09 0.0270 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 9 1m Ιουλ-09 0.0260 0.0160 0.0160 0.1000 

PLA 10  1m Ιουλ-09 0.0320 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA  10  5m Ιουλ-09 0.0300 0.0160   0.0800 

PLA 1  10m Ιουλ-09 0.0510 0.0160   0.0800 

PLA 1  20m Ιουλ-09 0.3210 0.0160   0.0800 

PLA 1  5m Ιουλ-09 0.0430 0.0160   0.0800 

PLA 2  10m Ιουλ-09 0.0450 0.0160   0.1200 
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PLA 2  20m Ιουλ-09 0.3210 0.0160   0.0800 

PLA 2  5m Ιουλ-09 0.0290 0.0160   0.0800 

PLA 3  10m Ιουλ-09 0.0380 0.0160   0.0800 

PLA 3  20m Ιουλ-09 0.0900 0.0160   0.1100 

PLA 4  10m Ιουλ-09 0.0270 0.0160   0.0800 

PLA 4  20m Ιουλ-09 0.3300 0.0160   0.0800 

PLA 4  5m Ιουλ-09 0.0460 0.0160   0.0800 

PLA 5  10m Ιουλ-09 0.0440 0.0160   0.0800 

PLA 5  5m Ιουλ-09 0.0490 0.0160   0.0800 

PLA 7  10m Ιουλ-09 0.0350 0.0160   0.0800 

PLA 7  5m Ιουλ-09 0.0600 0.0160   0.0800 

PLA 8  10m Ιουλ-09 0.0560 0.0160   0.0800 

PLA 8  5m Ιουλ-09 0.0470 0.0160   0.0800 

PLA 9  4m Ιουλ-09 0.0650 0.0160   0.0800 

            

PLA 1  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 2   0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 3   0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0240 0.1200 

PLA 4  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0680 0.0800 

PLA 5   0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.1820 0.0800 

PLA 6   0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.1280 0.0900 

PLA 7  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.1000 

PLA 8  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0270 0.1100 

PLA  9  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.1000 

PLA 10  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.1200 

PLA 1  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 1  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 2   5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0900 

PLA 2  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 2  15m Σεπ-09 0.1600 0.0160   0.0800 

PLA 3   5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.1200 

PLA 3  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 3  15m Σεπ-09 0.2100 0.0160   0.0800 

PLA 3  20m Σεπ-09 0.3150 0.0160   0.0800 

PLA 4  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 4  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 4 15m Σεπ-09 0.2400 0.0160   0.1300 

PLA 5  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.1100 

PLA  6  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 7  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 7  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 8  5m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.1500 

PLA 8  10m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 10  0m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.1200 
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PLA 10  2m Σεπ-09 0.1000 0.0160   0.0800 

            

PLA 1  0m Νοε-09 0.1030 0.0160 0.0260 0.0800 

PLA 2   0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0900 

PLA 3   0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 4  0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 5   0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 6   0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 7  0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0220 0.0800 

PLA 8  0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA  9  0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 10  0m Νοε-09 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 1 5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0900 

PLA 1  10m Νοε-09 0.1100 0.0160   0.1100 

PLA 1  20m Νοε-09 0.3110 0.0160   0.1000 

PLA 2   5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0900 

PLA 2  10m Νοε-09 0.1120 0.0160   0.1200 

PLA 2  20m Νοε-09 0.4220 0.0160   0.1500 

PLA 3   5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.1400 

PLA 3  10m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0900 

PLA 3  15m Νοε-09 0.1410 0.0160   0.1300 

PLA 4  5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 4  10m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 4 15m Νοε-09 0.1500 0.0160   0.0800 

PLA 5  5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA  6  5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 7  5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 7  10m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 8  5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 8  10m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA  9 2,5m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 10  2m Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLD1 Νοε-09 0.1000 0.0160   0.0800 

PLA 1  0m           

PLA 2   0m Μαρ-10 0.2400 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 3   0m Μαρ-10 0.1800 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 4  0m Μαρ-10 0.2000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 5   0m Μαρ-10 0.2300 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 6   0m Μαρ-10 0.2000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 7  0m Μαρ-10 0.2200 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 8  0m           

PLA  9  0m Μαρ-10 0.2200 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 10  0m Μαρ-10 0.2400 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 2  10m Μαρ-10 0.2600 0.0160 0.0130 0.0800 
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PLA 2  20m Μαρ-10 0.2200 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 3  10m Μαρ-10 0.2400 0.0160 0.0690 0.0800 

PLA 4  5m Μαρ-10 0.2100 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 5  10m Μαρ-10 0.2100 0.0160 0.0180 0.0800 

PLA6 2m Μαρ-10         

PLA 7  5m Μαρ-10 0.1900 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 7  10m Μαρ-10 0.2000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 9  4m Μαρ-10 0.2200 0.0160 0.0130 0.0900 

PLA10 3m Μαρ-10         

PLD2 Μαρ-10 0.2300 0.0160 0.0130 0.1100 

            

PLA 1  0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA 2   0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA 3   0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 4  0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA 5   0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 6   0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 7  0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA  9  0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.12 

PLA 10  0m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.11 

PLA 1 10m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 1 25m Μαϊ-10 0.228 0.016 0.013 0.08 

PLA 2  10m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 2  20m Μαϊ-10 0.226 0.016 0.013 0.08 

PLA 3  15m Μαϊ-10 0.131 0.016 0.043 0.1 

PLA 4  15m Μαϊ-10 0.16 0.016 0.013 0.12 

PLA 5  5m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA 6  5m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.09 

PLA 7  5m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.1 

PLA 7  15m Μαϊ-10 0.167 0.016 0.013 0.08 

PLA 9  5m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

PLA 10  5m Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.11 

PL ΓΔΞΑΜΔΝΖ Μαϊ-10 0.1 0.016 0.013 0.08 

            

PLA 1  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0200 0.0800 

PLA 2   0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0160 0.1200 

PLA 3   0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1000 

PLA 4  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 5   0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1000 

PLA 6   0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1600 

PLA 7  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1400 

PLA 8  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1300 

PLA  9  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 10  0m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1100 
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PLA 1 4m Ιουλ-10         

PLA 1 20m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0180 0.1000 

PLA 2  4m Ιουλ-10         

PLA 2  10m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0220 0.1400 

PLA 2  20m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 3  4m Ιουλ-10         

PLA 3  10m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1200 

PLA 4  05m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1500 

PLA 5  5m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 6  5m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 7  5m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.1800 0.1500 

PLA 7  15m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1400 

PLA 8  4m Ιουλ-10         

PLA 8  10m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.0800 

PLA 9  5m Ιουλ-10 0.1000 0.0160 0.0130 0.1500 

PLA10 4m Ιουλ-10         

PL ΓΔΞΑΜΔΝΖ Ιουλ-10 0.1100 0.0160 0.0220 0.1300 
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

 

 

 

 

 

ΦΧΣ.1 Δληαηηθή βφζθεζε ζηηο φρζεο ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
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ΦΧΣ.2 Οηθηζκφο Νενρσξίνπ πιεζίνλ ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
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ΦΧΣ.3 Άπνςε ηεο Σερλ. Λ. «Ν. Πιαζηήξα». 
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ΦΧΣ.4 Απνξξίκκαηα παξαπιεχξσο ηεο αλαξπζκηζηηθήο δεμακελήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.245  

 

 

 

ΦΧΣ.5 Απνξξίκκαηα παξαπιεχξσο ηεο αλαξπζκηζηηθήο δεμακελήο. 
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ΦΧΣ.6 Δπηβαξπλζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ζην ξέκκα ηεο εθηξνπήο ηνπ π. Κεξαζηψηε.  
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ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΑΦΗΚΖ ΓΗΑΒΡΧΖ 

 

Οη ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πνιηηηθέο απαηηνχλ ηελ 

εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ πξνζηαζίαο ηεο 

ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί εκπεηξηθά θαη 

θπζηθά κνληέια. Σν πην δηαδεδνκέλν εκπεηξηθφ κνληέιν είλαη ην RUSLE 

(Αλαζεσξεκέλε Παγθφζκηα Δμίζσζε Απψιεηα Δδάθνπο - Revised Universal Soil 

Loss Equation), ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηελ USDA - NRCS (United States 

Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service) θαη ην νπνίν ζε 

ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα ηειεαλίρλεπζεο θαη γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) εθηηκά ηελ δπλεηηθή εηήζηα δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο κίαο 

ιεθάλεο απνξξνήο αλά κνλάδα επηθαλείαο.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ κε ην κνληέιν RUSLE 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε πέληε βαζηθψλ παξαγφλησλ (βξνρφπησζε, 

δηαβξσζηκφηεηα εδάθνπο, ηνπνγξαθία, θπηνθάιπςε θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα 

ειέγρνπ δηάβξσζεο). Ζ κέζε εηήζηα απψιεηα βάξνπο εδάθνπο αλά κνλάδα 

επηθαλείαο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε (Wischmeier et al.,1978, Renard et al, 

1996): 

A=R*K*LS*C*P, φπνπ   

 A: ε εηήζηα απψιεηα βάξνπο εδάθνπο αλά κνλάδα επηθαλείαο (t*ha
-1

*year
-1

) 

 R: ν ζπληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο [MJ*mm/(ha*h*year)] 

 K: ν ζπληειεζηήο δηαβξσζηκφηεηαο ησλ εδαθψλ [t*ha*h/(ha*MJ*mm)], 

 L: ν ζπληειεζηήο ηνπ κήθνπο θιίζεο [ - ]  

 S: ν ζπληειεζηήο ηνπ βαζκνχ θιίζεσο [ - ] 

 C: ν ζπληειεζηήο ηεο θπηνθάιπςεο θαη ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ [ - ] 

 P: ν ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο δηάβξσζεο [ - ] 

 

 πληειεζηήο βξνρόπησζεο - απνξξνήο R 

Ο ζπληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο R ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζε ηεο βξνρήο 

(Lal, 1990) θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παγθνζκίσο εκθαλίδεηαη σο ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο δηάβξσζεο εδαθψλ (Wischmeier, 1959, Stocking & Elwell, 1973, 

Wischmeier & Smith, 1978, Lo et al, 1985, Renard & Freimund, 1994). 
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Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν ζπληειεζηήο R είλαη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο έληαζεο 

βξνρήο. Δπεηδή σζηφζν ζπρλά δελ είλαη δηαζέζηκα δεδνκέλα έληαζεο βξνρήο, ν 

ζπληειεζηήο R κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ παξαθάησ εμίζσζε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα εηήζηαο θαη κεληαίαο βξνρφπησζεο: 

∑
12

1=i

)8188.0
P

2
iP

log5.1(

10*735.1=R  (Wischmeier and Smith, 1978), όπου 

 R: ζπληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο [MJ*mm/(ha*h*year
-1

)] 

 Pi: κέζε κεληαία βξνρφπησζε (mm) 

 P: εηήζηα βξνρφπησζε (mm) 

 

 πληειεζηήο δηαβξσζηκόηεηαο Κ 

Ο ζπληειεζηήο δηαβξσζηκφηεηαο Κ εθθξάδεη ηελ αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηελ 

δηάβξσζε θαη ζηελ απνδφκεζε ιφγσ απφπιπζεο θαη εμαξηάηαη απφ ηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (πθή, δνκή, ζπκκεηνρή νξγαληθνχ πιηθνχ θαη 

πεξαηφηεηα). εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαβξσζηκφηεηα ησλ εδαθψλ δηαδξακαηίδεη αθφκα 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο νξγαληθήο χιεο.  

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Κ γηα θάζε είδνο εδάθνπο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο νξγαληθήο χιεο, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1: 

 

Πίλαθαο 1 πληειεζηήο K [t*ha*h/(ha*MJ*mm)], (Stone et al, 2000, κε 

ηξνπνπνηήζεηο). 

Έδαθνο 
πκκεηνρή νξγαληθήο ύιεο 

Μέζε ηηκή < 2% > 2% 

Αξγηιψδεο  0,03 0,03 0,03 

Αξγηινπειψδεο  0,04 0,04 0,04 

Ακκνπειψδεο κε αδξφθνθθε άκκν  0,01 - 0,01 

Λεπηφθνθθε άκκνο  0,01 0,01 0,01 

Ακκνπειψδεο κε ιεπηφθνθθε άκκν   0,02 0,03 0,02 

Αξγηιψδεο (ζπκκεηνρή > 60%)  0,02 0,03 0,02 

Πειψδεο  0,04 0,04 0,03 

Πεινακκψδεο κε ιεπηφθνθθε άκκν  0,01 0,02 0,01 

Πειψδεο άκκνο  0,01 0,01 0,01 

Πεινακκψδεο κε πνιχ ιεπηφθνθθε άκκν  0,05 0,06 0,03 

Ακκψδεο  0,00 0,00 0,00 

Ακκναξγηινπειψδεο  0,03 - 0,03 

Ακκνπειψδεο  0,02 0,02 0,02 

Ηιπνπειψδεο  0,05 0,05 0,05 

Ηιπναξγηιψδεο  0,03 0,04 0,03 
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Ηιπναξγηινπειψδεο  0,04 0,05 0,04 

Πνιχ ιεπηφθνθθε άκκνο  0,06 0,06 0,05 

Ακκψδεο πειφο κε πνιχ ιεπηφθνθθε άκκν 0,05 0,05 0,04 
 

 

 πληειεζηήο ηνπνγξαθίαο LS  

Ζ ηνπνγξαθία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ειέγρνπλ 

ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο ηνπνγξαθίαο ζηελ δηάβξσζε 

αλεμάξηεηα ησλ ρξήζεσλ γεο πεξηγξάθνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο L θαη S. Ο 

ζπληειεζηήο L εθθξάδεη ην κήθνο ηεο θιίζεο θαη ν ζπληειεζηήο S εθθξάδεη ην πφζν 

απφηνκν είλαη ην αλάγιπθν. Αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή L επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηε δηάβξσζε απφ φηη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή S (The Technical Guide to 

RUSLE use in Michigan, 1998).  

Ο ζπλδπαζκέλνο ζπληειεζηή LS κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηελ αθφινπζε 

εμίζσζε: 

LS = [Flow accumulation*cell size / a]
0.4 

* [sin(slope) / b]
1.3

 (Moore et al, 1986), φπνπ 

 Flow accumulation: ν αξηζκφο ησλ θειηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνξξνή ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θειί 

 a: 22,13 m, ην πξφηππν κήθνο θιηηχνο θαηά USLE  

 b: 0,08960, ε πξφηππε θιίζε ηεο θιηηχνο θαηά USLE  

 Cell size: ην κέγεζνο ησλ θειηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνπ κνληέινπ  

 Slope: γσλία θιίζεο  

 

 

 πληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ C 

Ο ζπληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ C είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ 

θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε 

ησλ θαιιηεξγεηψλ - θπηνθάιπςεο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε κία πεξηνρή (ρισξίδα, ρξήζεηο γεο, πνζνζηφ βηνκάδαο) ζηελ απψιεηα εδαθψλ θαη 

εθθξάδεη ηελ εηήζηα εδαθηθή απψιεηα ζηνλ παξφλ θαζεζηψο θαη πσο απηή 

ελδερνκέλσο ζα κεηαβιεζεί κε ηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο (θαηαζθεπαζηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο, αιιαγέο θαιιηεξγεηψλ, θ.ιπ.) (Technical Guide to RUSLE use in 

Michigan, 1998). 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπηνθάιπςεο κηαο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δεδνκέλα ηειεαλίρλεπζεο. Ο πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο θπηνθάιπςεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο είλαη ν θαλνληθνπνηεκέλνο δείθηεο βιάζηεζεο NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), ν νπνίνο ζπζρεηίδεηαη θαιά κε ηελ 

πνζφηεηα ηεο βηνκάδαο (Van der Knijff, 2000). Γηα δεδνκέλα εηθφλαο πξνεξρφκελα 

απφ Landsat-ETM ν δείθηεο NDVI πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

NDVI = (NIR - IR) / (NIR + IR), φπνπ 

 NIR: ε θαζκαηηθή πεξηνρή ηνπ εγγχο ππεξχζξνπ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θάζκαηνο  

 IR: ε θαζκαηηθή πεξηνρή ηνπ ππεξχζξνπ ηνπ αλψηεξνπ νξαηνχ θάζκαηνο  

Ο δείθηεο βιάζηεζεο NDVI θπκαίλεηαη απφ -1,0 έσο 1,0. Οη ζεηηθέο ηηκέο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο κε θπηνθάιπςε (παξνπζία ρισξνθχιιεο), ηηκέο θνληά 

ζην κεδέλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο, ελψ αξλεηηθέο ηηκέο 

ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε λεξνχ, ρηνληνχ, πάγνπ θαη λεθψλ.  

Ο ζπληειεζηήο C ζπλδέεηαη κε ηνλ δείθηε βιάζηεζεο NDVI κε ηελ αθφινπζε 

εμίζσζε: 

C = exp [-α*

)NDVIβ(

NDVI
] (Van den Knijff, et al, 1999). 

φπνπ α θαη β είλαη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ζρήκα ηεο θακπχιεο ηεο 

Δηθφλαο 1. πλήζσο επηιέγνληαη νη ηηκέο 2 θαη 1 γηα ηνπο παξάγνληεο α θαη β 

αληίζηνηρα (Van den Knijff, et al, 2000). 
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Δηθόλα 1 ρέζε κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή C θαη ηνπ δείθηε βιάζηεζε NDVI (Van 

den Knijff, et al, 2000). 

 

 

 πληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθώλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ 

Ο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ εθθξάδεη ηελ 

επίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο απφ ηελ δηάβξσζε ζε εηήζηα βάζε θαη απνηειεί 

ηνλ ιφγν ηεο απψιεηαο εδάθνπο ζηελ πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλα έξγα πξνζηαζίαο 

πξνο ηελ αληίζηνηρε απψιεηα εδάθνπο ζηελ πεξηνρή φηαλ αλάληε θαη θαηάληε 

ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο. Οη πξαθηηθέο πξνζηαζίαο θαηά ηεο δηάβξσζεο επεξεάδνπλ 

ηελ απψιεηα εδαθψλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ 

κεραληζκνχ επηθαλεηαθήο απνξξνήο (ηξνπνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ 

θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο απνξξνήο) ζε κία πεξηνρή (Renard, 1996).  

ε θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρέο ηα έξγα πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε απνηεινχλ ε 

θαιιηέξγεηα θαηά ηηο ηζνυςείο θακπχιεο (contouring tillage), ε θαιιηέξγεηα ζε 

ισξίδεο (strip cropping), ε θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ - πεδνχισλ (terracing) θαη ε 

ππφγεηα απνζηξάγγηζε (subsurface drainage). ε βνζθφηνπνπο ή μεξφηνπνπο πεξηνρέο 

ηα έξγα πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε απνηεινχλ έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο απνζεθεπηηθφηεηαο ηεο πγξαζίαο θαη ζηελ κείσζε ηεο απνξξνήο.  

Ο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ ηαμηλνκείηαη ζε 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη σο εμήο (Stone et al, 2000): 

 

 

 

 



Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα “Ν. Πλαζηήπα” 

  Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 

 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ – ΔΛΚΔΘΔ,   ζει.252  

 

Πίλαθαο 2:  Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ 

κε βάζε ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο (Stone et al, 2000). 

Πξαθηηθή βειηίσζεο εδαθώλ πληειεζηήο P  

Καιιηέξγεηεο θάζεηα ζηηο ηζνυςείο  1,00 

Καιιηέξγεηεο δηαγψληα ζηηο ηζνυςείο 0,75 

Καιιηέξγεηεο παξάιιεια ζηηο ηζνυςείο 0,50 

Καιιηέξγεηεο ζε ισξίδεο θαη δηαγψληα ζηηο ηζνυςείο 0,37 

Καιιηέξγεηεο ζε ισξίδεο θαη παξάιιεια ζηηο ηζνυςείο  0,25 

 

 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ RUSLE κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηξήζεηο αγσγηκφηεηαο απφ δείγκαηα επηθαλεηαθνχ λεξνχ. Γεληθά 

αλακέλεηαη κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βάξνπο ησλ εδαθψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

έλα ζεκείν θαη ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζην ζεκείν απηφ.  

 

Τπνινγηζκόο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο 

 πληειεζηήο βξνρόπησζεο - απνξξνήο R 

ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδνληαη ηέζζεξηο (4) κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, ησλ 

νπνίσλ ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

βξνρφπησζεο - απνξξνήο R (Πίλαθαο 3).  

 

Πίλαθαο 3  Μέζε κεληαία θαη εηήζηα βξνρφπησζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

1960-2002 Ο Ν Γ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  
Δηήζηα 

βξνρόπησζε 

Καξηζηά 108.5 128.8 176.0 133.7 135.3 166.2 135.9 99.9 33.2 25.1 33.0 60.7 1236.2 

Μνξθνβνύλη 120.8 129.6 131.2 65.6 97.7 101.7 89.7 60.4 29.9 27.5 29.0 46.7 929.8 

Μπεδνύια 151.0 181.7 150.9 117.2 130.5 113.4 103.6 86.1 35.1 28.6 34.4 43.4 1176.0 

Φξ. 

Σαπξσπνύ 
139.6 167.0 173.2 115.4 114.3 107.0 110.3 75.4 32.7 26.2 29.5 52.2 1142.8 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο R (Πίλαθαο 4): 

 

Πίλαθαο 4 Ο ζπληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο R ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

1960-2002 Ο Ν Γ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  
Δηήζην 

R 

Καξηηζά 7.73 
12.9

6 

33.0

4 

14.4

8 

15.0

0 

27.8

1 

15.1

9 

6.0

4 

0.2

2 

0.1

0 

0.2

2 

1.3

5 
134.14 

Μνξθνβνύλη 
16.3

7 

20.2

2 

20.9

9 
2.62 8.66 9.78 6.69 

2.0

4 

0.2

5 

0.1

9 

0.2

3 

0.9

4 
88.99 

Μπεδνύια 22.4 39.2 22.4 10.5 14.5 9.53 7.26 4.1 0.2 0.1 0.2 0.5 131.33 
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7 0 4 1 3 7 8 5 7 3 

Φξ. 

Σαπξσπνύ 

18.5

5 

31.7

5 

35.4

4 

10.4

7 

10.1

7 
8.34 9.15 

2.9

2 

0.2

4 

0.1

2 

0.1

7 

0.9

7 
128.29 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζπληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο R γηα ηελ 

πεξίνδν 1960-2002 θπκαίλεηαη απφ 88,99 έσο 134,14 [MJ*mm/(ha*h*year)]. Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή R εθηηκήζεθε ίζε κε 124,23 [MJ*mm/(ha*h*year)]. 

ηελ Δηθφλα 2 δίλεηαη ν ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή R ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Ζ παξαγσγή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ G.I.S. κε ηελ κέζνδν 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ αληηζηξφθσλ απνζηάζεσλ (Inverse Distance Weighted method - 

IDW). 

 

 

Δηθόλα 2 Υάξηεο θαηαλνκήο ζπληειεζηή βξνρφπησζεο - απνξξνήο R 

 

 πληειεζηήο δηαβξσζηκόηεηαο εδαθώλ Κ 

ηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο Σερλ. Λίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί εδαθνινγηθή κειέηε θαη ζπλεπψο ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα 

εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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Γεσινγηθφ Υάξηε ηεο Διιάδαο (Η.Γ.Μ.Δ., θιίκαθα 1:50.000, θχιια Μνπδάθη, 

Καξδίηζα, Άγξαθα, Φνπξλάο).  

ηελ Δηθφλα 3 δίλεηαη ν ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή Κ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Ο ζπληειεζηήο δηαβξσζηκφηεηαο Κ θπκαίλεηαη απφ 0,026 έσο 0,040 

[t*ha*h/(ha*MJ*mm)], κε κέζε ηηκή 0,037 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,0038. Απφ ηνλ 

ράξηε θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή Κ πξνθχπηεη φηη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο εληνπίδνληαη 

ζηνπο θιπζρηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ζηνλ πξψην θιχζρε, ελψ νη κηθξφηεξεο 

ζπλαληψληαη ζηα θιαζηηθά ηδήκαηα θαη ζηα αδξνκεξή πιεπξηθά θνξήκαηα.  

 
Δηθόλα 3 Υάξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσζηκφηεηαο ησλ εδαθψλ Κ 

 

 

 πληειεζηήο ηνπνγξαθίαο LS 

Με βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, πξνθχπηεη ν ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπνγξαθίαο LS. Απφ απηφλ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο LS θπκαίλεηαη 

απφ 0,00 έσο 582,75 κε κέζε ηηκή 14,27 θαη ηππηθή απφθιηζε 22,35. Απφ ηελ Δηθφλα 

4 πξνθχπηεη φηη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή LS εληνπίδνληαη ζηηο 

Σ. Λ. «Ν. ΠΛΑΣΗΡΑ» 
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λνηηνδπηηθέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, φπνπ θαη νη θιίζεηο είλαη 

θαη πην απφηνκεο θαη ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν πην ππθλφ.  

 

 

Δηθόλα 4 Υάξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή ηνπνγξαθίαο LS  
 

 

 

 πληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ C 

Απφ ηνλ ράξηε θαηαλνκήο ηνπ δείθηε βιάζηεζεο ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ηερλ. 

ιίκλεο «Ν. Πιαζηήξα» πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξηνρή κειέηε (εθηφο απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο ιίκλεο) ν δείθηεο NDVI θπκαίλεηαη απφ 0,006 έσο 0,795 (Δηθφλα 5). Οη 

κηθξφηεξεο ηηκέο NDVI παξαηεξνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζνληαη ζάκλνη, 

ρεξζφηνπνπ ή αξαηή βιάζηεζε, ελψ αληίζεηα πςειέο ηηκέο ζπλαληψληαη ζε πεξηνρέο 

φπνπ αλαπηχζζνληαη δάζε. 
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Δηθόλα 5 Υάξηεο θαηαλνκήο ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI 

 

 

Με βάζε ηελ εμίζσζε πνπ ζπλδέεη ηνλ ζπληειεζηή C θαη ηνλ δείθηε βιάζηεζεο 

NDVI πξνέθπςε ν ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο θαη 

θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ C (Δηθφλα 6). Ο ζπληειεζηήο C θπκαίλεηαη απφ 0,0009 έσο 

0,915, κε κέζε ηηκή 0,1125 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,148. 
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Δηθόλα 6 Υάξηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο θαη θαιιηεξγεηηθψλ 

κεζφδσλ C 
 

 πληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθώλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο 

δηάβξσζεο Ρ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ησλ εδαθψλ. Χζηφζν, 

επεηδή δελ ππάξρνπλ ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηε 

δηάβξσζε, ν ζπληειεζηήο Ρ ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,0, ε νπνία είλαη θαη ε 

δπζκελέζηεξε πεξίπησζε.  

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαπαξάρζεθε ν ράξηεο θαηαλνκήο ηεο απψιεηαο εδαθψλ 

ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν.Πιαζηήξα» (Δηθφλα 7). Απφ ηνλ ράξηε 

απηφλ πξνθχπηεη φηη ε πεξηζζφηεξε δηάβξσζε εδαθψλ ιακβάλεη ρψξα ζην 

λνηηνδπηηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, φπνπ παξαηεξνχληαη πςειά 

χςε βξνρήο, αλαπηχζζνληαη αζβεζηνιηζηθνί ζρεκαηηζκνί, νη θιίζεηο είλαη πην 

απφηνκεο, ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν πην ππθλφ θαη θπηνθάιπςε δελ είλαη ππθλή.  
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Δηθόλα 7 Υάξηεο θαηαλνκήο ηεο εδαθηθήο απψιεηαο. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5 δίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο δηάβξσζεο εδαθψλ ζηηο δηάθνξεο 

θιάζεηο: 

 

Πίλαθαο 5 Γηάβξσζε εδαθψλ ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ηερλ. ιίκλεο «Ν. 

Πιαζηήξα». 

Κιάζεηο (t*ha
-1

*year
-1

) Κιάζεηο Έθηαζε (km
2
) Έθηαζε (%) 

5 < Πνιχ ρακειή 91,87 67,6% 

2 - 10 Υακειή 14,7 10,8% 

10 - 30 Μέηξηα 16,88 12,4% 

30 - 80 Τςειή 9,29 6,8% 

> 80 Πνιχ πςειή 3,2 2,4% 

ύλνιν 135,94 100,0% 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ RUSLE ζηελ ιεθάλε 

απνξξνήο ηεο ιίκλεο Σερλ. Λίκλε ―Ν. Πιαζηήξα‖, ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο ε 

εδαθηθή δηάβξσζε είλαη 126.677 t*year
-1

. 

 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ RUSLE, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο κεηξήζεηο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ελφο πδξνινγηθνχ 
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έηνπο (07/07/2009 - 19/05/2010) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έμη (6) πδξνζεκεία ζε 

πδξνξξέκαηα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο (Δηθφλα 8).  

 

 

Δηθόλα 8 Υάξηεο ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο 

 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κίαο αληηπξνζσπεπηηθήο ηηκήο ηεο απψιεηαο εδαθψλ ζε 

θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο ππνιεθάλεο απνξξνήο 

θαη απνδφζεθε έλαο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε θάζε θιάζε ηνπ βάξνπο απψιεηαο 

εδαθψλ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε θιάζε ζε θάζε ππνιεθάλε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ππνινγίζηεθε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαη ηνπ βάξνπο απψιεηαο εδαθψλ είλαη ίζνο κε 0,81, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο πςειφο. 
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Πίλαθαο 6 Τπνινγηζκφο ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαη 

εδαθηθήο απψιεηαο. 

εκείν 

δεηγκαηνιεςίαο 

Μέζε ηηκή ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο κS/cm  

(γηα ηελ πεξίνδν Ηνύιην 2009-Μάην 2010) 

Δδαθηθή απώιεηα 

(t*ha
-1

year
-1

) 

PLC 1 239,4 8,8 

PLC 3 294,0 29,3 

PLC 4 260,4 31,3 

PLC 5 261,4 2,1 

PLC 6 298,0 59,4 

PLC 7 242,3 3,2 
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Αλαιύζεηο Ηδεκάησλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία ηδεκάησλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο ζε 4 

ζέζεηο, ηνλ Μάην 2010. Απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηνπ θσζθφξνπ πνπ 

βξίζθεηαη δεζκεπκέλνο ζηα ηδήκαηα πξνέθπςε φηη απμεκέλεο ηηκέο παξαηεξνχληαη 

ζηνλ ζηαζκφ PLA2 πνπ βξίζθεηαη αλνηθηά ησλ εθβνιψλ ηνπ Καξηηζηψηε πνηακνχ. Ζ 

κέηξεζε απηή ζπκπίπηεη κε ηηο ζρεηηθά πςειέο ηηκέο PO4 πνπ κεηξήζεθαλ ζην λεξφ 

ηνπ ελ ιφγσ πνηακνχ θαη κπνξεί λα εμεγεζεί απν ηελ ζπζζψξεπζε νξγαληθνχ πιηθνχ 

απφ ηα ηρζπνηξνθεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δπίζεο, 

πςειέο ηηκέο θσζθφξνπ ζηα ηδήκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζηελ ζέζε PLA5, ε νπνία 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Νενρσξίνπ θαη ελδέρεηαη λα έρεη ππνζηεί 

επηβάξπλζε απφ αζηηθά ιχκκαηα. Υακειφηεξεο ηηκέο θσζθφξνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζηηο ζέζεηο PLA7 (πδξνιεςία) θαη PLA10, νη νπνίεο απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ θσζθόξνπ ζε ηδήκαηα ηεο Σ.Λ. Ν. 

Πιαζηήξα. 
 εκείν 
δεηγκαηνιεςίαο Οιηθόο Φώζθνξνο Αλόξγαλνο Φσζθνξνο 

Οξγαληθόο 
Φώζθνξνο 

  κg/g κg/g κg/g 

PLA2 157.77 106.34 51.43 

PLA5 166.25 125.36 40.89 

PLA7 130.92 88.61 42.31 

PLA10 103.54 68.97 34.58 

 

 

Δηθόλα 1. Καηαλνκή Αλόξγαλνπ θαη Οξγαληθνύ Φσζθόξνπ ζε ηδήκαηα ηεο Σ.Λ. 

Ν. Πιαζηήξα. 
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