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5.10.2.2. Ποσοτική προσέγγιση 

Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών (στρεµµατική πυκνότητα, άτοµα/1000 m2) που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 34 λογαριθµήθηκαν για επίτευξη οµαλοποίησης της κατανοµής τους 
(Log(X+1)) και χρησιµοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση της οµαδοποίηση που προέκυψε από την 
ποιοτική προσέγγιση. Η οµοιογένεια των ιχθυολογικών συναθροίσεων στους σταθµούς 
διερευνήθηκε µε τη µέθοδο της «ιεραρχικής οµαδοποίησης»’ Bray-Curtis (Hierarchical Cluster 
Analysis, Ward’s method), η οποία εξετάζει την οµοιότητα µεταξύ δειγµάτων. Ο τρόπος 
οµαδοποίησης των δειγµάτων ήταν η ολοκληρωµένη σύνδεση (complete linkage). 
 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οµαδοποίησης παρουσιάζονται στο δενδρόγραµµα της Εικ. 80. Σε 
επίπεδο οµοιότητας 50% (similarity) διακρίνονται οκτώ βιοτικές οµάδες δειγµάτων (a έως h) που 
εµφανίζουν διαφορετικές συναθροίσεις ειδών ψαριών, εντός των οποίων παρατηρείται σηµαντική 
ιχθυολογική οµοιογένεια. Η ποσοστιαία σύσταση ειδών κάθε οµάδας δείχνεται στην Εικ. 82.  
 
Οι σταθµοί της οµάδας b βρίσκονται στα ορεινά τµήµατα των παραποτάµων του Αλιάκµονα και 
χαρακτηρίζονται από τη σηµαντική συµµετοχή της πέστροφας (Salmo pelagonicus) και 
δευτερευόντως της µπριάνας (Barbus balcanicus). Αυτοί οι σταθµοί αποδίδονται στον τύπο της 
πέστροφας-µπριάνας. Οι σταθµοί των οµάδων a, c και d βρίσκονται σε µικρούς παραπόταµους και 
χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία της µπριάνας µε µικρή έως µέτρια παρουσία του Squalius 
vardarensis ή/και του Alburnoides bipunctatus. Τα ιχθυολογικά χαρακτηριστικά αυτών των 
σταθµών ανταποκρίνονται σε αυτά του βιοτικού τύπου µπριάνας. Σηµειώνεται πάντως ότι 
ορισµένοι σταθµοί της οµάδας a έχουν φυσιογραφικά και ιχθυολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. µικρή 
παρουσία πέστροφας, απουσία µεγαλόσωµων κυπρινοειδών) που ανταποκρίνονται σε κάποιο 
βαθµό σε αυτά του τύπου πέστροφας-µπριάνας. Ενδέχεται λοιπόν αυτοί να αποτελούν 
υποβαθµισµένους σταθµούς πέστροφας-µπριάνας, όπου λόγω ανθρωπογενούς επίδρασης 
(απολήψεις νερού) η πέστροφα υποχώρησε αριθµητικά, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η 
ποσοστιαία συµµετοχή της µπριάνας. Στην οµάδα e βρίσκονται οι σταθµοί του κυρίως ρου του 
Αλιάκµονα και του κυρίως ρου του Βενέτικου, καθώς και ορισµένοι σταθµοί που βρίσκονται στα 
κατώτερα τµήµατα παραποτάµων, πλησίον της συµβολής µε τον Αλιάκµονα. Σε αυτή την οµάδα 
απαντώνται η µπριάνα, το Alburnoides bipunctatus, το Barbus macedonicus, το Chondrostoma 
vardarense, το Gobio bulgaricus, το Squalius vardarensis, το Pseurasbora parva και το Vimba 
melanops. Με αυτά τα ιχθυολογικά χαρακτηριστικά, η οµάδα e προσδιορίζεται ότι ανήκει στον 
τύπο των ορεινών κυπρινοειδών. 
 
Οι υπόλοιπες οµάδες (f, g, h) λόγω υποβάθµισης της ποιότητας νερού (οµάδα h: DsViologikos, 
Greven Viologikos) ή του ενδιαιτήµατος (οµάδα f: DsIlarion, οµάδα g: Pigi Ilarion) δεν 
οµαδοποιούνται µε τις προηγούµενες οµάδες. Συγκεκριµένα, η οµάδα h περιέχει τα δείγµατα 
ψαριών από θέσεις κοντά στον ανενεργό σταθµό επεξεργασίας αστικών λυµάτων των Γρεβενών. 
Σε αυτά τα δείγµατα βρέθηκαν ελάχιστα Squalius vardarensis και ένα άτοµο µπριάνας. Η οµάδα f 
περιέχει µόνο τον σταθµό κατάντη της κατασκευής του φράγµατος, στη Μονή Ιλαρίωνα, που είναι 
επηρεασµένος ιχθυολογικά από την Τ.Λ. Πολυφύτου. Χαρακτηριστική είναι εδώ η µη τυπική 
παρουσία των Carassius gibelio, Rutilus rutilus και Alburnus thessalicus. Τόσο στην οµάδα αυτή 
όσο και στην g που επίσης έχει επηρεασθεί από τον άνθρωπο εξαιτίας της αποκοπής επικοινωνίας 
της Πηγής Ιλαρίωνα µε τον Αλιάκµονα, απουσιάζει η µπριάνα. 
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Εικόνα 80: Οµαδοποίηση των ποσοτικών δεδοµένων από τις δειγµατοληψίες στον άνω ρου του Αλιάκµονα 

το 2007 (µέθοδος “ιεραρχικής οµαδοποίησης” Bray-Curtis). 
 
 

Εικόνα 81: Κύριος ρους Αλιάκµονα, Σταθµός Μελιδόνι (αριστερά) και Γέφυρα Παναγιάς (δεξιά). 
Τύπος Ορεινών κυπρινοειδών. 
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Εικόνα 82: Η σύνθεση της ιχθυοκοινότητας στις βιοτικές οµάδες που προέκυψαν µε την ανάλυση 

ποσοτικών δεδοµένων δειγµατοληψιών στον άνω ρου του Αλιάκµονα το 2007. 
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Σε γενικές γραµµές, η τυπολογία που προσδιορίσθηκε µε την ποσοτική µέθοδο αντιστοιχεί µε 
αυτή που προσδιορίσθηκε µε την ποιοτική µέθοδο. Για την περαιτέρω διερεύνηση των βιολογικών 
χαρακτηριστικών των βιοτικών οµάδων υπολογίσθηκε η κατανοµή µεγεθών των τεσσάρων πιο 
διαδεδοµένων ειδών στις οκτώ βιοτικές οµάδες που προέκυψαν µε την ποσοτική µέθοδο (βλέπε 
Εικ. 84). Για το Alburnoides bipunctatus, σηµαντικά πεδία από πλευράς ενδιαιτήµατος, όπου 
καταφεύγουν οι λάρβες (ιχθύδια), βρίσκονται στους σταθµούς των οµάδων e και d. Για το 
µεγαλόσωµο Barbus macedonicus αυτά τα πεδία βρίσκονται µόνο στους σταθµούς της οµάδας e. 
Μεγαλύτερα µεγέθη Barbus macedonicus βρέθηκαν, επίσης, στην e. Στα ενδιαιτήµατά της e 
καταφεύγουν και πολλές λάρβες µπριάνας (Barbus balcanicus). Λάρβες µπριάνας βρέθηκαν και 
στους σταθµούς των οµάδων b και d. Χαρακτηριστικό των υποβαθµισµένων οµάδων f και h είναι 
πως τα άτοµα που πιάστηκαν είχαν πολύ περιορισµένο εύρος µεγεθών και απουσίαζαν τόσο οι 
λάρβες, όσο και τα µεγάλου µεγέθους άτοµα. Στα ενδιαιτήµατα των σταθµών της οµάδας e όπως 
και της g βρέθηκαν λάρβες του Squalius vardarensis. Τα µεγαλύτερα µεγέθη (>40 cm) βρέθηκαν 
στην οµάδα f, που αποδίδεται στην επίδραση της Τ.Λ. Ιλαρίωνα, καθώς και στην οµάδα h. Στην 
οµάδα h η κατανοµή των κλάσεων ακολουθεί ένα ιδιαίτερο πρότυπο, όπου λείπουν οι λάρβες και 
οι µεσαίες κλάσεις µεγεθών.  
 
 

 
Εικόνα 60. ∆ειγµατοληψία στον Αλιάκµονα, Σταθµός Γέφυρα Πόρου. Τύπος Ορεινών κυπρινοειδών. 
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Εικόνα 84: Κατανοµή µεγεθών των τεσσάρων πιο διαδεδοµένων ειδών στις βιοτικές οµάδες του άνω ρου 

του Αλιάκµονα. 
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Για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης και την ανίχνευση των 
κατευθυντήριων ειδών που ευθύνονται για αυτή, έγινε ταξιθέτηση µε τη µη µετρική µέθοδο 
πολυδιάστατης κλίµακας (multi-dimensional scaling, MDS) του στατιστικού προγράµµατος 
PRIMER 5.0). Αρχικά οι θέσεις δειγµατοληψίας τοποθετήθηκαν σε διάγραµµα MDS (βλέπε Εικ. 
86). Στη συνέχεια έγιναν προβολές της σύστασης των δειγµάτων (είδος σε πυκνότητα ατόµων) 
στην ταξιθέτηση MDS (Εικ. 88). Η ανάλυση αυτή επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση τόσο της 
παρουσίας, όσο και της αφθονίας κάθε είδους σε κάθε βιοτική οµάδα και τη διαπίστωση του 
βαθµού επικάλυψης ή διαφοροποίησης των οµάδων. Για παράδειγµα, διακρίνεται συνάφεια των 
οµάδων a και b, κυρίως λόγω της κοινής παρουσίας της πέστροφας και µπριάνας σε αυτές. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι τα δύο είδη απαντούν στις δύο οµάδες σε διαφορετικές αναλογίες, καθώς 
και ότι η οµάδα b περιέχει µεγαλύτερο ποσοστό άλλων ειδών, ευθύνεται για τον κάποιο βαθµό 
διαφοροποίησης των δύο οµάδων. Επίσης, επιβεβαιώνεται η διαφοροποίηση των υποβαθµισµένων 
οµάδων f, g και h. 
 
Από τη διαχειριστική άποψη, το πιο ενδιαφέρον σηµείο της ανάλυσης είναι ότι υπάρχει σαφής 
διαφοροποίηση της οµάδας e, η οποία αντιπροσωπεύει τους σταθµούς του κύριου ρου του 
Αλιάκµονα, από τις υπόλοιπες οµάδες. Παράλληλα, διακρίνεται αρκετή βιολογική οµοιογένεια 
των σταθµών της οµάδας e. Όπως φαίνεται στην Εικ. 88, η οµάδα αυτή χαρακτηρίζεται από 
παρουσία και σηµαντική αφθονία ειδών όπως το Barbus balcanicus, Alburnoides bipunctatus, 
Barbus macedonicus, Chondrostoma vardarense, Romanogobio elimeius, Squalius vardarensis 
και Vimba melanops, τα οποία συνδυάζονται έτσι µεταξύ τους, ώστε να δηµιουργηθεί µία 
µοναδική µορφή συναθροίσεως ορεινών κυπρινοειδών. Σηµειώνεται ότι οι µορφές συναθροίσεων 
των ορεινών κυπρινοειδών που διαπιστώθηκαν από τους Οικονόµου & συν. (2007) σε άλλους 
ορεινούς και ηµιορεινούς ποταµούς της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας είναι τελείως διαφορετικές 
από αυτές του Αλιάκµονα. Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
ποιοτική προσέγγιση ότι (α) ο κύριος ρους του ποταµού, από περίπου το ύψος της Λίµνης 
Καστοριάς µέχρι κοντά στη Τ.Λ. Πολυφύτου, συνιστά µία ενιαία ιχθυολογική ζώνη, και (β) η 
κατάκλιση της περιοχής δηµιουργίας του φράγµατος και της Τ.Λ. του Ιλαρίωνα θα επηρεάσει 
σηµαντικό µέρος της ζώνης, αλλά δεν θα επιφέρει ολοκληρωτική απώλεια του τύπου των ορεινών 
κυπρινοειδών του Αλιάκµονα. 
 
Γενικά, η ταξιθέτηση MDS επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της οµαδοποίησης µε τη µέθοδο Bray-
Curtis. Τα αποτελέσµατα αυτής της οµαδοποίησης βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά που 
προέκυψαν µε τη µέθοδο Jaccard. Οι όποιες (σχετικά µικρές) διαφορές οφείλονται (α) στη 
χρησιµοποίηση µεγαλύτερου αριθµού σταθµών κατά την εφαρµογή της µεθόδου Jaccard, και (β) 
στη χρησιµοποίηση ποσοτικών δεδοµένων κατά την εφαρµογή της µεθόδου Bray-Curtis. 

  
Εικόνα 85: Ηλεκτραλιεία στο ρέµα Τρύπια Πέτρα, Ιούλιος 2007. 
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Εικόνα 86: Ταξιθέτηση των ποσοτικών δεδοµένων από τις δειγµατοληψίες στον άνω ρου του Αλιάκµονα 

κατά τη διάρκεια του 2007. 
 
 
 

 
Εικόνα 87: Τύπος Ορεινών κυπρινοειδών, Σταθµός Καρπερό (αριστερά) και B. macedonicus, από 

τον ίδιο σταθµό (δεξιά). 
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Εικόνα 88: Στρεµµατική αφθονία των ειδών στις οµάδες ταξιθέτησης MDS. Για κάθε είδος, το µέγεθος του 

κύκλου καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των στρεµµατικών πυκνοτήτων 
(άτοµα/1000m2) σε τέσσερις κλάσεις αφθονίας. Οι διαφορετικές οµάδες δειγµάτων (βιοτικές 
οµάδες) περικλείονται από έλλειψη (συνεχίζεται). 
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Vimba melanops 
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Εικόνα 88: Στρεµµατική αφθονία των ειδών στις οµάδες ταξιθέτησης MDS. Για κάθε είδος, το µέγεθος του 
κύκλου καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των στρεµµατικών πυκνοτήτων 
(άτοµα/1000m2) σε τέσσερις κλάσεις αφθονίας. Οι διαφορετικές οµάδες δειγµάτων (βιοτικές 
οµάδες) περικλείονται από έλλειψη. 
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5.10.3. Συνθήκες αναφοράς 

Για την κατάρτιση των συνθηκών αναφοράς επιδιώκεται η χρησιµοποίηση δεδοµένων από θέσεις 
χωρίς καµία ανθρωπογενή επιβάρυνση. Η επιλογή τέτοιων θέσεων συνήθως στηρίζεται σε 
συγκεκριµένα κριτήρια «αποκλεισµού πιέσεων» που περιγράφονται σε διάφορα guidance 
documents για την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό και, στην περίπτωση 
ανάπτυξης ιχθυολογικών µεθόδων βιοεκτιµήσεων, έχουν τυποποιηθεί από το πρόγραµµα FAME 
(Economou 2002). Tα κριτήρια αυτά παίρνουν υπόψη τόσο τις τοπικές πιέσεις, όσο και αυτές που 
έχουν γενικευµένη επίδραση σε έναν ποταµό. Για παράδειγµα, µία θέση µπορεί να επηρεάζεται 
από ρύπανση σε µακρινά τµήµατα του ποταµού ανάντη της θέσης ή από την ύπαρξη φράγµατος 
κατάντη της θέσης που πιθανόν να εµποδίζει τις µετακινήσεις διάδροµων ή ποταµόδροµων 
ψαριών. Σε πολλούς ποταµούς της χώρας, ή τουλάχιστον σε τµήµατα αυτών των ποταµών, είναι 
αδύνατος ο εντοπισµός τελείως αδιατάρακτων θέσεων. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Οδηγία-
Πλαίσιο επιτρέπει τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µεθοδολογιών (π.χ. ιστορικά δεδοµένα, 
µοντελοποίηση), και αν ούτε έτσι είναι εφικτή η θέσπιση συνθηκών αναφοράς, την αιτιολογηµένη 
κρίση των ειδικών. 
 
Κατά την παρούσα έρευνα δεν εντοπίσθηκαν τελείως αδιατάρακτες θέσεις, ούτε ακόµα και στα 
ορεινά τµήµατα του ποταµού, ώστε να καταστεί δυνατή εφαρµογή των λεγόµενων «χωρικών 
µεθόδων» προσδιορισµού των συνθηκών αναφοράς (spatially-based approaches). Επιπλέον, δεν 
υπάρχουν ιστορικά δεδοµένα για τη σύσταση της ιχθυοπανίδας, τουλάχιστον όσο αφορά τα 
ποσοτικά της χαρακτηριστικά. Τέλος, τα ποσοτικά δεδοµένα που αποκτήθηκαν κατά την παρούσα 
έρευνα δεν είναι επαρκή για τη δηµιουργία ενός µοντέλου πρόβλεψης των συνθηκών αναφοράς. 
 
Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε ο προσδιορισµός των συνθηκών αναφοράς να στηριχθεί σε 
«αιτιολογηµένη κρίση», έχοντας σαν οδηγό τα ιχθυολογικά δεδοµένα από σχετικά αδιατάρακτες 
θέσεις. Τα κριτήρια επιλογής των «σχετικά αδιατάρακτων θέσεων» δεν είναι τυποποιηµένα και 
στηρίζονται κατά πολύ στην «κρίση των ειδικών». Σε πολλές εφαρµογές ιχθυολογικών µεθόδων 
βιοεκτιµήσεων η επιλογή στηρίζεται στη θέσπιση ενός επιτρεπόµενου εύρους τιµών προ-
ταξινόµησης σε ένα αριθµό σηµαντικών πιέσεων. Στην παρούσα έρευνα κριτήριο επιλογής 
αποτέλεσε να υπάρχει σχετικά µικρή επιβάρυνση από υδρολογικές διαταραχές, µορφολογικές 
αλλοιώσεις, διακοπή της διαµήκους συνεκτικότητας του ποταµού και χρήσεις γης. Επιπρόσθετα 
στοιχεία προσδιορισµού των συνθηκών αναφοράς ήταν: 
 

1. Ιστορικές αναφορές παρουσίας αυτόχθονων ειδών στον άνω ρου του Αλιάκµονα. Για 
παράδειγµα, το χέλι καταγράφηκε σαν συστατικό της ιχθυοπανίδας του άνω Αλιάκµονα από 
τους Economidis et al. 1981. Εποµένως, το χέλι περιλήφθηκε στις συνθήκες αναφοράς, αν 
και οι αυτόχθονοι πληθυσµοί του εξαφανίσθηκαν µε την πάροδο των ετών εξαιτίας 
δηµιουργίας φραγµάτων στο µέσο ρου. 

2. Ιστορικές αναφορές απουσίας αυτόχθονων ειδών από τον άνω ρου του Αλιάκµονα. Για 
παράδειγµα, είδη του Αλιάκµονα που ουδέποτε καταγράφηκαν στον άνω ρου – βλέπε 
Πίνακα 31 - δεν περιλήφθηκαν στις συνθήκες αναφοράς. 

3. Αναµενόµενη παρουσία, αφθονία και ποσοστιαία συµµετοχή σε κάθε ποτάµιο τύπο εκείνων 
των ειδών που παρουσιάζουν προτίµηση ή ανοχή στα υδρολογικά και φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά του τύπου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους σταθµούς του τύπου πέστροφας-
µπριάνας στους οποίους, όπως διαπιστώθηκε από τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα, η πέστροφα 
συµµετέχει µε ποσοστά και µεγέθη µικρότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν από τους 
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Οικονόµου & συν. (2007) σε αδιατάρακτα τµήµατα άλλων ποταµών της χώρας, κάτω από 
παρόµοιο θερµοκρασιακό καθεστώς και παραπλήσιες υδρολογικές συνθήκες (ποσοστιαία 
συµµετοχή: 50-90%, µέση τιµή 71,9%). 

 
Οι συνθήκες αναφοράς προσδιορίσθηκαν χωριστά για κάθε ποτάµιο τύπο (τυποχαρακτηριστικές 
συνθήκες αναφοράς). Τα αποτελέσµατα για τους τρεις ποτάµιους τύπους δίνονται στον Πίνακα 
42. Για τον τύπο πέστροφας-µπριάνας υπήρξε δυσκολία προσδιορισµού των συνθηκών αναφοράς 
µε οδηγό τα υπάρχοντα δεδοµένα. Περιοριστικοί παράγοντες για την αξιοπιστία του 
προσδιορισµού ήταν ότι: (α) τα δεδοµένα προήλθαν από µικρό αριθµό θέσεων, και (β) αν και 
ορισµένες θέσεις του τύπου δεν ήταν σηµαντικά διαταραγµένες από επιδράσεις του ανθρώπου 
στην υδροµορφολογία και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού, υπήρχαν σηµαντικές 
ιχθυολογικές διαταραχές, εξαιτίας υπεραλίευσης και τονώσεων µε γόνο πέστροφας. Για τους 
λόγους αυτούς, η περιγραφή των συνθηκών αναφοράς αυτού του τύπου στηρίχθηκε κυρίως στην 
αντίστοιχη περιγραφή που δόθηκε από τους Οικονόµου & συν. (2007) για τον τύπο πέστροφας-
µπριάνας άλλων ποταµών της χώρας ή άλλων κλάδων του ποταµού Αλιάκµονα. Στις περιπτώσεις 
που υπήρχαν διαφορές στη σύσταση των ειδών για ιστορικούς – φυλογεωγραφικούς λόγους, τα 
προσδιοριστικά είδη του τύπου πέστροφας-µπριάνας του ποταµού Αλιάκµονα αντιστοιχήθηκαν µε 
συγγενικά και οικολογικά παρόµοια είδη του ίδιου τύπου, σε άλλους ποταµούς της χώρας. 
Κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα δευτερεύοντα είδη δεν κρίνεται ότι επηρεάζουν το 
συνολικό αποτέλεσµα. 
 
 
Εικόνα 87: Σταθµός κατάντη του χωριού Μαδανιά, Βενέτικος. Χαρακτηριστικός τύπος Μπριάνας. 
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Πίνακας 42: Ιχθυολογικές συνθήκες αναφοράς στους τρεις ποτάµιους τύπους του άνω ρου του Αλιάκµονα. 

Τύπος Σύσταση και αφθονία 

Συνθήκες αναπαραγωγής 
(παρουσία γόνου και ιχθυδίων 
κατά την αναπαραγωγική 

περίοδο) 

Τυπο-
χαρακτηριστικά 

είδη 
Κατανοµές µεγεθών 

Π
έσ
τρ
οφ
ας

-
µπ
ρι
άν
ας

 

• 3 έως 5 είδη. 
• Κυριαρχεί πάντα η πέστροφα, Salmo pelagonicus, συνήθως µε 50-

90% συµµετοχή. 
• Παρουσία µπριάνας, Barbus balcanicus, από 5 έως 40%,  ανάλογα 

µε τα ενδιαιτήµατα. 
• Συχνά υπάρχει Alburnoides bipunctatus ή/και άλλα είδη, πάντα µε 

πολύ µικρή συµµετοχή. 

• Μεγάλες συγκεντρώσεις γόνου 
Barbus balcanicus. 

• Σε καλές συνθήκες σύνθεσης 
ενδιαιτηµάτων παρατηρείται 
αναπαραγωγή του Salmo 
pelagonicus. 

Salmo pelagonicus
Barbus balcanicus 

• Salmo pelagonicus: 
τουλάχιστον 4 
διακριτές κλάσεις 
µεγεθών. 

• Barbus balcanicus: 
τουλάχιστον 3 
διακριτές κλάσεις 
µεγεθών. 

Μ
πρ
ιά
να
ς 

• 2 έως 4, σπάνια περισσότερα είδη. 
• Η µπριάνα, Barbus balcanicus, συµµετέχει µε ποσοστό > από 50%. 
• Τα είδη Alburnoides bipunctatus και Squalius vardarensis µπορεί να 

είναι παρόντα µε ποσοστό µικρότερο από 25% έκαστο. 
• Σε ποταµούς του τύπου µε σχετικά βαθειά νερά µπορεί να υπάρχει 

µικρή συµµετοχή του µεγαλόσωµου Barbus macedonicus. 

• Παντού, µεγάλες 
συγκεντρώσεις γόνου Barbus 
balcanicus. 

• Κατά τόπους µπορεί να υπάρχει 
αναπαραγωγή του Squalius 
vardarensis (στα βαθύτερα 
ρέµατα) ή/και του Alburnoides 
bipunctatus. 

Barbus balcanicus 

• Barbus balcanicus: 
τουλάχιστον 2 
διακριτές κλάσεις 
µεγεθών. 

 

Ο
ρε
ιν
ώ
ν 
κυ
πρ
ιν
οε
ιδ
ώ
ν 

• 6 έως 8 είδη. 
• Συµµετοχή των ειδών Alburnoides bipunctatus, Barbus 

macedonicus, Barbus balcanicus, Chondrostoma vardarense, 
Squalius vardarensis και Vimba melanops µε ποσοστά συνήθως 
µεγαλύτερα από 5% και µικρότερα από 30% έκαστο. 

• Η συµµετοχή του Squalius vardarensis δεν υπερβαίνει το 35% 
(µεγαλύτερη συµµετοχή υποδηλώνει υποβάθµιση). 

• Το Romanogobio elimeius µπορεί να έχει µικρή συµµετοχή. 
• Το Silurus glanis ενδέχεται να είναι παρόν µε µικρό ποσοστό όταν 

υπάρχουν κατάλληλα ενδιαιτήµατα. 
• Υπάρχει απουσία των ειδών Alburnus thessalicus, Carassius gibelio 

και Rutilus rutilus (η παρουσία υποδηλώνει υποβάθµιση). 

• Τα τυποχαρακτηριστικά είδη 
του ποτάµιου αυτού τύπου 
εµφανίζουν αναπαραγωγική 
δραστηριότητα. 

Alburnoides 
bipunctatus 
Barbus 
macedonicus 
Barbus balcanicus 
Chondrostoma 
vardarense 
Squalius 
vardarensis 
Vimba melanops 

• Τα µεγαλόσωµα είδη 
Barbus macedonicus, 
Chondrostoma 
vardarense και 
Squalius vardarensis 
παρουσιάζουν ευρύ 
εύρος σωµατικών 
µεγεθών. 
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5.10.4. Επιλογή και έλεγχος των µετρικών  

Η βασική υπόθεση των µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας ποταµών είναι ότι αν 
υπάρξει ανθρωπογενής αλλοίωση στις υδρολογικές, µορφολογικές ή χηµικές παραµέτρους µίας 
θέσης, θα επηρεασθούν οι πληθυσµοί τουλάχιστον κάποιων ειδών τα οποία έχουν περιορισµένο 
εύρος ανοχής σε µεταβολές των παραπάνω των παραµέτρων. Αυτό θα έχει επιπτώσεις τόσο στην 
ποιοτική και ποσοτική σύσταση της ιχθυοκοινωνίας (αλλά και των οικολογικών θώκων που 
καταλαµβάνονται από τα ψάρια), όσο και στα δηµογραφικά γνωρίσµατα των πληθυσµών (π.χ. 
ηλικιακή κατανοµή). Η δοµική και λειτουργική «κατάσταση» της ιχθυοκοινωνίας στη θέση 
δειγµατοληψίας µπορεί να εκφρασθεί µε επιλεγµένες ιχθυολογικές «µετρικές» οι οποίες 
περιγράφουν, για παράδειγµα, τη συνολική αφθονία ή βιοµάζα των ψαριών, την ποσοστιαία 
συµµετοχή συγκεκριµένων ειδών ή οικολογικών οµάδων, τη ποσοστιαία συµµετοχή 
συγκεκριµένων ηλικιακών κλάσεων, κλπ. Ο υπολογισµός της απόκλισης της παρατηρούµενης 
«κατάστασης» από αυτή που χαρακτηρίζει αδιατάρακτες συνθήκες (συνθήκες αναφοράς) µπορεί 
να δώσει ένα µέτρο του βαθµού οικολογικής υποβάθµισης εξαιτίας των ανθρωπογενών πιέσεων. 
 
Για την επιλογή κατάλληλων ιχθυοµετρικών, σηµείο εκκίνησης αποτέλεσε η λίστα των 
«δυνητικών µετρικών» που δηµιουργήθηκε από το πρόγραµµα «Ορεινών Ποταµών» (Οικονόµου 
& συν. 2007). Από τη λίστα επελέγησαν οι µετρικές που θεωρούµε ότι εκφράζουν τη δοµή και 
λειτουργικότητα του οικοσυστήµατος στον άνω ρου του Αλιάκµονα, ενώ προστέθηκαν και 
ορισµένες νέες µετρικές που περιγράφουν σηµαντικές βιολογικές και οικολογικές διεργασίες. Στις 
νέες αυτές µετρικές περιλαµβάνονται τα «τυποχαρακτηριστικά είδη» (Τ-Χ), δηλαδή αυτά που 
χαρακτηρίζουν µε την παρουσία τους τον κάθε ποτάµιο τύπο, καθώς και τα «καθοδηγητικά είδη» 
(K), δηλαδή αυτά τα τυποχαρακτηριστικά είδη που, λόγω υψηλής πληθυσµιακής αφθονίας, 
σηµαντικού οικολογικού ρόλου και ευρείας ηλικιακής κατανοµής µπορούν να προσφέρουν 
χρήσιµη διαγνωστική πληροφορία για την κατάσταση του συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό 
διαµορφώθηκε ένας κατάλογος «υποψήφιων µετρικών» (Πίνακας 43). Για την κατάρτιση του 
καταλόγου πάρθηκε βασικά υπόψη η δυνατότητα αξιόπιστης εκτίµησης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ακεραιότητα της ιχθυοκοινωνίας. Η βιολογική αιτιολόγηση 
των µετρικών, οργανωµένων σε συναφείς οµάδες, δίνεται στον Πίνακα 44.  
 
Πίνακας 43: Κατάλογος των 47 «υποψήφιων ιχθυολογικών µετρικών» για τον άνω ρου του Αλιάκµονα. 

Με τα σύµβολα (Α), (Β) και (C) υποδηλώνονται οι τρεις ποτάµιοι τύποι. 
 

α/α Υποψήφιες µετρικές α/α Υποψήφιες µετρικές 
1 Σύνολο ατόµων (Ν) 15 Ποσοστό ιχθυοφάγων 
2 Στρεµµατική αφθονία (Ν/1000m2) 16 Αριθµός παµφάγων 
3 Ποικιλότητα 17 Ποσοστό παµφάγων 
4 Φυσική ποικιλότητα 18 Αριθµός λιθόφιλων 
5 Αφθονία αυτόχθονων (Ν/1000m2) 19 Ποσοστό λιθόφιλων 
6 Αριθµός ψυχρόφιλων 20 Αριθµός διάδροµων 
7 Ποσοστό ψυχρόφιλων 21 Ποσοστό διάδροµων 
8 Αριθµός ρεόφιλων 22 Αριθµός ποταµόδροµων 
9 Ποσοστό ρεόφιλων 23 Ποσοστό ποταµόδροµων 
10 Αριθµός λιµνόφιλων 24 Αριθµός µακρόβιων 
11 Ποσοστό λιµνόφιλων 25 Ποσοστό µακρόβιων 
12 Αριθµός εντοµοφάγων 26 Αριθµός αυτόχθονων 
13 Ποσοστό εντοµοφάγων 27 Ποσοστό αυτόχθονων 
14 Αριθµός ιχθυοφάγων 28 Αριθµός εισαχθέντων 
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α/α Υποψήφιες µετρικές α/α Υποψήφιες µετρικές 
29 Ποσοστό εισαχθέντων 39 **Ποσοστό C. vardarense (C) 
30 *Αριθµός Τ-X (Α) 40 **Παρουσία Salmo  κλάσεως <10cm 
31 *Ποσοστό Τ-X (Α) 41 ** Παρουσία B. balcanicus <5cm 
32 *Αριθµός Τ-X (B) 42 ** Παρουσία B. macedonicus <5cm 
33 *Ποσοστό Τ-X (B) 43 ** Παρουσία C. vardarence <5cm 
34 *Αριθµός Τ-X (C) 44 ** % Salmo >20cm 
35 *Ποσοστό Τ-X (C) 45 ** % B. balcanicus >10cm 
36 **Ποσοστό Salmo (A) 46 ** % B. macedonicus >20cm 
37 **Ποσοστό B. balcanicus (B) 47 ** % C. vardarence >20cm 
38 **Ποσοστό B. macedonicus (C)   

*  Τυποχαρακτηριστικά είδη (Τ-Χ), όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα 42. 
** Καθοδηγητικά είδη (Κ). Σαν τέτοια προσδιορίζονται το Salmo sp. (τύπος πέστροφας-µπριάνας), το B. 

balcanicus (τύπος µπριάνας) και τα B. macedonicus και C. vardarense (τύπος ορεινών κυπρινοειδών) 
 
 
 
Πίνακας 44: Βιολογική αιτιολόγηση των υποψήφιων µετρικών. Οι προσδιορισµοί των οικολογικών θώκων των 

ειδών ψαριών που συνδέονται µε τις µετρικές δίνονται στον Πίνακα 45. 

Υποψήφιες µετρικές Βιολογική ερµηνεία 

Αφθονία / στρεµµατική 
αφθονία 

Η συνολική αφθονία ψαριών σε µία περιοχή, συνήθως αναγόµενη σε µία 
µονάδα υγρής επιφάνειας, παρέχει µία σηµαντική ένδειξη της 
ιχθυοπαραγωγικότητας µίας περιοχής, όπως αυτή διαµορφώνεται από φυσικά 
αίτια ή/και ανθρωπογενείς επιδράσεις. Ωστόσο, η αφθονία των ψαριών δεν 
είναι πάντα µία ασφαλής µετρική, επειδή συχνά η µετρική αυτή παρουσιάζει 
µεγάλη φυσική διακύµανση (που δεν οφείλεται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες). Παρόλα αυτά, η µετρική αυτή µπορεί να προσφέρει χρήσιµη 
διάγνωση της οικολογικής κατάστασης σε ποτάµιους τύπους στους οποίους, η 
αφθονία ψαριών είναι σχετικά υψηλή και παρουσιάζει µικρή µεταβλητότητα 
κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες. 

Φυσική 
ιχθυοποικιλότητα 

Η ιχθυοκοινότητα µίας περιοχής συνήθως αντιδρά σε µία σειρά πιέσεων 
ποικίλης αιτιολογίας µε µείωση του αριθµού των ψαριών. Τα είδη µικρής 
ανθεκτικότητας ή εξειδικευµένων οικολογικών θώκων εξαφανίζονται 
γρηγορότερα. Εποµένως, η µετρική αυτή παρέχει µία γενική εικόνα της 
«υγείας» µίας ποτάµιας περιοχής, χωρίς όµως να γίνεται διάγνωση της αιτίας 
υποβάθµισης. Η µετρική αυτή είναι χρήσιµη σε περιοχές µε πλούσια 
ιχθυοκοινωνία από πλευράς αριθµού ειδών, αλλά είναι λιγότερο χρήσιµη σε 
περιοχές µε πτωχή ιχθυολογική ποικιλότητα. 

Αριθµός / αφθονία / 
ποσοστό αυτόχθονων 
ειδών 

Τα αυτόχθονα είδη ψαριών εξελίχθηκαν µε την πάροδο του γεωλογικού 
χρόνου στη συγκεκριµένη περιοχή έρευνας, και εποµένως είναι οικολογικά 
προσαρµοσµένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.  

Αριθµός / ποσοστό 
εισαχθέντων ειδών 

Τα είδη που έχουν εισαχθεί σε ένα ποτάµιο σύστηµα από τον άνθρωπο 
επηρεάζουν µέσω ανταγωνιστικών ή θηρευτικών σχέσεων τα γηγενή είδη και 
εποµένως προξενούν µεταβολή της σύστασης της αυτόχθονης ιχθυοπανίδας. 
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Υποψήφιες µετρικές Βιολογική ερµηνεία 

Αριθµός / ποσοστό 
ρεόφιλων ειδών 

Τα ρεόφιλα ψάρια είναι ιδιαίτερα καλοί ενδείκτες µεταβολής των 
χαρακτηριστικών ροής λόγω απολήψεων νερού και λειτουργίας φραγµάτων, 
που µεταβάλλουν περιοδικά την ποσότητα νερού και την ταχύτητα ροής. 

Αριθµός / ποσοστό 
λιθόφιλων ειδών 

Τα λιθόφιλα ψάρια διαβιούν σε καθαρά ποτάµια µε διαυγή νερά και σκληρό 
υπόστρωµα, ελεύθερο ιζήµατος. Ανθρώπινες δραστηριότητες που µεταβάλουν 
τα φυσικά χαρακτηριστικά της κοίτης ή προξενούν επικάθηση ιζήµατος, όπως 
ρειθροποίηση, καναλοποίηση και τεχνικά έργα σε ανάντη περιοχές, επιδρούν 
κατά τρόπο αρνητικό στους πληθυσµούς αυτών των ειδών, π.χ. µέσω 
µεταβολής του τροφικού ενδιαιτήµατος ή (κυρίως) µέσω υποβάθµισης του 
αναπαραγωγικού υποστρώµατος. 

Αριθµός / ποσοστό 
εντοµοφάγων ειδών 

Τα εντοµοφάγα (ασπονδυλοφάγα) ψάρια έχουν εξειδικευµένες τροφικές 
συνήθειες, µε περιορισµένο φάσµα διατροφής που περιλαµβάνει έντοµα και 
βενθικά µακροασπόνδυλα. Επειδή τα ασπόνδυλα ευδοκιµούν σε αδιατάρακτες 
περιοχές µε καθαρά νερά, η παρουσία και ποσοτική αφθονία τους αποτελεί 
ένδειξη καλής οικολογικής κατάστασης ενός ποταµού. Αντίστροφα, η µείωση 
των τιµών της µετρικής υποδηλώνει αύξηση της οικολογικής επιβάρυνσης. 

Αριθµός / ποσοστό 
παµφάγων ειδών 

Τα παµφάγα ψάρια έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν µία µεγάλη ποικιλία 
τροφικών πηγών, και εποµένως επηρεάζονται λιγότερο από ανθρωπογενείς 
διαταραχές, σε σύγκριση µε ψάρια που εκµεταλλεύονται πιο εξειδικευµένους 
τροφικούς θώκους. Σε αντίθεση µε τις περισσότερες άλλες µετρικές, οι τιµές 
της µετρικής αυτής αυξάνουν µε την αύξηση της επιβάρυνσης. 

Αριθµός / ποσοστό 
ποταµόδροµων ειδών 

Τα ποταµόδροµα είδη εκτελούν µεσαίας κλίµακας µετακινήσεις εντός του 
ποταµού. Τόσο αυτά όσο και τα διάδροµα είδη, τα οποία εκτελούν µεγάλης 
κλίµακας µεταναστεύσεις, είναι ευαίσθητοι δείκτες της διακοπής της 
διαµήκους συνεκτικότητας των ποταµών λόγω κατασκευής φραγµάτων, 
παρουσίας άλλων τεχνικών εµποδίων και έργων που επηρεάζουν ή ρυθµίζουν 
την κυκλοφορία του νερού. 

Αριθµός / ποσοστό 
διάδροµων ειδών 

Τα διάδροµα είδη εκτελούν µεγάλης κλίµακας µεταναστεύσεις από και προς 
τη θάλασσα. Το µόνο διάδροµο είδος που ιστορικά αναφέρεται στον άνω 
Αλιάκµονα είναι το χέλι. Η σηµερινή απουσία αυτού του ψαριού από τµήµατα 
του άνω ρου µε κατάλληλα ενδιαιτήµατα, οφείλεται στη δηµιουργία 
φραγµάτων και προξενεί οικολογική υποβάθµιση. 

Αριθµός / ποσοστό 
ιχθυοφάγων ειδών 

Τα ιχθυοφάγα είδη κατέχουν µία υψηλή θέση στην τροφική πυραµίδα και 
ολοκληρώνουν διεργασίες που συντελούνται σε όλα τα κατώτερα τροφικά 
επίπεδα. Η περιβαλλοντική αστάθεια, ιδίως σε διαχρονικό επίπεδο, προξενεί 
ελάττωση της αφθονίας τους. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα είδη αυτά είναι 
υψηλής εµπορικής αξίας, οπότε ελάττωση της αφθονίας µπορεί να επέλθει και 
εξαιτίας εντατικής αλιείας. 

Αριθµός / ποσοστό 
µακρόβιων ειδών 

Τα µακρόβια είδη συνήθως έχουν µεγάλο σωµατικό µέγεθος και 
παρουσιάζουν µικρή ανθεκτικότητα σε υδρολογική επιβάρυνση, όπως 
ελάττωση του όγκου νερού. Εξαιτίας της µεγάλης διάρκειας ζωής τους, η 
αφθονία τους καθορίζεται όχι µόνο από πρόσφατα περιβαλλοντικά γεγονότα, 
αλλά και από γεγονότα προηγούµενων ετών (ολοκληρώνουν διαχρονικές 
διεργασίες). Όπως και τα ιχθυοφάγα είδη, συνήθως αποτελούν αντικείµενο 
αλιευτικής εκµετάλλευσης και εποµένως επηρεάζονται από την υπεραλίευση. 
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Υποψήφιες µετρικές Βιολογική ερµηνεία 

Αριθµός / ποσοστό 
λιµνόφιλων ειδών 

Τα λιµνόφιλα είδη δεν αναµένονται σε ορεινά και ηµιορεινά ποτάµια εκτός αν 
υπάρχουν περιοχές µε χαµηλή ροή, λιµνάζοντα νερά, ή εκτεταµένες 
πληµµυρικές ζώνες. Στην περίπτωση του άνω ρου του Αλιάκµονα, τέτοια είδη 
απαντούνται σε ποτάµιες περιοχές ανάντη της Τ.Λ. Πολυφύτου και 
υποδηλώνουν υποβάθµιση.  

Αριθµός / ποσοστό 
ψυχρόφιλων ειδών 

Τα ψυχρόφιλα είδη (στην περιοχή µελέτης µόνο η πέστροφα) είναι 
προσαρµοσµένα για διαβίωση σε τρεχούµενα καθαρά νερά και συνήθως 
καταλαµβάνουν τα ανώτερα τµήµατα των ποταµών. Η απουσία ή η 
πληθυσµιακή ελάττωση αυτών των ειδών µπορεί να είναι αποτέλεσµα 
εντατικής αλιείας, αλλά µπορεί επίσης να οφείλεται σε µορφολογική ή 
υδρολογική υποβάθµιση του ενδιαιτήµατος (π.χ. η ελάττωση της απορροής 
οδηγεί σε αύξηση της θερινής θερµοκρασίας του νερού). 

Αριθµός / αθροιστικό 
ποσοστό ατόµων Τ-Χ 
(τυποχαρακτηριστικών) 
ειδών 

Τα τυποχαρακτηριστικά είδη είναι τα πλέον προσαρµοσµένα στις οικολογικές 
συνθήκες του κάθε τύπου. Οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή του αριθµού ή 
της συνολικής αφθονίας αυτών των ειδών σηµαίνει διαταραχή της οικολογικής 
ακεραιότητας και συνεπώς υποδηλώνει οικολογική υποβάθµιση. 

Ποσοστό 
«καθοδηγητικών» 
ειδών 

Τα καθοδηγητικά είδη είναι τα πλέον σηµαντικά για κάθε ποτάµιο τύπο, τόσο 
από πλευράς αφθονίας, όσο και από πλευράς δοµικών και λειτουργικών 
διεργασιών. Εποµένως, όχι µόνο η παρουσία, αλλά και η πληθυσµιακή 
κατάσταση αυτών των ειδών παρέχει ενδείξεις της οικολογικής κατάστασης. 

Παρουσία γόνου των 
«καθοδηγητικών» 
ειδών 

Ενώ τα περισσότερα είδη µπορεί να παρουσιάζουν χωρική ασυνέχεια στην 
αναπαραγωγική τους δραστηριότητα, τα καθοδηγητικά είδη κάθε ποτάµιου 
τύπου ολοκληρώνουν όλες τις βιολογικές διεργασίες του κύκλου ζωής τους 
κάτω από περιβαλλοντικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον τύπο. Συνεπώς, 
τα είδη αυτά είναι τα πλέον κατάλληλα για τη διαπίστωση των επιπτώσεων 
από ανθρωπογενείς πιέσεις στην αναπαραγωγική επιτυχία.  

Ποσοστό της 
αριθµητικής 
συµµετοχής των 
µεγαλύτερων ατόµων 
στους πληθυσµούς των 
«καθοδηγητικών» 
ειδών 

Πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες που επιδρούν κυρίως στα υδρολογικά 
χαρακτηριστικά ενός ποταµού προξενούν ελάττωση της αφθονίας των 
µεγαλύτερων (σε ηλικία ή µέγεθος) ατόµων ενός ιχθυοπληθυσµού. Λόγω της 
αφθονίας τους και του οικολογικού τους ρόλου στο οικοσύστηµα, τα 
καθοδηγητικά είδη κάθε ποτάµιου τύπου είναι τα πλέον κατάλληλα για τη 
διάγνωση των επιπτώσεων αυτών των δραστηριοτήτων στη ηλικιακή δοµή 
των πληθυσµών. 

 
Για τον υπολογισµό των «δοµικών» παραµέτρων των µετρικών στους σταθµούς δειγµατοληψίας 
(δηλαδή των παραµέτρων που προσδιορίζουν παρουσία, αφθονία και ποσοστιαία συµµετοχή) 
χρησιµοποιήθηκαν τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα του παρόντος έργου. Ο υπολογισµός των 
«λειτουργικών» παραµέτρων (δηλαδή των παραµέτρων που περιγράφουν βιολογικές και 
οικολογικές διεργασίες) στηρίχθηκε στη γνώση της βιολογίας των ειδών και τους χαρακτηρισµούς 
των ενδιαιτηµάτων και οικολογικών τους θώκων. Μία πρώτη οικολογική κατάταξη των ειδών σε 
θώκους και ενδιαιτήµατα, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος FAME, παρουσιάσθηκε στο τµήµα 5.10.1.1. (βλέπε Πίνακα 36). Για τους σκοπούς 
της παρούσας µελέτης κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µία απλοποίηση και περαιτέρω εξειδίκευση της 
κατάταξης, ώστε αυτή να γίνει πιο λειτουργική από πλευράς υπολογισµού των τιµών των 
µετρικών στους σταθµούς δειγµατοληψίας. Συγκεκριµένα, χαρακτηρίσθηκαν για όλα τα είδη του 
άνω ρου του Αλιάκµονα µόνον εκείνα τα βιολογικά και οικολογικά γνωρίσµατα που αναφέρονται 
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στις µετρικές του Πίνακα 43. Παράλληλα, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις τις οικολογικής 
κατάταξης που παρουσιάσθηκε στον Πίνακα 36, γιατί θεωρούµε ότι τα κριτήρια κατάταξης του 
προγράµµατος FAME δεν εφαρµόζουν απόλυτα στις Ελληνικές συνθήκες. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι κατά κανόνα, τα είδη της Ελληνικής ιχθυοπανίδας έχουν µικρότερη διάρκεια 
ζωής από αντίστοιχα είδη που ζουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Εποµένως, είδη τα οποία 
δεν προσδιορίζονται σαν «µακρόβια» σύµφωνα µε τα κριτήρια του Πίνακα 37 (όπως το 
Chondrostoma vardarense και το Salmo pelagonicus), µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν τέτοια 
συγκρινόµενα µε άλλα είδη της Ελληνικής ιχθυοπανίδας. 
 
Στον Πίνακα 45 παρουσιάζεται η κατάταξη των ειδών του άνω Αλιάκµονα ως προς τις 
«υποψήφιες µετρικές» του Πίνακα 44. Με σκιαγράµµιση δείχνονται τα είδη τα οποία 
ανταποκρίνονται στους χαρακτηρισµούς των µετρικών. 
 
Πίνακας 45: Προσδιορισµός των ειδών του άνω ρου του Αλιάκµονα που ικανοποιούν τις συνθήκες των 

υποψήφιων µετρικών. Με τα σύµβολα (Α), (Β) και (C) υποδηλώνονται οι τρεις ποτάµιοι 
τύποι. Τ-Χ = Τυποχαρακτηριστικά είδη, Κ = Καθοδηγητικά είδη. 
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Alburnoides bipunctatus                   

Alburnus thessalicus                   

Anguilla anguilla                   

Barbus balcanicus                   

Barbus macedonicus                   

Carassius gibelio                   

Chondrostoma vardarense                   
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Romanogobio elimeius                   
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Rutilus rutilus                   

Salmo farioides                   

Salmo pelagonicus                   

Silurus glanis                   

Squalius vardarensis                   
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Στη συνέχεια οι υποψήφιες µετρικές αξιολογήθηκαν ως προς την ευαισθησία τους στις κυριότερες 
πιέσεις στην περιοχή έρευνας, τη διακριτική τους ικανότητα στο διαχωρισµό κλάσεων 
οικολογικής επιβάρυνσης και το βαθµό επικάλυψης τους µε άλλες µετρικές. 
 
Η αξιολόγηση της απόκρισης των µετρικών στις κρατούσες πιέσεις έγινε χωριστά για κάθε τύπο 
µετά από σύγκριση των τιµών των µετρικών σε σταθµούς µε διαφορετικό είδος και ένταση 
πιέσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν στο τµήµα 5.10.1.1 (βλέπε Πίνακα 35). Για την αξιολόγηση 
της διακριτικής τους ικανότητας στο διαχωρισµό κλάσεων οικολογικής επιβάρυνσης, λήφθηκε επί 
πλέον υπόψη το εύρος της φυσικής διακύµανσης και της διασποράς των τιµών των µετρικών γύρω 
από τη µέση τιµή, σε σχέση µε τα αντίστοιχα στατιστικά µεγέθη σε σχετικά αδιατάρακτους 
σταθµούς. Ένα παράδειγµα υπολογισµού των στατιστικών αυτών παραµέτρων για τους σταθµούς 
που ανήκουν στον ποτάµιο τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών δίνεται στον Πίνακα 46 (ο Πίνακας 
περιλαµβάνει όλες τις υποψήφιες µετρικές και των τριών ποτάµιων τύπων). Με τα σύµβολα (Α), 
(Β) και (C) υποδηλώνονται οι µετρικές που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους ποτάµιους τύπους 
Πέστροφας-µπριάνας, Μπριάνας και Ορεινών Κυπρινοειδών αντίστοιχα. Βασικά, µία µεγάλη 
διακύµανση τιµών των µετρικών στους σταθµούς δειγµατοληψίας που συνδυάζεται µε µία µικρή 
διακύµανση στους σχετικά αδιατάρακτους σταθµούς, υποδηλώνει ικανοποιητική διακριτική 
ικανότητα. Αντίθετα, µετρικές µε περιορισµένο εύρος διακύµανσης (όπως πολλές µετρικές που 
εκφράζουν αριθµούς ειδών που ανήκουν σε διάφορες οικολογικές οµάδες) δεν κρίθηκαν 
ικανοποιητικές. 

 
Εικόνα 88: Γέφυρα Πορτίτσας, πλησίον του χωριού Σπήλιο, Βενέτικος. 
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Πίνακας 46: Τιµές των υποψήφιων µετρικών για τους σταθµούς που ανήκουν στον ποτάµιο τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών και βασικά στατιστικά µεγέθη στο 

σύνολο των θέσεων. Με τα σύµβολα (Α), (Β) και (C) υποδηλώνονται οι τρεις ποτάµιοι τύποι. Τ-Χ = Τυποχαρακτηριστικά είδη, Κ = Καθοδηγητικά 
είδη (συνεχίζεται). 
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Σύνολο ατόµων (Ν) 875 1528 1061 1166 2955 2102 1582 1185 529 1427 902 732 1581 1712 
Στρεµµατική αφθονία (Ν/1000m2) 1750,0 3820,0 1632,3 2591,1 4925,0 2627,5 2260,0 1185,0 1175,6 1783,8 2577,1 1220,0 2874,5 3112,7 
Ποικιλότητα 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8,0 10,0 9,0 10,0 9,0 
Φυσική ποικιλότητα 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 
Αφθονία αυτόχθονων (Ν/1000m2) 1748,0 3545,0 1623,1 2575,6 4441,7 2627,5 2241,4 1179,0 1077,8 1766,3 2154,3 1075,0 2683,6 3085,5 
Αριθµός ψυχρόφιλων 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό ψυχρόφιλων 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αριθµός ρεόφιλων 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Ποσοστό ρεόφιλων 78,1 41,4 48,0 54,5 29,6 58,1 49,9 51,7 29,1 42,5 21,1 20,8 36,5 44,3 
Αριθµός λιµνόφιλων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό λιµνόφιλων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αριθµός εντοµοφάγων 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ποσοστό εντοµοφάγων 12,5 31,7 30,4 18,3 17,1 30,8 15,9 24,1 25,1 33,6 22,1 9,7 17,5 39,2 
Αριθµός ιχθυοφάγων 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
Ποσοστό ιχθυοφάγων 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Αριθµός παµφάγων 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ποσοστό παµφάγων 9,7 43,1 25,4 29,2 44,7 12,3 33,8 27,1 31,4 26,6 39,4 57,2 43,6 32,3 
Αριθµός λιθόφιλων 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Ποσοστό λιθόφιλων 96,0 92,3 98,6 96,8 89,3 96,8 94,1 96,0 89,4 97,1 83,4 87,7 92,7 98,3 
Αριθµός διάδροµων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό διάδροµων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αριθµός ποταµόδροµων 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Ποσοστό ποταµόδροµων 1,0 18,1 18,6 23,6 16,5 30,5 29,0 28,5 22,9 16,9 16,3 17,8 32,3 39,3 
Αριθµός µακρόβιων 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 
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Ποσοστό µακρόβιων 1,0 18,1 18,6 23,6 16,5 30,5 29,0 28,5 22,9 16,9 16,3 17,8 32,5 39,3 
Αριθµός αυτόχθονων 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 
Ποσοστό αυτόχθονων 99,9 92,8 99,4 99,4 90,2 100,0 99,2 99,5 91,7 99,0 83,6 88,1 93,4 99,1 
Αριθµός εισαχθέντων 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ποσοστό εισαχθέντων 0,0 7,2 0,0 0,3 9,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 11,1 5,2 0,5 
Αριθµός Τ-X (Α) 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ποσοστό Τ-X (Α) 73,3 22,8 28,6 28,4 12,3 24,4 15,9 19,7 4,0 23,7 4,5 2,6 3,7 4,2 
Αριθµός Τ-X (B) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ποσοστό Τ-X (B) 73,1 22,8 28,6 28,4 12,3 24,4 15,9 19,7 4,0 23,7 4,5 2,6 3,7 4,2 
Αριθµός Τ-X (C) 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Ποσοστό Τ-X (C) 95,9 92,3 98,6 96,8 89,3 96,8 94,1 96,0 89,4 97,1 83,4 87,7 92,7 98,3 
Ποσοστό Salmo (A) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό B. balcanicus (B) 73,1 22,8 28,6 28,4 12,3 24,4 15,9 19,7 4,0 23,7 4,5 2,6 3,7 4,2 
Ποσοστό B. macedonicus (C) 0,7 0,7 13,0 14,3 2,5 28,1 14,0 18,5 10,8 11,4 8,8 6,6 14,0 19,9 
Ποσοστό C. vardarense (C) 0,2 17,5 5,6 9,3 14,0 2,5 15,0 10,0 12,1 5,5 7,5 11,2 18,3 19,3 
Παρουσία Salmo  at classes <10cm NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Παρουσία B. balcanicus <5cm YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 
Παρουσία B. macedonicus <5cm NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 
Παρουσία C. vardarence <5cm NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES NO YES YES YES 
% Salmo >20cm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% B. balcanicus >10cm 68,3 6,0 50,5 34,7 33,4 19,9 29,1 30,8 33,3 50,9 63,4 5,3 27,1 30,6 
% B. macedonicus >20cm 0,0 10,0 8,7 10,2 0,0 1,0 6,8 4,1 36,8 1,9 21,5 18,7 5,9 17,6 
% C. vardarence >20cm 0,0 4,5 18,6 14,8 1,4 19,2 20,7 44,5 12,5 8,9 22,1 0,0 5,2 8,8 
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Πίνακας 46: Τιµές των υποψήφιων µετρικών για τους σταθµούς που ανήκουν στον ποτάµιο τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών και βασικά στατιστικά µεγέθη στο 
σύνολο των θέσεων. Με τα σύµβολα (Α), (Β) και (C) υποδηλώνονται οι τρεις ποτάµιοι τύποι. Τ-Χ = Τυποχαρακτηριστικά είδη, Κ = Καθοδηγητικά 
είδη. 
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Σύνολο ατόµων (Ν) 1091 1242 789 519 1555 365 950 326 629 820 326 2955 1151,0 597,1 1076,0 
Στρεµµατική αφθονία (Ν/1000m2) 2182,0 2484,0 2630,0 1330,8 2827,3 3318,2 2111,1 724,4 838,7 683,3 683,3 4925,0 2194,4 1033,4 2221,0 
Ποικιλότητα 11,0 8,0 6,0 12,0 9,0 8,0 14,0 6,0 8,0 8,0 6,0 14,0 9,0 1,8 9,0 
Φυσική ποικιλότητα 8,0 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0 10,0 4,0 7,0 7,0 4,0 10,0 7,1 1,0 7,0 
Αφθονία αυτόχθονων (Ν/1000m2) 2032,0 2476,0 2630,0 1146,2 2769,1 3190,9 1737,8 542,2 825,3 669,2 542,2 4441,7 2076,8 978,2 2093,1 
Αριθµός ψυχρόφιλων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 
Ποσοστό ψυχρόφιλων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Αριθµός ρεόφιλων 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 6,0 3,9 0,9 4,0 
Ποσοστό ρεόφιλων 29,2 30,0 63,1 43,4 31,3 34,8 46,6 0,0 56,6 53,9 0,0 78,1 41,4 16,4 42,9 
Αριθµός λιµνόφιλων 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,3 0,9 0,0 
Ποσοστό λιµνόφιλων 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,7 32,8 0,0 0,0 0,0 32,8 1,6 6,7 0,0 
Αριθµός εντοµοφάγων 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,4 1,0 
Ποσοστό εντοµοφάγων 16,4 10,0 6,8 10,0 37,0 22,2 0,0 0,0 14,9 26,1 0,0 39,2 19,6 10,8 17,9 
Αριθµός ιχθυοφάγων 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 0,6 0,0 
Ποσοστό ιχθυοφάγων 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0 
Αριθµός παµφάγων 3,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 6,0 5,0 2,0 2,0 2,0 6,0 2,9 1,0 3,0 
Ποσοστό παµφάγων 39,1 43,3 39,2 33,9 36,3 40,8 66,2 99,1 36,7 44,8 9,7 99,1 39,0 17,6 37,9 
Αριθµός λιθόφιλων 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 1,0 6,0 6,0 1,0 6,0 5,7 1,0 6,0 
Ποσοστό λιθόφιλων 91,9 98,1 97,7 84,8 97,9 95,9 72,7 64,7 90,6 93,9 64,7 98,6 91,5 8,3 94,0 
Αριθµός διάδροµων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό διάδροµων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αριθµός ποταµόδροµων 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 2,0 0,5 2,0 
Ποσοστό ποταµόδροµων 26,4 26,2 10,3 32,9 20,3 27,9 39,6 0,0 29,6 44,3 0,0 44,3 23,7 10,9 24,9 
Αριθµός µακρόβιων 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,3 0,6 2,0 
Ποσοστό µακρόβιων 26,6 26,2 10,3 34,5 20,3 27,9 40,7 25,2 29,6 44,3 1,0 44,3 24,9 9,9 25,7 
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Αριθµός αυτόχθονων 8,0 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0 10,0 4,0 7,0 7,0 4,0 10,0 7,1 1,0 7,0 
Ποσοστό αυτόχθονων 93,1 99,7 100,0 86,1 97,9 96,2 82,3 74,8 98,4 97,9 74,8 100,0 94,2 6,9 97,9 
Αριθµός εισαχθέντων 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,8 0,7 1,0 
Ποσοστό εισαχθέντων 1,5 0,3 0,0 3,1 2,0 3,8 6,4 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2 3,2 5,7 0,6 
Αριθµός Τ-X (Α) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,3 1,0 
Ποσοστό Τ-X (Α) 1,8 2,3 50,6 9,6 11,0 6,6 1,6 0,0 19,2 5,6 0,0 73,3 15,7 17,3 10,3 
Αριθµός Τ-X (B) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,2 1,0 
Ποσοστό Τ-X (B) 1,8 2,3 50,6 9,6 11,0 6,6 1,6 0,0 19,2 5,6 0,0 73,1 15,7 17,3 10,3 
Αριθµός Τ-X (C) 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 1,0 6,0 6,0 1,0 6,0 5,7 1,0 6,0 
Ποσοστό Τ-X (C) 91,9 98,1 97,7 84,8 97,9 95,9 72,7 64,7 90,6 93,9 64,7 98,6 91,5 8,3 94,0 
Ποσοστό Salmo (A) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Ποσοστό B. balcanicus (B) 1,8 2,3 50,6 9,6 11,0 6,6 1,6 0,0 19,2 5,6 0,0 73,1 15,7 17,3 10,3 
Ποσοστό B. macedonicus (C) 10,7 7,6 1,1 26,4 13,4 14,8 2,7 0,0 17,8 9,9 0,0 28,1 11,1 7,7 11,1 
Ποσοστό C. vardarense (C) 15,7 18,6 9,1 6,6 6,8 13,2 36,8 0,0 11,8 34,4 0,0 36,8 12,5 9,0 11,5 
Παρουσία Salmo at classes <10cm NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO      
Παρουσία B. balcanicus <5cm YES YES YES NO YES YES YES NO YES YES      
Παρουσία B. macedonicus <5cm YES YES NO YES YES YES YES NO YES YES      
Παρουσία C. vardarence <5cm YES NO NO NO YES YES YES NO YES YES      
% Salmo >20cm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% B. balcanicus >10cm 60,0 53,6 15,0 28,0 25,7 58,3 0,0 0,0 25,6 41,3 0,0 68,3 33,0 19,8 30,7 
% B. macedonicus >20cm 11,1 27,7 0,0 19,0 1,0 0,0 3,8 0,0 25,0 7,4 0,0 36,8 9,9 10,3 7,1 
% C. vardarence >20cm 3,5 7,8 0,0 5,9 0,0 0,0 0,3 0,0 10,8 2,8 0,0 44,5 8,8 10,5 5,5 
 
 



ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 
Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 

 -198-

 
Ο βαθµός αλληλοεπικάλυψης των µετρικών διερευνήθηκε µε µη παραµετρική ανάλυση 
συσχέτισης των τιµών τους (Spearman Rank Correlation) στο πλήθος των θέσεων δειγµατοληψίας 
κάθε ποτάµιου τύπου. Με τη διερεύνηση αυτή εξετάσθηκε κατά πόσο δύο µετρικές µπορεί να 
εκφράζουν την ίδια ιχθυολογική παράµετρο ή να ανταποκρίνονται στον ίδιο στρεσογόνο 
παράγοντα. Για παράδειγµα, τα µόνα ψυχρόφιλα ψάρια που υπάρχουν στον ποτάµιο τύπο 
Πέστροφας-Μπριάνας είναι οι πέστροφες του γένους Salmo. Εποµένως, η µετρική «ποσοστό 
ψυχρόφιλων ψαριών» και η µετρική «ποσοστό Salmo» µετρούν, για τον παραπάνω τύπο, ακριβώς 
το ίδιο ιχθυολογικό γνώρισµα. Καθώς οι δύο αυτές µετρικές είναι ισχυρά επικαλυπτόµενες και 
δίνουν ταυτόσηµη πληροφορία, η ταυτόχρονη περίληψή τους στον ίδιο πολυπαραµετρικό δείκτη 
θα υπερεκτιµάει ή υποεκτιµάει (κατά περίπτωση) τον βαθµό επιβάρυνσης από ανθρωπογενείς 
αλλοιώσεις. Έτσι, σαν κριτήριο πιθανής αλληλοεπικάλυψης τέθηκε να υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 
(r>0,8) (ZAR 1996). Ένα παράδειγµα ελέγχου της δυνητικής αλληλοεπικάλυψης των µετρικών 
του τύπου των Ορεινών Κυπρινοειδών δίνεται στον Πίνακα 47, όπου υπολογίζονται οι 
συντελεστές συσχέτισης και επισηµαίνονται οι µετρικές µε υψηλό βαθµό συσχέτισης. Ωστόσο, 
κατά την τελική επιλογή των µετρικών του δείκτη, λήφθηκε υπόψη ότι δύο µετρικές µπορεί να 
παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη επικαλυπτόµενες (π.χ. οι µετρικές 
«ποσοστό µακρόβιων» και «ποσοστό ποταµόδροµων» ειδών). Στον Πίνακα δεν περιλαµβάνονται 
µετρικές για διαδροµία, οι οποίες έχουν µηδενική τιµή λόγω της παρουσίας φραγµάτων (η µετρική 
«αριθµός διάδροµων ειδών» περιλήφθηκε στην τελική λίστα, µε γνώµονα την κρίση του ειδικού). 
 
Οι παραπάνω αξιολογήσεις αποτέλεσαν απλώς έναν οδηγό για τη εκτίµηση της καταλληλότητας 
των µετρικών. Η τελική λίστα διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την επιστηµονική εµπειρία των µελών 
της ερευνητικής οµάδας, παίρνοντας υπόψη (α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V της Οδηγίας-
Πλαίσιο, να περιλαµβάνονται τα βασικά δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
ιχθυοκοινότητας (ποιοτική και ποσοτική σύσταση, συνθήκες αναπαραγωγής, κατανοµές ηλικιών / 
µεγεθών και τυποχαρακτηριστικά είδη), και (β) τις κυρίαρχες πιέσεις στην περιοχή έρευνας, όπως 
είναι η παρουσία φραγµάτων και η ιζηµατοποίηση. Εξαιρέθηκαν ορισµένες µετρικές που είτε 
κρίθηκε ότι δεν προσφέρουν ικανοποιητική διάγνωση των κυρίαρχων πιέσεων, είτε δεν 
µπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν µε ικανοποιητική ασφάλεια (π.χ. ποσοστό ιχθυοφάγων ψαριών). 
Αντίθετα, περιλήφθηκαν µετρικές µε µικρή διακριτική ικανότητα, που όµως πληρούν τα κριτήρια 
της µη αλληλοεπικάλυψης και της απόκρισης στις πιέσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτές µπορούν 
να συνεισφέρουν στην εκτίµηση του βαθµού υποβάθµισης σε συνδυασµό µε άλλες µετρικές.  
 
Η λίστα των µετρικών για τους τρεις ποτάµιους τύπους παρουσιάζεται στον Πίνακα 48. Ο τύπος 
Μπριάνας έχει τις λιγότερες µετρικές (4), επειδή σε αυτόν τον τύπο απαντώνται πολύ λίγα είδη 
ψαριών. Αντίθετα, ο τύπος των Ορεινών κυπρινοειδών έχει τις περισσότερες µετρικές (14), καθώς 
στον τύπο αυτό απαντάται ένας µεγάλος αριθµός ειδών, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισµό 
πολλών ιχθυολογικών γνωρισµάτων διαγνωστικής σηµασίας για την οικολογική κατάσταση. 
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Πίνακας 47: Αποτελέσµατα της µη παραµετρικής ανάλυσης συσχέτισης µεταξύ των υποψήφιων µετρικών για τον ποτάµιο τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών. Με 
έντονα γράµµατα σηµειώνονται οι ισχυρές συσχετίσεις. Το πρόσηµο υποδηλώνει την τάση της συσχέτισης (θετική ή αρνητική). 
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Στρεµµατική αφθονία 0,02 0,99** 0,15 -0,05 -0,32 -0,32 0,14 0,30 0,15 -0,06 -0,07 -0,17 0,02 0,13 0,31 0,33 0,18 0,31 0,03 0,24 0,15 0,14 -0,28 -0,12 

Φυσική ποικιλότητα 0,02  -0,01 0,53** 0,08 0,19 0,16 0,26 -0,22 0,53** 0,45* 0,88** 0,32 1,00** -0,19 0,21 0,13 0,07 -0,23 0,15 0,28 0,30 0,12 0,16 -0,02 

Αφθονία αυτόχθονων 0,99** -0,01  0,19 0,08 -0,39 -0,40 0,19 0,39 0,19 -0,05 -0,12 -0,18 -0,01 0,22 0,23 0,23 0,22 0,40 0,06 0,23 0,15 0,17 -0,30 -0,08 

Ν ρεόφιλων 0,15 0,53** 0,19  0,48* -0,45* -0,47* 0,47* 0,29 1,00** 0,02 0,32 -0,23 0,53** 0,44* -0,40 -0,41* 0,06 0,27 0,042 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

% ρεόφιλων -0,05 0,08 0,01 0,48* -0,16 -0,17 0,00 0,45* 0,48* 0,30 0,07 0,20 0,08 0,72** -0,54** -0,66** -0,17 0,44* 0,31 -0,10 -0,19 0,06 -0,23 0,20 

Ν λιµνόφιλων -0,32 0,19 -0,39 -0,45* -0,16 0,99** -0,66** -0,56** -0,45* 0,12 0,48* 0,33 0,19 -0,56** 0,59** 0,45* -0,56** -0,560** -0,17 -0,11 -0,25 -0,35 -0,12 -0,27 

% λιµνόφιλων -0,32 0,16 -0,40 -0,47* -0,17 0,99**
 

-0,67** -0,56** -0,47* 0,11 0,47* 0,32 0,16 -0,56** 0,59** 0,45* -0,56** -0,560** -0,17 -0,13 -0,27 -0,36 -0,13 -0,27 

Ν λιθόφιλων 0,14 0,26 0,19 0,47* 0,00 -0,66** -0,67** 0,28 0,47* 0,21 -0,14 0,01 0,26 0,22 -0,26 -0,23 0,86** 0,28 0,49* 0,09 0,63** 0,37 0,41* 0,43* 

% λιθόφιλων 0,30 -0,22 0,39 0,29 0,45* -0,56** -0,56** 0,28 0,29 0,04 -0,35 -0,08 -0,22 0,85** -0,50* -0,56** 0,22 0,99** 0,32 -0,08 0,03 0,14 -0,13 0,18 

Ν ποταµόδροµων 0,15 0,53** 0,19 1,00** 0,48* -0,45* -0,47* 0,47* 0,29 0,02 0,32 -0,23 0,53** 0,44* -0,40 -0,41* 0,06 0,27 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0 

% ποταµόδροµων -0,06 0,45* -0,05 0,02 0,30 0,12 0,11 0,21 0,04 0,02 0,29 0,94** 0,45* 0,03 0,04 -0,09 0,35 0,05 0,65** 0,58** 0,57** 0,43* 0,30 0,27 

Ν µακρόβιων -0,07 0,88** -0,12 0,32 0,07 0,48* 0,47* -0,14 -0,35 0,32 0,29 0,28 0,88** -0,27 0,32 0,22 -0,31 -0,36 -0,035 0,12 -0,09 -0,19 -0,02 -0,24 

% µακρόβιων -0,17 0,32 -0,18 -0,23 0,20 0,33 0,32 0,01 -0,08 -0,23 0,94** 0,28  0,32 -0,08 0,16 0,02 0,19 -0,07 0,57** 0,49* 0,41* 0,32 0,21 0,19 

Ν αυτόχθονων 0,016 1,00** -0,01 0,53** 0,08 0,19 0,16 0,26 -0,22 0,53** 0,45* 0,88** 0,32 -0,19 0,21 0,13 0,07 -0,23 0,15 0,28 0,30 0,12 0,16 -0,02 

% αυτόχθονων 0,13 -0,19 0,22 0,44* 0,72** -0,56** -0,56** 0,22 0,85** 0,44* 0,03 -0,27 -0,08 -0,19 -0,67** -0,74** 0,05 0,84** 0,30 -0,18 -0,16 0,01 -0,17 0,27 

Ν εισαχθέντων 0,31 0,21 0,23 -0,40 -0,54** 0,59** 0,59** -0,26 -0,50* -0,40 0,04 0,32 0,16 0,21 -0,67** 0,89** -0,11 -0,49* -0,19 0,25 0,10 -0,15 -0,03 -0,32 

% εισαχθέντων 0,33 0,13 0,23 -0,41* -0,66** 0,45* 0,45* -0,23 -0,56** -0,41* -0,09 0,22 0,02 0,13 -0,74** 0,89** -0,09 -0,55** -0,33 0,23 0,06 -0,01 -0,11 -0,48* 

Ν Τ-X (C) 0,18 0,07 0,22 0,06 -0,17 -0,56** -0,56** 0,86** 0,22 0,06 0,35 -0,31 0,19 0,07 0,05 -0,11 -0,09 0,23 0,59** 0,25 0,86** 0,53** 0,52** 0,53** 

% Τ-X (C) 0,31 -0,23 0,40 0,27 0,44* -0,56** -0,56** 0,28 0,99** 0,27 0,05 -0,36 -0,07 -0,23 0,84** -0,49* -0,55** 0,23 0,33 -0,06 0,05 0,15 -0,13 0,18 

% B. macedonicus 0,028 0,15 0,06 0,04 0,31 -0,17 -0,17 0,49* 0,32 0,04 0,65** -0,03 0,57** 0,15 0,30 -0,19 -0,33 0,59** 0,33 -0,03 0,54** 0,37 0,24 0,55** 

% C. vardarense 0,24 0,28 0,23 0,02 -0,10 -0,11 -0,13 0,09 -0,08 0,02 0,58** 0,12 0,49* 0,28 -0,18 0,25 0,23 0,25 -0,06 -0,03 0,46* 0,39 0,31 -0,04 

B. macedonicus <5cm 0,15 0,30 0,15 0 -0,19 -0,25 -0,27 0,63** 0,03 0 0,57** -0,09 0,41* 0,30 -0,16 0,10 0,06 0,86** 0,05 0,54** 0,46* 0,65** 0,52** 0,49* 

C. vardarence <5cm 0,14 0,12 0,17 0 0,056 -0,35 -0,36 0,37 0,14 0 0,43* -0,19 0,32 0,12 0,01 -0,15 -0,01 0,53** 0,15 0,37 0,39 0,65**  0,03 0,20 

% B. macedonicus >20cm -0,28 0,16 -0,30 0 -0,23 -0,12 -0,13 0,41* -0,13 0 0,30 -0,02 0,21 0,16 -0,17 -0,03 -0,11 0,52** -0,13 0,24 0,315 0,52** 0,03  0,49* 

% C. vardarence >20cm -0,12 -0,02 -0,08 0 0,20 -0,27 -0,27 0,43* 0,18 0 0,27 -0,25 0,19 -0,02 0,27 -0,32 -0,48* 0,53** 0,18 0,55** -0,04 0,49* 0,20 0,49*  

*Significant at the 0.01 level (2-tailed)    **Significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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Πίνακας 48: Τελική λίστα των ιχθυοµετρικών για τους τρεις ποτάµιους τύπους του άνω Αλιάκµονα. 

BIOTIKOI ΤΥΠΟΙ* ΙΧΘΥΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 
A B C 

Μετρικές Ιχθυοκοινότητας    

Αριθµός αυτόχθονων ειδών •  • 

Αφθονία αυτόχθονων ειδών • • • 

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε αυτόχθονα είδη  •  • 

Αριθµός τυποχαρακτηριστικών ειδών (Τ-Χ) Τύπου Α  •   

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε Τ-Χ είδη του Τύπου Α •   

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε Τ-Χ είδη του Τύπου Β  •  

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε Τ-Χ είδη του Τύπου C   • 

Μετρικές Οικολογικού Θώκου    

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε ψυχρόφιλα είδη •   

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε ρεόφιλα είδη •  • 

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε λιµνόφιλα είδη   • 

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε εντοµοφάγα είδη •   

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε λιθόφιλα είδη •  • 

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε ποταµόδροµα είδη •   

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε µακρόβια είδη   • 

Μετρικές Ιχθυοπληθυσµού    

Παρουσία Salmo σε κλάσεις <10 cm •   

% ατόµων Salmo >20 cm στο πληθυσµό του είδους •   

Παρουσία B. balcanicus <5 cm  •  

% ατόµων B. balcanicus >10 cm στο πληθυσµό του είδους  •  

Παρουσία B. macedonicus  <5 cm   • 

Παρουσία C. vardarence  <5 cm   • 

% ατόµων B. macedonicus >20 cm στο πληθυσµό του είδους   • 

% ατόµων C. vardarence >20 cm in στο πληθυσµό του είδους   • 

Μετρικές Συνεκτικότητας    

Αριθµός διάδροµων ειδών   • 

Ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε ποταµόδροµα είδη   • 

* Βιοτικοί τύποι: Α = Πέστροφας-µπριάνας, Β = Μπριάνας, C = Ορεινών κυπρινοειδών  
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5.10.5. Βαθµονόµηση των µετρικών - Ανάπτυξη του ιχθυολογικού δείκτη 

Οι µετρικές που κρίθηκαν επιλέξιµες 
σύµφωνα µε τους ελέγχους και τις 
διαδικασίες που περιγράφηκαν στο τµήµα 
5.10.4. βαθµονοµήθηκαν µε αριθµητικές 
τιµές σε µία πενταβάθµια κλίµακα (από 1 έως 
5). Η κλίµακα αυτή αντιστοιχεί στην 
πενταβάθµια κλίµακα οικολογικής 
ταξινόµησης που προτείνεται από την 
Οδηγία-Πλαίσιο (υψηλή, καλή, µέτρια, 
ελλιπής, κακή). Για τον καθορισµό του 
εύρους των τιµών των µετρικών που 
προσδιορίζουν τις κλάσεις οικολογικής 
κατάστασης λήφθηκαν υπόψη οι ορισµοί της 
«υψηλής», «καλής» και «µέτριας» 
κατάστασης για την ιχθυοπανίδα ποταµών που 
δίνονται στον Πίνακα 1.2.1. του 
Παραρτήµατος V της Οδηγίας-Πλαίσιο. 
Ειδικότερα όσο αφορά τις τιµές που προσδιορίζουν την «υψηλή κατάσταση», αυτές 
περιλαµβάνουν, αλλά δεν ταυτίζονται µε τις τιµές που περιγράφουν τις συνθήκες αναφοράς. Ο 
λόγος είναι ότι οι ορισµοί του Παραρτήµατος V της Οδηγίας επιτρέπουν πολύ µικρές αποκλίσεις 
της δοµής και αφθονίας της ιχθυοκοινωνίας από τις τελείως αδιατάρακτες συνθήκες. 
 
Ο καθορισµός του εύρους των τιµών των µετρικών που προσδιορίζουν τις κλάσεις «ελλιπής» και 
«κακή» οικολογική κατάσταση έγινε κατά την «κρίση του ειδικού», δεδοµένου ότι η Οδηγία-
Πλαίσιο δεν παρέχει αντίστοιχους ορισµούς. Συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι η κακή κατάσταση 
αναπαριστά τις χειρότερες δυνατές ιχθυολογικές συνθήκες (από πλευράς σύστασης, αφθονίας, 
ηλικιακής κατανοµής και συνθηκών αναπαραγωγής) κάτω από καθεστώς πολύ έντονης υδρο-
µορφολογικής ή/και φυσικοχηµικής επιβάρυνσης. Όµως, κατά την περίοδο των δειγµατοληψιών 
του παρόντος έργου, δεν απαντήθηκε ένας ικανοποιητικός αριθµός ιδιαίτερα επιβαρυµένων 
σταθµών. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο σταθµοί στον ποταµό Γρεβενίτη που όµως δεν 
αντιπροσώπευαν όλους τους ποτάµιους τύπους της περιοχής έρευνας. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης 
κατάλληλων δεδοµένων, η «κακή» οικολογική κατάσταση προσδιορίσθηκε προσεγγιστικά. Σαν 
«κακή» θεωρήθηκε η κατάσταση όπου η ιχθυοποικιλότητα είναι πολύ περιορισµένη σε σχέση µε 
την περιγραφόµενη από τις συνθήκες αναφοράς, η αφθονία είναι εξαιρετικά χαµηλή, τα 
περισσότερα τυποχαρακτηριστικά είδη είναι απόντα, δεν υπάρχει αναπαραγωγική δραστηριότητα, 
και η ηλικιακή κατανοµή των καθοδηγητικών ειδών διαταραγµένη. Τέλος, σαν «ελλιπής» 
κατάσταση προσδιορίσθηκε αυτή που περιγράφεται από το εύρος τιµών των µετρικών που 
περικλείονται µεταξύ της «µέτριας» και της «κακής» κατάστασης. 
 
Τα αποτελέσµατα της βαθµονόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 49. ∆ίνονται τα διαστήµατα 
του εύρους των τιµών των µετρικών που αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις κλάσεις κατάστασης 
(1-5) της βαθµονοµηµένης κλίµακας και γίνεται αντιστοίχιση µε τις πέντε ποιοτικές κλάσεις 
οικολογικής κατάστασης που ορίζονται από την Οδηγία-Πλαίσιο (οι ποιοτικές κλάσεις 
παρουσιάζονται σύµφωνα µε το χρωµατικό πρότυπο της Οδηγίας). 

 

Εικόνα 89: Πέστροφα στον Σταθµό Κρανιά του 
Βενέτικου. Τυπικό ψυχρόφιλο και ρεόφιλο είδος. 
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Πίνακας 49: Βαθµονόµηση των µετρικών σε πενταβάθµια αριθµητική κλίµακα (1-5) για τους τρεις 
ποτάµιους τύπους. Περιγράφονται τα εύρη τιµών των µετρικών που αντιστοιχούν στις πέντε 
κλάσεις της κλίµακας και παραλληλίζονται µε τις κλάσεις οικολογικής κατάστασης που 
υποδεικνύει η Οδηγία-Πλαίσιο. 

 

Τύπος Πέστροφας-µπριάνας Οικολογική Κατάσταση 

Οδηγία-Πλαίσιο Υψηλή Καλή Μέτρια Ελλιπής Κακή 
Μετρικές 
 Βαθµονόµηση 1 2 3 4 5 
Φυσική ποικιλότητα ≥3  1-2  0 
Αφθονία αυτόχθονων  >400 251-400 101-250 21-100 ≤20 
Ποσοστό αυτόχθονων >95  66-95  ≤65 
Αριθµός Τ-X (Α) 2  1  0 
Ποσοστό Τ-X (Α) ≥90  61-90  ≤60 
Ποσοστό ψυχρόφιλων >50 41-50 21-40 6-20 ≤5 
Ποσοστό ρεόφιλων >95  71-95  ≤70 
Ποσοστό εντοµοφάγων >60 41-60 21-40 11-20 ≤10 
Ποσοστό λιθόφιλων >95  31-95  <30 
Ποσοστό ποταµόδροµων >50 41-50 21-40 6-20 ≤5 
Παρουσία Salmo <10cm YES  NO   
% Salmo >20cm στον πληθυσµό >30 21-30 6-20 1-5 0 

 
 

Τύπος Μπριάνας Οικολογική Κατάσταση 

Οδηγία-Πλαίσιο Υψηλή Καλή Μέτρια Ελλιπής Κακή 
Μετρικές 
 Βαθµονόµηση 1 2 3 4 5 
Αφθονία αυτόχθονων >300 201-300 101-200 31-100 ≤30 
Ποσοστό Τ-X (B) >70 51-70 31-50 11-30 ≤10 
Παρουσία B. balcanicus <5cm YES  NO   
% B. balcanicus >10cm στον πληθυσµό >35 26-35 16-25 6-15 ≤5 

 
 

Τύπος Ορεινών Κυπρινοειδών Οικολογική Κατάσταση 

Οδηγία-Πλαίσιο Υψηλή Καλή Μέτρια Ελλιπής Κακή 
Μετρικές 
 Βαθµονόµηση 1 2 3 4 5 
Φυσική ποικιλότητα ≥7 5-6 3-4 2 1-0 
Αφθονία αυτόχθονων  >1000 701-1000 401-700 101-400 ≤100 
Ποσοστό αυτόχθονων 100 96-100 91-95 71-90 ≤70 
Ποσοστό Τ-X (C) >95 86-95 76-85 51-75 ≤50 
Ποσοστό ρεόφιλων >50 41-50 31-40 11-30 ≤10 
Ποσοστό λιµνόφιλων <1 2-3 4-12 13-25 ≥25 
Ποσοστό λιθόφιλων >95 86-95 >71-85 >51-70 ≤50 
Ποσοστό µακρόβιων >30 >21-30 >11-20 >3-10 ≤3 
Παρουσία B. macedonicus <5cm YES   NO  
Παρουσία C. vardarence <5cm YES   NO  
% B. macedonicus >20cm στον πληθυσµό >15 10-15 6-10 1-5 ≤1 
% C. vardarence >20cm στον πληθυσµό >15 10-15 6-10 1-5 ≤1 
Αριθµός διάδροµων 1    0 
Ποσοστό ποταµόδροµων >25 >21-25 >11-20 >6-10 ≤5 
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Στη συνέχεια οι µετρικές συνδυάσθηκαν σε έναν πολυπαραµετρικό δείκτη. Ο δείκτης 
χρησιµοποιεί διαφορετικές µετρικές για κάθε ποτάµιο τύπο που είναι οµαδοποιηµένες σε τέσσερις 
κατηγορίες: Ιχθυοκοινότητας, Οικολογικού Θώκου, Ιχθυοπληθυσµού και Συνεκτικότητας. Όπως 
δείχνεται στον Πίνακα 48, ο τύπος Ορεινών Κυπρινοειδών περιέχει µετρικές που ανήκουν και στις 
τέσσερις κατηγορίες, ο τύπος Πέστροφας-Μπριάνας περιέχει µετρικές τριών κατηγοριών, και ο 
τύπος Μπριάνας περιέχει µετρικές µόνο δύο κατηγοριών. Για το χαρακτηρισµό της κατάστασης 
µίας θέσης ακολουθούνται τα εξής στάδια εργασιών: 

(α) Χρησιµοποιείται η βαθµονόµηση του Πίνακα 49 για να µετατρέψει την απόλυτη τιµή της 
µετρικής στη θέση, σε βαθµονοµηµένη τιµή της πενταβάθµιας αριθµητικής κλίµακας. 

(β) Υπολογίζεται η µέση βαθµονοµηµένη τιµή των µετρικών που ανήκουν σε κάθε µία από τις 
τέσσερις κατηγορίες µετρικών που προαναφέρθηκαν. 

(γ) Υπολογίζεται η µέση τιµή των κατηγοριών µετρικών, που αποτελεί και την αριθµητική τιµή 
του δείκτη. 

(δ) Η αριθµητική τιµή του δείκτη (από 1 έως 5) µεταφράζεται σε ποιοτική κλάση οικολογικής 
κατάστασης της πενταβάθµιας κλίµακας της Οδηγίας-Πλαίσιο (υψηλή, καλή, µέτρια, ελλιπής, 
κακή). ∆εδοµένου ότι οι κλάσεις οικολογικής κατάστασης είναι 5 ενώ το εύρος τιµών µέσα 
στις οποίες κινείται ο δείκτης είναι 4 (ο δείκτης δεν µπορεί να πάρει τιµές µικρότερες του 1 
και µεγαλύτερες του 5), τα όρια των πέντε ποιοτικών κλάσεων «σταθµίσθηκαν» ως προς το 
εύρος των δυνατών αριθµητικών τιµών ως εξής: υψηλή: 1,0-1,8, καλή: 1,8-2,6, µέτρια: 2,6-
3,4, ελλιπής: 3,4-4,2, και κακή: 4,2-5,0. 

 
Σχηµατικά, τα στάδια της διαδικασίας προσδιορισµού της οικολογικής κατάστασης µίας θέσης, 
ξεκινώντας από τις απόλυτες τιµές των µετρικών στη θέση αυτή, δείχνεται στην Εικόνα 90.  
 
Εικόνα 90: Σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας προσδιορισµού της οικολογικής κατάστασης 

σε µία θέση δειγµατοληψίας. 
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5.11. Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης µε βάση την ιχθυοπανίδα 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που απεικονίζεται στην Εικόνα 90, έγινε εφαρµογή του 
πολυπαραµετρικού ιχθυολογικού δείκτη για τον προσδιορισµό της οικολογικής κατάστασης των 
θέσεων (σταθµών) δειγµατοληψίας. Η ροή των εργασιών µέχρι την τη παραγωγή των 
βιοεκτιµήσεων παρουσιάζεται στους Πίνακες 50, 51 και 52. Σε κάθε Πίνακα, το επάνω τµήµα 
δείχνει για κάθε θέση τις απόλυτες τιµές των µετρικών, οι οποίες είναι οργανωµένες σε 
κατηγορίες (ιχθυοκοινότητας, οικολογικού θώκου, κλπ.). Το κάτω τµήµα δείχνει τις 
βαθµονοµηµένες τιµές από τις οποίες υπολογίζεται ο µέσος όρος κάθε κατηγορίας (Μ.Ο.). Τέλος, 
κάτω δεξιά δείχνεται η αριθµητική τιµή του δείκτη (Α.Τ.) και η αντίστοιχη κλάση οικολογικής 
κατάστασης. 
 
Συνολικά αξιολογήθηκαν 49 θέσεις από τις οποίες 37 χαρακτηρίσθηκαν σαν υψηλής ή καλής 
κατάστασης και 12 σαν υπολειπόµενες της καλής. Υπενθυµίζεται ότι η Οδηγία-Πλαίσιο δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο όριο µεταξύ «καλής» και «µέτριας» οικολογικής κατάστασης και 
υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να φέρουν όλα τα επιφανειακά νερά σε «καλή» κατάσταση µέχρι το 
έτος 2015. Συνοπτικά, η κατανοµή των θέσεων ανά κλάση οικολογικής κατάστασης και ποτάµιο 
τύπο δείχνεται στον Πίνακα 53. Στην Εικόνα 92 παρουσιάζεται απεικόνιση των θέσεων σε χάρτη, 
µε χρωµατικό πρότυπο που υποδεικνύει την οικολογική κατάσταση κάθε θέσης. 

 
Εικόνα 91: Θέση GefPorou, ένας από τους σταθµούς του τύπου Ορεινών Κυπρινοειδών που κατατάχτηκαν 

στη µέτρια κατάσταση, λόγω ιζηµατοποίησης από τα έργα της Εγνατίας Οδού. Σεπτ. 2007.
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Πίνακας 50: ∆ιαδικασία εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των θέσεων δειγµατοληψίας του τύπου Πέστροφας-µπριάνας. Οι απόλυτες τιµές των 
µετρικών (επάνω) µετασχηµατίζονται σε βαθµονοµηµένες τιµές (κάτω) και υπολογίζεται ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθµονοµηµένων 
τιµών (µε σκιαγράµµιση). Κάτω δεξιά εµφανίζεται η αριθµητική τιµή του δείκτη και η εκτιµώµενη οικολογική κατάσταση. 

 Μετρικές 

  Ιχθυοκοινότητας Οικολογικού Θώκου Ιχθυοπληθυσµού    
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Kotta 3 274,3 100,0 2 97,9 40,6 97,9 40,6 100,0 40,6 YES 2, 6    
Redstone 3 56,5 96,0 2 94,0 46,0 98,0 48,0 96,0 46,0 YES 17,9    
DsKoromiliaDam 4 541,8 100,0 2 90,3 53,0 90,3 59,1 100,0 53,0 YES 28,2    
Krania 3 486,7 100,0 2 97,3 0,9 97,3 3,7 100,0 0,9 NO 5,1    
TripiaPetra 3 172,7 100,0 2 94,7 52,6 94,7 57,9 100,0 52,6 YES 0,0    
GefPortitsa 

Α
πό
λυ
τε
ς 
τι

µέ
ς 

4 645,0 100,0 2 55,6 1,0 55,6 15,9 100,0 1,0 NO 7,7    

 
 

                               

  
 

         Μ.Ο.      Μ.Ο.   Μ.Ο. Α.Τ. Κατάσταση 

Kotta 1 2 1 1 1 1,2 2 1 2 1 2 1,6 1 4 2,5 1,8 ΥΨΗΛΗ 

Redstone 1 4 1 1 1 1,6 2 1 2 1 2 1,6 1 3 2 1,7 ΥΨΗΛΗ
DsKoromiliaDam 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1,6 1 2 1,5 1,4 ΥΨΗΛΗ
Krania 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 3,4 4 3 3,5 2,6 ΜΕΤΡΙΑ
TripiaPetra 1 3 1 1 1 1,4 1 3 2 1 1 1,6 1 5 3 2,0 ΚΑΛΗ
GefPortitsa 

Β
αθ

µο
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µη
µέ
νε
ς 

τι
µέ
ς 

1 1 1 1 5 1,8 5 5 4 1 5 4 4 3 3,5 3,1 ΜΕΤΡΙΑ
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Από τους έξι σταθµούς του τύπου Πέστροφας-µπριάνας, οι τέσσερις ταξινοµήθηκαν στην υψηλή 
ή καλή κατάσταση και οι δύο (Krania και GefPortitsa) στη µέτρια κατάσταση. Οι δύο τελευταίοι 
σταθµοί βρίσκονται σε ανώτερα τµήµατα του ποταµού Βενέτικου που δεν έχουν υποστεί έντονη 
υδρο-µορφολογική ή φυσικοχηµική επιβάρυνση. Ωστόσο, στην περιοχή αυτή υπάρχει σηµαντική 
αλιευτική δραστηριότητα (από ερασιτέχνες ψαράδες), την οποία θεωρούµε σαν µία πιθανή αιτία 
ιχθυολογικής υποβάθµισης, την οποία ο δείκτης µεταφράζει σε οικολογική υποβάθµιση. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για το σταθµό GefPortitsa όπου η αλιευτική πίεση (κυρίως στον πληθυσµό της 
πέστροφας) αξιολογήθηκε σαν σηµαντική (βλέπε τµήµα 5.10.1.1.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι έντονη αλιευτική δραστηριότητα καταγράφηκε και στα ανώτερα τµήµατα του κύριου 
κλάδου του Αλιάκµονα, κυρίως στην περιοχή του σταθµού DsKoromiliaDam, ο οποίος 
επιπρόσθετα επηρεάζεται από την παρουσία φράγµατος ανάντη. Παρά τις αρνητικές αυτές 
επιδράσεις στους ιχθυοπληθυσµούς, ο σταθµός αυτός ταξινοµήθηκε στην υψηλή κατάσταση. 
Όµως, στην περιοχή αυτή διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα εµπλουτισµοί µε 
πέστροφα, (βλέπε Πίνακα 35), οι οποίοι φαίνεται ότι αντισταθµίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 
υπεραλίευσης και της λειτουργίας του φράγµατος.  
 
Μία άλλη πιθανή εξήγηση για την κατάταξη των σταθµών Krania και GefPortitsa στη µέτρια 
οικολογική κατάσταση είναι να έχει υπεισέλθει σφάλµα κατά την τυπολογική τους κατάταξη. 
Καθώς η τυπολογία χρησιµοποιείται για την πρόγνωση των συνθηκών αναφοράς, η υπαγωγή ενός 
σταθµού σε λανθασµένο ποτάµιο τύπο συνεπάγεται την απόδοση λανθασµένων συνθηκών 
αναφοράς, που οδηγεί σε λανθασµένη εκτίµηση της οικολογικής του κατάστασης. Όπως 
επισηµάνθηκε στο τµήµα 5.10.2.2., η «ποσοτική» µέθοδος τυπολογικής ταξινόµησης κατέταξε 
τους δύο αυτούς σταθµούς στον τύπο Μπριάνας, σε αντίθεση µε την «ποιοτική» µέθοδο, που τις 
κατέταξε στον τύπο Πέστροφας-µπριάνας. Η διαφορά των δύο µεθόδων είναι ότι η ποιοτική 
µέθοδος χρησιµοποιεί µόνο δεδοµένα σύστασης της ιχθυοκοινότητας, ενώ η ποσοτική µέθοδος 
χρησιµοποιεί επιπρόσθετα και δεδοµένα αφθονίας των ειδών. Ωστόσο, ενώ η ποσοτική µέθοδος 
παρέχει µία πιο ακριβή τυπολογική περιγραφή των υδάτινων συστηµάτων, η εφαρµογή της 
απαιτεί τη χρησιµοποίηση δεδοµένων από αδιατάρακτους σταθµούς, διαφορετικά η τυπολογική 
ταξινόµηση που προκύπτει αντανακλά τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στην ιχθυοκοινωνία και όχι 
τις επιδράσεις των αβιοτικών παραµέτρων του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις συγκρουόµενων 
αποτελεσµάτων µε τις δύο µεθόδους, αποφασίσθηκε να υιοθετηθούν τα αποτελέσµατα της 
ποιοτικής ταξινόµησης, η οποία είναι λιγότερο ευαίσθητη σε ανθρωπογενείς επιδράσεις. 
Ειδικότερα όσο αφορά τους σταθµούς Krania και GefPortitsa, θεωρήθηκε ότι η επίδραση της 
αλιείας έχει τροποποιήσει σηµαντικά την ιχθυολογική σύσταση και αυτή πλέον δεν 
αντικατοπτρίζει τα υδρολογικά, µορφολογικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των θέσεων, 
κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες. Εποµένως, αποδεχθήκαµε τα αποτελέσµατα της ποιοτικής 
ταξινόµησης, γιατί υποθέσαµε ότι τα αποτελέσµατα της ποσοτικής ταξινόµησης (που κατέταξε 
τους δύο αυτούς σταθµούς στον τύπο µπριάνας) είναι επισφαλή, εξαιτίας της επίδρασης της 
αλιείας στην αφθονία των ειδών. Εάν η υπόθεση αυτή είναι εσφαλµένη, τότε η οικολογική 
κατάταξη των σταθµών Krania και GefPortitsa υποεκτιµήθηκε και αυτοί λανθασµένα αποδόθηκαν 
στην «κάτω της καλής» οικολογική κατάσταση. 
 
Συµπερασµατικά, αν και οι επιπτώσεις της αλιείας στους ιχθυοπληθυσµούς δεν είναι εύκολο να 
ποσοτικοποιηθούν, λόγω έλλειψης κατάλληλων δεδοµένων για την ένταση της αλιευτικής 
προσπάθειας, πιστεύουµε ότι η εξαντλητική αλιεία της πέστροφας ευθύνεται για την υπαγωγή δύο 
θέσεων στα ανώτερα τµήµατα του Βενέτικου, στην «κάτω της καλής» οικολογική κατάσταση.  

 



ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 
Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 

 - 207 -

 
Πίνακας 51: ∆ιαδικασία εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των θέσεων δειγµατοληψίας του τύπου Mπριάνας. Οι απόλυτες 

τιµές των µετρικών (επάνω) µετασχηµατίζονται σε βαθµονοµηµένες τιµές (κάτω) και υπολογίζεται ο µέσος όρος 
(Μ.Ο.) των βαθµονοµηµένων τιµών (µε σκιαγράµµιση). Κάτω δεξιά εµφανίζεται η αριθµητική τιµή του δείκτη και 
η εκτιµώµενη οικολογική κατάσταση. 

 
  Μετρικές    

  Ιχθυοκοινότητας Ιχθυοπληθυσµού      
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Koromilia 105,0 65,1   YES 31,7      
UsGefNestorio 158,3 53,7   YES 41,2      
Avgerinos 588,0 100,0   YES 19,7      
GefVouchorina 336,7 55,4   YES 23,2      
Milia 410,0 100,0   YES 7,3      
Mylopotamos 1650,0 50,5   YES 17,0      
GefKyrakalis 298,7 80,4   YES 29,7      
GrevenViologikos 14,0 14,3   NO 0,0      
DsViologikos 25,0 0,0   NO 0,0      
Itea 100,0 83,3   YES 20,0      
LakosPanagias  231,6 90,9   NO 10,0      
UpperSioutsa 172,0 55,6   YES 24,0      
PotamiaKatakalis 362,5 82,8   YES 45,8      
Bourino 174,1 85,1   YES 37,5      
DsMadania 130,0 65,4   NO 37,3      
VforVenetikos 482,5 46,1   YES 43,8      
GefZiaka 732,0 49,2   YES 33,3      
GefAzizAga 

Α
πό
λυ
τε
ς 
Τ
ιµ
ές

 

94,0 53,2   YES 28,0      
UsStavropotamos  485,7 58,8   YES 2,5      
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  Μετρικές    

  Ιχθυοκοινότητας Ιχθυοπληθυσµού      

Θέση  
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     Μ.Ο.    Μ.Ο.  Α.Τ. Κατάσταση 

Koromilia 3 2 2,5 1 2 1,5  2,0 ΚΑΛΗ 
UsGefNestorio 3 2 2,5 1 1 1,0  1,8 ΥΨΗΛΗ 
Avgerinos 1 1 1,0 1 3 2,0  1,5 ΥΨΗΛΗ 
GefVouchorina 1 2 1,5 1 3 2,0  1,8 ΥΨΗΛΗ 
Milia 1 1 1,0 1 4 2,5  1,8 ΥΨΗΛΗ 
Mylopotamos 1 2 1,5 1 3 2,0  1,8 ΥΨΗΛΗ 
GefKyrakalis 2 1 1,5 1 2 1,5  1,5 ΥΨΗΛΗ 
GrevenViologikos 5 4 4,5 4 5 4,5  4,5 ΚΑΚΗ 
DsViologikos 5 5 5,0 4 5 4,5  4,8 ΚΑΚΗ 
Itea 4 1 2,5 1 3 2,0  2,3 ΚΑΛΗ 
LakosPanagias  2 1 1,5 4 4 4,0  2,8 ΜΕΤΡΙΑ 
UpperSioutsa 3 2 2,5 1 3 2,0  2,3 ΚΑΛΗ 
PotamiaKatakalis 1 1 1,0 1 1 1,0  1,0 ΥΨΗΛΗ 
Bourino 3 1 2,0 1 1 1,0  1,5 ΥΨΗΛΗ 
DsMadania 3 2 2,5 4 1 2,5  2,5 ΚΑΛΗ 
VforVenetikos 1 3 2,0 1 1 1,0  1,5 ΥΨΗΛΗ 
GefZiaka 1 3 2,0 1 2 1,5  1,8 ΥΨΗΛΗ 
GefAzizAga 4 2 3,0 1 2 1,5  2,3 ΚΑΛΗ 
UsStavropotamos 

Β
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µέ
νε
ς 
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µέ
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1 2 1,5 1 5 3,0  2,3 ΚΑΛΗ 
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Πίνακας 52: ∆ιαδικασία εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των θέσεων δειγµατοληψίας του τύπου Ορεινών Κυπρινοειδών. Οι απόλυτες τιµές των 
µετρικών (επάνω) µετασχηµατίζονται σε βαθµονοµηµένες τιµές (κάτω) και υπολογίζεται ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθµονοµηµένων τιµών (µε 
σκιαγράµµιση). Κάτω δεξιά εµφανίζεται η αριθµητική τιµή του δείκτη και η εκτιµώµενη οικολογική κατάσταση. 

  Μετρικές    
  Ιχθυοκοινότητας Οικολογικού Θώκου Ιχθυοπληθυσµού Συνεκτικότητας    
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DsGefOrestiko1 8 1748,0 99,9 95,9   78,1 0 96,0 1,0   NO NO 0,0 0,0   0 1,0      
Votani 7 3545,0 92,8 92,3   41,4 0 92,3 18,1   YES YES 10,0 4,5   0 18,1      
GefPlatania 7 1623,1 99,4 98,6   48,0 0 98,6 18,6   YES YES 8,7 18,6   0 18,6      
UsMelidoni 7 2575,6 99,4 96,8   54,5 0 96,8 23,6   YES YES 10,2 14,8   0 23,6      
Melidoni 7 4441,7 90,2 89,3   29,6 0 89,3 16,5   YES YES 0,0 1,4   0 16,5      
DsGefPeponia 7 2627,5 100,0 96,8   58,1 0 96,8 30,5   YES YES 1,0 19,2   0 30,5      
Microkastro 7 2241,4 99,2 94,1   49,9 0 94,1 29,0   YES YES 6,8 20,7   0 29,0      
UsSmixPramoritsa 7 1179,0 99,5 96,0   51,7 0 96,0 28,5   YES YES 4,1 44,5   0 28,5      
GefGiakovou 7 1077,8 91,7 89,4   29,1 0 89,4 22,9   YES YES 36,8 12,5   0 22,9      
UsAsprokampos 7 1766,3 99,0 97,1   42,5 0 97,1 16,9   YES YES 1,9 8,9   0 16,9      
GefPorou 7 2154,3 83,6 83,4   21,1 0 83,4 16,3   YES NO 21,5 22,1   0 16,3      
DsSmixGrevenitis 7 1075,0 88,1 87,7   20,8 0 87,7 17,8   YES YES 18,7 0,0   0 17,8      
ConAliakVenetikos 8 2683,6 93,4 92,7   36,5 0 92,7 32,5   YES YES 5,9 5,2   0 32,3      
DsFelli 7 3085,5 99,1 98,3   44,3 0 98,3 39,3   YES YES 17,6 8,8   0 39,3      
Karpero 8 2032,0 93,1 91,9   29,2 0 91,9 26,6   YES YES 11,1 3,5   0 26,4      
DsKarpero 7 2476,0 99,7 98,1   30,0 0 98,1 26,2   YES NO 27,7 7,8   0 26,2      
GefSioutsa 6 2630,0 100,0 97,7   63,1 0 97,7 10,3   NO NO 0,0 0,0   0 10,3      
DsGefPanagia 8 1146,2 86,1 84,8   43,4 0,97 84,8 34,5   YES NO 19,0 5,9   0 32,9      
DsPezogefyra1 7 2769,1 97,9 97,9   31,3 0 97,9 20,3   YES YES 1,0 0,0   0 20,3      
DsPezogefyra2 7 3190,9 96,2 95,9   34,8 0 95,9 27,9   YES YES 0,0 0,0   0 27,9      
DsILarion 10 1737,8 82,3 72,7   46,6 4,7 72,7 40,7   YES YES 3,8 0,3   0 39,6      
PygiILarion 4 542,2 74,8 64,7   0,0 32,8 64,7 25,2   NO NO 0,0 0,0   0 0,0      
UsGefPigaditsa 7 825,3 98,4 90,6   56,6 0 90,6 29,6   YES YES 25,0 10,8   0 29,6      
UsGefElefhterochori 

Α
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λυ
τε
ς 
τι

µέ
ς 

7 669,2 97,9 93,9   53,9 0 93,9 44,3   YES YES 7,4 2,8   0 44,3      
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  Μετρικές    
  Ιχθυοκοινότητας Οικολογικού Θώκου Ιχθυοπληθυσµού Συνεκτικότητας    
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      Μ.Ο.      Μ.Ο.      Μ.Ο.    Μ.Ο.  Α.Τ. Κατάσταση 

DsGefOrestiko1 1 1 1 1 1,0 1 1 1 5 2,0 4 4 5 5 4,5 5 5 5,0  3,1 ΜΕΤΡΙΑ 
Votani 1 1 3 2 1,8 2 1 2 3 2,0 1 1 2 4 2,0 5 3 4,0  2,4 ΚΑΛΗ 
GefPlatania 1 1 1 1 1,0 2 1 1 3 1,8 1 1 3 1 1,5 5 3 4,0  2,1 ΚΑΛΗ 
UsMelidoni 1 1 1 1 1,0 1 1 1 2 1,3 1 1 2 2 1,5 5 2 3,5  1,8 ΚΑΛΗ 
Melidoni 1 1 3 2 1,8 4 1 2 3 2,5 1 1 5 4 2,8 5 3 4,0  2,8 ΜΕΤΡΙΑ 
DsGefPeponia 1 1 1 1 1,0 1 1 1 1 1,0 1 1 4 1 1,8 5 1 3,0  1,7 ΥΨΗΛΗ 
Microkastro 1 1 1 2 1,3 2 1 2 2 1,8 1 1 3 1 1,5 5 1 3,0  1,9 ΚΑΛΗ 
UsSmixPramoritsa 1 1 1 1 1,0 1 1 1 2 1,3 1 1 4 1 1,8 5 1 3,0  1,8 ΥΨΗΛΗ 
GefGiakovou 1 1 3 2 1,8 4 1 2 2 2,3 1 1 1 2 1,3 5 2 3,5  2,2 ΚΑΛΗ 
UsAsprokampos 1 1 1 1 1,0 2 1 1 3 1,8 1 1 4 3 2,3 5 3 4,0  2,3 ΚΑΛΗ 
GefPorou 1 1 4 3 2,3 4 1 3 3 2,8 1 4 1 1 1,8 5 3 4,0  2,7 ΜΕΤΡΙΑ 
DsSmixGrevenitis 1 1 4 2 2,0 4 1 2 3 2,5 1 1 1 5 2,0 5 3 4,0  2,6 ΜΕΤΡΙΑ 
ConAliakVenetikos 1 1 3 2 1,8 3 1 2 1 1,8 1 1 3 3 2,0 5 1 3,0  2,1 ΚΑΛΗ 
DsFelli 1 1 1 1 1,0 2 1 1 1 1,3 1 1 1 3 1,5 5 1 3,0  1,7 ΥΨΗΛΗ 
Karpero 1 1 3 2 1,8 4 1 2 2 2,3 1 1 2 4 2,0 5 1 3,0  2,3 ΚΑΛΗ 
DsKarpero 1 1 1 1 1,0 3 1 1 2 1,8 1 4 1 3 2,3 5 1 3,0  2,0 ΚΑΛΗ 
GefSioutsa 2 1 1 1 1,3 1 1 1 3 1,5 4 4 5 5 4,5 5 3 4,0  2,8 ΜΕΤΡΙΑ 
DsGefPanagia 1 1 4 3 2,3 2 1 3 1 1,8 1 4 1 3 2,3 5 1 3,0  2,3 ΚΑΛΗ 
DsPezogefyra1 1 1 2 1 1,3 3 1 1 2 1,8 1 1 5 5 3,0 5 2 3,5  2,4 ΚΑΛΗ 
DsPezogefyra2 1 1 2 1 1,3 3 1 1 2 1,8 1 1 5 5 3,0 5 1 3,0  2,3 ΚΑΛΗ 
DsILarion 1 1 4 4 2,5 2 3 3 1 2,3 1 1 4 5 2,8 5 1 3,0  2,6 ΜΕΤΡΙΑ 
PygiILarion 3 3 4 4 3,5 5 4 4 2 3,8 4 4 5 5 4,5 5 5 5,0  4,2 ΕΛΛΙΠΗΣ 
UsGefPigaditsa 1 2 2 2 1,8 1 1 2 2 1,5 1 1 1 2 1,3 5 1 3,0  1,9 ΚΑΛΗ 
UsGefElefhterochori 
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1 3 2 2 2,0 1 1 2 1 1,3 1 1 3 4 2,7 5 1 3,0  2,2 ΚΑΛΗ 
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Πίνακας 53: Οικολογική ταξινόµηση των θέσεων δειγµατοληψίας ανά ποτάµιο τύπο. 

 Οικολογική κατάσταση 
 ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ  

Ποτάµιοι τύποι      Σύνολο 
Πέστροφας-µπριάνας 3 1 2   6 
Μπριάνας 10 6 1  2 19 
Ορεινών Κυπρινοειδών 3 14 6 1  24 

Σύνολο 16 21 9 1 2 49 
 
 

 
Εικόνα 92: Η οικολογική κατάταξη των θέσεων δειγµατοληψίας σύµφωνα µε την ιχθυολογική 

µέθοδο οικολογικής ταξινόµησης. Με λευκούς κύκλους δείχνονται οι θέσεις που δεν 
αξιολογήθηκαν λόγω ανεπαρκών ή µη αξιόπιστων δεδοµένων. 
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Από τον τύπο Μπριάνας αξιολογήθηκαν 19 σταθµοί από τους οποίους ο ένας κατατάχθηκε στη 
µέτρια κατάσταση και οι δύο στην κακή κατάσταση. Οι δύο τελευταίοι (GrevenViologikos και 
DsViologikos) βρίσκονται στον ποταµό Γρεβενίτη, κατάντη του βιολογικού σταθµού της πόλης 
των Γρεβενών, και παρουσίασαν πολύ έντονη ιχθυολογική υποβάθµιση, τόσο από πλευράς 
σύστασης και αφθονίας της ιχθυοκοινότητας, όσο και από πλευράς δοµικών χαρακτηριστικών του 
πληθυσµού της µπριάνας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε βάση τις συναθροίσεις των βενθικών 
µακροασπονδύλων, η οικολογική κατάσταση στην περιοχή αυτή επίσης αξιολογήθηκε σαν κακή 
(βλέπε τµήµα 5.13). Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε µε αρκετή βεβαιότητα ότι αιτία της 
σοβαρής οικολογικής υποβάθµισης είναι η ρύπανση από τα αστικά απόβλητα της πόλης των 
Γρεβενών. Το συµπέρασµα εγείρει σοβαρές αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα του σταθµού 
βιολογικού καθαρισµού και προδιαγράφει την κατεύθυνση των διαχειριστικών µέτρων ώστε να 
αποκατασταθεί η «καλή» οικολογική κατάσταση του ποταµού Γρεβενίτη µέχρι το έτος 2015, όπως 
απαιτεί η Οδηγία-Πλαίσιο. Πάντως, η ρύπανση φαίνεται ότι είναι τοπικής σηµασίας και δεν 
επηρεάζει σηµαντικά τον Αλιάκµονα, στον οποίο συµβάλλει ο Γρεβενίτης, προφανώς εξαιτίας της 
µεγάλης παροχής του Αλιάκµονα που προξενεί αραίωση των ρύπων. Πράγµατι, οι σταθµοί στον 
κύριο ρου του Αλιάκµονα κατάντη της συµβολής του Γρεβενίτη δεν παρουσίασαν έντονα 
αρνητική εικόνα από πλευράς οικολογικής κατάστασης, εκτός από το σταθµό DsSmixGrevenitis 
(τύπος Ορεινών Κυπρινοειδών), στη συµβολή των δύο ποταµών, ο οποίος κατατάχθηκε στη 
µέτρια κατάσταση. Ωστόσο, η «κάτω της καλής» οικολογική κατάσταση του ποταµού στη θέση 
αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη ρύπανση. Η εφαρµογή της µεθόδου RHS 
(Εκτίµηση ∆οµής Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων) έδειξε εµφανή µορφολογική τροποποίηση (βλέπε 
τµήµα 5.12) η οποία µπορεί να ευθύνεται, τουλάχιστον εν µέρει, για την οικολογική υποβάθµιση. 
 
Από τους 24 σταθµούς του τύπου Ορεινών Κυπρινοειδών που αξιολογήθηκαν, οι έξι 
κατατάχθηκαν στη µέτρια κατάσταση και ένας στην ελλιπή κατάσταση. Ο τελευταίος 
(PygiILarion) αποτελεί µία ιδιαίτερη ιχθυολογική και υδρο-µορφολογική περίπτωση. Ο σταθµός 
αυτός βρίσκεται σε µία υδάτινη έκταση που παλαιότερα αποτελούσε µέρος της παλιάς κοίτης του 
ποταµού, και η οποία αποκόπηκε µετά την εκτέλεση έργων διευθέτησης και οδοποιίας. Υπάρχει 
ανάβλυση πηγαίου νερού που εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης των ψαριών. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει σηµαντική ροή και το νερό εµφανίζει στασιµότητα και ευτροφισµό. Όντας 
αποκοµµένη από τον κύριο ποταµό, και µε συνθήκες που προσοµοιάζουν περισσότερο µε λιµναίες 
παρά ποτάµιες, η έκταση αυτή στερείται της τυπικής ρεόφιλης ιχθυοπανίδας που χαρακτηρίζει τις 
παρακείµενες περιοχές του Αλιάκµονα. Χαρακτηριστικά ρεόφιλα είδη όπως το Chondrostoma 
vardarense και το Barbus macedonicus λείπουν, ενώ αντίθετα επικρατούν λιµνόφιλα είδη, 
ορισµένα από αυτά ξενικά, τα οποία είναι προσαρµοσµένα σε σταγνόφιλες συνθήκες (Carassius 
gibelio, Pseudorasbora parva, Rutilus rutilus και το σταγνο-ρεόφιλο Squalius vardarensis). 
 
Από τους υπόλοιπους σταθµούς του τύπου Ορεινών Κυπρινοειδών που κατατάχθηκαν στη µέτρια 
κατάσταση, τουλάχιστον οι τρεις (DsSmixGrevenitis, DsGefOrestiko1 και DsILarion) 
χαρακτηρίστηκαν µε τη µέθοδο RHS σαν σηµαντικά τροποποιηµένοι ως προς τα ενδιαιτήµατά 
τους. Επιπρόσθετα, ο DsSmixGrevenitis, και σε µικρότερο βαθµό ο DsGefOrestiko, παρουσίασαν 
και σηµαντική επιβάρυνση από αστικά απόβλητα (βλέπε τµήµα 5.12). Χηµικά δεδοµένα επίσης 
δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στην περιοχή Ορεστικού (βλέπε τµήµα 5.1.2., Πίνακες 
7 και 8). Στην ίδια περιοχή υπάρχει υδροφράκτης που τροποποιεί τα φυσικά ενδιαιτήµατα (βλέπε 
τµήµα 5.12.) ενώ πιθανολογούµε και ιχθυολογική ρύπανση από άστοχους εµπλουτισµούς (βλέπε 
τµήµα 5.8.1.). 
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Ο σταθµός DsIlarion ο οποίος βρίσκεται ανάντη της Τ.Λ. Πολυφύτου χαρακτηρίσθηκε σαν ο 
πλέον µορφολογικά τροποποιηµένος σταθµός του δικτύου (βλέπε τµήµα 5.12.). Η ιχθυολογική 
υποβάθµιση του σταθµού DsILarion οφείλεται επιπρόσθετα και σε έντονη ιζηµατοποίηση, 
εξαιτίας της κατασκευής του φράγµατος του Ιλαρίωνα (βλέπε τµήµα 5.10.1.1., Πίνακα 35), καθώς 
και στην εγγύτητα του σταθµού στην Τ.Λ. Πολυφύτου, η οποία ευθύνεται για την παρουσία 
πολλών λιµνόφιλων ψαριών (βλέπε τµήµα 5.10.2.1.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν 
παρατηρήθηκε παρόµοιας έντασης ιχθυολογική επιβάρυνση µε λιµνόφιλα είδη στην περιοχή του 
Αλιάκµονα όπου συµβάλλει το φυσικό κανάλι «Γκιόλε» από τη λίµνη Καστοριάς. Σύµφωνα µε 
την Υπηρεσία Αλιείας του νοµού Κοζάνης, η λίµνη Καστοριάς υπήρξε πηγή βιολογικής ρύπανσης 
του Αλιάκµονα µε ξενικά λιµνόφιλα είδη ψαριών. Ειδικότερα η πεταλούδα (Carassius gibelio) 
µεταφέρθηκε αρχικά στον Αλιάκµονα και στη συνέχεια εποίκισε διαδοχικά, µέσω των 
υπερχειλιστών των φραγµάτων, τις τεχνητές λίµνες του ποταµού. Όµως, κατά την περίοδο των 
δειγµατοληψιών µας, το κανάλι «Γκιόλε» ήταν τελείως ξερό. Ίσως, κάτω από το σηµερινό 
υδρολογικό καθεστώς της λίµνης, δεν υπάρχει πλέον συνεχής υδραυλική επικοινωνία και µε τον 
Αλιάκµονα, γεγονός που περιορίζει τη σταθερή τροφοδότηση του τελευταίου µε λιµνόφιλα είδη. 
Πάντως, άτοµα λιµνόφιλων ειδών βρέθηκαν σποραδικά σε σταθµούς που βρίσκονται στο ύψος και 
κατάντη της λίµνης Καστοριάς. 
 
Για τους υπόλοιπους τρεις σταθµούς που κατατάχθηκαν στη µέτρια κατάσταση (Melidoni, 
GefPorou και GefSioutsa), η εφαρµογή της µεθόδου RHS και η τοπική αξιολόγηση των πιέσεων 
σύµφωνα µε το Ιχθυολογικό Πρωτόκολλο Βιοεκτίµησης Ποταµών δεν υπέδειξαν σηµαντικές 
ανθρωπογενείς επιδράσεις που να εξηγούν την «κάτω της καλής» οικολογική κατάσταση. 
Εξαίρεση ίσως αποτελεί ο σταθµός Melidoni, όπου καταγράφηκε µία µέτριας έντασης 
φυσικοχηµική επιβάρυνση. Ωστόσο, σε πολλούς σταθµούς του κύριου ρου παρατηρήθηκε έντονη 
ιζηµατοποίηση, πιθανόν εξαιτίας των έργων οδοποιίας της Εγνατίας Οδού, και η οποία εικάζουµε 
ότι είχε αρνητική επίδραση στην ιχθυοπανίδα, όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.10.1.1. Σε µία 
τέτοια περίπτωση, η υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης είναι παροδική και η ιχθυοπανίδα 
θα ανακάµψει µε την πάροδο των ετών. 
 
Συµπερασµατικά, η οικολογική κατάσταση του άνω Αλιάκµονα, µε κριτήριο την ιχθυοπανίδα, 
αξιολογείται σαν ικανοποιητική. Σαν σύνολο, το σύστηµα µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καλής 
κατάστασης. Υπάρχει οικολογική υποβάθµιση σε τοπικό επίπεδο, που οφείλεται κυρίως σε 
ρύπανση (Γρεβενίτης), σε υδρο-µορφολογική επιβάρυνση από τεχνικά έργα και την παρουσία 
φράγµατος κατάντη (περιοχή µεταξύ ΥΗΕ Ιλαρίωνα και Τ.Λ. Πολυφύτου), και σε υπεραλίευση 
(ανώτερα τµήµατα του Βενέτικου). Τέλος, φαίνεται να υπάρχει αρνητική επίδραση στην 
ιχθυοπανίδα του κύριου ρου και του Βενέτικου από ιζηµατοποίηση, η οποία έχει διάχυτο 
χαρακτήρα και επηρέασε ένα µικρό αριθµό σταθµών. Νεότερα δειγµατοληπτικά δεδοµένα που θα 
αποκτηθούν κατά τη διενέργεια των προγραµµάτων παρακολούθησης (βλέπε τµήµα 5.14.) θα 
δώσουν τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ή όχι των αποτελεσµάτων της έρευνας µας, αλλά και θα 
συµβάλουν στη βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας του δείκτη. Μία τέτοια βελτίωση µπορεί 
να προέλθει κυρίως µε την περίληψη της διαχρονικής ιχθυολογικής ποικιλότητας στις συνθήκες 
αναφοράς. Ατυχώς, δεν υπάρχουν κατάλληλα ποσοτικά δεδοµένα πάνω στη ιστορική σύσταση και 
αφθονία της ιχθυοπανίδας του Αλιάκµονα ώστε να προσεγγίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις 
συνθήκες αναφοράς. Η θέσπιση αξιόπιστων συνθηκών αναφοράς αποτελεί ένα από τα πιό κρίσιµα 
στάδια της διαδικασίας βιοεκτιµήσεων, γιατί αυτές παρέχουν το «µέτρο» της αδιατάρακτης 
κατάστασης µε την οποία γίνεται η σύγκριση της παρούσας κατάστασης. Επί του παρόντος, οι 
συνθήκες αναφοράς υπολογίσθηκαν µε βάση τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα ενός µόνο έτους 
(2007), το οποίο δεν ήταν ένα τυπικό υδρολογικό έτος, εξαιτίας έντονης ανοµβρίας που επηρέασε 
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όλη τη χώρα. Επιπρόσθετα, η έρευνα συνέπεσε µε την περίοδο εκτέλεσης µεγάλων τεχνικών 
έργων τα οποία θεωρούµε ότι επηρέασαν, µέσω ιζηµατοποίησης, τα ενδιαιτήµατα των ψαριών. 
 
Στην παρούσα φάση ανάπτυξής του, ο δείκτης αξιολογεί την οικολογική κατάσταση σε σύγκριση 
µε τα εύρη τιµών των µετρικών που περιγράφονται από την «υψηλή» κατάσταση του Πίνακα 49. 
Εάν µε την προσθήκη νέων δεδοµένων προκύψει µεταβολή των ορίων της «υψηλής» κατάστασης, 
τα εύρη τιµών των υπόλοιπων κλάσεων πρέπει να αναπροσαρµοσθούν ανάλογα. Αυτό είναι 
άλλωστε και το πνεύµα της Οδηγίας-Πλαίσιο η οποία δεν επιβάλλει την άµεση ταξινόµηση της 
οικολογικής κατάστασης µετά την εγκατάσταση των προγραµµάτων συνεχούς παρακολούθησης. 
Αντίθετα, επιτρέπει µία περίοδο ετών µέσα στην οποία οι διαχειριστικές αρχές κάθε λεκάνης 
απορροής ποταµού θα αναπτύξουν λειτουργικές µεθόδους οικολογικής ταξινόµησης και θα 
αρχίσουν να ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα στα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών. 
 
Η οµάδα εργασίας προβληµατίσθηκε ιδιαίτερα για το αν είναι δυνατόν να γίνει µία προκαταρκτική 
εκτίµηση του «µέγιστου οικολογικού δυναµικού» και του «καλού οικολογικού δυναµικού» για 
την Τ.Λ. Ιλαρίωνα. Το µέγιστο οικολογικό δυναµικό αποτελεί την έκφραση των συνθηκών 
αναφοράς για τα «τεχνητά» και τα «ισχυρά τροποποιηµένα» υδάτινα σώµατα, ενώ το καλό 
οικολογικό δυναµικό οριοθετεί τους περιβαλλοντικούς στόχους της διαχείρισης για τέτοια σώµατα 
(βλέπε τµήµα 2.1.6.). Στην περίπτωση ταµιευτήρων, το ιχθυολογικό µέγιστο οικολογικό δυναµικό 
συνήθως καθορίζεται από οικολογικούς παράγοντες και επηρεάζεται ισχυρά από τη διακύµανση 
της στάθµης του νερού εξαιτίας της λειτουργίας των φραγµάτων. Στη σύσταση της 
ιχθυοκοινωνίας περιλαµβάνονται τα είδη της προϋπάρχουσας ρεόφιλης ιχθυοπανίδας του 
τµήµατος του ποταµού που δηµιουργείται ο ταµιευτήρας, τα οποία έχουν την ικανότητα να 
διαβιούν και σε λιµναίες συνθήκες. Τέτοια είδη στην περιοχή κατασκευής του ταµιευτήρα του 
Ιλαρίωνα είναι τα Barbus macedonicus και Squalius vardarensis. Τα είδη αυτά διατηρούν το 
ρεόφιλο χαρακτήρα της αναπαραγωγής και εποµένως θα εκτελούν αναπαραγωγικές 
µεταναστεύσεις στα ποτάµια και ρέµατα που εκβάλουν στη λίµνη. Εποµένως, πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη απρόσκοπτης µετακίνησης από και προς τη λίµνη, ιδίως κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο (άνοιξη για τα περισσότερα είδη). Πέρα από τα παραπάνω λιµνο-ρεόφιλα είδη, ο 
άνθρωπος συχνά εµπλουτίζει τους ταµιευτήρες και µε ξενικά είδη, τα οποία προσφέρονται για 
αλιευτική εκµετάλλευση (όπως είναι ο κυπρίνος), ενώ άλλα λιµνόφιλα είδη που ζουν σε άλλες 
λίµνες της λεκάνης απορροής µπορούν να µεταναστεύσουν και να εγκατασταθούν στους 
ταµιευτήρες. Τέλος, υπάρχει και το ενδεχόµενο µη εσκεµµένης εισαγωγής νέων λιµνόφιλων ειδών 
κατά τη διενέργεια ιχθυοτονώσεων ή εµπλουτισµών, όπως είναι το Pseudorasbora parva, καθώς 
και εσκεµµένης εισαγωγής ψαριών ή άλλων υδρόβιων οργανισµών από κατόχους ενυδρείων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, εικάζουµε ότι η Τ.Λ. Ιλαρίωνα θα αποκτήσει, εκτός από τα λιµνο-ρεόφιλα 
είδη της προϋπάρχουσας ιχθυοπανίδας, και ορισµένα λιµνόφιλα είδη που απαντώνται στη λίµνη 
της Καστοριάς ή ήδη απαντώνται στην περιοχή, λόγω της κοντινής της απόστασης από την ΤΛ 
Πολυφύτου. Τέτοια είδη είναι o κυπρίνος (Cyprinus carpio), η πεταλούδα (Carassius gibelio), η 
τούρνα (Esox lucius), το γλήνι (Tinca tinca), η κοκκινοφτέρα (Scardinius erythrophthalmus), το 
τσιρώνι (Rutilus rutilus) και το σίρκο (Alburnus thessalicus). Υποθέτουµε ότι η ποιοτική σύσταση 
της ιχθυοπανίδας της λίµνης δεν θα διαφέρει πολύ από αυτή της Τ.Λ. Πολυφύτου, και η οποία 
περιγράφηκε στο τµήµα 5.5.4.1. Από την πλευρά της ποσοτικής σύστασης όµως δεν είναι δυνατόν 
να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, για δύο λόγους. Πρώτον, η ποσοτική σύσταση της ιχθυοπανίδας 
της λίµνης Πολυφύτου δεν είναι γνωστή, επειδή ποτέ µέχρι τώρα δεν έχει διενεργηθεί ιχθυολογική 
έρευνα σε αυτή τη λίµνη. Τα υπάρχοντα αλιευτικά δεδοµένα δίνουν µία χονδρική µόνο ένδειξη 
σχετικής αφθονίας των ειδών. Πράγµατι, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι ψαράδες για τη 
σύλληψη των ψαριών (π.χ. επιλογή διαµετρήµατος µατιού διχτυών ή επιλογή περιοχής αλιείας) 
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είναι εξαιρετικά επιλεκτικές, γιατί το αλιευτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε µεγαλόσωµα είδη ή 
είδη υψηλής εµπορικής αξίας. Έτσι, ορισµένα είδη είτε απουσιάζουν τελείως από τα αλιεύµατα, 
είτε αντιπροσωπεύονται δυσανάλογα προς την πραγµατική συµµετοχή τους στην ιχθυοκοινότητα. 
Και δεύτερον, η Τ.Λ. Ιλαρίωνα βρίσκεται σε µεγαλύτερο υψόµετρο από την Τ.Λ. Πολυφύτου, και 
είναι πιθανόν ότι θα φιλοξενεί µεγαλύτερο ποσοστό ψυχρόφιλων ψαριών. Έτσι, δεν αποκλείουµε 
την παρουσία ενός λιµναίου πληθυσµού πέστροφας, ο οποίος λείπει από την Τ.Λ. Πολυφύτου. Για 
τη διατήρηση αυτού του πληθυσµού θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κατάλληλα 
γεννητικά πεδία στο Βενέτικο. Το υφιστάµενο αρδευτικό φράγµα στην περιοχή Καρπερού δεν 
είναι αρκετά υψηλό ώστε να εµποδίζει τις µεταναστεύσεις της πέστροφας για ωοτοκία. 
 
Παρά την έλλειψη κατάλληλων δεδοµένων, µπορούµε να προβλέψουµε ότι το µέγιστο οικολογικό 
δυναµικό της Τ.Λ. Ιλαρίωνα, από την ιχθυολογική άποψη, θα εκφράζεται από την υψηλή 
συµµετοχή των αυτόχθονων (στον Αλιάκµονα) ειδών Barbus macedonicus, Squalius vardarensis, 
Vimba melanops, Chondrostoma vardarense, Rutilus rutilus και Alburnus alburnus, και τη 
µικρότερη συµµετοχή του Silurus glanis και του Perca fluviatilis του στην ιχθυοκοινότητα. 
Πάντως, κρίνοντας από την παρουσία ξενικών ειδών στον άνω Αλιάκµονα αλλά και από το υψηλό 
επίπεδο ευτροφισµού που παρατηρείται στην κατάντη Τ.Λ. Πολυφύτου, αναµένουµε σηµαντική 
συµµετοχή ορισµένων εισαχθέντων ειδών, όπως του Carassius gibelio. Εφόσον δεν περιορισθεί 
αποτελεσµατικά η ρύπανση στα ανάντη τµήµατα του Αλιάκµονα, αναµένεται ότι και η Τ.Λ. 
Ιλαρίωνα θα παρουσιάζει αρκετά έντονο ευτροφισµό, ο οποίος θα υποβαθµίσει το οικολογικό 
δυναµικό. Εποµένως, ο ιχθυολογικός δείκτης για την παρακολούθηση της οικολογικής 
κατάστασης της λίµνης θα πρέπει να εµπεριέχει µετρικές που εκτιµούν την αφθονία 
πλαγκτοφάγων ψαριών, όπως είναι το Alburnus thessalicus. 
 

 
Εικόνα 93: Φράγµα Ιλαρίωνα. Ιούνιος 2006. 
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5.12 Εκτίµηση ∆οµής Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων (River Habitat Survey, RHS) 

Η µέθοδος RHS εφαρµόσθηκε σε 21 θέσεις στις οποίες έγιναν παράλληλα και ιχθυολογικές 
δειγµατοληψίες (Πίνακας 54). Ο βαθµός τροποποίησης των θέσεων σύµφωνα µε το δείκτη HMS 
του RHS απεικονίζεται στην Εικ. 94. Βρέθηκαν µόλις 2 αδιατάρακτες θέσεις (Γέφυρα Ζιάκα και 
Ζάβορδα), ενώ καµιά θέση δεν χαρακτηρίστηκε ως βαρέως τροποποιηµένη. Ωστόσο, οι σταθµοί 
DsIlarion, DsGefOrestiko1 και Koromilia χαρακτηρίστηκαν σηµαντικά τροποποιηµένοι ως προς 
τα ενδιαιτήµατά τους. Οι κυριότερες τροποποιήσεις (HMS) στους σταθµούς που διερευνήθηκαν 
στον Αλιάκµονα αφορούσαν σε έργα ελέγχου της ροής στην κοίτη του ποταµού (υδροφράκτες, 
φράγµατα). Τα έργα αυτά συνοδεύονται από εκτεταµένα αντιδιαβρωτικά έργα σταθεροποίησης 
της όχθης, µε αποτέλεσµα στα σηµεία αυτά να µην συναντάται η τυπική ιχθυοπανίδα. Η πιο κοινή 
τροποποίηση µεταξύ των σταθµών RHS αφορούσε στην βόσκηση της παρόχθιας ζώνης, που 
επηρεάζει την ικανότητα συγκράτησης φερτών υλικών από το παρακείµενο χερσαίο περιβάλλον 
στον ποταµό. Η δοµή της ποιότητας των ενδιαιτηµάτων (HQA) εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές 
στους σταθµούς DsGefOrestiko1και DsSmixGreveniti, εξαιτίας των πολλών τύπων υδρόβιας 
βλάστησης. Αντίθετα, το µικρότερο βαθµό ποιότητας ενδιαιτήµατος συγκεντρώνουν οι σταθµοί 
UsSmixPramoritsa και DsIlarion. Στο σταθµό UsSmixPramoritsa (παραπόταµος Πραµόριτσα) η 
ροή ήταν οριακή και έτσι απουσίαζαν σηµαντικά χαρακτηριστικά (π.χ. µικρολίµνες, ρηχοί ύφαλοι, 
τύποι ροής) που θα προσέφεραν µεγαλύτερη τιµή στο δείκτη HQA. Στο σταθµό DsIlarion η 
απουσία τέτοιων χαρακτηριστικών οφείλεται στο µεγάλο βαθµό τροποποίησής του (HMS = 41).  
 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η δοµή της ποιότητας των ενδιαιτηµάτων (HQA) επηρεάζεται κατά 
πολύ από την ποικιλότητα των διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η πιο ποικιλόµορφη δοµή 
εµφανίζεται σε σταθµούς µε πολλούς τύπους υδρόβιας βλάστησης (DsGefOrestiko και 
DsSmixGreveniti). Σύµφωνα µε τον Chatzinikolaou et al. (2006), στον ποταµό Αξιό-Vardar, 
παρόµοια συµπεριφορά του δείκτη οφειλόταν στους πολλούς τύπους υδρόβιας βλάστησης και 
συνδέθηκε µε την προσπάθεια του ποτάµιου συστήµατος να ανταπεξέλθει (απορροφήσει) το 
αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο που δεχόταν. Στη θέση DsSmixGreveniti γίνεται ανάµιξη των νερών 
του Αλιάκµονα µε τα νερά του Γρεβενίτη, που φέρει το νερό υποβαθµισµένης ποιότητας από τον 
ανενεργό σταθµό επεξεργασίας λυµάτων της πόλης των Γρεβενών. Στη θέση DsGefOrestiko 
συµβαίνει παρόµοια εισαγωγή αστικών λυµάτων. Η πλήρης ανάπτυξη της µεθόδου αξιολόγησης 
προϋποθέτει την σύγκριση του δείκτη HQA µε ανάλογα τµήµατα ποταµών. Επειδή, όµως, στην 
Ελλάδα, η αντίστοιχη σύγκριση δεν είναι ακόµη εφικτή, ως τιµές αναφοράς του Αλιάκµονα για το 
δείκτη HQA µπορούν να εκληφθούν στον κυρίως ρου η τιµή στον αδιατάρακτο σταθµό 
DsPezogefyra (HQA = 48) και στους ορεινούς παραποτάµους η αντίστοιχη του αδιατάρακτου 
GefZiakas (HQA = 56). 
 
Σχετικά µε τις τροποποιήσεις, ο πλέον υποβαθµισµένος σταθµός ήταν ο DsIlarion, στον οποίο 
γίνονται τα έργα κατασκευής του φράγµατος. Στους σταθµούς DsGefOrestiko και Koromilia, που 
εµφάνισαν επίσης σηµαντικό βαθµό τροποποίησης, υπάρχουν υδροφράκτης και φράγµα 
αντίστοιχα, για τον έλεγχο της ροής και αρδευτικές ανάγκες. Σε σύγκριση µε αντίστοιχες 
καταγραφές RHS σε άλλους µεγάλους ποταµούς της Ελλάδας, διασυνοριακούς και µη (Εικ. 95), 
προκύπτει πως, ενώ ο ποταµός Αλιάκµονας αθροιστικά στις 3 πρώτες κατηγορίες τροποποίησης 
(αδιατάρακτο, ηµιφυσικό, µη σηµαντικά τροποποιηµένο) δεν υστερεί, έχει τις περισσότερες 
σηµαντικά υποβαθµισµένες θέσεις (14% έναντι 11% του Αχελώου, 10% του Αξιού και 2% του 
Αώου). Αυτό αντικατοπτρίζει και την πρόδηλη διαχειριστική χρήση του ποταµού ως αρδευτικού 
και υδροηλεκτρικού πόρου. Μια τέτοια αποκλειστική χρήση του Αλιάκµονα δεν είναι συµβατή µε 
την έννοια της οικολογικής ποιότητας που θέτει η οδηγία 2000/60/ΕΚ και θα πρέπει να 
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αναθεωρηθεί ή τουλάχιστον να αιτιολογηθεί. Η αειφορική διαχείριση προϋποθέτει την 
αντιµετώπιση των ποταµών ως οικοσυστήµατα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να 
επιτευχθεί ο στόχος της καλής οικολογικής ποιότητας, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική µελέτη και 
αιτιολόγηση.  
 
 
 
Πίνακας 54: Αποτελέσµατα της καταγραφής των ενδιαιτηµάτων στον Άνω Αλιάκµονα µε τη µέθοδο RHS. 
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ConAliakVenetikos 6 3 3 6 15 0 0 4 8 5 50 2 Ηµιφυσικό 

Simb Ben 8 8 2 2 18 1 1 4 7 0 51 2 Ηµιφυσικό 

Itea 8 4 3 12 15 0 1 1 10 0 54 1 Ηµιφυσικό 

GefZiakas 8 7 5 13 12 0 1 2 8 0 56 1 Αδιατάρακτο 

DsSmixGreveniti 9 5 7 10 16 0 1 2 10 0 60 11 Εµφανώς 
τροποποιηµένο 

V For Venetikos 9 5 5 10 15 1 1 4 8 0 58 5 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

GefSioutsa 9 8 4 9 10 0 0 4 10 0 54 4 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

DsGefPAnagia 10 6 2 11 12 0 0 2 10 0 53 2 Ηµιφυσικό 

UsGefEleftherohori 8 9 5 11 13 0 1 3 10 0 60 5 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

Koromilia 8 7 7 8 11 0 1 2 9 0 53 26 Σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

DsGefOrestiko1 6 6 4 10 16 0 1 3 11 5 62 22 Σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

Votani 10 5 1 6 14 0 1 5 11 0 53 2 Ηµιφυσικό 

GefPlatania 5 7 0 6 12 0 1 3 9 0 43 5 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

Meidoni 8 9 3 13 13 0 1 2 9 0 58 6 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

DsIlarion 7 6 4 3 8 0 0 3 4 0 35 41 Σηµαντικά 
τροποποιηµένο 

Bourino 7 5 5 4 12 0 1 4 7 0 45 3 Ηµιφυσικό 

DsPezogefyra 6 6 6 2 14 0 1 4 7 0 46 1 Αδιατάρακτο 

Karpero 7 4 1 13 15 1 0 8 9 0 58 2 Ηµιφυσικό 

UsSmixPramoritsa 5 5 1 1 11 0 1 2 9 0 35 2 Ηµιφυσικό 

GefGiakovou 7 7 5 3 12 0 1 0 8 0 43 8 Μη σηµαντικά 
τροποποιηµένο 
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Εικόνα 94: Βαθµός τροποποίησης σύµφωνα µε το δείκτη HMS του 

RHS στους 21 σταθµούς του Αλιάκµονα. 
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Εικόνα 95: Σύγκριση του βαθµού τροποποίησης του ποταµού Αλιάκµονα µε άλλους µεγάλους ποταµούς 

της Ελλάδας και των Βαλκανίων (διασυνοριακοί ποταµοί). Με Ν σηµειώνεται ο αριθµός των 
σταθµών καταγραφής. 
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5.13. Κατηγοριοποίηση της οικολογικής κατάστασης µε βάση τις συναθροίσεις των 
βενθικών µακροασπονδύλων 

Στους 18 σταθµούς του Αλιάκµονα βρέθηκαν συνολικά 10.045 άτοµα που ανήκαν σε 52 
ταξινοµικές οικογένειες. Στην Εικ. 96 παρουσιάζονται οι κυριότερες ταξινοµικές οµάδες και ο 
αριθµός των οικογενειών κάθε οµάδας που αντιπροσωπεύεται στα δείγµατα. ∆ίνεται επίσης και ο 
συνολικός αριθµός ατόµων που συλλέχθηκαν από κάθε οµάδα. Η πιο άφθονη ταξινοµική οµάδα 
(κατηγορία) βενθικών µακροασπονδύλων ήταν τα δίπτερα και ακολουθούσαν τα εφηµερόπτερα 
και τα τριχόπτερα. Ωστόσο, σε έναν µόλις σταθµό, στον Greven Viologikos που ήταν και ο πιο 
πλούσιος σε µακροασπόνδυλα, βρέθηκαν 3.710 από τα ανθεκτικά στη ρύπανση Chironomidae. Ως 
προς την ποικιλότητα, τα τριχόπτερα ήταν η ταξινοµική κατηγορία µε τις περισσότερες 
οικογένειες. Ο σταθµός µε τις περισσότερες οικογένειες ήταν ο Ds Smix Grevenitis (22) και ο 
σταθµός µε τις λιγότερες ο Greven Viologikos (2). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

C
ol

eo
pt

er
a

D
ip

te
ra

E
ph

em
er

op
te

ra

O
do

na
ta

P
le

co
pt

er
a

Tr
ic

ho
pt

er
a

C
ru

st
ac

ea

M
ol

lu
sc

a

Αφ
θο
νί
α

0

4

8

12

16

20

Αρ
ιθ

µό
ς 
οι
κο
γε
νε
ιώ
ν

Αφθονία

Αριθµός
οικογενειών

 
Εικόνα 96: Οι κυριότερες ταξινοµικές κατηγορίες των βενθικών µακροασπονδύλων που βρέθηκαν 

σε 18 σταθµούς δειγµατοληψίας στον Αλιάκµονα, τον Αύγουστο του 2007. 
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου της οικολογικής ποιότητας των θέσεων σύµφωνα µε το Ελληνικό 
Σύστηµα Αξιολόγησης (HES) (Artemiadou & Lazaridou 2005) απεικονίζονται στην Εικ. 97. 
Κανένας σταθµός δεν είχε νερό υψηλής ποιότητας, ωστόσο το 67% των σταθµών δειγµατοληψίας 
είχε νερό καλής ποιότητας. Ο σταθµός Greven Viologikos, που βρίσκεται κατάντη του µη ενεργού 
σταθµού επεξεργασίας αστικών λυµάτων των Γρεβενών είχε νερό κακής ποιότητας. 
 
Η πολυπαραγοντική στατιστική µέθοδος FUZZY χρησιµοποιήθηκε για να οµαδοποιήσει τα 
δείγµατα και να τα ταξινοµήσει στο χώρο (Εικ. 98). Η οµαδοποίηση των σταθµών αντανακλά α) 
τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και β) τη γεωγραφική τους θέση. Παρατηρήθηκαν τέσσερις 
οµάδες κοινοτήτων. Ο σταθµός Itea απαρτίζει µόνος του µία οµάδα και παρουσιάζει τη µικρότερη 
συνάφεια µε τις υπόλοιπες θέσεις ως προς την κοινότητα των βενθικών µακροασπονδύλων, 
δεδοµένου ότι οι οικογένειες Anthomyidae, Ephydridae, Goeridae, Hydrobiidae και Spaeridae που 
απαντήθηκαν εκεί δεν βρέθηκαν στους υπόλοιπους σταθµούς. Ο υποβαθµισµένης ποιότητας 
σταθµός Greven Viologikos συγκροτεί επίσης µια ξεχωριστή οµάδα, λόγω της πολυάριθµης 
παρουσίας των Chironomidae. Οι σταθµοί προς το ανάντη του Αλιάκµονα DsGefOrestiko1, 
GefPlatania και Koromilia συγκροτούν, επίσης, µια ξεχωριστή οµάδα, λόγω της παρουσίας των 
Ancylidae, Aphelocheiridae, Gammaridae, Gyrinidae και Rhyacophilidae. Όλοι οι υπόλοιποι 
σταθµοί οµαδοποιούνται µαζί. Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται πως υπάρχει διαφορετική 
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βενθοπανίδα στους ανάντη σταθµούς, όπως και στον µικρότερο παραπόταµο της Ιτέας, από ότι 
στους υπόλοιπους του κυρίως ρου και των υπόλοιπων παραποτάµων (Βενέτικος, Μπούρινο, 
Πραµόριτσα).  
 

 
Εικόνα 97: Ποιότητα νερού στον Αλιάκµονα από τον δείκτη HES που στηρίζεται στα βενθικά 

µακροασπόνδυλα. 
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Εικόνα 98: Οι 4 οµάδες κοινοτήτων βενθικών µακροασπονδύλων που βρέθηκαν στον Αλιάκµονα, 

σύµφωνα µε τη στατιστική µέθοδο οµαδοποίησης και ταξιθέτησης FUZZY. 
 
Οι µεθοδολογίες εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας που στηρίζονται στα µακροασπόνδυλα 
αξιολογούν κυρίως τις επιπτώσεις της οργανικής ρύπανσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι σε 
σχετικά λίγες θέσεις η ποιότητα του νερού είναι σηµαντικά υποβαθµισµένη, εξαιτίας οργανικής 
ρύπανσης. Μια τέτοια θέση είναι στον π. Γρεβενίτη, ο οποίος επιβαρύνεται σηµαντικά από αστικά 
λύµατα (πιθανόν λόγω µη λειτουργίας του σταθµού επεξεργασίας αστικών λυµάτων). Στις 
υπόλοιπες θέσεις που έγιναν δειγµατοληψίες η ποιότητα ήταν µέτρια έως καλή, κάτι που σηµαίνει 
πως οι πιέσεις που ενδεχοµένως να δέχεται η ιχθυοπανίδα του Αλιάκµονα δεν προέρχονται σε 
σηµαντικό βαθµό από τη ρύπανση.  
 

 
 
 
 
 
Εικόνα 99: Ο Αλιάκµονας στην 
γέφυρα Άργους Ορεστικού, µετά την 
συµβολή τριών κύριων κλάδων: από 
Νεστόριο, Μεσοποταµία και  
Κοροµηλιά. Σε αυτό το σηµείο στο 
βάθρο της  γέφυρας υπάρχει µικρό έργο 
υδροληψίας, που δηµιουργεί ένα 
λιµναίο τµήµα ανάντη του, γεγονός που 
τον εµφανίζει σηµαντικά 
τροποποιηµένο ως προς τα 
ενδιαιτήµατά του. Φεβρουάριος 2007. 
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5.14. Κατάρτιση προγράµµατος παρακολούθησης 

Μία από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο είναι ο σχεδιασµός ενός δικτύου 
παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών µε βάση τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 8 
και µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας. Το δίκτυο 
πρέπει να καλύπτει όλα τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων (ποταµούς, λίµνες, ταµιευτήρες, 
µεταβατικά ύδατα κλπ.) και να περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικούς σταθµούς στους οποίους θα 
διενεργούνται δειγµατοληψίες βιολογικών και φυσικοχηµικών παραµέτρων, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Σκοπός των δειγµατοληψιών είναι να αποτυπώνεται η «οικολογική κατάσταση» και η 
«χηµική κατάσταση» των επιφανειακών νερών, ώστε να υπάρχει συνεκτική εικόνα της 
«κατάστασης» σε κάθε λεκάνη απορροής ποταµού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
προγραµµάτων, τα υδάτινα σώµατα θα ταξινοµούνται σε µία από τις πέντε κλάσεις οικολογικής 
κατάστασης (υψηλή, καλή, µέτρια, ελλιπής και κακή) και σε µία από τις δύο κλάσεις της χηµικής 
κατάστασης (καλή και κατώτερη της καλής). Η συνολική κατάσταση εκφράζεται από τη 
χαµηλότερη της «οικολογικής κατάστασης» και της «χηµικής κατάστασης». Παράλληλα, τα 
προγράµµατα θα επιτρέπουν την παρακολούθηση των µεταβολών της κατάστασης στο χρόνο.  
 
Τα προγράµµατα παρακολούθησης θα παρέχουν κατεύθυνση στις διαχειριστικές ενέργειες. Εάν 
ένα υδάτινο σώµα βρίσκεται τουλάχιστον στην «καλή κατάσταση», τότε δεν απαιτούνται µέτρα 
παρά µόνο τα απαραίτητα για τη διατήρηση της καλής κατάστασης. Σε περίπτωση που ένα σώµα 
βρεθεί (ή περιπέσει) στην «κάτω της καλής κατάσταση», ο φορέας που είναι επιφορτισµένος µε τη 
διαχείριση της λεκάνης απορροής στην οποία ανήκει το σώµα έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει 
µέτρα αποκατάστασης, που θα επαναφέρουν το σώµα στην καλή κατάσταση. 
 
Η Οδηγία-Πλαίσιο προβλέπει τρεις τύπους παρακολούθησης, ανάλογα µε το πως αξιολογήθηκε η 
κατάσταση των σωµάτων κατά την προκαταρκτική εξέταση επικινδυνότητας, µετά από ανάλυση 
των πιέσεων (risk assessment) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 5 (η Ελλάδα έχει 
υποβάλλει στην Κοινότητα σχετική αναµορφωµένη Έκθεση).  
 

1. Εποπτική παρακολούθηση. Η εποπτική παρακολούθηση εφαρµόζεται στα υδάτινα 
συστήµατα τα οποία, είτε κρίθηκε ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο να µην επιτύχουν την «καλή 
κατάσταση», είτε δεν µπορούν επί του παρόντος να αξιολογηθούν από πλευράς κατάστασης. 
Στην πρώτη περίπτωση, σκοπός της παρακολούθησης είναι η επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων της προκαταρκτικής εξέτασης επικινδυνότητας, αλλά και η διασφάλιση της 
συνέχισης της καλής κατάστασης. Στη δεύτερη περίπτωση, σκοπός είναι η ταξινόµηση της 
κατάστασης. Αυτού του τύπου η παρακολούθηση απαιτεί τη χρησιµοποίηση όλων των 
παραµέτρων (βιολογικών, χηµικών και υδρο-µορφολογικών) σε χρονικά διαστήµατα που 
προσδιορίζονται από την Οδηγία. 

2. Επιχειρησιακή παρακολούθηση. Αυτή η παρακολούθηση εφαρµόζεται σε συστήµατα τα 
οποία κρίθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση επικινδυνότητας ότι µπορεί να µην 
επιτύχουν το στόχο της «καλής κατάστασης». Σκοπός της παρακολούθησης είναι η 
επικύρωση της προκαταρκτικής αξιολόγησης, αλλά και η παρακολούθηση των µεταβολών 
της κατάστασης που αναµένεται να προκύψουν από την εφαρµογή µέτρων αποκατάστασης. 
Εδώ, δεν απαιτείται η παρακολούθηση όλων των βιολογικών και άλλων παραµέτρων, παρά 
µόνον εκείνων που είναι ευαίσθητες στις πιέσεις οι οποίες ασκούνται στα υπό 
παρακολούθηση συστήµατα. Ωστόσο, η συχνότητα των δειγµατοληψιών είναι συχνότερη 
από ότι στην εποπτική παρακολούθηση. 
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3. ∆ιερευνητική παρακολούθηση. Αυτού του τύπου η παρακολούθηση σχεδιάζεται σε ειδικές 
περιπτώσεις για συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως είναι η αιφνίδια και άγνωστης αιτίας 
θνησιµότητα υδρόβιων οργανισµών ή η σοβαρή ρύπανση από ατύχηµα. Η συχνότητα 
δειγµατοληψιών και οι παράµετροι που διερευνώνται σχεδιάζονται κατά περίπτωση. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η εξέταση της επικινδυνότητας που προαναφέρθηκε δεν κατέταξε τα σώµατα 
σε κλάσεις οικολογικής ή χηµικής κατάστασης, αλλά εκτίµησε την πιθανότητα να επιτύχουν ή όχι 
τον περιβαλλοντικό στόχο, ο οποίος είναι η «καλή κατάσταση», µε βάση τα διαθέσιµα 
επιστηµονικά δεδοµένα και τις υφιστάµενες πιέσεις. Η ταξινόµηση σε κλάσεις κατάστασης θα 
προκύψει µόνο µετά από βιολογικές και χηµικές δειγµατοληψίες, που θα διενεργηθούν στα 
πλαίσια των προγραµµάτων παρακολούθησης. Στην περίπτωση όµως του άνω Αλιάκµονα έχουµε 
µία πρώτη προσέγγιση της οικολογικής κατάστασης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του παρόντος 
έργου. Οπωσδήποτε όµως, η οριστική ταξινόµηση απαιτεί την ύπαρξη δεδοµένων 
παρακολούθησης από µία σειρά ετών, ώστε αφενός να εκτιµηθούν συνθήκες αναφοράς που θα 
περιλαµβάνουν το εύρος της διαχρονικής βιολογικής ποικιλότητας, και αφετέρου να µειωθεί ο 
κίνδυνος στατιστικής επισφάλειας, λόγω συγκυριακών καταστάσεων ή ακραίων περιβαλλοντικών 
συνθηκών σε µία περιορισµένη χρονική περίοδο. Για παράδειγµα, βιολογικά δεδοµένα από ένα 
σύστηµα που αποκτήθηκαν σε ένα εξαιρετικά δυσµενές υδρολογικό έτος, µπορεί να οδηγήσουν σε 
υποεκτίµηση της οικολογικής κατάστασης, η οποία δεν είναι τυπική για το σύστηµα, µε την 
έννοια ότι απαντάται εξαιρετικά σπάνια. Είναι προφανές, ότι η αξιολόγηση της κατάστασης ενός 
σώµατος απαιτεί µία δυναµική και όχι στατική προσέγγιση. Η αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται 
σε δεδοµένα που αποκτήθηκαν σε ένα επαρκές βάθος χρόνου, ώστε να εκφράζεται τόσο η 
στατιστική διακύµανση της κατάστασης, όσο και η διαχρονική τάση των αλλαγών της 
κατάστασης. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα µπορεί να συµβάλλει στην κατεύθυνση του 
σχεδιασµού ενός προγράµµατος παρακολούθησης για τον άνω ρου του Αλιάκµονα. Κρίνοντας 
από τα αποτελέσµατα της οικολογικής ταξινόµησης που παρουσιάσθηκαν στο τµήµα 5.11., 
προτείνονται δύο τύποι παρακολούθησης, Εποπτική και Επιχειρησιακή. Η εποπτική 
παρακολούθηση καλύπτει αντιπροσωπευτικούς ποτάµιους τύπους που (α) επί του παρόντος 
ικανοποιούν το κριτήριο της καλής κατάστασης, και (β) δεν αναµένεται να επηρεασθούν 
σηµαντικά από τη δηµιουργία της Τ.Λ. Ιλαρίωνα. Περιλαµβάνει επίσης ένα µικρό αριθµό 
περιοχών, στις οποίες η οικολογική κατάσταση αξιολογήθηκε σαν µέτρια, αλλά δεν διαπιστώθηκε 
σοβαρή επίδραση από υδρο-µορφολογικές και φυσικοχηµικές πιέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
εµφανιζόµενη οικολογική υποβάθµιση αποδόθηκε σε ιζηµατοποίηση, εξαιτίας των έργων 
οδοποιίας για τη κατασκευή της Εγνατίας οδού, η οποία είναι παροδική. Η επιχειρησιακή 
παρακολούθηση καλύπτει περιοχές στις οποίες εκτιµήθηκε «κάτω της καλής» οικολογική 
κατάσταση, µε ικανοποιητική βεβαιότητα (Γρεβενίτης, ανώτερα τµήµατα του Βενέτικου, περιοχή 
µεταξύ ΥΗΕ Ιλαρίωνα και Τ.Λ. Πολυφύτου). Περιλαµβάνει επίσης και ένα ποτάµιο τµήµα ανάντη 
της περιοχής κατάκλυσης από το φράγµα του Ιλαρίωνα, το οποίο ενδέχεται να υποβαθµισθεί 
ιχθυολογικά εξαιτίας γειτνίασης µε την τεχνητή λίµνη. Γενικά, το δίκτυο παρακολούθησης 
σχεδιάσθηκε µε την προοπτική της δηµιουργίας της Τ.Λ. Ιλαρίωνα. Με την προοπτική αυτή, 
υπάρχει πύκνωση των σταθµών σε ποτάµια τµήµατα (του κύριου ρου του Αλιάκµονα και ρεµάτων 
που θα εκβάλλουν στη λίµνη ή κοντά σε αυτή), τα οποία ενδέχεται να επηρεασθούν από τη 
δηµιουργία λιµναίων συνθηκών κατάντη. 
 
Ο χάρτης µε τους προτεινόµενους σταθµούς εποπτικής και επιχειρησιακής παρακολούθησης 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 99. Στην περίπτωση της εποπτικής παρακολούθησης προτείνεται 
διετής συχνότητα δειγµατοληψιών, µε όλα τα ποιοτικά στοιχεία που υποδεικνύει η Οδηγία. Εάν 
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µετά από την πάροδο µερικών ετών διαπιστωθεί ότι οι σταθµοί εποπτικής παρακολούθησης 
παραµένουν γενικά στην καλή κατάσταση, ορισµένοι σταθµοί µπορούν να καταργηθούν και η 
συχνότητα δειγµατοληψιών των µη ενδεικτικών στοιχείων να µειωθεί στα τρία χρόνια. Στην 
περίπτωση της επιχειρησιακής παρακολούθησης, προτείνονται ετήσιες δειγµατοληψίες. Από τα 
βιοτικά στοιχεία, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µόνο τα βιολογικά στοιχεία «ψάρια» και 
«βενθικά µακροασπόνδυλα», τα οποία είναι ευαίσθητοι ενδείκτες υδρο-µορφολογικών 
αλλοιώσεων και οργανικής ρύπανσης αντίστοιχα, δηλαδή των κύριων πιέσεων που ασκούνται 
στην περιοχή. Ωστόσο, υιοθετώντας τις υποδείξεις της οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε για να 
υποστηρίξει την εφαρµογή της Οδηγίας για τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα και τεχνητά υδάτινα 
σώµατα (βλέπε τµήµα 2.1.6) προτείνουµε η παρακολούθηση στον σταθµό DsIlarion να 
περιλαµβάνει και µακρόφυτα. Στα τµήµατα 4.5. και 4.7. περιγράφεται η διαδικασία των 
δειγµατοληψιών και στο Παράρτηµα Ι δίνονται τα σχετικά µεθοδολογικά πρωτόκολλα. 
Επικουρικά, προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση των µεταβολών της δοµής των ποτάµιων 
ενδιαιτηµάτων, σύµφωνα µε τη µέθοδο RHS, ώστε να αξιολογείται η πορεία των διαχειριστικών 
δράσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της καλής κατάστασης και να διευκολύνεται η 
ερµηνεία των βιολογικών δεδοµένων. Όσο αφορά τα αβιοτικά στοιχεία, προτείνουµε να 
µετρούνται/καταγράφονται τουλάχιστον οι παράµετροι που υποδεικνύονται σαν υποχρεωτικές 
από την Οδηγία-Πλαίσιο. Ιδιαίτερα όσο αφορά περιοχές στις οποίες διαπιστώθηκε σηµαντική 
επιβάρυνση από οργανική ρύπανση (Γρεβενίτης, περιοχή Ορεστικού και περιοχή κατάντη από τη 
συµβολή του καναλιού Γκιόλε – βλέπε τµήµατα 5.1.2., 5.12. και 5.13.), ο σχεδιασµός πρέπει να 
περιλαµβάνει έναν ικανοποιητικό αριθµό παραµέτρων µέτρησης και παρακολούθησης των 
συγκεντρώσεων θρεπτικών. 
 
Σχετικά µε τη Τ.Λ. του Ιλαρίωνα που θα δηµιουργηθεί µετά την πλήρωση του φράγµατος, δεν 
είναι δυνατόν επί του παρόντος να σχεδιασθεί δίκτυο σταθµών παρακολούθησης. Η 
παρακολούθηση πρέπει κατ’ αρχή να είναι εποπτική, εκτός αν τα πρώτα δεδοµένα υποδείξουν την 
ανάγκη επιχειρησιακής παρακολούθησης. Κρίνοντας από την έκταση και τα γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά της λίµνης, θεωρούµε ότι το δίκτυο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις 
σταθµούς ιχθυολογικής δειγµατοληψίας, από τους οποίους ο ένας πρέπει να βρίσκεται στην 
εκβολική ζώνη του Αλιάκµονα. Η δειγµατοληπτική µέθοδος θα αποφασισθεί πιθανόν σε εθνικό 
επίπεδο και θα είναι η ίδια που θα εφαρµοσθεί και σε άλλες τεχνητές λίµνες της χώρας. Σε µία 
τέτοια περίπτωση, θεωρούµε ότι η χρησιµοποίηση διχτυών τύπου Nordic είναι η πλέον 
ενδεδειγµένη. Έχοντας υπόψη ότι η κατάντη Τ.Λ. Πολυφύτου παρουσιάζει στοιχεία ευτροφισµού, 
που φαίνεται να αυξάνει µε την πάροδο των ετών, κρίνουµε ότι το δίκτυο παρακολούθησης πρέπει 
απαραίτητα να περιλαµβάνει σταθµούς δειγµατοληψίας φυτοπλαγκτού, πιθανώς πάνω από 
τέσσερις. Λόγω της αναµενόµενης έντονης αυξοµείωσης της στάθµης και της συνεχούς 
ιζηµατοποίησης, δεν αναµένεται σηµαντική παρουσία υδρόβιας βλάστησης και σταθερών 
πληθυσµών βενθικών µακροασπονδύλων. Ωστόσο, τα δύο αυτά ποιοτικά στοιχεία µπορεί να 
προσφέρουν χρήσιµη πληροφορία για την οικολογική κατάσταση στο άνω τµήµα της λίµνης όπου 
θα εκβάλλει ο Αλιάκµονας και άλλα µικρότερα ρέµατα. Για το δίκτυο των σταθµών που θα 
περιλαµβάνουν τα δύο στοιχεία και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δειγµατοληψιών πρέπει να 
εκφέρουν γνώµη ειδικοί επιστήµονες. 
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Εικόνα 99: Προτεινόµενοι σταθµοί εποπτικής και επιχειρησιακής παρακολούθησης στον άνω Αλιάκµονα. 
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6. Συνόψιση των αποτελεσµάτων  
 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ερευνητικού έργου για τη µελέτη της 
ιχθυοπανίδας του άνω ρου του Αλιάκµονα που εκτελέστηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Υδάτων (Ι.Ε.Υ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για λογαριασµό της 
∆ΕΗ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E.). Το έργο είχε σαν αντικείµενο τη διερεύνηση των 
επιπτώσεων στην ιχθυοπανίδα από την κατασκευή φράγµατος στην περιοχή της µονής Οσίου 
Ιλαρίωνα, και τη διατύπωση προτάσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους 
ιχθυοπληθυσµούς. Η ανάθεση του έργου έγινε προς ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που 
θέτει η Κοινή Απόφαση 130437 των Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Γεωργίας και Υπ. 
Πολιτισµού για την κατασκευή και λειτουργία του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα. Ειδικότερα, 
η Απόφαση ζητά τη διεξαγωγή µελέτης 

«για τους τρόπους διατήρησης της ιχθυοπανίδας (π.χ. δυνατότητα ελευθεροεπικοινωνίας για τα 
είδη που αυτό είναι εφικτό, τον τεχνητό εµπλουτισµό µε την παραγωγή γόνου από 
εκκολαπτήρια, τον έλεγχο της αλιείας)».  

Κατά το σχεδιασµό του παρόντος έργου λήφθηκαν υπόψη οι παραπάνω απαιτήσεις και επιπλέον 
τέθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε συµπληρωµατικούς ή εναλλακτικούς τρόπους προστασίας ειδών 
και βιοκοινοτήτων και για µεθόδους οικολογικής αξιολόγησης/παρακολούθησης που 
επιτάσσονται από νέες περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ. Ο σχεδιασµός περιέλαβε τη δηµιουργία 
ενός δικτύου σταθµών ιχθυολογικής δειγµατοληψίας µε παράλληλες µετρήσεις και καταγραφές 
µίας σειράς περιβαλλοντικών παραµέτρων. Συγκεντρώθηκε επίσης υλικό από µελέτες και σχετικές 
δηµοσιεύσεις που αφορούν τα είδη, τα οικοσυστήµατα, το αβιοτικό περιβάλλον και τις 
ανθρωπογενείς πιέσεις. Η ιχθυολογική έρευνα πλαισιώθηκε από µελέτη της οικολογικής 
κατάστασης της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα µε τη χρήση βενθικών µακροασπονδύλων και 
διερεύνηση της δοµής των ποτάµιων ενδιαιτηµάτων. 
 
Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2007. Ο κύριος όγκος των ποσοτικών 
δειγµατοληψιών έλαβε χώρα κατά τη θερµή περίοδο του έτους, που είναι η καταλληλότερη για τη 
συγκρότηση µιας γενικευµένης όψης των προτύπων χωρικής εξάπλωσης των ιχθυοσυναθροίσεων. 
Επίσης, οι δειγµατοληψίες κατά τη θερµή περίοδο προσφέρονται για τη µελέτη της οικολογικής 
κατάστασης ενός ποτάµιου συστήµατος. Η έρευνα δεν περιορίσθηκε µόνο στην περιοχή άµεσης 
επιρροής του έργου (ζώνη κατάκλυσης και γειτονικές ποτάµιες περιοχές), αλλά επεκτάθηκε σε 
όλη την υπολεκάνη του κύριου ρου του Άνω Αλιάκµονα καθώς και των σηµαντικότερων 
παραποτάµων ανάντη του φράγµατος του Ιλαρίωνα προκειµένου (α) να εξετασθεί µέχρι ποιο ύψος 
της υπολεκάνης η ιχθυοπανίδα ενδέχεται να επηρεαστεί από το έργο, και (β) να δηµιουργηθεί ένας 
ενιαίος ιχθυολογικός δείκτης εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης του ποταµού, που να βρίσκει 
εφαρµογή σε όλη την υπολεκάνη. Η έκταση που ερευνήθηκε καλύπτει τον κύριο κλάδο του 
ποταµού, τους κύριους παραπόταµους και µικρότερα ρέµατα ανάντη του φράγµατος του 
Ιλαρίωνα, καθώς και την περιοχή µέχρι το άνω τµήµα της Τ.Λ. Πολυφύτου κατάντη του 
φράγµατος. 
 
Κατά τις δειγµατοληψίες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιµοποιήθηκε ειδικό σκάφος και 
µεγάλης ισχύος συσκευή ηλεκτραλιείας, που επέτρεψαν την ποσοτική διερεύνηση της 
ιχθυοπανίδας σε ένα µεγάλο, βαθύ ποταµό. Προκειµένου να επιτευχθεί εναρµόνιση µε τη νέα 
πολιτική της ΕΕ για το νερό, ακολουθήθηκαν µεθοδολογίες και αναλυτικές διαδικασίες που είναι 
συµβατές µε τις διατάξεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ).  
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Τα παραδοτέα της έκθεσης περιλαµβάνουν: 

• Ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής έρευνας (βιολογικών, υδρολογικών, 
γεωλογικών, φυσικοχηµικών, κλπ.). 

• Περιγραφή των κυριότερων πιέσεων. 
• ∆ιερεύνηση της οικολογίας και βιολογίας των ειδών ψαριών που απαντούνται στον άνω 

Αλιάκµονα. 
• Μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης της ιχθυοπανίδας, της γεωγραφικής 

κατανοµής των ειδών ψαριών, και της κατανοµής των ιχθυοσυναθροίσεων, στο τµήµα του 
ποταµού ανάντη της Τ.Λ. Πολυφύτου. 

• ∆ηµιουργία και εφαρµογή ενός πολυπαραµετρικού ιχθυολογικού δείκτη για την εκτίµηση 
της οικολογικής κατάστασης της περιοχής έρευνας. 

• Παράλληλη εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης µε τη χρήση µεθόδου που στηρίζεται στα 
βενθικά µακροασπόνδυλα και αξιολόγηση του βαθµού ανθρωπογενούς τροποποίησης της 
δοµής ποτάµιων ενδιαιτηµάτων µε τη µέθοδο RHS. 

• ∆ιαµόρφωση ενός προγράµµατος παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης. 
• Εκτίµηση των επιπτώσεων του ΥΗ έργου στην ιχθυοπανίδα. 
• ∆ιατύπωση προτάσεων για δράσεις που µετριάζουν τις επιπτώσεις του έργου και άλλων 

ανθρωπογενών επεµβάσεων στην ιχθυοπανίδα. 
 
Παρακάτω συνοψίζουµε και σχολιάζουµε τα κυριότερα αποτελέσµατα του έργου. 

6.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιχθυοπανίδας 

1. Προσδιορίζονται 37 είδη ψαριών του γλυκού νερού στον ποταµό Αλιάκµονα, καθώς και 
άλλα 9 είδη θαλασσινής προέλευσης που περιορίζονται στο πεδινό τµήµα του κάτω ρου (το 
σύνολο των ειδών θαλασσινής προέλευσης δεν έχει ερευνηθεί ικανοποιητικά). Υπάρχει 
σηµαντική οµοιότητα της ιχθυοπανίδας του Αλιάκµονα µε αυτή του Αξιού, του Λουδία και 
του Πηνειού, που αποδίδεται στην παλαιότερη διασύνδεση αυτών των ποταµών κατά το 
τέλος της Πλειστοκαίνου.  

2. Ορισµένα από τα είδη ψαριών γλυκού νερού έχουν περιορισµένη γεωγραφική κατανοµή σε 
παγκόσµια κλίµακα και περιλαµβάνονται σε καταλόγους προστατευόµενων ειδών. Μερικά 
είδη περιέχουν σαν συνθετικό του ονόµατός τους τη Μακεδονία ή Μακεδονικά τοπωνύµια 
(ένα περιέχει σαν συνθετικό του ονόµατός του τη Θεσσαλία), γεγονός που υποδηλώνει 
µεγάλη συχνότητα τοπικού ενδηµισµού: Barbus macedonicus, Pachychilon macedonicum, 
Salmo pelagonicus, Squalius vardarensis, Chondrostoma vardarense, Cobitis vardarensis, 
Romanogobio elimeius, Alburnus thessalicus. Συνολικά, 22 από τα είδη που διαβιούν στον 
Αλιάκµονα υπόκειται σε ένα ή περισσότερα καθεστώτα προστασίας, ως εξής: Κοινοτική 
Οδηγία για τους Οικότοπους 92/43/EEC: 8 είδη, Σύµβαση Βέρνης: 9 είδη, IUCN: 6 είδη, 
Κόκκινο Βιβλίο: 12 είδη.  

3. Από τα είδη ψαριών γλυκού νερού τα 28 είναι αυτόχθονα και 9 έχουν εισαχθεί από τον 
άνθρωπο. Στα αυτόχθονα είδη περιλαµβάνεται ένα µη περιγραφέν είδος του γένους 
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Eudontomyzon, το οποίο ενδέχεται να είναι ενδηµικό του Αλιάκµονα. Ένα είδος πέστροφας 
(Salmo pelagonicus) απαντάται µόνο στους ποταµούς Αλιάκµονα και Αξιό. Επτά είδη 
(Alburnus thessalicus, Barbus macedonicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, 
Romanogobio elimeius, Squalius vardarensis και Pachychilon macedonicum) απαντώνται 
µόνο στα υδάτινα συστήµατα της Θεσσαλίας και ∆υτ. Μακεδονίας. Τρία είδη (Sabanejewia 
balcanica, Vimba melanops, Gobio bulgaricus) είναι ενδηµικά των Βαλκανίων. Τα υπόλοιπα 
είδη έχουν ευρεία κατανοµή στην Ευρώπη ή/και την Ασία. 

4. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου (στο ποτάµιο τµήµα του Αλιάκµονα ανάντη της Λίµνης 
Πολυφύτου) απαντούνται 19 είδη ψαριών. Σε αυτά δεν περιλαµβάνονται ορισµένα είδη τα 
οποία δεν απαντώνται τυπικά στον Αλιάκµονα, αλλά εισέρχονται περιστασιακά στον ποταµό 
από την λίµνη Καστοριάς και τη Τ.Λ. Πολυφύτου (π.χ. η τούρνα, Esox lucius). Με βάση τα 
δειγµατοληπτικά δεδοµένα της έρευνας, δηµιουργήθηκαν χάρτες που απεικονίζουν τη 
γεωγραφική εξάπλωση αυτών των ειδών στον άνω ρου του Αλιάκµονα. ∆ίνεται λεπτοµερής 
περιγραφή της βιολογίας και οικολογίας των παραπάνω ειδών, που στηρίζεται στα δεδοµένα 
της έρευνας και σε βιβλιογραφικά δεδοµένα. Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 
δηµιουργίας του ιχθυολογικού δείκτη εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης, τα είδη του 
άνω Αλιάκµονα κατατάχθηκαν σε οικολογικούς θώκους µε βάση τα οικολογικά και 
βιολογικά τους χαρακτηριστικά. Οι θώκοι περιγράφουν το εύρος των οικολογικών τους 
απαιτήσεων, τις τροφικές και αναπαραγωγικές τους συνήθειες, τη µεταναστευτική τους 
συµπεριφορά και τις στρατηγικές ζωής τους. 

5. Σύγκριση µε παλαιότερα ιχθυολογικά δεδοµένα για τον άνω και κάτω ρου Αλιάκµονα 
(περιόδου 1971-1979) δεν δείχνει σηµαντική διαφοροποίηση της ιχθυοπανίδας του άνω ρου 
σε σχέση µε το παρελθόν. Πιθανόν οι φυσικές χαράδρες που υπήρχαν στο µέσο ρου (στην 
περιοχή των µεγάλων φραγµάτων), καθώς και η χαράδρα Ζάβορδας-Ιλαρίωνα, να 
αποτελούσαν φυσικά εµπόδια στις ανοδικές µετακινήσεις ορισµένων λιµνόφιλων/ελόφιλων 
ειδών του κάτω ρου. Εξαίρεση αποτελεί το διάδροµο είδος χέλι (Anguilla anguilla), το οποίο 
εξαφανίσθηκε από τον άνω ρου λόγω της κατασκευής των φραγµάτων. ∆ύο 
λιµνόφιλα/ελόφιλα είδη (Tinca tinca και Esox lucius) τα οποία είχαν καταγραφεί στην 
ιχθυοπανίδα του άνω ρου την περίοδο 1971-1979 δεν απαντήθηκαν στα δείγµατά µας, 
εξακολουθούν όµως να υπάρχουν στη λίµνη Καστοριάς και στη Τ.Λ. Πολυφύτου. Από την 
άλλη πλευρά σηµειώσαµε την παρουσία ειδών τα οποία δεν είχαν προηγουµένως αναφερθεί 
στον άνω ρου: του αυτόχθονου Alburnus thessalicus και των εισαχθέντων Lepomis gibbosus 
και Pseudorasbora parva. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις εισαγωγής του είδους πέστροφας 
Salmo farioides που πιθανώς έχει δηµιουργήσει υβρίδια µε τη γηγενή πέστροφα Salmo 
pelagonicus. Συµπεραίνουµε ότι η δηµιουργία φραγµάτων στο µέσο ρου δεν έχει οδηγήσει 
σε απώλεια ειδών από τον άνω ρου, εκτός από το χέλι. 

6. Στην περιοχή άµεσης επιρροής του έργου (περιοχή κατάκλυσης) το δίκτυο δειγµατοληψίας 
περιλάµβανε εννέα σταθµούς, στους οποίους απαντήθηκαν συνολικά 10 είδη: Alburnoides 
bipunctatus, Barbus balcanicus, Barbus macedonicus, Chondrostoma vardarense, 
Pseudorasbora parva (εισαχθέν), Carassius gibelio (εισαχθέν), Romanogobio elimeius, 
Squalius vardarensis, Vimba melanops, Silurus glanis. Ορισµένα από αυτά τα είδη έχουν 
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σχετικά µικρή χωρική κατανοµή στον άνω ρου του ποταµού, και περιορίζονται σε τµήµατα 
ποταµού µε σχετικά µεγάλο πλάτος και βάθος (π.χ. Silurus glanis, Vimba melanops, 
Chondrostoma vardarense). Ωστόσο κανένα είδος δεν έχει κατανοµή που να περιορίζεται 
αποκλειστικά στην περιοχή κατάκλυσης. 

6.2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά της ιχθυοπανίδας 

7. Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών αναλύθηκαν µε τη βοήθεια στατιστικών 
µεθόδων για τη διερεύνηση της αφθονίας, της ποσοστιαίας σύστασης και της κατανοµής των 
ιχθυοσυναθροίσεων. Ορίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν περιοχές ιχθυολογικής οµοιογένειας 
(βιοτικές οµάδες) που αδρά οριοθετούν ποτάµιους ιχθυολογικούς τύπους. Περιγράφεται η 
σύνθεση των ιχθυοσυναθροίσεων κάθε ποτάµιου τύπου και προσδιορίζονται οι κυριότερες 
περιβαλλοντικές παράµετροι που χαρακτηρίζουν τους τύπους. 

8. Στην περιοχή έρευνας διακρίνονται τρεις µείζονες τύποι ποταµών που διαδέχονται ο ένας 
τον άλλον από τα ανάντη προς τα κατάντη, σε συνάρτηση µε τη µεταβολή βασικών φυσικο-
χηµικών, τοπογραφικών και υδρολογικών παραµέτρων. Οι τύποι ονοµάστηκαν µε τη χρήση 
των ονοµάτων των κυρίαρχων ειδών ή οικογενειών ψαριών, σύµφωνα µε τη διαδεδοµένη 
πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη. Οι τύποι που προσδιορίσθηκαν είναι: Α: Τύπος 
Πέστροφας-Μπριάνας, Β: Τύπος Μπριάνας, και C: Τύπος Ορεινών Κυπρινοειδών. 

 

9. Και στους τρεις τύπους επικρατούν ρεόφιλα είδη ψαριών, τα οποία αναπαράγονται σε 
σκληρό υπόστρωµα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τουλάχιστον τρία είδη (Barbus macedonicus, 
Chondrostoma vardarense, Salmo pelagonicus) είναι ισχυρά ποταµόδροµα και εκτελούν 
ευρείες µεταναστεύσεις. Λόγω του περιορισµένου χρόνου της ερευνητικής παρακολούθησης 
στην περιοχή, η φύση των µεταναστεύσεων των ψαριών στον ποταµό δεν έχει ερευνηθεί 
επαρκώς. Τα υπάρχοντα φυσικά εµπόδια (χαράδρα Ζάβορδας-Ιλαρίωνα) και τεχνητά 
εµπόδια (έργο Ιλαρίωνα, αρδευτικά φράγµατα) στον κύριο ρου του ποταµού δεν φαίνεται να 
εµποδίζουν την πρόσβαση των µεταναστευτικών ψαριών σε κατάλληλα αναπαραγωγικά ή 
τροφικά πεδία. Το αρδευτικό φράγµα Καρπερού, ειδικότερα, δεν είναι αρκετά υψηλό και 
µάλλον δεν εµποδίζει τις µετακινήσεις των περισσότερων ρεόφιλων ειδών ψαριών, 
τουλάχιστον κατά την υγρή περίοδο του έτους.  

 

10. Ωστόσο, ορισµένα σχετικά υψηλά φράγµατα σε παραπόταµους του Αλιάκµονα (Κοροµηλιά, 
Πραµόριτσα) διακόπτουν την ελευθεροεπικοινωνία και πιθανώς έχουν επίδραση στη 
σύνθεση των ιχθυοσυναθροίσεων και στη γενετική συνοχή των ιχθυοπληθυσµών. Παρόλα 
αυτά δεν διαπιστώσαµε για κανένα ρεόφιλο είδος εµφανή αποτυχία της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας σε περιοχές ανάντη ή κατάντη των εµποδίων, που να µπορεί να αποδοθεί µε 
σιγουριά σε παρεµπόδιση των αναπαραγωγικών µεταναστεύσεων. Προφανώς οι ανάντη και 
κατάντη πληθυσµοί είναι αναπαραγωγικά αυτόνοµοι. Εξαίρεση ίσως αποτελεί το πρόσφατα 
περατωθέν φράγµα στο ∆ίλοφο (Πραµόριτσα), που ενδέχεται στο µέλλον να παρεµποδίζει 
την άνοδο κυπρινοειδών, αλλά και να επηρεάζει µέσω διακυµάνσεων απορροής τους 
κατάντη πληθυσµούς. 
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11. Συµπεραίνουµε ότι, τουλάχιστον όσο αφορά τον κύριο ρου, δεν υπάρχει σηµαντική 
επίδραση από τεχνικά έργα στις µεταναστεύσεις των ψαριών, σε βαθµό που να επηρεάζεται 
η σύνθεση και κατανοµή των ιχθυοσυναθροίσεων. Ωστόσο, υπάρχουν άλλου τύπου 
ανθρωπογενείς επιδράσεις στη σύσταση της ιχθυοπανίδας του κύριου ρου (ρύπανση, 
ιζηµατοποίηση και µεταναστεύσεις λιµνόφιλων ψαριών από την Τ.Λ. Πολυφύτου), όπως θα 
περιγραφεί παρακάτω. 

 

12. Το τµήµα του κύριου ρου ποταµού από τη Τ.Λ. Πολυφύτου µέχρι σχεδόν το ύψος της 
Λίµνης Καστοριάς απαρτίζει µία σχετικά ενιαία ιχθυολογική ζώνη, στην οποία απαντάται 
αποκλειστικά ο τύπος των Ορεινών Κυπρινοειδών. Η δηµιουργία του φράγµατος του 
Ιλαρίωνα θα επιφέρει καταστροφή ποτάµιων ενδιαιτηµάτων και απώλεια ρεόφιλων 
ιχθυοκοινοτήτων στη ζώνη κατάκλυσης. Παράλληλα, στη ζώνη αυτή θα δηµιουργηθούν 
λιµναίες συνθήκες που θα επηρεάζουν την ιχθυολογική σύσταση στα ανάντη τµήµατα του 
ποταµού. Κρίνοντας από διαθέσιµα υδρολογικά, τοπογραφικά και ιχθυολογικά δεδοµένα, 
υποθέτουµε ότι η επίδραση της λίµνης στην ιχθυοπανίδα θα εκτείνεται µέχρι το αρδευτικό 
φράγµα του Καρπερού. Εποµένως, θα παραµείνει ένα τµήµα του ποταµού (ανάντη του 
φράγµατος του Καρπερού) όπου ο τύπος των Ορεινών Κυπρινοειδών, µε τις 
ιχθυοσυναθροίσεις που τον χαρακτηρίζουν, θα διατηρηθεί. 

6.3. Ανθρωπογενείς πιέσεις στην περιοχή έρευνας 

13. Παρότι ο ποταµός Αλιάκµονας έχει πολλά τµήµατα όπου τα υδροµορφολογικά ενδιαιτήµατα 
του βρίσκονται σε σχετικά φυσική κατάσταση, το σύστηµα υφίσταται σηµαντικές πιέσεις 
που αλλοιώνουν το φυσικό του χαρακτήρα και πιθανότατα επιδρούν στη σύνθεση των 
ιχθυοκοινοτήτων. Παρακάτω περιγράφονται οι πιο διαδεδοµένες πιέσεις στην περιοχή 
έρευνας. 

 

14. ∆ιακοπή φυσικής συνεκτικότητας του ποταµού. Τα µεγάλα φράγµατα του µέσου ρου 
ευθύνονται για την εξαφάνιση του χελιού στον άνω ρου. Μικρότερα φράγµατα ή 
υδατοφράκτες ασκούν τοπική επίδραση σε ορισµένους πληθυσµούς ψαριών. Συγκεκριµένα: 
• Το αρδευτικό φράγµα της Κοροµηλιάς. Το φράγµα δηµιουργεί απόλυτο φραγµό στις 

µετακινήσεις όλων των ψαριών. Παρόλα αυτά, δεν διαπιστώσαµε εµφανή ιχθυολογική 
διαταραχή που να αποδίδεται στο φράγµα. Τα δεδοµένα µας δείχνουν υγιή σύσταση των 
ιχθυοκοινοτήτων και παρουσία γόνου ψαριών (που σηµαίνει ότι όλα τα είδη έχουν 
αυτοτελώς αναπαραγόµενους πληθυσµούς) ανάντη και κατάντη του φράγµατος. 
Σηµειώνουµε όµως ότι γίνεται εµπλουτισµός µίας περιοχής (φαράγγι Κοροµηλιάς) 
ανάντη του φράγµατος µε πέστροφα, που ίσως να αντισταθµίζει τις επιπτώσεις του 
φράγµατος ή/και της εντατικής ερασιτεχνικής αλιείας που ασκείται στην περιοχή. 
Πάντως, παραµένει το πρόβληµα της γενετικής αποµόνωσης των πληθυσµών ανάντη και 
κατάντη του φράγµατος.  

• Τα φράγµατα της Πραµόριτσας. Κοντά στο χωριό Παναρέτη υπάρχει µικρό αρδευτικό 
φράγµα που δηµιουργεί διακοπή συνεκτικότητας µόνο σε περιόδους χαµηλών παροχών. 
∆εν εµφανίσθηκαν µετρήσιµες επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσµούς µε τις µεθόδους που 
χρησιµοποιήσαµε. Κοντά στο ∆ίλοφο κατασκευάσθηκε πρόσφατα ένα αρκετά µεγάλο 
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υδρευτικό και υδροηλεκτρικό φράγµα, που πιθανώς θα επηρεάσει την τοπική 
ιχθυοπανίδα. Σε δειγµατοληψίες που έλαβαν χώρα κυρίως κατά το µήνα Μάιο 2007 δεν 
διαπιστώθηκε ιχθυολογική υποβάθµιση. Ωστόσο, κατά το θέρος 2007 παρατηρήσαµε ότι 
µεγάλα τµήµατα της Πραµόριτσας είχαν στερέψει τελείως, προφανώς λόγω 
κατακράτησης του νερού για την πλήρωση του φράγµατος. ∆υστυχώς, άλλες 
ερευνητικές προτεραιότητες (η περίοδος αυτή είχε αφιερωθεί στην έρευνα του κύριου 
ρου) εµπόδισαν τη διενέργεια δειγµατοληψιών προκειµένου να διαπιστωθεί η έκταση 
των επιπτώσεων στην ιχθυοπανίδα. 

 

15. Οργανική ρύπανση. Υπάρχει πολύ σηµαντική σηµειακή ρύπανση στο Γρεβενίτη που 
προξενεί έντονη ιχθυολογική υποβάθµιση. Μικρότερης έκτασης ρύπανση παρατηρήθηκε 
στην περιοχή Άργους Ορεστικού, που επίσης είχε επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα. Τα 
δεδοµένα των δειγµατοληψιών µας δεν έδειξαν ιχθυολογική υποβάθµιση στον κύριο ρου που 
να µπορεί να ερµηνευθεί σαν αποτέλεσµα της ρύπανσης. Πιστεύουµε ότι λόγω της µεγάλης 
παροχής στον κύριο ρου υπήρχε αραίωση των ρύπων, ενώ σε µικρότερους κλάδους και 
ρέµατα (π.χ. Γρεβενίτης) οι συγκεντρώσεις των ρύπων υπερέβαιναν τα ασφαλή όρια για τη 
διαβίωση των ψαριών. Επιπρόσθετα, το υδάτινο σύστηµα δέχεται και τις πιέσεις αγροτικών 
δραστηριοτήτων που φαίνεται να συµβάλλουν στον συνεχώς αυξανόµενο ευτροφισµό της 
Τ.Λ. Πολυφύτου. 

 

16. Ιζηµατογενής ρύπανση. Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών παρατηρήθηκαν µεγάλες 
ποσότητες λεπτόκοκκου ιζήµατος (ιλύος) σε πολλά σηµεία του ποταµού. Η ρύπανση αυτού 
του είδους σχετίζεται πιθανώς µε την εκτέλεση µεγάλων έργων οδοποιίας στον άνω ρου της 
λεκάνης του Βενέτικου, καθώς και βόρεια από τα Γρεβενά. Σε ορισµένα σηµεία η εξαιρετικά 
υψηλή ποσότητα ιλυώδους υλικού στον πυθµένα συσχετιζόταν µε µικρότερες πυκνότητες 
ορισµένων βενθικών ειδών ψαριών. Τα είδη του γένους Barbus και το Romanogobio 
elimeius φαίνεται ότι επηρεάζονται ισχυρότερα από αυτή την πίεση. 

 

17. Υδρολογικές διαταραχές. ∆εν υπάρχουν επαρκή ή κατάλληλα διαχρονικά δεδοµένα ροής και 
παροχής, ούτε δεδοµένα ιχθυοπληθυσµών από παλαιότερες ιχθυολογικές έρευνες, 
προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις υδρολογικών διαταραχών στην ιχθυοπανίδα. 
Γενικά, τα µικρά ποτάµια επηρεάζονται ισχυρότερα από απολήψεις νερού και διακυµάνσεις 
απορροής που προξενούν τα φράγµατα, από ότι τα µεγαλύτερα ποτάµια. Ο λόγος είναι ότι 
στα µικρά ποτάµια υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα ο όγκος νερού να πέσει κάτω από το 
κρίσιµο όριο που επιτρέπει την επιβίωση των ψαριών, ιδίως των µεγαλόσωµων. Παράλληλα, 
η µείωση των υδάτων συνεπάγεται και αύξηση του ρυπαντικού φορτίου τοπικά. Τα 
δεδοµένα της παρούσας έρευνας δεν επιτρέπουν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των 
υδρολογικών διαταραχών στον κύριο ρου και στους σηµαντικούς κλάδους, που πιθανώς δεν 
ήταν σηµαντικές. Πάντως, παρατηρήσαµε σχετικά χαµηλή παροχή σε ορισµένα ποτάµια 
τµήµατα όπου λειτουργούν έργα απόληψης επιφανειακών νερών (π.χ. αρδευτικό φράγµα 
Καρπερού). Όσο αφορά τα µικρότερα ρέµατα, διαπιστώσαµε τρεις περιπτώσεις έντονης 
υδρολογικής διαταραχής. 
• Σχεδόν πλήρη ξήρανση σε µεγάλα τµήµατα της Πραµόριτσας, λόγω κατακράτησης του 

νερού για την πλήρωση του φράγµατος, όπως προαναφέρθηκε. 
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• Παρόµοια ξήρανση µεγάλου τµήµατος του ρέµατος Νεστορίου, από περίπου το ύψος της 
γέφυρας του Νεστορίου µέχρι τη συµβολή του κλάδου του Αλιάκµονα που κατέρχεται 
από την Κοροµηλιά, και που αποδίδεται σε γεωτρήσεις και επιφανειακές απολήψεις 
νερού για γεωργική χρήση. 

• Χαµηλή ροή του κλάδου του Βενέτικου που κατέρχεται από την Κρανιά, από το Σπήλιο 
και πάνω, λόγω επιφανειακών απολήψεων. 

 

18. Μορφολογικές αλλοιώσεις. Το µεγαλύτερο τµήµα του ποταµού δεν παρουσιάζει εικόνα 
έντονης µορφολογικής διαταραχής. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η περιοχή κατασκευής του 
φράγµατος του Ιλαρίωνα και η κατάντη περιοχή, ενώ σηµαντική διαταραχή παρατηρήθηκε 
και στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα Ορεστικού. 

 

19. Αλιεία. Σηµαντική αλιευτική δραστηριότητα υπάρχει µόνο σε ρέµατα που φιλοξενούν 
πέστροφα (ανώτερα τµήµατα Βενέτικου και ρέµα Κοροµηλιάς). 

 

20. Εισαγωγή και εξάπλωση ξενικών ειδών. Ο εµπλουτισµός µε νέα είδη αποτελεί µία βασική 
αιτία υποβάθµισης της τοπικής ιχθυοπανίδας. Η τάφρος Γκιολέ ή Γκιόλι αποτελεί µία δίοδο 
εισόδου των ξενικών ειδών στον Αλιάκµονα από τη λίµνη Καστοριάς. Ωστόσο, η 
επικοινωνία της λίµνης µε τον ποταµό δεν είναι συνεχής. Επιπλέον, τα ποτάµια ενδιαιτήµατα 
του ποταµού και η φυσική ροή του ποταµού (µεγάλες ανοιξιάτικες πληµµύρες) δεν ευνοούν 
µερικά από τα ελόφιλα είδη που προέρχονται από την λίµνη Καστοριάς. Για τον ίδιο λόγο, 
ξενικά είδη που έχουν εισαχθεί στην Τ.Λ. Πολυφύτου έχουν παρουσία µόνο στο αµέσως 
ανάντη τµήµα του ποταµού. Μόνο το εξαιρετικά βλαπτικό είδος Pseudorasbora parva 
φαίνεται να έχει ευρεία κατανοµή στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα. Πολύ σηµαντική απειλή 
για τη γηγενή πέστροφα αποτελεί η τόνωση πληθυσµών µε την εισαγωγή µη-αυτόχθονων 
ειδών πέστροφας.  

6.4. Αλιευτική κατάσταση 

21. Για εκατονταετίες τα ψάρια του Αλιάκµονα αποτελούσαν σηµαντική πηγής τροφής και 
αλιευτικής αναψυχής από τους ντόπιους πληθυσµούς. Σήµερα δεν υπάρχουν επαγγελµατίες 
ψαράδες που δραστηριοποιούνται µέσα στον ποταµό, υπάρχουν όµως έµπειροι ερασιτέχνες 
που ψαρεύουν κυπρινοειδή και γουλιανούς τακτικά, σε όλο το ρου του ποταµού και σε 
ορισµένους παραπόταµους. Η ερασιτεχνική αλιεία Σαλµονοειδών (Salmonidae) έχει 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα σε παραποτάµους του Βενέτικου και σε ψυχρούς παραποτάµους στο 
ύψος της Καστοριάς και ανάντη. Στην περιοχή κατάκλυσης δεν απαντάται η γηγενής 
πέστροφα ούτε τα εισαχθέντα σαλµονοειδή, ενδέχεται όµως να δηµιουργηθεί ένας λιµναίος 
πληθυσµός πέστροφας µετά την πλήρωση του φράγµατος. 

22. Υπάρχει σηµαντική επαγγελµατική αλιευτική δραστηριότητα στη Τ.Λ. που απευθύνεται 
κυρίως σε µεγαλόσωµα είδη υψηλής εµπορικής αξίας (κυπρίνος, περκί, γουλιανός, κ.α.). Τα 
αλιεύµατα της λίµνης συχνά προωθούνται στην ευρύτερη περιφέρεια και σε άλλους νοµούς 
σε τοπικές λαϊκές αγορές. Η σύσταση της ιχθυοπανίδας της λίµνης δεν ήταν δυνατό να 
διερευνηθεί µε τα υπάρχοντα εργαλεία, γιατί η αλιευτική έρευνα σε λίµνες απαιτεί 



ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 
Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 

 - 234 -

διαφορετικές προσεγγίσεις (ειδικά δίχτυα, τράτες, κλπ.). Ωστόσο, πολύ σηµαντική είναι 
εµπειρία των ψαράδων για την σκιαγράφηση της κατάστασης της ιχθυοπανίδας της λίµνης. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει αυξηθεί η τροφική κατάσταση της λίµνης (λόγω αυξηµένων 
ρυπαντικών φορτίων) και πιθανώς αυτό έχει οδηγήσει σε µεταβολή της σύστασης της 
ιχθυοκοινότητας. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο για την ιχθυοπανίδα της περιοχής είναι η 
περιοχή των «εκβολών» του Αλιάκµονα στον άνω τµήµα της Λίµνης Πολυφύτου. Όπως 
τονίζουν οι αλιείς, το τµήµα αυτό είναι το σηµαντικότερο σηµείο αναπαραγωγής, αλλά και 
ανάπτυξης των νεαρών (nursery ground) για πολλά ρεόφιλα είδη της λίµνης. 

6.5. Οικολογική κατάσταση 

23. Για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης δηµιουργήθηκε ένας ιχθυολογικός 
πολυπαραµετρικός δείκτης ο οποίος αξιολογεί την «ακεραιότητα» της ιχθυοκοινωνίας και 
στην ουσία µετρά το βαθµό απόκλισης των ιχθυολογικών παραµέτρων σε µία θέση 
δειγµατοληψίας, από αυτές που θα αναµένονταν σε αυτή την θέση κάτω από τελείως 
αδιατάρακτες συνθήκες (συνθήκες αναφοράς). Ακολουθώντας καθιερωµένες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και τις κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από την Οδηγία, η δηµιουργία του 
δείκτη περιέλαβε τα εξής µεθοδολογικά στάδια: 

• τυπολογική ταξινόµηση των ποτάµιων περιοχών, 
• δηµιουργία συνθηκών αναφοράς για κάθε ποτάµιο τύπο, 
• επιλογή κατάλληλων ιχθυοµετρικών, 
• βαθµονόµηση των µετρικών και ανάπτυξη του ιχθυολογικού δείκτη. 

24. Κριτήριο για την τυπολογική ταξινόµηση αποτέλεσε ο βαθµός οµοιότητας των 
ιχθυολογικών συναθροίσεων στους σταθµούς δειγµατοληψίας (βιοτική τυπολογία). Η 
τυπολογία στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των 
ιχθυοσυναθροίσεων που περιγράφηκαν παραπάνω και η οποία οµαδοποίησε περιοχές 
ιχθυολογικής οµοιογένειας. Τα αβιοτικά χαρακτηριστικά των βιοτικών τύπων 
προσδιορίσθηκαν µε περιγραφική στατιστική. 

25. Το τυπολογικό σχήµα περιλαµβάνει τρεις κύριους ποτάµιους τύπους µε τα αντίστοιχα 
αβιοτικά και ιχθυολογικά χαρακτηριστικά:  
• Τύπος Πέστροφας-Μπριάνας. Απαντάται σε ορεινά και ηµιορεινά ρέµατα µε αρκετό 

νερό, χαµηλή θερµοκρασία, χονδρόκοκκο υπόστρωµα και σχετικά µεγάλη κλίση που 
επιτρέπει την διαρκή και έντονη κίνηση του νερού. Κυριαρχεί η πέστροφα (Salmo 
pelagonicus) και υπάρχει υψηλό ποσοστό συµµετοχής της µπριάνας (Barbus 
balcanicus). 

• Τύπος Μπριάνας. Απαντάται σε ηµιορεινά ρηχά ρέµατα µε ήπια κλίση, µε λίγο και 
συχνά ελάχιστο νερό και συνήθως υψηλότερη θερινή θερµοκρασία από ότι στους άλλους 
δύο τύπους. Κυρίαρχο είδος είναι η µπριάνα (Barbus balcanicus), ενώ λίγα ακόµα είδη 
συµµετέχουν µε κυµαινόµενα ποσοστά.  

• Τύπος Ορεινών Κυπρινοειδών. Περιλαµβάνει µεγάλους ηµιορεινούς ποταµούς ήπιας 
κλίσης, µε µεγάλο πλάτος και συχνά µεγάλο βάθος, και κατά κανόνα µε πολύ νερό. Στην 
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ιχθυοκοινωνία υπάρχει σταθερή και συνήθως υψηλή συµµετοχή των ειδών Alburnoides 
bipunctatus, Barbus macedonicus, Barbus balcanicus, Chondrostoma vardarense, 
Squalius vardarensis και Vimba melanops. 

26. Ο προσδιορισµός των συνθηκών αναφοράς στηρίχθηκε σε ιχθυολογικά δεδοµένα από 
σχετικά αδιατάρακτες θέσεις. Επιπρόσθετα, έγινε αξιοποίηση των λεγόµενων «ιστορικών 
δεδοµένων» παρουσίας ή απουσίας αυτόχθονων ειδών στον άνω ρου του Αλιάκµονα και 
χρησιµοποιήθηκε η γνώση πάνω στη βιολογία και οικολογία των ειδών για να εκτιµηθεί η 
αναµενόµενη παρουσία, αφθονία και ποσοστιαία συµµετοχή κάθε είδους στο 
θερµοκρασιακό καθεστώς και τις υδρολογικές συνθήκες κάθε τύπου. Οι συνθήκες αναφοράς 
αναφέρονται στις εξής παραµέτρους της ιχθυοκοινωνίας: σύσταση και αφθονία, συνθήκες 
αναπαραγωγής, τυπο-χαρακτηριστικά είδη, και κατανοµές σωµατικών µεγεθών. 

27. Οι µετρικές (διαγνωστικές ιχθυολογικές παράµετροι) του δείκτη επελέγησαν µε κριτήρια 
την ικανότητά τους να περιγράφουν τη δοµική και λειτουργική «κατάσταση» της 
ιχθυοκοινωνίας και να παρέχουν ενδείξεις οικολογικής υποβάθµισης που προκαλείται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Αρχικά δηµιουργήθηκε ένας µεγάλος κατάλογος «δυνητικών 
µετρικών» µε βάση τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών. Στη συνέχεια ο κατάλογος 
περιορίσθηκε σε 47 «υποψήφιες µετρικές» που κρίθηκαν κατάλληλες για τις βιολογικές, 
υδρολογικές και φυσικοχηµικές συνθήκες του άνω Αλιάκµονα. Τέλος, οι «υποψήφιες 
µετρικές» αξιολογήθηκαν ως προς την ευαισθησία τους στις κυριότερες τοπικές πιέσεις, τη 
διακριτική τους ικανότητα στο διαχωρισµό κλάσεων οικολογικής επιβάρυνσης, και το βαθµό 
αλληλοεπικάλυψης τους. Με τις διαδικασίες αυτές οριστικοποιήθηκε ο τελικός κατάλογος 
των µετρικών. 

28. Ο τελικός κατάλογος περιλαµβάνει 24 µετρικές, ορισµένες από τις οποίες είναι κοινές για 
δύο ή και για τους τρεις ποτάµιους τύπους. Ο τύπος Μπριάνας έχει µόνο τέσσερις µετρικές, 
ο τύπος Πέστροφας-µπριάνας έχει 12 µετρικές, και ο τύπος των Ορεινών κυπρινοειδών έχει 
14 µετρικές. Οι µετρικές του κάθε τύπου βαθµονοµήθηκαν µε αριθµητικές τιµές σε µία 
πενταβάθµια κλίµακα (από 1 έως 5), η οποία αντιστοιχεί στην πενταβάθµια κλίµακα 
οικολογικής ταξινόµησης που προτείνεται από την Οδηγία-Πλαίσιο (υψηλή, καλή, µέτρια, 
ελλιπής, κακή). 

29. Οι µετρικές συνδυάσθηκαν σε έναν πολυπαραµετρικό δείκτη που χρησιµοποιεί διαφορετικό 
σύνολο µετρικών για κάθε ποτάµιο τύπο. Οι µετρικές κάθε τύπου είναι οµαδοποιηµένες σε 
τέσσερις κατηγορίες: Ιχθυοκοινότητας, Οικολογικού Θώκου, Ιχθυοπληθυσµού και 
Συνεκτικότητας. Η τιµή του δείκτη εκφράζεται από τη µέση τιµή των µετρικών κάθε 
κατηγορίας και αντιστοιχίζεται σε µία από τις πέντε κλάσεις οικολογικής κατάστασης της 
οδηγίας. 

30. Έγινε εφαρµογή του παραπάνω πολυπαραµετρικού ιχθυολογικού δείκτη για τον 
προσδιορισµό της οικολογικής κατάστασης των σταθµών δειγµατοληψίας. Συνολικά 
αξιολογήθηκαν 49 ποτάµιες θέσεις και η κατάστασή τους χαρακτηρίσθηκε ως εξής: υψηλή 
(16), καλή (21), µέτρια (9), ελλιπής (1) και κακή (2). Οι δύο θέσεις κακής κατάστασης 
βρίσκονται στο Γρεβενίτη που παρουσίασε έντονη ιχθυολογική υποβάθµιση εξαιτίας 
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ρύπανσης από τα αστικά απόβλητα της πόλης των Γρεβενών. Η θέση ελλιπούς κατάστασης 
βρίσκεται µεταξύ του έργου του Ιλαρίωνα και της Τ.Λ. Πολυφύτου και έχει υποστεί 
σηµαντική υδρο-µορφολογική επιβάρυνση από τεχνικά έργα, ενώ παράλληλα επηρεάζεται 
από την ύπαρξη τεχνητής λίµνης κατάντη που ευθύνεται για την µη τυπική παρουσία 
πολλών λιµνόφιλων ψαριών. Τέλος, σε δύο θέσεις που χαρακτηρίσθηκαν σαν µέτριας 
κατάστασης, η ιχθυολογική υποβάθµιση αποδόθηκε στη ρύπανση. Στις υπόλοιπες θέσεις 
µέτριας κατάστασης, η ιχθυοκοινότητα πιθανόν να έχει επηρεασθεί από υπεραλίευση 
(ανώτερα τµήµατα Βενέτικου) ή από ιζηµατοποίηση εξαιτίας των έργων οδοποιίας της 
Εγνατίας Οδού. 

31. Η µέθοδος Καταγραφής Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων (RHS) εφαρµόσθηκε σε 21 θέσεις για την 
εκτίµηση του βαθµού τροποποίησης των ποτάµιων ενδιαιτηµάτων. Βρέθηκαν µόνο 2 
αδιατάρακτες θέσεις, τρεις χαρακτηρίστηκαν σηµαντικά τροποποιηµένες και οι υπόλοιπες 
σαν µη σηµαντικά τροποποιηµένες. Καµιά θέση δεν χαρακτηρίστηκε ως ισχυρά 
τροποποιηµένη. Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούσαν σε έργα ελέγχου της ροής στην 
κοίτη του ποταµού. 

32. Η οικολογική κατάσταση µε βάση τις συναθροίσεις των βενθικών µακροασπονδύλων 
εκτιµήθηκε σε 21 θέσεις. Ο δείκτης που χρησιµοποιήθηκε αξιολογεί κυρίως τις επιπτώσεις 
της οργανικής ρύπανσης. Καµία θέση δεν παρουσίασε υψηλή κατάσταση, 11 
χαρακτηρίσθηκαν σαν καλής κατάστασης, πέντε σαν µέτριας κατάστασης, και µία (στον 
Γρεβενίτη) σαν κακής κατάστασης. 

33. Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα της οικολογικής ταξινόµησης µε βάση την 
ιχθυοπανίδα συµφωνούν µε αυτά που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου RHS, 
καθώς και µε τα αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων της ποιότητας του νερού. Υπάρχει 
µικρότερη συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των συναθροίσεων των βενθικών 
µακροασπονδύλων, γεγονός που αποδίδεται στο ότι ο δείκτης των βενθικών 
µακροασπονδύλων είναι ευαίσθητος κυρίως στην οργανική ρύπανση, ενώ ο ιχθυολογικός 
δείκτης εκτιµά και τις επιπτώσεις άλλων πιέσεων (υδρο-µορφολογικές αλλοιώσεις, 
υπεραλίευση, ιζηµατοποίηση). Πάντως, οι πιο υποβαθµισµένες θέσεις του συστήµατος (στο 
Γρεβενίτη) χαρακτηρίσθηκαν σαν κακής κατάστασης µε όλες τις µεθόδους που 
χρησιµοποιήθηκαν. 

34. Τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν επαρκούν για µία ικανοποιητική εκτίµηση του «µέγιστου 
οικολογικού δυναµικού» της Τ.Λ. Ιλαρίωνα, όταν αυτή πληρωθεί. Σαν µία πρώτη 
προσέγγιση, το µέγιστο οικολογικό δυναµικό θα εκφράζεται από την υψηλή συµµετοχή στην 
ιχθυοκοινότητα των αυτόχθονων ειδών Barbus macedonicus, Squalius vardarensis, Vimba 
melanops, Chondrostoma vardarense, Rutilus rutilus και Alburnus thessalicus, και τη 
µικρότερη συµµετοχή του Silurus glanis και του Perca fluviatilis. Η οργανική ρύπανση 
εκτιµάται σαν η σηµαντικότερη παράµετρος που µπορεί να προκαλέσει υποβάθµιση του 
οικολογικού δυναµικού της τεχνητής λίµνης. 
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6.6. Κατάρτιση προγράµµατος παρακολούθησης 

35. Αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της οικολογικής ταξινόµησης δηµιουργήθηκε ένα σχέδιο 
προγράµµατος οικολογικής παρακολούθησης, που καλύπτει τα ποτάµια τµήµατα ανάντη της 
Τ.Λ. Πολυφύτου που θα παραµείνουν µετά την πλήρωση του φράγµατος του Ιλαρίωνα. Το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο από τους τύπους παρακολούθησης που προτείνει η Οδηγία, 
Εποπτική (έξι σταθµοί) και Επιχειρησιακή (έξι σταθµοί). Η εποπτική παρακολούθηση 
καλύπτει αντιπροσωπευτικούς κλάδους που εκτιµάται ότι βρίσκονται σε σχετικά καλή 
κατάσταση. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση καλύπτει περιοχές που αξιολογήθηκαν σαν 
οικολογικά υποβαθµισµένες ή ενδέχεται να περιπέσουν στην «κατώτερη της καλής» 
κατάστασης µετά την πλήρωση της Τ.Λ. Ιλαρίωνα.  

36. ∆ιατυπώνονται προτάσεις για τη συχνότητα των δειγµατοληψιών, τα ποιοτικά στοιχεία που 
θα παρακολουθούνται και τα σχετικά µεθοδολογικά πρωτόκολλα που θα εφαρµόζονται. Στα 
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνονται τα ψάρια και τα βενθικά µακροασπόνδυλα. 
Στα χηµικά ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνονται οι παράµετροι που ορίζονται σαν 
υποχρεωτικές από την Οδηγία (οξυγόνο, pH, αγωγιµότητα, θερµοκρασία, θρεπτικά άλατα), 
οι ουσίες προτεραιότητας όπως τα βαρέα µέταλλα που συνδέονται µε τα υπερβασικά 
πετρώµατα (Cr, Ni, Co) και τα «ανθρωπογενή» βαρέα µέταλλα (Pb, Zn, Cu), και άλλες 
ουσίες που είναι γνωστό ότι απορρίπτονται στο σύστηµα και το επιβαρύνουν (π.χ. Mn). 

37. Στο δίκτυο των σταθµών της επιχειρησιακής παρακολούθησης περιλαµβάνεται και ένας 
σταθµός µεταξύ της Τ.Λ. Πολυφύτου και Τ.Λ. Ιλαρίωνα. ∆εδοµένου ότι το τµήµα αυτό του 
ποταµού είναι ήδη µορφολογικά τροποποιηµένο και επιπλέον θα υφίσταται υδρολογικές 
επιδράσεις από το φράγµα Ιλαρίωνα, θεωρούµε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
επιτευχθεί η καλή κατάσταση που απαιτεί η Οδηγία-Πλαίσιο. Για το λόγο αυτό κρίνεται 
σκόπιµο να ζητηθεί από την αρµόδια αρχή διαχείρισης της λεκάνης του Αλιάκµονα το τµήµα 
αυτό του ποταµού να περιληφθεί στον κατάλογο των ισχυρά τροποποιηµένων σωµάτων, 
προκειµένου η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης να γίνεται µε αποδοχή των 
υφισταµένων ή αναµενόµενων υδρο-µορφολογικών αλλοιώσεων που σχετίζονται µε τη 
δηµιουργία των φραγµάτων, και όχι σε σύγκριση µε τις αδιατάρακτες συνθήκες (συνθήκες 
αναφοράς) τυπικών ποτάµιων σωµάτων. 

38.  Προτείνεται η κατάρτιση ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των 
φυσικοχηµικών και βιολογικών παραµέτρων στον ταµιευτήρα του Ιλαρίωνα. Στα βιολογικά 
ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνονται τα ψάρια και το φυτοπλαγκτό, ενώ µπορεί να 
προστεθούν και τα βενθικά µακροασπόνδυλα εάν αυτό κριθεί οικολογικά σκόπιµο µετά από 
διερευνητική εξέταση. Στα χηµικά ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνονται οι παράµετροι που 
ορίζονται σαν υποχρεωτικές από την Οδηγία (διαφάνεια, οξυγόνο, pH, αγωγιµότητα, 
θερµοκρασία, θρεπτικά άλατα), οι ουσίες προτεραιότητας όπως τα βαρέα µέταλλα που 
συνδέονται µε τα υπερβασικά πετρώµατα (Cr, Ni, Co) και τα «ανθρωπογενή» βαρέα 
µέταλλα (Pb, Zn, Cu), και άλλες ουσίες που είναι γνωστό ότι απορρίπτονται στο σύστηµα 
και το επιβαρύνουν (π.χ. Mn). 
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7. Οικολογικές επιπτώσεις από την κατασκευή του φράγµατος στην 
ιχθυοπανίδα – Προτάσεις επανορθωτικών διαχειριστικών µέτρων  

7.1. Συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων στην ιχθυοπανίδα 

Μετά την πλήρωση του φράγµατος θα δηµιουργηθεί µία στενή και βαθειά λίµνη µήκους περίπου 
35 km που θα υποστηρίζει ένα λιµναίο οικοσύστηµα. Λόγω µεγάλου βάθους και αυξοµειώσεων 
της στάθµης η ποικιλότητα των υδρόβιων οργανισµών θα είναι υποβαθµισµένη σε σχέση µε ένα 
φυσικό λιµναίο σύστηµα. Παράλληλα, η αυξοµείωση της στάθµης και τα απότοµα βραχώδη 
πρανή σε µεγάλο τµήµα της λίµνης δεν θα επιτρέπει τη σηµαντική ανάπτυξη παρόχθιας 
βλάστησης. Μόνο στο άνω τµήµα της λίµνης θα υπάρχουν ορισµένες οµαλές παρόχθιες περιοχές, 
ιδιαίτερα στην νότια όχθη µεταξύ Καρπερού και του ρέµατος Σιούτσα. Παρότι οι περιοχές αυτές 
επίσης θα παραµένουν ακάλυπτες από βλάστηση, αυτές θα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
από ιχθυολογική και αλιευτική άποψη και θα αποτελούν σηµαντικούς τόπους συγκέντρωσης και 
ανάπτυξης νεαρών ψαριών. Εποµένως, η ρύθµιση της αλιευτικής δραστηριότητας πρέπει να 
περιλαµβάνει ειδικά µέτρα προστασίας των νεαρών ψαριών ειδικότερα σε αυτές τις περιοχές, 
αλλά και στις περιοχές κοντά στις εκβολές του Αλιάκµονα και άλλων ρεµάτων. 
 
Το σχετικά µεγάλο βάθος στη µεγαλύτερη έκταση της λίµνης, η αυξοµείωση της στάθµης και η 
συνεχής καθίζηση φερτών υλικών θα αποτρέπουν την ανάπτυξη σταθερών βενθικών κοινωνιών, 
υδρόβιων φυτών και ασπόνδυλων οργανισµών. Παράλληλα, η επικάθηση ιζήµατος θα εµποδίζει 
τη δηµιουργία κατάλληλων υποστρωµάτων για την αναπαραγωγή των ψαριών, τα οποία θα είναι 
υποχρεωµένα να συγκεντρώνονται για ωοτοκία στις εκβολές ρεµάτων και ποταµών ή να εκτελούν 
ανοδικές µεταναστεύσεις µέχρι τα σηµεία που κυριαρχούν σκληρά υποστρώµατα. Εποµένως, η 
σύνθεση της ιχθυοπανίδας θα διαφέρει από αυτή των φυσικών λιµνών, οι οποίες προσφέρουν 
κατάλληλα αναπαραγωγικά υποστρώµατα σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό ειδών. Ωστόσο, κρίνοντας 
από τα υπάρχοντα στοιχεία για τη βιολογική κατάσταση της Τ.Λ. Πολυφύτου, αναµένουµε ότι η 
ιχθυπαραγωγικότητα, και γενικά η βιολογική παραγωγικότητα της Τ.Λ. Ιλαρίωνα, θα είναι 
υψηλότερη από ότι σε πολλές άλλες βαθιές τεχνητές λίµνες της χώρας. Παράγοντας που θα 
συµβάλλει στην υψηλή βιοπαραγωγικότητα είναι ο αναµενόµενος ευτροφισµός της λίµνης, 
εξαιτίας οργανικής ρύπανσης. 
 
Παρά τις όποιες θετικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δηµιουργίας της λίµνης (π.χ. 
ηλεκτροπαραγωγή, µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, άρδευση, νέες αλιευτικές 
δυνατότητες, κλπ.), η κατάκλυση µίας τόσο µεγάλης έκτασης θα επιφέρει µεγάλες αλλαγές στο 
φυσικό περιβάλλον, που προφανώς θα έχουν επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα της περιοχής 
κατάκλυσης, αλλά και σε αυτή που απαντάται στις παρακείµενες ποτάµιες περιοχές. Παρακάτω 
συζητάµε τις σηµαντικότερες από αυτές τις επιπτώσεις προκειµένου να διευκολυνθεί ο εντοπισµός 
δράσεων που θα επιτρέψουν άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών ή αποτροπή περαιτέρω 
επιδείνωσης. Κατά τη συζήτηση των επιπτώσεων εστιαζόµαστε, αλλά δεν περιοριζόµαστε στην 
περιοχή άµεσης επιρροής του έργου, γιατί θεωρούµε ότι όλα τα οικολογικά προβλήµατα στην 
υπολεκάνη του Ιλαρίωνα πρέπει να αντιµετωπισθούν στα πλαίσια µίας συνολικής και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης, όπως επιτάσσεται από την Οδηγία-Πλαίσιο. 
 
Επιπτώσεις στη ρεόφιλη ιχθυοπανίδα 

Καθώς οι φυσικοί πληθυσµοί του χελιού έχουν προ πολλού εξαφανιστεί από τον άνω Αλιάκµονα, 
το ΥΗ έργο Ιλαρίωνα δεν πρόκειται να προκαλέσει περαιτέρω επίδραση στην κατανοµή ή 
αφθονία των πληθυσµών χελιού. Ωστόσο, το έργο θα προκαλέσει µόνιµες αλλαγές στην 
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ιχθυοπανίδα του ποταµού, επηρεάζοντας κυρίως το εύρος της γεωγραφικής εξάπλωσης των 
ισχυρά ρεόφιλων ειδών. Στην περιοχή κατάκλυσης τα είδη αυτά θα εξαφανισθούν ή θα υποστούν 
δραµατική µείωση. Πάντως, δεν αναµένεται οριστική εξαφάνιση κάποιου είδους. Όλα τα είδη του 
άνω ρου έχουν εξάπλωση που επεκτείνεται πέρα από τη ζώνη επιρροής του έργου, και εποµένως 
θα εξακολουθούν να υπάρχουν, τουλάχιστον σε κάποιο τµήµα της περιοχής. Αυτό ισχύει και για 
τα ποταµόδροµα ψάρια. Τα ψάρια αυτά (εκτός από την πέστροφα) έχουν ήδη υποστεί µείωση του 
εύρους των µεταναστευτικών τους κινήσεων, εξαιτίας των φραγµάτων του µέσου ρου. Αν και η 
θέση του φράγµατος του Ιλαρίωνα θα διακόπτει τις µεταναστεύσεις τους από και προς τη Τ.Λ 
Πολυφύτου, αυτά θα εξακολουθούν να διατηρούν υγιείς πληθυσµούς ανάντη της Τ.Λ. Ιλαρίωνα.  
 
Μία πτυχή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που χρήζει ιδιαίτερου σχολιασµού είναι 
οι µεταβολές που ενδέχεται να προκληθούν στη σύνθεση και αφθονία εξειδικευµένων 
ιχθυοσυναθροίσεων. Σε αντίθεση µε παραδοσιακές αξιολογήσεις των επιπτώσεων τεχνικών 
έργων, οι οποίες επικεντρώνονται σε διαταραχές της κατανοµής και αφθονίας µεµονωµένων ειδών 
(ιδίως αυτών που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας), οι αξιολογήσεις που επιβάλλονται από τη 
νέα πολιτική της ΕΕ για το νερό δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση της ακεραιότητας των 
οικοσυστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό επιβάλλει η αξιολόγηση της 
οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωµάτων να γίνεται µε κριτήριο την σύγκριση µε τις 
σχετικά αδιατάρακτες βιοκοινωνίες από πλευράς σύνθεσης, αφθονίας και ποσοστιαίας 
συµµετοχής ειδών. Επίσης, επιτάσσει οι δράσεις διαχείρισης να γίνονται µε γνώµονα τη 
διατήρηση ή αποκατάστασης της «καλής οικολογικής κατάστασης», όπως αυτή προσδιορίζεται 
από την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των βιοκοινωνιών. Εποµένως, ένα τεχνικό έργο µπορεί 
να προκαλέσει υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης (και έτσι να απαιτηθούν επανορθωτικές 
δράσεις), έστω και αν δεν υπάρχει σοβαρή διαταραχή στα επί µέρους στοιχεία του 
οικοσυστήµατος. Ωστόσο, οι παραπάνω προβλέψεις της Οδηγίας δεν ισχύουν στην περίπτωση των 
επίσηµα χαρακτηρισµένων τεχνητών και ισχυρά τροποποιηµένων σωµάτων, για τα οποία γίνεται 
αποδεκτή η ύπαρξη βιολογικών αλλαγών που οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στις 
προσδιορισθείσες χρήσεις αυτών των σωµάτων. 
 
Οι ιχθυολογικές συναθροίσεις στην περιοχή κατάκλυσης ανήκουν κυρίως στον βιοτικό τύπο των 
Ορεινών Κυπρινοειδών (κύριος ρους), ενώ υπάρχει και µία µικρότερη συµµετοχή συναθροίσεων 
του τύπου Μπριάνας (µικρά ρέµατα). Η κατάκλυση θα αφανίσει αυτές τις συναθροίσεις, και αυτό 
αποτελεί σοβαρή και µη αναστρέψιµη παρέµβαση στο οικοσύστηµα. Ωστόσο, οι βιολογικές αυτές 
αλλαγές δεν συνεπάγονται την υποχρέωση λήψης µέτρων αποκατάστασης, εφόσον η λιµναία 
έκταση που θα δηµιουργηθεί χαρακτηρισθεί (ως αναµένεται) σαν τεχνητό σώµα. Από πλευράς 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων το έργου, το ενδιαφέρον έγκειται στη διαπίστωση 
της έκτασης των απωλειών ιχθυοσυναθροίσεων που ανήκουν σε αυτούς τους δύο τύπους. Το 
πρόβληµα αφορά κυρίως τον τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών, ο οποίος είναι πιο εξειδικευµένος, 
πιο περιορισµένος από γεωγραφική άποψη και, όσον αφορά τον Αλιάκµονα, ενέχει στοιχεία 
βιολογικής µοναδικότητας. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας, θα υπάρξει συρρίκνωση αυτού του 
τύπου, µε απώλεια των συναθροίσεων που απαντούνται στην περιοχή κατάκλυσης. Πάντως, ένα 
σηµαντικό τµήµα του ποτάµιου αυτού τύπου θα παραµείνει εκτός της ζώνης επιρροής του έργου. 
Εποµένως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρξει οριστική απώλεια κάποιας από τις γνωστές 
συναθροίσεις ρεόφιλων ειδών που συνιστούν τον τύπο των Ορεινών Κυπρινοειδών του 
Αλιάκµονα. Παρόλα αυτά, οι συναθροίσεις που απαντώνται στις περιοχές βιολογικής επιρροής 
της λίµνης ενδέχεται να υποστούν υποβάθµιση, ενώ οι συναθροίσεις που απαντώνται σε άλλες 
περιοχές που καταλαµβάνονται από τον τύπο αυτό (π.χ. Άργος Ορεστικού και συµβολή 
Γρεβενίτη) ήδη παρουσιάζουν σηµάδια υποβάθµισης, εξαιτίας δραστηριοτήτων που δεν 
σχετίζονται µε τη δηµιουργία του φράγµατος του Ιλαρίωνα. Από την άποψη αυτή, και 
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προκειµένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση αυτών των εξειδικευµένων συναθροίσεων, επιβάλεται 
η λήψη µέτρων στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου λεκάνης, ιδίως όσο αφορά τον έλεγχο της 
ρύπανσης. 
 
Σηµειώνουµε ότι η κατάκλυση θα αφανίσει έναν φυσικό ποτάµιο διάδροµο µε ταχύροα-τυρβώδη 
τµήµατα εντός της χαράδρας Ζάβορδας-Ιλαρίωνα που περιέχει ιδιαίτερα ενδιαιτήµατα και ίσως 
µία µοναδική σύνθεση ιχθυοπανίδας. Η ποσοτική σύσταση της ιχθυοπανίδας εντός της χαράδρας 
δεν είναι γνωστή, καθώς η µελέτη της µε ηλεκτρική αλιεία δεν ήταν επιτυχής, λόγω ισχυρής ροής 
και εξαιρετικά δύσκολης πρόσβασης. Ωστόσο, δοκιµαστικές αλλά µη ποσοτικές δειγµατοληψίες 
που έγιναν µέσα στην χαράδρα προσφέρουν ενδείξεις ότι η ιχθυολογική κοινότητα σε αυτό το 
σηµείο του ποταµού είναι προσαρµοσµένη στις πολύ ειδικές τοπικές συνθήκες. Βασικά, ενώ 
απαντώνται τα ίδια είδη που βρέθηκαν και σε άλλα τµήµατα του τύπου των Ορεινών 
Κυπρινοειδών, εδώ επικρατούν από ποσοτική άποψη τα ισχυρά ρεόφιλα είδη που δηµιουργούν 
εξειδικευµένες συναθροίσεις, και οι οποίες πιθανόν δεν απαντώνται σε άλλα τµήµατα του 
ποταµού. 
 
Όσο αφορά τον τύπο Μπριάνας, αυτός αντιπροσωπεύεται σε ένα σχετικά µικρό τµήµα της 
περιοχής κατάκλυσης, σε σχέση µε τη συνολική έκταση που καταλαµβάνει στην υπολεκάνη του 
Ιλαρίωνα. Επιπλέον, ο τύπος αυτός είναι κοινός σε πολλά Ελληνικά ποτάµια και δεν µπορεί να 
χαρακτηρισθεί σαν ιδιαίτερα απειλούµενος σε εθνικό επίπεδο. Ο τύπος Πέστροφας-Μπριάνας, 
τέλος, δεν αντιπροσωπεύεται στην περιοχή κατάκλυσης και είναι περιορισµένος σε δύο 
γεωγραφικά περιορισµένες περιοχές της υπολεκάνης. Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερες και µεγάλης οικολογικής σηµασίας ιχθυοσυναθροίσεις, που είναι εξαιρετικά ευάλωτες 
σε ανθρωπογενείς επιδράσεις. Και εδώ επιβάλλεται η λήψη µέτρων διατήρησης και προστασίας 
στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου της υπολεκάνης. 
 
Επιπτώσεις στη λιµνόφιλη ιχθυοπανίδα 

Στην περιοχή κατάκλυσης, η σύσταση της ιχθυοκοινότητας θα µεταβληθεί δραµατικά. Ορισµένα 
αποκλειστικά ρεόφιλα είδη που είναι προσαρµοσµένα για διαβίωση σε ποτάµιο περιβάλλον (π.χ. 
Barbus balcanicus) θα εξαφανισθούν από την περιοχή ή θα παρουσιάσουν σηµαντική 
πληθυσµιακή ελάττωση. Άλλα ρεόφιλα είδη που έχουν την ικανότητα επιβίωσης σε λιµναίες 
συνθήκες (π.χ. Squalius vardarensis) θα ευδοκιµήσουν µέσα στη νέα λίµνη, εφόσον τα νερά της 
διατηρηθούν σε καλή ποιοτική κατάσταση. Τέλος, κάποια λιµνόφιλα είδη που ήδη απαντούνται σε 
πολύ χαµηλή αφθονία στην ευρύτερη περιοχή (Carassius gibelio) αναµένεται να ευδοκιµήσουν. 
Άλλα λιµνόφιλα είδη µπορεί να «εισαχθούν» στον ταµιευτήρα Ιλαρίωνα από τον άνθρωπο ή µέσω 
φυσικής µετανάστευσης από τη λίµνη Καστοριάς (Rutilus rutilus, Perca fluviatilis). Ορισµένα από 
τα ξενικά λιµνόφιλα είδη της ευρύτερης περιοχής είναι εξαιρετικά επεκτατικά και είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα εγκατασταθούν οριστικά στο νέο περιβάλλον. Αυτό δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη 
οικολογική υποβάθµιση, γιατί η παρουσία λιµνόφιλων ειδών σε έναν ταµιευτήρα συµβάλλει στη 
δηµιουργία ενός υγιούς τροφικού δικτύου που ανακυκλώνει αποτελεσµατικά την ενέργεια του 
συστήµατος. Όµως, ορισµένα είδη, προϊόντα άστοχων εµπλουτισµών του παρελθόντος (π.χ. 
Carassius gibelio, Pseudorasbora parva) είναι βλαπτικά για το οικοσύστηµα. Θα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο αν όχι αδύνατο να αποτραπεί η είσοδος τέτοιων ειδών, εφόσον αυτά ήδη υπάρχουν στις 
υδάτινες περιοχές ανάντη του φράγµατος του Ιλαρίωνα και διαθέτουν ικανότητα φυσικής 
αναπαραγωγής. Βασική λοιπόν διαχειριστική προτεραιότητα είναι η αποτροπή εισόδου νέων 
ειδών χωρίς πολύ προσεκτική εξέταση των πιθανών επιπτώσεων στο οικοσύστηµα. 
 
Τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις για τους τύπους 
ιχθυοσυναθροίσεων που θα διαµορφωθούν στην Τ.Λ. Ιλαρίωνα, καθώς η βιολογία και η 
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προσαρµοστικότητα πολλών λιµνόφιλων ειδών που αναµένεται να εγκατασταθούν δεν είναι 
επαρκώς γνωστές. Η ερµηνεία των ιχθυολογικών αλλαγών µπορεί να διευκολυνθεί κυρίως από τις 
παρατηρήσεις που έχουν γίνει στους πληθυσµούς ψαριών που απαντούνται στον ταµιευτήρα 
Πολυφύτου. Όµως, ο ταµιευτήρας Πολυφύτου δεν µπορεί να ορισθεί ως ταυτόσηµος µε τον 
ταµιευτήρα Ιλαρίωνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ταµιευτήρας του Ιλαρίωνα θα βρίσκεται 
σε πιο ψυχρή βιοκλιµατική ζώνη και παρουσιάζει τελείως διαφορετική τοπογραφία. Το ανάγλυφο 
που θα κατακλύσει ο ταµιευτήρας του Ιλαρίωνα είναι κατά µεγάλο µέρος πιο έντονο µε µια 
µεγάλη χαράδρα να καλύπτει µεγάλο τµήµα των όχθεων της νέας τεχνητής λίµνης. Κάτω από τις 
συνθήκες αυτές, και µε την υπόθεση ότι το καναλόµορφο σχήµα της Τ.Λ. Ιλαρίωνα θα επιτρέπει 
εντονότερη ροή από αυτή της Τ.Λ. Πολυφύτου, υποθέτουµε ότι η ιχθυοκοινότητα της πρώτης 
λίµνης θα εµφανίζει έναν περισσότερο ρεόφιλο (και ίσως ψυχρόφιλο) χαρακτήρα, από ότι η 
ιχθυοκοινότητα της δεύτερης λίµνης. Αναµένουµε επίσης ότι θα υπάρχουν µικροί πληθυσµοί 
τυπικά ρεόφιλων ειδών στα σηµεία εισόδου ρεµάτων και ποταµών στη λίµνη. Τόσο αυτά όσο και 
πολλά άλλα λιµνο-ρεόφιλα είδη ψαριών που θα διαβιούν στη λίµνη θα µεταναστεύουν σε ρέµατα 
και ποταµούς κατά την αναπαραγωγική περίοδο, όχι µόνο λόγω του ισχυρά ρεόφιλου χαρακτήρα 
της αναπαραγωγής αυτών των ψαριών, αλλά και γιατί η συνεχής ιζηµατογένεση θα καθιστά τα 
υποστρώµατα της λίµνης ακατάλληλα για ωοαπόθεση. Είναι λοιπόν σηµαντικό να διατηρείται 
ελεύθερη η πρόσβαση αυτών των ψαριών σε κατάλληλα αναπαραγωγικά πεδία, αλλά και η 
προστασία των πεδίων συγκέντρωσης του γόνου και ανάπτυξης των νεαρών ιχθυδίων. 
 
Εκ πρώτης όψεως, η κατανοµή της πέστροφας δεν πρόκειται να επηρεασθεί (θετικά ή αρνητικά) 
από τη δηµιουργία του φράγµατος του Ιλαρίωνα. Σήµερα η κατανοµή της πέστροφας περιορίζεται 
στα ορεινότερα και πιο ψυχρά ρέµατα της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα. Όµως, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, αλλά και πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ερασιτέχνες ψαράδες 
της περιοχής, η πέστροφα εµφανίζεται σποραδικά κατά τους ψυχρούς µήνες του έτους στον κύριο 
κλάδο του Αλιάκµονα (στο ύψος της πόλης της Καστοριάς και κατάντη, µέχρι τη συµβολή του 
ρέµατος Πραµόριτσα). Θεωρούµε λοιπόν πιθανόν ότι η πέστροφα θα µπορεί να φθάνει στη λίµνη. 
Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να σχηµατισθούν λιµναίοι πληθυσµοί, που κατά τη θερµότερη 
περίοδο του έτους θα περιορίζονται στα βαθύτερα και ψυχρότερα στρώµατα της λίµνης. Τέτοιοι 
δεν υπάρχουν στην Τ.Λ. Πολυφύτου, έχουν όµως διαπιστωθεί σε άλλες τεχνητές λίµνες της χώρας 
(Κρεµαστά, Πουρνάρι). Όµως, η πέστροφα αναπαράγεται µόνο σε περιοχές µε κρύα τρεχούµενα 
νερά και χαλικώδη υποστρώµατα. Εποµένως, η πέστροφα θα εκτελεί αναπαραγωγικές 
µεταναστεύσεις προς τα ορεινά ρέµατα, εφόσον δεν υπάρξει διακοπή της ελευθεροεπικοινωνίας. 
 
∆υστυχώς, σήµερα δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε την πέστροφα σαν ένα είδος ψαριού. 
Η αυτόχθονη πέστροφα του Αλιάκµονα (Salmo pelagonicus) έχει υποστεί βλαπτικό υβριδισµό 
εξαιτίας εµπλουτισµού τµηµάτων του ποταµού µε ξενικούς κλώνους πέστροφας, που προέρχονται 
κυρίως από τον ιχθυογεννητικό σταθµό Κουκουφλίου. Παρόµοιος υβριδισµός της πέστροφας 
Salmo pelagonicus έχει συµβεί και σε άλλα τµήµατα του Αλιάκµονα, αλλά και στον Αξιό ποταµό, 
όπου το είδος αυτό επίσης απαντάται. Αυτός ο υβριδισµός αποτελεί σηµαντική απειλή για τη 
βιοποικιλότητα, δεδοµένου ότι το Salmo pelagonicus έχει µία πολύ περιορισµένη κατανοµή 
παγκοσµίως (ψυχρά τµήµατα του Αλιάκµονα και του Αξιού) και είναι ένα πολύ σηµαντικό είδος 
από οικολογική και βιογεωγραφική άποψη. 
 
Οι επιπτώσεις της κατασκευής του φράγµατος του Ιλαρίωνα στη λιµνόφιλη ιχθυοπανίδα της ήδη 
υφιστάµενης Τ.Λ. Πολυφύτου είναι δύσκολο να προβλεφθούν µε σχετική ακρίβεια. Καταρχήν θα 
υπάρξει ελάττωση της προσφοράς ύλης και ενέργειας στη λίµνη, καθώς τα φερτά οργανικά και 
ανόργανα υλικά που σήµερα τροφοδοτούν τη λίµνη θα κατακρατούνται στην περιοχή του 
φράγµατος. Επίσης, θα υπάρξει επίδραση στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού και στις 
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φυσικές διακυµάνσεις εισροής νερού από ανάντη. Είναι λοιπόν αναµενόµενο ότι η τροφική 
κατάσταση της Τ.Λ. Πολυφύτου θα µεταβληθεί και αυτό θα επιφέρει αλυσωτές µεταβολές στο 
τροφικό δίκτυο. ∆εν θεωρούµε πιθανόν ότι η λίµνη θα περιπέσει σε ολιγοτροφική κατάσταση, 
όµως το σηµερινό επίπεδο ευτροφισµού δεν θα διατηρηθεί. Υποθέτουµε ότι η αλλαγή της 
τροφικής κατάστασης θα οδηγήσει σε µεταβολή της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης της 
ιχθυοπανίδας, µε πιο εµφανείς επιπτώσεις στην αφθονία των µικρόσωµων ειδών, που τρέφονται 
µε πλαγκτό ή/και οργανικά υπολείµµατα, τα οποία όµως υποστηρίζουν τους πληθυσµούς των 
ιχθυοφάγων ειδών. Από την άλλη πλευρά, η ελάττωση της προσφοράς ιλύος µπορεί να οδηγήσει 
σε µεγαλύτερη σταθεροποίηση των βενθικών βιοκοινωνιών που θα ωφελήσει τα βενθοφάγα 
ψάρια. Αυτές οι αλλαγές στο τροφικό δίκτυο θα έχουν συνέπειες στην αφθονία και στη σύνθεση 
των αλιευόµενων ειδών, που ενδέχεται να είναι αρνητικές για τους ψαράδες της λίµνης. 
 
Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν επιπτώσεις στα αναπαραγωγικά ενδιαιτήµατα των ψαριών της Τ.Λ. 
Πολυφύτου, επειδή πολλά είδη χρησιµοποιούν το αµέσως ανάντη ποτάµιο τµήµα του Αλιάκµονα 
σαν αναπαραγωγικό πεδίο. Η δηµιουργία του φράγµατος του Ιλαρίωνα ακριβώς ανάντη της Τ.Λ. 
Πολυφύτου περιορίζει την έκταση των γεννητικών πεδίων ορισµένων τουλάχιστον ειδών, ενώ οι 
διακυµάνσεις απορροής και οι διαβρωτικές επιπτώσεις από το φράγµα µπορεί να επηρεάσουν τις 
συνθήκες αναπαραγωγής και ανάπτυξης του γόνου σε αυτό το ποτάµιο τµήµα µε τρόπο που δεν 
είναι δυνατόν επί του παρόντος να προβλεφθεί. 
 
Τέλος, το φράγµα Ιλαρίωνα θα επηρεάσει τη γενετική συνοχή των πληθυσµών ανάντη και 
κατάντη του φράγµατος, οι οποίοι θα αποτελούν πλέον αναπαραγωγικά αποµονωµένες ενότητες. 
Ωστόσο, είναι πιθανόν να υπάρχει κάποια περιορισµένη µεταφορά ψαριών από ανάντη προς 
κατάντη, µέσω του υπερχειλιστή. Τέτοιες γενετικές αποµονώσεις έχουν ήδη συµβεί στον 
Αλιάκµονα λόγω της κατασκευής φραγµάτων στο µέσο ρου και δυνητικά, σε πολύ µακροχρόνια 
βάση, µπορεί να αποτελέσουν αιτία γενετικής διαφοροποίησης ή/και περιορισµού της γενετικής 
ποικιλότητας σε κάποιους πληθυσµούς. Οι πληθυσµοί της Τ.Λ. Πολυφύτου είναι ήδη 
αποµονωµένοι από τους κατάντη πληθυσµούς, και µε τη δηµιουργία του φράγµατος του Ιλαρίωνα, 
θα αποµονωθούν και από τους ανάντη πληθυσµούς. ∆εν θεωρούµε όµως ισχυρή τη πιθανότητα 
πληθυσµιακής υποχώρησης λόγω γενετικής υποβάθµισης (bottleneck effects), επειδή η Τ.Λ. 
Πολυφύτου καταλαµβάνει µεγάλη έκταση και υποστηρίζει πληθυσµούς ψαριών ικανοποιητικής 
αφθονίας. 

7.2. ∆ιαχειριστικές προτάσεις 

Η δηµιουργία του ταµιευτήρα συνιστά µια σηµαντική οικολογική παρέµβαση που αναπόφευκτα 
θα προξενήσει απώλεια ενδιαιτηµάτων και φυσικών τοπίων, µε επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
και στη σύνθεση των βιοκοινωνιών. Στο τµήµα αυτό της έκθεσης σχολιάζουµε την εφικτότητα και 
δυνητική αποτελεσµατικότητα µεθόδων προστασίας της ιχθυοπανίδας και κάνουµε ειδικές 
προτάσεις για την άµβλυνση των επιπτώσεων της κατασκευής του ΥΗΕ Ιλαρίωνα στην 
ιχθυοποικιλότητα, και στη βιολογική ποικιλότητα γενικότερα. Τα µέτρα και οι προτάσεις 
οµαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: 
 

• Προστασία των αυτόχθονων ειδών και της φυσικής ιχθυοποικιλότητας. 

• Αλιευτική προστασία και αειφόρος αλιευτική διαχείριση. 
• Οικολογική αποκατάσταση της περιοχής εκβολών Αλιάκµονα στην Τ.Λ. 

Πολυφύτου. 
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• ∆ηµιουργία Μικρών Περιφερειακών Υγροτόπων για την υποστήριξη της 
παρόχθιας και υγροτοπικής βιοποικιλότητας. 

• Μέτρα αποφυγής της εισαγωγής ξενικών ειδών. 

7.2.1. Προστασία των αυτόχθονων ειδών και της φυσικής ιχθυοποικιλότητας 

∆εν προβλέπεται ότι το ΥΗΕ έργο θα προκαλέσει την εξαφάνιση κάποιου εκ των υπαρχόντων 
ειδών ψαριών στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα (το χέλι έχει ήδη εξαφανισθεί). Οµοίως, δεν θα 
υπάρξει οριστική εξαφάνιση κάποιου γνωστού τύπου ιχθυοσυναθροίσεων, µε την εξαίρεση ίσως 
των µη καλά µελετηµένων τύπων που απαντούνται στη χαράδρα Ζάβορδας-Ιλαρίωνα. Ωστόσο, θα 
υπάρξει ισχυρή διαταραχή της σύνθεσης των ιχθυοσυναθροίσεων στη ζώνη επιρροής του έργου 
(περιοχή κατάκλυσης και περιοχές αµέσως ανάντη και κατάντη του έργου) και πιθανώς των 
ιχθυοσυναθροίσεων της Τ.Λ. Πολυφύτου. Πρακτικά, δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής αυτών των 
διαταραχών. Εποµένως, οι διαχειριστικές προσπάθειες πρέπει να αποσκοπούν (α) στον περιορισµό 
της έντασης και έκτασης της διαταραχής, (β) στη διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης 
και αναπαραγωγής των ειδών στην ευρύτερη ζώνη επιρροής του έργου, και (γ) στη διαµόρφωση 
ιχθυοσυναθροίσεων που µεγιστοποιούν το οικολογικό δυναµικό και συµβάλουν στην αλιευτική 
αξιοποίηση των Τ.Λ. Ιλαρίωνα και Πολυφύτου. 
 
Στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που θέτει 
τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του ΥΗ έργου Ιλαρίωνα 
αναφέρονται τρεις πιθανές δράσεις διατήρησης της ιχθυοπανίδας: η αποκατάσταση της 
ελευθεροεπικοινωνίας πληθυσµών των οποίων διακόπτεται η συνοχή, όπου αυτό είναι εφικτό, ο 
τεχνητός εµπλουτισµός µε την παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια, και η ρύθµιση των ελάχιστων 
διατηρητέων παροχών κατάντη.  
 
Αποκατάσταση ελευθεροεπικοινωνίας 

Το είδος του ψαριού που κυρίως θα ωφελείτο από την αποκατάσταση ελευθεροεπικοινωνίας είναι 
το χέλι. Σε µικρότερο βαθµό θα ωφελούντο τα ποταµόδροµα Κυπρινοειδή είδη Chondrostoma 
vardarense και Barbus macedonicus, πιθανώς και το Vimba melanops, τα οποία θα είχαν τη 
δυνατότητα αµφίδροµης µετακίνησης από και προς την Τ.Λ. Πολυφύτου. Η συνηθέστερη µέθοδος 
αποκατάσταση της ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθυοπληθυσµών είναι η δηµιουργία 
ιχθυοδιαδρόµων. Οι ιχθυοδιάδροµοι είναι παρακαµπτήριοι υδάτινοι διάδροµοι που συνδέουν τις 
υδάτινες µάζες ανάντη και κατάντη του φράγµατος, επιτρέποντας έτσι την άνοδο ή κάθοδο των 
ψαριών. Κατά πόσο είναι σκόπιµο ή αναγκαίο να κατασκευασθεί ένας ιχθυοδιάδροµος είναι ένα 
δύσκολο ερώτηµα που σχετίζεται µε οικολογικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες. 
 
Από την οικολογική άποψη το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο ιχθυοδιάδροµος θα συµβάλλει στη 
διάσωση ενός απειλούµενου είδους, στην εξασφάλιση της αναπαραγωγικής επιτυχίας πληθυσµών 
που είναι σηµαντικοί από πλευράς οικολογικής ισορροπίας ή στην αντιµετώπιση των κινδύνων 
γενετικής καταστολής εξαιτίας παρατεταµένης γενετικής αποµόνωσης των κατακερµατισµένων 
πληθυσµών. Εποµένως, η ανάγκη δηµιουργίας ενός ιχθυοδιαδρόµου αυξάνει όταν στην περιοχή 
του φράγµατος υπάρχουν είδη ή πληθυσµοί που η διατήρησή τους εξαρτάται από µεταναστευτικές 
κινήσεις. Αντίστροφα, η ανάγκη ιχθυοδιαδρόµου είναι λιγότερο σηµαντική στην περίπτωση 
ψαριών τα οποία µπορούν να αναπαράγονται αυτοτελώς ανάντη και κατάντη ενός φράγµατος. 
Στην περίπτωση του φράγµατος του Ιλαρίωνα, µόνο το χέλι δεν έχει την ικανότητα τοπικής 
αναπαραγωγής. Οι πληθυσµοί των ποταµόδροµων ψαριών της περιοχής θα επηρεασθούν, αλλά 
δεν θα κινδυνεύσουν µε εξαφάνιση. Πιθανολογούµε ότι οι πληθυσµοί ανάντη του φράγµατος δεν 
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θα επηρεασθούν σηµαντικά, αλλά αυτοί κατάντη του φράγµατος µπορεί να υποστούν ελάττωση, 
καθώς δεν θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα γεννητικά πεδία. Τα ψάρια τότε θα αποθέτουν τα 
αυγά τους σε ποτάµια τµήµατα όπου οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές (emergency spawning), 
και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πληθυσµιακή ελάττωση. Η γενετική καταστολή λόγω 
αποµόνωσης (που δεν πρέπει να συγχέεται µε τη γενετική διαφοροποίηση) παραµένει ένα 
θεωρητικό ενδεχόµενο, καθώς δεν έχει ακόµα αποδειχθεί στην περίπτωση φραγµάτων (Gollmann 
et al. 1998). 
 
Από την τεχνική άποψη, το ερώτηµα είναι αν πραγµατικά ένας ιχθυοδιάδροµος θα επιτρέπει / 
διευκολύνει τις µετακινήσεις των ψαριών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιχθυοδιαδρόµων, ανάλογα µε 
το ύψος του φράγµατος και τα υδραυλικά ή γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, και τα 
κατασκευαστικά κάθε τύπου προσαρµόζονται στο είδος ψαριού στο οποίο απευθύνονται. Κατά 
κανόνα, οι ιχθυοδιάδροµοι που απευθύνονται στο χέλι δεν είναι αποτελεσµατικοί για άλλες 
οµάδες ψαριών, όπως τα Σαλµονοειδή (πέστροφες και σολωµοί). Οµοίως, οι παραπάνω 
ιχθυοδιάδροµοι δεν είναι συνήθως κατάλληλοι για Κυπρινοειδή. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι θα 
απαιτηθεί η κατασκευή διάφορων ιχθυοδιαδρόµων για να εξασφαλισθεί η διέλευση όλων των 
ψαριών. Επίσης, η επιτυχία ενός ιχθυοδιαδρόµου εξαρτάται από µία µεγάλη σειρά 
υδροκλιµατικών, βιολογικών και τοπογραφικών παραγόντων. Γενικά, οι ιχθυοδιάδροµοι σε 
µεγάλα φράγµατα έχουν πολύ µικρότερη επιτυχία από ότι αυτοί σε µικρά φράγµατα, και αυτοί που 
απευθύνονται στο χέλι ή τις πέστροφες είναι πιο αποτελεσµατικοί από αυτούς που απευθύνονται 
σε Κυπρινοειδή. Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν στην βιβλιογραφία σαφή παραδείγµατα 
αποδεδειγµένης επιτυχίας ιχθυοδιαδρόµων Κυπρινοειδών σε µεγάλα φράγµατα, τουλάχιστον σε 
βιοκλιµατικές ζώνες Μεσογειακού τύπου. Η έννοια της επιτυχίας είναι βέβαια σχετική. Η 
απαίτηση από έναν ιχθυοδιάδροµο δεν είναι να επιτρέπει απλώς τη διέλευση κάποιων ψαριών. 
Ένας επιτυχής ιχθυοδιάδροµος πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση (άνοδο ή/και κάθοδο) ενός αρκετά 
ικανοποιητικού αριθµού ψαριών, ώστε να ικανοποιούνται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τέθηκαν 
για την κατασκευή του. Από βιβλιογραφική έρευνα δεν προέκυψαν τεκµηριωµένες «επιτυχείς» 
περιπτώσεις ιχθυοδιαδρόµων Κυπρινοειδών σε µεγάλα Ευρωπαϊκά φράγµατα, όπως αυτά του 
Αλιάκµονα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις καθοδικές κινήσεις των ψαριών που έχουν ελάχιστα 
διερευνηθεί. Πολύ συχνά οι ιχθυοδιάδροµοι ανόδου δεν είναι αποτελεσµατικοί και για την κάθοδο 
των ψαριών, οπότε απαιτείται η κατασκευή διαφορετικών διαδρόµων ανόδου και καθόδου. 
 
Τέλος, από την οικονοµική άποψη, οι ιχθυοδιάδροµοι είναι δαπανηρές κατασκευές και έχουν 
επίσης ένα σχετικά υψηλό κόστος συντήρησης. Επιπλέον υπάρχει απαίτηση συνεχούς 
παρακολούθησης της λειτουργίας τους, προκειµένου να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα τους. 
Είναι φανερό ότι το κόστος δηµιουργίας και διατήρησης ενός ιχθυοδιαδρόµου σε λειτουργική 
κατάσταση δικαιολογείται µόνο εάν αυτός πραγµατικά συµβάλλει στην επίτευξη του σκοπού για 
τον οποίο δηµιουργήθηκε. Εάν για βιολογικούς ή τεχνικούς λόγους ο περιβαλλοντικός στόχος δεν 
ικανοποιείται, είναι προτιµότερο να αναζητηθεί µία πιο αποτελεσµατική και ίσως λιγότερο 
δαπανηρή µέθοδος για την επίτευξη του στόχου. 
 
Με βάση τα παραπάνω, δεν θεωρούµε ότι η δηµιουργία ιχθυοδιαδρόµων είναι µία αναγκαία και 
επιβεβληµένη λύση στο πρόβληµα της διακοπής της συνεκτικότητας των ιχθυοπληθυσµών που θα 
προκαλέσει το φράγµα του Ιλαρίωνα. Για το χέλι, η κατασκευή ενός ιχθυοδιαδρόµου δεν θα 
συνέβαλε στην αποκατάσταση της ελευθεροεπικοινωνίας, τη στιγµή που υπάρχουν επάλληλα 
φράγµατα κατάντη αυτού του Ιλαρίωνα, που επίσης διακόπτουν την ελευθεροεπικοινωνία. 
∆ηµιουργία ιχθυοδιαδρόµων χελιού σε όλα τα φράγµατα θα ήταν µία εξαιρετικά δαπανηρή 
υπόθεση, µε αµφίβολα αποτελέσµατα, δεδοµένης της τεράστιας απόστασης που τα χέλια θα 
έπρεπε να διανύσουν µέχρι να φθάσουν στον άνω Αλιάκµονα µέσα από φράγµατα και τεχνητές 
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λίµνες. Επιπλέον, υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ότι οι ρυθµοί 
αφίξεων νεαρών χελιών στα εκβολικά συστήµατα της Ευρώπης έχουν υποστεί δραµατική 
ελάττωση κατά τα τελευταία χρόνια. Καθώς δεν έχει ως τώρα διεξαχθεί έρευνα για το ρυθµό 
αφίξεων των χελιών στο εκβολικό σύστηµα του Αλιάκµονα, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί κατά 
πόσο ο συνολικός όγκος των αφίξεων είναι αρκετά υψηλός, ώστε να δικαιολογείται η δηµιουργία 
τόσων ιχθυοδιαδρόµων, από οικολογική και οικονοµική άποψη. Τέλος, είναι αβέβαιο εάν αυτοί οι 
διάδροµοι θα επέτρεπαν αποτελεσµατική κάθοδο των χελιών προς τη θάλασσα, προκειµένου να 
αυξηθεί το γεννητικό απόθεµα, όπως προτρέπει ο Κανονισµός 1100/2007 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του 
χελιού». 
 
Με τα παραπάνω δεδοµένα δεν προτείνουµε την κατασκευή ιχθυοδιαδρόµου χελιού στην περιοχή 
του φράγµατος του Ιλαρίωνα. Θεωρούµε ότι η αποκατάσταση πληθυσµών χελιού σε διάφορα 
τµήµατα του Αλιάκµονα µπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά και οικονοµικά µε 
εµπλουτισµούς σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε γυαλόχελα (glasseels) ή νεαρά χέλια (elvers) που 
θα συλλέγονται από τις εκβολές του Αλιάκµονα ή άλλων ποταµών. Σηµειώνουµε όµως ότι η 
διενέργεια τέτοιων εµπλουτισµών, αν και θα συµβάλλει στη βελτίωση της οικολογικής 
αποτελεσµατικότητας του οικοσυστήµατος, αντίκειται στο πνεύµα του Κανονισµού 1100/2007 για 
το χέλι. Ο Κανονισµός αυτός επιδιώκει τη µεγιστοποίηση των ρυθµών καθόδου προς της 
θάλασσα, και ορίζει ότι η µεταφορά νεαρών χελιών σε συστήµατα της ενδοχώρας πρέπει να 
γίνεται µε την προοπτική επιστροφής τους προς τη θάλασσα. Σε περίπτωση που θεωρηθεί 
οικολογικά (ή/και αλιευτικά) σκόπιµο να γίνουν εµπλουτισµοί χελιού στον Αλιάκµονα, θα πρέπει 
να εξετασθεί αν αυτοί οι εµπλουτισµοί είναι συµβατοί µε το «εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης 
χελιού» που είναι υποχρεωµένο να καταρτίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο 
είναι πιθανό εφόσον κριθεί ότι υπάρχει επαρκής συνολική µείωση της θνησιµότητας των χελιών 
σε επίπεδο χώρας. 
 
Οµοίως, δεν προτείνουµε την κατασκευή ιχθυοδιαδρόµου για τα ποταµόδροµα Κυπρινοειδή του 
άνω Αλιάκµονα, για δύο λόγους. Πρώτον, η τεχνική αποτελεσµατικότητα ιχθυοδιαδρόµων 
µεταναστευτικών Κυπρινοειδών σε µεγάλα φράγµατα δεν έχει ακόµα αποδειχθεί στη Μεσόγειο ή 
σε χώρες µε παρόµοιες βιοκλιµατικές συνθήκες. Στηρίζουµε αυτή την άποψη σε παραδείγµατα 
από τη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονται σε θερµόφιλα Κυπρινοειδή, γιατί τέτοιοι 
ιχθυοδιάδροµοι δεν υφίστανται στην Ελλάδα. ∆εύτερον, ένας τέτοιος ιχθυοδιάδροµος δεν 
φαίνεται να είναι αναγκαίος για τη διατήρηση των ιχθυοπληθυσµών της Τ.Λ. Ιλαρίωνα και σε 
ανάντη περιοχές, ενώ δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί κατά πόσο αυτός θα συµβάλλει στη 
διατήρηση των ιχθυοπληθυσµών της Τ.Λ. Πολυφύτου.  
 
Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια 

Οι άσκοποι εµπλουτισµοί (εισαγωγή ενός νέου είδους) και τονώσεις (εισαγωγή γόνου ενός από τα 
υπάρχοντα είδη) αλλοιώνουν τη φυσική σύνθεση της ιχθυοπανίδας και µπορούν να προκαλέσουν 
οικολογική υποβάθµιση. Επιπλέον, ο γόνος που παράγεται από εκκολαπτήρια είναι συχνά φορέας 
ασθενειών που µεταδίδεται στους φυσικούς πληθυσµούς και µπορεί να προξενήσει καταστροφικές 
θνησιµότητες. Για τους δύο παραπάνω λόγους οι τονώσεις και οι εµπλουτισµοί πρέπει να 
αποφασίζονται µε πολύ προσοχή και µόνον όταν υπάρχει τεκµηριωµένη ανάγκη από οικολογική ή 
αλιευτική άποψη. Η οικολογική ανάγκη τεκµηριώνεται κυρίως όταν τα πεδία ωοτοκίας και 
ανάπτυξης του γόνου των ψαριών έχουν διαταραχθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην παράγονται µε 
φυσικές αναπαραγωγικές διαδικασίες αρκετά άτοµα ώστε να πληρωθεί ο οικολογικός θώκος του 
είδους. Για την Τ.Λ Ιλαρίωνα και τις αµέσως ανάντη περιοχές, είναι δύσκολο µε τα υπάρχοντα 
δεδοµένα να τεκµηριωθεί τέτοια ανάγκη για τα αυτόχθονα είδη. Ωστόσο, τέτοια ανάγκη µπορεί να 
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προκύψει για την Τ.Λ. Πολυφύτου, και αυτή πρέπει να αντιµετωπισθεί µε το πρότυπο της 
προσαρµοζόµενης διαχείρισης που θα περιγραφεί παρακάτω. 
 
Η αλιευτική ανάγκη σχετίζεται συνήθως µε είδη υψηλής εµπορικής αξίας που είτε υπόκεινται σε 
εξαντλητική αλιεία, είτε στερούνται κατάλληλων αναπαραγωγικών υποστρωµάτων. Στη δεύτερη 
κατηγορία ανήκουν πολλά λιµνόφιλα είδη που έχουν ήδη εισαχθεί στην Τ.Λ. Πολυφύτου και 
ενδέχεται να εισαχθούν ή εποικίσουν µε άλλους τρόπους την Τ.Λ. Ιλαρίωνα. Καθώς οι 
ταµιευτήρες δεν προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες αναπαραγωγής για τα λιµνόφιλα είδη, η 
διατήρηση υψηλών αλιευτικών αποδόσεων εξαρτάται από τη συνεχή προσθήκη γόνου αυτών των 
ειδών. Στην Τ.Λ. Πολυφύτου διενεργούνται συχνά εµπλουτισµοί µε γόνο κυπρίνου. Ο κυπρίνος 
είναι είδος ιδιαίτερα υψηλού αλιευτικού ενδιαφέροντος µε δυνατότητα αναπαραγωγής µόνο σε 
φυτικά υποστρώµατα, τα οποία δεν παρουσιάζουν ανάπτυξη στις τεχνητές λίµνες. Προφανώς ο 
κυπρίνος θα εισαχθεί και στην Τ.Λ Ιλαρίωνα. Προτείνεται να επιτρέπεται η διενέργεια τακτικών 
εµπλουτισµών µε γόνο κυπρίνου για τη διατήρηση αλιεύσιµων πληθυσµών στη λίµνη, καθώς αυτό 
θα συµβάλει στην ενίσχυση του αλιευτικού εισοδήµατος. Η προµήθεια του γόνου µπορεί να 
γίνεται από κρατικούς ή ιδιωτικούς ιχθυογεννητικούς σταθµούς, αρκεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην πηγή προµήθειας του γόνου προκειµένου να αποφευχθεί η µεταφορά ασθενειών. 
 
Καθώς δεν είναι εύκολο να γίνει ασφαλής πρόβλεψη των υδρολογικών και φυσικοχηµικών 
συνθηκών που θα διαµορφωθούν στην Τ.Λ. Ιλαρίωνα, η ερευνητική οµάδα του παρόντος έργου 
δεν µπορεί να κρίνει τη σκοπιµότητα και ασφάλεια εµπλουτισµών µε άλλα είδη. Επισηµαίνουµε 
όµως το µεγάλο πρόβληµα του υβριδισµού της γηγενούς πέστροφας Salmo pelagonicus εξαιτίας 
εµπλουτισµών µε αλλόχθονη πέστροφα. Το Salmo pelagonicus έχει εξαιρετικά περιορισµένη 
κατανοµή παγκοσµίως, απαντώµενο µόνο σε ορεινά τµήµατα των ποταµών Αλιάκµονα και Αξιού 
(όµως µπορεί να επεκταθεί στην Τ.Λ. Ιλαρίωνα µελλοντικά). Προτείνουµε όπως: 

• Όλοι οι µελλοντικοί εµπλουτισµοί ή τονώσεις πέστροφας στον Αλιάκµονα να γίνονται 
µετά από ειδική µελέτη και µε επιστηµονική επίβλεψη, και να εξετάζεται προσεκτικά η 
προέλευση του γόνου. 

• Όταν ο εµπλουτισµός αποσκοπεί στην τόνωση της ερασιτεχνικής αλιείας, να προτιµάται η 
Αµερικανική πέστροφα Oncorhynchus mykiss, η οποία δεν αναπαράγεται στα φυσικά 
υδάτινα συστήµατα της Ελλάδας. 

• Καθώς η έκταση και ο βαθµός του υβριδισµού είναι άγνωστα, είναι σκόπιµο να διεξαχθεί 
ειδική γενετική µελέτη προκειµένου να εντοπισθούν µη επηρεασθέντες πληθυσµοί, οι 
οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας και θα χρησιµοποιηθούν σαν πηγή 
γεννητόρων σε προγράµµατα εµπλουτισµών. 

 
Ρύθµιση παροχών του φράγµατος Ιλαρίωνα 

Καθώς έχει ήδη αναφερθεί, το σηµείο εκβολής του ποταµού Αλιάκµονα στην Λίµνη Πολυφύτου 
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ιχθυοπανίδα (π.χ. πεδία αναπαραγωγής, ιδιαιτερότητες τοπικής 
ιχθυοκοινότητας) και για την βιοποικιλότητα γενικότερα. Η λειτουργία του Η/Υ σταθµού θα 
αλλάξει της συνθήκες ροής, τις στερεοπαροχές, καθώς και τις πληµµυρικές εκφορτίσεις. Η 
ρύθµιση των οικολογικών παροχών είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα καθώς οι κατάλληλες ελάχιστες 
παροχές διαφοροποιούνται εποχιακά ή από περιοχή σε περιοχή, εξαρτώµενες από τα είδη των 
οργανισµών, τους τύπους των οικοτόπων και τους στόχους της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για 
παράδειγµα, το ύψος της οικολογικής παροχής µπορεί να εξαρτάται από την παρουσία ευαίσθητου 
οικοσυστήµατος κατάντη, από τις αναπαραγωγικές ανάγκες των ψαριών ή από διαχειριστικούς 
στόχους που αποσκοπούν στη δηµιουργία υγροτοπικών συστηµάτων. 
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Θεωρούµε ότι οι οικολογικές παροχές του φράγµατος πρέπει να εξετασθούν στα πλαίσια της 
επιστηµονικής προσέγγισης «Προσαρµοζόµενη ∆ιαχείριση» που θα αναπτυχθεί παρακάτω. 
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που επιβάλλεται να εφαρµοσθεί 
σε όλα τα υδάτινα σώµατα της λεκάνης του Αλιάκµονα, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας-
Πλαίσιο, θα µπορούσε τα τροφοδοτήσει µε τα απαραίτητα δεδοµένα για να αναπτυχθεί το 
κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης (π.χ. ελάχιστες θερινές παροχές, εποχικές πληµµυρικές εκφορτίσεις 
για την διαµόρφωση ενδιαιτηµάτων, κλπ.). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει διακοπή 
παροχής, ιδίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής των περισσότερων ψαριών (άνοιξη). 
 
Ρύπανση 

Ο σοβαρότερος κίνδυνος για να µην πετύχει η Τ.Λ. Ιλαρίωνα το «καλό οικολογικό δυναµικό» που 
απαιτεί η Οδηγία 2000/60 είναι η οργανική ρύπανση (που προέρχεται κυρίως από αστικά 
απόβλητα και γεωργικές εκπλύσεις). Επιβάλλεται ο έλεγχος των πηγών ρύπανση και κυρίως όσον 
αφορά τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισµών πόλεων και τις αγροτικές δραστηριότητες.  

7.2.2. Αλιευτική προστασία και αειφόρος αλιευτική διαχείριση 

∆ύναται να αναπτυχθεί αξιόλογη επαγγελµατική αλλά και ερασιτεχνική αλιεία στον νέο 
ταµιευτήρα. ∆εν µπορούν εύκολα να προβλεφθούν όλα τα ζητήµατα διαχείρισης της αλιείας στον 
ταµιευτήρα, διότι σχετίζονται µε πολλούς παραµέτρους και µε την εξέλιξη του τεχνητού λιµναίου 
οικοσυστήµατος. Πάντως, οι υφιστάµενες αλιευτικές διατάξεις για τη Τ.Λ. Πολυφύτου (τεχνικά 
χαρακτηριστικά εργαλείων, γεωγραφικές και εποχιακές απαγορεύσεις αλιείας, ρυθµίσεις για την 
ερασιτεχνική αλιεία) κρίνονται καταρχήν επαρκείς και κατάλληλες για το νέο ταµιευτήρα. Τυχόν 
επιπρόσθετα µέτρα θα µπορούσαν να αποφασισθούν µετά από την απόκτηση των δεδοµένων που 
θα προκύψουν από το πρόγραµµα ιχθυολογικής και γενικότερης περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης που θα δηµιουργηθεί, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας-Πλαίσιο. 
 
Οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες είναι ενδεικτικές µόνο της κατεύθυνσης των διαχειριστικών 
µέτρων αλιείας: 
 
• Προστασία των αναπαραγωγικών πεδίων και περιοχών ιδιαίτερης τροφικής σηµασίας για τα 

ψάρια στις εκβολές του Αλιάκµονα και µικρότερων ρεµάτων. 

• Προστασία πεδίων ανάπτυξης γόνου. 

• Προστασία των υποµεγεθών ψαριών, καθώς και των γεννητόρων κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο. 

• Ιδιαίτερη σηµασία στο εκβολικό σύστηµα του Αλιάκµονα στην περιοχή Καρπερού, όπου θα 
δηµιουργηθεί εκτεταµένη περιοχή µε φερτές ύλες και εκβολικούς σχηµατισµούς µε υψηλή 
βιολογική παραγωγικότητα.  

• Πιθανός εµπλουτισµός της τεχνητής λίµνης µε νεαρά χέλια για αλιευτική εκµετάλλευση, 
εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται στο «εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης χελιού» (βλέπε τµήµα 7.2.1). 

• Έλεγχος της παράνοµης εισαγωγής ξενικών φυτών ή ζώων στον νέο ταµιευτήρα. 

• Αντισταθµιστικά οφέλη για τους αλιείς της Τ.Λ. Πολυφύτου (προνοµιακή χορήγηση αδειών 
αλιείας), καθώς αυτοί ενδέχεται να θιγούν από τη µεταβολή της τροφικής και υδροχηµικής 
κατάστασης της παραπάνω λίµνης. 

• Έλεγχος σηµείων πρόσβασης για τον περιορισµό της παράνοµης αλιείας. 
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7.2.3. Οικολογική αποκατάσταση της περιοχής εκβολών Αλιάκµονα στην Τ.Λ. Πολυφύτου 

Η κοίτη του ποταµού που παρεµβάλλεται µεταξύ του φράγµατος του Ιλαρίωνα και της Τ.Λ. 
Πολυφύτου είναι µία ευαίσθητη και οικολογικά πολύ σηµαντική περιοχή, καθώς θα επηρεάζεται 
έντονα από τις απορροές του φράγµατος και θα αποτελεί σηµαντικό αναπαραγωγικό πεδίο των 
ψαριών της Τ.Λ. Πολυφύτου. Η περιοχή αυτή αναφέρεται εδώ ως «Περιοχή Εκβολής Ιλαρίωνα» 
και θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν χώρος αντισταθµιστικού έργου οικολογικής 
αποκατάστασης. Η περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα, διότι για δεκαετίες 
αποτελούσε ένα µεγάλο εκβολικό σύστηµα που είχε δηµιουργήσει υγροτοπικούς σχηµατισµούς 
µεγάλης παραγωγικότητας. Η έκταση της είναι εξαιρετικά µικρή (τους καλοκαιρινούς µήνες η 
έκταση είναι µικρότερη από 5 km) και στο παρελθόν διατηρούσε φυσικούς πληµµυρικούς 
κύκλους που ευνοούσαν ιδιαίτερους παρόχθιους οικότοπους. Το φράγµα του Ιλαρίωνα βρίσκεται 
σχεδόν στο όριο της απόληξης της ανώτατης στάθµης λειτουργίας και ουσιαστικά το νερό µέσω 
του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής εκφορτίζεται µέσα στο ανώτερο τµήµα της λίµνης. Ωστόσο, 
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια παρέµβασης για αποκατάσταση που µπορεί να βελτιώσει τα 
αναπαραγωγικά πεδία των ψαριών, αλλά και σηµαντικά ενδιαιτήµατα για απειλούµενα και 
προστατευόµενα είδη πτηνών. Παράλληλα υπάρχει σηµαντική ευκαιρία ανάδειξης και 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην περιοχή αν οργανωθεί ο χώρος έτσι, ώστε να δέχεται και 
επισκέπτες για αναψυχή χωρίς να υποβαθµίζει ή να ενοχλεί την βιοποικιλότητα.  
 
Όµως για να διατηρηθεί η οικολογική αξία της περιοχής απαιτούνται προσεκτικά έργα ειδικής 
διαχείρισης, µετά από µελέτη σχεδιασµού της αποκατάστασης-ανάδειξης. Εδώ σκιαγραφούµε 
µόνο µερικά από τα σηµαντικά ζητήµατα αποκατάστασης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ιχθυοπανίδα (οι προτεινόµενες θέσεις δείχνονται στην Εικ. 100).  

Εικόνα 100: «Περιοχή Εκβολής Ιλαρίωνα» κατάντη του φράγµατος όπου προτεινεται έργο οικολογικής 
αποκατάστασης.  Αναφορά στα εξής σηµεία: a: Γέφυρα Ρύµνιου - κάτω τµήµα εκβολής, b: τοποθεσία 
«Πλατανοδάσος» - µεγάλος παρόχθιος πλατανεώνας, c: Πηγή Ιλαρίωνα (πηγαίες λίµνες, παρόχθιο δάσος 
µε έλη), d: ποτάµια περιοχή µε διαταραχή (λόγω χαλικοληψιών, αναχωµάτων, δρόµων), e: Σηµείο 
φράγµατος Ιλαρίωνα. (Φωτό: 29 Ιουλίου 2005 Google Earth). Στα σηµεία c και d υπάρχουν σταθµοί 
ιχθυολογικής δειγµατοληψίας (DsIlarion και PygiIlarion αντίστοιχα). 
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• ∆ιαµόρφωση ανάγλυφου της παρόχθιας ζώνης. Η περιοχή κατάντη του φράγµατος έχει 

δεχθεί έντονες χαλικοληψίες και αµµοληψίες. Υπάρχουν αναχώµατα πρόσβασης και 
χωµατόδροµοι που δεν χρησιµοποιούνται πλέον, καθώς και σωροί από χώµατα και φερτά 
υλικά τα οποία µετά την φάση κατασκευής του φράγµατος δεν χρειάζονται πια (σηµεία 
έργων του εργοταξίου).  

• ∆ιατήρηση και προστασία της περιοχής «Πηγή Ιλαρίωνα». Αυτό το λιµναίο τµήµα έχει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι τροφοδοτείται από διαυγή πηγαία νερά και αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο τοπίο. ∆υστυχώς, λόγω της δηµιουργίας δρόµου-αναχώµατος, δεν υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση των ψαριών του ποταµού σε αυτό το ηµι-φυσικό λιµναίο περιβάλλον.  

• ∆ηµιουργία παρόχθιων υγροτόπων. Η περιοχή έχει σήµερα µόνο µικρής έκτασης έλη, υγρά 
λιβάδια και καλαµιώνες. Αυτά τα παραγωγικά ενδιαιτήµατα είναι εξαιρετικά σηµαντικά 
για πολλά είδη ψαριών και προστατεύουν τον γόνο τους. Απαιτούνται ιδιαίτερα έργα 
δηµιουργίας µικρών υγροτόπων (pocket-wetlands) στα κράσπεδα µεταξύ ποταµού και 
παρόχθιας ζώνης. Αυτοί οι µικροί υγρότοποι θα πληµµυρίζουν µε την αύξηση της στάθµης 
της λίµνης Πολυφύτου και θα διατηρούνται υγροί για µεγάλα διαστήµατα µετά τη µείωση 
της στάθµης.  

• Προστασία και επέκταση παρόχθιων δασών. Ήδη έχουν διατηρηθεί σηµαντικά παρόχθια 
δάση στην περιοχή της πηγής Ιλαρίωνα, καθώς και στην θέση «Πλατανοδάσος» κοντά 
στην βάση της γέφυρας Ρυµνίου. Με προσεκτικές φυτεύσεις µπορεί να επεκταθεί γρήγορα 
η έκταση του δάσους. Προφανώς υπάρχει ανάγκη για επιµέρους περιφράξεις όλων των 
φυτεύσεων, επειδή η περιοχή βοσκείται έντονα από αιγοπρόβατα.  

• Έργα ενηµέρωσης για την ιχθυοπανίδα. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα σε 
τεχνητούς υγρότοπους είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης της σηµασίας των περιοχών 
αυτών για την τοπική βιοποικιλότητα. Η ανάγκη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι 
µεγάλη. Σηµαντική είναι και η ανάγκη ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους εισαγωγής 
ξενικών ειδών σε τεχνητούς υγρότοπους. Τα θέµατα αυτά µπορούν να διαδοθούν µέσα από 
ειδικά εκθέµατα (πινακίδες ενηµέρωσης, κιόσκια πληροφόρησης σε σηµεία συγκέντρωσης 
επισκεπτών κ.α.). 

• Άλλα συναφή έργα ανάπλασης. Η Περιοχή Εκβολών Ιλαρίωνα είναι σηµαντική για την 
ορνιθοπανίδα (και για πολλά άλλα είδη ζώων και φυτών του παρόχθιου και υγροτοπικού 
περιβάλλοντος), καθώς προσφέρει σηµαντικούς χώρους τροφοληψίας για ορισµένα πολύ 
σπάνια είδη, περιλαµβάνοντας και αυστηρά προστατευόµενα ιχθυοφάγα είδη (π.χ. 
πελεκάνους, ερωδιούς, λαγγόνες). Η συγκεκριµένη περιοχή έχει τεράστιο ενδιαφέρον για 
την παρατήρηση της φύσης (αναψυχή, παρατήρηση πουλιών) και έτσι ενισχύεται το 
ενδιαφέρον επαφής του έργου µε την τοπική κοινωνία και τον τουρισµό. 

7.2.4. ∆ηµιουργία Μικρών Περιφερειακών Υγροτόπων για την υποστήριξη της παρόχθιας και 
υγροτοπικής βιοποικιλότητας 

Η δηµιουργία του ταµιευτήρα θα εξαφανίσει τα παρόχθια παραποτάµια οικοσυστήµατα εντός της 
ζώνης κατάκλυσης. Όπως έχει αναφερθεί και στη αναθεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, η ίδια η παρουσία του ταµιευτήρα παρέχει ευκαιρίες στην κατεύθυνση της 
δηµιουργίας περιφερειακών υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων που θα µπορούσαν να αντισταθµίσουν 
σε κάποιο βαθµό τις απώλειες που θα επιφέρει το έργο στα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής.  
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Όµως η δηµιουργία υγροτοπικών συνθηκών δεν είναι εύκολη υπόθεση, έστω και αν υπάρχει το 
νερό. Η βασική αιτία για τη αποτυχία φυσικής εγκατάστασης υγροτοπικής και παρόχθιας 
βλάστησης στους ταµιευτήρες είναι η µεγάλη εποχιακή διακύµανση της στάθµης της λίµνης (και 
αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε ταµιευτήρες που κατασκευάζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας). Η έντονη διακύµανση της λιµναίας στάθµης ξεπερνά τα φυσικά όρια ανοχής της 
υγροτοπικής βλάστησης και είναι αδύνατη η φυσική εγκατάσταση φυσικών διαπλάσεων. 
 
Εποµένως απαιτείται η εκπόνηση ειδικής µελέτης δηµιουργίας τεχνητών υγροτόπων ελεγχόµενης 
στάθµης στις παρόχθιες παρυφές του ταµιευτήρα, µε στόχο την δηµιουργία ποικιλίας υγροτοπικών 
ενδιαιτηµάτων. Η µελέτη πρέπει να εστιάσει προσεκτικά στις ανάγκες της βιοποικιλότητας της 
περιοχής και να δώσει έµφαση στα ακόλουθα χαρακτηριστικά είδη ή ταξινοµικές οµάδες: 
 
Ασπόνδυλα  

• Αναδηµιουργία ελών ή άλλων υγροτοπικών συνθηκών ανάντη της περιοχής Γέφυρας 
Παναγιάς για σπάνια είδη εντόµων (προστατευόµενα είδη οδοντόγναθων (Odonata) και 
λεπιδόπτερων). Στην περιοχή δεν έχει γίνει συστηµατική απογραφή ειδών ή κοινοτήτων ειδών, 
αλλά έχουν επισηµανθεί σπάνια και προστατευόµενα είδη. Απαιτείται προσεκτική απογραφή 
και αναδηµιουργία ποτάµιων και παρόχθιων ελών (ενδιαιτήµατα που ευνοούν ορισµένα 
σπάνια είδη).  

 
Αµφίβια και Ερπετά 

• Σηµεία ανάπτυξης γόνου καθώς και σχηµατισµούς κάλυψης του γόνου από θηρευτές 
(λιθοριπές, νησίδες, δενδροσυστάδες, υγροτοπική βλάστηση). Έµφαση σε απαιτήσεις ειδών 
που είναι προστατευόµενα και έχουν περιορισµένη φυσική εξάπλωση στην περιοχή (π.χ. 
νεροχελώνες, λοφιοφόρος τρίτωνας, κιτρινογάστορας φρύνος κ.α.). 

 
Ψάρια 

Σε πολλά σηµεία του νέου ταµιευτήρα ο ποταµός διατηρούσε ταχύροες συνθήκες και 
κατακλυζόµενες εκτάσεις, που τώρα θα αλλάξουν ολοσχερώς. Λίγα είδη καθώς και ο γόνος 
ορισµένων ειδών θα µπορεί ωστόσο να βρίσκει καταφύγιο και τροφή σε τεχνητούς υγρότοπους, 
όταν τα νερά του ταµιευτήρα βρίσκονται σε υποχώρηση.  

• Ορισµένα είδη ευνοούνται από παρόχθια έλη, ειδικά τα ελόφιλα είδη ψαριών που απαντούνται 
από την φύση τους στο µέσο ρου του ποταµού (π.χ. γουλιανός). 

• Θα µπορούσαν  να σχεδιαστούν σηµεία ανάπτυξης γόνου, καθώς και σχηµατισµοί κάλυψης 
του γόνου από θηρευτές (λιθοριπές, νησίδες, δενδροσυστάδες, υγροτοπική βλάστηση). Όπως 
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα σηµεία εκβολής 
παραποτάµων, ρεµάτων και χειµάρρων.  

 
Πτηνά  

Η ορνιθοπανίδα είναι ιδιαίτερα καλός ενδείκτης υψηλής βιοποικιλότητας και ακεραιότητας 
οικοσυστηµάτων στην κλίµακα του τοπίου. Στην ευρύτερη περιοχή ήδη απαντούνται ορισµένα 
σπάνια, απειλούµενα και προστατευόµενα είδη. Σύντοµη µνεία για ορισµένα είδη γίνεται στην 
επικαιροποιηµένη ΜΠΕ (Τοπιοτεχνική 2002), όµως δεν υπάρχει συγκεκριµένη καταγραφή και 
αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ο νέος ταµιευτήρας 
δυνητικά µπορεί να ευνοεί ορισµένες οµάδες υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, καθώς και 
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ορισµένα από τα προστατευόµενα είδη. Με ειδικά έργα ανάπλασης οικοτόπων µπορεί να αυξηθεί 
ο αριθµός των ειδών. Σηµαντικές είναι οι εξής δράσεις στην περιοχή του νέου ταµιευτήρα: 

• Προσδιορισµός αναγκών των ειδών και ορνιθοκοινοτήτων της λίµνης µε έµφαση σε είδη που 
είναι σπάνια, απειλούµενα και προστατευόµενα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

• ∆ιατήρηση και αποκατάσταση παραλίµνιων σηµείων που έχουν σχετικά υψηλή αποµόνωση 
από ανθρωπογενή ενόχληση (ιδιαίτερα τα δάση και οι βραχοσχηµατισµοί όπου µπορεί να 
αναπαράγονται αρπακτικά, ο µαυροπελαργός κ.α σπάνια είδη). Σηµαντικό για την διατήρηση 
αυτών των ειδών και των ανενόχλητων ενδιαιτηµάτων τους είναι ο περιορισµός οδικής 
πρόσβασης.  

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατασκευή νησίδων σε «στρατηγικά» σηµεία για το 
ανενόχλητο κούρνιασµα υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών.  

• Πρέπει να σχεδιαστεί η αναψυχή και άλλες χρήσεις της λίµνης µε γνώµονα τις πιθανές πιέσεις 
στην ελεύθερη επίσκεψη και τροφοληψία ή αναπαραγωγή των άγριων πτηνών.  

 
Θηλαστικά 

Η ΜΠΕ (Τοπιοτεχνική 2002) καθώς και άλλοι ερευνητές σπάνια αναφέρονται στην σηµαντική 
πανίδα θηλαστικών της περιοχής. Τονίζουµε τα εξής σηµαντικά θέµατα που αφορούν και τα 
ενδιαιτήµατα ανάπλασης στις όχθες του νέου ταµιευτήρα. 

• Ένα από τα σηµαντικότερα είδη που πρέπει να προστατευθεί στην ευρύτερη περιοχή του 
ταµιευτήρα είναι η βίδρα (Lutra lutra) καθώς το είδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην έλλειψη 
παρόχθιας κάλυψης κοντά σε ταµιευτήρες. Καταφύγια για το είδος αυτό θα είναι οι εκβολές 
και συµβολές ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, όπου θα πρέπει να διατηρηθεί βλάστηση και 
υδροµορφολογικές συνθήκες κατάλληλες για την κάλυψη και αναπαραγωγή του είδους.  

• Σηµαντικά είδη που ζουν στην παραποτάµια και την µελλοντική παραλίµνια περιοχή είναι τα 
µεγαλόσωµα θηλαστικά που σήµερα διατηρούν πληθυσµούς στην περιοχή (αρκούδα, λύκος, 
αγριόγατα, ζαρκάδι, αγριόχοιρος). Πολλά από αυτά τα ζώα θα συγκεντρώνονται σε σηµεία 
επαφής του ταµιευτήρα µε παραπόταµους και ρέµατα (όπου θα υπάρξει πυκνή παρόχθια 
βλάστηση. Παρόχθιοι υγρότοποι επίσης µπορεί να ευνοήσουν ορισµένα από αυτά τα είδη αν 
αναπτυχτεί πυκνή υγροτοπική βλάστηση (καλαµιώνες, δενδροσυστάδες ιτιών κ.α.).  

• Ιδιαίτερα έµφαση πρέπει να δοθεί στην διατήρηση και αποκατάσταση παραλίµνιων σηµείων 
που έχουν σχετικά υψηλή αποµόνωση από ανθρωπογενή ενόχληση (ιδιαίτερα τα δάση και οι 
βραχοσχηµατισµοί, όπου µπορούν να αναπαράγονται ή να βρίσκουν καταφύγιο τα µεγάλα 
θηλαστικά).  

 
Παρόχθια βλάστηση και χλωρίδα. 

Στην περιοχή του ποτάµιου τµήµατος που θα κατακλυσθεί ήδη υπάρχουν παρόχθια έλη και 
χαρακτηριστικοί υγροτοπικοί οικότοποι που θα εξαφανισθούν. Προφανώς η αποκατάσταση και 
διατήρηση για όλο το διάστηµα του έτους της παρόχθιας και υγρόφιλης βλάστησης δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, λόγω της αυξοµείωσης της στάθµης του ταµιευτήρα. Είναι αναπόφευκτο ότι θα 
δηµιουργηθεί µια µεγάλη ζώνη κατά µήκος τον όχθεων της τεχνητής λίµνης που θα είναι εντελώς 
γυµνή για µεγάλο διάστηµα του χρόνου. Όµως, στους περιφερειακούς υγρότοπους θα υπάρξουν 
κατάλληλες συνθήκες όπου θα µπορεί να αποκατασταθεί εν µέρει η βλάστηση, µετά από 
κατάλληλες φυτοτεχνικές παρεµβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µη-
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αυτόχθονα είδη της συγκεκριµένης περιοχής. Είναι πολύ εύκολο να κατασπαταληθούν πολλά 
χρήµατα σε φυτοτεχνικά έργα εντός του ταµιευτήρα, χωρίς να υπάρξει κανένα αποτέλεσµα για 
την βιοποικιλότητα. Εκεί που πρέπει να γίνουν φυτεύσεις – σε περιορισµένους µόνο χώρους των 
περιφερειακών υγροτόπων – πρέπει να σχεδιαστούν διαπλάσεις ανθεκτικές σε περίπτωση 
πληµµυρών και µε οµάδες ειδών που προσφέρουν συγκεκριµένους πόρους και συνθήκες για την 
τοπική βιοποικιλότητα.  

 

Για τον συγκεκριµένο ταµιευτήρα οι υγροτοπικές διαπλάσεις που ενδείκνυνται είναι οι εξής: 

• Καλαµιώνες µε αγριοκάλαµο (Phragmites australis) και ψαθί (Typha spp.).  

• Υγρά λιβάδια µε βούρλα (Juncus spp.), Κάρυξ (Carex) σε εποχιακά πληµµυρισµένες εκτάσεις. 

• Συστάδες µε πρόδροµες ιτιές (Salix spp.), ασηµόλευκες (Populus alba) και άλλα υγρόφιλα 
δέντρα και θάµνοι.  

7.2.5. Μέτρα αποφυγής της εισαγωγής ξενικών ειδών 

Σηµαντικό πρόβληµα για τους ταµιευτήρες αποτελούν τα ξενικά είδη ψαριών, και ιδιαίτερα τα 
ιχθυοφάγα και τα µικρόσωµα ξενικά είδη ψαριών που µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικά 
προβλήµατα στα τροφικά πλέγµατα των λιµνών. Τα προβλήµατα δεν επηρεάζουν µόνο την τοπική 
βιοποικιλότητα, αλλά και την αλιευτική χρήση των ταµιευτήρων (επαγγελµατική και ερασιτεχνική 
αλιεία και αναψυχή).  

 

Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη παρακολούθηση (βλ. στο σηµείο 
«προσαρµοζόµενη διαχείριση») και ιδιαίτερο έλεγχο και προσοχή στη διαρκή ενηµέρωση των 
χρηστών της λίµνης. Αναφορικά µε αυτό προτείνονται τα εξής: 

• Ειδικό έντυπο ενηµερωτικό υλικό για την ιχθυοπανίδα, την αλιεία και τη σηµασία που έχει η 
διατήρηση µιας «καθαρής» από την εισβολή ξενικών ειδών, λίµνης. Τα ξενικά είδη πρέπει να 
αναφέρονται ως η ύψιστη µορφή «βιολογικής ρύπανσης» για το οικοσύστηµα.  

• Έλεγχος της µεταφοράς σκαφών, διχτυών ή άλλων αντικειµένων που µπορούν να µεταφέρουν 
ξενικά είδη µεταξύ των λιµνών Καστοριάς, Πολυφύτου και του νέου ταµιευτήρα. ΄ 

• Προώθηση της ερασιτεχνικής αλιείας ιθαγενών ειδών ψαριών, που θα µπορούσαν να έχουν 
υψηλό ενδιαφέρον για την αλιεία-γαστρονοµία στην περιοχή (Κυπρίνος, Περκί, Γουλιανός). 
Με αυτόν τον τρόπο ανάδειξης των τοπικών ψαριών δεν θα υπάρξει η «ανάγκη» εισαγωγής 
άλλων ειδών στον ταµιευτήρα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφευχθεί η εισαγωγή ορισµένων 
αρπακτικών ψαριών που προωθούνται σε τεχνητές λίµνες (Αµερικάνικο λαβράκι Micropterus 
spp., ποταµολάβακο Sander spp.), διότι αυτά τα είδη είναι ισχυρά ιχθυοφάγα και ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα τοπικά τροφικά πλέγµατα, την ενδηµική ιχθυοπανίδα καθώς και να 
διασπαρθούν και σε άλλα υδάτινα σώµατα της ευρύτερης περιφέρειας. Η πιθανότητα 
παράνοµης εισαγωγής είναι δυστυχώς εξαιρετικά µεγάλη σε νέους ταµιευτήρες. 

7.3. Οργάνωση του πλαισίου διαχείρισης 

Η κατανόηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων και οικοσυστηµάτων είναι µία τεχνικά 
περίπλοκη υπόθεση που στηρίζεται στη διαρκή απόκτηση, αξιολόγηση και ερµηνεία 
επιστηµονικών δεδοµένων. Τα διαχειριστικά σχέδια πρέπει να αναπροσαρµόζονται συνεχώς, κάτω 
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από το φως νεότερων στοιχείων που προκύπτουν από τη συνεχή επιστηµονική παρακολούθηση 
των υδάτινων συστηµάτων. Ανεξάρτητα από το επίπεδο επιστηµονικής γνώσης που έχει 
επιτευχθεί, θα υπάρχουν πάντα ελλείψεις σε δεδοµένα, καθώς και κάποιος βαθµός αβεβαιότητας 
στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Το µέγεθος της αβεβαιότητας σχετίζεται µε το µέγεθος των 
ελλείψεων σε δεδοµένα, τόσο από την ποσοτική, όσο και από την ποιοτική άποψη. ∆εν είναι 
συνετό να προχωράµε σε λήψη διαχειριστικών αποφάσεων που συνεπάγονται µη αναστρέψιµες 
επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, ή ακόµα µπορεί να εµπεριέχουν σοβαρό οικονοµικό ή κοινωνικό 
κόστος, στηριζόµενοι σε επιστηµονικά αστήρικτες υποθέσεις που συχνά πηγάζουν από ανεπαρκή 
ή κακής ποιότητας δεδοµένα. Αντίθετα, πρέπει να αξιολογούµε τις δυνατότητες των δεδοµένων 
µας και να εντοπίζουµε ελλείψεις και ανάγκες, δίνοντας έτσι προσανατολισµό στις µελλοντικές 
ερευνητικές προσπάθειες. Με βάση αυτές τις γενικές αρχές, σαν «προσαρµοζόµενη διαχείριση» 
νοείται µία συστηµατική και ευέλικτη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης ενός διαχειριστικού 
σχεδίου, µε την αναπροσαρµογή ή τροποποίηση, όταν αυτό είναι απαραίτητο, των διαχειριστικών 
στόχων. Μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί συνεχή ροή δεδοµένων που προκύπτουν από την 
επιστηµονική παρακολούθηση του συστήµατος, καθώς και την οργάνωση και αξιολόγηση των 
πληροφοριών που συλλέγονται. Απαιτεί επίσης τη συνεργασία του διαχειριστικού φορέα µε 
επιστηµονικούς φορείς και τους φορείς που καθ’ οιονδήποτε τρόπο εµπλέκονται στην 
εκµετάλλευση των υδατικών πόρων. 
 
Σε αντίθεση µε τις περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν έχει ακόµα 
εγκαταστήσει προγράµµατα συνεχούς επιστηµονικής παρακολούθησης των υδάτινων σωµάτων, 
έχει όµως την υποχρέωση να εγκαταστήσει τέτοια προγράµµατα, σύµφωνα µε τις επιταγές της 
Οδηγίας-Πλαίσιο. Παρά την προσπάθεια που καταβάλαµε σε αυτό το έργο, κρίνουµε ότι τα 
υπάρχοντα βιολογικά, υδρολογικά και φυσικοχηµικά δεδοµένα είναι πολύ περιορισµένα και σε 
ορισµένες περιπτώσεις αµφίβολης ποιότητας, ιδίως όσον αφορά το διαχρονικό εύρος της 
µεταβλητότητας σηµαντικών παραµέτρων. Τόσο εξαιτίας των παραπάνω ελλείψεων, όσο και 
λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε τις υδροχηµικές και βιολογικές συνθήκες που θα 
δηµιουργηθούν στον ταµιευτήρα, η προσέγγισή µας σε ορισµένα διαχειριστικά ζητήµατα (π.χ. 
εµπλουτισµοί, οικολογικές παροχές κατάντη του φράγµατος) ήταν συντηρητική. Θεωρούµε 
λοιπόν επιστηµονικά ορθό να προτείνουµε επανεξέταση αυτών των ζητηµάτων, όταν και εφόσον 
κατάλληλα δεδοµένα από την επιστηµονική έρευνα και τα προγράµµατα παρακολούθησης θα 
είναι διαθέσιµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής ζητήµατα διαχείρισης βιοποικιλότητας που 
ενδείκνυνται για προσαρµοζόµενη διαχείριση: 
 
• Αλιευτική διαχείριση Τ.Λ Ιλαρίωνα – πιθανή αναπροσαρµογή των αλιευτικών ρυθµίσεων που 

ισχύουν στην Τ.Λ. Πολυφύτου µετά την πλήρωση του φράγµατος του Ιλαρίωνα, εφόσον 
προκύψουν σοβαρές ιχθυολογικές µεταβολές. 

• Θέσπιση οικολογικών παροχών κατάντη του φράγµατος του Ιλαρίωνα προς υποστήριξη των 
υγροτοπικών συστηµάτων της «Περιοχής Εκβολής Ιλαρίωνα», για την προστασία των 
ιχθυοπληθυσµών της Τ.Λ. Πολυφύτου και για τη διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων σε 
αυτή τη λίµνη.  

• Παρακολούθηση υγροτοπικών έργων αποκατάστασης (προτεινόµενα έργα «αποκατάστασης 
εκβολής Ιλαρίωνα» και «δηµιουργία µικρών περιφερειακών υγροτόπων). 

• ∆ιενέργεια ιχθυολογικών εµπλουτισµών και τονώσεων. 
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7.4. Εφαρµοστέα µέτρα ∆.Ε.Η. 

Η παρούσα έρευνα συνιστά την πρώτη οργανωµένη προσπάθεια διεξαγωγής ποσοτικών και 
τυποποιηµένων δειγµατοληψιών ιχθυοπανίδας στον κύριο ρου του Αλιάκµονα. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας αναφέρονται στην χωρική κατανοµή και αφθονία των ειδών και στη σύνθεση των 
ιχθυοσυναθροίσεων, και επιτρέπουν µία πρώτη εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης του 
συστήµατος. Ωστόσο, επειδή η έρευνα έλαβε χώρα σε µία περιορισµένη χρονική περίοδο, τα 
αποτελέσµατα δεν µπορούν να προσφέρουν ενδείξεις για τη διαχρονική ποικιλότητα της 
κατανοµής και αφθονίας των ειδών, ούτε να χαρακτηρίσουν οριστικά την οικολογική κατάσταση 
των ποτάµιων περιοχών που ερευνήθηκαν. Επί πλέον, καθώς τα δεδοµένα αποκτήθηκαν πριν από 
την πλήρωση του ταµιευτήρα, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια οι 
βιολογικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των βιοκοινοτήτων που θα διαµορφωθούν µετά την 
πλήρωση, τόσο στον ταµιευτήρα όσο και στα ανάντη ποτάµια τµήµατα. Οπωσδήποτε όµως, τα 
υπάρχοντα δεδοµένα προσφέρουν µία ικανοποιητική περιγραφή της «αρχικής κατάστασης» που 
θα επιτρέψει χρήσιµες συγκρίσεις µε την κατάσταση µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα. 
 
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας, τουλάχιστον όσο αφορά τον χαρακτηρισµό της 
οικολογικής κατάστασης, πρέπει να θεωρηθούν σαν προσωρινά που περιγράφουν την οικολογική 
κατάσταση του άνω Αλιάκµονα για το έτος 2007. Για την εξαγωγή «τάσεων» και οριστικών 
συµπερασµάτων οικολογικής κατάστασης τόσο των ποτάµιων τµηµάτων όσο και του ταµιευτήρα 
απαιτούνται δεδοµένα από επαναλαµβανόµενες δειγµατοληψίες για διάστηµα τουλάχιστον δύο 
ακόµα ετών. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να προκύψουν από τα προγράµµατα διαρκούς 
επιστηµονικής παρακολούθησης που επιβάλλεται να εφαρµοσθούν στον Αλιάκµονα, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο (τα προγράµµατα αυτά έπρεπε ήδη να έχουν εγκατασταθεί). 
Η παρούσα έρευνα προτείνει ένα σχέδιο παρακολούθησης που καλύπτει την περιοχή άµεσης 
επιρροής του έργου του Ιλαρίωνα, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, επισηµαίνει κατάλληλες 
θέσεις δειγµατοληψιών, και υποδεικνύει την ενδεικνυόµενη µεθοδολογία. 
 
Αναµφισβήτητα, η δηµιουργία του ταµιευτήρα του Ιλαρίωνα θα έχει επιδράσεις στο φυσικό, 
βιοτικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Είναι αναπόφευκτο ότι θα 
υπάρξει σηµαντική οικολογική µεταβολή σε ένα τµήµα του κύριου ρου του Αλιάκµονα (κυρίως 
λόγω της ολοκληρωτικής κατάκλυσης της εκτεταµένης χαράδρας Ζάβορδα-Ιλαρίωνα και 
ιδιαίτερων παραποτάµιων διαπλάσεων στον κύριο ρου του ποταµού). Παράλληλα θα υπάρξουν 
διαφοροποιήσεις στις ισορροπίες των οικοσυστηµάτων και θα προκληθεί απώλεια εκτεταµένων 
φυσικών ενδιαιτηµάτων και φυσικών ποτάµιων τοπίων, µε επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη 
σύνθεση των υδρόβιων και παρόχθιων βιοκοινοτήτων. Ως αντιστάθµισµα η ∆ΕΗ οφείλει να 
προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους µε ορθολογικό 
τρόπο, και µε επιστηµονική καθοδήγηση, προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις του ΥΗΕ 
Ιλαρίωνα. 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ορισµένους βασικούς άξονες προς την 
κατεύθυνση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των αλιευτικών πόρων. 
 

• Κατάρτιση προγράµµατος παρακολούθησης. Αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως δράση 
προς την κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης. Στα ποτάµια τµήµατα, το πρόγραµµα θα 
περιλαµβάνει δειγµατοληψίες των ιχθυοπληθυσµών, των ασπόνδυλων, της παρόχθιας 
βλάστησης και των φυσικοχηµικών παραµέτρων, σύµφωνα µε το πλάνο που δόθηκε στην 
παράγραφο 5.14. Με την πλήρωση του ταµιευτήρα το πρόγραµµα θα πρέπει να εµπλουτιστεί 
µε στοιχεία παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που αναµένεται να εποικίσει την τεχνητή 
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λίµνη, αλλά και διαφόρων άλλων φυσικοχηµικών παραµέτρων της λίµνης, όπως αυτά 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. Τα δεδοµένα που θα συλλέγονται θα επιτρέπουν (α) τη 
συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων του ταµιευτήρα και άλλων ανθρωπογενών επεµβάσεων 
στις ιχθυοκοινότητες και στο βιοτικό περιβάλλον γενικότερα, (β) την προσαρµογή των 
διαχειριστικών παρεµβάσεων στις συνθήκες που θα διαµορφωθούν στο ευρύτερο τοπίο της 
µεγάλης φραγµατολίµνης, και (γ) στη λήψη ειδικών µέτρων προστασίας, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

• Πρόγραµµα αλιευτικής καταγραφής. Το παραπάνω πρόγραµµα οικολογικής 
παρακολούθησης εστιάζει στην συνεχή αξιολόγηση της αλιευτικής κατάστασης αλλά δεν 
παρέχει αλιευτικά δεδοµένα τα οποία αποτελούν τη βάση διαµόρφωσης µίας πολιτικής 
προσαρµοζόµενης αλιευτικής διαχείρισης. Προτείνεται, µετά την πλήρωση της λίµνης του 
Ιλαρίωνα, να δηµιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραµµα καταγραφής αλιευτικών δεδοµένων 
(ιχθυοπαραγωγή, αλιευτική προσπάθεια, σκάφη, οικονοµικά στοιχεία αλιείας), τόσο της 
τεχνητής λίµνης του Ιλαρίωνα όσο και αυτής του Πολυφύτου. Το πρόγραµµα αυτό, εκτός του 
ότι θα δώσει χρήσιµα στοιχεία για την αλιευτική κατάσταση των ιχθυοπληθυσµών, θα 
συµβάλει και στην έρευνα των αυτοχθόνων ειδών και της φυσικής ιχθυοποικιλότητας. 

• Ιχθυοδιάδροµοι. Η παρούσα ερευνητική οµάδα, σε αντίθεση µε όσα συνήθως αναφέρονται σε 
µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θεωρεί αναγκαία τη δηµιουργία ιχθυοδιαδρόµων. 
Ακόµη και στην περίπτωση του χελιού, το οποίο είναι το µόνο από τα είδη που διαβιούν στην 
περιοχή για το οποίο τεκµηριώνεται ανάγκη αναπαραγωγικών µετακινήσεων, η δηµιουργία 
τέτοιων ιχθυοδιαδρόµων, δε θα αποκαταστήσει την απώλεια του είδους, ακόµα και αν 
κατασκευαστούν ιχθυοδιάδροµοι και σε όλα τα κατάντη φράγµατα. 

• Ιχθυογενετικοί σταθµοί. ∆ε θεωρούµε αναγκαία, τουλάχιστο σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, τη 
δηµιουργία ιχθυογενετικών σταθµών για την ενίσχυση του πληθυσµού κάποιων ειδών. Τα 
ψάρια που θα διαβιούν στη νεοσχηµατισθείσα λίµνη και στις ανάντη ποτάµιες περιοχές 
φαίνεται ότι θα έχουν τη δυνατότητα ικανοποιητικής αναπαραγωγής, εφόσον βέβαια το 
σύστηµα διατηρείται σε καλή οικολογική κατάσταση. Ωστόσο, ενδέχεται τα αναπαραγωγικά 
πεδία των ψαριών που διαβιούν στην Τ.Λ. Πολυφύτου να επηρεασθούν από τη δηµιουργία του 
ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Στην περίπτωση αυτή, και µόνον εάν τεκµηριωθεί µη αναστρέψιµη απώλεια 
αναπαραγωγικού θώκου των ψαριών της Τ.Λ. Πολυφύτου (και όχι απλώς µείωση 
ιχθυοπληθυσµών που οφείλεται σε µεταβολή του οικολογικού θώκου των ενηλίκων ατόµων), 
θα πρέπει να εξετασθεί η σκοπιµότητα διενέργειας τονώσεων µε εισαγωγή γόνου. 

• Αλιευτική προστασία και αειφόρος αλιευτική διαχείριση στην Τ.Λ. Ιλαρίωνα. Πολλά από 
τα είδη που αναµένεται να αποικίσουν την Τ.Λ. Ιλαρίωνα αναπαράγονται σε ρεόφιλα 
περιβάλλοντα, όπως ρέµατα και ποταµοί. Κατά συνέπεια, µετά την ολοκλήρωση πλήρωσης 
της τεχνητής λίµνης, θα πρέπει τα ρέµατα και οι ποταµοί που συµβάλουν σε αυτή να 
εξετασθούν αναλυτικά, να καταγραφούν τα σηµεία που αποτελούν αναπαραγωγικά πεδία και 
να οριστούν τα µέτρα προστασίας των περιοχών αυτών. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει από την 
οµάδα που θα επωµιστεί την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης της λεκάνης του 
Αλιάκµονα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περιοχή συµβολής του Αλιάκµονα µε 
την καινούργια λίµνη, όπως επίσης και µε το ρέµα της Σιούτσας, το οποίο αυτή τη στιγµή 
φαίνεται να δέχεται ένα µεγάλο φάσµα υδρολογικών και χηµικών πιέσεων. Οι δύο αυτές 
περιοχές µαζί µε τα υπόλοιπα µικρά ρέµατα αναµένεται να αποτελέσουν πολύ σηµαντικά 
σηµεία για την ανανέωση των πληθυσµών των ρεόφιλων ψαριών της λίµνης. Παράλληλα στις 
περιοχές αυτές θα πρέπει να ρυθµισθεί η αλιευτική δραστηριότητα τόσο µε τη θέσπιση 
εποχιακών απαγορεύσεων αλιείας (άνοιξη και αρχές καλοκαιριού) όσο και µε τη θέσπιση 
επιτρεπόµενων αλιευτικών µεθόδων και εργαλείων. Το γενικότερο σχέδιο αλιευτικής 
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διαχείρισης µπορεί σε αρχική φάση να περιλαµβάνει τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που σήµερα 
ισχύουν στην Τ.Λ. Πολυφύτου. 

• Αλιεία και αλιευτική διαχείριση στην Τ.Λ. Πολυφύτου. Η παραγωγικότητα της λίµνης 
Πολυφύτου αναµένεται σταδιακά να σηµειώσει πτώση. Ένα µέρος αυτής της υποβάθµισης 
µπορεί να αποφευχθεί µε την αποκατάσταση του τµήµατος του Αλιάκµονα ανάµεσα στο 
φράγµα του Ιλαρίωνα και της λίµνης Πολυφύτου, όπως αναπτύσσεται πιο κάτω. Κατά τα άλλα 
οι σηµερινές αλιευτικές ρυθµίσεις (εποχιακές και γεωγραφικές απαγορεύσεις αλιείας, 
επιτρεπόµενα εργαλεία) κρίνονται ικανοποιητικές και δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν 
αλλαγές. 

• Οικολογική αποκατάσταση της περιοχής κατάντη του φράγµατος του Ιλαρίωνα. Το 
τµήµα αυτό του Αλιάκµονα, περίπου 5 χλµ, ανάµεσα στο νεοσυσταθέν φράγµα και την Τ.Λ 
Πολυφύτου, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αναπαραγωγικά πεδία για τα ρεόφιλα είδη 
της λίµνης Πολυφύτου. Η µη αποκατάσταση της περιοχής θα υποβαθµίσει στο µέλλον την 
αλιεία της λίµνης µε συνέπεια την απώλεια εισοδήµατος από τους αλιείς της περιοχής. Η 
αποκατάσταση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε συνεργασία ειδικής επιστηµονικής οµάδας 
και θα πρέπει να περιλαµβάνει τα σηµεία που τονίζονται στην παράγραφο 7.2.3. Έµφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην αναδηµιουργία ποτάµιων και παρόχθιων ενδιαιτηµάτων και τη 
δηµιουργία µικρών περιφερειακών υγροτόπων. Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία έργων 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης, ανάδειξης και προβολής. Το αποτέλεσµα θα επηρεάσει και 
την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών για τη σηµασία της τοπικής 
βιοποικιλότητας και τα µέτρα ορθής πρακτικής στη διαχείριση που εφαρµόζει η ∆ΕΗ.  

• Οικολογική παροχή κατάντη του φράγµατος Ιλαρίωνα. Επειδή, εκ των προτέρων, δεν 
υπάρχει δυνατότητα επιστηµονικής εκτίµησης της ελάχιστης οικολογικής παροχής, ώστε τα 
είδη ενός ποταµού να διαβιούν και να αναπαράγονται επιτυχώς, θα πρέπει να καθοριστεί 
αρχικά ένα λογικό όριο παροχής νερού από το φράγµα, σε συνεννόηση µε την παρούσα 
ερευνητική οµάδα, και στη συνέχεια να ακολουθηθεί συνεχής έλεγχος της κατάστασης των 
ιχθυοπληθυσµών της συγκεκριµένης περιοχής. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτός 
από τους σταθµούς που θα ελέγχονται µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος παρακολούθησης, 
και άλλους σταθµούς. Στους σταθµούς αυτούς θα πραγµατοποιούνται ιχθυολογικές 
δειγµατοληψίες (γόνου και ενηλίκων) κατά την περίοδο των υψηλών και χαµηλών παροχών, 
ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής αλλά και η γενικότερη κατάσταση των 
πληθυσµών. Πάντως, σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να διακόπτεται η ροή κατά την 
περίοδο της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού, οπότε λαµβάνει χώρα η αναπαραγωγή των 
περισσότερων ειδών. 

• Μέτρα αποτροπής της βιολογικής ρύπανσης. Είναι πολύ σύνηθες φαινόµενο µέσω των 
εµπλουτισµών να µεταφέρονται ασθένειες αλλά και γενετικοί κλώνοι που υβριδίζουν µε τα 
αυτόχθονα είδη προξενώντας έτσι µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 
Συνίσταται η απαγόρευση οποιασδήποτε εισαγωγής είδους το οποίο σήµερα δεν υπάρχει µέσα 
στο σύστηµα. Εµπλουτισµοί πέστροφας στα ποτάµια της περιοχής, εφόσον είναι αναγκαίοι για 
την ερασιτεχνική αλιεία, πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µε την Αµερικάνικη πέστροφα 
(Oncorhynchus mykiss), η οποία δεν έχει τη δυνατότητα φυσικής αναπαραγωγής και δεν 
υβριδίζει µε την τοπική πέστροφα. Όσο αφορά τη νέα λίµνη, όπου και µπορεί να προκύψουν 
αιτήµατα εµπλουτισµών από τους αλιείς της περιοχής για την αύξηση της αλιευτικής 
παραγωγής, αυτοί θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µόνο µε υπάρχοντα στο σύστηµα είδη, 
όπως για παράδειγµα κυπρίνο, και µόνον εφόσον διαπιστωθεί αποτυχία της φυσικής 
αναπαραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις για την 
αποφυγή µεταφοράς ασθενειών καθώς και της τυχαίας εισαγωγής βλαπτικών-εισβολικών 
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ειδών ψαριών τα οποία συχνά συνοδεύουν τα φορτία γόνου κυπρινοειδών που προορίζονται 
για τονώσεις. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των παραπάνω διαχειριστικών µέτρων 
συνιστάται να υπάρχει έλεγχος της δράσης των αλιευτικών συλλόγων ως προς τις εισαγωγές 
και τους εµπλουτισµούς ειδών καθώς και ιχθυολογικός έλεγχος των φορτίων γόνου από τις 
τοπικές Υπηρεσίες Αλιείας. Επίσης, συνιστάται να αναληφθούν δράσεις ενηµέρωσης των 
ντόπιων επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών συλλόγων αλιέων για τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από άσκοπους εµπλουτισµούς. 

• Τεχνικά έργα. Η κατασκευή οποιουδήποτε έργου στα ανάντη της τεχνητής λίµνης τµήµατα 
είναι πιθανό να περιορίσει σηµαντικά τις µετακινήσεις πληθυσµών, µε σηµαντικές συνέπειες 
τόσο στη σύσταση όσο και την αφθονία τους. Σε κάθε περίπτωση ανάληψης τέτοιων έργων θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται ενδελεχής και αναλυτική µελέτη η οποία να κάνει ειδική αναφορά 
στα προβλήµατα διακοπής της ελευθεροεπικοινωνίας των πληθυσµών. 
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Μεθοδολογικά Πρωτόκολλα 

Σε κάθε θέση του δικτύου σταθµών πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες ψαριών, 

µετρήσεις και υπολογισµοί µίας σειράς περιβαλλοντικών παραµέτρων, καθώς και 

καταγραφές πιέσεων. Τα δεδοµένα κάθε θέσης καταχωρούνταν, κατά την ώρα της 

δειγµατοληψίας, σε ειδικά πρωτόκολλα. Συνολικά συµπληρώνονταν τρία πρωτόκολλα που 

αφορούσαν τις τεχνικές λεπτοµέρειες της δειγµατοληψίας, τη σύσταση του αλιεύµατος, τα 

τοπογραφικά, µορφοµετρικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της θέσης, την κατανοµή των 

ενδιαιτηµάτων και τις επικρατούσες πιέσεις: 
 

1. Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών ∆εδοµένων – Σύσταση ιχθυοκοινωνιών. 
 

2. Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών ∆εδοµένων – Κατά µήκος σύνθεση των ιχθυοπληθυσµών. 
 

3. Πρωτόκολλο Βιοεκτίµησης Ποταµών. 
 

Παράλληλα µε τις δειγµατοληψίες ψαριών, στις περισσότερες θέσεις, διενεργήθηκαν και 

δειγµατοληψίες βενθικών µακροασπονδύλων. Σκοπός των δειγµατοληψιών αυτών ήταν να 

γίνει εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης µε µία µέθοδο που είναι ανεξάρτητη από αυτή 

που στηρίζεται σε ιχθυοδείκτες, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα της ιχθυολογικής µεθόδου. Τα δεδοµένα καταχωρούνταν σε ειδικό 

πρωτόκολλο, το οποίο επίσης φιλοξενούσε πληροφορίες για φυσικοχηµικές παραµέτρους που 

µετρούνταν σε κάθε θέση: 
 

4. Πρωτόκολλο Βενθικών Μακροασπονδύλων και Φυσικοχηµικών Παραµέτρων 
 

Για την συλλογή των βενθικών µακροασπονδύλων και τη καταγραφή των µετρήσεων των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων στις θέσεις δειγµατοληψίας χρησιµοποιήθηκε ειδικό 

πρωτόκολλο που συγκεντρώνει µε συστηµατικό τρόπο πληροφορίες σχετικά µε τις µονάδες, 

τον τρόπο συλλογής, τη διάκριση σε πλούσια και φτωχά ενδιαιτήµατα των σταθµών για τα 

βενθικά µακροασπόνδυλα. 
 

5. Πρωτόκολλο Εκτίµηση της ∆οµής των Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων 
 

Για τη λεπτοµερέστερη αποτύπωση των χαρακτηριστικών της θέσης συµπληρωνόταν και 

ένα πρωτόκολλο καταγραφής ποτάµιων ενδιαιτηµάτων σύµφωνα µε τη µέθοδο Εκτίµησης 
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Ποιότητας και του Βαθµού Τροποποίησης Ενδιαιτήµατος (River Habitat Survey – RHS). Αν 

και η µέθοδος αυτή δεν παρέχει βιολογικά βασισµένες βιοεκτιµήσεις, εµπεριέχει ένα 

σύστηµα καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων και 

βαθµονόµησης του βαθµού τροποποίησης των υδροµορφολογικών συνθηκών που 

διευκολύνει το έργο της οικολογικής ταξινόµησης των θέσεων. Η παραπάνω µέθοδος τείνει 

να καταστεί η πλέον τυποποιηµένη τεχνική περιγραφής ποτάµιων και παρόχθιων 

ενδιαιτηµάτων και εκτίµησης ανθρωπογενών πιέσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

6. Πρωτόκολλο Οπτικής Εκτίµησης Κατάστασης Ρεµάτων 
 

Στις περισσότερες θέσεις δειγµατοληψίας συµπληρωνόταν και ένα πρωτόκολλο ταχείας 

εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης του ποτάµιου διαδρόµου και του παρόχθιου 

τµήµατος (Stream Visual Assessment Protocol - SVAP) που χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ και σε 

αρκετές άλλες χώρες. Το πρωτόκολλο αυτό τροποποιήθηκε για εφαρµογή στις Ελληνικές 

συνθήκες µε την συνεργασία του δηµιουργού του, ∆ρ. R. Bjorkland και επιτρέπει µια σχετικά 

γρήγορη και απλή εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης στηριζόµενη τόσο σε αβιοτικές 

παραµέτρους όσο και σε βιολογικούς ενδείκτες.  

Συνολικά συµπληρώθηκαν έξι τυποποιηµένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου, τα 

περισσότερα από τα οποία αναπτύχθηκαν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ή των ΗΠΑ αλλά 

δοκιµάσθηκαν, τροποποιήθηκαν και προσαρµόσθηκαν από την οµάδα έρευνας στις 

Ελληνικές συνθήκες, µετά από εκτεταµένες έρευνες πεδίου, ιδίως µετά το έτος 2003. 

Συνοπτική περιγραφή των πρωτοκόλλων δίνεται στον Πίνακα Ι και η αναλυτική παρουσίασή 

τους ακολουθεί. 

Σηµειώνεται ότι το Πρωτόκολλο Βιοεκτίµησης Ποταµών εµπεριέχει πεδία για την 

καταγραφή και αξιολόγηση της έντασης των παρατηρούµενων πιέσεων σε κάθε θέση. Οι 

πιέσεις διαχωρίζονται σε κατηγορίες (π.χ. υδρολογικές, χηµικές, µορφολογικές, κλπ.) και η 

αξιολόγησή τους στηρίχθηκε σε κριτήρια που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια του 

προγράµµατος FAME. 
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Πίνακας Ι: Πρωτόκολλα εργασιών πεδίου που συµπληρώνονταν στις θέσεις δειγµατοληψίας. 
 

a/a Ελληνική Ονοµασία Αναφορά Μετρούµενες παράµετροι Αριθµός 
Σελίδων 

Σχόλια για την προσαρµογή 
 και χρήση στην Ελλάδα 

1 Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών 
∆εδοµένων – Ακριβή µεγέθη Fish Length Protocol Σύσταση ιχθυοκοινωνίας (είδη και ακριβή 

µεγέθη ψαριών που αλιεύθηκαν) 1+ ∆ηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος FAME. 
Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται από το έτος 2003. 

2 
Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών 
∆εδοµένων – Κλάσεις µεγεθών 

ψαριών 

Fish Length-Class 
Protocol 

Κατανοµή κλάσεων µεγέθους ανά είδος 
ψαριού 1+ 

Απλοποίηση αντίστοιχου πρωτοκόλλου του FAME, όπως 
χρησιµοποιείται για βιοεκτιµήσεις στη Γερµανία 
(DUSSLING et al. 2004). Στην Ελλάδα το αρχικό 
πρωτόκολλο χρησιµοποιείται από το 2003 και το 

τροποποιηµένο από το έτος 2004. 

3 Πρωτόκολλο Βιοεκτίµησης 
Ποταµών 

River Bioassessment 
Protocol 

Μορφοµετρικά, µορφολογικά και 
υδρολογικά χαρακτηριστικά ποταµών, 
ενδιαιτήµατα θέσεων δειγµατοληψίας 

ψαριών, πιέσεις 

4 

Προσαρµογή στις Ελληνικές συνθήκες αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του 

προγράµµατος FAME. Η Ελληνική έκδοση 
χρησιµοποιείται από το έτος 2004. 

4 
Πρωτόκολλο Βενθικών 
Μακροασπονδύλων και 

Φυσικοχηµικών Παραµέτρων 

Benthic 
Macroinvertebrate 

Protocol 

Ενδιαιτήµατα µακροασπονδύλων και 
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά θέσεων 

δειγµατοληψίας  
1 

Το πρωτόκολλο για τις φυσικοχηµικές παραµέτρους 
συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις µετρήσεις, ενώ για τα 

µακροασπόνδυλα χαρακτηρίζει το σταθµό σε πλούσιο ή 
φτωχό ενδιαιτηµάτων (CHATZINIKOLAOU et al. 2006). Το 

παρόν χρησιµοποιείται από το έτος 2004. 

5 
Πρωτόκολλο Εκτίµηση της 

∆οµής των Ποτάµιων 
Ενδιαιτηµάτων 

River Habitat Survey 
(RHS) 

Χαρακτηριστικά ενδιαιτηµάτων, υδρόβια 
βλάστηση, γεωµορφολογικά γνωρίσµατα, 

χρήσεις γης στην παρόχθια περιοχή 
4 

Στηρίζεται στη µέθοδο των (RAVEN et al. 1997) που έχει  
εφαρµοστεί στην Ελλάδα εκτενέστατα. Χρησιµοποιήθηκε 
τροποποιηµένη έκδοση µε µικρές προσαρµογές από το 

αρχικό Βρετανικό πρότυπο. 

6 
Πρωτόκολλο Οπτικής 
Εκτίµησης Κατάστασης 

Ρεµάτων 

Stream Visual 
Assessment Protocol 

(SVAP). 

Yδροµορφολογίας, ενδιαιτήµατα και 
βιοκοινότητες του ποταµού και της 

παρόχθιας ζώνης 
4 

Στηρίζεται στη µέθοδο ταχείας εκτίµησης οικολογικής 
κατάστασης ποταµών των BJORKLAND et.al. (1999). 

Προσαρµόστηκε στους Ελληνικούς ποταµούς για το παρόν 
πρόγραµµα µε τη συνεργασία του R. Bjorkland και 

χρησιµοποιείται από το έτος 2005. 
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1. Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών ∆εδοµένων – Ακριβή µεγέθη (1 σελ.) 
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2. Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών ∆εδοµένων – Κλάσεις µεγεθών ψαριών (1 σελ.) 
 
River   Total No fishes
Site name  Time of sampling
Date  Length (m)

      Length Class [cm]       Species 
0+ < 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20  21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 40 
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3. Πρωτόκολλο Βιοεκτίµησης Ποταµών (2 σελ.) 
 

HCMR-IIW // River Bioassessment Protocol // Site No              .   
 
1.Sampling Site 
 

Code  Name 2.Date       

3.Hydrographic Basin 
(Name) 

 4. Course  
(Name) 

 

5.Location (distance from 
bridges...). Point between 
SPOT CHECK nos 

 6. Reference site 
Yes    
No     

7. Status site 

9. Altitude  8. GPS Coordinates  
 

 
10. Slope  

11. Time Start  Finish  
12. Flow regime Permanent  Summer dry  Winter dry  Episodic  
13. Water source type  
14. Respondents Name  
15. Sampling details  Whole  other: 
16. Fished area (m2)  
 
17. SITE DIMENSIONS  
LENGTH 100 m  Other: 

 AVERAGE 
Left bank up to water         
Between water limits      Width (m) 
Right bank up to water       

 
18.WIDTH (m)                  19. DEPTH (m)                       20. VISIBLE DEPTH / Turbidity 
<1 %  <0.25 %  < 0,25 m  
1≤L<5 %  0.25≤P<0.5 %  0,25-0,5 m  
5≤L<10 %  0.5≤P<1 %  0,5-1 m  
10≤L<20 %  ≥1  %  > 1 m  
≥20 %  Mean  Max   Estimated: m 
 
21. SUBSTRATE (%)                                                   22. SHADEDNESS 

Silt     Rock continuous / Boulder 
64-256 mm 

/ 
Clay   Approximate % :  

Pebble 16-63 mm  Organic     
Gravel 2-15 mm  Artificial     
Sand 0.06-1 mm       
 
23. RAINFALLS                          24. WEATHER           25. GEOLOGY 
Non   Conditions   Silicious  
Before sampling (directly)    Cloudiness   Calcarious  
During sumpling   Presipitation   Organic  
 
26.VELOCITY (estim.)      27. BANK SLOPE         28. SINUOSITY       
< 0,1 m/s    L R  Straight  
0,1-0,25 m/s    0-10o    Constrained 

(Nat/Art) 
 

0,25-0,5 m/s   10-20 o    Sinuate  

0,5-0,75 m/s   20-60 o    Anabranching  

0,75-1 m/s   60-90 o    Braided  

> 1 m/s   >90 o    Meandering  
 
29. PHYSICOCHEMICAL MEASUREMENTS                        
Conductivity (mS/m)  To of air (o C)     
D.O.  To of water (o C)     
PH  Turbidity     
Salinity       
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(από συνέχεια) 
30. HELOPHYTES               31. BOTTOM VEGETATION      32. HABITAT TYPE % 
Missing   Missing   Pool (deep/still)  
Isolated Rare   Algae/moss only   Glide (shallow/move)  
Sparce   Sparce   Run (deep/move)  
Intermidiate   Intermidiate   Riffle (shallow/rough)  
Rich   Rich   Rapid (steps/fast)  
Dominating sp.   Dominating   !  
 

33. HABITATS (%)                                            34. FISH HABITAT NOTES 
Islands   
Deposits w/ vegetation   

  Units in the 
middle of 
channel Deposits w/out veg.   

Banks w/ veg.   
  

Banks w/out veg.   
Isolated arm   

  

Lateral channel   
Wetland   

 

  

Lateral 
units to the 
canal 

Lateral flood zone      
% shoreline tree roots      Other 
!      

 

SEGMENT IMPACTS 
Defining Segment (Streams <100 km2 = 1km, Streams 100-1000 km2 = 5km, Streams >1000 km2 = 10km) 
35. Land use segment                           36. Urbanisation segment   
<10% cultivated land 1  <1% urban land 1 
<40% cultivated land low impact 2  <15% urban land low impact 2 
<40% cultivated land moderate impact 3  <15% urban land moderate imp. 3 
>40% cultivated land strong impact 4  >15% urban land strong impact 4 
>40% cultivated land intensive impact 5  >15% urban land severe impact 5 
 

37. Connectivity segment                                  38. Floodplain lateral movements seg.   
No barriers or functioning bypass 1  >90% natural state, all types present 1 
Passage most species most years 2  >50% natural state, all types present 2 
Passage certain species certain years 3  <25% natural state, some types missing 3 
Passage single species occasionally 4  <10% natural state, most types missing 4 
Definite artificial barrier 5  No floodplains 5 
 

39. Riparian zone segment (30-50m each shore)                   40. Sediment load Segment  
>90% shore length (both sides) in natural state 1  1 
<90% shore length (both sides) in natural state 2  2 
<75% shore length (both sides) in natural state 3  3 
<50% shore length (both sides) in natural state 4  4 
<25% shore length (both sides) in natural state 5  

Deviations from matural sediment load 
(increase) in the segment. Expert 
judgement. 

5 
 

SITE IMPACTS 
41. Hydrological regime                 42. Upstream dam     

1  1 
2  2 
3  3 
4  4 

Deviation from natural state at 
the site, considering natural 
flow pattern & natural flow 
quantity 

5  

Artificial lenthic water body upstream 
affecting the site with respect to e.g. altered 
thermal regime, decreased sediment load 
etc. 

5 
 

43. Morphological condition                                44. Salinity site   
Negligible morphological alterations 1  Salinity within normal variation 1 
Most natural channel form maintained, all types present 2   2 
Channelized, some natural habitat types missing 3  Occasional deviations from normal 3 
Channelized, most natural habitat types missing 4   4 
Canal 5  Constant or long periods of strong deviation 5 
 

45. Toxic acidification                            46. Introduction of fish   
1  1 
2  2 
3  3 
4  4 

Deviations from natural state of toxic conditions 
including acidification and oxygen levels at the 
site. Expert judgement. 

5  

Impact from species new to river basin at the 
site.Expert judgement (assesment of impact on 
natural fish fauna). Self reproducing populations with 
high numbers (impact 4 or 5). 

5 
 

47. Impact of stocking                    48. Exploitation       49. Overgrazing of site 
1  1  1 
2  2  2 
3  3  3 
4  4  4 

Impact of species already 
present in river basin. Expert 
judgement (assesment of 
impact on natural fish fauna). 

5  

Impact of human 
exploitation, e.g. fishing 
(assesment of impact on 
present fish fauna). 

5  

No overgrazing 
Slight unnatural affects apparent 
Much vegetation missing 
Animal congr. eff. Apparent 
Destr. Overgrazing effects 5 
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4. Πρωτόκολλο συλλογής βενθικών µακροασπονδύλων και φυσικοχηµικών 

παραµέτρων (1 σελ.) 
 

 

 
 

Σταθµός δειγµατοληψίας:   Ηµεροµηνία:   Ώρα: 

Συντεταγµένες:     Χ______________  Υ_______________  Υψόµετρο: 

Ερευνητής:     Το παρών  συµπλήρωσε ο/η:    

Έρευνα στα πλαίσια: 

 

           Ροή (m/s) 

Απόσταση   (m)     0 

        Βάθος (cm) 

 ∆ιάφορες παρατηρήσεις: 

Πίνακας Ενδιαιτηµάτων 
 όταν υπάρχει ο τύπος ενδιαιτήµατος 

Μακρόφυτα
>10% του 
συνόλου

Φυσικό υπόστρωµα Τεχνητό 
υπόστρωµα 

Αποµεινάρια 
κοίτης 

Κλαδιά 

1. Ρηχός ύφαλος [riffle] 
(σχετικά µικρό βάθος, µε γρήγορη ροή) 

 CPOM FPOMΧονδρό-
κοκκο**

Μεικτό*Λεπτό-
κοκκο***

Τσιµέντο Άλλο   

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

2. Λοιπό Kανάλι [run] 
(όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις εκτός της 1 
και 3) 

          

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

3. Μικρολίµνη [pool] 
(σχετικά µεγάλο βάθος, φαινοµενικά χωρίς 
ή ελάχιστη ροή) 

          

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

*     Μεικτό    :            Όταν δεν ισχύουν τα παρακάτω 
**   Χονδρόκοκκο :    Ποσοστιαία σύνθεση τύπων υποστρώµατος, αθροιστικά πάνω από 70% για τις κατηγορίες ογκόλιθοι, κροκάλες, χαλίκια 
*** Λεπτόκοκκο   :    Ποσοστιαία σύνθεση τύπων υποστρώµατος, αθροιστικά πάνω από 70% για τις κατηγορίες αδρό ίζηµα, άµµος ιλύς 

 Τουλάχιστον ένα √ Πλούσιος σταθµός 
  Φτωχός σταθµός 

Νερό Θ (οC)  D.O.(%)      (πεδίο)  
 Condactivity (mS/cm)  D.O. (mg/L)  (πεδίο)  
 TDS  (g/L)  D.O. (mg/L)  (BOD) - 
 Αλατότητα (ppt)  
 pH  
 Redox (mV)  
 Χλωριόντα (mg/L)  
 Νιτρικά ιόντα (mg/L)  
 Αµµωνιακά ιόντα (mg/L)  
 Φωσφορικά ιόντα (mg/L)  
 Θολερότητα (NTU)  

Μητρικό υπόστρωµα  
Ογκόλιθοι    (>256mm)  
Κροκάλες   (16-256mm)  
Χαλίκια        (4-16mm)  
Αδρό ίζηµα    (2-4mm)  
Άµµος       (0,0625-2mm)  

Υπόστρωµα 
(%) 

Ιλύς           (>0,0625mm)  

υδρόβια :% κάλυψη  (χονδρικά)  
σκίαση % στις 12:00  

Βλάστηση 

παρόχθια :λίγη,  µέτρια, πολλή ∆εξιά Αριστερή 

βροχή, άνεµος, ηλιοφάνεια κλπ.  Καιρός 
Θ αέρα (οC)  

Σχήµα ποταµού και θέσεις δειγµατοληψίας (κάτοψη) 

Μην ξεχνάτε την απόσταση της κάτοψης 

π.χ
.

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

40m. 
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5. Πρωτόκολλο Εκτίµηση της ∆οµής των Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων (4 σελ.) 
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6. Πρωτόκολλο Οπτικής Εκτίµησης Κατάστασης Ρεµάτων (4 σελ.) 

 13

1. Site Description  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Riparian Zone Description. To be assessed in a 10 m length of the river course. 

 100 m  50 m  0 m  Min Max Mean 
Left Riparian zone extent  
 (Beyond banktop)   

 
  

 
     

Left Bank  
(Bankface to banktop)            

Left Bank Active Channel 
 (Bankface’s base to water)            

No No No 
Wet Channel(s)  

 
  

 
  

 
   

Island(s)            

Right Bank Active Channel 
 (Bankface’s base to water)             

Right  Bank 
 (Bankface to banktop)            

Right  Riparian zone extent 
 (Beyond banktop)             

Site Code:  Coordinates: 
  N 
Basin  E 
   
River  Elevation 
  m 
  ft 

 Upstream Downstream
50 m 0 m100 m 
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3a.           Predominant Valley Form     Channel planform 
        Information to be derived from maps of a scale 1: 50.000 and to a river stretch of 5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b. Riparian percentage cover in the reach (relative cover per study reach). 1= Dominant >50% cover, 2: Abundant, > 
33% cover, 3: Frequent: at least 5% cover or scattered;, 4: Occasional, very few individuals or a single patch; 5: Rare= single individuals.  
Platanus: Alnus: Salix eleagnus: Salix sp: Fraxinus an.: 
Populus alba: P.nigra: Arundo don.: Phragmites: Ostrya: 
Nerium: Rubus: Ulmus: Carpinus: Vitex: 
Acer:     
 
4d. Riparian Forest Integrity (Riparian forest integrity; only the treed/ high woody bush area is considered). 
 C = Continuous, M = Semi, I = Interrupt, S = Sparse, A = Absent 
 
 
5. Nuisance plant species in riparian area  (First box :bankface/banktop ; Second box 5-50 m from banktop:  
Abundance status: E=extensive >33% segment,  +=Fairly common, I = present/singles ) 

 
 
 

6a. Fauna: First box (Scat  or Young); Second box (Prints or Adults)  
(Give status: I = present, + = 1-5, E = common/extensive (i.e. 10s- 100s) 

Otter (scat / prints)   Dipper:   Grey wagtail:     Black stork:   Little-ringed plover:   
Damselflies:   Dragonfly:   Toad :   Green toad:     Yellow-Bellied toad:   
Marsh frog:   Stream frog :     Dalm frog:   Tree frog :   Striped-necked terrapin:   
Salamander sp:      Grass snake:   Dice snake:   UNID tadpoles   Pond terrapin:   
Other Vertebrates:               

Fish Presence:     None:   Uncertain:  One species: More than one species:
Fish Spp Observed :  

Weather  conditions  today:  past 2-5 days:   
Surveyors:  Project:  Surveyed from: L / R / Channel 
Reference site: Y / N Photos o Videos:  Y / N Flow regime: P / I 
Date:         /      /     Start time:  End time:  
General description/directions to site: 
 

   

Gradient:  Water Temperature: Air Temperature:  
Channel substrate           (SVAP scale: I > 75% > II > 50% > III > 25% > IV > 5% > V > 1%) 
Artificial Concrete: Rock: Boulder: Cobble: Pebble: 
  Gravel: Sand: Silt: Clay: 
   Max depth:  
Problems occurred / effort notes 
 

 

Left Bank   Right Bank  

None   Robinia pseudacacia    Eucalyptus sp.     Populus hybrid    
    Ailanthus    Arundo donax     ___________    

□ Shallow vee 

□ Deep vee

□ No obvious valley sides

□ U-Shape valley

□ Asymmetrical valley

□ Concave/ bowl 

□ Gorge 

Meandering                  □    

Sinuate                          □ 

Braided                       □

Anabranching               □ 

Constrained (natural)    □ 

Constrained (artificial)  □ 
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3.Assessment Metric Scores / Degradation Metric Scores  
(All assessment metric scores must be filled-in/ Degradation Metric Scores (second box) should not be scored 
when knowledge of reference condition state is unavailable)    
 1-10   A – E-       1-10  A – E- 

1. Channel condition          10. Canopy cover   

2. Hydrologic/ alteration          11. Riffle/run embeddedness   
AVE  L R

3. Riparian/Terrestrial zone          12. Manure / Sewage   
AVE  L R

4. Bank stability          13. Nutrient enrichment   

5. Water appearance          14. Macroinvertebrates observed   

6. Barriers to fish movement          15. Adjacent land use   

7. Instream fish cover          Dominant land uses                (SVAP Scale) I – IV 

8. Insect / Invertebrate habitat          

 9. Garbage           

           
           
           

           

 1-150     15 A to 15 E-:  
      A A- B B- C C- D D- E E-  
      10  9 8  7 6  5 4 3 2 1  

                 
Total Sum:                 
Divided by number of Elements:        
                                                (1 – 10)  
Overall:                         (1-10)                                                (A – E-)  
           

 
 
 

Coniferous Woodland: Coniferous Plantation: 
Broadleaf Forest:    Broadleaf Plantation: 
Wetland:   Moorland/heath: 
Rock, scree or sand dunes: Maquis: 
Scrub & shrubs:   Tall herb/rank vegetation: 
Orchard:    Parkland or gardens: 
Olive grove/vineyard:  Tilled land: 
Suburban/urban development:  Irrigated land: 
Artificial open water:  Natural open water: 
Rough unimproved grassland/pasture: 
Improved/semi-improved grassland: 
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7. Channel and Riparian Artificiality Table    

    Sum  Stream//Riparian Impacts 
 Major Intermediate Minor Channel 

condition 
Hydro-
morphologic 
alteration 

Riverbed 
dynamics 

Floodplain 
dynamics 

Water abstraction at 
springs 

=11 =3 =1     

Weir *5 *3 *1     
Sluice *5       
Culverts =6 

(>33% length of  
the site)  

=3 
(<33% length of  
the site) 

     

Bridges *5 *3      
Outfalls  *3 *1     
Deflectors/groynes/croys   *2     
Ford *5 *2      
Bank reinforcement  =8 

(Both banks >33% 
length of  the site)  

=4 
(One bank >33% 
and the other 
<33% length of  
the site) 

=1 
(Both or one of the 

banks <33% 
length of the site) 

    

Bank resection =8 
(Both banks >33% 
length of  the site)  

=4 
(One bank >33% 
and the other 
<33% length of  
the site) 

=1 
(Both or one of the 

banks <33% 
length of the site) 

    

Concrete lined channel =11 
(>33% length of  
the site)  

=6 
(<33% length of  
the site) 

     

Embankment =6 
(Both banks >33% 
length of  the site)  

=4 
(One bank >33% 
and the other 
<33% length of  
the site) 

=2  
(Both or one of the 

banks <33% 
length of the site) 

    

Temporal Dam  *8       
Permanent Dam =20       
Impoundment of water =8 

(>33% length of  
the site 
impoundment)  

=4 
(<33% length of  
the site 
impoundment) 

     

Water abstraction on site *5 *3 *1     

Channel realigned =8 
(>33% length of  
the site )  

=4 
(<33% length of  
the site) 

     

Gravel/Sand extraction =5 
(>33% length of  
the site )  

=3 
(<33% length of  
the site) 

=1 
(pit sized 
extraction) 

    

Overdeepening =8 
(>33% length of  
the site )  

=4 
(<33% length of  
the site) 

=1 
(pit sized 
extraction) 

    

Overwidening =8 
(>33% length of  
the site )  

=4 
(<33% length of  
the site) 

=1 
(pit sized 
extraction) 

    

Construction  works =8 
(>33% length of  
the site )  

=4 
(<33% length of  
the site) 

     

Other        
   Grand Total     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

Βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά 
των αυτόχθονων ψαριών του άνω ρου του Αλιάκµονα 

 
 

 
1. Αlburnoides bipunctatus  

(Bloch, 1782) / Τσιρωνάκι, Spirlin 

Γενικά στοιχεία  
Γεωγραφική κατανοµή. Κοσµοπολίτικο είδος 
της κεντρικής και νότιο-ανατολικής Ευρώπης. 
Από την υδρολογική λεκάνη του Loire στην 
Γαλλία ανατολικά, σε σχεδόν όλα τα ποτάµια 
που εκβάλλουν στην νότια Βαλτική, Βόρεια, 
Μαύρη θάλασσα, στην λεκάνη της Κασπίας, 
στον άνω Βόλγα, και από την λεκάνη του Kura 
νότια προς τα Ιρανικά σύνορα στην Κασπία, ενώ 
είναι διαδεδοµένο και στο Ιράν. Στη Μεσόγειο, το είδος πιο περιορισµένη εξάπλωση: µόνο στην 
λεκάνη του Rhône και σε µερικά µικρά συστήµατα από την Provence (Γαλλία) µέχρι την Genova 
(Ιταλία). Επίσης, στην λεκάνη του Μαρµαρά, στη δυτική Ανατολία, νότια στην λεκάνη του 
Μεγάλου Μέανδρου και στις λεκάνες του άνω Ευφράτη και Τίγρη. Τέλος, απαντάται και άνω 
των λεκανών των ποταµών Amu Darja και Karakumskij (Τουρκµενιστάν, Αφγανιστάν) (Kottlat 
& Freyhoff 2007). Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί στα συστήµατα του Λασπιά, Νέστου, 
Μαρµαρά, του Στρυµώνα, του Λουδία, του Αξιού, του Αλιάκµονα, του Μαυρονερίου, του 
Σπερχειού, του Αώου και του Πηνειού Θεσσαλίας. Επίσης υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες για παρουσία του στο σύστηµα του π. Αχέρωντα (Economou et al. 2007). Στον 
ταµιευτήρα των πηγών του ποταµού Αώου απαντάται ένας σηµαντικός πληθυσµός του είδους 
(Οικονόµου & συν. 1998). 

Οικολογία - Βιολογία. Είναι ένα τυπικά ρεόφιλο είδος που ζει συνήθως σε τρεχούµενα, κρύα, 
καθαρά και καλά οξυγονωµένα, µε πετρώδες κυρίως υπόστρωµα. Συχνά βρίσκεται και σε λίµνες 
(Miller & Loates 1997), καθώς µπορεί να διαβιεί και σε σχετικά βαθύτερα και πιο ήρεµα νερά 
(Wheeler 1969).  

Οι οικολογικές απαιτήσεις του είδους ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή και το αναπτυξιακό 
στάδιο των ατόµων. Οι λάρβες προτιµούν θέσεις µε µικρό βάθος και αργή ροή, ενώ τα 
µεγαλύτερα άτοµα δηµιουργούν κοπάδια αποτελούµενα από διάφορες ηλικιακές οµάδες και 
συγκεντρώνονται στα πιο βαθιά τµήµατα του ποταµού, συχνά εκτιθέµενα σε ισχυρή ροή. Η δοµή 
των µικροενδιαιτηµάτων (πεσµένα δέντρα, ρίζες, βράχοι, κλπ.), καθώς επίσης και η ποικιλία 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ροής και βάθους τους, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε 
αναπτυξιακό στάδιο του είδους. Λόγω του ότι πραγµατοποιεί µαζικές µεταναστεύσεις (συνήθως 

A. bipunctatus, π. Αλιάκµονας, κατάντη Νεάπολης 



ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 
Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 

 20

για αναπαραγωγή), το είδος εµφανίζει µία καταπληκτική ικανότητα αποίκησης νέων 
ενδιαιτηµάτων (Breitenstein & Kirchhofer 1999). 

Η διατροφή του Αlburnoides bipunctatus αποτελείται κυρίως από λάρβες εντόµων (δίπτερα, 
εφηµερόπτερα πλεκόπτερα, τριχόπτερα) και µικρά καρκινοειδή, ενώ περιστασιακά η δίαιτά του 
εµπλουτίζεται µε άλγη και φυτικά υπολείµµατα. Έχει αναφερθεί ότι το καλοκαίρι, οι «εξωγενείς» 
συνεισφορές στην δίαιτα του είδους (οργανισµοί που πέφτουν στο νερό), αποτελούν το 
σηµαντικότερο µέρος της δίαιτας των ενηλίκων (Breitenstein & Kirchhofer 1999). 

Το είδος ωριµάζει κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Η αναπαραγωγή του ξεκινά τον Απρίλιο 
και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο (FishBase 2008). Ωστόσο, ανάλογα µε το σύστηµα και τις 
συνθήκες στις οποίες ζει µπορεί να ξεκινά την αναπαραγωγή του από το Μάιο (Miller & Loates 
1997). Η έναρξη της αναπαραγωγής πάντα επηρεάζεται σηµαντικά από τη θερµοκρασία του 
νερού. Έτσι, ο πληθυσµός του ταµιευτήρα των πηγών Αώου αναπαράγεται από το τέλος Μαΐου 
µέχρι τα µέσα Ιουλίου (Οικονόµου & συν. 1998), ενώ άλλοι πληθυσµοί του Βορρά (Σουηδία) 
από αρχές Ιουνίου µέχρι τέλη Αυγούστου (Breitenstein & Kirchhofer 1999). Η ωοτοκία 
πραγµατοποιείται τµηµατικά, για µία χρονική περίοδο λίγων εβδοµάδων, συνήθως, σε θέσεις µε 
µικρό βάθος και χαλικώδες υπόστρωµα, όπου το θηλυκό θα κρύψει τα αυγά του στα διάκενα και 
στις ρωγµές του υποστρώµατος. Οι λάρβες εκκολάπτονται µετά από επώαση 110-120 βαθµο-
ηµερών (Wheeler 1969, Breitenstein & Kirchhofer 1999). Σε γενικές γραµµές, διατηρεί έναν 
χαρακτηριστικά ρεόφιλο αναπαραγωγικό χαρακτήρα αν και έχει παρατηρηθεί ότι αναπαράγεται 
και µέσα στον ταµιευτήρα των πηγών Αώου όπου η ροή είναι αρκετά µικρή.  

Έχουν αναφερθεί άτοµα ηλικίας µέχρι και 9 ετών, στην Εσθονία µέχρι 6 ετών, στη Σουηδία 
µέχρι 5 ετών (Breitenstein & Kirchhofer 1999, FishBase 2008). Για τους πληθυσµούς της 
Ελλάδας δεν έχει γίνει παρόµοια έρευνα.  

Συστηµατική διευκρίνιση. Στη χώρα µας έχουν προσδιοριστεί τρία υποείδη: το Alburnoides 
bipunctatus ohridanus (Karaman, 1928), το A. b. thessalicus (Stephanidis, 1950) και το A. b. 
strymonicus (Chichkoff, 1940) (Economidis 1991). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 6301 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm και 11-15cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 46 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας 

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Ευρύτατη εξάπλωση στην περιοχή µελέτης, 
όπου αφθονεί και κυριαρχεί σε πολλά τµήµατα του κύριου ρου του Αλιάκµονα και στο Βενέτικο, 
µε εύρος µεγεθών από 1 – 15cm TL, ενώ συναντάται και µε ολιγάριθµα άλλα είδη και σε 
ορεινούς και ηµιορεινούς παραποτάµους, µε άτοµα, όµως, που δεν ξεπερνούσαν τα 10cm TL 
(π.χ. βρέθηκε σε µικρούς αριθµούς µαζί µε κέφαλο και χαµοσούρτη στην περιοχή Κοροµηλιάς). 
Αρκετά ρεόφιλο είδος που φαίνεται να κινείται κυρίως στη στήλη του νερού και στο µέσω του 
υγρού δίαυλου, σε θέσεις µε ικανοποιητικό βάθος και σχετικά ικανοποιητική ροή. Σε τέτοια 
σηµεία µε αρκετό βάθος η αφθονία του ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη καθώς σχηµατίζει µεγάλα 
κοπάδια. Ψάρι µε ιδιαίτερη κινητικότητα και ταχύτητα. Μάλλον αδιάφορο ως προς το 
υπόστρωµα στο οποίο ζει. Σπανίως κρύβεται σε πέτρες, ρίζες ή άλλα καταφύγια όπως κάνουν 
άλλα είδη µε εξίσου µικρό µέγεθος. Προτιµά να βρίσκεται σε ανοιχτούς χώρους, όπου λόγω της 
ταχύτητας του µπορεί να αποφεύγει τους θηρευτές. Στα πρώτα ηλικιακά του στάδια βέβαια 
βρίσκει καταφύγιο σε αβαθή νερά, κοντά στις όχθες και µέσα στη βλάστηση, κάτω από κλαριά, 
σε πτυχώσεις της κοίτης και πάντως σε σηµεία µε πολύ χαµηλή ροή. 
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2. Alburnus thessalicus  
Stephanidis, 1950 / Σίρκο, Thessaly bleak 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Το thessalicus είναι το 
πιο διαδεδοµένο είδος Alburnus της Ελλάδας, µετά 
τον πρόσφατο διαχωρισµό, που προέκυψε από την 
εργασία των Kottelat & Freyhof (2007). Απαντάται 
στις λεκάνες των ποταµών Αξιού, Λουδία, 
Αλιάκµονα, την υδρολογική λεκάνη του π. 
Στρυµώνα, του Πηνειού Θεσσαλίας και στη λίµνη 
Βεγορίτιδα (Economou et al. 2007). Πάντως, ή 
παρουσία του στο ελληνικό τµήµα του Στρυµώνα δεν έχει επιβεβαιωθεί (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Είναι ψάρι που ζει συνήθως σε κοπάδια, σε καθαρά νερά µε µικρή ή 
καθόλου ροή, έχοντας τη δυνατότητα να επιζεί ακόµη και σε ελαφρώς υφάλµυρα νερά (Wheeler 
1969). Συνήθως προτιµά τους ποταµούς µε αµµώδες υπόστρωµα και τις εύτροφες λίµνες 
(Economidis 1991). Ανήκει στα λεγόµενα “αφρόψαρα”, σχηµατίζοντας κοπάδια κυρίως στην 
επιφάνεια του νερού (Miller & Loates 1997), εκτός από τις περιόδους της έντονης παροχής του 
ποταµού, που βρίσκει καταφύγιο στα πιο βαθιά νερά (Wheeler 1969). Γενικά, πολύ λίγα είναι 
γνωστά για τη βιολογία του συγκεκριµένου είδους, παρότι συγγενεύει µε το διαδεδοµένο στην 
υπόλοιπη Ευρώπη Alburnus alburnus. 

Συστηµατική διευκρίνιση. Μέχρι πρόσφατα, ήταν γνωστό ότι στη χώρα µας απαντούνταν τρία 
ενδηµικά υποείδη: το A. a. macedonicus (Karaman, 1929), το A. a. thessalicus (Stephanidis, 
1950) και το A. a. strumicae (Karaman, 1955). Σήµερα έχουν διαιρεθεί σε ξεχωριστές 
ταξινοµικές µονάδες αρκετά είδη, ενώ δεν είναι βέβαιος ο ακριβής συστηµατικός προσδιορισµός 
του είδους που απαντάται στον Αώο ή στο Στρυµώνα (Kottelat & Freyhof 2007, Economou et al. 
2007).  

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 56 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm και 6-10cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 2 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: ∆εν είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα για το που και πως ζει στον Αλιάκµονα, λόγω του µικρού αριθµού ατόµων που 
συγκεντρώθηκαν και την αδιευκρίνιστη καταγωγή των πληθυσµών του ταµιευτήρα Πολυφύτου. 
Συλλέχθηκε µόνο σε δύο σταθµούς δειγµατοληψίας, έναν µέσα στη λίµνη και σε έναν ακόµη 
κοντινό στη λίµνη σταθµό (κατάντη του Οσίου Ιλαρίωνα), κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε 
αυτά που είναι γνωστά για το είδος, ότι δηλαδή προτιµά σηµεία µε σχετικά χαµηλή ή και 
καθόλου ροή νερού. Πάντως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το είδος δεν έχει ως φυσική του κατανοµή 
τον άνω ρου του Αλιάκµονα, δηλαδή ανάντη των στενών του Ιλαρίωνα.  

 

A. thessalicus, λίµνη Πολυφύτου 
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3. Barbus balcanicus   
Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 / 
Χαµοσούρτης, Large spot barbel 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Παρουσία στην 
Αδριατική: Υδρολογική λεκάνη π. Soca (Ιταλία, 
Σλοβενία). Παρουσία στην υδρολογική λεκάνη 
του π. ∆ούναβη: άνω Save, συστήµατα των 
ποταµών Archar, Krupaja, Vlasinsko και Nera, 
πιθανώς πιο διαδεδοµένο στο ανώτερο κοµµάτι 
της λεκάνης του ∆ούναβη. Στη χώρα µας 
απαντάται στα συστήµατα των ποταµών Αξιού, Αλιάκµονα, Λουδία και Γαλλικού (Kottelat & 
Freyhoff 2007). Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του και στους ποταµούς Ανθεµούντα, 
Μαυρονερίου και στις λίµνες ∆οϊράνη και Βεγορίτιδα (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Είναι ένα τυπικά ρεόφιλο, βενθικό και εξαιρετικά υψηλής αντοχής είδος. 
Συνήθως ζει στον µέσω και ανω ρου των ποταµών και συχνά σε πολύ µικρούς ποταµούς και 
ρέµατα, σε χαλικώδη - πετρώδη βυθό, µε σχετικά έντονη ροή. Ωστόσο, το είδος έχει την 
ικανότητα να επιβιώνει κάτω από ένα µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών, οπότε 
εµφανίζεται και σε θέσεις µε χαµηλό υψόµετρο, µε αµµώδες ή λασπώδες υπόστρωµα, όπου η 
θερµοκρασία του νερού ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 
(Economidis 2003). Οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα προτιµούν σηµεία µε σχετικά χαµηλή ροή, 
όπως οι αβαθείς ζώνες κοντά στις όχθες των ποταµών και των ρεµάτων (Οικονόµου & συν. 
2007). Επίσης, τα ψάρια αυτά συχνά βρίσκονται και µέσα στο κύριο δίαυλο ποτάµιας ροής, όπου 
και κρύβονται κάτω από τις πέτρες. ∆εν απαντάται συχνά σε λίµνες (δεν αλιεύτηκε στην λίµνη 
Πολυφύτου), ωστόσο, υπάρχει ένας σχετικά µεγάλος πληθυσµός του είδους στην τεχνητή λίµνη 
των πηγών του Αώου (Οικονόµου & συν. 1998). Η δίαιτα του ψαριού περιλαµβάνει βενθικούς 
οργανισµούς, τόσο φυτικούς όσο και ζωικούς, µε επικράτηση των επιλιθικών φυκών. Υπάρχει 
σηµαντική παρουσία άµµου και µικρών λίθων, που υποδηλώνει µία τροφική συµπεριφορά 
ανάλογη µε άλλα είδη Barbus στην Ελλάδα, όπως «σκάψιµο» στην άµµο και «γλείψιµο» 
στερεών επιφανειών. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει τον Μάιο και συνεχίζεται 
µέχρι το τέλος του Ιουλίου και γίνεται µε την τοποθέτηση των αυγών σε ρηχούς υφάλους (Kotlik 
et al. 2002). 

Συστηµατική διευκρίνιση. Μέχρι πρόσφατα το είδος που ζει στον Αλιάκµονα αναγνωριζόταν 
ως Barbus peloponnesius υποείδος petenyi. Σήµερα το είδος που υπάρχει ανατολικά της Πίνδου, 
κατά συνέπεια και στον Αλιάκµονα, ονοµάζεται πλέον Barbus balcanicus (Kotlik et al. 2002, 
Kottelat & Freyhoff 2007). 

 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 6000 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm, 31-35cm και >40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 55 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας 

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Ευρύτατη εξάπλωση στην περιοχή µελέτης, από 
τα ανάντη µέχρι τα κατάντη, µε παρουσία ακόµη και στους πολύ µικρούς παραποτάµους 
(ρέµατα) του Αλιάκµονα. Στα µικρά αυτά ρέµατα πολύ συχνά ήταν το µοναδικό είδος που 

B. balcanicus, π. Αλιάκµονας, κατάντη Νεάπολης
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απαντούν ή µερικές φορές µαζί µε το Squalius vardarensis. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στις εναλλαγές της στάθµης του νερού, γι’ αυτό και µπορεί να επιβιώνει σε τέτοια 
ρέµατα µε µεγάλες διαφορές παροχής από χρονιά σε χρονιά και από εποχή σε εποχή. ∆ε φαίνεται 
να έχει ανάγκη από φυτοκάλυψη για να κρυφτεί, εκτός ίσως από τα πολύ µικρά ηλικιακά στάδια. 
Το εύρος των µεγεθών ήταν µεγαλύτερο στον κύριο ρου του Αλιάκµονα και µικρότερο στους 
παραπόταµους, όπου το µέγιστο µέγεθος ήταν περίπου 20cm. Τα µεγάλα άτοµα (>10cm) ζουν, 
ως επί το πλείστον, στο µέσω του υγρού δίαυλου και σε σχετικά βαθύτερα νερά. Τα µικρότερα 
άτοµα προτιµούν τα κοµµάτια εκείνα του ποταµού όπου τα νερά είναι αρκετά ρηχά και µε ροή, 
πάλι όµως σπάνια στις όχθες. Αποτέλεσε το κυρίαρχο είδος στα ανάντη του συστήµατος του 
Αλιάκµονα, τόσο από πλευράς παρουσίας όσο και αφθονίας, µε τη συµµετοχή του όµως να 
µειώνεται εµφανώς προς τα κατάντη της περιοχής µελέτης. Η σχετική αφθονία του ήταν 
µειωµένη σε σχέση µε το B. macedonicus, ειδικά στα βαθύτερα τµήµατα του κύριου ρου του 
Αλιάκµονα και ιδιαίτερα κατάντη της γέφυρας της Αγάπης (συµβολή Βενέτικου Ποταµού).  
 

4. Barbus macedonicus  

Karaman, 1928 / Μουστακάτο, Macedonian 
barbell  

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Ενδηµικό είδος της 
Βαλκανικής, µε περιορισµένη γεωγραφική 
κατανοµή στην Ελλάδα. Απαντάται στα 
συστήµατα των ποταµών Αξιού, Λουδία, 
Τριπόταµου και Αλιάκµονα (ΠΓ∆Μ, Ελλάδα) 
(Economidis 2003). Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί η 
παρουσία του και στο σύστηµα του θεσσαλικού Πηνειού (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Μεγαλόσωµο ρεόφιλο είδος, καθώς µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 65cm 
µήκος (FishBase 2008). Παρουσιάζει ιδιαίτερη προτίµηση στα σηµεία εκείνα των ποταµών που 
διατηρούν έντονη ροή καθώς και σχετικά βαθιά νερά. Όπως και τα άλλα µεγαλόσωµα είδη του 
γένους, το B. macedonicus προτιµά να ζει στον κύριο ρου των ποταµών, τα µεγάλα όµως άτοµα 
µπορούν να βρεθούν και µέσα σε βαθιές γούρνες µε χαµηλότερες ροές νερού. Τα µικρά άτοµα 
εισέρχονται και σε µικρούς παραπόταµους. Σε γενικές γραµµές προτιµά πετρώδες και χαλικώδες 
υπόστρωµα, αλλά συχνά µετακινείται και κοντά στις όχθες των ποταµών, όπου βρίσκει κάλυψη 
σε ρίζες, κλαδιά και σπηλαιώσεις βράχων (Οικονόµου και συν. 2007). ∆εν αλιεύτηκε στην Τ.Λ. 
Πολυφύτου (παρούσα έρευνα), όµως οι ντόπιοι ψαράδες γνωρίζουν το ψάρι και αναφέρουν ότι 
βρίσκεται σε ορισµένα σηµεία στο ανώτερο τµήµα της λίµνης (δηλαδή κοντά στην εκβολή του 
Αλιάκµονα µέσα στον ταµιευτήρα). Βρίσκει την τροφή του κυρίως στον πυθµένα. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αυτό το είδος, όπως και το συγγενικό του Barbus barbus, διεξάγει µεγάλου µήκους 
µεταναστευτικές διαδροµές µέσα στα ποτάµια. Γενικότερα πάντως, πολύ λίγα είναι γνωστά για 
τη βιολογία του (Economidis 2003). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 3211 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm, 26-30cm, 31-35cm, 36-40cm και >40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 31 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

B. macedonicus, π. Αλιάκµονας, Καρπερό 
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Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Αρκετά διαδεδοµένο στον κύριο ρου του 
Αλιάκµονα, µε µεγάλη συµµετοχή στο αλίευµα. Η παρουσία του όµως, αλλά και η αφθονία του 
µειώνεται εµφανώς προς τα ανάντη, τόσο του Αλιάκµονα όσο και των παραποτάµων αυτού, 
µέχρι την πλήρη εξάλειψη του από το αλίευµα. Το µεγαλύτερο άτοµο αλιεύτηκε στον κύριο ρου 
του ποταµού Αλιάκµονα και ήταν 42 cm TL. Σε αντίθεση µε το B. balcanicus δεν εισέρχεται 
ποτέ στα µικρά ρέµατα του συστήµατος, προτιµώντας βαθύτερα νερά στον κύριο ρου του 
ποταµού ή των κύριων παραποτάµων αυτού. Έντονα ρεόφιλο είδος, µε τη συµπεριφορά και τα 
ενδιαιτήµατα που χρησιµοποιεί να παρουσιάζουν οµοιότητα µε εκείνα του B. balcanicus, τόσο 
στα µικρά όσο και τα µεγαλύτερα άτοµα. Τα µεγάλα άτοµα του είδους (>30cm) συνήθως 
αλιεύονταν σε βαθύτερα σηµεία του ποταµού µε µεγάλους βράχους, ογκόλιθους ή κορµούς 
δέντρων. Τον χειµώνα του 2007 παρατηρήθηκαν πληγές πάνω στο σώµα ορισµένων ψαριών – 
σηµάδια που πιθανώς ήταν αποτέλεσµα καταδίωξης από κορµοράνους (Phalacrocorax carbo), 
που εκείνη την περίοδο διαχείµαζαν στον ποταµό Αλιάκµονα. Κατά την ίδια περίοδο, µεγάλοι 
αριθµοί του είδους παρατηρήθηκαν κάτω από γέφυρες, ιδιαίτερα στη γέφυρα Πόρου (στο ύψος 
της πόλης των Γρεβενών), πιθανώς προσπαθώντας να καλυφθούν από τις επιθέσεις αυτών των 
πουλιών. 

 

5. Carassius gibelio  

(Bloch, 1782) / Πεταλούδα, Prussian carp 

Γενικά στοιχεία   
Γεωγραφική κατανοµή. Σαφή δεδοµένα για την 
αρχική εξάπλωση του είδους στην Ευρώπη δεν 
υπάρχουν, κυρίως λόγω των εκτεταµένων 
εµπλουτισµών που πραγµατο-ποιήθηκαν µε το 
συγκεκριµένο είδος σε όλη την Ευρώπη. Κι αυτό 
γιατί άτοµα του είδους συχνά απαντούν µαζί µε 
τον κυπρίνο µε αποτέλεσµα να 
πραγµατοποιούνται µη ηθεληµένοι «εµπλουτισµοί» (Kottelat & Freyhof 2007). Σήµερα, 
υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά µε την γεωγραφική εξάπλωσή του. Ορισµένοι πιστεύουν ότι 
αποτελούσε αυτόχθων είδος της κεντρικής Ευρώπης και της βόρειας Ασίας, ενώ άλλοι ότι 
εισήχθη στην Ευρώπη από την ανατολική Ασία.  

Στην Ελλάδα είναι το τρίτο πιο διαδεδοµένο εισαχθέν είδος και έχει καταγραφεί τουλάχιστο σε 
20 µεγάλες υδρολογικές λεκάνες (Economou et al. 2007).   

Οικολογία - Βιολογία. Απαντάται σε λίµνες και ποτάµια µε ήρεµα νερά και αργή ροή, µε πυκνή 
βλάστηση και µαλακό (αµµώδες ή λασπώδες) υπόστρωµα.  

Το είδος ωριµάζει για πρώτη φορά στα 3-4 χρόνια, στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη, ενώ 
στη δυτική Ευρώπη στα 1-2 χρόνια. Η αναπαραγωγή του ξεκινά κατά το µήνα Μάιο και 
συνεχίζει έως τον Ιούλιο, σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 14 οC (Kottelat & Freyhoff 2007). 
Κατά την περίοδο αυτή, αποθέτει τα αυγά του κοντά σε αυτά άλλων ειδών, τα οποία και 
διαβρέχονται µε το σπέρµα από τα µη οµοειδή αρσενικά άτοµα (όπως του κυπρίνου). Καθώς 
όµως δεν λαµβάνει χώρα πραγµατική γονιµοποίηση, οι πληθυσµοί που προκύπτουν είναι 
αποκλειστικά θηλυκοί (FishBase 2008). Έτσι, στην Ευρώπη, οι πληθυσµοί του θεωρούνται 
τριπλοειδείς µε µόνο θηλυκά άτοµα, αλλά είναι δυνατόν εντός αυτών να βρεθεί και ένα ποσοστό 
25% αρσενικών ατόµων, τα οποία είναι διπλοειδή (FishBase 2008). Η ηλικία της πεταλούδας 
φτάνει περίπου τα 10 χρόνια (Kottelat & Freyhoff, 2007). 

C. gibelio, λίµνη Πολυφύτου 
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Συστηµατική διευκρίνιση. Πρόκειται για ψάρι συγγενικό µε τον κυπρίνο. Κάποτε θεωρείτο 
υποείδος του κοινού χρυσόψαρου Carassius auratus, έχει όµως πια αναχθεί σε ξεχωριστό είδος. 

Περιοχή µελέτης  
Υλικό: Αλιεύτηκαν 154 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm, 26-30cm και 36-40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 5 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Τα περισσότερα άτοµα συλλέχτηκαν στην 
περιοχή της λίµνης Πολυφύτου και στους σταθµούς κοντά σε αυτή, όπως ήταν αναµενόµενο. 
Όµως, µικρός αριθµός ατόµων βρέθηκαν και στον κύριο ρου του ποταµού, ανάντη της γέφυρας 
Παναγίας καθώς και στο κάτω ρου του ρέµατος Σιούτσα. Αυτό σηµαίνει ότι το είδος έχει τη 
δυνατότητα, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, να εξαπλωθεί και σε ρέοντα ύδατα. 
Πάντως, στην περίπτωση της παρούσας έρευνας τα άτοµα αλιεύτηκαν σε βαθιά και µε σχετικά 
χαµηλή ροή σηµεία του ποταµού. 
 

6. Chondrostoma vardarense  

Karaman, 1928 / Γουρονοµύτης ή Συρτάρι, 
Vardar nase  

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Στην Ελλάδα διαβιεί 
στα συστήµατα του π. Αλιάκµονα και έχει 
καταγραφεί επίσης στους ποταµούς Πηνειό, 
Αώο, Αξιό, Στρυµώνα, Νέστο και Έβρο 
(Economidis 1991). Σε µία πιο πρόσφατη 
ανασκόπηση της ελληνικής ιχθυοπανίδας, 
επιβεβαιώθηκε η παρουσία του και στις υδρολογικές λεκάνες των ποταµών Φιλιούρη, Λουδία 
και στη λίµνη της ∆οϊράνης (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Ενδηµικό της Βαλκανικής, είδος ρεόφιλο (Economidis & Banarescu 
1991), βενθοπελαγικό, που ζει σε ποταµούς που διαθέτουν από πετρώδες έως και αµµώδες 
υπόστρωµα και έντονη ροή. Συνήθως απαντάται σε ταχύροα τµήµατα του ποταµού, πολύ συχνά 
σε θέσεις πίσω από φυσικά εµπόδια στην ροή του. (Wheeler 1969). Είναι είδος που ζει σε οµάδες 
και συναθροίζεται συνήθως στα βαθύτερα σηµεία (Miller & Loates 1997). Παρουσιάζει χαµηλή 
ανθεκτικότητα στη ρύπανση του νερού, αλλά µεγάλη ευαισθησία στην καταστροφή του 
ενδιαιτήµατός του. 

Αναπαράγεται κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, µετά από ανοδική-µαζική µετανάστευση στα 
σχετικά ρηχά νερά των ποταµών και σε θέσεις µε χαλικώδες και πετρώδες υπόστρωµα. 

Συστηµατική διευκρίνιση. Στη χώρα µας έχουν αναγνωριστεί δύο εκπρόσωποι του γένους 
Chondrostoma: το Chondrostoma vardarense (Karaman, 1928) και το Chondrostoma prespensis 
(Karaman, 1928). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 3545 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm, 26-30cm, 31-35cm, 36-40cm και >40cm. 

C. vardarense, π. Αλιάκµονας, Καρπερό 
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Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 30 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Ευρύτατη εξάπλωση στον κύριο ρου του 
Αλιάκµονα (οι 25 από τις 30 θέσεις που συνολικά αλιεύτηκε ήταν στον κύριο ρου του ποταµού), 
µε σηµαντική συµµετοχή στο αλίευµα. Η παρουσία και η αφθονία του όµως, µειώνεται αισθητά 
προς τα ανάντη του Αλιάκµονα και των σηµαντικών παραποτάµων του (όπως συµβαίνει και µε 
το B. macedonicus). Στους µικρούς παραποτάµους και στα ρέµατα του Αλιάκµονα δε φαίνεται να 
εισέρχεται. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας, το Chondrostoma vardarense στον 
Αλιάκµονα φθάνει συχνά σε µέγεθος τα 40 cm TL. Αλιεύθηκαν όµως και ολιγάριθµα άτοµα που 
ξεπερνούσαν αυτό το µέγεθος. Τα µεγαλύτερα άτοµα δείχνουν µια ιδιαίτερη προτίµηση σε βαθιά 
σηµεία του ποταµού, όπου βρίσκουν καταφύγιο ανάµεσα σε µεγάλους βράχους, πεσµένα δέντρα 
ή και άλλη φυτοκάλυψη (όπως ψηλά µακρόφυτα). Τα µικρά σε ηλικία άτοµα (<10cm) 
βρίσκονταν συνήθως κρυµµένα κοντά στην όχθη του ποταµού (πίσω από φυτά, ρίζες, πέτρες), σε 
σηµεία µε σχετικά χαµηλή ροή, ενώ νεαρά άτοµα (>10cm) συχνά µπορούσαν να αντέξουν 
γρήγορη ροή και εµφανίζονταν και σε τµήµατα του ποταµού µε έντονη ροή και «κυµατισµούς» 
(riffles). Ως προς το υπόστρωµα, φαίνεται να προτιµά περισσότερο το χαλικώδες και όχι το 
µεγάλο πετρώδες υπόστρωµα. Ως προς τη ρεοφιλία του, τα µεγάλα άτοµα δε συναντούν 
πρόβληµα ακόµη και σε πολύ έντονες ροές. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είδους που 
παρατηρήθηκε και στον Αλιάκµονα είναι η µετανάστευση σε µεγάλα κοπάδια για αναπαραγωγή, 
από τις αρχές µέχρι τα µέσα της άνοιξης. 
 

7. Cyprinus carpio  
 Linnaeus, 1758 / Γριβάδι, Κυπρίνος, Σαζάνι, 
Carp  

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Αυτόχθον είδος των 
λεκανών απορροής της Μαύρης θάλασσας, της 
Κασπίας και της λίµνης Αράλης. Έχει όµως 
εισαχθεί πλέον σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο, 
κυρίως λόγω της διαδεδοµένης καλλιέργειας του 
είδους (Kottelat & Freyhoff 2007). Στην Ελλάδα 
είναι το τέταρτο πιο διαδεδοµένο εισαχθέν είδος, 
έχοντας καταγραφεί σε τουλάχιστο 18 µεγάλες υδρολογικές λεκάνες (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Είδος που διαβιεί στα βαθιά σηµεία των ποταµών, µε χαµηλή ή ελάχιστη 
ροή και σχετικά αυξηµένες θερµοκρασίες. Συχνά βρίσκεται και σε λίµνες µε πλούσια υδρόβια 
βλάστηση. Τα αρσενικά άτοµα ωριµάζουν πρώτη φορά στα 3-5 χρόνια, ενώ τα θηλυκά στα 4-6 
χρόνια. Η αναπαραγωγή του ξεκινά το Μάιο και διαρκεί έως και τον Ιούνιο σε θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες των 18 οC. Η ωοτοκία πραγµατοποιείται, συνήθως, σε θέσεις µικρού βάθους µε 
πλούσια βλάστηση. Ο κυπρίνος µετά την πρώτη ωρίµανση αναπαράγεται κάθε χρόνο, ενώ η 
ηλικία του µπορεί να ξεπεράσει τα 50 χρόνια (Kottelat & Freyhoff 2007, FishBase 2008).  

Συστηµατική διευκρίνιση. Το είδος περιελάµβανε δύο υποείδη: το Ευρωπαϊκό (Cyprinus 
carpio carpio) και το Ασιατικό υποείδος (Cyprinus carpio haematopterus) µε την κύρια 
µορφολογική διαφορά τους να είναι στις βραγχιακές άκανθες. Τώρα πια όµως, έχουν αναχθεί σε 
δύο διαφορετικά είδη, το Cyprinus carpio και το Cyprinus haematopterus (Kohlmann et al., 
2003). Ο κυπρίνος εµφανίζει συνήθως τέσσερις ποικιλίες, τη λεπιδωτή, την καθρεπτοειδή, τη 
γραµµική και τη γυµνή ποικιλία. 

Cyprinus carpio, Λίµνη Πολυφύτου 
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Περιοχή µελέτης  
Υλικό: Αλιεύτηκαν 6 άτοµα, στις κλάσεις 
µεγέθους 6-10cm, 11-15cm, 26-30cm, 36-40cm 
και >40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 3 
διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: 
Λιµνόφιλο είδος, γι’ αυτό και συλλέχθηκε στη 
λίµνη Πολυφύτου, σε έναν ακόµη σταθµό 
κοντά στη λίµνη (πηγαία ποταµολίµνη κατάντη 
του Όσιου Ιλαρίωνα) καθώς και κοντά στη 
λίµνη της Καστοριάς. Λίγα ήταν τα άτοµα που 
αλιεύτηκαν σε ποτάµιο περιβάλλον, κάτι που σηµαίνει ότι δύσκολα βρίσκει σηµεία 
εγκατάστασης µέσα στον ποταµό Αλιάκµονα. 
 

8. Gambusia holbrooki  
Girard, 1859 / Κουνουπόψαρο, Eastern 
mosquitofish  

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Ξενικό είδος από 
την Αµερική. Εισήχθη για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη το 1921, στην Ισπανία, σε µια προσπάθεια των Υπηρεσιών Υγείας να καταπολεµήσουν 
την ελονοσία. Έτσι, µέσω εµπλουτισµών, το είδος εγκαταστάθηκε σε όλη την Ευρώπη, καθώς 
και παγκοσµίως σε τροπικές και υποτροπικές χώρες (Kottelat & Freyhof 2007). Στην Ελλάδα 
εισήχθη επανειληµµένα την περίοδο 1927- 1937 από την Ιταλία και τη Γαλλία (Livadas & 
Sphangos 1941), µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχει την πρώτη θέση ως το πιο διαδεδοµένο 
εισαχθέν είδος στην Ελληνική επικράτεια, έχοντας επιβεβαιωµένη παρουσία σε 52 συνολικά 
µεγάλες υδρολογικές λεκάνες (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Ζει σε στάσιµα ή µε αργή ροή υδάτινα συστήµατα. Προτιµά θέσεις µε 
πυκνή υδρόβια βλάστηση, όπου ζει ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού κυνηγώντας τη 
λεία του. Μάλλον θερµόφιλο είδος, εξαιρετικής αντοχής, που επιβιώνει και σε πολύ ρυπασµένα 
νερά λαµβάνοντας οξυγόνο από την επιφάνεια του νερού (Kottelat & Freyhof 2007). Τρέφεται 
κυρίως µε προνύµφες εντόµων. Είναι είδος ωοζωοτόκο και αναπαράγεται από τον Απρίλιο µέχρι 
και τον Οκτώβριο (ανάλογα µε το υψόµετρο). Φθάνει σε αναπαραγωγική ωριµότητα στις 4-6 
εβδοµάδες ζωής, κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί να παραχθούν µέχρι και 3 γενιές µέσα στην ίδια 
χρονιά. Η κυοφορία στα θηλυκά διαρκεί 3-4 εβδοµάδες και γεννά περίπου 40-60 µικρά. Η 
αναπαραγωγική δραστηριότητα σταµατά όταν η θερµοκρασία του νερού κατέβει κάτω από τους 
18ο C.  

Παρόλο που παγκοσµίως η εισαγωγή του είδους έγινε µε σκοπό την καταπολέµηση των 
κουνουπιών, ο χρόνος έδειξε πως η προσπάθεια αυτή είχε ελάχιστα ή και καθόλου θετικά 
αποτελέσµατα. Αντιθέτως, η παρουσία του είδους σε ένα σύστηµα έχει πια επισήµως 
αναγνωριστεί ως η κύρια αιτία µείωσης ή και εξαφάνισης πολλών ενδηµικών πληθυσµών της 
Ευρώπης (κυρίως είδη των γενών Valencia και Aphanius). 

«Άγρια µορφή» Cyprinus carpio, Πηγή Ιλαρίωνα

G. holbrooki, π. Αλιάκµονας - Μελιδόνι 
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Συστηµατική διευκρίνιση. Μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα το είδος αναγνωριζόταν ως 
Gambusia affinis. Σύµφωνα µε τους Kottelat & Freyhof (2007), δεν υπάρχει επιβεβαιωµένη 
παρουσία του Gambusia affinis στην Ευρώπη.  

Περιοχή µελέτης  
Υλικό: Αλιεύτηκαν 5 άτοµα, σε κλάση µεγέθους < 5 cm. 

Κατανοµή: Στην περιοχή µελέτης το είδος αυτό αλιεύτηκε σηµειακά, σε ένα σταθµό στον µέσο 
ρου του π. Αλιάκµονα (περιοχή Μελιδόνι). 
 

9. Gobio cf. bulgaricus  
Drensky, 1926 / Γυφτόψαρο, Aegean gudgeon  

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Έχει καταγραφεί και 
στις γειτονικές χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, και 
ΠΓ∆Μ (Kottelat & Freyhof 2007). Στην 
Ελλάδα ζει σε 15 µεγάλες υδρολογικές 
λεκάνες: στους ποταµούς Έβρο, Άβα, 
Φιλιούρη, Κοµψάτο, Κόσσινθο, Λασπιά, 
Νέστο, Στρυµώνα, Αξιό, Γαλλικό, Αλιάκµονα 
και στις λίµνες Βιστωνίδα, ∆οϊράνη, Βεγορίτιδα και Καστοριάς (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Συνήθως απαντάται σε τµήµατα ρεµάτων και ποταµών µε µέτρια ροή και 
αµµώδες ή χαλικώδες υπόστρωµα, όπου και ζει επάνω ή κοντά στον πυθµένα (Kottelat & 
Freyhof 2007). Γενικά, πολύ λίγα είναι γνωστά για τη βιολογία του είδους. 

Συστηµατική διευκρίνιση. Μέχρι πρόσφατα το είδος αυτό µαζί µε πολλά άλλα στην Ευρώπη 
θεωρείτο ότι ανήκε σε µία ταξινοµική µονάδα, το Gobio gobio (Kottelat & Freyhof 2007). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 11 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 5-10cm και 10-15cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 4 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Το είδος αυτό δεν έχει προσδιοριστεί µε 
βεβαιότητα στην περιοχή µας κατά την περίοδο της έρευνας. Αυτό διότη στον Αλιάκµονα 
υπάρχει πρόβληµα σύγχησης µε τα είδη που απαντούν εκεί και µέχρι πρόσφατα είχε αναφερθεί 
ότι υπάρχουν τρία είδη Gobio στον ποταµό. Βέβαια  

Η παρουσία του πρωτοεπιβεβαιώθηκε στον άνω ρου του Αλιάκµονα αρκετά παλαιότερα 
(Economidis 1981). Ωστόσο, πολύ λίγα είναι γνωστά για το είδος, επειδή αφενός ο 
προσδιορισµός του στο πεδίο είναι δύσκολος λόγο της πιθανής σύγχυσής του µε το 
Romanogobio elimeius, αφετέρου η αφθονία του είναι πολύ µικρή. Επειδή αλιευτήκαν ελάχιστα 
άτοµα γνωρίζουµε πολύ λίγα για την βιολογία του στον Αλιάκµονα. Αντίθετα µε το 
Romanogobio elimeius, που είναι πιο µικρό και λεπτό ψάρι, το τάξον που αποκαλούµε εδώ 
Gobio cf. bulgaricus δεν βρέθηκε σε τόσο ταχύροα τµήµατα του ποταµού. Επίσης ήταν εµφανές 
ότι αναζητά κάλυψη σε φυτά, κλαδιά κ.λπ. και ότι προτιµά το λεπτόκοκκο υπόστρωµα, συνήθως 
κοντά σε ελώδεις όχθες (περιοχές µε ελόφυτα όπως Typha, Sparganium, Carex κ.α.). 
 

G. cf. bulgaricus, άνω ρους Αλιάκµονα - Βοτάνι
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10. Lepomis gibbosus 
 (Linnaeus, 1758) / Ηλιόψαρο, Pumpkinseed 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Ενδηµικό είδος της 
νότιας Αµερικής. Από το 1880 έγιναν 
εκτεταµένες εισαγωγές του στην Ευρώπη, ως 
διακοσµητικό ψάρι ενυδρείου. Έκτοτε 
εξαπλώθηκε σε υδάτινα συστήµατα σε όλη την 
Ευρώπη, από την Πορτογαλία έως την νότια 
Ουκρανία. Ιδιαίτερα διαδεδοµένο είδος στις 
Μεσογειακές χώρες (Kottelat & Freyhof 2007). 
Στην Ελλάδα είναι το έβδοµο πιο διαδεδοµένο 
εισαχθέν είδος, διαβιώντας σε 10 µεγάλες υδρολογικές λεκάνες: π. Έβρος, π. Νέστος, π. 
Στρυµώνας, π. Αξιός, π. Γαλλικός, π. Λουδίας, Λ. Καστοριάς, π. Αλιάκµονας, Λ. Μικρή & 
Μεγάλη Πρέσπα και π. Αχελώος  (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Είδος ευρύοικο και τοπικά ευρύαλο. Μπορεί να επιβιώσει σε µεγάλα 
ποτάµια, λίµνες και µικρές λιµνούλες, κανάλια καθώς και σε υφάλµυρα νερά µε αργή ή καθόλου 
ροή. Έχει βρεθεί και σε εκβολικά συστήµατα µε αλατότητα µέχρι και 18,2%ο. Ζει µέχρι οκτώ 
χρόνια και φθάνει σε µήκος µέχρι και τα 30 cm TL (Kottelat & Freyhof 2007). Αναπαράγεται για 
πρώτη φορά στα 1-3 χρόνια, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, ανάλογα µε το σύστηµα και όταν η 
θερµοκρασία φθάνει τους 16-18οC. Τα αρσενικά άτοµα φτιάχνουν µικρά βαθουλώµατα σε 
αµµώδες ή χαλικώδες υπόστρωµα, σε ρηχά και ηλιόλουστα τµήµατα κατά µήκος της όχθης, 
δηµιουργώντας µία µικρή αποικία από φωλιές. Κάθε αρσενικό µπορεί να ζευγαρώσει µε αρκετά 
θηλυκά στην ίδια φωλιά, την οποία και υπερασπίζεται µέχρι την εκκόλαψη των αυγών. Τρέφεται 
µε βενθικούς ασπόνδυλους οργανισµούς (Kottelat & Freyhof 2007). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Καταγράφηκε 1 άτοµο, σε κλάση µεγέθους 11-15cm. 

Κατανοµή: Το µοναδικό αυτό άτοµο δεν ξεπερνούσε τα 15cm TL και παρατηρήθηκε στο Άργος 
Ορεστικό. Πιθανότατα το είδος εισήλθε µέσα στον Άνω ρου του Αλιάκµονα από της τάφρο που 
ενώνει την Λίµνη της Καστοριάς µε τον εν λόγω ποταµό. Άλλωστε, αναφέρεται ότι απαντά στην 
Λ. Καστοριάς, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διαβιεί πληθυσµός µέσα στην Λίµνη Πολυφύτου. 
Το είδος είναι ένα εξαιρετικά επεκτατικό ξενικό και «επικίνδυνο» είδος για τους πληθυσµούς 
των αυτόχθονων ειδών ψαριών.  
 

11. Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum, 1792) / Ιριδίζουσα Πέστροφα ή Αµερικάνικη πέστροφα, Rainbow trout 

Γενικά στοιχεία  
Γεωγραφική κατανοµή. Το ξενικό αυτό είδος αρχικά εισήχθη στην χώρα στις αρχές του 1950 
από την Ελβετία, σε ένα µεγάλο αριθµό ποταµών και ολιγοτροφικών λιµνών (Economidis 2000). 
Εκτεταµένοι εµπλουτισµοί µε το συγκεκριµένο είδος συνεχίζουν να γίνονται µέχρι και σήµερα, 
µε σκοπό την τόνωση της ερασιτεχνικής αλιείας. Εκτός αυτού, η ιριδίζουσα πέστροφα αποτελεί 
σήµερα προϊόν εντατικής καλλιέργειας σε αρκετές µονάδες σε όλη τη χώρα, µε αποτέλεσµα ένας 

L. gibbosus, FishBase 2008 
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O. mykiss, ρέµα Κοροµηλιάς

σηµαντικός αριθµός ψαριών να διαφεύγει στα 
παρακείµενα υδάτινα οικοσυστήµατα (Economou 
et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Ζει κυρίως σε 
ολιγοτροφικές λίµνες και σε ποτάµια µε πετρώδη 
πυθµένα. Το είδος φαίνεται να µη µπορεί να 
αναπαραχθεί µε επιτυχία στα διάφορα 
συστήµατα της χώρας (Economidis 1991), µε 
αποτέλεσµα οι πληθυσµοί του να εξαρτώνται 
άµεσα από τους εµπλουτισµούς και από τις 
διαφυγές του είδους από τις µονάδες εκτροφής. 

Περιοχή µελέτης  
Υλικό: Αλιεύτηκαν 2 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 21-25cm και 31-35cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε ένα σταθµό δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Προέρχεται είτε από διαφυγές παρακείµενων 
ιχθυοτροφείων, είτε από εµπλουτισµούς. Στην περιοχή µελέτης συλλέχθηκαν δύο άτοµα σε έναν 
και µόνο σταθµό (στο ρέµα της Κοροµηλιάς), που βρίσκονταν κοντά σε ιχθυοτροφείο της 
περιοχής. Πάντως, το είδος ζει σε θέσεις όµοιες σχετικά µε εκείνες της πέστροφας (Salmo 
pelagonicus), παρουσιάζοντας παράλληλα παρόµοια συµπεριφορά. 
 

12. Perca fluviatilis  

Linnaeus, 1758 / Περκί, πέρκα, Perch 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Είδος διαδεδοµένο 
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, από την 
Σκανδιναβία, µε εξαίρεση την Ιβηρική 
Χερσόνησο, µέχρι την κεντρική Ιταλία και την 
Αδριατική καθώς και στο Αιγαίο: λεκάνη π. 
Έβρου και από την λεκάνη του π. Στρυµώνα 
µέχρι τον Αλιάκµονα, στην λεκάνη του π. Aral 
στη Σιβηρία, στα ποτάµια που χύνονται στον 
Αρκτικό Ωκεανό, ανατολικά του Kolyma. Εισαχθέν στο δέλτα του Ebro (Ισπανία), στην 
κεντρική και νότια Ιταλία, στην λίµνη Skadar (Μαυροβούνιο, Αλβανία), στον π. Amur (Σιβηρία), 
στη νότια Αφρική και στην Αυστραλία, όπου χρησιµοποιείται ευρύτατα στις ιχθυοκαλλιέργειες 
(Kottelat & Freyhof 2007, FishBase 2008). Για την Ελλάδα, πιο αναλυτικά, έχει καταγραφεί στις 
λεκάνες των ποταµών Έβρου, Στρυµώνα, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα και Πηνειού Θεσσαλίας 
καθώς και στις λίµνες ∆οϊράνη και Βόλβη, µε τον πληθυσµό στην τελευταία να έχει εξαφανιστεί 
ή να κινδυνεύει µε εξαφάνιση. Επίσης, έχει εισαχθεί µέσω εµπλουτισµών στους ποταµούς Νέστο 
και Αχελώο, στη λίµνη της Καστοριάς, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές εισαγωγής 
του και στο σύστηµα του ποταµού Αλφειού της Πελοποννήσου (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Ζει σε µία ποικιλία ενδιαιτηµάτων, από λιµνοθάλασσες, λίµνες όλων των 
τύπων, µέχρι και µεσαίου µεγέθους ποτάµια συστήµατα (Kottelat & Freyhof 2007). Αποφεύγει 
τα κρύα και µε γρήγορη ροή νερά, όπου µπορεί µεν να εισέλθει και να επιβιώσει, αλλά δεν 

P. fluviatilis, κύριος ρους Αλιάκµονα , 
κατάντη Οσίου Ιλαρίωνα 
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µπορεί να αναπαραχθεί. Συνήθως βρίσκει καταφύγιο δίπλα ή ανάµεσα σε βράχους, ενώ αφθονεί 
σε θέσεις µε πυκνή υδρόβια βλάστηση. Μπορεί να φτάσει µέχρι και τα 60 cm SL, και τα 4,750 gr 
µέγιστο βάρος (FishBase 2008).  

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ατόµων που έφθασαν σε ηλικία µέχρι και 21 ετών, αλλά συνήθως 
ζει µέχρι τα 6 χρόνια. Τα αρσενικά φθάνουν σε γεννητική ωριµότητα σε ηλικία 1-2 ετών, ενώ τα 
θηλυκά στα 2-4 έτη. Αναπαράγεται από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Ιούλιο, ανάλογα µε το 
γεωγραφικό πλάτος και το υψόµετρο και όταν η θερµοκρασία του νερού φθάσει περίπου τους 6 
οC. Μπορεί να πραγµατοποιήσει µικρές αναπαραγωγικές µεταναστεύσεις. Το θηλυκό συνήθως 
ζευγαρώνει µε πολλά αρσενικά, µία φορά το χρόνο. Κολυµπάει κυκλικά στην θέση που 
επιλέχτηκε για την αναπαραγωγή, ακολουθούµενο από ένα αρσενικό, ενώ άλλα βρίσκονται σε 
αναµονή. Τα αυγά σε σχήµα πλεξούδας ελευθερώνονται από το θηλυκό καθώς εκείνο εκτελεί 
συνεχείς σπειροειδείς κινήσεις προς την φορά του ρολογιού. Όλα τα αυγά ελευθερώνονται και 
γονιµοποιούνται µέσα σε πέντε περίπου δευτερόλεπτα, σε µία και µόνη πλεξούδα, η οποία 
παίρνει µία ελικοειδή µορφή πλεγµένη µε υλικό του υποστρώµατος. Οι λάρβες είναι θετικές στον 
φωτοτακτισµό, ζουν στα ανοιχτά νερά και τρέφονται µε πελαγικούς οργανισµούς. Για τον λόγο 
αυτό διασκορπίζονται σε µεγάλες αποστάσεις µε την βοήθεια των ρευµάτων (Kottelat & Freyhof 
2007). 

Τρέφεται καθηµερινά, κυνηγώντας κυρίως την ανατολή ή την δύση του ηλίου, χρησιµοποιώντας 
κάθε διαθέσιµη λεία. Οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα συνήθως τρέφονται µε πλαγκτονικά 
ασπόνδυλα. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού όµως, πολλά νεαρά άτοµα βγαίνουν στα ρηχά 
για να τραφούν µε βενθικούς οργανισµούς. Συχνά γίνεται ιχθυοφάγο σε µέγεθος 12cm SL, 
περίπου. Πληθυσµοί µε διαφορετική «ιστορία ζωής» (ζωοπλαγκτονοφάγοι, ιχθυοφάγοι, 
βενθοφάγοι) έχει παρατηρηθεί να συµβιώνουν και µέσα στην ίδια λίµνη, διατηρώντας πολλές 
φορές διαφορετική χρονική περίοδο και πεδίο αναπαραγωγής (Kottelat & Freyhof 2007). 

Είναι ένα εµπορικό είδος, ευρέως διαδεδοµένο σε εµπλουτισµούς, γνωστό για την νόστιµη και µε 
λιγοστά κόκκαλα σάρκα του. 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 19 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm και 21-25cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 3 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Το είδος βρέθηκε στη λίµνη Πολυφύτου και 
στους παρακείµενους σταθµούς δειγµατοληψίας. Συλλέχθηκαν πολύ λίγα άτοµα ώστε να 
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τον τρόπο που ζει στο σύστηµα του Αλιάκµονα. Φαίνεται 
πάντως, ότι εισέρχεται τακτικά και µέσα στον ποταµό Αλιάκµονα, χωρίς όµως να δείχνει 
δυνατότητα εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του συστήµατος. Στον Άνω ρου του ποταµού 
πιθανότατα να εισέρχεται περιστασιακά από την τάφρο που ενώνει την Λίµνη Καστοριάς µε τον 
ποταµό – όµως η δική µας έρευνα δεν εντόπισε κανένα άτοµο ανάντη του Φράγµατος Ιλαρίωνα.  

 

13. Pseudorasbora parva  
(Temminck & Schlegel, 1846) / Pseudorasbora.  

Γενικά στοιχεία  
Γεωγραφική κατανοµή. Ενδηµικό της Ασίας, από τον ποταµό Amur µέχρι και τον π. Zhujiang 
(Pearl River) (Σιβηρία, Κορέα, Κίνα). Εισήχθη στην Ρουµανία το 1961 από λάθος, µαζί µε 
λάρβες του είδους Ctenopharyngodon idella από τον π. Changjiang, και µε τον ίδιο τρόπο, σε 
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Ρωσία και Ουκρανία από τον π. Amur. Κατόπιν, 
εξαπλώθηκε σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, είτε 
εισβάλοντας µόνο του στα γειτονικά συστήµατα, 
είτε εισερχόµενο κατά λάθος, µέσω 
εµπλουτισµών του µε λάρβες άλλων ειδών. 
Σήµερα είναι ευρέως διαδεδοµένο, ειδικά στην 
ανατολική Ευρώπη, ενώ ακόµα εξαπλώνεται 
στην κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη, 
έχοντας φτάσει σε Γαλλία, Ολλανδία, ∆ανία, 
Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία και 
Αλγερία (Kottelat & Freyhof 2007). Στην 
Ελλάδα, είναι όγδοο στη σειρά κατάταξης των 
δέκα πιο διαδεδοµένων ξενικών ειδών, 
αναπαραγόµενο επιτυχώς σε 10 µεγάλες υδρολογικές λεκάνες: π. Έβρος, π. Νέστος, π. 
Στρυµώνας, Λ. Βόλβη, π. Αξιός, π. Λουδίας, π. Αλιάκµονας, Λ. Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, π. 
Άραχθος και π. Αχελώος (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Ευρέως διαδεδοµένο σε µία ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Συνήθως αφθονεί 
σε µικρά κανάλια και λιµνούλες µε υδρόβια βλάστηση. Αναπαράγεται σε θέσεις µε στάσιµο, ή µε 
πολύ αργής ροής νερό (Kottelat & Freyhof 2007). Φθάνει σε µέγιστο µήκος τα 11cm TL 
(FishBase 2008). Στον Αλιάκµονα, όµως, στην θέση DSKarpero, αλιεύτηκαν δύο (2) άτοµα άνω 
των 11 και ένα 1 άτοµο άνω των 15cm TL. Ζει µέχρι 3 χρόνια (Kottelat & Freyhof 2007), αλλά 
έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ατόµων 5 ετών (FishBase 2008). Φθάνει σε αναπαραγωγική 
ωριµότητα στο 1ο έτος της ηλικίας του. Τα αρσενικά είναι µεγαλύτερα σε µήκος και σε ύψος από 
τα θηλυκά, µε πιο σκούρους και φωτεινούς χρωµατισµούς, ενώ γίνονται γκριζο-γάλαζα την 
περίοδο της αναπαραγωγής. Αναπαράγονται από τον Μάρτιο µέχρι και τον Ιούνιο. Τα θηλυκά 
γεννούν 3-4 φορές κατά τη διάρκεια µίας αναπαραγωγικής περιόδου. Τα αρσενικά καθαρίζουν 
µία περιοχή µε πέτρες ή/και µε φυτά για την προσκόλληση των αυγών, τα οποία και φυλάσσουν 
µέχρι την εκκόλαψή τους (Kottelat & Freyhof 2007). 

Το είδος τρέφεται µε ένα µεγάλο εύρος µικρών καρκινοειδών, έντοµα ή ακόµα και φυτά 
(Kottelat & Freyhof 2007). Έχει αναφερθεί επίσης ότι τρέφεται µε µικρά ψάρια και αυγά ψαριών 
(FishBase 2008). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 704 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm και 16-20cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 16 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Εισαχθέν είδος που έχει πρόσφατα επιτυχώς 
εισχωρήσει στο σύστηµα του Αλιάκµονα, στον µέσω και κάτω ρου, ενώ απουσιάζει από τα πολύ 
ψυχρά νερά του άνω ρου και από ορισµένους παραπόταµους αυτού. Καταλαµβάνει όλα τα 
ενδιαιτήµατα του ποταµού, αλλά αφθονεί κυρίως σε θέσεις µε σχετικά χαµηλή ροή και µε 
περιοχές κάλυψης στις όχθες από υδρόβια και κυρίως ελώδη βλάστηση (αναδυόµενη ή και 
βυθισµένη στο νερό). Εντύπωση προκαλεί και η συχνή παρουσία του σε ταχύροες ζώνες του 
ποταµού. Το µικρό αυτό ψάρι είναι εξαιρετικά επεκτατικό και «επικίνδυνο» είδος για τους 
τοπικούς ιχθυοπληθυσµούς. 
   

14. Romanogobio elimeius 
(Kattoulas, Stephanidis & Economidis, 1973) / Μουστακάς, Greek stone gudgeon. 

P. parva, π. Αλιάκµονας, κατάντη Νεάπολης
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Γενικά στοιχεία   
Γεωγραφική κατανοµή. Ενδηµικό των 
Βαλκανίων. Έχει καταγραφεί στις υδρολογικές 
λεκάνες του π. Αξιού (ΠΓ∆Μ, Ελλάδα), π. 
Λουδία, π. Αλιάκµονα και π. Πηνειού Θεσσαλίας 
(Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Ζει στον κύριο ρου 
µεγάλων ποταµών και παραπόταµων, σε σχετικά 
µεγάλο βάθος, µε αµµώδες υπόστρωµα κοντά σε 
ρηχούς υφάλους (Kottelat & Freyhof 2007). 

Συστηµατική διευκρίνιση. Σύµφωνα µε τους 
Kottelat & Freyhof (2007) «υπάρχει δυσκολία 
στον διαχωρισµό των ειδών Romanogobio banarescui και R. stankovi από το R. elimeius, 
βασιζόµενοι στο διαθέσιµο υλικό και την βιβλιογραφία, γι’ αυτό και προς το παρόν τα δεχόµαστε 
ως συνώνυµα».  

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 548 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm και 11-15cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 29 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Εξάπλωση σχεδόν σε όλο το φάσµα της 
περιοχής µελέτης του ποταµού Αλιάκµονα, µε παρουσία και στους κύριους παραποτάµους 
(Βενέτικο, Πραµόριτσα, Σιούτσα), αλλά χωρίς µεγάλες αφθονίες. Το είδος είναι σίγουρα ρεόφιλο 
(προτιµά σχετικά ταχύροα τµήµατα του ποταµού Αλιάκµονα) και φαίνεται να µην ευδοκιµεί σε 
λιµναίο περιβάλλον (δεν βρέθηκε στην Λ. Πολυφύτου). Τα περισσότερα άτοµα πιάστηκαν στο 
µέσω του υγρού δίαυλου (όχι κοντά στις όχθες), και σχεδόν πάντα πολύ  κοντά στον πυθµένα. 
Παρά το µικρό του µέγεθος, δε φάνηκε να περιορίζεται από τις έντονες ροές, αντιθέτως φαίνεται 
να τις επιζητεί. Περισσότερο δείχνει να επηρεάζεται από το υπόστρωµα, υπό την έννοια να βρει 
σηµεία για να κρυφτεί, αλλά και να τραφεί. Τέτοιου είδους υποστρώµατα ήταν στον Αλιάκµονα 
τα πετρώδη και χαλικώδη υποστρώµατα, χωρίς όµως να αποκλείονται και αµµώδη υποστρώµατα 
εάν παρακείµενα υπάρχουν άλλου είδους καταφύγια όπως βλάστηση, πέτρες, κ.λπ. Οι 
µεγαλύτερες παρατηρούµενες αφθονίες στο σύστηµα του Αλιάκµονα ήταν σε θέσεις µε αρκετή 
ροή νερού, και χαλικώδες υπόστρωµα ή σε µέγεθος κροκάλας. Αν και το µεγαλύτερο άτοµο που 
αλιεύτηκε (π. Βενέτικος) ανήκε στην κλάση των 10-15cm TL, όλα τα υπόλοιπα άτοµα που 
βρέθηκαν ήταν µικρότερα από 10cm TL. 

 

15. Rutilus rutilus   
(Linnaeus, 1758) / Τσιρώνι, Roach. 

Γενικά στοιχεία  
Γεωγραφική κατανοµή. Στην Ευρώπη 
εκτείνεται βόρεια των Πυρηναίων και των 
Άλπεων, ανατολικά των υδρολογικών λεκανών 
των π. Ural και Eya (λεκάνη Κασπίας θάλασσας). 
Στην λεκάνη του Αιγαίου εµφανίζεται στους R. rutilus, κατάντη Οσίου Ιλαρίωνα 

R. elimeius, π. Αλιάκµονας, κατάντη Νεάπολης
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ποταµούς Πηνειό, Αξιό, Στρυµώνα, Έβρο και στις λίµνες Βεγορίτιδα και Καστοριά. Στην Ασία: 
στην λεκάνη του Μαρµαρά και στον κάτω ρου του π. Sakarya, στην Ανατολία, στη λεκάνη του π. 
Aral, και στη Σιβηρία από την λεκάνη του π. Ob ανατολικά µέχρι την λεκάνη του π. Lena. 
Απουσιάζει από την Ιβηρική Χερσόνησο, τη λεκάνη της Αδριατικής, την Ιταλία, τη Μεγάλη 
Βρετανία βόρεια των 56οΝ και από την Σκανδιναβία βόρεια των 69οΝ. Τοπικά εισαχθέν στην 
Ισπανία, ενώ έχει εισαχθεί και κατόπιν έχει εισβάλει και σε συστήµατα της βορειοανατολικής 
Ιταλίας (Kottelat & Freyhof 2007). Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί η παρουσία του, εκτός από τα 
αναφερθέντα πιο πάνω συστήµατα, στις λεκάνες των ποταµών Φιλιούρη, Κοµψάτου, Κόσσινθου, 
Λασπιά, Νέστου, Ρίχιου, Ανθεµούντα, Λουδία, Αλιάκµονα και στις λίµνες Βιστωνίδα, Βόλβη και 
∆οϊράνη (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Το Rutilus rutilus διαβιεί σε ποικιλία ενδιαιτηµάτων, κυρίως στα χαµηλά 
τµήµατα των ποταµών. Ευδοκιµεί σε εύτροφες λίµνες, σε µεγάλα ή µεσαίου µεγέθους ποτάµια 
συστήµατα και στις ζώνες πληµµυρών. Εκµεταλλεύεται την καναλοποίηση, την δηµιουργία 
φραγµών και την ελαφριά οργανική ρύπανση. Βρίσκεται επίσης και σε µικρά, χαµηλού 
υψοµέτρου ρέµατα και λιµνοθάλασσες. Σε ποταµούς µε γρήγορη ροή περιορίζεται σε σηµεία που 
το ποτάµι απλώνεται δηµιουργώντας µικρολίµνες, για να διαχειµάσει (Kottelat & Freyhof 2007).  

Ζει µέχρι και 13 χρόνια. Τα αρσενικά φθάνουν σε γεννητική ωριµότητα στα 2-3 χρόνια και τα 
θηλυκά ένα χρόνο αργότερα, όταν φθάσουν σε µέγεθος περίπου τα 10 cm TL. Πραγµατοποιούν 
µικρές αναπαραγωγικές µεταναστεύσεις, ξεκινώντας µερικές φορές από τις αρχές Σεπτεµβρίου. 
Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, σε θέσεις µε πυκνή υδρόβια βλάστηση, σε 
µικρολίµνες, σε ζώνες πληµµυρών ή σε ρηχά, µε φυτικό ή χαλικώδες υπόστρωµα και όταν η 
θερµοκρασία του νερού ανέβει πάνω από τους 12 οC. Συνήθως, όλος ο πληθυσµός αναπαράγεται 
οµαδικά, σε µία περίοδο 5-10 ηµερών. Τα αυγά του είναι κολλώδη και εκκολάπτονται σε 12 
περίπου ηµέρες. Οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα παραµένουν στα ρηχά όπου και βρίσκουν 
καταφύγιο (Kottelat & Freyhof 2007). 

Είναι είδος πολύ προσαρµοστικό στην διατροφή του. Τρέφεται µε βενθικά µακροασπόνδυλα, 
ζωοπλαγκτόν και φυτικό υλικό. Πληθυσµοί, στην διατροφή των οποίων επικρατεί το φυτικό 
υλικό, εµφανίζουν φαινόµενα νανισµού. Το είδος µπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει τροφικές 
συνήθειες και από βενθικά ασπόνδυλα να καταναλώσει ζωοπλαγκτό, όταν υπάρχει αφθονία 
τροφής ή όταν χρειάζεται να αποφύγει θηρευτές ή ανταγωνιστές. Όσο µεγαλώνει όµως γίνεται 
όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αλλαγής από ζωοπλαγκτό σε βενθικά µακροασπόνδυλα 
(chironomids, µαλάκια). Όταν τα άτοµα φτάσουν τα 12cm TL, τότε µπορούν να εισάγουν και το 
µύδι του γλυκού νερού Dreissena στην διατροφή τους (σε τέτοιο µέγεθος έχουν την δυνατότητα 
να συνθλίψουν το κέλυφος), ένα είδος τροφής που µπορεί να αυξήσει πολύ το ρυθµό ανάπτυξής 
τους (Kottelat & Freyhof 2007).  

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 43 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 21-25cm και 
26-30cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 3 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Ως λιµνόφιλο είδος, αλιεύτηκε στη λίµνη 
Πολυφύτου καθώς και στους παρακείµενους σε αυτήν σταθµούς δειγµατοληψίας (κατάντη του 
Όσιου Ιλαρίωνα). Τα άτοµα που συλλέχθηκαν ήταν πολύ λίγα, ώστε να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα για την οικολογία ή την βιολογία του είδους, στο σύστηµα του Αλιάκµονα.  
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16. Salmo cf pelagonicus  
Karaman, 1938 Πέστροφα, Pelagos trout. 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Σύµφωνα µε τον 
πρόσφατο διαχωρισµό (Kottelat & Freyhof 
2007), το είδος Salmo pelagonicus εκτείνεται από 
τον κάτω ρου του ποταµού Αξιού (σύστηµα 
Crna, ΠΓ∆Μ) µέχρι και τις υδρολογικές λεκάνες 
του άνω Αλιάκµονα. Πιο συγκεκριµένα, στην 
περιοχή µελέτης το είδος βρέθηκε στους 
παραπόταµους της Κοροµηλίας και στον άνω και 
µέσο ρου του παραπόταµου Βενέτικου (Economou et al. 2007, παρούσα έρευνα). 

Οικολογία - Βιολογία. Όπως και το Salmo trutta της Ευρώπης, το Salmo pelagonicus είναι είδος 
που ζει κυρίως σε ορεινά ποτάµια και ρέµατα, µε τρεχούµενα, κρύα και κορεσµένα σε οξυγόνο 
νερά. Προτιµά τις περιοχές εκείνες που διαθέτουν πετρώδες υπόστρωµα, ικανή κάλυψη µε τη 
µορφή µεγάλων βυθισµένων βράχων και ριζών, καθώς και θέσεις µε υψηλή παρόχθια βλάστηση. 
∆εν έχει ανθεκτικότητα στην αλλοίωση του ενδιαιτήµατος ή της ποιότητας του νερού που 
διαβιεί. Αν και τα µεγαλύτερα άτοµα που αλιεύτηκαν (π. Κοροµηλιάς) ανήκαν στην κλάση 
µεγέθους 35-40 cm TL, λίγα ήταν τα άτοµα που βρέθηκαν µεγαλύτερα από 30 cm TL. Η 
αναπαραγωγή του πραγµατοποιείται, τυπικά, από τον Οκτώβριο µέχρι και το Φεβρουάριο, σε 
ποταµούς και ρέµατα µε χαλικώδη υπόστρωµα, όπου και γίνεται η εναπόθεση των αυγών.  

Συστηµατική διευκρίνιση. Η πέστροφα της ηπειρωτικής Ευρώπης, Salmo trutta, είναι 
ποικιλόµορφο και γενετικά ετερογενές είδος – µε διάφορους µορφολογικούς τύπους (Laikre et al. 
1999). Αυτή η εκτεταµένη γενετική και φαινοτυπική ετερογένεια, ακόµη και ανάµεσα σε 
τοπικούς πληθυσµούς, δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα συστηµατικής ταξινόµησης. Μέχρι 
πρόσφατα οι πιο διαδεδοµένες πέστροφες των ρεµάτων της Μεσογειακής λεκάνης ονοµάζονταν 
Salmo macrostigma και έτσι αναφέρεται το είδος που απαντάται στην Ελλάδα στους καταλόγους 
της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Η χρήση του προσδιορισµού macrostigma όµως, θεωρείται 
παρωχηµένη, επειδή οι µορφές πέστροφας της δυτικής Μεσογείου που είχαν αρχικά αυτό το 
όνοµα έχουν αναδιαρθρωθεί (Laikre et al. 1999) και έχει αποδειχθεί  πλέον ότι υπάρχει υψηλή 
γενετική ποικιλότητα εντός των Μεσογειακών πληθυσµών (Apostolidis et al. 1999). Η πέστροφα 
της δυτικής Πίνδου θεωρείται πλέον ξεχωριστό είδος (Kottelat 1997, Bobori & Economidis 
2006) και έχει ονοµαστεί Salmo farioides, ενώ η πέστροφα του Αλιάκµονα αποδίδεται στο είδος 
Salmo pelagonicus (Kottelat & Freyhof 2007). Οι επανειληµµένες, ωστόσο, απελευθερώσεις και 
εµπλουτισµοί που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά καιρούς και σε πολλούς ποταµούς της 
Μακεδονίας, µε την πέστροφα του Αχελώο (Salmo farioides) καθώς και µε πιθανά υβρίδια από 
Salmo trutta, κάνει εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστούν στο πεδίο οι πέστροφες της περιοχή 
µελέτης (Apostolidis et al. 1999, Αποστολίδης Α., προσωπική επικοινωνία). Για τον λόγο αυτό 
προσδίδουµε στο όνοµα της «άγριας πέστροφας» της περιοχής µελέτης το ακρωνύµιο «cf.» που 
σηµαίνει ότι το είδος δεν έχει προσδιορισθεί µε βεβαιότητα στο πεδίο. 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 246 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 21-25cm, 26-
30cm, 31-35cm, 36-40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 7 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

S. pelagonicus, Ρέµα Κοροµηλιάς 
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Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Αλιεύτηκε µόνο στα ανάντη τµήµατα του 
συστήµατος του π. Αλιάκµονα. Πιο συγκεκριµένα η εξάπλωσή του περιορίζεται στον 
παραπόταµο του Αλιάκµονα Βενέτικο και στο ρέµα της Κοροµηλιάς (Νοµός Καστοριάς).  

 

17. Silurus glanis  
Linnaeus, 1758 / Γουλιανός, European catfish. 

Γενικά στοιχεία   
Γεωγραφική κατανοµή. Το είδος εκτείνεται στο 
Βορρά της Ευρασίας: στην Βαλτική, στη Μαύρη 
Θάλασσα, στην Κασπία, στη λίµνη Αράλη, µέχρι 
και την βόρεια Σουηδία και Φιλανδία. Στο Αιγαίο 
στην λεκάνη του Έβρου και από την λεκάνη του 
Στρυµώνα µέχρι και την λεκάνη του Σπερχιού, 
καθώς και σε συστήµατα της Μικράς Ασίας. 
Απουσιάζει από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Έχει 
εισαχθεί στην λεκάνη του Rhône από το 1857 και στην Βρετανία κατά το δεύτερο µισό του 19ου 
αι. Σήµερα έχει επεκταθεί µέσω εµπλουτισµών σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και στη λίµνη 
Balkhash στο Καζακστάν (Kottelat & Freyhof 2007). Πιο αναλυτικά για τη χώρα µας, είναι 
αυτόχθον στις υδρολογικές λεκάνες των ποταµών Έβρου, Στρυµώνα, Ρίχιου, Αξιού, Λουδία, 
Αλιάκµονα και Πηνειού Θεσσαλίας καθώς και στις λίµνες Βόλβη, ∆οϊράνη, Βεγορίτιδα και 
Καστοριάς, ενώ υπάρχουν µη επιβεβαιωµένες πληροφορίες για τη λίµνη Βιστωνίδα, τον ποταµό 
Σπερχειό (µε αµφιβολία αν είναι αυτόχθον ή εισαχθέν) καθώς και στον ποταµό Νέστο (στο 
τµήµα του ποταµού που ανήκει στη Βουλγαρία). Επίσης, έχει εισαχθεί στις λίµνες Μικρή και 
Μεγάλη Πρέσπα, στην Παµβώτιδα και στις λεκάνες των ποταµών Αχελώου και Αλφειού 
Πελοποννήσου (Economou et al. 2007).  

Οικολογία - Βιολογία. Ζει σε µεγάλα ή µεσαίου µεγέθους ποτάµια, στο πεδινό τµήµα τους και 
σε λίµνες µε υδρόβια βλάστηση. Αναπαράγεται στα ποτάµια, σε θέσεις µε ρηχά, ζεστά νερά, που 
έχουν πολύ υδρόβια βλάστηση και σχεδόν καθόλου ή σχετικά χαµηλή ροή.  

Είναι ένα από τα µεγαλύτερα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης. Ζει µέχρι και 80 
χρόνια στη φύση. Αναπαράγεται για πρώτη φορά στα 2-3 χρόνια, όταν το βάρος του έχει φθάσει 
τα 1-2 kg. Η ωοτοκία διαρκεί από τον Απρίλιο µέχρι τον Ιούνιο ή και µέχρι τον Αύγουστο στις 
βορειότερες περιοχές, όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 20 οC. Στα πεδία αναπαραγωγής τα 
αρσενικά υπερασπίζονται µία µικρή περιοχή, στην οποία σκάβουν ένα βαθούλωµα και φτιάχνουν 
µια φωλιά µε φυτικά υλικά ή καθαρίζουν το υπόστρωµα σε φυσικά βαθουλώµατα ανάµεσα σε 
ρίζες δέντρων. Στη συνέχεια ζευγαρώνουν µε έναν πρωτότυπο εναγκαλισµό του αρσενικού προς 
το θηλυκό. Τα αυγά εκκολάπτονται σε 2-3 ηµέρες και οι λάρβες παραµένουν στην φωλιά, 
φυλασσόµενες πάντα από το αρσενικό, µέχρι την απορρόφηση του λεκιθικού τους σάκου 
(Kottelat & Freyhof 2007). 

Ο γουλιανός είναι νυχτερινός θηρευτής, που τρέφεται κοντά στον πυθµένα και στη στήλη του 
νερού. ∆είχνει µεγάλη ευαισθησία στους ξαφνικούς εξωτερικούς θορύβους. Στο κεφάλι του έχει 
ένα σύστηµα αισθητηρίων καναλιών που του επιτρέπει να εντοπίσει και να ακολουθήσει τα 
υδροδυναµικά και χηµικά ίχνη που αφήνει πίσω του ένα ψάρι/ Τρέφεται µε ψάρια και άλλα 
υδρόβια σπονδυλωτά. Οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα είναι µόνο βενθικοί θηρευτές, αρνητικοί 
στο φωτοτακτισµό και τρέφονται µε διάφορα είδη ασπονδύλων και µε µικρά ψάρια (Kottelat & 
Freyhof 2007). 

S. glanis, π. Αλιάκµονας, Καρπερό 
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Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 9 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 11-15cm, 21-25cm, 26-30cm, 31-35cm, 36-
40cm και >40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 4 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: είναι γνωστό από τους ντόπιους ψαράδες ότι το 
είδος ευδοκιµεί στη λίµνη Πολυφύτου άλλα και σε αρκετά σηµεία µεταξύ του φράγµατους 
Καρπερού έως την Ζάβορδα. Βρίσκοντας όµως τις κατάλληλες συνθήκες µπορεί να 
εγκατασταθεί και σε τµήµατα του άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα (π.χ. περιοχή Νεάπολης). 
Αλιεύτηκαν λίγα άτοµα και µόνο σε σηµεία του ποταµού µε βαθιά και χαµηλής ροής νερά, όπου 
ταυτόχρονα υπήρχαν µεγάλοι ογκόλιθοι και βράχοι. Στα σηµεία αυτά, φαίνεται να βρίσκει 
κάλυψη σε µικρές σπηλαιώσεις που σχηµατίζονται κάτω από το νερό. Το είδος µπορεί να φτάσει 
σε πολύ µεγάλα µεγέθη (παρατηρήθηκαν 2 άτοµα 1-1,5m που δεν πιάστηκαν) κάτι που κάνει 
δύσκολη τη συλλογή του µε τις συνηθισµένες τεχνικές επιστηµονικής συλλογής ψαριών. 
Πάντως, και λόγω του µεγέθους του δε φαίνεται να περιορίζεται από τη ροή του ποταµού. Εκείνο 
που σίγουρα αποτελεί εµπόδιο στην εξάπλωσή του στον ποταµό είναι η εύρεση κατάλληλων 
σηµείων εγκατάστασης, δηλαδή θέσεων µε µεγάλο βάθος και µε καταφύγια ώστε να µπορεί να 
έχει την κατάλληλη κάλυψη. 

 

18. Squalius vardarensis  
Karaman, 1928 / Τυλινάρι, Ποταµίσιος Κέφαλος, 
Vardar chub. 

Γενικά στοιχεία  
Γεωγραφική κατανοµή. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
συστηµατική διευκρίνιση το είδος αυτό 
εκτείνεται από την υδρολογική λεκάνη του π. 
Σπερχειού µέχρι και την λεκάνη του π. Αξιού 
(Ελλάδα, ΠΓ∆Μ) (Kottelat & Freyhof 2007). Πιο 
αναλυτικά, έχει επιβεβαιωµένη παρουσία στις 
υδρολογικές λεκάνες των ποταµών Αξιού, 
Ανθεµούντα, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκµονα, Μαυρονερίου, Πηνειού Θεσσαλίας και στις λίµνες 
∆οϊράνη, Καστοριά και µε κάποια αµφιβολία για τη συστηµατική διευκρίνιση του πληθυσµού 
στη λίµνη Βεγορίτιδα (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Είναι είδος κυρίως ρεόφιλο που ζει συνήθως σε ποταµούς µε πετρώδες ή 
και αµµώδες υπόστρωµα (Kottlat & Freyhoff 2007, Οικονόµου & συν. 2007). Θεωρείται, όµως, 
«ευρύοικο» είδος και καταλαµβάνει µεγάλη γκάµα διαφορετικών ενδιαιτηµάτων. Απαντάται και 
σε σχετικά στάσιµα νερά, όπως σε λίµνες (Οικονόµου & συν. 2007). Σε τεχνητές λίµνες, ειδικά 
εκεί που η κυκλοφορία του νερού είναι πιο έντονη, µπορεί να βρεθεί σε µεγάλους αριθµούς 
(όπως στην Τ.Λ. Πολυφύτου, παρούσα έρευνα), κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνιστικών 
ειδών και της ικανότητάς του να διαβιεί σε περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερη φυσική βλάστηση, 
χαρακτηριστικό γνώρισµα των τεχνητών λιµνών (Οικονόµου & συν. 2007). 

Στο σύστηµα του Αλιάκµονα το είδος ωριµάζει κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Η 
αναπαραγωγή του πραγµατοποιείται κυρίως σε θέσεις όπου επικρατεί υπόστρωµα πέτρας και 
χαλικιού, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου (Οικονόµου & συν. 2007). 

S. vardarensis, π. Αλιάκµονας, Καρπερό 
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Συστηµατική διευκρίνιση. Μέχρι πολύ πρόσφατα οι πληθυσµοί του είδους, µε βάση τους 
µορφοµετρικούς και µεριστικούς χαρακτήρες, θεωρείτο ότι ανήκαν σε τέσσερις διαφορετικές 
ταξινοµικές µονάδες – διαφορετικά υποείδη του Leuciscus cephalus (Economidis 1974, 
Economidis 1991). Αυτά είναι το L. c. albus (Bonaparte, 1838), το L. c. peloponnensis 
(Valenciennes, 1844) στη δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, το L. c. vardarensis (Karaman, 
1928) και το L. c. macedonicus (Karaman, 1955) στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Ως 
πρόσφατα το είδος που απαντάται στο σύστηµα του ποταµού Αώου ονοµάζοταν Leuciscus 
cephalus vardarensis, ενώ το ίδιο αναφέρεται και στα συστήµατα του Πηνειού, του Αλιάκµονα, 
του Αξιού, του Σπερχειού και του Γαλλικού ποταµού (Economidis & Sinis 1982, Economidis 
1974). Σηµαντική διαφοροποίηση σε αυτή τη θεώρηση προέκυψε από την εργασία των Kottelat 
& Freyhof (2007), όπου αναφέρονται 9 είδη ή αδιευκρίνιστες ταξινοµικές οµάδες που παλιότερα 
υπάγονταν στο Leuciscus cephalus. Οι ακριβείς γεωγραφικές κατανοµές αυτών των νέων ειδών 
(ή υποειδών) δεν είναι γνωστές. Σίγουρο όµως είναι ότι υπάρχουν πράγµατι τουλάχιστο δύο πολύ 
διαφορετικά «υπερ-είδη» του ποταµίσιου κέφαλου, δυτικά και ανατολικά της Πίνδου, και εντός 
αυτών των κατανοµών υπάρχουν ξεχωριστές ταξινοµικές µονάδες µε πολύ µικρές διαφορές 
µεταξύ τους (τοπικά ενδηµικά είδη ή υποείδη). 

Περιοχή µελέτης 
Υλικό: Αλιεύτηκαν 6245 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm, 26-30cm, 31-35cm, 36-40cm και >40cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 53 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Συλλέχθηκε σε όλους σχεδόν τους σταθµούς 
δειγµατοληψίας της περιοχής µελέτης, συµπεριλαµβανοµένης και της λίµνης Πολυφύτου, µε 
εξαίρεση κάποια µικρά ρέµατα όπου και παρατηρήθηκε µόνο η παρουσία του B. balcanicus. 
Είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα πολύ ανθεκτικό, από όλες τις απόψεις, είδος. Φαίνεται όµως να 
προτιµά σηµεία κάτω από φυτά, ρίζες, βράχους και άλλα καταφύγια που υπάρχουν στην όχθη, 
όπου και συλλέχθηκαν τα περισσότερα άτοµα (ακόµη και τα µεγάλα σε µέγεθος). Οι παραπάνω 
θέσεις διέθεταν µικρή ή και καθόλου ροή. Γενικά, η αφθονία του φαίνεται να επηρεάζεται 
περισσότερο από τη δυνατότητα κάλυψής του και από τη ροή του ποταµού, παρά από την 
παρουσία κάποιου συγκεκριµένου υποστρώµατος. 
Το µεγαλύτερο άτοµο που αλιεύτηκε στο σύστηµα (Πηγή Ιλαρίωνα) ήταν 55cm TL, µέγεθος που 
θεωρείται εξαιρετικά µεγάλο, όχι µόνο για το είδος, αλλά και για το γένος Squalius. Ωστόσο, 
λίγα ήταν τα άτοµα που βρέθηκαν µεγαλύτερα από 30cm. Το εύρος των µεγεθών ήταν 
µεγαλύτερο στον κύριο ρου του Αλιάκµονα (1–40cm TL) και µικρότερο στους παραπόταµους 
(1–30cm TL). 

 

19. Vimba melanops  

(Heckel, 1837) / Μαλαµίδα, Dark vimba. 

Γενικά στοιχεία 
Γεωγραφική κατανοµή. Καταγράφεται στις 
υδρολογικές λεκάνες του βορείου Αιγαίου, από 
τον π. Έβρο µέχρι τον Θεσσαλικό Πηνειό 
(Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ) 
(Kottelat & Freyhof 2007). Πιο αναλυτικά για 
τη χώρα µας, επιβεβαιωµένη παρουσία έχει 

V. melanops, π. Αλιάκµονας, Καρπερό 
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στις υδρολογικές λεκάνες των ποταµών Έβρου, Νέστου, Στρυµώνα, Ρίχιου, Αξιού, Λουδία, 
Αλιάκµονα, Πηνειού Θεσσαλίας και στη λίµνη Βόλβη (Economou et al. 2007). 

Οικολογία - Βιολογία. Ενδηµικό των Βαλκανίων. Ζει σε ποταµούς και ρέµατα µε σχετικά 
γρήγορη ροή. Αναπαράγεται από τον Μάιο έως τον Ιούνιο, διασκορπίζοντας τα αυγά του 
ανάµεσα σε πέτρες, στα µεγάλα ποτάµια (Kottelat & Freyhof 2007). Έχει αναφερθεί όµως ότι 
αναπαράγεται και στη λίµνη Βόλβη. ∆εν εµφανίζει γονική φροντίδα. Τρέφεται µε φυτά και 
ασπόνδυλα. Φθάνει σε µέγιστο µήκος τα 28cm TL (FishBase 2008).  

Περιοχή µελέτης  
Υλικό: Αλιεύτηκαν 2893 άτοµα, στις κλάσεις µεγέθους 0+, <5cm, 6-10cm, 11-15cm, 16-20cm, 
21-25cm και 26-30cm. 

Κατανοµή: Το είδος βρέθηκε σε 26 διαφορετικούς σταθµούς δειγµατοληψίας  

Ενδιαίτηµα και οικολογικά χαρακτηριστικά: Ξεκινώντας από τα χαµηλά της περιοχής 
µελέτης, ζει στη λίµνη Πολυφύτου, αλλά διαθέτει σηµαντικό πληθυσµό και ευρεία εξάπλωση και 
στον ποταµό Αλιάκµονα, φτάνοντας µέχρι την ευρύτερη περιοχή του Άργους Ορεστικού. Τα 
µικρότερα άτοµα (<10cm) προτιµούν τις καλά προστατευµένες όχθες ανάµεσα σε φυτά, κλαδιά 
δέντρων, βράχους και άλλα σηµεία κάλυψης και παρεµπόδισης της έντονης ροής του ποταµού. 
Αντίθετα, τα µεγαλύτερα άτοµα (>11cm) δε φάνηκε να προτιµούν σηµεία µε χαµηλή ροή. Έτσι, 
συλλέχθηκαν στο µέσο του υγρού δίαυλου, ακόµη και σε θέσεις µε έντονη ροή, ιδιαίτερα τα 
µεγαλύτερα από αυτά. 
 
 
 
 




