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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ THΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

2000/60 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και για την αντιµετώπιση της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αποφάσισε την 
εκπόνηση του παρόντος έργου, προκειµένου να αποτελέσει τη βάση στην οποία θα στηριχθεί 
η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων οικοσυστηµάτων, στα έργα που 
υλοποιεί, µε τίτλο «Ανάπτυξη συστηµάτων  και εργαλείων για τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων», στα  πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ. 
Το έργο εκπονήθηκε σε δύο φάσεις: 
Η πρώτη φάση περιελάµβανε : 
α. Τη συλλογή και καταγραφή όλων των υπαρχόντων δεδοµένων λιµνών και ποταµών επί των 

βιολογικών στοιχείων, δηλαδή της ιχθυοπανίδας, των βενθικών µακροασπόνδυλων, 
πλαγκτού, φυτοβένθους και µακροφύτων, που αναφέρονται σε συστηµατική κατανοµή, 
αφθονία, βιολογία και οικολογία ειδών. 

β. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα αξιολόγησης δεδοµένων ως προς την ποιοτική 
(µεθοδολογία δειγµατοληψίας, εποχιακή κάλυψη, συστηµατικό επίπεδο προσδιορισµού 
των ειδών) και ποσοτική (γεωγραφική κάλυψη) τους επάρκεια, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της , Οδηγίας. 

 
Η δεύτερη φάση περιελάµβανε την: 
α. Τελική αξιολόγηση των δεδοµένων ως προς την επάρκειά τους έναντι της Οδηγίας. 
β. Καταγραφή των ελλείψεων και των αναγκαίων ενεργειών προκειµένου να εφαρµοσθεί η 

οδηγία στη χώρα 
 
Οι δύο αυτές φάσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2003. Για την προσπάθεια 
αυτή το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεργάσθηκε µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. 
Ειδικότερα το αντικείµενο, οι ευθύνες και οι συνεργάτες κατά φορέα έχουν ως εξής: 
 

Υπουργείο Ανάπτυξης – ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναµικού 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκρότησε Οµάδα παρακολούθησης του έργου από τους 
ακόλουθους εξειδικευµένους επιστήµονες: 
Μαρία Γκίνη,  Αγρ. Τοπογράφο  Μηχανικό (MSc Υδρολογίας), Υπεύθυνη παρακολούθησης  

των εργασιών 
Γιώργο Σιάτο,  Γεωλόγο 
Κώστα Παπαδόπουλο,  Υδρογεωλόγο  (DΕΑ, Επιστήµες Νερού)  του  ΙΓΜΕ  µε  διάθεση  

στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
Γεωργία Γκιώνη, Υδρογεωλόγο του ΙΓΜΕ µε διάθεση στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
Λ.Γεωργαλά, ∆ρ Υρογεωλόγο 
 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συγκρότησε ερευνητική οµάδα µε 
συντονιστή τον ερευνητή Α.Βαθµίδας Αριστείδη ∆ιαπούλη. Την επεξεργασία των βιολογικών 
στοιχείων κατ αντικείµενο, δηλαδή την ιχθυοπανίδα, τα µακροασπόνδυλα, το φυτοπλαγκτό 
και φυτοβένθος, καθώς και την υδρόβια χλωρίδα, ανέλαβαν τέσσερις οµάδες εργασίας. 
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Ειδικότερα τα µέλη των ερευνητικών οµάδων κατ αντικείµενο είναι τα εξής: 
 
Α. Ιχθυοπανίδα 
∆ρ Αλκιβιάδης Οικονόµου, Υδροβιολόγος-Ιχθυολόγος, Ερευνητής Β Βαθµίδας 
Σοφία Γιακουµή,  Τεχνολόγος Ιχθυοκοµίας-Αλιείας 
Σταµάτης Ζόγκαρης,  Βιολόγος – Γεωγράφος 
Ροµπέρτα Μπαρµπιέρη, Βιολόγος – Ιχθυολόγος 
Μαρία Στουµπούδη,  Ιχθυολόγος, Ερευνήτρια Β Βαθµίδας 
 
Β. Μακροασπόνδυλα 
Κων/νος Γκρίτζαλης  Βιολόγος 
∆ρ Νίκος Σκουλικίδης Βιογεωχηµικός, Ερευνητής Β Βαθµίδας 
 
Γ. Φυτοβένθος και Φυτοπλαγκτό 
∆ρ Βέρα Μοντεσάντου Βιολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια Παν/µίου Αθηνών 
 
∆. Υδρόβια χλωρίδα 
∆ρ Αριστείδης ∆ιαπούλης Βιολόγος, Ερευνητής Α Βαθµίδας 
Ηλίας Μπερταχάς  Μηχανικός Περιβάλλοντος 
∆ρ Λεµονιά Κουµπλή  Βιολόγος, Λέκτωρ Παν/µίου Αθηνών 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η νοµοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον αποτελείται από περίπου 300 ρυθµίσεις, που 
περιλαµβάνουν Οδηγίες, Κανονισµούς, Αποφάσεις και Συστάσεις. Οι ρυθµίσεις που αφορούν 
το νερό αποτελούν ένα βασικό συστατικό αυτής της νοµοθεσίας, καθώς η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων και οικοσυστηµάτων εµπλέκεται σε αρκετές επιµέρους πολιτικές της ΕΕ. 
Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, η Κοινοτική νοµοθεσία για το νερό δεν είχε σαφείς 
περιβαλλοντικούς στόχους αλλά περιοριζόταν σε τοµείς προτεραιότητας για την άσκηση 
υφισταµένων κοινοτικών πολιτικών. Οδηγίες που εισήχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 
αποσκοπούσαν στην ορθολογικοποίηση της χρήσης του νερού µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
ανθρώπινων αναγκών και αφορούσαν, για παράδειγµα, την προστασία της υγείας του κοινού 
και την αποφυγή της διαταραχής της αγοράς. Σταδιακά, και µε την εισαγωγή νέων Οδηγιών 
κατά της ρύπανσης, η έµφαση µετατοπίσθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε 
καθεαυτού είτε σαν µέσου για “διατηρητέα ανάπτυξη”, ενώ παράλληλα άρχισαν να 
δηµιουργούνται µηχανισµοί που αποσκοπούσαν στην ολοκληρωµένη διαχείριση των 
φυσικών πόρων. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικοί στόχοι εξακολουθούσαν να διέπονται από 
κριτήρια χηµικής καθαρότητας σαν µέσου περιορισµού της ρύπανσης, και περιλάµβαναν 
µεταξύ άλλων το χαρακτηρισµό επικίνδυνων ουσιών και τη θέσπιση επιτρεποµένων ορίων. 
 
Με την πάροδο του χρόνου αναγνωριζόταν όλο και περισσότερο ότι οι χηµικές προσεγγίσεις 
δεν αποτελούν το µόνο, ούτε ίσως τον καλύτερο, τρόπο χαρακτηρισµού της ποιότητας των 
υδάτινων σωµάτων. Από τη µία πλευρά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χηµικής υποβάθµισης 
που δεν ανιχνεύθηκαν µε χηµικές µεθόδους, κυρίως γιατί η γενεσιουργός αιτία είχε εκλείψει 
κατά τη στιγµή της δειγµατοληψίας. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνονται µαζικές 
θνησιµότητες ποτάµιων οργανισµών λόγω εισαγωγής τοξικών ουσιών σε µία στενή χρονική 
περίοδο. Από την άλλη πλευρά, έγινε σαφές ότι η υποβάθµιση ενός σώµατος δεν οφείλεται 
πάντα στην ρύπανση. Υπάρχει πλέον γενική παραδοχή ότι η χηµική ποιότητα των νερών 
χαρακτηρίζει ένα µέρος µόνο της οικολογικής κατάστασης, και ότι υποβάθµιση της 
κατάστασης µπορεί να προκληθεί από µία σειρά από άλλες ανθρωπογενείς αιτίες, όπως 
υπεράντληση, δηµιουργία φραγµάτων και µορφολογικές αλλοιώσεις του πυθµένα λόγω 
τεχνικών έργων. Ωστόσο, ακόµα και όταν δεν είναι γνωστά το είδος και η χρονική στιγµή της 
διαταραχής που προξένησε υποβάθµιση σε ένα σύστηµα, είναι δυνατό να παρατηρήσουµε τα 
αποτελέσµατα της διαταραχής συγκρίνοντας βιολογικές παραµέτρους των βιοκοινωνιών µε 
αυτές που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της διαταραχής, ή αυτές που θα αναµένονταν 
κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες. 
 
Η αποδοχή περιβαλλοντικών κριτηρίων στο χαρακτηρισµό της συνολικής ποιότητας, και 
παράλληλα η αυξανόµενη ευαισθησία του κοινού για την προστασία οργανισµών και 
οικοσυστηµάτων, οδήγησε στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων που στηρίζονται σε µία 
ολιστική θεώρηση των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του οικοσυστήµατος και των 
αλληλοεπιδράσεών τους. Στα πλαίσια αυτών των αναζητήσεων αναπτύχθηκαν διάφορες 
µεθοδολογίες εκτίµησης της “οικολογικής ποιότητας” που στηρίζονται σε διάφορες 
συστηµατικές οµάδες, όπως ψάρια, πτηνά, υδρόβια φυτά και µακροασπόνδυλα. Πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν αυτές τις µεθοδολογίες και τις περιέλαβαν σε µόνιµα 
προγράµµατα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών. Οι µέθοδοι που σήµερα είναι 
διαθέσιµες σε χρησιµοποιήσιµη µορφή περιλαµβάνουν µία µόνο συστηµατική οµάδα, 
ωστόσο υπάρχει σοβαρή ερευνητική τάση για την ανάπτυξη µεθόδων που χρησιµοποιούν 
περισσότερες οµάδες. 
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Η ανάγκη µίας σφαιρικής και εναρµονισµένης αντιµετώπισης των προβληµάτων διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων οδήγησε, µετά από µακρά περίοδο διαπραγµατεύσεων µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στην έκδοση της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα 
γλυκά νερά στις 22 Οκτωβρίου 2000. Ουσιαστικά πρόκειται για µία υπεροδηγία που 
ενσωµατώνει ή αντικαθιστά παλαιότερες Οδηγίες και Κανονισµούς που αφορούσαν το νερό, 
απαιτεί εναρµόνιση των Οδηγιών που παραµένουν µε τις διατάξεις της και εισάγει νέες 
ρυθµίσεις που αφορούν τα υδάτινα οικοσυστήµατα. Η Οδηγία, που είναι υποχρεωτική για 
όλα τα κράτη-µέλη, σηµατοδοτεί την έναρξη µίας νέας εποχής στην περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ. Από τη µία πλευρά, θεσπίζει ενιαίο κοινοτικό νοµοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση και την προστασία των νερών µε κοινές αρχές και µέσα. Το πλαίσιο αυτό 
δηµιουργεί συνεκτικότητα στην πολιτική της διαχείρισης των υδατικών πόρων, που µέχρι 
τότε ήταν αποσπασµατική, και πολλές φορές είχε επικριθεί σαν αναποτελεσµατική, λόγω 
προβληµάτων εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής και δυσκολιών εναρµόνισής της µε τις 
αναπτυξιακές πολιτικές (γεωργία, αλιεία, ενέργεια, επικοινωνίες, τουρισµός, κλπ.). Από την 
άλλη πλευρά, θεσµοθετούνται για πρώτη φορά στόχοι και µεθοδολογίες που αποσκοπούν 
στην προστασία των οικοσυστηµάτων. 
 
Μία βασική καινοτοµία είναι η καθιέρωση µηχανισµών ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Προς τούτο, οι σκοποί της διαχείρισης και 
προστασίας καλύπτουν όλες τις κατηγορίες νερών της λεκάνης (εσωτερικών, µεταβατικών, 
παράκτιων και υπόγειων υδάτων). ∆ιευκρινίζεται ότι η Οδηγία αφορά πρωταρχικά τα γλυκά 
νερά. Το ενδιαφέρον για τα παράκτια νερά εστιάζεται στο γεγονός ότι οι παράκτιες περιοχές 
εντός µίας υδρολογικής λεκάνης επηρεάζονται από τις απορροές της λεκάνης. Μία άλλη 
καινοτοµία είναι ότι το αντικείµενο της διαχείρισης διευρύνεται ώστε να περιλάβει και τα 
οικοσυστήµατα, η διατήρηση της καλής κατάστασης των οποίων αποκτά σηµαντικό βάρος 
στα διαχειριστικά σχέδια λεκανών, και αυτό αποτελεί σηµαντική απόκλιση από 
προηγούµενες προσεγγίσεις. Συνεπώς, όλος ο σχεδιασµός διαχειριστικών µέτρων και 
διοικητικών ενεργειών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την “ποιότητα” των υδάτινων σωµάτων. 
 
Από τη µεθοδολογική πλευρά, η Οδηγία ορίζει στόχους και κριτήρια “ποιότητας” και εισάγει 
µηχανισµούς παρακολούθησης της ποιότητας. 
 

 Ως προς του στόχους, ο πλέον απαιτητικός είναι ότι πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον 
“καλή κατάσταση” σε όλα τα Ευρωπαϊκά επιφανειακά νερά µέχρι το έτος 2015. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, η Οδηγία ορίζει προθεσµίες για συγκεκριµένα στάδια 
υλοποίησης. Πρώτος σηµαντικός χρονολογικός σταθµός είναι το έτος 2004, οπότε 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εξής τρεις ενέργειες: (α) Ανάλυση των πιέσεων σε όλα 
τα υδάτινα συστήµατα, (β) Τυπολογικός χαρακτηρισµός των υδάτινων σωµάτων, και 
(γ) Τελικός καθορισµός των συνθηκών αναφοράς. Επόµενος χρονολογικός σταθµός 
είναι το έτος 2006, οπότε πρέπει να έχουν εγκατασταθεί λειτουργικά προγράµµατα 
παρακολούθησης της ποιότητας σε όλα τα υδάτινα σώµατα και σε όλες τις λεκάνες 
απορροής. 
 

 Ως προς τα κριτήρια, για µεν τα υπόγεια νερά η “καλή ποιότητα” προσδιορίζεται µε 
βάση την ποσότητα και τη χηµική καθαρότητα, για δε τα επιφανειακά νερά τίθεται ένα 
επιπλέον κριτήριο προσδιορισµού, η “οικολογική ποιότητα”. Για τον προσδιορισµό της 
οικολογικής ποιότητας θα χρησιµοποιούνται τόσο αβιοτικά όσο και βιολογικά στοιχεία, 
από τα οποία τα τελευταία αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα προσδιορισµού. Αν 
και η Οδηγία αναφέρει τις οµάδες οργανισµών που θα χρησιµοποιούνται για τον 
προσδιορισµό της ποιότητας (ασπόνδυλα, ψάρια, φυτοπλαγκτόν, φυτοβένθος) και 
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καθορίζει µε αρκετή λεπτοµέρεια τις βιολογικές παραµέτρους κάθε οµάδας που θα 
αποτελούν τα στοιχεία του προσδιορισµού (π.χ. σύσταση ειδών, αφθονία, 
χαρακτηριστικά είδη, συνθήκες αναπαραγωγής, κλπ.), ο ορισµός της “καλής 
οικολογικής ποιότητας” είναι ακόµα αρκετά ασαφής. Επίσης, δεν έχουν ακόµα 
παγιωθεί ικανοποιητικές µεθοδολογίες και κριτήρια για το χαρακτηρισµό της 
οικολογικής ποιότητας ορισµένων κατηγοριών υδάτινων σωµάτων. 
 

 Ως προς τους µηχανισµούς, η Οδηγία προτείνει ένα σύστηµα ταξινόµησης της 
κατάστασης κάθε κατηγορίας επιφανειακών νερών σε πέντε κλάσεις ποιότητας, από 
υψηλή έως κακή. Προτείνει επίσης µία µεθοδολογία χαρακτηρισµού της οικολογικής 
κατάστασης που µεταξύ άλλων απαιτεί την τυπολογική ταξινόµηση των υδάτινων 
σωµάτων, τη θέσπιση συνθηκών αναφοράς σε κάθε τύπο και τη δηµιουργία ενός 
µετρικού συστήµατος για την εκτίµηση των αποκλίσεων από αυτές. Ουσιαστικά, 
υιοθετείται η αρχή των “τυποχαρακτηριστικών” συνθηκών αναφοράς, σύµφωνα µε την 
οποία η οικολογική κατάσταση ενός υδάτινου σώµατος πρέπει να εκτιµάται µετά από 
σύγκριση των βιολογικών τιµών του σώµατος µε τις τιµές που θα αναµένονταν κάτω 
από αδιατάρακτες συνθήκες. Οι τελευταίες τιµές αντιπροσωπεύουν τις “συνθήκες 
αναφοράς” και προσδιορίζονται σε “τύπους“ σωµάτων µε παρόµοια αβιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

 
Με βάση αυτές τις γενικές αρχές τα κράτη-µέλη δεσµεύονται να αναπτύξουν κατάλληλα 
βιολογικά συστήµατα ταξινόµησης και εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων 
σωµάτων και να δηµιουργήσουν προγράµµατα δειγµατοληψιών και συνεχούς 
παρακολούθησης όλων των κατηγοριών και τύπων νερών που να καλύπτουν όλες τις λεκάνες 
και να περιλαµβάνουν όχι µόνο φυσικοχηµικά αλλά και βιολογικά κριτήρια. Με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι χώρες της ΕΕ έχουν εγκαταστήσει µόνιµα ή πιλοτικά συστήµατα οικολογικής 
ταξινόµησης και παρακολούθησης που στηρίζονται σε τουλάχιστον µία οµάδα οργανισµών. 
Αν και πολλά από τα παλαιότερα συστήµατα δεν είναι απόλυτα συµβατά µε την Οδηγία, 
σήµερα γίνονται προσπάθειες προσαρµογής και εναρµονισµού τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
στα πλαίσια Κοινοτικών προγραµµάτων. Ιδιαίτερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν χώρες µε 
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, χώρες που δεν ανάπτυξαν έγκαιρα προγράµµατα βιολογικής 
παρακολούθησης και χώρες χωρίς µεγάλη ερευνητική παράδοση στις σχετικές µεθοδολογίες. 
Στην κατηγορία αυτή των χωρών ανήκει και η Ελλάδα, η οποία δεν έχει αναπτύξει επίσηµα 
καµία µέθοδο εκτίµησης της ποιότητας των ποταµών και λιµνών της. 
 
Ο χρόνος που αποµένει για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µέχρι τους 
χρονολογικούς σταθµούς των ετών 2004 και 2006 είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, δεδοµένου ότι 
στην Ελλάδα δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα κατάλληλες διεργασίες εγκατάστασης 
προγραµµάτων παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης, αλλά και γιατί ακόµα λείπουν 
πολλά από τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την δηµιουργία βιολογικών µεθόδων 
οικολογικής ταξινόµησης. Επιπλέον, οι µέχρι σήµερα ερευνητικές κατευθύνσεις και η ροή 
των χρηµατοδοτήσεων δεν έχουν επιτρέψει τη δηµιουργία κατάλληλης ερευνητικής 
υποδοµής, την οργάνωση των υπαρχουσών βάσεων δεδοµένων και το σχηµατισµό ενός 
κρίσιµου πυρήνα ειδικευµένων επιστηµόνων. Οι υπάρχουσες ερευνητικές οµάδες είναι 
ποιοτικά απροετοίµαστες για να καλύψουν ορισµένες από τις απαιτήσεις της Οδηγίας και 
ποσοτικά ανεπαρκείς για να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τις ανάγκες υλοποίησης σε επίπεδο 
χώρας. Κάτω από το πρίσµα των παραπάνω διαπιστώσεων και προβληµατισµών, και 
δεδοµένης της µεγάλης πίεσης χρόνου για την ανάπτυξη κατάλληλων µεθοδολογιών, είναι 
απαραίτητο να εξετασθεί αν και σε πιο βαθµό η χώρα µπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό. 



 6

Ερέθισµα για το παρόν έργο αποτέλεσε η επιτακτική ανάγκη να ικανοποιηθούν οι δεσµεύσεις 
της χώρας απέναντι στην ΕΕ στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας. Σκοπός του έργου 
είναι η διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς βιολογικών δεδοµένων που 
αφορούν λίµνες και ποτάµια της Ελλάδας και η αξιολόγησή τους από πλευράς ποιότητας και 
επάρκειας σε σχέση µε τις δυνατότητες ανάπτυξης µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής 
ποιότητας των παραπάνω κατηγοριών σωµάτων. Πέραν από την εξυπηρέτηση του παραπάνω 
σκοπού, το έργο επέτρεψε τη συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση µίας µεγάλης σειράς 
βιβλιογραφικών δεδοµένων τα οποία µπορεί να διευκολύνουν και τους σκοπούς άλλων 
εθνικών πολιτικών, καθώς και Οδηγιών και κανονισµών της ΕΕ που σχετίζονται µε την 
βιοποικιλότητα, την προστασία ειδών και βιοτόπων και την εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής που τώρα πλέον περιλαµβάνει και την αλιεία σε εσωτερικά ύδατα. Τέλος, το έργο 
µπορεί να προσφέρει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση των 
υποχρεώσεων της χώρας σε εφαρµογή διεθνών συνθηκών, όπως οι συνθήκες της Βέρνης και 
του Ρίο. 
Στους στόχους του έργου δεν περιλαµβάνεται η διερεύνηση της υπάρχουσας επιστηµονικής 
και διοικητικής υποδοµής (επιστηµονικές κατευθύνσεις ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, υφιστάµενες ερευνητικές οµάδες, επάρκεια και κατανοµή προσωπικού, δυνητικοί 
φορείς ανάληψης και εκτέλεσης των σχετικών προγραµµάτων, ετοιµότητα των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων να προσφέρουν νέες κατευθύνσεις, κλπ.), που επίσης αποτελούν σηµαντικό 
παράγοντα στην προσπάθεια υλοποίησης της Οδηγίας. 
Το έργο αφορά τις τέσσερις οµάδες οργανισµών που εξειδικεύονται στην Οδηγία, για κάθε 
µία από τις οποίες παρουσιάζεται χωριστή ανάλυση. Πριν από τις παρουσιάσεις των 
αποτελεσµάτων των αναλύσεων δίνονται ορισµένα επεξηγηµατικά στοιχεία για την ιστορία, 
τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της Οδηγίας και περιγράφεται η βασική 
µεθοδολογία για τις αναλύσεις της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν για όλες τις οµάδες. 
 
 
3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 
 
Οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις της ΕΕ για το νερό ανάγονται στη δεκαετία του 1970 όταν 
εισήχθησαν µερικές Οδηγίες που αφορούσαν το πόσιµο νερό, τα νερά για τη διαβίωση 
Σαλµονοειδών και Κυπρινοειδών ψαριών, τα νερά που είναι κατάλληλα για Οστρακοειδή, τα 
νερά για κολύµβηση, τα υπόγεια νερά, και τις επικίνδυνες ουσίες. Στη δεκαετία του 1990 η 
νοµοθεσία αυτή συµπληρώθηκε από ένα δεύτερο κύµα Οδηγιών που αφορούσαν τα αστικά 
λύµατα, τη ρύπανση από νιτρικά και τη βιοµηχανική ρύπανση, και βελτιώθηκε µε 
αναθεωρήσεις των Οδηγιών για το πόσιµο νερό και τα νερά για την κολύµβηση. 
Η Οδηγία-Πλαίσιο θέτει ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο στην πολιτική της Κοινότητας για το 
νερό, διατηρώντας πολλές από τις υποχρεώσεις των παλαιότερων Οδηγιών, αλλά ταυτόχρονα 
εισάγει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των πόρων που αντιµετωπίζει οικονοµικούς, 
βιολογικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς παράγοντες κάτω από ενιαία 
βάση. Οι Οδηγίες που ενσωµατώνονται, τροποποιούνται η συµπληρώνονται στο πλαίσιο αυτό 
είναι οι εξής: 
 

• Directive 75/440/EEC on Surface Water for Drinking Water Abstraction 
• Directive 76/464/EEC on Dangerous Substances (and its seven daughter Directives) 
• Decision 77/795/EEC on Information Exchange 
• Directive 78/659/EEC on fish water quality 
• Directive 79/923/EEC on shellfish water quality 
• Directive 79/869/EEC on surface water measurement and sampling methods 
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• Directive 80/68/EEC on the protection of groundwater pollution 
 
Ορισµένες άλλες Οδηγίες που θέτουν όρια ποιότητας δεν επηρεάζονται σοβαρά, ωστόσο η 
εφαρµογή τους πρέπει να εναρµονισθεί µε την Οδηγία-Πλαίσιο, καθώς πολλές από τις 
υποχρεώσεις που θέτουν πρέπει να περιληφθούν στα διαχειριστικά σχέδια λεκανών. Οι πιο 
σηµαντικές από αυτές είναι: 
 

• Directive 76/160/EEC on the quality of bathing waters 
• Directive 80/778/EEC on drinking water quality (under revision) 
• Directive 96/61/EEC on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)  
• Directive 91/271/EEC on urban waste water treatment 
• Directive 91/676/EEC nitrates from agricultural sources 

 
Άλλες σηµαντικές Οδηγίες της Κοινοτικής νοµοθεσίας που δεν αφορούν ειδικά το νερό αλλά 
περιέχουν ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν την Οδηγία-Πλαίσιο είναι: 
 

• Directive 90/313/EEC on access to environmental information 
• Directive 85/337/EEC on the environmental impact assessment  
• Directive 91/692/EEC on the reporting on implementation of environmental directives 

 
Πάντως, το πραγµατικά νέο στοιχείο που η Οδηγία-Πλαίσιο εισάγει είναι οι ρυθµίσεις για τη 
διατήρηση της οικολογικής ποιότητας. Συνεπώς, µία ολοκληρωµένη πολιτική για το νερό 
πρέπει να εναρµονίζεται µε την πολιτική της ΕΕ για τη διατήρηση των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας, που εκφράζεται από µία σειρά Κανονισµών και τις εξής δύο βασικές 
Οδηγίες: 
 

• Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora (Habitats Directive) 

• Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds (Birds Directive) 
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A. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ∆Α ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί µέρος του έργου «Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών 
δεδοµένων ποταµών και λιµνών για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» που ανατέθηκε 
από το Υπ. Ανάπτυξης στο ΙΕΥ του ΕΚΘΕ. Αντικείµενο της έκθεσης είναι η συγκέντρωση 
και ανάλυση της δηµοσιευµένης πληροφορίας που αφορά τα ψάρια των λιµνών και ποταµών 
της Ελλάδας και η αξιολόγησή της από πλευράς καταλληλότητας, πληρότητας και ποιοτικής 
επάρκειας έναντι των απαιτήσεων της Οδηγίας. Στην οµάδα µελέτης συµµετείχαν οι εξής: 

∆ρ. Α. Οικονόµου, υδροβιολόγος-ιχθυολόγος (συντονιστής της οµάδας) 

Σ. Ζόγκαρης, M.Sc., γεωγράφος-βιολόγος 

Σ. Γιακουµή, τεχνολόγος αλιείας 

Μπαρµπιέρι, M.Sc., ιχθυολόγος 

∆ρ. Μ. Στουµπούδη, ιχθυολόγος 

Η συγγραφή της έκθεσης έγινε από τον συντονιστή της οµάδας. 
 
 
2. ∆ΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η έκθεση αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι δυνατότητες, 
περιορισµοί και γενικές αρχές των ιχθυολογικών µεθόδων οικολογικής ταξινόµησης, καθώς 
και µία ανάλυση των φάσεων και επιµέρους σταδίων ανάπτυξης ενός συστήµατος 
χαρακτηρισµού και παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας ποταµών και λιµνών που 
στηρίζεται σε ιχθυοδείκτες. Το µέρος αυτό έχει σαν στόχο τον καθορισµό των απαιτήσεων σε 
βιολογικά δεδοµένα και περιλαµβάνει: 
 

 Μία συζήτηση πάνω στη δυνητική χρησιµότητα των ιχθυοδεικτών για εκτιµήσεις 
οικολογικής ποιότητας και των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων απέναντι σε 
εναλλακτικές µεθοδολογίες. 

 Μία περιγραφή των γενικών αρχών των µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας 
ποταµών και λιµνών που στηρίζονται σε ιχθυοδείκτες και είναι συµβατές µε την 
Οδηγία-Πλαίσιο. 

 Το µεθοδολογικό σχεδιασµό ενός ιχθυολογικού συστήµατος χαρακτηρισµού και 
παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας ποταµών και λιµνών µε εξειδίκευση των 
ειδικών απαιτήσεων της Οδηγίας από πλευράς εννοιολογικών αρχών, στόχων και 
µεθοδολογίας. 

 Μία ανάλυση των βιολογικών και άλλων δεδοµένων που υποβοηθούν τα διάφορα 
στάδια δηµιουργίας και εφαρµογής του συστήµατος όσον αφορά το είδος, την έκταση 
και τα ποιοτικά/ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. 

 
Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας πάνω στη βιβλιογραφία που 
αφορά τα ψάρια των λιµνών και των ποταµών της Ελλάδας και την αξιολόγησή τους από 
πλευράς δυνητικής χρησιµότητας, ποιότητας, επάρκειας, γεωγραφικής κάλυψης, 
συµβατότητας µε καθιερωµένες τεχνικές, και ανταπόκρισης σε συγκεκριµένες απαιτήσεις της 
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Οδηγίας. Συγκεκριµένα, γίνεται µία αναλυτική παρουσίαση του εύρους της πληροφορίας που 
υπάρχει για τα ψάρια του γλυκού νερού της Ελλάδας και στη συνέχεια εξετάζεται ποιο µέρος 
αυτής της πληροφορίας, και σε τι βαθµό, καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας σε βιολογικά 
δεδοµένα, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν στο πρώτο µέρος της έκθεσης. Το µέρος αυτό 
περιλαµβάνει: 
 

 Τη γενικότερη µεθοδολογική προσέγγιση για τη συγκέντρωση και ανάλυση της 
ιχθυολογικής βιβλιογραφίας και τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν. 

 Τον τρόπο ταξινόµησης των υπαρχόντων βιολογικών δεδοµένων σε θεµατικά 
αντικείµενα και την περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Μία ανάλυση των δεδοµένων από πλευράς προέλευσης, µεθοδολογικών προσεγγίσεων, 
γεωγραφικής και συστηµατικής κάλυψης και είδους παρεχοµένης βιολογικής 
πληροφορίας. 

 Την αξιολόγηση των δεδοµένων από πλευράς καταλληλότητας και επάρκειας ως προς 
τις ανάγκες έναντι της Οδηγίας, τόσο συνολικά, όσο και σε σχέση µε τις ειδικές 
απαιτήσεις των επί µέρους σταδίων δηµιουργίας ενός ιχθυολογικού συστήµατος 
βιοεκτιµήσεων. 

 Καταγραφή και ανάλυση των ελλείψεων πάνω στην βάση γνώσεων για επί µέρους 
υδάτινα συστήµατα, είδη ψαριών και βιολογικά αντικείµενα - Αναφορά σε αναγκαίες 
ερευνητικές δράσεις. 

 
 
3.   ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
3.1. Η δυνητική χρησιµότητα των ιχθυολογικών µεθόδων βιοεκτιµήσεων 
 
Στην Ελλάδα, µεθοδολογίες εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών νερών 
που στηρίζονται σε ψάρια δεν έχουν εφαρµοσθεί. ∆ιεθνώς, τα ψάρια χρησιµοποιούνται 
ευρύτατα σε εκτιµήσεις οικολογικής ποιότητας ποταµών και λιµνών και έχουν πλέον 
ενσωµατωθεί ευρύτατα σε προγράµµατα µακροχρόνιας παρακολούθησης σαν αποκλειστικός 
τρόπος ή σαν µέρος της διαδικασίας εκτίµησης. Το γενικότερο σκεπτικό είναι ότι τα ψάρια 
καταλαµβάνουν διάφορους τροφικούς θώκους και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ροής ενέργειας στο οικοσύστηµα. Συνεπώς, όπου οι συνθήκες επιτρέπουν τη διαβίωση 
των ψαριών, τότε και άλλες συστηµατικές οµάδες µπορούν να επιβιώσουν, αλλά και άλλες 
περιβαλλοντικές ή αισθητικές αξίες να διατηρηθούν. Η σηµασία των ψαριών στην 
αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας οφείλεται σε µία σειρά από επί µέρους λόγους, π.χ. 
 

o Αντιπροσωπεύονται στις ανώτερες βαθµίδες της τροφικής ιεραρχίας και 
ολοκληρώνουν βιολογικές και οικολογικές διεργασίες του τροφικού δικτύου (άρα µία 
διαταραχή που επηρεάζει ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο θα έχει αντανάκλαση στα 
ψάρια). 

o Πολλά είδη ζουν σε εξειδικευµένους βιότοπους, παρουσιάζουν µεταναστευτική 
συµπεριφορά, είναι ισχυρά ρεόφιλα ή εµφανίζουν άλλες βιολογικές ιδιότητες που τα 
καθιστούν κατάλληλους δείκτες ανίχνευσης πιέσεων, όπως µορφολογικές αλλοιώσεις, 
διακοπή συνεκτικότητας ποταµών και µεταβολές της ροής νερού. 

o Πολλά είδη έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση 
µόνιµων αλλαγών, χωρίς επισκίαση από εποχιακά ή παροδικά φαινόµενα, µε αραιή 
συχνότητα δειγµατοληψιών. 
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o Τα ψάρια είναι καλύτερα µελετηµένα σε σχέση µε άλλους οργανισµούς από πλευράς 
συστηµατικής, βιολογίας, οικολογίας και φυσικής ιστορίας και η συστηµατική τους 
αναγνώριση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
ιστορικές πληροφορίες αφθονίας και κατανοµής. Οι παραπάνω λόγοι περιορίζουν την 
ανάγκη πρωτογενούς έρευνας για τον εντοπισµό βιολογικών δεικτών οικολογικής 
ποιότητας. 

o Τα ψάρια έχουν οικονοµική και αισθητική αξία, γεγονός που δηµιουργεί 
ευαισθητοποίηση του κοινού και ενισχύει την αποδοχή προγραµµάτων 
παρακολούθησης, διατήρησης και αποκατάστασης των υδάτινων συστηµάτων. 
Παράλληλα, στην Ελλάδα υπάρχουν οργανωµένες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Αλιείας 
που θα µπορούσαν να συµβάλουν αποτελεσµατικά σε διάφορες φάσεις των εργασιών 
αυτών των προγραµµάτων. 

 
Για τους παραπάνω λόγους οι ιχθυολογικές µέθοδοι οικολογικής εκτίµησης µπορούν να 
προσφέρουν σχετικά γρήγορα, µε µικρό κόστος και απλές διαδικασίες, αξιόπιστες ενδείξεις 
για το βαθµό υποβάθµισης των συστηµάτων από αιτίες ανθρωπογενούς προέλευσης. Βασικά 
µεθοδολογικά πλεονεκτήµατα είναι: 
 

1) Απαιτείται µικρός όγκος εργαστηριακών αναλύσεων σε σχέση µε µεθοδολογίες που 
χρησιµοποιούν άλλες οµάδες οργανισµών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα 
δεδοµένα καταγράφονται στο πεδίο και δεν απαιτείται καµία ανάλυση 
δειγµατοληπτικού υλικού µετά την επιστροφή στο εργαστήριο. Αυτό γενικά ισχύει 
στην περίπτωση που η βιολογία των σηµαντικών από οικολογική άποψη ψαριών που 
απαντούν στα υπό εξέταση σώµατα είναι γνωστή από προηγούµενες έρευνες. Στην 
αντίθετη περίπτωση υπάρχει ανάγκη για εργαστηριακές αναλύσεις διερεύνησης του 
οικολογικού θώκου των ψαριών όπως θα περιγραφεί σε άλλο τµήµα της έκθεσης. 

2) Η συστηµατική αναγνώριση των ψαριών είναι σχετικά απλή, τουλάχιστον στο 
συστηµατικό επίπεδο που απαιτείται για το σκοπό εφαρµογής προγραµµάτων 
οικολογικής παρακολούθησης (είδη). Αν και η Ελληνική ιχθυοπανίδα περιλαµβάνει 
σχεδόν 130 είδη, µερικά από τα οποία παρουσιάζουν σηµαντική µορφολογική 
οµοιότητα, πολύ σπάνια δύο µορφολογικά παρόµοια είδη απαντούν στην ίδια 
λεκάνη. Στις περισσότερες λεκάνες ο αριθµός των ειδών είναι µικρότερος από 10 και 
σε ελάχιστες περιπτώσεις ξεπερνά τα 20. Συνεπώς, η επιστηµονική οµάδα που θα 
επιφορτισθεί µε το έργο της οικολογικής παρακολούθησης µίας λεκάνης µπορεί 
εύκολα να εξοικειωθεί µε τα τοπικά είδη µετά από µικρή εκπαίδευση ή ακόµα και µε 
εµπειρικές µεθόδους (κλείδες προσδιορισµού, φωτογραφίες ψαριών, κλπ.). 

3) Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων για την οικολογική κατάσταση ενός 
σώµατος µε µία µόνο σειρά δειγµατοληψιών κάθε ένα έως τρία χρόνια, σε αντίθεση 
µε άλλες µεθοδολογίες που µερικές φορές απαιτούν δειγµατοληψίες σε εποχιακή ή 
σε µηνιαία βάση. 

 
Ένα µειονέκτηµα των ιχθυολογικών µεθόδων είναι ότι αυτές δεν µπορούν να εφαρµοσθούν 
στις περιπτώσεις ρεµάτων µε εποχιακά διακεκοµµένη ροή, τα οποία κατά κανόνα στερούνται 
ιχθυοπανίδας. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι οι εργασίες πεδίου είναι χρονοβόρες και 
απαιτούν σηµαντική ανθρώπινη προσπάθεια, ιδίως κατά τη διενέργεια πρώτης 
δειγµατοληψίας σε έναν επιλεγέντα σταθµό κατά την οποία καταγράφονται τα “µόνιµα” 
χαρακτηριστικά της θέσης. Η οικονοµικότερη περίπτωση είναι αυτή των βατών ποταµών (ή 
ποτάµιων τµηµάτων που είναι βατά). Στην πρώτη επίσκεψη σε µία θέση ενός βατού ποταµού, 
οι εργασίες διαρκούν περίπου 3-4 ώρες και χρειάζεται η παρουσία τεσσάρων ατόµων για την 
κάλυψη όλων των αναγκών (δειγµατοληψία, µετρήσεις-ζυγίσεις ψαριών, µετρήσεις 
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αβιοτικών παραµέτρων, περιγραφή θέσης, κλπ.). Κάτω από τις συνθήκες αυτές το κόστος 
δειγµατοληψίας εκφραζόµενο σε ανθρωποώρες πεδίου και δαπάνες απόκτησης 
δειγµατοληπτικών εργαλείων είναι σχετικά µεγάλο, όµως το αντίστοιχο κόστος για τις 
εργασίες στο εργαστήριο είναι µικρό. Πάντως, το κόστος της δειγµατοληψίας είναι µικρότερο 
στις επόµενες επισκέψεις. Στο συνολικό κόστος πρέπει να συνυπολογισθεί η ανάγκη επί 
πλέον ηµερών εργασίας στο πεδίο για προκαταρκτικές επισκέψεις προκειµένου να µελετηθεί 
η τοπογραφία και τα ενδιαιτήµατα του ποταµού, να συλλεχθούν τοπικές πληροφορίες για τις 
πιέσεις και να εντοπισθούν αντιπροσωπευτικές θέσεις δειγµατοληψίας, ή ακόµα και για 
καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή επαναλήψεις δειγµατοληψιών για να 
επανορθωθούν σφάλµατα από λανθασµένες επιλογές θέσεων. Στην περίπτωση µη βατών 
ποταµών και λιµνών το κόστος παραµονής στο πεδίο είναι κατά κανόνα µεγαλύτερο σε 
σύγκριση µε τους βατούς ποταµούς γιατί συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος και 
απαιτούνται περισσότερα άτοµα για τις δειγµατοληψίες, ενώ παράλληλα δηµιουργείται η 
ανάγκη για τη χρησιµοποίηση πλωτού µέσου και ειδικών πιο ακριβών δειγµατοληπτών.  
Η ετοιµότητα της χώρας να εφαρµόσει ιχθυολογικές µεθόδους βιοεκτιµήσεων διαφέρει για 
διαφορετικές κατηγορίες και τύπους υδάτινων σωµάτων. Πάλι η απλούστερη περίπτωση είναι 
αυτή των βατών ποταµών. Όπως θα αναπτυχθεί σε επόµενα τµήµατα της έκθεσης, το 
σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης της ιχθυολογικής έρευνας στην Ελλάδα επιτρέπει µία άµεση 
δηµιουργία και εφαρµογή ιχθυολογικών µεθόδων οικολογικής εκτίµησης σε τέτοιους 
ποταµούς, λόγω της ύπαρξης αρκετών σχετικών δειγµατοληπτικών δεδοµένων και 
ικανοποιητικής επιστηµονικής εµπειρίας. Στην περίπτωση µεγάλων (µη βατών) ποταµών, τα 
διαθέσιµα δεδοµένα και η υπάρχουσα ερευνητική υποδοµή (εµπειρία, επιστηµονικές 
κατευθύνσεις, υπάρχον προσωπικό, διαθεσιµότητα εργαλείων) περιορίζουν το επίπεδο 
ετοιµότητας της χώρας να εφαρµόσει ιχθυολογικές µεθόδους βιοεκτιµήσεων. Πιο 
συγκεκριµένα, η µεταφορά και προσαρµογή στην Ελλάδα των µεθοδολογιών που 
αναπτύχθηκαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες θα απαιτήσει χρήµα, χρόνο και ερευνητική 
προσπάθεια, και αυτό εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις. Όσο αφορά τις λίµνες, υπάρχουν 
γενικά επαρκή εθνικά δεδοµένα και σηµαντική επιστηµονική υποδοµή και εµπειρία, 
πρόβληµα όµως µπορεί να αποτελέσει η έλλειψη µίας εναρµονισµένης Ευρωπαϊκής 
µεθοδολογίας βιοεκτιµήσεων που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις λιµνών. 
Σε µία γενική θεώρηση της χρησιµότητας ή καταλληλότητας των ιχθυολογικών µεθόδων 
βιοεκτιµήσεων ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εξετασθεί η δυνατότητά τους να εντοπίσουν και 
ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις σηµαντικών κατηγοριών πιέσεων. ∆ίνεται έµφαση στο 
σηµείο αυτό γιατί πολλές εναλλακτικές µέθοδοι βιοεκτιµήσεων ασχολούνται κυρίως ή 
αποκλειστικά µε τις επιπτώσεις της ρύπανσης, και ορισµένοι συγγραφείς ταυτίζουν την 
έννοια της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωµάτων µε την κατάσταση των 
βιοκοινωνιών που διαµορφώνεται κάτω από ποικίλους βαθµούς χηµικής υποβάθµισης. 
Ωστόσο, η Οδηγία-Πλαίσιο συνδέει σαφώς την οικολογική ποιότητα µε µία σειρά πιέσεις και 
ορίζει ότι εκτός από τις µεταβολές φυσικοχηµικών παραµέτρων, κριτήρια επιβάρυνσης 
πρέπει επίσης να αποτελούν οι αλλαγές του υδρολογικού καθεστώτος, η διακοπή της 
συνεκτικότητας, οι µορφολογικές αλλοιώσεις και διάφορες επεµβάσεις στις παρόχθιες 
περιοχές. Οι ιχθυολογικές µέθοδοι είναι πολύ αποτελεσµατικές στις περιπτώσεις 
υδρολογικών αλλοιώσεων (ανθρωπογενείς επεµβάσεις στα χαρακτηριστικά ροής και στάθµης 
ποταµών και λιµνών αντίστοιχα). Τέτοιες επεµβάσεις, που στην Ελλάδα αποτελούν πολύ 
σηµαντικές αιτίες υποβάθµισης των υδάτινων οικοσυστηµάτων, περιλαµβάνουν την 
υπεράντληση και την κατασκευή φραγµάτων. Άλλωστε, λόγω της µεγάλης ευαισθησίας των 
ιχθυοδεικτών σε ελάττωση ή διακύµανση της παροχής λόγω απολήψεων νερού και 
λειτουργίας υδροηλεκτρικών σταθµών, τα ψάρια χρησιµοποιούνται σχεδόν σαν το 
αποκλειστικό µέσο ανίχνευσης των οικολογικών επιπτώσεων από υδρολογικές αλλοιώσεις 
π.χ. σύµφωνα µε το υδρο-οικολογικό µοντέλο προσοµοίωσης Physical Habitat Simulation 
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Model (PHABSIM) και τη µέθοδο διαχείρισης λεκανών απορροής Instream Flow Incremental 
Methodology (IFIM). 
Οι ιχθυολογικές µέθοδοι είναι επίσης αποτελεσµατικές στην περίπτωση οικολογικών 
διαταραχών που προξενούνται από µορφολογικές αλλοιώσεις. Στην κατηγορία αυτή 
αλλοιώσεων περιλαµβάνονται οι ευθυγραµµίσεις, οι εκβαθύνσεις ή άλλες επεµβάσεις στην 
κοίτη και στα πρανή των ποταµών, καθώς και οι αποξηράνσεις της πληµµυρικής ζώνης 
ποταµών και των παρόχθιων περιοχών λιµνών. Ακόµα, οι ιχθυολογικές µέθοδοι 
βιοεκτιµήσεων χρησιµοποιούνται διεθνώς σαν εργαλείο αναγνώρισης και ποσοτικοποίησης 
των επιπτώσεων της ρύπανσης και της µεταβολής της οξύτητας του νερού, στην οποία πολλά 
ψάρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Στην Ελλάδα, δεν έχει ακόµα διερευνηθεί η 
εφαρµοστικότητα των ιχθυολογικών µεθόδων στις περιπτώσεις υποβάθµισης εξαιτίας 
ρύπανσης. Αν και έχουν παρατηρηθεί ή αναφερθεί πολλά περιστατικά µαζικής θνησιµότητας 
ποτάµιων και λιµναίων ψαριών που έχουν αποδοθεί σε ρύπανση, το σηµερινό επίπεδο γνώσης 
πάνω στις άµεσες και στις µακροχρόνιες επιδράσεις πολλών µορφών οργανικής και χηµικής 
ρύπανσης στις ιχθυολογικές παραµέτρους δεν επιτρέπει την δηµιουργία αξιόπιστων και 
προβλέψιµων ιχθυοδεικτών για αυτό το είδος επιβάρυνσης. Οι δυνατότητες των 
ιχθυολογικών µεθόδων να παρέχουν εκτιµήσεις οικολογικής υποβάθµισης λόγω ρύπανσης 
µπορούν να διερευνηθούν µε τη διενέργεια κατάλληλης εθνικής έρευνας. 
Γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη ενός εθνικού ιχθυολογικού συστήµατος εκτίµησης της 
οικολογικής ποιότητας ποταµών και λιµνών δεν είναι µία απλή µηχανιστική υπόθεση που 
περιορίζεται στην εφαρµογή µίας έτοιµης µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης, στην επιλογή 
αλιευτικών εργαλείων και σε σχεδιασµούς δικτύων δειγµατοληψιών, ούτε εξαρτάται µόνο 
από διοικητικές αποφάσεις και τους οικονοµικούς πόρους. Το κρίσιµο στάδιο της συνολικής 
διαδικασίας που οδηγεί στο χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων 
σωµάτων είναι η δηµιουργία (ή η προσαρµογή) της µεθόδου βιοεκτιµήσεων. ∆εν υπάρχουν 
µαγικά διεθνή συστήµατα και έτοιµες συνταγές οικολογικής εκτίµησης που εφαρµόζουν σε 
κάθε κατηγορία ή τύπο υδάτινου σώµατος. Μία µέθοδος βιοεκτιµήσεων κτίζεται ή 
προσαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες µε βάση την υπάρχουσα επιστηµονική υποδοµή και µε 
δοµικά υλικά τα υπάρχοντα δεδοµένα. Ως ένα σηµαντικό βαθµό, πηγές αυτών των δεδοµένων 
µπορεί να είναι προηγούµενα ερευνητικά προγράµµατα. Κατά κανόνα όµως, τα προηγούµενα 
προγράµµατα δεν σχεδιάσθηκαν για σκοπούς εκτιµήσεων οικολογικής ποιότητας. Συνεπώς, 
δεν χρησιµοποιούσαν συµβατές δειγµατοληπτικές τεχνικές ή δεν συνέλεγαν τα κατάλληλα 
δεδοµένα. Επειδή µέρος µόνον των απαιτούµενων δεδοµένων είναι διαθέσιµο σε 
αξιοποιήσιµη µορφή, είναι απαραίτητη και η συλλογή νεώτερων δεδοµένων στα πλαίσια 
προγραµµάτων προσαρµοσµένων ειδικά στους σκοπούς της Οδηγίας.  
Όµως, έστω και αν εξασφαλισθεί η αναγκαία ροή χρηµατοδοτήσεων για τέτοια 
προγράµµατα, ο βαθµός ετοιµότητας της χώρας να διαµορφώσει και εφαρµόσει τις σχετικές 
µεθοδολογίες εξαρτάται ισχυρά από την ποσοτική επάρκεια και εµπειρία των ερευνητικών 
οµάδων. Αν και έχουν εκτελεσθεί ιχθυολογικές έρευνες σε αρκετά υδάτινα συστήµατα του 
Ελληνικού χώρου, ο σηµερινός αριθµός των Ελλήνων επιστηµόνων που ασχολούνται µε 
ψάρια του γλυκού νερού σε ερευνητικό επίπεδο είναι εξαιρετικά µικρός και φθίνει συνεχώς. 
Η αιτία πρέπει να αποδοθεί στην σχεδόν πλήρη, κατά τα τελευταία χρόνια, απουσία εθνικών 
πόρων για ιχθυολογικές έρευνες (όχι µελέτες) σε γλυκά νερά, και στην παράλληλη έλλειψη 
κοινοτικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν τέτοιες έρευνες. Το µεγαλύτερο µέρος της 
πληροφορίας που υπάρχει για ψάρια γλυκού νερού είτε προέρχεται από διάσπαρτες και 
µικρής κλίµακας έρευνες που έγιναν χωρίς ουσιαστική χρηµατοδότηση (π.χ. στα πλαίσια 
διδακτορικών διατριβών) είτε είναι παραπροϊόν µελετών που δεν είχαν ερευνητικό 
αντικείµενο ή ερευνών που είχαν σαν στόχο την έρευνα των ψαριών και του περιβάλλοντός 
τους. Παράλληλα, ο µέχρι τώρα προσανατολισµός των ιχθυολογικών ερευνών δεν έχει 
επιτρέψει τη δηµιουργία οµάδων µε εξειδίκευση προς την κατεύθυνση της οικολογικής 



 13

ποιότητας. Το πρόβληµα αυτό µπορεί επίσης να θεωρηθεί σαν προσωρινό. Με την 
εγκατάσταση κατάλληλων προγραµµάτων παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας 
σωµάτων, θα αρχίσει να συσσωρεύεται εµπειρία και να αυξάνει η αποτελεσµατικότητα των 
οµάδων. 
Συνοψίζοντας, η επιλογή της µίας ή της άλλης µεθόδου οικολογικής εκτίµησης που 
στηρίζονται σε διαφορετικές οµάδες οργανισµών (ψάρια, ασπόνδυλα, φυτοπλαγκτό, 
φυτοβένθος) δεν πρέπει να γίνεται άκριτα και χωρίς διερεύνηση του βαθµού 
αποτελεσµατικότητάς της στην αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση διάφορων µορφών 
επιβάρυνσης σε διάφορες κατηγορίες και τύπους σωµάτων, καθώς και του κόστους και της 
προσπάθειας που απαιτούνται για την ανάπτυξη ή την εφαρµογή της, σε σύγκριση µε 
εναλλακτικές µεθόδους. Άλλωστε, η Οδηγία επιτρέπει ελαστικότητα στην επιλογή των 
βιολογικών στοιχείων (οµάδων οργανισµών) που θα χρησιµοποιούνται κατά τα προγράµµατα 
µόνιµης παρακολούθησης (routine monitoring) για την αξιολόγηση της οικολογικής 
κατάστασης, επιτρέποντας σε δύο περιπτώσεις την εξαίρεση µίας οµάδας: (α) όταν αυτή δεν 
είναι αρκετά ευαίσθητη στις αναγνωρισθείσες πιέσεις, και (β) όταν ο βαθµός φυσικής 
διακύµανσης σε ένα τύπο υδάτινου σώµατος είναι τόσο µεγάλη ώστε να µην είναι δυνατή η 
θέσπιση συνθηκών αναφοράς. Ωστόσο, τα κράτη-µέλη πρέπει να αιτιολογήσουν το λόγο της 
εξαίρεσης, η οποία πρέπει να έχει επιστηµονική βάση. Για να διευκολυνθεί η επιλογή των 
κατάλληλων βιολογικών οµάδων που θα χρησιµοποιηθούν σε “µόνιµα” προγράµµατα 
παρακολούθησης, η Οδηγία προτρέπει την προηγούµενη εγκατάσταση διερευνητικών και 
εποπτικών προγραµµάτων. 
Με στόχο την επίτευξη της καλής ποιότητας σε όλα τα Κοινοτικά νερά µέχρι το έτος 2015, τα 
προγράµµατα παρακολούθησης πρέπει να έχουν εγκατασταθεί µέχρι το έτος 2006. Αν και ο 
στόχος αυτός είναι µάλλον φιλόδοξος, λόγω κόστους, απειρίας, έλλειψης υποδοµής και 
ανεπάρκειας των µηχανισµών επιβολής, τουλάχιστον εισάγεται µια ιδέα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που δεν αγνοεί τα οικοσυστήµατα κατά το σχεδιασµό δράσεων και 
προτεραιοτήτων. Από την άποψη αυτή η συµβολή της Οδηγίας στη δηµιουργία µίας νέας 
αντίληψης αντιµετώπισης των προβληµάτων του περιβάλλοντος που δεν διέπεται από το 
πνεύµα της µονόπλευρης εξυπηρέτησης είναι σηµαντική. Επί πλέον, κάτω από την πίεση των 
αναγκών της Οδηγίας, δηµιουργείται ένας µηχανισµός συλλογής βιολογικών δεδοµένων που 
θα εξυπηρετήσει γενικότερους περιβαλλοντικούς στόχους και σχεδιασµούς, π.χ. σε σχέση µε 
την προστασία απειλούµενων ψαριών. 
 
3.2. Γενικές αρχές των ιχθυολογικών µεθόδων βιοεκτιµήσεων 
 
Αν και µεθοδολογίες αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωµάτων µε 
βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της χλωρίδας και πανίδας τους άρχισαν να 
διαµορφώνονται από τον 19ο αιώνα, µόλις κατά τα τελευταία χρόνια οι µεθοδολογίες αυτές 
άρχισαν να αξιοποιούνται σε µαζική κλίµακα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Οι 
µέθοδοι που σήµερα βρίσκουν την ευρύτερη εφαρµογή είναι αυτές που χρησιµοποιούν τα 
ψάρια και τα µακροασπόνδυλα. 
 
Ιστορικά, οι πρώτες ιχθυολογικές µέθοδοι οικολογικής ταξινόµησης στηρίζονταν σε ανάλυση 
της βιοποικιλότητας και χρησιµοποιούσαν έναν περιορισµένο αριθµό δεικτών που συνήθως 
περιέγραφαν τη δοµή των ιχθυοκοινωνιών. Στο σηµερινό τους στάδιο ανάπτυξης, αυτές οι 
µέθοδοι έχουν εξελιχθεί σε πολυµετρικά συστήµατα (multimetrics) που περιέχουν έναν 
µεγαλύτερο αριθµό ιχθυολογικών δεικτών, κάθε ένας από τους οποίους εκφράζει µία 
συγκεκριµένη πτυχή της ιχθυοκοινωνίας (δοµική ή λειτουργική), και των οποίων το άθροισµά 
τους δίνει ένα συνολικό δείκτη που απεικονίζει τη γενική εικόνα της οικολογικής 
κατάστασης.  



 14

Η παρούσα ανάλυση θα περιορισθεί στην παρουσίαση της γενικότερης φιλοσοφίας και των 
βασικών αρχών που διέπουν αυτές τις ιχθυολογικές µεθόδους βιοεκτιµήσεων που είναι 
συµβατές µε την Οδηγία-Πλαίσιο και δεν θα υπεισέλθει σε λεπτοµερείς τεχνικές περιγραφές. 
Ενδιαφερόµενοι αναγνώστες µπορούν, για την περίπτωση των ποταµών, να ανατρέξουν στα 
παραδοτέα προϊόντα του Κοινοτικού προγράµµατος FAME (http://fame.boku.ac.at) (Fish-
based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers – A contribution to 
the Water Framework Directive) στο οποίο µετέχει το ΕΚΘΕ. Στο έργο αυτό συνεργάζονται 
23 ερευνητικοί φορείς από 11 χώρες της ΕΕ και σκοπός του είναι η δηµιουργία µίας 
εναρµονισµένης Ευρωπαϊκής µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των ποταµών 
µε τη χρήση ιχθυοδεικτών, και η οποία θα µπορεί εύκολα να προσαρµοσθεί στις τοπικές 
συνθήκες. ∆ηµιουργούνται επίσης και παραλλαγές της µεθόδου προκειµένου να καλύψουν 
περιοχές µε ιδιαιτερότητες, όπως τα Μεσογειακά ποτάµια, τα ορεινά ρέµατα και τους 
µεγάλους µη βατούς ποταµούς. 
Η βασική υπόθεση όλων των σύγχρονων ιχθυολογικών µεθόδων είναι ότι οποιαδήποτε 
ανθρωπογενής διαταραχή θα επηρεάσει τουλάχιστον µερικούς από τους επιλεγέντες 
ιχθυοδείκτες, και συνεπώς θα µεταβάλλει την τιµή του συνολικού δείκτη σε ποσό ανάλογο 
µε το µέγεθος της διαταραχής. Για παράδειγµα, η µείωση της ποσότητας ή της ταχύτητας 
ροής του νερού ενός ποταµού θα προκαλέσει ελάττωση της αφθονίας ή ακόµα και εξάλειψη 
κάποιου ή κάποιων ρεόφιλων ειδών, επιδρώντας ιδιαίτερα τις µεγαλύτερες οµάδες µεγέθους ή 
κλάσεις ηλικίας, που είναι οι πιο απαιτητικές στη διατήρηση ικανοποιητικής ροής. Είναι 
πιθανό ότι οι πληθυσµιακές µεταβολές αυτών των ρεόφιλων ψαριών θα επηρεάσουν, µέσω 
ανταγωνιστικών και θηρευτικών σχέσεων, και τους πληθυσµούς των άλλων ειδών ψαριών, 
ίσως ακόµα και άλλα στοιχεία της βιοκοινωνίας. Συνεπώς, οι βιολογικές επιπτώσεις της 
αλλαγής των χαρακτηριστικών ροής µπορούν να εκτιµηθούν µε τη µέτρηση της αλλαγής των 
τιµών ενός αριθµού δεικτών που εκφράζουν π.χ. τη δοµή της ιχθυοκοινωνίας, τη συνολική 
αφθονία ή βιοµάζα των ψαριών, την ποσοστιαία συµµετοχή των ρεόφιλων ειδών στην 
ιχθυοκοινωνία, την ποσοστιαία συµµετοχή των µεγάλων οµάδων µεγέθους ή ηλικίας στους 
πληθυσµούς των ρεόφιλων ειδών, κλπ. Είναι φανερό ότι η επιλογή κατάλληλων ιχθυοδεικτών 
αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας ανάπτυξης ενός συστήµατος 
οικολογικής εκτίµησης. Εάν οι επιλεγέντες δείκτες δεν αντιδρούν ισχυρά και προγνώσιµα 
στις αναµενόµενες πιέσεις, το µέγεθος της υποβάθµισης µπορεί να υποεκτιµηθεί. Το ίδιο 
αναµένεται να συµβεί στην περίπτωση που ο πολυµετρικός δείκτης έχει φορτωθεί µε µεγάλο 
αριθµό “αδρανών” ιχθυοδεικτών (δηλαδή δεν είναι ευαίσθητοι στις πιέσεις), γιατί έτσι δίνεται 
λιγότερο “βάρος” στους ενεργητικούς δείκτες. 
Για να γίνει όµως η οικολογική ταξινόµηση των σωµάτων σε σχέση µε ανθρωπογενείς 
επιδράσεις χρειάζεται να δηµιουργήσουµε ένα σηµείο αναφοράς των µετρήσεων, πρέπει 
δηλαδή να εκφράσουµε την οικολογική κατάσταση που αντιπροσωπεύει αδιατάρακτες 
συνθήκες, και απέναντι στην οποία θα συγκριθούν οι συνθήκες των εξεταζόµενων σωµάτων. 
Ένα ουσιαστικό λοιπόν πρόβληµα στα προγράµµατα βιοεκτιµήσεων είναι να προσδιορίσουµε 
τις “συνθήκες αναφοράς”, οι οποίες περιγράφουν τη σύσταση και την οικολογική λειτουργία 
της βιοκοινωνίας που θα αναµενόταν σε αυτό το σώµα εάν δεν υπήρχε η επίδραση του 
ανθρώπου. Στην ουσία, οι συνθήκες αναφοράς για ένα σώµα αντιστοιχούν στις τιµές των 
δεικτών της τοπικής βιοκοινωνίας πριν από την έλευση της διαταραχής και παίζουν τον ίδιο 
ρόλο µε τους “µάρτυρες” σε εργαστηριακές έρευνες, γιατί παρέχουν το “µέτρο” για τη 
µέτρηση της απόκλισης από τις αδιατάρακτες συνθήκες. Η εννοιολογική αντίληψη του όρου 
“συνθήκες αναφοράς” έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί αυτές εκφράζουν την επιθυµητή 
κατάσταση του περιβάλλοντος και συνεπώς θέτουν κατεύθυνση και υποχρεώσεις στα 
προγράµµατα διαχείρισης και αποκατάστασης. Ο όρος µπορεί να στηρίζεται µόνο σε 
περιβαλλοντικά κριτήρια ή και να εµπεριέχει οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά 
επιχειρήµατα και έχει χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει µια ποικιλία καταστάσεων που 
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κυµαίνονται από “τελείως παρθένα” έως “πλέον εφικτή” ή “οι καλύτερες συνθήκες που 
παρατηρούνται σε σύγχρονα περιβάλλοντα”. Από πλευράς τρόπου προσδιορισµού, ο όρος 
χρησιµοποιείται είτε µε την ιστορική έννοια, που εκφράζει µία παλαιά κατάσταση του 
περιβάλλοντος πριν από την έναρξη των µεγάλων διαταραχών που συνόδευσαν την αγροτική 
και βιοµηχανική ανάπτυξη, και στην οποία θα ήταν ίσως επιθυµητό να επιστρέψουµε, είτε µε 
τη χωρική έννοια, που απεικονίζει γεωγραφικά τυπικές συνθήκες που είναι ενδεικτικές 
ελάχιστης ή µηδενικής ανθρώπινης επίδρασης. Όπως είναι φυσικό, η εννοιολογική απόδοση 
του όρου έχει µεθοδολογικές συνέπειες. Αν οι συνθήκες αναφοράς ορισθούν σαν “οι 
καλύτερες από τις παρατηρούµενες συνθήκες”, τότε είναι σχετικά εύκολο να γίνει 
προσδιορισµός τους µε την ανάλυση δεδοµένων από ένα πληθυσµό θέσεων που 
παρουσιάζουν την ελάχιστη επιβάρυνση. Αν όµως ορισθούν µε την αυστηρή ιστορική άποψη, 
τότε είναι απαραίτητο να ανατρέξουµε σε παλαιά δεδοµένα ή να επινοήσουµε τεχνικές που 
επιτρέπουν την αναπαράσταση µίας παλαιάς βιοκοινωνίας. Ωστόσο, η θέσπιση ιστορικών 
συνθηκών αναφοράς παρουσιάζει πολλές µεθοδολογικές δυσκολίες, γιατί οι βιολογικές 
συνθήκες που επικρατούσαν σε παλαιά περιβάλλοντα (πριν από την έναρξη σηµαντικών 
αλλοιώσεων) συνήθως δεν είναι γνωστές. Για πρακτικούς λοιπόν λόγους τα περισσότερα 
συστήµατα οικολογικής ταξινόµησης δεν επιδιώκουν τη άµεση θέσπιση ιστορικών συνθηκών 
αναφοράς (εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν επαρκή ιστορικά βιολογικά δεδοµένα από 
παλαιές έρευνες και καταγραφές). Αντίθετα, υιοθετούν τις “χωρικές” λεγόµενες µεθόδους 
που επιδιώκουν να συνάγουν τις συνθήκες που θα αναµένονταν για ένα σώµα εάν δεν υπήρχε 
ανθρώπινη πίεση, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από σύγχρονες βιοκοινωνίες που υφίστανται 
µηδενικές ή σχεδόν αµελητέες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Τέτοιες πλήρως ή σχεδόν πλήρως 
αδιατάρακτες βιοκοινωνίες που χρησιµοποιούνται για τη θέσπιση των συνθηκών αναφοράς 
περιγράφονται σαν “βιοκοινωνίες αναφοράς”. Εάν δεν είναι δυνατό να εντοπισθούν 
αδιατάρακτες βιοκοινωνίες, οι συνθήκες αναφοράς θεσπίζονται µε τεχνικές µοντελοποίησης. 
Ωστόσο, η βιοκοινωνία αναφοράς που προσδιορίζεται για µία οµάδα σωµάτων δεν µπορεί 
κατ’ ανάγκη να αποτελέσει κριτήριο για τη µέτρηση της οικολογικής ποιότητας όλων των 
άλλων σωµάτων. Πρώτον, υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε λίµνες και ποτάµια από 
διαφορετικές περιοχές που µπορεί να οφείλονται, π.χ., σε γεωµορφολογικούς, κλιµατικούς, 
υδρολογικούς και βιογεωγραφικούς παράγοντες. Αυτές οι διαφορές αντανακλώνται σε 
βιολογικές διαφορές λόγω των οποίων οι βιοκοινωνίες από διαφορετικές περιοχές δεν είναι 
συγκρίσιµες. Για την ελαχιστοποίηση των διαφορών που οφείλονται σε µεγάλες γεωγραφικές 
αποστάσεις, πολλά συστήµατα βιοεκτιµήσεων που εφαρµόζονται στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και 
αλλού υποδιαιρούν την αρχική περιοχή σε µικρότερα και πιο οµοιογενή τµήµατα 
(οικοπεριοχές). Η έννοια των οικοπεριοχών στηρίζεται σε ένα συνδυασµό βιοτικών και 
αβιοτικών παραµέτρων, όπως κλίµα, έδαφος και χρήσεις γης, και συνεπώς παρέχει µία λογική 
βάση για τη γεωγραφική οργάνωση και ταξινόµηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας. 
∆εύτερον, ακόµα και στην ίδια οικοπεριοχή, µπορεί να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
ανάµεσα στις βιοκοινωνίες λόγω διαφορών στα αβιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων 
συστηµάτων. Για παράδειγµα, ποτάµια που βρίσκονται στην ίδια περιοχή µπορεί να 
διαφέρουν σηµαντικά σε µέγεθος, έκταση λεκάνης, υψόµετρο, παροχή, ποιότητα 
υποστρώµατος, υδροχηµική ποιότητα, κλπ., που επίσης είναι δυνατόν να αντανακλούν σε 
βιολογικές διαφορές. Γίνεται φανερό ότι η θέσπιση των συνθηκών αναφοράς πρέπει να γίνει 
σε οµάδες υδατικών σωµάτων (τύπους) µε αρκετά παρόµοια αβιοτικά χαρακτηριστικά ώστε η 
αναµενόµενη φυσική ποικιλότητα (εκφραζόµενη µε τις τιµές των ιχθυοδεικτών) να είναι 
µικρή. Προϋπόθεση λοιπόν για το καθορισµό λειτουργικών ορίων στις συνθήκες αναφοράς 
είναι η δηµιουργία τυπολογίας, δηλαδή η ταξινόµηση των υδάτινων σωµάτων κάθε 
κατηγορίας (λίµνες, ποτάµια) σε “τύπους“ που είναι σχετικά οµοιογενείς από πλευράς 
αβιοτικών παραγόντων. Η υπόθεση είναι ότι αν οι αβιοτικές συνθήκες µέσα σε κάθε τύπο 
σωµάτων είναι οµοιόµορφες, τότε και η δοµική οργάνωση και λειτουργία των βιοκοινωνιών 
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θα είναι επίσης οµοιόµορφες, και συνεπώς και θα καταστεί δυνατό να εφαρµόσουµε κοινές 
συνθήκες αναφοράς σε όλα τα σώµατα του τύπου. Εποµένως, οποιαδήποτε απόκλιση 
διαπιστωθεί κατά τα προγράµµατα παρακολούθησης από τις τιµές αναφοράς δεν µπορεί να 
οφείλεται σε φυσική ανοµοιογένεια, και εποµένως πρέπει να αποδοθεί σε ανθρωπογενείς 
επιδράσεις. 
Το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης µίας ιχθυολογικής µεθόδου οικολογικής εκτίµησης είναι η 
δηµιουργία της µετρικής κλίµακας για τη µέτρηση της επιβάρυνσης ανθρωπογενούς 
προέλευσης. Για την παραγωγή της κλίµακας, λαµβάνονται βιολογικά δεδοµένα (= τιµές 
ιχθυοδεικτών) από περιοχές του κάθε τύπου όπου υπάρχει επιβάρυνση γνωστού βαθµού 
(χρησιµοποιώντας ειδικά κριτήρια προσδιορισµού του βαθµού επιβάρυνσης) από γνωστές 
αιτίες (υπεράντληση, ρύπανση, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.). Στη συνέχεια, τα δεδοµένα κάθε 
περιοχής συγκρίνονται µε τις συνθήκες αναφοράς του τύπου και προσδιορίζεται ο Λόγος 
Οικολογικής Ποιότητας (Ecological Quality Ratio, EQR), ο οποίος εκφράζει το λόγο µεταξύ 
των τιµών που παρουσιάζει η υπό εξέταση περιοχή προς τις τιµές που αντιστοιχούν στις 
συνθήκες αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η απόκλιση των παρατηρούµενων 
τιµών ιχθυοδεικτών από τις τιµές αναφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε βαθµό διαταραχής και 
τίθενται τα όρια των κλάσεων οικολογικής ποιότητας. 
Συµπερασµατικά η δηµιουργία µίας ιχθυολογικής µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης 
περιλαµβάνει τέσσερα µεθοδολογικά στάδια:  
 

(1)   Επιλέγονται κατάλληλες βιολογικές παράµετροι (ιχθυοδείκτες) που προσδιορίζουν 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ιχθυοκοινωνιών και κατ’ υπόθεση 
αντικατοπτρίζουν τη δοµή και λειτουργία του οικοσυστήµατος. 

(1)   Οι λίµνες και τα ποτάµια της χώρας, ή τµήµατα αυτών, κατατάσσονται σε βιολογικά 
οµοιογενείς “τύπους“ σωµάτων χρησιµοποιώντας αβιοτικούς και βιογεωγραφικούς 
παράγοντες για την πρόγνωση της βιολογικής κατάστασης. 

(3) Θεσπίζονται οι συνθήκες αναφοράς που περιγράφουν το εύρος της φυσικής 
ποικιλότητας των τιµών των ιχθυοδεικτών σε κάθε τύπο κάτω από σχεδόν αµελητέες 
επιδράσεις. Εφόσον χρησιµοποιηθούν χωρικές µέθοδοι, για την επιλογή των θέσεων 
αναφοράς δηµιουργούνται “κριτήρια αποκλεισµού” θέσεων που παρουσιάζουν 
επιβάρυνση. Αυτά περιγράφουν το εύρος των ανθρωπογενών επιδράσεων στην 
υδρολογία, µορφολογία, φυσικοχηµικές παραµέτρους κλπ. που δεν ικανοποιούν την 
απαίτηση για αδιατάρακτες συνθήκες. 

(4) Βαθµονοµείται η κλίµακα που υπολογίζει την απόκλιση των παρατηρούµενων τιµών 
των ιχθυοδεικτών από τις αντίστοιχες τιµές αναφοράς του τύπου και µεταγράφει τις 
µονάδες απόκλισης σε µονάδες οικολογικής επιβάρυνσης. Η βαθµονόµηση γίνεται 
µε τη µέτρηση των τιµών των ιχθυοδεικτών σε θέσεις που παρουσιάζουν ένα 
συγκεκριµένο βαθµό επιβάρυνσης, και για το σκοπό αυτό δηµιουργούνται ειδικά 
κριτήρια επιλογής των παραπάνω θέσεων. 

 
Τα παραπάνω τέσσερα στάδια εργασιών περιγράφουν τη δηµιουργία της µεθόδου 
βιοεκτιµήσεων (οι εργασίες που σχετίζονται µε τις εφαρµογές της µεθόδου σε προγράµµατα 
παρακολούθησης και οικολογικής ταξινόµησης δεν θα απασχολήσουν αυτό το τµήµα της 
έκθεσης). ∆υνητικά µπορεί να προστεθεί και ένα πέµπτο στάδιο, του ελέγχου και 
επιβεβαίωσης του συστήµατος µε ανεξάρτητη σειρά δεδοµένων. 
Αν και ορισµένα από τα παραπάνω στάδια παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία περάτωσης 
και είναι πιο απαιτητικά σε δεδοµένα, και τα τέσσερα είναι εξίσου κρίσιµα και αναγκαία για 
τη δηµιουργία της µεθόδου. Συγκεκριµένα, δεν είναι δυνατό να µετρηθεί το µέγεθος των 
οικολογικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών πιέσεων χωρίς την ποσοτική έκφραση των 
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παραµέτρων της τοπικής ιχθυοκοινωνίας µε δείκτες που είναι ευαίσθητοι στις πιέσεις. Από 
µόνες τους, ωστόσο, οι τιµές των ιχθυοδεικτών πάλι δεν µπορούν να µετρήσουν το µέγεθος 
της επιβάρυνσης ενός σώµατος. Απλώς δίνουν µία εικόνα της ιχθυοκοινωνίας όπως αυτή 
διαµορφώνεται κάτω από την ταυτόχρονη δράση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. 
Μόνο µετά τον προσδιορισµό συνθηκών αναφοράς που αντιστοιχούν στις τιµές των 
ιχθυοδεικτών για αυτό το σώµα κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες καθίσταται δυνατή η 
διάκριση των ανθρωπογενών από τις φυσικές επιδράσεις. Με διαφορετικά λόγια, οι ίδιες 
συγκεκριµένες τιµές ιχθυοδεικτών µπορεί να εκφράζουν υψηλή κατάσταση σε ένα υδάτινο 
σώµα (αν ταυτίζονται µε τις τιµές αναφοράς για αυτό το σώµα), αλλά µπορεί να εκφράζουν 
κακή κατάσταση σε ένα άλλο σώµα (αν αποκλίνουν από τις τιµές αναφοράς). Η θέσπιση 
συνθηκών αναφοράς πάλι δεν αρκεί για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας. Εάν η 
διακύµανση των τιµών αναφοράς είναι τόσο µεγάλη ώστε να επικαλύπτει τις διαφορές των 
βιολογικών συνθηκών που προξενούνται από ανθρώπινες πιέσεις, η µέτρηση της επιβάρυνσης 
θα υποτιµηθεί (στην πράξη, πολλά υποβαθµισµένα σώµατα θα χαρακτηρισθούν σαν “καλής 
κατάστασης”). Συνεπώς, απαιτείται η δηµιουργία ενός τυπολογικού σχήµατος που κατατάσσει 
τα σώµατα σε τύπους µε αρκετή οµοιογένεια των βιολογικών συνθηκών εντός αυτών. Τέλος, 
όλες οι µεθοδολογίες βιοεκτιµήσεων που στηρίζονται στην αρχή των συνθηκών αναφοράς 
είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην ακρίβεια της µετρικής κλίµακας που κατηγοριοποιεί την 
οικολογική κατάσταση µέσω της σύγκρισης των παρατηρούµενων τιµών µε τις τιµές 
αναφοράς του τύπου. Λάθη στη βαθµονόµηση της κλίµακας δεν γίνονται αµέσως αντιληπτά, 
οδηγούν όµως σε λανθασµένο χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας των εξεταζόµενων 
σωµάτων (υποεκτίµηση ή υπερεκτίµηση) κατά τις µετέπειτα πρακτικές εφαρµογές του 
συστήµατος. 
∆όθηκε κάποια έµφαση στη περιγραφή των συνεργατικών σχέσεων των παραπάνω σταδίων 
δηµιουργίας της µεθόδου βιοεκτιµήσεων για να τονισθεί η σηµαντική τους αλληλεξάρτηση, 
αλλά και για να αιτιολογηθεί η ανάγκη µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας που οδηγεί στο 
σχεδιασµό ενός εθνικού συστήµατος εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των σωµάτων. ∆εν 
είναι πρέπον να διαχωριστούν οι εργασίες των σταδίων, π.χ. µε τη χρησιµοποίηση 
διαφορετικών σειρών δεδοµένων ή µε την ανάληψή τους από τελείως ανεξάρτητες οµάδες 
ερευνητών. Σφάλµατα που είναι δυνατό να υπεισέλθουν σε κάποιο στάδιο, είτε από 
λανθασµένα ή ελλιπή δεδοµένα είτε από κακή χρησιµοποίηση των δεδοµένων και άλλες 
µεθοδολογικές ανεπάρκειες, θα δράσουν συσσωρευτικά στα επόµενα στάδια και θα 
επηρεάσουν τον τελικό δείκτη. Για παράδειγµα, ένας ανεπιτυχής τυπολογικός χαρακτηρισµός 
των σωµάτων µπορεί να οδηγήσει σε βιολογική ανοµοιογένεια εντός των τύπων µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία προσδιορισµού αξιόπιστων συνθηκών αναφοράς. Τα λάθη στον 
προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς οδηγούν στη συνέχεια σε λανθασµένη θέσπιση των 
κλάσεων ποιότητας και συνεπώς σε κακή εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας. Για τους 
παραπάνω λόγους, η κλασσική τεχνική δηµιουργίας µεθόδων οικολογικής εκτίµησης 
περιλαµβάνει και ένα στάδιο επιβεβαίωσης, κατά το οποίο η λειτουργική αξιοπιστία και 
προγνωστική ικανότητα της µεθόδου ελέγχεται µε µία ανεξάρτητη σειρά δεδοµένων τα οποία 
δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση δηµιουργίας της µεθόδου, ώστε να αποφευχθεί 
κυκλικότητα. 
 
3.3.  Σχεδιασµός ενός ιχθυολογικού συστήµατος εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας 

λιµνών και ποταµών - ειδικές κατευθύνσεις της Οδηγίας 
 
Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας λιµνών και ποταµών µε 
ιχθυοδείκτες περιλαµβάνει δύο µεθοδολογικά βήµατα. Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία της 
µεθόδου βιοεκτιµήσεων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από θέσεις αναφοράς και θέσεις 
γνωστής επιβάρυνσης. Το δεύτερο βήµα είναι οι εφαρµογές “ρουτίνας” της παραπάνω 
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µεθόδου για τον χαρακτηρισµό της οικολογικής κατάστασης των σωµάτων των οποίων 
επιζητείται η εξακρίβωση του βαθµού επιβάρυνσης. 
Αν και τα δύο βήµατα µπορεί να επικαλύπτονται (π.χ. δειγµατοληπτικά δεδοµένα που 
αποκτούνται κατά τις εφαρµογές ρουτίνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
αναπροσαρµογή και βελτίωση της µεθόδου βιοεκτιµήσεων), είναι χρήσιµο από τη 
µεθοδολογική πλευρά να γίνει διάκριση µεταξύ της φάσης δηµιουργίας και της φάσης 
εφαρµογών. Η πρώτη φάση περιέχει τα τέσσερα στάδια εργασιών που περιγράφηκαν στο 
προηγούµενο τµήµα της έκθεσης (επιλογή ευαίσθητων ιχθυοδεικτών, τυπολογικός 
χαρακτηρισµός των υδάτινων σωµάτων, θέσπιση των τιµών αναφοράς σε όλους τους 
ιχθυοδείκτες σε κάθε τύπο, και προσδιορισµός των κλάσεων οικολογικής ποιότητας) και 
αποσκοπεί στην αναγνώριση και τη βαθµονόµηση των βασικών παραµέτρων του 
πολυµετρικού δείκτη οικολογικής ταξινόµησης. Η φάση των εφαρµογών περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση ενός δικτύου σταθµών σε αντιπροσωπευτικές και προσεκτικά επιλεγµένες 
θέσεις, τη διενέργεια δειγµατοληψιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και τη χρησιµοποίηση 
των δειγµατοληπτικών δεδοµένων για το χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας των υπό 
εξέταση σωµάτων σύµφωνα µε τον παραπάνω δείκτη. 
Τονίζεται ιδιαίτερα η σηµασία της πρώτης φάσης, προϊόν της οποίας είναι ο µηχανισµός που 
εκφράζει τις δοµικές και λειτουργικές πτυχές της ιχθυοκοινωνίας σε όρους οικολογικής 
κατάστασης. Ατυχώς, µερικοί ερευνητές δεν αποδίδουν την πρέπουσα σηµασία σε αυτό το 
µεθοδολογικό θέµα. ∆εν έχει νόηµα η πραγµατοποίηση τυχαίων (χωρικά, χρονικά) 
δειγµατοληψιών και η καταγραφή τυχαίων παραµέτρων (ιχθυολογικών, περιβαλλοντικών) αν 
δεν έχει ετοιµασθεί η µέθοδος που θα µεταφράσει τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα σε µονάδες 
οικολογικής ποιότητας. Πρόσφατα δηµοσιευµένη εργασία που αφορά τον Ελληνικό χώρο 
επιχείρησε τον χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας ποτάµιων σωµάτων 
χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, και ιχθυολογικά δεδοµένα. Πραγµατοποιήθηκαν 
δειγµατοληψίες χωρίς τυποποιηµένες τεχνικές σε πέντε συνολικά θέσεις δύο ποταµών µε 
άγνωστους τους βαθµούς αντιπροσωπευτικότητας και είδους/έντασης της ανθρωπογενούς 
επιβάρυνσης σε κάθε θέση. Πάρθηκαν ελάχιστα ιχθυολογικά δεδοµένα, τα οποία όµως δεν 
χρησιµοποιήθηκαν µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο, π.χ. για την επιλογή ιχθυοδεικτών. 
Επίσης, δεν έγινε ουσιαστική περιγραφή των αβιοτικών παραγόντων σε κάθε θέση, δεν 
δηµιουργήθηκε τυπολογία, δεν ορίσθηκαν συνθήκες αναφοράς και δεν δηµιουργήθηκε 
µετρικό σύστηµα. Οι ερευνητές κατέληξαν αυθαίρετα στο συµπέρασµα ότι οι ιχθυολογικές 
µέθοδοι δεν προσφέρουν αξιόπιστο τρόπο εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας, 
στηριζόµενοι κυρίως στο γεγονός ότι ιχθυολογικά δεδοµένα δεν έδιναν κάποιες ενδείξεις 
υποβάθµισης, αλλά και γιατί δεν εντοπίσθηκαν στα ψάρια παθολογικά στοιχεία (κάτι που 
άλλωστε δεν αναµένεται, εκτός από την περίπτωση πολύ σοβαρής ρύπανσης ή µόλυνσης από 
καλλιεργούµενους οργανισµούς). Όταν µία µέθοδος αποτυγχάνει στις εκτιµήσεις της, το 
λογικό ερώτηµα που ακολουθεί είναι αν αυτό οφείλεται σε αδυναµία της µεθόδου ή στον 
λανθασµένο τρόπο που αυτή εφαρµόζεται. Από την σύντοµη παρουσίαση του σχεδιασµού της 
συγκεκριµένης µελέτη προκύπτει ότι δεν δηµιουργήθηκε ή ακολουθήθηκε κάποια αποδεκτή 
µεθοδολογία βιοεκτιµήσεων. Συνεπώς, το πρόβληµα πρέπει να αποδοθεί σε ανεπάρκεια της 
µελέτης. 
Ακολουθεί µία περιγραφή των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων για την ανάπτυξη ενός 
ιχθυολογικού συστήµατος βιοεκτιµήσεων, ιδιαίτερα όσο αφορά κάθε ένα από τις 
µεθοδολογικά στάδια που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και µία ανάλυση των 
συγκεκριµένων κατευθύνσεων που παρέχονται από την Οδηγία για κάθε στάδιο. Μία 
συνοπτική απεικόνιση της συνολικής µεθοδολογίας που οδηγεί σε εκτιµήσεις της οικολογικής 
ποιότητας δίνεται στον Πίνακα 1. 
 
3.3.1. Πρώτη Φάση: ∆ηµιουργία της µεθόδου βιοεκτιµήσεων 
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Επιλογή ιχθυοδεικτών 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία, κριτήρια της αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης ενός 
υδάτινου συστήµατος µε βάση την ιχθυοπανίδα πρέπει να αποτελούν η σύσταση, αφθονία και 
η κατανοµή ηλικιών των ιχθυοπληθυσµών, καθώς και οι συνθήκες αναπαραγωγής και η 
παρουσία τυποχαρακτηριστικών ειδών. Κάθε µία από τις παραµέτρους αυτές µπορεί να 
εκφρασθεί από έναν ή περισσότερους (ιχθυο)δείκτες (metrics). Οι δείκτες δεν 
προσδιορίζονται ειδικά στην Οδηγία, και συνεπώς η επιλογή τους αφήνεται στη κρίση των 
ειδικών. Τέτοιοι δείκτες µπορεί να είναι παράµετροι των ιχθυοκοινωνιών (σύσταση και 
ποσοστιαία συµµετοχή ειδών, ποσοστά ειδών ή ατόµων µε τροφικές, αναπαραγωγικές ή 
άλλες οικολογικές εξειδικεύσεις, ποσοστά ατόµων ή ειδών µε στενά όρια ανοχής σε 
δυσµενείς συνθήκες, κλπ.), των ιχθυοπληθυσµών (αφθονία, βιοµάζα, κατανοµή ηλικιών, 
κλπ.) και των ατόµων (ποσοστά ατόµων µε ανωµαλίες, µορφοµετρικές αποκλίσεις). Η 
εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας απαιτεί τον συνδυασµό ενός σηµαντικού αριθµού 
δεικτών. Χωρίς αυτό να είναι γενικός κανόνας, τα περισσότερα ιχθυολογικά συστήµατα 
χρησιµοποιούν 10-12 τέτοιους δείκτες που το άθροισµά τους παρέχει ένα συνολικό δείκτη-
κριτήριο της οικολογικής κατάστασης ενός σώµατος σύµφωνα µε µεθοδολογίες που θα 
περιγραφούν παρακάτω. 
 Η γενική απαίτηση είναι ότι οι επιλεγέντες δείκτες πρέπει να αντιδρούν µε προγνώσιµο και 
συνεπή τρόπο σε οικολογικές διαταραχές ανθρωπογενούς προέλευσης. Συνεπώς, οι δείκτες 
επιλέγονται µε κριτήρια (α) την ικανότητά τους να περιγράφουν την ιχθυοκοινωνία και 
κατ’επέκταση να εκφράζουν δοµικές και λειτουργικές πτυχές του οικοσυστήµατος και (β) την 
ευαισθησία τους σε συγκεκριµένες ανθρωπογενείς πιέσεις. Για παράδειγµα, δυνητικοί δείκτες 
µπορεί να είναι είδη ευαίσθητα στην µείωση του οξυγόνου που προξενείται από οργανική 
ρύπανση, ρεόφιλα είδη που επηρεάζονται από την ελάττωση της ποσότητας και ροής του 
νερού που προξενείται από υπεράντληση, είδη µε στενές απαιτήσεις ενδιαιτήµατος ή 
αναπαραγωγικού υποστρώµατος που αντιδρούν σε αλλοίωση του πυθµένα ή της κοίτης, και 
είδη µε συγκεκριµένες τροφικές συνήθειες, τα οποία αντιδρούν πληθυσµιακά σε αλλαγές της 
τροφικής αλυσίδας ή µεταβολή του τροφικού επιπέδου. Η αρχική επιλογή τέτοιων δεικτών 
στηρίζεται στη γνώµη των ειδικών µε βάση τη γνώση της οικολογίας και βιολογίας των 
ειδών. Ωστόσο, πίσω από κάθε επιλογή υπάρχει µία υπόθεση ανταπόκρισης του δείκτη στις 
πιέσεις, και η οποία πρέπει αργότερα να επιβεβαιωθεί µε κατάλληλους ελέγχους ώστε η 
επιλογή του δείκτη να οριστικοποιηθεί (βλ. παρακάτω). Πάνω από 100 ιχθυοδείκτες 
χρησιµοποιούνται σήµερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν 
τοπική εφαρµογή, ανάλογα µε ζωογεωγραφικούς και οικολογικούς παράγοντες και τις 
επικρατούσες πιέσεις. 
 
Χαρακτηρισµός συνθηκών αναφοράς 
 
Στην Οδηγία, ως συνθήκες αναφοράς ορίζονται οι συνθήκες πλήρους απουσίας ή ελάχιστης 
παρουσίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Ο ορισµός αυτός στηρίζεται µόνο σε 
περιβαλλοντικά κριτήρια και θέτει ιδιαίτερα υψηλά όρια απαιτήσεων στα διαχειριστικά 
προγράµµατα. Ο καθορισµός των συνθηκών αναφοράς πρέπει να γίνει για όλους τους 
επιλεγέντες ιχθυοδείκτες (και συνεπώς στο άθροισµά τους που είναι ο συνολικός 
πολυµετρικός δείκτης) και για όλους τους τύπους σωµάτων. Βασική λοιπόν απαίτηση είναι οι 
τιµές των ιχθυοδεικτών να εκφράζουν αδιατάρακτες ή σχεδόν αδιατάρακτες συνθήκες, κάτι 
που καθιστά τον καθορισµό των συνθηκών αναφοράς ένα εξαιρετικά δύσκολο στάδιο της 
µεθοδολογίας που οδηγεί σε βιοεκτιµήσεις. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι κάτω από το 
σηµερινό καθεστώς εκµετάλλευσης και υποβάθµισης των υδάτινων πόρων δεν είναι εύκολο 
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να εντοπισθούν αδιατάρακτες βιοκοινωνίες, τουλάχιστον στους περισσότερους τύπους 
σωµάτων, ή εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν µοντέλα για την πρόβλεψη των τιµών των 
ιχθυοδεικτών που αντιπροσωπεύουν την αδιατάρακτη βιολογική κατάσταση. Μία άλλη 
βασική απαίτηση της Οδηγίας είναι ο χαρακτηρισµός των συνθηκών αναφοράς να εµπεριέχει 
το εύρος των διακυµάνσεων των ιχθυοδεικτών που απαντούν σε υγιείς φυσικούς βιότοπους 
του τύπου. Η απαίτηση αυτή δηµιουργεί την ανάγκη για σηµαντικό όγκο βιολογικών 
δεδοµένων ώστε να περιγράφεται επαρκώς η βιολογική ποικιλότητα. 
Υπάρχει ακόµα αβεβαιότητα σχετικά µε το τι είναι µια πραγµατικά αδιατάρακτη κατάσταση, 
καθώς και τι ορίζεται σαν “ελάχιστα διαταραγµένη κατάσταση”. Με βάση το δεδοµένο ότι οι 
κλιµατικές συνθήκες µεταβάλλονται σε µακροχρόνια βάση, η χρησιµότητα 
παλαιοκλιµατικών ή παλαιοβιολογικών µεθόδων για την ανασύσταση της δοµής παλαιών 
βιοκοινωνιών είναι αµφισβητήσιµη, τουλάχιστον όταν τα δεδοµένα ανάγονται σε πολύ 
παλαιές περιόδους. Το κοινοτικό πρόγραµµα REFCOND προτείνει για τη θέσπιση των 
συνθηκών αναφοράς ένα χρονικό ορίζοντα 100-150 χρόνων, οι οποίες εκφράζουν τις 
συνθήκες πριν από την έναρξη των µεγάλων επεµβάσεων του ανθρώπου στα οικοσυστήµατα 
που συνόδευσαν τη βιοµηχανική και αγροτική ανάπτυξη. Παρά τις ασάφειες αυτές, η 
κοινοτική αντίληψη των συνθηκών αναφοράς στηρίζεται στην ιδέα µίας σχεδόν αµελητέας 
διαταραχής. Από την πλευρά αυτή, η αντίληψη αυτή είναι ασύµβατη µε µεθοδολογίες που δεν 
στηρίζονται στην έννοια των συνθηκών αναφοράς, όπως είναι η Σουηδική µέθοδος. Η 
µέθοδος αυτή έχει παράδοση 35 ετών και στηρίζεται σε χρονικά επαναλαµβανόµενες 
δειγµατοληψίες σε όλα τα υδάτινα σώµατα. Συνεπώς µπορεί να εντοπίσει “τάσεις” στη 
χρονική µεταβολή της οικολογικής ποιότητας, όχι όµως και να κατηγοριοποιήσει την 
οικολογική ποιότητα στις κλάσεις µε σηµείο αναφοράς τις συνθήκες που θα αναµένονταν 
κάτω από σχεδόν πλήρη έλλειψη οποιασδήποτε διαταραχής, όπως προβλέπεται από την 
Οδηγία. Πάντως, σήµερα η µέθοδος αυτή τροποποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας. 
Η Οδηγία είναι επίσης ασύµβατη µε πολλά από τα υπάρχοντα “χωρικά” συστήµατα 
οικολογικής ταξινόµησης που προσδιορίζουν τις συνθήκες αναφοράς µε δεδοµένα που 
λαµβάνονται από τις “πλέον κατάλληλες από τις διαθέσιµες θέσεις” (best available approach). 
Αυτά συνήθως εφαρµόζονται όταν δεν υπάρχουν αδιατάρακτες συνθήκες σε µία περιοχή 
ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός “µη ή ελάχιστα διαταραγµένων θέσεων αναφοράς”. 
Αν και τέτοιες µεθοδολογίες µπορούν να προσφέρουν µία τουλάχιστον αποδεκτή προστασία 
στα υδάτινα συστήµατα και αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, κατά κανόνα οδηγούν σε 
χαµηλότερα κριτήρια ποιότητας από αυτά που ζητά η Οδηγία, ή ακόµα και σε 
περιβαλλοντική υποβάθµιση σε σχέση µε παλαιότερες συνθήκες. Ο λόγος είναι ότι ακόµα και 
στη πιο διαταραγµένη λεκάνη θα υπάρχουν κάποιες “πλέον κατάλληλες θέσεις” που 
προσφέρουν δεδοµένα για τον χαρακτηρισµό των συνθηκών αναφοράς και έτσι παρέχουν την 
κατεύθυνση στα προγράµµατα αποκατάστασης. Εάν όλη η λεκάνη υφίσταται υποβάθµιση, 
τότε και οι θέσεις αυτές θα είναι σχετικά υποβαθµισµένες, οδηγώντας σε χαµηλότερα 
κριτήρια ποιότητας σε σύγκριση µε προηγούµενα χρόνια ή το θεωρητικό οικολογικό 
δυναµικό των συστηµάτων. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ένα σώµα έχει υποστεί 
µεγάλη επιβάρυνση από µία µη αναστρεπτή αιτία, η Οδηγία επιτρέπει, µετά από 
συνυπολογισµό οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων, τον χαρακτηρισµό του σαν 
“βαρέως τροποποιηµένου συστήµατος”, για το οποίο ισχύουν ηπιότερες απαιτήσεις 
επιδιωκόµενης οικολογικής κατάστασης. Οι συνθήκες αναφοράς πάντα υπολογίζονται σε 
σχέση µε το θεωρητικό οικολογικό δυναµικό, αλλά ο στόχος της διαχείρισης είναι πλέον το 
δυνητικό και όχι το καλό οικολογικό δυναµικό. 
Τέλος, η κοινοτική αντίληψη των συνθηκών αναφοράς είναι ασύµβατη µε πολλές 
µεθοδολογίες που ακόµα χρησιµοποιούνται ευρύτατα και στηρίζονται στην ιδέα της “άριστης 
κατάστασης” (excellent conditions), δηλαδή ορίζουν σαν τιµές αναφοράς τις τιµές των 
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δεικτών που χαρακτηρίζουν “άριστες” (= ώριµες, πλούσιες και αδιατάρακτες) βιοκοινωνίες. 
Οι άριστες τιµές συνήθως ταυτίζονται µε τις υψηλότερες από τις παρατηρούµενες τιµές 
δεικτών στις θέσεις δειγµατοληψίας, όπως ο µέγιστος συνολικός αριθµός ειδών ανά θέση ή το 
υψηλότερο ποσοστό ατόµων που ανήκουν σε είδη µε µικρή αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες. 
Αν και χαµηλές τιµές αυτών των δεικτών µπορεί πράγµατι να οφείλονται σε δυσµενείς 
περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν τα αίτια είναι φυσικά ή 
συνέπεια ανθρωπογενών επιδράσεων. Συνεπώς, η παρουσία χαµηλών τιµών δεικτών δεν 
υποδηλώνει υποβάθµιση, ούτε υποδεικνύει δράσεις αποκατάστασης. Για παράδειγµα, ένα 
µικρό ποτάµι βρόχινου τύπου µε ανέκαθεν έντονες εποχιακές διακυµάνσεις παροχής 
αναµένεται να έχει µία πτωχή σε είδη ιχθυοκοινωνία µε επικράτηση των “ευκαιριακών” 
ειδών σε βάρος των ειδών µε στενές οικολογικές απαιτήσεις. Εάν στο ποτάµι αυτό δεν 
υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες, η ιχθυοκοινωνία αυτού του ποταµού είναι φυσική και 
θα µπορούσε να αποτελέσει “βιοκοινωνία αναφοράς” για ποτάµια ίδιων τυπολογικών 
χαρακτηριστικών. 
Από την µεθοδολογική πλευρά, η Οδηγία ορίζει ότι ο καθορισµός των συνθηκών αναφοράς 
µπορεί να έχει χωρική βάση ή να προκύπτει από µοντέλα, όπως µοντέλα πρόβλεψης και 
µοντέλα προβολής στο παρελθόν. Τόσο η Οδηγία όσο τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα 
και οι οµάδες που δηµιουργήθηκαν για την υποστήριξη της Οδηγίας επισηµαίνουν την 
ανωτερότητα των χωρικών µεθόδων οι οποίες πρέπει να αποτελούν την άµεση επιδίωξη. 
Σύµφωνα µε αυτές, οι συνθήκες αναφοράς καθορίζονται µε την περιγραφή της φυσικής 
ποικιλότητας εντός βιοκοινωνιών που δεν υφίστανται επιβάρυνση ανθρωπογενούς 
προέλευσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία ενός δικτύου σταθµών παρακολούθησης 
το οποίο περιλαµβάνει έναν επαρκή αριθµό θέσεων υψηλής ποιοτικής κατάστασης σε κάθε 
τύπο, ώστε αυτές να περιγράφουν όλο το εύρος της φυσικής διακύµανσης, και εποµένως να 
υπάρχει εµπιστοσύνη για τις τιµές αναφοράς. Τα µοντέλα στηρίζονται σε µαθηµατική 
επεξεργασία των τιµών ιχθυοδεικτών από θέσεις που αντιπροσωπεύουν ποικιλία 
περιβαλλοντικών συνθηκών ή/και βαθµούς επιβάρυνσης και χρησιµοποιούνται κυρίως όταν 
ένα υδατικό σώµα είναι τόσο επιβαρηµένο ώστε δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός αρκετών 
θέσεων υψηλής ποιοτικής κατάστασης. Συνεπώς, ένα ουσιαστικό πλεονέκτηµα της 
χρησιµοποίησης των µοντέλων για τον προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς είναι η µη 
εξάρτησή τους από θέσεις υψηλής ποιοτικής κατάστασης. Ωστόσο, βασικά µειονεκτήµατα 
είναι η σχετικά µεγαλύτερη πιθανότητα λανθασµένων εκτιµήσεων σε σχέση µε τις χωρικές 
µεθόδους και η σηµαντική απαίτηση σε δεδοµένα από µεγάλο αριθµό δειγµατοληψιών 
(τουλάχιστον µερικές από τις οποίες πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί σε θέσεις σχετικά 
καλής κατάστασης). Είναι φανερό ότι τα µοντέλα δεν µπορούν να εφαρµοσθούν σε χώρες 
που δεν έχουν µακροχρόνια προγράµµατα δειγµατοληψιών, όπως είναι η Ελλάδα. 
Εναλλακτικά, και µόνο εάν υπάρχει αδυναµία χρησιµοποίησης των δύο παραπάνω µεθόδων, 
οι συνθήκες αναφοράς είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε βάση τη χρησιµοποίηση ιστορικών 
στοιχείων ή σύµφωνα µε τη κρίση των ειδικών, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιµη 
βιολογική πληροφορία. Όµως και οι δύο αυτές µέθοδοι παρουσιάζουν προβλήµατα, 
δεδοµένης της απουσίας ικανών ιστορικών στοιχείων σε πολλές περιπτώσεις και της 
υποκειµενικότητας που έχει µια κρίση ειδικών. Σήµερα πάντως αναπτύσσονται µεθοδολογίες 
για τη θέσπιση συνθηκών αναφοράς που στηρίζονται στην µερική τουλάχιστον αξιοποίηση 
ιστορικών στοιχείων και το συνδυασµό τους µε πρόσφατα δεδοµένα. 
Σηµειώνεται ότι ακόµα και αν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδοµένα για την εφαρµογή χωρικών 
µεθόδων ή την ανάπτυξη µοντέλων, η κρίση των ειδικών υπεισέρχεται µε τον ένα ή άλλο 
τρόπο σε όλα τα στάδια δηµιουργίας της µεθόδου οικολογικής εκτίµησης, π.χ. στην επιλογή 
κατάλληλων ιχθυοδεικτών, στην επιλογή και επεξεργασία των βιοτικών και αβιοτικών 
παραµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον τυπολογικό χαρακτηρισµό των σωµάτων, στην 
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επιλογή αντιπροσωπευτικών θέσεων αναφοράς ή θέσεων που εκφράζουν συγκεκριµένου 
βαθµού επιβάρυνση, κλπ. 
 
Τυπολογικός χαρακτηρισµός 
 
Απαραίτητο στάδιο για την εφαρµογή προγραµµάτων οικολογικής εκτίµησης µε βάση την 
αρχή των συνθηκών αναφοράς είναι η τυπολογική ταξινόµηση των υδάτινων σωµάτων. Ο 
σκοπός είναι να οµαδοποιήσουµε τους ποταµούς ή τις λίµνες σε οµοιογενείς τύπους από 
πλευράς αβιοτικών συνθηκών µε την υπόθεση ότι έτσι θα επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή 
βιολογική οµοιογένεια εντός κάθε τύπου. Στην ουσία, η Οδηγία επιζητεί τη διαίρεση της 
φυσικής βιολογικής ποικιλότητας που απαντάται σε µία ευρύτερη περιοχή σε µικρότερα 
µερίδια, µε τη δηµιουργία “τύπων” εντός των οποίων η ποικιλότητα είναι σχετικά µικρή. 
Μόνον αν επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο τυπολογικού διαχωρισµού των σωµάτων 
είναι δυνατή η θέσπιση συνθηκών αναφοράς µε στενά όρια διακύµανσης σε κάθε τύπο ώστε 
να καταστεί διάκριση µεταξύ φυσικής ποικιλότητας και ανθρωπογενών επιδράσεων. 
Ιεραρχικά λοιπόν, το στάδιο της δηµιουργία τυπολογίας προηγείται του σταδίου της θέσπισης 
συνθηκών αναφοράς. Ο λόγος που στην παρούσα έκθεση το στάδιο αυτό περιγράφεται µετά 
το στάδιο των συνθηκών αναφοράς είναι για να γίνει πιο άµεσα κατανοητή η αιτιολογική 
σχέση των δύο σταδίων και να τονισθεί ότι ο συγκεκριµένος και αποκλειστικός σκοπός 
δηµιουργίας τυπολογίας είναι η διευκόλυνση της θέσπισης συνθηκών αναφοράς. 
Το πρώτο ουσιαστικό πρόβληµα της τυπολογίας είναι να εντοπίσουµε ποιες αβιοτικές 
παράµετροι πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να καταταχθούν οι λίµνες και ποτάµια σε 
συγκρίσιµους τύπους από πλευράς βιολογικής οµοιογένειας. Η Οδηγία προτείνει δύο 
συστήµατα τυπολογικής ταξινόµησης, το Σύστηµα Α και το Σύστηµα Β. Οι βασικοί ποτάµιοι 
τυπολογικοί παράµετροι του Συστήµατος Α αφορούν το υψόµετρο, την έκταση και τη 
γεωλογία της λεκάνης απορροής, ενώ στη περίπτωση των λιµνών προστίθεται και το µέσο 
βάθος. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώνει και την έννοια των οικοπεριοχών σαν γεωγραφική 
παράµετρο. Το Σύστηµα Β περιλαµβάνει ελάχιστες υποχρεωτικές παραµέτρους και προτείνει 
µία σειρά προαιρετικών παραµέτρων που εξειδικεύονται, επιτρέπει όµως και τη 
χρησιµοποίηση επί πλέον παραµέτρων σύµφωνα µε την κρίση των ειδικών. Η τάση που 
διαµορφώνεται σήµερα στα πλαίσια των Οµάδων Υποστήριξης της Οδηγίας είναι η 
υιοθέτηση του Συστήµατος Β, το οποίο παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον αριθµό και 
το είδος των παραµέτρων που θα επιλεγούν σε σύγκριση µε το σύστηµα Α. 
Το δεύτερο ουσιαστικό πρόβληµα είναι να αποφασίσουµε πόσες αβιοτικές παράµετροι είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη ικανοποιητικής οµοιογένειας. Είναι φανερό ότι όσο 
περισσότεροι παράµετροι χρησιµοποιηθούν τόσο αυξάνει ο αριθµός των τύπων, και συνεπώς 
αυξάνει και η διακριτική ικανότητα του τυπολογικού σχήµατος γιατί έτσι µειώνεται ο βαθµός 
διακύµανσης των συνθηκών αναφοράς εντός των τύπων. Ταυτόχρονα όµως αυξάνει και η 
πολυπλοκότητα και το κόστος του συστήµατος οικολογικής παρακολούθησης γιατί απαιτείται 
ο χαρακτηρισµός συνθηκών αναφοράς σε µεγαλύτερο αριθµό τύπων. Θεωρητικά, αν 
χρησιµοποιήσουµε ένα πολύ µεγάλο αριθµό προαιρετικών παραµέτρων του τυπολογικού 
Συστήµατος Β θα καταλήξουµε σε ένα σχήµα όπου κάθε σώµα θα αποτελεί ένα ξεχωριστό 
τύπο. Για καθαρά πρακτικούς λόγους λοιπόν δεν επιδιώκεται η δηµιουργία τύπων µε τη 
µέγιστη δυνατή βιολογική οµοιογένεια, αλλά µία λογική ισορροπία µεταξύ βιολογικής και 
λειτουργικής αποτελεσµατικότητας του συστήµατος οικολογικής παρακολούθησης. Με άλλα 
λόγια, περιορίζουµε όσο γίνεται τον αριθµό των παραµέτρων ώστε να µειώσουµε το 
οικονοµικό και διοικητικό κόστος του συστήµατος, όχι όµως κάτω από το επίπεδο που 
αποτρέπει τη θέσπιση αξιόπιστων συνθηκών αναφοράς. 
Μετά τον αρχικό τυπολογικό χαρακτηρισµό των σωµάτων είναι δυνατό να παραµείνει ένα 
σηµαντικό ποσοστό διακύµανσης των συνθηκών αναφοράς που εµποδίζει τη διάκριση µεταξύ 
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φυσικών διακυµάνσεων και ανθρωπογενών επιδράσεων. Στην περίπτωση αυτή η Οδηγία 
επιτρέπει να παραληφθεί το ποιοτικό στοιχείο “ψάρια” (και κατ’αντιστοιχία οποιοδήποτε 
άλλο ποιοτικό στοιχείο) από εκτιµήσεις της οικολογικής κατάστασης, τουλάχιστον σε κάποιο 
ή κάποιους τύπους σωµάτων. Ωστόσο, τα κράτη-µέλη πρέπει να δικαιολογήσουν το λόγο της 
παράλειψης, π.χ. επιχειρηµατολογώντας ότι η µείωση του βαθµού διακύµανσης των 
συνθηκών αναφοράς δεν είναι εφικτή, ή ότι είναι δυνατή µόνο µετά από πολύ σηµαντική 
αύξηση του αριθµού των τύπων, που οδηγεί σε ένα δύσχρηστο και ακριβό σύστηµα 
οικολογικής παρακολούθησης.  
Η Οδηγία δεν προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία για τη δηµιουργία τυπολογικών 
σχηµάτων, κάτι που συχνά ερµηνεύεται σαν προτροπή για “κρίση των ειδικών” στην επιλογή 
κατάλληλων αβιοτικών παραµέτρων. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή (top-down approach) 
επιλέγονται παράµετροι που σύµφωνα µε την εµπειρική γνώση οδηγούν σε οµοιογενείς 
βιολογικά τύπους. Ωστόσο, τα οικοσυστήµατα είναι αρκετά απρόβλεπτα, και η δοµή τους 
εξαρτάται από περίπλοκους συνδυασµούς πολλών παραµέτρων, η σχετική σηµασία των 
οποίων δεν είναι πάντα γνωστή. Εποµένως, δεν είναι πάντα δυνατή η εκ των προτέρων 
πρόβλεψη των αβιοτικών παραµέτρων που περιγράφουν τύπους µε οµοιογενείς βιολογικές 
κοινωνίες (ή εναλλακτικά διαχωρίζουν τύπους µε ανοµοιογενείς βιολογικά συνθήκες). Για το 
λόγο αυτό, ερευνητικά προγράµµατα και οµάδες υποστηρικτικές της Οδηγίας που 
δηµιουργήθηκαν µέσα στην ΕΕ θεωρούν ότι ο πλέον αποδεκτός τρόπος δηµιουργίας τύπων 
µε βιολογική σηµασία (= επιτυγχάνουν προσδιορισµό συνθηκών αναφοράς) είναι η 
στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδοµένων. Σκοπός της ανάλυσης είναι να “οµαδοποιηθούν” 
οι θέσεις µε παρόµοια βιολογικά χαρακτηριστικά, και συνεπώς µε βιολογική οµοιογένεια 
(βιοτική τυπολογία), ώστε στη συνέχεια να εντοπισθεί ποιες από τις αβιοτικές παραµέτρους 
και ποια όρια κλάσεων αυτών διαχωρίζουν τους βιοτικούς τύπους (bottom-up approach). 
Όταν δεν υπάρχουν επαρκή ή κατάλληλα βιολογικά δεδοµένα, ο προτεινόµενος τρόπος 
εργασίας είναι να δηµιουργηθεί a priori ένα τυπολογικό σύστηµα χρησιµοποιώντας την 
“γνώµη των ειδικών” για τον εντοπισµό αβιοτικών παραµέτρων που κρίνεται ότι οδηγούν σε 
τύπους µε βιολογική οµοιογένεια. Ωστόσο, το σύστηµα αυτό πρέπει να θεωρηθεί σαν 
προσωρινό και πρέπει να τροποποιηθεί όταν συγκεντρωθούν επαρκή δειγµατοληπτικά 
δεδοµένα που θα επιτρέψουν µία βιοτική προσέγγιση. Και στις δύο προσεγγίσεις πάντως, η 
τελική περιγραφή των τύπων πρέπει να στηρίζεται µόνο σε αβιοτικά χαρακτηριστικά. 
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω προσεγγίσεις υιοθετηθεί, παραµένει το πρόβληµα της 
ανοµοιογένειας των βιολογικών συνθηκών που δεν οφείλεται σε οικολογικές διαφορές (π.χ. 
σε διαφορές των αβιοτικών παραµέτρων) αλλά σε ιστορικούς η φυλογενετικούς παράγοντες, 
και οι οποίοι καθιστούν τα υδάτινα συστήµατα µη συγκρίσιµα. Το πρόβληµα αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό στα γλυκά νερά της Ελλάδας, όπου ο υψηλός βαθµός ενδηµισµού 
ψαριών (αλλά και άλλων οµάδων οργανισµών) δηµιουργεί βιολογική ανοµοιογένεια, ακόµα 
και σε γειτονικά συστήµατα που έχουν παρόµοια αβιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το 
πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την εισαγωγή βιογεωγραφικών κριτηρίων στο τυπολογικό 
σύστηµα, τα οποία συνήθως ενσωµατώνονται στην έννοια των οικοπεριοχών. Η Οδηγία 
υιοθετεί την έννοια των οικοπεριοχών µόνον για την περίπτωση του συστήµατος Α, και 
ορίζει ότι εφόσον το σύστηµα αυτό επιλεγεί, οι κοινοτικές περιοχές θα οριοθετηθούν 
σύµφωνα µε το σύστηµα του Ilies. Πάντως, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η έννοια των 
οικοπεριοχών είναι χρήσιµη και για την περίπτωση που επιλεγεί το σύστηµα Β. Επίσης, ότι 
το σύστηµα του Ilies δεν αποτελεί το µόνο ή τον καλύτερο τρόπο διαίρεσης της Ευρώπης σε 
οικοπεριοχές. Όπως έχει επισηµανθεί σε οµάδες της ΕΕ που υποστηρίζουν την Οδηγία, η 
προτεινόµενη από την Οδηγία διαίρεση είναι πολύ χονδρική, µε αποτέλεσµα οικολογικά και 
βιογεωγραφικά ανόµοιες Ευρωπαϊκές περιοχές να περιλαµβάνονται στην ίδια οικοπεριοχή. 
Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η υποδιαίρεση µίας οικοπεριοχής σε µικρότερα 
τµήµατα (υπο-οικοπεριοχές), ή ακόµα και η αναθεώρηση των γεωγραφικών ορίων των 
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υφισταµένων οικοπεριοχών. Μία τέτοια υποδιαίρεση δεν συνεπάγεται διαφορετικές µεθόδους 
βιοεκτιµήσεων και ανεξάρτητα προγράµµατα οικολογικής παρακολούθησης σε κάθε υπο-
οικοπεριοχή. Όλα τα στάδια δηµιουργίας των µεθόδων και εφαρµογής των προγραµµάτων 
µπορεί να είναι κοινά, µε την εξαίρεση ότι απαιτείται η αντικατάσταση ορισµένων 
ιχθυοδεικτών της µίας υπο-οικοπεριοχής από ιχθυοδείκτες της άλλης. 
 
∆ηµιουργία της µετρικής κλίµακας 
 
Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τη βαθµονόµηση των ιχθυοδεικτών, και στη συνέχεια του 
πολυµετρικού δείκτη, σε πέντε κλάσεις οικολογικής ποιότητας (υψηλή, καλή, µέτρια, 
ελλιπής, κακή), όπου η κλάση “υψηλή” αντιστοιχεί στις τιµές αναφοράς. Για τη 
βαθµονόµηση υπάρχουν διάφορες µεθοδολογίες που εφαρµόζονται ανάλογα µε το είδος των 
δεδοµένων και τον τρόπο προσδιορισµού των συνθηκών αναφοράς. Σύµφωνα µε την 
απλούστερη, επιλέγονται σε κάθε τύπο σώµατος θέσεις µε µέτριο έως σηµαντικό βαθµό 
επιβάρυνσης, στις οποίες γίνονται δειγµατοληψίες ώστε να αποκτηθούν δεδοµένα που 
αντιπροσωπεύουν περιβαλλοντικές συνθήκες και βαθµούς διαταραχής. Στη συνέχεια 
µετρείται η απόκλιση που παρουσιάζουν οι ιχθυοδείκτες στις θέσεις αυτές, καθώς και η 
απόκλιση της συγκεντρωτικής τιµής αυτών, από τις συνθήκες αναφοράς, και υπολογίζεται ο 
Λόγος Οικολογικής Ποιότητας.  
Το στάδιο της βαθµονόµησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όχι µόνο γιατί δηµιουργούνται τα 
όρια των κλάσεων ποιότητας, αλλά και γιατί κατά το στάδιο αυτό µπορεί να ελεγχθεί (εφόσον 
υπάρχουν επαρκή δεδοµένα από στατιστική άποψη) η ορθότητα της βιολογικής υπόθεσης για 
συγκεκριµένη ανταπόκριση κάθε ιχθυοδείκτη στις πιέσεις. Εάν η υπόθεση δεν επιβεβαιωθεί, 
ο δείκτης απορρίπτεται. Είναι φανερό ότι η βαθµονόµηση των ιχθυοδεικτών απαιτεί 
δεδοµένα από συγκεκριµένες θέσεις δειγµατοληψιών, στις οποίες έχουν καταγραφεί όλες οι 
απαραίτητες ιχθυολογικές παράµετροι και έχει γίνει µία αξιόπιστη περιγραφή των αβιοτικών 
παραµέτρων και του είδους/βαθµού των ανθρωπογενών πιέσεων κατά την ώρα της 
δειγµατοληψίας. 
Καθώς τα κράτη-µέλη οφείλουν να φέρουν όλα τα επιφανειακά νερά σε µία “καλή 
οικολογική κατάσταση” µέχρι το 2015, είναι προφανές ότι το µεγαλύτερο βάρος θα δοθεί 
στον προσδιορισµό των ορίων µεταξύ υψηλής (συνθήκες αναφοράς), καλής και µέτριας 
οικολογικής κατάστασης. Ιδιαίτερα τα όρια µεταξύ καλής και µέτριας οικολογικής 
κατάστασης θα σηµατοδοτήσουν στο προσεχές µέλλον τη διαχείριση των νερών σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εναρµόνιση των συστηµάτων οικολογικής ταξινόµησης των 
διαφόρων κρατών προβλέπεται ειδική άσκηση ενδοβαθµονόµησης. 
 
3.3.2. ∆εύτερη Φάση: Εφαρµογή της µεθόδου σε προγράµµατα οικολογικής 

παρακολούθησης 
 
Κατά τη φάση της εφαρµογής δηµιουργείται ένα δίκτυο από σταθµούς παρακολούθησης 
στους ποταµούς και λίµνες των οποίων ζητείται χαρακτηρισµός της οικολογικής κατάστασης 
και πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το δίκτυο πρέπει να 
περιλαµβάνει επαρκείς και αντιπροσωπευτικές θέσεις ώστε να παρέχεται µία ικανοποιητική 
κάλυψη των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και οικολογικών συνθηκών των υδάτινων 
συστηµάτων. Τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα από τις θέσεις αυτές µεταγράφονται σε τιµές 
ιχθυοδεικτών, οι οποίοι προσδιορίσθηκαν, µετρήθηκαν και βαθµονοµήθηκαν σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες της πρώτης φάσης, και προκύπτει µία συνολική τιµή που χαρακτηρίζει το βαθµό 
επιβάρυνσης του σώµατος. 
Η φάση αυτή συνδυάζεται µε προγράµµατα παρακολούθησης (εποπτικής, επιχειρησιακής ή 
διερευνητικής) της οικολογικής κατάστασης υδάτινων σωµάτων. Οι σκοποί και µεθοδολογίες 
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δηµιουργίας αυτών των προγραµµάτων περιγράφονται λεπτοµερώς στην Οδηγία. Ιδιαίτερη 
σηµασία αποδίδεται στα προγράµµατα επιχειρησιακής παρακολούθησης τα οποία 
εφαρµόζονται σε εκείνα τα σώµατα που έχουν χαρακτηρισθεί (π.χ. µετά από εφαρµογή ενός 
προγράµµατος εποπτικής παρακολούθησης) ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους 
περιβαλλοντικούς τους στόχους των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής που 
προβλέπονται από την Οδηγία. Σε κάθε υδάτινο σύστηµα τα κράτη µέλη µπορούν να 
επιλέξουν ένα ή περισσότερα βιολογικά στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις πιέσεις 
στις οποίες υπόκειται το σύστηµα. Τα κατάλληλα στοιχεία είναι πάλι δυνατό να 
προσδιορισθούν κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων εποπτικής παρακολούθησης. 
Κατά την εγκατάσταση του δικτύου των σταθµών λαµβάνεται υπόψη το είδος και η µορφή 
των πιέσεων (π.χ. υδρολογικές, χηµικές ή µορφολογικές, σηµειακές ή διάχυτες, κλπ.), καθώς 
και η τυπολογία των σωµάτων, όπως αυτή προσδιορίσθηκε κατά την πρώτη φάση, έτσι ώστε 
τα ιχθυολογικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών να µεταφράζονται εύκολα σε τιµές 
οικολογικής ποιότητας για κάθε “τύπο” σώµατος. Τόσο το δίκτυο των σταθµών όσο και το 
συνολικό σύστηµα εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας δεν πρέπει να είναι στατικά, αλλά 
να επιδέχονται τροποποιήσεις που οδηγούν σε βελτίωση του συστήµατος. Όπως 
προαναφέρθηκε, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραµµάτων παρακολούθησης 
είναι η διαθεσιµότητα µίας αξιόπιστης µεθόδου βιοεκτιµήσεων που θα δηµιουργηθεί 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της πρώτης φάσης. ∆εδοµένου ότι η εγκατάσταση των 
προγραµµάτων παρακολούθησης πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι το έτος 2006, το 
σηµαντικότερο πιθανό πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπίσει η χώρα είναι η µη έγκαιρη 
δηµιουργία µίας λειτουργικής µεθόδου. 
 
3.3.3. Άλλες υποστηρικτικές δράσεις 
 
Υπάρχουν δράσεις που υποστηρίζουν πολλά από τα στάδια εργασιών που περιγράφηκαν 
παραπάνω και περιλαµβάνουν: 
 

 Τη διενέργεια ανάλυσης των πιέσεων στα εξεταζόµενα σώµατα. Τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης θα βοηθήσουν στον ασφαλή εντοπισµό θέσεων αναφοράς, αλλά και θέσεων 
µε γνωστό βαθµό επιβάρυνσης ώστε να γίνει η βαθµονόµηση των δεικτών σύµφωνα µε 
τη πενταβάθµια κλίµακα που προτείνεται από την Οδηγία. Επίσης, θα επιτρέψουν την 
επιλογή κατάλληλων ιχθυοδεικτών που αντιδρούν στις κρατούσες πιέσεις. 

 Τη δηµιουργία µίας βάσης υπαρχόντων βιολογικών και άλλων σχετικών δεδοµένων, µε 
τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιµων δηµοσιευµένων και αδηµοσίευτων 
πληροφοριών, π.χ. πάνω στην κατανοµή, την αφθονία, τα συστηµατικά γνωρίσµατα, τη 
βιολογία και τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών. Τα στοιχεία της βάσης αυτής θα 
διευκολύνουν άµεσα τις δύο φάσεις ανάπτυξης του συστήµατος ιχθυοεκτιµήσεων, αλλά 
και θα φανούν χρήσιµα στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής 
και στη κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων λεκανών που προβλέπονται από την 
Οδηγία. Η παρούσα έκθεση παρέχει στοιχεία που καλύπτουν µικρό µέρος των 
απαιτήσεων της βάσης. 

 Την τυποποίηση των εργασιών πεδίου και εργαστηρίου και τον καθορισµό 
µεθοδολογικών λεπτοµερειών των δειγµατοληψιών. Για την επιλογή κατάλληλων 
µεθόδων δειγµατοληψίας, ιδίως στην περίπτωση λιµνών και µη βατών ποταµών 
απαιτούνται συγκριτικά αποτελέσµατα δειγµατοληψιών µε διαφορετικά εργαλεία. Για 
την εναρµόνιση των εργασιών από διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες ή από 
διαφορετικές περιοχές, απαιτούνται κατάλληλα πρωτόκολλα που περιγράφουν 
µεθοδολογικά θέµατα, όπως: 
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o τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλείων δειγµατοληψίας 
o την ακριβή περιγραφή της µεθοδολογίας δειγµατοληψίας 
o τις βιολογικές και αβιοτικές παραµέτρους που θα καταγράφονται ή 

υπολογίζονται σε κάθε υδάτινο σύστηµα και σε κάθε θέση δειγµατοληψίας, 
τόσο κατά τη φάση της δηµιουργίας όσο και κατά τη φάση της εφαρµογής της 
µεθόδου 

o οδηγίες για χειρισµό των δειγµάτων και τις αναλύσεις εργαστηρίου 
o λεπτοµερή περιγραφή της µεθοδολογίας υπολογισµού µεγεθών, π.χ. την 

επιφάνεια δειγµατοληψίας ή την αφθονία/βιοµάζα οργανισµών ανά µονάδα 
επιφάνειας, καθώς και της µεθοδολογίας της στατιστικής επεξεργασίας των 
δεδοµένων 

o (κατά τη φάση της δηµιουργίας της µεθόδου) κριτήρια εντοπισµού θέσεων 
αναφοράς, τα οποία περιγράφουν το εύρος των παραµέτρων που αναµένονται 
κάτω από ελάχιστο έως µηδενικό βαθµό ανθρωπογενούς επιβάρυνσης, καθώς 
και κριτήρια εντοπισµού θέσεων µε συγκεκριµένο βαθµό επιβάρυνσης 
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Πίνακας 1. Μεθοδολογικός σχεδιασµός ενός συστήµατος χαρακτηρισµού και 
παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας ποταµών και λιµνών 

 

ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΙΧΘΥΟΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ 

Β. Επιλογή βιοδεικτών 
 

• Περιγραφή της σύστασης των βιοκοινωνιών και ανάλυση του 
οικολογικού ρόλου των ειδών στο οικοσύστηµα 
(βιοποικιλότητα, φυσική ιστορία, παράµετροι ζωής & 
οικολογικοί θώκοι) σε κάθε λεκάνη 

• Θέσπιση κριτηρίων ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης 
– εντοπισµός βιοδεικτών που: 

⇒ απεικονίζουν τη σύσταση των κοινωνιών, τη δοµή 
πληθυσµών και τη λειτουργία του οικοσυστήµατος 

⇒ είναι ευαίσθητοι στις επικρατούσες πιέσεις 

Γ. Καθορισµός συνθηκών αναφοράς 
• ∆ηµιουργία κριτηρίων για το χαρακτηρισµό και επιλογή 

θέσεων αναφοράς που: 
⇒ επιτρέπουν σαφή διάκριση µεταξύ φυσικής ποικιλότητας και 

ανθρωπογενών επιδράσεων 
⇒ καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας για σχεδόν αµελητέα 

διαταραχή 
• Εγκατάσταση ενός δικτύου σταθµών αναφοράς σε κάθε τύπο 

σώµατος, παίρνοντας υπόψη την ανάγκη για ικανοποιητική 
αντιπροσώπευση όλων των σηµαντικών ενδιαιτηµάτων του 
τύπου 

• Υπολογισµός τιµών αναφοράς στους επιλεχθέντες δείκτες µε: 
⇒ χωρικές µεθόδους 
⇒ ειδικά µοντέλα 

• ∆ηµιουργία δικτύου αντιπροσωπευτικών σταθµών 
παρακολούθησης σε κάθε τύπο σώµατος 

• Έναρξη δειγµατοληψιών “ρουτίνας” 
• Χρησιµοποίηση των δειγµατοληπτικών δεδοµένων για τον 

χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας 

Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων 

Α. Τυπολογικός χαρακτηρισµός 
• Στατιστική ανάλυση ιχθυολογικών δεδοµένων από θέσεις 

υψηλής και καλής ποιότητας – δηµιουργία “βιοτικής 
τυπολογίας” 

• Σύνδεση των βιοτικών τύπων µε αβιοτικά χαρακτηριστικά του 
συστήµατος Β 

Καθορισµός δειγµατοληπτικών τεχνικών 

∆ηµιουργία βάσης υπαρχόντων 
βιολογικών δεδοµένων. Κατάταξη 
ανάλογα µε θεµατικό αντικείµενο, 
γεωγραφική, χωρική και χρονική 

κλίµακα, κλπ. 

∆. Βαθµονόµηση των δεικτών 
• Επιλογή θέσεων γνωστής επιβάρυνσης 
• Υπολογισµός του Λόγου Οικολογικής Ποιότητας 
• Καθορισµός ορίων µεταξύ κλάσεων οικολογικής ποιότητας 

Εντοπισµός ελλείψεων σε δεδοµένα 
 (συστηµατική οµάδα) 
 (αντικείµενο) 
 (σύστηµα) 

Προσδιορισµός ερευνητικών 
προτεραιοτήτων 

Τυποποίηση των τεχνικών και εργασιών 
πεδίου και εργαστηρίου, δηµιουργία 

πρωτοκόλλων εργασίας 
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3.4.  Καθορισµός των απαιτήσεων σε βιολογικά δεδοµένα 
 
Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί πολλές ιχθυολογικές πολυµετρικές µεθοδολογίες 
βιοεκτιµήσεων που στην ουσία αποτελούν παραλλαγές της ίδιας µεθόδου, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε στις ΗΠΑ στην αρχή της δεκαετίας του 1980 (στην Ευρώπη εφαρµόζονται 9 
µέθοδοι). Ωστόσο, καµία µέθοδος που αναπτύχθηκε σε µία Ευρωπαϊκή περιοχή, έστω και αν 
αυτή είναι συµβατή µε την Οδηγία, δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµη στην Ελλάδα. Πάντα 
απαιτούνται κάποιες µικρές ή µεγάλες τροποποιήσεις της γενικής µεθοδολογίας και καθώς 
και ρυθµίσεις βασικών παραµέτρων της µεθόδου στις συνθήκες της νέας περιοχής. 
Τέτοιες τροποποιήσεις µπορούν να αφορούν, για παράδειγµα, τη λίστα των ιχθυοδεικτών, 
που επιλέγονται πάνω στην βάση γνώσεων των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών, της 
οικολογίας των ειδών και των κυρίαρχων πιέσεων στη νέα περιοχή εφαρµογής της µεθόδου. 
Στην απλούστερη περίπτωση, είδη-δείκτες µίας µεθόδου που αναπτύχθηκε σε µία άλλη 
Ευρωπαϊκή περιοχή µπορούν να αντικατασταθούν από οικολογικά παρόµοια είδη που 
απαντούν στην Ελλάδα. Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, µπορεί να αφαιρεθούν δείκτες της 
αρχικής µεθόδου και να προστεθούν άλλοι που είναι ευαίσθητοι στις επικρατούσες πιέσεις 
στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες από τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους 
οικολογικής αξιολόγησης αναπτύχθηκαν σε χώρες του βορρά, όπου τόσο οι 
γεωµορφολογικές, υδρολογικές και βιολογικές συνθήκες όσο και οι πιέσεις είναι 
διαφορετικές από ότι στην Ελλάδα. Έτσι, ενώ στο βορρά περιοριστικός παράγοντας της 
οικολογικής ποιότητας των νερών είναι συνήθως η ρύπανση, στο νότο η διατήρηση 
ικανοποιητικής ποσότητας νερού έχει συνήθως µεγαλύτερη οικολογική σηµασία. Η οµάδα 
εργασίας “Μεσογειακά ποτάµια” του προγράµµατος FAME επεξεργάζεται σχετικά 
µεθοδολογικά θέµατα. Με την ίδια λογική, µία µέθοδος που εφαρµόζεται σε µία περιοχή του 
Ελληνικού χώρου µπορεί σχετικά εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να εφαρµόζει και σε άλλες 
Ελληνικές περιοχές µε διαφορετική σύσταση ιχθυοπανίδας ή πιέσεις. 
Άλλες τροποποιήσεις µπορούν να αφορούν τις παραµέτρους του τυπολογικού συστήµατος. Η 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο, γεωγραφικό κατακερµατισµό, µεγάλες 
εποχιακές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και πολλά αυτόνοµα υδρογραφικά δίκτυα. 
Υπάρχει σηµαντικός αριθµός ποταµών µικρού και µεσαίου µεγέθους που πολλοί κατεβαίνουν 
απότοµα στις ακτές µέσω στενών ορεινών φαραγγιών ή κοιλάδων, συχνά µε πολύ µικρό 
πεδινό τµήµα, και έχουν χειµαρρώδη και διαβρωτική συµπεριφορά. Η παρατεταµένη θερινή 
ανοµβρία και οι υψηλοί ρυθµοί εξάτµισης δηµιουργούν έντονη εποχικότητα στη παροχή των 
ποταµών, όµως η ύπαρξη καρστικών πηγών εξασφαλίζει σε πολλά µικρά ποτάµια τη 
δυνατότητα συνεχούς ροής όλο το χρόνο. Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν µεγάλη 
περιβαλλοντική ανοµοιογένεια που αντανακλά σε βιολογική ανοµοιογένεια και δηµιουργούν 
την ανάγκη χρησιµοποίησης ενός µεγαλύτερου αριθµού αβιοτικών παραµέτρων σε σύγκριση 
µε άλλες χώρες για τη δηµιουργία τυπολογίας. Ένα καθαρά αβιοτικό τυπολογικό σύστηµα 
µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικό, γιατί η συνολική αντίδραση των οικοσυστηµάτων στους 
ποικίλους δυνατούς συνδυασµούς τόσων αβιοτικών παραµέτρων είναι απρόβλεπτη. Αντίθετα, 
αυξάνει η ανάγκη µίας πρώτης δηµιουργίας βιοτικής τυπολογίας που θα οδηγήσει σε 
αβιοτική τυπολογία µετά από ανάλυση της σχέσης των βιολογικών και αβιοτικών 
χαρακτηριστικών των υδάτινων συστηµάτων. 
Γίνεται φανερό ότι καµία ανάπτυξη ενός συστήµατος βιοεκτιµήσεων µε ικανότητα να 
εντοπίζει την αιτία και το βαθµό οικολογικής υποβάθµισης στα υδάτινα σώµατα της Ελλάδας 
δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχουν, ή πριν αποκτηθούν, τα κατάλληλα εθνικά βιολογικά και 
άλλα υποστηρικτικά δεδοµένα. Η διαθεσιµότητα και αξιοπιστία των δεδοµένων αποτελεί το 
πιο ευάλωτο τµήµα της όλης διαδικασίας βιοεκτιµήσεων. Το τµήµα αυτό της έκθεσης 
αναλύει τις απαιτήσεις των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης του συστήµατος σε δεδοµένα, τόσο 
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όσο αφορά τη δηµιουργία της µεθόδου βιοεκτιµήσεων όσο και την εφαρµογή της σε 
προγράµµατα παρακολούθησης. Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης θα εξετασθεί σε ποιο βαθµό 
τα υπάρχοντα δεδοµένα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και κατά πόσο αυτά καλύπτουν, 
από γεωγραφική άποψη τις ανάγκες της χώρας. 
 
3.4.1. ∆εδοµένα που απαιτούνται για τη δηµιουργία της µεθόδου βιοεκτιµήσεων 
 
Επιλογή ιχθυοδεικτών 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο καλύτερος τρόπος να περιγραφεί η οικολογική κατάσταση των 
υδάτινων σωµάτων είναι να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός πολλών δεικτών, γιατί έτσι 
αυξάνεται η ευαισθησία της µεθόδου στις διάφορες πιέσεις και µειώνεται το ποσοστό 
σφάλµατος από απρόβλεπτες αντιδράσεις ενός µόνο δείκτη σε κάποια πίεση. Για τον 
εντοπισµό κατάλληλων ιχθυοδεικτών απαιτούνται δύο ειδών βιολογικά δεδοµένα: αυτά που 
περιγράφουν τις λειτουργικές πτυχές, και αυτά που περιγράφουν τις δοµικές πτυχές της 
ιχθυοκοινωνίας. 
Τα δεδοµένα της πρώτης κατηγορίας βοηθούν στην επιλογή ιχθυοδεικτών που προσδιορίζουν 
τον οικολογικό ρόλο των ειδών στο οικοσύστηµα. Πληροφορία που συνεισφέρει σε αυτήν 
την επιλογή περιέχεται σε µελέτες που περιγράφουν βασικές βιολογικές και οικολογικές 
διεργασίες που µπορεί να αφορούν τη διατροφή, την αναπαραγωγή, το ρυθµό σωµατικής 
αύξησης (σε µονάδες µήκους ή βάρους), τη µακροβιότητα, τις απαιτήσεις ενδιαιτήµατος και 
υποστρώµατος διαβίωσης ή αναπαραγωγής, το βαθµό ρεοφιλίας, τη µεταναστευτική 
συµπεριφορά, την ανθεκτικότητα σε ανοξία ή άλλες δυσµενείς συνθήκες, κλπ. Η βιολογική 
αυτή πληροφορία πρέπει να είναι διαθέσιµη για τουλάχιστον τα σηµαντικά (από άποψη 
αφθονίας ή οικολογικού ρόλου) είδη ψαριών (sentinel species). Σε γενικές γραµµές, δεν 
απαιτείται τα δεδοµένα να προέρχονται από συγκεκριµένες θέσεις δειγµατοληψίας. Μία 
συνηθισµένη πρακτική είναι να γίνεται κατάταξη των ειδών σε οικολογικούς θώκους ή σε 
“στρατηγικές ζωής”, ιδίως σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά διατροφής, αναπαραγωγής, 
µεταναστευτικής συµπεριφοράς και προτιµητέου υποστρώµατος διαβίωσης, ώστε να 
διευκολύνεται το λογισµικό µέρος της διαδικασίας εκτίµησης (π.χ. εύκολη τροποποίηση του 
πολυµετρικού δείκτη για εφαρµογή σε άλλη περιοχή). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο 
χαρακτηρισµός των θώκων γίνεται µόνο µία φορά. ∆εν απαιτείται εκ νέου χαρακτηρισµός 
του θώκου ή στρατηγικής ζωής ενός είδους σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή νέα εφαρµογή σε 
άλλη περιοχή. 
Τα δεδοµένα της δεύτερης κατηγορίας βοηθούν στην επιλογή ιχθυοδεικτών που 
προσδιορίζουν τη δοµική οργάνωση των ιχθυοκοινωνιών (π.χ. αφθονία, βιοµάζα, δείκτες 
βιοποικιλότητας ή ποσοστιαίας συµµετοχής ειδών). Κατάλληλη βιολογική πληροφορία 
µπορεί να περιέχεται σε δηµοσιεύσεις που αφορούν µία µεγάλη ποικιλία ερευνητικών 
θεµάτων, όπως την αλιευτική κατάσταση ιχθυοαποθεµάτων, την κατανοµή ηλικιών εντός των 
πληθυσµών, την ιστορική παρουσία ειδών (π.χ. καταγραφές είδών ή καταγραµµένες 
εισαγωγές νέων ειδών σε ένα σύστηµα), τη φυσική κατάσταση ατόµων (ευρωστία, ποσοστά 
ατόµων µε εµφανείς ανωµαλίες, κλπ.). Η σηµασία αυτών των δεδοµένων έγκειται κυρίως 
στην εµπειρική αξιολόγηση της δυνητικής χρησιµότητας µίας σειράς υποψήφιων 
ιχθυοδεικτών οι οποίοι περιγράφουν ποσοτικά χαρακτηριστικά των ιχθυοπληθυσµών και 
ιχθυοκοινωνιών. Υψηλής ποιότητας δειγµατοληπτικά δεδοµένα δεν είναι πάντα απαραίτητα 
σε αυτό το στάδιο εργασιών. Συνεπώς, η αξιολόγηση µπορεί να στηριχθεί σε επαρκούς 
ποιότητας δηµοσιευµένα αποτελέσµατα προηγούµενων δειγµατοληψιών που δεν έγιναν για 
το σκοπό οικολογικών εκτιµήσεων. Ωστόσο, δεδοµένα που αφορούν αφθονία και βιοµάζα 
πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριµένες θέσεις δειγµατοληψίας.  
Και στις δύο περιπτώσεις, δηµιουργούνται βιολογικές υποθέσεις ανταπόκρισης των 
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δυνητικών ιχθυοδεικτών σε συγκεκριµένες πιέσεις. Όµως, οι υποθέσεις αυτές πρέπει να 
ελεγχθούν και επιβεβαιωθούν µε ανάλυση δεδοµένων δειγµατοληψιών (δηλαδή εξετάζεται αν 
και πως µία συγκεκριµένη πίεση µεταβάλλει τους υποψήφιους δείκτες). Οι τιµές ενός δείκτη, 
π.χ. βιοµάζα ψαριών ανά µονάδα επιφάνειας, µπορεί να αυξάνουν µε την αύξηση µίας πίεσης, 
όπως ευτροφισµός, αλλά µπορεί να µειώνονται µε την αύξηση µίας άλλης πίεσης, όπως 
ελάττωση ροής. Αντίστοιχα, µία πίεση µπορεί να προξενεί µείωση των τιµών ενός δείκτη, 
όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά µπορεί να προξενεί αύξηση των τιµών 
ενός άλλου δείκτη. Εάν από την ανάλυση προκύψουν συστηµατικές και προγνώσιµες τάσεις 
ανταπόκρισης του δείκτη στην πίεση, ο δείκτης επιλέγεται, αλλιώς απορρίπτεται. Για τη 
διενέργεια µίας τέτοιας ανάλυσης απαιτούνται επαρκή δεδοµένα θέσεων τα οποία είτε είναι 
άµεσα διαθέσιµα από προηγούµενες δειγµατοληψίες είτε θα αποκτηθούν σε ένα επόµενο 
στάδιο εργασιών. Μέχρι τη συγκέντρωση επαρκών δεδοµένων θέσεων για την 
οριστικοποίηση της λίστας των ιχθυοδεικτών, η επιλογή των ιχθυοδεικτών πρέπει να 
θεωρείται σαν προσωρινή. Πάντως, η εµπειρία έχει δείξει ότι οι υποθέσεις ανταπόκρισης που 
επιβεβαιώθηκαν σε µία περιοχή ή σε µία χώρα συνήθως ισχύουν και σε άλλη περιοχή ή άλλη 
χώρα. Για παράδειγµα, η αφθονία των πλαγκτοφάγων ή πελαγικών ψαριών αντιδρά θετικά σε 
αύξηση του ευτροφισµού σε µία λίµνη (εκτός από την περίπτωση που δηµιουργούνται 
ανοξικές συνθήκες), το ποσοστό των φυτόφιλων ειδών ψαριών ελαττώνεται µε την αύξηση 
των διακυµάνσεων απορροής (στα ποτάµια) ή της στάθµης (στις λίµνες), ενώ οι πληθυσµοί 
των ψαριών που αναπαράγονται σε πέτρες (gravel spawners) ελαττώνονται µε την αύξηση 
του µεταφερόµενου ιζήµατος. 
 
Τυπολογικός χαρακτηρισµός των υδάτινων σωµάτων 
 
Θεωρητικά, ο τυπολογικός χαρακτηρισµός δεν απαιτεί βιολογικά δεδοµένα, γιατί οι 
παράµετροι του χαρακτηρισµού είναι αβιοτικές. Στην πράξη, και δεδοµένου ότι σκοπός του 
τυπολογικού χαρακτηρισµού είναι η δηµιουργία “τύπων” µε οµοιογενείς βιολογικά συνθήκες 
µέσα στους οποίους θα θεσπισθούν συνθήκες αναφοράς, τα κριτήρια επιλογής των 
κατάλληλων αβιοτικών παραµέτρων και θέσπισης ορίων κλάσεων σε αυτούς πρέπει να είναι 
βιολογικά. Όπως προαναφέρθηκε, η Οδηγία δεν προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία για τη 
δηµιουργία του τυπολογικού σχήµατος, όµως οµάδες υποστηρικτικές της Οδηγίας που 
δηµιουργήθηκαν µέσα στην ΕΕ θεωρούν ότι η καταλληλότερη προσέγγιση για την επίτευξη 
επαρκούς οµοιογένειας είναι να δηµιουργηθεί κατ’ αρχήν µία βιοτική τυπολογία που στη 
συνέχεια θα συνδεθεί µε µία αβιοτική τυπολογία. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή (bottom-
up approach) γίνεται πρώτα µία στατιστική ανάλυση ιχθυολογικών δεδοµένων από 
διαφορετικά σηµεία δειγµατοληψίας που είναι σχετικά αδιατάρακτα και αντιπροσωπεύουν 
ένα µεγάλο εύρος των περιβαλλοντικών συνθηκών της χώρας. Η ανάλυση αυτή οδηγεί σε µία 
οµαδοποίηση των περιοχών µε παρόµοια ιχθυολογικά χαρακτηριστικά (βιοτική τυπολογία). 
Ακολουθεί µία ανάλυση του εύρους των αβιοτικών (περιβαλλοντικών) παραµέτρων που 
χαρακτηρίζουν κάθε µία από τις δηµιουργηθείσες βιοτικές τυπολογικές οµάδες µε στόχο να 
εντοπισθεί ποιος συνδυασµός από αυτά τις αβιοτικές παραµέτρους επιτρέπει το διαχωρισµό 
των βιοτικών τύπων. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση, η δηµιουργία µίας εθνικής τυπολογίας απαιτεί δύο 
σειρές δεδοµένων: δεδοµένα για τα αβιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων σωµάτων, και 
δεδοµένα για τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά. Η αβιοτική σειρά δεδοµένων περιλαµβάνει 
τις πιο σηµαντικές από βιολογική άποψη τοπογραφικές, κλιµατικές, υδρολογικές, 
µορφολογικές, και γεωλογικές παραµέτρους. Ο µεγάλος γεωγραφικός κατακερµατισµός της 
Ελλάδας, οι πολλές λεκάνες απορροής και η µεγάλη κλιµατική ανοµοιοµορφία περιπλέκουν 
τις διαδικασίες τυπολογικής κατάταξης των σωµάτων. Η χώρα χαρακτηρίζεται από ορεινό 
ανάγλυφο, µεγάλες γεωγραφικές και εποχιακές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και πολλά 
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αυτόνοµα υδρογραφικά δίκτυα. Υπάρχει σηµαντικός αριθµός ποταµών µικρού και µεσαίου 
µεγέθους που πολλοί κατεβαίνουν απότοµα στις ακτές µέσω στενών ορεινών φαραγγιών ή 
κοιλάδων, συχνά µε πολύ µικρό πεδινό τµήµα, και έχουν χειµαρρώδη και διαβρωτική 
συµπεριφορά. Η παρατεταµένη θερινή ανοµβρία και οι υψηλοί ρυθµοί εξάτµισης 
δηµιουργούν έντονη εποχικότητα στη παροχή των ποταµών, όµως η ύπαρξη καρστικών 
πηγών εξασφαλίζει σε πολλά µικρά ποτάµια τη δυνατότητα συνεχούς ροής όλο το χρόνο. 
Κάτω από τέτοιες συνθήκες περιβαλλοντικής ανοµοιογένειας, που αναµένεται να αντανακλά 
σε βιολογική ανοµοιογένεια, δηµιουργείται η ανάγκη χρησιµοποίησης ενός µεγαλύτερου 
αριθµού αβιοτικών παραµέτρων για τη δηµιουργία τυπολογίας σε σύγκριση µε τις 
περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σηµαντικές από βιολογική άποψη αβιοτικές 
παράµετροι κρίνεται ότι είναι το µέγεθος λεκάνης, το υψόµετρο, η θερµοκρασία, τα 
χαρακτηριστικά ροής ποταµών (π.χ. παροχή, ταχύτητα ροής, κλίση) ή στάθµης λιµνών και ο 
τύπος τροφοδοσίας ποταµών (π.χ. πηγαίος, χιονοβρόχινος, κλπ), ορισµένες από τις οποίες 
έχουν γενική ενώ άλλες έχουν τοπική σηµασία. Ωστόσο, ένα καθαρά αβιοτικό τυπολογικό 
σύστηµα εµπεριέχει τον κίνδυνο της υποκειµενικότητας και δεν θα ήταν αποτελεσµατικό για 
την πρόγνωση της βιολογικής κατάστασης στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο λόγος είναι ότι η 
συνολική αντίδραση των οικοσυστηµάτων στους ποικίλους δυνατούς συνδυασµούς τόσο 
πολλών αβιοτικών παραµέτρων είναι απρόβλεπτη. Συνεπώς, αυξάνει η ανάγκη µίας πρώτης 
δηµιουργίας βιοτικής τυπολογίας που θα οδηγήσει σε αβιοτική τυπολογία µετά από 
διερεύνηση της σχέσης των βιολογικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων 
συστηµάτων. Οι ανάγκες σε δεδοµένα του αβιοτικού περιβάλλοντος δεν θα απασχολήσουν 
άλλο την παρούσα έκθεση.  
Εάν επιδιωχθεί η δηµιουργία µίας βιοτικής τυπολογίας (bottom-up approach), η βιοτική σειρά 
δεδοµένων περιλαµβάνει έναν σχετικά περιορισµένο αριθµό βιολογικών παραµέτρων. Τα 
δεδοµένα αυτά πρέπει να αποκτηθούν µε δειγµατοληψίες σε έναν ικανοποιητικό θέσεων οι 
οποίες είτε είναι αδιατάρακτες είτε δεν έχουν υποστεί σηµαντική επιβάρυνση (είδη που 
απαντούν στη θέση, ποσοστιαία συµµετοχή χαρακτηριστικών ειδών, και αφθονία ή/και 
βιοµάζα ψαριών ανά µονάδα επιφάνειας). ∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις σε βιολογικά 
δεδοµένα είναι µικρές και περιορίζονται σε λίγες παραµέτρους, και παράλληλα δεν υπάρχει 
ανάγκη για δεδοµένα από θέσεις πολύ καλής ποιοτικής κατάστασης, είναι πιθανό ότι µέρος 
τουλάχιστον των απαραίτητων δεδοµένων µπορεί να αποκτηθεί από προηγούµενες βιολογικές 
έρευνες. Εάν χρησιµοποιηθεί η εναλλακτική προσέγγιση, δηλαδή ο κατευθείαν ορισµός 
αβιοτικών παραµέτρων µε βάση την εµπειρική βιολογική γνώση (top-down approach), οι 
ανάγκες περιορίζονται σε µία γενική βιολογική πληροφορία (γεωγραφική κατανοµή και 
ζώνωση ειδών, αφθονία, απαιτήσεις ενδιαιτήµατος) και δεν απαιτούνται δειγµατοληπτικά 
“δεδοµένα θέσεων” (site-specific data). 
Η Οδηγία ενσωµατώνει την έννοια των οικοπεριοχών στο τυπολογικό σχήµα αλλά δεν 
προτείνει περαιτέρω υποδιαίρεση των οικοπεριοχών σε µικρότερα τµήµατα, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι µία τέτοια υποδιαίρεση (όταν αυτή οδηγεί σε λειτουργικότερα προγράµµατα 
οικολογικής παρακολούθησης) είναι ασύµβατη µε την Οδηγία. Καθώς φαίνεται ότι 
χρειάζεται επαναπροσδιορισµός των ορίων των Ελληνικών οικοπεριοχών αλλά και 
προσδιορισµός υπο-οικοπεριοχών εντός αυτών, η ανάπτυξη µίας ιχθυολογικής µεθόδου 
εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας πρέπει να περιλάβει βιογεωγραφικά κριτήρια. 
Πληροφορίες άµεσα αξιοποιήσιµες προς την κατεύθυνση αυτή περιέχονται σε 
βιογεωγραφικές εργασίες, ωστόσο δηµοσιεύσεις που αφορούν τη γεωγραφική κατανοµή, 
συστηµατική και γενετική σύσταση των ειδών µπορούν επίσης να συµβάλουν. 
Καθορισµός των συνθηκών αναφοράς 
 
Ο καθορισµός των συνθηκών αναφοράς πρέπει να γίνει σε κάθε ιχθυοδείκτη και σε κάθε τύπο 
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σώµατος. Η Οδηγία-Πλαίσιο προτείνει σαν βασικές µεθόδους καθορισµού (α) την 
ποσοτικοποίηση των τιµών των ιχθυοδεικτών σε αντιπροσωπευτικές θέσεις των σωµάτων 
που χαρακτηρίζονται από αδιατάρακτες συνθήκες (χωρικές µέθοδοι) ή (β) την ανάλυση της 
βιολογικής ποικιλότητας, π.χ. σε σχέση µε γεωγραφικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους 
(µοντέλα). Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά µπορούν χρησιµοποιηθούν ιστορικά στοιχεία ή 
συνδυασµός µεθόδων ή η κρίση των ειδικών. 
Η πρώτη µέθοδος (χωρικές µέθοδοι) είναι η πλεονεκτικότερη γιατί δίνει γρήγορα και ακριβή 
αποτελέσµατα µε σχετικά µικρό αριθµό δειγµατοληψιών, αλλά εφαρµόζεται µόνον όταν είναι 
δυνατό να εντοπισθούν θέσεις µε αδιατάρακτες συνθήκες. (απαιτούνται αρκετές 
αντιπροσωπευτικές θέσεις αναφοράς για κάθε τύπο σώµατος ώστε να υπάρχει ικανοποιητική 
στατιστική κάλυψη της φυσικής ποικιλότητας). Καθώς η Ελλάδα διαθέτει ακόµα αρκετές 
περιοχές µε σχετικά αδιατάρακτες συνθήκες, η εφαρµογή της µεθόδου είναι εφικτή, 
τουλάχιστον για έναν αριθµό τύπων. Η δεύτερη µέθοδος (µοντελοποίηση) εφαρµόζεται µόνον 
όταν δεν υπάρχουν θέσεις µε σχεδόν αµελητέες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Ωστόσο, η 
µέθοδος αυτή απαιτεί µεγαλύτερο αριθµό δειγµατοληψιών και συνήθως εµπεριέχει ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό σφάλµατος σε σύγκριση µε τις χωρικές µεθόδους. Επί πλέον, οι 
διαδικασίες ανάλυσης είναι πιο χρονοβόρες. Κατά κανόνα, χρειάζονται δεδοµένα αρκετών 
ετών για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή µοντέλων. 
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται δειγµατοληπτικά δεδοµένα θέσεων. Στην περίπτωση 
της χρησιµοποίησης χωρικών µεθόδων τα δεδοµένα θέσεων πρέπει να πληρούν τρεις 
αυστηρές προϋποθέσεις. Πρώτον, να ικανοποιούνται συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής της 
θέσης, π.χ. το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας της θέσης στο υδάτινο σώµα ή στον τύπο, 
το κριτήριο του αποκλεισµού ανθρωπογενών αλλοιώσεων στη θέση, κλπ. ∆εύτερον, τα 
ιχθυολογικά δεδοµένα θέσεων πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα σηµαντικά δοµικά στοιχεία 
της τοπικής ιχθυοκοινωνίας (σύσταση ειδών, αφθονία, βιοµάζα, κλπ). Και τρίτον, να έχουν 
καταγραφεί λεπτοµερώς κατά τη στιγµή της δειγµατοληψίας οι αναγκαίες υδρολογικές και 
γεωµορφολογικές παράµετροι. Οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δύσκολο να 
ικανοποιηθούν ταυτόχρονα αν οι δειγµατοληψίες δεν έγιναν στα πλαίσια ειδικά 
σχεδιασµένων προγραµµάτων εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας. Συνεπώς, δεδοµένα από 
προηγούµενες έρευνες που δεν έγιναν για σκοπούς βιοεκτιµήσεων σπάνια επιτρέπουν τη 
θέσπιση συνθηκών αναφοράς. Για παράδειγµα, είναι πολύ πιθανό ότι µία έρευνα που είχε σαν 
στόχο την προστασία ενός απειλούµενου είδους να περιορίσθηκε σε βιότοπους ενδεχόµενης 
παρουσίας του είδους και να µην περιέλαβε θέσεις αντιπροσωπευτικές του υδάτινου 
συστήµατος ή των ενδιαιτηµάτων. Είναι επίσης πιθανόν η έρευνα να µην περιέλαβε θέσεις µε 
σχεδόν µηδενική επιβάρυνση ή να µην ενδιαφέρθηκε για τη συλλογή ή καταγραφή της 
πλήρους σειράς παραµέτρων για άλλα είδη και για το αβιοτικό περιβάλλον που επιβάλλεται 
από το πρωτόκολλο εργασιών για τις συνθήκες αναφοράς. Για τους λόγους αυτούς η θέσπιση 
των συνθηκών αναφοράς δεν είναι συνήθως εφικτή παρά µόνο στα πλαίσια ενός εδικά 
σχεδιασµένου προγράµµατος. Πάντως, οποιαδήποτε καταγραµµένη ή δηµοσιευµένη 
πληροφορία για επαρκείς από ποσοτική και ποιοτική άποψη δειγµατοληψίες µε παράλληλη 
καταγραφή των περιβαλλοντικών παραµέτρων, των ενδιαιτηµάτων, των τοπογραφικών 
χαρακτηριστικών, των επιβαρύνσεων, κλπ., είναι δυνητικά χρήσιµη για µία “εκ των υστέρων” 
επιλογή ορισµένων τουλάχιστον θέσεων που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια. Τέτοια 
πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη εάν αποκτήθηκε σε χρονικές περιόδους που 
προηγήθηκαν σηµαντικών επεµβάσεων του ανθρώπου στα οικοσυστήµατα, γιατί παρέχει τη 
δυνατότητα διαπίστωσης της ιστορικής παρουσίας ειδών και σύστασης ιχθυοκοινωνιών, και 
εποµένως επιτρέπει τον προσδιορισµό των τιµών αναφοράς ορισµένων ιχθυοδεικτών που δεν 
είναι εύκολο να προσδιορισθούν µε δεδοµένα από το σύγχρονο περιβάλλον. 
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Καθορισµός ορίων µεταξύ κλάσεων οικολογικής ποιότητας 
  
Όπως και στην περίπτωση του καθορισµού των συνθηκών αναφοράς, οι εργασίες του 
σταδίου αυτού είναι επίσης πολύ απαιτητικές σε υψηλής ποιότητας δειγµατοληπτικά 
“δεδοµένα θέσεων” που αναφέρονται σε όλα τα σηµαντικά δοµικά στοιχεία της τοπικής 
ιχθυοκοινωνίας µε παράλληλη καταγραφή των σηµαντικών αβιοτικών παραµέτρων κατά την 
ώρα της δειγµατοληψίας. Επί πλέον, απαιτείται µία αξιόπιστη περιγραφή του είδους/βαθµού 
των ανθρωπογενών πιέσεων στο υδάτινο σώµα και στη θέση. Γίνεται πάλι φανερό ότι η 
βαθµονόµηση των ιχθυοδεικτών απαιτεί κατά κανόνα ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 
δειγµατοληψιών. ∆εδοµένα που αποκτήθηκαν στα πλαίσια προγραµµάτων που δεν είχαν σαν 
στόχο την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν επικουρικά, 
σπάνια όµως είναι επαρκή και κατάλληλα για µία εξ’ αρχής δηµιουργία του µετρικού 
συστήµατος. 
Ωστόσο, οι εργασίες του σταδίου διευκολύνονται αν έχει προηγηθεί ειδική ανάλυση των 
πιέσεων ή αν υπάρχουν δηµοσιευµένες εργασίες και µελέτες που προσδιορίζουν το είδος και 
το βαθµό των πιέσεων (π.χ. αλλοιώσεις της κοίτης, των πρανών, της ροής και της 
παραποτάµιας περιοχής, εστιακές και µη εστιακές ρυπογόνες εστίες και ρυπαντικά φορτία, 
φράγµατα και άλλες τεχνικά επεµβάσεις, χαλικοληψίες εισαγωγές νέων ειδών, κλπ.) ώστε να 
γίνει επιλογή των κατάλληλων θέσεων δειγµατοληψίας. 
 
Σύνθεση 
 
Η ανάπτυξη µίας αξιόπιστης µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης µε ιχθυοδείκτες απαιτεί 
σηµαντικό όγκο βιολογικών δεδοµένων και καταγραφών περιβαλλοντικών παραµέτρων, 
καθώς και λεπτοµερές γνωστικό υπόβαθρο της βιολογίας και οικολογίας των ειδών. 
Συνοπτικά, απαιτούνται: 
 

 Η γνώση της βιολογίας και οικολογίας των ειδών επιτρέπει να αναγνωρισθούν οι 
οικολογικές τους απαιτήσεις και συγγένειες (κατάταξη σε θώκους) και να εντοπισθούν 
δυνητικοί ιχθυοδείκτες. Αν και οι βιολογικές παράµετροι και οικολογικές απαιτήσεις 
πολλών ειδών µε κοσµοπολίτικη εξάπλωση είναι διαθέσιµα από τη διεθνή 
βιβλιογραφία, η µοναδική σύσταση της Ελληνικής ιχθυοπανίδας (που είναι η 
πλουσιότερη της Ευρώπης) και οι περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας 
καθιστούν αναγκαία την εθνική έρευνα για την περιγραφή της οικολογίας, βιολογίας 
και κατανοµής ειδών τα οποία δεν έχουν επαρκώς µελετηθεί. 

 
 Η γνώση των υδάτινων συστηµάτων και των πιέσεων που ασκούνται σε αυτά 
συµβάλλει (α) στη δηµιουργία ενός δικτύου από αντιπροσωπευτικές θέσεις αναφοράς, 
καθώς και ενός δικτύου και από θέσεις που εκφράζουν συγκεκριµένου βαθµού 
επιβαρύνσεις ώστε να δηµιουργηθεί η µετρική κλίµακα, και (β) στην επιλογή 
ιχθυοδεικτών που χαρακτηρίζουν τις κλιµατικές, υδρογραφικές και τοπογραφικές 
συνθήκες ή αντιδρούν στις κυρίαρχες µορφές πιέσεων. 

 
 Γενική πληροφορία στην κατανοµή των ειδών και σύσταση των ιχθυοκοινωνιών, ιδίως 
όταν αυτή προέρχεται από συγκεκριµένες θέσεις, συµβάλλει στον προσδιορισµό 
ορισµένων ιχθυοδεικτών, στη βιογεωγραφική υποδιαίρεση της χώρας (η οποία αποτελεί 
σηµαντικό στάδιο των εργασιών που οδηγούν στη δηµιουργία οικοπεριοχών και υπο-
οικοπεριοχών) και στη δηµιουργία µίας βιοτικής τυπολογίας. Τα δεδοµένα πολλών 
προηγούµενων εργασιών είναι κατάλληλα για τους σκοπούς των παραπάνω δράσεων. 
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 Λεπτοµερή δεδοµένα της δοµής των ιχθυοκοινωνιών και των παραµέτρων των 
πληθυσµών σε συγκεκριµένους και καλά οροθετηµένους σταθµούς δειγµατοληψίας 
(site-specific data) που αντιπροσωπεύουν θέσεις υψηλής κατάστασης καθώς και θέσεις 
καλής, µέτριας και υποβαθµισµένης κατάστασης, µε παράλληλη καταγραφή µίας 
σειράς αβιοτικών παραµέτρων. Από την ανάλυση των δεδοµένων και καταγραφών στις 
θέσεις αυτές θα γίνει ο χαρακτηρισµός των συνθηκών αναφοράς και των κλάσεων 
οικολογικής ποιότητας σε κάθε τύπο.  

 
Σε µεγάλο βαθµό, οι τρεις πρώτες απαιτήσεις µπορούν να ικανοποιηθούν από υφιστάµενα 
δεδοµένα που προήλθαν από προγενέστερες έρευνες, έστω και αν αυτές δεν είχαν σαν στόχο 
την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας (οι τυχόν ελλείψεις µπορεί να συµπληρώνονται από 
υλικό που θα συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων που θα αναληφθούν στα 
πλαίσια της εφαρµογής της Οδηγίας). Η τέταρτη απαίτηση είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί µε 
υφιστάµενα δεδοµένα. Ένας λόγος είναι ότι παλαιά δεδοµένα θέσεων δεν είναι συνήθως 
διαθέσιµα σε πλήρη και άµεσα αξιοποιήσιµη µορφή, γιατί αυτά συνήθως βρίσκονται στην 
κατοχή µεµονωµένων ερευνητών και δεν δηµοσιεύονται. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα όµως 
είναι ότι τα δεδοµένα από προηγούµενες ιχθυολογικές έρευνες που διενεργήθηκαν στην 
Ελλάδα, και οι οποίες κατά κανόνα δεν αποσκοπούσαν σε εκτιµήσεις οικολογικής ποιότητας 
µε την έννοια που δίνεται σε αυτήν από την Οδηγία-Πλαίσιο, συνήθως δεν πληρούν τις 
απαιτούµενες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές (ικανοποιητικός αριθµός θέσεων, 
αντιπροσωπευτικότητα των θέσεων όσο αφορά τα υδάτινα σώµατα, τα ενδιαιτήµατα και τις 
πιέσεις, κατάλληλες δειγµατοληπτικές τεχνικές, µετρήσεις των κατάλληλων ιχθυολογικών 
παραµέτρων, κατάλληλες καταγραφές και µετρήσεις αβιοτικών παραµέτρων, κλπ.). Η 
έλλειψη τέτοιων δεδοµένων θέσεων ίσως αποτελέσει το πιο περιοριστικό στάδιο της όλης 
διαδικασίας που οδηγεί σε µία βιολογικά αποδεκτή µέθοδο βιοεκτιµήσεων. 
 
3.4.2. ∆εδοµένα που απαιτούνται για τη διενέργεια χαρακτηρισµών της οικολογικής 

ποιότητας 
 
Τα δεδοµένα που είναι αναγκαία κατά τη φάση αυτή είναι πιο συγκεκριµένα από αυτά που 
απαιτούνται κατά τη φάση της δηµιουργίας της µεθόδου. Στο αρχικό στάδιο της φάσης, που 
είναι η εγκατάσταση ενός δικτύου αντιπροσωπευτικών σταθµών δειγµατοληψίας, χρειάζονται 
πληροφορίες για τα υδάτινα συστήµατα, τις πιέσεις και τους τοπικούς ενδηµισµούς. ∆εν είναι 
απαραίτητη η λεπτοµερής γνώση της βιολογίας και οικολογίας των ειδών, ούτε υπάρχει 
απαίτηση οι πληροφορίες να προέρχονται από ποσοτικές δειγµατοληψίες και καλά 
οριοθετηµένες θέσεις. Τέτοιες πληροφορίες είναι συνήθως διαθέσιµες από προηγούµενες 
έρευνες και µελέτες ή έχουν αποκτηθεί κατά την φάση της δηµιουργίας της µεθόδου 
βιοεκτιµήσεων. Χρειάζεται επίσης η ανάπτυξη επαρκών µεθόδων δειγµατοληψίας και 
κατάλληλων πρωτοκόλλων εργασιών. Κατά το στάδιο αυτό τα σφάλµατα που µπορεί να 
υπεισέλθουν αφορούν κυρίως τη µη σωστή αρχική επιλογή των “µόνιµων” θέσεων 
δειγµατοληψίας, την ανεπαρκή µεθοδολογία δειγµατοληψίας ή επεξεργασίας των 
ιχθυολογικών δεδοµένων και τα ελλιπή πρωτόκολλα καταγραφών πεδίου. Αν έχει γίνει καλή 
προετοιµασία αυτών των µεθοδολογικών πτυχών και οι επιστηµονικές οµάδες είναι επαρκώς 
προετοιµασµένες για αυτού του είδους τη δουλειά, όλες οι εργασίες µέχρι την εγκατάσταση 
του δικτύου και τη διενέργεια των δειγµατοληψιών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία 
ούτε απαιτούν τη συνεχή ενασχόληση εξειδικευµένου ερευνητικού προσωπικού. 
Για το προσδιορισµό της οικολογικής ποιότητας των υπό εξέταση σωµάτων, που αποτελεί το 
τελευταίο στάδιο της φάσης, οι απαιτήσεις σε δεδοµένα είναι πιο αυστηρές. Τα δεδοµένα 
πρέπει να προέρχονται από κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις δειγµατοληψίας, πρέπει να έχουν 
αποκτηθεί µε κατάλληλες και τυποποιηµένες δειγµατοληπτικές τεχνικές, και πρέπει να 
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αναφέρονται σε όλες τις σηµαντικές ιχθυολογικές παραµέτρους που επιτρέπουν τον 
υπολογισµό της τιµής των ιχθυοδεικτών. Σηµαντική βέβαια προϋπόθεση για την παραγωγή 
αξιόπιστων εκτιµήσεων οικολογικής ποιότητας είναι να έχει ήδη δηµιουργηθεί, ή να 
δηµιουργείται, η µέθοδος βιοεκτιµήσεων. Συνεπώς, δύο µπορεί να είναι οι κύριοι 
περιοριστικοί παράγοντες των εργασιών κατά το στάδιο αυτό. Ο πρώτος είναι η µη 
διαθεσιµότητα µίας επαρκούς µεθόδου βιοεκτιµήσεων που θα δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες της προηγούµενης φάσης. Ο δεύτερος είναι η µη διαθεσιµότητα δεδοµένων 
υψηλής ποιότητας που πάρθηκαν από συγκεκριµένες και σωστά κατανεµηµένες θέσεις µε τις 
σωστές προδιαγραφές δειγµατοληψίας. Αν και η απόκτηση τέτοιων δεδοµένων είναι ο 
βασικός σκοπός της φάσης αυτής, είναι λογικό να ρωτήσει κανείς σε ποιο βαθµό τα 
“υπάρχοντα βιολογικά δεδοµένα θέσεων” που αποκτήθηκαν στα πλαίσια προηγούµενων 
ερευνητικών προγραµµάτων µπορούν να συµβάλουν προς την κατεύθυνση του 
χαρακτηρισµού της οικολογικής ποιότητας των σωµάτων. 
Σε αντιστοιχία µε ότι ειπώθηκε προηγουµένως κατά την περιγραφή των εργασιών της πρώτης 
φάσης, και συγκεκριµένα των σταδίων που αφορούν τη θέσπιση συνθηκών αναφοράς και τη 
δηµιουργία της µετρικής κλίµακας, τα παλαιά δεδοµένα θέσεων συνήθως πάσχουν από 
σοβαρά µεθοδολογικά µειονεκτήµατα, π.χ. δεν αποκτήθηκαν µε τις κατάλληλες τεχνικές, οι 
θέσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές των υπό εξέταση υδάτινων σωµάτων ή τα δεδοµένα δεν 
καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκαίων ιχθυολογικών παραµέτρων. Ωστόσο, ορισµένα από 
τα υπάρχοντα δεδοµένα µπορεί να χρησιµεύσουν για ορισµένες από τις εργασίες της φάσης, 
όπως για παράδειγµα για µία προκαταρκτική εκτίµηση των επιπτώσεων των πιέσεων ώστε να 
αποφασισθεί ποία σώµατα χρήζουν επιχειρησιακή παρακολούθηση και για την επιλογή 
θέσεων δειγµατοληψίας. 
 
3.4.3. Συµπεράσµατα 
 
Οι δυνατότητες ενός ιχθυολογικού συστήµατος οικολογικής ταξινόµησης και 
παρακολούθησης εξαρτάται κατά πολύ από την εγκυρότητα της µεθόδου βιοεκτιµήσεων που 
θα δηµιουργηθεί κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης του συστήµατος. Με τη σειρά της, η 
δηµιουργία της µεθόδου εξαρτάται από την ερευνητική υποδοµή και την ποιότητα και 
ποσότητα των ιχθυολογικών δεδοµένων. Το κόστος και η προσπάθεια απόκτησης τέτοιων 
δεδοµένων αποτελεί µία αρχική επένδυση, η οποία δεν επαναλαµβάνεται αφού δηµιουργηθεί 
η µέθοδος. Μετά τη δηµιουργία της µεθόδου, και εφόσον γίνει σωστή εγκατάσταση των 
σταθµών δειγµατοληψίας και προετοιµασθούν τα κατάλληλα µεθοδολογικά πρωτόκολλα, οι 
εφαρµογές ρουτίνας για προσδιορισµούς της οικολογικής ποιότητας των υπό διερεύνηση 
σωµάτων είναι µία περισσότερο µηχανιστική υπόθεση. Οι περισσότερες εργασίες της φάσης 
αυτής (δειγµατοληψίες, επεξεργασίες υλικού και διάφοροι υπολογισµοί) µπορούν να 
εκτελεσθούν από εξειδικευµένους τεχνικούς, κάτω από την απλή εποπτεία ενός ερευνητικού 
φορέα. 
Συνεπώς, η µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία αξιόπιστων µεθόδων 
οικολογικής εκτίµησης, έστω και αν αυτό απαιτεί σηµαντική αρχική επένδυση σε χρήµα, 
χρόνο και ερευνητική προσπάθεια. Εάν οι πόροι σε οικονοµικά µέσα και ανθρώπινο δυναµικό 
είναι περιορισµένοι, είναι προτιµότερο να επιδιωχθεί ένα πυκνό δίκτυο σταθµών σε µία µικρή 
γεωγραφική περιοχή ή σε ένα περιορισµένο αριθµό τύπων. Η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει 
σε µία µέθοδο που αρχικά θα εφαρµόζει σε µόνο λίγες περιοχές ή τύπους, αλλά θα έχει 
αργότερα τη δυνατότητα γενίκευσης σε άλλους τύπους και περιοχές. Αν ο ίδιος αριθµός 
δειγµατοληψιών διασπαρθεί σε µία ευρεία περιοχή ή σε πολλούς τύπους κάτω από την 
προσδοκία µεγαλύτερων ποσοτικών αποτελεσµάτων, τότε είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένα 
αναξιόπιστο σύστηµα οικολογικής ταξινόµησης, που θα δηµιουργήσει καθυστέρηση και 
σύγχυση στους χαρακτηρισµούς των σωµάτων καθώς και κόστος επιδιόρθωσης. 
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Πάντως, η ανάπτυξη όλων των µεθοδολογιών οικολογικής εκτίµησης είναι µία συνεχής 
υπόθεση που στηρίζεται κατά πολύ στο ρυθµό απόκτησης βιολογικών δεδοµένων. Μία 
µέθοδος µπορεί αρχικά να είναι ανεπαρκής όχι λόγω αδυναµίας της µεθόδου αλλά λόγω 
έλλειψης βιολογικών δεδοµένων. Ωστόσο, µε την εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης 
που θα προµηθεύσουν τα κατάλληλα δεδοµένα, η µέθοδος αυτή θα βελτιώνεται και 
παράλληλα θα αυξάνει και η επιστηµονική αποτελεσµατικότητα της επιστηµονικής οµάδας. 
Το επιχείρηµα αυτό αναδεικνύει την αξία της πιλοτικής ανάπτυξης και εφαρµογής 
οποιασδήποτε µεθοδολογίας πριν από την αναγκαστική εφαρµογή της στα µόνιµα 
προγράµµατα οικολογικών εκτιµήσεων που προβλέπονται από την Οδηγία. 

 
 
4.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
4.1. Συλλογή της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας 
 
Έγινε µία πρώτη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στα ψάρια του γλυκού 
νερού της Ελλάδας και θεωρήθηκε σαν σχετική µε τους στόχους του παρόντος έργου. Το 
ενδιαφέρον εστιάσθηκε σε εργασίες που παρέχουν δεδοµένα σχετικά µε τη βιολογία, 
κατανοµή, αφθονία, φυσική ιστορία και οικολογικές απαιτήσεις των ψαριών, ή σχετικά µε τη 
σύσταση των τοπικών ιχθυοκοινωνιών και τις παραµέτρους των πληθυσµών. Σαν πηγές 
βιβλιογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκαν δηµοσιευµένα επιστηµονικά άρθρα, τεχνικές 
εκθέσεις ερευνητικών προγραµµάτων, πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων, διδακτορικές 
διατριβές, µελέτες και διάφορες επιστηµονικές εκδόσεις. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον 
εντοπισµό εργασιών που στηρίχθηκαν σε δεδοµένα τα οποία προήλθαν από ανάλυση υλικού 
δειγµατοληψιών. Εργασίες που αναφέρονται αποκλειστικά στα αβιοτικά χαρακτηριστικά των 
υδάτινων συστηµάτων και στην περιγραφή πιέσεων/επιπτώσεων δεν περιλήφθηκαν σε αυτή 
την ανασκόπηση, εκτός εάν οι εργασίες αυτές παρέχουν ταυτόχρονα και σχετικά ιχθυολογικά 
δεδοµένα. 
Μία πρώτη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της βιβλιογραφικής αναζήτησης δόθηκε στην 
ενδιάµεση έκθεση. Με την πρόοδο των εργασιών της αξιολόγησης, ωστόσο, κρίθηκε ότι 
ορισµένες εργασίες δεν ήταν σχετικές µε το αντικείµενο του έργου και έπρεπε να 
αφαιρεθούν, ενώ παράλληλα εντοπίσθηκαν άλλες πιο σχετικές εργασίες που προστέθηκαν 
στον κατάλογο. Ανάτυπα από ορισµένες διδακτορικές διατριβές και δηµοσιεύσεις που 
αναφέρονται σε υδάτινα σώµατα της Βόρειας Ελλάδας µας διατέθηκαν από το Παν. 
Θεσσαλονίκης (κα Μπόµπορη). Αν και ο κατάλογος που τελικά διαµορφώθηκε µπορεί να 
θεωρηθεί σαν αρκετά πλήρης (µε εξαίρεση ορισµένες πολύ πρόσφατες δηµοσιεύσεις καθώς 
και µερικές παλαιές δηµοσιεύσεις που ασχολούνται µε θέµατα συστηµατικής), ο χρόνος και 
οι οικονοµικοί πόροι που ήταν στη διάθεσή µας δεν επέτρεψαν την απόκτηση ανατύπων όλων 
των εργασιών που περιέχονται στην κατάσταση των βιβλιογραφικών αναφορών. 
Οι δηµοσιεύσεις ταξινοµήθηκαν αλφαβητικά και κάθε µία έλαβε έναν αύξοντα αριθµό ο 
οποίος χρησιµοποιείται σαν αναγνωριστικό στοιχείο της δηµοσιεύσεως σε όλα τα µετέπειτα 
στάδια αξιολόγησης. Η πλήρης λίστα µε τις δηµοσιεύσεις δίνεται σε παράρτηµα. 
 
4.2. Σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσιεύσεων 
 
Με βάση τις απαιτήσεις σε βιολογικά δεδοµένα, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν στο πρώτο 
µέρος της έκθεσης, προσδιορίσθηκαν κριτήρια αξιολόγησης των βιβλιογραφικών δεδοµένων 
από πλευράς καταλληλότητας και ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας ως προς τις ανάγκες 
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έναντι της Οδηγίας. 
Η αξιολόγηση έγινε σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο έγινε µία διερεύνηση των στόχων, 
των µεθοδολογικών προσεγγίσεων και του είδους των παρεχόµενων πληροφοριών. Έχοντας 
υπόψη ότι ο σκοπός της εργασίας ή της έρευνας/µελέτης από την οποία αντλήθηκαν 
δεδοµένα προδιαγράφει σε µεγάλο βαθµό τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τις τεχνικές της 
δειγµατοληψίας, έγινε κατ’ αρχήν µία ανάλυση του θεµατικού περιεχοµένου των 
δηµοσιεύσεων, η οποία συνοδεύθηκε από µία περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης και του 
αριθµού των δηµοσιεύσεων κατά κύριο ιχθυολογικό αντικείµενο. Στη συνέχεια κάθε µία 
εργασία αξιολογήθηκε σε σχέση µε τρεις επί µέρους µεθοδολογικές και θεµατολογικές 
πτυχές: 
 
(α)  Προέλευση και µορφή παρουσίασης των δεδοµένων. Εξετάσθηκε εάν αυτά ήταν προϊόν 

δειγµατοληψιών ή αποκτήθηκαν µε άλλη µέθοδο. Στην πρώτη περίπτωση, ερευνήθηκε 
εάν η ανάλυση στηρίχθηκε σε διακριτά δείγµατα που πάρθηκαν από συγκεκριµένες 
θέσεις, και εάν ναι, κατά πόσο τα τελικά αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δειγµάτων 
παρέχονται ανά θέση. 

 
(β)  Μεθοδολογική συµβατότητα των δειγµατοληπτικών τεχνικών. Ερευνήθηκε το είδος των 

εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν και άλλες τεχνικές λεπτοµέρειες των δειγµατοληψιών, 
ιδίως σε σχέση µε την απαίτηση ορισµένων σταδίων του συστήµατος οικολογικής 
εκτίµησης σωµάτων για χρησιµοποίηση ποσοτικών και τυποποιηµένων τεχνικών και 
καταγραφή των χαρακτηριστικών της θέσης. Παράλληλα έγινε ένας χαρακτηρισµός των 
δεδοµένων κάθε εργασίας όσο αφορά τη χρονική περίοδο αναφοράς (περιλαµβανόµενης 
και της εποχιακής κάλυψης). 

 
(γ)  Είδος της πληροφορίας που παρέχεται. Έγινε µία ταξινόµηση των δεδοµένων κάθε 

εργασίας σε τρεις κύριες κατηγορίες (µε τις αντίστοιχες υπο-ενότητες), και στο βαθµό 
που ήταν δυνατό, έγινε εκτίµηση της ποιότητας και πληρότητάς τους. 

• τα είδη ή τις συστηµατικές οµάδες που περιγράφονται 
• τη γεωγραφική κλίµακα της έρευνας – τα υδάτινα σώµατα που ερευνήθηκαν 
• τις βιολογικές παραµέτρους που εξετάσθηκαν 

 
Οι πληροφορίες που περιέχονταν σε κάθε εργασία και ικανοποιούσαν τα παραπάνω κριτήρια 
αξιολόγησης καταχωρήθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένα πεδία ενός φακέλου EXCEL. 
Κατά το δεύτερο στάδιο έγινε επεξεργασία των καταχωρήσεων του πρώτου σταδίου και τα 
αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν για µία συνολική αξιολόγηση από πλευράς ανταπόκρισης 
σε συγκεκριµένες απαιτήσεις της Οδηγίας, Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε η δυνητική 
χρησιµότητα των υπαρχόντων δεδοµένων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης µίας 
ιχθυολογικής µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας σωµάτων (επιλογή 
ιχθυοδεικτών, δηµιουργία τυπολογίας, θέσπιση συνθηκών αναφοράς και βαθµονόµηση των 
ιχθυοδεικτών), και της εφαρµογής της για το χαρακτηρισµό της οικολογικής ποιότητας. 
Πάρθηκε υπόψη ότι µία σειρά δεδοµένων µπορεί να εξυπηρετεί περισσότερα από ένα στάδια. 
Συνολικά, το σύστηµα αξιολόγησης περιλαµβάνει τα εξής πεδία στα οποία έγιναν οι 
καταχωρήσεις των δηµοσιεύσεων που εξετάσθηκαν: 
 
Γενικά Πεδία 
 
Περιγράφονται αναγνωριστικά στοιχεία της κάθε εργασίας, όπως ο Τίτλος, οι Συγγραφείς, το 
Περιοδικό, το Έτος δηµοσίευσης, κλπ. 
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Ειδικά Πεδία 
 
Τα ειδικά πεδία προσφέρουν ειδική πληροφορία σε κωδικοποιηµένη µορφή και 
περιλαµβάνουν λέξεις-κλειδιά που έχουν σχέση µε την εφαρµογή της οδηγίας Πλαίσιο 
2000/60. Τα κύρια ειδικά πεδία για κάθε βιβλιογραφική αναφορά (που κατά κανόνα 
περιλαµβάνουν και διάφορα υπο-πεδία) είναι τα εξής: 
 

 Γενικές πληροφορίες (χρονική περίοδος διενέργειας της έρευνας, παροχή ή όχι 
στοιχείων περιβάλλοντος, ενδιαιτηµάτων ή πιέσεων, αριθµός θέσεων εφόσον τα 
δεδοµένα αποκτήθηκαν ή παρουσιάζονται ανά θέση, κλπ.) 

 Σκοπός της έρευνας 
 Προέλευση των δεδοµένων 
 ∆ειγµατοληπτική τεχνική (εάν τα δεδοµένα προήλθαν από δειγµατοληψίες) 
 Γεωγραφική κάλυψη (σε επίπεδο λεκάνης απορροής) 
 Συστηµατική κάλυψη (είδη που εξετάσθηκαν) 
 Βιολογικές παράµετροι που αναλύθηκαν 

 
4.3. Ανάλυση της δηµοσιευµένης βιολογικής πληροφορίας 
 
4.3.1. Γενικά 
 
Ο τελικός κατάλογος των εργασιών που αναφέρονται σε ψάρια γλυκού νερού της Ελλάδας 
περιλαµβάνει 492 δηµοσιεύσεις. Σηµειώνεται ότι πολλά είδη που απαντούν στην Ελλάδα 
έχουν µία ευρύτερη Ευρωπαϊκή ή/και Ασιατική εξάπλωση, και υπάρχουν για αυτά πολλές 
δηµοσιεύσεις από άλλες χώρες. Οι δηµοσιεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα 
κατάλογο, ο οποίος περιέχει µόνο αυτές που αφορούν τον Ελληνικό χώρο. Ωστόσο, 
περιλαµβάνονται δηµοσιεύσεις γειτονικών Βαλκανικών χωρών που αφορούν διασυνοριακά 
νερά, όπως οι λίµνες Πρέσπα και ∆οϊράνη, και οι ποταµοί Έβρος, Αξιός και Νέστος (# 18, 
111, 112, 167, 259, 263, 271). 
Από τις παραπάνω εργασίες αξιολογήθηκαν πλήρως οι 365, τα δεδοµένα των οποίων 
καταχωρήθηκαν στα αντίστοιχα πεδία του ηλεκτρονικού φύλλου αξιολόγησης. Οι υπόλοιπες 
δεν ήταν προσιτές στην οµάδα αξιολόγησης, είτε γιατί έχουν δηµοσιευθεί σε µη κοινές 
Ευρωπαϊκές γλώσσες (η αξιολόγηση περιορίσθηκε κυρίως στις εργασίες που δηµοσιεύθηκαν 
στην Αγγλική), είτε γιατί δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του περιορισµένου χρόνου της 
έρευνας. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν εργασίες που περιέχονται σε περιοδικά 
περιορισµένης κυκλοφορίας, ανακοινώσεις σε µη ιχθυολογικά συνέδρια και αδηµοσίευτες 
διπλωµατικές εργασίες, Ιδιαίτερα µεγάλο ήταν το πρόβληµα εντοπισµού παλαιών εργασιών 
που δηµοσιεύθηκαν σε περιοδικά που δεν κυκλοφορούν πλέον. Πάντως, πολλά από το 
δεδοµένα παλαιότερων εργασιών που δεν ήταν διαθέσιµες στην οµάδα έχουν περιληφθεί σε 
µεταγενέστερες ανασκοπήσεις ιχθυολογικών δεδοµένων (π.χ. # 133, 253, 288, 420, 463, 464, 
468). 
Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει εργασίες που ασχολούνται µε τα υδροµορφολογικά και άλλα 
χαρακτηριστικά των υδάτινων σωµάτων ή τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις σε αυτά εκτός αν 
υπάρχει παράλληλη παροχή ιχθυολογικών δεδοµένων. Πάντως, οι περισσότερες ιχθυολογικές 
εργασίες δεν δίνουν επαρκείς περιγραφές του περιβάλλοντος και των πιέσεων, τουλάχιστον 
στο βαθµό που χρειάζεται για να ερµηνευθεί η δοµή και λειτουργία των οικοσυστηµάτων και 
να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών επεµβάσεων σε αυτά. Από τα δεδοµένα της 
παρούσας ανάλυσης προκύπτει ότι µόνο 45 εργασίες παρέχουν επαρκή στοιχεία για το 
περιβάλλον ή τα ενδιαιτήµατα των ψαριών, ενώ οι εργασίες που παρέχουν στοιχεία για 
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πιέσεις ή επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσµούς είναι 43. 
Σαν γενική παρατήρηση, οι πόροι και ο χρόνος που διατέθηκαν για τις εργασίες του παρόντος 
προγράµµατος ήταν ανεπαρκείς σε σχέση µε το µέγεθος του εγχειρήµατος. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογεί πιθανά λάθη της αξιολόγησης και εξηγεί ορισµένες ελλείψεις στον τρόπο της 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Ένα µειονέκτηµα που απορρέει από οικονοµικούς και 
χρονικούς περιορισµούς είναι ότι δεν δηµιουργήθηκε µία βάση δεδοµένων µε τη βοήθεια 
ενός εξειδικευµένου ηλεκτρονικού πακέτου το οποίο θα παρείχε τη δυνατότητα 
διασταύρωσης θεµατικών ενοτήτων (cross-tabulation). Σαν αποτέλεσµα, δεν γίνεται 
αντιστοίχιση των γεωγραφικών, συστηµατικών και βιολογικών δεδοµένων, κάτι που αποτελεί 
ιδιαίτερο πρόβληµα στην περίπτωση δηµοσιεύσεων που αναφέρονται σε πολλά υδάτινα 
συστήµατα, σε πολλά είδη ή σε πολλές βιολογικές παραµέτρους. Τα δεδοµένα κάθε 
δηµοσίευσης πάνω στα υδάτινα σώµατα στα οποία η δηµοσίευση αναφέρεται παρουσιάζονται 
χωριστά από τα δεδοµένα πάνω στα είδη ψαριών για τα οποία η ίδια δηµοσίευση παρέχει 
πληροφορίες ή τα βιολογικά θέµατα που αυτή διαπραγµατεύονται. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό 
να διαπιστωθεί ποιο ή ποια από τα είδη εξετάσθηκαν στο ένα ή το άλλο σώµα και τι τύπου 
βιολογικά δεδοµένα παρέχονται για κάθε σώµα ή για κάθε είδος. 
Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι δεν ποσοτικοποιείται η πληροφορία που καταχωρήθηκε στο 
ηλεκτρονικό φύλλο αξιολόγησης. Για παράδειγµα, η εργασία 447 που παρέχει πολύ εκτενή 
και εµπεριστατωµένα δεδοµένα για τη βιολογία της πέστροφας στον π. Αχελώο αποκτά ίδιο 
βάρος µε άλλες εργασίες που απλώς περιορίζονται στην αναφορά της παρουσίας της 
πέστροφας σε κάποιο υδάτινο σώµα. Τέλος, δεν ήταν δυνατό στα πλαίσια του παρόντος 
προγράµµατος να γίνει διάκριση µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς πληροφορίας. Ο 
κατάλογος περιλαµβάνει εργασίες που περιέχουν µία αρχική σειρά ερευνητικών δεδοµένων, 
µπορεί όµως να περιλαµβάνει και εργασίες που ανακύκλωσαν ή επεξεργάσθηκαν περαιτέρω 
τα ίδια δεδοµένα καθώς και εργασίες ανασκόπησης που συνόψισαν τα δεδοµένα 
προηγούµενων εργασιών. 
 
4.3.2. Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός για τον οποίο αναλήφθηκε η έρευνα έχει ιδιαίτερη σηµασία στον καθορισµό της 
χρησιµότητας και καταλληλότητας των δεδοµένων, γιατί προδιαγράφει τις προθέσεις των 
ερευνητών ως προς το είδος των επιδιωκόµενων βιολογικών δεδοµένων και τις 
δειγµατοληπτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τα κύρια 
θεµατικά αντικείµενα της επεξεργασµένης βιβλιογραφίας (σηµειώνεται ότι µία εργασία 
µπορεί να έχει περισσότερα από δύο αντικείµενα). 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Θεµατικά αντικείµενα των δηµοσιεύσεων 
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Παρατηρείται ότι ο κύριος όγκος των δηµοσιεύσεων αφορά τη βιολογία, τη συστηµατική και 
τη γεωγραφική κατανοµή των ειδών. Αρκετές άλλες δηµοσιεύσεις συνδέονται έµµεσα µε τα 
παραπάνω αντικείµενα, όπως για παράδειγµα αυτές που χρησιµοποιούν γενετικές και 
φυλογενετικές τεχνικές προκειµένου να διασαφήσουν προβλήµατα της συστηµατικής, ή 
βιογεωγραφικές εργασίες που αναλύουν τη γεωγραφική κατανοµή των ειδών σε σχέση µε 
κλιµατικούς, οικολογικούς, ιστορικούς και φυλογενετικούς παράγοντες. ∆ύο άλλες οµάδες 
εργασιών ασχολούνται µε την προστασία-αποκατάσταση απειλούµενων ειδών και µε τα 
εφαρµοσµένα αντικείµενα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών αντίστοιχα. Τέλος, υπάρχει 
ένας σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων που περιλαµβάνουν στους στόχους τους θέµατα τα 
οποία δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω ενότητες, όπως ιχθυοπαθολογία, 
επιλεκτικότητα διχτυών, τεχνικά εγχειρίδια, βιοχηµικές ή ιστολογικές αναλύσεις, πανιδικές 
περιγραφές υδάτινων σωµάτων, κλπ.  
Η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωµάτων ελάχιστα έχει απασχολήσει 
την Ελληνική ιχθυολογική βιβλιογραφία. Βρέθηκαν µόνον 24 εργασίες που 
διαπραγµατεύονται πιέσεις (κυρίως ρύπανση) ή/και τις επιπτώσεις τους στους 
ιχθυοπληθυσµούς ή στα οικοσυστήµατα. Μερικές από αυτές τις εργασίες εξετάζουν τις 
επιπτώσεις της ρύπανσης όχι από οικολογική άποψη αλλά από µία στενή φυσιολογική γωνία, 
π.χ. ασχολούνται µε τη µελέτη της συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων ή ραδιενεργών ισοτόπων 
στους ιστούς των ψαριών (βλ. # 69, 70, 164, 165, 187, 223, 328, 333, 395). Τέτοιες εργασίες 
έχουν µικρή πρακτική εφαρµογή για τους σκοπούς της Οδηγίας-Πλαίσιο. Ακόµα λιγότερες 
είναι οι εργασίες που διαπραγµατεύονται την οικολογική κατάσταση των υδάτινων σωµάτων 
(π.χ. 158, 175, 188, 347, 445, 446), και αυτές συνήθως περιορίζονται σε γενικότητες και 
θεωρητικούς σχεδιασµούς, παρά σε πραγµατικές εκτιµήσεις µε βάση ιχθυολογικά δεδοµένα. 
Μόνο µία από τις παραπάνω δηµοσιεύσεις επιχείρησε να χαρακτηρίσει την οικολογική 
κατάσταση των σωµάτων, όµως χρησιµοποίησε αµφισβητήσιµη µεθοδολογία και πτωχά σε 
όγκο ιχθυολογικά δεδοµένα. 
 
 
4.3.3. Ιστορική εξέλιξη της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας 
 
Η ιστορική εξέλιξη της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας (συνολικός αριθµός εργασιών που 
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αναφέρονται στην Ελληνική ιχθυοπανίδα ανά δεκαετία δηµοσίευσης) δείχνεται στην Εικόνα 
2. Ο Πίνακας 2 δείχνει την εξέλιξη των δηµοσιεύσεων που αφορούν τα κύρια θεµατικά 
αντικείµενα (µία δηµοσίευση µπορεί να αφορά περισσότερα από ένα αντικείµενα) 
χρησιµοποιώντας δεδοµένα από την ανάλυση της επεξεργασµένης βιβλιογραφίας. 
 
Εικόνα 2. Ιστορική εξέλιξη της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας 
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Οι πρώτες ιχθυολογικές δηµοσιεύσεις εµφανίσθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν τη 
δηµιουργία του Ελληνικού κράτους. Μέχρι και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα οι 
δηµοσιεύσεις ήταν σποραδικές και αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά την κατανοµή και 
συστηµατική των Ελληνικών ψαριών. Οι περισσότερες έγιναν από ξένους επιστήµονες που 
προσελκύσθηκαν από τη µοναδικότητα και υψηλή σε αριθµό ενδηµικών ειδών Ελληνική 
ιχθυοπανίδα. Αν και δηµοσιεύσεις από Έλληνες επιστήµονες άρχισαν να παρουσιάζονται 
προς το τέλος του 19ου αιώνα (αρχικά από τον Ν. Αποστολίδη), µόλις κατά τα χρόνια του 
µεσοπολέµου οι Ελληνικές δηµοσιεύσεις άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
στην ιχθυολογική έρευνα. 
 
Πίνακας 2. Χρονολογική εξέλιξη των ιχθυολογικών δηµοσιεύσεων κατά αντικείµενο 
 



 42

 Θεµατικό αντικείµενο 

∆εκαετία 
δηµοσιεύσεως 

Συ
στ
ηµ
ατ
ικ
ή 

Κ
ατ
αν
οµ
ή 

Β
ιο
λο
γί
α 

– 
«Ι
στ
ορ
ία

 
ζω

ής
» 

Β
ιο
γε
ω
γρ
αφ

ία
 

Π
ρο
στ
ασ
ία

 - 
Α
πο
κα
τά
στ
ασ
η 

Γε
νε
τι
κή

 

Φ
υλ
ογ
έν
εσ
η 

Α
λι
εί
α 

- 
Υ
δα
το
κα
λι
έρ
γε
ιε
ς 

Π
ιέ
σε
ις

 –
 

Ο
ικ
ολ
ογ
ικ
ή 

κα
τά
στ
ασ
η 

Ά
λλ
ο 

           
Μέχρι 1900 7  5          

1901-10           
1911-20 2  1          
1921-30 4  6          
1931-40 2  4   1        
1941-50 4  4          
1951-60 1  1       1   2  
1961-70 3  3         1  
1971-80 13  15  5  2  1    2   10  
1981-90 19  16  21  5  5  2  8  10  3  20  
1991-00 40  47  56  21  31  19  25  18  14  38  
2001 - 12  20  21  11  17  13  11  7  7  20  

           
Σύνολο 107  122  103  40  54  34  44  38  24  91  

 
Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970 ο ρυθµός δηµοσιεύσεων διατηρήθηκε σε χαµηλά 
επίπεδα (περίπου µία δηµοσίευση το χρόνο κατά την περίοδο 1920-70). Στην περίοδο αυτή οι 
έρευνες πάνω στη συστηµατική και γεωγραφική κατανοµή των ειδών εξακολουθούσαν να 
µονοπωλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο Πίνακας 2 δεν απεικονίζει πλήρως την 
πραγµατικότητα, γιατί στην ίδια περίοδο δηµοσιεύθηκε ένας µικρός αριθµός εργασιών πάνω 
σε θέµατα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (π.χ. # 20, 324, 326, 327). Ωστόσο, οι εργασίες 
αυτές δεν περιλήφθηκαν στην αξιολόγηση, γιατί δεν έγινε δυνατό να αποκτηθούν ανάτυπά 
τους. Από την δεκαετία του 1980 και έπειτα παρουσιάζεται µία έντονα αυξητική τάση του 
ρυθµού παραγωγής δηµοσιεύσεων, η οποία πρέπει να αποδοθεί στη στελέχωση του Υπ. 
Γεωργίας µε ιχθυολόγους, στη δηµιουργία τµηµάτων ιχθυοκοµίας και τεχνολογίας αλιείας σε 
διάφορα ΤΕΙ της χώρας, και στη µεγαλύτερη ενασχόληση Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών 
φορέων σε ιχθυολογικά αντικείµενα εσωτερικών νερών. Παράλληλα, εµφανίζεται µία 
µετατόπιση της ερευνητικής προσπάθειας από τους τοµείς της συστηµατικής και 
γεωγραφικής κατανοµής σε νέα θεµατικά αντικείµενα, µε κυρίαρχη τάση τη µελέτη της 
βιολογίας και της φυσικής ιστορίας των ειδών (περιλαµβάνονται η οντογενετική ανάπτυξη 
και οι “στρατηγικές ζωής”). Η τάση αυτή µπορεί εν µέρει να ερµηνευθεί σαν επακόλουθο του 
διαρκώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος για µελέτη της βιολογίας απειλούµενων ενδηµικών 
ψαριών της Ελλάδας καθώς και ειδών αλιευτικού ή υδατοκαλλιεργητικού ενδιαφέροντος, και 
συνοδεύεται από µία αντίστοιχη αύξηση του αριθµού δηµοσιεύσεων αλιευτικού και 
ιχθυοτροφικού περιεχοµένου και σε θέµατα προστασίας ειδών. 
 
Κατά τα τελευταία 30 χρόνια οι µελέτες συστηµατικής εξακολουθούν να παραµένουν ένας 
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σηµαντικός χώρος της έρευνας, όµως οι ερευνητικές τεχνικές εµπλουτίσθηκαν µε την 
εισαγωγή µεθόδων ανάλυσης της γενετικής δοµής (ηλεκτροφόρεση πρωτεϊνών και 
µιτοχονδριακό DNA) και των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών και πληθυσµών, σε 
αντίθεση µε παλαιότερες ερευνητικές προσεγγίσεις της συστηµατικής που στηρίζονταν 
αποκλειστικά σε µορφοµετρικά κριτήρια και µεριστικούς χαρακτήρες. Το ίδιο µπορεί να 
λεχθεί και για τις µελέτες της γεωγραφικής κατανοµής των ειδών οι οποίες άρχισαν πλέον να 
περιλαµβάνουν βιοστατιστικές µεθόδους και να συνδυάζονται µε δεδοµένα 
παλαιογεωγραφίας και βιογεωγραφικών σχέσεων. 
Πάντως, η µεγάλη αύξηση του ρυθµού των δηµοσιεύσεων που παρατηρείται κατά τα 
τελευταία 30 χρόνια είναι ως ένα βαθµό πλασµατική και δεν αντανακλά µία αντίστοιχου 
βαθµού αύξηση της ποιότητας και ποσότητας των ιχθυολογικών δεδοµένων. Η αιτία πρέπει 
να αναζητηθεί στις τάσεις ορισµένων νεώτερων ερευνητών να αναλαµβάνουν µικρής 
κλίµακας και µικρής διάρκειας έρευνες, ή ακόµα και να ανακυκλώνουν ή διασπούν τα αρχικά 
δεδοµένα σε µικρές ενότητες που εξασφαλίζουν µεγαλύτερο αριθµό δηµοσιεύσεων, σε 
αντίθεση µε τις εκτεταµένες και συνθετικές εργασίες πολλών παλαιότερων ερευνητών. 
 
4.3.4. Προέλευση και µορφή παρουσίασης των δεδοµένων 
 
Από πλευράς τρόπου απόκτησης, τα δεδοµένα των ιχθυολογικών δηµοσιεύσεων µπορούν να 
χαρακτηρισθούν σαν δειγµατοληπτικά (παρουσιάζεται πρωτογενές υλικό από δειγµατοληψίες 
ή γίνεται επεξεργασία παλαιότερου δειγµατοληπτικού υλικού), ανασκοπητικά (συνοψίσεις ή 
συνθέσεις που στηρίζονται σε προηγούµενο δηµοσιευµένο υλικό) ή πειραµατικά (στοιχεία 
από εργαστηριακές αναλύσεις ή εκτροφές ψαριών σε συνθήκες αιχµαλωσίας). Σε αυτές τις 
τρεις κατηγορίες µπορεί να προστεθεί µία τέταρτη κατηγορία που περιλαµβάνει διάφορες 
άλλες πηγές δεδοµένων, όπως δεδοµένα παραγωγής του αλιευτικού στόλου ή από εµπορικές 
εκτροφές ψαριών, πληροφορίες για ιχθυοεµπλουτισµούς και εισαγωγές/µεταφορές ψαριών σε 
νέα υδάτινα συστήµατα, αποτελέσµατα από ιστολογικές ή άλλες εργαστηριακές αναλύσεις, 
διαχειριστικά µοντέλα, µαθηµατικές επεξεργασίες, κλπ. 
Στον Πίνακα 3 επιχειρείται ένας διαχωρισµός του επεξεργασµένου βιβλιογραφικού υλικού 
στις παραπάνω κατηγορίες. Σχεδόν το ήµισυ των εργασιών παρέχει, έστω και σε 
περιορισµένο βαθµό, δειγµατοληπτικά δεδοµένα. Τα δειγµατοληπτικά δεδοµένα αποτελούν 
τη βάση όλων των µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των σωµάτων, όµως ο 
βαθµός χρησιµότητάς τους εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες δειγµατοληψίας (κριτήρια 
της επιλογής της θέσης δειγµατοληψίας, τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν, η διάρκεια και 
τρόπος της δειγµατοληψίας, η έκταση που καλύφθηκε, τα χαρακτηριστικά της θέσης που 
καταγράφηκαν, οι ιχθυολογικές παράµετροι που συλλέχθηκαν ή επεξεργάσθηκαν, κλπ.). 
 
Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση των δηµοσιεύσεων ως προς το είδος/µορφή των δεδοµένων 
 
Προέλευση Αριθµός εργασιών % 
∆ειγµατοληψίες 166 46,5  
Ανασκόπηση 97 21,8  
Εκτροφή 16 4,5  
Άλλο 78 27,2  

Σύνολο 357 100.0 
 
Στις εργασίες που παρείχαν δειγµατοληπτικά δεδοµένα έγινε µία ανάλυση της χρονικής 
διάρκειας και της εποχιακής κάλυψης των δειγµατοληψιών. ∆εν είναι εύκολο να γίνει µία 
ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων ούτε να εκτιµηθεί η ποιότητα και ποσότητα των 
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δεδοµένων από τη διάρκεια των ερευνών και την εποχιακή τους διάσταση, που είναι 
συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως ο σκοπός της έρευνας. Για παράδειγµα, µία 
βραχυχρόνια έρευνα που αποσκοπούσε σε γενετική διερεύνηση ενός είδους µπορεί να έδωσε 
υλικό που χρειάσθηκε χρόνια να αναλυθεί. Τα δεδοµένα δείχνουν ένα µεγάλο εύρος 
διάρκειας και εποχιακής κατανοµής των ερευνών, µε µία σηµαντική συµµετοχή των ερευνών 
µε ετήσια διάρκεια και µηνιαίες ή διµηνιαίες δειγµατοληψίες. Ωστόσο, υπήρξαν έρευνες που 
περιορίσθηκαν σε µία µόνο ηµέρα δειγµατοληψίας (π.χ. # 284), άλλες που διήρκεσαν ένα 
µήνα (π.χ. # 279, 256) ή λίγους µήνες (# 96, 280), και τέλος άλλες που παρουσίασαν 
αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών (123, 291). Η εποχιακή κάλυψη ήταν γενικά καλή, µε 
την έννοια ότι υπάρχει καλή αντιπροσώπευση δεδοµένων από όλες τις εποχές του χρόνου 
(ωστόσο, οι εποχές που έχουν µεγαλύτερη σηµασία από πλευράς βιοεκτιµήσεων είναι το 
καλοκαίρι και το φθινόπωρο). 
Όπως τεκµηριώθηκε κατά το πρώτο µέρος της έκθεσης, τα ιχθυολογικά δεδοµένα που έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία για τη δηµιουργία µίας µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης είναι αυτά που 
αποκτήθηκαν σε συγκεκριµένες και σαφώς οριοθετηµένες θέσεις (site-specific data), και στις 
οποίες καταγράφηκαν παράλληλα µία σειρά από αβιοτικές παραµέτρους και οι επικρατούσες 
πιέσεις (π.χ. χρήσεις γης στη θέση, γύρω από αυτή και στο ανάντη τµήµα του ποταµού, 
παρουσία σηµειακών ρυπογόνων εστιών, κατάσταση παρόχθιας βλάστησης, επεµβάσεις στην 
κοίτη και στα πρανή, κλπ). Από την επεξεργασία της δηµοσιευµένης βιβλιογραφίας 
προκύπτει ότι από τις 166 εργασίες που στηρίζονται σε δειγµατοληπτικά δεδοµένα, µόνον οι 
29 (17,5 %) παρουσίασαν ή αναφέρουν ότι χρησιµοποίησαν κατά την ανάλυση “δεδοµένα 
θέσεων”. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεδοµένα θέσεων δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες 137 εργασίες. 
Είναι πολύ πιθανό ότι η αρχική σειρά δεδοµένων πάνω στα οποία στηρίχθηκε µία 
δηµοσίευση απεικόνιζε τις ιχθυολογικές παραµέτρους σε συγκεκριµένες θέσεις 
δειγµατοληψίας οι οποίες είχαν οριοθετηθεί µε περισσότερη ή λιγότερη ακρίβεια. Ωστόσο, 
είναι µία συνηθισµένη πρακτική, ανάλογα µε το θεµατικό αντικείµενο και το σκοπό της 
δηµοσίευσης, τα δεδοµένα από διαφορετικές θέσεις ή/και εποχές δειγµατοληψίας να 
ενοποιούνται σε κάποια φάση της ανάλυσης και τελικά να παρουσιάζονται συνοπτικά 
στοιχεία για το υδάτινο σώµα (π.χ. να δίνονται η µέση τιµή, το εύρος και η διακύµανση µίας 
παραµέτρου από όλους του σταθµούς στο σώµα). Μία άλλη πρακτική είναι να “διασπάται” η 
αρχική πληροφορία σε ενότητες που εξυπηρετούν περιορισµένους σκοπούς της δηµοσίευσης, 
π.χ. να αποµονώνονται, αναλύονται και δηµοσιεύονται χωριστά τα δεδοµένα που αφορούν 
διαφορετικά είδη ψαριών. Όλοι οι παραπάνω χειρισµοί οδηγούν σε απώλεια ενός µεγάλου 
µέρους της αρχικής πληροφόρησης, γιατί δεν είναι δυνατή η “ανασύσταση” των αρχικών 
ιχθυολογικών δεδοµένων. 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εργασίες που στηρίχθηκαν σε δεδοµένα θέσεων δεν 
παρέχουν αναλυτικές περιγραφές των αβιοτικών παραµέτρων και των πιέσεων ανά θέση 
δειγµατοληψίας. Ακόµα και στην περίπτωση που οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία αβιοτικού 
περιβάλλοντος και πιέσεων ανά θέση, αυτά συνήθως παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα (π.χ. σε 
επίπεδο υδάτινου σώµατος) µετά από σχετική επεξεργασία. 
Συνεπώς, παρά τον σχετικά µεγάλο αριθµό εργασιών που αναφέρονται στην ιχθυοπανίδα των 
Ελληνικών λιµνών και ποταµών, τα αξιοποιήσιµα “δεδοµένα θέσεων” είναι πολύ 
περιορισµένα (βλ. Πίνακα 5 παρακάτω για µία αναλυτική παρουσίαση των εργασιών µε 
δεδοµένα θέσεων). Τα περισσότερα από αυτά τα δεδοµένα φιλοξενούνται στην ιχθυολογική 
βάση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων (ΙΕΥ) του ΕΚΘΕ. Η βάση δηµιουργήθηκε το 
1998 στα πλαίσια ενός προγράµµατος του Υπ. Ανάπτυξης που αποσκοπούσε στην 
εκπαίδευση νέου ερευνητικού προσωπικού (# 440) και έκτοτε φιλοξενεί όλα τα 
αποτελέσµατα των ιχθυολογικών δειγµατοληψιών του ΙΕΥ. Στόχος του προγράµµατος ήταν η 
έρευνα των ψαριών της ∆υτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου, κυρίως των ενδηµικών, και η 
ανάλυση της φύσης των κινδύνων που αντιµετωπίζουν, ιδίως σε σχέση µε τις ανθρωπογενείς 
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επιδράσεις στο βιότοπό τους και το υπάρχον καθεστώς χρήσεων νερού. Λόγω του ότι το 
πρόγραµµα δεν σχεδιάσθηκε µε την προοπτική εκτιµήσεων της οικολογικής ποιότητας των 
υδάτινων σωµάτων, υπάρχουν ορισµένα µεθοδολογικά προβλήµατα ως προς την επιλογή των 
θέσεων, την καταγραφή αβιοτικών παραµέτρων και τον τρόπο των δειγµατοληψιών που 
καθιστούν τα δεδοµένα της βάσης όχι πλήρως αξιοποιήσιµα για το σκοπό της ανάπτυξης µίας 
µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης. 
Ας σηµειωθεί ότι η δηµιουργία βάσης δεν ήταν αρχικός στόχος ούτε απαίτηση του 
προγράµµατος, στην πορεία όµως αποφασίσθηκε η οργάνωση των πρωτογενών δεδοµένων 
θέσεων σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να διασωθεί όλη η πληροφορία που είχε 
συλλεχθεί. Στη βάση αυτή έχουν επίσης εισαχθεί τα δεδοµένα από δειγµατοληψίες που 
διενεργήθηκαν στα πλαίσια προηγούµενων προγραµµάτων που αναλήφθηκαν από ΙΕΥ, 
εφόσον τα πρωτόκολλα µε τα αρχικά δεδοµένα είχαν διατηρηθεί ή υπήρχε δυνατότητα 
επανάληψης της ανάλυσης του δείγµατος. Προστίθεται ότι το Παν. Θεσσαλονίκης έχει 
αρχίσει τη διαδικασία δηµιουργίας µίας ανάλογης βάσης που θα φιλοξενεί δεδοµένα από 
µεγάλο αριθµό δειγµατοληψιών των τελευταίων 20 χρόνων, χρησιµοποιώντας εν µέρει σαν 
πηγή πληροφορίας το υλικό που διατηρείται στο µουσείο του ΑΠΘ. Σχετικά µε τη 
δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των δεδοµένων για εκτιµήσεις οικολογικής ποιότητας, 
πρόβληµα µπορεί να αποτελέσει η έλλειψη πληροφορίας για την ποσοστιαία σύσταση της 
ιχθυοκοινωνίας σε πολλούς σταθµούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες 
έρευνες του ΑΠΘ είχαν σαν στόχο τη µελέτη της συστηµατικής των ειδών. Έτσι, σε πολλούς 
σταθµούς επιλέχθηκαν για διατήρηση ορισµένα µόνο άτοµα ψαριών του δείγµατος και τα 
υπόλοιπα απορρίφθηκαν χωρίς να καταγραφούν. Επί πλέον, δεν υπάρχουν καταγραφές 
περιβαλλοντικών παραµέτρων στις περισσότερες θέσεις δειγµατοληψίας. Ωστόσο, λόγω του 
µεγάλου όγκου των καταγραφών, η συνολική πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιµη για 
κάποια στάδια των εργασιών ανάπτυξης ενός εθνικού ιχθυολογικού συστήµατος 
βιοεκτιµήσεων, π.χ. τη δηµιουργία τυπολογίας και την εγκατάσταση δικτύων σταθµών 
παρακολούθησης. Κάποια δεδοµένα θέσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια διδακτορικών 
διατριβών παρέχουν λεπτοµερέστερη πληροφόρηση, όπως τη ποσοστιαία συµµετοχή ειδών 
και περιγραφές των χαρακτηριστικών της θέσης. 
Παρά τα προβλήµατα που απορρέουν από τις πρακτικές “οµαδοποίησης” και “διάσπασης” 
των δεδοµένων θέσεων που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι δυνατό να ανακτηθεί µεγάλο 
µέρος της αρχικής πρωτογενούς πληροφορίας εάν επιτραπεί πρόσβαση στα αρχεία 
µεµονωµένων ερευνητών. Εποµένως, µία σηµαντική δράση υποδοµής για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών της Οδηγίας-Πλαίσιο θα ήταν η δηµιουργία µίας Εθνικής Βάσης Ιχθυολογικών 
∆εδοµένων όπου διάφοροι ερευνητές και φορείς θα συνεισφέρουν µε αδηµοσίευτα “δεδοµένα 
θέσεων”. 
 
4.3.5. Εργαλεία και µεθοδολογία δειγµατοληψίας 
 
Πολλά στάδια της διαδικασίας δηµιουργίας µίας ιχθυολογικής µεθόδου βιοεκτιµήσεων, αλλά 
και ο κύριος όγκος εργασιών κατά τη φάση της εφαρµογής της µεθόδου για τη διαπίστωση 
της οικολογικής κατάστασης των εξεταζόµενων σωµάτων, βασίζονται σε λεπτούς 
προσδιορισµούς ιχθυολογικών παραµέτρων όπως αφθονία και βιοµάζα ψαριών, ποσοστιαία 
συµµετοχή συγκεκριµένων ειδών και συχνότητες κατανοµής ηλικιών ή µεγεθών. Συνεπώς, η 
δυνητική χρησιµότητα των ιχθυολογικών δεδοµένων εξαρτάται σηµαντικά από τις αλιευτικές 
δυνατότητες και την επιλεκτικότητα των εργαλείων. Το ιδανικό εργαλείο έχει πολύ µικρή 
επιλεκτικότητα ως προς τα είδη και τα µεγέθη ψαριών, και εποµένως µπορεί να απεικονίζει 
ποσοτικά τη σύσταση της ιχθυοκοινωνίας. Με άλλα λόγια, οι ιχθυολογικές παράµετροι του 
δείγµατος (π.χ. αριθµός και βιοµάζα ψαριών, εκατοστιαία συµµετοχή ειδών, κατανοµή 
µεγεθών και ηλικιών) αντανακλούν και εκφράζουν αναλογικά τις αντίστοιχες παραµέτρους 
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των ιχθυοκοινωνιών και ιχθυοπληθυσµών. Εάν κατάλληλα εργαλεία δεν είναι διαθέσιµα ή 
αυτά δεν είναι χρησιµοποιήσιµα σε κάποιο βιότοπο, είναι ακόµα δυνατό να χρησιµοποιηθούν 
συνδυασµοί άλλων εργαλείων, κάθε ένα από τα οποία έχει µία περιορισµένη δυνατότητα 
σύλληψης ψαριών αναφορικά µε το µέγεθος, το σχήµα, τη συµπεριφορά και την κινητική 
τους ικανότητα, όµως τα συνολικά αποτελέσµατα µπορούν να εκφράσουν τη δοµή της 
ιχθυοκοινωνίας (π.χ. µία σειρά από απλάδια µε αυξανόµενο διαµέτρηµα µατιού). 
Από τη µεγάλη πληθώρα αλιευτικών εργαλείων, σχετικά λίγα είναι αυτά που ενδείκνυται για 
ποσοτικές δειγµατοληψίες ή/και έχουν τυποποιηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από πλευράς 
κατασκευής και χρησιµοποίησης. ∆εν είναι σκοπός της παρούσας έκθεσης να υπεισέλθει σε 
περιγραφές και αναλύσεις της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων εργαλείων. 
Περιοριζόµαστε να αναφέρουµε ότι για τουλάχιστον στην περίπτωση των µικρών (βατών) 
ποταµών, η πιο ενδεδειγµένη δειγµατοληπτική τεχνική είναι η ηλεκτραλιεία, η οποία 
απεικονίζει µε µεγάλη ακρίβεια τη σύσταση της τοπικής ιχθυοκοινωνίας σε είδη, αριθµούς 
και µεγέθη ατόµων. Η τεχνική αυτή έχει πλέον πλήρως τυποποιηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
και έχει καθιερωθεί σαν ο αποκλειστικός ή τουλάχιστον ο βασικός τρόπος αλιείας σε όλα τα 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας βατών ποταµών. 
Εναλλακτικές τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον σε ειδικές περιπτώσεις ποταµών 
ή επικουρικά για την απόκτηση ειδικών βιολογικών δεδοµένων (π.χ. απόχες ιχθυολαρβών και 
δίχτυα γόνου για τη σύλληψη πολύ νεαρών ατόµων). Σηµειώνεται ότι το πανευρωπαϊκό 
πρόγραµµα FAME χρησιµοποιεί δεδοµένα που προήλθαν αποκλειστικά και µόνον από 
ηλεκτραλιεία. 
Για την περίπτωση δειγµατοληψιών σε µεγάλα (µη βατά) ποτάµια δεν έχει ακόµα παγιωθεί 
µία συγκεκριµένη δειγµατοληπτική τεχνική, υπάρχει όµως ισχυρή τάση για χρησιµοποίηση 
ειδικών συσκευών ηλεκτραλιείας που ο χειρισµός τους απαιτεί την ύπαρξη σκάφους. Όος 
αφορά τις λίµνες, για πολλά χρόνια οι έρευνες στηρίζονταν κυρίως σε δίχτυα µε διαφορετικά 
διαµετρήµατα µατιών, σήµερα όµως τείνει να καθιερωθεί σαν βασικό ή αποκλειστικό 
εργαλείο το δίχτυ µε πολλαπλά διαµετρήµατα µατιών τύπου “nordic”, το οποίο επίσης είναι 
κατάλληλο για µεγάλα ποτάµια και λιµνοθάλασσες. Άλλες τεχνικές που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε λίµνες, κυρίως όταν η τοπογραφία και άλλοι παράγοντες αποτρέπουν τη 
χρησιµοποίηση διχτυών, περιλαµβάνουν ειδικές ισχυρές συσκευές ηλεκτραλιείας, τη 
βιτζότρατα, τον ηχοβολισµό και τις παγίδες. 
Η αξιολόγηση της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας ως προς τη δειγµατοληπτική τεχνική 
παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες. Πρώτον, ορισµένοι ερευνητές δεν παρείχαν σαφείς 
περιγραφές των εργαλείων και της µεθοδολογίας δειγµατοληψίας που χρησιµοποίησαν (π.χ 
δεν ανέφεραν τον τύπο του διχτυού ή το µέγεθος του µατιού). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, 
από τις 166 εργασίες που στηρίχθηκαν σε δειγµατοληπτικά δεδοµένα µόνον οι 121 
περιγράφουν ικανοποιητικά τη δειγµατοληπτική τεχνική. Τα δίχτυα αποτέλεσαν το πιο 
συνηθισµένο αλιευτικό εργαλείο και χρησιµοποιήθηκαν σε 70 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 
66 αφορούν αλιεία σε λίµνες. ∆εύτερον, πολλές εργασίες δίνουν πληροφορίες για διάφορα 
υδάτινα σώµατα (λίµνες, ποτάµια) στα οποία χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά εργαλεία, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι πάντα δυνατή η αντιστοίχιση ενός εργαλείου µε τα σώµατα στα 
οποία αυτό χρησιµοποιήθηκε. Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις τα αποτελέσµατα της αλιείας 
από διαφορετικά εργαλεία στο ίδιο υδάτινο σώµα παρουσιάζονται ενοποιηµένα έτσι ώστε να 
µην είναι δυνατός ο διαχωρισµός των αποτελεσµάτων ανά εργαλείο, και εποµένως η 
“ανασύσταση” της εικόνας της ιχθυοκοινωνίας από τη σκοπιά του κάθε εργαλείου. 
Η περίπτωση των µικρών (βατών) ποταµών παρουσίασε τα λιγότερα προβλήµατα. Ο λόγος 
είναι ότι µία µεγάλη σειρά δεδοµένων από τέτοια ποτάµια προέρχεται από δειγµατοληψίες µε 
ηλεκτραλιεία η οποία, όπως προαναφέρθηκε αποτελεί την αποτελεσµατικότερη µέθοδο 
δειγµατοληψίας σε τέτοια ποτάµια. Η µέθοδος αυτή άρχισε να χρησιµοποιείται στην Ελλάδα 
κατά την αρχή της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε αποτελεί το κύριο εργαλείο όλων σχεδόν 
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των ερευνητικών οµάδων. Από τις 55 δηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε δειγµατοληψίες σε 
µικρά ποτάµια και για τις οποίες υπάρχουν σχετικά επαρκείς µεθοδολογικές περιγραφές, η 
ηλεκτραλιεία χρησιµοποιήθηκε σαν αποκλειστικό εργαλείο σε 28 περιπτώσεις, ενώ σε άλλες 
10 περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία (όπως απόχες, δίχτυα 
γόνου, παγίδες και δίχτυα). ∆υστυχώς όµως, στις περισσότερες δηµοσιεύσεις δεν παρέχονται 
µεθοδολογικές λεπτοµέρειες της δειγµατοληψίας (π.χ. διάρκεια, απόσταση που διανύθηκε, 
επιφάνεια που καλύφθηκε) που θα επέτρεπαν την εκτίµηση της “αλιευτικής προσπάθειας”, 
και συνεπώς της “απόλυτης αφθονίας” σε όρους αριθµού ή βιοµάζας ατόµων ανά µονάδα 
µήκους ποταµού ή υγρής επιφάνειας. Ωστόσο, τα παρεχόµενα δεδοµένα συνήθως επιτρέπουν 
την εκτίµηση της “σχετικής αφθονίας”, που µεταφράζεται σε ποσοστιαία συµµετοχή κάθε 
είδους ή κλάσης ηλικίας/µεγέθους στο συνολικό δείγµα. Άλλο µεθοδολογικό µειονέκτηµα 
είναι ότι σε ελάχιστες µόνο δηµοσιεύσεις περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της θέσης 
δειγµατοληψίας και σε ακόµα λιγότερες παρέχονται στοιχεία ανθρωπογενών επιβαρύνσεων 
που επηρεάζουν τη θέση. Από τις µεθοδολογικές περιγραφές που δίνουν οι συγγραφείς των 
εργασιών που αξιολογήθηκαν, δεν προκύπτει καµία σαφής περίπτωση διενέργειας ποσοτικής 
δειγµατοληψίας σε µεγάλα (µη βατά) ποτάµια. 
Τα προβλήµατα είναι περισσότερα στην περίπτωση των λιµνών, και ο λόγος είναι ότι πολύ 
µικρός αριθµός εργασιών παρέχει δεδοµένα που αποκτήθηκαν µε ποσοτικές τεχνικές 
δειγµατοληψίας. Από τα δεδοµένα της αξιολόγησης προκύπτει ότι από τις 75 δηµοσιεύσεις 
που αναφέρονται σε δειγµατοληψίες σε λίµνες, σε 57 τα δίχτυα απετέλεσαν το αποκλειστικό 
εργαλείο, σε άλλες 9 χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός διχτυών και άλλων εργαλείων 
(παγίδες, βιτζότρατα, γρι-γρι, δράγες, κλπ.), ενώ υπήρξαν και 9 περιπτώσεις όπου δεν 
χρησιµοποιήθηκαν καθόλου δίχτυα. Στηριζόµενοι στις πληροφορίες που παρέχουν οι 
συγγραφείς, φαίνεται ότι τα απλάδια χρησιµοποιήθηκαν πολύ πιο συχνά από ότι τα µανωµένα 
δίχτυα. Όπως και στην περίπτωση της δειγµατοληψίας ποταµών µε ηλεκτραλιεία, οι 
περισσότερες δηµοσιεύσεις δεν παρέχουν δεδοµένα που επιτρέπουν τον υπολογισµό της 
αλιευτικής προσπάθειας (π.χ. αριθµός και µήκος διχτυών, διάρκεια αλιείας) ούτε 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της θέσης και τις συνθήκες αλιείας. Σε καµία περίπτωση δεν 
έγινε χρήση διχτυών πολλαπλών µατιών (nordic) που αποτελούν το καταλληλότερο 
δειγµατοληπτικό εργαλείο, ωστόσο υπήρξαν κάποιοι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την 
επιλεκτικότητα των διχτυών ή ανέφεραν τη χρήση µίας σειράς ανεξάρτητων διχτυών µε 
διαφορετικά µεγέθη µατιών (π.χ. # 80, 337, 366). Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα από τις 
δηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε λίµνες δεν παρέχουν µία ικανοποιητική απεικόνιση της 
δοµής της τοπικής ιχθυοκοινωνίας, µε την έννοια ότι τα αποτελέσµατα δεν καλύπτουν όλο το 
εύρος ειδών και σωµατικών µεγεθών των ψαριών της λίµνης που ερευνήθηκε. 
Συνοψίζοντας, οι µέχρι σήµερα τεχνικές δειγµατοληψίας και καταγραφής παραµέτρων πεδίου 
παρουσιάζουν αρκετή ασυµβατότητα µε διεθνώς καθιερωµένες τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται σε βιοεκτιµήσεις. Αιτία είναι το γεγονός ότι σχεδόν καµία από τις 
προηγούµενες έρευνες δεν είχε σαν στόχο την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας υδάτινων 
σωµάτων. Το πρόβληµα είναι οξύτερο στην περίπτωση των λιµνών και των µη βατών 
ποταµών σε σύγκριση µε την περίπτωση των µικρών βατών ποταµών στους οποίους, 
τουλάχιστον κατά τα τελευταία 20 χρόνια, έχει γενικευθεί η χρήση ενός ικανοποιητικά 
ποσοτικού δειγµατοληπτικού εργαλείου (ηλεκτραλιεία). Συνολικά, τα αποτελέσµατα των 
περισσότερων προηγούµενων ερευνών δεν είναι πλήρως αξιοποιήσιµα για τους σκοπούς 
ανάπτυξης ή εφαρµογής ιχθυολογικών µεθόδων βιοεκτιµήσεων, τουλάχιστον όσο αφορά τα 
στάδια εργασιών που απαιτούν ακριβή και ποσοτικά δεδοµένα (θέσπιση συνθηκών 
αναφοράς, δηµιουργία της µετρικής κλίµακας, προγράµµατα οικολογικής παρακολούθησης). 
Ωστόσο, πολλά από τα υπάρχοντα δειγµατοληπτικά δεδοµένα είναι µερικώς αξιοποιήσιµα 
στα πλαίσια εργασιών που δεν είναι τόσο απαιτητικές σε ποσοτικά στοιχεία, όπως η 
δηµιουργία µίας βιοτικής τυπολογίας και ο εντοπισµός κατάλληλων ιχθυοδεικτών. 
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Εικόνα 3. Τεχνική δειγµατοληψίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργασίες που χρησιµοποίησαν δειγµατοληπτικά δεδοµένα 
(166) 

Επαρκής περιγραφή της δειγµατοληπτικής τεχνικής 
(121) 

Μη επαρκής περιγραφή της δειγµατοληπτικής τεχνικής 
(45) 

Ηλεκτραλιεία 
(40) 

∆ίχτυα 
(70) 

Άλλο 
(56) 
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4.3.6. Γεωγραφική κατανοµή των βιβλιογραφικών δεδοµένων 
 
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται µία ταξινόµηση των υδάτινων σωµάτων (λίµνες, λεκάνες 
απορροής ποταµών και µικροϋδάτινα συστήµατα) ως προς τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που 
αναφέρονται σε αυτά. Μία πιο αναλυτική παρουσίαση των ιχθυολογικών δηµοσιεύσεων που 
παρέχουν δεδοµένα για κάθε υδάτινο σώµα γίνεται στον Πίνακα 5. Γραφικές απεικονίσεις της 
γεωγραφικής κατανοµής των ιχθυολογικών δηµοσιεύσεων παρουσιάζονται στους χάρτες της 
Εικόνας 4. 
Γίνεται αµέσως φανερό ότι τα πλέον καλά µελετηµένα σώµατα από ιχθυολογική άποψη είναι 
τα µεγάλα ποτάµια και οι µεγάλες λίµνες, κάτι που πρέπει να αναµένεται λόγω του µεγάλου 
αριθµού ειδών που φιλοξενούνται στα µεγάλα υδάτινα σώµατα, αλλά και του κατά κανόνα 
σηµαντικότερου ιχθυοπαραγωγικού και ιχθυοτροφικού τους ενδιαφέροντος σε σύγκριση µε 
µικρότερα σώµατα. Ένας άλλος λόγος που το ιχθυολογικό ενδιαφέρον εστιάσθηκε κυρίως 
στα µεγάλα σώµατα είναι η µεγαλύτερη διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων για ερευνητικά 
προγράµµατα και µελέτες λόγω της οικολογικής και αισθητικής τους σηµασίας, ή ακόµα και 
των µεγαλύτερων προβληµάτων διαχείρισης που απορρέουν από συγκρούσεις χρήσεων γης 
και νερού. Εξαιρέσεις όπου υπήρξε σηµαντικός όγκος δηµοσιεύσεων που αναφέρονται σε 
µικρά υδάτινα σώµατα ασφαλώς υπάρχουν, π.χ. για το Χολόρεµα και για τα µικροϋδάτινα 
συστήµατα της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας. Τα σώµατα αυτά κατοικούνται από 
σπάνια ή απειλούµενα ενδηµικά είδη και συνεπώς προσέλκυσαν την προσοχή των ερευνητών 
ή/και το ενδιαφέρον των χρηµατοδοτικών φορέων. 
Μιλώντας πιο γενικά, το γεωγραφικό ανάγλυφο της βιολογικής πληροφορίας αντικατοπτρίζει 
σε σηµαντικό βαθµό τη γεωγραφική κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά 
προγράµµατα και µελέτες. Για παράδειγµα, οι δηµοσιεύσεις του ιχθυολογικού τοµέα του ΙΕΥ 
του ΕΚΘΕ αρχικά επικεντρώθηκαν στα υδάτινα σώµατα της ∆υτ. Στερεάς και Ηπείρου, στα 
οποία υπήρχε δυνατότητα ερευνητικής πρόσβασης στα πλαίσια παλαιότερων ερευνητικών 
προγραµµάτων, ενώ σχετικά πιο πρόσφατα εκτελέσθηκαν ανάλογα προγράµµατα στην 
Πελοπόννησο, τη Φθιώτιδα και τη Ρόδο που επέτρεψαν τη γεωγραφική επέκταση των 
δηµοσιεύσεων στα σώµατα των περιοχών αυτών. Υπήρξε περιορισµένος αριθµός των 
δηµοσιεύσεων του τοµέα για άλλα σώµατα που βρίσκονται σχετικά κοντά στην Αθήνα, όπως 
της Αττικοβοιωτίας, της Κεντρικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και πολλών νησιών 
του Αιγαίου και Ιονίου, όχι λόγω έλλειψης ερευνητικού ενδιαφέροντος ή σηµαντικού 
αντικειµένου µελέτης, αλλά γιατί δεν υπήρξαν χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων που θα 
παρείχαν δυνατότητες για επισκέψεις και δειγµατοληψίες στις περιοχές αυτές. 
Παρά τα προβλήµατα αυτά, η γεωγραφική κάλυψη των ιχθυολογικών δεδοµένων µπορεί να 
κριθεί σαν ικανοποιητική µε την έννοια ότι υπάρχει επαρκής πληροφόρηση τουλάχιστον 
πάνω στην (ιστορική και τωρινή) γεωγραφική κατανοµή των ειδών και την κατά είδος 
σύνθεση των ιχθυοκοινωνιών ενός µεγάλου αριθµού υδάτινων σωµάτων. Και οι δύο 
παράµετροι είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για σκοπούς εφαρµογής της Οδηγίας-Πλαίσιο, µε τρία 
κύρια πεδία εφαρµογών. Το πρώτο πεδίο αφορά τη δηµιουργία διακριτών ζωογεωγραφικών 
ζωνών που µε τη σειρά τους θα χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο της τυπολογικής κατάταξης 
των υδάτινων σωµάτων για τον προσδιορισµό οικοπεριοχών και υπο-οικοπεριοχών. Όπως 
αναφέρθηκε στο πρώτο µέρος της έκθεσης, το σύστηµα του Ilies που υιοθετήθηκε από την 
Οδηγία για το διαχωρισµό της Ευρώπης σε οικοπεριοχές κρίνεται ανεπαρκές, όχι µόνον για 
την Ελλάδα, αλλά και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως θα απαιτηθεί περαιτέρω 
υποδιαίρεση σε µικρότερα τµήµατα (υπο-οικοπεριοχές) που αντανακλούν ζωογεωγραφικούς 
ή και άλλους (κλιµατικούς, εδαφολογικούς, κλπ.) παράγοντες, ή ακόµα και η αναθεώρηση 
των γεωγραφικών ορίων των υφισταµένων οικοπεριοχών. Μία πρώτη προσπάθεια 
επαναπροσδιορισµού των οικοπεριοχών της Ελλάδας και υποδιαίρεσής τους σε υπο-
οικοπεριοχές που στηρίζεται σε ιχθυογεωγραφικά κριτήρια έχει ήδη γίνει στα πλαίσια του 
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κοινοτικού προγράµµατος FAME το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µίας γενικής 
Ευρωπαϊκής µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας ποταµών. Σύµφωνα µε τα 
ιχθυολογικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στα πλαίσια του παραπάνω 
προγράµµατος, δηµιουργείται αµφιβολία ως προς το “σύνορο” που διαχωρίζει τις 
οικοπεριοχές 6 και 7 (Αξιός ποταµός) και προτείνεται µεγάλο µέρος του ανατολικά της 
Πίνδου τµήµατος της οικοπεριοχής 6 να υπαχθεί στην οικοπεριοχή 7. Επίσης προκύπτει ότι 
τουλάχιστον η οικοπεριοχή 6 χρήζει περαιτέρω διαίρεσης σε ιχθυολογικές υπο-οικοπεριοχές 
και ότι ακόµα απαιτείται η επανεξέταση των ανατολικών συνόρων της οικοπεριοχής 6. 
Το δεύτερο πεδίο αφορά τον εντοπισµό δυνητικών ιχθυοδεικτών. H γνώση των ειδών που 
αποτελούν την ιχθυοκοινωνία κάθε υδάτινου σώµατος, έστω και αν αυτή η γνώση δεν 
προέρχεται από καταγραµµένες δειγµατοληψίες και “δεδοµένα θέσεων”, βοηθά σε αποφάσεις 
επιλογής ορισµένων ιχθυοδεικτών τοπικής σηµασίας (π.χ. δείκτες που εκφράζουν 
βιοποικιλότητα ή ευαισθησία σε πιέσεις). Και το τρίτο πεδίο αφορά τη θέσπιση “ιστορικών” 
συνθηκών αναφοράς. Ορισµένα υδάτινα σώµατα έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις µε 
αποτέλεσµα να χάσουν µέρος ή το σύνολο της ιχθυοπανίδας τους (π.χ. ο Ασωπός της 
Πελοποννήσου). Ωστόσο, οι συνθήκες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται στην αρχική 
σύσταση της ιχθυοπανίδας, γεγονός που προσφέρει και ένα στόχο στα προγράµµατα 
αποκατάστασης (π.χ. επανεισαγωγή των ειδών που απωλέσθηκαν). Σηµαντικές πληροφορίες 
για τα είδη που αποτελούσαν την αρχική ιχθυοκοινωνία τέτοιων σωµάτων παρέχεται από 
παλαιές δηµοσιευµένες αναφορές παρουσίας ειδών σε κάθε σύστηµα. 
Μία γεωγραφική διάσταση που δεν έχει µέχρις στιγµής απασχολήσει τους Έλληνες 
ερευνητές, και που έχει ιδιαίτερη σηµασία στις εργασίες της τυπολογίας, είναι η “ζώνωση” 
των ειδών κατά µήκος ενός ποταµού. Με την εξαίρεση δύο εργασιών (# 173, 237) ελάχιστες 
εργασίες παρέχουν αξιοποιήσιµες πληροφορίες πάνω στη κατανοµή ειδών σε σχέση µε τη 
“τάξη µεγέθους” του ρέµατος ή ποταµού ή τη θέση του σταθµού κατά µήκος του ποταµού. 
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Εικόνα 4. Γεωγραφική κατανοµή των δηµοσιεύσεων 
 
Ποταµοί Πελοποννήσου 

 

 
 
 
Λίµνες Πελοποννήσου 
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Εικόνα 4. Γεωγραφική κατανοµή των δηµοσιεύσεων (συνέχεια) 
 

Ποταµοί Κεντρικής Ελλάδας 
 

 
 
 
 

Λίµνες Κεντρικής Ελλάδας 
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Εικόνα 4. Γεωγραφική κατανοµή των δηµοσιεύσεων (συνέχεια) 
 

Ποταµοί Βόρειας Ελλάδας 
 
 

 
 
 
 
 

Λίµνες Βόρειας Ελλάδας 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. Γεωγραφική κατανοµή των δηµοσιεύσεων (συνέχεια) 
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Ποταµοί και λίµνες νησιών Αιγαίου 
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Πίνακας 4. Αριθµός δηµοσιεύσεων ανά υδάτινο σώµα 
 

Λίµνες  Ποτάµια και σηµαντικά ρέµατα  Μικρά ρέµατα, πηγές  
Τριχωνίς 72  Αλιάκµων 44 Νέδων 3  Ρόδου ρέµατα 18 
Βόλβη 49  Αλφειός 41 Ασωπός (Πελοπ.) 2  Κέρκυρας ρέµατα/πηγές 16 
Μικρή Πρέσπα 37  Αξιός 40 Βόσπος 2  Λευκάδος ρέµατα/πηγές 12 
Μεγάλη Πρέσπα 32  Λούρος 39 Βέργας 2  Βλυχού πηγή 8 
Κορώνεια 28  Θύαµις 37 Τρικαλίτικο 2  Εύβοιας ρέµατα 4 
Βιστονίς 25  Πηνειός (Θεσ.) 37 ∆αφνών 1  Αγ. Παρασκευής πηγές 3 
Βεγορίτις 20  Στρυµών 36 Τάνος 1  Χελιδονούς ρ. 2 
Παµβώτις 20  Έβρος 33 Γούβος 1  Κανδήλας πηγή 2 
Λυσιµαχία 17  Αχελώος 30 Κήρυνθος 1  Κοµποτάδων πηγές 2 
Αµβρακία 16  Σπερχειός 30 Μύρας 1  Λέρνης πηγή 2 
Υλίκη 15  Πηνειός (Πελοπ.) 28 Ίταµος 1  Κεφαλόβρυσο πηγή 2 
∆οϊράνη 15  Νέστος 27 Ερµίτσα (Λυσιµαχία) 1  Μυλοπόταµος ρ. 2 
Τ.Λ. Κρεµαστών 12  Αχέρων 27 Βουβός 1  Στρυµονικού ρέµατα 2 
Στυµφαλία 11  Εύηνος 26 Βρασιάτης 1  Αγιάκι - Φωτόλινος  2 
Οζερός 10  Άραχθος 25  Θράκης ρέµατα 1 
Καστοριάς 10  Αώος 23  Μύλοι πηγή 1 
Παραλίµνη 8  Ευρώτας 17  Μάτι Τιρνάβου πηγή 1 
Απολακιά (Ρόδος) 7  Λουδίας 16  Βελεστίνου πηγή 1 
Τ.Λ. Ταυρωπού 7  Μόρνος 14  Κάτω Σούλι πηγή 1 
Τσιβλός 6  Μανικιώτικο ρ. 12 Γαλατά πηγή 1 
Κάρλα 6  Γαλλικός 12 Ασµάκι ρ. 1 
Κερκίνη 6  Φιλιούρης 12 Σκιάθου ρέµατα 1 
Πετρών 6  Χολόρεµα 11 Βέλικας ρ. 1 
Τ.Λ. Λάδωνα 6  Πάµισσος 11 Κατούνα – Βλυχά πηγές 1 
Προντάρη (Παραµυθιά) 5  Κηφισός (Βοιωτ.) 11 Εδεσσαίος ρ. 1 
Βουλκαριά 5  Κοµψάτος 8 Κοµοτηνής ρέµατα 1 
Τάκα 4  Περιστεράς 8 Κρήτης ρέµατα 1 
Κουρνά 4  Νέδα 8 Κυπαρισσίας ρέµατα 1 
Τ.Λ. Μόρνου 4  Άγ.  ∆ηµήτριος 7  
Τ.Λ. Πηνειού (Πελοπ.) 4  Ρηχιός ρ. 7  
Χειµαδίτις 3  Πείρος 7  
Ζάζαρη 3  Βουραϊκός 6  
Ζαραβίνα 3  Τριπόταµος 6  
Λάµια 3  Άγ. Γερµανός 6 
Ξυνιάς 3 Ερασσίνος 6 
Τ.Λ. Πουρνάρι 1 3  Σελινούς 6 
Τ.Λ. Καστρακίου 3  Χιλιαδούς ρ. 5 
Τ.Λ. Στράτου 3  Ασωπός (Βοιωτ.) 5 
Τ.Λ. Πολυφύτου 3 Κράθης 5 
Τ.Λ. Πηγών Αώου 2  Κερονίτης 4 
Μιτρικού. 2  Μεγανίτης 4 
Ζηρός 1  Βοσβόζης 4 
Κοµήτη 1  Βολιναίος 4 
Καλοδίκη 1  Κριός 4 
Μαραθών 1  Χαβριάς 4 
Γιαννιτσών 1 Γλαύκος 4 
Τ.Λ. Λούρου 1  Μυρτιά (Τριχωνίς) 4 
Τ.Λ. Φενεού 1  Άρης 3 
Τ.Λ. Αγ. ∆ηµητρίου 1  Βασιλοπόταµος 3 
Τ.Λ. Πουρνάρι 2 1  Φοίνιξ 3 
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Πίνακας 5. ∆ηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε συγκεκριµένα υδάτινα σώµατα (στις εργασίες 
που παρέχουν δεδοµένα θέσεων, δίνεται ο αριθµός των θέσεων σε παρένθεση). 

 
ΛΙΜΝΕΣ 

 
Αµβρακία 
 71 75 141 291 300 302 303 335 409 420 440(1) 443
 444 457 464 481        
     
Βεγορίτις 
 75 86 92 134 141 164 166 175 180 205 220 279
 319 359 405 420 463 466 487 488    
     
Βιστονίς 
 23 32 72 75 86 126 131 134 136 139 145 164
 166 175 276 360 366 367 378 380 420 421 480 484
 490           
    
Βόλβη 
 9 64 71 72 75 86 124(22) 126 127 128 130
 131 134 137 141 145 166 175 210 212 213 238 241
 255 276 277 278 300 302 303 312 321 332 337(2) 338
 366 367 369 370(20) 371(2) 396 397 420 424 458(17)
 459 468 487 488        
     
Βουλκαριά 
 415 420 440(2) 441 443       
      
∆οϊράνη 
 64 68 75 86 121 137 164 166 180 242 284 319
 353 420 424         
     
Ζάζαρη 
 86 141 166         
      
Ζαραβίνα 
 291 420 464         
      
Ζηρός 
 440           
      
Καλοδίκη 
 440           
      
Κάρλα 
 11 137 169 420 463 466      
      
Καστοριάς 
 75 86 141 166 256 339 420 424 463 466  
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Κερκίνη 
 86 90 141 244 351 420      
      
Κοµήτη 
 440(1)           
      
Κορώνεια 
 9 10 32 34 36 37 64 69 70 86 124(12)
 128 131 137 141 145 164 166 254 264 333 370(15)
 395 420 424 456 459       
      
Λάµια 
 47 441 443         
      
Λυσιµαχία 
 141 185 290 291 335 344 345 346 383 385 420 440
 443 444 464 468 481       
     
Μαραθών 
 204           
      
Οζερός 
 141 290 291 335 415 420 440(1) 443 444 481  
      
Παµβώτις 
 55 61(1) 64 71 75 141 144 164 166 204 205 249
 415 420 440(2) 441 453 455 464 466    
     
Παραλίµνη 
 134 136 141 147 175 291 420 443    
      
Πετρών 
 86 141 166 420 463 466      
      
Πρέσπα Μεγάλη 
 55 60 64 75 86 92 93 96 113 116 117 134
 136 137 141 150 160 164 166 174(1) 175 180 204 306
 308 319 356 357 420 463 464 466    
    
Πρέσπα Μικρή 
 52 53 55 60 64 75 80 85 86 92(3) 93(3)
 94(3) 96 114 117 125 134 136 137 141 150 160 164
 175 180 204 272(3) 280 306 308 319 356 357 420 463
 464 466          
    
 
 
Προντάρη (Παραµυθιά) 
 52 204 420 440 464       
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Στυµφαλία 
 47 75 113 141 204 288 319 391 420 440(3) 441 
      
Τ.Λ. Αγ. ∆ηµητρίου 
 440           
      
Τ.Λ. Απολακιάς 
 141 293 296 386 392 470 471     
      
Τ.Λ. Καστρακίου 
 440 443 444         
      
Τ.Λ. Κρεµαστών 
 102 153 164 376 377 403 404 440(1) 443 444 486 491
            
     
Τ.Λ. Λάδωνα 
 47 141 354 391 440(1) 443      
      
Τ.Λ. Λούρου 
 440           
      
 
Τ.Λ. Μόρνου 
 164 375 438 440        
      
Τ.Λ. Πηγών Αώου 
 439 440(13)         
       
Τ.Λ. Πηνειού (Πελοπ.) 
 47 391 440(1) 443        
      
Τ.Λ. Πουρνάρι 1 
 342 439 440(4)         
      
Τ.Λ. Πουρνάρι 2 
 440           
      
Τ.Λ. Στράτου 
 440 443 444         
      
Τ.Λ. Ταυρωπού 
 141 279 334 432 443 444 479     
      
Τ.Λ. Φενεού 
 440           
      
 
Τάκα 
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 391 440(2) 441 443        
      
Τριχωνίς 

59 61(2) 64 75 77 92 101 103 104 105 106 107
 108 109 113 131 134 137 141 154 155 157 175 185
 204 210 230 231 238 241 261 265 290 291 300 302
 303 319 334 335 341 344 345 346 355 383 384 388
 389 400 401 402 406(4) 407 440(10) 415 420 429 432
 435 436 437(4) 441 443 444 464 468 469 478 481 489
 492           
     
Τσιβλός 
 47 288 391 440(1) 441 443      
      
Υλίκη 
 44 64 75 134 136 141 147 175 204 210 265 291
 390 420 443         
     
Χειµαδίτις 
 86 141 166         
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Πίνακας 5 (συνέχεια) 
ΠΟΤΑΜΟΙ 

 
Αχελώος 

45 52 61(1) 64 72 75 116 117 131 136 142 144
 174(1) 197 204 205 235 237 257 291 358 365 415 417
 420 440 443 444 447 464      
       
Αχέρων 
 1 45 48 61(1) 62 75 110(5) 116 117 131 136 149
 174(1) 197 232 235 237 291 308 310 347(1) 408 410 414
 415 440(3) 441         
       
Άγ. ∆ηµήτριος 
 45 48 415 417 440(1) 441 444     
         
Άγ. Γερµανός 
 92 94 136 195 352 398      
         
Αλφειός 
 9 45 47 52 61(1) 62 75 113 116 117 134 136
 141 149 172 174(2) 175 188 189 190 191 197 198 209
 234(2) 236 237 288 291 308 319 347(3) 348(1) 391 408 410
 414 420 440(15) 441 443      
     
Αλιάκµων 
 9 64 75 113 116 117 123 131 134 136 137 141
 148 149 160 161 171 172 173(8) 175 189 190 191 193
 195 197 198 205 206(66) 220 231 235 300 302 306
 308 319 328 348(3) 420 463 466     
      
Αώος 
 64 75 113 136 141 149 160 161 173(7) 174(1) 195 197
 198 205 235 291 319 352 398 420 439 440 464 
            
       
Άραχθος 
 61(1) 72 75 113 131 134 136 137 144 149 174(1) 175
 198 231 235 237 241 291 319 415 418 420 439
 440(1) 464          
        
Άρης 
 391 440(1) 441         
         
Ασωπός (Πελοπ.) 
 391 440(1)          
         
Ασωπός (Βοιωτ.) 
 134 175 291 420 443       
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Αξιός 
 9 64 75 116 117 121 134 136 137 141 145 148
 149 160 161 171 172 173(7) 175 180 189 190 191 193
 195 197 198 220 231 235 242 300 302 306 308 310
 319 348(2) 352 420        
       
Βόσπος 
 137 420          
         
Χιλιαδούς ρ. (Ναύπακτος) 
 45 48 415 440(2) 441       
         
∆αφνών 
 443           
         
Ερασσίνος 
 136 288 391 420 440(4) 441      
         
Ερµίτσα (Λυσιµαχίας) 
 61(1)           
         
Εύηνος 
 52 61(1) 75 113 116 117 134 136 172 174(1) 175 189
 190 191 197 204 205 235 237 291 348(1) 415 420
 440(2) 443 464         
        
Έβρος 
 64 68 72 75 116 117 131 134 136 137 141 142
 145 160 161 172 175 180 189 190 191 234(4) 235 241
 300 302 308 319 348(1) 420 421 429 434   
     
Ευρώτας 
 47 75 77 113 135 136 156 236 237 288 291 319
 391 393 420 440(9) 441       
        
Φιλιούρης 
 113 116 117 134 137 172 175 189 190 191 348(9) 421
        
Φοίνιξ 
 391 440 443         
         
Ίταµος 
 131           
         
Γαλλικός 
 113 121 137 141 149 197 198 209 220 237 319 420
            
        
Γλαύκος 
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 47 391 440(1) 443        
         
Γοργοπόταµος 
 141 412          
         
Γούβος 
 288           
         
Χαβριάς 
 172 189 191 348(1)        
         
Χολόρεµα 
 116 117 134 136 145 175 235 308 420 466 468 
         
Θύαµις (Καλαµάς) 
 45 52 61(3) 62 64 72 75 113 116 117 134 136
 137 144 149 174(1) 175 197 198 204 205 209 231 235
 237 260 291 319 347(2) 398 415 417 420 440(5) 441 452
 464           
      
Κερονίτης 
 47 391 440(1) 443        
         
Κηφισός (Βοιωτ.) 
 75 134 136 175 231 235 237 291 319 420 443 
         
Κυπαρισσίας ρέµατα 
 440           
         
Κήρυνθος 
 113           
         
Κοµψάτος 
 116 117 172 189 190 191 234(1) 348(1)    
         
Κράθης 
 47 288 391 440(2) 443       
         
Κριός 
 288 391 440 443        
         
Λουδίας 
 52 72 75 134 136 137 141 148 149 175 197 206
 235 237 420 466        
        
Λούρος 
 45 48 52 59 61(2) 62 72 75 113 131 134 136
 137 141 144 149 174(1) 175 195 204 235 237 238 241
 291 316 319 349 352 398 415 417 420 429 440(6) 441
 464 468 482         
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Μανικιώτικο ρ. 
 9 113 116 117 134 136 146 175 308 319 420 463
            
        
Μεγανίτης 
 47 391 440(1) 443        
         
Μύρας 
 198           
         
Μόρνος 
 9 52 64 75 134 136 175 197 205 235 237 291
 420 440          
        
Μυρτιά (Τριχωνίδας) 
 152 291 407 440(2)        
         
Νέδα 
 47 236 288 291 391 420 440(3) 443    
         
Νέδων 
 47 391 440(1)         
         
Νέστος 
 52 72 75 113 116 117 131 136 137 141 145 160
 161 172 189 191 195 234(1) 235 259(5) 308 319 348(1) 420
 421 468          
       
Πάµισσος 
 47 75 236 237 288 291 391 420 440(4) 441 468 
         
Περιστεράς 
 47 113 288 291 391 420 440(1) 441    
         
Πείρος 
 47 237 288 391 440(1) 443      
         
Πηνειός (Θεσ.) 
 9 64 68 72 75 113 116 117 131 134 136 137
 141 142 145 151 160 161 172 175 180 189 190 191
 235 241 289 300 302 308 319 348(1) 420 463 464 466
 468           
      
Πηνειός (Πελοπ.) 
 45 47 62 64 75 116 117 136 144 174(1) 188 209
 236 237 288 291 308 310 319 347(3) 391 415 420
 440(5) 441 443 464        
        
Ρηχιός ρ. 
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 9 131 216 368(2) 370 379 459     
         
Σελινούς 
 47 288 391 420 440(1) 443      
         
Σπερχειός 
 9 75 100 113 116 117 134 136 141 145 147 175
 205 207 208 209 235 237 291 308 310 319 412 413
 415 416 420 463 466 468      
       
Στρυµών 
 72 75 113 116 117 131 134 136 137 141 145 161
 172 173(5) 175 180 189 190 191 216 234(1) 235 241 300
 302 308 316 319 348(1) 368(5) 420 421 424 429 468 
      
Τάνος 
 443           
         
 
Τρικαλίτικο ρ. 
 391 440(1)          
         
Τριπόταµος 
 52 134 136 141 175 352      
         
Βασιλοπόταµος 
 391 440(1) 441         
         
Βέργας 
 288 291          
         
Βοϊδοµάτης 
 141 420 464         
         
Βολιναίος 
 47 391 440(1) 443        
         
Βοσβόζης 
 172 189 191 348(1)        
         
Βουραϊκός 
 47 288 391 420 440(1) 443      
         
Βουβός 
 440           
         
Βρασιάτης 
 443           
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4.3.7. Είδη που απετέλεσαν το στόχο των δηµοσιεύσεων 
 
Ο Πίνακας 6 δείχνει συνοπτικά το συστηµατικό εύρος των ιχθυολογικών δεδοµένων. Ο 
πίνακας περιλαµβάνει µόνο τα γηγενή είδη γλυκού νερού που είτε είναι αυτόχθονα σε ένα 
σύστηµα είτε έχουν µεταφερθεί. ∆εν δίνονται πληροφορίες για ευρύαλα είδη θαλασσινής 
προέλευσης που συχνά απαντούν σε γλυκά νερά (π.χ. Mugilidae), µε εξαίρεση το χέλι 
(Anguilla anguilla), ούτε για είδη γλυκού νερού που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, γιατί η 
γεωγραφική κατανοµή και τα βιολογικά χαρακτηριστικά τέτοιων ειδών δεν έχουν 
χρησιµότητα σε βιοεκτιµήσεις, εκτός από την περίπτωση προσδιορισµού του δείκτη 
“εισαγωγές” (βλ. παρακάτω). Παραδείγµατα τέτοιων ειδών, που συχνά είναι καλά 
µελετηµένα, είναι το Oncorynchus mykiss (14 δηµοσιεύσεις) και το Lepomis gibbosus (5 
δηµοσιεύσεις). Λεπτοµερείς αναφορές στις εργασίες που δίνουν πληροφορίες για κάθε ένα 
είδος χωριστά δίνονται στον Πίνακα 7. 
Γενικά, τα είδη για τα οποία υπάρχουν οι περισσότερες αναφορές είναι αυτά µε τη 
µεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση ή/και που παρουσιάζουν µεγαλύτερο εµπορικό 
ενδιαφέρον. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό να αναµένει κανείς, σηµαντικό µέρος της 
ερευνητικής προσπάθειας αφιερώθηκε σε σπάνια ή απειλούµενα ενδηµικά είδη, π.χ. τα 
Barbus cyclolepis, Tropidophoxinellus hellenicus, Ladigesocypris ghigii και Valencia 
letourneuxι, έστω και αν τα παραπάνω είδη έχουν µία πολύ περιορισµένη εξάπλωση και δεν 
παρουσιάζουν κανένα αλιευτικό ή ιχθυοτροφικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα καλά είναι 
µελετηµένα τα είδη που ζουν σε περιοχές όπου αναλήφθηκαν ερευνητικά προγράµµατα, και 
συνεπώς υπήρχε δυνατότητα επισκέψεων. Έτσι, ο σχετικά µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων 
για το ενδηµικό είδος της Ρόδου Ladigesocypris ghigii µπορεί να θεωρηθεί σαν προϊόν ενός 
κοινοτικού προγράµµατος LIFE, ενώ πολλές δηµοσιεύσεις που περιγράφουν είδη της 
λεκάνης του Σπερχειού στηρίχθηκαν σε υλικό που αντλήθηκε από ένα εθνικό πρόγραµµα για 
την αποκατάσταση του τοπικού είδους Pungitius hellenicus. 
Παρά την ύπαρξη αρκετών κενών στη βιολογική πληροφορία που υπάρχει για ορισµένα είδη, 
το συνολικό επίπεδο της πληροφόρησης για τα είδη της Ελληνικής ιχθυοπανίδας κρίνεται σαν 
επαρκές. Η υφιστάµενη γνώση της κατανοµής, οικολογίας και βιολογίας των ειδών µπορεί να 
θεωρηθεί σαν σηµαντική εθνική επένδυση, που άλλως θα απαιτούσε πολλά χρόνια ερευνών 
να αποκτηθεί, και επιτρέπει την άµεση επιλογή ιχθυοδεικτών παραµέτρων που µπορούν 
δυνητικά να εκφράσουν την οικολογική κατάσταση των σωµάτων (ωστόσο, η οριστική 
επιλογή ιχθυοδεικτών πρέπει να γίνει µετά από επιβεβαίωση της “υπόθεσης ανταπόκρισης”, 
όπως περιγράφηκε σε προηγούµενα τµήµατα της έκθεσης). Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το 
γεγονός ότι υπάρχει αρκετό δηµοσιευµένο υλικό για είδη µε ειδικές οικολογικές απαιτήσεις 
ή/και που παρουσιάζουν σηµαντική ευαισθησία σε πιέσεις (sentinel species), και που η 
παρουσία, αφθονία και πληθυσµιακές τους παράµετροι µπορούν να χαρακτηρίσουν την 
οικολογική κατάσταση των υδάτινων σωµάτων (π.χ. Leuciscus cephalus Salmo trutta , 
διάφορα είδη Barbus, κλπ.). Μία προκαταρκτική επιλογή Ελληνικών ειδών ειδικού 
ενδιαφέροντος για σκοπούς εκτιµήσεων της οικολογικής ποιότητας ποταµών έχει γίνει στα 
πλαίσια του προγράµµατος FAME. 
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Πίνακας 6. Αριθµός δηµοσιεύσεων ανά είδος 
 
Είδος Αριθµός Είδος Αριθµός 
Leuciscus cephalus 72 Gobio gobio 13 
Anguilla anguilla 49 Barbus barbus 12 
Cyprinus carpio 47 Chondrostoma prespense 12 
Salmo trutta 45 Eudontomyzon hellenicus 12 
Barbus albanicus 40 Pseudophoxinus beoticus 12 
Barbus peloponnesius 39 Acipenser sturio 11 
Rutilus rutilus 39 Cobitis meridionalis 11 
Pseudophoxinus stymphalicus 35 Cobitis taenia 11 
Carassius auratus 33 Leuciscus borysthenicus 11 
Barbus cyclolepis 32 Chalcalburnus belvica 10 
Leuciscus pleurobipunctatus 32 Cobitis trichonica 10 
Alburnus alburnus 31 Proterorhinus marmoratus 10 
Silurus glanis 30 Rutilus rubilio (= R. ylikiensis?) 10 
Scardinius erythrophthalmus 29 Sabanejewia aurata 10 
Tinca tinca 29 Alosa vistonica 9 
Salaria fluviatilis 28 Aphanius fasciatus 9 
Tropidophoxinellus hellenicus 28 Gobio albipinnatus 9 
Perca fluviatilis 27 Scardinius graecus 9 
Alburnoides bipunctatus 26 Cobitis hellenica 8 
Knipowitschia caucasica 26 Gobio banarescui 8 
Ladigesocypris ghigii 25 Knipowitschia milleri 8 
Rhodeus sericeus 25 Knipowitschia thessala 8 
Alosa macedonica 24 Rutilus prespensis 8 
Barbus graecus 24 Cobitis strumicae 7 
Economidichthys pygmaeus 24 Knipowitschia goerneri 7 
Valencia letourneuxi 24 Knipowitschia sp 7 
Chalcalburnus chalcoides 23 Pachychilon pictum 7 
Abramis brama 22 Alosa fallax 6 
Atherina boyeri 22 Cobitis arachthosensis 6 
Barbus prespensis 22 Gobio uranoscopus 6 
Esox lucius 22 Pachychilon macedonicum 6 
Parasilurus aristotelis 22 Phoxinellus epiroticus 6 
Vimba melanops 21 Rutilus ohridanus 6 
Chondrostoma vardarense 19 Cobitis stephanidisi 5 
Gasterosteus aculeatus 19 Cobitis vardarensis 5 
Rutilus ylikiensis 19 Coregonus lavaretus 5 
Scardinius acarnanicus 19 Phoxinellus prespensis 5 
Leuciscus keadicus 18 Pseudorasbora parva 5 
Tropidophoxinellus spartiaticus 18 Gobio elimeius 4 
Pungitius hellenicus 17 Acipenser naccarii 3 
Barbus euboicus 16 Acipenser stellatus 3 
Aspius aspius 14 Cobitis punctilineata 3 
Barbus macedonicus 14 Huso huso 2 
Paraphoxinus epiroticus 14 Orthrias pindus 2 
Economidichthys trichonis 13   

 
 



 67

Πίνακας 7. ∆ηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε συγκεκριµένα είδη. 
 

Abramis brama 
 10 73 75 98 120 124 128 130 213 235 255 312
 321 332 338 368 370 371 397 420 421 459  
     
Acipenser naccarii 
 142 420 452         
      
Acipenser stellatus 
 98 142 420         
      
Acipenser sturio 
 98 136 140 142 181 368 420 421 434 440 444 
      
Alburnus alburnus 
 10 11 32 73 75 80 86 98 120 123 124 128
 169 173 213 234 235 264 319 333 350 353 368 370
 371 397 420 421 456 463 466     
    
Alburnoides bipunctatus 
 57 73 75 77 86 93 98 99 123 173 234 235
 237 259 272 291 356 368 412 416 420 421 439 440
 463 466          
    
Alosa fallax 
 72 75 98 136 420 421      
      
Alosa macedonica 
 10 72 73 75 86 124 126 136 212 213 255 276
 277 278 321 338 368 370 371 397 420 421 422 458
            
    
Alosa vistonica 
 72 73 75 86 126 134 136 140 175   
      
Anguilla anguilla 
 10 11 23 45 47 75 86 93 98 120 123 124
 128 141 154 156 169 173 237 255 259 288 339 343
 347 353 356 360 361 370 404 406 408 410 414 416
 419 420 421 440 444 459 463 464 466 475 476 479
            
  
Aphanius fasciatus 
 47 98 136 420 440 444 463 464 466   
      
Aspius aspius 
 10 73 75 98 120 124 136 235 350 368 370 397
 420 421          
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Atherina boyeri 
 73 75 108 141 154 157 230 334 355 384 406 420
 432 436 437 444 464 469 475 476 477 489  
     
Barbus graecus 
 44 54 64 73 75 129 136 147 169 205 231 235
 237 265 307 308 310 319 412 416 420 463 464 466
            
    
Barbus cyclolepis 
 10 54 64 73 75 120 124 134 145 173 175 216
 234 235 237 259 306 308 319 368 370 381 397 412
 416 420 421 463 468       
    
Barbus peloponnesius 
 9 45 46 47 54 64 73 75 123 129 136 149
 154 173 188 197 198 205 220 234 235 237 288 306
 308 319 328 347 354 359 391 406 407 420 439 440
 444 464 466         
   
Barbus albanicus 
 9 46 47 54 64 73 75 102 129 136 144 154
 156 164 173 188 205 231 235 237 265 288 307 308
 310 319 342 347 375 391 404 406 407 420 439 440
 444 463 464 479        
   
Barbus prespensis 
 54 64 73 75 86 92 93 129 134 136 150 164
 175 235 306 308 319 356 357 420 463 466  
     
Barbus euboicus 
 9 54 64 73 129 134 136 146 175 235 308 319
 420 463 466 468        
     
Barbus macedonicus 
 9 54 64 73 75 148 173 231 235 306 308 319
 420 463          
     
Barbus barbus 
 9 54 64 123 129 151 308 319 420 463 466 468
            
     
Carassius auratus 
 34 47 73 75 86 89 98 120 128 154 164 173
 213 237 335 338 350 353 368 370 371 385 397 406
 420 421 444 453 454 459 476 479 481   
    
 
Chalcalburnus belvica 
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 73 75 85 93 125 136 235 319 356   
      
Chalcalburnus chalcoides 
 73 75 98 120 124 127 134 136 175 213 235 321
 338 366 367 368 370 371 397 420 421 459 468 
            
    
Chondrostoma vardarense 
 73 75 98 123 160 161 169 171 173 234 235 319
 368 420 421 440 463 464 466     
     
Chondrostoma prespense 
 73 75 86 93 94 160 235 319 356 420 463 466
            
     
Cobitis arachthosensis 
 73 75 79 136 137 237      
      
Cobitis meridionalis 
 73 75 93 96 136 137 272 356 420 463 466 
      
Cobitis punctilineata 
 73 136 137         
      
Cobitis taenia 
 79 98 120 124 136 169 353 420 421 463 466 
      
Cobitis trichonica 
 73 75 136 137 154 290 406 422 440 444  
      
Cobitis hellenica 
 45 73 75 79 136 137 440 464    
      
Cobitis stephanidisi 
 73 136 137 140 175       
      
Cobitis strumicae 
 73 75 136 137 368 370 397     
      
Cobitis vardarensis 
 73 75 136 137 173       
      
Coregonus lavaretus 
 279 359 420 444 479       
      
Cyprinus carpio 
 10 11 23 34 39 47 73 75 86 98 120 154
 164 169 213 237 255 288 339 342 347 350 353 354
 356 360 361 368 370 371 397 406 420 421 424 439
 444 454 463 464 466 479 480 481 484 486 491 
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Economidichthys pygmaeus 
 59 134 136 154 175 238 406 415 429   
      
Economidichthys trichonis 
 73 75 107 131 154 157 238 241 406 415 429 440
 444           
     
Esox lucius 
 10 124 339 368 459 463      
      
Eudontomyzon hellenicus 
 73 75 134 136 140 175 316 420 422 440 442 459
            
     
Gasterosteus aculeatus 
 45 47 59 73 75 98 123 288 291 412 413 416
 420 421 440 463 464 466 468     
     
Gobio albipinnatus 
 136 206 289 353 368 420 421 463 466   
      
Gobio banarescui 
 73 75 134 173 175 235 319 466    
      
Gobio elimeius 
 73 75 136 235        
      
Gobio gobio 
 11 43 73 75 98 123 169 173 206 235 259 289
 319           
     
Gobio uranoscopus 
 42 134 136 175 420 463      
      
Huso huso 
 142 420          
      
Knipowitschia caucasica 
 6 73 75 98 107 120 123 124 131 141 154 155
 211 232 238 240 241 368 370 406 415 416 420 421
 428 444          
    
Knipowitschia milleri 
 1 45 73 75 232 415 428 442    
      
Knipowitschia goerneri 
 4 73 134 136 140 175 428     
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Knipowitschia thessala 
 73 75 131 134 175 241 428 466    
      
Knipowitschia sp 
 45 47 73 75 240 428 440     
      
Ladigesocypris ghigii 
 73 76 134 136 140 141 156 175 204 235 293 294
 296 297 298 373 386 387 392 394 411 420 422 470
 471           
    
Leuciscus borysthenicus 
 73 75 78 98 113 216 235 319 368 370 420 
      
Leuciscus cephalus 
 45 46 47 55 57 61 73 75 86 93 98 113
 116 117 118 119 120 123 124 127 152 153 154 156
 172 173 174 188 189 190 191 205 209 234 235 237
 259 288 307 311 319 328 339 342 347 348 350 353
 354 356 368 370 371 375 381 391 397 403 404 406
 412 416 420 421 438 439 440 444 463 464 466 479
            
Leuciscus keadicus 
 46 47 73 75 78 113 135 136 156 235 237 288
 307 319 391 420 440 442      
     
Leuciscus pleurobipunctatus 
 45 46 47 57 61 73 75 134 136 152 154 188
 204 209 234 235 237 288 291 319 342 347 354 391
 406 420 422 439 440 444 464 479    
    
Lepomis gibbosus 
 123 173 234 244 368       
      
Oncorynchus mykiss 
 47 164 170 187 288 356 359 416 420 421 439 444
 475 479          
     
Orthrias pindus 
 134 440          
      
Pachychilon pictum 
 73 75 235 283 291 319 440     
      
Pachychilon macedonicum 
 73 75 235 283 284 319      
      
Parasilurus aristotelis 

73 75 136 141 154 184 300 301 302 303 345 346
 370 406 420 422 435 437 440 444 451 464  
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Paraphoxinus epiroticus 
 73 93 136 204 235 236 272 291 356 420 440 463
 464 466          
     
Phoxinellus epiroticus 
 10 75 98 136 421 455      
      
Phoxinellus prespensis 
 73 75 204 319 420       
      
Perca fluviatilis 
 10 69 70 73 75 86 98 120 128 141 164 254
 255 339 350 353 368 370 371 395 420 421 424 444
 463 466          
    
Proterorhinus marmoratus 
 73 75 98 131 134 175 241 420 421 429  
      
Pseudorasbora parva 
 60 86 234 272 444       
      
Pseudophoxinus stymphalicus 
 45 46 47 57 59 73 75 109 134 136 154 156
 175 204 235 237 288 291 319 342 347 391 406 412
 416 418 420 422 425 439 440 441 444 464 466 
            
   
Pseudophoxinus beoticus 
 73 75 134 136 175 204 209 235 236 237 319 420
            
     
Pungitius hellenicus 
 73 75 81 100 134 140 175 207 208 237 412 416
 420 422 463 466 468       
     
Rhodeus sericeus 
 10 73 75 93 98 120 123 124 136 141 173 180
 234 255 368 369 370 379 397 420 421 440 444 463
 466           
    
Rutilus ohridanus 
 57 75 93 420 463 466      
      
 
Rutilus prespensis 
 73 75 136 235 319 356 420 463    
      
Rutilus rubilio (= Rutilus ylikiensis?) 
 53 80 85 86 101 103 104 136 164 420  
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Rutilus rutilus 
 10 11 32 34 36 37 73 75 98 120 123 124
 128 130 164 169 213 234 235 255 319 321 337 338
 339 350 353 359 368 370 371 397 420 421 463 466
 487 488          
   
Rutilus ylikiensis 
 57 73 75 106 136 154 235 237 319 400 401 406
 409 420 437 440 444 453 464     
     
Salaria fluviatilis 
 47 73 75 98 120 123 124 154 156 188 237 242
 261 288 291 347 368 370 406 420 421 440 444 464
 475 476 478 492        
    
Salmo trutta 
 47 52 73 75 86 93 98 123 134 136 141 156
 173 175 193 195 205 227 237 246 257 259 288 342
 352 354 356 358 365 398 404 412 416 420 421 424
 439 440 444 447 454 463 464 466 479   
            
  
Scardinius acarnanicus 
 73 75 136 154 164 185 210 235 319 344 383 388
 389 406 420 437 440 444 464     
     
Scardinius erythrophthalmus 
 10 11 23 32 73 75 86 98 120 124 130 169
 210 213 235 350 353 360 361 368 370 371 388 397
 420 421 463 466        
    
Scardinius graecus 
 73 75 210 235 237 388 390 420 422   
      
Sabanejewia aurata 
 68 73 75 98 123 136 137 173 234 421  
      
Silurus glanis 
 10 73 75 86 98 120 123 128 141 184 255 300
 301 302 304 339 353 356 368 370 371 420 421 444
 450 451 459 463 464 466      
    
 
Tinca tinca 
 10 73 75 86 98 123 124 141 154 164 235 237
 339 353 356 370 371 397 406 420 421 424 444 454
 463 464 466 479        
    
Tropidophoxinellus hellenicus 
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 45 46 47 57 73 75 77 105 136 154 156 157
 234 235 236 288 291 319 391 402 406 420 437 440
 442 444 464 468        
    
Tropidophoxinellus spartiaticus 
 46 47 57 73 75 77 136 156 235 236 237 288
 291 319 391 393 422 440      
     
Valencia letourneuxi 
 45 46 47 48 73 75 110 134 136 140 175 252
 260 275 291 314 317 418 420 440 442 444 464 468
            
    
Vimba melanops 
 62 73 75 98 124 134 141 175 213 235 319 338
 350 368 370 371 397 420 421 463 466   
     

 
 
4.3.8. Εύρος ιχθυολογικών παραµέτρων µε δυνητική χρησιµότητα σε βιοεκτιµήσεις  
 
Ανάλογα µε την εµπειρία και τους ερευνητικούς στόχους των συγγραφέων, µία ιχθυολογική 
δηµοσίευση µπορεί να παρέχει µία µικρή ή µεγάλη σειρά δεδοµένων που καλύπτουν ένα 
µικρό ή µεγάλο εύρος ιχθυολογικών παραµέτρων. Τα δεδοµένα αυτά δεν πάντα αξιόπιστα, 
ούτε είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητα για εκτιµήσεις οικολογικής ποιότητας. Το θέµα της 
αξιοπιστίας δεν είναι δυνατό να εξετασθεί στα πλαίσια της παρούσας έκθεσης. Όσο αφορά το 
θέµα της χρησιµότητας, το ουσιαστικό ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο τα δεδοµένα που 
παρέχονται από µία δηµοσίευση βοηθούν στον προσδιορισµό χρήσιµων βιολογικών 
παραµέτρων για σκοπούς βιοεκτιµήσεων, π.χ. περιγράφουν ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
ιχθυοκοινωνιών και ιχθυοπληθυσµών (“δοµικοί” ιχθυοδείκτες) ή καθορίζουν οικολογικές 
διεργασίες στο οικοσύστηµα (“λειτουργικοί” ιχθυοδείκτες). Για τους σκοπούς της παρούσας 
ανάλυσης αξιοποιήθηκε η εµπειρία από την εφαρµογή µεθόδων βιοεκτιµήσεων για ποτάµια 
που εφαρµόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως αυτή συνοψίσθηκε κατά το πρόγραµµα 
FAME, και δηµιουργήθηκε µία λίστα από οµάδες παραµέτρων που λίγο ή πολύ µπορούν να 
χαρακτηρίσουν ή και να ποσοτικοποιήσουν υποβάθµιση των σωµάτων από ανθρωπογενείς 
αιτίες (έγιναν ελάχιστες προσθήκες ώστε η ίδια λίστα µπορεί να εφαρµοσθεί και σε λίµνες). 
Για παράδειγµα, η παράµετρος “µεταναστεύσεις” αναφέρεται σε είδη µε µεταναστευτική 
συµπεριφορά, των οποίων η τωρινή απουσία από σώµατα στα οποία αναµένονται ή είχαν 
ιστορική παρουσία µπορεί να υποδηλώνει επιπτώσεις από “διακοπή συνεκτικότητας”. Με την 
ίδια λογική, αλλαγές στον αριθµό ή ποσοστό ειδών ή ατόµων που χαρακτηρίζονται από τη 
παράµετρος “ρεοφιλία” µπορούν να εντοπίσουν επιπτώσεις από µεταβολή των 
χαρακτηριστικών ροής ποταµών, ενώ αντίστοιχες αλλαγές στις παραµέτρους “αναπαραγωγή” 
και “απαιτήσεις ενδιαιτήµατος” µπορούν να εντοπίσουν επιπτώσεις από υποβάθµιση των 
αναπαραγωγικών πεδίων, του τόπου διαβίωσης νεαρών ή ενηλίκων, κ.ο.κ. 
Η τελική λίστα που διαµορφώθηκε περιλαµβάνει 18 οµάδες γενικών παραµέτρων από τις 
οποίες είναι δυνατόν να παραχθούν ιχθυοδείκτες µε δυνητική εφαρµογή σε Ελληνικές λίµνες 
και ποτάµια (δεν περιλαµβάνονται παράµετροι που αναφέρονται σε είδη ειδικού 
ενδιαφέροντος ή σε τυποχαρακτηριστικά είδη). Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός 
ιχθυοδεικτών που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη πλησιάζει τους 140, πολλοί από τους 
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οποίους αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας βασικής παραµέτρου. Για παράδειγµα, 
η αφθονία µίας οικολογικής οµάδας ή ενός τυποχαρακτηριστικού είδους µπορεί κατά 
περίπτωση να εκφρασθεί σε όρους απόλυτης αφθονίας, σαν σχετική αφθονία στο σύνολο των 
ατόµων όλων των ειδών, σαν συµµετοχή στο σύνολο των ατόµων των αυτόχθονων ειδών, 
κ.ο.κ.). Στη συνέχεια αξιολογήθηκε κάθε µία από τις επεξεργασµένες εργασίες για να 
διαπιστωθεί αν συνεισφέρει µε αξιοποιήσιµα δεδοµένα στο χαρακτηρισµό τουλάχιστον 
κάποιας από τις παραµέτρους της λίστας, π.χ. καθιστούν δυνατή την εκτίµηση της αφθονίας ή 
της ποσοστιαίας σύνθεσης ειδών σε µία θέση ή σε ένα σώµα ή επιτρέπουν τον προσδιορισµό 
του τροφικού ή αναπαραγωγικού θώκου ενός ή περισσότερων ειδών. Αναπόφευκτα, υπήρξε 
ένας βαθµός υποκειµενικής κρίσης στις παραπάνω αξιολογήσεις, γιατί δεν είναι πάντα 
δυνατό να εξακριβωθεί το επίπεδο καταλληλότητας των δηµοσιευµένων δεδοµένων για το 
σκοπό της παραγωγής ιχθυοδεικτών µε προγνωστική ικανότητα. 
Από τις 365 δηµοσιεύσεις που αξιολογήθηκαν, µόνον οι 216 περιείχαν δεδοµένα που είχαν 
συνάφεια µε τουλάχιστον κάποια από τις παραµέτρους της λίστας. Τα συνολικά 
αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Μία λεπτοµερής αναφορά στις 
εργασίες που είναι σχετικές µε κάθε µία από τις παραµέτρους της λίστας παρέχεται στον 
Πίνακα 9. ∆ιευκρινίζεται ότι οι αξιολογήσεις αφορούν κυρίως εργασίες που ασχολούνται µε 
γηγενή είδη, γιατί σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, τα εισαχθέντα είδη σε ένα υδάτινο σώµα 
δεν χρησιµοποιούνται για σκοπούς βιοεκτιµήσεων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του 
προσδιορισµού δεικτών της οµάδας “Εισαγωγές - Εµπλουτισµοί” που συνήθως αποτιµούνται 
σαν επιβάρυνση, γιατί οι εισαγωγές ειδών αλλοιώνουν τη φυσική σύσταση των 
ιχθυοκοινωνιών και µπορούν επίσης να µεταβάλλουν βιολογικές παραµέτρους των 
αυτοχθόνων πληθυσµών. Ακόµα, µπορεί να έχουν επιπτώσεις στα τροφικά δίκτυα και στη 
ροή ενέργειας στο οικοσύστηµα, επηρεάζοντας έτσι και άλλες οµάδες οργανισµών από τους 
οποίους τρέφονται τα ψάρια (πλαγκτόν, ασπόνδυλα, κλπ.). 
Προκύπτει ότι ένας ικανοποιητικός αριθµός εργασιών προσφέρουν στοιχεία για βιολογικές 
και οικολογικές παραµέτρους (αναπαραγωγή ή αναπαραγωγικό υπόστρωµα, διατροφή, 
κατανοµή µεγεθών και ηλικιών, σχέσεις µήκους βάρους, απαιτήσεις ενδιαιτήµατος), γεγονός 
που µπορεί να ερµηνευθεί σε σχέση µε τη βιολογική/οικολογική κατεύθυνση πολλών από τις 
έρευνες που έχουν εκτελεσθεί στον Ελληνικό χώρο. Επίσης, αρκετές εργασίες περιγράφουν 
ορισµένες δοµικές πτυχές των ιχθυοκοινωνιών των οποίων ο υπολογισµός τους δεν απαιτεί 
υψηλή δειγµατοληπτική ακρίβεια, όπως αριθµό ειδών ανά υδάτινο σώµα ή θέση, σύσταση 
κατά είδος των ιχθυοκοινωνιών, και ιστορική παρουσία ειδών ή εισαγωγές νέων ειδών σε ένα 
σώµα. Αντίθετα, σχετικά λίγες εργασίες παρέχουν κατάλληλα δεδοµένα για άλλες δοµικές 
παραµέτρους των οποίων ο υπολογισµός τους απαιτεί κατάλληλες και ποσοτικές τεχνικές 
δειγµατοληψίας, όπως αφθονία και βιοµάζα. Ο λόγος πρέπει να αναζητηθεί είτε στο µη 
ποσοτικό χαρακτήρα πολλών ερευνών είτε στη µη κατάλληλη επεξεργασία ή παρουσίαση του 
υλικού των δειγµατοληψιών. Υπήρξαν ελάχιστες εργασίες που προσέφεραν αξιοποιήσιµα 
δεδοµένα πάνω σε φυσιολογικές παραµέτρους, όπως απαιτήσεις σε οξυγόνο, ενώ δεν 
υπήρξαν σαφή ερευνητικά αποτελέσµατα για άλλες σηµαντικές παραµέτρους φυσιολογίας, 
όπως θερµοφιλία και εύρος ανοχής σε διακυµάνσεις αλατότητας. Σηµειώνεται ωστόσο ότι 
υπάρχουν δεδοµένα φυσιολογίας και βιολογίας για είδη υδατοκαλλιεργητικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. # 7, 159, 170, 405, 454, 491), κατά κανόνα όµως αυτά τα είδη δεν απαντούν σε φυσική 
κατάσταση στην Ελλάδα ή δεν είναι αυτόχθονα στα σώµατα που εξετάσθηκαν (π.χ. κάποια 
είδη της οικογένειας Salmonidae ή ο κυπρίνος στη δυτική και νότια Ελλάδα). 
Πρέπει να προστεθεί ότι υπάρχει σηµαντική και αξιοποιήσιµη πληροφορία από τη διεθνή 
βιβλιογραφία πάνω στη βιολογία, οικολογία και φυσιολογία πολλών ειδών µε κοσµοπολίτικη 
εξάπλωση (π.χ. Michel, P. & Oberdorff, T., 1995)1. Ωστόσο, η βιβλιογραφία αυτή δεν έχει 
                                                           
1 . Michel, P. & Oberdorff, T. (1995). Feeding habitats of fourteen European freshwater fish species. Cybium, 19 



 76

περιληφθεί στην παρούσα ανάλυση, η οποία περιορίζεται µόνο σε δηµοσιευµένο υλικό για 
Ελληνικά υδάτινα σώµατα. 
Το συνολικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης είναι ότι παρά την ύπαρξη µεθοδολογικών 
αδυναµιών στις δειγµατοληψίες και τον µη κατάλληλο προσανατολισµό των ερευνών, η 
Ελληνική βιβλιογραφία παρέχει χρήσιµη βιολογική πληροφορία για την παραγωγή µετρικών 
βιοεκτιµήσεων. Παραµένουν αρκετά κενά που αφορούν κυρίως φυσιολογικές και κάποιες 
δοµικές παραµέτρους, όµως έχει επιτελεσθεί σηµαντικό ερευνητικό έργο πάνω στη βιολογία 
και οικολογία πολλών ειδών, και το οποίο αποτελεί το πιο δύσκολο και χρονοβόρο τµήµα 
των εργασιών που απαιτούνται για τη δηµιουργία µίας µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής 
ποιότητας των υδάτινων σωµάτων. Ήδη, στα πλαίσια του προγράµµατος FAME έχουν 
χαρακτηρισθεί οι οικολογικοί θώκοι πολλών ποτάµιων ειδών και έχει δηµιουργηθεί µία 
προκαταρκτική λίστα ιχθυοδεικτών για τα ποτάµια της οικοπεριοχής 6 (∆υτικά Βαλκάνια). 

                                                                                                                                                                                     
(1): 5-46). 
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Πίνακας 8. Αριθµός δηµοσιεύσεων που αναφέρονται σε παραµέτρους βιοεκτιµήσεων 
 

Παράµετροι Αριθµός 

Βιοποικιλότητα (αριθµός ειδών) 37  
Σύσταση ιχθυοκοινωνίας 48  
Μεταναστεύσεις 14  
Κατανοµή ηλικιών / Μακροβιότητα 54  
Κατανοµή µεγεθών 44  
Σχέσεις µήκους – βάρους 41  
Βιοµάζα 9  
Αφθονία 19  
∆ιατροφή 58  
Αναπαραγωγή 80  
Ανθεκτικότητα 21  
Ιστορικές αναφορές ή δεδοµένα 44  
Απαιτήσεις ενδιαιτήµατος 45  
Ρεοφιλία 20  
Λιµνοφιλία 16  
Απαιτήσεις οξυγόνου 3  
Ασθένειες, ανωµαλίες ανάπτυξης 10  
Εισαγωγές - Εµπλουτισµοί 45  
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Πίνακας 9. ∆ηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε παραµέτρους βιοεκτιµήσεων 
 
Βιοποικιλότητα 
 10 75 92 93 110 120 121 123 124 156 169 173
 205 216 234 237 259 312 339 342 347 353 356 368
 370 371 380 397 406 412 421 439 440 443 444 476
 479           
Σύσταση ιχθυοκοινωνίας 
 10 11 45 75 84 86 93 102 120 121 156 169
 173 188 205 234 237 246 256 259 280 288 291 339
 342 347 353 356 368 370 371 380 397 405 406 412
 420 421 439 440 443 444 458 463 464 466 476 479
           
Μεταναστεύσεις 
 43 72 92 94 142 149 150 370 406 412 414 419
 439 458          
  
Κατανοµή ηλικιών / Μακροβιότητα 
 61 85 94 96 102 103 107 131 144 145 149 153
 180 211 230 232 244 249 255 256 259 272 277 278
 280 284 312 344 345 353 366 367 373 378 379 383
 384 385 400 401 402 404 406 412 413 438 440 441
 447 456 458 470 479 480     
Κατανοµή µεγεθών 
 45 47 61 80 85 92 93 94 96 102 103 107
 131 153 211 230 232 244 249 255 256 259 272 277
 278 280 312 345 366 378 379 398 400 401 404 406
 412 439 440 447 456 458 470 480    
Σχέσεις µήκους – βάρους 
 45 85 94 104 144 145 149 180 211 212 213 230
 232 244 249 254 255 256 280 284 344 345 357 366
 373 379 385 401 402 404 412 439 440 447 456 458
 469 477 479 480 492       
Βιοµάζα 
 86 93 244 249 259 280 380 406 440   
   
Αφθονία 
 45 72 80 93 94 120 128 244 249 259 272 280
 370 380 406 412 437 440 455     
  
∆ιατροφή 
 10 43 45 47 72 92 93 94 100 101 102 105
 106 107 131 144 145 149 153 156 180 185 211 212
 232 244 249 257 264 272 280 284 298 321 344 345
 346 353 356 357 373 375 380 400 401 403 404 406
 412 413 415 416 438 440 447 456 477 492  
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Αναπαραγωγή 
 42 43 45 47 48 53 61 85 92 93 96 104
 107 109 131 144 145 149 150 152 153 154 155 156
 180 211 232 244 246 249 254 255 256 272 280 284
 294 296 297 298 312 320 344 345 356 357 366 369
 370 371 373 379 383 385 388 391 392 400 401 402
 404 406 407 412 413 415 416 435 438 439 440 441
 447 453 456 458 469 477 479 492    
        
Ανθεκτικότητα 
 43 48 72 92 93 134 142 144 145 146 149 156
 187 223 272 297 298 412 440 441 455   
  
Ιστορικές καταγραφές ή δεδοµένα 
 2 10 11 19 20 22 27 28 49 94 120 142
 169 176 178 199 200 201 202 203 206 217 218 225
 273 274 286 288 289 291 311 315 329 330 339 360
 361 420 434 452 455 459 463 464    
Απαιτήσεις ενδιαιτήµατος 
 4 42 43 45 46 47 62 73 92 93 100 107
 110 131 133 134 136 137 144 145 146 148 149 150
 151 156 175 180 232 241 272 280 298 320 356 357
 379 391 406 412 413 440 441 492    
Ρεοφιλία 
 42 47 93 107 123 129 134 137 145 148 150 156
 241 320 391 406 412 439 440 444    
   
Λιµνοφιλία 

47 72 92 93 110 123 129 137 144 147 156 241
 321 406 415 440        
    
Απαιτήσεις οξυγόνου 
 42 47 440         
   
Ασθένειες, ανωµαλίες ανάπτυξης 
 32 34 36 37 43 92 149 180 272 484  
   
Εισαγωγές - Εµπλουτισµοί 
 60 71 75 86 89 92 93 110 121 123 134 141
 142 156 234 244 249 272 279 292 293 335 342 353
 356 357 358 385 396 397 404 406 420 421 424 440
 443 444 452 453 457 463 475 476 479   
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4.4. Συνολική αξιολόγηση έναντι των απαιτήσεων της Οδηγίας 
 
Στο πρώτο τµήµα της έκθεσης αναλύθηκαν οι ανάγκες σε δεδοµένα για τη δηµιουργία και 
εφαρµογή µίας ιχθυολογικής µεθόδου οικολογικής ταξινόµησης των Ελληνικών ποταµών και 
λιµνών και τεκµηριώθηκε ότι τα απαιτούµενα δεδοµένα µπορούν χονδρικά να χωρισθούν σε 
δύο γενικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα λεγόµενα “δεδοµένα θέσεων”, τα οποία πληρούν 
συγκεκριµένες µεθοδολογικές προδιαγραφές ως προς τα εργαλεία, τον τρόπο δειγµατοληψίας 
και τις καταγραφές βιολογικών και αβιοτικών παραµέτρων, και επί πλέον ικανοποιούν µία 
σειρά κριτηρίων επιλογής (αντιπροσωπευτικότητα, βαθµός επιβάρυνσης). Τα δεδοµένα αυτά 
είναι απαραίτητα τόσο για τη δηµιουργία της µεθόδου, και ειδικότερα των σταδίων που 
συνδέονται µε τη θέσπιση συνθηκών αναφοράς και τη βαθµονόµηση των ιχθυοδεικτών, όσο 
και για την εφαρµογή της µεθόδου (εφόσον αυτή δηµιουργηθεί) για “εκ των υστέρων” 
χαρακτηρισµούς της οικολογικής ποιότητας υδάτινων σωµάτων υπό διερεύνηση. Η δεύτερη 
κατηγορία αφορά δεδοµένα πάνω στην κατανοµή, συστηµατική, βιολογία και οικολογία των 
ψαριών. Τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζουν ορισµένα από τα στάδια δηµιουργίας της µεθόδου, 
όπως είναι η επιλογή ιχθυοδεικτών και η τυπολογική στρωµάτωση των σωµάτων, ακόµα δε 
διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός συστήµατος παρακολούθησης γιατί παρέχουν πληροφορίες 
για την κατανοµή των ειδών και τη σύσταση της ιχθυοπανίδας πολλών υδάτινων σωµάτων. 
Θεωρητικά µιλώντας, η απόκτηση των δεδοµένων θέσεων αποτελεί το πιο κρίσιµο 
µεθοδολογικό στάδιο στη διαδικασία της δηµιουργίας µίας µεθόδου βιοεκτιµήσεων. Χωρίς 
αµφιβολία, η έλλειψη τέτοιων δεδοµένων πραγµατικά καθιστά ανέφικτη τη δηµιουργία 
οποιασδήποτε µεθόδου, γιατί δεν είναι δυνατή ούτε η θέσπιση συνθηκών αναφοράς ούτε η 
βαθµονόµηση των ιχθυοδεικτών. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η έλλειψη δεδοµένων της 
δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή πάνω στη βιολογία και οικολογία των ειδών, δεν αποτελεί 
σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα, γιατί η δηµιουργία της µεθόδου είναι υποθετικά δυνατή 
µε διάφορες παραδοχές και υποθέσεις, π.χ. µε την υιοθέτησης της λίστας ιχθυοδεικτών µίας 
άλλης Ευρωπαϊκής µεθόδου. Όµως, η αξιοπιστία µίας τέτοιας µεθόδου είναι αµφισβητήσιµη 
και οι εκτιµήσεις οικολογικής ποιότητας που θα προκύψουν θα είναι αµφίβολης ποιότητας, 
χωρίς δυνατότητα ελέγχου του βαθµού αξιοπιστίας τους. Όπως υποστηρίχθηκε σε άλλο 
τµήµα της έκθεσης, η λίστα των ιχθυοδεικτών δηµιουργείται πάνω στην βάση γνώσεων της 
οικολογίας των ειδών και των κυρίαρχων πιέσεων στη περιοχή εφαρµογής της µεθόδου. 
Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να γίνει προσαρµογή µίας ξενικής λίστας ιχθυοδεικτών στις 
Ελληνικές συνθήκες χωρίς γνώση της οικολογίας και βιολογίας των Ελληνικών ειδών. 
Σε ποιο βαθµό τα υπάρχοντα εθνικά ιχθυολογικά δεδοµένα, όπως αυτά περιγράφηκαν στο 
παρόν τµήµα της έκθεσης, καλύπτουν τις ανάγκες για τις δύο παραπάνω κατηγορίες 
δεδοµένων; Κατ’ αρχήν προκύπτει ότι υπάρχει ένας σηµαντικός όγκος δηµοσιευµένης 
πληροφορίας για τα ψάρια των ποταµών και λιµνών της Ελλάδας. Όµως, τα υπάρχοντα 
δεδοµένα δεν είναι άµεσα αξιοποιήσιµα για σκοπούς βιοεκτιµήσεων, και η αιτία είναι ότι η 
συλλογή τους έγινε για σκοπούς άλλους από αυτόν που καλούνται τώρα να εξυπηρετήσουν. 
Πιο συγκεκριµένα, σε όλες σχεδόν τις προηγούµενες έρευνες ο στόχος ήταν η µελέτη των 
ψαριών και όχι η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωµάτων, µε 
αποτέλεσµα οι µεθοδολογίες δειγµατοληψίας και τα διάφορα πρωτόκολλα µετρήσεων, 
καταγραφών και επεξεργασίας των δεδοµένων να µη συµφωνούν µε αυτά που επιβάλλονται 
σε εργασίες βιοεκτιµήσεων. Οι µεθοδολογικές αυτές ασυµβατότητες επηρεάζουν κυρίως την 
ποιότητα των “δεδοµένων θέσεων”. Ένα πρώτο λοιπόν συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει 
έλλειψη επαρκών “δεδοµένων θέσεων” που είναι κρίσιµα για σηµαντικά στάδια ανάπτυξης 
του συστήµατος ιχθυοεκτιµήσεων. 
Το πρόβληµα αυτό αναδείχθηκε κατά τις εργασίες του προγράµµατος FAME που επιδιώκει 
τη δηµιουργία µίας εναρµονισµένης Ευρωπαϊκής πολυµετρικής µεθόδου ταξινόµησης της 
οικολογικής ποιότητας ποταµών. Λόγω του ότι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
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εγκαταστήσει προγράµµατα παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας τους, στους σκοπούς του 
FAME δεν περιλήφθηκε η διενέργεια δειγµατοληψιών για την απόκτηση των απαιτούµενων 
δεδοµένων θέσεων. Η µέθοδος αναπτύσσεται µε βάση τα υπάρχοντα εθνικά δεδοµένα και 
ουσιαστικά επιχειρεί να καταστήσει συµβατά µε την Οδηγία τα διάφορα συστήµατα 
βιοεκτιµήσεων που χρησιµοποιούνται σε χώρες της ΕΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 
οποία δεν έχει εγκαταστήσει κανένα σχετικό πρόγραµµα, συµφωνήθηκε να χρησιµοποιηθούν 
ερευνητικά δεδοµένα από την ιχθυολογική βάση του ΕΚΘΕ. Παρά τον ικανοποιητικό αριθµό 
δειγµατοληψιών που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα σε πολλά Ελληνικά υδάτινα 
σώµατα, διαπιστώθηκε ότι τα δεδοµένα θέσεων είναι ανεπαρκή για την ανάπτυξη µίας 
Ελληνικής µεθοδολογίας. Μόνο 83 περιπτώσεις δειγµατοληψίας από τις περίπου 600 της 
βάσης ανταποκρίνονταν “αρκετά” στις ποιοτικές απαιτήσεις της µεθοδολογίας του FAME για 
“δεδοµένα θέσεων”, και από αυτές µόνον 9 ικανοποιούσαν τα κριτήρια των θέσεων 
αναφοράς (άλλες 23 θέσεις τα ικανοποιούσαν εν µέρει). Το πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στον 
αριθµό των σταθµών δειγµατοληψίας, δεδοµένου ότι 83 δειγµατοληπτικοί σταθµοί είναι ίσως 
αρκετοί για τη δηµιουργία µίας µεθόδου που εφαρµόζει σε ένα µικρό αριθµό τύπων. Το 
ουσιαστικό πρόβληµα είναι ότι οι παραπάνω σταθµοί ήταν κατανεµηµένοι ανοµοιόµορφα σε 
πολύ µεγάλο αριθµό υδάτινων σωµάτων διαφορετικής τυπολογίας και δεν κάλυπταν όλο το 
εύρος πιέσεων και βαθµών υποβάθµισης. Για τους ίδιους λόγους, τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν 
αρκούν για αυτόνοµους “εκ των υστέρων” χαρακτηρισµούς της οικολογικής ποιότητας 
υδάτινων σωµάτων όταν η µέθοδος δηµιουργηθεί, µπορούν όµως να συµβάλουν σε τέτοιους 
χαρακτηρισµούς συµπληρώνοντας το υλικό που θα προέλθει από ειδικά σχεδιασµένες 
δειγµατοληψίες. Συνεπώς, η δηµιουργία µίας Ελληνικής ιχθυολογικής µεθόδου 
βιοεκτιµήσεων είναι δυνατή µόνο µε τη διενέργεια νέων δειγµατοληψιών στα πλαίσια ειδικών 
προγραµµάτων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της Οδηγίας. 
Όσο αφορά τα δεδοµένα της δεύτερης κατηγορίας (βιολογία και οικολογία των ειδών), τα 
οποία επίσης συµβάλουν σε ουσιαστικά στάδια της δηµιουργίας της µεθόδου βιοεκτιµήσεων, 
το συµπέρασµα της έκθεσης είναι ότι αυτά είναι ικανοποιητικά σε γενικές γραµµές τόσο από 
ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Οπωσδήποτε υπάρχουν αρκετές ελλείψεις, που όµως 
δεν είναι κρίσιµες, τουλάχιστον για την παραγωγή µίας αρχικής µεθόδου µε γεωγραφικά 
περιορισµένες δυνατότητες εφαρµογής. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί η 
απόκτηση αυτών των δεδοµένων απαιτεί επίπονες και µακροχρόνιες έρευνες. Σε περίπτωση 
που τέτοια δεδοµένα δεν υπήρχαν, η δηµιουργία της µεθόδου θα καθυστερούσε σηµαντικά. 
Αντίθετα, τα δεδοµένα θέσεων µπορούν να αποκτηθούν σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, 
π.χ. στα πλαίσια εφαρµογής ενός εντατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών. Από την άποψη 
αυτή η υπάρχουσα βιολογική πληροφορία είναι πολύτιµη, και θα επιτρέψει µία σχετικά 
γρήγορη ανάπτυξη µίας µεθόδου βιοεκτιµήσεων εφόσον αποκτηθούν τα απαραίτητα 
δεδοµένα θέσεων. Η σηµασία αυτής της πληροφορίας καταδείχθηκε κατά την εφαρµογή ενός 
µικρού πιλοτικού προγράµµατος στα πλαίσια του FAME το οποίο είχε σαν σκοπό τον έλεγχο 
και επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής µεθόδου που δηµιουργείται σε δύο τύπους ποταµών σε µία 
µόνο περιοχή. ∆εδοµένα ενός περιορισµένου αριθµού δειγµατοληψιών που έγιναν κατά το 
πρόγραµµα αυτό, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση παλαιότερων δεδοµένων από την ίδια 
περιοχή και της γενικής πληροφορίας που υπάρχει για τα είδη της περιοχής, οδηγούν στη 
δηµιουργία ενός δείκτη που θα περιγράφει την οικολογική κατάσταση ορεινών ποταµών της 
περιοχής. 
 
4.5. Ελλείψεις και αναγκαίες ενέργειες 
 
Πέρα από την αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων από πλευράς καταλληλότητας και 
επάρκειας έναντι των απαιτήσεων της Οδηγίας, ένας γενικότερος στόχος της έκθεσης είναι η 
αναγνώριση των αναγκών σε δεδοµένα, σε ερευνητική υποδοµή και σε απαραίτητες 
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διοικητικές ενέργειες προκειµένου να γίνει ο σχεδιασµός κατάλληλων προγραµµάτων που θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας. 
Όσο αφορά τις ανάγκες σε δεδοµένα, το µεγαλύτερο έλλειµµα εντοπίζεται στα ονοµαζόµενα 
“δεδοµένα θέσεων” (site-specific data) που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιλογής 
θέσεων, δειγµατοληπτικής τεχνικής και καταγραφής παραµέτρων. Σε µικρό µόνο βαθµό 
πηγές αυτών των δεδοµένων µπορεί να είναι προηγούµενα ερευνητικά προγράµµατα, και ο 
λόγος είναι ότι αυτά  δεν σχεδιάσθηκαν σύµφωνα µε µεθοδολογίες που είναι συµβατές µε την 
Οδηγία. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη συλλογή νεώτερων δεδοµένων στα πλαίσια 
προγραµµάτων προσαρµοσµένων στους σκοπούς της Οδηγίας. Οι απαιτήσεις σε λοιπά 
βιολογικά δεδοµένα (κατανοµή, αφθονία, βιολογία, οικολογικές απαιτήσεις των ειδών, κλπ.) 
είναι σηµαντικά µικρότερες γιατί µεγάλο µέρος των απαραίτητων πληροφοριών είναι σήµερα 
διαθέσιµο σε αξιοποιήσιµη µορφή. Οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στην περιγραφή των 
ενδιαιτηµάτων και των ορίων ανοχής σε παραµέτρους του περιβάλλοντος ειδών που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν σαν βιοδείκτες, καθώς και στη συµπλήρωση της πληροφορίας για την 
γεωγραφική κατανοµή, τη διατροφή και τον τρόπο αναπαραγωγής ενός αριθµού ειδών που 
δεν έχουν επαρκώς µελετηθεί. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να αποκτηθούν µε τη 
διεξαγωγή ειδικά σχεδιασµένων ερευνών οικολογικης/βιολογικής κατεύθυνσης.  
Όσο αφορά τους ερευνητικούς και διοικητικούς σχεδιασµούς, πρέπει κατ’ αρχήν να τονισθεί 
ότι η ιχθυολογική έρευνα για ψάρια γλυκού νερού στην Ελλάδα στερείται προσανατολισµού, 
διοικητικής µέριµνας και οικονοµικής υποστήριξης. Κάτω από σχεδόν πλήρη απουσία 
εθνικής χρηµατοδότησης, και µε περιορισµένη κοινοτική χρηµατοδότηση που όµως δεν 
καλύπτει δαπάνες για πρωτογενή έρευνα αλλά περιορίζεται µόνο σε τοµείς εναρµόνισης των 
Ευρωπαϊκών πολιτικών, οι Έλληνες ερευνητές λειτουργούν λίγο ή πολύ αυτόνοµα 
στρεφόµενοι σε κατευθύνσεις προσωπικού ενδιαφέροντος ή δυνητικής χρηµατοδότησης. ∆εν 
είναι λοιπό τυχαίο γεγονός ούτε ευθύνη των ερευνητών ότι οι περισσότερες ιχθυολογικές 
έρευνες στην Ελλάδα έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν εντάσσονται σε κάποιο σχέδιο 
εθνικής στρατηγικής που θέτει στόχους, εντοπίζει ανάγκες και ιεραρχεί προτεραιότητες. 
Ταυτόχρονα, ο αριθµός των Ελλήνων ιχθυολόγων ερευνητών είναι µικρός, και οι µέχρι τώρα 
ερευνητικές κατευθύνσεις δεν έχουν επιτρέψει την απόκτηση σηµαντικής εξειδίκευσης σε 
θέµατα οικολογικής ποιότητας. Μιλώντας πιο καθαρά, οι ελληνικές οµάδες είναι 
απροετοίµαστες για άµεση ανάληψη µεγάλης κλίµακας (π.χ. πανελλαδικής εµβέλειας) 
προγραµµάτων στα πλαίσια της εφαρµογής της Οδηγίας-Πλαίσιο. 
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το πρώτο βήµα ενός εθνικού σχεδιασµού που αποσκοπεί στη 
δηµιουργία µακροχρόνιων προγραµµάτων οικολογικών εκτιµήσεων µε ιχθυοδείκτες πρέπει 
να περιλάβει την εξέταση των δυνατοτήτων και περιορισµών των ιχθυολογικών µεθόδων 
βιοεκτιµήσεων. Στη συνέχεια χρειάζεται µία διερεύνηση της υπάρχουσας ερευνητικής 
υποδοµής (σχετικοί ερευνητικοί φορείς, συνάφεια ερευνητικών οµάδων, ειδικότητες, 
δυνατότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος να παρέχει κατάλληλες εξειδικεύσεις, κλπ.). 
Τέλος πρέπει να εξετασθούν οι απαιτήσεις τέτοιων προγραµµάτων από πλευράς κλίµακας 
γεωγραφικής κάλυψης, χρόνου προετοιµασίας και χρόνου διεξαγωγής των ερευνών, 
οικονοµικών πόρων και προσωπικού που θα απασχοληθεί. 
 
4.6. Προτάσεις ερευνητικών έργων 
 
Παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες προτάσεων έργων που κρίνεται ότι είναι αναγκαία σε 
βραχυπρόθεσµη κλίµακα για την ανάπτυξη ενός συστήµατος εκτίµησης της οικολογικής 
ποιότητας µε την χρήση του βιολογικού στοιχείου ποιότητας «ψάρια». Αυτό το στοιχείο 
ποιότητας δεν έχει εξεταστεί επαρκώς στα Ελληνικά δεδοµένα και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα 
µπορούσε να αποτελέσει ικανοποιητικό εργαλείο της εκτίµησης οικολογικής ποιότητας 
ποταµών. Όσο αφορά τις άλλες κατηγορίες εσωτερικών υδάτων, πάρθηκε υπόψη ότι δεν 
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υπάρχει ακόµα µεγάλη Ευρωπαϊκή εµπειρία από ιχθυολογικές µεθόδους βιοεκτιµήσεων σε 
λίµνες, και ότι η χώρα δεν έχει ακόµα αναπτύξει υποδοµή ιχθυολογικών ερευνών σε µεγάλα 
µη βατά ποτάµια. 
 
Κατηγορία Α. Πιλοτικά προγράµµατα ανάπτυξης και εφαρµογής µεθόδων οικολογικής 

εκτίµησης εσωτερικών υδάτων 
 

Οι ακόλουθες προτάσεις έχουν δύο στόχους: α) την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την εκτίµηση της 
οικολογικής ποιότητας εσωτερικών υδάτων µε την χρήση ιχθυοδεικτών χρησιµοποιώντας µεθόδους 
που εµπίπτουν στις “τεχνικές εκτίµησης χωρικής βάσης” (spatially-based bioassessment), και β) την 
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης του βιολογικού στοιχείου ποιότητας «ψάρια» σε 
διάφορες τυπολογικές µονάδες ποταµών που αντιµετωπίζουν διάφορες µορφές πιέσεων. 

 
Α.1. Ανάπτυξη Πολυπαραµετρικού ∆είκτη Εκτίµησης Οικολογικής Ποιότητας για µικρά 

ορεινά ποτάµια και υδατορέµατα 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών 
εσωτερικών υδάτων πρέπει να βασίζεται σε βιολογικούς ενδείκτες ή βιοενδείκτες2 (τέσσερα 
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία –biological quality elements- αποτελούν τις οµάδες 
βιοενδεικτών). Σχεδόν όλες οι προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν το στοιχείο «ψάρια» 
στηρίζονται στην ανάπτυξη πολυπαραµετρικών δεικτών που παρέχουν µία διάγνωση της 
φυσικής ακεραιότητας του οικοσυστήµατος. Όταν η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας 
διεξάγεται µε χωρικές µεθόδους τότε είναι απαραίτητο να υπάρχει άριστη γνώση των 
τυποχαρακτηριστικών φυσικών βιολογικών συνθηκών αναφοράς (δηλαδή η γνώση των 
συνθηκών που αποτελούν το «φυσικό ακέραιο» ή «υγιές» οικοσύστηµα για κάθε 
συγκεκριµένο τύπο επιφανειακών υδάτων). Ο πιο διαδεδοµένος πολυπαραµετρικός δείκτης 
για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας είναι ο ∆είκτης Βιοτικής Ακεραιότητας (Index 
of Biotic Integrity) ή ΙΒΙ3. Η µέθοδος ανάπτυξης και εφαρµογής ενός τέτοιου δείκτη µε την 
χρήση ψαριών δεν έχει ποτέ εφαρµοστεί στην Ελλάδα ενώ οι περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρµόσει ανάλογους πολυπαραµετρικούς δείκτες. 
Προτείνουµε το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη του πολυπαραµετρικού δείκτη 
να διεξαχθεί σε µικρά ορεινά ποτάµια και υδατορέµατα σε περιοχή όπου υπάρχουν 
περιορισµένες και συγκεκριµένες ανθρωπογενείς πιέσεις. Βασικό πρόβληµα στην νότια και 
δυτική Ελλάδα αποτελούν οι αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς λόγο των απολήψεων νερού 
από φράγµατα, υδροδοτήσεις, υδροληψίες για άρδευση κ.α.. Θα καταρτιστεί ένα δίκτυο 
σταθµών δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει επαρκή αριθµό θέσεων υψηλής οικολογικής 
κατάστασης αλλά και τοποθεσίες υποβαθµισµένης κατάστασης. Η προεργασία του ΙΕΥ έχει 
ήδη δείξει ότι οι λεκάνες Αλφειού και Αχελώου είναι κατάλληλες για αυτόν τον σκοπό. 
Η ανάπτυξη του δείκτη καθώς και η εφαρµογή θα δώσει τα εξής σηµαντικά χρηστικά 
εργαλεία – αποτελέσµατα:  
 

                                                           
2 Σε αυτήν την έκθεση ενδείκτης ίσον indicator, µε την έννοια του indicator species. ∆είκτης (index) εννοεί µια 
µέτρηση ή αριθµιτική έκφραση που χρησιµοποιεί ενδείκτες ή άλλα γνωρίσµατα ή στοιχεία. Με αυτή την λογική 
η λέξη βιοδείκτες θα πρέπει να αναφέρεται ως βιοενδείκτες. Ο βιοενδείκτης είναι συνώνυµο του βιολογικού 
ενδείκτη (Bioindicator, Biological Indicator).  
3 Η χρήση πολυπαραµετρικών δεικτών (Multimetric Indices) αποτελούν πάγια µέθοδο διάγνωσης της 
οικολογικής κατάστασης των ποταµών εδώ και 30 και πλέων χρόνια. Ο πιο γνωστός και χρήσιµος είναι ο 
∆είκτης Βιολογικής Ακεραιότητας ή ΙΒΙ που αναπτύχθηκε πρώτα στις ΗΠΑ µε ιχθυοδείκτες και αργότερα 
χρησιµοποιήθηκαν και πολλά βιολογικά στοιχεία ποιότητας (οµάδες όπως µακροασπόνδυλα, µακρόφυτα, 
αµφίβια κ.α.) για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης διαφόρων οικοσυστηµάτων (υδάτινα 
οικοσυστήµατα, δάση κ.α.). 
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1) Την µεθοδολογική προσέγγιση της ανάπτυξής βιοτικής τυπολογίας ποταµού.  
2) Κατάρτιση ένας δικτύου αναφοράς για κάθε τύπο σώµατος στην υπό έρευνα περιοχή. 
3) Την ανάπτυξη συνθηκών αναφοράς και βαθµονόµηση των µετρικών (βιολογικών 

γνωρισµάτων της ιχθυοκοινωνίας) στις συνθήκες αναφοράς καθώς και σε συνθήκες 
υποβάθµισης.  

4) ∆ηµιουργία πρωτοκόλλου εργασίας για την ταχεία βιολογική εκτίµηση οικολογικής 
ποιότητας µε την χρήση ιχθυοδεικτών στο συγκεκριµένο σύστηµα.  

5) Εκτίµηση οικολογικής ποιότητας και χαρτογράφηση των αποτελεσµάτων.  
6) ∆ηµιουργία πολυπαραµετρικού δείκτη και εγχειριδίου χρήσης του. 

 
Α.2. Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης οικολογικής ποιότητας για µη βατούς ποταµούς 

 
Οι µεγάλοι ποταµοί (µε λεκάνη απορροής άνω των 2000 km2, πλάτος ποταµού άνω των 30 
µέτρων ή µε εκτεταµένα τµήµατα µε βαθιά άβατα νερά σε πεδινά τµήµατα τους) δηµιουργούν 
σοβαρά προβλήµατα όταν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης µεθοδολογίας εκτίµηση της 
οικολογικής ποιότητας στο σύνολο του ποταµού. Οι ποταµοί αυτοί δεν µπορούν να 
ερευνηθούν µε ηλεκτραλιεία ελαφρού τύπου (δηλαδή χωρίς την χρήση σκάφους). Βασικά 
λοιπόν προβλήµατα είναι η απόκτηση εξειδικευµένων αλιευτικών εργαλείων (συσκευή 
ηλεκτραλιείας µεγάλης ισχύος), του µικρού σκάφους και της συγκεκριµένης τεχνογνωσίας 
που θα είναι αποτελεσµατική στα Ελληνικά δεδοµένα. Η πιλοτική ανάπτυξη της µεθόδου θα 
γίνει σε δύο µεγάλους ποταµούς µε µεγάλη πεδιάδα κατάκλισης (χαρακτηριστικές περιοχές 
αποτελούν το κάτω ρους του ποταµού Λούρου, Στρυµόνα, Πηνειού, Έβρου). Προτείνουµε η 
δράση αυτή να αναπτυχθεί µεσο-βραχυπρόθεσµα, και αφού έχει προηγηθεί το πιλοτικό 
πρόγραµµα µικρών ορεινών ποταµών. 
 
Α.3. Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης οικολογικής ποιότητας για λίµνες 
 
Οι λίµνες παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα που έχουν σχέση µε την τυπολογία, την 
ιχθυογεωγραφία και τον προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς, αλλά και µε το γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν ακόµα µέθοδοι τυποποιηµένης δειγµατοληψίας. Στόχος του πιλοτικού αυτού 
προγράµµατος είναι η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας. Θα απαιτηθεί η απόκτηση 
εξειδικευµένων αλιευτικών εργαλείων και µικρού σκάφους. Οι λίµνες της λεκάνης απορροής 
του Αχελώου (τέσσερις φυσικές και τέσσερις τεχνητές λίµνες) προσφέρονται ιδιαίτερα για 
αυτό το πρόγραµµα. 
 
Κατηγορία Β. Συλλογή, αξιολόγηση, οργάνωση δεδοµένων 
 

Αυτές οι προτάσεις στοχεύουν στην συνέχιση της οργάνωσης και του συντονισµού πληροφοριών και 
δεδοµένων για την εφαρµογή της εκτίµησης οικολογικής ποιότητας µε την χρήση ψαριών.  

 
Β.1. Βάση ∆εδοµένων – ∆ηµιουργία Βιβλιογραφικής Υποδοµής 
 
Ένα εµπόδιο στην εφαρµογή της Οδηγίας στην Ελλάδα αποτελεί η έλλειψη οργανωµένης 
βιβλιογραφικής υποδοµής, ιδιαίτερα όσο αφορά την βιολογική-οικολογική πληροφορία για 
τους ποταµούς και τις λίµνες, καθώς και η δυσκολία προσβασιµότητας στην πληροφορία. Η 
βιβλιογραφία που αφορά το στοιχείο ποιότητας «ψάρια» δεν έχει πουθενά συγκεντρωθεί 
συνολικά. Πολλές από τις µελέτες, εκθέσεις, και επιστηµονικές εργασίες είναι αδηµοσίευτες. 
Πολλές εργασίες είναι δηµοσιευµένες σε περιοδικά µικρής κυκλοφορίες ή βρίσκονται σε 
βιβλιοθήκες και ιδρύµατα του εξωτερικού. Παραπέρα δεν υπάρχει συντονισµός µεταξύ των 
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Ελληνικών ιδρυµάτων/ ερευνητών που έχουν συλλογές της σχετικής βιβλιογραφίας ή έχουν 
προσωπική συλλογή/αρχείο µε αδηµοσίευτα στοιχεία.   
Αυτή η κατάσταση προσδίδει καταρχάς την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι σχετικά 
«ανεξερεύνητη» ιχθυολογικά, αλλά µεγάλο µέρος της «έλλειψης» πληροφοριών βασίζεται 
και στην έλλειψη συγκέντρωσης και συστηµατοποίησης της βιβλιογραφίας και τον 
αδηµοσίευτων στοιχείων. Για να επιτευχθεί η οργάνωση του συνόλου της υπάρχουσας 
πληροφορίας απαιτούνται δύο επί µέρους έργα: 
 

Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων. Υπάρχει ανάγκη αρχειοθέτησης και ταξινόµησης σε 
ηλεκτρονική βάση του συνόλου της βιβλιογραφίας καθώς και της αδηµοσίευτης 
πληροφορίας και των πρωτογενών στοιχείων που είναι διαθέσιµα σε ορισµένους φορείς. 
Η βάση θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ταχείας επισκόπησης και εύρεσης των 
αναζητούµενων στοιχείων γεωγραφικά και θεµατικά. Το αρχικό υπόβαθρο για την βάση 
αυτή έχει ήδη συγκεντρωθεί µε το παρόν πρόγραµµα ΥΠ.ΑΝ. Ωστόσο, το υπάρχον υλικό 
θα πρέπει να συµπληρωθεί µε υλικό δεν αξιολογήθηκε, καθώς και µε στοιχεία για τους 
υγρότοπους, και να οργανωθεί µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού (Software). 

 
Οργάνωση συλλογής βιβλιογραφίας. ∆εν υπάρχει καµία βιβλιοθήκη όπου είναι 
συγκεντρωµένο µεγάλο ποσοστό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αφορά το στοιχείο 
«ψάρια» για τους Ελληνικούς ποταµούς, λίµνες, υγρότοπους. Οι κυριότεροι λόγοι είναι 
ότι τα Ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα δεν έχουν συνδροµές σε πολλά επιστηµονικά 
περιοδικά, πολλές από τις εργασίες είναι αδηµοσίευτες εκθέσεις ή αναφορές, και το θέµα 
αυτό αγγίζει διάφορες πτυχές των περιβαλλοντικών επιστηµών, όχι µόνο την ιχθυολογία. 
Εκτός από την αναζήτηση και συλλογή, το έργο αυτό περιλαµβάνει και τον έλεγχο 
ποιότητας της βιβλιογραφίας. Η βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προσφέρεται για τη 
δηµιουργία µιας οργανωµένης συλλογής πληροφοριών κάτω από µία στέγη επειδή 
στεγάζεται σε νέο χώρο και θα µπορούσε να προσφέρει οργάνωση του υλικού και των 
δεδοµένων.  

 
Β.2. Επικοινωνία, υποστήριξη, συνεδριάσεις και συνεργασίες επιστηµόνων.  
 
Με την εξαίρεση ενός µικρού αριθµού Ελλήνων ερευνητών που έχει κάποια εµπειρία ή 
ενασχόληση σε θέµατα εφαρµογής της Οδηγίας, η χώρα σαν σύνολο διαθέτει µικρή 
τεχνογνωσία σε µεθόδους και πρακτικές βιοεκτιµήσεων. Από την άλλη πλευρά, αλλοδαποί 
ερευνητές και ορισµένα ιδρύµατα του εξωτερικού έχουν µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και 
εφαρµογή µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας. Για την κατάρτιση των Ελλήνων 
ιχθυολόγων στις διάφορες στατιστικές µεθόδους, τις πρακτικές πεδίου και τις µεθοδολογίες 
ανάλυσης δεδοµένων, θα ήταν χρήσιµη η δηµιουργία οµάδων εργασίας και η οργάνωση 
ειδικών συνεδρίων στα οποία θα µετέχουν και ξένοι ερευνητές. Το έργο αυτό ουσιαστικά 
αποσκοπεί στη δηµιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας και στην κατάρτιση των Ελλήνων 
ερευνητών που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας µε την υποστήριξη δράσεων 
επικοινωνίας και αλληλοενηµέρωσης. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η δηµιουργία ενός “κρίσιµου 
πυρήνα” (expert panel) ειδικών που θα είναι σε θέση να προσφέρουν συµβουλή στις αρµόδιες 
διοικητικές αρχές. 
 
Β.3. Συµβολή στην συµπλήρωση βασικής γνώσης της γεωγραφικής κατανοµής και βιολογίας 

των ψαριών γλυκού νερού 
 
Αν και πολλές πτυχές της βιολογίας, οικολογίας και γεωγραφικές κατανοµής των ψαριών 
έχουν µελετηθεί επαρκώς, υπάρχει ακόµα έλλειψη βασικής γνώσης σε ορισµένα απαραίτητα 
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ιχθυολογικά γνωρίσµατα. Αυτά συµπεριλαµβάνουν: α) τη γεωγραφική κατανοµή ορισµένων 
ειδών ψαριών και τη σύσταση της ιχθυοπανίδας σε ορισµένες περιοχές, β) την ιχθυολογική 
«ζώνωση» των ποταµών, δηλαδή τη χωροδιάταξη των ειδών κατά µήκος του ποταµού, που 
είναι απαραίτητη για στάδια δηµιουργίας µίας βιοτικής τυπολογίας, και γ) τη συστηµατική 
θέση και τις οικολογικές απαιτήσεις ορισµένων ειδών/υποειδών ψαριών, ιδιαίτερα των 
κυπρινοειδών. Για την επίλυση αυτών των προβληµάτων θα απαιτηθεί η συλλογή υλικού µε 
δειγµατοληψίες από διαφορετικές περιοχές της χώρας. 
 
Κατηγορία Γ. Εγχειρίδιο κατάρτισης -πληροφόρησης 
 

Η πρόταση αυτή στοχεύει στην ερµηνεία και σύµπτυξη εξειδικευµένης γνώσης σε συγκεκριµένα 
ζητήµατα και πρακτικές που αφορούν την προώθηση της χρήσης των ψαριών ως βιοενδεικτών στα 
πλαίσια της εφαρµογής της Οδηγίας. 

 
Γ.1. Τεχνικό Εγχειρίδιο: «Πρακτικές Εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Νερά στην 

Ελλάδα – Η Xρήση των Ψαριών ως Βιοενδεικτών» 
 
Στο εξωτερικό, ερευνητές, οµάδες φοιτητών και εθελοντές συχνά συνεργάζονται στην έρευνα 
οικολογικής εκτίµησης και στην επιστηµονική παρακολούθηση. Αντιθέτως στην Ελλάδα 
υπάρχει άγνοια για απλά και πρακτικά ζητήµατα της οικολογικής εκτίµησης, ακόµα και για 
τις βασικές έννοιες της οικολογικής ποιότητας. Αυτή η άγνοια και η ελλιπής πληροφόρηση 
δηµιουργεί δύσκολες συνθήκες επικοινωνίας, συντονισµού και έλεγχου/ παρακολούθησης 
της ποιότητας του έργου της εφαρµογής της Οδηγίας στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη 
ενηµέρωσης και κατάρτισης των Ελλήνων επιστηµόνων, του προσωπικού αρµόδιων 
υπηρεσιών, των φοιτητών, καθώς και του ευρύτερου κοινού στα βασικά ζητήµατα και στις 
έννοιες και µεθόδους της ανάπτυξης ενός συστήµατος εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας 
µε την χρήση ιχθυοδεικτών. 
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει ήδη αποκτήσει σηµαντική εµπειρία 
στην ερµηνεία και εφαρµογή µεθόδων οικολογικής εκτίµησης διότι υποστηρίζει ερευνητικά 
προγράµµατα της ΕΕ που δηµιουργούν τις κατευθυντήριες αρχές και µεθόδους εφαρµογής 
της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα επιφανειακά ύδατα(π.χ. προγράµµατα AQEM, STAR, FAME). 
∆ιάφορες οµάδες Eυρωπαίων ερευνητών έχουν ήδη προχωρήσει στην τυποποίηση µεθόδων 
και πρακτικών. Αυτή η επιστηµονική τεχνογνωσία αλλά και η ερµηνεία επιστηµονικών 
πρακτικών ( π.χ. πρωτόκολλα πεδίου για την συλλογή δεδοµένων, σχεδιασµός 
παρακολούθησης, κοινή επιστηµονική ορολογία κ.α.) θα πρέπει να παρουσιαστούν σε µια 
έκδοση-βιβλίο που θα είναι προσιτή σε οποιoνδήποτε επιθυµεί να εµπλακεί ή να 
πληροφορηθεί στα ζητήµατα πρακτικών µεθόδων της εφαρµογής της Οδηγίας µέσα από την 
χρήση του βιολογικού στοιχείου ποιότητας «ψάρια». Η έκδοση αυτή θα έχει τη µορφή ενός 
εύχρηστου, εικονογραφηµένου βιβλίου, περίπου 150 σελίδων, µε τίτλο: «Πρακτικές 
Εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Νερά στην Ελλάδα – Η χρήση των ψαριών ως 
βιοενδείκτες» που θα διανεµηθεί ευρέως σε εθνικό επίπεδο. Το βιβλίο θα είναι εύχρηστο για 
την χρήση στο πεδίο. Το βιβλίο θα έχει παράρτηµα µε καταλόγους των ψαριών, στοιχεία 
κατανοµής των ειδών, πρωτόκολλα εργασίας πεδίου και ερµηνευτικό γλωσσάριο 
οικολογικών εννοιών. 
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B. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Επιφανειακά ύδατα 
 
Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2000/60, τα κράτη µέλη προσδιορίζουν την θέση και τα 
όρια των συστηµάτων επιφανειακών υδάτων και πραγµατοποιούν αρχικό χαρακτηρισµό 
όλων των συστηµάτων αυτών µε την µεθοδολογία που αναπτύσσεται στην συνέχεια. Για τον 
αρχικό αυτό χαρακτηρισµό, τα κράτη µέλη µπορούν να συνενώσουν διάφορα συστήµατα 
επιφανειακών υδάτων. 
Τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού 
κατατάσσονται είτε σε µία από τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων -ποταµοί, λίµνες, 
µεταβατικά ύδατα ή παράκτια ύδατα- είτε στα τεχνητά συστήµατα επιφανειακών υδάτων είτε 
στα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα (Οδ. Πλαίσιο 2000/60). Στον Ελλαδικό 
χώρο, από την επιφάνεια των 131.900 km2 , τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων 
καταλαµβάνουν συνολική επιφάνεια 2.200 km2 ποσό το οποίο είναι αντίστοιχο του 1,6%. 
Από την έκταση αυτή οι φυσικές και τεχνητές λίµνες καλύπτουν έκταση 956 km2, οι 
λιµνοθάλασσες 288 km2 και τέλος οι ποταµοί έχουν µήκος 4.268 km, όπου τα εκβολικά 
συστήµατά τους µε τους δελταϊκούς σχηµατισµούς καλύπτουν έκταση 723 km2 (Κουσουρής, 
Θ., ‘Το Νερό στη Φύση, Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος’. Μονογραφίες 
Θαλασσίων Επιστηµών, Ε.Κ.Θ.Ε., Νο 1, Αθήνα, 1998). Το σύνολο των συστηµάτων αυτών, 
χρόνο µε το χρόνο, οι µεταβολές που δέχονται από επεµβάσεις είναι έντονες. Τµήµατα 
ποτάµιων συστηµάτων µεταβάλλονται σε τεχνητές λίµνες µε  διάφορους σκοπούς (παραγωγή 
ενέργειας, ύδρευση, άρδευση), αλλοιώνονται εκβολικά συστήµατα, κ.ά. 
Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός 
της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, διακρίνονται σε τύπους. Οι τύποι αυτοί ορίζονται 
είτε µε το «σύστηµα Α» είτε µε το «σύστηµα Β» τα οποία περιγράφονται στην οδηγία και 
συγκεκριµένα στο σηµείο 1.2. (Οδ. Πλαίσιο). Στην Ελλάδα ο διαχωρισµός σε τύπους και 
συγκεκριµένα σε ‘Α’ ή ‘Β’, δεν έχει πραγµατοποιηθεί για καµία κατηγορία επιφανειακών 
υδάτων, παρά µόνο για έναν περιορισµένο αριθµό ποταµών και αυτό µόνο στα πλαίσια 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραµµάτων που συµµετείχε το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (π.χ. Ερευνητικά Προγράµµατα: AQEM, STAR κλπ).  
Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Α, τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της Περιοχής 
Λεκάνης Απορροής Ποταµού εντάσσονται πρώτα στις αντίστοιχες οικοπεριοχές ανάλογα µε τις 
γεωγραφική τους θέση, όπως αυτές περιγράφονται, στο σηµείο 1.2, και εµφαίνονται στο σχετικό 
χάρτη του Παραρτήµατος ΧΙ. (Οδ. Πλαίσιο, 2000/60). Στην περίπτωση του Ελλαδικού χώρου 
οι οικοπεριοχές αυτές για τους ποταµούς και λίµνες είναι δύο και συγκεκριµένα η 6η και η 7η 
µε ονοµασίες: ‘Ελληνικά ∆υτικά Βαλκάνια’ και ‘Ανατολικά Βαλκάνια’ αντίστοιχα. Η 
οικοπεριοχή 6 περιλαµβάνει το δυτικό µέρος της χώρας µε όριο την κοιλάδα του Αξιού, την 
Κρήτη, Ρόδο, Κυκλάδες και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ενώ η οικοπεριοχή 
7 την λοιπή Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Πίνακας 2Α). 
Tο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ε.Κ.Θ.Ε. σε πρόσφατα ερευνητικά προγράµµατα 
(AQEM και STAR) για την οικολογική ποιότητα των ποταµών εφάρµοσε το σύστηµα ‘Α’ 
(Πίνακας 1), ενώ οριοθέτησε, σύµφωνα µε τις ανάγκες των προγραµµάτων αυτών, ορισµένες 
ζώνες (Εικόνα 1) µέσα στις οικοπεριοχές οι οποίες περιγράφονται από την Οδηγία Πλαίσιο. 
Στην συνέχεια, τα υδατικά συστήµατα κάθε οικοπεριοχής διαχωρίζονται σε τύπους συστηµάτων 
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επιφανειακών υδάτων µε βάση τους περιγραφείς των πινάκων του συστήµατος Α (Πίνακας 1 
και 2). Από τον πίνακα 1 (σύστηµα Α), οι συνδυασµοί οι οποίοι προκύπτουν είναι 36. Οι 
συνδυασµοί που µπορούν να προκύψουν, στον Ελλαδικό χώρο, δεν απαντώνται όλοι 
δεδοµένου ότι από γεωλογικής πλευράς δεν υπάρχουν οργανικά πετρώµατα, ενώ αναφορικά 
µε την τυπολογία βάσει του µεγέθους λεκάνης απορροής, δεν υπάρχουν λεκάνες µεγέθους 
>10.000 km2. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. (Οδ. Πλαίσιο 2000/60) 

ΣΥΣΤΗΜΑ  Α  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ 

ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΤΗ Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΧΙ) 

ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ 

Υψηλός>800m 

Μέσου υψοµέτρου 200-800m 

Πεδινός <200m 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

Μικρός 10-100 km2 

Μέτριος >100-1000 km2 

Μεγάλος >1000-10000 km2 

Πολύ µεγάλος >10000 km2 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Ασβεστολιθικά 

Πυριτικά  

Οργανικά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. (Οδ. Πλαίσιο 2000/60) 

ΣΥΣΤΗΜΑ   Β  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ & ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Υψόµετρο 

Γεωγραφικό πλάτος 

Γεωγραφικό µήκος 

Γεωλογία 

Μέγεθος 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Απόσταση από την πηγή του ποταµού 

Ενέργεια της ροής (συνάρτηση της παροχής & της κλίσης) 

Μέσο πλάτος νερού 

Μέσο βάθος νερού 

Μέση κλίση νερού 

Μορφή & σχήµα της κύριας κοίτης του ποταµού 

Κατηγορία παροχής (ροής) ποταµού 

Σχήµα κοιλάδας 

Μεταφορά στερεών 

Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων 

Μέση σύνθεση υποστρώµατος 

Χλωριούχες ενώσεις 

Εύρος διακύµανσης ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας 

Μέση ατµοσφαιρική θερµοκρασία 

Κατακρηµνίσµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. (Οδ. Πλαίσιο 2000/60) 

Εικοπεριοχές Ευρώπης σύµφωνα µε τον Ilies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 1. ∆ιαίρεση του Ελλαδικού χώρου, µε βάση χηµικά, κλιµατολογικά και γεωλογικά 
κριτήρια και σταθµοί δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν για το διαχωρισµό αυτό στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος AQEM (www.aqem.de). 
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Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Β, τότε τα κράτη µέλη πρέπει να επιτυγχάνουν τουλάχιστον 
τον ίδιο βαθµό διαχωρισµού µε αυτό που θα επιτυγχάνονταν µε το σύστηµα Α. Κατά συνέπεια, 
τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού 
διαχωρίζονται σε τύπους βάσει των τιµών των υποχρεωτικών περιγραφέων και των 
προαιρετικών περιγραφέων ή συνδυασµών περιγραφέων που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται 
ο αξιόπιστος υπολογισµός των τυποχαρακτηριστικών βιολογικών συνθηκών αναφοράς. (Οδ. 
Πλαίσιο, 2000/60).  

 
Oι γεωτεκτονικές εξελίξεις στον Ελλαδικό χώρο, δηµιούργησαν αποµονωµένες γεωλογικά 
περιοχές, όπου σε συνδυασµό µε τις κλιµατολογικές και τις υδρολογικές συνθήκες έχουν 
αναπτύξει και ‘φιλοξενούν’ βιοκοινωνίες (τόσο ζωικές όσο και φυτικές) µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όσον αφορά τα µακροασπόνδυλα, τα ψάρια, τα διάτοµα ή τα µακρόφυτα. Οι 
ιδιαιτερότητες αυτές, λαµβανοµένου υπ’ όψη και του γεγονότος της ύπαρξης µεγάλου 
αριθµού των νησιών, δηµιουργούν δυσκολίες στον ορισµό των τυποχαρακτηριστικών 
βιολογικών συνθηκών αναφοράς καθόσον απαιτείται λεπτοµερής και εκτενής συλλογή 
δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται µε προδιαγραφές και µεθόδους 
πλήρως προσαρµοσµένες και εναρµονισµένες στις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο και στα 
υποστηρικτικά προς αυτήν καθοδηγητικά κείµενα, ώστε ο ορισµός των βιολογικών συνθηκών 
αναφοράς να είναι επιτυχής. (Βλέπε κριτήρια για τις συνθήκες αναφοράς τα οποία 
εφαρµόσθηκαν στα ερευνητικά προγράµµατα AQEM και STAR στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 
Για τα  τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων 
διαχωρισµός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους περιγραφείς ανάλογα µε την κατηγορία 
επιφανειακών υδάτων προς την οποία οµοιάζει περισσότερο το συγκεκριµένο ιδιαιτέρως 
τροποποιηµένο ή τεχνητό υδατικό σύστηµα (Οδ. Πλαίσιο, 2000/60). Οι διάφορες επεµβάσεις 
των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, είχαν σαν αποτέλεσµα, την τροποποίηση µεγάλου 
αριθµού επιφανειακών υδάτινων συστηµάτων (π.χ. σύστηµα Αχελώου, Αλιάκµονα κ.ά.). 
Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία οι περισσότεροι σταθµοί δειγµατοληψιών 
ευρίσκονται ανάντη των επεµβάσεων στο υδατικό οικοσύστηµα και αυτό λόγω του 
ιδιάζοντος καθεστώτος (υδρολογικό ή µορφολογικό). 
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή χάρτη ή χάρτες (σε µορφή GIS) της γεωγραφικής 
θέσης των τύπων των υδατικών σωµάτων βάσει του συστήµατος ‘Α’ (Οδ. Πλαίσιο, 2000/60). 
 
Στην συνέχεια της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 δίδεται έµφαση και καθορίζονται οι 
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς, σύµφωνα µε τις οποίες η οικολογική κατάσταση 
ενός υδατικού σώµατος µετά από συγκριση των βιολογικών τιµών του σώµατος µε τις τιµές 
που θα αναµένονταν κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες, για τους διάφορους τύπους 
συστηµάτων των επιφανειακών υδάτων.  
Για τις τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς µε χωρική βάση θα πρέπει να 
καταρτισθεί δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων, µε επαρκή 
αριθµό τόπων υψηλής κατάστασης που να εγγυάται την αξιοπιστία των τιµών των συνθηκών 
αναφοράς λαµβανοµένων υπόψη της µεταβλητότητας των τιµών των ποιοτικών στοιχείων 
που αντιστοιχούν σε υψηλή οικολογική κατάσταση για το τύπο συστήµατος επιφανειακών 
υδάτων και των τεχνικών µοντελοποίησης που εφαρµόζονται  σύµφωνα µε τη παράγραφο V. 
Οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς οι οποίες βασίζονται σε µοντέλα 
µπορούν να υπολογίζονται είτε µε οµοιώµατα προσοµοίωσης, είτε σε µεθόδους προβολής 
στο παρελθόν. Οι µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιούν ιστορικά, παλαιοντολογικά και άλλα 
διαθέσιµα δεδοµένα. 
Όσον αφορά τον προσδιορισµό των πιέσεων, κάθε κράτος µέλος πρέπει να συλλέγει και να 
διατηρεί πληροφορίες για τον τύπο και το µέγεθος των σηµαντικών ανθρωπογενών πιέσεων 
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που ενδεχοµένως ασκούνται στα συστήµατα επιφανειακών υδάτων κάθε Περιοχής Λεκάνης 
Απορροής Ποταµού.  Κυρίως πρέπει να:   

 υπολογίζουν και να προσδιορίζουν τη σηµαντική ρύπανση από σηµειακές πηγές, 
ιδίως από ουσίες του παραρτήµατος VIII που προέρχονται από αστικές, βιοµηχανικές, 
γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, µεταξύ άλλων, των 
πληροφοριών που συλλέγονται δυνάµει ορισµένων άρθρων και για τους σκοπούς του 
αρχικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. 

 υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική ρύπανση από διάχυτες πηγές, ιδίως  
από ουσίες του Παραρτήµατος VIII που προέρχονται από αστικές, βιοµηχανικές, γεωργικές 
και άλλες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις και για τους σκοπούς του πρώτου Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. 

 υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική υδροληψία για αστικές, 
βιοµηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εποχιακών 
διακυµάνσεων και της ολικής ετήσιας ζήτησης και των απωλειών του νερού στα δίκτυα 
διανοµής,  

 υπολογίζουν και προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των σηµαντικών µέτρων ρύθµισης της 
ροής του νερού συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και εκτροπής του νερού, για τα 
γενικά χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια του νερού,  

 προσδιορίζουν τις σηµαντικές µορφολογικές αλλοιώσεις των υδατικών 
συστηµάτων. 

 υπολογίζουν και προσδιορίζουν άλλες σηµαντικές ανθρωπογενείς επιπτώσεις στην 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων, και  

 υπολογίζουν τις µορφές χρήσης της γης συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού 
των κυριότερων αστικών, βιοµηχανικών και γεωργικών περιοχών και κατά περίπτωση, των 
αλιευτικών και δασικών περιοχών. 

  
 
2. ΣΤΟΧΟΙ 
 
Βάσει της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 κάθε κράτος µέλος πρέπει να προλαµβάνει 
την υποβάθµιση της κατάστασης όλων των συστηµάτων επιφανειακών υδάτων, να 
αναβαθµίζει και να αποκαθιστά όλα τα υδατικά σώµατα µε επιφύλαξη της εφαρµογής του 
εδαφίου iii για τα τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα, µε σκοπό την 
επίτευξη µίας καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων το αργότερο 15 έτη µετά την 
έναρξη της ισχύος της. 
Για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα πλήρες δίκτυο µε 
επιστηµονικά αποδεκτές µεθόδους συλλογής µακροασπόνδυλης πανίδας, επεξεργασίαςτων 
δεδοµένων αυτών καθώς και να δηµιουργηθεί µία ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων που θα 
αφορά στα λοιπά αβιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
 
3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 
Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2000/60 «Καλή Οικολογική Κατάσταση» είναι η 
κατάσταση ενός συστήµατος επιφανειακών υδάτων το οποίο ταξινοµείται κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της αντίστοιχης Κοινοτικής Οδηγίας. 
Στην συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν τους διάφορους τύπους εσωτερικών 
υδάτων των οποίων η καταγραφή απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί ο χαρακτηρισµός 
βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60. 
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Ποταµοί 
Τα ποιοτικά στοιχεία  για τη ταξινόµηση των ποταµών είναι: 
• Βιολογικά στοιχεία 
• Σύνθεση και αφθονία της υδατικής χλωρίδας 
• Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών µακροασπονδύλων 
• Σύνθεση, αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας 
• Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Υδρολογικό καθεστώς 
• Ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών 
• Σύνδεση µε συστήµατα υπογείων υδάτων 
• Συνέχεια του ποταµού 
• Μορφολογικές συνθήκες 
• ∆ιακύµανση του βάθους και του πλάτους του ποταµού 
• ∆οµή και υπόστρωµα του πυθµένα του ποταµού 
• ∆οµή της παρόχθιας ζώνης 
• Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Γενικά 
• Θερµικές συνθήκες 
• Συνθήκες οξυγόνωσης 
• Αλατότητα 
• Κατάσταση οξίνισης 
• Συνθήκες θρεπτικών ουσιών 
• Συγκεκριµένοι ρύποι 
• Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται 

στο υδατικό σύστηµα 
• Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές 

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα 
 

Λίµνες 
Τα ποιοτικά στοιχεία  για τη ταξινόµηση των λιµνών είναι: 
• Βιολογικά στοιχεία  
• Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτόν 
• Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας 
• Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων 
• Σύνθεση, αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας  
• Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Υδρολογικό καθεστώς 
• Ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών 
• Χρόνος παραµονής 
• Σύνδεση µε το σύστηµα υπογείων υδάτων 
• Μορφολογικές συνθήκες 
• ∆ιακύµανση του βάθους της λίµνης 
• Ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα της λίµνης 
• ∆οµή της όχθης της λίµνης 
• Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Γενικά 
• ∆ιαφάνεια 
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• Θερµικές συνθήκες 
• Συνθήκες οξυγόνωσης 
• Αλατότητα 
• Κατάσταση οξίνισης 
• Συνθήκες θρεπτικών ουσιών 
• Συγκεκριµένοι ρύποι 
• Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται 

στο υδατικό σύστηµα 
• Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές 

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα 
 
 
Μεταβατικά ύδατα 
Τα ποιοτικά στοιχεία  για τη ταξινόµηση των µεταβατικών υδάτων είναι: 
• Βιολογικά στοιχεία  
• Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτόν 
• Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας 
• Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων 
• Σύνθεση και αφθονία της ιχθυοπανίδας  
• Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Μορφολογικές συνθήκες 
• ∆ιακύµανση του βάθους  
• Ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα  
• ∆οµή της δια παλιρροιακής ζώνης  
• Παλιρροιακό καθεστώς 
• Ροή γλυκού νερού 
• Έκθεση στα κύµατα 
• Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Γενικά 
• ∆ιαφάνεια 
• Θερµικές συνθήκες 
• Συνθήκες οξυγόνωσης 
• Αλατότητα 
• Συνθήκες θρεπτικών ουσιών 
• Συγκεκριµένοι ρύποι 
• Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι 

απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα 
• Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε 

σηµαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστηµα 
 
Τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων 
Τα ποιοτικά στοιχεία  που εφαρµόζονται για τη ταξινόµηση των τεχνητών και ιδιαιτέρως 
τροποποιηµένων συστηµάτων επιφανειακών υδάτων είναι εκείνα που ισχύουν για 
οποιαδήποτε από τις τέσσερις κατηγορίες φυσικών επιφανειακών υδάτων η οποία οµοιάζει 
περισσότερο µε το συγκεκριµένο ιδιαιτέρως τροποποιηµένο ή τεχνητό υδατικό σύστηµα. 
 
Παράκτια ύδατα 
Τα ποιοτικά στοιχεία  για τη ταξινόµηση των παρακτίων υδάτων είναι: 
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• Βιολογικά στοιχεία  
• Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτόν 
• Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας 
• Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων 
• Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Μορφολογικές συνθήκες 
• ∆ιακύµανση του βάθους  
• ∆οµή της διαπαλιρροιακής ζώνης  
• ∆οµή και υπόστρωµα της ακτής  
• Παλιρροιακό καθεστώς 
• Κατεύθυνση δεσποζόντων ρευµάτων 
• Έκθεση στα κύµατα 
• Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία 
• Γενικά 
• ∆ιαφάνεια 
• Θερµικές συνθήκες 
• Συνθήκες οξυγόνωσης 
• Αλατότητα 
• Συνθήκες θρεπτικών ουσιών 
• Συγκεκριµένοι ρύποι 
• Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται 

στο υδατικό σύστηµα 
• Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές 

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα 
 
 
4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 
Στο τµήµα αυτό του έργου που περιλαµβάνει συλλογή και αξιολόγηση των οικολογικών 
δεδοµένων που αφορούν στην µακροασπόνδυλη πανίδα των λιµνών και ποταµών της 
Ελλάδας, γίνεται προσέγγιση από διάφορες πλευρές, όπως π.χ  τι ισχύει µέχρι στιγµής στην 
Ευρώπη και στον Ελλαδικό χώρο (ιστορία βιοτικών δεικτών), στην κατάσταση των 
δεδοµένων του Ελλαδικού χώρου και τέλος στην εκτίµηση αυτών των δεδοµένων στην 
κατεύθυνση της χρησιµοποίησής τους στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/600. 
Κάθε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει αναπτύξει µια µέθοδο 
αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων βασισµένη σε βιοτικούς 
δείκτες. 
Στον Ευρωπαϊκό χώρο γενικά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αρκετές µέθοδοι 
αξιολόγησης των ποτάµιων οικοσυστηµάτων. Σύµφωνα µε τον Ghetti (Πίνακας 3.) οι µέθοδοι 
αυτοί βασίζονται σε έξι µεγάλες κατηγορίες οργανισµών (µεµονωµένες οµάδες ή σε 
διάφορους συνδυασµούς) και συγκεκριµένα στους εξής: 
 

• Μακροασπόνδυλα 

• Μακρόφυτα 

• Ψάρια 

• Πλαγκτόν 
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• ∆ιάτοµα 

• Περίφυτον 

 
Η µελέτη της βενθικής µακροασπόνδυλης πανίδας είναι µια πολύ αξιόπιστη µέθοδος, 
εµµέσου εκτιµήσεως του βαθµού υποβαθµίσεως ενός υδάτινου οικοσυστήµατος. 
 
Πίνακας 3. Κατανοµή µεθόδων εκτίµησης οικολογικής ποιότητας ανάλογα µε την οµάδα ή 
συνδυασµό οµάδων οργανισµών που χρησιµοποιούνται, µε εµφανή την υπεροχή των 
µακροασπονδύλων (Μ). 
Όπου: P, M, A, D, V, F: οι διάφορες οµάδες οργανισµών οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή των βιοτικών δεικτών (P: Πλαγκτόν, Μ:Μακροασπόνδυλα, Α: 
Περίφυτον, D: ∆ιάτοµα, V: Υδρόβια βλάστηση και F: Ψάρια . 
(Aπό: Ghetti, P. F., 1997. ‘Manuale di applicazione. Indice Biotico Estesso. I 
macroinvertebrati nel controllo della qualitá degli ambienti di acque correnti’. Provinzia 
autonoma di Trento. Agenzia provinciale per la protezione dell’ ambiente.) 

 

 
 Πλεονεκτήµατα 

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου απορρέει από την ιδιότητα που έχουν οι βενθικοί οργανισµοί να 
ζουν ακίνητοι ή µε πολύ µικρή δυνατότητα µετακινήσεως σε συγκεκριµένες περιοχές 
βιοτικού ή αβιοτικού υποστρώµατος µε συνέπεια την αναγκαστική προσαρµογή ή 
εξαφάνιση κάτω από την επίδραση συγκεκριµένων οχλήσεων που εισβάλουν στο βιότοπο 
τους µε µόνιµη ή παροδική παρουσία. 
Στην επιλογή επίσης, της βενθικής µακροασπόνδυλης πανίδας ως δείκτη εκτίµησης 
οικολογικής ποιότητας  συντελεί και το γεγονός ότι έχουν γενικά µακρύ κύκλο ζωής, 
συλλέγονται εύκολα, ο προσδιορισµός τους χαρακτηρίζεται γενικά εύκολος (ανάλογα µε το 
επίπεδο προσδιορισµού) και ευρίσκονται παντού. 
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Περιοριστικό παράγοντα εφαρµογής της αποτελεί το γεγονός ότι  ότι η µακροασπόνδυλη 
πανίδα δεν είναι κατάλληλη για την ανίχνευση παθογόνων ρύπων ενώ διάφοροι παράγοντες 
των οργανικών ρύπων µπορούν να επηρεάσουν την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας. 
Παράλληλα η ποσοτική δειγµατοληψία απαιτεί µεγάλο αριθµό δειγµάτων και συνεπώς 
µεγάλο κόστος, ενώ οι εποχιακές διακυµάνσεις µπορεί να κάνουν αρκετά πολύπλοκη την 
εκτίµηση. 
Mε τον όρο προσαρµογή εννοούµε τη µεταβολή της συνθέσεως της βενθικής βιοκοινωνίας 
δηλαδή µεταβολή του αριθµού των ειδών και του αριθµού των ατόµων ανά είδος µετά τις 
επιδράσεις των οχλήσεων. Το εύρος αυτής της µεταβολής σε σχέση µε τη σταθερή 
βιοκοινωνία που υπήρχε  πριν από τη περιβαλλοντική διατάραξη καθορίζει εµµέσως πλην 
όµως σαφώς το µέγεθος και σε πολλές περιπτώσεις το είδος και το επίπεδο της δυσµενούς 
επιδράσεως. 
Στο θαλάσσιο περιβάλλον, υπάρχει µακρόχρονη πείρα εφαρµογής της παραπάνω µεθόδου 
εκτίµησης. Στα εσωτερικά όµως ύδατα, και ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, έχει χρησιµοποιηθεί 
πρόσφατα. 
Είναι προφανές ότι οι επιδράσεις είναι εντονότερες και µονιµότερες στις λιµναίες λεκάνες 
που είναι και οι τελικοί αποδέκτες και συσσωρεύουν ειδικά τα ρυπαντικά φορτία στο βυθό 
τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν επιβαρύνονται και τα ρέοντα ύδατα, ιδιαίτερα στις 
περιοχές χαµηλών ταχυτήτων όπως είναι τα πεδινά τµήµατα του ποτάµιου ρου όπου 
σχηµατίζονται εποχιακά ζώνες απόθεσης καθώς και φυσικές ή τεχνητές τάφροι µε σχεδόν 
στάσιµα ύδατα. 
 
 
5. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ 
 
Μέθοδοι δειγµατοληψίας 
 
Οι µέθοδοι δειγµατοληψιών των µακροασπονδύλων στους ποταµούς και ρεύµατα ποικίλουν. 
Σε γενικές γραµµές σε διαβατά ποτάµια ή ρεύµατα ως συσκευή συλλογής χρησιµοποιείται 
απόχη µε τετράγωνο πλαίσιο και διάµετρο διχτυού 500µ ή 900µ (Εικόνα 2). Επίσης 
χρησιµοποιούνται και άλλες συλλεκτικές συσκευές (απόχες) όπως είναι οι τύπου D, 
WATERS, ANDERSON, CUSHING, SURBER, καθώς και πολλές άλλες µε µικρές 
διαφοροποιήσεις από αυτές. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται και τεχνητά 
υποστρώµατα, όπως είναι οριζόντια διάταξη σειράς επιφανειών ορθογωνίου 
παραλληλογράµµου σχήµατος ή κάδοι διαφόρων µεγεθών µε ανάµικτο υπόστρωµα 
διαφορετικού µεγέθους (λεπτόκοκκο και χονδρόκοκκο). 
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Εικόνα 2. Συσκευές (απόχες) δειγµατοληψίας µακροασπονδύλων. 
 
Μία άλλη ουσιώδης διαφορά όσον αφορά την µεθοδολογία δειγµατοληψίας σε διαβατά 
ποτάµια ή ρυάκια είναι η επιφάνεια δειγµατοληψίας ή ο χρόνος ή και οι ίσες προσπάθειες οι 
οποίες καταβάλλονται για την συλλογή της µακροασπόνδυλης πανίδας. Στον Πίνακα 4. 
αναφέρονται οι βιοτικοί δείκτες βασισµένοι µόνο στην συλλογή και επεξεργασία βενθικών 
µακροασπονδύλων και η καταλληλότητά τους ισχύει µόνο για την γεωγραφική περιοχή για 
την οποία και στην οποία αναπτύχθηκαν. Αντίθετα σε ποταµούς µη διαβατούς οι 
µεθοδολογίες που ακολουθούνται είναι διαφορετικές 
 
 
Πίνακας 4. Βιοτικοί δείκτες βασισµένοι µόνο στην συλλογή και επεξεργασία βενθικών 
µακροασπονδύλων.  
(Aπό: Ghetti, P. F., 1997. ‘Manuale di applicazione. Indice Biotico Estesso. I 
macroinvertebrati nel controllo della qualitá degli ambienti di acque correnti’. Provinzia 
autonoma di Trento. Agenzia provinciale per la protezione dell’ ambiente.) 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΕΣ  (ΒΙΟΤΙΚΟΙ)  ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ   ΜΟΝΟ   ΣΕ   

ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ 
1 Chironomid Index (Ch. I.) 
2 Biological Index of Pollution 
3 Danish Stream Fauna Index 
4 PERLA 
5 Belgian Biotic Index 
6 Biological Monitoring Working Party (Spanish) 
7 Dutch EBBEOSWA 
8 Indice Biotico Estesso 
9 French IBGN 
10 RIVPACS 
11 Chironomid Index baesd on pupal exuviae 

∆ιάµετρος µατιού διχτυού 
500 & 900 µ αντίστοιχα 

Άνοιγµα απόχης 
25Χ25 cm 
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12 Quality Rating System (Q-value) 
13 Global Biotic Index (IBG) 
14 NORDIC 
15 German Saprobic Index 
16 Global Biotic Quality Index (IQBG) 
17 Quality Index (K135, K12345) 
18 Macroindex 
19 Lincoln Quality Index (LQI) 
20 Trent Biotic Index (TBI) 
21 LVS 240:1999 (Latvian Macroinvertebrate Sampling Protocoll) 
22 Biotic Score 
23 Average Score Per Taxon 

 
6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
 
Α)  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AQEM (www.aqem.de) 
 
Στα πλαίσια όµως της εφαρµογής της Κοινοτικής οδηγίας 2000/60, το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, πρόσφατα συµµετείχε σε 
ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, υποστηρικτικό της οδηγίας όπου ανάπτυξε µία τεχνογνωσία για 
την εφαρµογή µεθοδολογίας εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών 
ρεόντων υδάτων µε βιοτικούς δείκτες βασισµένους στα µακροασπόνδυλα. 
Το ερευνητικό πρόγραµµα µε ακρωνύµιο: AQEM (The Development and Testing of 
an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout 
Europe using Benthic Macroinvertebrates), (Contractc No EVK1-CT-1999-00027 µε χρονική 
διάρκεια: Μάρτιος 2000 - Φεβρουάριος 2002 και στα πλαίσια του: 5th Framework Programme 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ανάπτυξε ένα σύστηµα αξιολόγησης βασισµένο στα βενθικά 
µακροασπόνδυλα σε οχτώ Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2000/60. Το πρόγραµµα εφάρµοσε ένα σύστηµα βασισµένο στην τυπολογία των 
ποταµών. Ιδιαίτερα για την Ευρώπη αυτό είναι σηµαντικό, αφού π.χ. ένα ποτάµι που 
βρίσκεται σε περιοχή µεγάλου υψοµέτρου στη Σουηδία και κάποιο άλλο που βρίσκεται σε 
περιοχή κοντά στη θάλασσα στην Ιταλία φιλοξενούν τελείως διαφορετικές κοινότητες 
µακροασπονδύλων. Για το λόγο αυτό, σε κάθε ποτάµιο τύπο εφαρµόστηκαν διαφορετικές 
υπολογιστικές µέθοδοι που βασίζονταν στη σύγκριση των διαφορετικών αδιατάρακτων 
συνθηκών αναφοράς. Παρόλα αυτά, το σύστηµα πάντα ακολουθεί το ίδιο µοτίβο αξιολόγησης 
και κάθε µέθοδος που βασίζεται στην τυπολογία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
αποτίµησης. 
Το κυριότερο επιστηµονικό επίτευγµα του προγράµµατος είναι το σύστηµα αξιολόγησης 
AQEM, που  συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

• Βασίζεται σε µια προσέγγιση σχετική µε τους παράγοντες πίεσης: σε κάθε ποτάµιο 

σύστηµα εκτιµάται ο κυριότερος τωρινός παράγοντας υποβάθµισης που επηρεάζει το ποτάµι. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι η οξίνιση, οι µορφολογικές παρεµβάσεις, ή η οργανική ρύπανση. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, περισσότεροι του ενός παράγοντες πίεσης εκτιµούνται ξεχωριστά και 

στη συνέχεια τα επιµέρους αποτελέσµατα συνδυάζονται σε ένα τελικό αποτέλεσµα εκτίµησης 

που φέρει τον τίτλο «γενική υποβάθµιση».  
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• Χρησιµοποιεί ένα πολυµετρικό σύστηµα: σε κάθε ποτάµιο σύστηµα 

χρησιµοποιούνται εκείνες οι υπολογιστικές µέθοδοι που θεωρούνται οι καταλληλότερες να 

αναδείξουν το στάδιο υποβάθµισης του σταθµού δειγµατοληψίας ενός ποταµού. Τα επιµέρους 

αποτελέσµατα της κάθε µιας από αυτές τις µεθόδους συνδυάζονται σε µια «πολυµετρική 

φόρµουλα», που είναι πάντα η ίδια. Τέλος, το πολυµετρικό αυτό αποτέλεσµα µετατρέπεται 

στο τελικό σκορ για κάθε  σταθµό δειγµατοληψίας, που κυµαίνεται από 5 (άριστη ποιότητα) 

σε 1 (κακή ποιότητα). Οι αντίστοιχες τάξεις ποιότητας αντιπροσωπεύουν µια κλίµακα από 

υποβαθµισµένες σε άριστες ή καλύτερες διαθέσιµες συνθήκες. 

• Εντάσσει ένα συγκεκριµένο τµήµα ποταµού σε µια Οικολογική Τάξη Ποιότητας,  

από 5 (άριστη) ως 1 (κακή), µε βάση τον κατάλογο των µακροασπονδύλων που συλλέχθηκαν, 

έπειτα από δειγµατοληψία, µε τη χρήση µιας εναρµονισµένης µεθόδου στο συγκεκριµένο 

αυτό τµήµα του ποταµού. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για κάποια πιθανά αίτια 

υποβάθµισης, ενισχύοντας έτσι µελλοντικές πρακτικές διαχείρισης. 

Το πρόγραµµα AQEM υποστηρίζει την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60, παρέχοντας ένα 
σύστηµα εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των ποταµών της Ευρώπης µε χρήση 
βενθικών µακροασπονδύλων. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει έλλειψη 
υπολογιστικών µεθόδων οικολογικής ποιότητας ποταµών συµβατών µε την Οδηγία. Το 
σύστηµα αξιολόγησης AQEM παρέχει µια έγκυρη επιστηµονικά µέθοδο εκτίµησης για 28 
Ευρωπαϊκούς ποτάµιους τύπους, η οποία αποτελεί εργαλείο εφαρµογής της Οδηγίας. Παρόλο 
που υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις µεθόδους που εκτιµούν διαφορετικούς ποτάµιους 
τύπους, το πλαίσιο αξιολόγησης παραµένει ίδιο και χρησιµοποιούνται τα ίδια υπολογιστικά 
εργαλεία (προγράµµατα Η/Υ, κατάλογοι και βαθµολογία µακροασπονδύλων, εγχειρίδια 
κ.τ.λ.) για όλους τους ποτάµιους τύπους. Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόγραµµα 
AQEM αποτελεί το πρώτο βήµα ρύθµισης και τυποποίησης στον τοµέα της αξιολόγησης των 
ποταµών. 

 
Β)  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAR (www.eu-star.at) 
 
Σε συνέχεια του ερευνητικού προγράµµατος AQEM, ακολουθεί ένα επόµενο το οποίο 
ευρίσκεται σε εξέλιξη µε ακρωνύµιο: STAR (www.eu-star.at), Standardisation of River 
Classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against 
ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive, 
(Contract No: EVK1-CT 2001-00089. Το πρόγραµµα αυτό εκπονείται στα πλαίσια του 5th 
Framework Programme) και συµβάλλει στην ολοκλήρωση: Key Action "Sustainable 
Management and Quality of Water" µέσα στα πλαίσια του: Energy, Environment and 
Sustainable Development Programme, στο οποίο συµµετέχει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Στόχος του προγράµµατος είναι η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60. 
Η Οδηγία  ενισχύεται σηµαντικά από την αφθονία των µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής 
κατάστασης των ποταµών της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, η ποικιλοµορφία τους µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στρατηγικής.  Ο αριθµός των οµάδων των οργανισµών 
καθώς και ο αριθµός των διαθέσιµων µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της 
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οικολογικής κατάστασης παρουσιάζουν τέτοια διαφοροποίηση, που καθιστούν κρίσιµη την 
µεταξύ τους ρύθµιση και εξισορρόπηση. Πρέπει επίσης να σχεδιαστούν πρωτόκολλα 
κατάλληλα να ενοποιήσουν την πληροφορία που συσσωρεύεται. Ο τελικός στόχος του 
προγράµµατος είναι να προάγει µια λεπτοµερή εικόνα για το ποιες µέθοδοι είναι 
καταλληλότερες για αντίστοιχες περιστάσεις, σαν βάση για την τυποποίησή τους, και να 
αναπτύξει συγκεκριµένους κανόνες καθορισµού ορίων τάξεων οικολογικής κατάστασης, 
καθώς και ρύθµισης µεταξύ των διαφόρων µεθοδολογιών που υπάρχουν µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των λαθών στην διαδικασία της εκτίµησης των δεικτών.  
 
Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιµοποιηθούν για να απαντήσουν στα παρακάτω 
ερωτήµατα, τα οποία διαµορφώνουν τη βάση για ένα εννοιολογικό µοντέλο (conceptual 
model): 
 
• Πως µπορούν να συγκριθούν και να αποτιµηθούν τα δεδοµένα που προέρχονται από 

διαφορετικές µεθόδους εκτίµησης ;     

• Ποιες µέθοδοι / ταξινοµικές οµάδες είναι περισσότερο ικανές να υποδείξουν 

συγκεκριµένους παράγοντες πίεσης ;  

• Ποιες µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε ποια κλίµακα ; 

• Ποιες µέθοδοι είναι κατάλληλες για έγκαιρες και καθυστερηµένες προειδοποιήσεις ;    

• Πως επηρεάζονται από τα σφάλµατα οι διαφορετικές µέθοδοι εκτίµησης ;   

• Τι µπορεί και τι πρέπει να ρυθµιστεί ; 

Εκτός από την αξιολόγηση των δεδοµένων που ήδη υπάρχουν, θα συλλεχθεί (ήδη έχει 
τελειώσει η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας διαχωρισµού και προσδιορισµού της 
µακροασπόνδυλης πανίδας) και ένα εντελώς καινούριο σύνολο δεδοµένων, προκειµένου να 
επιτευχθεί συγκρισιµότητα  στα δεδοµένα µακροασπονδύλων, φυτοβένθους, µακροφύτων, 
ψαριών, και µορφολογίας των ποταµών, που συλλέγονται µε διαφορετικές µεθόδους από 
σταθµούς δειγµατοληψίας που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια υποβάθµισης. Αυτή θα 
είναι και η κύρια πηγή δεδοµένων για την ανταλλαγή συγκρίσεων και την προετοιµασία των 
κατάλληλων ρυθµίσεων. Οι συµµετέχοντες του προγράµµατος έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε 
διάφορες συναντήσεις εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν και η ποιότητα των εργασιών θα 
διασφαλιστεί µέσω διαδικασίας ελέγχου. Οι µέθοδοι εκτίµησης που βασίζονται στα βενθικά 
µακροασπόνδυλα θα συγκριθούν και θα τυποποιηθούν όσον αφορά στα σφάλµατα, στην 
ακρίβεια, στη σχέση τους µε τις αδιατάρακτες συνθήκες αναφοράς και ίσως στα όρια τάξεων-
κλάσεων, µε τη χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων του προγράµµατος. Επίσης, µε τη 
χρήση διαφόρων στατιστικών µεθόδων θα ελεγχθεί η ξεχωριστή ικανότητα των διαφορετικών 
οµάδων οργανισµών να ανιχνεύουν οικολογικές αλλαγές. 
Το πρόγραµµα θα εξασφαλίσει µια γενικότερη αρχή κατανόησης για τη χρήση των 
διαφορετικών οµάδων οργανισµών στην εκτίµηση των ποταµών. Οι υπάρχουσες µέθοδοι που 
βασίζονται στα βενθικά µακροασπόνδυλα θα ρυθµιστούν µε τέτοιο τρόπο µεταξύ τους, ώστε 
να µπορέσει να επιτευχθεί µια µελλοντική σύγκριση των κατηγοριών ποιότητας των ποταµών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι µέθοδοι αυτές θα ενισχυθούν από ένα µοντέλο 
σφάλµατος. Τέλος, θα αναπτυχθούν πιθανά όρια τάξεων-κλάσεων διαβάθµισης  της 
οικολογικής κατάστασης µε τη χρήση διαφορετικών µεθόδων και παράγοντες-κατηγορίες 
πίεσης. 
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Συνοδευτικές πληροφορίες δειγµατοληψίας µακροασπονδύλων 
 
Για να εξαχθούν ασφαλή και χρήσιµα δεδοµένα µε τα οποία θα πρέπει να συσχετισθούν οι 
συλλεχθείσες  βιοκοινωνίες των µακροασπονδύλων θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο 
πεδίου και εργαστηρίου. Το πρωτόκολλο αυτό χωρίζεται σε διάφορες ενότητες οι οποίες 
αφορούν την περιοχή µελέτης και έρευνας τόσο σε σηµειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής (Εικόνα 3). 

 
 
Εικόνα 3. Η Λεκάνη απορροής του ποταµού Πάµισου. 

 
Περιγραφή Περιοχής 
 
Στο τµήµα αυτό του πρωτοκόλλου (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) περιγράφονται στοιχεία όπως: 
το ποτάµιο σύστηµα, ο τύπος του ποταµού, η τάξη του ποταµού σύµφωνα µε το σύστηµα 
Strahler, η απόσταση από τις πηγές, το γεωγραφικό πλάτος και µήκος, το υψόµετρο του 
δειγµατοληπτικού σηµείου (m άνω της επιφάνειας της θάλασσας), η οικοπεριοχή (σύµφωνα 
µε τον Ilies, Πίνακας 2Α), ή υποοικοπεριοχή (εάν υπάρχει). Επίσης αναφέρεται εάν το 
ποτάµιο σύστηµα εκβάλλει σε λίµνη ή θάλασσα, η έκταση της λεκάνης απορροής ανάντη του 
δειγµατοληπτικού σηµείου, καθώς και η τυπολογία µεγέθους και υψοµέτρου σύµφωνα µε την 
Water Framework Directive (εφαρµογή συστήµατος Α ή Β, Πίνακες 1 και 2). 
Η ανάλυση της γεωλογίας της λεκάνης απορροής (Εικόνα 4), είναι βασικό στοιχείο γιατί 
σύµφωνα µε την Water Framework Directive πρέπει να γίνει διαχωρισµός ανθρακικών, 
πυριτικών ή οργανικών υποστρωµάτων. 
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Εικόνα 4. Γεωλογικός χάρτης τµήµατος του άνω ρού του ποταµού Αλιάκµονα. 
 

Επίσης η κάλυψη από τις διάφορες χρήσεις γης (Εικόνα 5) είναι απαραίτητο στοιχείο για την 
ανάλυση των δεδοµένων και αυτό γιατί το µέγεθος των αστικών περιοχών, οι διαφόρων ειδών 
καλλιέργειες και φυσικές καλύψεις βλάστησης όπως φυλλοβόλα δένδρα, κωνοφόρα, µακί, 
καλαµιώνες αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως δασοπονία, βόσκηση, 
βιοµηχανικές περιοχές, επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην οικολογική ποιότητα των 
επιφανειακών υδάτων. 
Πλέον των στοιχείων αυτών θα πρέπει να αναφέρεται και η παρουσία φυσικών ή τεχνητών 
λιµνών ανάντη του σηµείου δειγµατοληψιών, η µέση κλίση της λεκάνης απορροής, το εύρος 
της πληµµυρικής επιφάνειας, η χρήση γης σε απόσταση 1km στο σηµείο δειγµατοληψιών, ο 
τύπος της κοιλάδας κ.ά. 
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Εικόνα 5. Κάλυψη και χρήσεις γης τµήµατος του άνω ρού του ποταµού 
Αλιάκµονα. 
 

Ένας άλλος διαχωρισµός είναι και το τµήµα του ποταµού το οποίο µελετάται και αυτό γιατί 
τα ανάντη  µε τα κατάντη τµήµατα των ποταµών διαφοροποιούνται µορφολογικά και 
υδρολογικά (Εικόνες 6 και 7), µε άµεση επίδραση στην βενθική πανίδα αλλά και σε άλλους 
βιοτικούς και αβιοτικούς χαρακτήρες οι οποίοι σχετίζονται µε αυτήν. 
Πληρέστερος δε χαρακτηρίζεται ο διαχωρισµός του ποταµού στα εξής τµήµατα: 
• Κρύον 

• Εύκρηνον 

• Υπόκρηνον 

• Επίρειθρον 

• Μετάρειθρον 

• Υπόρειθρον 

• Επιπόταµον 

• Μεταπόταµον 

• Υποπόταµον  
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Μορφολογία και υδρολογία ποταµού 
 
Βασικό στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διαχωρισµός των ποταµών µε 

υδρολογικά κριτήρια, δηλαδή σε: 
 

 Ποταµούς συνεχούς ροής 

 Ποταµούς διαλείπουσας ροής (ξηροί χειµώνα ή καλοκαίρι) 

 Ποταµούς µε απρόβλεπτο υδρολογικό καθεστώς (κατάντη υδροηλεκτρικών 

φραγµάτων ) 

Επίσης, πληροφορίες οι οποίες αφορούν την παροχή τόσο σε ετήσια , όσο και σε µηνιαία 
βάση είναι αρκετά χρήσιµες. 

 
 

 
 
Εικόνα 6. Άνω ρους του Αλφειού ποταµού. 
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Εικόνα 7. Εκβολικό σύστηµα ποταµού του ποταµού Αλφειού. 
 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην µορφολογία του ποταµού ανάντη και κατάντη σηµείου 
δειγµατοληψιών 
 
Επειδή κάθε είδους επίδραση έχει άµεση ή έµµεση επίδραση στην οικολογική δοµή του 
συστήµατος, στο τοµέα αυτό πρέπει να αναφέρονται τροποποιήσεις του ποταµού (Εικόνα 8), 
ευθυγραµµίσεις, διοχέτευση ποσότητας υδάτων µέσω  αγωγού σε άλλη περιοχή, εξάλειψη 
µαιάνδρων ύπαρξη ή όχι φραγµάτων ανάντη ή κατάντη του δειγµατοληπτικού σηµείου και 
αυτό γιατί γίνεται κατακράτηση ιζήµατος και παρεµπόδιση µεταναστευτικών κινήσεων των 
οργανισµών αντίστοιχα 

 

 
 
Εικόνα 8. Τροποποίηση ποταµού (ποταµός Νέδων). 
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Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην υδρολογία του ποταµού ανάντη και κατάντη 
σηµείου δειγµατοληψιών 
 

Στο τµήµα αυτό περιγράφεται τυχόν αντλήσεις ύδατος για διάφορες χρήσεις, όπως ύδρευση, 
άρδευση ή παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης πρέπει να σηµειώνονται και 
περιοδικές ή µη απελευθερώσεις υδάτινων µαζών. 
 
 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην πληµµυρική επιφάνεια ανάντη και κατάντη σηµείου 
δειγµατοληψιών 
 
Επειδή διάφορες δραστηριότητες λαµβάνουν µέρος στην ευρύτερη κοίτη του ποταµού 
(Εικόνα 9), είναι αναγκαίο να αναφέρονται, όπως η λήψη και επεξεργασία αδρανούς υλικού, 
απουσία φυσικής βλάστησης, µη ενδηµική βλάστηση, κατακρατήσεις ύδατος κ.ά. 
 

 
 
 
Εικόνα 9. Επεξεργασία αδρανούς υλικού σε κοίτη ποταµού. 
 
 
 

Ρύπανση ανάντη και στο σηµείο δειγµατοληψιών 
 
Επειδή πρέπει να είναι σαφές το είδος της επίδρασης της ρύπανσης στους βενθικούς 
οργανισµούς, τόσο στο σηµείο της δειγµατοληψίας όσο και ανάντη, η λεπτοµερής περιγραφή 
των σηµειακών ή διάχυτων πηγών ρύπανσης θεωρείται αναγκαία. Επιβάλλεται η αναφορά 
ευτροφισµού (Εικόνα 10) εάν υπάρχει, ή η παρουσία τυχόν τοξικών υποκατάστατων, 
απόβλητων, λυµάτων κ.ά. 
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Εικόνα 10. Ευτροφισµός σε τµήµα κοίτης ποταµού. 
 

Μορφολογία και υδρολογία στο σηµείο δειγµατοληψίας 
 
Στο τµήµα αυτό περιγράφεται η παροχή (Εικόνα 11) και το µέσο βάθος του ποταµού, το 
σχήµα του ποταµού (µαίανδρος, ευθεία τεχνητή ή φυσική κ.ά.), αριθµός µικροφραγµάτων 
από ξυλώδες υλικό, σκίαση από παρόχθια δένδρα και άλλοι παράγοντες. 
 

 
 
Εικόνα 11. Υπολογισµός παροχής µε χρήση ροόµετρου. 
 

Επίσης περιγράφονται ανθρωπογενείς επιδράσεις στην µορφολογία του ποτάµιου 
οικοσυστήµατος στο σηµείο δειγµατοληψιών, όπως είναι επεµβάσεις στην όχθη ή στην κοίτη 
και από τι είδους υλικό και γενικά κάθε είδους γενικής υποβάθµισης (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 12. Γενική υποβάθµιση όχθης και κοίτης ποταµού. 
 
 

∆είγµατα µακροασπονδύλων και στοιχεία σχετιζόµενα µε αυτά 
 
Τα δείγµατα των µακροασπονδύλων θα πρέπει να λαµβάνονται από όλα τα 
µικροενδιαιτήµατα που απαντώνται και πάντοτε σε συνάρτηση µε την αναλογία έκτασής τους 
και παρουσίας τους. ∆εν κάνουµε δειγµατοληψίες σε περιόδους µετά από έντονη βροχόπτωση 
(Εικόνα 13), λόγω αδυναµίας εκτίµησης µικροενδιαιτηµάτων, καθώς και σε περιοχές κοντά 
σε εκβολικά συστήµατα τόσο τεχνητών λιµνών (Εικόνα 14) όσο και θαλάσσιων περιοχών, 
λόγω του ότι υπάρχει επίδραση από έντονες µεταβολές στάθµης αλλά και από την επίδραση 
της αλατότητας. 

 
 

 
 
Εικόνα 13. Επίδραση έντονης βροχόπτωσης σε ποτάµι (ποταµός Λάδωνας) 
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Εικόνα 14. Εκβολικό σύστηµα ποταµού σε τεχνητή λίµνη 
 

Επίσης συλλέγονται φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά (pH, αγωγιµότητα, διαλυµένο οξυγόνο, 
οσµές, χρώµα νερού, αλκαλικότητα, ολικός φώσφορος, νιτρώδη, νιτρικά, αµµωνιακά, 
BOD5, χλωροφύλλη και άλλα. 
 
 
7. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 
Από τα συλλεχθέντα στοιχεία ή από πληροφορίες επιστηµονικών υπευθύνων από ερευνητικά 
προγράµµατα ή µελέτες (εκπονηθέντα ή υπό εκπόνηση) προκύπτει ότι έχει µελετηθεί ένας 
ικανοποιητικός αριθµός ποταµών και ρυακιών (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Αντίθετα, οι 
µελετηθείσες λίµνες σχετικά µε τα µακροασπόνδυλα είναι µόνο δύο και συγκεκριµένα η 
λίµνη Λυσιµαχεία και Μικρή Πρέσπα. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 
 
Πριν γίνει οποιοδήποτε σχόλιο ή επισήµανση τυχόν ελλείψεων πρέπει να τονισθεί ότι οι 
εργασίες, µελέτες και προγράµµατα δεν κρίνονται για τον σκοπό για τον οποίο 
εκπονήθηκαν, αλλά για την πληρότητα σχετικά µε την ανάπτυξη και απαιτήσεις της 
Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60, καθώς και του παρόντος έργου. 
 
Από την βιβλιογραφία για τα ποτάµια και ρυάκια προκύπτουν τα εξής: 
• Αρκετές εργασίες-έργα-µελέτες-προγράµµατα στερούνται εποχιακών δειγµατοληψιών. 
• Σε µερικές περιπτώσεις το δίκτυο σταθµών ανά ποταµό και σε σχέση µε το µήκος του 

θεωρείται περιορισµένο. 
• Υπάρχει ποικιλία εφαρµογής µεθόδων δειγµατοληψίας. 
• Με µία και µόνο συγκεκριµένη µεθοδολογία δειγµατοληψίας, έχουν εξαχθεί δείκτες οι 

οποίοι έχουν άλλη µέθοδο δειγµατοληψίας παρά  µόνο µε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως 
είναι το Ερευνητικό Πρόγραµµα STAR (Εφαρµοσµένη Μεθοδολογία AQEM, RIVPACS 
και I.B.E., ανά σταθµό δειγµατοληψίας σε ένα ορισµένο δίκτυο σταθµών). 

• Από το προαναφερθέν απαραίτητο υπόβαθρο για την εκτίµηση της οικολογικής 
ποιότητας στο κεφάλαιο Οικολογική Ποιότητα καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, πολύ 
λίγες εργασίες έχουν συλλέξει όλα τα περιγραφόµενα σε αυτά δεδοµένα. 

• Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το επίπεδο προσδιορισµού και συστηµατικής 
ταξινόµησης των βενθικών µακροασπονδύλων (οι προσδιορισµοί που έχουν γίνει είναι 
σε επίπεδο οικογένειας, γένους ή και είδους σε πολλές περιπτώσεις). 
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• ∆εν υπάρχουν πληροφορίες και δεδοµένα σε επίπεδο λεκάνης απορροής (γεωλογία, 
χρήσεις γης, διάχυτες πηγές ρύπων κ.ά.) σε αρκετές περιπτώσεις. 

• ∆εν προσδιορίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις η ακριβής αιτία υποβάθµισης λόγω 
έλλειψης στοιχείων (δηλαδή τι είδος: οργανική ρύπανση, γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, βιοµηχανικές ή αστικές δραστηριότητες ή τροποποίηση ενδιαιτήµατος). 

• Με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έχει ληφθεί υπ΄ όψη η υδροµορφολογία του σηµείου 
δειγµατοληψιών. 

• Σε πολλές περιπτώσεις λείπουν στοιχεία ακριβούς προσδιορισµού σηµείου 
δειγµατοληψιών (γεωγραφικό µήκος και πλάτος καθώς και υψόµετρο). 

• Παλαιότερες ειδικά εργασίες δεν έχουν λάβει υπ’ όψη συνθήκες αναφοράς και 
σύγκρισης συναφών και ίδιας κατηγορίας τµηµάτων ποταµών. 

• Σε τροποποιηµένα συστήµατα υπάρχουν στοιχεία ως επί το πλείστον ανάντη των 
επεµβάσεων. 

• Σε διευθετήσεις ποταµών ή σε τροποποιηµένα τµήµατα ποταµών οι πληροφορίες είναι 
λίγες. 

• Ενδεχοµένως κάποιοι σταθµοί να είναι σε ποτάµια-ρυάκια διαλείπουσας ροής και να 
έχουν ληφθεί ως συνεχούς ροής. 

• Έχει δοθεί έµφαση µόνο σε ποταµούς – ρυάκια συνεχούς ροής. 
• Σε µεταβατικά ύδατα έχουν γίνει πάρα πολύ ελάχιστες δειγµατοληψίες. 
• Ένας αριθµός ποταµών στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν έχει µελετηθεί καθόλου. 
• Στην νησιωτική χώρα υπάρχουν µερικά δεδοµένα από τα Ερευνητικά Προγράµµατα 

AQEM και STAR (βάση δεδοµένων Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 
. 

• Υπάρχουν αρκετά δεδοµένα άνω τµηµάτων ποταµών σε σχέση µε τον κάτω ρού των 
ποταµών. 

• ∆εν έχει γίνει διαχωρισµός διαβατών ή µη διαβατών ποταµών και των αντίστοιχων 
µεθόδων δειγµατοληψιών. 

 
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα και πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τα ποτάµια και τις 
λίµνες της Ελλάδος, ο αριθµός των σταθµών που διαθέτει αρκετά στοιχεία για µεν τα ποτάµια 
δεν θεωρείται αµελητέος όµως για τις λίµνες είναι µηδαµινός (µόνο δύο, Βλέπε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 
 
Για τον λόγο αυτό προτείνονται άµεσα και στο εγγύς µέλλον τα εξής: 

 
• Συλλογή απαραιτήτως όλων των δεδοµένων που υπάρχουν, για την δηµιουργία βάσης 

ιστορικών δεδοµένων, όπως απαιτείται και από την Κοινοτική Οδηγία. 
• Συµπλήρωση δεδοµένων που περιγράφονται στο Πρωτόκολλο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2, 

και τα οποία δεν έχουν υποστεί µεταβολές όπως είναι τα γεωχαρακτηριστικά, η τυπολογία 
και αρκετά άλλα (όχι χηµικά χαρακτηριστικά ή φυσικά –pΗ, οξυγόνο, θερµοκρασία, 
θρεπτικά άλατα κλπ-), για τους υπάρχοντες σταθµούς δειγµατοληψιών µε στοιχεία 
µακροασπονδύλων. 

• Ανάπτυξη τυπολογίας στον Ελλαδικό χώρο. 
• Αξιοποίηση των δεδοµένων που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 

Πρωτόκολλο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2  και του κεφαλαίου ‘Οικολογική Ποιότητα’ 
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καθώς και των κεφαλαίων ‘Μεθοδολογία προσέγγισης βιβλιογραφικών αναφορών’ και 
‘Γενικά για τα µακροασπόνδυλα’. 

• Περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων και επαναξιολόγηση αυτών µετά το πέρας των 
ανωτέρω προτάσεων και µε έµφαση στην ιδιαιτερότητα των βιολογικών χαρακτηριστικών 
και ιδιαιτεροτήτων των οργανισµών (µικροενδιαιτήµατα, τροφική αλυσίδα, προτιµήσεις 
οργανισµών σε καθορισµένες συνθήκες όπως είναι ροή, θερµοκρασίες, βιοτικά και 
αβιοτικά χαρακτηριστικά κ.ά.). 

• Ανάπτυξη συστήµατος καταγραφής και αξιολόγησης ποτάµιων ενδιαιτηµάτων 
αποκλειστικά για την Ελλάδα, αντίστοιχων του RHS (River Habitat Survey). 

• Εκπόνηση ερευνητικών έργων για λίµνες και ποτάµια που θα περιλαµβάνει εργασίες 
πεδίου και συλλογή δεδοµένων ώστε να ενισχυθεί ο επιστηµονικός σκελετός για την 
ανάπτυξη της οικολογικής ποιότητας, τόσο για περιοχές και συστήµατα που δεν έχουν 
µελετηθεί, όσο και συµπληρωµατικά έργα για αυτά που ήδη έχουν µελετηθεί, αλλά οι 
µελέτες αυτές δεν έχουν γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2000/60. 

• Προτεινόµενο δίκτυο επαρκών σταθµών, για τον προσδιορισµό της οικολογικής ποιότητας 
της χώρας σχετικά µε τα ποτάµια και λίµνες. Oι δειγµατοληψίες θα πρέπει να γίνουν σε 
δύο εποχές (υγρή – ξηρή). Mετά το πέρας όλων των κατάλληλων και απαραίτητων 
διεργασιών, θα πρέπει να γίνει επαναληψιµότητα των διεργασιών σε ένα ποσοστό 5-10% 
των σταθµών για επαλήθευση και για διαβαθµονόµηση. 

• Μετά την εκπόνηση του ανωτέρω προγράµµατος, θα πρέπει να εκπαιδευτούν στελέχη των 
αρµόδιων φορέων για την παρακολούθηση των υδατικών οικοσυστηµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΣΤΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ AQEM KAI STAR 

 
(Aπό: www.eu-star.at & www.aqem.de 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ AQEM  ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

(Μεταφρασµένο στα Ελληνικά)  
 
 

(Από: www.aqem.de) 
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Όνοµα θέσης δειγµατοληψίας 
 
 

Ηµεροµηνία Αριθµός 
δείγµατος 

Στοιχεία Ερευνητού  

Πληροφορίες σχετκά µε την θέση: Περιγραφή θέσης 
2 Χώρα 
 

3 Περιφέρεια 

4 Αριθµός χάρτου 

5 Όνοµα ποταµού  

6 Τύπος ποταµού 
 

7 Τάξη ποταµού (Σύστηµα Strahler) 
 

1 Χάρτης (κλίµαξ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Απόσταση από πηγές [km] Χάρτης 
 1:25000 ή 1:50000 

                 

9 Γεωγραφικό µήκος 
 (degree, min, sec) 

10 Γεωγραφικό πλάτος 
(degree, min, sec) 

11 Υψόµετρο σηµείου δειγµατοληψιών [m από θαλάσσια 
επιφάνεια] από χάρτη ή GIS 
 

12 Όνοµα & αριθµός οικοπεριοχής 13 Υποοικοπεριοχή (εάν υφίσταται ) 
 

14 Σύστηµα ποταµού  (Ποταµός εκβάλλον στην θάλασσα)                                                      15 Λεκάνη απορροής [km²] ποταµού ανάντη σηµείου 
δειγµατοληψίας 
 

16 Τυπολογία µεγέθους σύµφωνα µε την Water Framework Directive                                     17  Πυκνότητα επιφανειακής απορροής [km/km²] τουλάχιστον σε 
20 km² µέσα στην λεκάνη απορροής ή εκτός, εάν η γεωλογία είναι 
συγκρίσιµη 
 

18  Γεωλογία λεκάνης απορροής                  (σε 10  
  
[     ] όξινα πυριτικά πετρώµατα 
[     ] βασικά πυριτικά πετρώµατα 
[     ] ανθρακικά πετρώµατα 

% βήµα) 
 
[     ] αλλουβιακές αποθέσεις 
[     ] φλύσχη & µόλασσα 
[     ] λιµναίες αποθέσεις 
[     ] µοραίνες 
 
 

 
 
[     ] ποταµοπαγετώδεις συγκεντρώσεις 
[     ] θαλάσσιες αποθέσεις  
[     ] οργανικοί σχηµατισµοί 
[     ] ασβεστιτικός πηλός 
 
100 % 

19   χρήση γης  στην λεκάνη απορροής   
[     ] φυλλοβόλο αυτόχθονο δάσος 
[     ] κωνοφόρο αυτόχθονο δάσος 
[     ] µικτό αυτόχθονο δάσος 
[     ] υγρότοποι 
[     ] πόες-θαµνότοποι 
[     ] καλάµια 
 

(σε 10 % βήµα)
 [     ] φυσικώς χωρίς βλάστηση 
 [     ] αλπικοί χερσότοποι 
 [     ] στάσιµα ύδατα 
 [     ] µη αυτόχθονο δάσος 
 [     ] µακί 
 [     ] καλλιεργούµενη έκταση 
 
 
 
 

 
  [     ] βοσκότοποι  
  [     ] αποψιλωµένες εκτάσεις 
  [     ] αστικές θέσεις (οικιστικοί) 
  [     ] αστικές θέσεις (βιοµηχανικοί) 
  [     ] λοιπά: ____________ 
  
100 % 

Μορφολογία & υδρολογία ποταµού 

20 Μέση ετήσια παροχή (MQ) [l/s] 21 MNQ [l/s] 22 MHQ [l/s] 

23 MQ Μήνα 
 / MQ Έτος 

Ιαν 
 
 
 
 

Φεβ Μάρ 
 
 

Απρίλ Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστ Σεπτ Οκτ Νοέµβρ ∆εκ 

24 Υδρολογικός τύπος ποταµού 
  µόνιµης ροής                   περιοδικής ροής (συνήθως): __ καλοκαίρι άνυδρο__χειµώνα άνυδρο         επισοδειακής ροής (απρόβλεπτης) 
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Όνοµα θέσης δειγµατοληψίας 
 
 

Ηµεροµηνία Αριθµός 
δείγµατος 

Στοιχεία Ερευνητού  

25 παρουσία λιµνών στην συνέχεια του ποταµού 
ανάντη του σηµείου δειγµατοληψιών    

 Ν    Ο 

26 εύρος πληµµυρικής επιφάνειας [m] 27 µέση κλίση επιπέδου κοιλάδας [%] 

28 µέση κλίση σηµείων κοιλάδας [%] 29 Μορφή κοιλάδας 
 φαράγγι 
 τύπου V 
 κοίλου τύπου 

 
 µαιανδρικού τύπου 
 τύπου U 
 χωρίς διακριτά όρια 

30 χρήση γης στην πληµµυρική επιφάνεια µήκους 
 

[     ] φυλλοβόλο αυτόχθονο δάσος 
[     ] κωνοφόρο αυτόχθονο δάσος 
[     ] µικτό αυτόχθονο δάσος 
[     ] υγρότοποι 
[     ] πόες-θαµνότοποι 
[     ] καλάµια 
 
 

1km      (σε 10 % βήµα)
  
 [     ] φυσικώς χωρίς βλάστηση 
 [     ] αλπικοί χερσότοποι 
 [     ] στάσιµα ύδατα 
 [     ] µη αυτόχθονο δάσος 
 [     ] µακί 
 [     ] καλλιεργούµενη έκταση 
 
 
 

 
   
  [     ] βοσκότοποι  
  [     ] αποψιλωµένες εκτάσεις 
  [     ] αστικές θέσεις (οικιστικοί) 
  [     ] αστικές θέσεις (βιοµηχανικοί) 
  [     ] λοιπά: ____________ 
  
  100 % 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην µορφολογία του ποταµού ανάντη και κατάντη (βλέπε σχόλια): 

ανάντη 31 no. λοιπές κάθετες 
κατασκευές 
 

32 τροποποίηση χειµάρρου 
 Ν  Ο 

33 καναλοποίηση για ναυσιπλοία 
 Ν  Ο 

34 ευθυγράµµιση 
 Ν  Ο 

35 αποµάκρυνση χονδρών ξυλοδών 
θραυσµάτων      Ν  Ο 

36 ευθυγράµιση µαιάνδρων 
 Ν   Ο 

37 αγωγός [m κάτωθι επιφανείας] 
 Ν   Ο  [           m] 

38 κανάλι 
 Ν   Ο 

κατάντη 39 no. λοιπές κάθετες 
κατασκευές 
 

40 τροποποίηση χειµάρρου 
 Ν  Ο 

41 καναλοποίηση για ναυσιπλοία 
 Ν  Ο 

42 ευθυγράµµιση 
 Ν  Ο 

43 αποµάκρυνση χονδρών ξυλοδών 
θραυσµάτων     Ν  Ο 

44 ευθυγράµιση µαιάνδρων 
 Ν  Ο 

45  αγωγός [m κάτωθι επιφανείας] 
 Ν  Ο  [           m] 

46 κανάλι 
 Ν  Ο 

ανάντη 47 no. φράγµατα κατακρατούντα το ίζηµα 
 

48 συνολικό ύψος φραγµάτων κατακρατούντα το ίζηµα [m] 

κατάντη 49  no. φραγµάτων που εµποδίζουν την µετανάστευση 
 

50 συνολικό ύψος φραγµάτων που εµποδίζουν την µετανάστευση [m] 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην υδρολογία: 

ανάντη: 
51 µήκος τµηµάτων µε εναποµείνουσα ροή [m] 

52 σκοπός άντλησης 
 άρδευση    παραγωγή ενέργειας 
 άλλο________ 

53 παλµικές απελευθερώσεις 
 Ν   Ο 

κατάντη: 
54 µήκος τµηµάτων µε εναποµείνουσα ροή [m] 
 

55 σκοπός άντλησης 
 άρδευση    παραγωγή ενέργειας 
 άλλο________ 

 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην πληµυρική επιφάνεια: 
ανάντη 56 κατακρατήσεις (% του µήκους) 

 0 %    10 %  20 %  30 %  40 %    50 %  60 %  70 %  80 %  90 %     100 %  
κατάντη 57 απουσία φυσικής ξυλώδους βλάστησης 

 Ν   Ο 
58 µη αυτόχθονη ξυλώδης βλάστηση    Ν  Ο 

κατάντη 59  κατακρατήσεις ή φράγµατα (% του µήκους) 
 0 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %   

Οργανική ρύπανση ανάντη του σηµείο δειγµατοληψίας: 

60 σηµειακή πηγή 
 Ν  Ο 

61 µη σηµειακή πηγή ρύπανσης 
 Ν  Ο 

62 διάθεση λυµάτων 
 Ν  Ο 

63 ευτροφισµός 
 Ν  Ο 

64 οξίνιση 
 Ν  Ο 

65 εµπλουτισµός µε άσβεστο 
 Ν  Ο 

66 µετάλλευση 
 Ν  Ο 

67 τοξικά υποκατάστατα 
 Ν  Ο 
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Όνοµα θέσης δειγµατοληψίας 
 
 

Ηµεροµηνία Αριθµός 
δείγµατος 

Στοιχεία Ερευνητή        

S l l t d i f ti t b d d j t

Μ λ ί δ λ ί ύ68 µέσο βάθος στο σηµείο ανώτατης πληµµυρικής εκφόρτισης [cm] 
1______ 2______ 3_______ 4________ 5______6______ 7______ 8_______ 9_______ 10______ µέση τιµή_________ 
 

69 σκίαση στο µέγιστο (κάλυψη φυλλώµατος) 
 0 %  20 %  40 %  60 %  80 %  100 % 

70 µέσο εύρος φυσικής ξυλώδους βλάστησης <=> 50 m 
δεξιά ________  αριστερά_______ παρόχθιας ζώνης  
 

71 µορφή καναλιού 
 µαίανδρος   

 
 πολύπλοκο 

 
 αναδιατασσόµενο 

 
 ελαφρές κλίσεις 

 
 περιορισµένο 

 

72 σχέση ελαφράς ροής (riffles) [m] / στάσιµου 
(pools) [m] υπολογισθείσα για µήκος 20Χτο εύρος 
του ποταµού 

73 παρουσία στάσιµων υδάτων στην πληµµυρική επιφάνεια (αριθµός σε µήκος 
ίσο µε το 20πλάσιο εύρος του ποταµού): 
 
______πλευρικά τµήµατα συνδεδεµένα µε το ποτάµι/ρυάκι 
______ προσωρινά πλευρικά τµήµατα πρόσφατα αποσυνδεδεµένα µε το 
ποτάµι/ρυάκι 
______µόνιµα πλευρικά τµήµατα πρόσφατα αποσυνδεδεµένα µε το 
ποτάµι/ρυάκι 
 

 
 

_____πλευρικά τµήµατα παρόντα χρόνια/δεκαετίες πριν στην διαδικασία της 
δηµιουργίας ιλύος 
_____στάσιµα υδατικά σώµατα υπάρχοντα στην πληµµυρική επιφάνεια και 
τροφοδοτούµενα από παραποτάµους 
_____ άλλοι τύποι (διευκρινίστε) ________________ 
 

 

74  αριθµός ξυλοδών φραγµάτων ( POM συγκέντρωση >0.3 m³) / 100 m 
 
 

75 αριθµός κορµών (> 10 cm)/ 100 m τµήµα 
 
 

76 παρόχθια επιφάνεια καλυπτόµενη από δάσος µε ποικίλα είδη <=> 50 m  ανάντη και κατάντη του δειγµατοληπτικού πεδίου 
 0 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 % 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην µορφολογία του ποταµού στο σηµείο δειγµατοληψιών (βλέπε σχόλια): 

77 φράγµατα 
no. _________ συνολικό ύψος_________ 

78 λοιπές κάθετες κατασκευές 
no. _________ συνολικό ύψος _________ 

79 σταθεροποίηση όχθης (σε 10 % διαστήµατα) 
______ σκυρόδεµα χωρίς διάκενα 
______ σκυρόδεµα µε διάκενα 
______ πέτρες 
______ ξύλο 
______ δένδρα 
______ λοιπά υλικά  
 
 

80 σταθεροπίηση κοίτης (σε 10 % διαστήµατα) 
______ σκυρόδεµα χωρίς διάκενα 
______ σκυρόδεµα µε διάκενα 
______ πέτρες  
______ ξύλο  
______ δένδρα  
______ λοιπά υλικά  
 

81 στάσιµα ύδατα 
 Ν  Ο 

82 τροποποίηση χειµάρρου 
 Ν  Ο 

83 καναλοποίηση για ναυτιλία 
 Ν  Ο 

84 ευθυγράµµιση  
 Ν  Ο 

85 αποµάκρυνση CWD 
 Ν  Ο 

86 ευθύγράµιση µαιάνδρων 
 Ν  Ο 

87 αγωγός [m κάτω από επιφάνεια] 
 Ν  Ο [       m] 

88 υπόγειος αγωγός 
 Ν  Ο 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην υδρολογία: 

89  παλµικές απελευθερώσεις ύδατος 
 Ν   Ο 

90 %εναποµείνουσα ροή σε σχέση µε αδιατάραχτα 
σηµεία (χείριστη συνθήκη του χρόνου) 

91 σκοπός άντλησης 
 άρδευση    παραγωγή ενέργειας 
 άλλα________ 

 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην πληµµυρική επιφάνεια: 

92 κατακρατήσεις ύδατοςς στο σηµείο δειγµατοληψειών 
 Ν  Ο 

93 αποµάκρυνση/απουσία φυσικής βλάστησης 
πληµµυρικής επιφάνειας              Ν  Ο 

94 µη αυτόχθονη βλάστηση  
πληµµυρικής επιφάνειας        Ν  Ο  

Οργανική ρύπανση στο σηµείο δειγµατοληψίας: 
95 σηµειακή πηγή ρύπανσης 

 Ν  Ο 
96 µη σηµειακή πηγή ρύπανσης 

 Ν  Ο 
97 διάθεση λυµάτων 

 Ν  Ο 
98 ευτροφισµός 

 Ν  Ο 
99 οξίνιση 

 Ν  Ο 
100 εµπλουτισµός µε άσβεστο 

 Ν  Ο 
101 µετάλλευση 

 Ν  Ο 
102 τοξικά υποκατάστατα 

 Ν  Ο 
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Όνοµα θέσης δειγµατοληψίας Ηµεροµηνία Αριθµός 
δείγµατος 

Στοιχεία Ερευνητή       

Πληροφορίες δειγατοληψιών, καταγραφόµενες κάθε ηµέρα δειγµατοληψίες 
103 Ανόργανα υποστρώµατα 
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Υγροπετρικές 
επιφάνειες 

Υδάτινη επιφάνεια σε ανόργανα υποστρώµατα     

µεγαλιθικές  
> 40 cm 

Άνω πλευρές µεγάλων λίθων, κροκάλλων, ογκολίθων 
κλπ     

µακρολιθικές 
> 20 cm έως 40 cm  

Μεγάλοι λίθοι, κροκαλλών χαλίκι και άµµος 
    

µεσολιθικές 
> 6 cm to 20 cm 

Λίθοι µεγέθους γροθιάς µε ποικιλία ποσοστού 
χαλικιών και άµµου     

µικρολιθικές 
> 2 cm to 6 cm 

Χονδρό χαλίκι µε ποικίλα µεγέθη συµµετοχής 
χονδρόκοκκου ή λεπτόκοκκου χαλικιού     

akal 
> 0.2 cm to 2 cm 

Λεπτό έως µέσου µεγέθους χαλίκι 
    

psammal/ 
psammopelal 
> 6 µm to 2 mm 

Άµµος και λάσπη 
    

άργυλλος < 6 µm Ιλύς, άργηλος, πηλός (ανόργανα)      

 ΣΥΝ = 
100% 

   

104 Βιοτικά µικροενδιαιτήµατα (ως επιπρόσθετη στρώση, 5 % βήµατα) 
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Φυτικοί Επιπλέουσες στρώσεις ή συστάδες, επιστρώσεις 
βακτηρίων ή µυκητώδεις αποχρέµψεις, (συχνά µε 
συγκεντρώσεις αποσαθρώσεων, βρύων ή στρώσεις 
αλγών) (διαφυτικοί: ενδιαίτηµα µέσα σε βλαστώδη 
θέση, στρώσεις φυτών ή συστάδες) 

    

Άλγη Νηµατώδη άλγη, συστάδες αλγών     
Καταδυόµενα 
µακρόφυτα  

Μακρόφυτα, συµπεριλαµβανοµένων βρύων και 
Characeae 

    

Αναδυόµενα 
µακρόφυτα 

π.χ. Typha, Carex, Phragmites     

Ζωντανά τµήµατα 
φυτών ξηράς  

λεπτές ρίζες, επιπλέουσα παρόχθια βλάστηση     

Ξυλώδεις (ξύλο) Κορµοί δένδρων, νεκρά ξύλα, κλαδιά, ρίζες     
CPOM Αποθέσεις χονδρού οργανικού υλικού, π.χ. πεσµένα 

φύλλα 
    

FPOM Αποθέσεις λεπτού οργανικού υλικού      
Βακτήρια λυµάτων 
& µυκητώδεις 
αποχρέµψεις & 
σαπροβιοτικοί 
οργανισµοί 

Βακτήρια λυµάτων & µυκητώδεις αποχρέµψεις, 
(Sphaerotilus, Leptomitus), θειοβακτήρια (π.χ. 
Beggiatoa, Thiothrix), λασπώδη απόβλητα     

Οργανική λάσπη Λάσπη και λασπώδη απόβλητα (οργανική) = πηλάλη     
Θραύσµατα Οργανικό και ανόργανο υλικό αποτιθέµενο στην ζώνη 

κυµατισµού από κινήσεις κυµάτων και αλλαγές 
επιπέδων ύδατος, π.χ. κελύφη διθύρων ή 
γαστεροπόδων  

    

 ΣΥΝ = ΣΥΝ = 100% ΣΥΝ =  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

site name 
 
 

date sample no. investigator           PAGE 5  Sample related information to be recorded at each sampling date (continued) (copy if necessary) 

105 µέσο εύρος ποταµού 106 υπολογισθείσα παροχή [l/s] after KREPS (βλέπε κάτωθι) 

discharge (after KREPS) 

No distance from shoreline [cm] βάθος [cm] ταχύτητα (επιφάνεια) ταχύτητα (πυθµένας) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

107 χρώµα 
 γαλάζιο  grey   ερυθρό  πράσινο  

brown  άχρωµο 

108 οσµές 
 Ν    Ο 

109 αφροί 
 Ν    no 

110 pH 111 αγωγιµότητα [µS/cm] 

112 φαινόµενα αναγωγής (σιδηροσουλφίδια 
κάτω από πέτρες) 

 Ν    Ο 

113 λύµατα 
 Ν    Ο 

114  περιεκτικότητα διαλελυµένου 
οξυγόνου  [mg/l] 

115 κορεσµένο οξυγόνο [%] 

116 Sample replicates (v= ταχύτητα ρεύµατος) 
no  µικροενδιαίτηµα βάθος [cm] v [m/s] Pool or 

riffle 
no  µικροενδιαίτηµα βάθος [cm] v [m/s] Pool or 

riffle 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     
117 µέσο βάθος 

 
118 µέγιστο βάθος 

119 µέση ταχύτητα ρεύµατος 
 

120 µέγιστη ταχύτητα ρεύµατος  

Χηµεία 
 
121 αλκαλικότητα [CO3

2-] [mmol/l] 
 

 126 νιτρώδη [mg/l] 
 

 

122 ολική σκληρότητα [mmol/l] 
 

 127 νιτρικά ιόντα [mg/l] 
 

 

123 χλωριόντα [mg/l] 
 

 128 όρθο-φωσφορικά [µg/l] 
 

 

124 βιολογικώς απαιτούµενο οξυγόνο [mg/l] 
BOD5 

 120 ολικός φώσφορος [µg/l] 
 

 

125 αµµωνιακά ιόντα [mg/l] 
 

 130 χλωροφύλλη [µg/l]  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όνοµα θέσης δειγµατοληψίας 
 

Ηµεροµηνία Αριθµός 
δείγµατος 

Στοιχεία Ερευνητή       

Πληροφορίες δειγατοληψιών, καταγραφόµενες κάθε ηµέρα δειγµατοληψίες 

105 µέσο εύρος ποταµού 106 υπολογισθείσα παροχή [l/s] after KREPS (βλέπε κάτωθι) 

παροχή (after KREPS) 

No Απόσταση από όχθη [cm] βάθος [cm] ταχύτητα (επιφάνεια) ταχύτητα (πυθµένας) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

107 χρώµα 
 γαλάζιο  γκρίζο   ερυθρό  πράσινο 
 καφέ  άχρωµο 

108 οσµές 
 Ν    Ο 

109 αφροί 
 Ν    no 

110 pH 111 αγωγιµότητα [µS/cm] 

112 φαινόµενα αναγωγής (σιδηροσουλφίδια 
κάτω από πέτρες) 

 Ν    Ο 

113 λύµατα 
 Ν    Ο 

114  περιεκτικότητα διαλελυµένου 
οξυγόνου  [mg/l] 

115 κεκορεσµένο οξυγόνο [%] 

116 ∆ειγµατοληπτικές επιφάνειες (v= ταχύτητα ρεύµατος) 
no  µικροενδιαίτηµα βάθος [cm] v [m/s] Στάσιµο ή 

τρεχούµενο 
no  µικροενδιαίτηµα βάθος [cm] v [m/s] Στάσιµο ή 

τρεχούµενο 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     
117 µέσο βάθος 

 
118 µέγιστο βάθος 

119 µέση ταχύτητα ρεύµατος 
 

120 µέγιστη ταχύτητα ρεύµατος  

Χηµεία 
 
121  αλκαλικότητα [CO3

2-] [mmol/l] 
 

 126  νιτρώδη [mg/l] 
 

 

122  ολική σκληρότητα [mmol/l] 
 

 127  νιτρικά ιόντα [mg/l] 
 

 

123  χλωριόντα [mg/l] 
 

 128  όρθο-φωσφορικά [µg/l] 
 

 

124 βιολογικώς απαιτούµενο οξυγόνο [mg/l] 
BOD5 

 120  ολικός φώσφορος [µg/l] 
 

 

125  αµµωνιακά ιόντα [mg/l] 
 

 130  χλωροφύλλη [µg/l]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

154

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Μ.∆.: Μεθοδολογία ∆ειγµατοληψίας, Ε.Κ.: Εποχιακή Κάλυψη, Σ.Ε.: Συστηµατικό Επίπεδο, Γ.Κ.: Γεωγραφική 
Κατανοµή, Υ/Μ: Υδροµορφολογία, Ε: Επαρκής, Α: Ανεπαρκής, Ι: Ικανοποιητική, Ν: Ναι, Ο: Όχι 

 
 
1) STAR (Standardisation of River Classifications): 

Framework method for calibrating different biological survey results against ecological 

quality classifications to be developed for the Water Framework Directive. 

Contract No: EVK1- CT 2001-00089. 
Χρονική διάρκεια: Ιανουάριος 2002 – ∆εκέµβριος 2004. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Χ. Γκρίτζαλης (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ). 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ 
Πάµισος Πάµισος 4 Μεσσηνία Ε Α Ε Ι Ν 
Πάµισος Άγιος Φλώρος 1 Μεσσηνία Ε Α Ε Ι Ν 
Κράθις Κράθις  1 Αχαία Ε Ε Ε Α Ν 
Αλφειός  Τσουράκι  2 Ηλεία Ε Ε Ε Ε Ν 
Περιστεριά  Περιστεριά 2 Μεσσηνία Ε Ε Ε Ι Ν 
Σπερχειός  Γοργοπόταµος 2 Φθοιώτις Ε Ε Ε Ι Ν 
Γαδουράς Γαδουράς 1 Ρόδος Ε Ε Ε Α Ν 
Κοιλιάρης Κοιλιάρης 1 Χανιά Ε Ε Ε Α Ν 
Πείρος Πείρος 1 Ηλεία Ε Ε Ε Α Ν 
Αντιάς Αντιάς 1 Εύβοια Ε Α Ε Ι Ν 
Πλατανιστός Πλατανιστός 1 Εύβοια Ε Α Ε Ι Ν 
∆ηµοσάρης ∆ηµσάρης 1 Εύβοια Ε Α Ε Ι Ν 
Εγκαρές Εγκαρές 1 Νάξος Ε Α Ε Ι Ν 
Τσιβδογιάννη Τσιβδογιάννη 1 Σαµοθράκη Ε Ε Ε Ι Ν 
Αµφίλισσος Αµφίλισσος 1 Σάµος Ε Α Ε Ι Ν 
Ασπροπόταµος Ασπροπόταµος 1 Άνδρος Ε Α Ε Ι Ν 
Ευεργέτουλας Ευεργέτουλας 1 Λέσβος Ε Α Ε Α Ν 
Αµπελικό Αµπελικό 1 Λέσβος Ε Α Ε Ι Ν 
Κοκόρεµα Κοκόρεµα 1 Σάµος Ε Α Ε Ι Ν 
Κόσσυνθος Κόσσυνθος 1 Ξάνθη Ε Α Ε Ι Ν 
Αξιός Λύγκος  3 Φλώρινα Ε Α Ε Ι Ν 
Κοµψάτος Κοµψάτος 1 Ξάνθη Ε Α Ε Α Ν 
Αλιάκµονας Βενέτικος 1 Γρεβενά Ε Α Ε Α Ν 
Νέστος Αρκουδόρεµα 1 Σέρρες Ε Α Ε Α Ν 
Νέστος Παρ. Αρκουδορέµατος 1 Σέρρες Ε Α Ε Ι Ν 
Αλιάκµονας Αλιάκµονας 2 Καστοριά Ε Α Ε Α Ν 

 
2) AQEM Project 

‘The Development and Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological 

Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates’ 

Contract No: EVK1-CT-1999-00027. 
 
Χρονική διάρκεια: Μάρτιος 2000 - Φεβρουάριος 2002 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Ν. Σκουλικίδης (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ). 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ.
Γαδουράς Γαδουράς 1 Ρόδος Ε Ε Ε Α 
Λουτάνης Λουτάνης 1 Ρόδος Ε Ε Ε Α 
Σιανίτης Σιανίτης 1 Ρόδος Ε Ε Ε Α 
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Κοκόρεµα Κοκόρεµα 1 Σάµος Ε Ε Ε Α 
Αµφίλισσος Αµφίλισσος 2 Σάµος Ε Ε Ε Α 
Φονιάς Φονιάς 1 Σαµοθράκη Ε Ε Ε Ι 
Τσιβδογιάννη Τσιβδογιάννη 1 Σαµοθράκη Ε Ε Ε Ι 
Κοιλιάρης Κοιλιάρης 1 Κρήτη Ε Ε Ε Α 
Αλφειός Τσουράκι 1 Ηλεία Ε Ε Ε Ι 
Νέδα Νέδα 3 Μεσσηνία Ε Ε Ε Ε 
Αλφειός Στενό 1 Αρκαδία Ε Ε Ε Ι 
Αλφειός Λούσιος 1 Αρκαδία Ε Ε Ε Α 
Αώος Αώος 1 Ιωάννινα Ε Ε Ε Α 
Λούρος Λούρος 1 Πρέβεζα Ε Ε Ε Α 
Πηνειός Ελασσώνα 1 Λάρισα Ε Ε Ε Α 
Ονόχωνος Ονόχωνος 2 Κέδρος Ε Ε Ε Ι 
Κόσσυνθος Κόσσυνθος 1 Ξάνθη Ε Ε Ε Α 
Βοσβόζης Βοσβόζης 2 Ροδόπη Ε Ε Ε Ι 
Νέστος Αρκουδόρεµα 1 Σέρρες Ε Ε Ε Α 
Νέστος  Παρ. Αρκουδορέµατος 1 Σέρρες Ε Ε Ε Ι 
Αλιάκµονας Αλιάκµονας 3 Καστοριά Ε Ε Ε Α 
Καλαµάς Παλιουρής 1 Ιωάννινα Ε Ε Ε Α 
Γεροπόταµος Ληθαίος 1 Ηράκλειο Ε Ε Ε Ι 
Αναποδιάρης Αναποδιάρης 1 Ηράκλειο Ε Ε Ε Ι 
Πάµισος Πάµισος 2 Μεσσηνία Ε Ε Ε Α 
Αλφειός Αλφειός 1 Αρκαδία Ε Ε Ε Α 
Λισσός Λισσός 1 Θράκη Ε Α Ε Α 
Στρυµών Ποροϊων 1 Σέρρες Ε Ε Ε Ι 
Λύγκος Λύγκος 3 Φλώρινα Ε Ε Ε Ι 
Αλιάκµων Αλιάκµων 4 ∆υτ. Μακεδονία Ε Ε Ε Α 

 
 

3) LIFE (DG XI/EC/EU) 

«Implementation of management for Tavropos Lake area in Greece». 

Ποταµοί: Όλοι οι ποταµοχείµµαροι της λίµνης Ταυρωπού 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Στοιχεία υδροµορφολογίας: Ικανοποιητικά 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Χρονική διάρκεια: 2000 -2001. 
Φορέας υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.).  
 
 
4) DAC (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) 

«Πρόγραµµα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού δικτύου τριών 

διαφορετικών γειτονικών τύπων οικοσυστηµάτων: ποταµός Αώος (Vjose), λιµνοθάλασα 

Narta και νησιά Zverneci και Εθνικός δρυµός Llogοra». 

Ποταµοί: Αώος (24 σταθµοί) 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Στοιχεία υδροµορφολογίας: Επαρκή 
Χρονική διάρκεια: 2001 –2002. 
Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ζωολογίας, Βιολογικού Τµήµατος, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
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5) DAC (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.): «∆ιασυνοριακή συνεργασία για την προστασία και διαχείριση 

των νερών του ποταµού Αξιού».  

Ποταµοί: Αξιός (16 σταθµοί) 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Στοιχεία υδροµορφολογίας: Επαρκή 
      Χρονική διάρκεια: 2001–2002.  
Φορέας υλοποίησης: Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. 
 
 
6) LIFE (DG XI/EC/EU) 

«Actions for the development of integrated management at the river basins and deltas of 2 

rivers. The Kalamas river (Greece) case and Lynher river (Un.Kingdom).  

Ποταµοί: Καλαµάς (5 σταθµοί) 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Στοιχεία υδροµορφολογίας: Ικανοποιητικά 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Χρονική διάρκεια: 1999 -2000.  
Φορέας υλοποίησης: ΤΕΙ Ηπείρου.  
 
 
7) Έργο (TVX Hellas A.E.) 

«Εκπόνηση µελέτης για την αποτύπωση της υδατικής οικολογίας σε ρεύµατα των περιοχών 

Σκουριών και Ολυµπιάδος. Ανάλυση βιολογικών δεικτών - Βενθικά µακροασπόνδυλα.».  

Χρονική διάρκεια: 1997-1998. 
Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ζωολογίας, Βιολογικού Τµήµατος, ΑΠΘ. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ.
Ασπρόλακας Ασπρόλακας 18 Χαλκιδική Ε Ε Ε Ε 
Κοκκινόλακας Κοκκινόλακας 18 Χαλκιδική Ε Ε Ε Ε 
Κερασιά Κερασιά 18 Χαλκιδική Ε Ε Ε Ε 
Πιαβίτσα Πιαβίτσα 18 Χαλκιδική Ε Ε Ε Ε 
Μαυρόλακκας Μαυρόλακκας 18 Χαλκιδική Ε Ε Ε Ε 

 

 

8) Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 95 (ΓΓΕΤ) 

«Εκτίµηση και πρόβλεψη της ποιότητας των ρεόντων υδάτων της Βορείου Ελλάδας».  

Ποταµοί: Αξιός και Αλιάκµονας 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Χρονική διάρκεια: 1996 -1998. 
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Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ζωολογίας, Βιολογικού Τµήµατος, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
 
 
9) Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας (Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα) 

«Έλεγχος της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Κ. και ∆. Μακεδονίας 

µε χρήση βιολογικών δεικτών».  

Ποταµοί: Αξιός 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Στοιχεία υδροµορφολογίας: Επαρκή 
Χρονική διάρκεια: 1996 -1998. 
Φορέας υλοποίησης: Βιολογικού Τµήµατος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
 
10) Binoculars, DG XII) 

«Biogeochemical nutrients cycling in large systems».  

Ποταµοί: Αλιάκµονας 
Εποχιακή κάλυψη: Επαρκής 
Μέθοδος δειγµατοληψίας: Επαρκής 
Συστηµατικό επίπεδο: Επαρκές 
Χρονική διάρκεια: 1995 – 1996. 
Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
 
 
11) Ευρωπαϊκή Ένωση / ISPRA. 

‘‘Environmental impact of EU Policies on Acheloos River: Watershed description and data 

collection.’’ 

Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2001. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ε.Κ.Θ.Ε.: ∆ρ. Ν. Σκουλικίδης. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ.
Αχελώος Παραπόταµοι (5) 5 ∆υτ. Ελλάδα Ε Α Ε Α 

 
 
12) ∆ΕΠΑ 

‘‘Περιβαλλοντική παρακολούθηση ως προς τις επιπτώσεις της διέλευσης του αγωγού 

Φυσικού Αερίου από τους ποταµούς Πηνειό, Αξιό, Αλιάκµονα και Στρυµόνα’’ 

Τελική Τεχνική Έκθεση.  ΕΚΘΕ, 1998 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Ν.Θ. Σκουλικίδης. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ 
Αλιάκµονας Αλιάκµονας 2 Μακεδονία Ε Ε Ε Α Ο 
Αξιός Αξιός 2 Μακεδονία Ε Ε Ε Α Ο 
Στρυµών Στρυµών 2 Μακεδονία Ε Ε Ε Α Ο 
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13)  ‘‘Περιβαλλοντική Μελέτη της λεκάνης απορροής του κόλπου Καλλονής, στα 

πλαίσια του προγράµµατος “Έρευνα δοµής και λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος 

του Κόλπου Καλλονής” (ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ).’’ 

Ν. Σκουλικίδης & Κ. Γκρίτζαλης 
Τελική Έκθεση.  Ε.Κ.Θ.Ε., 1995 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΕΥ: ∆ρ. Ν. Σκουλικίδης. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ 
Τσικνιάς Τσικνιάς 1 Ν. Λέσβος Α Α Ε Α Ο 
Βούβαρης Βούβαρης 1 Ν. Λέσβος Α Α Ε Α Ο 
Ποταµιά Ποταµιά 1 Ν. Λέσβος Α Α Ε Α Ο 

 
 

14) ‘‘Ωκεανογραφική µελέτη Αµβρακικού Κόλπου. Νο 7. Εσωτερικά Ύδατα – Παράκτια 

Ζώνη.’’ 

Θ. Κουσουρής, Α. ∆ιαπούλης, Η. Μπερταχάς & Κ. Γκρίτζαλης  
Τελική Τεχνική Έκθεση.  Ε.Κ.Θ.Ε., 62 σελ., 1989 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ 
Άραχθος Άραχθος 5 Άρτα Ε Ε Ε Ι Ο 
Λούρος Λούρος 5 Πρέβεζα Ε Ε Ε Ι Ο 

 
 

15) ‘‘Μελέτη Περιβαλλοντικών Μετρήσεων στον Ταµιευτήρα Πολυφύτου.’’ 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Θ. Κουσουρής. 
Τελική Τεχνική Έκθεση.  Ε.Κ.Θ.Ε., 112 σελ. & Παράρτηµα Ι & ΙΙ, 1997. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ 
Αλιάκµονας Αλιάκµονας 13 Μακεδονία Ι Ε Ε Ι Ο 
Αλιάκµονας Βενέτικος 1 Μακεδονία Ι Ε Ε Α Ο 
Αλιάκµονας Γρεβενίτικος 1 Μακεδονία Ι Ε Ε Α Ο 
Αλιάκµονας Κνίδη 1 Μακεδονία Ι Ε Ε Α Ο 

 
 

16) ‘‘Περιβαλλοντικές µετρήσεις στο σύστηµα –Χείµαρροι-Ποτάµια-Λίµνη- του 

Ταµιευτήρα Υ.Η.Σ. «Π. Μπακογιάννης» (Κρεµαστά).’’ 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Θ. Κουσσουρής 
Τελική Τεχνική Έκθεση.  Ε.Κ.Θ.Ε., 22 σελ. & Παράρτηµα Ι, 1994. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ
Αχελώος Αγαλιανός 1 ∆υτ. Ελλάδα Ι Ε Ε Α Ο 
Αχελώος Μέγδοβας 1 ∆υτ. Ελλάδα Ι Ε Ε Α Ο 
Αχελώος Αγραφιώτης 1 ∆υτ. Ελλάδα Ι Ε Ε Α Ο 
Αχελώος Φραγκίστας 1 ∆υτ. Ελλάδα Ι Ε Ε Α Ο 

 
 

17) ‘‘Υδροβιολογική µελέτη και εµπλουτισµός της Τεχνητής Λίµνης του Μόρνου’’ 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Θ. Κουσσουρής 
Τελική Τεχνική Έκθεση.  Ε.Κ.Θ.Ε., 68 σελ. 1991. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ. Υ/Μ
Μόρνος Μόρνος 1 Φωκίς Α Ε Ι Α Ο 
Μόρνος Κόκκινος 1 Φωκίς Α Ε Ι Α Ο 
Μόρνος Γρανιτσόρεµα 1 Φωκίς Α Ε Ι Α Ο 
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18) ‘‘Μελέτη µορφολογικής απεικόνισης γεωφυσικής επισκόπησης και περιβαλλοντικής 

κατάστασης του πυθµένα της Λίµνης Βεγορίτιδας. 

Μέρος Β. Περιβαλλοντική Έρευνα – Μελέτη.’’ 
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Αλφειός Τσουράκι 1 Πελοπόννησος Ε Α Ε Ε Ν 
Αλφειός Ελισσών 1 Πελοπόννησος Ε Α Ε Ι Ο 

 
 
2) KARAOUZAS IOANNIS, 2002. The freshwater quality assessment of the Pamisos 
river (SW Greece) using different European sampling methods. M.Sc., dissertation, Brunel 
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του Α.Π.Θ., Τµήµα Βιολογίας. Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδου – ∆ηµητριάδου Μ.)   
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Μ.Π.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ( Επιβλέπων 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.∆. Ε.Κ. Σ.Ε. Γ.Κ.
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Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΦΥΤΟΒΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΑΜΩΝ THΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 
 
 

1. ΦΥΤΟΒΕΝΘΟΣ (∆ιάτοµα) 
 

1.1 Εξέλιξη της έρευνας στους διατοµικούς δείκτες 
 
Η σηµασία των βιολογικών δεικτών για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων 
έχει αναγνωριστεί κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν 
διάφορες τεχνικές. Ιδιαίτερα οι βενθικοί οργανισµοί που ζουν προσκολληµένοι σε διάφορα 
υποστρώµατα, δεν µπορούν να αποφύγουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης και έχουν 
αποδειχθεί πολύτιµοι ως βιοδείκτες. Οι βιοκοινότητές τους είναι οι πρώτες που θα 
παρουσιάσουν αλλαγές ως αντίδραση στην περιβαλλοντική υποβάθµιση. Γενικά, οι 
εκτιµήσεις του επιπέδου ρύπανσης των ρεόντων υδάτων βασίστηκαν µέχρι σήµερα κυρίως 
στις βιοκοινότητες των διατόµων και των µακροασπονδύλων.  

Τα βενθικά διάτοµα είναι µικροσκοπικά φύκη που ζουν προσκολληµένα σε διάφορα 
υποστρώµατα (φυτοβένθος). Αποτελούν τους βασικούς πρωτογενείς παραγωγούς σε πολλά 
συστήµατα επιφανειακών υδάτων (Peres et al., 1997) και παρέχουν την κύρια πηγή ενέργειας 
σε πολλά υδατικά τροφικά πλέγµατα. Μεταβολές στην ποιότητα ή την ποσότητα της 
παραγωγικότητας των διατόµων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά υψηλότερα τροφικά επίπεδα 
(Patrick, 1978; De Noyelles et al., 1982). Επίσης, λόγω του σύντοµου κύκλου ζωής των 
διατόµων, οι βιοκοινότητες τους αντιδρούν γρήγορα σε φυσικές και χηµικές µεταβολές που 
συµβαίνουν στο περιβάλλον (Round et al., 1990). Τα διάτοµα είναι παρόντα σε όλα τα 
ποτάµια υδροσυστήµατα (Dell’Uomo, 1996) και προσαρµόζονται σε πολλά διαφορετικά 
ενδιαιτήµατα (Lenoir & Coste, 1996). Επιπλέον, η ταξινοµική και η αυτοοικολογία τους 
έχουν µελετηθεί ευρέως. Τα διάτοµα από πολύ νωρίς αποτέλεσαν σηµαντικούς οργανισµούς 
στην προσπάθεια οικολογικής παρακολούθησης των υδάτων µε ευρεία χρήση σε ποικίλα 
οικολογικά συστήµατα. Πρώτος ο Cleve (1884) υπέδειξε τη δυνατότητα διάκρισης 
διαφορετικών υδάτινων µαζών µε βάση την παρουσία διατόµων. Πολλοί άλλοι ερευνητές 
ενίσχυσαν και επέκτειναν τις παρατηρήσεις αυτές στα επόµενα χρόνια και µέχρι σήµερα 
διάφορα συστήµατα προσέγγισης βασισµένα στα διάτοµα έχουν προταθεί µε σκοπό τον 
οικολογικό χαρακτηρισµό ενός οικοσυστήµατος και τη διαπίστωση του βαθµού επιβάρυνσης 
που υφίσταται (Kolkwitz & Marsson, 1908,1909; Liebmann, 1942, 1962; Thomas, 1944; 
Butcher, 1947; Wuhrmann, 1951; Pantle & Buck, 1955a & b; Zelinka & Marvan, 1961; 
Fjerdingstadt, 1962; Sladeček, 1973; Lange-Bertalot, 1979 a & b; Patrick, 1986). 

Tην τελευταία εικοσαετία ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον εντοπισµό των φαινοµένων 
ρύπανσης. Ο Coste (1974) πρότεινε τον χαρακτηρισµό των διατόµων σύµφωνα µε την 
"ευαισθησία" τους ως προς την ρύπανση, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό τον υπολογισµό 
ενός "βιοτικού δείκτη" (Biotic index), ενδεικτικού της ποιότητας των υδάτων. Επίσης, ο 
Descy (1979) καθιέρωσε τον δείκτη διατόµων (Index of Diatoms, Id index) δηµιουργώντας 
αντίστοιχα µία κλίµακα ευαισθησίας των ειδών ως προς την ρύπανση και επιπρόσθετα µία 
κλίµακα "ενδεικτικών τιµών" στη οποία κάθε είδος κατατάσσεται ανάλογα µε την οικολογική 
του ευρύτητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσέγγιση των Decsy & Coste 
(1991). Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη γίνει αποδεκτή στα πλαίσια του Εθνικού δικτύου 
οικολογικής παρακολούθησης των υδάτων σε χώρες της βόρειας Ευρώπης (Γαλλία, Βέλγιο, 
κ.α.). Η εφαρµογή του δείκτη αυτού αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική σε διαφορετικά 
συστήµατα ποταµών και κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Συγκεκριµένα 
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έδειξε πολύ καλή ευαισθησία στην ανίχνευση φαινοµένων ευτροφισµού και οργανικής 
ρύπανσης. Η ανταπόκρισή του στις συγκεντρώσεις των αλάτων αζώτου και φωσφόρου τον 
καθιστά πλεονεκτικότερο έναντι εκείνων που βασίζονται στα µακροασπόνδυλα.  
 
1.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διατοµικών δεικτών 
Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των διατόµων ως οργανισµών δεικτών είναι τα ακόλουθα: 
είναι κοσµοπολιτικοί οργανισµοί, παρόντες σε όλο το µήκος του ποταµού, αναπτύσσονται σε 
ένα καλά καθορισµένο οικολογικό χώρο και είναι ευαίσθητοι σε βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές αλλαγές, δεν υπάρχουν στον κύκλο ζωής τους περίοδοι 
απουσίας, είναι άφθονοι και έχουν σχετικά εύκολες διαδικασίες συλλογής, προετοιµασίας 
παρασκευασµάτων και δυνατότητα αποθήκευσης για συγκριτικές µελέτες, έχουν πυριτικό 
κέλυφος που δεν καταστρέφεται κατά τη µετακίνηση από το υπόστρωµα και που διατηρεί τις 
λεπτοµέρειες-ποικίλσεις στις οποίες στηρίζεται η αναγνώριση, είναι κατάλληλοι λόγω της 
αφθονίας τους για αναλύσεις ποικιλότητας. Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν 
τα εξής: ο προσδιορισµός των ταξινοµικών µονάδων απαιτεί εξειδίκευση (πρόβληµα που 
µπορεί να επιλυθεί µε έναν απλουστευµένο εικονογραφηµένο οδηγό). Επίσης, λόγω του 
µικρού τους µεγέθους απαιτείται παρατήρηση στο µικροσκόπιο σε ισχυρές µεγεθύνσεις. 

Οι βιοκοινότητες των διατόµων αντιδρούν γρηγορότερα από αυτές των µακροασπονδύλων 
στις µεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος και παρέχουν πρόσθετη πληροφορία 
(Muñoz & Prat, 1994). Η χρήση τους για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των 
ρεόντων υδάτων µπορεί να θεωρηθεί όχι µόνο ως επιπρόσθετη ή εναλλακτική άλλων 
µεθόδων, αλλά πολλές φορές η µοναδική βιολογική µέθοδος, στις περιπτώσεις που άλλοι 
κατάλληλοι οργανισµοί απουσιάζουν (Dell’Uomo, 1996).  
 
1.3 Η διεθνής εµπειρία 
Τα διάτοµα χρησιµοποιούνται ήδη διεθνώς σε προγράµµατα παρακολούθησης της ποιότητας 
υδρογραφικών δικτύων. Αυτά τα προγράµµατα στοχεύουν στην εκτίµηση της γενικής 
ποιότητας των υδάτων καθώς επίσης και της οξίνισης (acidification) και του ευτροφισµού 
(Kelly, 1996): Αυστρία και Γερµανία (Schiefele & Schreiner, 1991), Ιταλία (Dell’Uomo, 
1996), Ην. Βασίλειο (Kelly et al., 1996), Ισπανία (Sabater et al., 1996), Φινλανδία (Eloranta 
& Kwandrans, 1996), Βέλγιο (Descy, 1979; Leclercq & Maquet, 1987) και Γαλλία (Coste & 
Leynaud, 1974; Cemagref, 1982, 1984; Prygiel & Coste, 1993, 1996). Οι βιοδείκτες αυτοί, 
όσο απλοί και αν είναι σήµερα στη χρήση τους, προέκυψαν µετά από πολυετή έρευνα 
εξειδικευµένων βοτανικών. Στην εµπειρία αυτή βασίστηκαν οι σύγχρονοι περιβαλλοντολόγοι 
για την αναγνώριση των βιοδεικτών και την εκπόνηση των βιολογικών προσεγγίσεων 
οικολογικής εκτίµησης της ποιότητας των υδάτων. 

Στη Γαλλία, το ενδιαφέρον των υπεύθυνων περιβαλλοντικών αρχών για τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων για τα διάτοµα χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, περίοδο 
όπου εκπονήθηκε ο πρώτος “πίνακας διπλής εισόδου” για την εκτίµηση της ποιότητας των 
φυσικών ρεόντων υδάτων καθώς επίσης και των διαµορφωµένων από τον άνθρωπο καναλιών 
(Coste & Leynaud, 1974). Στις Η.Π.Α., τα φύκη χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση 
της ποιότητας των ποταµών από το 1940 όταν ο R. Patrick ξεκίνησε το πρόγραµµα 
“Diatometer” στην Ακαδηµία των Φυσιογνωστικών Επιστηµών. Μία από τις κύριες αιτίες για 
την αυξανόµενη χρήση των φυκών ως βιοδεικτών στα προγράµµατα παρακολούθησης είναι 
αφ’ενός η αναγνώριση του περιορισµού των µακροασπονδύλων και των ιχθύων ως 
βιοδεικτών και αφ’ετέρου η αξία της χρήσης πολλαπλών οµάδων οργανισµών. Σήµερα στις 
Η.Π.Α. τα µικροφύκη χρησιµοποιούνται για την γενική εκτίµηση της ποιότητας των ρεόντων 
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υδάτων, για την εκτίµηση των επιπτώσεων σηµειακών πηγών ρύπανσης καθώς επίσης και για 
τον καθορισµό “οικοπεριοχών” (ecoregions) (Charles, 1996).  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για την «οικολογική ποιότητα, παρακολούθηση και εκτίµηση της ποικιλότητας της 
χλωρίδας και της ποιότητας των υδάτων», οι φυκολόγοι-βοτανικοί µπορούν να συνεισφέρουν 
σηµαντικά δεδοµένου ότι µέθοδοι που βασίζονται στα διάτοµα χρησιµοποιούνται ήδη σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες σε προγράµµατα ρουτίνας. Επί πλέον, και σε αντίθεση µε όλες τις 
άλλες βιολογικές µεθόδους, έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες από τους ειδικούς πολλών 
Ευρωπαϊκών χωρών (Ην Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ισπανία, 
Ελβετία, Σουηδία, Πολωνία, Εσθονία, Νορβηγία, Τσεχία, Ουγγαρία, Αυστρία και Ολλανδία) 
για την εφαρµογή ενιαίας µεθοδολογίας των δειγµατοληψιών (Kelly et al., 1998), γεγονός 
ιδιαίτερα σηµαντικό για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων. 

 
2- ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ 
 
Ο όρος πλαγκτό (plankton) περιλαµβάνει οργανισµούς που η ενεργητική τους µετακίνηση 
(εάν υπάρχει) είναι µικρότερη από την παθητική δηλαδή από την µετακίνηση που οφείλεται 
στην κυκλοφορία των υδάτινων µαζών. Το πλαγκτό συνήθως αιωρείται στην µάζα του νερού. 
Ο όρος πλαγκτό περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία οργανισµών που ανήκουν σε τελείως 
διαφορετικές ταξινοµικές οµάδες (βακτηριοπλαγκτό, φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό). Το 
φυτοπλαγκτό περιλαµβάνει σχεδόν αποκλειστικά φύκη.  
Στα επιφανειακά νερά, τα διαλυµένα θρεπτικά άλατα και η διερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία 
αποτελούν πηγή ύλης και ενέργειας για τους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς όπως το 
φυτοπλαγκτό, που µε τη σειρά τους παρέχουν οργανική ύλη στο υπόλοιπο τροφικό δίκτυο. 
Επί πλέον, οι οργανισµοί που ζούν στον πυθµένα είναι και αυτοί τροφικά εξαρτηµένοι από το 
υλικό που υπάρχει στα ανώτερα στρώµατα της υδάτινης στήλης (ζωντανό ή νεκρό). Συνεπώς 
το φυτοπλαγκτό αποτελεί τον κεντρικό άξονα που συνδέει φυσικές, χηµικές και βιολογικές 
διεργασίες. Κατά συνέπεια, η γνώση της δοµής και της δυναµικής του φυτοπλαγκτού είναι 
απαραίτητη για την εκτίµηση της βιολογικής και κατ’ επέκταση οικολογικής ποιότητας των 
επιφανειακών νερών.  

 
Στην παρούσα τελική έκθεση αξιολογούνται οι ευρεθείσες βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά 
µε τα ποιοτικά στοιχεία ‘‘φυτοβένθος ’’ στα ποτάµια και ‘‘φυτοπλαγκτό’’ στα ποτάµια και 
στις λίµνες της χώρας µας. 
Η αξιολόγηση της διαθέσιµης πληροφορίας γίνεται για κάθε υδάτινο σώµα ξεχωριστά 
(συγκεκριµένο ποτάµι ή λίµνη) και οι αριθµοί των βιβλιογραφικών αναφορών παραπέµπουν 
στην αρίθµηση της σχετικής βιβλιογραφίας στο παράρτηµα. Γίνεται σχολιασµός 43 υδάτινων 
συστηµάτων βασιζόµενος σε 118 βιβλιογραφικές αναφορές  
Η αξιολόγηση γίνεται σχετικά µε την ποιοτική (α- µεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας, 
β- εποχιακή κάλυψη, γ- συστηµατικό επίπεδο προσδιορισµού ειδών και αριθµός ειδών) και 
ποσοτική (δ- γεωγραφική κάλυψη) επάρκεια των δεδοµένων προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για τη θεµελίωση των ειδικών συνθηκών αναφοράς για κάθε τύπο υδατικού 
σώµατος (όταν αυτοί προκύψουν µετά την τυποποίηση) της χώρας µας και ενδεχόµενα για 
µια ‘‘αρχική αξιολόγηση της κατάστασης’’ για την ταξινόµησή τους. Οταν τα δεδοµένα µας 
δίνουν απλά κάποιες χρήσιµες πληροφορίες θα κωδικοποιούνται µε  ε και στην περίπτωση 
που θεωρούµε ότι είναι τελείως άχρηστα για την εφαρµογή της οδηγίας (για το συγκεκριµένο 
ποιοτικό στοιχείο), µε στ.   
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θέτει η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ), τα 
προγράµµατα οικολογικής παρακολούθησης πρέπει να έχουν εγκατασταθεί µέχρι το 2006 και 
µέχρι το 2004 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα εξής : 
Α- Τυπολογικός χαρακτηρισµός (ταξινόµηση) των υδάτινων συστηµάτων (µεθοδολογία 
κατηγοριοποίησης των ποταµών και λιµνών) της χώρας. 
Β- Ανάλυση των πιέσεων σε όλα τα υδάτινα συστήµατα. 
Γ- Τελικός καθορισµός (θεµελίωση) των συνθηκών αναφοράς. 
 
Είναι προφανές ότι ο χρόνος που αποµένει για την επίτευξη των τριών ανωτέρω στόχων είναι 
ανεπαρκής, ιδιαίτερα για τον καθορισµό των συνθηκών αναφοράς – σχετικά µε τα βιολογικά 
ποιοτικά στοιχεία – για κάθε λιµναίο και ποτάµιο τύπο που θα προκύψει από τον τυπολογικό 
χαρακτηρισµό. Πιθανολογούµε ότι η χώρα δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της Οδηγίας εκτός και αν αλλάξει το χρονοδιάγραµµα και δοθεί παράταση για τον καθορισµό 
των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς αφενός, αφετέρου, η ροή των εθνικών ή 
άλλων χρηµατοδοτήσεων επιτρέψει τη δηµιουργία ικανοποιητικών βάσεων δεδοµένων και 
µιας κρίσιµης οµάδας ειδικευµένων επιστηµόνων. Πρέπει να τονιστεί ότι οι υπάρχουσες 
ερευνητικές οµάδες είναι ποσοτικά ανεπαρκείς τουλάχιστον σε ότι αφορά τα εσωτερικά νερά. 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία καθώς και την Τελική Εκθεση (πρωτόκολλα εργασίας, 14/2/2003) 
της οµάδας CIS 2.3 τη σχετική µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό των 
συνθηκών αναφοράς και των ορίων των τάξεων της οικολογικής κατάστασης των 
εσωτερικών νερών (REFCOND), πρέπει να καθορισθούν τυποχαρακτηριστικές βιολογικές 
συνθήκες οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τις τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων (πχ 
φυτοβένθος και φυτοπλαγκτό) για συγκεκριµένο σύστηµα επιφανειακών νερών όταν η 
οικολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή (αδιατάρακτοι ή ελάχιστα διαταραγµένοι 
τόποι). 
 
Οι µέθοδοι προσδιορισµού των συνθηκών αναφοράς µπορεί: 
1- Να έχουν χωρική βάση (συλλογή δεδοµένων από τόπους αναφοράς). 
2- Να βασίζονται σε µαθηµατικές προσοµοιώσεις (µοντέλα). 
3- Να βασίζονται στην κρίση των ειδικών επιστηµόνων. 
 
Σχετικά µε την µέθοδο που βασίζεται σε µοντέλα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ιστορικά, 
παλαιοντολογικά και άλλα διαθέσιµα δεδοµένα τα οποία να παρέχουν επαρκές επίπεδο 
εµπιστοσύνης για τις τιµές των συνθηκών αναφοράς. Ενώ σε πολλές Ευρωπαικές χώρες 
(Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο κλπ…) υπάρχουν τέτοια δεδοµένα, στην Ελλάδα εκλείπουν και 
αυτό για όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα εσωτερικά νερά.  
Η µέθοδος που βασίζεται στην κρίση των ειδικών επιστηµόνων, δέχτηκε έντονη κριτική 
(REFCOND):  συνήθως συνίσταται σε µια αφηγηµατική κατάθεση των προσδοκώµενων 
συνθηκών αναφοράς (έλλειψη ποσοτικής έκφρασης) και υποκειµενικότητα. Ωστόσο, η γνώµη 
των ειδικών επιστηµόνων µπορεί να δώσει λύσεις όταν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός τόπων 
υψηλής οικολογικής κατάστασης. Στο REFCOND υπογραµµίζεται ότι “η κρίση των ειδικών 
επιστηµόνων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό τυποχαρακτηριστικών συνθηκών 
αναφοράς όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί άλλη µέθοδος”. 
Η µέθοδος µε χωρική βάση είναι η µόνη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό 
των τυποχαρακτηριστικών βιολογικών συνθηκών αναφοράς στην Ελλάδα, ενδεχόµενα σε 
συνδυασµό µε την κρίση των ειδικών επιστηµόνων. 
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Θα πρέπει λοιπόν να καταρτισθεί δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο συστήµατος επιφανειακών 
νερών, τύπο που θα προκύψει από την τυπολογία. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει 
επαρκή αριθµό τόπων υψηλής οικολογικής κατάστασης ώστε να παρέχεται επαρκής 
εµπιστοσύνη για τις τιµές των συνθηκών αναφοράς. Είναι προφανές ότι η µέθοδος µε χωρική 
βάση “κοστίζει πολύ” όπως επισηµαίνεται και στο REFCOND.  

 
Στην παρούσα µελέτη έγινε αξιολόγηση των διαθέσιµων βιβλιογραφικών δεδοµένων σχετικά 
µε το φυτοβένθος και φυτοπλαγκτό λιµνών και ποταµών της Ελλάδας. Η αξιολόγηση αυτή 
έγινε ως προς την ποιοτική και ποσοτική τους επάρκεια. Σε ότι αφορά την ποιοτική τους 
επάρκεια, η µεθοδολογία δειγµατοληψίας (κωδ. α) κρίνεται είτε ικανοποιητική είτε µη 
ικανοποιητική, η εποχιακή κάλυψη (κωδ. β) επαρκής-ανεπαρκής και το συστηµατικό επίπεδο 
προσδιορισµού ειδών (κωδ.γ) ικανοποιητικό-µη ικανοποιητικό. Σε ότι αφορά την ποσοτική 
τους επάρκεια, η γεωγραφική κάλυψη (κωδ. δ) κρίνεται είτε επαρκής είτε ανεπαρκής. Η 
αξιολόγηση αυτή έγινε ξεχωριστά για κάθε υδάτινο σύστηµα ανεξάρτητα από το σε ποιόν 
τύπο εσωτερικών νερών καταταχθεί µετά την τυποποίηση (ταξινόµηση). 

 
Τα στοιχεία που βρέθηκαν σχετικά µε το φυτοβένθος στα ποτάµια και το φυτοπλαγκτό σε 
λίµνες και ποτάµια αφορούν 43 υδάτινα συστήµατα (λίµνες και ποτάµια). 
Πρέπει να τονιστεί ότι το ποιοτικό στοιχείο φυτοπλαγκτό στα ποτάµια δεν είναι πλέον 
απαραίτητο δεδοµένου ότι η χρησιµοποίησή του ως δείκτη περιορίζεται στα πολύ µεγάλα και 
µε αργή ροή ποτάµια (Τελική Εκθεση-πρωτόκολλα εργασίας, 15/11/2002, της οµάδας 
εργασίας 2.7 τη σχετική µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση της 
ποιότητας των νερών). 
Συνεπώς, από τα ανωτέρω αναφερθέντα 43 υδάτινα συστήµατα, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν από τους ειδικούς επιστήµονες τα δεδοµένα που αφορούν το φυτοβένθος 
σε 4 ποτάµια (Αλφειός, Πελ. Πηνειός, Καλαµάς, Αχέροντας) και τα δεδοµένα που αφορούν 
το φυτοπλαγκτό σε 10 λίµνες (Αµβρακία, Βεγορίτιδα, Βιστωνίδα, Βόλβη, Καστοριά, Μικρή 
Πρέσπα, Τριχωνίδα, Τ.Λ. Θησαυρού-Νέστου, Τ.Λ. Πολυφύτου-Αλιάκµονα, Τ.Λ. Πλαστήρα-
Ταυρωπού). 
Τα ποιοτικά στοιχεία φυτοβένθος και φυτοπλαγκτό των ανωτέρω συστηµάτων µπορούν 
ενδεχόµενα να χρησιµοποιηθούν για την θεµελίωση συνθηκών αναφοράς γι αυτά τα ποιοτικά 
στοιχεία στους τύπους που θα ανήκουν τα συγκεκριµένα υδάτινα συστήµατα καθώς και µια 
πρώτη αξιολόγηση της οικολογικής τους κατάστασης, κατόπιν επεξεργασίας από τους 
ειδικούς επιστήµονες.  

 
Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες τυποχα ρακτηριστικές 
βιοκοινωνίες για το φυτοβένθος στα ποτάµια θα πρέπει να βασίζονται στη σύνθεση 
(κατάλογος ειδών) και την αφθονία τους (σχετική ή απόλυτη) και για το φυτοπλαγκτό στις 
λίµνες, στη σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα. Αυτές οι συνιστώσες θα πρέπει να λαµβάνουν µια 
αριθµητική τιµή, γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός δείκτη ο οποίος θα συνθέτει 
αυτές τις συνιστώσες. 
Στην περίπτωση που είναι δύσκολο να ορισθούν τυποχαρακτηριστικές βιοκοινωνίες για 
κάποιο ποιοτικό στοιχείο (έχει πχ µεγάλο βαθµό φυσικής διακύµανσης), µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν άλλες συνιστώσες του δεδοµένου ποιοτικού στοιχείου όπως πχ ο αριθµός 
των ειδών ή η παρουσία ευαίσθητων ειδών. Οι δείκτες ποικιλότητας είναι µια συνιστώσα που 
θα την συνιστούσαµε µόνο σαν συµπληρωµατικό στοιχείο, τουλάχιστον σε ότι αφορά το 
φυτοβένθος στα ποτάµια.  

 
Οι απαιτήσεις της Οδηγίας οι σχετικές µε τα επίπεδα εµπιστοσύνης των τιµών των συνθηκών 
αναφοράς προϋποθέτουν σχετικές βάσεις µε δεδοµένα πολλών ετών για µια ικανοποιητική 
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εκτίµηση των χρονικών µεταβολών. Τέτοιες βάσεις δεδοµένων είναι απαραίτητες αλλά 
µπορεί να είναι διαθέσιµες και µετά το έτος 2009. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΦΥΤΟΒΕΝΘΟΣ 
 
1. Αλφειός  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 1, 10, 14  
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
2. Άραχθος 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 9, 11 
   α- Ικανοποιητική  
   β- Ανεπαρκής   
   Τα πρωτογενή στοιχεία → στο αρχείο των συγγραφέων 
 
3. ∆έλτα Αχελώου  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 15 
   ε- ∆ίνονται κάποιες χρήσιµες πληροφορίες  
 
4. Αχέροντας 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 10, 14 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
5. Έρκεινας  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 4, 5 
   α- Ικανοποιητική µόνο ως προς τη µεθοδολογία δειγµατοληψίας  
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Αξιοποιήσιµος ενδεχοµένως µόνο ο κατάλογος των ειδών  
   δ- Ανεπαρκής  
 
6. Καλαµάς  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 10, 14 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
7. Λούρος  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 9, 11 
   α- Ικανοποιητική  
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   β- Ανεπαρκής   
   Τα πρωτογενή στοιχεία → στο αρχείο των συγγραφέων 
 
8. Πελ. Πηνειός  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 1, 10, 14 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
9. Ποδονίφτης 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 12, 13 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
10. Ρέµατα Στρατωνικού όρους  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 2, 3, 6, 7 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
11. Ρέµατα περιοχής λίµνης Ταυρωπού  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 8 
   Συνέδριο, τα πρωτογενή στοιχεία → στο αρχείο των συγγραφέων  
 
 
 
ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ 
 
12. Αλιάκµονας  
Βιβλιογραφικές αναφορές :16, 17, 21 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
13. Αξιός  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 20 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
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14. Αχελώος  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 22, 23, 24 
   γ- Αξιοποιήσιµος ενδεχοµένως µόνο ο κατάλογος των ειδών   
 
15. Νέστος 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 19 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
16. Στρυµώνας   
Βιβλιογραφικές αναφορές : 18 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
 
 
ΛΙΜΝΕΣ 
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ  
 
17. Αµβρακία 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 35, 42, 46, 51, 58, 62, 63, 65, 76, 87, 91, 97, 105, 106. 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
18. Βεγορίτιδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 37, 38, 42, 49, 76, 81, 111 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
   ε- ∆ίνονται στοιχεία βιοµάζας φυτοπλαγκτού / χαρακτηρίζεται ως ευτροφική  
 
19. Βιστωνίδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 42, 76, 112, 114 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
   ε- ∆ίνονται στοιχεία για συγκέντρωση της χλωροφύλλης α και αναφέρεται ‘άνθος’  



 177

       νερού κυανοφυκών   
 
20. Βόλβη 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 37, 38, 41, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 76, 93, 118 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
21. Βουλκαρία 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 67, 97 
   α- Ικανοποιητική  
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Μη ικανοποιητικό 
   δ- Ανεπαρκής  
   ε- Κάποια σχόλια για οµάδες και γένη φυτοπλαγκτού 
 
22. ∆οϊράνη  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 28, 29, 42, 68, 69, 70, 76, 114, 118 
   α- Σε κάποιες εργασίες είναι ικανοποιητική  
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
   ε- ∆ίνονται τιµές για τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης α και την αφθονία και  
       χαρακτηρίζεται ως ευτροφική  
         
23. ∆ρακολίµνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 83 
   Συνέδριο, τα πρωτογενή στοιχεία → στο αρχείο των συγγραφέων  
 
24. Καστοριά 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 31, 42, 72, 75, 76, 78, 98, 109, 113, 118 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
   ε- Χαρακτηρίζεται ως εύτροφη, αναφέρεται ‘άνθος’ νερού και παρουσία τοξικών  
       κυανοβακτηρίων   
 
 
25. Κερκίνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 40, 107, 117 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Μάλλον ανεπαρκής  
   γ- ∆ίνεται περιορισµένος κατάλογος ειδών φυτοπλαγκτού   
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26. Κορώνεια 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 42, 50, 76, 79, 114, 118 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
27. Λυσιµαχία 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 42, 60, 62, 65, 67, 76, 97, 106 
   α- Ικανοποιητική  
   β- Σαφώς ανεπαρκής  
   γ- Μη ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
   ε- ∆ίνονται στοιχεία για τη συγκέντρωση χλωροφύλλης α  
       Αξιοποιήσιµος ενδεχοµένως ο χλωριδικός κατάλογος  
       Υπάρχουν ταξινοµικές εργασίες για κάποια είδη  
 
28. Μεγάλη Πρέσπα 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 42, 76 
   ε- ∆ίνονται µόνο στοιχεία για τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης α 
 
29. Μικρή Πρέσπα  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 25, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 57, 73, 76, 77, 84, 85, 89, 115 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
30. Οζερός  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 60, 65, 67, 97, 106 
   α- Ικανοποιητική  
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Μη ικανοποιητικό 
   δ- Ανεπαρκής  
   ε- Υπάρχουν ταξινοµικές εργασίες για κάποια είδη  
       Ελάχιστα στοιχεία για αφθονία φυτοπλαγκτού   
       Αξιοποιήσιµος ενδεχοµένως ο χλωριδικός κατάλογος  
 
31. Παµβώτιδα (Λ. Ιωαννίνων) 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 26, 42, 45, 50, 60, 64, 65, 76 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
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32. Παραλίµνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 74, 80, 96, 97 
   α- Ικανοποιητική  
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Μη ικανοποιητικό 
   δ- Ανεπαρκής  
   ε- Υπάρχει ανεπαρκής χλωριδικός κατάλογος φυτοπλαγκτού και σχόλια για   
       την αφθονία κάποιων ειδών  
 
33. Τριχωνίδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 32, 42, 47, 54, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 76, 90, 92, 97,          
                                            102, 105, 106, 116 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
34. Υλίκη 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 82 
   Συνέδριο, τα πρωτογενή στοιχεία → στο αρχείο των συγγραφέων  
 
35. Τ.Λ. Θησαυρού – Νέστος  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 30, 99 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
36. Τ.Λ. Καστρακίου 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 97, 100 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
37. Τ.Λ. Κρεµαστών 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 88, 97, 100, 101, 110 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
   ε- Υπερισχύουν τα στοιχεία της ποτάµιας χλωρίδας 
38. Τ.Λ. Λάδωνα  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 97, 100 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
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   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
39. Τ.Λ. Μόρνου  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 108 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- ∆εν δίνεται κατάλογος ειδών, απλά κάποια σχόλια για τα είδη και κυρίως για   
       τις οµάδες   
   δ- Ανεπαρκής  
 
40. Τ.Λ. Πελοπ. Πηνειού  
Βιβλιογραφικές αναφορές : 97, 100 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
41. Τ.Λ. Πολυφύτου 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 27, 44, 104, 107 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
 
42. Τ.Λ. Στράτου 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 97, 100 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Ανεπαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Ανεπαρκής  
 
43. Τ.Λ. Ταυρωπού - Πλαστήρα 
Βιβλιογραφικές αναφορές : 43, 86, 94, 95, 97, 103 
   α- Ικανοποιητική   
   β- Επαρκής  
   γ- Ικανοποιητικό  
   δ- Επαρκής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Ι.   ΠΟΤΑΜΙΑ 
 
Α- ΦΥΤΟΒΕΝΘΟΣ 

 
1. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά 
 
   1 Αλφειός 

Πελ.Πηνειός 
ZILLER S. & B. MONTESANTO (submitted in J. of Applied Phycology) Epilithic diatoms 
(phytobenthos) and Water Frame Directive (2000/60/EC) implementation: the case of two 
Mediterranean rivers  (Greece). 

-4 εποχές δειγµατοληψίας  
-6 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-182 taxa 
-Εκτίµηση οικολογικής ποιότητας µε διατοµικούς δείκτες   
 
 

   2 Ρέµατα 
Στρατωνικού 
όρους 

MONTESANTO B., S. ZILLER & M. COSTE, 1999 – Diatomées épilithiques et qualité 
biologique des ruisseaux du Mont Stratoniko, Chalkidiki (Grèce). Cryptogamie-Algologie, 20 (3): 
235-251. 
 

-2 εποχές δειγµατοληψίας (µεγάλη-µικρή παροχή) 
-15 σταθµοί δειγµατοληψίας   
-162 taxa 
-Εκτίµηση ποιότητας µε το διατοµικό δείκτη IPS 
-∆είκτες ποικιλότητας Shannon-Pielou 
-∆ενδρογράµµατα – MDS 
 
 

   3 Ρέµατα 
Στρατωνικού 
όρους 

MONTESANTO B., S. ZILLER & M. COSTE, 1999. Communautées diatomiques épilithiques et 
qualitι biologique des ruisseaux du Mont Stratonikon, Chalkidiki   (Grece): premiers résultats. 
Compte rendu du 17e Colloque de l’ Association des diatomistes de langue française, Cryptogamie-
Algologie, 20(2):137. 

-2 εποχές δειγµατοληψίας (µεγάλη-µικρή παροχή) 
-15 σταθµοί δειγµατοληψίας 
-Επικρατούντα taxa 
-Εκτίµηση ποιότητας µε το διατοµικό δείκτη IPS 
 
 

   4 Έρκεινας – 
περιοχή πηγών 
(Βοιωτία) 

ECONOMOU-AMILLI A. & ANAGNOSTIDIS K., 1981 - Periphyton algae and bacteria from 
springs of Levadia Boeotia, Greece. Hydrobiologia 80: 67-89. 

-Λίστα κυανοφυκών και διατόµων  
-Φωτογραφίες ειδών και περιγραφή 
-1 δειγµατοληπτική περίοδος  
-Συστηµατική  
 
 

   5 Έρκεινας – 
περιοχή πηγών 
(Βοιωτία) 

ECONOMOU-AMILLI A., 1980 – Periphyton analysis for the evaluation of water quality in 
running waters of Greece. Hydrobiologia 74: 39-48. 

-Εκτίµηση ποιότητας µε διάτοµα 
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-Μεθοδολογία παρωχηµένη  
-Όχι επαρκής για την εφαρµογή της οδηγίας  
-Κατάλογος κυανοφυκών και διατόµων  
-Έλλειψη σοβαρής ρύπανσης  
 

2. Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια 
 

   6 Ρέµατα  
Στρατωνικού 
όρους 

MONTESANTO B., S. ZILLER & P. PANAYOTIDIS, 1999. Ecological quality of running waters 
in NE Chalkidiki: Biological indicators / Diatoms. 6th Int. Conf. Environmental Science and 
Technology, Phythagorion, Samos, Greece 30/8-2/9/99 Vol. 1: 95-102. 

-2 εποχές δειγµατοληψίας    
-15 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-9 διατοµικοί δείκτες ( εκτίµηση οικολογικής ποιότητας)  
-∆είκτες ποικιλότητας Shannon-Pielou 
 
 

   7 Ρέµατα  
Στρατωνικού 
όρους 

MONTESANTO B., S. ZILLER & M. COSTE, 1998 –Communautés diatomiques épilithiques et 
qualité biologique des ruisseaux du  Mont Stratoniko, Chalkidiki (Grèce): premiers résultats. 17ème 
Colloque ADLAF, Luxembourg 8-11 Septembre 1998, p. 43. 

-2 εποχές δειγµατοληψίας (µεγάλη-µικρή παροχή) 
-15 σταθµοί δειγµατοληψίας   
-Επικρατούντα taxa 
-Εκτίµηση ποιότητας µε το διατοµικό δείκτη IPS 
 
 

   8 Ρέµατα  
περιοχής 
λίµνης 
Ταυρωπού  

KOUSSOULAKI, K. & D.B. DANIELIDIS, 1996. “On the Diatoms from some Greek mountain 
creeks and their use as water quality indicators”. 14th International Diatom Symposium, Sept 2-8, 
1996, Tokyo, Japan. 

-Συνέδριο  
-Περίληψη 1 παραγράφου 
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 
 

   9 Άραχθος  
Λούρος 

PANTAZIS, G., D.B. DANIELIDIS & A. ECONOMOU-AMILLI, 1995. “Preliminary 
hydrobiological evaluation of two Greek rivers”. 1st International Congress: The Ecology of Large 
Rivers, 1995, Krems, Austria. Poster. 

-1 δειγµατοληψία εαρινή  
-Όχι κατάλογος διατόµων  
-MDS + Cluster (σταθµοί) 
-Συµπέρασµα: διαφοροποίηση των 2 ποταµών ως προς το τροφικό επίπεδο που αποδίδεται στα 
θρεπτικά  
-Μεθοδολογία ΟΚ 
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 
 

3. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια  
 

  10 Αλφειός 
Πελ.Πηνειός 
Καλαµάς 
Αχέροντας 

ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ Β. & Σ. ΤΣΙΛΛΕΡ, 1999. Οικολογική ποιότητα των επιφανειακών υδάτων της 
Ελλάδας: ∆ιατοµικοί ∆είκτες. Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Γαλησσάς Σύρου, 
28-31 Μαίου 1999: 181. 
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-Περίληψη 
-1 δειγµατοληπτική περίοδος  
-11 διατοµικοί δείκτες  
-∆είκτες ποικιλότητας Shannon-Pielou 
-Επικρατούντα είδη 
-Βαθµός τροφικότητας – σαπροβιότητας  
 
 

  11 Άραχθος  
Λούρος 

PANTAZIS, G., D.B. DANIELIDIS & A. ECONOMOU-AMILLI, 1995. “ Hydrobiological studies 
of the Arachthos and Louros rivers. Diatom community correlation to environmental parameters. 
17ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών, 1995, Πάτρα. 

-Περίληψη συνεδρίου  
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 

 
4. ∆ιπλωµατικές 

 
  12 Ποδονίφτης  ΚΑΡΑΤΖΑ Φ., 2002. Μελέτη της βενθικής διατοµοχλωρίδας του χειµάρρου Ποδονίφτη για τον 

καθορισµό τυποχαρακτηριστικών βιολογικών συνθηκών αναφοράς (type specific reference 
conditions) για τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ. ∆ιπλωµατική Εργασία. Τµήµα Βιολογίας 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 37 σελ. + παραρτ. 12 σελ. (Υπεύθ. Β. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ)  

-Αδηµοσίευτα στοιχεία-µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από δηµοσίευση ή έγγραφη 
άδεια του  
 συγγραφέα  
-Κατάλογος βενθικών διατόµων + Φωτογραφίες  
-Αυτοοικολογία κάθε είδους  
-2 δειγµατοληπτικές περίοδοι (µεγάλη και µικρή παροχή) 
-3 σταθµοί δειγµατοληψίας 
-Μεθοδολογία σύµφωνα µε τη διεθνώς ισχύουσα  
-Υπολογίστηκαν 10 διατοµικοί δείκτες  
-Περιγραφή περιοχής – χάρτης – Φωτογραφίες σταθµών  
-Συµπέρασµα: σηµαντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς επιδράσεις =>βαρέως τροποποιηµένο 
σύστηµα     
  => σαν συνθήκες αναφοράς = το µέγιστο οικολογικό δυναµικό  
 
 

  13 Ποδονίφτης  ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Β., 2003. Μελέτη της οικολογικής ποιότητας του χειµάρρου Ποδονίφτη (βενθικά 
διάτοµα) για τις απαιτήσεις της εφαρµογής της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ. Πολυπαραγοντικές τεχνικές 
∆ιπλωµατική Εργασία. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών. (Υπεύθ. Β. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ)  

-Αδηµοσίευτα στοιχεία-µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από δηµοσίευση ή έγγραφη 
άδεια  του συγγραφέα  
-Κατάλογος βενθικών διατόµων   
-2 δειγµατοληπτικές περίοδοι ( µεγάλη και µικρή παροχή) 
-3 σταθµοί δειγµατοληψίας 
-Περιγραφή περιοχής – χάρτης – Φωτογραφίες σταθµών  
-Υπολογισµός διατοµικών δεικτών σε όλους τους σταθµούς  
-Στατιστική επεξεργασία µε πολυπαραγοντικές τεχνικές => διαφοροποίηση των σταθµών 
αποκλειστικά  
 λόγω της παροχής  
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5. Άλλα 
 

  14 Αλφειός    
Πελ. Πηνειός 
Καλαµάς 
Αχέροντας  

ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ Β. & Σ. ΤΣΙΛΛΕΡ, 2000. Μελέτη της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών 
υδάτων της Ελλάδας (∆ιάτοµα – Φυτοβένθος) για τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η 
περίπτωση των ποταµών Αλφειού, Πηνειού Καλαµά και Αχέροντα. ΣΤΟ : Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΑΚΗ (Επιστ. Υπευθ.) Οικολογική ποιότητα επιφανειακών υδάτων, έλεγχος, 
ταξινόµηση αποδεκτών & τεχνογνωσία εφαρµογής οικολογικών κριτηρίων ποιότητας, Τελική 
Τεχνική Έκθεση, Πάτρα, 326 σελ. + Παρ. 29 σελ.  

-4 εποχές δειγµατοληψίας  
-11 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-38 δείγµατα  
-201 taxa 
-Εκτίµηση οικολογικής ποιότητας µε διατοµικούς δείκτες   
 
 

  15 ∆έλτα Αχελώου  SZIJJ, J. (edit), 1983. Ökologische wetranalyse des Acheloos-Deltas (Westgriechenland). 
Forschungsprojekt II de r Universität Essen – Gesamthochschule. Essen : 114-129.   

-1 δειγµατοληψία (1981) 
-39 σταθµοί δειγµατοληψίας για φυτοπλαγκτό πολλοί από τους οποίους είναι σε λιµνοθάλασσες  
-Ο προσδιορισµός γίνεται κυρίως σε επίπεδου γένους  
 
 

Β- ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ 
 

1. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά 
 

  16 Αλιάκµονας MONTESANTO B., S. ZILLER, D. DANIELIDIS & A. ECONOMOU-AMILLI, 2000. 
Phytoplankton community structure in the lower reaches of a Mediterranean river (Aliakmon, 
Greece). Arch. Hydrobiol. 147 : 171-191. 

-1 σταθµός κατάντι  
-Ετήσιος κύκλος (23 δείγµατα) 
-122 taxa 
-Αφθονία - βιοµάζα - χλωροφύλλη α 
-Επικρατούντα είδη  
-Σύγκριση ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης µε άλλους ευρωπαϊκούς ποταµούς => O 
Αλιάκµονας µοιάζει  
 µε τους ταχύροους (individual poor) ευρωπαϊκούς ποταµούς  
-Its widely varying discharge volume, turbidity and shallowness, seem to be the main factors 
controlling  
 phytoplankton communities in its lower reaches 
 
 

  17 Αλιάκµονας MONTESANTO B. & E. TRYFON, 1999. Phytoplankton community structure in the drainage 
network of a Mediterranean River System (Aliakmon, GR). Internat. Rev. Hydrobiol. 84 : 451-468 
 

-2 δειγµατοληπτικές περίοδοι (υψηλή – χαµηλή παροχή) 
-29 σταθµοί δειγµατοληψίας (όλη η λεκάνη απορροής του Αλιάκµονα) 
-128 taxa 
-Αφθονία - βιοµάζα 
-Μεγάλη συνεισφορά φυτοβενθικών ειδών στα δείγµατα του φυτοπλαγκτού  
-Πραγµατικό φυτοπλαγκτό µόνο κατάντι  
-Η ανθρωπογενής επίδραση πιο εµφανής κατά την περίοδο χαµηλής ροής  



 185

-Γενικά η παροχή έπαιξε το σηµαντικότερο ρόλο στη δοµή του φυτοπλαγκτού 
-Πολυπαραγοντικές τεχνικές µε φυσικοχηµικά  
 
 

  18 Στρυµώνας  TRYFON E., MOUSTAKA-GOUNI M. & NIKOLAIDIS G., 1996 – Phytoplankton and Nutrients 
in the River Strymon, Greece. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie 81 (2): 281-292. 
 

-Βιοµάζα (συνολική και ανά οµάδα φυκών) 
-Ποικιλότητα  
-Χλωροφύλλη α 
-12 δειγµατοληψίες(1992) 
-1 σταθµός 
-Πλήρης κατάλογος ειδών 
-Εποχική περιοδικότητα των σηµαντικότερων ειδών (g/m3) 
-Νανοπλαγκτό 
 
 

  19 Νέστος  MOUSTAKA-GOUNI M. & NIKOLAIDIS G., 1994 - Phytoplankton and nutrients of the River 
Nestos, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 3: 152-157. 

-12 δειγµατοληψίες (1992) 
-Χλωροφύλλη α 
-Βιοµάζα 
-Κυρίως διάτοµα 
-Εποχική περιοδικότητα των διάφορων ταξινοµικών οµάδων (g/m3) 
-Πλήρης κατάλογος ειδών 
-Σχόλια για ποιοτική και ποσοτική περιοδικότητα 
-1 σταθµός 
 
 

  20 Αξιός  MOUSTAKA-GOUNI M., NIKOLAIDIS G. & ALIAS H., 1992 - Nutrients, Chlorophyll α and 
Phytoplankton composition of Axios River, Macedonia, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 
1: 244-249. 

-Πλήρης κατάλογος ειδών 
-1 σταθµός 
-12 δειγµατοληψίες (1989-1990) 
-Χλωροφύλλη α 
-Σχόλια για ταξινοµικές οµάδες και είδη  
 
 

2. Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια 
 

  21  Αλιάκµονας MONTESANTO B., E. TRYFON, S. MOURELATOS, 1998. Stucture du phytoplancton dans le 
réseau hydrographique d'une rievère Méditerranéenne (Aliakmon, GR). Colloque “Les systèmes 
fluviaux anthropisés“, March 25th-27th, 1998, Paris: 201-202. 

-2 δειγµατοληπτικές περίοδοι  
-40 σταθµοί δειγµατοληψίας (όλη η λεκάνη απορροής του Αλιάκµονα) 
-Αφθονία φυτοπλαγκτού 
-Πολυπαραγοντικές τεχνικές  
-Πολλά τυχοπλαγκτικά είδη 
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3. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια  
 
  22 Αχελώος  MAKRIS, K., D.B. DANIELIDIS & A. ECONOMOU-AMILLI, 1986. Acheloos River - A 

hydrobiological approach for the estimation of the water quality. European meeting “ Research on 
Freshwater Ecosystems”, Agrinion, Febr. 1986. 

-Συνέδριο  
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 
 

4. Άλλα 
 

  23 Αχελώος  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 2001.Μελέτη της αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών 
και τεχνιτών) αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών Νοµών 
Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαίας. Α’ Φάση, 
Τελική Έκθεση, 559 σελ. Στο: Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών και τεχνιτών) 
αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, 
Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, 
Ροδόπης, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαίας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας, Άρτας. 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ΙΕΥ / ΕΚΘΕ, Τµήµα Ζωολογίας / Παν/µιο Θεσ/νίκης και ΙΝΑΛΕ. 
 

-Κατάλογος ειδών  
 
 

  24 Αχελώος  ΜΠΑΛΗ, Φ., Α. ΚΟΡΟΒΕΣΗ, Λ. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, ∆. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ, Κ 
. ΜΑΚΡΗΣ & Σ. ΜΠΑΛΙΩΤΑΣ, 1986. Πρόγραµµα οριοθέτησης υγροβιοτόπων Σύµβασης RAMSAR 
. Υγροβιότοπος: Μεσολόγγι. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα 1986.   
 

-Κατάλογος ειδών  
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ΙΙ- ΛΙΜΝΕΣ 
 
Α- ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ 
 
1. ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά 

 
  25 Μικρή Πρέσπα TRYFON E., 2001. Chlorophyll-α distribution in the shallow lake Mikri Prespa, Greece. Biologia 

Bratislava 56/1: 17-23.  
-Από διδακτορικό της ίδιας  
-Μηνιαίες και δεκαπενθήµερες δειγµατοληψίες  
-2,5 χρόνια 
-Αναφέρεται σε είδη 
 
 

  26 Παµβώτιδα  KAGALOU, I., G. TSIMARAKIS & I. PASCHOS, 2001. Water chemistry and biology in a 
shallow lake (Lake Pamvotis-Greece). Present state and perspectives. GNEST Vol 4/5 
 

-12 µήνες (1998-1999) 
-5 σταθµοί – 3 βάθη 
-Χλωροφύλλη α 
-Αφθονία 
-Βιοµάζα χλωροφυκών, κυανοφυκών, διατόµων 
 
 

  27 Πολυφύτου ZILLER S., B. MONTESANTO, L. IGNATIADES, A. ECONOMOU-AMILLI, 2000. 
Phytoplankton productivity and species composition in Polyphytos Reservoir (Aliakmon River, 
Greece). Algological Studies 100: 107-120.  

-4 δειγµατοληπτικές περίοδοι 
-1 σταθµός δειγµατοληψίας  
-69 taxa 
-Αφθονία, χλωροφύλλη α και πρωτογενής παραγωγικότητα  
-Επικρατούσες οµάδες - επικρατούντα είδη  
-Εκτίµηση τροφικότητας  
-Φυσικοχηµικά  
-Σύγκριση πρωτογενούς παραγωγικότητας µε διεθνή βιβλιογραφία 
 
 

  28 ∆οϊράνη  TEMPONERAS, M., J KRISTIANSEN & M. MOUSTAKA-GOUNI, 2000. A new Ceratium 
species (Dinophyceae) from Lake Doirani, Macedonia, Greece. In: C.S. Reynolds, M. Dokulil & 
J. Padisak (eds), The Trophic Spectrum Revisited. Hydrobiologia 424: 101-108.   

-Συστηµατική εργασία, αναφέρεται σε ένα καινούριο είδος  
 
 

  29 ∆οϊράνη 
 

TEMPONERAS, M., J KRISTIANSEN & M. MOUSTAKA-GOUNI, 2000. Seasonal variation in 
phytoplankton composition and physical-chemical features of the shallow Lake Doirani, 
Macedonia, Greece. In: C.S. Reynolds, M. Dokulil & J. Padisak (eds), The Trophic Spectrum 
Revisited. Hydrobiologia 424: 109-122. 

-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-∆ειγµατοληψίες: Μάρτιος-Νοέµβριος 1996 
-2 σταθµοί 
-∆ιάφορα βάθη 
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  30 
 

Θησαυρού - 
Νέστος  

MOUSTAKA-GOUNI, M., K. ALBANAKIS, M. MITRAKAS & A. PSILOVIKOS, 2000. 
Planktic autotrophs and environmental conditions in the newly-formed hydroelectric Thesaurus 
reservoir, Greece. Arch. Hydrobiol. (in press)  

-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-Μηνιαίες δειγµατοληψίες για ένα χρόνο(1998)   
-3 σταθµοί  
-∆ιάφορα βάθη 
 
 

  31 Καστοριά  
 
 

VARDAKA, E., M. MOUSTAKA-GOUNI & T. LANARAS, 2000. Temporal and spatial 
distribution of plantkic cyanobacteria in Lake Kastoria, a shallow, urban lake. Nord. J. Bot. 20 : 
501-511.   

-Μόνο κυανοβακτήρια  
-5 σταθµοί  
-∆ιάφορα βάθη  
-Λείπει η ψυχρή περίοδος από τις δειγµατοληψίες  
-Μηνιαίες δειγµατοληψίες για αρκετά χρόνια  
 
 

  32 Τριχωνίδα  TAFAS, T. P. & A. ECONOMOU-AMILLI, 1997. Limnological survey of the warm monomictic 
lake Trichonis (central western Greece). II. Seasonal phytoplankton periodicity – a community 
approach. Hydrobiologia 344: 141-153.   

-Από διδακτορικό Τάφα 
 
 

  33 Μικρή  
Πρέσπα 

TRYFON E., MOUSTAKA-GOUNI M. & NIKOLAIDIS G., 1997 - Planktic cyanophytes and 
their ecology in the shallow Lake Mikri Prespa, Greeece. Nord. J. Bot 17(4): 439-448.  

-Από διδακτορικό Τρύφων 
-24 είδη 
-Κατάλογος κυανοφυκών  
-Βιοµάζα (όχι αφθονία) 
 
 

  34 Μικρή Πρέσπα TRYFON, E. & MOUSTAKA-GOUNI M., 1997. Species composition and seasonal cycles of 
phytoplankton with special reference to the nanoplankton of Lake Mikri Prespa. Hydrobiologia 
351: 61-75.     

-Από διδακτορικό Τρύφων 
-Βιοµάζα – οµάδες - κατανοµή  
-Τόµος περιοδικού Hydrobiologia αφιερωµένος στην Πρέσπα. 
 
 

  35 Αµβρακία  DANIELIDIS, D., M. SPARTINOU & A. ECONOMOU-AMILLI, 1996. Limnological survey of 
Lake Amvrakia, western Greece. Hydrobiologia 318: 207-218. 

-∆εδοµένα φυτοπλαγκτού από διδακτορικό Σπαρτινού 
-Η τροφική κατάσταση της λίµνης συγκρίνεται µε αυτή άλλων εύκρατων και τροπικών λιµνών  
 
 

  36 Μικρή Πρέσπα TRYFON, E., 1996. Pannus spumosus (Chroococcales, Cyanoprocaryota) from Lake Mikri 
Prespa, Greece. Phycologia Vol. 35 (3): 222-224. 

-Συζητείται η µορφολογική ποικιλότητα καθώς και η οικολογία του είδους. 
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  37 Βόλβη  
Βεγορίτιδα 

MOUSTAKA-GOUNI, M., 1996. Some aspects on the morphology and ecology of Rhodomonas 
minuta var. nannoplanctica and R. lens (Cryptophyceae) in two Greek Lakes. Nordic Journal of 
Botany 16 (3): 335-343. 

-Συζητείται η µορφολογία και η οικολογία των δύο αυτών ειδών από τις λίµνες Βόλβη και 
Βεγορίτιδα. 
 
 

  38 Βόλβη  
Βεγορίτιδα  
Μικ. Πρέσπα 

MOUSTAKA-GOUNI, M., G. NIKOLAIDIS & E. TRYFON, 1994. Chlorophytes and their 
ecology in three Macedonian lakes, Greece. Biologia, Bratislava 49/4: 593-603.   

-Μόνο χλωροφύκη  
-Εποχική διακύµανση  
-Χαρακτηρίζονται ευτροφικές  
-Η εποχιακή κάλυψη είναι επαρκής  
-Και στις τρεις λίµνες ένας σταθµός δειγµατοληψίας  
 
 

  39 Μικρή Πρέσπα TRYFON, E., M. MOUSTAKA-GOUNI, G. NIKOLAIDIS & I. TSEKOS, 1994. Phytoplankton 
and physical – chemical features of the shallow lake Mikri Prespa, Macedonia, Greece. Arch. 
Hydrobiol. 131: 477-494. 

-Από διδακτορικό Τρύφων  
 
 

  40 Κερκίνη KAMARIANOS A., KARAMANLIS X., KOUSSOURIS TH., DELLIS S., KILIKIDIS S., 1993. 
Ecological Studies on the Kerkini Reservoir (N. Greece) II. Biological features. GeoJournal 29.4: 
365-370. 

-9 ∆ειγµατοληψίες (1985-1986) 
-Αφθονία και βιοµάζα φυτοπλαγκτού 
-Μικρός κατάλογος ειδών  
-Σχόλια για τα είδη 
 
 

  41 Βόλβη MOUSTAKA-GOUNI, M., 1993. Phytoplankton succession and diversity in a warm monomictic, 
relatively shallow lake: Lake Volvi, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 249: 33-42. 

-Από διδακτορικό Μουστάκα  
 
 

  42 Τριχωνίδα   
Βόλβη  
Βεγορίτιδα     
Μικ. Πρέσπα 
Μεγ. Πρέσπα 
Κορώνεια  
Βιστωνίδα  
Καστοριά 
∆οϊράνη  
Παµβώτιδα 
Αµβρακία 
Λυσιµαχία 

KOUSSOURIS, TH., I. BERTAHAS & A. DIAPOULIS, 1992. Background trophic state of 
Greek lakes. Fresenius Envir. Bull 1: 96-101.   

-Μόνο χλωροφύλλη a 
-Μάλλον όχι πρωτογενή στοιχεία  
 
 

  43 Ταυρωπού – MOUSTAKA-GOUNI M. & NIKOLAIDIS G., 1992 – Phytoplankton and physical-chemical 
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Πλαστήρα features of Tavropos Reservoir, Greece. Hydrobiologia 228: 141-149. 
-12 µήνες δειγµατοληψίες (1987-1988) 
-Βιοµάζα 
-Ολιγοτροφική 
-Σχόλια για ταξινοµικές οµάδες  
-∆ιαδοχή 
-Πλήρης κατάλογος ειδών 
-Εποχική περιοδικότητα των ταξινοµικών οµάδων 
-Σχόλια για είδη 
 
 

  44 Πολυφύτου KILIKIDIS S., KAMARIANOS A., KARAMANLIS X., DELLIS S., KOUSSOURIS TH. & G. 
FOTIS, 1992. Water quality and trophic status evaluation of the Polyphyto Reservoir, N. Greece. 
Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 36 : 169-179. 

-Μηνιαίες δειγµατοληψίες στη περίοδο 1986-1988 
-6 Σταθµοί  
-Κατάλογος ειδών  
-Βιοµάζα (ελάχιστα στοιχεία), µια τιµή  
-Επικράτηση οµάδων - ειδών και σχετική αφθονία  
 

  45 Παµβώτιδα KOUSSOURIS TH., A. DIAPOULIS & G. PHOTIS, 1991. Evaluating the trophic status of a 
shallow polluted lake, lake Ioannina, Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 
31-32, pp 303-313 

-12 µηνιαίες δειγµατοληψίες  
-Σχετικά ικανοποιητικός κατάλογος ειδών  
 
 

  46 Αµβρακία  ECONOMOU-AMILLI, A. & M. SPARTINOU, 1991. The diversity of Cyanodictyon 
imperfectum (Chroococcales, Cyanophyceae) in lake Amvrakia, Greece. Algological Studies 64: 
105-114. 

-Συστηµατική εργασία 
-Μορφολογική ποικιλότητα του είδους  
-Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 
-Άνθιση νερού (water bloom) 
-Σύγκριση µε πληθυσµούς του είδους από άλλες λίµνες 
 
 

  47 Τριχωνίδα TAFAS, T. P. & A. ECONOMOU-AMILLI, 1991. Evaluation of phytoplankton variation in lake 
Trichonis (Greece) by means of multivariate analysis. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 48: 99-112. 

-Από διδακτορικό Τάφα 
 
 

  48 Βόλβη  HINDAK, F., M. MOUSTAKA-GOUNI, 1990. Planktic coccal and trichal green algae of Lake 
Volvi, Greece. Folia Geobotanica et Phytotaxinomica 25: 159-196. 

-Συστηµατική µελέτη 
-3 χρόνια έρευνα στη Βόλβη  
-Περιγράφονται µορφολογικές ποικιλότητες των διαγνωστικών χαρακτήρων 53 taxa 
-Κατάλογος ειδών 
-Περιγραφή του κάθε είδους–αναπαραγωγή-εικόνες του κάθε είδους, καθώς και των σταδίων ζωής 
του 
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  49 Βεγορίτιδα  MOUSTAKA-GOUNI, M. & G. NIKOLAIDIS, 1990. Phytoplankton of a warm monomictic lake 
- Lake Vegoritis, Greece. Arch. Hydrobiol. 119: 229-313. 

-Περισσότεροι του ενός σταθµοί 
-Ένας χρόνος µε µηνιαίες δειγµατοληψίες (1987-1988) 
-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-Βιοµάζα  
 
 

  50 Παµβώτιδα  
Κορώνεια 

ECONOMOU-AMILLI, A. & M. SPARTINOU, 1989a. Rare and interesting  planktic species of 
coccal green algae (Chlorococcales) from Greece. Arch. Hydrobiol. Suppl. 82,1 (Algological 
Studies 54): 49-66. 

-Ταξινοµική εργασία 
-Συζητείται η µορφολογική ποικιλότητα 5 πλαγκτικών ειδών που έχουν ταξινοµικό και 
φυτογεωγραφικό  
  ενδιαφέρον 
-Φωτογραφίες 
 
 

  51 Αµβρακία  ECONOMOU-AMILLI, A. & M. SPARTINOU, 1989b. On the variability of Pediastrum 
boryanum var. brevicorne A. Br. (Hydrodictyaceae, Chlorophyta) from natural populations of 
lake Amvrakia, Greece.  Arch. Hydrobiol. Suppl. 82,1 (Algological Studies 54): 67-78. 

-Συστηµατική εργασία και σχόλια  
-Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο  
-Στάδια κύκλου ζωής 
-Φωτογραφίες 
 
 

  52 Βόλβη  MOUSTAKA-GOUNI, M. & I. TSEKOS, 1989. The structure and dynamics of the 
phytoplankton assemblages in Lake Volvi, Greece. II. Phytoplankton biomass and environmental 
factors. Arch. Hydrobiol. 115: 575-588. 

-Από διδακτορικό Μουστάκα  
 
 

  53 Βόλβη  MOUSTAKA-GOUNI, M., 1989. Temporal and spatial distribution of chlorophyll a in Lake 
Volvi, Greece. Arch. Hydrobiol. Suppl. 82,4 (Algological Studies 57) : 475-485. 

-Μόνο χλωροφύλλη α 
-Από διδακτορικό Μουστάκα  
 
 

  54 Τριχωνίδα  ANAGNOSTIDIS, K., A. ECONOMOU-AMILLI & T. TAFAS, 1988b. Aphanizomenon sp. 
from Lake Trichonis, Hellas (Greece) - A taxonomic consideration in relation to morphological 
and ecological parameters. Arch. Hydrobiol. Suppl. 80, 1-4, Algological Studies 50-53: 529-543. 

-Ταξινοµικά σχόλια 
-Αυτοοικολογία 
-Μορφολογική ποικιλότητα 
 
 

  55 Βόλβη   HINDAK, F., M. MOUSTAKA, 1988. Planktic cyanophytes of Lake Volvi, Greece. Arch. 
Hydrobiol. Suppl. 80, 1-4 (Algological Studies 50-53): 497-528.  

-Συστηµατική εργασία πολύ ενδιαφέρουσα 
 
 

  56 Βόλβη  MOUSTAKA-GOUNI, M., 1988. The structure and dynamics of the phytoplankton assemblages 
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in Lake Volvi, Greece. I. Phytoplankton composition and abundance during the period March 
1984 - March 1985. Arch. Hydrobiol. 112: 251-264. 

-Από διδακτορικό Μουστάκα  
 
 

  57 Μικρή Πρέσπα  KOUSSOURIS, TH. & J. SATMADJIS, 1985. Changes in phytoplankton assemblages from 
spring to summer in a Greek lake. Rev. Int. Oceanogr. Med. 87-88: 51-66.        

-2 δειγµατοληψίες (1978) 
-Αφθονία οµάδων φυτοπλαγκτού 
-Αφθονία κάποιων ειδών (16) 
-Σχόλια για κάποια είδη (στο κείµενο) 
 
 

  58 Αµβρακία  
Τριχωνίδα 

ANAGNOSTIDIS, K., J. OVERBECK & D. DANIELIDIS, 1985. Oscillatoria cf. agardhii var. 
isothrix Skuja from the lakes Amvrakia and Trichonis, Greece. A taxonomic consideration. Arch. 
Hydrobiol. 104: 205-217. 

-Ταξινοµική εργασία  
-Αναφέρεται σε ένα είδος   
 
 

  59 Τριχωνίδα  KOUSSOURIS, TH. & N. FRILIGOS, 1983. Phytoplankton composition in relation to 
environmental factors in an oligotrophic lake, Greece. Rev. Int. Oceanogr. Med. 72: 55-71. 

-6 δειγµατοληψίες (1975-1977) 
-Στήλη νερού  
-Βιοµάζα επικρατούντων ειδών 
-Κατάλογος επικρατούντων ειδών 
-Ολική αφθονία 
-∆υσανάγνωστο σχήµα ⇒ µη αξιοποιήσιµο  
 
 

  60 Λυσιµαχία  
Οζερός  
Παµβώτιδα 

KRISTIANSEN, J., 1983. On the species  of Paraphysomonas (Crysophyceae) in some Greek 
lakes. Nova Hedwigia 38: 65-72. 

-Ταξινοµική εργασία 
-Αναφέρεται σε διαφορετικά είδη ενός γένους  
 
 

  61 Τριχωνίδα  ECONOMOU-AMILLI, A., 1982. SEM-Studies on Cyclotella trichonidea (Bacillariophyceae). 
Arch. Hydrobiol. Suppl. 63,1 Algological Studies 30: 25-34. 

-Ταξινοµική εργασία 
-Αναφέρεται σε ένα είδος   
 
 

  62 Τριχωνίδα  
Λυσιµαχία  
Αµβρακία 

OVERBECK, J., K. ANAGNOSTIDIS & A. ECONOMOU-AMILLI, 1982. A limnological 
survey of three Greek lakes: Trichonis, Lyssimachia and Amvrakia. Arch. Hydrobiol. 95: 365-
394. 
 

-Τριχωνίδα: 4 δειγµατοληψίες  
-Αµβρακία : 4 δειγµατοληψίες  
-Λυσιµαχία: 3 δειγµατοληψίες  
-Γενικά µικρός κατάλογος ειδών  
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  63 Αµβρακία KOUSSOURIS, T. & J.D. PHOTIS, 1980. Some hydrobiological characteristics in Amvrakia 

lake, western Greece. Acta Hydrobiol., 22 (3), 337-344. 
 
 

  64 Παµβώτιδα  ANAGNOSTIDIS, K. & A. ECONOMOU-AMILLI, 1980. Limnological studies on Lake 
Pamvotis (Ioannina), Greece. I. Hydroclimatology, phytoplankton-periphyton with special 
reference to the valency of some microorganisms from sulphureta as bioindicators. Arch. 
Hydrobiol. 89: 313-342. 

-Πλήρης κατάλογος φυτοπλαγκτού και περιφύτου 
-∆ύο δειγµατοληψίες (1967 και 1970) 
 
 

  65 Τριχωνίδα 
Λυσιµαχία  
Αµβρακία 
Οζερός 
Παµβώτιδα 

KRISTIANSEN, J., 1980. Chrysophyceae from some Greek lakes. Nova Hedwigia 33:167-194. 
 

-Ταξινοµική εργασία  
-∆ύο δειγµατοληψίες 
-Αναφέρεται σε 26 είδη χρυσοφυκών και από τις πέντε λίµνες   
 
 

  66 Τριχωνίδα  ECONOMOU-AMILLI, A., 1979. Two new taxa of Cyclotella Kützing from Lake Trichonis, 
Greece. Nova Hedwigia 31 : 467-477. 

-Ταξινοµική εργασία  
-Αναφέρεται σε ένα είδος και µια ποικιλία του  
 
 

  67 Λυσιµαχία 
Οζερός 
Βουλκαριά 

KOUSSOURIS, T., 1978. Plankton observations in three lakes of western Greece. 
Thalassographica, 4, 115-123.  

-1 δειγµατοληψία (Μάρτιος 1975) 
-Επικρατούντα είδη  
-Ολιγοτροφικές και οι τρεις λίµνες  
-Η Βουλκαριά πιο παραγωγική από τις άλλες δυο λίµνες  
 
 

  68 ∆οϊράνη STOJANOV, P., 1974/1975. Beitrag zur Kenntnis des phytoplanktons im Dojran-See. Ann. Fac. 
Sci. Univ. Skopje, 27-28: 221-242 (in Yogoslavian). 

-Περίοδος µελέτης : Αύγουστος – ∆εκέµβριος 1971 
-12 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-Πλήρης κατάλογος ειδών και φωτογραφίες 
-Μεθοδολογία (;), είναι γραµµένο στα γιουγκοσλαβικά  
 
 

  69 ∆οϊράνη 
 

KOZAROV, G., 1958. Phytoplancton du lac de Dojran. (Resumé et conclusions. Izdanija, 2(6):  
103-125. 

-Πλήρης κατάλογος ειδών (60 είδη) 
-Περίοδος µελέτης : 1955-1956 (8 λίµνες) 
-Ευτροφική / ‘άνθος’ νερού  
-Μεθοδολογία (;) 
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  70 ∆οϊράνη SCHRÖDER, B.,1921. Phytoplankton aus Seen von Mazedonien. Akad. Wiss. Wien., Math. Nat. 

KI, Abt.1, 130: 147-186. 
-Πλήρης κατάλογος ειδών (το µόνο αξιοποιήσιµο στοιχείο) 
 

2. Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια 
 

  71 
 
 

10 Λίµνες  GKELIS, S., E. VARDAKA, M. MOUSTAKA-GOUNI & T. LANARAS, 2001. The two most 
abundant toxic cyanobacteria in Greek lakes and their impact on water quality. In: M. Moustaka-
Gouni, C.J.Bird, E.J. Cox, J.Α. Raven, T. Lanaras, J. Karpouchtsis, G.E. Simpson & D.G. Mann 
(eds). 7th International Congress, Thessaloniki, Greece, 18-25 August. Phycologia 40:123  

-Αναφέρεται στην παρουσία τοξικών κυανοβακτηρίων  
 

  72 Καστοριά  VARDAKA, E., I.N. PAPADOYANNIS & T. LANARAS, 1997. Cyanobacterial hepatotoxins in 
lake Kastoria. 1st Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, Greece, Sep. 19-22 1997 : 124  

-Περίληψη 
-Αναφέρεται στην ηπατική µικροκυστίνη –LR 
-Τοξικά κυανοβακτήρια που αναπτύσσονται στην λίµνη 
-2 χρόνια δειγµατοληψίες 
-Ευτροφική  
 
 

  73 Μικρή  
Πρέσπα 

TRYFON E., MOUSTAKA-GOUNI M., NIKOLAIDIS G. & TSEKOS I., 1992 - Contribution to 
the ecology of cyanophytes in Lake Mikri Prespa, Macedonia, Greece. XIIth International 
Symposium on Cyanophyte research. Sjoarp, August 4-14.  

-Από διδακτορικό Τρύφων 
 
 

  74 Παραλίµνη KOUSSOURIS, T., A. DIAPOULIS & I. BERTAHAS, 1990. Algae impairing the water quality 
in a pressure treatment plant (Chalkis water supply, Greece). 15th International Conference, 
IAWPRC, Kyoto, Japan. 

-8 µήνες δειγµατοληψίες  
-Ποσοστά οµάδων φυτοπλαγκτού  
-Αφθονία (αριθµός ατόµων ανά λίτρο) 
-Αναφορά στα επικρατούντα είδη 
-Ολιγοµεσοτροφική 
 
 

  75 Καστοριά  KOUSSOURIS, TH., I. BERTAHAS & A. DIAPOULIS, 1990. Lake management in an eutrorhic 
lake in Greece. (Lake Kastoria).  In: 4th International Conference on the Conversation and 
Management of Lakes “Hangzhou ’90”, China, 5-9 Sep. 1990: 195-196. 

-Αναφέρεται σε bloom κυανοφυκών  
-5 µήνες / έτος  
 
 

  76 Τριχωνίδα   
Βόλβη 
Βεγορίτιδα Μικ. 
Πρέσπα Μεγ. 
Πρέσπα 
Κορώνεια  
Βιστωνίδα  
Καστοριά 
∆οϊράνη  
Παµβώτιδα 

KOUSSOURIS, TH., G. PHOTIS, A. DIAPOULIS & I. BERTAHAS, 1989. Water quality 
evaluation in lakes of Greece. The future for water quality in Europe, 17-20 April 1989, Meeting 
sponsored by CEC, WHO, IAWPRC, UK RSC. 
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Αµβρακία 
Λυσιµαχία 

-Μόνο χλωροφύλλη α 
-Όχι πρωτογενή στοιχεία  
 
  

3. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια  
 

  77 Μικρή  
Πρέσπα  

ΤΡΥΦΩΝ, Ε., 1997. Εποχική κατανοµή της χλωροφύλλης-α στη λίµνη Μικρή Πρέσπα. Πρακτικά 
5ου Πανελληνίου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Καβάλα, 15-18 Απρ. 1997: 353-354   

-Από διδακτορικό Τρύφων 
-Χλωροφύλλη α (εύρος + µέσος όρος) 
-Μάιος 1990-Σεπτέµβριος 1995 
-Περιεκτικότητα της φυτοπλαγκτικής βιοµάζας σε χλωροφύλλη α (%) 
-Βιοµάζα - ανάστροφο 
-Σχόλια για οµάδες 
-Εύτροφη 
 
 

  78 
 
 

Καστοριά  ΒΑΡ∆ΑΚΑ, Ε., Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Κ.Μ. ΚΟΥΚ & Θ. ΛΑΝΑΡΑΣ, 1996. 
Χαρακτηρισµός κυανοβακτηρίων που αποµονώθηκαν από τη λίµνη Καστοριάς. Πρακτικά 6ου 
Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας : 323-326. 

-Φυσιολογικός χαρακτηρισµός κυανοβακτηρίων  
 
 

  79 Κορώνεια  
 

ΒΑΡ∆ΑΚΑ, Ε., Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Κ.Μ. ΚΟΥΚ & Θ. ΛΑΝΑΡΑΣ,  1996. 
Φυσιολογικός χαρακτηρισµός χλωροφυκών στη λίµνη Κορώνεια. Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου ΕΕΒΕ: 34-37 

-Φυσιολογικός χαρακτηρισµός χλωροφυκών  
 
 

  80 Παραλίµνη ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Η. ΜΠΕΡΤΑΧΑΣ & Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, 1996. Ύδρευση πόλεων από φυσικές 
και τεχνητές λίµνες. Τα προβλήµατα της ύδρευσης του Αγρινίου και της Χαλκίδας και 
µεθοδολογία αντιµετώπισης. Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα: ∆ιαχείριση Υδατικών 
Πόρων, Λάρισα 13-16 Νοεµβρίου 1996.  

-8 µήνες δειγµατοληψίες (1987-1988) 
-Ποσοστά οµάδων φυτοπλαγκτού 
 
 

  81 Βεγορίτιδα  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Φ., Ν. ΓΚΑΝΤΙ∆ΗΣ & Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, 1995. Η Κατακόρυφη 
κατανοµή θερµοκρασίας, οξυγόνου, χλωροφύλλης-α και η αλληλεπίδραση τους στη Βεγορίτιδα 
λίµνη. 4ο  Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Σεπτ. 1995. Μόλυβος, 
Μυτιλήνη. 

-Στοιχεία µόνο για συγκέντρωση χλωροφύλλης α  
 
 

  82 Υλίκη  ΜΙΧΕΛΑΤΟΥ Ε.Μ., Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ & Γ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ 1994. Φυτοµαστιγωτά 
της λίµνης Υλίκης.  5ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ε.Β.Ε. ∆ελφοί, 21-23 Οκτ. 1994, Poster. 

-Συνέδριο 
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 
 

  83 ∆ρακολίµνη  ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Γ. & ∆. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ, 1994. Λιµνολογικά χαρακτηριστικά και περιφυτική 
διατοµοχλωρίδα της αλπικής λίµνης ∆ρακολίµνη (Τύµφη, Ήπειρος). 5ο Επιστηµονικό Συνέδριο 
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Ε.Β.Ε. ∆ελφοί, 21-23 Οκτ. 1994. Poster 
-Συνέδριο 
-Πρωτογενή στοιχεία   στο αρχείο των συγγραφέων 
 
 

  84 Μικρή  
Πρέσπα 

ΤΡΥΦΩΝ E., Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Γ. NIKOΛΑΪ∆ΗΣ & Ι. TΣEKOΣ, 1993 . Συµβολή  
στην οικολογία των Κυανοφυκών της Λίµνης Μικρής Πρέσπας. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο – 
 Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών, Φλώρινα - Καστοριά, 21-24 Απριλίου 1993.  

-Από διδακτορικό Τρύφων 
 
 

  85 Μικρή  
Πρέσπα 

ΤΡΥΦΩΝ, Ε., Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ & Ι. ΤΣΕΚΟΣ, 1993. Εµφάνιση 
άνθισης του νερού (water bloom) στη λίµνη Μικρή Πρέσπα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιχθυολόγων , 4-6 Ιουνίου 1993. Ξάνθη. 

-Από διδακτορικό Τρύφων 
-Άνθιση νερού (water bloom) 
-Βιοµάζα 
-Σύνθεση κοινωνίας =>εύτοφη 
-Επικράτηση κυανοφυκών (32 είδη) 
-Επικρατούντα είδη και αφθονία τους  
 
 

  86 
 

Ταυρωπού ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Μ., Γ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ & Ι. ΤΣΕΚΟΣ, 1990. Παρατηρήσεις στο 
φυτοπλαγκτό της φραγµαλίµνης Ταυρωπού. Πρακτικά Γ’ Πανελλήνιου Συµποσίου 
Ωκεανογραφίας και Αλιείας Β΄ Τόµος: 521-529. 

 
 

  87 Αµβρακία  SPARTINOU, M., D.B. DANIELIDIS &A. ECONOMOU-AMILLI, 1986. Lake Amvrakia - A 
hydrobiological approach for the estimation of the water quality. European meeting “ Research on 
Freshwater Ecosystems”, Agrinion, Febr. 1986. 

-Στοιχεία από διδακτορικό Σπαρτινού  
 
 

  88 Κρεµαστά ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ. & Χ. ΝΤΑΟΥΛΑΣ, 1984. Τεχνητή λίµνη «Κρεµαστά». Υδροβιολογικές 
συνθήκες. Α΄ Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Αθήνα,  Μάιος 1984: 549-551   
  

-∆ειγµατοληψίες: ∆εκέµβριος 1981 – Νοέµβριος 1982 
-Αναφέρεται σε κυρίαρχα γένη 
-∆ίνει εύρος βιοµάζας (mg/l) 
 
 

4. ∆ιδακτορικά 
 

  89 Μικρή  
Πρέσπα 

ΤΡΥΦΩΝ, Ε., 1994. ∆οµή και ∆υναµική των φυτοπλαγκτικών πληθυσµών της λίµνης Μικρής 
Πρέσπας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Τµήµα Βιολογίας ΑΠΘ. 259 + Παράρτηµα 16 σελ. 

-Φωτογραφίες κάποιων ειδών  
-3 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-Όλη η στήλη του νερού 
-∆ειγµατοληπτική περίοδος 1990-1992 
-28 δειγµατοληψίες (µηνιαίες και δεκαπενθήµερες)  
-Χλωροφύλλη α  
-Αφθονία + Βιοµάζα 
-∆είκτες ποικιλότητας  
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-Πλήρης ταξινοµικός κατάλογος  
-Ταξινοµική ανάλυση κυανοφυκών 
-Περιγραφή δοµής κοινωνίας φυτοπλαγκτού  
 
 

  90 Τριχωνίδα ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., 1993. Συµβολή στη µελέτη της επίδρασης των γεωργο-κτηνοτροφικών και 
άλλων δραστηριοτήτων στην τροφική κατάσταση της λίµνης Τριχωνίδας και των δυνατοτήτων 
ιχθυοτροφικής αξιοποίησης της. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή στην Οικολογία και Προστασία  
Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών, Τµήµα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 116 σελ.       

-12 δειγµατοληψίες (1990-1991) 
-4 σταθµοί  
-Στήλη νερού 
-Αφθονία   
-Οµάδες %  
-Κατάλογος ειδών  
-Σχόλια για συµµετοχή οµάδων και επικρατούντων ειδών  
-Χλωροφύλλη α  
-Τροφική κατάσταση σύµφωνα µε: Chl a, Ολίκο Ρ, µέσο όρο chl a, maxi chl a, µέση διαφάνεια 
δίσκου  
  Secchi, ελάχιστη διαφάνεια δίσκου Secchi, 
 
 

  91 Αµβρακία  ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ, Μ.Γ., 1992. Η Μικροχλωρίδα της λίµνης Αµβρακίας. Συστηµατική και 
οικολογική µελέτη. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών. 240 σελ. 

-Φυτοπλαγκτό και περίφυτο 
-Μεθοδολογία ΟΚ 
-∆ειγµατοληπτική περίοδος 1988-1989 
-Βάθος: 0-30 µέτρα 
-12 δειγµατοληψίες 
-Πλήρης ταξινοµικός κατάλογος  
-Ταξινοµικές παρατηρήσεις καθώς και αυτοοικολογία των ειδών  
-Αφθονία + Βιοµάζα φυτοπλαγκτού ανά οµάδα 
-Φωτογραφίες ειδών  
 

 
  92 Τριχωνίδα  ΤΑΦΑΣ, Τ., 1991. Μικροχλωρίδα της λίµνης Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας. Ποιοτική και ποσοτική 

 ανάλυση φυτοπλαγκτού. Εποχιακή διαδοχή. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο 
 Αθηνών. 300 σελ. 

-11 δειγµατοληψίες 
-1 σταθµός  
-Στήλη νερού 0-20 µέτρα 
-Λόγος Ν/Ρ 
-Πλήρης ταξινοµικός κατάλογος  
-Ταξινοµικές παρατηρήσεις καθώς και αυτοοικολογία των ειδών  
-Χλωροφύλλη α 

-Αφθονία  

-Βιοµάζα ανά είδος 

-Πολυπαραγοντικές τεχνικές  
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-Φυσικοχηµικά στοιχεία  

-Ποσοστιαία συµµετοχή αθροισµάτων στην αφθονία και βιοµάζα  

-∆είκτες ποικιλότητας  

-Πρωτογενής παραγωγικότητα (3 πειράµατα)   

-Φωτογραφίες ειδών  

 
 

  93 Βόλβη  ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Μ., 1988. Εποχιακές διακυµάνσεις, ετήσια περιοδικότητα και χωρική κατανοµή 
των φυτοπλαγκτικών πληθυσµών της λίµνης Βόλβης. ∆ιδακτορική διατριβή. Επετηρίδα Σχολής 
Θετικών Επιστηµών ΑΠΘ. 230 +  Παράρτηµα 119 σελ. 

-∆ειγµατοληπτική περίοδος 1984-1986 
-30 δειγµατοληψίες µηνιαίες και δεκαπενθήµερες  
-4 + 3 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-Στήλη νερού ως 13,5 µέτρα  
-Χλωροφύλλη α 
-Αφθονία - Βιοµάζα 
-∆είκτες ποικιλότητας  
-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-Επικρατούσες οµάδες και είδη 
 
 

5. Μεταπτυχιακές διπλωµατικές 
 

  94 Ταυρωπού- 
Πλαστήρα 

ΤΑΡΝΑΡΑ, Ε.,1998. Ετήςια διακύµανση του φυτοπλαγκτού στην τεχνητή λίµνη Ταυρωπού, 
Νοµού Καρδίτσας. ∆ιπλωµατική Εργασία, του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας.  
Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών. 70 σελ. (Υπεύθ. Β. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ)  

-Αδηµοσίευτα στοιχεία  
-2 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-Βάθη 2, 8, 12 και 20 µέτρα  
-∆είκτες ποικιλότητας  
-Πολυπαραγοντικές τεχνικές  
-Φυσικοχηµικά στοιχεία 
-Κατάλογος ειδών 
-Χλωροφύλλη α 
-Αφθονία + Βιοµάζα (συνολική και οµάδων) 
-15 δειγµατοληψίες  
-Σχόλια για τους πληθυσµούς των οµάδων  
-Χαρακτηρισµός ως προς την τροφικότητα  
 
 

6. ∆ιπλωµατικές 
 
  95 Ταυρωπού- 

Πλαστήρα  
ΣΚΑΒ∆ΗΣ, Κ.,1997. Εποχιακή περιοδικότητα του φυτοπλαγκτού στη λίµνη Ταυρωπού (Ν. 
Καρδίτσας). ∆ιπλωµατική Εργασία. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών. 20 σελ. (Υπεύθ. Β. 
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ)  

-Αδηµοσίευτα στοιχεία  
-2 σταθµοί δειγµατοληψίας  
-Βάθη 2 και 8 µέτρα  
-Μικρός κατάλογος ειδών 



 199

-Φωτογραφίες κάποιων ειδών  
-4 δειγµατοληψίες: περίοδος στρωµάτωσης και κυκλοφορίας  
-Αφθονία 
 
 

  96 Παραλίµνη  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Α., 1985. Προκαταρκτική λιµνολογική µελέτη της λίµνης Παραλίµνης. 
∆ιπλωµατική Εργασία. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών. 59 σελ. 

-Αδηµοσίευτα στοιχεία 
-2 δειγµατοληψίες 
-Στήλη νερού: 0-9 µέτρα 
-Χλωροφύλλη α 
-Αφθονία 
-Μικρός κατάλογος ειδών + περιγραφή + φωτογραφίες  
 
 

7. Άλλα 
 

  97 Τριχωνίδα 
Λυσιµαχία 
Αµβρακία 
Οζερός 
Βουλκαρία 
Παραλίµνη 
Κρεµαστών 
Καστρακίου 
Στράτου 
Ταυρωπού 
Λάδωνα 
Πελ. Πηνειού 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 2001.Μελέτη της αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών 
και Τεχνιτών) αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών Περιοχών Νοµών 
Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαίας. Α’ Φάση, 
Τελική Έκθεση, 559 σελ. Στο: Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών και τεχνιτών) 
αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών Περιοχών Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, 
Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, 
Ροδόπης, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαίας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας, Άρτας. 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ΙΕΥ / ΕΚΘΕ, Τµήµα Ζωολογίας / Παν/µιο Θεσ/νίκης και ΙΝΑΛΕ. 

 
Τριχωνίδα               Κατάλογος ειδών  
Λυσιµαχία              Κατάλογος ειδών 
Αµβρακία               Κατάλογος ειδών από διδακτορικό Σπαρτινού 
Οζερός                   Κατάλογος ειδών 
Βουλκαρία             Κάποια σχόλια για οµάδες και γένη 
Παραλίµνη             Σχόλια για αφθονία κάποιων ειδών  
Ταυρωπού              Κατάλογος + σχόλια  
Κρεµαστών            
Καστρακίου                Πλήρης κατάλογος  
Στράτου                  Σχόλια για αφθονία 
Λάδωνα                      4 δειγµατοληψίες  
Πελ. Πηνειού         
 

  98 
 

Καστοριά  ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Μ., 2000. ∆ιερεύνηση υδροβιολογικών παραµέτρων στη λίµνη της 
Καστοριάς. Επιλογή βέλτιστης µεθόδου αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας. Επιστ. 
Υπεύθυνη: Μ. Μουστάκα – Γκούνη. Τελική έκθεση.  

-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-∆εκαπενθήµερες δειγµατοληψίες για 1,5 χρόνο 
-10 σταθµοί 
-∆ιάφορα βάθη 
-Αφθονία  
-Βιοµάζα 
-Χλωροφύλλη α 
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  99 
 

Θησαυρός –  
Νέστος  

ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΚΟΥΝΗ, Μ., 1998-2000. Φυτοπλαγκτό και Αυτότροφα βακτήρια. Έρευνα του 
προβλήµατος του ευξεινισµού της τεχνητής λίµνης του Θησαυρού στον ποταµό Νέστο και έκλυση 
υδρόθειου στο σταθµό παραγωγής (ΗΥΣ Θησαυρού). Επιστ. Υπεύθυνος : Α. Ψιλοβίκος. 
Ενδιάµεσες εκθέσεις.   

-Πλήρης κατάλογος ειδών  
-Μηνιαίες δειγµατοληψίες για δυο χρόνια  
-3 σταθµοί  
-∆ιάφορα βάθη   
 
 

100 Κρεµαστά 
Καστρακίου 
Στράτου 
Λάδωνα 
Πελ. Πηνείου 

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Ε. ΚΟΥΤΣΙ∆ΟΥ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ & Β. ΜΑΡΓΑΡΗ, 1997. Η 
βιοποικιλότητα στα υδάτινα συστήµατα των τεχνητών λιµνών, Τελική Τεχνική Έκθεση, Παν/µιο 
Αιγαίου, Επιτροπή  Ερευνών, Σεπτέµβριος 1997, 43 σελ.  

-4 δειγµατοληψίες (1996-1997) 
-4 βάθη 
-Πλήρης κατάλογος ειδών για κάθε λίµνη 
-Αφθονία  
-Βιοµάζα 
-∆είκτες ποικιλότητας  
 
 

101 Κρεµαστά ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Α. ∆ΙΑΠΟΥΛΗΣ, Η. ΜΠΕΡΤΑΧΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σ. 
ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ, Κ. ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ & Γ. ΦΩΤΗΣ, 1995. Περιβαλλοντικές 
µετρήσεις στο σύστηµα χείµαρροι, ποτάµια, λίµνη του ταµιευτήρα ΥΗΣ Κρεµαστά. Τεχνική 
Έκθεση ΕΚΘΕ, 74 σελ. & 80 διαγράµµατα στο παράρτηµα.  

-Αναφέρεται σε κάποια γένη διατόµων, είδη κυανοφυκών και δινοµαστιγωτών  
-Υπερισχύουν τα στοιχεία της ποτάµιας χλωρίδας   
 
 

102 Τριχωνίδα  
 

ΝΤΑΟΥΛΑΣ, Χ. (επιστ. Υπεύθυνος), 1993. Λιµνολογική, ιχθυολογική και αλιευτική διερεύνηση  
της λίµνης Τριχωνίδας. ΕΚΘΕ.  

-Σχετική αφθονία οµάδων φυτοπλαγκτού  
-Επικρατούντα είδη 
-Εποχικές δειγµατοληψίες  
 
 

103 Ταυρωπού- 
Πλαστήρα  

ΤΣΕΚΟΣ, Ι., Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΗΣ, Α. ΣΙΝΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ, ∆. 
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ, Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Μ. ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ & Α. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, 1992. Υδροβιολογική 
µελέτη της  τεχνητής λίµνης Ταυρωπού, Νοµού Καρδίτσας. ∆ιεύθυνση Αλιείας Υπουργείο 
Γεωργίας. 

-∆ειγµατοληψίες µηνιαίες  1 χρόνο (Ιούνιος 1987-Ιούνιος 1988) 
-6 σταθµοί  
-Στήλη νερού 
-Βιοµάζα 
-Χλωροφύλλη α 
-Κατάλογος ειδών 
-Επικρατούσες οµάδες/είδη/σχόλια 
-Συµπεράσµατα: ολιγότροφη, κλπ. 
-Νανοπλαγκτό 
-Οριζόντια και κατακόρυφη κατανοµή φυτοπλαγκτού 
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104 Πολυφύτου  ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ, Α., Γ. ΦΩΤΗΣ, Ξ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Θ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Α. 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΡΟΥ & Σ. ΚΙΛΙΚΙ∆ΗΣ, 1992. Η επίδραση της λεκάνης απορροής στο 
οικοσύστηµα της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου Κοζάνης. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3: 21-
28. 

-Όχι φυτοπλαγκτό 
-Η τροφική κατάσταση είναι µεσοτροφική  
 
 

105 Τριχωνίδα  
Αµβρακία 

ECONOMOU-AMILLI, A., T. TAFAS, M. SPARTINOU & D. DANIELIDIS,1988-1992. 
Hydrobiological surveillance of selected hydrobiotopes of Aetolo-Akarnania, Greece. I Lake 
Trichonis. II. Lake Amvrakia. Final scientific report, Contract No. EV4V-0133-GR (TT). 56p. 

-Τριχωνίδα  βλ. διδακτορικό Τάφα 
-Αµβρακία   βλ. διδακτορικό Σπαρτινού 
 
 

106 Τριχωνίδα 
Αµβρακία 
Λυσιµαχία 
Οζερός  

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Γ. (Επιστ. Υπεύθυνος), Γραφείο ΣΙΓΜΑ Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών 
Μελετών 1993. Οικολογική χωροταξική µελέτη των χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων λιµνών 
Αιτωλοακαρνανίας. Τελική Έκθεση, Πανεπιστήµιο Πατρών, Εργαστήριο Υδρογεωλογίας . 300 
σελ. 

-Κάποια στοιχεία = αδηµοσίευτα 
-Φυτοπλαγκτό + περίφυτο 
 
 Λυσιµαχία  Μικρός κατάλογος ειδών µε % συµµετοχή κάποιων ειδών 
 
 Οζερός      Περίφυτο κυρίως. 
                       Ελάχιστα στοιχεία για φυτοπλαγκτό (2 πίνακες µε αφθονία φυτοπλαγκτού)  
 
 Αµβρακία  Αναφέρεται στο διδακτορικό Σπαρτινού 
 
 Τριχωνίδα  Στοιχεία από διδακτορικό Ταφα 
                       Σχόλια σε επικρατούσες οµάδες και είδη (αφθονία+βιοµάζα) 
                       Κατάταξη ως προς την τροφικότητα  
                       Σχόλια για βιοµάζα  
 
 

107 Κερκίνη 
Πολυφύτου 

ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ, Α., Σ. ΚΙΛΙΚΙ∆ΗΣ, Ξ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Γ. ΦΩΤΗΣ,& Θ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, 1991. 
Προοπτικές διαχείρισης των τεχνητών λιµνών Κερκίνης και Πολυφύτου µε σκοπό τη βελτίωση της 
ιχθυοπαραγωγής τους. Σελ. 545-556: Προστασία του Περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή, 
Μάρτιος 1989. ΓΕΩΤΕΕ. Θεσσαλονίκη. 

 
 

108 Μόρνου  ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ. (επιστ. υπεύθ.) 1991. Υδροβιολογική µελέτη και εµπλουτισµός της τεχνητής  
λίµνης Μόρνου. ΕΚΘΕ. 65 σελ. 

-Ετήσιος κύκλος δειγµατοληψιών 
-Χλωροφύλλη α (εύρος τιµών /εποχή) 
-53 είδη (όχι κατάλογος) 
-Σχόλια για οµάδες (% συµµετοχή στη χρονιά) 
-Μικρή αναφορά σε είδη 
-Μέγιστο αφθονίας φυτοπλαγκτού 
-Σχόλια για επίπεδο τροφικότητας βασισµένα στα είδη και στις οµάδες  
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109 Καστοριά ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Α. ∆ΙΑΠΟΥΛΗΣ, Η. ΜΠΕΡΤΑΧΑΣ, Γ. ΦΩΤΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ, Κ. 

ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, 1990. Αναβάθµιση του λιµνιαίου περιβάλλοντος της λίµνης Καστοριάς. Τεχνική 
µελέτη ΕΚΘΕ. 49 σελ. 

-Χλωροφύλλη (mini, maxi, µέσος όρος) 
 
 

110 Κρεµαστών ΝΤΑΟΥΛΑΣ, Χ., Θ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ & Θ. ΨΑΡΡΑΣ, 1987. Οικολογία και δυνατότητες 
αλιευτικής αξιοποίησης της τεχνητής λίµνης Κρεµαστών. ΕΚΘΕ – Ειδ. Έκδοση 12. 125 σελ. 

-3 ∆ειγµατοληψίες   
-Οµάδες φυτοπλαγκτικές 
-Αφθονία οµάδων 
-Επικρατούντα γένη 
-Ελάχιστα στοιχεία για βιοµάζα 
 
 

111 Βεγορίτιδα ΦΩΤΗΣ, Γ., Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Θ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ & Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙ∆ΗΣ, 1986. Λίµνη 
Βεγορίτιδα . Προβλήµατα και προτάσεις για βελτίωση. Ειδική έκδοση  Υπουργείου Βόρειας 
Ελλάδας, Συµβούλιο Προστασίας Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 40 σελ.  

-3 δειγµατοληψίες – 4 σταθµοί  
-Ποσοστά συµµετοχής οµάδων  
-Αναφορά σε επικρατούντα είδη και σχόλια 
 
 

112 Βιστωνίδα  ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Α. ∆ΙΑΠΟΥΛΗΣ & Γ. ΦΩΤΗΣ, 1986. Αξιοποίηση και προστασία των 
 εσωτερικών υδάτων της χώρας. ΙΙΙ. Λίµνη Βιστωνίδα.– Τεχνική έκθεση Ε.Κ.Θ.Ε. 47 σελ. 

-Επικράτηση κυανοφυκών στο µεγαλύτερο µέρος του έτους  
-Λίγα για τις οµάδες (επικράτηση) 
-Μεγάλος κατάλογος ειδών  
-Bloom κυανοφυκών 
-Ξηρή βιοµάζα (εύρος) 
 
 

113 Καστοριά  ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ., Α. ∆ΙΑΠΟΥΛΗΣ & Γ. ΦΩΤΗΣ, 1985. Αξιοποίηση και προστασία των 
 εσωτερικών υδάτων της χώρας. ΙΙ. Λίµνη Καστοριάς. ΙΩΚΑΕ – Ειδ. Έκδοση 10. 115 σελ. 

-Κατάλογος ειδών 
-Επικράτηση οµάδων (Σχετική αφθονία) 
-Επικρατούντα γένη 
-Bloom κυανοφυκών 
-Μάλλον 16 δειγµατοληψίες (1977-1982) 
 
 

114 Αγ. Βασιλείου 
∆οϊράνη 
Βιστωνίδα 

ΚΙΛΙΚΙ∆ΗΣ, Σ., Α. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ, Γ. ΦΩΤΗΣ, Θ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Ξ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & Κ. 
ΟΥΖΟΥΝΗΣ, 1984.  Οικολογική έρευνα στις λίµνες της Β. Ελλάδας Αγ. Βασιλείου, ∆οϊράνη και 
Βιστωνίδα. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθµού αναπαραγωγής ιχθυδίων. Επιστηµονική 
Επετηρίδα Κτηνιατρικής Σχολής 22: 269-440  

Κορώνεια - Χλωροφύλλη α: 12 δειγµατοληψίες (ετήσιος κύκλος) 
                     - Φυτοπλαγκτό   : 5 δειγµατοληψίες + 3 σταθµοί 
                                                  φωτογραφίες 
                                                  οµάδες + κατάλογος ειδών 
                                                  ξηρή βιοµάζα (g/m3) 
                                                  αφθονία 



 203

 
∆οϊράνη    - Πρωτογενής φυτοπλαγκτική παραγωγή ( υπολογίστηκε από την chl a (x mg chl 
a/m3 νερού)  

 - Χλωροφύλλη α : 12 δειγµατοληψίες ( ετήσιος κύκλος) 
                     - Φυτοπλαγκτό    : 5 δειγµατοληψίες + 2 σταθµοί  
                                                   µικρός κατάλογος ειδών  
                                                   σχόλια για οµάδες  
                                                   ξηρή βιοµάζα 
                                                   αφθονία 
 
Βιστωνίδα  - Πρωτογενής παραγωγή φυτοπλαγκτού (από chl a) = 1235 mg/m3 (µέσος όρος + 
ακραίες  
                         τιµές) 
                       - 4 σταθµοί  
                       - Χλωροφύλλη a 12 µήνες 
                       - Κατάλογος ειδών (γενών) 
                       - Σχόλια για οµάδες (% συµµετοχή τους) 
                       - Αφθονία (5 δείγµατα) 
                       - Bloom + είδος  
                       - Φωτογραφίες  
 
 

115 Μικρή  
Πρέσπα 

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Θ. & Α. ∆ΙΑΠΟΥΛΗΣ, 1983. Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών 
υδάτων της χώρας. Ι. Λίµνη Μικρή Πρέσπα. ΙΩΚΑΕ – Ειδ. Έκδοση 6. 70 σελ. 

-Κατάλογος ειδών 
-Επικρατούντα γένη 
-Ελάχιστες τιµές βιοµάζας 
-Μάλλον 6 δειγµατοληψίες 1978-1982 
 
 

116 Τριχωνίδα  KOUSSOURIS, TH., 1981. Environmental studies of a large, deep, oligotrophic lake (Lake 
Trichonis, Western Greece).M. Sci. Diss. Envir. Resour. Cource Dep. Biol. Univ. Salford 
England, 46 p. 

-Περιέχεται στο διδακτορικό του  
 
 

117 Κερκίνη  KLOSSAS, A., 1975. Contribution to the hydrobiological study of artificial lake Kerkini Serron. 
Ministry of Agriculture, 31: 61p (in Greek). 

-Μικρός κατάλογος ειδών (+συχνότητα), (Bourrelly) 
 
 

118 Κορώνεια  
Βόλβη 
Καστοριά 
∆οϊράνη 
Καταρράκτες 
Έδεσσας  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆ΗΣ, Κ., 1968. Έρευναι επί των θειοβιοκοινωνιών (sulphuretum) των αλµυρών και 
γλυκέων υδάτων της Ελλάδος. Ταξινοµική, χλωριστική, οικολογική, φυτοκοινωνιολογική, 
φυτογεωγραφική µελέτη. ΑΠΘ, Επιστηµον. Επετηρ. Φυσικοµ. Σχολής, Τ10, Θεσσαλονίκη, 866 
σελ. + Παράρτηµα 40 σελ. φυτοπλαγκτό +φυτοβένθος. 

-∆ύσκολα αξιοποιήσιµο για τους σκοπούς της οδηγίας λόγω του ότι είναι κυρίως συστηµατική 
χλωριδική   
  εργασία που αναφέρεται:  
    1) συγχρόνως σε φυτοπλαγκτό και περίφυτο,  
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2) δείγµατα από πολύ διαφορετικές περιοχές-βιότοπους (θάλασσα, λίµνες, θερµοπηγές),σύνολο 
    24, 
3) περιστασιακές δειγµατοληψίες από 1956-1967,  
4) Μεθοδολογία? 
 
-Για καθένα από τους 5 βιότοπους των γλυκών νερών υπάρχει πλήρης κατάλογος ειδών.  
-Γενικά φωτογραφίες και εικόνες ειδών 
-Σελ 476-496, 669-700 
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∆. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ Υ∆ΡΟΒΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 
 
 
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Υδρόβια φυτά χαρακτηρίζει, µε την ευρεία έννοια του όρου ο Haslam (1978) όλα τα φυτά 
που ζούν και αναπτύσσονται µέσα ή κοντά στο νερό. Τα υδρόβια φυτά κατατάσσονται ως 
προς τη µορφή τους και την ανάπτυξή τους κατά το Hutchinson (1975) στις παρακάτω 
οµάδες: 
1.  Τα φυτά που πλέουν ελεύθερα µε ρίζες ελεύθερες ή χωρίς ρίζες (Πλευστόφυτα) 
1α.     Αυτά που πλέουν στην επιφάνεια 
1β.     Αυτά που είναι βυθισµένα 
 
2.     Τα φυτά που είναι ριζωµένα στη γή (Ριζόφυτα). 
2α.     Αυτά που τµήµα του βλαστού τους αναδύεται πάνω από την επιφάνεια του 
          νερού (Υπερυδατικά). 
2β.    Αυτά που τµήµα του βλαστού τους πλέει στο νερό (Εφυδατικά) 
2γ.    Αυτά τα  φυτά  που  εκτος  από  τα άνθη  τους είναι τελείως  βυθισµένα  στο  νερό 
         (Υφυδατικά) 
 
Τα παραπάνω όρια δεν είναι αυστηρά. Σηµαντικός αριθµός υδρόβιων φυτών είναι δυνατό να 
δηµιουργεί και χερσόβιες µορφές. Επίσης και στις υποδιαιρέσεις του Hutchinson συµβαίνει 
να υπάρχουν παρεκλίσεις, όπως στο ελόβιο φυτό Myosotis που ενώ συνήθως συναντάται 
σαν υπερυδατικό συναντάται σπάνια και σαν υφυδατικό. 
Η ανάπτυξη της υδρόβιας βλάστησης είναι συνήθως ζωνώδης. Τα ριζόφυτα αναπτύσσονται 
στην παράλια ζώνη η οποία χωρίζεται σε τέσσερις υποζώνες, την ευπαράλια, την ανώτερη 
υποπαράλια, τη µεσαία υποπαράλια και την κατώτερη υποπαράλια. Οι παράγοντες που 
σχετίζονται µε τη ζωνώδη ανάπτυξη της υδρόβιας µακροφυτικής βλάστησης είναι το βάθος 
του νερού, η διαπερατότητα του φωτός και η δράση των κυµάτων. Τα υπερυδατικά 
µακρόφυτα αναπτύσσονται στην ευπαράλια και ανώτερη υποπαράλια ζώνη και σχηµατίζουν 
φυτοκοινότητες που ανήκουν ως επι το πλείστον στην κλάση Phragmitetea. Στη µεσαία 
υποπαράλια ζώνη αναπτύσσονται τα εφυδατικά ριζόφυτα (κοινωνίες Nymphaeion). Στη 
κατώτερη υποπαράλια ζώνη αναπτύσσονται τα υφυδατικά µακρόφυτα (κλάση 
Potamogetonetea). 
Τα υδρόβια µακρόφυτα αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες της ποιοτικής κατάστασης των 
υδάτων. Πολλές φορές µάλιστα χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος αφού 
έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν από το περιβάλλον βαρέα µέταλλα, τα οποία σε µεγάλες 
ποσότητες είναι ιδιαίτερα τοξικά . Επίσης έχουν την ιδιότητα να σταθεροποιούν το ίζηµα του 
πυθµένα και να προστατεύουν τις όχθες από τη διάβρωση. Οι ιστοί των φυτών 
καταναλώνονται από διάφορα ζώα , ενώ τα αποσυντιθέµενα υλικά των µακροφύτων παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. 
Ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσεται η υδρόβια µακροφυτική βλάστηση συµβάλλει στη 
µεταβολή  του περιβάλλοντος. Στα αβαθή νερά, τα είδη που εγκαθίστανται (Nymphaea, 
Lemna κ.ά) παράγουν νεκρή οργανική ύλη, η οποία συσσωρεύεται στο ίζηµα. Η λίµνη 
γεµίζει σταδιακά από την όχθη προς το κέντρο. Το βάθος µικραίνει µε αργούς ή και πιο 
γρήγορους ρυθµούς και έτσι ευνοείται η ανάπτυξη υπερυδατικών µακροφύτων. Αυτά 
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κατακρατούν περισσότερη ύλη που έχει σαν αποτέλεσµα την µετατροπή της λίµνης σε έλος. 
Το τελικό στάδιο µιας τέτοιας διεργασίας είναι η µετατροπή του υδάτινου οικοσυστήµατος 
σε χερσαίο οικοσύστηµα. 
 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σε αντίθεση  µε την πληθώρα των ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται στην εξάπλωση 
της υδρόβιας βλάστησης και της οικολογίας της  στην Ευρώπη, η µελέτη της υδρόβιας 
χλωρίδας στην  Ελλάδα παραµένει ανεπαρκώς γνωστή.   
Οι σχετικά λίγες δηµοσιεύσεις, που υπάρχουν για την υδρόβια χλωρίδα των ελληνικών 
λιµνών και ποταµών της Ελλάδας αναφέρονται κύρια στη χλωριδική σύνθεση των 
υγροβιοτόπων. Από αυτές απουσιάζουν σχεδόν τελείως εργασίες που αφορούν την οικολογία 
τη δοµή και τη λειτουργία της µακροφυτικής βλάστησης. 
Ο Petkoff (1910) µελέτησε την υδρόβια µακροφυτική βλάστηση περιοχών της Μακεδονίας 
και προσδιόρισε 125 είδη από τα οποία 113 ήταν αγγειόσπερµα, 3 γυµνόσπερµα και 9 
πτεριδόφυτα. Στη συνέχεια ο Στεφανίδης µελετώντας τα ψάρια των λιµνών της Ελλάδας 
κατέγραψε και 99 είδη υδρόβιων φυτών (1940, 1948α, 1948β). Ο Λαυρεντιάδης το 1956 στη 
διδακτορική του διατριβή µελετά την υδρόβια και ελόβια βλάστηση ποταµών και λιµνών της 
Μακεδονίας από χλωριδική και φυτογεωγραφική άποψη. Προσδιόρισε 383 είδη τα οποία 
κατατάσσονται ως εξής: 181 παρόχθια, 35 υδρόβια και 167 ελόβια. Ο Αναγνωστίδης στη 
διδακτορική του διατριβή που αναφέρεται στη µελέτη των θειοβιοκοινωνιών των αλµυρών 
και γλυκών νερών της Ελλάδας (1968), περιγράφει 19 είδη πτεριδοφύτων και 190 είδη 
σπερµατοφύτων. Τα πτεριδόφυτα προσδιορίσθηκαν στους καταράκτες της ‘Eδεσσας, ενώ τα 
περισσότερα από τα σπερµατόφυτα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Στη συνέχεια ο 
Γκανιάτσας (1970) προσδιορίζει στη λίµνη των Ιωαννίνων 27 ελόβια και 26 υδρόβια φυτά. 
Το 1977 οι Gradstein και Smittenberg (1977) µελέτησαν την υδρόφιλη βλάστηση της 
δυτικής Κρήτης από φυτοκοινωνιολογική άποψη. Το 1983 η Κουµπλή –Σοβαντζή Λ. στη 
διδακτορική της διατριβή µε τίτλο έρευνες στα τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων 
υδροβιοτόπων της Αιτωλοακαρνανίας µελέτησε από χλωριδική, ταξινοµική, οικολογική και 
φυτογεωγραφική άποψη την υδρόβια χλωρίδα των λιµνών και ποταµών της 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Κατά τη µελέτη των υδρόβιων φυτών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι τα υδάτινα 
οικοσυστήµατα υφίστανται συνεχείς µεταβολές λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που 
έχουν σαν αποτέλεσµα κύρια τον ευτροφισµό και τη ρύπανση. Η βλάστηση  που 
αναπτύσσεται σε κάθε υδάτινο οικοσύστηµα είναι ενδεικτική των επικρατουσών 
περιβαλλοντικών συνθηκών  και διαφοροποιείται ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Ως 
εκ τούτου η καταγραφή και η παρακολούθηση της εξέλιξης των φυτοκοινωνιών σε ένα 
ευλόγου διαρκείας χρονικό διάστηµα, είναι ενδεικτική για τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις στο 
περιβάλλον Ο ευτροφισµός και η ρύπανση επηρεάζουν καθοριστικά τη σύνθεση των 
κοινωνιών των µακροφύτων. Πολλές κοινωνίες που περιγράφηκαν παλιά, σήµερα δεν 
υπάρχουν όπως και πολλά υδρόβια µακρόφυτα έχουν εξαφανισθεί από ένα βιότοπο εξαιτίας 
της επικράτησης σε αυτόν του πλαγκτού. 
 
3. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση των ασπόνδυλων, ψαριών, 
πλαγκτού και µακροφύτων για τη διαπίστωση µακροχρόνιων αρνητικών επιδράσεων στο 
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περιβάλλον απαιτεί συντονισµό και οµοιοµορφία στη συλλογή των πληροφοριών έτσι ώστε 
να γίνει δυνατή η εφαρµογή βιολογικών δεικτών. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ανατρέξει στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 
και να συλλέξει τις διαθέσιµες και αξιοποιήσιµες πληροφορίες γύρω από την ελληνική 
υδρόβια χλωρίδα και να καταγράψει τις µέχρι σήµερα µελέτες και εργασίες, έτσι ώστε να 
υπάρξει συντονισµός και οµοιοµορφία στις µεθόδους µελέτης που θα χρησιµοποιηθούν στην 
εφαρµογή της οδηγίας της ευρωπαϊκής ένωσης για την οικολογική ποιότητα των υδάτινων 
πόρων. 
Η µέθοδος δειγµατοληψίας, ο αριθµός των δειγµατοληπτικών σταθµών, η περίοδος της 
δειγµατοληψίας, καθώς και η διάρκεια της µελέτης είναι τα στοιχεία που πρέπει να 
αξιολογηθούν ώστε να εξαχθεί το συµπέρασµα εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να 
περιγράφουν επαρκώς την υφιστάµενη κατάσταση σε ένα υδάτινο σύστηµα. Έτσι η 
συστηµατική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων σύµφωνα µε τις αρχές της οδηγίας θα 
καταδεικνύει  τις  αλλοιώσεις εξαιτίας των ανθρωπογενών επιδράσεων. 
Η καταγραφή των ανωτέρω πληροφοριών και η σύγκριση µε παρόµοιες άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών θα καταδείξει την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα µας και θα δώσει τη δυνατότητα 
για περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις. 
Από διεξοδική έρευνα στην ελληνική αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκαν εργασίες 
αναφερόµενες στην υδρόβια χλωρίδα των υδάτινων συστηµάτων της χώρας, από τις οποίες 
µερικές είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σαν βάση µελέτης των υδάτινων συστηµάτων, 
άλλες πάλι περιέχουν στοιχεία  χρήσιµα, αλλά ελλειπή. 
 
 
4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  -  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΗΝ 
 Υ∆ΡΟΒΙΑ  ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. 
 
Η ελληνική υδρόβια χλωρίδα  πλούσια σε αριθµό ειδών δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και 
εµπεριστατωµένα . Mέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 
1980 η µελέτη των υδάτινων οικοσυστηµάτων είναι περιορισµένη.Τα τελευταία όµως χρόνια 
καταβάλλεται µια συστηµατική προσπάθεια από πολλούς ερευνητές να καταγραφούν οι 
συσχετισµοί των διαφόρων φυτοκοινωνιών και να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη 
διαπίστωση µελλοντικών αλλαγών που θα προέρχονται από αρνητικές επιδράσεις στο 
περιβάλλον. 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές στην υδρόβια µακροφυτική βλάστηση των λιµνών και ποταµών 
της Ελλάδας δίδονται στον Πίνακα 1. 
Σύµφωνα µε τη διεξαχθείσα έρευνα όπως αυτή φαίνεται στον Πίνακα 2 , διαπιστώθηκε ότι 
ολοκληρωµένες φυτοκοινωνιολογικές µελέτες στον ελλαδικό χώρο έχουν γίνει µόνο στα 
πλαίσια περιορισµένων διδακτορικών διατριβών, οι οποίες και θα αναφερθούν περιληπτικά. 
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Πίνακας 1.  Βιβλιογραφία που αφορά  την υδρόβια  µακροφυτική βλάστηση λιµνών και πο- 
        ταµών της Ελλάδας 

Α/Α Οικοσύστηµα Εργασία 

1 ∆ρακολίµνη Σµόλικα 
‘Ηπειρος 
40ο5΄22΄ Βόρεια 
18ο58΄00΄΄  Ανατολικά 
Υψόµετρο 2200µ 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

2 ∆ρακολίµνη Τύµφης 
‘Ηπειρος 
39ο59΄41΄΄ Βόρεια 
20ο47΄12΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 2050µ 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστη-
µάτων της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

3 ∆ρακολίµνη Τύµφης Sarika-Hatzinikolaou M., L.Koumpli-Sovantzi & 
A.Yannitsaros, 1997. Macrophytes in four alpine 
aquatic ecosystems of N.Pindos (Ipiros, Greece). 
Phyton, 37(1):19-30. 

4 ∆ρακολίµνη Τύµφης Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., ∆.Μπαµπαλώνας & 
Α.Γιαννίτσαρος, 1998. Φυτοκοινωνιολογική µελέτη 
της ελοφυτικής βλάστησης υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της Ηπείρου. 7ο Επιστ. Συνεδριο Ελλην. Βοταν 
.Εταιρείας, σελ. 134-145. 

5 Ζαραβίνα 
‘Ηπειρος 
39ο54΄16΄΄ Βόρεια 
20ο30΄36΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 455µ 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστη-
µάτων της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

6 Ζαραβίνα Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., ∆.Μπαµπαλώνας & 
Α.Γιαννίτσαρος, 1998. Φυτοκοινωνιολογική µελέτη 
της ελοφυτικής βλάστησης υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της Ηπείρου. 7ο Επιστ.Συνεδριο Ελλην.Βοταν. 
Εταιρείας, σελ. 134-145. 

7 Kαλοδίκη 
‘Ηπειρος 
39ο17΄53΄΄ εως 39ο19΄20΄΄ Βόρεια  
και 20ο26΄46΄΄ εως 20ο28΄14΄΄ ανατολικά. 
 
Υψόµετρο 110µ. 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

8 Καλοδίκη Sarika-Hatzinikolaou M., l.Koumpli-Sovantzi & 
A.Yannitsaros, 1996. The vascular flora of lake 
Kalodhiki (Ipiros, NW Greece). Webbia 50(2):223-
236. 

9 Καλοδίκη Sarika-Hatzinikolaou M., l.Koumpli-Sovantzi & 
A.Yannitsaros, 1994.  Myriophyllum alterniflorum 
(Haloragaceae) a new record for the Greek flora. 
Phyton 34(2):243-246. 

10 Καλοδίκη Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., ∆.Μπαµπαλώνας & 
Α.Γιαννίτσαρος, 1998. Φυτοκοινωνιολογική µελέτη 
της ελοφυτικής βλάστησης υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της Ηπείρου. 7ο Επιστ.Συνεδριο Ελλην.Βοταν. 
Εταιρείας, σελ., 134-145 
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11 Λάκκα Τσουµάνη 
‘Ηπειρος 
39ο59΄20΄΄ Βόρεια 
20ο46΄4΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 1800µ. 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

12 Λάκκα Τσουµάνη Sarika-Hatzinikolaou M., l.Koumpli-Sovantzi & 
A.Yannitsaros, 1994.  Myriophyllum alterniflorum 
(Haloragaceae) a new record for the Greek flora. 
Phyton 34(2):243-246. 

13 Λούτσα Ροµπόζη 
‘Ηπειρος 
39ο58΄00΄΄ Βόρεια 
20ο47΄17΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 1900µ. 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

14 Λούτσα Ραµπόζη Sarika-Hatzinikolaou M., l.Koumpli-Sovantzi & 
A.Yannitsaros, 1994.  Myriophyllum alterniflorum 
(Haloragaceae) a new record for the Greek flora. 
Phyton 34(2):243-246. 

15 Λούτσα Ραµπόζη Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., ∆.Μπαµπαλώνας & 
Α.Γιαννίτσαρος, 1998. Φυτοκοινωνιολογική µελέτη 
της ελοφυτικής βλάστησης υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της Ηπείρου. 7ο Επιστ.Συνεδριο Ελλην. Βοταν. 
Εταιρείας, σελ.,134-145. 

16 Παµβώτιδα 
‘Ηπειρος 
39ο41΄20΄΄ εως 39ο38΄5΄΄ Βόρεια 
20ο50΄19΄΄ εως 20ο54΄8΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 470µ. 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή,  465 σελ. 

17 Παµβώτιδα Γκανιάτσας Κ., 1970. Η χλωρίς και η βλάστηση της 
λίµνης των Ιωαννίνων. Ηπειρωτική εστία , σελ. 1-20. 
 

18 Παµβώτιδα Stanley R., 1987. Water quality in northwestern lakes 
of Greece: Biological indicators. Raport for World 
health organization, Regional office for Europe, 
Copenhagen, Denmark, 47p. 

19 Παµβώτιδα Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., Α.Γιαννίτσαρος & 
Λ.Κουµπλή-Σοβαντζή, 1994. Χλωριδική έρευνα της 
λίµνης Παµβώτιδας. Πρακτ.16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., 
2:10-14. 

20 Παµβώτιδα Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., ∆.Μπαµπαλώνας & 
Α.Γιαννίτσαρος, 1998. Φυτοκοινωνιολογική µελέτη 
της ελοφυτικής βλάστησης υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της Ηπείρου. 7ο Επιστ.Συνεδριο Ελλην. Βοταν. 
Εταιρείας,  σελ., 134-145. 

21 Τούµπα 
‘Ηπειρος 
39ο45΄00΄΄ Βόρεια 
20ο46΄27΄΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 470µ. 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μαρία, 1999. Χλωριδική και 
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα υδάτινων οικοσυστηµά-
των της Ηπείρου. ∆ιδακτορική διατριβή, 465 σελ 
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22 Λούρος 
Ήπειρος 

Κουσουρής Θ., Α.∆ιαπούλης, Η.Μπερταχάς & 
Κ.Κρίτζαλης 1988. Μελέτη των ποταµών Λούρου και 
Αραχθου και της παράκτιας ζώνης του Αµβρακικού 
κόλπου. Τεχν.Εκθεση, 70σελ. 

23 Άραχθος 
Ήπειρος 

Κουσουρής Θ., Α.∆ιαπούλης, Η.Μπερταχάς & 
Κ.Κρίτζαλης 1988. Μελέτη των ποταµών Λούρου και 
Αραχθου και της παράκτιας ζώνης του Αµβρακικού 
κόλπου. Τεχν.Εκθεση, 70 σελ. 

24 Αβυλαριά 
Στερεά Ελλάδα 
Υψόµετρο 200µ 

Σαρλής Γ., 1990. Παρόχθια, ελόβια και υδρόβια 
χλωρίδα και βλάστηση της µικρολίµνης Αβυλαριάς 
Αιτωλοακαρνανίας. Γεωργική Ερευνα 14: 93-101 
. 

25 Αµβρακία 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

26 Βουλκαριά 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

27 Υλίκη 
Στερεά Ελλάδα 

Koumpli-Sovantzi L. & I.Vallianatou, 1994. Floristic 
notes from aquatic stands of Central Greece (Sterea 
Ellas). Candollea 49(1):195-207 

28 Λυσιµαχία 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

29 Λυσιµαχία Koumpli-Sovantzi L. & F.Vallianatou, 1985. The 
aquatic vegetation of the lake Lysimachia. 
Thalassographica, 8:33-41. 

30 Οζερός 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

31 Παραλίµνη 
Στερεά Ελλάδα 

Koumpli-Sovantzi L. & I.Vallianatou, 1994. Floristic 
notes from aquatic stands of Central Greece (Sterea 
Ellas). Candollea 49(1):195-207 

32 Τριχωνίδα 
Στερεά Ελλάδα 
21ο30΄ Βόρεια  
38ο35΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 15µ. 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

33 Τριχωνίδα Νταουλάς Χ., 1993. Λιµνολογική , ιχθυολογική και 
αλιευτική διερευνηση της λίµνης Τριχωνίδας. Τεχνική 
έκθεση, 177σελ. 

34 Αχελώος 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή,  346 σελ. 
 

35 Εύηνος 
Στερεά Ελλάδα 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λεµονιά, 1983. Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιδακτορική διατριβή, 346 σελ. 

36 Σπερχειός 
Στερεά Ελλάδα 

Koumpli-Sovantzi L. & I.Vallianatou, 1994. Floristic 
notes from aquatic stands of Central Greece (Sterea 
Ellas). Candollea 49(1):195-207 

37 Αγ.Βασιλείου (Κορώνεια) 
Μακεδονία 
40ο41΄ Βόρεια, 
23ο09΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 75µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ 



 211

38 Αγ.Βασιλείου (Κορώνεια) 
 
 
 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

39 Αγ.Βασιλείου (Kορώνεια) Πυρίνη Χ., Ε.Παπαστεργιάδου & ∆.Μπαµπαλώνας, 
1994. Χηµική σύσταση των ειδών Typha angustifolia 
& Typha latifolia σε πληθυσµούς της λίµνης 
Κορώνειας. Πρακτ. 5ου Επιστ.Συν. Ε.Β.Ε., σελ.265-
268. 

40 Αγ.Βασιλείου (Κορώνεια) 
 

Κιλικίδης Σ., κ.ά., 1984. Οικολογική έρευνα στις 
λίµνες της Β.Ελλάδας, Αγ.Βασιλείου, ∆οιράνη και 
Βιστωνίδα. 22ο Τόµος Επιστ.Επετ.Κτην.Σχολής 
Θες/νίκης, σελ.271-439. 

41 ‘Αγρα (τεχν.λίµνη) 
Μακεδονία 
Υψόµετρο 480µ 

Παυλίδης Γ., 1989. Η βλάστηση των υδροβίων 
µακροφυτών της τεχνητής λίµνης του Αγρα. Επετηρίς 
του τµήµατος Βιολογίας, σελ159-170. 

42 Βεγορίτιδα 
Μακεδονία 
40ο45΄ Βόρεια, 
21ο47΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 520µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελλη νικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ 
 

43 Βεγορίτιδα Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολο γική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακρο φύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

44 Βεγορίτιδα Papastergiadou E. & D.Babalonas, 1993. Τhe 
relationships between hydrochemical environ mental 
factors and the aquatic macrophytic vegetation in 
stagnant and slow flowing waters. II Evaluation of 
plant associations indicative value. 
Arch.Hydrobiol.4:493-506 

45 Βεγορίτιδα ∆ρόσος Ε., Καραγιαννακίδου Β. & Μ. Κωνσταντίνου 
1994.  Συµβολή στη γνώση της χλωρίδας και της 
βλάστησης των λιµνών Βεγορίτιδας και Πετρών. 
Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., (2):30-31 
 

46 Βιστωνίδα 
Μακεδονία 
27ο07΄ Βόρεια, 
41ο03΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 0.1µ. 

Κιλικίδης Σ., κ.ά., 1984. Οικολογική έρευνα στις 
λίµνες της Β.Ελλάδας, Αγ.Βασιλείου, ∆οιράνη και 
Βιστωνίδα. 22ο Τόµος Επιστ.Επετ.Κτην.Σχολής 
Θες/νίκης, σελ.271-439. 

47 Βιστωνίδα Μπαµπαλώνας ∆., Καραγιαννακίδου Β. & Ε. ∆ρόσος, 
1990. Συµβολή στη γνώση της βλάστησης του 
υγροβιοτόπου της λίµνης Βιστωνίδας. Επετηρίς του 
Α.Π.Θ., σελ. 9-17. 

48 Βιστωνίδα Κουσουρής Θ., Α.∆ιαπούλης & Γ.Φώτης, 1985. 
Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων 
της χώρας. ΙΙΙ. Λίµνη Βιστωνίδα.  
Τεχν.Εκθεση, 47σελ. 

49 Βόλβη 
Μακεδονία 
40ο41΄ Βόρεια  
23ο28΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 37µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ. 
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50 Βόλβη Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

51 Βόλβη Papastergiadou E. & D.Babalonas, 1993. Τhe relation 
ships between hydrochemical environ mental factors 
and the aquatic macrophytic vegetation in stagnant and 
slow flowing waters. II Evaluation of plant associations 
indicative value. Arch.Hydrobiol.4:493-506 

52 ∆οιράνη 
Μακεδονία 
41ο15’Βόρεια, 22ο50 Ανατολικά 
Υψόµετρο 148µ 

Κιλικίδης Σ., κ.ά., 1984. Οικολογική έρευνα στις 
λίµνες της Β.Ελλάδας, Αγ.Βασιλείου, ∆οιράνη και 
Βιστωνίδα. 22ο Τόµος Επιστ.Επετ.Κτην.Σχολής 
Θες/νίκης, σελ.271-439. 

53 Ζάζαρη 
Μακεδονία 
Υψόµετρο 602µ. 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. ’Ερευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ.. 

54 Ζάζαρη ∆ρόσος Ε., Β.Καραγιαννακίδου & Σ.Λαυρεντιάδου, 
1998. Μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιµνών 
Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη του νοµού Φλώρινας. 7ο 
Επιστ.Συν. Ελλην. Βοταν. Εταιρείας, 
Αλεξανδρούπολη, σελ.75-79. 

55 Καστοριά 
Μακεδονία 
38ο34΄ Βόρεια, 
21ο30΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 688µ. 

Κουσουρής Θ., Α.∆ιαπούλης & Γ.Φώτης, 1985. 
Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων 
της χώρας. ΙΙ. Λίµνη της Καστοριάς. Ειδική έκδοση 10, 
ΙΩΚΑΕ,  112 σελ. 

56 Καστοριά Stanley R., 1987. Water quality in northwestern lakes 
of Greece: Biological indicators. Raport for World 
health organization, Regional office for Europe, 
Copenhagen, Denmark, 47p. 

57 Καστοριά Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

58 Καστοριά Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ. 

59 Kαστοριά Papastergiadou E. & D.Babalonas, 1993. Τhe 
relationships between hydrochemical environ mental 
factors and the aquatic macrophytic vegetation in 
stagnant and slow flowing waters. II Evaluation of 
plant associations indicative value. 
Arch.Hydrobiol.4:493-506 

60 Κερκίνη 
Μακεδονία 
41ο13΄ Βόρεια 
23ο08΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 37µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ 

61 Κερκίνη Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

62 Κερκίνη Pyrovetsi M. & E.Papastergiadou, 1992. Biological 
conservation implications of water level fluctuations in 
a wetland of international importance: Lake Kerkini, 
Macedonia. Environmental Concervation, 19(3):235-
244 
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63 Kερκίνη Papastergiadou E. & Babalonas D., 1992. Ecological 
studies on aquatic macrophytes of a dam lake-Lake 
Kerkini, Greece. Arch. Hydrobiol./Suppl.90(2):187-
206 
. 

64 Κερκίνη Κλώσσα Α., 1975. Συµβολή εις την υδροβιολογικήν 
µελέτην τεχνητής λίµνης Κερκίνης Σερρών. 
Υπουργ.Γεωργίας, Γενική ∆νση ∆ασών , 61 σελ. 

65 Κερκίνη Papastergiadou E. & D.Babalonas, 1993. Τhe 
relationships between hydrochemical environ mental 
factors and the aquatic macrophytic vegetation in 
stagnant and slow flowing waters. II Evaluation of 
plant associations indicative value. 
Arch.Hydrobiol.4:493-506. 

66 Κερκίνη Babalonas D. & E.Papastergiadou, 1989. The water 
fern Salvinia natans in the Kerkini lake. 
Arch.Hydrobiol.,116(4):487-498. 

67 Μεγάλη Πρέσπα 
Μακεδονία 
40ο46΄΄Βόρεια, 
21ο01΄ Ανατολικά, 
Υψόµετρο 853µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ. 

68 Μεγάλη Πρέσπα Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 

69 Μεγάλη Πρέσπα Παυλίδης Γ., 1985. Γεωβοτανική µελέτη του εθνικού 
δρυµού τών Πρεσπών Φλωρίνης. Εργασία, σελ., 308. 
 

70 Μεγάλη Πρέσπα Μπαµπαλώνας ∆. & Ε.Παπαστεργιάδου, 1993. ∆οµή 
και διάρθρωση της υδρόβιας µακροφυτικής βλάστησης 
στις λίµνες των Πρεσπών. 15ο 
Πανελ.Συν.Ελλην.Ετ.Βιολ.Επιστηµών, .σελ.25-27  

71 Μεγάλη Πρέσπα Stanley R., 1987. Water quality in northwestern lakes 
of Greece: Biological indicators. Raport for World 
health organization, Regional office for Europe, 
Copenhagen, Denmark, 47p 
 

72 Μητρικού 
Μακεδονία 
40ο53΄ Βόρεια 
25ο07΄ Ανατολικά 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ 

73 Μητρικού Drossos E., 1992. A floristic study of Mitrikou lake and 
the lagoons of Rodhopi and Thrake. Willdenowia, 
22:97-117. 

74 Μικρή Πρέσπα 
Μακεδονία 
40ο44΄ βόρεια, 21ο04΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 853µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956.’Ερευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, 88 σελ. 

75 Mικρή Πρέσπα Γ.Λαυρεντιάδης & Γ.Παυλίδης, 1985. Συµβολή στην 
έρευνα των υδροβίων και ελοβίων φυτοκοινωνιών της 
Μικρής Πρέσπας. Πρακτ.4ου Επιστ.Συνεδρίου Ε.Β.Ε., 
σελ. 145-155. 

76 Μικρή Πρέσπα Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, 266 σελ. 
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77 Μικρή Πρέσπα Κουσουρής Θ. & Α.∆ιαπούλης. Αξιολόγηση και 
προστασία των εσωτερικών υδάτων της χώρας. Ι. 
Λίµνη Μικρή Πρέσπα. Ειδική έκδοση Νο6, ΙΩΚΑΕ, 
89 σελ. 

78 Μικρή Πρέσπα Παυλίδης Γ., 1985. Γεωβοτανική µελέτη του εθνικού 
δρυµού τών Πρεσπών Φλωρίνης. Εργασία,  308 σελ. 

79 Μικρή Πρέσπα Μπαµπαλώνας ∆. & Ε.Παπαστεργιάδου, 1993. ∆οµή 
και διάρθρωση της υδρόβιας µακροφυτικής βλάστησης 
στις λίµνες των Πρεσπών. 15ο 
Πανελ.Συν.Ελλην.Ετ.Βιολ.Επιστηµών, σελ.25-27 

80 Μικρή Πρέσπα Μπαµπαλώνας ∆. & Γ.Παυλίδης, 1989. Συµβολή στη 
βλάστηση των υδροβίων µακροφυτών της Μικρής 
Πρέσπας. Επετ. Τµηµατος Βιολ. Αριστ. Παν/µιο 
Θεσ/νίκης, σελ.19-29. 

81 Μικρή Πρέσπα Stanley R., 1987. Water quality in northwestern lakes 
of Greece: Biological indicators. Raport for World 
health organization, Regional office for Europe, 
Copenhagen, Denmark, 47p. 

82 Μικρή Πρέσπα Papastergiadou E. & D.Babalonas, 1993. Τhe 
relationships between hydrochemical environ mental 
factors and the aquatic macrophytic vegetation in 
stagnant and slow flowing waters. II Evaluation of 
plant associations indicative value. 
Arch.Hydrobiol.4:493-506 

83 Πετρών 
Μακεδονία 
40ο43΄ Βόρεια 
21ο40΄ Ανατολικά 
Υψόµετρο 573 
 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 

84 Πετρών Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.266. 
 

85 Πετρών ∆ρόσος Ε., Καραγιαννακίδου Β. & Μ. Κωνσταντίνου 
1994.  Συµβολή στη γνώση της χλωρίδας και της 
βλάστησης των λιµνών Βεγορίτιδας και Πετρών. 
Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., (2):30-31 

86 Χειµαδίτιδα 
Μακεδονία 
Υψόµετρο 593µ 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 

87 Χειµαδίτιδα ∆ρόσος Ε., Β.Καραγιαννακίδου & Σ. Λαυρεντιάδου, 
1998. Μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιµνών 
Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη του νοµού Φλώρινας. 7ο 
Επιστ.Συν. Ελλην. Βοταν. Εταιρείας, 
Αλεξανδρούπολη, σελ.75-79. 

88 Αλιάκµονας 
Μακεδονία 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 

89 Αλιάκµονας Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.266 

90 Αξιός 
Μακεδονία 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 
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91 Αξιός Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.266 

92 Λουδίας 
Μακεδονία 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 

93 Λουδίας Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.266 

94 Στρυµόνας 
Μακεδονία 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Έρευναι επί της υδροβίου και 
ελοβίου χλωρίδας των εµβρυοφύτων της Ελληνικής 
Μακεδονίας . ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.88 

95 Στρυµόνας Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Φυτοκοινωνιολογική 
και οικολογική µελέτη των υδροβίων µακροφύτων στη 
βόρεια Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, σελ.266 

96 Στυµφαλία 
Πελοπόννησος(Ν.Κορινθίας) 
Υψόµετρο 670µ. 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

97 Τσιβλού 
Πελοπόννησος(Ν.Αχαίας) 
Υψόµετρο 780µ 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

98 Βασιλοπόταµος  
Πελοπόννησος (Ν.Λακωνίας) 
Μήκος 15km 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

99 Εράσιµος  
Πελοπόννησος 
Μήκος 7km 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

100 Ευρώτας  
Πελοπόννησος (Ν.Λακωνίας) 
Μήκος 82km 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

101 Κλάδεος 
Παραπόταµος  Αλφειού 
Πελοπόννησος(Ν.Ηλείας) 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

102 Λάδωνας 
Πελοπόννησος(Ν.Αρκαδίας) 
Υψόµετρο 420µ 
 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

103 Τράγος  
παραπόταµος  Λάδωνα 
Πελοπόννησος(Ν.Αχαίας) 

Κoumpli-Sovantzi L., Vallianatou I. & A. Yannitsaros, 
1997. A contribution to the hydrophilous flora of 
Peloponnisos. Fed.Repertorium 108(5-6):453-461. 

104 Αγιά  τεχνητή λίµνη 
Κρήτη (Ν.Χανίων) 

Yannitsaros A. & L.Koumpli-Sovantzi, 1991. Botanika 
Chronika, 10:579-586. 

105 Κουρνά 
Κρήτη (Ν.Χανίων) 

Yannitsaros A. & L.Koumpli-Sovantzi, 1991. Botanika 
Chronika, 10:579-586. 

106 Κιλιάρης  
Κρήτη (Ν.Χανίων) 

Yannitsaros A. & L.Koumpli-Sovantzi, 1991. Botanika 
ChronikaA, 10:579-586. 

107 Ξύδας  
Κρήτη (Ν.Χανίων 

Yannitsaros A. & L.Koumpli-Sovantzi, 1991. Botanika 
Chronika, 10:579-586. 
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Πίνακας 2.  Καταγραφή δεδοµένων λιµνών και ποταµών 
 
Α/Α Οικοσύστηµα Είδος 

Οικοσυστ. 
Έτος 
δειγµατ. 

Αριθµ.δειγµατολη- 
ψιών 

Είδος µελέτης Συγγραφέας Φυτοκοινωνιολογι-
κές µετρήσεις 

1 ∆ρακολίµνη 
Σµόλικα(Ήπειρος) 

Λίµνη 1991 1(καλοκαίρι) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

1α ∆ρακολίµνη Τύµφης(Ήπειρος) Λίµνη 1991,92,
94 

3(καλοκαίρι) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 ∆ρακολίµνη Τύµφης    Εργασία Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1997. 

- 

 ∆ρακολίµνη Τύµφης    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1998. 

- 

2 Ζαραβίνα (Ήπειρος) Λίµνη 1989-
1990 

2(καλοκαίρι) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 Ζαραβίνα    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1998. 

- 

3 Καλοδίκη (Ήπειρος) Λίµνη 1990-
1994 

9(άνοιξη-καλοκ.-
φθινόπωρο 

∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 Καλοδίκη    Εργασία Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1994. 

- 

 Καλοδίκη    Εργασία Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1996 

- 

 Καλοδίκη    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1998. 

- 

4 Λάκκα Τσουµάνη (Ήπειρος) Λίµνη 1990-
1992 

2(καλοκαίρι) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 Λάκκα Τσουµάνη    Εργασία Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1994. 

- 

5 Λούτσα Ραµπόζη (Ήπειρος) Λίµνη 1990-
1992 

2(καλοκαίρι) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 Λούτσα Ραµπόζη    Εργασία Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1994. 

- 
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 Λούτσα Ραµπόζη    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1998. 

- 

6 Παµβώτιδα (Ήπειρος) Λίµνη 1990-
1994 

21(άνοιξη-καλοκ.-
φθινόπωρο) 

∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

 Παµβώτιδα    Εργασία Γκανιάτσας Γ., 1970 - 
 Παµβώτιδα    Πρακτικά 

Συνεδρίου 
Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1994. 

- 

 Παµβώτιδα    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ.κ.ά., 
1998 

- 

 Παµβώτιδα  1987  Εκθεση Stanley R., 1987 - 
7 Τούµπα(Ήπειρος) Λίµνη 1990-

1994 
15(άνοιξη-καλοκ.-
φθινόπωρο) 

∆ιδακτορική 
διατριβή 

Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999 Braun-Blanquet 
1964 

8 Λούρος(Ήπειρος) Ποταµός 1988 - Τεχν.’Εκθεση Κουσουρής κ.ά., 1988. - 
9 Άραχθος(Ήπειρος) Ποταµός 1988 - Τεχν.’Εκθεση Κουσουρής κ.ά , 1988. - 
10 Αβυλαριά (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1990  Εργασία Σαρλής Γ., 1990. - 
11 Αµβρακία (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1973-

1981 
12(τέσσερις εποχές) ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983 Braun-Blanquet 

1964 
12 Βουλκαριά (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1975 1(άνοιξη) ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983. Braun-Blanquet 

1964 
13 Υλίκη Λίµνη 1994  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά ,1994. - 
14 Λυσιµαχία (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1973-

1978 
18(τέσσερις εποχές) ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983 Braun-Blanquet 

1964 
 Λυσιµαχία    Εργασία Κoumpli-Sovantzi L. et al, 1985 - 
15 Οζερός (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1973-

1978 
11(τέσσερις εποχές) ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983 Braun-Blanquet 

1964 
16 Παραλίµνη (Στ.Ελλάδα) Λίµνη 

 
  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1994 - 

17 Τριχωνίδα(Στ.Ελλάδα) Λίµνη 1973-
1981 

26(τέσσερις εποχές) ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983. Braun-Blanquet 
1964 

 Τριχωνίδα (Στ.Ελλάδα)  1992 - Τεχν.Έκθεση Νταουλάς Χ., 1993 - 
18 Αχελώος (Στ.Ελλάδα) Ποταµός 1974-

1978 
6(άνοιξη-
καλοκαίρι) 

∆ιδακτορική 
διατριβή 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983. Braun-Blanquet 
1964 
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19 Εύηνος (Στ.Ελλάδα) Ποταµός 1975-
1978 

2(άνοιξη-
καλοκαίρι) 

∆ιδακτορική 
διατριβή 

Κουµπλή-Σοβαντζή Λ., 1983 Braun-Blanquet 
1964 

20 Σπερχειός  (Στ.Ελλάδα) Ποταµός   Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1994 - 
21 Αγ.Βασιλείου ή Κορώνεια 

(Μακεδονία) 
Λίµνη 1952-

1955 
- ∆ιδακτορική 

διατριβή  
Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun-Blanquet 

(1951) 
 Aγ.Βασιλείου  Λίµνη 1985-

1988 
άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 

1964 
 Αγ.Βασιλείου     Πρακτικά 

Συνεδρίου 
Πυρίνη Χ. κ.ά. 1994 - 

 Aγ.Βασιλείου   1982-
1983 

- Μελέτη Κιλικίδης κ.ά., 1984. - 

22 Άγρα(Μακεδονία) Τεχ.Λίµνη 1988 24(καλοκαίρι) Εργασία Παυλίδης Γ., 1989. Braun-Blanquet 
(1964) 

23 Βεγορίτιδα(Μακεδονία) Λίµνη 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Βraun-Blanquet 
(1951) 

 Βεγορίτιδα  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 
1964 

 Βεγορίτιδα    Εργασία Παπαστεργιάδου Ε. κ.ά., 1993. - 
 Βεγορίτιδα    Πρακτικά 

Συνεδρίου 
∆ρόσος Ε. κ.ά., 1994 - 

24 Βιστωνίδα(Μακεδονία) Λίµνη 1982-
1983 

- Μελέτη Κιλικίδης κ.ά., 1984 - 

 Βιστωνίδα  1989 - Εργασία Μπαµπαλώνας ∆. κ.ά., 1990 - 
 Βιστωνίδα  1985 - Τεχν.Έκθεση Κουσουρής κ.ά., 1985. - 
25 Βόλβη(Μακεδονία) Λίµνη 1985-

1988 
άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 

διατριβή 
 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 
1964 

 Βόλβη   1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun –Blanquet 
(1951) 

 Βόλβη    Εργασία Παπαστεργιάδου Ε. κ.ά., 1993 - 
26 ∆οιράνη(Μακεδονία) Λίµνη 1982-

1983 
- Μελέτη Κιλικίδης κ.ά., 1984 - 
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27 Zάζαρη(Μακεδονία) Λίµνη 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956 Braun-Blanquet 
(1951) 

 Ζάζαρη  1996-
1998 

- Ανακοίνωση ∆ρόσος Ε. Κ.ά., 1998. - 

28 Καστοριά (Μακεδονία) Λίµνη 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956 Braun-Blanquet 
(1951) 

 Καστορία   1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 
1964 

 Καστοριά   1980-
1982 

- Τεχν.Έκθεση Κουσουρής Θ., Α.∆ιαπούλης & 
Γ.Φώτης, 1985. 

- 

 Καστοριά  1987  Τεχν.Έκθεση Stanley R., 1987 - 
 Καστοριά    Εργασία Παπαστεργιάδου Ε. κ.ά, 1993. - 
29 Κερκίνη(Μακεδονία) Λίµνη 1952-

1955 
- ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Βraun-Blanquet 

(1951) 
 Κερκίνη(Μακεδονία)  1985-

1988 
άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 

1964 
 Κερκίνη    Εργασία Πυροβέτση Μ. κ.ά., 1992. - 
 Κερκίνη    Εργασία Παπαστεργιάδου Ε. κ.ά., 1992 - 
 Κερκίνη    Εργασία Παπαστεργιάδου Ε. κ.ά., 1993 - 
 Κερκίνη    Εργασία Μπαµπαλώνας ∆. κ.ά., 1993 - 
 Κερκίνη    Τεχν.Έκθεση Κλώσσα Α., 1975 - 
30 Μεγάλη Πρέσπα(Μακεδονία) Λίµνη 1952-

1955 
- ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun- Blanquet 

(1951) 
 Μεγάλη Πρέσπα  1985-

1988 
άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 

1964 
 Μεγάλη Πρέσπα  1985   Εργασία Παυλίδης Γ., 1985 - 
 Μεγάλη Πρέσπα  1985  Πρακτικά 

Συνεδρίου 
Μπαµπαλώνας ∆. κ.ά., 1993. - 

 Μεγάλη Πρέσπα  1987  Τεχν.’Εκθεση Stanley R., 1987 - 
31 Μητρικού(Μακεδονία) Λίµνη 1985-

1988 
άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 

διατριβή 
Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 

1964 
 Mητρικού    Εργασία Drossos  Ε., 1992. - 
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32 Μικρή Πρέσπα(Μακεδονία) Λίµνη 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Βraun-Blanquet 
(1951)  

 Mικρή Πρέσπα    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

Λαυρεντιάδης Γ. κ.ά., 1985 - 

 Μικρή Πρέσπα  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 
1964 

 Μικρή Πρέσπα  1978-
1982 

- Τεχν.Έκθεση Κουσουρής Θ. & Α.∆ιαπούλης, 
1983 

- 

 Μικρή Πρέσπα  1984-
1985 

 Μελέτη Παυλίδης Γ., 1985. Horvat et al., 1974 

 Μικρή Πρέσπα    Εργασία Μπαµπαλώνας ∆. κ.ά., 1989. - 
 Μικρή Πρέσπα    Πρακτικά 

Συνεδρίου 
Μπαµπαλώνας ∆. κ.ά., 1993. - 

 Μικρή Πρέσπα    Τεχν.Έκθεση Stanley R., 1987 - 
 Μικρή Πρέσπα    Εργασία Papastergiadou E. Et al, 1993 - 
33 Πετρών(Μακεδονία) Λίµνη 1952-

1955 
- ∆ιδακτορική 

διατριβή 
 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun-Blanquet 
(1951) 

 Πετρών  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 
1964 

 Πετρών    Πρακτικά 
Συνεδρίου 

∆ρόσος Ε. κ.ά., 1994 - 

34 Χειµαδίτιδα(Μακεδονία) Λίµνη 1952-
1955 
 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Βraun-Blanquet 
(1951) 

 Χειµαδίτιδα  1996-
1998 

- Ανακοίνωση ∆ρόσος Ε. κ.ά.., 1998. - 

35 Aλιάκµονας Ποταµός 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 
 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun-Blanquet 
(1951) 

 Αλιάκµονας  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή  

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 
1964 



 221 

36 Αξιός(Μακεδονία) Ποταµός 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun-Blanquet 
(1951) 

 Αξιός  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990. Braun-Blanquet 
1964 

37 Λουδίας(Μακεδονία) Ποταµός 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956. Braun-Blanquet 
(1951) 

 Λουδίας  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 
1964 

38 Στρυµόνας(Μακεδονία) Ποταµός 1952-
1955 

- ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Λαυρεντιάδης Γ., 1956 Braun-Blanquet 
(1951) 

 Στρυµόνας  1985-
1988 

άνοιξη-καλοκαίρι ∆ιδακτορική 
διατριβή 

Παπαστεργιάδου Ευανθία, 1990 Braun-Blanquet 
1964 

39 Στυµφαλία (Πελοπόννησος) Λίµνη 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
40 Τσιβλού (Πελοπόννησος) Λίµνη 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
41 Βασιλοπόταµος(Πελοπόννησο

ς) 
Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 

42 Εράσιµος (Πελοπόννησος) Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
43 Ευρώτας (Πελοπόννησος) Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
44 Κλάδεος (Πελοπόννησος) Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
45 Λάδωνας (Πελοπόννησος) Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
46 Τράγος (Πελοπόννησος) Ποταµός 1997  Εργασία Κουµπλή-Σοβαντζή Λ. κ.ά., 1997 - 
47 Αγιά (Ν.Κρήτη) Λίµνη 1991  Εργασία Γιαννίτσαρος Α. κ.ά., 1991. - 
48 Κούρνα (Ν.Κρήτη) Λίµνη 1991  Εργασία Γιαννίτσαρος Α. κ.ά., 1991. - 
49 Κιλιάρης (Ν.Κρήτη) Ποταµός 1991  Εργασία Γιαννίτσαρος Α. κ.ά., 1991. - 
50 Ξύδας (Ν.Κρήτη) Ποταµός 1991  Εργασία Γιαννίτσαρος Α. κ.ά., 1991. - 
 
Φυτοκοινωνιολογικές Μετρήσεις: Μέθοδος Braun – Blanquet 1964. Pflanzensoziologie. Wien, Springer, 865 p.  
            Μέθοδος Horvat I., V.Clavac, H.Ellenberg, 1974. Vegetation Sudosteuropas, Jena. 
 



 222

4.1. ∆ιδακτορικές Μελέτες 
 

 Από τις τέσσερις διδακτορικές διατριβές που έγιναν πάνω στην υδρόβια χλωρίδα της 
Ελλάδας η πρώτη είναι αυτή του Λαυρεντιάδη (1956) και αναφέρεται σε λίµνες της 
βόρειας Ελλάδας. Η διδακτορική αυτή διατριβή παραθέτει λίστα φυτών χωρίς 
αναφορές σε αριθµό δειγµατοληψιών , εποχή και µέθοδο µελέτης.  
Οι περιοχές που µελετήθηκαν στην παραπάνω διδακτορική διατριβή (πλήν των 
λιµνών Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη) µελετήθηκαν µε λεπτοµερέστερο τρόπο στη 
διδακτορική διατριβή της Παπαστεργιάδου (1990). 

 Στη διδακτορική διατριβή της Λεµονιάς Κουµπλή – Σοβατζή ΄΄ Έρευνες στα 
Τραχειόφυτα των λιµνών και άλλων υδροβιοτόπων της Αιτωλοακαρνανίας΄΄ 
µελετήθηκαν µία σειρά λιµνών της δυτικής Ελλάδας. Η συλλογή των δειγµάτων 
διήρκεσε από το 1973 έως το 1981 και συλλέχθηκαν 1500 δείγµατα . Η συλλογή των 
δειγµάτων έγινε στην επιπαράλια, υπερπαράλια, και παράλια ζώνη µέχρι βάθος 7 
µέτρων και σε διάφορες βλαστητικές περιόδους (Πιν.3.). 
Η περιοχή της µελέτης αποτελεί περιοχή µε έντονη γεωργική παρουσία, η οποία 
χρόνο µε το χρόνο παίρνει και µια εντατικότερη µορφή µε την ανάλογη χρήση 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Σύµφωνα µε την εν λόγω  µελέτη, τα υδάτινα 
οικοσυστήµατα της περιοχής υφίστανται ανθρωπογενείς επιδράσεις και ιδιαίτερα από 
τις απορροές της γεωργικής γης. 
Στην ίδια µελέτη αναφέρονται επίσης οι οικολογικές απαιτήσεις ορισµένων υδροβίων 
φυτών ως προς το pH, την αλκαλικότητα, την αγωγιµότητα και τη συγκέντρωση 
ασβεστίου και θειικών και γίνονται παρατηρήσεις για το συσχετισµό του 
µετρηθέντος εύρους των εν λόγω παραµέτρων και της παρουσίας των διαφόρων 
υδροβίων ειδών. 

 
Πίνακας. 3. Παρουσίαση υλικού και µεθόδου µελέτης των λιµνών και ποταµών  της 
Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε την διδακτορική διατριβή της Λεµονιάς Κουµπλή – 
Σοβατζή (1981). 

 

 
Λίµνες και Αριθµός Αριθµός Εποχή 

 
 

Μέθοδος Σύνολο 
Προσδιορισθέντων 

Ποτάµια ∆ειγµατολ. 
Σταθµών ∆ειγµατοληψιών ∆ειγµατοληψίας 

 
Μελέτης Ειδών και Υποειδών 

 
Τριχωνίδα 

 
14 

 
17 

 
Χειµώνας-Άνοιξη 

Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 

Braun- 
Blanquet 

 
264 

 
Λυσιµαχία 

 
7 

 
14 

Χειµώνας-Άνοιξη 
Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 

“  
135 

 
Οζερός 

 
5 

 
11 

Χειµώνας-Άνοιξη 
Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 

“  
109 

 
Αµβρακία 

 
5 

 
12 

Χειµώνας-Άνοιξη 
Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 

“  
121 

 
Βουλκαριά 

 
1 

 
1 

 
Άνοιξη 

“  
27 

 
Αχελώος 

 
3 

 
4 

 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 

“  
88 

 
Εύηνος 

 
4 

 
2 

 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 

“  
61 

 
 

 Σύµφωνα µε τη ΄΄Φυτοκοινωνιολογική  και Οικολογική Μελέτη των Υδροβίων 
Μακροφύτων (Υδροφύτων) στη Βόρεια Ελλάδα΄΄, της Ευανθίας  Παπαστεργιάδου 
στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής µελετήθηκαν κυρίως φυσικές λίµνες από 
τη βόρεια Ελλάδα  και περιορισµένος αριθµός ποταµών  και τεχνητών λιµνών. 
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Η συλλογή των δειγµάτων κράτησε τέσσερα χρόνια από το 1985 έως το 1988, τη 
διάρκεια της βλαστητικής περιόδου (από Μάιο µέχρι Σεπτέµβριο). Συλλέχθηκαν 352 
δείγµατα και έγιναν 266 φυτοκοινωνιολογικές µετρήσεις. Η Μέθοδος µελέτης έγινε 
µε τη µέθοδο Braun-Blanquet  (Πίν.4). 
Στη µελέτη αναφέρονται επίσης µετρήσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων, όπως το pH, 
η αγωγιµότητα, η αλκαλικότητα (CO3, HCO3), τα θρεπτικά άλατα του φωσφόρου (P-
PO4) και του αζώτου (ΝΟ3-Ν, ΝΟ2-Ν, ΝΗ4-Ν) και τα ιόντα των µετάλλων όπως του 
νατρίου (Να+), καλίου (Κ+), ασβεστίου (Ca++) και του µαγνησίου (Mg++). 
 

 
Πίνακας 4. Παρουσίαση υλικού και µεθόδου µελέτης των λιµνών και ποταµών της 
βόρειας Ελλάδας σύµφωνα µε την διδακτορική διατριβή της Ευανθίας  Παστεργιάδου 
(1990). 

     Αριθµός Αριθµός  Εποχή 
 

Μέθοδος Σύνολο Προσδιορισθέντων  
Λίµνες και 
ποτάµια 

 ∆ειγµατολ. 
  Σταθµών ∆ειγµατοληψιών ∆ειγµατοληψίας 

 
Μελέτης Ειδών 

Μικρή 
Πρέσπα 5 2 Καλοκαίρι 

 
Braun-Blanquet 45 

Μεγάλη 
Πρέσπα 2 2 Καλοκαίρι 

“ 
10 

Καστοριά 6 1 Καλοκαίρι 
“ 

18 

Βεγορίτιδα 5 3 Άνοιξη-Καλοκαίρι 
“ 

10 

Πετρών 3 2 Καλοκαίρι 
“ 

12 

Βόλβη 6 1 Καλοκαίρι 
“ 

14 

Κορώνια 3 1 Καλοκαίρι 
“ 

14 

Κερκίνη 7 7 Άνοιξη-Καλοκαίρι 
“ 

37 

Μητρικό 2 1 Καλοκαίρι 
“ 

11 
Τεχ.Λίµνη 
΄Αγρα 1 3 Άνοιξη-Καλοκαίρι 

“ 
6 

Λουδίας 2 1 Καλοκαίρι 
“ 

5 
Αρδευτ.Κανά
λι Αλιάκµονα 1 2 Άνοιξη-Καλοκαίρι 

“ 
6 

Στρυµόνας 1 2 Άνοιξη-Καλοκαίρι 
“ 

1 

 
 

 Στα πλαίσια µιας τελευταίας διδακτορικής διατριβής (1999) της βιολόγου Μαρίας 
Σαρίκα – Χατζηνικολάου ΄΄ Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική ΄Ερευνα Υδατικών 
Οικοσυστηµάτων της Ηπείρου΄΄, µελετήθηκαν  οκτώ λιµναία  συστήµατα της 
περιοχής. Η διάρκεια συλλογής των δειγµάτων διήρκεσε επτά έτη από το 1989 έως το 
1995. Έγιναν συνολικά δέκα εννέα δειγµατοληψίες και συλλέχθηκαν 876 δείγµατα 
(Πιν.5). Για τις δειγµατοληψίες ακολουθήθηκε η µέθοδος Braun-Blanquet. Στην 
µελέτη αναφέρονται µετεωρολογικά και κλιµατολογικά στοιχεία της περιοχής, 
συγκριτικά  στοιχεία για την χλωριδική συγγένεια των µελετηθέντων περιοχών, 
καθώς και φυσικοχηµικές παράµετροι των λιµναίων οικοσυστηµάτων, που σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην εν λόγω µελέτη διαφέρουν ανάλογα µε την ανάπτυξη των 
διαφόρων  φυτοκοινωνιών. 
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Πίνακας 5. Παρουσίαση υλικού και µεθόδου µελέτης των λιµνών και ποταµών της 
Ηπείρου σύµφωνα µε την διδακτορική διατριβή της Μαρίας Σαρίκα - Χατζηνικολάου 
(1999). 

 
 

 
Λίµνες και Αριθµός Αριθµός Εποχή 

 
 

Μέθοδος Σύνολο 
Προσδιορισθέντων 

Ποτάµια ∆ειγµατολ. 
Σταθµών ∆ειγµατοληψιών ∆ειγµατοληψίας 

 
Μελέτης Ειδών και Υποειδών 

 
Παµβώτιδα 

 
18 

 
9 

 
Άνοιξη  

Καλοκαίρι 
Φθινόπωρο 

 
Braun-Blanquet 

 
62 

 
Τούµπα 

 
3 

 
9 

Άνοιξη  
Καλοκαίρι 
Φθινόπωρο 

“  
45 

 
Ζαραβίνα 

 
4 

 
5 

Άνοιξη  
Καλοκαίρι 
Φθινόπωρο 

“  
12 

 
Καλοδίκη 

 
4 

 
9 

Άνοιξη  
Καλοκαίρι 
Φθινόπωρο 

“  
42 

∆ρακολίµνη 
Τύρφης 

 
1 

 
3 

 
Καλοκαίρι 

“  
6 

Λούτσα 
Ροµπόζη 

 
1 

 
2 

 
Καλοκαίρι 

“  
5 

Λάκκα 
Τσουµάνη 

 
1 

 
2 

 
Καλοκαίρι 

“  
14 

∆ρακολίµνη  
Σµόλικα 

 
1 

 
1 

 
Καλοκαίρι 

“  
4 

 
4.2. Εργασίες – Ανακοινώσεις – Τεχνικές εκθέσεις 
 
Τα στοιχεία  που αφορούν την υδρόβια µακροφυτική χλωρίδα και παρατίθενται στις 
εργασίες, ανακοινώσεις και τεχνικές εκθέσεις (πίνακες 1 και 2), είναι είτε ελλειπή, είτε 
τµήµατα των διδακτορικών διατριβών, οι οποίες αναφέρονται λεπτοµερώς στο τµήµα 4.1.  
της παρούσας έκθεσης.  
 
 
5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουµε µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία γίνεται 
ξεχωριστά για κάθε υδατικό σύστηµα  (λίµνη ή ποτάµι) του Ελλαδικού χώρου. Η αρίθµηση 
των βιβλιογραφικών αναφορών είναι αυτή που δίδεται στον Πίνακα 1. 
Η αξιολόγηση είναι η ίδια που γίνεται και για το φυτοπλαγκτό και σχετίζεται µε την  ποιοτική 
και ποσοτική επάρκεια των δεδοµένων, που µέχρι σήµερα υπάρχουν στη βιβλιογραφία και τα 
οποία µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της οδηγίας 2000/60. 
Για την αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων όσον αφορά την υδρόβια χλωρίδα της 
χώρας, συνεκτιµήθηκαν τα ακόλουθα:  
α. Μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας 
β. Εποχιακή κάλυψη. 
γ. Συστηµατικό επίπεδο προσδιορισµού των ειδών και του αριθµού τους 
δ. Γεωγραφική κάλυψη. 
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Τα δεδοµένα που αφορούν την υδρόβια µακροφυτική χλωρίδα των λιµνών και ποταµών της 
Ελλάδας, αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν  από επαρκή, ικανοποιητικά έως και ανεπαρκή 
ανάλογα µε την πληρότητα τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 
 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Για την εκτίµηση της ποιότητας των νερών, χρησιµοποιούνται σαν βιολογικοί δείκτες κυρίως 
τα µακροασπόνδυλα, τα διάτοµα και οι ιχθείς. Από τις τρεις αυτές οµάδες τα διάτοµα είναι 
αυτά που παίζουν κυρίως το ρόλο των βιοδεικτών στα προγράµµατα παρακολούθησης της 
ποιότητας των φυσικών νερών. Η υδρόβια µακροφυτική βλάστηση, η οποία εξετάζεται στο 
παρόν κεφάλαιο συνεπικουρεί τους παραπάνω δείκτες για την εκτίµηση της ποιότητας των 
εσωτερικών νερών. 
Σύµφωνα µε την οδηγία πρέπει να καθορισθούν οι χαρακτηριστικές εκείνες συνθήκες, που θα 
αντιπροσωπεύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών σε συνθήκες υψηλής 
οικολογικής ποιότητας, δηλαδή όταν δεν έχουν επηρεαστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, 
µε αποτέλεσµα να βρίσκονται πλησιέστερα στις φυσικές συνθήκες. 
Οι συνθήκες αναφοράς µπορεί να ορισθούν είτε µε συλλογή στοιχείων από µη διαταραγµένες 
περιοχές, είτε βασιζόµενες στα υπάρχοντα στοιχεία και  την κρίση ειδικών επιστηµόνων. 
Ο καθορισµός των συνθηκών αναφοράς στην περίπτωση του Ελλαδικού χώρου, λόγω 
έλλειψης στοιχείων (όσον αφορά την υδρόβια µακροφυτική βλάστηση) σε βάθος χρόνου, θα 
πρέπει να γίνει από ειδικούς µε την αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων, καθώς και τη 
συλλογή νέων όπου αυτά είναι ελλειπή. 
 
Από την αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η οποία παρατίθεται στους πίνακες 1 
και 2  και αφορούν την υδρόβια µακροφυτική βλάστηση, προκύπτουν τα εξής 
α.  Για το σύνολο των  ποταµών τα στοιχεία από τις υπάρχουσες  µελέτες δεν  επαρκούν για 
τη στοιοχειοθέτηση συνθηκών αναφοράς. Πρέπει εποµένως να συλλεχθούν νέα στοιχεία και 
να αξιολογηθούν. 
β.  Για τις περισσότερες από τις λίµνες, τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ανεπαρκή για τη 
στοιχειοθέτηση συνθηκών αναφοράς, ενώ για µερικές από αυτές, όπως οι λίµνες Αγίου 
Βασιλείου, Αµβρακία, Βεγορίτιδα, Καλοδίκη, Καστοριά, Κερκίνη, Λυσιµαχία, Μεγάλη 
Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Οζερός, Παµβώτιδα, Πετρών , Τούµπα και Τριχωνίδα, τα 
υπάρχοντα στοιχεία µπορεί να αξιολογηθούν για τον καθορισµό της οικολογικής τους 
κατάστασης, κατόπιν όµως επεξεργασίας από ειδικούς επιστήµονες. 

 
 



 226

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
ΠΟΤΑΜΙΑ 
Υ∆ΡΟΒΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙ∆Α 
 
Αλιάκµονας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 88, 89 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Αξιός 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 90, 91 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Άραχθος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 23 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Αχελώος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 34 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
 
Βασιλοπόταµος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 98 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Εράσιµος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 99 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 



 227

Εύηνος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 35 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Ευρώτας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 100 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Κιλιάρης 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 106 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Κλάδεος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 101 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λάδωνας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 102 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λουδίας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 92, 93 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λούρος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 22 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
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Ξύδας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 107 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Σπερχειός 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 36 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Στρυµόνας 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 94, 95 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Τράγος 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 103 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
 
 
ΛΙΜΝΕΣ 
Υ∆ΡΟΒΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 
 
Αβυλαριά 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 24 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Αγιά 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 104 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
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Αγ.Βασιλείου 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 37, 38, 39, 40 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Ικανοποιητική 
 
Άγρα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 41 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Αµβρακία 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 25 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Ικανοποιητική 
 
Βεγορίτιδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 42, 43, 44, 45 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Ικανοποιητική 
 
Βιστωνίδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 47, 48 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκές 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Βόλβη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 49, 50, 51 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Βουλκαριά 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 26 
α. Ικανοποιητική  
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
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∆οιράνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 52 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ.Ανεπαρκής 
 
∆ρακολίµνη Σµόλικα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 1,3,4 
α. Ικανοποιητική 
β.Ανεπαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
∆ρακολίµνη Τύµφης 
Βιβλιογραφικές αναφορές ,2,3,4 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Ζάζαρη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 53, 54 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Ζαραβίνα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 5,6 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Υλίκη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 27 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Καλοδίκη 
Βιβλιογραφικές αναφορές ,7,8,9,10 
α. Ικανοποιητική 
β. Επαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Επαρκής 
 



 231

Καστοριά 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 55, 56, 57, 58, 59 
α. Ικανοποιητική 
β. Ικανοποιητική 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Επαρκής 
 
Κερκίνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Κούρνα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 105 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής  
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λάκα Τσουµάνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές 11,12 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λούτσα Ραµπόζη 
Βιβλιογραφικές αναφορές 13,14,15 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ικανοποιητικό 
δ. Ανεπαρκής 
 
Λυσιµαχία 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 28,29 
α. Επαρκής 
β. Επαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Μεγάλη Πρέσπα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 67, 68, 69, 70,71 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
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Μητρικού 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 72, 73 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Μικρή Πρέσπα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82 
α. Επαρκής 
β. Επαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Οζερός 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 30 
α. Ικανοποιητική 
β. Επαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Παµβώτιδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές ,16, 17, 18, 19, 20 
α. Επαρκής 
β. Επαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Παραλίµνη 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 31 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Πετρών 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 83, 84, 85 
α. Ικανοποιητική 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Ικανοποιητική 
 
Στυµφαλία 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 96 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
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Τούµπα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 21 
α. Επαρκής 
β. Επαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Τριχωνίδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 32, 33 
α. Επαρκής 
β. Ικανοποιητική 
γ. Επαρκές 
δ. Επαρκής 
 
Τσιβλού 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 97 
α. Ανεπαρκής 
β. Ανεπαρκής 
γ. Ανεπαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 
Χειµαδίτιδα 
Βιβλιογραφικές αναφορές, 86, 87 
α. Ικανοποιητική 
β. Ανεπαρκής 
γ. Επαρκές 
δ. Ανεπαρκής 
 


	a-dec
	b-dec
	c-dec
	d-dec
	e-dec
	f-dec
	g-dec
	h-dec

