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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείµενο και στόχοι του έργου 

Το έργο «Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής 
του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα» ανατέθηκε από τη ∆ΕΗ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
A.E.) στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων (Ι.Ε.Υ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Αντικείµενο του έργου είναι ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της ιχθυοπανίδας 
του άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα. Στόχοι του έργου είναι (α) η ανάπτυξη µίας ιχθυολογικής 
µεθόδου χαρακτηρισµού της οικολογικής κατάστασης ποτάµιων σωµάτων και η εφαρµογή της 
στις υδρολογικές λεκάνες του άνω Αλιάκµονα, και (β) η αξιοποίηση των ιχθυολογικών δεδοµένων 
και προσδιορισµών της οικολογικής κατάστασης προκειµένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις 
στην ιχθυοπανίδα από την κατασκευή φράγµατος στην περιοχή της µονής Οσίου Ιλαρίωνα στα 
όρια του ∆ήµου Αιανής Κοζάνης και να διατυπωθούν προτάσεις για δράσεις άµβλυνσης αυτών 
των επιπτώσεων στους ιχθυοπληθυσµούς. 
 
Οι δειγµατοληπτικές και αναλυτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την εκτέλεση του 
έργου είναι εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ). Η 
Οδηγία είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-µέλη και ορίζει, µεταξύ άλλων, στόχους, κριτήρια και 
µηχανισµούς προσδιορισµού και παρακολούθησης της «οικολογικής κατάστασης» των υδάτινων 
σωµάτων, περιλαµβανοµένων των ισχυρά τροποποιηµένων και τεχνητών σωµάτων. 
Συγκεκριµένα, η µεθοδολογία δειγµατοληψιών και οι επεξεργασίες των δεδοµένων είναι συµβατές 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας όσο αφορά: 
 

 την ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της ιχθυοπανίδας 
 τις µετρούµενες φυσικοχηµικές και υδρολογικές παραµέτρους 
 το χαρακτηρισµό των πιέσεων 
 τον τρόπο προσδιορισµού της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναµικού 
 την εγκατάσταση δικτύου σταθµών µόνιµης παρακολούθησης 

 
Οι παραπάνω δράσεις σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου όπως περιγράφεται στη 
σύµβαση ανάθεσης του έργου στο ΕΛΚΕΘΕ. Επί πλέον, για µία ολοκληρωµένη προσέγγιση του 
θέµατος της οικολογικής κατάστασης στα πρότυπα της οδηγίας 2000/60Κ/ΕΕ, έγιναν 
δειγµατοληψίες µακροασπονδύλων στο κύριο τµήµα του άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα και σε 
ορισµένους σηµαντικούς παραπόταµους. Τα δείγµατα αναλύθηκαν µε καθιερωµένες τεχνικές 
προκειµένου να γίνει χαρακτηρισµός της οικολογικής κατάστασης µε µία διαφορετική 
µεθοδολογία. Παράλληλα, έγινε καταγραφή – εκτίµηση του χαρακτήρα και της ποιότητας της 
φυσικής δοµής του άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα χρησιµοποιώντας το Σύστηµα Εκτίµησης 
∆οµής Ποτάµιων Ενδιαιτηµάτων (River Habitat Survey, RHS). 

1.2. Ιστορικό και όροι της σύµβασης ανάθεσης του έργου στο ΕΛΚΕΘΕ 

Η κατασκευή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα είχε ενταχθεί στις προτεραιότητες του προγράµµατος 
ενεργειακής ανάπτυξης της ∆ΕΗ της περιόδου 1990-1994. Στα πλαίσια της υλοποίησης του 
προγράµµατος αυτού η ∆ΕΗ ανέθεσε στο γραφείο µελετών «ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» τη σύνταξη 
µελέτης διερεύνησης των επιπτώσεων της κατασκευής του φράγµατος του Ιλαρίωνα στο 
περιβάλλον. Η µελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη ∆ΕΗ, ωστόσο απαιτήθηκε η 
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αναπροσαρµογή της γιατί µετά την υποβολή της µελέτης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 69269/5387/25.10.90 
που καθιέρωσε προδιαγραφές για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Η αναπροσαρµοσµένη µελέτη ολοκληρώθηκε το 1994 (∆ΕΗ 1994). Σηµειώνεται ότι όσο αφορά 
την ιχθυοπανίδα, η µελέτη δεν στηρίχθηκε σε δειγµατοληπτικά ή πρόσφατα δηµοσιευµένα 
ιχθυολογικά δεδοµένα και κάνει µόνο µία γενική αναφορά σε µερικά είδη ψαριών που απαντούν 
στον Αλιάκµονα. Ωστόσο, η µελέτη επισηµαίνει µερικά από τα προβλήµατα που µπορούν να 
προκύψουν στην ιχθυοπανίδα από την κατασκευή του φράγµατος και του ταµιευτήρα (π.χ. 
διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, µεταβολή των ενδιαιτηµάτων για αρκετά είδη) και κάνει 
προτάσεις για πιθανές δράσεις διορθωτικού χαρακτήρα (κατασκευή ιχθυογεννητικού σταθµού, 
εµπλουτισµοί µε νέα είδη και µέτρα αλιευτικής διαχείρισης και ιχθυολογικής αξιοποίησης του 
ταµιευτήρα). Στην µελέτη δεν εξειδικεύονται οι τρόποι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων και προτείνεται η ανάθεση ειδικής ιχθυολογικής µελέτης που θα 
απαντά σε συγκεκριµένα ερωτήµατα, όπως το πως θα αποκατασταθεί η διαµήκης συνεκτικότητα 
της επικοινωνίας και µε ποια ψάρια θα πρέπει εµπλουτισθεί ο ταµιευτήρας. 
 
Στη συνέχεια η ∆ΕΗ άρχισε τις εργασίες υλοποίησης του έργου ενώ παράλληλα συντάχθηκε 
µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας. Ωστόσο, υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, λόγω ενστάσεων και 
διευκρινήσεων που απαιτήθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό η ∆ΕΗ ανέθεσε 
στο γραφείο µελετών «ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» τη σύνταξη µελέτης επικαιροποίησης των 
στοιχείων της αρχικής µελέτης. 
 
Η µελέτη επικαιροποίησης παραδόθηκε το ∆εκέµβριο 2002 (∆ΕΗ 2002). Σε σχέση µε την αρχική 
µελέτη, εδώ γίνεται µία πληρέστερη αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις της κατασκευής του 
φράγµατος και του ταµιευτήρα στα οικοσυστήµατα και στην ιχθυοπανίδα ειδικότερα (αλλοιώσεις 
στα υδροµορφολογικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του ποταµού, µεταβολή του καθεστώτος 
παραγωγικότητας, διακοπή µεταναστευτικών κινήσεων των ψαριών, καταστροφή ορισµένων 
τύπων ενδιαιτηµάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, αλλαγή στη σύνθεση και αφθονία 
της ιχθυοπανίδας, κλπ.). Ωστόσο, πάλι δεν προτείνονται ειδικά µέτρα για τη διατήρηση ή 
αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας. Απλώς µόνο περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης ή 
περιορισµού των επιπτώσεων από τη δηµιουργία φραγµάτων σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική 
(π.χ. τεχνητοί εµπλουτισµοί, διατηρητέα παροχή, εναλλακτικές τεχνικές δηµιουργίας 
ιχθυοδιάδροµων). 
 
Η παραπάνω µελέτη κάνει ειδική και εκτενή αναφορά στην ανάγκη εγκατάστασης ειδικού 
προγράµµατος µόνιµης περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που θα παρέχει την απαραίτητη 
πληροφορία για την αξιολόγηση της κατάστασης του οικοσυστήµατος, θα τεκµηριώνει τις 
αλλαγές λόγω ανθρωπογενών επεµβάσεων και θα προσανατολίζει το σύστηµα διαχείρισης γης, 
νερού και οικοσυστηµάτων. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2003 εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση 130437 των Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Ανάπτυξης, 
Υπ. Γεωργίας και Υπ. Πολιτισµού που θεσπίζει περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και 
λειτουργία του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα. Σχετικά µε την ιχθυοπανίδα η Απόφαση 
προβλέπει την εκπόνηση, µε την έναρξη κατασκευής του έργου, και την ολοκλήρωση πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρµογής «για τους τρόπους διατήρησης 
της ιχθυοπανίδας (π.χ. δυνατότητα ελευθεροεπικοινωνίας για τα είδη που αυτό είναι εφικτό, τον 
τεχνητό εµπλουτισµό µε την παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια, τον έλεγχο της αλιείας)». 
Επίσης, η Απόφαση επιβάλλει στον φορέα λειτουργίας του έργου την υποχρέωση να σχεδιάσει και 
υλοποιήσει µε τη συνεργασία επιστηµονικών φορέων πρόγραµµα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων στον ταµιευτήρα του Ιλαρίωνα, των αλλαγών 
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στο µικροκλίµα της περιοχής και στην χλωρίδα και πανίδα, της οικολογικής κατάστασης κατάντη 
του φράγµατος και ανάντη του ταµιευτήρα, κλπ. 
 
Η ∆ΕΗ ήλθε σε επικοινωνία µε το ΙΕΥ (ΕΛΚΕΘΕ) προκειµένου να διερευνήσει την προοπτική 
ανάληψης της ιχθυολογικής µελέτης από τον τελευταίο φορέα. Το ΙΕΥ, αφού µελέτησε τους 
όρους της Κοινής Απόφασης, θεώρησε ότι απαιτείται ιχθυολογική έρευνα που θα προσφέρει τα 
απαραίτητα βιολογικά δεδοµένα για την υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων ή θα διατυπώνει 
προτάσεις για εναλλακτικές δράσεις. Επίσης, πρότεινε στη ∆ΕΗ τη διεύρυνση των στόχων της 
µελέτης η οποία, πέρα από την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν για το 
συγκεκριµένο υδροηλεκτρικό έργο, θα συγκεντρώσει επίσης την απαραίτητη πληροφορία για τη 
δηµιουργία ενός προγράµµατος παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας. Προκειµένου να επιτευχθεί 
εναρµόνιση µε τη νέα πολιτική της ΕΕ για το νερό, το πρόγραµµα αυτό πρέπει να προβλέπει 
µεθοδολογίες και διαδικασίες συµβατές µε τις διατάξεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό 
(2000/60/ΕΚ).  
 
Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν από τους δύο φορείς. Στις 13 Νοεµβρίου υπογράφηκε η σχετική 
σύµβαση και έγινε έναρξη των εργασιών. Στο Αντικείµενο της Σύµβασης αναφέρεται η 
υποχρέωση του ΕΛΚΕΘΕ «να παραδώσει µελέτη της ιχθυοπανίδας του ποταµού Αλιάκµονα στην 
περιοχή κατασκευής του φράγµατος Ιλαρίωνα, µε σκοπό να προβλεφθούν δράσεις διατήρησης της 
ιχθυοπανίδας (π.χ. δυνατότητα ελευθεροεπικοινωνίας για τα είδη εάν και όπου αυτό είναι εφικτό, 
τον τεχνητό εµπλουτισµό µε την παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια, την θέσπιση κανονισµών 
αλιείας, κλπ.)». Πέραν των ανωτέρω, το ΕΛΚΕΘΕ συγκέντρωσε ιχθυολογικά και άλλα 
οικολογικά δεδοµένα που επιτρέπουν (α) το σχεδιασµό και εγκατάσταση ενός προγράµµατος 
βιολογικών δειγµατοληψιών, σύµφωνα µε τις αρχές και µεθοδολογίες που επιβάλλονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), και (β) τη δηµιουργία ενός συστήµατος 
ταξινόµησης και εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωµάτων τόσο στην 
περιοχή όσο και ανάντη του φράγµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο. 

1.3. Ανασκόπηση της πορείας του έργου 

Το έργο, συνολικής διάρκειας 26 µηνών (2 µήνες παράταση), άρχισε το Νοέµβριο του 2006 και οι 
εργασίες του κατανεµήθηκαν σε τρεις φάσεις: 
 

1. Αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης -  Εγκατάσταση δικτύου σταθµών δειγµατοληψίας 
2. ∆ιενέργεια δειγµατοληψιών και µετρήσεων - Ανάλυση δεδοµένων, περιγραφή της 

ιχθυοπανίδας και επιλογή ιχθυολογικών µετρικών 
3. Οικολογική ταξινόµηση - Κατάρτιση σχεδίου παρακολούθησης - Προτάσεις για µέτρα 

αλιευτικής αξιοποίησης και διαχείρισης  
 
Τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης παρουσιάσθηκαν στην 1η Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου που 
παραδόθηκε τον Μάρτιο 2007. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται δεδοµένα για τα βιολογικά, 
ιχθυολογικά, υδρολογικά, φυσικοχηµικά και άλλα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
έρευνας που συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία, µελέτες, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς. 
∆ίνεται επίσης περιγραφή των κυριότερων ανθρωπογενών πιέσεων που ασκούνται στο σύστηµα. 
Στην έκθεση περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης του νοµοθετικού πλαισίου που 
διέπει τη δηµιουργία και διαχείριση φραγµάτων και ταµιευτήρων στην Ελλάδα και διεθνώς και 
περιγράφονται οι ρυθµίσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ) σχετικά µε την 
εκµετάλλευση και διαχείριση των υδάτινων πόρων. ∆ίνεται έµφαση στην περιγραφή των 
ρυθµίσεων που αφορούν τεχνητά και τροποποιηµένα υδάτινα σώµατα, ιδίως όσο αφορά τον 
χαρακτηρισµό του «µέγιστου» και του «καλού» οικολογικού δυναµικού και τους µηχανισµούς 
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παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης. Ένα τµήµα της έκθεσης περιγράφει τις 
σηµαντικότερες επιπτώσεις από την κατασκευή φραγµάτων στην ιχθυοπανίδα και άλλες βιοτικές 
οµάδες, καθώς και τα µέτρα και τις τεχνικές για την άµβλυνση αυτών των επιπτώσεων, όπως 
προκύπτουν από τη διεθνή εµπειρία και πρακτική. Τέλος, στην έκθεση δίνονται τα αποτελέσµατα 
µίας προκαταρκτικής επίσκεψης στην περιοχή έρευνας που έγινε προκειµένου να εντοπιστούν 
αντιπροσωπευτικές θέσεις δειγµατοληψίας και να καθοριστεί το δίκτυο σταθµών της ιχθυολογικής 
έρευνας. 
 
Οι εργασίες της δεύτερης φάσης περιέλαβαν τη διενέργεια δειγµατοληψιών, καταγραφών και 
µετρήσεων στο πεδίο, την επεξεργασία των δεδοµένων, την ποσοτική και ποιοτική περιγραφή της 
ιχθυοπανίδας και την επιλογή κατάλληλων ιχθυολογικών µετρικών για την εκτίµηση της 
οικολογικής κατάστασης. Σύµφωνα µε τους όρους ανάθεσης της µελέτης, η περιγραφή των 
µεθοδολογιών δειγµατοληψίας και µετρήσεων/καταγραφών βιοτικών και αβιοτικών δεδοµένων 
παρουσιάσθηκαν σε Τεχνική Έκθεση η οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2007. Στην έκθεση αυτή 
δίνεται αναλυτική περιγραφή των δειγµατοληπτικών και καταγραφικών εργαλείων καθώς και των 
πρωτοκόλλων εργασιών πεδίου. Τέλος, περιγράφηκαν οι διαδικασίες για την κατάρτιση του 
δικτύου σταθµών δειγµατοληψίας. Ο κύριος όγκος των αποτελεσµάτων της δεύτερης φάσης 
παρουσιάσθηκε στη 2η Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2008. Σε 
αυτήν περιγράφονται η οργάνωση των δεδοµένων της έρευνας σε Βάση ∆εδοµένων και οι 
στατιστικοί και άλλοι τρόποι επεξεργασίας τους. Στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται: ανάλυση 
των υδρολογικών και φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών της περιοχής έρευνας, διερεύνηση της 
κατανοµής πιέσεων στους σταθµούς δειγµατοληψίας, περιγραφή των ιχθυολογικών 
συναθροίσεων, υπολογισµοί αφθονίας και απεικόνιση της γεωγραφικής κατανοµής των ειδών 
ψαριών, µελέτη της διαµήκους ιχθυολογικής ζώνωσης, περιγραφή των βιολογικών 
χαρακτηριστικών και των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών, διερεύνηση των αβιοτικών 
παραγόντων που επηρεάζουν τη σύσταση των τοπικών ιχθυοκοινωνιών και την κατανοµή των 
συναθροίσεων, ένα τυπολογικό σχήµα που οµαδοποιεί περιοχές ιχθυολογικής οµοιογένειας, ο 
προσδιορισµός των ιχθυολογικών συνθηκών αναφοράς, και µία προκαταρκτική επιλογή των 
ιχθυολογικών µετρικών που απαρτίζουν το δείκτη χαρακτηρισµού της οικολογικής κατάστασης 
των ποτάµιων τµηµάτων που καλύφθηκαν από την έρευνα. Παρουσιάζονται, επίσης, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας βενθικών µακροασπονδύλων και της εκτίµησης της δοµής ποτάµιων 
ενδιαιτηµάτων µε τη µέθοδο RHS. 
 
Τέλος, κατά την τρίτη φάση, ολοκληρώθηκαν οι εξής εργασίες: οριστικοποίηση των ιχθυολογικών 
µετρικών και δηµιουργία του δείκτη χαρακτηρισµού της οικολογικής κατάστασης, οικολογική 
ταξινόµηση των υδάτινων σωµάτων της ευρύτερης περιοχής έρευνας, εκτιµήσεις για το βαθµό 
διαταραχής των ιχθυοκοινοτήτων από τα υφιστάµενα φράγµατα και ειδικότερα στην περιοχή που 
αναµένεται να επηρεασθεί από την κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα, ο ιχθυολογικός 
προσδιορισµός του «µέγιστου οικολογικού δυναµικού» στην περιοχή κατάκλυσης, και ο 
σχεδιασµός ενός δικτύου σταθµών συνεχούς παρακολούθησης µαζί µε τα σχετικά µεθοδολογικά 
πρωτόκολλα. Στα παραδοτέα της φάσης αυτής περιλαµβάνονται προτάσεις για δράσεις άµβλυνσης 
των επιπτώσεων από την κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα στους ιχθυοπληθυσµούς. Η 
παρούσα έκθεση (Τελική Έκθεση) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτής της φάσης. 
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο, για λόγους πληρότητας και συνέχειας, να περιληφθούν και τα 
κυριότερα αποτελέσµατα των προηγούµενων φάσεων, ώστε η έκθεση αυτή να παρουσιάζει µία 
ολοκληρωµένη εικόνα των εργασιών και αποτελεσµάτων του έργου. Θεωρούµε ότι εκτός από την 
ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΕΛΚΕΘΕ απέναντι στη ∆ΕΗ σε σχέση µε τους 
στόχους του παρόντος έργου, η Τελική Έκθεση παρέχει χρήσιµη βιολογική πληροφορία για τη 
κατάρτιση των «διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ποταµών» που προβλέπονται από την 
Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό.   
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1. Νοµοθεσία σχετικά µε φράγµατα και ταµιευτήρες στην Ελλάδα και διεθνώς 

2.1.1. ∆ιεθνείς νοµοθετικές πρακτικές 

Σε αρκετές ανεπτυγµένες χώρες, και ιδιαίτερα σε εκείνες όπου η δηµιουργία φραγµάτων αποτελεί 
παράδοση εδώ και πολλές δεκαετίες, υπάρχουν διάφοροι νόµοι που καθορίζουν τόσο τη 
σκοπιµότητα και τα κριτήρια που απαιτούνται για την έγκριση, όσο και τις διαδικασίες για την 
κατασκευή και λειτουργία τέτοιων πολύπλοκων έργων υποδοµής. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στις 
ΗΠΑ τέτοιοι νόµοι και κανονιστικές διατάξεις έχουν καθοριστεί τόσο από την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση όσο και τις νοµοθεσίες της κάθε πολιτείας ξεχωριστά.  

 
Στον Καναδά, επίσης µια χώρα µε παράδοση στα µεγάλα φράγµατα, υπάρχουν διάφορες 
νοµοθεσίες τις οποίες θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη. Η εφαρµογή τους βρίσκεται υπό την 
εποπτεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Καναδά, η οποία µάλιστα έχει τη δυνατότητα να 
ελέγχει ακόµη και αποφάσεις που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο του κράτους του Καναδά 
(Golder Associates Ltd 2002). Συνοπτικά, οι κύριες νοµοθετικές πράξεις που εφαρµόζονται στον 
Καναδά κατά την κατασκευή φραγµάτων είναι η νοµοθεσία περιβαλλοντικής εκτίµησης, η 
νοµοθεσία περί των υδάτων, οι νοµοθετικές συνθήκες για την αλιεία και τα µεταναστευτικά 
πουλιά, η νοµοθεσία για τα κινδυνεύοντα είδη και τέλος η νοµοθεσία προστασίας αξιόπλοων 
υδάτων.  

 
Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στις ΗΠΑ, µέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι σε τέτοιου είδους έργα συνήθως υπεισέρχονται αρκετές 
διαφορετικές νοµοθεσίες, είτε εθνικές είτε σε υλοποίηση διεθνών συνθηκών, που έχουν να κάνουν 
µε τη διατήρηση της άγριας φύσης και πανίδας, τη διαχείριση φυσικών πόρων, απαλλοτριώσεων 
κλπ. Για παράδειγµα, πολλές φορές επιβάλλεται στους κατασκευαστές φραγµάτων ο όρος της 
κατασκευής ιχθυοδιάδροµων που εξασφαλίζουν την µετακίνηση των υδρόβιων οργανισµών που 
παρουσιάζουν µεταναστευτική συµπεριφορά. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό, οι 
κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν άλλους τρόπους µετακίνησης των οργανισµών ή ακόµα 
και να δηµιουργήσουν εκκολαπτήρια για την παραγωγή γόνου των µεταναστευτικών ειδών ή των 
ειδών που η αφθονία τους επηρεάζεται αρνητικά από το φράγµα. 

2.1.2. Νοµοθεσίες σχετικές µε τα φράγµατα στην Ευρώπη 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, στην Ευρώπη δεν υπήρχε κοινό νοµοθετικό πλαίσιο για την 
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών και άλλων ζητηµάτων (π.χ. ασφάλεια, διαχείριση) που σχετίζονται 
µε τη κατασκευή και λειτουργία φραγµάτων. Κάθε χώρα είχε τους δικούς της νόµους και 
κανονιστικές διατάξεις που σε πολλές περιπτώσεις διέφεραν από περιοχή σε περιοχή της χώρας. 
Στην Αυστρία, για παράδειγµα, οι ρυθµίσεις σχετικά µε τα φράγµατα διέπονταν από τον 
Οµοσπονδιακό Νόµο για το νερό, ενώ στη Γερµανία κάθε οµόσπονδο κρατίδιο είχε το δικό του 
Νόµο για το Νερό. 
 
Επίσης, στις περισσότερες χώρες δεν υπήρχε ειδική εθνική νοµοθεσία για τα φράγµατα. Οι 
προβλεπόµενες ρυθµίσεις ήταν απορροή ενός συµπλέγµατος εθνικών νόµων, κανονιστικών 
διατάξεων και διεθνών συµβάσεων που µπορούσαν να διαφέρουν (και διαφέρουν ακόµα) 
αναφορικά µε το σκοπό (π.χ. ενέργεια, ναυσιπλοΐα, άρδευση, αναψυχή) και το µέγεθος και τεχνικά 
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χαρακτηριστικά του φράγµατος. Έτσι, στο κρατίδιο του Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας ο Νόµος για 
το Νερό καλύπτει τα φράγµατα µε ύψος πάνω από 5 m, στη Γαλλία υπάρχει ειδική νοµοθεσία για 
φράγµατα άνω των 20 m, ενώ στην Ολλανδία οι κανονισµοί για την ασφάλεια εφαρµόζονται µόνο 
για φράγµατα άνω των 3 m. 

2.1.3. Η Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ) 

Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και λειτουργία των φραγµάτων αποτελούν 
µέρος µόνο των προβληµάτων που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση και διαχείριση των υδάτινων 
πόρων. Η ανάγκη µιας σφαιρικής αντιµετώπισης όλων αυτών των προβληµάτων οδήγησε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκδοση, στις 22.12.2000, της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για το 
νερό. Στην ουσία πρόκειται για µία υπεροδηγία που ενσωµατώνει ή αντικαθιστά παλαιότερες 
Οδηγίες και Κανονισµούς που αφορούσαν το νερό, εισάγει πολλές νέες ρυθµίσεις και απαιτεί 
εναρµόνιση των Οδηγιών που παραµένουν µε τις διατάξεις της. Η Οδηγία έχει ισχυρά οικολογικό 
προσανατολισµό, και ενώ επικεντρώνεται σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών 
πόρων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιβαλλοντική διάσταση των χρήσεων του νερού και στην 
ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας των οικοσυστηµάτων. 
 
Η Οδηγία είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-µέλη και σηµατοδοτεί την έναρξη µίας νέας εποχής 
στις πολιτικές της ΕΕ για το νερό και το περιβάλλον. Από τη µία πλευρά, θεσπίζει ενιαίο 
κοινοτικό νοµοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση και την προστασία 
των εσωτερικών, µεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων των χωρών 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 ρυθµίσεων για το περιβάλλον και δυσκολιών 
εναρµόνισης της πολιτικής του περιβάλλοντος µε τις αναπτυξιακές πολιτικές (γεωργία, αλιεία, 
ενέργεια, επικοινωνίες, τουρισµός, κλπ.). Μία βασική καινοτοµία είναι ότι οι αποφάσεις 
διαχείρισης θα βασίζονται σε διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής που πρέπει να 
καταρτισθούν για κάθε λεκάνη. 
 
Από την άλλη πλευρά, το αντικείµενο της διαχείρισης διευρύνεται ώστε να περιλάβει και τα 
οικοσυστήµατα που συνδέονται µε επιφανειακά νερά, η διατήρηση της καλής κατάστασης των 
οποίων αποτελεί πρωτεύοντα στόχο µίας αναπτυξιακής πολιτικής που δεν συγκρούεται µε το 
περιβάλλον. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι όλος ο σχεδιασµός χρήσεων νερού, διαχειριστικών 
µέτρων και διοικητικών ενεργειών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τη διατήρηση της οικολογικής 
ποιότητας των νερών ή τουλάχιστον την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης. Στην περίπτωση των 
επιφανειακών νερών, η πιστοποίηση της ποιότητας θα στηρίζεται όχι µόνο σε φυσικοχηµικά, αλλά 
και σε βιολογικά κριτήρια, και αυτό αποτελεί σηµαντική απόκλιση από προηγούµενες 
προσεγγίσεις. 
 
Από τη µεθοδολογική πλευρά, τα κράτη-µέλη δεσµεύονται να αναπτύξουν κατάλληλα συστήµατα 
ταξινόµησης και εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωµάτων και να 
δηµιουργήσουν προγράµµατα βιολογικών δειγµατοληψιών και συνεχούς παρακολούθησης 
(monitoring) όλων των κατηγοριών και τύπων νερών (ποτάµια, φυσικές και τεχνητές λίµνες, 
λιµνοθάλασσες), που να καλύπτουν όλες τις λεκάνες απορροής. Για τον προσδιορισµό της 
οικολογικής κατάστασης θα χρησιµοποιούνται τόσο αβιοτικά όσο και βιολογικά στοιχεία, από τα 
οποία, τα τελευταία, αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα προσδιορισµού. Η Οδηγία 
προσδιορίζει µε αρκετή λεπτοµέρεια τα βασικά µεθοδολογικά βήµατα που πρέπει να 
ακολουθηθούν (δηµιουργία τυπολογίας, υπολογισµός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς, 
θέσπιση ορίων κλάσεων οικολογικής κατάστασης). Επίσης, προτείνει οµάδες οργανισµών που θα 
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χρησιµοποιηθούν σαν ενδείκτες της «υγείας» των οικοσυστηµάτων (ψάρια, µακροασπόνδυλα, 
µακρόφυτα, φυτοπλαγκτό) και καθορίζει τις βιολογικές παραµέτρους κάθε οµάδας (π.χ. σύσταση 
ειδών, αφθονία, τυποχαρακτηριστικά είδη, συνθήκες αναπαραγωγής, κλπ.) µε βάση τις οποίες θα 
γίνονται οι βιοεκτιµήσεις. Ωστόσο, η Οδηγία αφήνει ελεύθερη την επιλογή της οµάδας ή των 
οµάδων οργανισµών (π.χ. ψάρια, µακροασπόνδυλα, κλπ.) µε βάση τις οποίες θα γίνεται η 
οικολογική ταξινόµηση σε µία περιοχή, κατηγορία ή τύπο υδάτινων σωµάτων, µε την προϋπόθεση 
ότι η επιλογή θα γίνεται µετά από διερεύνηση της ευαισθησίας αυτών των οργανισµών στις τοπικά 
κυρίαρχες πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να αιτιολογούν (µε 
χρονοσειρές δεδοµένων, χάρτες σταθµών και συχνότητα δειγµατοληψιών, βιολογικά δεδοµένα, 
επιστηµονικά επιχειρήµατα, κλπ.) τις επιλογές µεθοδολογίας, την επάρκεια των στοιχείων και τα 
αποτελέσµατα των προγραµµάτων ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης. 
 
Ένας από τους πιο απαιτητικούς στόχους της Οδηγίας 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. Σηµαντικοί 
χρονολογικοί σταθµοί είναι τα έτη 2004 (που οι χώρες έπρεπε να έχουν υλοποιήσει δράσεις 
σχετικές µε τη δηµιουργία τυπολογίας, προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς για κάθε τύπο και 
αναλύσεις πιέσεων) και 2006 (οπότε έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί λειτουργικά προγράµµατα 
παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης σε όλα τα υδάτινα σώµατα). Τα προγράµµατα 
αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν και ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις από ανθρωπογενείς πιέσεις 
όπως: διαταραχές της ποσότητας, της ταχύτητας και άλλων χαρακτηριστικών ροής του νερού, 
εµπόδια στις µεταναστεύσεις οργανισµών και τη µεταφορά ιζήµατος, µορφολογικές αλλοιώσεις 
της κοίτης, των πρανών και της κατάστασης του υποστρώµατος, αλλαγή της δοµής και 
κατάστασης της παρόχθιας βλάστησης, µεταβολές φυσικοχηµικών παραµέτρων, και αυξήσεις των 
συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων καθώς και συνθετικών και µη συνθετικών ρυπαντών. Η 
Ελλάδα έχει ήδη καθυστερήσει σοβαρά στην υλοποίηση αυτών των δράσεων και έχει κινηθεί 
εναντίον της διαδικασία δίωξης στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Επόµενος χρονολογικός σταθµός 
είναι το έτος 2008, που οι χώρες πρέπει να δηµοσιοποιήσουν την πρώτη έκδοση των 
διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής. 

2.1.4. Προσδιορισµοί της οικολογικής κατάστασης µε βάση την ιχθυοπανίδα σύµφωνα µε την 
Οδηγία-Πλαίσιο 

Τα ψάρια αποτελούν µία από τις οµάδες που προτείνονται από την Οδηγία για εκτιµήσεις της 
κατάστασης των σωµάτων. Συστήµατα οικολογικής ταξινόµησης που στηρίζονται στα ψάρια 
έχουν µακρά επιστηµονική παράδοση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά σε περιπτώσεις οικολογικής 
υποβάθµισης που οφείλονται σε ανθρωπογενείς επεµβάσεις στην υδρολογία, στη συνεκτικότητα 
και στην µορφολογία των ποταµών ή σε διακυµάνσεις της στάθµης φυσικών και τεχνητών λιµνών. 
Ο λόγος είναι ότι πολλά ψάρια είναι ισχυρά ρεόφιλα, παρουσιάζουν µεταναστευτική 
συµπεριφορά, έχουν στενές οικολογικές απαιτήσεις, ή ζουν σε εξειδικευµένους βιότοπους. 
Συνεπώς, ιχθυολογικές µέθοδοι βιοεκτιµήσεων µπορούν να αναγνωρίσουν και ποσοτικοποιήσουν 
τις επιπτώσεις από: (α) διαταραχές της ποσότητας, της ταχύτητας ροής και άλλων υδρολογικών 
χαρακτηριστικών του νερού, (β) παρεµπόδιση των µεταναστεύσεων, π.χ. λόγω της δηµιουργίας 
φραγµάτων, (γ) µορφολογικές αλλοιώσεις της κοίτης, των πρανών και της κατάστασης του 
υποστρώµατος ποταµών και λιµνών, (δ) αλλαγή της δοµής και κατάστασης της παρόχθιας 
βλάστησης, που συνήθως συνοδεύει τις διακυµάνσεις απορροής, και (ε) µεταβολές θερµοκρασίας 
και άλλων φυσικοχηµικών παραµέτρων που προξενούνται άµεσα ή έµµεσα από µεταβολές των 
συνθηκών ροής. 
 



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

 

 - 10 -

Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια από επιστηµονικούς 
φορείς για τη δηµιουργία λειτουργικών συστηµάτων βιοεκτιµήσεων µε βάση την ιχθυοπανίδα. Η 
δηµιουργία τέτοιων συστηµάτων απαιτεί σοβαρή προσπάθεια καθώς δεν υπάρχουν επαρκή 
διαχρονικά ιχθυολογικά δεδοµένα, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα οι χρηµατοδοτήσεις της 
ιχθυολογικής έρευνας δεν είχαν ανάλογο προσανατολισµό. Επί πλέον, απαιτείται η επίλυση µίας 
σειράς θεωρητικών και πρακτικών ζητηµάτων, όπως η διαπίστωση των οικολογικών απαιτήσεων 
των ψαριών (π.χ. βαθµός ρεοφιλίας, µεταναστευτική συµπεριφορά, αναπαραγωγικά 
υποστρώµατα), η εξακρίβωση του τρόπου µε τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν 
στη σύσταση και αφθονία των ιχθυοπληθυσµών, η τυποποίηση των τρόπων δειγµατοληψίας και 
των τεχνικών ανάλυσης, και η οργάνωση κατάλληλου λογισµικού και υποστηρικτικών βάσεων 
δεδοµένων. 

2.1.5. Προβλέψεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα διαχειριστικά σχέδια λεκανών 

Όπως προαναφέρθηκε, γενικός στόχος σύµφωνα µε την Οδηγία-Πλαίσιο είναι η επίτευξη «καλής 
κατάστασης όλων των υδάτων» µέχρι το 2015. Η καλή κατάσταση προσδιορίζεται από 
συγκεκριµένα ποιοτικά, ποσοτικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων και µετρείται σε 
σχέση µε την απόκλιση των χαρακτηριστικών αυτών από τις σχεδόν τελείως αδιατάρακτες 
συνθήκες (συνθήκες αναφοράς). Τα αποτελέσµατα της οικολογικής ταξινόµησης εντάσσονται στα 
σχέδια διαχείρισης που καταρτίζονται για κάθε λεκάνη απορροής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
πρέπει να περιλαµβάνουν ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και να λαµβάνουν υπόψη όλες 
τις κατηγορίες υδάτων, όλα τα υδάτινα σώµατα (επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια κ.λπ.) της 
λεκάνης, και όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που την επηρεάζουν. Γίνεται φανερό ότι τα 
διαχειριστικά σχέδια λεκανών πρέπει να στηρίζονται σε καλή γνώση της υφιστάµενης κατάστασης 
(προβλέπεται η δηµιουργία σχετικών βάσεων δεδοµένων). Μαζί µε τα διαχειριστικά µέτρα, τα 
σχέδια πρέπει να προβλέπουν και µέτρα για την προστασία των υδάτινων πόρων και για τη 
βελτίωση της κατάστασης. 
 
Βασικό εργαλείο για την επιτυχία των διαχειριστικών σχεδίων είναι η παρακολούθηση 
(monitoring) των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών. Η παρακολούθηση 
περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό φυσικών, φυσικοχηµικών, χηµικών και βιολογικών παραµέτρων 
και προσαρµόζεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε λεκάνη απορροής και σε κάθε 
υδάτινο σώµα. Η Οδηγία προβλέπει διάφορα είδη παρακολούθησης (surveillance, operational, 
investigative) και υποδεικνύει τις υποχρεωτικά παρακολουθούµενες και τις προτεινόµενες 
παραµέτρους. 

2.1.6. Ειδικές ρυθµίσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο που αφορούν φράγµατα και ταµιευτήρες 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΕΕ δεν έχει δηµιουργήσει ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο που να 
διέπει αποκλειστικά τη κατασκευή και λειτουργία φραγµάτων και ταµιευτήρων. Ωστόσο, η 
Οδηγία-Πλαίσιο θεσµοθετεί το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο τα διάφορα τεχνικά, διοικητικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αισθητικά κλπ. προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
εκµετάλλευση, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων αντιµετωπίζονται σε ενιαία βάση. 
 
Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση σηµαντικών 
ανθρώπινων χρήσεων του νερού, επιτρέποντας για όσα υδάτινα σώµατα εξυπηρετούν τέτοιες 
χρήσεις να υπάρχουν αποκλίσεις από τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί 
για τα υπόλοιπα υδάτινα σώµατα. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει πολλές πτυχές της διαχείριση και 
λειτουργίας ΥΗ έργων και ταµιευτήρων. Συγκεκριµένα, τόσο τα κριτήρια εκτίµησης της 
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οικολογικής κατάστασης και οι διαδικασίες της παρακολούθησης όσο και τα µέτρα προστασίας 
και επαναφοράς στην «καλή κατάσταση» διαφοροποιούνται όταν πρόκειται για τεχνητά και 
ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδάτινα σώµατα (ιδιαίτερες ρυθµίσεις ισχύουν επίσης για επιφανειακά 
νερά σε προστατευόµενες περιοχές). Η Οδηγία δίνει σαφείς ορισµούς των τεχνητών υδάτινων 
σωµάτων (άρθρο 2/8) και ιδιαιτέρως τροποποιηµένων σωµάτων (άρθρο 2/9). Τα τεχνητά σώµατα 
είναι αυτά που δηµιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, όπως είναι οι ταµιευτήρες. Στην περίπτωση 
των σωµάτων αυτών, όπως και στην περίπτωση των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων σωµάτων, η 
Οδηγία θέτει λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς στόχους από ότι στην περίπτωση των 
φυσικών σωµάτων. Εδώ, ο στόχος δεν είναι η επίτευξη της «καλής κατάστασης», αλλά «η 
επίτευξη καλού οικολογικού δυναµικού», το οποίο προσδιορίζεται σε σχέση µε την απόκλιση από 
το «µέγιστο οικολογικό δυναµικό». Το «µέγιστο οικολογικό δυναµικό» ορίζεται σαν η οικολογική 
κατάσταση που προσοµοιάζει όσο είναι δυνατό µε την κατάσταση συγκρίσιµων φυσικών 
σωµάτων, παίρνοντας όµως υπόψη τα τροποποιηµένα χαρακτηριστικά των σωµάτων, την ανάγκη 
διατήρησης της αειφορίας του πόρου και την εξασφάλιση των ανθρώπινων χρήσεων. 
 
Για να χαρακτηρισθεί ένα σώµα σαν τεχνητό, οι χρήσεις του πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς. 
Πρέπει επίσης να δοθεί αιτιολόγηση ότι δεν είναι δυνατό να παρθούν µέτρα που οδηγούν στην 
επίτευξη της «καλής κατάστασης» χωρίς να δηµιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις για 
τις οποίες το σώµα έχει δηµιουργηθεί (και οι οποίες έχουν επακριβώς προσδιορισθεί).  
 
Με άλλα λόγια, η Οδηγία επιτρέπει την ύπαρξη οικολογικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του 
έργου (χωρίς να προκύπτει υποχρέωση για µέτρα επανόρθωσης), όπως για παράδειγµα επιπτώσεις 
από µορφολογικές ή υδρολογικές αλλαγές, που όµως οφείλονται αποκλειστικά στις 
προσδιορισθείσες χρήσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από την καλή κατάσταση που 
οφείλονται σε µη προσδιορισθείσες χρήσεις. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός ΥΗΕ, 
δικαιολογούνται υδροµορφολογικές και βιολογικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής, όχι όµως αυτές που οφείλονται σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως 
ρύπανση από οργανικό φορτίο ή απόρριψη τοξικών ουσιών. Συνεπώς, είναι δυνατό να θεωρηθεί 
ότι ένας ταµιευτήρας που εξυπηρετεί σκοπούς άρδευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
ικανοποιεί το κριτήριο του «καλού οικολογικού δυναµικού» απλώς και µόνο γιατί υπάρχουν 
ρυπογόνες εστίες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα για την ελαχιστοποίηση ή άµβλυνση των επιπτώσεων στα οικοσυστήµατα και 
στο περιβάλλον γενικότερα. Αυτό σηµαίνει ότι το σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης πρέπει να 
περιλαµβάνει δράσεις που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κατάσταση του περιβάλλοντος 
χωρίς να δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα στις χρήσεις για τις οποίες δηµιουργήθηκε το 
τεχνητό σώµα. Το σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Ο φορέας διαχείρισης είναι 
υποχρεωµένος να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του 
τεχνικού αυτού έργου στα οικοσυστήµατα ή ακόµα και να προβεί σε επανορθωτικές ενέργειες. 
 
Για την περίπτωση των ταµιευτήρων, η Οδηγία επιβάλλει τη συλλογή υδροµορφολογικών, 
χηµικών και βιολογικών δεδοµένων που επιτρέπουν (α) τον χαρακτηρισµό του «µέγιστου» και του 
«καλού οικολογικού δυναµικού», (β) την εκτίµηση του κινδύνου µη επίτευξης του καλού 
οικολογικού δυναµικού και (γ) τη διαχρονική παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης. Η 
Οδηγία επιτρέπει αρκετή ελευθερία στην επιλογή των βιολογικών παραµέτρων, µε την 
προϋπόθεση ότι θα είναι δυνατό να ανιχνευθούν ανθρωπογενείς επιδράσεις στα ευαίσθητα 
στοιχεία του οικοσυστήµατος. Η οµάδα εργασίας για τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα και τεχνητά 
υδάτινα σώµατα που συγκροτήθηκε για να υποστηρίξει την εφαρµογή της Οδηγίας (Guidance 
document on identification and designation of heavily modified and artificial water bodies - CIS 
Working Group 2.2) κάνει τις εξής υποδείξεις για την επιλογή βιολογικών δεικτών που είναι 
κατάλληλοι στην περίπτωση ταµιευτήρων: 
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 Τα βενθικά µακροασπόνδυλα και τα ψάρια είναι οι καταλληλότερες οµάδες για τη γενική 
εκτίµηση των επιπτώσεων των ΥΗΕ στα οικοσυστήµατα. 

 Τα µεταναστευτικά ψάρια παρέχουν τα καλύτερα κριτήρια για την εκτίµηση της επίπτωσης 
των φραγµάτων στη διαµήκη συνεκτικότητα των ποταµών. 

 Τα µακρόφυτα είναι καλοί δείκτες των επιπτώσεων των µεταβολών της ροής στα ποτάµια 
τµήµατα κατάντη των ταµιευτήρων, καθώς και της αυξοµείωσης της στάθµης του νερού µέσα 
στους ταµιευτήρες. 

2.1.7. Άλλες συναφείς διεθνείς και Ευρωπαϊκές ρυθµίσεις 

∆ύο από τις κύριες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η αντιµετώπιση του 
φαινόµενου της κλιµατικής αλλαγής, που απορρέει από τις δεσµεύσεις της Ένωσης ως προς το 
πρωτόκολλο του Κυότο, και να µειωθεί η εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές καυσίµων. Στα 
πλαίσια αυτής της πολιτικής τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συγκρατήσουν την 
αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προωθώντας τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας σε συνδυασµό µε εξοικονόµηση 
ενέργειας. Ειδικά για την Ελλάδα προβλέπεται ότι οι εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου για το 
διάστηµα 2008-12 µπορούν να αυξηθούν µόνο κατά 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. 
 
Με την οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο ότι µέχρι το 2010 το 22,1% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα θα προέρχεται από ΑΠΕ. Για την 
Ελλάδα, σε εφαρµογή της παραπάνω Οδηγίας, ο Ν. 3468/2006 προβλέπει ότι η συµµετοχή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας θα ανέλθει στο 20,1% µέχρι το έτος 2010 και στο 29% µέχρι το 2020 (περιλαµβάνοντας 
τη συµβολή τόσο των «µικρών» όσο και των µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων). 
Αυτοί οι ενεργειακοί στόχοι αλληλεπιδρούν µε τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για το νερό 
γιατί δηµιουργούν την ανάγκη κατασκευής φραγµάτων και ταµιευτήρων, που µπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα. 
 
Όσο αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ΥΗΕ διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων». Η Οδηγία αυτή προβλέπει µεταξύ άλλων την εκτέλεση επιστηµονικών µελετών 
εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα προτεινόµενα έργα και την παρακολούθηση 
των επιπτώσεων από την υλοποίηση των έργων. 
 
Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατική η εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών – µελών για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
εκδόθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Οδηγία προβλέπει ότι τα δικαιώµατα εκποµπών κατανέµονται µε ευθύνη των κρατών-
µελών στις ενεργειακές βιοµηχανίες οι οποίες, για εκπλήρωση µέρους των υποχρεώσεών τους για 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, µπορούν είτε να στραφούν προς νέες φιλικότερες 
προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας είτε να εξαγοράζουν κάθε παραγωγή και εκποµπή ρύπων άνω 
του επιτρεπόµενου ορίου. 
 
Η υδροηλεκτρική ενέργεια θεωρείται σαν µία από τις πιο καθαρές µορφές ενέργειας που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 
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Ωστόσο, τα µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον λόγω της δηµιουργίας φραγµάτων 
µε µεγάλους ταµιευτήρες. Για το λόγο αυτό η Οδηγία ζητεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλισθεί 
ότι έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα παραγωγής άνω των 20MW δεν 
συνεπάγονται αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 
Οδηγία 2004/101/ΕΚ που τροποποιεί και συµπληρώνει την Οδηγία 2003/87/ΕΚ ορίζοντας ότι τα 
κράτη µέλη, όταν εγκρίνουν τέτοια ΥΗΕ, εξασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα σχετικά διεθνή 
κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραµµές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται στην 
έκθεση του Νοεµβρίου 2000 της Παγκόσµιας Επιτροπής για τα Φράγµατα «Φράγµατα και 
Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων». Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι τα πιστωτικά µόρια 
που προέρχονται από µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα θα µπορούν να µετατρέπονται σε δικαιώµατα 
εκποµπών µόνο αν το έργο συµµορφώνεται προς τα κριτήρια που θέσπισε η Παγκόσµια Επιτροπή 
για τα Φράγµατα του ΟΗΕ (WCD1). 
 
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να επισηµανθούν µερικές από τις διαπιστώσεις και οι υποδείξεις 
της Παγκόσµιας Επιτροπής για τα Φράγµατα. Τα φράγµατα προξενούν (α) διακοπή στη διαµήκη 
συνοχή των ποταµών, (β) µεταβάλλουν το τοπίο και το χαρακτήρα των βιοτόπων, και (γ) 
διαταράσσουν τη φυσική ροή του νερού προξενώντας µεταξύ άλλων απώλεια βιοποικιλότητας και 
φυσικών ενδιαιτηµάτων, επίδραση στην ποιότητα και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού 
και τους φυσικούς πληµµυρικούς κύκλους, παρεµπόδιση της µεταναστευτικής ιχθυοπανίδας, 
διαβρωτικές επιπτώσεις στον ρου και στην κοίτη του ποταµού, και κατακράτηση ιζηµάτων και 
ιλύος στο φράγµα. Σε µερικές περιπτώσεις η δηµιουργία ΥΗΕ δεν συνεπάγεται πραγµατική 
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου γιατί από τους ταµιευτήρες εκλύεται µεθάνιο 
που είναι 32 φορές ισχυρότερο από το CO2. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της αναερόβιας ζύµωσης της 
βλάστησης στην περιοχή που κατακλύζεται ή της βιοµάζας που µεταφέρεται από το ρεύµα του 
ποταµού. Η επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν είναι δυνατό να µετριασθούν πολλές από τις παραπάνω 
επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η κατασκευή ιχθυοδιάδροµων για τα µεταναστευτικά ψάρια έχει 
µικρή σχετικά επιτυχία στην πλειονότητα των περιπτώσεων, καθώς τα περισσότερα είδη δεν 
µπορούν να τους διαβούν. Ωστόσο, η επιτροπή θεωρεί ότι είναι δυνατό να αµβλυνθούν οι 
επιπτώσεις από τις διακυµάνσεις της απορροής µε τη θέσπιση οικολογικών παροχών. Τέλος, 
προτείνει µία σειρά µέτρων που πρέπει να διέπουν τις µελέτες και την κατασκευή/διαχείριση 
φραγµάτων και ταµιευτήρων, όπως την προσεκτική επιλογή των θέσεων που θα γίνουν τα 
φράγµατα, τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, τη συχνή παρακολούθηση της οικολογικής 
κατάστασης, την προστασία των παρακείµενων βιοτόπων, την παρακολούθηση της 
αποτελεσµατικότητας των επανορθωτικών µέτρων, κλπ. 
 
Τέλος, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας τις επιστηµονικές συστάσεις του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών2 εξέδωσε πρόσφατα (18 Σεπτεµβρίου 
2007) τον Κανονισµό 1100/2007 «για την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση 
του χελιού». Η ανάγκη για τον παραπάνω Κανονισµό προέκυψε από την διαπίστωση της 
δραµατικής µείωσης του αποθέµατος του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla), το οποίο 
σήµερα χαρακτηρίζεται ως ένα κρίσιµα απειλούµενο είδος. Η µείωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη 
λήψης µέτρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία προσδοκάται ότι θα παράγουν θετικό αποτέλεσµα 
στην αύξηση των αποθεµάτων του χελιού. Για το σκοπό αυτό καλείται κάθε κράτος-µέλος να 
καταρτίσει συγκεκριµένες διαχειριστικές δράσεις και να εφαρµόσει µέτρα για τη προστασία και τη 
βιώσιµη εκµετάλλευση του αποθέµατος του ευρωπαϊκού χελιού σε ποταµούς και σε 
λιµνοθάλασσες. Τα κράτη-µέλη θα πρέπει (α) να προσδιορίσουν και να καθορίσουν ποτάµιες 
                                                 
1World Commission on Dams: http://www.dams.org 
2 ICES: International Council for the Exploitation of the Sea (www.ices.dk) 
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λεκάνες εντός της εθνικής τους επικράτειας, οι οποίες αποτελούν φυσικά ενδιαιτήµατα του χελιού 
(αποκαλούµενες «ποτάµιες λεκάνες χελιού»), και (β) να εκπονήσουν προγράµµατα διαχείρισης 
χελιού για κάθε ποτάµια λεκάνη, παίρνοντας υπόψη τις διοικητικές ρυθµίσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ. Ένα κράτος µπορεί να ορίσει 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια του ή µια υφιστάµενη περιφερειακή διοικητική µονάδα ως µια 
“ποτάµια λεκάνη χελιού”, εφόσον µπορέσει να τεκµηριώσει επιστηµονικά την άποψη του. Αν τα 
κράτη µέλη τελικά, ορίσουν επιµέρους λεκάνες και όχι ολόκληρη την εθνική επικράτεια, θα 
πρέπει να εκπονήσουν προγράµµατα διαχείρισης χελιού για κάθε ποτάµια λεκάνη. Η προθεσµία 
διαχειριστικών προτάσεων και µέτρων από τα κράτη-µέλη έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Κάθε πρόγραµµα διαχείρισης περιλαµβάνει µία ανάλυση της παρούσας κατάστασης του 
πληθυσµού χελιών στην αναφερόµενη «ποτάµια λεκάνη χελιού». Περιλαµβάνει επίσης µέτρα για 
την επίτευξη, την εποπτεία και την επαλήθευση του στόχου, τα οποία µπορεί να αναφέρονται, 
µεταξύ άλλων, στη ρύθµιση της αλιευτικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της κατάστασης των 
ποτάµιων ενδιαιτηµάτων, σε µεταφορές χελιών σε και από ύδατα της ενδοχώρας, στη δηµιουργία 
περασµάτων χελιού σε περιοχές που εµποδίζεται η προσπελασιµότητα, και στην αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων που απορρέουν από τη δηµιουργία φραγµάτων και υδροηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Ιδίως όσο αφορά τα µεγάλα φράγµατα, αυτά θεωρούνται υπεύθυνα για 
σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση των βιοκοινωνιών και για εξαφανίσεις µεταναστευτικών ειδών 
σε τοπικό επίπεδο, σύµφωνα µε την IUCN3. Ωστόσο, η λήψη µέτρων που αφορούν ΥΗΕ (π.χ. 
τροποποίηση των φραγµάτων και στροβίλων ή προσωρινή παύση λειτουργίας υδροηλεκτικών 
µηχανοστροβίλων) δεν είναι αναγκαία αν τα υπόλοιπα διαχειριστικά µέτρα που θα προτείνει το 
κράτος-µέλος κριθούν επαρκή για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 

2.1.8. Εθνική νοµοθεσία σχετικά µε φράγµατα και ταµιευτήρες 

Πριν από τη ψήφιση της Οδηγίας για το νερό 2000/60/ΕΚ η προστασία του περιβάλλοντος δεν 
βάρυνε ιδιαίτερα στη λήψη αποφάσεων για φράγµατα και ταµιευτήρες. Σε εφαρµογή της Οδηγίας 
εκδόθηκε ο νόµος 3199/2003 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/8-3-2007 που εναρµονίζουν την 
Ελληνική νοµοθεσία µε την Κοινοτική νοµοθεσία για το νερό. Ωστόσο, υπάρχει ακόµα σοβαρή 
καθυστέρηση στη δηµιουργία των εθνικών µηχανισµών και εργαλείων που θα επιτρέψουν την 
εφαρµογή της Οδηγίας στην Ελλάδα, ιδίως όσο αφορά τις µεθόδους ταξινόµησης της οικολογικής 
κατάστασης και την εγκατάσταση των προγραµµάτων παρακολούθησης. 
 
Ωστόσο, ειδικά για τα ΥΗΕ, υπάρχει µία σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων και κανονιστικών 
διατάξεων που, ως επί το πλείστον, ρυθµίζουν θέµατα και διαδικασίες χωροθέτησης και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρά ΥΗΕ (π.χ. ΚΥΑ. 1726/2003, ΚΥΑ 104247/2006, 
ΚΥΑ 104248/2006, Ν. 3468/2006). Για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
έργων απαιτείται συµµόρφωση µε την ΚΥΑ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ107017/28.8.2006 που 
αποτελεί µεταφορά της Οδηγίας 2002/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» στην Ελλάδα. Στις συνολικές χωροταξικές 
ρυθµίσεις περιλαµβάνεται ο καθορισµός περιοχών αποκλεισµού για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος, ασφάλειας και εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας. 
 
Στους στόχους περιβαλλοντικής προστασίας λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την ιχθυοπανίδα. 
∆εδοµένου ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ενδηµικά ψάρια µε περιορισµένη κατανοµή και 
µεγάλη ευαισθησία σε ανθρωπογενείς πιέσεις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό των 

                                                 
3 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org/) 
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υδραυλικών έργων, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη µετακίνηση των µεταναστευτικών 
ψαριών, εφόσον τέτοια υφίστανται στην περιοχή του έργου, µε κατασκευή και ενσωµάτωση στο 
έργο ειδικών διατάξεων ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Άλλες διατάξεις αφορούν τη 
µέριµνα για διατήρηση ελάχιστης οικολογικής παροχής νερού, τόσο στις περιπτώσεις παρουσίας 
ψαριών, όσο και στις περιπτώσεις ύπαρξης σηµαντικού οικοσυστήµατος κατάντη (προβλέψεις του 
Ν. 3199/2003). Τέλος, απαιτείται συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των 
συµβάσεων Ραµσάρ, Βέρνης, Ρίο και Βόννης και οπωσδήποτε έναντι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ για 
τους οικοτόπους, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/62/ΕΚ. 
 
Πλήρης περιγραφή των παραπάνω προβλέψεων της νοµοθεσίας για τα µικρά ΥΗΕ δίνεται στη 
«Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού 
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - 
http://www.minenv.gr/download/SEA_RES_SPF.pdf). Σηµειώνεται ότι τα µεγάλα ΥΗΕ 
εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις αυτές. Ωστόσο, η παραγωγή ενέργειας από µεγάλα ΥΗΕ 
συνυπολογίζεται στο στόχο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο 20,1% της 
συνολικής παραγωγής µέχρι το έτος 2010, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ. 
 
Πάντως, ανεξάρτητα αν πρόκειται για µικρά ή µεγάλα ΥΗΕ, η µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πρέπει να επισηµαίνει και να αναλύει τα προβλήµατα από τη κατασκευή και 
λειτουργία των έργων αυτών και να προτείνει τις πλέον κατάλληλες λύσεις αντιµετώπισης ή 
άµβλυνσης των επιπτώσεων. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος, έγκυρα στοιχεία για τους υδρόβιους οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα και 
ικανοποιητικά δεδοµένα για τη βιολογία των ειδών, τις οικολογικές τους απαιτήσεις και το βαθµό 
ευαισθησίας τους στις πιέσεις. Τονίζουµε ιδιαίτερα το σηµείο αυτό, γιατί πολλές µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν στηρίζονται σε πλήρη και επικαιροποιηµένα περιβαλλοντικά 
δεδοµένα, ούτε προχωρούν ικανοποιητικά στο βαθµό της ανάλυσης που απαιτείται για τον 
εντοπισµό των πλέον ενδεδειγµένων λύσεων. 
 

2.2. Επιπτώσεις και αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

2.2.1. Οικολογικές επιπτώσεις από τη δηµιουργία φραγµάτων, θετικές και αρνητικές 

Καθώς οι ρυθµοί αγροτικής, αστικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης επιταχύνονται δηµιουργείται η 
ανάγκη για εντατικότερη εκµετάλλευση των υδατικών πόρων για ύδρευση, άρδευση, παραγωγή 
ενέργειας και βιοµηχανική χρήση. Η συνηθισµένη πρακτική είναι να κατασκευάζονται στη 
διαδροµή ποταµών φράγµατα µε µεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα που επιτρέπουν την 
συγκέντρωση νερού σε περιόδους µεγάλης παροχής για χρήση σε περιόδους έλλειψης. 
Ταυτόχρονα αυξάνονται και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο περιβάλλον τόσο από αυτά 
τα µεγάλα φράγµατα όσο και από τις διάφορες άλλες µικρότερες κατασκευές που εξυπηρετούν 
κυρίως αρδευτικούς σκοπούς. 

 
Τα τελευταία χρόνια επικρατεί σε διεθνές επίπεδο ένας σκεπτικισµός ως προς τα οφέλη αλλά και 
τις επιπτώσεις από την κατασκευή φραγµάτων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως και οι δύο 
αντιµαχόµενες πλευρές διαθέτουν, η καθεµία από τη µεριά της, ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ και 
εναντίον της κατασκευής τέτοιου είδους έργων και υποδοµών. Οι βασικές απόψεις των δύο 
πλευρών, µετά από διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Επιχειρήµατα υπέρ και κατά της κατασκευής φραγµάτων. 

Υποστηρικτές φραγµάτων Αντίπαλοι φραγµάτων 
Συµβάλουν στην παραγωγή ενέργειας, 
περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση µη 
ανανεώσιµων εγχωρίων πηγών ενεργείας 
και εισαγοµένων καυσίµων. Επίσης, 
συνεισφέρουν στη δηµιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης, στην ανάπτυξη του 
τουρισµού, της  
αλιείας και άλλων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων καθώς και θεµατικών 
διασκεδάσεων µε συνέπεια τη γενικότερη 
βελτίωση της κοινωνικο-οικονοµικής 
κατάστασης των ανθρώπων (π.χ. Bhakra 
2007). 

Η καταστροφή της φυσικής ποικιλοµορφίας (π.χ. 
φαράγγια και ρεµατιές), της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων των εκτάσεων που βρίσκονται κάτω και 
επάνω από κάθε φράγµα δεν αντισταθµίζεται από τα 
οφέλη και οδηγεί τελικά σε υποβάθµιση της οικονοµικής 
και κοινωνικής κατάστασης των κατοίκων που διαβιούν 
στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, οι ταµιευτήρες 
επιφέρουν αλλαγή στο κλίµα της περιοχής ενώ σε λίγες 
µόνο περιπτώσεις (π.χ. ταµιευτήρες µε σχετικά µικρή 
αυξοµείωση της στάθµης) δηµιουργήθηκαν πραγµατικά 
συνθήκες ανάπτυξης του τουρισµού. 

Αποτελούν το σηµαντικότερο µέσο 
διαχείρισης των επιφανειακών νερών του 
πλανήτη, διαθέτοντας τις απαιτούµενες 
ποσότητες νερού ανάλογα µε τη ζήτηση, για 
οικιακή, αγροτική και βιοµηχανική χρήση 
(McCully 1996). 

Υπάρχουν πράγµατι πολλές περιπτώσεις που οικονοµικοί 
και κοινωνικοί λόγοι ευρύτερου συµφέροντος επιτάσσουν 
τη δηµιουργία ταµιευτήρων νερού. Όµως, η κατασκευή 
φραγµάτων αποτελεί µόνο µια µέθοδο εξυπηρέτησης των 
αναγκών σε νερό. Μέθοδοι όπως η καλύτερη διαχείριση 
της ζήτησης, δηµιουργία ταµιευτήρων βρόχινου νερού ή η 
αφαλάτωση θαλασσινού νερού, δύναται να µειώσουν την 
εξάρτησή µας από τα φράγµατα. 

∆ηµιουργούν νέα οικολογικά ενδιαιτήµατα 
(δηµιουργία ταµιευτήρων νερού), τα οποία 
παρόλο ότι είναι επιβλαβή για ορισµένα 
είδη, παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε 
άλλα. Υπάρχουν παραδείγµατα δηµιουργίας 
υψηλής οικολογικής αξίας υγροτόπων σε 
περιοχές φραγµάτων, όπως είναι η λίµνη 
Κερκίνη. 

Η δηµιουργία µεγάλων ταµιευτήρων νερού προξενεί µη 
αναστρέψιµες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και έχει σαν 
αποτέλεσµα να καταστρέφονται πολλοί «παρθένοι» 
βιότοποι και οικοσυστήµατα. Τα παραδείγµατα 
δηµιουργίας υγροτόπων υψηλής οικολογικής αξίας είναι 
λίγα, αφού οι περισσότεροι ταµιευτήρες είναι χώροι µε 
πολύ µικρή εποίκηση χλωρίδας πανίδας και µεγάλο 
περιβαλλοντικό κόστος λόγω αυξοµείωσης της στάθµης 
του νερού. Με άλλα λόγια τα φράγµατα µεταµορφώνουν 
ένα υγιές ποτάµιο οικοσύστηµα σε µια φτωχή 
υδατοσυλλογή. 

Η βλάβη που µπορεί να προκληθεί στα 
οικοσυστήµατα που βρίσκονται κάτω από 
τα φράγµατα, λόγω της διαταραχής των 
φυσικών ροών του νερού, µπορεί να 
αµβλυνθεί µε τη διαχείριση της ροής νερού 
µέσα από τα φράγµατα, ώστε να 
προσοµοιάζονται οι φυσικές συνθήκες 
ροής. Τα προβλήµατα στις µετακινήσεις 
ψαριών µπορούν να αντιµετωπισθούν µε 
την κατασκευή ιχθυοδιάδροµων. Η µείωση 
του αριθµού ειδών ή της αφθονίας των 
ιχθυοπληθυσµών ανάντη του φράγµατος 
µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 
εµπλουτισµούς ή εισαγωγές νέων ειδών. Η 
διακοπή της στερεοµεταφοράς µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε ενίσχυση των θερινών 
παροχών. 

Τα φράγµατα αποκόπτουν πολλούς οργανισµούς από τα 
αναπαραγωγικά τους πεδία. Οι ιχθυοδιάδροµοι δεν 
αποτελούν λύση για πολλά είδη ψαριών ή σε περιοχές που 
κατασκευάσθηκαν υψηλά ή επάλληλα φράγµατα. Η 
ρύθµιση οικολογικών παροχών ποτέ δεν θα είναι τόσο 
αποτελεσµατική ώστε να αµβλύνει τις επιπτώσεις από τη 
διαταραχή της φυσικής ροής και της ενεργειακής 
δυναµικής κάτω από τα φράγµατα, µε συνέπεια την 
καταστροφή πολλών οικοσυστηµάτων και ανεπανόρθωτη 
βλάβη στη βιοποικιλότητα. Οι εµπλουτισµοί δεν 
αποτελούν καλή λύση σε πολλές περιπτώσεις ειδών λόγω 
κόστους ή κινδύνου εισαγωγής ασθενειών από τα 
εκκολαπτήρια, ενώ οι εισαγωγές νέων ειδών 
αποδείχθηκαν καταστροφικές σε πολλές περιπτώσεις. 
Τέλος, η κατακράτηση των φερτών υλών από το φράγµα 
προκαλεί διάβρωση του δέλτα του ποταµού και 
εισχώρηση του θαλασσινού νερού σε πολύ σηµαντικούς 
βιότοπους. Αυτή η κατάσταση δεν αντιµετωπίζεται 



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

 

 - 17 -

Υποστηρικτές φραγµάτων Αντίπαλοι φραγµάτων 
αποτελεσµατικά µε αύξηση των θερινών παροχών, 
δεδοµένου µάλιστα ότι το καλοκαίρι είναι η περίοδος 
αυξηµένων αναγκών σε νερό για ορισµένες ανθρώπινες 
χρήσεις (π.χ. άρδευση). 

Ρυθµίζουν τη δίαιτα των ποταµών σε 
υπερετήσια βάση και συµβάλλουν στη 
µείωση των κινδύνων από πληµµυρικά 
φαινόµενα, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους 
και τις περιουσίες εκείνων που ζουν πιο 
κάτω από τα φράγµατα. 

Η αντιπληµµυρική προστασία που επιτυγχάνεται µε τα 
φράγµατα οδηγεί σε επέκταση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε οικολογικά ευαίσθητες δελταϊκές 
ζώνες και σε καταπατήσεις γης που κάποτε 
καταλαµβανόταν από υγρότοπους. Εξάλλου, η µείωση 
των κινδύνων από συνηθισµένα πληµµυρικά φαινόµενα 
είναι πολλές φορές εικονική. Αιτία του προβλήµατος είναι 
η υπέρµετρη ανάπτυξη της ζώνης κάτω από τα φράγµατα, 
ως αποτέλεσµα της δήθεν διαχείρισης των πληµµυρών, 
που έχει σαν αποτέλεσµα να συµβαίνουν ακόµη πιο 
ακραίες καταστροφές. Σε εποχές ακραίων καιρικών 
φαινοµένων ακόµη και τα φράγµατα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να κατακρατήσουν τις τεράστιες αυτές 
ποσότητες νερού. 

Αποτελούν µια «καθαρή» και βιώσιµη 
ενεργειακή πηγή. Παράγουν ενέργεια µε 
εκµετάλλευση ανανεώσιµων φυσικών 
πόρων χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. 
Περιορίζουν την κατανάλωση µη 
ανανεώσιµων εγχωρίων πηγών ενέργειας 
και εισαγοµένων καυσίµων 

∆εν αποτελούν µια «καθαρή» ενεργειακή πηγή. 
Αλλάζοντας το χηµικό και θερµικό καθεστώς, ουσιαστικά 
µολύνουν τα ποτάµια. Επιπλέον, οι ταµιευτήρες 
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
απελευθερώνοντας µεγάλες ποσότητες µεθανίου και 
διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχεται κυρίως από την 
αποσύνθεση φυτικού υλικού. Τέλος, δεν µπορούν να 
χαρακτηρισθούν σαν ανανεώσιµη πηγή ενέργειας αφού 
κάθε τέτοιο έργο έχει περιορισµένη διάρκεια ζωής χρόνια 
λόγω των προσχώσεων. Στην Κερκίνη ήδη έγινε ανύψωση 
του φράγµατος λόγω των φερτών υλών του Στρυµώνα 
(µετά από 60 χρόνια). 

Περιβαλλοντικά ζητήµατα, που ενέκυψαν 
ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια 
οφείλονται στο γεγονός ότι οι ανεπτυγµένες 
κοινωνίες δεν ήταν διατεθειµένες να κάνουν 
τις απαραίτητες θυσίες που απαιτούνται. 
Πολλά από τα προβλήµατα θα λυθούν µε 
αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης της 
φύσης. 

Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές αξίες έχουν 
διαφοροποιηθεί. Έτσι, σήµερα περιβαλλοντικές 
καταστροφές δεν αντιµετωπίζονται ως αναπόφευκτο 
γεγονός της ανθρώπινης ανάπτυξης. Είναι πλέον κοινώς 
αποδεκτό ότι η περιβαλλοντική υποβάθµιση δεν είναι 
βιώσιµη. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία για τη δηµιουργία 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Εφόσον παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα 
για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος σε 
ικανοποιητική κατάσταση, τα 
πλεονεκτήµατα είναι περισσότερα από τα 
µειονεκτήµατα. Σίγουρα η αλλαγή του 
τρόπου χρήσης των υδάτων µπορεί να 
προκαλέσει ακόµη περισσότερα 
προβλήµατα (ICOLD 1997). 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται σωστή στάθµιση των 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. Συχνά πρυτανεύει 
η λογική της µονόπλευρης εξυπηρέτησης κάποιων 
ανθρώπινων αναγκών χωρίς να έχουν εννοηθεί επαρκώς 
οι ζηµιές που θα προκύψουν στο οικοσύστηµα και την 
αισθητική του τοπίου. Η κατασκευή φραγµάτων θα πρέπει 
να αποτελέσει την τελευταία εναλλακτική λύση, αφού 
έχουν πρώτα διερευνηθεί οι επιπτώσεις και έχουν 
εξαντληθεί άλλες µέθοδοι παραγωγής ενέργειας, 
διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων, παροχής νερού και 
αρδευτικών έργων υποδοµής (IRN 1994). 
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2.2.2. Επιπτώσεις στους ζώντες οργανισµούς – στρατηγικές για την άµβλυνση των επιπτώσεων 

Κατά την κατασκευή ενός φράγµατος υπάρχουν αρκετά περιβαλλοντικά ζητήµατα τα οποία θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως οι επιπτώσεις στη µορφολογία του ποταµού, στην τοπιακή αξία, 
στην ποιότητα του νερού, στις γειτνιάζουσες καλλιεργήσιµες εκτάσεις, στην άγρια φύση και 
πανίδα, στην αλιεία και την ιχθυοπανίδα,, στην επίδραση στα υπόγεια νερά, στη διάβρωση και 
ιζηµατογένεση και ίσως αρκετά άλλα (Golder Associates Ltd 2002). 
 
Θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µελέτες σκοπιµότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων λοιπόν 
ώστε να δίνεται µια εκτίµηση των επιπτώσεων και να γίνεται αξιολόγηση των εναλλακτικών 
λύσεων σε όσο το δυνατόν προγενέστερο στάδιο των εργασιών. Παράλληλα, πρέπει να 
διενεργείται έρευνα στα ρέµατα και ποτάµια τµήµατα της περιοχής που θα επηρεασθεί µε σκοπό 
την απόκτηση αβιοτικών και βιολογικών δεδοµένων, τα οποία θα επιτρέψουν την πρόβλεψη και 
πρόληψη των αρνητικών επιδράσεων και αποφυγή κατά το δυνατόν των εκ των υστέρων 
διορθωτικών παρεµβάσεων. Επίσης, τα δεδοµένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση του µελλοντικού 
σχήµατος οικολογικής παρακολούθησης (αναπαριστώντας τις συνθήκες αναφοράς στην αρχική 
κατάσταση). Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, η έρευνα θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα εξής: 
 

 Την κατάσταση των ενδιαιτηµάτων των ψαριών  
 Την κατάσταση των ιχθυοπληθυσµών 
 Την παρόχθια βλάστηση 
 Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού 
 Τα αιωρούµενα σωµατίδια και τα ιζήµατα 
 Τη σύσταση του υποστρώµατος 

2.2.2.1. Κυριότερα οικολογικά προβλήµατα από την κατασκευή ενός φράγµατος 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις στα φυσικά χαρακτηριστικά 
µορφολογίας και υδρολογίας των ποταµών από την κατασκευή φραγµάτων συνοψίζονται στα 
παρακάτω. 
 

 Μείωση συχνότητας πληµµυρικών φαινοµένων κάτω από το φράγµα, µε αποτέλεσµα τη 
µειωµένη εναπόθεση ιζήµατος στα πληµµυρικά πεδία, καθώς το φράγµα εµποδίζει τη 
µεταφορά ιζήµατος και αιωρούµενων σωµατιδίων κατάντη. Παράλληλα, λόγω του χαµηλού 
φορτίου σε ίζηµα και αιωρούµενα υλικά, το νερό που φεύγει από τον ταµιευτήρα έχει 
µεγαλύτερη ικανότητα διάβρωσης στα χαµηλότερα σηµεία του ποταµού (Pottinger 2000). Το 
γεγονός αυτό υποβαθµίζει τον πυθµένα κατάντη των φραγµάτων και έχει ιδιαίτερα βλαπτική 
επίδραση στους δελταϊκούς σχηµατισµούς.  

 Αλλαγή υδρολογικού καθεστώτος κάτω από τα φράγµατα, όπου συνήθως έχουµε 
απελευθέρωση νερού σε άτακτα χρονικά διαστήµατα. Συχνά µεγάλες εκτάσεις κάτω από τα 
φράγµατα και τους ταµιευτήρες συχνά µένουν για αρκετό καιρό µε πολύ λίγο ή χωρίς 
καθόλου νερό. Οι έντονες αυξοµειώσεις της ροής επηρεάζουν τόσο το υδατικό ισοζύγιο και 
τις ιστορικές γεωµορφολογικές τάσεις (Larinier 2000) όσο και τα ενδιαιτήµατα, τους 
έµβιους οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα, που έχουν εξελιχθεί για εκατοµµύρια χρόνια 
κάτω από διαφορετικό υδρολογικό καθεστώς. Επίσης, περιορίζονται τα πληµµυρικά 
επεισόδια που συντηρούσαν σηµαντικά παραποτάµια δάση. 

 Μέσα στους ταµιευτήρες η αυξοµείωση της στάθµης αποσταθεροποιεί τα πρανή και 
προκαλεί έντονα διαβρωτικά φαινόµενα στην παρόχθια ζώνη. Επί πλέον, γίνεται σηµαντική 
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απόθεση των ιζηµάτων µέσα στους ταµιευτήρες που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην 
πλήρωσή τους σε διάστηµα λίγων δεκαετιών. 

 Υποβάθµιση της ποιότητας του νερού µέσα στον ταµιευτήρα καθώς εκεί συσσωρεύεται 
οργανικό υλικό που µεταφέρεται από το ποτάµι (φύλλα δένδρων κλπ.) και αποσυντίθεται. 
Κατά την αποσύνθεση καταναλώνεται οξυγόνο, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε 
αναερόβιες συνθήκες στα βαθύτερα στρώµατα. Απελευθέρωση νερού από αυτά τα 
στρώµατα µπορεί να οδηγήσει σε θανάτους οργανισµών λόγω ασφυξίας κατάντη του 
φράγµατος. 

 Μείωση ροής και µεταβολή του θερµικού καθεστώτος µέσα στους ταµιευτήρες λόγω 
οµαλοποίησης της ροής του νερού, µε συνηθισµένο φαινόµενο την αύξηση της επιφανειακής 
θερµοκρασίας. Οι περιοχές κάτω από τα φράγµατα επηρεάζονται από τη µεταβολή του 
θερµικού καθεστώτος, ιδιαίτερα την εποχή των µεγάλων παροχών του ποταµού, οπότε και 
πραγµατοποιείται η συλλογή νερού στον ταµιευτήρα. Συχνά παρατηρείται ροή κρύου νερού 
που προέρχεται από την απελευθέρωση του από σηµεία κοντά στον πυθµένα των 
ταµιευτήρων (Hollister 2001). Αντίθετα, απελευθέρωση του νερού από την επιφάνεια του 
ταµιευτήρα τους θερµούς µήνες του έτους έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας 
του νερού κατάντη του φράγµατος. 

 
Όσο αφορά τις σηµαντικότερες επιπτώσεις από την κατασκευή φραγµάτων στην ιχθυοπανίδα, την 
δευτερογενή παραγωγή (ασπόνδυλα) και την πρωτογενή παραγωγή (φυτά και φυτοπλαγκτόν), 
αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2 Οι κυριότερες επιπτώσεις από την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων στην ιχθυοπανίδα, τα 

ασπόνδυλα και τους φυτικούς οργανισµούς. 

 

Οµάδες οργανισµών Μηχανισµός Επίπτωση  
στους οργανισµούς  

Ιχθυοπανίδα 
Αλλαγή του περιβάλλοντος σε µεγάλο 
µέρος του ποταµού – δηµιουργία 
λιµναίων συνθηκών. 

Αύξηση της αφθονία λιµναίων 
ειδών σε σχέση µε τα ποτάµια είδη 
(Petts 1984). 

Ιχθυοπανίδα 

Αλλαγές στη σύνθεση και την αφθονία 
πρωτογενούς (φυτά και 
φυτοπλαγκτόν)και δευτερογενούς 
παραγωγικότητας (ασπόνδυλα). 

Πιθανή απώλεια της διατροφικής 
βάσης και διαφοροποίηση της 
δοµής των ιχθυοκοινωνιών (π.χ. 
αύξηση αφθονίας φυτοφάγων 
ειδών στους ταµιευτήρες νερού). 

Ιχθυοπανίδα Ιζηµατοποίηση. Αύξηση βαρέων µετάλλων στη 
σάρκα των ψαριών. 

Ιχθυοπανίδα Συνεκτικότητα. 

Αποµόνωση από σηµαντικά 
µικρο-περιβάλλοντα (π.χ. σηµεία 
αναπαραγωγής) που βρίσκονται 
πάνω ή κάτω από το φράγµα 
(Grossman 1999, Larinier 2000). 

Ιχθυοπανίδα Συνεκτικότητα. Παρεµπόδιση της µετανάστευσης 
(Grossman 1999). 

Ιχθυοπανίδα Αυξοµειώσεις ροής κάτω από το 
φράγµα. 

Ανατροπή αυξητικών και 
αναπαραγωγικών κύκλων σε 
διάφορα είδη (Larinier 2000). 

Ιχθυοπανίδα Μείωση διαλυµένου οξυγόνου στον 
ταµιευτήρα νερού. 

Μείωση της αφθονίας ειδών µε 
υψηλό µεταβολισµό σε κατάντη 
περιοχές λόγω της απελευθέρωσης 
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Οµάδες οργανισµών Μηχανισµός Επίπτωση  
στους οργανισµούς  

νερού µικρής περιεκτικότητας σε 
οξυγόνο. 

Ασπόνδυλα 
Αλλαγές στη µορφολογία, το 
υπόστρωµα, την ποιότητα και 
ποσότητα του νερού. 

Αλλαγή στην αφθονία και την 
διαµήκη διαδοχή των ειδών. 

Πρωτογενής παραγωγή 

Στην περιοχή του ταµιευτήρα: 
αυξοµειώσεις στάθµης, παρόχθια 
διάβρωση, αύξηση θολερότητας, 
µείωση της διείσδυσης του φωτός, 
καταβύθιση θρεπτικών, αλλαγή της 
ποιοτικής σύστασης του νερού. 

Αύξηση του φυτο-ζωοπλαγκτού 
και µείωση των περίφυτων και 
µακρόφυτων. Τα υφυδατικά 
µακρόφυτα µπορεί να 
εξαφανισθούν τελείως λόγω 
µεταβολών της στάθµης και της 
ευφωτικής ζώνης. Στις όχθες της 
τεχνητής λίµνης δε µπορεί να 
αναπτυχθεί νέα βλάστηση. 

Πρωτογενής παραγωγή 
Στην περιοχή κάτω από τον 
ταµιευτήρα: συχνή απελευθέρωση 
καθαρού νερού σε σταθερό υπόστρωµα

Αύξηση των περίφυτων και σε 
µερικές περιπτώσεις, των 
µακρόφυτων. 

2.2.2.2. Μέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

Σε πολλές χώρες έχει αναπτυχθεί έρευνα εστιασµένη σε µεθόδους αντιµετώπισης των επιπτώσεων 
από την κατασκευή των φραγµάτων στους ιχθυοπληθυσµούς. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι 
εύκολο να αντιµετωπισθούν πολλές από αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο είναι δυνατό να 
εφαρµοστούν µέτρα για την άµβλυνση των επιπτώσεων, π.χ. µε την µερική έστω αποκατάσταση 
της ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθυοπληθυσµών, ειδικά µέτρα προστασίας ευαίσθητων ειδών ή τη 
ρύθµιση οικολογικών παροχών. Η σκοπιµότητα και δυνητική αποτελεσµατικότητα τέτοιων 
µέτρων εξετάζονται σε αυτό το έργο σε σχέση (α) µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πάνω στην 
κατανοµή, την αφθονία, τη βιολογία και την οικολογία των ειδών, καθώς και τα δεδοµένα για τη 
σύνθεση των ιχθυοσυναθροίσεων στις περιοχές που µελετήθηκαν, (β) νοµοθετικές ρυθµίσεις που 
επιβάλλουν την προστασία ειδών περιορισµένης κατανοµής ή οικολογικής σηµασίας, και (γ) τις 
διατάξεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 
Ειδικότερα όσο αφορά τη ρύθµιση οικολογικών παροχών, δεν υπάρχει κάποιος γενικός βιολογικός 
κανόνας προσδιορισµού της ελάχιστης παροχής. Η ελάχιστη παροχή µπορεί να διαφέρει από 
περιοχή σε περιοχή σαν συνάρτηση, για παράδειγµα, της σύστασης της ιχθυοκοινωνίας, των 
οικολογικών απαιτήσεων των ειδών, της παρουσίας προστατευόµενων ειδών ή της ύπαρξης 
ευαίσθητου οικοσυστήµατος κατάντη. Μπορεί επίσης να διαφοροποιείται στις περιπτώσεις 
ανεπάρκειας νερού, µεγάλων φυσικών διακυµάνσεων ροής και σηµαντικών ανθρώπινων χρήσεων 
του νερού. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, η ελάχιστη παροχή ορίζεται ως 
η ροή που εξασφαλίζει το φυσικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος, διατηρεί τα υδατικά 
οικοσυστήµατα και προστατεύει τη δηµόσια υγεία. Σύµφωνα µε την κρατούσα πρακτική, η 
οικολογική παροχή εκφράζεται σαν ποσοστό της κανονικής ροής, συνήθως της ελάχιστης θερινής. 
Είναι φανερό ότι η νοµοθεσία αυτή περιέχει αρκετή αοριστία, γιατί δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
βιολογικές και υδρολογικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ο υπολογισµός της ελάχιστης 
οικολογικής παροχής πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, µετά από ειδική µελέτη, η οποία θα 
χρησιµοποιεί µεν υδρολογικά δεδοµένα, αλλά θα συνεκτιµά οικολογικές, οικονοµικές και 
κοινωνικές παραµέτρους. Απαραίτητα όµως, πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση της καλής 
υγείας του οικοσυστήµατος, ή τουλάχιστον η διατήρηση του «καλού οικολογικού δυναµικού» στις 
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περιπτώσεις ισχυρά τροποποιηµένων υδάτινων σωµάτων ή απορροών από τεχνητά υδάτινα 
σώµατα, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ. 
 
Για την αποκατάσταση της ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθυοπληθυσµών, η συνηθέστερη µέθοδος 
είναι η κατασκευή «ιχθυοδιάδροµων». Η γενικότερη αρχή των ιχθυοδιάδροµων (Εικ. 1, 2) είναι η 
προσέλκυση των ψαριών σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του ποταµού και στη συνέχεια είτε η 
προτροπή τους να µετακινηθούν ενεργά µέσα από κάποιο υδάτινο διάδροµο (ενεργός 
ιχθυοδιάδροµος), ή η συλλογή και παθητική µεταφορά τους σε κάποιο άλλο σηµείο του ποταµού, 
πάνω ή κάτω από το φράγµα (παθητικός ιχθυοδιάδροµος) (Horvath & Municio 1998). Βέβαια, η 
έννοια της δηµιουργίας ενός ιχθυοδιάδροµου υφίσταται κατά κύριο λόγο για τα είδη εκείνα που 
έχουν τη συνήθεια να µεταναστεύουν κατά µήκος του ποταµού. Η µετανάστευση ενός ψαριού 
µπορεί να πραγµατοποιείται για διάφορους λόγους, όπως η αναπαραγωγή και η διατροφή του. Σε 
γενικές γραµµές πάντως, τα ψάρια του γλυκού νερού της χώρας µας δεν έχουν την τάση να 
µεταναστεύουν σε µεγάλες αποστάσεις κατά µήκος των ποταµών. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί 
γενικό κανόνα. Είναι γνωστό ότι το χέλι εξαφανίσθηκε από όλες τις ποτάµιες περιοχές της 
Ελλάδας που βρίσκονται ανάντη µεγάλων φραγµάτων (Αχελώος, Άραχθος, Αλιάκµονας, κλπ.). 
Επίσης, η πέστροφα και ορισµένα είδη του γένους Barbus εκτελούν µεγάλες µετακινήσεις από και 
προς τα αναπαραγωγικά και τροφικά τους πεδία. Για παράδειγµα, το ενδηµικό είδος της ∆υτικής 
Ελλάδας Barbus albanicus (παρά το όνοµά του, το είδος αυτό δεν έχει ποτέ αναφερθεί από την 
Αλβανία) αφθονεί στους ποταµούς Αγραφιώτη και Μέγδοβα, αλλά έχει εξαφανισθεί από το τµήµα 
του Αχελώου ανάντη του σηµείου κατασκευής του ΥΗΕ Μεσοχώρας. Είναι φανερό ότι δεν 
υφίστανται σηµαντική ανάγκη δηµιουργίας ιχθυοδιάδροµων στην περίπτωση ψαριών τα οποία 
διατηρούν αυτοτελώς αναπαραγόµενους πληθυσµούς ανάντη και κατάντη ενός φράγµατος. Σε 
µακροχρόνια βάση, όµως, δηµιουργείται γενετική αποµόνωση των ανάντη και κατάντη 
πληθυσµών, οπότε πρέπει να ληφθούν µέτρα αποκατάστασης της γενετικής συνεκτικότητας (π.χ. 
µε περιοδικές µεταφορές ψαριών από την µία περιοχή στην άλλη). 
 
Σε γενικές γραµµές, ένας ενεργός ιχθυοδιάδροµος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη συµπεριφορά 
και τη φυσιολογία των µεταναστευόντων ειδών (Larinier 2000). Επίσης, η αποδοτικότητά του 
εξαρτάται κατά πολύ από την ταχύτητα και το πρότυπο ροής του νερού. Έτσι, η ταχύτητα ροής θα 
πρέπει να είναι συµβατή µε την κολυµβητική ικανότητα και τη συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου 
είδους. Επιπλέον, ορισµένα είδη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε συγκεκριµένα πρότυπα ροής, την 
παρουσία µεγάλων δινών και ροών, τα επίπεδα νερού µεταξύ των λιµνών που πιθανώς να 
υπάρχουν µέσα σε έναν ιχθυοδιάδροµο ή τέλος τον αερισµό και την ανατάραξη του νερού. Εκτός 
όµως από τους διάφορους υδραυλικούς παράγοντες, περιοριστικό ρόλο στην κίνηση ενός ψαριού, 
µέσα από έναν ιχθυοδιάδροµο, αποτελούν και η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο, η 
θερµοκρασία, οι θόρυβοι, το φως κτλ. (Larinier 2000). 

 
Σε γενικές γραµµές οι πιο συνηθισµένες τεχνικές που χρησιµοποιούνται ως ιχθυοδιάδροµοι θα 
µπορούσαν να χωριστούν σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: 
 

 Ιχθυοδιάδροµοι που περιλαµβάνουν κατά µήκος τους έναν αριθµό µικρών λιµνών, οι οποίες 
δηµιουργούνται µε διάφορες κατασκευές, µέσα στις οποίες η ροή του νερού είναι µικρή και 
έτσι υποβοηθείται η διέλευση των ψαριών. 

 Ιχθυοδιάδροµοι που περιλαµβάνουν κατά µήκος τους διάφορες κάθετες ή οριζόντιες 
κατασκευές για τη µείωση της ταχύτητας ροής του νερού, χωρίς τη δηµιουργία λιµνών, ώστε 
να είναι δυνατή η διέλευση των ψαριών. 
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 Ιχθυοδιάδροµοι που αποτελούν ουσιαστικά παρακαµπτήρια κανάλια των φραγµάτων. 
Συνήθως αυτά είναι µικρά κανάλια χωρίς ιδιαίτερες διαµορφώσεις, που ξεκινούν πριν το 
φράγµα και καταλήγουν µετά το φράγµα, συνδέοντας έτσι τις δύο υδάτινες µάζες. 

 Παθητικού τύπου Ιχθυοδιάδροµοι, στους οποίους τα ψάρια συγκεντρώνονται, συλλέγονται 
και µεταφέρονται µε διάφορους τρόπους (συνήθως µεταφέρονται µε αυτοκίνητο, µέσα σε 
δεξαµενές) από ένα σηµείο του ποταµού σε ένα άλλο. 

 Παθητικού τύπου Ιχθυοδιάδροµοι που περιλαµβάνουν ουσιαστικά ανελκυστήρες, 
µεταφέροντας έτσι τα ψάρια που βρίσκονται κάτω από το φράγµα στον ταµιευτήρα πάνω 
από το φράγµα (χρησιµοποιούνται συνήθως στα µεγάλα φράγµατα, χωρίς αποδεδειγµένη 
επιτυχία). 
 

Εικόνα 1: Παραδείγµατα ιχθυοδιάδροµων στο φράγµα John Day του ποταµού Columbia (αριστερά) και 
στο βόρειο Vancouver της Βρετανικής Κολοµβίας (δεξιά). 

 
Συµπερασµατικά, ο σχεδιασµός και η λειτουργία ενός ιχθυοδιάδροµου θα πρέπει να γίνεται πολύ 
προσεκτικά, λαµβάνοντας υπόψη την τοπική ιχθυοπανίδα, την παρουσία ευαίσθητων ειδών ή 
ειδών που τελούν υπό καθεστώς προστασίας, και τις οικολογικές απαιτήσεις και αντοχές των 
ειδών για τα οποία έχει κατασκευαστεί. Επίσης, είναι σηµαντικό να διερευνηθεί αν το φράγµα 
διακόπτει πραγµατικά τις µετακινήσεις των ειδών προς τα αναπαραγωγικά τους πεδία. Όπως 
προαναφέρθηκε, η σηµασία κατασκευής ιχθυοδιάδροµου µειώνεται στις περιπτώσεις που τα 
τοπικά είδη διατηρούν αυτοτελώς αναπαραγόµενους πληθυσµούς ανάντη και κατάντη του 
φράγµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόβληµα που πρέπει ίσως να αντιµετωπισθεί σε 
µακροχρόνια βάση είναι αυτό της γενετικής αποµόνωσης που µπορεί να οδηγήσει σε γενετική 
καταστολή. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα (και συνεπώς η σηµασία κατασκευής) ενός 
ιχθυοδιάδροµου είναι µικρή στις περιπτώσεις πολύ ψηλών φραγµάτων ή/και παρουσίας ειδών µε 
µικρή ικανότητα ανάδροµης µετακίνησης µέσω ιχθυοδιάδροµων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και 
εφόσον κριθεί οικολογικά σκόπιµο, ενδεικνυόµενες λύσεις µπορεί να είναι οι µεταφορές ψαριών 
µε άλλα µέσα και οι εµπλουτισµοί µε γόνο. Για παράδειγµα, πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν 
εγκαταστήσει προγράµµατα περιοδικής µεταφοράς εγκλιµατισµένων νεαρών χελιών σε περιοχές 
ποταµών ανάντη φραγµάτων (χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων εµπλουτισµών αποτελεί ο 
ποταµός ∆ούναβης). 
 
Γίνεται φανερό ότι η κατασκευή ενός ιχθυοδιάδροµου δεν πρέπει να είναι µία τυπική 
γραφειοκρατική διαδικασία για την ικανοποίηση κάποιων συχνά ασαφών περιβαλλοντικών όρων. 
Το ζητούµενο είναι να δηµιουργηθούν λειτουργικοί ιχθυοδιάδροµοι αν και όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ώστε να προκύψει ένα πραγµατικό οικολογικό όφελος. Ατυχώς, από τη διεθνή 
εµπειρία, είναι συχνά τα παραδείγµατα κατασκευής ιχθυοδιάδροµων που εκ των υστέρων 
διαπιστώθηκε ότι είναι αναποτελεσµατικά ή πολύ µικρής αποτελεσµατικότητας. Συνεπώς, όταν 
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αποφασίζονται και εκτελούνται τέτοια έργα, είναι απαραίτητο, πέρα από τη σωστή µελέτη και 
κατασκευή, να υπάρχει ένα πρόγραµµα παρακολούθησης και περιοδικού ελέγχου των ρυθµών 
διέλευσης των ψαριών στα οποία ο ιχθυοδιάδροµος απευθύνεται. Παράλληλα, κατά τη µελετητική 
φάση θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 

 

Εικόνα 2: Παραδείγµατα αποκατάστασης της ελευθεροεπικοινωνίας ιχθυοπληθυσµών. Μικρός 
ιχθυοδιάδροµος στο Salmon Creek της Montana (επάνω αριστερά), ιχθυοδιάδροµος µε το σύστηµα των 
διαδοχικών λιµνών στο φράγµα Bonneville του ποταµού Columbia (κάτω αριστερά) και ανελκυστήρας 

ψαριών (δεξιά). 
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3. ΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

3.1. Ιστορικά στοιχεία 

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος κατασκευάζει φράγµατα για να ελέγξει τη ροή του νερού, να 
προστατευθεί από πληµµύρες και να καλύψει υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες. Το αρχαιότερο 
γνωστό φράγµα στον κόσµο κατασκευάσθηκε στον ποταµό Νείλο περίπου το 4.000 π.Χ., ενώ το 
πρώτο φράγµα για έλεγχο πληµµυρών δηµιουργήθηκε στη Sadd-el Kafara της Αιγύπτου την εποχή 
που άρχιζαν να κτίζονται οι Πυραµίδες, περίπου το 2600 π.Χ. (Garbrecht 2003). Το παλαιότερο 
φράγµα για υδρευτικούς σκοπούς δηµιουργήθηκε γύρω στο 3200 π.Χ. στη Jawa, περίπου 100 km 
βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της Ιορδανίας Αµάν (Helms 1981). Αρδευτικά φράγµατα είναι 
γνωστά από πολλές περιοχές του αρχαίου κόσµου, µε παλαιότερη γνωστή κατασκευή το φράγµα 
Marib στην Υεµένη, ύψους 20 m και µήκους 700 m, που χτίσθηκε γύρω στο 510 π.Χ. και η 
κατασκευή του αποδίδεται στη βασίλισσα του Σαβά (Field 1990). 
 
Η εκµετάλλευση της δυναµικής ενέργειας του νερού ξεκίνησε κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο, και κατά 
τους τελευταίους αιώνες άρχισε να παίρνει βιοµηχανική µορφή. Περισσότερα από 200 φράγµατα, 
ψηλότερα των 15 m, χτίστηκαν τον 19ο αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία, κατά την περίοδο της 
εντατικής βιοµηχανοποίησης της χώρας. Το 1900 η Μεγάλη Βρετανία είχε σχεδόν τόσα µεγάλα 
φράγµατα όσα υπήρχαν συνολικά στον υπόλοιπο κόσµο (McCully 1996).  
 
Στην Ελλάδα, φράγµατα που εξυπηρετούσαν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες είναι γνωστά από 
τη Μινωική και Μυκηναϊκή εποχή. Αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν ένα καλά διατηρηµένο 
λιθόδετο υδρευτικό φράγµα, κατασκευαστικό επίτευγµα για την εποχή, που κατασκευάσθηκε τον 
4ο αιώνα π.Χ. Το φράγµα φράσσει ένα ρέµα το οποίο οδηγεί στην κοιλάδα του Μύτικα 
(Αιτωλοακαρνανία) και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της αρχαίας Αλυζίας (Murray 1984). Στα 
νεότερα χρόνια, το πρώτο φράγµα ήταν του Μαραθώνα που κατασκευάστηκε από την ΕΥ∆ΑΠ το 
1931. Το πρώτο υδροηλεκτρικό φράγµα κατασκευάστηκε από τη ∆ΕΗ στο Λούρο το 1954. 
Έκτοτε η ∆ΕΗ έχει κατασκευάσει 15 µεγάλα Υ/Η έργα και δέκα µικρότερα. Από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1960 το Υπουργείο Γεωργίας κατασκευάζει αρδευτικά φράγµατα. 
 
Σήµερα, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 60 (>10 hm³) µεγάλα φράγµατα που κατασκευάσθηκαν 
από τη ∆ΕΗ, την ΕΥ∆ΑΠ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Υπουργείο Γεωργίας και εξυπηρετούν 
ενεργειακούς, αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, υπάρχουν πολυάριθµες µικρότερες 
κατασκευές που εξυπηρετούν κυρίως την άρδευση. Ο αριθµός των µεγάλων φραγµάτων µπορεί να 
θεωρηθεί µικρός αν συγκριθεί µε τον αριθµό φραγµάτων που έχουν κατασκευασθεί σε άλλες 
Μεσογειακές χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία της έκθεσης της WWF (2006), η Ισπανία, Γαλλία, 
Τουρκία και Ιταλία έχουν το µεγαλύτερο αριθµό µεγάλων φραγµάτων (>10 hm³) στη Μεσόγειο 
(1267, 597, 555 και 549 αντίστοιχα) και ακολουθούν η Πορτογαλία, η Αλγερία, το Μαρόκο και η 
Τυνησία µε αριθµούς φραγµάτων που κυµαίνονται από 100 έως 151. 
 
Η «Παγκόσµια Επιτροπή Φραγµάτων» ορίζει ως «µεγάλο φράγµα» αυτό που έχει ύψος 
τουλάχιστον 15 m. Εάν φράγµατα µε ύψος 5 έως 15 έχουν ωφέλιµο όγκο πάνω από 3 hm³ νερού 
µπορούν επίσης να θεωρηθούν σαν «µεγάλα φράγµατα» (WCD 2000). Με βάση τον ορισµό αυτό, 
υπάρχουν παραπάνω από 48.000 φράγµατα σε ολόκληρο τον κόσµο από τα οποία τα µισά περίπου 
βρίσκονται στην Κίνα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 46 φράγµατα που ικανοποιούν το παραπάνω 
κριτήριο «µεγάλου φράγµατος» σε σύνολο 4286 τέτοιων φραγµάτων στην Ευρώπη 
(http://oieau.fr/ nouveau/DamsCountries.PDF).  
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3.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ΥΗ έργων στον ποταµό Αλιάκµονα 

Στην θέση Ιλαρίωνα του Αλιάκµονα κατασκευάζεται λιθόρριπτο φράγµα µέγιστου ύψους 130m. 
Ανάντη του φράγµατος θα δηµιουργηθεί ταµιευτήρας µε ωφέλιµη χωρητικότητα 412 hm3, ο 
οποίος θα εξυπηρετεί αρδευτικές, ενεργειακές και υδρευτικές ανάγκες. Ο ταµιευτήρας αυτός θα 
συµβάλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της διαχείρισης των νερών της ∆υτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας λόγω της µεγάλης του αποθηκευτικής δυνατότητας, ώστε να καλυφθούν οι 
αυξηµένες απαιτήσεις της περιοχής σε νερό. Κατάντη του φράγµατος θα εγκατασταθεί σταθµός 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος (157,3 MW).  
 
Αµέσως κατάντη του φράγµατος του Ιλαρίωνα λειτουργεί από το 1974 το ΥΗΕ του Πολυφύτου, 
κοντά στα Σέρβια Κοζάνης, το οποίο είναι από τα µεγαλύτερα της χώρας. Το φράγµα είναι 
λιθόρριπτο µε ύψος 105 m και µήκος στη στέψη 297 m και συγκεντρώνει νερό από µια λεκάνη 
απορροής µε συνολική επιφάνεια 5800 km2. Το νερό οδηγείται στο σταθµό παραγωγής µε 
αγωγούς συνολικού µήκους 4,5 km. Αµέσως κατάντη βρίσκονται διαδοχικά τα φράγµατα Σφηκιάς 
(λιθόρριπτο, ύψους 82 m) και Ασωµάτων (χωµάτινο, ύψους 52 m) µε τους αντίστοιχους ΥΗ 
σταθµούς που λειτουργούν από το 1985. Ο σταθµός Σφηκιάς, περίπου 25 km από την Βέροια, 
είναι αναστρέψιµος, δηλ. λειτουργεί το βράδυ ως αντλητικός για την ρύθµιση του συστήµατος 
(ανεβάζει τα νερά του ταµιευτήρα Ασωµάτων στον ταµιευτήρα Σφηκιάς). Περίπου 40 km πριν 
από τις εκβολές βρίσκεται το αναρρυθµιστικό έργο Αγίας Βαρβάρας. Από την τεχνητή λίµνη του 
φράγµατος τροφοδοτείται το δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης µε ενωτική διώρυγα που 
µεταφέρει νερό στον ποταµό Αξιό. Στην περιοχή της Βέροιας βρίσκεται το µικρό ΥΗΕ 
Μακροχωρίου. 
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ταµιευτήρων του Αλιάκµονα. 
 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά ταµιευτήρων Αλιάκµονα. 

 Ιλαρίωνας Πολύφυτο Σφηκιά Ασώµατα Αγ. 
Βαρβάρα Μακροχώριο 

Λεκάνη απορροής (km2) 5.005 5.800 6.000 6.100 6.150 

Επιφάνεια λίµνης (km2) 21,9 74,0 4,3 2,6 0,4 

Συνολικός όγκος (hm3) 520,00 2.200,00 103,00 63,00 1,25 

Ωφέλιµος όγκος (hm3) 412,00 1.500,00 16,00 10,00 1,25 

Ανώτατη στάθµη (m) 403 291 146 85 42 37

Εγκατεστηµένη ισχύς (MW) 180,00 360,00 315,00 108,00 0,92 10,80

Πηγή: ΥΠΑΝ (2003) µε χρήση στοιχείων ∆ΕΗ 
 
Στα σχέδια αξιοποίησης του Μέσου – Άνω Αλιάκµονα προβλέπεται η κατασκευή του ΥΗΕ 
Ελαφιού, ανάντη του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Στους σχεδιασµούς της ∆ΕΗ περιλαµβάνεται η κατασκευή 
ΥΗΕ στο Νεστόριο, στην Κοροµηλιά και σε παραπόταµους του Βενέτικου. 
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

4.1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 

Πριν από την έναρξη των δειγµατοληψιών έγινε συγκέντρωση των διαθέσιµων υδρολογικών, 
φυσικοχηµικών, βιολογικών, αλιευτικών και άλλων δεδοµένων που αφορούν την περιοχή έρευνας. 
Σαν πηγές πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν δηµοσιευµένα επιστηµονικά άρθρα, µελέτες και 
ανακοινώσεις σε συνέδρια. Επίσης αναζητήθηκαν στοιχεία στις τοπικές Υπηρεσίες (Κοζάνη, 
Γρεβενά, Καστοριά) και σε Κεντρικές Υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Γεωργίας, ∆ΕΗ, κλπ.). Τέλος, 
αποκτήθηκαν στοιχεία από επιτόπιες παρατηρήσεις και µε επικοινωνία µε ειδικούς επιστήµονες-
ερευνητές, ερασιτέχνες ψαράδες και οµάδες µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
Στοιχεία επίσης αποκτήθηκαν από επιτόπιες παρατηρήσεις και µε επικοινωνία µε ειδικούς 
επιστήµονες-ερευνητές, ερασιτέχνες ψαράδες και οµάδες µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών 
οργανώσεων. Τα στοιχεία αυτά εξετάσθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τόσο για την κατάρτιση του 
σχεδίου δειγµατοληψιών όσο και για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας. 
 

 4.2. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας 

Για την εκτίµηση της υδροχηµικής και ποιοτικής κατάστασης του Αλιάκµονα, χρησιµοποιήθηκαν 
παλαιότερα δεδοµένα και δεδοµένα από το παρόν έργο. Τα παλαιότερα δεδοµένα αφορούν 
στοιχεία από σχετικές δηµοσιεύσεις, αδηµοσίευτα στοιχεία από τεχνικές εκθέσεις, στοιχεία 
δεδοµένα χρονοσειρών του Υπ. Γεωργίας για την περίοδο 1980-2000, και χρονοσειρές παροχής 
της ∆ΕΗ για τη θέση Ιλαρίωνα. Στα πλαίσια του παρόντος έργου έγιναν επιτόπιες µετρήσεις και 
δειγµατοληψίες νερού σε 21 θέσεις του υδρογραφικού δικτύου της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα. Με 
φορητά όργανα µετρήθηκαν in-situ: η ταχύτητα ροής και η υγρή διατοµή για τη µετατροπή της 
ροής σε παροχή, η θερµοκρασία νερού, η αγωγιµότητα, το pH και το διαλυµένο οξυγόνο. Για τις 
µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων χρησιµοποιήθηκαν τα πολυπαραµετρικά όργανα 
Horiba W-2010 και Hach sensION156. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική (Godinho & Ferreira 
1998, Eklöv et al. 1999, Pires et al. 1999, Ostrand & Wilde 2002, Brown 2000) ο προσδιορισµός 
των παραπάνω φυσικοχηµικών µεταβλητών ακολουθούσε πάντοτε τη συλλογή του ζωντανού 
υλικού, ώστε να µη διαταραχθεί η περιοχή δειγµατοληψίας ψαριών ή βενθικών 
µακροασπονδύλων. 
 
Όλοι οι παράµετροι µετρήθηκαν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλους τους σταθµούς. 
Αναλυτικότερα, σε κάθε σταθµό καθορίστηκαν δυο σταθερά σηµεία (δέντρα, βράχοι ή άλλες 
σταθερές κατασκευές), µε το ένα σηµείο στη µία και το άλλο στην απέναντι όχθη του ποταµού. Τα 
δυο αυτά σηµεία καθορίστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε η νοητή γραµµή που σχηµάτιζαν µεταξύ 
τους (transect line) σε σχέση µε τη διεύθυνση ροής του ποταµού να είναι περίπου κάθετες (Εικ. 3). 
Αυτή η «νοητή γραµµή» αποτέλεσε τη θέση αναφοράς για τις µετρήσεις των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων σε κάθε δειγµατοληψία (Platts et al. 1983) και ήταν ίδια στους σταθµούς εκείνους 
που πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία παραπάνω από µια φορά, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει 
τη γραµµή αναφοράς σε περίπτωση που διενεργηθούν δειγµατοληψίες στο µέλλον στην ίδια θέση. 
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Εικόνα 3: Μέτρηση φυσικοχηµικών 
παραµέτρων σε «νοητή γραµµή» (transect line), 
όπως ορίστηκε µεταξύ δυο σταθερών σηµείων 
(αστερίσκοι). Α-∆: σηµεία µέτρησης ροής, 
βάθους, x: σηµείο µέτρησης φυσικοχηµικών 
µεταβλητών µε τα διάφορα πολυπαραµετρικά 
όργανα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η µέτρηση της θερµοκρασίας, της συγκέντρωσης του οξυγόνου, του pH, της αγωγιµότητας καθώς 
και όλων των άλλων χηµικών µεταβλητών γινόταν κοντά στη µέση του ποταµού (Εικ. 4), λίγο 
κάτω από την επιφάνεια του νερού (Ostrand & Wilde 2002, Gispert & Moreno-Amich 2001, 
Gispert et al. 2002, Brown 2000) και πάντοτε επάνω στη «νοητή γραµµή» που προαναφέρθηκε. Σε 
ορισµένες θέσεις µετρήθηκαν κάποιες ακόµα χηµικές µεταβλητές που επηρεάζουν τους 
πληθυσµούς των βενθικών µακροασπονδύλων. Συγκεκριµένα, ένας αριθµός δειγµάτων αναλύθηκε 
επιτόπια, µε φορητό φασµατοφωτόµετρο Merc NOVA 60 για τον προσδιορισµό των θρεπτικών. 
Επίσης, µετρήθηκε επιτόπια το BOD, µε φορητή συσκευή Hach sensION156. Επί πλέον, από 
ορισµένους σταθµούς λήφθηκαν δείγµατα νερού που αναλύθηκαν στο εργαστήριο µε σκοπό την 
εκτίµηση των συγκεντρώσεων διαφόρων χηµικών στοιχείων που θεωρούνται σηµαντικά 
συστατικά υποβάθµισης ενός επιφανειακού υδάτινου σώµατος. Τα δείγµατα νερού µεταφέρθηκαν 
σε ψύξη στο εργαστήριο του ΙΕΥ στην Ανάβυσσο Αττικής, όπου φιλτραρίστηκαν και στο διαλυτό 
κλάσµα προσδιορίστηκαν νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνιακά, φωσφορικά, ολικό άζωτο και ολικός 
φώσφορος. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν µε φωτόµετρο τύπου Spectroquant Merck Vega 400. 
 

 
 

Εικόνα 4: Καταγραφή φυσικοχηµικών µεταβλητών (αριστερά) και µέτρηση ροής (δεξιά). 

A B Γ

“Νοητή γραµµή”
(transect line)∆

++x

πλάτος ποταµού

A B Γ

“Νοητή γραµµή”
(transect line)∆

++x

πλάτος ποταµού
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Οι µετρήσεις βάθους πραγµατοποιήθηκαν στα ίδια ακριβώς σηµεία που καταγραφόταν και η ροή 
του ποταµού, µε τη χρήση βαθµονοµηµένου µεταλλικού σωλήνα. Ως βάθος µετρήθηκε το κάθετο 
ύψος της στήλης του νερού, από την επιφάνειά του µέχρι τον πυθµένα (Platts et al. 1983). Ως 
πλάτος µετρήθηκε η απόσταση µεταξύ των δυο σηµείων της «νοητής γραµµής» που βρέχονται 
από νερό και βρίσκονται εκατέρωθεν στις δύο όχθες του ποταµού (Neumann & Wildman 2002, 
Godinho et al. 2000). Η µέτρηση του πλάτους (υγρή διατοµή) του ποταµού, καθώς και της 
µέγιστης διατοµής, έγινε µε τη χρήση µετροταινίας ή ηλεκτρονικού αποστασιόµετρου. Πιο 
συγκεκριµένα, ως πλάτος ποταµού µετρήθηκε η οριζόντια απόσταση από όχθη σε όχθη, κατά 
µήκος της «νοητής γραµµής» και µέχρι το σηµείο εκείνο, όπου κάθε υλικό του πυθµένα 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από νερό (Platts et al. 1983). Επιπλέον, κάθε αντικείµενο ή κατασκευή 
που πρόβαλε µέσα από το νερό και είχε µέγεθος µεγαλύτερο από 0,3m αφαιρέθηκε από τη 
µέτρηση του πλάτους (Platts et al. 1983). 
 
Οι µετρήσεις της ταχύτητας ροής έγιναν µε ροόµετρο Swoffer 2100 στις θέσεις εκείνες που 
θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές για κάθε ποτάµιο τµήµα. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 
διάφορα σηµεία του καναλιού ροής, ανάλογα µε το πλάτος του ποταµού και την οµοιοµορφία της 
ροής. Τα σηµεία αυτά ήταν σχετικώς οµαλά κατανεµηµένα κατά µήκος της νοητής γραµµής 
(Brown 2000). Σε κάθε περίπτωση καταβάλλονταν προσπάθεια οι µετρήσεις ροής να γίνουν σε 
σηµεία στα οποία δεν υπήρχαν εµπόδια ή άλλοι σχηµατισµοί που θα προκαλούσαν τοπικές 
µεταβολές στην ταχύτητα ροής του ποταµού. Για τη µέτρηση της ταχύτητας ροής 
χρησιµοποιήθηκε ψηφιακό ροόµετρο σε διάφορα τµήµατα της διατοµής του ποταµού και σε βάθος 
ίσο περίπου µε το 60% του µέγιστου βάθους σε κάθε σηµείο µέτρησης. Τα δεδοµένα της υγρής 
διατοµής και βάθους εισήχθησαν σε GIS προκειµένου να σχεδιαστούν οι διατοµές και να 
υπολογιστούν τα εµβαδά σε διάφορα σηµεία του ποταµού. Οι κατά µήκος παροχές του ποταµού 
υπολογίσθηκαν πολλαπλασιάζοντας τις µετρήσεις ταχύτητας ροής µε τα αντίστοιχα εµβαδά των 
διαβρεγµένων διατοµών. 
 
Ο προσδιορισµός του τύπου του υποστρώµατος έγινε σύµφωνα µε την κλίµακα του Wentworth µε 
µεθοδολογία που περιγράφεται από τους Giller & Maimqvist (1998). Η κλίµακα αυτή κατάταξης 
των συστατικών του πυθµένα, µε βάση το µέγεθός τους, φαίνεται στον Πίνακα 4.  
 

Πίνακας 4: Κατηγορίες µεγέθους των συστατικών του υποστρώµατος, κατά Wentworth. 

 
 
 
 
 
 
Πιο συγκεκριµένα, ο χαρακτηρισµός του 
υποστρώµατος σε κάθε σταθµό γινόταν µε την 
οπτική επιθεώρηση του πυθµένα (Joy & Death 
2001), στο σύνολο της έκτασης του σταθµού και 
στη συνέχεια την καταγραφή του ποσοστού κάθε 
κατηγορίας συστατικών. 
 
 

 
 

Τύπος υποστρώµατος Μέγεθος (mm) 

Ογκόλιθοι >256 

Κροκάλες 16-256 

Χαλίκια 4-16 

Αδρό ίζηµα 2-4 

Άµµος 0.0625-2 

Ιλύς 0.0039-0.0625 
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Στον Πίνακα 5 δίνονται συνοπτικά περιγραφές των οργάνων, τεχνικών και µετρούµενων 
παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την έρευνα. 

 

Πίνακας 5: Όργανα και τεχνικές µετρήσεων πεδίου, καθώς και οι µονάδες µέτρησης της κάθε µεταβλητής. 

 

Μέτρηση  Όργανο ή τεχνική Αναφορά 

Water temperature (οC)  Horiba W-2010  
Conductivity (mS/cm)  Horiba W-2010  
TDS  (mg/L)  Horiba W-2010  
D.O.(%)   Horiba W-2010  
pH  Horiba W-2010  
-NO3 (mg/L)  Horiba W-2010  
Air temperature (οC)  Horiba W-2010  
-NH4 (mg/L)  Merc NOVA 60  
-PO4  Merc NOVA 60  
-ΝΟ2  Merc NOVA 60  
Salinity (ppt)  Merc NOVA 60  
D.O. (mg/L)   Hach sensION156  
BOD5 (mg/L)  Hach sensION156  
Rock (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Boulders (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Cobbles (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Pebbles (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Gravel (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Sand (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Silt (%)  Visual assessment Wentworth scale* 
Width (m)  Tape line  
Depth (cm)  Flow meter Swoffer 

2100 
 

Flow (m/s)  Flow meter Swoffer 
2100 

 

Discharge (m3/s)  Calculation Horne and 
Goldman** 

 
* Wentworth C. K., 1922. A scale of grade and class terms for clastic 

sediments. Journal of Geology, 30: 377–392. 
** Horne A.J. and Goldman C.R. 1983. Limnology. McGraw– Hill 

International Editions, New York, 301 pp. 
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4.3. Γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας, χρήσεις γης 
και υδατικό ισοζύγιο 

Για την επεξεργασία των γεωλογικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν σχετικοί χάρτες από την 
Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, οι οποίοι επεξεργάστηκαν σε 
λογισµικό GIS ενώ για τον χάρτη χρήσεων γης χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων Corine 2000.  
 
Η ποσοτικοποίηση των αναγκών νερού και το υδατικό ισοζύγιο των επιµέρους λεκανών απορροής 
της περιοχής µελέτης προέκυψε από την χρήση στοιχείων των µελετών που αφορούν τα 
διαχειριστικά σχεδία νερού των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας (ΥΠΑΝ 2006). Τα 
υδροµετεωρολογικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν αφορούσαν ηµερήσιες, µηνιαίες και ετήσιες 
τιµές βροχόπτωσης και παροχής του ποταµού Αλιάκµονα που προήλθαν από στοιχεία της ∆ΕΗ 
αλλά και των προαναφερθεισών µελετών. 
 
Η χωρική κατανοµή της βροχόπτωσης στο τµήµα της λεκάνης του π. Αλιάκµονα που µελετάται 
προέκυψε από τις ετήσιες τιµές 5 βροχοµετρικών σταθµών που είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι 
στην εν λόγω περιοχή (γεωγραφικά και υψοµετρικά) µε χρήση της µεθόδου ολοκλήρωσης IDW 
(Inverse Distance Weighting). Για την ανωτέρω εργασία χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή της 
βροχόπτωσης για την περίοδο 1980-2001 κάθε σταθµού. 
 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες υδρολογικές µετρήσεις κατά µήκος του κύριου κλάδου του 
π. Αλιάκµονα κατά το τέλος της ξηρής περιόδου του 2007 ώστε να διαπιστωθούν τυχόν 
σηµαντικές ανθρωπογενείς παρεµβάσεις σε τµήµατα του ποταµού αλλά και να διαπιστωθούν 
περιοχές σηµαντικών εισροών υπόγειου ή και επιφανειακού νερού στον κύριο ρου. Για τον σκοπό 
αυτό πέρα από µετρήσεις παροχών, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σε πιστοποιηµένο εργαστήριο 
του εξωτερικού δείγµατα νερού για ισότοπα οξυγόνου. 
 

4.4. Μέτρηση παροχής 

Ο υπολογισµός της παροχής στις θέσεις δειγµατοληψίας πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις µετρήσεις 
της ταχύτητας ροής µε τη µέθοδο του µυλίσκου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις βάθους 
και ταχύτητας ροής του ποταµού εγκάρσια στην κοίτη του, ώστε να υπολογιστεί η βρεγµένη 
διατοµή του και να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση των τιµών της µέσης ταχύτητας και ο 
υπολογισµός της παροχής, σύµφωνα µε την βασική εξίσωση µέσης παροχής σε ποτάµι: 
 
 
 
Η συνολική µέση παροχή του ποταµού υπολογίζεται από τις επιµέρους παροχές σύµφωνα µε τη 
σχέση: 
 
 
 

Όπου 1Q , 2Q , έως nQ : 
 

1
2

10
1 xAUUQ +
=

 

AUQ ×=

ntotal QQQQ ...21 ++=
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2
2

21
2 xAUUQ +
=

 
... 

xAnUUQ nn
n 2

1 += −

 
 

όπου 0U , 1U , ..., nU  αντιστοιχούν στη µέση ταχύτητα ροής του ρέµατος σε ένα σηµείο της 
διατοµής του και σε βάθος ~6/10 από την επιφάνεια, ενώ Α1, Α2, ..., Αn είναι τα υπολογισµένα 
τµήµατα επιφάνειας της διατοµής µεταξύ δύο µετρήσεων µέσης ταχύτητας ροής. 
 

4.5. Ιχθυολογική έρευνα 

4.5.1. Σχεδιασµός 

Με την έναρξη του έργου δόθηκαν οι παραγγελίες για την αγορά του σκάφους και της συσκευή 
ηλεκτραλιείας EFKO. Ωστόσο, η διαδικασία σχεδιασµού και κατασκευής του σκάφους ήταν 
χρονοβόρος και η παράδοση πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο 2007. Το σκάφος αυτό είναι το 
πρώτο του είδους του που χρησιµοποιείται για ιχθυολογικές δειγµατοληψίες στην Ελλάδα. Οι 
µέχρι σήµερα έρευνες περιορίζονταν σε βατά τµήµατα των ποταµών και ποτέ δεν είχαν 
διενεργηθεί δειγµατοληψίες σε ποτάµια µεγάλου βάθους. 
 
Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στο τµήµα του ποταµού Αλιάκµονα ανάντη της τεχνητής 
λίµνης Πολυφύτου καθώς και στους σηµαντικότερους παραπόταµους του. Ο κύριος όγκος των 
δειγµατοληψιών έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των χαµηλών παροχών (Ιούνιος-Σεπτέµβριος) που 
ενδείκνυνται ιδιαίτερα για έρευνες µε προσανατολισµό στην εκτίµηση της οικολογικής 
κατάστασης και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στους ιχθυοπληθυσµούς (FAME 2005).  ∆όθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη της περιοχής που θα κατακλυσθεί από τον ταµιευτήρα του 
Ιλαρίωνα καθώς και των αµέσως ανάντη και κατάντη τµηµάτων του ποταµού που θα δεχθούν τις 
άµεσες επιπτώσεις της κατασκευής του ταµιευτήρα. Οι δειγµατοληψίες στα πιο αποµακρυσµένα 
τµήµατα του ποταµού και τους µικρούς παραπόταµους αποσκοπούσαν κυρίως αποτύπωση της 
ιχθυολογικής κατάστασης προκειµένου να διευκολυνθεί η παραγωγή του δείκτη βιοεκτιµήσεων, 
αλλά και για διαπιστωθούν τυχόν µελλοντικές µεταβολές της σύστασης των ιχθυοκοινωνιών λόγω 
µεταναστεύσεων ποταµόδροµων ειδών από τον ταµιευτήρα, όταν αυτός πληρωθεί. Ωστόσο, λόγω 
της µεγάλης έκτασης της λεκάνης αλλά και της έλλειψης οδικής πρόσβασης σε ορισµένες 
περιοχές, η έρευνα δεν κάλυψε ορισµένους µικρούς παραπόταµους. 

4.5.2. ∆ειγµατοληπτικά εργαλεία 

Οι ιχθυολογικές δειγµατοληψίες έγιναν µε τη χρησιµοποίηση ηλεκτρικού ρεύµατος, που αποτελεί 
την πλέον διαδεδοµένη και τυποποιηµένη τεχνική σύλληψης ψαριών σε ποτάµια (CEN 1994, 
FAME 2005). Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που άλλες τεχνικές µπορεί να αποβούν 
αναποτελεσµατικές, εξαιτίας της γεωµορφολογίας και της φύσης του ποταµού, η χρήση 
ηλεκτραλιείας µπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα (Cowx & Lamarque 1990, Hauer & 
Lamberti 1996). Έντονες ροές, βραχώδεις όχθες, ρίζες δέντρων, καθώς και άλλα εµπόδια, στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν και ένα µεγάλο µέρος του συστήµατος του ποταµού Αλιάκµονα, καθιστούν τη 
χρήση εναλλακτικών µεθόδων αλιείας αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη.  
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Η τεχνική της ηλεκτραλιείας στηρίζεται σε χαρακτηριστικές φυσιολογικές αντιδράσεις των 
ψαριών σε πεδίο ηλεκτρικού ρεύµατος. Το πεδίο δηµιουργείται από ειδικές συσκευές 
ηλεκτραλιείας που παράγουν ρεύµα υψηλής τάσης (συνεχές ή εναλλασσόµενο), η λειτουργία των 
οποίων έγκειται στη δηµιουργία κυκλώµατος µεταξύ δύο στελεχών που βρίσκονται ταυτόχρονα 
µέσα στο νερό, την κάθοδο και την άνοδο. Η κάθοδος αποτελείται από ένα µεταλλικό στοιχείο 
που βρίσκεται πάντοτε βυθισµένο µέσα στο νερό και απλά χρησιµεύει για να κλείσει το κύκλωµα. 
Η άνοδος είναι ουσιαστικά µία µακριά απόχη µε µεταλλικό τµήµα µέσα από την οποία διέρχεται 
το ρεύµα και την οποία χειρίζεται ενεργά ο χειριστής της συσκευής. Όταν το κύκλωµα του 
ρεύµατος κλείσει τότε δηµιουργούνται τέσσερις ζώνες, µε τέσσερις τύπους αντιδράσεων από τα 
ψάρια αντίστοιχα: 

 
 Ζώνη µη αντίδρασης, λόγω µεγάλης απόστασης. 

 Ζώνη αποφυγής, όπου το ψάρι υφίσταται µεν την επίδραση του ρεύµατος αλλά κατορθώνει 
να ξεφύγει. 

 Ζώνη προσέλκυσης (galvano-taxis), όπου η επίδραση του ρεύµατος αναγκάζει το ψάρι να 
κατευθυνθεί προς την άνοδο. 

 Ζώνη νάρκωσης (galvano-narcosis), όπου το ψάρι αναισθητοποιείται από το ρεύµα για λίγα 
δευτερόλεπτα έως µερικά λεπτά (ανάλογα µε την ισχύ και τη διάρκεια της ηλεκτρικής 
εκκένωσης). Εάν το ψάρι εκτεθεί για πολύ χρόνο σε ισχυρό πεδίο, τότε µπορεί να πεθάνει. 

 
Το εύρος κάθε ζώνης εξαρτάται από την αγωγιµότητα του νερού, την ισχύ της συσκευής 
ηλεκτραλιείας, το µέγεθος της ανόδου, το µέγεθος του ψαριού και το βάθος ή τον όγκο του νερού. 
Για παράδειγµα, σε ένα τυπικό ασβεστολιθικό ορεινό Ελληνικό ποτάµι και µε µία συσκευή 
ηλεκτραλιείας ικανοποιητικής ισχύος, µε διάµετρο ανόδου 15cm, ένα ψάρι µήκους 15cm αρχίζει 
να προσελκύεται σε απόσταση 15m και υφίσταται νάρκωση σε απόσταση 0,5m από την άνοδο. 
 
Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συσκευές ηλεκτραλιείας, µε τα εξής 
χαρακτηριστικά αντίστοιχα: 
 
(α) EFKO Elektrofischereigeräte GmbH, Model FEG 6000, generator powered, DC (unpulsed), 
7,0 KW output power, 600 V, και καλώδιο της ανόδου 200 m (Leutkrich, Germany). Πρόκειται 
για πολύ ισχυρή συσκευή που χρησιµοποιεί βενζινοκινητήρα (µοντέλο HONDA) για την 
παραγωγή ρεύµατος (Εικ. 5). Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά της είναι ότι παρέχει δυνατότητα 
αλιείας σε µεγάλους όγκους νερού όπου το βάθος και η γενικότερη φυσιογνωµία του ποταµού δεν 
επέτρεπε την άρτια και ασφαλή δειγµατοληψία µε τη φορητή συσκευή (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, 
η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί ευρεία ζώνη προσέλκυσης, καθιστώντας τη 
χρήση της αποτελεσµατική ακόµα και σε ποτάµια µεγάλου µεγέθους. Μειονέκτηµα αποτελεί το 
µεγάλο βάρος της (50 kg). Λόγω του βάρους της, η συσκευή δεν µπορεί να µεταφερθεί πολύ 
µακριά από το όχηµα µεταφοράς. Η συσκευή αυτή συνήθως χρησιµοποιείτο σε πλωτά τµήµατα 
του ποταµού τοποθετηµένη πάνω σε ειδικό σκάφος. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η 
χρησιµοποίηση σκάφους, λόγω έλλειψης προσβασιµότητας ή ύπαρξης εµποδίων στην κοίτη του 
ποταµού, η συσκευή τοποθετείτο στις όχθες και η αλιεία γινόταν από µέλη της οµάδας που 
εισέρχονταν στο νερό (Εικ. 6). Η συλλογή του υλικού γίνεται από τον χειριστή ηλεκτροφόρου 
απόχης (άνοδος) ο οποίος είτε βρίσκεται πάνω στο σκάφος είτε κινείται µέσα στο κανάλι ροής του 
ποταµού, ακολουθούµενος από ένα ή δύο άτοµα που συνεπικουρούν µε απόχες στη συλλογή των 
ψαριών. Η τεχνική αλιείας µε τη χρήση σκάφους προϋποθέτει τουλάχιστο τέσσερα άτοµα να 
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βρίσκονται µέσα στη βάρκα και περιλαµβάνει ένα προσεκτικό πέρασµα σε κάθε µια από τις δύο 
όχθες καθώς και στη µέση του καναλιού ροής του ποταµού. Ένα από τα άτοµα χειρίζεται το 
κουµπί ασφαλείας, µε το οποίο ανοίγει και κλείνει το κύκλωµα του ρεύµατος. Η κύρια φροντίδα 
του είναι να ξεκινάει ή να διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής, προκειµένου να αποφευχθούν 
σοβαρά ατυχήµατα ηλεκτροπληξίας. Ένα ή δύο ακόµα άτοµα βρίσκονται στην όχθη και είναι 
επιφορτισµένα µε την παραλαβή δειγµάτων ή άλλες υποστηρικτικές ενέργειες. 
 
(β) Hans-Grassel GmbH battery-powered backpack, Model IG200-2, DC (pulsed), 1,5 KW output 
power, 35-100 Hz, max. 850 V (Schönau, Germany). Καλώδιο ανόδου 50 m. Είναι µικρής ισχύος 
συσκευή µε δυνατότητα αλιείας σε µικρά βάθη (0,2m έως 2m περίπου) και µικρούς όγκους νερού 
(Εικ. 5). Η συσκευή δηµιουργεί µικρή ζώνη προσέλκυσης (αλλά σχετικά µεγάλη ζώνη νάρκωσης) 
και είναι κατάλληλη µόνο για ρέµατα και αβαθή τµήµατα του ποταµού. Η µεθοδολογία 
δειγµατοληψίας περιλαµβάνει ένα προσεκτικό πέρασµα προχωρώντας µε τα πόδια αντίθετα στη 
ροή του ποταµού (Godinho & Ferreira 1998, Brown 2000) και µόνο σε εκείνα τα σηµεία που το 
βάθος νερού καθιστά τη χρήση της συσκευής ασφαλή για το χειριστή (<1,20 m βάθος). Σε πλατιά 
ποτάµια η πορεία είναι συνήθως µαιανδρική µε σκοπό να καλυφθούν κατά το δυνατό, τόσο οι 
όχθες, όσο και το κέντρο του ποταµού). Λόγω του µικρού της βάρους (13 kg) η συσκευή είναι 
φορητή (στερεώνεται στην πλάτη) και συνεπώς µπορεί να µεταφερθεί σε µεγάλη απόσταση από το 
όχηµα µεταφοράς. Ο χειριστής της ηλεκτροφόρου απόχης (άνοδος), ακολουθούµενος από ένα ή 
δύο άτοµα που συµβάλουν στη συλλογή των ψαριών µε κοινές απόχες, εισέρχεται στο νερό και 
διανύει το τµήµα του ποταµού που καθορίσθηκε για τη δειγµατοληψία περπατώντας (Εικ. 6).  
 

 
 

Εικόνα 5: Οι δύο συσκευές ηλεκτραλιείας που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή ψαριών. 
Αριστερά η συσκευή σταθερής θέσης και δεξιά η φορητή συσκευή. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις αλιείας µε ηλεκτρισµό, τα µέλη της οµάδας έφεραν ειδικές πλαστικές 
στολές και γάντια από καουτσούκ προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα από ηλεκτροπληξία, 
τα οποία ενίοτε είναι θανατηφόρα. Οι δειγµατοληψίες γινόντουσαν από οµάδες τεσσάρων (σπάνια 
τριών) έως έξι ατόµων, ανάλογα µε τον τύπο της συσκευής που χρησιµοποιείτο, από τα οποία ένα 
άτοµο ήταν πάντα επιφορτισµένο µε τη συµπλήρωση των πρωτοκόλλων. Στους σταθµούς όπου η 
λήψη δειγµάτων ή η εξέταση των συλλεγοµένων ατόµων θεωρήθηκε απαραίτητη, ένα ακόµα 
άτοµο ήταν επιφορτισµένο µε τη διατήρηση των ψαριών κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, 
τοποθετώντας τα µέσα σε κουβάδες νερού µε παροχή οξυγόνου µέσω προσαρτηµένων αντλιών. 
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Εικόνα 6: Συλλογή ψαριών µε τη φορητή (αριστερά) και µε τη σταθερή συσκευή ηλεκτραλιείας (δεξιά). Η 
δεύτερη έχει τη δυνατότητα να συλλέγει ψάρια, ακόµη και σε µεγάλες ποσότητες νερού. 

 
 
Παράλληλα µε τις συσκευές ηλεκτραλιείας, χρησιµοποιήθηκαν κατά περίπτωση και άλλα 
εργαλεία, όπως δίχτυα, απόχες και ειδικά δίχτυα συλλογής γόνου. Τα εργαλεία αυτά δεν 
προσφέρονται για ποσοτική έρευνα, αλλά επιτρέπουν τη σύλληψη ψαριών σε περιοχές όπου η 
χρήση συσκευών ηλεκτραλιείας είναι αδύνατη ή αναποτελεσµατική (π.χ. στάσιµα νερά, πολύ 
µικρό βάθος ή παρουσία πυκνής υδροχαρούς βλάστησης). Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν και µικρές 
απόχες µε µικρό διαµέτρηµα µατιού για τη σύλληψη ιχθυολαρβών και γόνου ψαριών προκειµένου 
να εντοπισθούν περιοχές αναπαραγωγικής δραστηριότητας. 
 
Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάσθηκε ειδικό σκάφος στο οποίο επιβαίνουν τέσσερα άτοµα 
και χειρίζονταν την προσαρτηµένη σε αυτό συσκευή ηλεκτραλιείας EFKO. Το σκάφος είναι 
ειδικής κατασκευής από κράµα αλουµινίου και παρέχει ασφάλεια κατά τη χρήση ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Τα χαρακτηριστικά του σκάφους είναι: µήκος 4 m, µέγιστο πλάτος 1,4 m, και ύψος 50 
cm. H µετακίνηση του σκάφους γίνεται µε ειδικό ρυµουλκό (τρέϊλερ), ενώ για τη κίνησή της µέσα 
στο νερό χρησιµοποιήθηκε εξωλέµβια µηχανή (µοντέλο Yamaha 15FMH 15 ίππων). Η κατασκευή 
έγινε στη Γερµανία από εταιρεία που έχει εµπειρία στη κατασκευή τέτοιων σκαφών, σύµφωνα µε 
σχέδια και οδηγίες των Γερµανών συνεργατών του παρόντος έργου. Το σκάφος χρησιµοποιήθηκε 
σε βαθειά τµήµατα του κυρίως ποταµού, καθώς και του παραπόταµου Βενέτικου, όπου η 
τοπογραφία της θέσης επέτρεπε την προσέγγιση και είσοδο του στο νερό.  
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Εικόνα 7: Η βάρκα που χρησιµοποιήθηκε για δειγµατοληψία στα βαθιά τµήµατα του ποταµού. 

4.5.3. ∆ειγµατοληπτική στρατηγική 

Λόγω της καθυστέρησης της κατασκευής του σκάφους, δεν ήταν δυνατή η διενέργεια ποσοτικής 
δειγµατοληψίας στον κύριο ρου του Αλιάκµονα κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας. Από τη 
µεθοδολογική άποψη, εποµένως, η έρευνα πεδίου διαχωρίστηκε σε δύο µεγάλα στάδια. 
 
1. Αρχικά, και µέχρι τον Αύγουστο 2007, έγιναν επισκέψεις στους παραποτάµους και τα 

ρηχότερα τµήµατα του κυρίως ποταµού, όπου ήταν δυνατή η χρησιµοποίηση της φορητής 
συσκευής ηλεκτραλιείας Hans-Grassel. ∆εδοµένου ότι οι επισκέψεις αυτές έλαβαν χώρα 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής των περισσότερων ειδών ψαριών του Αλιάκµονα (άνοιξη 
και αρχές του θέρους) ή αµέσως µετά, σε πολλούς σταθµούς έγινε, παράλληλα µε την 
ηλεκτρική αλιεία, και συλλογή ιχθυολαρβών και ιχθυδίων. Επειδή κατά το ταξίδι που έγινε 
τον Ιούνιο 2007 η συσκευή ηλεκτραλιείας Hans-Grassel υπέστη βλάβη, οι δειγµατοληψίες σε 
έναν αριθµό σταθµών έγιναν µε την µικρότερης ισχύος µηχανή (Ittiosanitaria & 
Acquatechno, battery-powered, Gewiss GW44209). Τα ιχθυολογικά δεδοµένα που 
αποκτήθηκαν µε αυτό το εργαλείο επιτρέπουν την ικανοποιητική αντιπροσώπευση όλων των 
ειδών ψαριών στα δείγµατα, όχι όµως και την ακριβή αναπαράσταση της ποσοστιαίας 
σύστασης των ειδών στην ιχθυοκοινωνία. Η έρευνα περιέλαβε αυτοψίες και ποιοτικές 
δειγµατοληψίες στη χαράδρα Ζάβορδας-Ιλαρίωνα την οποία µέλη της ερευνητικής οµάδας 
διέσχισαν µε νοικιασµένο σκάφος τύπου raft.  
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2. Το Σεπτέµβριο 2007 πραγµατοποιήθηκε η αλιεία στα βαθειά τµήµατα του Αλιάκµονα µε τη 
χρήση της συσκευής ηλεκτραλιείας EFKO τοποθετηµένης στο σκάφος ή/και στις όχθες. Στις 
δειγµατοληψίες συµµετείχαν ειδικοί επιστήµονες από τη Γερµανία οι οποίοι, εκτός από τη 
συµβολή τους στην ολοκλήρωση του προγράµµατος των δειγµατοληψιών, παρείχαν 
εκπαίδευση στη χρήση του σκάφους και της συσκευής ηλεκτραλιείας EFKO (Εικ. 8). Κατά 
την διάρκεια των δειγµατοληψιών, υπήρξαν περιπτώσεις που το νερό ήταν βαθύ, αλλά το 
σκάφος δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, ή µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µόνο για ένα 
τµήµα του µήκους του σταθµού δειγµατοληψίας, επειδή υπήρχαν φυσικά εµπόδια που δεν 
επέτρεπαν τη µετακίνηση του σκάφους ανάντη από το τµήµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
αλιεία µε σκάφος γινόταν για το πρώτο τµήµα του σταθµού. Στη συνέχεια η συσκευή EFKO 
µεταφερόταν στην όχθη και η δειγµατοληψία συνεχιζόταν από µέλη της οµάδας που 
εισέρχονταν στο νερό και χειρίζονταν ηλεκτροφόρες απόχες, σύµφωνα µε την τεχνική που 
προαναφέρθηκε. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 8: Αλιεία µε ισχυρή, µη φορητή 
συσκευή ηλεκτραλιείας, τοποθετηµένη σε 
σκάφος (Γέφυρα Παναγιάς, αριστερά & 
Γέφυρα Πόρου, δεξιά). 

 
 
Σε ορισµένους σταθµούς πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από µια δειγµατοληπτικές 
προσπάθειες. Με λίγες εξαιρέσεις, οι δειγµατοληψίες είχαν ποσοτικό χαρακτήρα. Αυτές οι 
εξαιρέσεις αφορούν ορισµένους σταθµούς του κυρίως ρου του Αλιάκµονα και του Βενέτικου όπου 
για τεχνικούς λόγους (π.χ. µεγάλο βάθος) δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθούν 
ποσοτικοποιηµένες µετρήσεις ψαριών. Αυτό συνέβη κυρίως κατά τις πρώτες δειγµατοληπτικές 
περιόδους, όταν δεν είχε ακόµα αποκτηθεί η συσκευή ηλεκτραλιείας µεγάλης ισχύος (EFKO). 
Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθήθηκε µια ηµιποσοτική ή ενίοτε ποιοτική προσέγγιση συλλογής 
µε τη φορητή συσκευή Hans-Grassel. 
 
Κατά κανόνα, στα ρηχά τµήµατα του ποταµού χρησιµοποιείτο η φορητή συσκευή Hans-Grassel, 
ενώ στα βαθειά τµήµατα χρησιµοποιείτο η σταθερή συσκευή EFKO που τοποθετείτο είτε στο 
σκάφος είτε στις όχθες του ποταµού. Ακολουθώντας καθιερωµένες πρακτικές (Godinho & 
Ferreira 1998), όλες οι δειγµατοληψίες τόσο για τη συλλογή του ζωντανού υλικού όσο και για τη 
λήψη των φυσικοχηµικών µετρήσεων πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Το 
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µήκος των σταθµών ορίστηκε σε τουλάχιστον 100m. Η απόσταση αυτή θεωρείται αρκετά 
ικανοποιητική για τη συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγµατος ψαριών (Meador et al. 1993) σε 
συστήµατα όµοια µε το σύστηµα του ποταµού Αλιάκµονα. Κατά κανόνα, αλιευόταν µια έκταση 
αρκετά µεγάλη (συνήθως ξεπερνούσε κατά πολύ τα 100 m) ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλα τα 
ενδιαιτήµατα σε ένα «αντιπροσωπευτικό» τµήµα του ποταµού. Παράγοντες που επηρέαζαν την 
απόφαση για την απόσταση κάλυψης ήταν η τοπική γεωµορφολογία, το είδος των ενδιαιτηµάτων, 
το πλάτος του ποταµού και πιθανά εµπόδια στην κίνηση του σκάφους. Σε όλες τι περιπτώσεις, 
γινόταν άµεση αναγνώριση των ψαριών σε επίπεδο είδους και κατηγοριοποίηση σε κλάσεις 
µήκους (Εικ. 9). Μετά την καταγραφή των ιχθυολογικών παραµέτρων τα ψάρια επιστρέφονταν 
ζωντανά στο ποτάµι. Παράλληλα µε τις δειγµατοληψίες, πραγµατοποιούνταν µετρήσεις και 
υπολογισµοί µίας σειράς περιβαλλοντικών παραµέτρων. Αυτές οι µετρήσεις γινόταν πάντοτε µετά 
το πέρας της συλλογής των ψαριών, ώστε να µη διαταραχθεί η περιοχή ιχθυολογικής 
δειγµατοληψίας (Pires et al. 1999, Ostrand & Wilde 2002, Brown 2000). 

 

Εικόνα 9: Μέτρηση κλάσεων µήκους ψαριών µε τη βοήθεια βαθµονοµηµένης απόχης (αριστερά) και 
υπολογισµός θρεπτικών στο πεδίο (δεξιά). 

 
Τα δεδοµένα κάθε θέσης καταχωρούνταν σε ειδικά πρωτόκολλα (Παράρτηµα Ι) που αφορούσαν 
τις τεχνικές λεπτοµέρειες της δειγµατοληψίας, τη σύσταση του αλιεύµατος, τα τοπογραφικά, 
µορφοµετρικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της θέσης, την κατανοµή των ενδιαιτηµάτων και 
τις επικρατούσες πιέσεις. Από αρκετούς σταθµούς κρατήθηκαν δείγµατα ψαριών που 
συντηρήθηκαν σε φορµόλη ή αλκοόλη για εργαστηριακή ανάλυση. Κρατήθηκαν επίσης δείγµατα 
από είδη που παρουσιάζουν είτε ταξινοµική ασάφεια, είτε ιδιαίτερο φυλογενετικό ενδιαφέρον 
(π.χ. είδη του γένους Gobio) για γενετικές αναλύσεις µε µοριακές τεχνικές (µιτοχονδριακό και 
δορυφορικό DNA). Κάθε θέση φωτογραφήθηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και αποστάσεις 
µε ψηφιακή µηχανή. Παράλληλα, έγιναν βιντεοσκοπήσεις των θέσεων και σε ορισµένες 
περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκαν υποβρύχιες παρατηρήσεις. Το ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο 
βοήθησε στην ανασκόπηση των θέσεων στο εργαστήριο και στην οριοθέτηση και χαρτογράφηση 
των οµοιογενών ποτάµιων τµηµάτων. 

4.5.4. ∆ιερεύνηση της βιολογίας και οικολογίας των ψαριών του άνω Αλιάκµονα 

Η γνώση της βιολογίας των ψαριών και του οικολογικού τους ρόλου στο οικοσύστηµα είναι 
απαραίτητη για την εφαρµογή µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης καθώς και για το 
σχεδιασµό µέτρων αποκατάστασης των επιπτώσεων που µπορεί να προέλθουν από την κατασκευή 
τεχνικών έργων. Η διερεύνηση της βιολογίας και οικολογίας των ειδών ψαριών που απαντούν 
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στον άνω Αλιάκµονα αποσκοπούσε κυρίως στην εξακρίβωση της βιολογικής συµπεριφοράς και 
των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών προκειµένου να εντοπισθούν κατάλληλες ιχθυοµετρικές 
που περιγράφουν τη λειτουργία της ιχθυοκοινωνίας «λειτουργικές µετρικές». Η διερεύνηση 
στηρίχθηκε σε δύο οµάδες δεδοµένων: 

 
(1)  Βιβλιογραφικά δεδοµένα (δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, τεχνικές εκθέσεις, κλπ.) 
(2)  ∆ειγµατοληπτικά δεδοµένα, αποτελέσµατα της επεξεργασίας του υλικού των 

δειγµατοληψιών, καθώς και µετρήσεις/καταγραφές περιβαλλοντικών παραµέτρων στις 
θέσεις δειγµατοληψίας. 

 
Στις λίγες περιπτώσεις κοσµοπολιτικών ειδών που τα δεδοµένα από την Ελληνική βιβλιογραφία 
και δειγµατοληπτικά δεδοµένα δεν επαρκούσαν για το χαρακτηρισµό των οικολογικών θώκων, ο 
χαρακτηρισµός στηρίχθηκε σε πληροφορίες από τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Michel & Oberdorff 
1995). 
 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα τα ψάρια ταξινοµήθηκαν ως προς: 
 

 τον οικολογικό τους θώκο (βαθµός ρεοφιλίας, τροφικές προτιµήσεις, χαρακτηριστικά 
ενδιαιτήµατος, αναπαραγωγικό υπόστρωµα, κλπ.) 

 τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά (σωµατικό µέγεθος, µακροβιότητα, µεταναστευτική 
συµπεριφορά) 

 τα εύρη ανοχής στις περιβαλλοντικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τις περιοχές 
απάντησης τους (π.χ. ψυχρόφιλα ή θερµόφιλα) 

 την ανθεκτικότητα σε διαταραχές των βιοτόπων τους, ιδίως όσο αφορά τις µεταβολές 
θερµοκρασίας και ποιότητας νερού και την αλλοίωση του ενδιαιτήµατος (ανθεκτικά, µη 
ανθεκτικά). 

 τη βιογεωγραφική τους προέλευση (αυτόχθονα, εισαχθέντα) 
 
Όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω ταξινοµήσεις είχαν σαν στόχο την επιλογή κατάλληλων 
«λειτουργικών» ιχθυοµετρικών που επιτρέπουν την ανίχνευση των επιπτώσεων ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων, και ιδίως του Η/Υ έργου του Ιλαρίωνα, στις τοπικές ιχθυοκοινωνίες. Έµφαση 
δόθηκε στον εντοπισµό ρεόφιλων και µεταναστευτικών ειδών, των οποίων οι πληθυσµιακές 
παράµετροι ανταποκρίνονται µε προγνώσιµο τρόπο σε µεταβολές των χαρακτηριστικών ροής και 
συνεκτικότητας που προξενούνται από τη λειτουργία φραγµάτων (τόσο των υπαρχόντων όσο και 
αυτών που ενδέχεται να δηµιουργηθούν στο µέλλον). 
 

4.6. ∆ηµιουργία µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης µε ιχθυοδείκτες 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60 ο προσδιορισµός της «κατάστασης» ενός σώµατος γίνεται µε 
βάση τα χηµικά (χηµική κατάσταση) και οικολογικά (οικολογική κατάσταση) χαρακτηριστικά του 
σώµατος. Τα οικολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα του 
προσδιορισµού, ωστόσο τα υδροµορφολογικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά λαµβάνονται 
επιπρόσθετα υπόψη για τον προσδιορισµό της υψηλής και της καλής κατάστασης. Ο 
προσδιορισµός της οικολογικής κατάστασης γίνεται χωριστά για διαφορετικές κατηγορίες 
σωµάτων (λίµνες, ποτάµια, ταµιευτήρες, µεταβατικά ύδατα κλπ.), µε βάση µία ή περισσότερες 
από τις εξής τέσσερις βιοτικές οµάδες: ψάρια, µακροασπόνδυλα, υδατικά φυτά και φυτοπλαγκτό 
(διάτοµα), παίρνοντας υπόψη την ευαισθησία και τον βαθµό ανταπόκρισης των ειδών που 
απαρτίζουν κάθε οµάδα, στις επικρατούσες πιέσεις. Στα ποτάµια συστήµατα, οι φυτικοί 
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οργανισµοί έχουν συνήθως µικρή ποσοτική σηµασία και συχνά παρουσιάζουν µη προβλέψιµη 
αντίδραση στις πιέσεις. Για το λόγο αυτό, οι εκτιµήσεις της οικολογικής κατάστασης στα ποτάµια 
γίνονται συνήθως µε τα ψάρια (κυρίως στις περιπτώσεις που επικρατούν υδρολογικές και 
µορφολογικές διαταραχές) και τα µακροασπόνδυλα (κυρίως όταν υπάρχει σηµαντική επιβάρυνση 
από οργανική ρύπανση).  
 
Η Οδηγία-Πλαίσιο απαιτεί η εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης να στηρίζεται στην αρχή των 
συνθηκών αναφοράς, σύµφωνα µε την οποία, ο βαθµός υποβάθµισης ενός σώµατος υπολογίζεται 
µε τη σύγκριση των παρατηρούµενων βιολογικών τιµών, µε τις τιµές που χαρακτηρίζουν τα 
αδιατάρακτα υδάτινα σώµατα του ίδιου τύπου (συνθήκες αναφοράς). Στην παρούσα έρευνα η 
εκτίµηση έγινε µε βάση ιχθυολογικά δειγµατοληπτικά δεδοµένα από τον άνω ρου του Αλιάκµονα 
(ανάντη του ταµιευτήρα Πολυφύτου). Ωστόσο, η έρευνα πλαισιώθηκε και µε µερικές από τις 
υπόλοιπες παραµέτρους που προσδιορίζουν την οικολογική κατάσταση, όπως η κατανοµή των 
πιέσεων, τα βενθικά µακροασπόνδυλα, και τα φυσικοχηµικά, υδρολογικά και γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά στις περιοχές δειγµατοληψίας. 
 
Για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης, δηµιουργήθηκε ένας ιχθυολογικός 
πολυπαραµετρικός (πολυµετρικός) δείκτης που µετρά το βαθµό απόκλισης των παραµέτρων της 
ιχθυοκοινωνίας σε µία θέση από αυτές που θα αναµένονταν σε αυτή την θέση κάτω από τελείως 
αδιατάρακτες συνθήκες (συνθήκες αναφοράς). Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που 
υπαγορεύονται από την Οδηγία, η µεθοδολογία δηµιουργίας του δείκτη περιέλαβε τα εξής στάδια 
εργασιών (Οικονόµου & συν. 2007): 
 

 την τυπολογική ταξινόµηση των ποτάµιων περιοχών που ερευνήθηκαν, 
 τη δηµιουργία συνθηκών αναφοράς για κάθε ποτάµιο τύπο, 
 την επιλογή κατάλληλων ιχθυοµετρικών που περιγράφουν τη δοµική και λειτουργική 
κατάστασης της ιχθυοκοινωνίας στις θέσεις δειγµατοληψίας, και  

 το συνδυασµό των µετρικών σε ένα πολυπαραµετρικό (πολυµετρικό) δείκτη, ο οποίος 
παρέχει ένα µέτρο της οικολογικής κατάστασης κάθε θέσης. 

 
Η µεθοδολογία δηµιουργίας του δείκτη περιέλαβε σαν προκαταρκτικά στάδια εργασιών την 
αξιολόγηση των ανθρωπογενών πιέσεων στις θέσεις δειγµατοληψίας, τη διερεύνηση της αφθονίας 
και της κατανοµής των ειδών, και τη δηµιουργία µίας υποστηρικτικής βάσης δεδοµένων. 

4.6.1. Κατανοµή πιέσεων στους σταθµούς δειγµατοληψίας 

Κάθε θέση του δικτύου σταθµών αξιολογήθηκε ως προς το βαθµό επιβάρυνσης από 
ανθρωπογενείς πιέσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια του πανευρωπαϊκού προγράµµατος FAME. Τα 
κριτήρια του FAME περιλαµβάνουν 23 πιέσεις που επικρατούν σε ευρωπαϊκά ποτάµια. Για τους 
σκοπούς της παρούσας µελέτης έγινε χρήση 17 πιέσεων που κυρίως απαντούνται στα ελληνικά 
ποτάµια (Οικονόµου & συν. 2007). Στις πιέσεις αυτές περιλαµβάνονται οι υδρολογικές 
διαταραχές, οι µορφολογικές αλλοιώσεις, η διακοπή της διαµήκους συνεκτικότητας του ποταµού 
και η χρήση γης στο τµήµα του ποταµού ανάντη από τη θέση. Κάθε θέση δειγµατοληψίας 
λάµβανε µία ακέραια τιµή σε πενταβάθµια κλίµακα (από 1-καθόλου επιβάρυνση έως 5-µεγάλη 
επιβάρυνση), για κάθε µία από τις 17 πιέσεις. Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν στις πέντε κλάσεις 
οικολογικής κατάστασης που ορίζει η Οδηγία (υψηλή, καλή, µέτρια, ελλιπής, κακή). 
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4.6.2. Αφθονία και κατανοµή των ειδών ψαριών - ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της 
ιχθυοπανίδας 

Έγιναν δειγµατοληψίες ψαριών σε 57 επιλεγµένες θέσεις προκειµένου να καλυφθεί όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αλιάκµονα. Σε κάθε σταθµό, 
τα δεδοµένα αφθονίας των ειδών µετασχηµατίσθηκαν σε στρεµµατικές πυκνότητες 
χρησιµοποιώντας σαν παράµετρο την επιφάνεια νερού που καλύφθηκε κατά τη δειγµατοληψία. Τα 
δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών για προσδιορισµούς παραµέτρων που 
περιγράφουν τη κατανοµή και αφθονία των ειδών και τη σύσταση των τοπικών ιχθυοκοινωνιών. 
Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκαν χάρτες κατανοµής των ειδών, καθώς και χάρτες που δείχνουν την 
ποιοτική και ποσοτική σύσταση της ιχθυοπανίδας στην περιοχή έρευνας. Σκοπός των παραπάνω 
αναλύσεων ήταν ο εντοπισµός κατάλληλων ιχθυοµετρικών που περιγράφουν τα δοµικά 
χαρακτηριστικά της ιχθυοκοινωνίας (δοµικές µετρικές), σε αντιστοιχία µε τις µετρικές που 
περιγράφουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της ιχθυοκοινωνίας (βλέπε τµήµα 4.5.4.) 

4.6.3. Βάση δεδοµένων 

Για τις ανάγκες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης των ιχθυολογικών δεδοµένων 
δηµιουργήθηκε σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων σε λογισµικό MS Access. Παράλληλα 
δηµιουργήθηκαν τα κατάλληλα ερωτήµατα / φόρµες, ώστε να πραγµατοποιείται η σύγκριση των 
δεδοµένων και η παραµετροποιηµένη ταξινόµηση τους. 

4.6.4. Βιοτική τυπολογία 

Για τον προσδιορισµό των τύπων, αρχικά, έγιναν αναλύσεις µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της ιχθυοπανίδας (παρουσία/απουσία ειδών). Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Primer 6β 
(PRIMER E-Ltd, 2004) και τα αποτελέσµατα αποδόθηκαν µε το µέτρο της πλήρους απόστασης 
οµοιότητας (complete linkage) (Clarke & Warwick 1994), χρησιµοποιώντας το κριτήριο 
οµοιότητας Jaccard (Harper 1999). Στις οµάδες δειγµάτων που προέκυψαν έγινε ανάλυση Simper 
προκειµένου να βρεθούν τα αίτια της ανοµοιότητας µεταξύ των οµάδων. Από τα αποτελέσµατα 
της οµαδοποίησης αυτής και την κρίση του ειδικού χωρίστηκε ο ποταµός σε βιοτικούς τύπους. Οι 
τύποι αυτοί παραλληλίσθηκαν µε τους βιοτικούς (ιχθυολογικούς) τύπους που προέκυψαν από το 
πρόγραµµα «Κατασκευή Ιθχυολογικού Πολυπαραµετρικού ∆είκτη Οικολογικής Ποιότητας» 
(Οικονόµου & συν. 2007). 
 
Για την επιβεβαίωση των ιχθυολογικών τύπων, έγιναν αναλύσεις µε βάση τα ποσοτικά δεδοµένα 
αφθονίας (στρεµµατικές πυκνότητες των ειδών) στους σταθµούς δειγµατοληψίας. Ακολούθησε 
οµαδοποίηση των σταθµών µε το πρόγραµµα Primer 6β, χρησιµοποιώντας το κριτήριο οµοιότητας 
Bray-Curtis. Τα αποτελέσµατα αποδόθηκαν µε το µέτρο της πλήρους απόστασης οµοιότητας 
(complete linkage). Τέλος, έγινε ταξιθέτηση MDS (Everitt 1978) αυτών των δεδοµένων και 
ταυτόχρονη προβολή των οµάδων που προέκυψαν από την ποσοτική οµαδοποίηση.  
 
Τα αβιοτικά χαρακτηριστικά των βιοτικών τύπων προσδιορίσθηκαν µε περιγραφική στατιστική. 
∆ηµιουργήθηκαν πίνακες και γραφικές απεικονίσεις που δείχνουν τη µέση τιµή και τη 
διακύµανση των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών παραµέτρων που χαρακτηρίζουν τους 
βιοτικούς τύπους. 
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4.6.5. Συνθήκες αναφοράς 

Λόγω έλλειψης κατάλληλων και επαρκών δεδοµένων από παλαιές έρευνες για την ποσοτική 
σύσταση της ιχθυοπανίδας του Αλιάκµονα (τα υπάρχοντα «ιστορικά» δεδοµένα έχουν ποιοτικό 
µάλλον χαρακτήρα), δεν κατέστη δυνατό να γίνει εκτίµηση της ιστορικής (αδιατάρακτης) 
ιχθυολογικής κατάστασης του ποταµού από πλευράς αφθονίας, ποσοστιαία συµµετοχής ειδών και 
ηλικιακής δοµής των πληθυσµών σε χρονικές περιόδους που προηγήθηκαν την εντατικοποίηση 
των χρήσεων γης και νερού. Για τον παραπάνω λόγο διερευνήθηκε η δυνατότητα προσδιορισµού 
των συνθηκών αναφοράς σύµφωνα µε τη λεγόµενη «χωρική µέθοδο», κατά την οποία γίνεται 
υπολογισµός παραµέτρων που περιγράφουν τη δοµή και λειτουργία της ιχθυοκοινωνίας σε 
τελείως αδιατάρακτες θέσεις, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για έναν ποτάµιο βιοτικό 
τύπο. Ωστόσο, κάτω από τις σηµερινές συνθήκες υδροµορφολογικών αλλοιώσεων στο 
µεγαλύτερο τµήµα του ποταµού, δεν ήταν δυνατό να εντοπισθεί ένας ικανοποιητικός αριθµός 
αδιατάρακτων θέσεων για κάθε ποτάµιο τύπο του Αλιάκµονα. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, και σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και τις υποδείξεις του FAME, 
αποφασίσθηκε η θέσπιση των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς να γίνει σύµφωνα µε 
την τεχνική «κρίση του ειδικού», η οποία είναι αποδεκτή από την Οδηγία-Πλαίσιο. Η εφαρµογή 
της τεχνικής αυτής στηρίχθηκε σε συνδυασµό των εξής δεδοµένων:  
 
(α) ∆εδοµένα δειγµατοληψιών που διενεργήθηκαν σε «σχετικά αδιατάρακτες θέσεις». Αυτές 

προσδιορίστηκαν σαν θέσεις µε σχετικά µικρό βαθµό επιβάρυνσης από υδρολογικές 
διαταραχές, µορφολογικές αλλοιώσεις, διακοπή της διαµήκους συνεκτικότητας του ποταµού, 
ρυπαντικά φορτία και εντατική χρήση γης ανάντη. 

(β) ∆ιαθέσιµα «ιστορικά δεδοµένα» πάνω στην κατανοµή των ψαριών και τη ποιοτική σύσταση 
των ιχθυοπληθυσµών, όπως παλαιές καταγραφές ή αναφορές παρουσίας ψαριών σε τµήµατα 
του ποταµού. 

(γ) ∆εδοµένα πάνω στη βιολογία και οικολογία των διάφορων ειδών ψαριών, κυρίως όσο αφορά 
τις προτιµήσεις ενδιαιτηµάτων, το βαθµό ρεοφιλίας, τα φυσιολογικά όρια ανοχής σε υψηλές ή 
χαµηλές θερµοκρασίες, το εύρος των µεταναστεύσεων και τις απαιτήσεις για ειδικά τροφικά ή 
αναπαραγωγικά υποστρώµατα. 
 

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο, οι συνθήκες αναφοράς προσδιορίσθηκαν για 
τη σύσταση και αφθονία των ιχθυοπληθυσµών, τις συνθήκες αναπαραγωγής και την 
παρουσία/ποσοτική συµµετοχή τυποχαρακτηριστικών ειδών. ∆εν ήταν δυνατό να θεσπισθούν 
συνθήκες αναφοράς για την κατανοµή ηλικιών των ειδών, λόγω απουσίας κατάλληλου βιολογικού 
υλικού. Στις περιπτώσεις που ήταν δυνατό, προσδιορίσθηκαν συνθήκες αναφοράς για την 
κατανοµή µεγεθών. 

4.6.6. Επιλογή ιχθυοµετρικών και δηµιουργία του ιχθυολογικού δείκτη 

Η επιλογή των µετρικών στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα της µελέτης «∆ηµιουργία ιχθυολογικού 
πολυπαραµετρικού δείκτη για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορεινών ρεµάτων και 
ποταµών» (Οικονόµου & συν. 2007), η οποία παρουσίασε ένα κατάλογο δυνητικών µετρικών που 
είναι κατάλληλες για ορεινά και ηµιορεινά ποτάµια της Ελλάδας. Οι µετρικές του καταλόγου 
µπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: 
 

 µετρικές που απεικονίζουν δοµικά χαρακτηριστικά της ιχθυοκοινότητας, όπως ποιοτική 
σύνθεση και αφθονία (Μετρικές Ιχθυοκοινότητας) 
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 µετρικές που περιγράφουν λειτουργικές πτυχές της ιχθυοκοινότητας (Μετρικές 
Οικολογικού Θώκου) 

 µετρικές που εκφράζουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των πληθυσµών ορισµένων 
τυποχαρακτηριστικών ειδών (δηλαδή ειδών που είτε λόγω σηµαντικής αφθονίας, είτε λόγω 
οικολογικού ρόλου αποτελούν σηµαντικά συστατικά της ιχθυοκοινότητας του κάθε τύπου) 
(Μετρικές Ιχθυοπληθυσµού) 

 
Στις παραπάνω κατηγορίες κρίθηκε σκόπιµο να προστεθεί και µία ακόµα κατηγορία µετρικών 
που παρέχουν ένδειξη του βαθµού διαταραχής του οικοσυστήµατος λόγω διακοπής της 
ελευθεροεπικοινωνίας των πληθυσµών (Μετρικές Συνεκτικότητας), επειδή µία τέτοιας φύσεως 
διαταραχή αποτελεί σηµαντική αιτία οικολογικής υποβάθµισης σε ποτάµια συστήµατα που 
φιλοξενούν φράγµατα, όπως είναι ο Αλιάκµονας. 
 
Η αρχική λίστα περιλάµβανε µεγάλο αριθµό δυνητικών µετρικών από τις οποίες ορισµένες 
θεωρήθηκαν µη αναγκαίες ή κατάλληλες για τον ποταµό Αλιάκµονα (π.χ. µετρικές που 
αξιολογούν την κατάσταση κατακλυζόµενων περιοχών). Ωστόσο, προστέθηκαν ορισµένες άλλες 
µετρικές που από τη βιολογική διερεύνηση των ειδών κρίθηκε ότι µπορούν να περιγράψουν 
περιβαλλοντική υποβάθµιση που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στον 
Αλιάκµονα. Στη συνέχεια οι µετρικές ελέγχθηκαν ως προς το βαθµό επικάλυψης των 
µετρούµενων ιχθυολογικών χαρακτηριστικών, δηλαδή το βαθµό που δύο ή περισσότερες µετρικές 
περιγράφουν το ίδιο δοµικό συστατικό της ιχθυοκοινωνίας ή µετρούν τις επιπτώσεις της ίδιας 
πίεσης µε διαφορετικό τρόπο (redundancy of metrics). Χρησιµοποιήθηκε µη παραµετρική 
ανάλυση συσχέτισης (Spearman Rank Correlation) µεταξύ των τιµών των µετρικών σε όλες τις 
θέσεις δειγµατοληψίας κάθε ποτάµιου τύπου. Μετρικές που παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση 
µεταξύ τους (>0.8 ή <-0.8) θεωρήθηκαν σαν πιθανώς αλληλοεξαρτώµενες. Στις περιπτώσεις αυτές 
κρατήθηκαν οι µετρικές που (α) ήταν πιο εύκολα µετρήσιµες, (β) βρίσκονταν στη λίστα 
υποψήφιων µετρικών και άλλων τύπων,  (γ) παρουσίαζαν το µεγαλύτερο εύρος διακύµανσης στις 
παρατηρούµενες τιµές πίεσης, και (δ) κρίθηκε από την εξέταση των δεδοµένων ότι παρά την 
ισχυρή συσχέτιση µε άλλες µετρικές, δεν υπάρχει βιολογική αλληλεξάρτηση. 
 
Ο τελικός κατάλογος διαµορφώθηκε µε γνώµονα την κρίση των ειδικών παίρνοντας κυρίως 
υπόψη (α) τα αφθονότερα είδη σε κάθε ποτάµιο τύπο, και (β) δυνατότητα της κάθε µετρικής να 
περιγράφει τη δοµή της ιχθυοκοινότητας και τους οικολογικούς θώκους των ψαριών. Οι µετρικές 
που τελικά επιλέχθηκαν βαθµονοµήθηκαν σε πενταβάθµια αριθµητική κλίµακα (από 1 έως 5) 
προκειµένου να καθορισθούν τα εύρη των τιµών που αντιστοιχούν σε κάθε κλάση οικολογικής 
κατάστασης, στην πενταβάθµια κλίµακα που προτείνει η Οδηγία-Πλαίσιο (υψηλή, καλή, µέτρια, 
ελλιπής, κακή). Στη συνέχεια οι µετρικές συνδυάσθηκαν για τη δηµιουργία του 
πολυπαραµετρικού δείκτη. Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιεί διαφορετικές µετρικές για κάθε ποτάµιο 
τύπο και παρέχει εκτιµήσεις της οικολογικής κατάστασης µίας θέσης σαν συνάρτηση της 
απόκλισης των τιµών των µετρικών στη θέση αυτή, από τις τιµές που αντιστοιχούν στις 
προσδιορισθείσες τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς. Για το χαρακτηρισµό της 
κατάστασης κάθε θέσης, αρχικά γίνεται ο υπολογισµός της αριθµητικής µέσης τιµής των 
µετρικών που κατατάσσονται σε κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες µετρικών που 
προαναφέρθηκαν. Ακολούθως, γίνεται ο υπολογισµός της αριθµητικής µέσης τιµής των 
τεσσάρων κατηγοριών. Τελικά, η τιµή αυτή (από 1 έως 5) αντιστοιχίζεται σε µία κλάση 
οικολογικής κατάστασης (υψηλή, καλή, µέτρια, ελλιπής, κακή). Τα όρια των πέντε κλάσεων 
σταθµίσθηκαν ως προς το εύρος των δυνατών αριθµητικών τιµών ως εξής: υψηλή: 1.0-1.8, καλή: 
1.8-2.6, µέτρια: 2.6-3.4, ελλιπής: 3.4-4.2, και κακή: 4.2-5.0. 
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4.6.7. Εφαρµογή του δείκτη και προσδιορισµοί της οικολογικής κατάστασης 

Ο χαρακτηρισµό της οικολογικής κατάστασης έγινε χωριστά για κάθε θέση δειγµατοληψίας ως 
εξής: (α) τα ιχθυολογικά δεδοµένα των θέσεων δειγµατοληψίας χρησιµοποιήθηκαν για τον 
υπολογισµό των αριθµητικών τιµών των µετρικών που αποτελούν το δείκτη, (β) οι αριθµητικές 
τιµές των µετρικών χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αριθµητικής τιµής του δείκτη σε 
κάθε θέση δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, και (γ) οι 
αριθµητικές τιµές του δείκτη στις θέσεις δειγµατοληψίας αντιστοιχίσθηκαν µε κλάσεις 
οικολογικής κατάστασης (υψηλή, καλή, µέτρια, ελλιπής, κακή). Τα αποτελέσµατα των 
οικολογικών χαρακτηρισµών των θέσεων απεικονίσθηκαν σε χάρτη χρησιµοποιώντας το 
χρωµατικό πρότυπο που προτείνει η Οδηγία-Πλαίσιο. 

4.7. Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης µε βάση τις συναθροίσεις των βενθικών 
µακροασπονδύλων 

Οι δειγµατοληψίες έγιναν τον Αύγουστο του 2007. Χρησιµοποιήθηκε η ηµιποσοτική µέθοδος της 
σάρωσης του πυθµένα µε απόχη για 3 λεπτά. Στη µέθοδο, ο χειριστής της απόχης αναµοχλεύει 
κλωτσώντας το υπόστρωµα για 3 λεπτά ανάντη της τοποθετηµένης στο βυθό απόχης (Leeds-
Harrison et al. 1996, Εικ. 10). Η απόχη είχε επιφάνεια 575 cm2, µάτι διχτυού 0,9mm και βάθος 
40cm (CEN 27828 1994). Στη διάρκεια των 3 λεπτών όλοι οι διαθέσιµοι τύποι ενδιαιτηµάτων 
σαρώνονται σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο Ελληνικό Πίνακα Αναγνώρισης Ενδιαιτηµάτων 
(Chatzinikolaou et al. 2006). Τα δείγµατα διατηρήθηκαν σε πλαστικά βάζα σε διάλυµα 4% 
φορµόλης και µεταφέρθηκαν για ανάλυση στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, τα δείγµατα 
αναλύθηκαν και αναγνωρίστηκαν τα βενθικά µακροασπόνδυλα στο ταξινοµικό επίπεδο της 
οικογένειας. Τέλος, η ποιότητα του νερού ελέγχθηκε µε το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης 
(HES) (Artemiadou & Lazaridou 2005) που είναι κατάλληλο για τα ποτάµια της Β. Ελλάδας.  
 
Η πολυπαραγοντική στατιστική µέθοδος FUZZY χρησιµοποιήθηκε για να οµαδοποιήσει τα 
δείγµατα και να τα ταξιθετήσει στο χώρο. Η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε γιατί είναι κατάλληλη για 
οικολογικές αναλύσεις, όπου δεν είναι διασαφηνισµένα τα όρια της διαδοχής µίας κοινότητας από 
µία άλλη. ∆εν υποθέτει την ύπαρξη διακριτών βενθικών πληθυσµών µεταξύ των διαφορετικών 
τµηµάτων ενός ποτάµιου συστήµατος. Αντίθετα, αναγνωρίζει την υπερκάλυψη ως προς τη 
σύνθεση της βενθοπανίδας µεταξύ των σταθµών (Equihua 1990).  

 
Εικόνα 10: Συλλογή βενθικών µακροασπονδύλων. 
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4.8. Εκτίµηση δοµής ποτάµιων ενδιαιτηµάτων (River Habitat Survey) 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν το βρετανικό σύστηµα εκτίµησης δοµής ποτάµιων 
ενδιαιτηµάτων, το River Habitat Survey (RHS) 1997, του Environmental Agency της Αγγλίας. Το 
RHS απαρτίζεται από 4 διακριτά στοιχεία: α) µία µέθοδο καταγραφής που ακολουθείται στο 
πεδίο, β) µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου καταχωρείται κάθε νέα καταγραφή, γ) µία 
µέθοδο εκτίµησης της ποιότητας του ενδιαιτήµατος του ποταµού (HQA) και δ) µία µέθοδο 
περιγραφής της έκτασης των τεχνητών τροποποιήσεων (HMS) (Raven et al. 1998). Η µέθοδος 
πεδίου RHS έχει σχεδιαστεί για να παραδίδει πληροφορίες σχετικές µε τη φυσική δοµή µιας 
καθορισµένη δειγµατοληπτικής επιφάνεια µήκους 500m των ποταµών (µε 10 θέσεις ελέγχου, ανά 
50m) σε µορφή κατάλληλη για στατιστική ανάλυση (Fox et al. 1998). Οι δύο δείκτες: HQA και 
HMS, λαµβάνουν τις τιµές τους αθροιστικά από τις επιµέρους βαθµολογίες που λαµβάνουν τα 
διαφορετικά τµήµατα της καταγραφής, π.χ. στον HQA κάθε τύπος ροής λαµβάνει την τιµή 1, αν 
αυτός ο τύπος ροής καταγραφεί σε 2-3 θέσεις ελέγχου τότε η τιµή του είναι 2 και αν βρίσκεται σε 
πάνω από 4 τότε η τιµή του είναι 3. Τα ξερά κανάλια παίρνουν την τιµή 0. Στο δείκτη HMS η 
κατακράτηση νερού για µήκος <30% των 500m παίρνει τιµή 1, ενώ για >30% την τιµή 2. Η 
διευθέτηση και ευθυγράµµιση ολόκληρου του τµήµατος των 500m παίρνει την τιµή 10. Οι τιµές 
του δείκτη HMS ερµηνεύονται συµφώνα µε την κλίµακα (Raven et al. 1998): 0 αδιατάρακτο, 0-2 
ηµιφυσικό, 3-8 µη σηµαντικά τροποποιηµένο, 9-20 εµφανώς τροποποιηµένο, 21-44 σηµαντικά 
τροποποιηµένο, >45 βαρέως τροποποιηµένο. 
 
Το RHS δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις γεωµορφολογίας ή βοτανικής, όµως απαιτεί 
ακριβέστατη αναγνώριση των γνωρισµάτων που περιέχονται στο πρωτόκολλο καταγραφής του 
πεδίου (Raven et al. 1997). Η µέθοδος προβλέπει πως οι εργασίες πεδίου πρέπει να γίνονται κατά 
τις συνθήκες χαµηλής παροχής, για να γίνονται αντιληπτά τα ιδιαίτερα υδρογεωµορφολογικά 
γνωρίσµατα π.χ. µαίανδροι, ρηχοί ύφαλοι, µικρολίµνες, εκτεθειµένες ρίζες, αποθέσεις φερτού 
υλικού κ.α.. Λόγω της δυσκολίας στο να αλλάξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ποταµού 
από µη ανθρωπογενείς δράσεις, η οδηγία 2000/60/ΕΚ προτείνει η καταγραφή των 
υδρογεωµορφολογικών γνωρισµάτων (ενδιαιτηµάτων) να γίνεται  σε χρονικά διαστήµατα των 6 
ετών (δεν ισχύει για την υδρολογία). 
 
Το σύστηµα RHS συµβάλλει ουσιαστικά στην αξιολόγηση της ποιότητας των ποταµών. Με τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνει και καταγράφει µπορεί: 
 

 να προσφέρει µία εκτίµηση της συνέχειας (ή συνεκτικότητας = River continuity) του 
ποταµού, των µορφολογικών συνθηκών και του υδρολογικού καθεστώτος, και συνεπώς να 
τεκµηριώσει το «αδιατάρακτο» των σταθµών αναφοράς (reference sites) για τα βιολογικά 
δείγµατα που απαιτεί η οδηγία 2000/60Κ/ΕΕ στο παράρτηµα ΙΙ (Chatzinikolaou et al. 2008), 

 να µετρήσει και/ή να προβλέψει την επίπτωση στα χαρακτηριστικά των ενδιαιτηµάτων του 
ποταµού από κάποιο συγκεκριµένο έργο, 

 να διευκολύνει στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων αξιολογώντας τα διαφορετικά τµήµατα 
του ποταµού ή διαφορετικών ποταµών, 

 να προτείνει δράσεις και έργα για την επανόρθωση του ποτάµιου συστήµατος προς µια 
φυσικότερη κατάσταση. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1. Υδροχηµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αλιάκµονα στην υπολεκάνη του 
Ιλαρίωνα 

Ο Αλιάκµονας ανήκει στην υδροχηµική ζώνη ΙΙ (Skoulikidis et al. 2006), που χαρακτηρίζεται από 
υψηλές ποτάµιες συγκεντρώσεις µαγνησίου, πυριτίου και οξυ-ανθρακικών, ως αποτέλεσµα της 
αποσάθρωσης βασικών/υπερβασικών πετρωµάτων. Τα νερά του κυρίου ρου, ανήκουν στον πλέον 
κοινό ελληνικό χηµικό τύπο, τον ασβεστούχο διτανθρακικό (Ca > Mg > Na > K – HCO3 > SO4 > 
Cl), όπου η συγκέντρωση του µαγνησίου είναι ελαφρώς µικρότερη αυτής του ασβεστίου (2,06 και 
2,29 meq/l αντίστοιχα), ενώ η ψηλή ιοντική σχέση Νa+/Cl- (1,5) φανερώνει την επίδραση της 
αποσάθρωσης των όξινων µαγµατικών και µεταµορφωµένων πετρωµάτων της λεκάνης απορροής. 
Στον άνω ρου του ποταµού (θέσεις Πισοδέρι, Ανταρτικό, Μελάς), λόγω της επικράτησης 
µαγµατικών/ µεταµορφωµένων πετρωµάτων, η αγωγιµότητα του ποταµού είναι πολύ χαµηλή (περί 
τα 55 µS/cm), ενώ λόγω της επίδρασης οφιολίθων, το µαγνήσιο είναι το επικρατούν κατιόν 
(Skoulikidis et al. 2002). 
 
Σύµφωνα µε δεδοµένα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το ποτάµι στη θέση Ιλαρίων 
παρουσιάζει σχετικά χαµηλή µέση ετήσια θερµοκρασία νερού (13,5 οC), µε µεγάλη µηνιαία 
διακύµανση (St dev: 6,9 oC), σαν αποτέλεσµα της µεγάλης εισροής νερού από τα χιόνια. Αντίθετα, 
σε υπερετήσια βάση (1980-2003) η θερµοκρασία διατηρείται σχετικά σταθερή (St dev: 1 oC) µε 
µικρή ανοδική τάση κατά 0,01 οC/έτος. 

5.1.1. Πηγές ρύπανσης 

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα αφορούν στη διάθεση επεξεργασµένων 
και µη αστικών λυµάτων, στη γεωργία και την κτηνοτροφία και στις σχετικές µονάδες: σφαγεία, 
τυροκοµεία, µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, τµήµα των αποβλήτων των οποίων καταλήγουν 
στο υδρογραφικό δίκτυο. 
 
Τα αστικά λύµατα αποτελούν ίσως τη σηµαντικότερη πηγή ρύπανσης για το υδρογραφικό δίκτυο. 
Με βάση παλαιότερη µελέτη που συµπεριέλαβε την λεκάνη απορροής του Πολυφύτου 
(Σκουλικίδης & συν. 1997), τα λύµατα των οικισµών Γάβρου, Κοροµηλιάς και Μανιάκων (ανάντη 
Άργους Ορεστικού), όπως και του Άργους Ορεστικού, κατέληγαν απ’ ευθείας στον Αλιάκµονα. 
Τα λύµατα του Νεστορίου κατέληγαν επίσης ανεπεξέργαστα στον παραπόταµο ονόµατι 
Αλιάκµων, ενώ η υπερχείλιση της λίµνης της Καστοριάς, τα επεξεργασµένα απόβλητα της πόλης 
της Καστοριάς και τα ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα του οικισµού Μηλίτσα κατέληγαν και αυτά 
στον Αλιάκµονα. Ανεπεξέργαστα λύµατα της πόλης των Γρεβενών επιβάρυναν τον Γρεβενίτη και 
αυτά των οικισµών Παλαιοχώρι, Σάκκα και Κηπουργιό τον Βενέτικο. Τέλος, προς τα κατάντη, η 
Ελάτη και το Χρώµιο διέθεταν τα αστικά λύµατα στον Αλιάκµονα. 
 
Σήµερα, σύµφωνα µε πρόσφατα (2007) στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µόνο οι πόλεις της  Καστοριάς 
και των Γρεβενών διαθέτουν µονάδες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (µε 
αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου), ενώ οι άλλες πόλεις και οικισµοί της λεκάνης απορροής 
του Ιλαρίωνα εξακολουθούν να διαθέτουν τα λύµατά τους στο Αλιάκµονα ή στους παραποτάµους 
του. Σηµειώνεται ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε, από το 1999, έχει συµπεριλάβει τον Γρεβενίτη στις 
ευαίσθητες περιοχές από πλευράς τροφικών συνθηκών, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/ΕΕC, και 
µε το δεδοµένο αυτό κατασκευάσθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων (ΜΕΑΛ).   
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Λόγω του ορεινού ανάγλυφου, µόνο το 21% ή ~ 1000 km2 της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα 
καλλιεργούνται (Κουϊµτζής & συν. 1993). Σύµφωνα µε τους Σκουλικίδης & συν. (1997), η χρήση 
συνθετικών λιπασµάτων στους νοµούς Γρεβενών και Καστοριάς έφθανε περί τους 60.000 τόνους, 
ενώ στους δύο νοµούς υπήρχαν περί τις 40 κτηνοτροφικές µονάδες και µικρές βιοµηχανικές και 
βιοτεχνικές µονάδες: 7 σφαγεία, 5 τυροκοµεία, 1 γαλακτοκοµείο, 5 βυρσοδεψεία και πάνω από 
100 εργαστήρια γουναρικών (όλα στο Ν. Καστοριάς), 5 υφαντουργεία, 3 ιχθυοτροφεία και 4 
λατοµεία.  

5.1.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου 

Είναι γνωστό ότι η παροχή αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που ρυθµίζουν 
την ποιότητα ενός ποταµού. Η επίδραση της παροχής στην ποιοτική σύσταση του νερού γίνεται µε 
δύο τρόπους: α) η µεταβολή της παροχής µεταβάλλει τη συγκέντρωση των ποιοτικών παραµέτρων 
του νερού (π.χ. η αύξηση της παροχής αυξάνει τον όγκο του νερού που επιφέρει αραίωση, δηλαδή 
µείωση των συγκεντρώσεων των ποιοτικών στοιχείων, βλ. Εικ. 12, µείωση της αγωγιµότητας τον 
Απρίλιο, λόγω αύξησης της παροχής) και β) η απότοµη αύξηση της παροχής, ιδιαίτερα µετά τη 
ξηρή περίοδο, αλλά και στη διάρκεια του χειµώνα, προκαλεί φαινόµενα έκπλυσης των 
πληµµυρικών επιφανειών του ποταµού µε αποτέλεσµα τη µεταφορά ιζηµάτων και εν διαλύσει 
συστατικών από τα χερσαία συστήµατα στο ποτάµιο σύστηµα (Skoulikidis 1993). Με αυτό τον 
τρόπο αυξάνονται τα φορτία των ποιοτικών στοιχείων (π.χ. θρεπτικών που ξεπλένονται από τα 
αγροτικά εδάφη) και είναι δυνατόν ακόµη και να επέλθει αύξηση της συγκέντρωσής τους στο 
ποτάµιο νερό, παρά την παράλληλη αύξηση της παροχής. Στον Αλιάκµονα, η µέση µηνιαία 
παροχή παρουσιάζει πολύ µεγάλη αυξοµείωση στη διάρκεια του έτους (Εικ. 11) οπότε έχει 
πληµµυρικό χαρακτήρα (flush type river), µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αύξηση της 
αγωγιµότητας το Μάρτιο και αύξηση της συγκέντρωσης των θρεπτικών το Φεβρουάριο-Μάρτιο 
(Εικ. 12 και 13). 
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Εικόνα 11: Λόγος µεταξύ µέγιστης µηνιαίας και ελάχιστης µηνιαίας παροχής στα 

µεγάλα Βαλκανικά ποτάµια.  
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Σηµειώνεται ότι η µέγιστη τιµή στον Ευρώτα οφείλεται στο γεγονός ότι το ποτάµι αυτό 
παρουσιάζει περιοδική ροή. Συνεπώς από τα Βαλκανικά ποτάµια συνεχούς ροής ο Αλιάκµονας 
παρουσιάζει τη µέγιστη «πληµµυρικότητα». 
 
Από τη συσχέτιση µεταξύ (µηνιαίας στιγµιαίας) παροχής και αγωγιµότητας φαίνεται ότι η χηµεία 
του ποταµού στη διάρκεια του χειµώνα επηρεάζεται από σηµαντικά φαινόµενα έκπλυσης. Την 
άνοιξη επικρατούν φαινόµενα αραίωσης, ενώ το καλοκαίρι/φθινόπωρο η συγκέντρωση των 
αλάτων αυξάνεται λόγω εξάτµισης και συνεισφοράς της βασικής απορροής στην παροχή του 
ποταµού (Εικ. 12). Ακολουθώντας την εποχική συµπεριφορά των κυρίων στοιχείων του νερού, τα 
νιτρικά παρουσιάζουν αυξηµένες συγκεντρώσεις την περίοδο των υψηλών νερών, λόγω των 
εκπλύσεων γεωργικών γαιών και της συνεισφοράς φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων που 
τροφοδοτούν το ποτάµι. Αντίθετα, ο φώσφορος (Εικ. 13) παρουσιάζεται πιο αυξηµένος κατά τους 
θερινούς µήνες, λόγω της επίδρασης σηµειακών πηγών ρύπανσης σε χαµηλές απορροές. 

 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 12:. Μηνιαία διακύµανση της 
παροχής και της αγωγιµότητας στον 
Αλιάκµονα στη θέση Ιλαρίων (δεδοµένα Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και 
∆ΕΗ, µέσοι όροι περιόδου 1980-2000). 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 13: Μηνιαία διακύµανση της 
συγκέντρωσης νιτρικών και ολικού 
φωσφόρου στον Αλιάκµονα στη θέση 
Ιλαρίων (δεδοµένα Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, µέσοι όροι 
περιόδου 1980-2000). 

 
 
 

Η Εικ. 14 παρουσιάζει την διαχρονική µεταβολή των θρεπτικών στη θέση Ιλαρίων, σύµφωνα µε 
δεδοµένα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σηµειώνεται η αυξητική τάση της 
συγκέντρωσης των νιτρικών, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 0,06 mg/l Ν-ΝΟ3 (ή 10% ανά έτος σε σχέση 
µε τη µέση υπερετήσια συγκέντρωση). Σαν αποτέλεσµα της εντατικοποίησης της γεωργίας, µετά 
το 1990 κυριάρχησε η µέτρια κατάσταση ως προς τα νιτρικά. Οι συγκεντρώσεις των άλλων 
θρεπτικών για το διάστηµα που διατίθενται δεδοµένα (1980-94) δεν παρουσιάζουν σαφή 
διαχρονική τάση.  
 



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

 

 - 48 -

N-NO3
y = 0,0587x + 0,0443

R2 = 0,5147

0

0,5

1

1,5

2

2,5

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

N
-N

O
3,

 N
-N

O
2,

 N
-N

H
4,

 T
P

 (m
g/

l) N-NO3

N-NO2*10

Ν-ΝΗ4

ΤΡ*10

 
Εικόνα 14: ∆ιαχρονική µεταβολή των συγκεντρώσεων θρεπτικών στον Αλιάκµονα στο σταθµό 

του Ιλαρίωνα (δεδοµένα Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων). 
 
Από την σύγκριση των δεδοµένων των  Skoulikidis et al. (2002) για την περίοδο Ιούλιος 1996 και 
Μάρτιος 1997 µε στοιχεία του Skoulikidis (1989) της περιόδου 1983-84  (τέσσερεις εποχικές 
δειγµατοληψίες), φαίνεται ότι στη διάρκεια των 14 ετών που µεσολάβησαν η µέση αύξηση των 
νιτρικών ήταν 19%, ενώ η αντίστοιχη των  φωσφορικών έφθασε στο 40%.  
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Εικόνα 15: ∆ιαχρονική µεταβολή της αγωγιµότητας και των συγκεντρώσεων χλωριόντων 

στον Αλιάκµονα στο σταθµό του Ιλαρίωνα (δεδοµένα Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων). 

Η Εικ. 15 παρουσιάζει την διαχρονική µεταβολή της αγωγιµότητας και των χλωριόντων στο 
σταθµό του Ιλαρίωνα. Πιθανολογείται ότι η ανοδική τάση που παρουσιάζουν αυτές οι δύο 
παράµετροι οφείλεται στην αλάτωση των εδαφών που προκαλείται από την εντατική άρδευση. 
Στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι, ο κύριος µηχανισµός εµπλουτισµού του 
ποταµού µε άλατα, είναι η έκπλυση εδαφών λόγω πληµµυρικών φαινοµένων στη διάρκεια του 
χειµώνα (Εικ. 12). Άλλωστε, παρόµοιες τάσεις παρουσιάζουν και άλλα ποτάµια της χώρας 
(Skoulikidis 2008). Όσον αφορά τα χλωριόντα, δεν αποκλείεται στην αύξηση των συγκεντρώσεών 
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τους να συνεισφέρουν και τα αστικά λύµατα, τα οποία εκτός από ενώσεις του αζώτου και του 
φωσφόρου περιέχουν και χλωριόντα. 
 
Ένας άλλος λόγος για τη διαχρονική υποβάθµιση της ποιότητας του ποταµού είναι και η µείωση 
της παροχής του (Εικ. 16), που έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του βαθµού αραίωσης των 
διαλυµένων αλάτων και ρυπαντών.  
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Εικόνα 16: ∆ιαχρονική µεταβολή της παροχής στον Αλιάκµονα στο σταθµό του Ιλαρίωνα 

(δεδοµένα ∆ΕΗ) 

 
Σύµφωνα µε δεδοµένα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η µέση υπερετήσια (1980-
2000) συγκέντρωση θρεπτικών στη θέση Ιλαρίων είναι: 0,68 mg/l N-NO3, 8,2 µg/l N-NO2, 0,14 
mg/l N-NH4 και 0,02 mg/l P-PO4. Με βάση τις παραπάνω συγκεντρώσεις, και σύµφωνα µε 
σύστηµα ταξινόµησης Ελληνικών ποταµών (Skoulikidis et al. 2006), η κατάσταση του ποταµού 
στη θέση αυτή ως προς τα νιτρικά τα νιτρώδη, την αµµωνία και τον ολικό φώσφορο είναι καλή 
(κοντά στα όρια καλής/ µέτριας κατάστασης).  
 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των Σκουλικίδη & συν. (1997) και µε βάση το παραπάνω σύστηµα 
ταξινόµησης, η ποιότητα 16 σταθµών της υπολεκάνης απορροής του Ιλαρίωνα ως προς τα 
θρεπτικά κυµάνθηκε από υψηλή έως ανεπαρκής (Πίνακες 7, 8). O άνω ρους του κυρίου κλάδου 
(θέσεις Πισοδέρι, Ανταρτικό) είχε υψηλή ποιότητα. Στη θέση Γάβρος η ποιότητα ήταν καλή. Στη 
γέφυρα Άργους Ορεστικού-Aµµουδάρας και στη γέφυρα Άργους Ορεστικού-Νεάπολης η 
ποιότητα ήταν µέτρια, ενώ προς τα κατάντη (γέφυρα Νεάπολης-Σιάτιστα, γέφυρα Γρεβενών-
Κνίδη και µονή Ιλαρίωνα) η κατάσταση ήταν και πάλι καλή. Από τους παραπόταµους του 
Αλιάκµονα, ο Μελάς και ο Βενέτικος παρουσίασαν υψηλή κατάσταση, ο Βροχοπόταµος, ο 
«Αλιάκµονας» (αριστερός κλάδος – θέση Νεστόριο), η Πραµόριτσα, ο Σαραντάπορος και ο 
Γρεβενίτης καλή, ενώ ανεπαρκής ήταν η κατάσταση στην εκροή της λίµνης Καστοριάς.  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία των Lazaridou-Dimitriadou et al. (2000) για τον Σεπτέµβριο 1995, η 
κατάσταση των θρεπτικών στον κύριο ρου του Αλιάκµονα  κυµάνθηκε από καλή (στον κάτω ρου) 
έως µέτρια (στον µέσο ρου), ενώ η εκροή της Καστοριάς παρουσίασε κακή κατάσταση (Πίνακες 
7, 8). 
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Τέλος, σύµφωνα µε δεδοµένα των Voutsa et al. (2001) για τα διαστήµατα Φεβρουάριος 1997 και 
∆εκέµβριος 1998, η κατάσταση του Αλιάκµονα σε όλο το µήκος του κύριου κλάδου του (θέσεις 
γέφυρα Άργους Ορεστικού-Aµµουδάρας, γέφυρα Γρεβενών-Κνίδη και µονή Ιλαρίωνα) ήταν 
µέτρια (Πίνακας 7).  
 
Όσον αφορά στα φορτία αζώτου και φωσφόρου που καταλήγουν ετήσια σε διαλυµένη µορφή στην 
τεχνητή λίµνη του Πολυφύτου µέσω του Αλιάκµονα, αυτά υπολογίσθηκαν µε τα δεδοµένα της 
περιόδου 1996-97 (δύο δειγµατοληψίες) και µε βάση τη µέση υπερετήσια παροχή, σε 1073 τόνους 
άζωτο και 130 τόνους φώσφορο (Σκουλικίδης & συν. 1997). Σηµειώνεται ότι στο συνολικό 
φορτίο αζώτου και φωσφόρου πρέπει να συνυπολογισθεί και αυτό που µεταφέρεται σε 
σωµατιδιακή µορφή. Από εκτιµήσεις των Σκουλικίδη & συν. (1997), το ετήσιο φορτίο ιζήµατος 
που καταλήγει στον ταµιευτήρα µέσω του Αλιάκµονα ανέρχεται σε 2,295 εκ. τόνους. 
 
Η Εικ. 17 απεικονίζει τη διακύµανση του βαθµού κορεσµού του οξυγόνου στο υδάτινο σύστηµα 
του άνω ρου του Αλιάκµονα, σύµφωνα µε δεδοµένα των Σκουλικίδη & συν. (1997). Οι χαµηλές 
τιµές αυτού του δείκτη οξυγόνωσης των νερών στην εκροή της Καστοριάς (κανάλι Γκιόλι) και 
στον Γρεβενίτη το καλοκαίρι, οφείλεται στην κατανάλωση οξυγόνου κατά την οξείδωση αστικών 
κυρίως λυµάτων. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιµές του δείκτη στους περισσότερους σταθµούς στη 
διάρκεια του καλοκαιριού αποδίδεται σε δράσεις φωτοσύνθεσης. 
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Εικόνα 17: Χωρική και χρονική µεταβολή του ποσοστού κορεσµού του οξυγόνου στην 

υπολεκάνη του Ιλαρίωνα (δεδοµένα, Skoulikidis et al. 2002). 

 
Όµως ο Αλιάκµονας δεν είναι επιβαρυµένος µόνο µε οργανικό υλικό και θρεπτικά συστατικά, 
αλλά και µε τοξικούς µικρορύπους.   
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Επισκόπηση των Kostantinou  et al. (2006) για τα επίπεδα φυτοφαρµάκων στα νερά των 
µεγαλύτερων ποταµών και λιµνών της χώρας, που συµπεριέλαβε ένα σταθµό στον Αλιάκµονα 

(Εικ. 17), έδειξε ότι ο Αλιάκµονας (και ο Λουδίας) 
έχουν τη µεγαλύτερη επιβάρυνση µε υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων. Ανιχνεύθηκαν υπολείµµατα 
οργανοχλω-ριούχων εντοµοκτόνων, η χρήση των 
οποίων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 
1972, µυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων (ο 
Αλιάκµονας παρουσίασε τη µεγαλύτερη 
συγκέντρωση του ζιζανιοκτόνου prometryne: 6100 
mg/l). 

 
 
 
 

Εικόνα 18: Θέσεις δειγµατοληψιών για αναλύσεις 
φυτοφαρµάκων (Kostantinou  et al. 2006) 

 
 

Αν και σύµφωνα µε τους Voutsa et al. (1995) οι συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων που 
προσδιορίστηκαν στα νερά του Αλιάκµονα βρέθηκαν χαµηλές, οι Karamanis et al. (2006), που 
µελέτησαν τους ποταµούς Αλιάκµονα, Πηνείο, Αχελώο, Καλαµά και Λούρο, διαπίστωσαν 
µέγιστη συγκέντρωση Ζn (224,8 µg/L) στον Αλιάκµονα στη θέση Πόρος.  
 
Η περιεκτικότητα του ποταµού σε ίνες αµιάντου περιστασιακά υπερβαίνει το όριο για το πόσιµο 
νερό (Κουϊµτζής & συν. 1993). Σηµειώνεται ότι συσχέτιση µεταξύ ινών αµιάντου που εισέρχονται 
στον οργανισµό µέσω του πόσιµου νερού και καρκινογένεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ 
διίστανται οι απόψεις σχετικά µε µηχανικές βλάβες στον οργανισµό (WHO 1996). 
 
Εργασία του Sawidis (1996) που αφορούσε στην ραδιενεργή επιβάρυνση ιζηµάτων ποταµών και 
λιµνών της Μακεδονίας, έδειξε ότι η λίµνη του Πολυφύτου παρουσίασε τη µέγιστη επιβάρυνση 
(Ra-228: 72,7 Bg/kg, Ra-226: 49,6 Bq/kg και Th-228: 44,1 Bq/kg). Οι υψηλές τιµές ραδίου 
αποδόθηκαν στην καύση λιγνίτη στα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια της ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα, ενώ 
του θορίου σε γεωλογικά αίτια (απατίτες).  
 
Στα πλαίσια του παρόντος έργου πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες µετρήσεις φυσικών και φυσικο-
χηµικών παραµέτρων, δειγµατοληψίες και αναλύσεις σε 21 θέσεις της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα 
(Εικ. 19). 
 
Η Εικ. 20 παρουσιάζει τη µεταβολή των συγκεντρώσεων των ιόντων µαγνησίου και χλωρίου και 
των πυριτικών κατά µήκος του ποταµού (συµπεριλαµβάνεται και ο Βενέτικος) και οι Εικ. 21 και 
22 την αντίστοιχη µεταβολή των συγκεντρώσεων των θρεπτικών. Το µαγνήσιο και τα πυριτικά 
αυξάνονται κατάντη της γέφυρας Γιακόβου, λόγω της συνεισφοράς των οφιολίθων κυρίως από 
την υπολεκάνη του ρέµατος Πραµόριτσα. Τα νιτρικά και τα χλωριόντα αυξάνονται στη γέφυρα 
της Πλατανιάς και στη συνέχεια µειώνονται σταδιακά, ενώ η αµµωνία, τα νιτρώδη και τα 
φωσφορικά αυξάνονται απότοµα στη γέφυρα της Πλατανιάς και στη συνέχεια µειώνονται 
σηµαντικά (Εικ. 20-22). Η χωρική µεταβολή των στοιχείων αυτών οφείλεται στην εκροή της 
λίµνης Καστοριάς. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις θρεπτικών (και κυρίως αµµωνίας, νιτρωδών και 
φωσφορικών) στον παραπόταµο Αλιάκµονα (Εικ. 21, 22) οφείλονται κυρίως σε αστικά λύµατα. Η 
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σηµαντική µείωση των νιτρικών στη θέση Καρπερό, οφείλεται και στη συνεισφορά καθαρού 
νερού από τον Βενέτικο, που παρουσιάζει χαµηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών (Εικ. 21, Πίνακες 7, 
8). 
 

 
 
  Εικόνα 19: Σταθµοί δειγµατοληψίας φυσικοχηµικών παραµέτρων στον ποταµό Αλιάκµονα. 
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Εικόνα 20: Χωρική διακύµανση των 
συγκεντρώσεων µαγνησίου, χλωρίου και 
πυριτικών στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 21: Χωρική διακύµανση των 
συγκεντρώσεων νιτρικών στην υπολεκάνη 
του Ιλαρίωνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 22: Χωρική διακύµανση των 
συγκεντρώσεων νιτρωδών, αµµωνιακών και 
φωσφορικών στην υπολεκάνη του 
Ιλαρίωνα. 
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Η µέση τιµή του BOD5 στον κύριο ρου του Αλιάκµονα ήταν 2,36 mg/l, µε µέγιστο 4,61 mg/l 
(Καρπερό) και ελάχιστο 1,35 mg/l (Κοροµηλιά). Η Εικ. 23 δείχνει την διακύµανση του BOD5 
κατά µήκος του κύριου κλάδου του Αλιάκµονα. Η προς τα κατάντη αύξηση του BOD5 οφείλεται 
στην επιβάρυνση του ποταµού από σηµειακές πηγές ρύπανσης (αστικά λύµατα και απόβλητα 
αγροτο-βιοµηχανικών µονάδων), που προκαλούν την αύξηση του οργανικού φορτίου του 
ποταµού. Για παράδειγµα ο Γρεβενίτης (κατάντη της ΜΕΑΛ) παρουσιάζει τη µέγιστη τιµή στη 
λεκάνη απορροής (6,12 mg/l BOD5). Η αύξηση του BOD5 στη θέση Καρπερό (κατάντη της 
συµβολής του Βενέτικου) δεν οφείλεται στο Βενέτικο, καθώς στη συµβολή το ποτάµι παρουσιάζει 
µόνο 1,45 mg/l BOD5, αλλά σε κάποιο άλλο ενδιάµεσο παραπόταµο που όµως δεν καλύφθηκε από 
µετρήσεις. Το ίδιο ισχύει και 
για τη θέση Γέφυρα 
Παναγιάς. Σε όλους τους 
παραπόταµους (πλην του 
Γρεβενίτη) οι τιµές του BOD5 
κυµαίνονται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα (0,6 – 2,5 
mg/l). 
 
 
 
Εικόνα 23: Χωρική διακύµανση 
του BOD5 κατά µήκος του 
κυρίου κλάδου του Αλιάκµονα 
στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα. 

 
Οι συγκεντρώσεις του BOD5 στην  υπολεκάνη του Ιλαρίωνα είναι υψηλότερες από αυτές που 
έχουν µετρηθεί στον Άραχθο (µέγιστο 4 mg/l; Kotti et al. 2005) και τον κάτω ρου του Στρυµώνα 
(4,1 mg/l; Voutsa et al. 2001), είναι όµως µικρότερες από τις τιµές που έχουν µετρηθεί σε 
επιβαρυµένα τµήµατα ποταµών. Για παράδειγµα, στον κάτω ρου του Αλιάκµονα, το BOD5 
έφθασε τα 17 mg/l (Voutsa et al. 2001). Στον Αξιό ο υπερετήσιος µέσος όρος κατάντη των 
Σκοπίων είναι 9,6 mg/L (Milovanovic 2007), στο Βουλγαρικό τµήµα του Στρυµώνα είναι κατά 
µέσο όρο 9,8 mg/l (Mihailov et al. 2001), ενώ στο ∆έλτα του Έβρου τους θερινούς µήνες  
κυµαίνεται µεταξύ 7,5-18 mg/l (Angelidis & Athanasiadis 1995). 
 
Η Εικ. 24 παρουσιάζει την διακύµανση του pH κατά µήκος του κύριου κλάδου του Αλιάκµονα. 
Το pH παρουσιάζει σταδιακή αύξηση προς τα κατάντη. ∆ύο είναι οι λόγοι για την αύξηση αυτή: 
α) η εξουδετέρωση της οξύτητας του νερού (που στον άνω ρου οφείλεται στην απουσία 
ανθρακικών πετρωµάτων), µέσω της διάλυσης ανθρακικών ορυκτών και ιδιαίτερα µέσω της 
αποσάθρωσης των οφιολίθων και β) η αύξηση της φωτοσύνθεσης που ευνοείται από την µείωση 
της ταχύτητας ροής, λόγω της προς τα κατάντη αύξησης της κοίτης, µε συνέπεια την 
αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση θρεπτικών από τα υδρόβια φυτά. Πράγµατι, παρά την οργανική 
επιβάρυνση, το ποτάµι παρουσιάζει µεγάλες συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου (Μ.Ο. κυρίου 
κλάδου 9,5 mg/l, ελάχιστο 6,3 στον Γρεβενίτη κατάντη της ΜΕΑΛ) και µεγάλο βαθµό κορεσµού 
(Μ.Ο. κυρίου κλάδου 120%, ελάχιστο 83% στον Γρεβενίτη κατάντη της ΜΕΑΛ), όπως και 
αυξητικές τάσεις προς τα κατάντη (παρά την αντίστοιχη αύξηση του BOD5), γεγονός που 
αποδίδεται σε δράσεις φωτοσύνθεσης και φυσικού αυτοκαθαρισµού. 
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Εικόνα 24: Χωρική 
διακύµανση του pH 
κατά µήκος του κυρίου 
κλάδου του Αλιάκµονα 
στην υπολεκάνη του 
Ιλαρίωνα. 

 
Η προφανής υπερίσχυση των δράσεων φωτοσύνθεσης έναντι αυτών της αναπνοής (εκτός της 
περίπτωσης της τάφρου Γκιόλι και του Γρεβενίτη), υποδεικνύει ότι το ποτάµιο σύστηµα είναι 
αυτότροφο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Εικ. 17). ∆εν αποκλείεται δε η 
φωτοσύνθεση να συνεισφέρει στην προς τα κατάντη µείωση της συγκέντρωσης θρεπτικών. 
 
Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τις κατηγορίες ποιότητας ποταµών ως προς το διαλυµένο οξυγόνο 
σύµφωνα µε το Νορβηγικό και το Γαλλικό σύστηµα ταξινόµησης. Σύµφωνα µε το Νορβηγικό 
σύστηµα (που είναι πιο αυστηρό), 12 σταθµοί παρουσίασαν υψηλή κατάσταση, 8 σταθµοί είχαν 
καλή κατάσταση και µόνο σε ένα σταθµό (Γρεβενίτης), η κατάσταση ήταν µέτρια. 
  
Πίνακας 6: Κατηγορίες ποιότητας ποταµών ως προς το διαλυµένο οξυγόνο (Cardoso et al. 2001). 

  υψηλή καλή µέτρια ανεπαρκής κακή 

Νορβηγία mg/l > 9 9–6.4 6.4-4 4-2 < 2 

Γαλλία mg/l > 7 7-5 5-3 3-1 < 1 

 
Ο Πίνακας 7 δίνει µία λεπτοµερή εικόνα των συγκεντρώσεων και της κατάταξης των θρεπτικών 
στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα σε θέσεις όπου υπάρχουν δεδοµένα διαφόρων µελετητών από 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, ο δε Πίνακας 8 συνοψίζει τις κλάσεις ποιότητας και τη σχετική 
βαθµολογία τους. 
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Πίνακας 7: Συγκεντρώσεις (mg/l) και κατάταξη ποιότητας* θρεπτικών (σύµφωνα µε τους Skoulikidis et al. 2006) στον κύριο ρου και σε 
παραποτάµους του άνω Αλιάκµονα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) σε διάφορες χρονικές περιόδους στο διάστηµα 1983 – 2007. 
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Πηγή 

Ν-ΝΟ3 1983-84 (4εποχές) 0,745  0,845    0,63   0,621 Skoulikidis (1989) 
 Σεπτέµβριος 95  0,063 0,968 1,557 1,177    0,471  Lazaridou-Dimitriadou et al. (2000)
 Ιουλ. 96, Μάρ. 97 1,000 0,460 3,000 10,85 2,800 0,165 1,150 0,13  0,67 Skoulikidis et al. (2002) 
 Φεβρ. 97-∆εκ. 98   0,940    0,840   0,71 Voutsa et al. (2001) 
  Αύγουστος 07   0,542 2,066   2,213 0,113   0,11 0,872   ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΥ 
Ν-ΝΟ2 Σεπτέµβριος 95  0,005 0,034 0,293 0,012    0,011  Lazaridou-Dimitriadou et al. (2000)
 Ιουλ. 96, Μάρ. 97 0,006 0,008 0,008 0,005 0,010 0,005 0,007 0,008  0,006 Skoulikidis et al. (2002) 
 Φεβρ. 97-∆εκ. 98   0,030    0,010   0,010 Voutsa et al. (2001) 
  Αύγουστος 07   0,008 0,027   0,035 0,005   0,005 0,015   ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΥ 
Ν-ΝΗ4 Σεπτέµβριος 95  0,026 0,177 1,356 0,041    0,028  Lazaridou-Dimitriadou et al. (2000)
 Ιουλ. 96, Μάρ. 97 0,002 0,285 0,002 6,120 0,110 0,075 0,045 0,003  0,055 Skoulikidis et al. (2002) 
 Φεβρ. 97-∆εκ. 98   0,230    0,230   0,290 Voutsa et al. (2001) 
  Αύγουστος 07   0,050 0,035   0,01 0,01   0,010 0,010   ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΥ 
Ρ-ΡΟ4 1983-84 (4εποχές) 0,039  0,059    0,032   0,036 Skoulikidis (1989) 
 Σεπτέµβριος 95  0,027 0,095 1,296 0,035    0,047  Lazaridou-Dimitriadou et al. (2000)
 Ιουλ. 96, Μάρ. 97 0,070 0,085 0,650 0,985 0,095 0,115 0,105 0,090  0,085 Skoulikidis et al. (2002) 
 Φεβρ. 97-∆εκ. 98   0,060    0,060   0,100 Voutsa et al. (2001) 
  Αύγουστος 07   0,036 0,029   0,052 0,026   0,026 0,026   ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΥ 

 
* Κλάσεις ποιότητας:    Υψηλή,   Καλή,   Μέτρια,   Ελλιπής,   Κακή    
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Πίνακας 8: Κλάσεις ποιότητας (και σχετική βαθµολογία) του κυρίου ρου και των παραποτάµων του άνω 
Αλιάκµονα ως προς τα θρεπτικά. 

 

 

Skoulikidis 
et al. 

(2002) 

Lazaridou-
Dimitriadou 

et al.  
(2000) 

ΕΛΚΕΘΕ 
(2007) 

Κύριος ρους    
Πισοδέρι 4,3   
Ανταρτικό 4,3   
Γάβρος 3,8   
Γεφ. Άργ. Ορεστικού – Αµµουδάρας 2,3 2,55 3,3 
Γεφ. Νεάπολης - Αργ. Ορεστικού 2,3 3,3 2,8 
Γεφ. Νεάπολης - Σιάτιστα 3,05   
Γεφ. Γρεβενών - Κοζάνης 3,8 3,3  
Παναγιά  3,55 3,55 
Ιλαρίων 3,3   
Παραπόταµοι    
Μελάς 3,8 3,3  
Βροχοπόταµος 4,05   
Παραπόταµος- "Αλιάκµων" 3,05 4,05 4,55 
Εκροή Λ. Καστοριάς 1,3 0,8  
Πραµόριτσα 3,05   
Σαραντάπορος 3,8  3,3 
Γρεβενίτης άνω ρους 3,3   
Γρεβενίτης κατάντη ΜΕΑΛ   2,05 
Βενέτικος άνω ρους  3,3 4,05 4,55 
Βενέτικος κάτω ρους  3,55  
Βούρινο   4,55 

Σηµείωση: Η κατάσταση στον Ιλαρίωνα σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων για την περίοδο 1980-94 είναι καλή (3,05). 

5.1.3. Συµπεράσµατα 

Το υδρογραφικό δίκτυο του Αλιάκµονα στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα είναι αποδέκτης 
σηµαντικού οργανικού φορτίου, αποτέλεσµα της απουσίας Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών 
Λυµάτων (ΜΕΑΛ), της πληµµελούς λειτουργίας των δύο υπαρχόντων (Καστοριάς και Γρεβενών) 
και της προφανούς έλλειψης ή/και πληµµελούς λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας αγροτο-
βιοµηχανικών αποβλήτων. Παρόλα αυτά, όπως µαρτυρούν οι δείκτες οργανικής επιβάρυνσης 
(διαλυµένο οξυγόνο, BOD5, ολικό φώσφορο), φαίνεται ότι κάποιες διεργασίες φυσικού 
αυτοκαθαρισµού (π.χ. αραίωση των ρύπων µέσω της συνεισφοράς καθαρού νερού, φωτοσύνθεση) 
δρουν ακόµη αποτελεσµατικά, οδηγώντας το ποτάµι σε ανάκαµψη. Σοβαρές εξαιρέσεις συνιστούν 
η τάφρος υπερχείλισης της λίµνης Καστοριάς και ο Γρεβενίτης κατάντη της ΜΕΑΛ (Εικ. 25). 
Επιπρόσθετα, το υδάτινο σύστηµα δέχεται και τις πιέσεις αγροτικών δραστηριοτήτων. Έτσι, όσον 
αφορά στα θρεπτικά, το ποτάµι παρουσιάζει πιο υποβαθµισµένη εικόνα, κυρίως λόγω 
νιτρορύπανσης. Αυτή γίνεται πιο εµφανής κατά την υγρή περίοδο, όταν ξεπλένονται τα γεωργικά 
εδάφη. Τα αστικά λύµατα του Άργους Ορεστικού και των ανάντη οικισµών και ιδιαίτερα η εκροή 
της λίµνης Καστοριάς συνεισφέρουν κυρίως αµµωνιακά και νιτρώδη, υποβαθµίζοντας 
περισσότερο την κατάσταση του ποταµού. Έτσι, κατά µήκος του κύριου κλάδου του Αλιάκµονα, 
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η ποιότητα ως προς τα θρεπτικά µεταπίπτει από καλή (στον άνω ρου), σε µέτρια (µεταξύ γέφυρας 
Άργους Ορεστικού – Αµµουδάρας και γέφυρας Νεάπολης - Άργους Ορεστικού), για να 
αναβαθµισθεί και πάλι σε καλή (µέχρι και τον Ιλαρίωνα). Στην προς τα κατάντη αναβάθµιση της 
ποιότητας του ποταµού συνεισφέρουν οι εισροές σχετικά καθαρών παραποτάµων, και ιδιαίτερα 
του Βενέτικου, που παρουσιάζει µεγάλη απορροή και καλή ποιότητα, δράσεις φυσικού 
αυτοκαθαρισµού και πιθανά διεργασίες αφοµοίωσης µέσω της φωτοσύνθεσης. Με δεδοµένη τη 
διαχρονική αύξηση της ρύπανσης, όπως µαρτυρά η διαχρονική συµπεριφορά των νιτρικών και 
των φωσφορικών, σε συνδυασµό µε την ελλιπή περιβαλλοντική προστασία και την µείωση της 
αυτοκαθαριστικής ικανότητας του ποταµού, αναµένεται περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας του 
υδρογραφικού δικτύου και εξάπλωση της µέτριας κατάστασης. Σηµειώνεται ότι στη γέφυρα 
Νεάπολης – Σιάτιστα και στον Ιλαρίωνα, η ποιότητα βρίσκεται κοντά στο όριο καλής/µέτριας 
κατάστασης. Είναι προφανές ότι η προβλεπόµενη τεχνητή λίµνη του Ιλαρίωνα, ως τελικός 
αποδέκτης, θα επιβαρύνεται µε ρύπους και θρεπτικά συστατικά. Ήδη µάλιστα η λίµνη του 
Πολυφύτου παρουσιάζει τάσεις ευτροφισµού (Σκουλικίδης & συν. 1997), ενώ η συγκέντρωση 
φωσφόρου στον Ιλαρίωνα υπερβαίνει τα 25 µg/l, τιµή που έχει θέσει σαν όριο, η ΕΕ, για τον 
ευτροφισµό (Πίνακας 7). Άµεση είναι η ανάγκη εγκατάστασης δικτύου παρακολούθησης της 
ποιότητας του ποταµού (που θα συµπεριλαµβάνει ουσίες προτεραιότητας) στα πλαίσια της 
εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, η κατασκευή ΜΕΑΛ, η βελτίωση της λειτουργίας των 
υπαρχόντων, ο εξοπλισµός και η αποτελεσµατική λειτουργία µονάδων επεξεργασίας αγροτο-
βιοµηχανικών αποβλήτων και η εφαρµογή βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Στα πλαίσια αυτά, 
συµπεριλαµβάνεται και η εξυγίανση της λίµνης της Καστοριάς, η οποία προβλέπεται στον 
προγραµµατικό σχεδιασµό του ∆ήµου Καστοριάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 25: Σταθµός κατάντη του βιολογικού, στον π. Γρεβενίτη. Εµφανής η οργανική ρύπανση στις 
όχθες
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5.2. Γεωµορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της υδρολογικής 
λεκάνης του Αλιάκµονα, χρήσεις γης και υδατικό ισοζύγιο στην υπολεκάνη του 
Ιλαρίωνα 

5.2.1. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης 

Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, ο Αλιάκµονας ήταν ένας από τους ποτάµιους θεούς, που είχε γεννηθεί 
από τον Ωκεανό και την Τηθύ. Το όνοµα είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, 
θάλασσα) και από το ακµών (αµόνι). Μέχρι τον Μεσαίωνα ο ποταµός ήταν πλωτός και επέτρεπε 
την επικοινωνία της Βέροιας µε τα σηµαντικά λιµάνια του Θερµαϊκού, όπως η Πύδνα και, 
αργότερα, η Θεσσαλονίκη. 
 
O Αλιάκµονας (ή Ιντζέ Καρασού) είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός (314 km) που ρέει 
αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος και ένα από τα µεγάλα σε παροχή ποτάµια της Ελλάδας. Η 
λεκάνη του έχει επιφάνεια 9210 km2 και ορίζεται βόρεια από τα Όρη Βέρνον και Βέρµιο, δυτικά 
από τη Βόρεια Πίνδο, νότια από τα Χάσια και τα Καµβούνια, και ανατολικά από τα Πιέρια Όρη, 
καλύπτοντας τους νοµούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και τµήµα των νοµών Πέλλας, Ηµαθίας 
και Φλώρινας. 
 
Ο ποταµός σχηµατίζεται στην περιοχή του νοµού Καστοριάς µε τη συµβολή των ρεµάτων 
Κοροµηλιάς και Νεστόριου, που πηγάζουν από τα όρη Βαρνούντας, Βίτσι και Βόϊο Γράµµου 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια διέρχεται από το Άργος Ορεστικού, όπου δέχεται τα νερά των µικρών 
ποταµών Βέλα και Στραβοπόταµου από τη πλευρά της Πίνδου. Νοτιότερα δέχεται διαδοχικά τη 
συµβολή του καναλιού (Γκιόλη ή Γκιολέ) που µεταφέρει ποσότητες νερού από τη λίµνη 
Καστοριάς και µερικών ακόµη µικρών παραποτάµων (Βέλας, Πραµόριτσα και Γρεβενίτης από την 
πλευρά της Πίνδου, Μύριχος από το Άσκιο όρος). Νότια της πόλης των Γρεβενών, στην περιοχή 
Καλοχίου, συµβάλει µε το µεγάλο παραπόταµο Βενέτικο, που έχει µήκος 46 km. Στην περιοχή 
που θα κατακλυσθεί από τον ταµιευτήρα του Ιλαρίωνα, ο Αλιάκµονας δέχεται τα νερά µικρών 
παραπόταµων (Σιούτσα, Μελίσσια, Λάκκος) και συνεχίζοντας βορειοανατολικά καταλήγει στον 
ταµιευτήρα Πολυφύτου. 
 
Ο ταµιευτήρας αυτός εκτείνεται από την περιοχή του Ρυµνίου, σε µήκος 30 km περίπου, ως το 
οµώνυµο φράγµα και τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ∆ΕΗ. Αµέσως µετά, ο Αλιάκµονας έρεε µε 
ευρεία κοίτη ανάµεσα στα όρη Βέρµιο και Πιέρια µέχρι να φτάσει στην περιοχή της Αγίας 
Βαρβάρας. Στο τµήµα αυτό της διαδροµής έχουν τώρα δηµιουργηθεί δύο ταµιευτήρες µε τα 
αντίστοιχα φράγµατα, της Σφηκιάς και των Ασωµάτων, που λειτουργούν ως υδροηλεκτρικά. Στην 
περιοχή της Αγίας Βαρβάρας υπάρχει ένα ακόµη µικρότερο φράγµα, που λειτουργεί ως δεξαµενή 
αναρρύθµισης για αρδευτικούς σκοπούς. Από εκεί ο Αλιάκµονας εισέρχεται στην πεδιάδα του 
νοµού Ηµαθίας, όπου και δέχεται τα νερά της Τάφρου 66 (Τ66) στην οποία συµβάλλουν οι 
παραπόταµοι Εδεσσαίος, Αράπιτσα, Μογλενίτσας και Τριπόταµος. Ο ποταµός εκβάλλει στο 
Θερµαϊκό κόλπο, λίγο νοτιότερα από τις εκβολές του Αξιού ποταµού, δηµιουργώντας ένα 
εκτεταµένο δέλτα πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Το δέλτα του Αλιάκµονα, µαζί µε το ∆έλτα του 
Αξιού, τις εκβολές του Λουδία και τις Αλυκές Κίτρους αποτελούν υγρότοπο διεθνούς σηµασίας 
και προστατεύονται από τη συνθήκη Ραµσάρ. 
 
Οι κυριότερες υπολεκάνες του Αλιάκµονα είναι των: Περιφερειακής Τάφρου (1443 km2), 
Βενέτικου (871 km2), Πραµόριτσα (386 km2), της κλειστής λίµνης Καστοριάς (353 km2), 
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Εδεσσαίου (292 km2), Τριπόταµου (252 km2), Αράπιτσα (178 km2) και Γρεβενίτικου (117 km2) 
(ΥΠΑΝ 2003). 

5.2.2. Γεωλογική εξέλιξη της λεκάνης  

Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στην παλαιο-οπισθοτάφρο του ελληνικού τόξου. Στην περιοχή 
βρέθηκαν ιζήµατα θαλάσσιου χαρακτήρα που χρονολογούνται από το Ανώτερο Ηώκαινο και 
υποδηλώνουν ότι κατά την περίοδο αυτή η περιοχή καλυπτόταν από θάλασσα (Brunn 1956). 
Παρά τις ποικίλες απόψεις, είναι γενικά αποδεκτοί τέσσερις παράγοντες που χαρακτηρίζονται 
καθοριστικοί για τη διαµόρφωση του σηµερινού ανάγλυφου της λεκάνης του Αλιάκµονα: οι 
ανοδικές κινήσεις του εδάφους, η έντονη προσχωµατική δράση των τοπικών ποταµών, η άνοδος 
της θαλάσσιας στάθµης και πιο πρόσφατα η ανθρώπινη επέµβαση. 
 
Η λεκάνη του Αλιάκµονα διαµορφώθηκε κατά την Αλπική Ορογένεση µε τεκτονικά φαινόµενα 
και αποτελεί µέρος ενός µεγάλου τεκτονικού βυθίσµατος που χωρίζεται σε επιµέρους κλιµακωτά 
βυθίσµατα, του Αλιάκµονα, του Λουδία και των Γιαννιτσών (39). Σύµφωνα µε τους Hinsbergen et 
al. (2005), κατά το Κατώτερο Μειόκενο–Πλειόκενο (πριν περίπου 4-8 εκ. χρόνια) η λεκάνη του 
Αλιάκµονα άρχισε να πληρώνεται µε λιγνιτικά ιζήµατα. Η σεισµική δραστηριότητα που 
παρατηρείται στην περιοχή υποδηλώνει ότι τα τεκτονικά φαινόµενα βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη. 
Το κατώτερο τµήµα της λεκάνης αναπτύσσεται εντός της Πελαγονικής γεωτεκτονικής ζώνης, ενώ 
το υπόλοιπο τµήµα αναπτύσσεται εντός της Μεσοελληνικής αύλακας και περιορίζεται δυτικά από 
τη ζώνη Ωλονού Πίνδου. Τα αλπικά ιζήµατα στην ευρύτερη περιοχή τοποθετούνται γεωτεκτονικά 
στην ενότητα της Αλµωπίας. 
 
Στην αρχή του τεταρτογενούς έλαβαν χώρα µεγάλες τεκτονικές κινήσεις στον ελληνικό χώρο και 
το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καταλήφθηκε από τη θάλασσα. Ο βυθός της θάλασσας 
παρουσίαζε αυξοµειώσεις λόγω των ανοδικών – καθοδικών τεκτονικών και ευστατικών κινήσεων, 
µε συνέπεια οι ακτές της θάλασσας να αλλάζουν συνεχώς θέση. Κατά τις παγετώδεις περιόδους η 
στάθµη της θάλασσας κατέβηκε σηµαντικά ∆εν είναι ακριβώς γνωστό πότε σχηµατίσθηκε ο 
ποταµός Αλιάκµονας και ποιο ήταν το αρχικό του σχήµα. Σύµφωνα µε τον Brunn (1956) κατά τις 
παγετώδεις περιόδους η περιοχή του Άνω και Μέσου Αλιάκµονα καταλαµβανόταν από λίµνες. 
Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε άνοιγµα ανάµεσα στους ορεινούς όγκους που περιέκλειαν τις λίµνες 
και το νερό βρήκε διέξοδο προς τη θάλασσα, σχηµατίζοντας τον ποταµό. Αρχικά, ο ποταµός 
χυνόταν στον ποταµό Αξιό, του οποίου ήταν παραπόταµος, όπως επίσης και ο ποταµός Πηνειός 
της Θεσσαλίας, δεδοµένου ότι οι εκβολές του Αξιού εκείνη την εποχή βρισκόταν πολύ νοτιότερα 
από ότι είναι σήµερα (Brunn 1956).  
 
Στο τέλος των παγετωδών περιόδων η θαλάσσια στάθµη ήταν ακόµα πολύ χαµηλότερη από τη 
σηµερινή, µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος της σύγχρονης υφαλοκρηπίδας να είναι ξηρά. Προς το 
τέλος της κατώτερης Παλαιολιθικής (15000 π.Χ.), φαίνεται πως υπήρχαν στην περιοχή αρκετές 
και εκτεταµένες λίµνες, όπως αυτή των Γιαννιτσών. Με τη σταδιακή άνοδο της θερµοκρασίας, η 
στάθµη της θάλασσας ανυψώνονταν και κατά το τέλος της 7ης χιλ. π.Χ. το αλµυρό νερό 
εισχώρησε στη λίµνη των Γιαννιτσών. Σταδιακά οι θαλάσσιες αποθέσεις και οι αποθέσεις των 
δέλτα εξελίχθηκαν σε λιµναίες και ποταµοχειµάρρειες γύρω από τα κράσπεδα και ανώτερα άκρα 
της λεκάνης. Κατά την 6η χιλ. π.Χ. η θάλασσα έφτανε µέχρι την Πέλλα και προσέγγιζε τα 
Γιαννιτσά. Οι συνθήκες αυτές συνεχίστηκαν µέχρι τις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, όταν η Πέλλα 
εξυπηρετούσε σαν λιµάνι και η ακτή έφτανε σε ευθεία γραµµή µέχρι το ύψος των Γιαννιτσών. 
Όσο καιρό η θάλασσα παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα, οι ποταµοί Αξιός και Αλιάκµονας 
εναπόθεταν γρήγορα φερτά υλικά δηµιουργώντας διαδοχικά δέλτα. Στη συνέχεια η θάλασσα 
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άρχισε να υποχωρεί σαν αποτέλεσµα των προσχώσεων των ποταµών Αλιάκµονα, Γαλλικού, 
Αξιού και του Λουδία, σε συνδυασµό µε τις ανοδικές κινήσεις της περιοχής. Η απόσυρση της 
θάλασσας και οι αποθέσεις των ποταµών οδήγησαν στη δηµιουργία της λίµνης των Γιαννιτσών. 
Μέχρι το 100 µ.Χ. ο Αλιάκµονας και ο Λουδίας είχαν κοινές εκβολές στον Θερµαϊκό, καθώς όµως 
η θάλασσα αποσυρόταν, οι δύο ποταµοί άλλαξαν κοίτες προς την ακτή, γιατί οι παλιές 
πληρώθηκαν βαθµιαία από ιζήµατα (ΥΠΕΧΩ∆Ε 1992, Bintliff 1976). 
 
Ο Αλιάκµονας κατά την περίοδο 1934-1960 απέθετε στις εκβολές του περί τα 6,1*106 m3 φερτών 
υλών κάθε χρόνο. Το δέλτα του ποταµού Αλιάκµονα προχώρησε 3,5 km περίπου από το 1934 ως 
το 1974. Με την κατασκευή όµως των φραγµάτων παρατηρήθηκε κατακόρυφη µείωση του όγκου 
της στερεοπαροχής, γιατί τα φερτά υλικά κατακάθονται στους ταµιευτήρες. Παράλληλα το 
σύστηµα έχει υποστεί αλλοιώσεις που οφείλονται στη διευθέτηση της κοίτης του, σε 
εγγειοβελτιωτικά έργα, σε επιχωµατώσεις και σε αµµοληψίες. Οι Kapsimalis et al. (2005) 
διέκριναν τρία στάδια της νεότερης εξέλιξης του συστήµατος. Το Στάδιο Ι (1850-1916) 
αντιστοιχεί στη φάση της προέλασης των δέλτα µέσω φυσικών διεργασιών µε ένα µέσο ρυθµό 
ιζηµατογένεσης που φτάνει στα 6,5*106 m3/έτος στον εσωτερικό κόλπο. Το Στάδιο ΙΙ (1916-
1956) χαρακτηρίζεται από µια διαρκώς αυξανόµενη παρέµβαση του ανθρώπου στο ποτάµιο 
σύστηµα µε ποικίλα εγγειοβελτιωτικά έργα (π.χ. αποξήρανση της Λίµνης των Γιαννιτσών). Στο 
Στάδιο ΙΙΙ (1956-2000) οι ανθρώπινες δραστηριότητες ελέγχουν πλήρως την εξέλιξη των 
δελταϊκών πεδίων, προκαλώντας δραστική µείωση της στερεοπαροχής των ποταµών, επακόλουθη 
διάβρωση του θαλάσσιου πυθµένα και σηµαντική υποχώρηση της ακτογραµµής. 

5.2.3. Ανάγλυφο και γεωλογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης 

Η λεκάνη του Αλιάκµονα ανήκει γεωλογικά στη ζώνη Αλµωπίας και χαρακτηρίζεται από 
διαφορετικούς γεωλογικούς σχηµατισµούς (Παπανικολάου 1986). Η λεκάνη ακολουθεί µία 
ρηξιγενή ζώνη που ξεκινάει από την οροσειρά της Πίνδου και συνεχίζεται σε ΒΑ διεύθυνση µέσα 
στη Μεσοελληνική αύλακα. Τα αρχαιότερα πετρώµατα (µεταµορφωµένα και µαγµατικά) της 
λεκάνης απορροής εµφανίζονται στο Βέρνο, Καµβούνια, Πιέρια και στο Βέρµιο και καλύπτονται 
από Μέσο Τριαδικά - Κάτω Κρητιδικά στρώµατα ασβεστόλιθων και δολοµιτών. Οφιολιθικά 
συµπλέγµατα εµφανίζονται στη βόρεια Πίνδο, κοντά στη Καστοριά και στις οροσειρές του 
Βούρινου και του Βέρµιου. Η λεκάνη απορροής µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιοχές: τον Άνω 
Αλιάκµονα, την περιοχή των τεχνητών λιµνών και τον Κάτω Αλιάκµονα (Οικονοµίδης & συν. 
2001). 
 
Η πρώτη περιοχή εκτείνεται ανάντη του φράγµατος του Πολυφύτου µέχρι τις πηγές του ποταµού. 
Έχει έντονο ανάγλυφο και γεωλογικά χαρακτηρίζεται από λιµναίες και αλλουβιακές αποθέσεις, 
ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή και ψαµµίτες, ενώ υπάρχουν τµήµατα µε εκρηξιγενή πετρώµατα. 
Στους γύρω ορεινούς όγκους κυριαρχούν ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή, άµµοι και πηλοί. 
 
Η δεύτερη περιοχή περιλαµβάνει τις τεχνητές λίµνες του Πολυφύτου, της Σφηκιάς και των 
Ασωµάτων και εκτείνεται µέχρι και το φράγµα των Ασωµάτων. Σήµερα πρόκειται περισσότερο 
για λιµναίο παρά για ποτάµιο σύστηµα µε λιγοστές πεδινές εκτάσεις. Γεωλογικά η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από λιµναίες και ποτάµιες αποθέσεις, ενώ στους γύρω ορεινούς όγκους 
κυριαρχούν πλακώδεις ασβεστόλιθοι, σερπεντίνες, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι και οφιόλιθοι. 
 
Η τρίτη περιοχή καταλαµβάνει το κατώτερο τµήµα του ποταµού µέχρι τις εκβολές του στο 
Θερµαϊκό κόλπο και περιλαµβάνει τις λεκάνες των ποταµών Αλµωπαίου και Εδεσσαίου και την 
Τ66. Οι εκτάσεις που διασχίζει ο ποταµός σε αυτήν την περιοχή είναι πεδινές. Οι γεωλογικοί 
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σχηµατισµοί που επικρατούν είναι τα ποταµολιµναία χαλίκια, η ιλύς, οι αλλουβιακές αποθέσεις 
και οι σύγχρονες προσχώσεις. 
 
Ειδικότερα όσο αφορά τον Άνω Αλιάκµονα, το τµήµα της λεκάνης µέχρι τον Ιλαρίωνα έχει 
έκταση 5505 km2 και κατατάσσεται στην πυριτική κατηγορία. Το τµήµα αυτό καλύπτεται κυρίως 
από Νεογενή-Τεταρτογενή ιζήµατα (47,2%) και δευτερευόντως από µολασσικές αποθέσεις 
(31,8%). Όξινα µαγµατικά (γρανίτες) και µεταµορφωµένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αµφιβολίτες) 
καλύπτουν το 8,8% της λεκάνης απορροής, οφιόλιθοι το 6,6% και ασβεστόλιθοι το 5,6%. Στα 
δυτικά κράσπεδα αυτής αναπτύσσονται κώνοι προβολής από υλικά που προέρχονται από τη 
διάβρωση οφιολίθων και ασβεστόλιθων και από τριτογενείς ψαµµίτες και ανθρακικούς 
ασβεστόλιθους (Skoulikidis et al. 2002). 

5.2.4. Γεωλογία της υπολεκάνης του Ιλαρίωνα 

Η γεωλογία της περιοχής (Εικ. 26) χαρακτηρίζεται από την χωρική επικράτηση των κοκκώδων 
προσχωµατικών σχηµατισµών, που καταλαµβάνουν το 65% της υδρολογικής λεκάνης του 
Ιλαρίωνα και αναπτύσσονται εκατέρωθεν του κύριου ρου του Αλιάκµονα µε ιδιαίτερη εξάπλωση 
στο δυτικό και νότιο τµήµα της λεκάνης. Η υδροπερατότητα των συγκεκριµένων προσχωµατικών 
σχηµατισµών κυµαίνεται από µέτρια έως µικρή (ενδεικτικοί συντ. κατείσδυσης 7 έως 15% επί της 
βροχόπτωσης), ενώ το µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης (43%) καλύπτεται από ιζήµατα που 
προέρχονται από διάβρωση του φλύσχη και πλουτώνιων / µεταµορφωµένων / ηφαιστειακών 
πετρωµάτων που δίνουν ιζήµατα σχετικά µικρής υδροπερατότητας. 
 
Ο δεύτερος σε έκταση σχηµατισµός είναι τα πλουτώνια και ηφαιστειακά πετρώµατα που 
παρατηρούνται στο ανατολικό και νοτιοδυτικό τµήµα της υδρολογικής λεκάνης και 
καταλαµβάνουν ποσοστό 13% επί του συνόλου της λεκάνης. Ο σχηµατισµός αυτός 
χαρακτηρίζεται από σχετικά µικρή υδροπερατότητα, ενώ βρίσκεται σε επαφή µε τους 
προσχωµατικούς σχηµατισµούς και κατά τόπους µε τον σχηµατισµό των ασβεστολίθων και 
µαρµάρων, οι οποίοι καταλαµβάνουν 11% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης και έχουν µέτρια 
προς υψηλή υδροπερατότητα (συντ. κατείσδυσης: 15 – 25% επί της βροχόπτωσης).  
 
Πίνακας 9: Γεωλογικοί σχηµατισµοί µε έµφαση στην υδροπερατότητα. 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί Έκταση 
(m2) % 

Φλύσχης 155890188 3
Μεταµορφωµένα πετρώµατα 416572512 8
Πλουτώνια και ηφαιστειακά πετρώµατα. 713116208 13
Ασβεστόλιθοι και µάρµαρα εκτεταµένης ανάπτυξης, µέτριας έως υψηλής 
υδροπερατότητας 558136248 11

Κοκκώδεις προσχωµατικές αποθέσεις κυµαινόµενης υδροπερατότητας 1026159734 19
Κοκκώδεις µη προσχωµατικές αποθέσεις µέτριας έως πολύ µικρής 
υδροπερατότητας 147385521 3

Κοκκώδεις µολασσικές αποθέσεις σχετικά µικρής υδροπερατότητας 2297215232 43
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Εικόνα 26: Απλοποιηµένος υδρογεωλογικός χάρτης της υδρολογικής λεκάνης Ιλαρίωνα 
(Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας). 

Τα µεταµορφωµένα πετρώµατα και οι σχηµατισµοί του φλύσχη καλύπτουν 11% της επιφάνειας 
της υδρολογικής λεκάνης στα ανατολικά και δυτικά άκρα αυτής και έχουν µέτριο προς χαµηλό 
βαθµό υδροπερατότητας. 
 
Συµπερασµατικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι προσχωµατικοί σχηµατισµοί και τα µεταµορφωµένα / 
πλουτώνια πετρώµατα είναι αυτά που κυριαρχούν στην υδρολογική λεκάνη του Ιλαρίωνα και τα 
οποία έχουν µέτρια προς χαµηλή υδροπερατότητα. Εποµένως, το υπόγειο δυναµικό της 
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συγκεκριµένης λεκάνης δεν µπορεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλό, αφού οι υδρογεωλογικές συνθήκες 
ευνοούν περισσότερο την άµεση απορροή (βασική και επιφανειακή). 

5.2.5. Θέσεις δειγµατοληψίας και υδροµετρήσεων 

Στην Εικόνα 27 και στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι θέσεις των σηµείων δειγµατοληψίας και 
υδροµετρήσεων στον ποταµό Αλιάκµονα κατά τη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου (29-30/09) 
2007, η οποία πραγµατοποιήθηκε για συγκριτικούς λόγους σε σχέση µε παλαιότερα αντίστοιχα 
δεδοµένα, καθώς και για να διαπιστωθούν σηµαντικές χωρικές µεταβολές της παροχής (κυρίως 
λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 27: Θέσεις δειγµατοληψίας A01 έως Α09, του ποταµού Αλιάκµονα κατά την 
δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου 2007 (29-30/09/07). 
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Πίνακας 10: Θέσεις σηµείων δειγµατοληψίας στη λεκάνη του Αλιάκµονα ανάντη της θέσης Ιλαρίωνα. 

Κωδικός Θέση Συντεταγµένη 
ΕΓΣΑ 87 X 

Συντεταγµένη 
ΕΓΣΑ 87 Υ Z (m) 

A01 Καρπερό 297248 4426363 395 
A02 Βενέτικος 284829 4436106 462 

A03 Αλιάκµονας συµβολή µε 
Βενέτικο 291572 4436131 445 

A04 Αλιάκµονας συµβολή µε 
Βενέτικο 291599 4436444 439 

A05 Σιάτιστα 287391 4443168 457 
A06 Γέφ. Γιακόβου 289276 4454181 524 
A07 Γέφ. Νεάπολης 279964 4467588 564 
A08 Γέφ. Πλατανιάς 275039 4474039 586 
A09 Γέφ. Άργος Ορεστικού 266876 4481795 624 

5.2.6. Χρήσεις γης στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, όπου παρουσιάζονται οι εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι χρήσεις 
γης στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα έως τη θέση Ιλαρίωνα, το µεγαλύτερο ποσοστό της 
λεκάνης καλύπτεται από µη αρδευόµενη αρόσιµη γη και καλλιέργειες (33%), από µεταβατικά 
δάση / θαµνότοπους, λιβάδια και σκληρόφυλλη ή αραιή βλάστηση (33%) και από δάση (29%) 
(Corine 2000). 
 
Πίνακας 11: Χρήσεις γης στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα στη θέση Ιλαρίωνα. 

Κωδ. 
Corine Χρήσεις γης Έκταση (m2) % 

112 Συνεχής αστική δόµηση 23.641.784 0,44 
121 Βιοµηχανικές ή εµπορικές εγκαταστάσεις 2.398.061 0,05 
122 Οδικά - σιδηροδροµικά δίκτυα και συναφή γη 2.364.141 0,04 
131 Ορυχεία 941.463 0,02 
133 Θέσεις δόµησης 2.272.842 0,04 
211 Μη αρδευόµενη αρόσιµη γη 909.206.100 17,11 
212 Μόνιµα αρδευόµενη γη 10.507.079 0,20 
231 Βοσκοτόπια 16.124.567 0,30 
242 Σύνθετα συστήµατα καλλιεργειών 893.689.063 16,82 
313 ∆άση 1.566.128.136 29,48 
321 Λιβάδια 562.234.123 10,58 
323 Σκληρόφυλλη βλάστηση 1.077.489.517 20,28 
331 Ακτές, αµµόλοφοι και αµµώδεις πεδιάδες 10.106.872 0,19 
333 Εκτάσεις αραιής βλάστησης 104.101.817 1,96 
411 Εσωτερικά έλη 18.345.668 0,35 
511 Υδάτινα σώµατα 113.674.639 2,14 

 
Στις αρδευόµενες εκτάσεις στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα ανάντη της θέσης Ιλαρίωνα, 
εµπίπτουν οι κατηγορίες χρήσεων γης «µόνιµα αρδευόµενη γη», «οπωροφόρα δέντρα», µέρος των 
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«σύνθετων συστηµάτων καλλιεργειών» και µικρό µέρος της «καλλιεργηµένης και µη γης». Οι 
αρδευόµενες εκτάσεις ανά δήµο και υπολεκάνη παρουσιάζονται στον Πίνακα 12 και 
καταλαµβάνουν συνολική έκταση 55 km2 (ΥΠΑΝ 2006). 
 
Πίνακας 12: Αρδευόµενες εκτάσεις ανά δήµο και υπολεκάνη της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκµονα 

στη θέση Ιλαρίωνα. 

∆ήµος Υπολεκάνη Έκταση 
(στρ.) 

Αγ.Τριάδος Άνω Ρους Αλιάκµονα 2807
Κορεστείων Άνω Ρους Αλιάκµονα 3343
Ασκίου Λεκάνη Πραµόριτσα 7080
Νεάπολης Λεκάνη Πραµόριτσα 7333
Γόργιανης Λεκάνη Βενέτικου 1230
Βεντζίου Λεκάνη Ελαφίου 610
Ηρακλεωτών Λεκάνη Ελαφίου 8526
Σιάτιστας Λεκάνη Ελαφίου 1283
∆εσκάτης Λεκάνη Ιλαρίωνα 5970
Χασίων Λεκάνη Ιλαρίωνα 9795
Πρεσπών Μεγάλη Πρέσπα 7085
 Σύνολο: 55061

 
 
Οι αρδευόµενες εκτάσεις του συγκεκριµένου τµήµατος της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκµονα 
είναι ιδιαιτέρως χαµηλές αφού καταλαµβάνουν µόνο το 1% της συνολικής έκτασης της περιοχής 
µελέτης, κάτι που δεν είναι συνηθισµένο για τα Ελληνικά δεδοµένα. Όµως, οι τοπικές 
γεωµορφολογικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες έχουν οδηγήσει στην παρατηρούµενη τάση 
που σε όρους διαχείρισης νερού σηµαίνει µικρές σχετικά απολήψεις για άρδευση.  
 
Οι χρήσεις γης του παρακάτω χάρτη (Εικ. 28) προέρχονται από την βάση δεδοµένων CORINE 
2000 και έχουν οµαδοποιηθεί ως προς τα δάση (1 κατηγορία που περιλαµβάνει όλα τα είδη των 
δασών), ως προς τα υδάτινα σώµατα (1 κατηγορία µόνο) και ως προς τις καλλιέργειες 
(οπωροφόρα, αµπέλια και δενδρώδεις καλλιέργειες εντάχθηκαν στα σύνθετα συστήµατα 
καλλιεργειών).   
 
Όσον αφορά τις αστικές περιοχές και τις χρήσεις γης που σχετίζονται µε ανθρώπινες παρεµβάσεις 
αυτές καταλαµβάνουν ~30 km2, ενώ σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο συνολικός µόνιµος 
πληθυσµός ανέρχεται σε 116000 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001). 
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Εικόνα 28: Απλοποιηµένος χάρτης χρήσεων γης από την βάση δεδοµένων CORINE 2000. Με 
αποχρώσεις του πράσινου φαίνονται οι διάφοροι τύποι βλάστησης και µε αποχρώσεις 
του κόκκινου οι διάφοροι τύποι καλλιεργειών . 

5.2.7. Χρήσεις νερού στη λεκάνη του Αλιάκµονα 

Το νερό του Αλιάκµονα εξυπηρετεί αρδευτικές, υδρευτικές και βιοµηχανικές ανάγκες των νοµών 
που διαρρέει, ενώ ποσότητες νερού χρησιµοποιούνται και για την κάλυψη των υδρευτικών 
αναγκών της Θεσσαλονίκης. Κατά µήκος του ποταµού έχουν κατασκευαστεί τεχνητοί 
ταµιευτήρες, που εκτός από την παραγωγή ρεύµατος συµβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των 
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υδατικών πόρων, ειδικά κατά την θερινή περίοδο. Οι 12 µονάδες λιγνίτη, που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου, επίσης χρησιµοποιούν νερό από τον Αλιάκµονα, κυρίως 
για ψύξη. 
 
Γενικά, οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε ετήσια 
βάση, ενώ ποσότητες νερού του ποταµού Αλιάκµονα χρησιµοποιούνται εκτός του διαµερίσµατος 
για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Θεσσαλονίκης (ΥΠΑΝ 2003). Η κυριότερη χρήση 
των νερών είναι η άρδευση. Τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα βρίσκονται στη 
λεκάνη του Αλιάκµονα και παρουσιάζονται στον Πίνακα 13, ενώ στον Πίνακα 14 παρατίθενται τα 
προγραµµατισµένα αρδευτικά έργα. 
 

Πίνακας 13: Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα στη λεκάνη του Αλιάκµονα. 

Περιοχή Πηγή Έκταση (στρέµ.) 

Λεκάνη Αλιάκµονα ανάντη φράγµατος Πολυφύτου 
Βελβενδού Κοζάνης Λίµνη Πολυφύτου 12.000 
Νεάπολης Κοζάνης Αλιάκµονας 2.300 
Νότιας ζώνης Πολυφύτου (Σέρβια) Κοζάνης Λίµνη Πολυφύτου 25.000 
Κλήµατος Κοζάνης Χείµαρρος 500 
Πολυµήλου Κοζάνης Πηγές 2.500 
Λευκοπηγής Κοζάνης Γεωτρήσεις 1.500 
Πυλωρίου Κοζάνης Γεωτρήσεις 1.000 
Καλαµιάς Γεωτρήσεις 600 
Χρωµίου Πηγές και γεωτρήσεις 1.200 
Πεπονιάς Κοζάνης Αλιάκµονας 2.500 
Εράτυρας Καλονερίου Αλιάκµονας 6.000 
Μπουζακίων (Σαριγκιόλ) Νερό τάφρου απαγωγής ΑΗΣ ∆ΕΗ 15.000 
Καµπερού ∆ήµητρας Ν. Γρεβενών Αλιάκµονας 17.000 
Κιβωτού Κοκκινιάς Ν. Γρεβενών Αλιάκµονας 14.000 
Κνίδης Πόρου Γρεβενών Γεωτρήσεις 600 
Βατόλακκου Γεωτρήσεις 1.200 
Παλαιοχωρίου Γρεβενών Πηγές 1.500 
Ταξιάρχη Γρεβενών Αλιάκµονας 1.500 
∆ίκτυα Νοµού Καστοριάς Πηγές και Αλιάκµονας 20.000 
Βασιλειάδας Βέργας Μελισσότοπου Καστοριάς Πηγές και γεωτρήσεις 5.500 
Κορεστίων Α & Β Καστοριάς Αλιάκµονας 5.500 
Κοροµηλιάς Μεσοποταµίας Λευκής Καστοριάς Αλιάκµονας 6.500 
Λεκάνη Αλιάκµονα – Βεργίνας – Αιγινίου – Κίτρους (Νοµός Πιερίας) 
∆ίκτυα Κολυνδρού Γεωτρήσεις 2.900 
Παλαιού Ελευθεροχωρίου Γεωτρήσεις 2.300 
Καταχά Γεωτρήσεις 1.500 
Σφενδάµης Γεωτρήσεις 3.000 
Στραγγιστικό Αιγινίου Μέρος αρδεύεται µε γεωτρήσεις 23.000 
Λεκάνη Αξιού – Αλιάκµονα (∆ιαµέρισµα 9 - 10) 
Κεντρικής περιοχής πεδιάδας Θεσ/νίκης  260.000 
Τέως λίµνης Γιαννιτσών* Αλιάκµονας 185.000 
Ανατολικού Βερµίου   
Ζώνη Τριποτάµου Ηµαθίας  98.850 
Ζώνη Αράπιτσας Ηµαθίας  114.000 
Ζώνη Εδεσσαίου Πέλλας  80.200 

Αρδευτικό Ποδοχωρίου Ηµαθίας Πηγές 4.000 
Σύνολο  918.150 

* 65.000 στρέµµατα στην Ηµαθία, 120.000 στρέµµατα στην Πέλλα 
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Πίνακας 14: Προγραµµατιζόµενα συλλογικά αρδευτικά έργα. 

Περιοχή Πηγή Έκταση 
(στρέµ.) 

Λεκάνη Αλιάκµονα ανάντη φράγµατος Πολυφύτου 
1α. Φράγµα Βράχου Καστοριάς για ταµίευση 1,9 hm3  70.000 
1β. Αρδευτικά δίκτυα Βράχου Καστοριάς  70.000 
2. Αρδευτικό έργο βόρειας ζώνης Πολυφύτου*  46.000 
3. Αρδευτικό έργο Σταυροποτάµου Καστοριάς Γεωτρήσεις 1.000 
4. Αρδευτικό έργο Γέρµας Καστοριάς Χείµαρρος Γέρµα 3.000 
5. Αρδευτικό έργο Κορησίου Λιθίας Καστοριάς Υπόγεια νερά 6.500 
6. Επέκταση αρδευτικού έργου Βελβενδού Λίµνη Πολυφύτου 40.000 
7. Επέκταση αρδευτικού έργου Βατόλακκου Γρεβενών   
8. Αρδευτικό έργο Αγάπης Γρεβενών  1.500 
9. Φράγµα Σισανίου Κοζάνης για ταµίευση 0,6 hm3  1.200 
10. Μεσοβούνου Κοζάνης για ταµίευση 0,6 hm3  1.200 
11. Φράγµα & δίκτυα Φελίου Γρεβενών για αποθήκευση περ.3 hm3 6.000 
12. Φράγµα & δίκτυα Κνίδης Γρεβενών για αποθήκευση 6 hm3  12.000 
Σύνολο 258.400 

Πηγή: ΥΠΑΝ (2003), µε χρήση στοιχείων ΕΣΥΕ 

5.2.8. Χρήσεις νερού στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα 

Η συνολική ζήτηση νερού από τις χρήσεις γης στην υπολεκάνη του Ιλαρίωνα φτάνει τα ~90 x 106 
m3 ετησίως (ΥΠΑΝ 2006). Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15, η χρήση γης µε την υψηλότερη 
ζήτηση (83%) είναι η άρδευση και ακολουθούν η ύδρευση και η κτηνοτροφία µε 3% και 1%, 
αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι ανθρωπογενείς απολήψεις νερού συγκριτικά µε τα ανανεώσιµα 
υδατικά αποθέµατα της υπό µελέτης υδρολογικής λεκάνης (βροχόπτωση – πραγµατική 
εξατµισοδιαπνοή) είναι σχετικά µικρές (περίπου 3%), λόγω της περιορισµένης έκτασης των 
καλλιεργειών και της έλλειψης σηµαντικών τουριστικών ή βιοµηχανικών υποδοµών. 
 
Πίνακας 15: Συνολική ζήτηση νερού ανά χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα στη θέση 

Ιλαρίωνα (ΥΠΑΝ 2006) 

Χρήση 

Συνολική 
Ζήτηση Χρήστη 
(Ποσότητες σε 

106 m3/έτος) 

Ποσοστό (%) 
της συνολικής 
ζήτησης νερού 

Άρδευση 73.97 83 
Ύδρευση 12.08 13 
Κτηνοτροφία 2.37 3 
Βιοµηχανία 1.00 1 
Τουρισµός 0.05 0 

Σύνολο 89.47 100 
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5.2.9. Υδατικό ισοζύγιο υπολεκάνης Ιλαρίωνα 

Ο Πίνακας 16 (ΥΠΑΝ 2006) παρουσιάζει το υδατικό ισοζύγιο για τις επί µέρους υδρολογικές 
υπολεκάνες του ποταµού Αλιάκµονα. Σύµφωνα µε τον πίνακα, στην υδρολογική λεκάνη του 
Αλιάκµονα στη θέση Ιλαρίωνα, η µέση ετήσια κατακρήµνιση ανέρχεται στα 744 mm, η µέση 
ετήσια εξατµισοδιαπνοή συνιστά το 55,3% των κατακρηµνίσεων, ενώ η βαθιά κατείσδυση (που 
συµβάλει στην βασική υπόγεια ροή) αποτελεί το 16,7% (120,8 mm ετησίως) των 
κατακρηµνίσεων. Η ενδορροή (επιδερµική ροή) που συνιστά 209,9 mm ετησίως µαζί µε την 
επιφανειακή απορροή συµβάλλει στην άµεση απορροή (211,6 mm ετησίως). Υψηλότερα ύψη 
κατακρηµνίσεων παρατηρούνται στις λεκάνες Βενέτικου και Πραµόριτσας καθώς και στις 
βορρειότερες και τοπογραφικά υψηλότερες υπολεκάνες του Άνω Ρου ενώ µικρότερες τιµές 
παρατηρούνται στις λεκάνες Ελαφίου και Ιλαρίωνα. Μεγαλύτερες απώλειες λόγω 
εξατµισοδιαπνοής παρατηρούνται στις υπολεκάνες Ελαφίου και Πραµόριτσας (>64% των 
κατακρηµνίσεων), ενώ µικρότερες στη Λεκάνη του Βενέτικου (αν εξαιρέσουµε τις µικρότερες 
λεκάνες των λιµνών/φραγµάτων). Μεγαλύτερη κατείσδυση παρατηρείται στις υπολεκάνες όπου 
υπάρχουν λίµνες/φράγµατα. Η υψηλότερη επιφανειακή απορροή (Εικ. 29) παρατηρείται στις 
υδρολογικές υπολεκάνες Βενέτικου, Πραµόριτσας, στις µικρές λεκάνες των φραγµάτων 
Πραµόριτσας και Βράχου, καθώς και στις λεκάνες Μελιδονίου και Άνω Ρου Αλιάκµονα. Η άµεση 
απορροή εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε άλλες υπολεκάνες σε αυτές του Βενέτικου, Αγ. 
Γερµανού και του Άνω Ρου, ενώ χαµηλότερη εµφανίζεται στις υπολεκάνες Ελαφίου και 
Πραµόριτσας. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στον συνδυασµό των µορφολογικών κλίσεων και 
των γεωλογικών σχηµατισµών. Έτσι, για παράδειγµα η λεκάνη Αγ. Γερµανού που είναι µικρή σε 
έκταση, καλύπτεται από µέτριας έως µικρής  υδροπερατότητας σχηµατισµούς και έχει µεγάλες 
σχετικά κλίσεις, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό άµεσης απορροής (48%). 
 

 
  

Εικόνα 29: Ποσοστά άµεσης απορροής σε σχέση µε την βροχόπτωση στις υπολεκάνες της 
υδρολογικής λεκάνης Ιλαρίωνα. 
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Πίνακας 16: Υδατικό ισοζύγιο για τις υδρολογικές υπολεκάνες του π. Αλιάκµονα (ΥΠΑΝ 2006) 

Έκταση Κατακρηµνίσµατα Πραγµατική 
Εξατµισοδιαπνοή Κατείσδυση Βαθιά 

Κατείσδυση Ενδορροή Επιφανειακή 
Απορροή 

Άµεση 
απορροή 

mm/y mm/y 

∆ιαχειριστική 
Λεκάνη 

km2 mm/y mm/y % 
* 

mm/y % mm/y * mm/y % 

Φράγµα Βράχου 9,16 824,6 506,0 61,4% 311,3 155,7 18,9% 155,7 3,1 158,7 19,25% 
Άνω Ρους 
Αλιάκµονα 1169,74 813,4 488,6 60,1% 323,1 80,8 9,9% 242,3 2,2 244,5 30,06% 

Λίµνη Καστοριάς 264,14 761,4 410,8 54,0% 350,8 140,3 18,4% 210,5 0,0 210,5 27,65% 
Μελιδονίου 464,54 726,3 456,1 62,8% 266,7 76,2 10,5% 190,5 3,0 193,5 26,64% 
Φράγµα 
Πραµόριτσα 63,26 847,8 475,4 56,1% 367,2 91,8 10,8% 275,4 3,7 279,1 32,91% 

Πραµόριτσα 761,08 704,1 452,2 64,2% 249,8 99,9 14,2% 149,9 3,5 153,3 21,78% 
Βενέτικου 827,07 914,4 505,1 55,2% 406,1 101,5 11,1% 304,6 4,0 308,6 33,75% 
Ελαφίου 721,09 633,9 428,0 67,5% 206,3 82,5 13,0% 123,8 0,8 124,6 19,66% 
Ιλαρίωνα 708,08 664,7 406,0 61,1% 258,8 64,7 9,7% 194,1 1,0 195,0 29,34% 
Αγ. Γερµανού 52,09 779,3 278,5 35,7% 501,9 125,5 16,1% 376,4 0,0 376,4 48,30% 
Μικρή Πρέσπα 199,96 641,6 247,7 38,6% 394,8 348,4 54,3% 46,5 0,0 46,5 7,24% 
Μεγάλη Πρέσπα 94,91 620,2 289,8 46,7% 331,4 82,8 13,4% 248,5 0,0 248,5 40,07% 

Λεκάνη 
Αλιάκµονα στη 
θέση Ιλαρίωνα 

5335,12 744,3 412,0 55,3% 330,7 120,8 16,7% 209,9 1,6 211,6 28,05% 

* Τα στοιχεία προέρχονται από µετατροπή βάσει έκτασης 
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5.2.10. Βροχόπτωση στην περιοχή µελέτης 

Η βροχόπτωση στην περιοχή µελέτης φτάνει τα 772 mm ετησίως ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 638 
mm και παρατηρείται στο νοτιοανατολικό άκρο της υδρολογικής λεκάνης του Ιλαρίωνα. Η 
µέγιστη τιµή είναι 878 mm και καταγράφεται στο δυτικό τµήµα της ανωτέρω λεκάνης (µέση τιµή 
περιόδου 1980-2001, Εικ. 30). 

 

Εικόνα 30: Ετήσιος Βροχοµετρικός χάρτης της λεκάνης του Ιλαρίωνα. 
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Εικόνα 31: Ετήσιες τιµές βροχόπτωσης στον σταθµό Καρπερό.  

Η µέση ετήσια τιµή βροχόπτωσης για την περίοδο 1980-2001 στην περιοχή του Καρπερού 
(πλησίον του φράγµατος του Ιλαρίωνα), είναι 638 mm ενώ η ελάχιστη τιµή παρατηρήθηκε το 
υδρολογικό έτος 2000-2001 (358 mm) και η µέγιστη τιµή καταγράφηκε το έτος 1998-1999 (866 
mm). Γενικότερα, µε την πάροδο των ετών (1980-2001) παρατηρείται µια πτωτική τάση στην 
ετήσια βροχόπτωση µε έντονες όµως αυξοµοιώσεις των υπερετήσιων τιµών (Εικ. 31). 
 
Πίνακας 17: Μέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης στο σταθµό Καρπερό (περίοδος 1980-2001). 

 
 
Οι µήνες µε τις µεγαλύτερες τιµές βροχόπτωσης στην 
περιοχή µελέτης είναι ο Νοέµβριος (16% της ετήσιας 
βροχόπτωσης) και ο ∆εκέµβριος (14% της ετήσιας τιµής), 
ενώ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Αύγουστο και 
Σεπτέµβριο παρατηρούνται τα χαµηλότερα ύψη βροχής 
(27 mm µέση µηνιαία τιµή περιόδου 1980-2001, Πίνακας 
17). Η µέση µηνιαία τιµή βροχόπτωσης για την ανωτέρω 
περίοδο είναι 53 mm ενώ η µέγιστη τιµή έφτασε τα 294 
mm τον Νοέµβριο του 1998.   
 
Η µέση τιµή της ηµερήσιας βροχόπτωσης στον σταθµό 
Καρπερού για την περίοδο 1980-2001 είναι 1,75 mm, ενώ 
η µέγιστη ηµερήσια τιµή στην συγκεκριµένη περίοδο 
ήταν 86 mm και καταγράφηκε στις 5/11/1986 (Εικ. 32). 
Στο 80% των ηµερών της περιόδου 1980-2001 η 
βροχόπτωση ήταν µηδενική, στο 17,4% των τιµών η 

ηµερήσια βροχόπτωση ήταν µικρότερη των 20 mm, στο 1,5% των ηµερών η τιµή της 
βροχόπτωσης κυµάνθηκε από 20 έως 40 mm, ενώ µόλις στο 0,17%  των ηµερών το ηµερήσιο 
ύψος βροχής ξεπέρασε τα 40 mm. 

 Βροχόπτωση  
Μήνες mm % 

Ιανουάριος 52 8 
Φεβρουάριος 57 9 
Μάρτιος 54 8 
Απρίλιος 54 9 
Μάϊος 59 9 
Ιούνιος 25 4 
Ιούλιος 30 5 
Αύγουστος 27 4 
Σεπτέµβριος 27 4 
Οκτώβριος 63 10 
Νοέµβριος 104 16 
∆εκέµβριος 86 14 

ΕΤΟΣ 638  
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Εικόνα 32: Ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης στο σταθµό Καρπερό (περίοδος 1980-2001) 

5.2.11. Παροχή του κύριου ρου στη θέση Ιλαρίωνα 

Η µέση µηνιαία παροχή του ποταµού Αλιάκµονα στην θέση Ιλαρίωνα κατά την περίοδο 1996-
2006 ήταν 39 m3/s, ενώ η µέγιστη τιµή κατά την ίδια περίοδο ήταν 183 m3/s και παρατηρήθηκε 
τον ∆εκέµβριο του 2002 (Εικ. 33). Καταγράφεται µια ελαφρά ανοδική τάση της παροχής στο 
τµήµα αυτό του ποταµού κατά την ανωτέρω περίοδο, γεγονός όµως που πιθανότατα οφείλεται σε 
αντίστοιχη αύξηση των βροχοπτώσεων στο διάστηµα αυτό. Σε 68% των µέσων µηνιαίων τιµών 
παροχής του ποταµού κατά την δεκαετία 1996-2006 καταγράφησαν τιµές µικρότερες από 50 m3/s, 
σε 22,5% των περιπτώσεων µετρήθηκαν µέσες µηνιαίες τιµές από 50 – 100 m3/s και µόλις σε 
8,5% των µηνών της δεκαετίας καταγράφηκαν µέσες µηνιαίες τιµές παροχής µεγαλύτερες από 100 
m3/s. 

Κατάντη του Ιλαρίωνα η παροχή του ποταµού είναι µεταβλητή, και εξαρτάται από τη λειτουργία 
των υδροηλεκτρικών σταθµών Πολυφύτου, Ασωµάτων και Σφηκιάς. Από τη µέση µηνιαία 
διακύµανση της παροχής του ο Αλιάκµονας χαρακτηρίζεται σαν χιονοβρόχινου τύπου ποταµός. 

 
Εικόνα 33: Μέσες µηνιαίες τιµές παροχής του ποταµού Αλιάκµονα στην θέση Ιλαρίωνα. 
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5.2.12. Ιστορική διακύµανση παροχής 

Στις Εικόνες 34 έως 36 παρουσιάζεται η διακύµανση της µετρηθείσας, µηνιαίας παροχής (∆ΕΗ 
2008) στις θέσεις Άργος-Ορεστικό, Σιάτιστα και Γέφ. Γρεβενών, οι οποίες συµπίπτουν µε τις 
θέσεις δειγµατοληψίας Α09, Α06 και Α02. Υψηλότερες παροχές παρατηρούνται στη θέση 
Σιάτιστα, χαµηλότερες στη θέση Γέφ. Γρεβενών (Βενέτικος) και ακόµα χαµηλότερες στη θέση 
Άργος-Ορεστικό (ανάντη-κύριος ρους). Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν πτωτική τάση της 
παροχής.  
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Εικόνα 34: Μετρήσεις παροχής (m3/s) στη θέση Άργος-Ορεστικό (θέση δειγµατοληψίας Α09) του 
ποταµού Αλιάκµονα για την περίοδο 09/1995 έως 10/2007. 
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Εικόνα 35: Μετρήσεις παροχής (m3/s) στη θέση Σιάτιστα (θέση δειγµατοληψίας Α06) του ποταµού 

Αλιάκµονα για την περίοδο 10/1962 έως 09/1988. 
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Εικόνα 36: Μετρήσεις παροχής (m3/s) στη θέση Γέφ. Γρεβενών (θέση δειγµατοληψίας Α02) του 

παραπόταµου Βενέτικου (π. Αλιάκµονας) για την περίοδο 10/1962 έως 09/1988. 
 

Scatterplot: Disch vs Rain
Disch     = 26.831 + .71762 * Rain

Correlation: r = .46946

-20 0 20 40 60 80 100 120 140
Disch (m3/s)

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

R
ai

n 
(m

m
)

95% confidence  
 

Εικόνα 37: ∆ιάγραµµα συσχέτισης βροχής – παροχής στην θέση Ιλαρίωνα για το διάστηµα 1996-
2001 (µηνιαίες τιµές). 

 
Η συσχέτιση µέσων µηνιαίων τιµών βροχής – παροχής για την περίοδο 1996 – 2001 στην θέση 
Ιλαρίωνα έδωσε τιµή συντελεστή συσχέτισης 0,47, που θεωρείται αρκετά υψηλός για τέτοιου 
τύπου δεδοµένα (Εικ. 37). Η σχετικά καλή συσχέτιση των εν λόγω µεγεθών υποδεικνύει ότι, ο 
βασικός παράγοντας επηρεασµού της παροχής του π. Αλιάκµονα έως το συγκεκριµένο σηµείο 
µέτρησης είναι η βροχόπτωση, ενώ άλλοι παράγοντες, όπως οι αντλήσεις νερού για 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι υπόγειες εισροές / εκροές που σε άλλα αντίστοιχα 



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

 - 77 -

συστήµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, εδώ έχουν µικρότερη σηµασία. Με περαιτέρω 
διερεύνηση της σχέσης βροχής - απορροής στην συγκεκριµένη περιοχή θα µπορούσε να 
αναπτυχθεί ένα ικανοποιητικό µοντέλο προσοµοίωσης αυτής της διαδικασίας που θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για διαχειριστικούς αλλά και άλλους σκοπούς.  

5.2.13. Μετρήσεις παροχής κατά τη δειγµατοληψία Σεπτεµβρίου 2007 

Στην Εικόνα 38 παρουσιάζεται η κατανοµή της παροχής κατά τη δειγµατοληψία Σεπτεµβρίου 
2007, ενώ στον Πίνακα 18 παρουσιάζεται η υπολογισµένη παροχή για τις θέσεις της 
δειγµατοληψίας. Η κατάταξη της µεγαλύτερης προς τη µικρότερη παροχή ακολουθεί τη σειρά 
Α01 > Α04 > Α05 > Α07 > Α06 > Α08 > Α09 > Α03 > Α02. Η σχετικά κοντινές τιµές στις θέσεις 
Α06 και Α07 οφείλονται στις απολήψεις στο κοµµάτι αυτό και ειδικότερα στους ∆ήµους Ασκίου, 
Νεάπολης, Σιάτιστας και Ηρακλεωτών, κυρίως για λόγους άρδευσης και ύδρευσης, ενώ οι 
υπόλοιπες θέσεις δειγµατοληψίας παρουσιάζουν µια αναµενόµενη, οµαλή αύξηση των παροχών 
από ανάντη προς κατάντη, που υποδεικνύει µικρές σχετικά επιπτώσεις από ανθρωπογενείς 
απολήψεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 38: Κατανοµή της παροχής (m3/s) στις θέσεις δειγµατοληψίας A01 έως Α09, του ποταµού 

Αλιάκµονα κατά την δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου (29-30/09/2007). 
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Πίνακας 18: Μετρηµένη παροχή (m3/s) στις θέσεις δειγµατοληψίας το µήνα Σεπτέµβριο 2007. 

 Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 

Σεπτ. 2007 3.28 0.52 0.61 1.91 1.69 1.36 1.38 1.24 1.19 
 
 

 
 

Εικόνα 39: Μετρηµένη παροχή στον κύριο ρου του Αλιάκµονα από ανάντη προς κατάντη. 

 
Στην θέση Α01 η παροχή αυξάνεται σηµαντικά εξαιτίας της συµβολής του ποταµού Βενέτικου, ο 
οποίος κατά την συγκεκριµένη περίοδο συνεισέφερε 0,61 m3/s στον Αλιάκµονα, καθώς και στα 
υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο που παρεµβάλλεται µεταξύ της συµβολής µε τον Βενέτικο και της 
θέσης µέτρησης (Καρπερό).  
 

 
 

Εικόνα 40: Παροχές πλησίον της θέσης Καρπερό κατά τον µήνα Σεπτέµβριο, την περίοδο 1963 - 
2007.  
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Η µέση τιµή παροχής του Σεπτεµβρίου κατά την τελευταία 10ετία είναι 5,3 m3/s (Stand. Dev. = 
4,3) πλησίον της θέσης Καρπερό, ενώ κατά τον Σεπτέµβριο του 2007 η τιµή που καταγράφηκε 
(3,2 m3/s) ήταν κατά 40% µικρότερη από τον ανωτέρω µέσο όρο. Αντίστοιχα κατά την περίοδο 
1963 – 1982 η µέση τιµή της παροχής του Σεπτεµβρίου ήταν 8,55 m3/s (Stand. Dev = 3,2) και για 
την  περίοδο 1963 – 2007 (στα έτη 1983 – 1996 δεν υπάρχουν µετρήσεις) ήταν 7,4 m3/s (Stand. 
Dev = 3,9). Η γραµµή τάσης για την περίοδο αυτή δείχνει µια έντονα πτωτική πορεία της παροχής 
στο τέλος της ξηρής περιόδου που φτάνει κατά µέσο όρο τα 0,16 m3/y. Η πτώση αυτή πρέπει να 
αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις µεταβολές της βροχόπτωσης για το τµήµα της λεκάνης απορροής 
που µελετάµε, διότι οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στις απολήψεις νερού δεν είναι τόσο σηµαντικές 
όπως προαναφέρθηκε.  

5.2.14. Αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου (δΟ18) κατά τη δειγµατοληψία Σεπτεµβρίου 2007 

Οι τιµές του δΟ18 στην υδρολογική λεκάνη του άνω ρου του Αλιάκµονα έδειξαν τυπικές τιµές για 
περιοχές της βόρειας Ελλάδας µε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και τροφοδοσίες νερού από 
µεγάλα υψόµετρα. Ο κύριος ρους του Αλιάκµονα (λεκάνη Ιλαρίωνα) παρουσιάζει τιµές που 
κυµαίνονται από -8,46 στην θέση Α01 έως -9,81 στην θέση Α09 µε µια οµαλή µείωση των τιµών 
από κατάντη προς ανάντη. Η οµαλή αυτή πτώση των τιµών του δΟ18 υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 
κάποιο τµήµα του κύριου ρου το οποίο να δέχεται σηµαντικές ποσότητες υπόγειου νερού, σε 
βαθµό που να επηρεάζει τις ισοτοπικές ιδιότητες του ποταµού. Έτσι, αυτή η σταδιακή πτώση 
τιµών προς ανάντη δικαιολογείται από την αντίστοιχη αύξηση του υψοµέτρου τροφοδοσίας του 
νερού, κάτι που φαίνεται και στην πολύ καλή συσχέτιση των παρατηρηθείσων τιµών µε το 
υψόµετρο (Εικ. 41, R2 = 0,99). Οι τιµές αυτές επίσης υποδεικνύουν και µικρή σχετικά επίδραση 
της εξάτµισης στο νερό του ποταµού, παρόλο που η δειγµατοληψία έγινε στο τέλος της ξηρής 
περιόδου, κάτι που εξηγείται και από τις σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και την σηµαντική 
ταχύτητα ροής του ποταµού.  
 
Οι µόνες τιµές που διαφοροποιούνται ελαφρά από τα ανωτέρω είναι του ποταµού Βενέτικου, ο 
οποίος παρουσιάζει ελαφρά µεγαλύτερες τιµές (-7,97 και -7,88) από τον κύριο ρου του Αλιάκµονα 
και το γεγονός αυτό οφείλεται στα µικρότερα σχετικά υψόµετρα της υπολεκάνης του, καθώς και 
στις µικρότερες κλίσεις που ευνοούν µικρότερες ταχύτητες ροής και συνεπώς µεγαλύτερη 
εξάτµιση.    
 

Πίνακας 19: Αποτελέσµατα αναλύσεων Ο-18 σε δείγµατα νερού για τις θέσεις 
δειγµατοληψίας το µήνα Σεπτέµβριο 2007. 

 
Θέση 
δειγµατοληψίας

Ηµ/νία 
δειγµατοληψίας

O-18 
[ο/οο] 

A01 29/9/2007 -8.46 
A02 30/9/2007 -7.97 
A03 30/9/2007 -7.88 
A04 30/9/2007 -8.85 
A05 30/9/2007 -8.89 
A06 30/9/2007 -9.28 
A07 30/9/2007 -9.57 
A08 30/9/2007 -9.65 
A09 30/9/2007 -9.81 

 



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

 - 80 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 41: Συσχέτιση του Ο18 (ο/οοο) στις θέσεις δειγµατοληψίας A01 έως Α09 (στον κύριο ρου, εκτός 

των θέσεων στο ρ. Βενέτικο Α02 και Α03), για την δειγµατοληψία Σεπτεµβρίου 2007 (29-
30/09/07).  

5.2.15. Στερεοπαροχή 

Η διαχρονική στερεοπαροχή του Αλιάκµονα στην θέση Ιλαρίωνα για την περίοδο που υφίστανται 
τέτοιες µετρήσεις (1964-1982), δείχνει διακύµανση τιµών που ακολουθεί τις µεταβολές της 
παροχής του ποταµού (Εικ. 42). Για το διάστηµα 1964-1974 οι τιµές της στερεοπαροχής 
κυµαινόντουσαν γύρω από τα 120 kg/s (Μέση ετήσια τιµή, Πίνακας 20) µε διακύµανση περίπου + 
25kg/s, ενώ από το 1975 έως το 1979 υπήρξε σηµαντική πτώση στην παροχή και στην 
στερεοµεταφορά, που έφτανε το 33% σε σχέση µε τις ανωτέρω τιµές. Η πτώση αυτή µπορεί να 
οφείλεται στην µείωση των βροχοπτώσεων ή και στην αλλαγή της δίαιτας του ποταµού από 
ανθρωπογενείς επιπτώσεις ή από συνδυασµό και των 2 παραγόντων. Έπειτα, παρατηρείται και 
πάλι σηµαντική άνοδος στην παροχή και στην στερεοµεταφορά για τα επόµενα 3 χρόνια των 
διαθέσιµων µετρήσεων. 

 
Εικόνα 42:  ∆ιάγραµµα παροχής και στερεοπαροχής του Αλιάκµονα (θέση Ιλαρίωνας) κατά 

την περίοδο 1964-1982 (µέσες ετήσιες τιµές). 
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Πίνακας 20: Στερεοπαροχές του ποταµού Αλιάκµονα στην περιοχή του Ιλαρίωνα (tn/sec*10-3). 

Υ∆ΡΟΛ. 
ΕΤΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ mean 

1962-63 36,1 353,9 527,2 626,2 2823,9 184,5 118,0 57,1 12,6 11,2 1,3 1,3 396,1 
1963-64 22,1 17,8 230,5 1,4 18,1 35,0 11,1 5,8 4,0 5,3 0,4 0,4 29,3 
1964-65 1,6 87,9 217,2 18,1 20,7 130,3 132,3 19,5 2,2 3,3 0,5 0,4 52,8 
1965-66 0,5 3,3 6,1 74,1 37,2 41,7 8,7 8,3 1,9 0,9 0,2 11,8 16,2 
1966-67 16,2 204,7 1363,1 70,0 11,3 15,5 20,3 222,4 17,0 21,4 1,6 14,0 164,8 
1967-68 1,4 16,1 109,9 46,2 254,4 48,7 11,0 8,2 10,1 1,6 0,4 1,1 42,4 
1968-69 1,3 4,3 49,4 149,6 100,8 414,5 44,7 21,5 0,8 1,1 0,5 1,4 65,8 
1969-70 0,4 6,6 56,1 165,1 62,3 159,8 28,9 6,8 1,5 6,0 0,2 0,3 41,2 
1970-71 5,1 0,3 173,4 401,2 12,6 247,8 55,7 6,9 5,0 0,8 0,4 1,2 75,9 
1971-72 0,9 3,2 9,7 62,0 99,8 281,2 349,8 32,6 11,0 4,0 1,3 1,0 71,4 
1972-73 27,3 1,5 0,6 2,5 53,0 143,3 118,3 22,9 4,8 2,2 0,6 5,9 31,9 
1973-74 6,0 1,3 108,6 189,8 780,6 101,4 107,8 28,6 2,7 1,6 0,4 0,8 110,8 
1974-75 8,1 23,9 1,4 1,5 3,5 29,8 14,2 7,0 8,9 0,9 0,6 0,3 8,3 
1975-76 3,9 2,5 24,4 0,4 17,6 10,7 21,3 9,7 6,4 2,9 0,4 0,2 8,4 
1976-77 0,8 6,2 390,2 13,8 14,1 1,2 1,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,1 35,7 
1977-78 0,4 2,4 5,7 30,4 129,8 15,7 131,7 8,0 7,5 0,2 0,1 3,6 28,0 
1978-79 0,4 4,5 37,7 496,6 123,3 7,7 133,0 18,0 2,1 1,3 0,3 3,0 69,0 
1979-80 3,8 1230,2 183,4 268,1 32,0 107,9 22,1 52,6 9,2 1,6 0,2 0,3 159,3 
1980-81 6,1 14,2 123,1 8,0 82,2 84,0 52,6 10,2 7,9 0,5 0,5 0,6 32,5 
1981-82 59,5 517,0 87,7 10,9 2,9 232,8 110,3 59,9 2,7 0,6 1,1 2,7 90,7 

Πηγή: ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, ∆/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ – Τοµέας Υδρολογίας 
 
Επιπρόσθετα, η υψηλή συσχέτιση της παροχής µε την στερεοπαροχή στον Αλιάκµονα φαίνεται 
και στην Εικ. 43, όπου ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των 2 παραµέτρων είναι σχετικά υψηλός 
(R2 = 0,627). Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιδρούν στην στερεοπαροχή και 
που καθορίζουν την διαθεσιµότητα των φερτών υλών. Έτσι, η στερεοπαροχή εξαρτάται και από 
την λιθολογία των πετρωµάτων της λεκάνης απορροής, από τις εδαφικές κλίσεις, από την 
πυκνότητα και το είδος της βλάστησης, από την ένταση των βροχοπτώσεων και από την 
εξωτερική προσφορά (απόθεση ανθρωπογενών υλικών, επιχωµατώσεις, εκχερσώσεις, απολήψεις 
ιζηµάτων, κατασκευές, κλπ.). Έτσι, όταν αυξάνεται η στερεοπαροχή σε ένα υδάτινο σύστηµα, 
αυτό µπορεί να οφείλεται στην αύξηση της παροχής ή της έντασης των βροχοπτώσεων ή και στην 
προσφορά υλικού από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και σε συνδυασµό των ανωτέρω.    

 
Εικόνα 43: ∆ιάγραµµα συσχέτισης παροχής και στερεοπαροχής στον Αλιάκµονα (θέση 

Ιλαρίωνας) κατά την περίοδο 1964-1982 (µέσες ετήσιες τιµές). 
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Στην περίπτωση του Αλιάκµονα δεν είναι γνωστή η συνέχεια των διαγραµµάτων των Εικόνων 42 
και 43, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις στερεοπαροχής για τα τελευταία χρόνια. Έτσι, 
δεν µπορεί να εξεταστεί το ενδεχόµενο µεταβολής του προαναφερθέντος συντελεστή συσχέτισης, 
κάτι που θα οφειλόταν σε άλλους παράγοντες εκτός της παροχής (πχ. προσφορά υλικού από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες). 
 
Για την χρονιά ενδιαφέροντος 2006-2007, από ότι φαίνεται από την διακύµανση της παροχής του 
ποταµού για την περίοδο 1996-2006 (Εικ. 44) φαίνεται µια ελαφρώς αυξητική τάση (µέση αύξηση 
της τάξης του 15-20% σε σχέση µε την τιµή του 1996), που προφανώς σχετίζεται µε αντίστοιχη 
αύξητική τάση των βροχοπτώσεων κατά το ίδιο διάστηµα. Η ανωτέρω αυξητική τάση της παροχής 
αναµένεται να έχει αυξήσει αντίστοιχα και τα επίπεδα στερεοπαροχών στην περίοδο 1996-2006. 
Επιπροσθέτως, κατά την περίοδο µελέτης υπήρχαν σηµαντικά έργα εν εξελίξει ή και µόλις 
ολοκληρωθέντα (πχ. Εγνατία Οδός), τα οποία διέρχονταν πλησίον του ποταµού και είναι πιθανό 
να δηµιούργησαν και αυτά σηµαντικές πηγές προσφοράς φερτών υλών στον Αλιάκµονα κατά την 
τελευταία δεκαετία.  
 

 
 

Εικόνα 44: ∆ιάγραµµα παροχής του Αλιάκµονα (θέση Ιλαρίωνας) κατά την περίοδο 
1996-2006 (µέσες ετήσιες τιµές). 

 
Οι Εικόνες 45 α και β, παρουσιάζουν την κατάσταση του Αλιάκµονα από πλευράς στερεοπαροχής 
σε σχέση µε άλλα µεγάλα Βαλκανικά ποτάµια (Skoulikidis 2009). Παρατηρούµε ότι ο 
Αλιάκµονας στη θέση Ιλαρίωνα, παρουσιάζει αρκετά µεγάλη στερεοπαροχή σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες θέσεις στα Σιάτιστα και στα Γρεβενά. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η 
στερεοπαροχή ενός ποταµού αυξάνεται προς τα κατάντη, λόγω της αντίστοιχης αύξησης των 
κλαστικών ιζηµάτων στη λεκάνη απορροής. 
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Εικόνα 45 α, β. Στερεοπαροχή των µεγαλύτερων Βαλκανικών ποταµών (Skoulikidis 

2009). 
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5.3. Βιολογικά χαρακτηριστικά  
 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται επιλεγµένα στοιχεία της συνολικής πανίδας και χλωρίδας του 
ποτάµιου διαδρόµου του Αλιάκµονα, µε έµφαση στα σηµαντικά βιοτικά στοιχεία που συνδέονται 
µε τον ποταµό και τις παρόχθιες ζώνες του. Τονίζουµε ότι συγκεκριµένες ολοκληρωµένες έρευνες 
για πολλές οµάδες αρθροπόδων, την ερπετοπανίδα, ή τα µεγάλα θηλαστικά, που απαντώνται στην 
περιοχή δεν έχουν διεξαχθεί σε παρόχθιες ζώνες του κύριου ρου του ποταµού Αλιάκµονα.   

5.3.1. Πλαγκτό 

Γενικά, τα ποτάµια έχουν πολύ περιορισµένο πλαγκτό και κυρίως ζωοπλαγκτό, λόγω της ροής που 
παρασύρει τους οργανισµούς, και συνήθως περιέχουν µικρή ποικιλία ειδών που είτε είναι κυρίως 
βενθικοί ή έχουν ένα µακρύ βενθικό στάδιο στο κύκλο ζωής τους. Ωστόσο, τα µεγάλα ποτάµια, 
ιδίως αυτά µε αργή ροή (όπως συµβαίνει σε τµήµατα του Αλιάκµονα) µπορεί να παρουσιάσουν 
κάποια ικανοποιητική συγκέντρωση πλαγκτικών οργανισµών. ∆εδοµένα για το φυτοπλαγκτό του 
Αλιάκµονα δίνονται από τους Montesantou & Tryfon (1999) και Montesantou et al. (2000). 
Εντοπίσθηκαν διάφορα είδη χλωροφυκών και διατόµων από τα οποία ορισµένα είναι βενθικά. Το 
φυτοπλαγκτό της ΤΛ Πολυφύτου µελετήθηκε από τους Ziller et al. (2000). Συνολικά 
αναγνωρίσθηκαν 69 taxa που ανήκουν κυρίως στα διάτοµα και τα χλωροφύκη. Οι συγκεντρώσεις 
φυτοπλαγκτικών οργανισµών δείχνουν αύξηση του ευτροφισµού στη λίµνη, η οποία κατά τη 
δεκαετία του 1980 ήταν µεσοτροφική και σήµερα χαρακτηρίζεται σαν ευτροφική. 
 
Σε έρευνα του ζωοπλαγκτού κατά µήκος του ποταµού Αλιάκµονα που έγινε τον Απρίλιο του 2005 
καταγράφηκαν τρεις µεγάλες ταξινοµικές οµάδες ζωοπλαγκτονικών οργανισµών, καθώς και 
ναύπλιοι (νεαρά στάδια ζωής) πλαγκτικών καρκινοειδών (Talbot 1995). Ωστόσο, η έρευνα αυτή 
δεν προχώρησε στην αναγνώριση κατώτερων συστηµατικών οµάδων (γένη ή είδη). Σε 
λεπτοµερέστερη έρευνα του ζωοπλαγκτού που έλαβε χώρα µε µηνιαίες δειγµατοληψίες µεταξύ 
Φεβρουαρίου 1995 και Ιανουαρίου 1996 σε δύο θέσεις του ποταµού (γέφυρα Κοζάνης–Γρεβενών 
και Νησέλι) καταγράφηκε από τους Zarfdjian et al. (2000) η παρουσία 79 συνολικά ειδών ή 
γενών, που ανήκουν σε τέσσερις µεγάλες ταξινοµικές οµάδες (Τροχόζωα, Κλαδοκερεραιωτά, 
Μαλάκια και Κωπήποδα). Από αυτά, 23 είδη αναφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ένα 
ενδέχεται να είναι νέο είδος. Η κυρίαρχη οµάδα ήταν τα Τροχόζωα (rotifers) που αποτελούσαν το 
96 % της συνολικής αφθονίας, όπως αναµένεται, λόγω του υψηλού ρυθµού αναπαραγωγής και της 
ταχείας εναλλαγής γενεών σε αυτή την οµάδα µικρόσωµων οργανισµών. Παρατηρήθηκαν 
εποχιακές διακυµάνσεις στη σύσταση και αφθονία, µε υψηλότερες συγκεντρώσεις το φθινόπωρο, 
καθώς και διαφορές µεταξύ των δύο σταθµών. Γενικά, ο σταθµός κάτω από τους ταµιευτήρες 
(Νησέλι) παρουσίασε την υψηλότερη αφθονία, γεγονός που αποδόθηκε στην παρουσία των 
ταµιευτήρων από όπου το πλαγκτό παρασύρεται κατάντη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία σε 
αυτό το σταθµό λαρβών του µυδιού του γλυκού νερού (Dreissena polymorpha)4 που προφανώς 
οφείλεται στην ύπαρξη πληθυσµών ενηλίκων µέσα στους ταµιευτήρες. Το είδος αυτό παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διαχειριστική άποψη, γιατί οι λάρβες επικολλώνται στις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των ΥΗΕ σταθµών και αναπτύσσονται σε µύδια αποφράσσοντας έτσι τους 
σωλήνες εισόδου του νερού. 

                                                 
4 Πρόσφατες έρευνες αµφισβητούν την παρουσία του ξενικού (εισαχθέντος) είδους Dreissena polymorpha σε 
Ελληνικές λίµνες και ποτάµια και αντίθετα υποστηρίζουν την ύπαρξη ενδηµικών ειδών του γένους Dreissena στα 
εσωτερικά νερά της Ελλάδας (π.χ. Albrecht et al. 2007, Gelembiuk et al. 2006, Therriault et al. 2004), 
περιλαµβανοµένου και του Αλιάκµονα (Son 2007). 
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5.3.2. Βένθος 

Η µικροπανίδα της γύρω περιοχής είναι ελάχιστα µελετηµένη. Στην ευρύτερη περιοχή όµως έχει 
καταγραφεί µια σχετικά πλούσια πανίδα λεπιδόπτερων (πεταλούδες, νυχτοπεταλούδες). 
Αναφέρονται τα εξής είδη στην ευρύτερη περιοχή του έργου: Spialia phlomidis, Erynnis marloyi, 
Iolana iolas, Lasiomatta petropolitana, και Maculinea arion. Τα περισσότερα είδη έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το είδος Maculinea arion είναι σπάνιο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρεται στο IUCN Red List απειλούµενων ειδών (1993), 
χαρακτηριζόµενο ως τρωτό («Vulnerable»), ενώ επίσης αναφέρεται στο παράρτηµα IV της 
Οδηγίας για τους οικότοπους 92/43/EEC. Πολλά είδη πεταλούδων χρησιµοποιούν υγρά λιβάδια 
και την παρόχθια δενδρώδη βλάστηση του Αλιάκµονα.   
 
Πιθανότατα υπάρχουν και πολλές άλλες 
οµάδες ασπόνδυλων που να σχετίζονται 
µε τα παρόχθια περιβάλλοντα, όµως δεν 
υπάρχει πληροφόρηση για συγκεκριµένες 
συναθροίσεις ειδών και τις κατανοµές 
τους.  Το οδοντόγναθο (Οdonata) Stylurus 
flavipes που ζει σε ποτάµια και παρόχθια 
περιβάλλοντα και είναι σπάνιο είδος µε 
τοπική εξάπλωση, εκτιµάται ως 
απειλούµενο και χρήζει προστασία στην 
Ευρώπη. Το είδος αυτό αναφέρεται στον 
παράρτηµα IV της Κοινοτικής Οδηγίας 
92/43/EΕ.  
 
Ειδικές έρευνες για την συστηµατική 
απογραφή ασπόνδυλων ζώων των υδάτων 
δεν έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή 
µελέτης. Οι οµάδες µακροασπόνδυλων ζώων που βρέθηκαν σε εννέα διαφορετικούς σταθµούς 
δειγµατοληψίας από τους Lazaridou-Dimitriadou et al. 2000 δίνονται στον Πίνακα 21. Στην 
ευρύτερη περιοχή σε ορισµένα σηµεία παρατηρήθηκαν µύδια του γλυκού νερού. Η οµάδα αυτή 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην αυξηµένη ιζηµατογένεση (siltation). 
 
Πίνακας 21: Ποσοστιαία συµµετοχή οµάδων µακροσπονδύλων σε διάφορες περιοχές του ποταµού 

Αλιάκµονα (Σεπτέµβριος  1995). 

Σταθµοί 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Μελάς 0,2 2,2 47  8 15 5,8 0,8 11,2  9  
Νεστόριο 5,8 39,7  0,3 47,6   0,5 2,1 2,9 0,8 1,3 
Αµµουδάρα 0,4 20 0,7 0,4 18,5 1,4 0,1 4,3 15,4 9,4 29,5  
Κωσταράζι  1,3 48,5  0,06 0,02  1,3 3,1 0,7 44,4 0,4 
Νεάπολη 0,1 55,8  0,3 6   1,9 6,2 0,9 28,4  
Γρεβενά  31,3  0,6 3,9 0,3 1,2 0,9 41,6 0,3 16 0,6 
Παναγιά 6,7 53,2  0,04 23,2   3,2 9,8 3,4   
Αγ. Βαρβάρα  23,8 29,2  15    20,1 0,7   
Νησέλι  0,8   0,2    66,5 1,35 31  
1=Plecoptera, 2=Ephemeroptera, 3=Gammarus, 4= Odonata, 5=Trichoptera, 6= Gastropoda, 7= Bivalvia, 8= 
Coleoptera, 9= Chironomidae, 10= Diptera, 11= Oligochaeta, 12=Hirudinea 
 

Εικόνα 46: Αχιβάδες της οικογένειας Unionidae στον 
µέσο ρου του Αλιάκµονα, ανάντη της συµβολής µε το 
ρέµα Γρεβενίτη. 
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Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, τον Αύγουστο του 2007, έγιναν δειγµατοληψίες 
βενθικών µακροασπονδύλων σε 18 σταθµούς κατά µήκος του ποταµού, όπου βρέθηκαν συνολικά 
52 ταξινοµικές οικογένειες (Πίνακας 22).  
Πίνακας 22: Οι ταξινοµικές οικογένειες που βρέθηκαν στους 18 σταθµούς δειγµατοληψίας του ποταµού 
Αλιάκµονα. 

Τάξη α/α Οικογένεια Τάξη α/α Οικογένεια 
Amphipoda 1 Gammaridae Basommatophora 27 Ancylidae 

2 Elmidae 28 Naucoridae 
3 Gyrinidae Hemiptera 29 Aphelocheiridae 
4 Dytiscidae Megaloptera 30 Sialidae 
5 Scirtidae 31 Calopterygidae 
6 Hydrophilidae 32 Gomphidae 

Coleoptera 

7 Hydraenidae 
Odonata 

33 Platycnemididae 
Decapoda 8 Potamonidae 34 Perlidae 

9 Ephydridae 
Plecoptera 

35 Leuctridae 
10 Empididae 36 Lymnaeidae 
11 Chironomidae Pulmonata 37 Planorbidae 
12 Ceratopogonidae Sorbeoconcha 38 Hydrobiidae 
13 Tabanidae Unionida 39 Unionidae 
14 Limoniidae Veneroida 40 Sphaeriidae 
15 Athericidae 41 Leptoceridae 
16 Tipulidae 42 Hydroptilidae 
17 Simuliidae 43 Hydropsychidae 

Diptera 

18 Anthomyidae 44 Polycentropodidae 
19 Heptageniidae 45 Philopotamidae 
20 Leptophlebiidae 46 Limnephilidae 
21 Ephemeridae 47 Psychomyidae 
22 Ephemerellidae 48 Rhyacophilidae 
23 Baetidae 49 Sericostomatidae 
24 Prosopistomatidae 50 Goeridae 
25 Potamanthidae 51 Glossosomatidae 

Ephemeroptera 

26 Caenidae 

Trichoptera 

52 Brachycentridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 47: Αχιβάδα της οικογένειας Unionidae (επάνω) και 
µύδια Dreissena sp. που αφθονούν στην Τ.Λ. Πολυφύτου 
(αριστερά). 
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5.3.3. Φυτοκοινωνίες 

5.3.3.1. Χλωρίδα - Βλάστηση 

Έρευνες που να προσφέρουν και στοιχεία για τη χλωρίδα και βλάστηση στη λεκάνη του 
Αλιάκµονα έχουν διεξαχθεί από τους ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΕΘΙΑΓΕ-ΕΟΕ (1995). Περιγραφικά δεδοµένα 
για τη βλάστηση της δελταϊκής περιοχής δίνονται από τους Ζαλίδης & συν. (1994), ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(1996-1999). Οι περισσότερες βοτανικές έρευνες στην περιοχή περιορίζονται στους γύρω 
ορεινούς όγκους και όχι στα οµαλά τµήµατα της παραποτάµιας ζώνης ή της κοιλάδας του 
Αλιάκµονα. Γενικά οι διαθέσιµες πληροφορίες για τη βλάστηση και τη χλωρίδα των 
παραποτάµιων περιοχών, και ιδιαίτερα για τα παρόχθια δάση είναι εξαιρετικά περιορισµένη.  
 
Στην περιοχή άµεσης επιρροής του έργου υπάρχουν σηµαντικοί σχηµατισµοί παρόχθιων δασών 
όπως έχει αναφερθεί και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του φράγµατος 
Ιλαρίωνα (ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1994, 2002), αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωµένη εργασία για την 
σύσταση και κατανοµή αυτής της βλάστησης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 49: Βραχώδεις ορθοπλαγιές µε 
παρόχθια βλάστηση φαραγγιών στα 
στενά της Ζάβορδας. 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48: Πλούσια παρόχθια 
βλάστηση απότοµων χαράδρων 
στο µεσαίο τµήµα της χαράδρας 
Ζάβορδα – Ιλαρίωνα. 
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Από την παρούσα έρευνα, ως προς την παρόχθια βλάστηση µπορούµε να αναγνωρίσουµε 
ορισµένες ενότητες του ποταµού που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τονίζουµε ότι η παρόχθια 
βλάστηση έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ως ενδείκτης της κατάστασης διατήρησης των 
υδροµορφολογικών συνθηκών της παρόχθιας ζώνης (όπως υπογραµµίζεται και στην Οδηγία-
Πλαίσιο 2000/60) και έχει πολύ µεγάλη σηµασία στην διάρθρωση και λειτουργία του ποτάµιου 
διαδρόµου, συχνά επηρεάζοντας άµεσα τα ενδιαιτήµατα των ψαριών. Παρακάτω συνοψίζουµε 
τέσσερις γενικούς τύπους παρόχθιας βλάστησης που απαντούνται στην περιοχή που θα 
κατακλιστεί από τον ταµιευτήρα του έργου.   
 
Α) Παρόχθια βλάστηση απότοµων χαράδρων. Ο ποταµός κατάντη της γέφυρας Παναγίας στο 
σύµπλεγµα της χαράδρας Ζάβορδας-Ιλαρίωνα έχει πολύ στενή παρόχθια ζώνη, λόγω του 
απότοµου ανάγλυφου, αλλά ιδιαίτερες παρόχθιες φυτοκοινότητες που στο µεγαλύτερο µέρος τους 
βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης (Εικ. 48). Η βλάστηση περιλαµβάνει 
φυσικούς αραιούς σχηµατισµούς πλατάνων (Platanus orientalis) και άλλα υγρόφιλα και χερσαία 
δασικά είδη. Στο χαµηλότερο τµήµα της χαράδρας (κοντά στο σηµείο του φράγµατος) 
απαντούνται και ορισµένα αείφυλλα σκληρόφυλλα δέντρα και θάµνοι.   
 
Β) Παρόχθια βλάστηση φαραγγιών. Επίσης στα στενότερα σηµεία του ποταµού υπάρχουν 
σηµαντικές βραχόφιλες φυτοκοινότητες ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας µε σπάνια και ενδηµικά 
είδη (Εικ. 49). Ορισµένα από τα ενδηµικά φυτά (χασµόφυτα) απαντούνται σε πολύ περιορισµένη 
έκταση. ∆υστυχώς η περιοχή αυτή έχει ελάχιστα µελετηθεί από βοτανικούς ερευνητές. Όµως, 
επειδή η περιοχή έχει τα ποικιλόµορφα πετρώµατα που συναντώνται και στον Βούρινο, ενδέχεται 
να έχει και πολλά από τα ενδηµικά και σπάνια είδη που απαντούνται σε αυτό το βουνό.  
 
Γ) Αµιγή Πλατανοδάση. Παρόχθια δάση, αποτελούµενα κυρίως από πλατάνια (Platanus 
orientalis) απαντούνται σε ορισµένα σηµεία, κυρίως στο ρέµα Σιούτσα, και ιδιαίτερα στον κάτω 
ρου του ρέµατος (Εικ. 50). Αυτά τα δάση κυρίως µε µεγάλα έως και υπεραιωνόβια δέντρα είναι 
σχετικά διαδεδοµένα στα µεσαία υψόµετρα, πάνω σε ποτάµιες όχθες µε µεγάλους ογκόλιθους ή 
σχετικά µεγάλο ποσοστό αδιαπέρατου πετρώµατος. Η διαπλάσεις αυτές αναφέρονται ως φυσικοί 
οικότοποι στην Οδηγία για του Οικοτόπους 92/43/ΕΕ «∆άση Ανατολικής Πλατάνου (Platanion 
orientalis) (92C0)» 
 
  

Εικόνα 50: Συστάδες πλατανεώνων µε διάσπαρτες ασηµοϊτιές Salix alba στην γέφυρα Παναγίας. 
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∆) Μικτά δάση υγρόφιλων φυλλοβόλων.  Ανάντη της Γέφυρας Παναγίας και έως την περιοχή 
Καρπερού υπάρχει µια εκτεταµένη περιοχή µε σχετικά οµαλές όχθες (Εικ. 51) και λεπτόκοκκους 
ιζηµατογενείς εδαφικούς σχηµατισµούς (κροκάλες, βότσαλα, χαλίκια, άµµος). Σε τέτοιες θέσεις 
απαντούνται εκτεταµένα δάση µε µικτές υγρόφιλες διαπλάσεις από ιτιές (Salix alba) και λεύκες 
(Populus alba). Η εκτάσεις αυτές δηµιουργούν τον οικότοπου «∆άση-στοές µε Salix alba και 
Populus alba (92A0)». Σε ορισµένα τµήµατα ή σε ψηφίδες στις όχθες των ποταµών απαντούνται 
και σκλήθρα (Alnus glutinosa), είδος που σχηµατίζει τον οικότοπο «Αλουβιακά δάση µε Alnus 
glutinosa και Fraxinus excelsior (91E0)». Αυτός ο φυσικός οικότοπος έχει γενικώς περιορισµένη 
εξάπλωση στην  Ελλάδα.   
 
Ένα ιδιόµορφο ποτάµιο περιβάλλον σχηµατίζουν, τέλος, οι µικροί παραπόταµοι του Αλιάκµονα 
στην περιοχή κατάκλυσης, που έχουν περιοδική ή εφήµερη ροή. Αν αυτοί οι σχηµατισµοί έχουν 
ροή για λιγότερο διάστηµα από λίγες εβδοµάδες ή άτακτη µορφή επιφανειακής ροής (π.χ. µόνο 
µετά από βροχές), τότε θεωρούνται «εφήµεροι ρύακες» (ephemeral streams). Οι τυπικοί ρύακες 
περιοδικής ροής δεν έχουν ροή ή επιφανειακά νερά για µεγάλο διάστηµα τους θερινούς µήνες.  
Υπάρχει ποικιλία µικρών ρυάκων που έχουν τον χαρακτήρα των περιοδικών ροών µε πολύ 
ποικιλόµορφα χαρακτηριστικά παρόχθιας βλάστησης, ροής και υδροµορφολογίας. Ορισµένοι από 
τους ρύακες που αναφέρονται εδώ ανήκουν στον οικότοπο «Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική 
ροή από Paspalo-Agrostidion (3290)». 

 
 
 
Εικόνα 51: Μικτά δάση υγρόφιλων 
φυλλοβόλων. α. ∆ασοσυστάδες µε λεύκες 
Populus spp. και ιτιές Salix spp., ανάντη του 
φράγµατος Καρπερού, β. Πληµµυρισµένη 
δασοσυστάδα µε σκλήθρα Alnus glutinosa, 
κατάντη φράγµατος Καρπερού, και γ. Πυκνή 
δασοσυστάδα µε ιτιές Salix spp. ανάντη 
γέφυρας Παναγίας. 

 
 
 
 

 

α. 

β. 

γ. 
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5.3.3.2. Μανιτάρια-µύκητες  

Στις όχθες του Αλιάκµονα και των 
παραποτάµων του αναπτύσσονται δεκάδες 
είδη µανιταριών και άλλων µυκήτων, που 
ευνοούνται από την αυξηµένη υγρασία και 
την παρουσία υγρόφιλων δασικών συστάδων. 
Παρά-δειγµα τέτοιων συστάδων αποτελούν 
οι οικότοποι µε λεύκες και ιτιές «δάση-στοές 
µε Salix alba και Populus alba (92A0)», που 
έχουν µαλακό ξύλο και ευνοούν την 

ανάπτυξη µυκήτων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής γένη: Mitrophora και 
Morchella που εµφανίζονται την άνοιξη κυρίως κοντά ή µέσα σε εδάφη που έχουν πληµµυρίσει, 
ενώ πολλά είδη φύονται πάνω σε υγρόφιλα δέντρα µέσα στην παρόχθια ζώνη. Για παράδειγµα, οι 
πλευρώτοι (Pleurotus dryinus και Pleurotus ostreatus) και τα είδη Agrocybe cylindracea (Εικ. 52), 
Pholiota populnea αναπτύσσονται συχνά σε ξύλο λεύκης (Populus spp.).  

 
Εικόνα 53: Παρόχθιο δάσος µε αµιγείς πλατανεώνες (αριστερά) και µικτά υγρόφυλλα δέντρα (δεξιά) µαζί 

µε ποτάµιο έλος (Typha sp.), στο µεσαίο τµήµα της χαράδρας Ζάβορδα – Ιλαρίωνα. 

 

Εικόνα 52: Μανιτάρια του είδους Agrocybe
cylindracea Φωτ.: Γιώργος Κωνσταντινίδης
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5.3.4. Ορνιθοπανίδα 

Αναλυτικές περιγραφές της ορνιθοπανίδας κατά µήκος του ποταµού Αλιάκµονα δίδονται από τους 
ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΕΘΙΑΓΕ - ΕΟΕ (1995), Ζαλίδης & συν. (1994), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1992) και Babalonas 
et al. (1995), µε έµφαση στις περιοχές του ∆έλτα και στην περιοχή των Στενών του ποταµού. 
Παρακάτω θα αναφερθούµε στην ορνιθοπανίδα της περιοχής µελέτης και πιο συγκεκριµένα στην 
περιοχή κατάκλυσης από τον νέο ταµιευτήρα και στην περιοχή µόλις κατάντη του φράγµατος του 
Ιλαρίωνα (εκβολές Ιλαρίωνα). 
 
Συνοπτικά, υπάρχουν πολλά και σπάνια µη στρουθιόµορφα πτηνά και άλλα, λιγότερο σπάνια, 
µεγάλης οικολογικής σηµασίας αποδηµητικά και επιδηµητικά είδη. Η ορνιθοπανίδα σε παρόχθιες 
ζώνες της περιοχής άµεσης επιρροής του έργου είναι ελάχιστα γνωστή και δεν έχει ποτέ 
ολοκληρωθεί συγκεκριµένη έρευνα ή µελέτη στον χώρο αυτό. Αξιόπιστα στοιχεία για την 
ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής περιορίζονται κυρίως στις περιοχές Λίµνης Καστοριάς και 
στον µέσο ρου του ποταµού Βενέτικου, ενώ ελάχιστες είναι οι καταγεγραµµένες ή δηµοσιευµένες 
καταµετρήσεις πουλιών στην τεχνητή Λίµνη Πολυφύτου. Γι’ αυτό το λόγο, κατά την διάρκεια των 
ιχθυολογικών δειγµατοληψιών, καθώς και σε επισκέψεις αυτοψίας, η οµάδα του ΕΛΚΕΘΕ 
διενήργησε µη συστηµατικές καταγραφές ορνιθοπανίδας.  Παρακάτω αναφέρονται τα 
σηµαντικότερα είδη ή οµάδες ειδών και θίγονται θέµατα σχετικά µε την προστασία τους στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου. 

5.3.4.1. Αρπακτικά πουλιά (Acciptriformes)  

Η περιοχή φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον για τα αρπακτικά πουλιά, όµως, όπως προαναφέρθηκε, 
δεν έχει µελετηθεί ποτέ συστηµατικά. Από αδηµοσίευτες πληροφορίες της ΕΟΕ, στην περιοχή 
έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν µεγάλα και σπάνια αρπακτικά (χρυσαετός, ασπροπάρης, 
ψαραετός), όµως αυτά τα είδη δεν έγιναν αντιληπτά κατά τις επισκέψεις της οµάδας στην περιοχή. 
Προφανώς αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν επισκέπτονται τακτικά αυτά τα είδη την 
περιοχή. Όµως, λόγω της µεγάλης έκτασης του χώρου που καλύφθηκε κατά τις αυτοψίες, τη 
µεγάλη έκταση της περιοχής κατάκλυσης του νέου ταµιευτήρα και της πολυπλοκότητας των 
τοπίων και του ανάγλυφου θα απαιτείτο ειδική προσέγγιση για τον εντοπισµό και την 
καταµέτρηση όλων των ειδών. Εµφανή κατά την έρευνα µας δίπλα στον ποταµό ήταν µόνο τα 
ακόλουθα είδη αρπακτικών πουλιών: Φιδαετός Circaetus gallicus, Σφηκιάρης Pernis apivorus, 
Κοινή Γερακίνα Buteo buteo, Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus καθώς και ο Κραυγαετός Aquila 
pomarina.  
 
Κραυγαετός (Aquila pomarina) 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να δοθεί σε αυτό το αρπακτικό που είναι και ένα από τα πιο απειλούµενα 
είδη στην Ελλάδα. Το είδος προτιµά παρόχθια δάση και παρόχθιες ζώνες, όπου φωλιάζει σε 
αποµονωµένες δενδροσυστάδες ή σε ψηλά δέντρα δύσβατων περιοχών, µακριά από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και άλλες ενοχλήσεις. Το είδος τρέφεται ως επί το πλείστον µε 
πουλιά, αµφίβια, ερπετά και µικρά θηλαστικά που βρίσκει δίπλα σε ποταµούς, σε υγρά λιβάδια 
και υγρότοπους και συνεπώς είναι ένα από τα αρπακτικά που θα επηρεαστούν από την κατάκλυση 
της παρόχθιας περιοχής. 

5.3.4.2. Πελαργόµορφα Πουλιά (Ciconiiformes).  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχει σηµαντικός πληθυσµός από ερωδιόµορφα πουλιά 
(Ardeidae), που ενισχύεται την περίοδο της µετανάστευσης. Ιδιαίτερης σηµασίας περιοχές για τα 
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ερωδιόµορφα πουλιά είναι η εκβολή του Αλιάκµονα µόλις 
κατάντη της µονής Ιλαρίωνα, καθώς και ορισµένα πεδινά ή 
οµαλά τµήµατα του ποταµού ανάντη της γέφυρας Παναγίας. 
Μεγάλες αποικίες σταχτοτσικνιάδων (Ardea cinerea) 
καταγράφηκαν στο ρέµα Γρεβενίτη, κοντά στα Γρεβενά (40 
περίπου ζεύγη), καθώς και στην περιοχή της Λίµνης 
Πολυφύτου κοντά στο χωριό Ρύµιο (70 περίπου ζεύγη σε 
πλατανοδάσος και φυτεία λεύκων). Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
αριθµοί των φωλιάζοντων ερωδιών έχουν αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια (Υφαντής & Καζαντζίδης 2004). Η πρώτη 
αποικία (Γρεβενίτης) αποτελεί την µοναδική γνωστή αποικία 
του είδους στον νοµό Γρεβενών, ενώ η µεγάλη αποικία στο 
Ρύµιο είναι µία από τις δύο γνωστές αποικίες στον νοµό 
Κοζάνης. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες για την αναπαραγωγή 
άλλων ειδών ερωδιών στους δύο αυτούς νοµούς. Ωστόσο, 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο παρατηρήθηκαν στην 
περιοχή κατάντη του Καρπερού δύο άτοµα του 
προστατευόµενου είδους Νυχτοκόρακα (Nycticorax 
nycticorax) (Εικ. 54), είδος για το οποίο δεν είχαν αναφερθεί 
άλλες ενδείξεις ότι µπορεί να φωλιάζει στην περιοχή.  
 
Mαυροπελαργοί (Ciconia nigra)  
Σπάνιο και αυστηρά προστατευόµενο είδος πελαργού που αναπαράγεται σε σχετικά άγριες και 
αποµονωµένες τοποθεσίες (δάση, παρόχθιους γκρεµούς, φαράγγια). Τρέφεται κυρίως µε ψάρια. 
Στην περιοχή βρέθηκαν δύο χαρακτηριστικές φωλιές. Η µία βρίσκεται πάνω στην σκήτη της 
µονής Ζάβορδας και ήταν ανενεργή το 2007, ενώ η άλλη ήταν στο κατάντη µέρος του «κόκκινου 
φαραγγιού» σχετικά κοντά στο φράγµα του Ιλαρίωνα και ήταν ενεργή το 2007 (Εικ. 55). 
Υπάρχουν αναφορές για το είδος και στην περιοχή του π. Βενέτικου, ενώ γνωρίζουµε ότι φωλιάζει 
ένα ζευγάρι κοντά στο Σπήλαιο Γρεβενών. Είναι βέβαιο ότι η κατάκλυση από το νέο ταµιευτήρα 
θα έχει βραχυπρόθεσµα αρνητικές επιπτώσεις στον µικρό αυτό πληθυσµό µαυροπελαργών της 
περιοχής.  
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 55: Μαυροπελαργός 
στο φαράγγι Λαριούς 
(Κόκκινο φαράγγι). 
 

5.3.4.3. Πελεκανόµορφα (Pelecaniformes) 

Κορµοράνος  (Phalacrocorax carbo) 
Κατά τις χειµερινές επισκέψεις παρατηρήθηκαν σηµαντικοί αριθµοί κορµοράνων (Phalacrocorax 
carbo) στον Αλιάκµονα και µέχρι αρκετά υψηλά στην περιοχή της συµβολής του Γρεβενίτη 
ποταµού (περίπου 80 άτοµα τον Φεβρουάριο 2007). Μεγάλα σµήνη από κορµοράνους 
συναντώνται βέβαια και στις εκβολές του Αλιάκµονα, καθώς και µέσα στο ποταµό, µόλις κατάντη 

Εικόνα 54: Νυχτοκόρακας. 
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του φράγµατος στον Ιλαρίωνα. 
Καταγράφηκαν ακόµα και 
περιπτώσεις ψαριών (στην συµβολή 
Γρεβενίτη-Αλιάκµονα και στη λίµνη 
Πολυφύτου) που έφεραν τραύµατα 
από επιθέσεις κορµοράνων. Η αύξηση 
του πληθυσµού των κορµοράνων σε 
όλη την Ευρώπη, που έχει 
δηµιουργήσει σηµαντικές ανησυχίες 
σε ερασιτέχνες  και επαγγελµατίες 
ψαράδες, αναφέρθηκε και από 
ερασιτέχνες ψαράδες στην περιοχή 
της λίµνης Πολυφύτου. Έτσι εδώ θα 
πρέπει να επισηµανθεί ότι το είδος 
ευνοείται από τις ευτροφικές ή 
µεσοτροφικές λίµνες που συντηρούν 
µεγάλους αριθµούς µικρού ή µεσαίου 
µεγέθους ψαριών και εποµένως 
αναµένεται σηµαντική αύξηση του 
πληθυσµού του.  
 
Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) 
Αντίθετα µε τον κορµοράνο, αυτό το σπάνιο πελεκανόµορφο είδος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
διατήρηση βιοποικιλότητας. Στην περιοχή, το είδος παρατηρήθηκε σε σηµαντικούς αριθµούς 
(δεκάδες πουλιά) και σε πολλά σηµεία της εκβολής του Αλιάκµονα στην λίµνη Πολυφύτου. ∆εν 
παρατηρήθηκε κατά τις περιόδους έρευνας µας στο τµήµα ανάντη του Ιλαρίωνα, όµως το είδος 
διατηρεί σηµαντικούς πληθυσµούς και στην Λίµνη Καστοριάς και είναι πολύ πιθανό να 
επισκέπτεται και τον άνω ρου του ποταµού (π.χ. ανάντη της γέφυρας Παναγίας).   
 
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) 
Ένα ακόµα σπάνιο πελεκανόµορφο, ψαροφάγο είδος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
διατήρηση βιοποικιλότητας. ∆εκάδες πουλιά παρατηρούνται σε πολλά σηµεία της λίµνης 
Πολυφύτου (Εικ. 56), καθώς και στο ποτάµι στην περιοχή των εκβολών του Αλιάκµονα κατάντη 
του Ιλαρίωνα. Κατά την φθινοπωρινές αυτοψίες (Σεπτέµβριος), πολλά άτοµα ήταν νεαρά και 
προφανώς προέρχονταν από την µεγάλη αποικία της Πρέσπας. Η σηµασία της λίµνης Πολυφύτου 
για αυτό το παγκοσµίως απειλούµενο είδος, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, καθιστά την λίµνη 
και ιδιαίτερα το ανώτερο τµήµα των εκβολών ιδιαίτερα σηµαντική για την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (η µεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής του είδους σε παγκόσµιο επίπεδο 
βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα).  

5.3.5. Άλλα Είδη Πανίδας  

5.3.5.1. Μεγάλα Θηλαστικά 

Οι περισσότερες ζωολογικές έρευνες ή καταγραφές στην ευρύτερη περιοχή περιορίζονται στους 
γύρω ορεινούς όγκους και όχι στα οµαλά τµήµατα της παραποτάµιας ζώνης ή της περιοχής 
άµεσης επιρροής του έργου της ∆ΕΗ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξει υψηλό ζωολογικό 
ενδιαφέρον στο χώρο της παραποτάµιας ζώνης. Η περιοχή της κοιλάδας του Αλιάκµονα, µεταξύ 
του φράγµατος και του Ιλαρίωνα, έχει τουλάχιστον 17 είδη θηλαστικών, (όπως υπολογίζεται από 

Εικόνα 56: Αργυροπελεκάνοι στη λίµνη Πολυφύτου. 



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

 - 94 -

αδηµοσίευτες ζωολογικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη), έξι από τα οποία προστατεύονται 
από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία (Οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ). Οι τυχαίες 
και περιστασιακές µας καταγραφές και παρατηρήσεις δείχνουν, ότι πράγµατι υπάρχουν ορισµένα 
σχετικά σπάνια και απειλούµενα θηλαστικά, που διαβιώνουν στην περιοχή άµεσης επιρροής του 
έργου και δείχνουν να διατηρούν καλούς / ή αξιόλογους πληθυσµούς στον µέσο ρου του 
Αλιάκµονα. Έτσι, φαίνεται να υπάρχουν σχετικά πλούσια αποθέµατα αγριογούρουνων (Sus 
scrofa), ζαρκαδιών (Capreolus capreolus), η διαδεδοµένη παρουσία της αγριόγατας (Felis 
sylvestris), καθώς και σχετικά σηµαντικοί πληθυσµοί άλλων σαρκοβόρων ειδών. Παρακάτω 
αναφερόµαστε στα τρία σηµαντικότερα είδη θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή, καθώς 
και τις πιθανές επιπτώσεις / προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν από το έργο, στους τοπικούς 
πληθυσµούς τους.  
 
Βίδρα (Lutra lutra).   
Αυτό το σχετικά σπάνιο και προστατευόµενο είδος είναι διαδεδοµένο σε όλη σχεδόν την περιοχή 
που θα κατακλυσθεί από τα νερά του νέου ταµιευτήρα. Για την επιβίωση της βίδρας είναι 
απαραίτητη η διατήρηση των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας της (που αποτελείται από ψάρια, αλλά 
κυρίως αµφίβια), καθώς και των κρησφύγετων για κάλυψη κοντά στο ποτάµι (παρόχθιες δασικές 
και θαµνώδεις συστάδες ή βραχώδεις σχηµατισµοί δίπλα στο νερό).  
 
Λύκος (Canis lupus).  
Υπήρξαν συχνές αναφορές από κτηνοτρόφους για παρουσία πληθυσµών λύκων σε όλη την 
περιοχή – ιδιαίτερα ανάντη της περιοχή του φράγµατος Καρπερού. Κύρια απαίτηση του είδους 
είναι η ύπαρξη σχετικά δύσβατων και άγριων περιοχών για την αναπαραγωγή του. Τέτοια 
κατάλληλα σηµεία-κρησφύγετα υπάρχουν στην περιοχή, και εντοπίζονται κυρίως στην αριστερή 
όχθη (βόρεια πλευρά) του κύριου ρου του ποταµού, ανάντη γέφυρας Παναγίας, καθώς και στην 
ευρύτερη περιοχή της χαράδρας Ζάβορδα-Ιλαρίωνα.   
 
Αρκούδα (Ursus arctos).   
Για χρόνια υπήρξε άγνοια για τους πληθυσµούς αρκούδας στην περιοχή και το είδος είχε µάλλον 
εξαφανιστεί από αρκετά σηµεία του νοµού Γρεβενών κατά το πρόσφατο παρελθόν. Σήµερα όµως 
φαίνεται πως υπάρχει ένας σηµαντικός µόνιµος πληθυσµός αρκούδας στην κοιλάδα του 
Αλιάκµονα και µέσα στην χαράδρα Ζάβορδας-Ιλαρίωνα. Κατά την διάρκεια των ερευνών µας 
εντοπίστηκαν περιττώµατα αρκούδας (άνοιξη του 2007) στην περιοχή του Φράγµατος του 
Καρπερού, ενώ σε συνεντεύξεις µε ντόπιο κτηνοτρόφο στην ίδια περιοχή υπήρξε αναφορά για 
αρκούδες σε αρκετά σηµεία της αριστερής (βόρειας) όχθης του ποταµού, κατάντη της περιοχής 
του φράγµατος. Το είδος απαιτεί σχετικά δύσβατες και άγριες περιοχές για την αναπαραγωγή, 
αλλά και για την σηµαντική περίοδο της χειµερίας νάρκης, οπότε η περιοχή του Καρπερού έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού διαθέτει «τοπία διάβρωσης» µε ξηρές χαράδρες, πυκνή βλάστηση και 
παρόχθιες δασικές συστάδες κατάλληλες για κάλυψη. Όπως επίσης και όλη η περιοχή ανάντη του 
φράγµατος Καρπερού, που είναι σχετικά δύσβατη και διατηρεί άγριες εκτάσεις µε εντυπωσιακούς 
βραχώδεις σχηµατισµούς και πυκνή δασική βλάστηση µε δρύες (Quercus frainetto), κατάλληλη 
για αρκούδες και λύκους. Μέχρι και πρόσφατα, στις 12 Μαΐου 2008, µέσα στην χαράδρα 
Ζάβορδας-Ιλαρίωνα (περιοχή κόκκινο φαράγγι), αναφέρθηκε από τουριστική οµάδα raft η 
παρουσία µίας µεγάλης θηλυκής αρκούδας µε δύο µικρά αρκουδάκια. Η αρκούδα µε τα µικρά της 
βρισκόταν στην αριστερή (βόρεια πλευρά) του φαραγγιού, από την µεριά του όρους Βούρινου και 
η οµάδα πρόλαβε ακόµα και να την φωτογραφήσει (Trekking Hellas Γρεβενών). 
 
Βασική προϋπόθεση επιβίωσης των µεγάλων θηλαστικών, είναι η δυνατότητα να εκτελούν τις 
απαραίτητες χερσαίες µετακινήσεις για αναζήτηση τροφής και καταλύµατος. Σήµερα, τα 
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θηλαστικά αυτά σχετικά εύκολα µπορούν να περάσουν τον ποταµό σε πολλά σηµεία. Όµως, µετά 
το πέρας της πλήρωσης του ταµιευτήρα Ιλαρίωνα θα υπάρξει ένα µεγάλου µήκους υδάτινο 
«εµπόδιο» σε αυτές τις χερσαίες µετακινήσεις, που ειδικά για την αρκούδα κρίνεται σοβαρό. Όσο 
για τη βίδρα, το µοναδικό πρόβληµα που δηµιουργείται µε την δηµιουργία της νέας φραγµαλίµνης 
συνδέεται κυρίως µε την έλλειψη κάλυψης (παρόχθιας βλάστησης), δίπλα στο νερό, όπου 
αναζητεί την τροφή της.  
 

5.3.5.2. Ερπετά και Αµφίβια 

Στην περιοχή υπάρχει σχετικά µεγάλος αριθµός ειδών ερπετών και αµφιβίων, ιδιαίτερα στα 
παραποτάµια ενδιαιτήµατα. Κατά την διάρκεια των ερευνών µας συναντήσαµε αρκετά ορεινά 
δασόβια είδη (όπως τα Bombina variegata και Salamandra salamandra), καθώς και τυπικά είδη 
της µεσογειακής περιοχής (Hyla arborea) στην περιοχή. Ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία του 
λοφιοφόρου τρίτωνα (Tritarus cristatus), ένα σχετικά σπάνιο αµφίβιο. Σχεδόν όλα τα ερπετά της 
περιοχής είναι προστατευόµενα ή απειλούµενα βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ωστόσο, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, η πανίδα δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά στην περιοχή.  

5.3.6. Ιχθυοπανίδα 

Η ιχθυοπανίδα του συστήµατος του ποταµού Αλιάκµονα περιλαµβάνει 32 είδη αποκλειστικά του 
γλυκού νερού από τα οποία 22 είναι αυτόχθονα και τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί. Βέβαια στον 
κατώτερο ρου του ποταµού υπάρχουν και ορισµένα είδη θαλασσινής προέλευσης που όµως δεν 
περιλαµβάνονται σε αυτή την καταγραφή. Υπάρχει µια αισθητή διαφορά µεταξύ των 
ιχθυοκοινοτήτων του κατώτερου και του άνω ρου του ποταµού. Περίπου τα µισά από τα είδη, 
ζουν µόνο στο κατώτερο τµήµα του συστήµατος (δηλαδή κατάντη του φράγµατος Πολυφύτου-
Στενά Αλιάκµονα).  
 
Πριν από την παρούσα έρευνα υπήρχαν σηµαντικά κενά στις γνώσεις µας για τα ψάρια του άνω 
ρου του ποταµού Αλιάκµονα. Στοιχεία για την ιχθυοπανίδα της περιοχής άµεσης επιρροής του 
ΥΗΕ Ιλαρίωνα ήταν εξαιρετικά περιορισµένα, ενώ τα µόνα πρόσφατα και αξιόπιστα ερευνητικά 
δεδοµένα για την ευρύτερη περιοχή µελέτης αναφέρονταν σε περιορισµένα τµήµατα του ποταµού 
Βενέτικου (Kokkinakis 2006, πληροφορίες από τις τοπικές υπηρεσίες αλιείας). ∆υστυχώς δεν 
έχουν δηµοσιευθεί αναλυτικά δεδοµένα δειγµατοληψιών από ορισµένες ερευνητικές προσπάθειες 
που είχαν διεξαχθεί παλιότερα στον άνω και µέσο ρου του ποταµού (Economidis et al. 1981), ενώ 
νεότερες έρευνες (Οικονοµίδης & συν. 2001, Kokkinakis 2006) δεν προσφέρουν στοιχεία για την 
περιοχή άµεσης επιρροής του έργου. Ιδιαίτερα εµφανής ήταν η έλλειψη πληροφοριών για την 
παλαιότερη σύσταση των ιχθυοπληθυσµών και την κατανοµή των ειδών στον άνω ρου, µε τα 
οποία θα µπορούσαν να γίνουν συγκρίσεις µε τα δεδοµένα του παρόντος έργου. 
 
Είναι αδιαµφισβήτητο όµως ότι η λεκάνη απορροής του Αλιάκµονα είναι από τις πιο πλούσιες σε 
είδη ψαριών του γλυκού νερού στην Ελλάδα και αυτό προσδίδει ιδιαίτερη διάκριση στο 
συγκεκριµένο υδάτινο σύστηµα, ως περιοχή µε υψηλό ιχθυολογικό ενδιαφέρον (υψηλή 
βιοποικιλότητα). Από τα ιθαγενή είδη ψαριών της περιοχής, αρκετά αναφέρονται στο Κόκκινο 
Βιβλίο Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, στους καταλόγους της Οδηγίας για τους 
Οικοτόπους (Κατάλογοι παραρτηµάτων Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) ή στον Κατάλογο 
Απειλούµενων Ειδών της Παγκόσµιας Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN). Στην ιχθυοπανίδα 
περιλαµβάνονται και αρκετά µεταναστευτικά είδη ψαριών (όπως είδη στα γένη Barbus, Vimba, 
Chondrostoma και Salmo) που µπορούν να επηρεαστούν άµεσα από τα έργα στην περιοχή άµεσης 
επιρροής καθώς και στη ευρύτερη περιοχή µελέτης.  
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Ωστόσο, κανένα από αυτά τα είδη ψαριών που απαντούνται στον άνω ρου δεν αποτελεί 
αποκλειστικό ενδηµικό είδος της λεκάνης απορροής του Αλιάκµονα. Τα περισσότερα ιθαγενή είδη 
του ποταµού είναι διαδεδοµένα και σε άλλα συστήµατα ποταµών της Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας, όπως στον Αξιό, τον Λουδία και τον Γαλλικό, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην 
παλαιότερη διασύνδεση αυτών των ποταµών κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο, περίπου 
20.000 χρόνια πριν, που επέτρεψε µεταναστεύσεις ψαριών και την οµογενοποίηση της 
ιχθυοπανίδας τους (Lykousis et al. 2005). 

5.4. Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προστασίας 

Η προστασία φυσικών περιοχών υπαγορεύεται κυρίως από την ελληνική νοµοθεσία (Π.∆. 996/71, 
Ν. 1650/86), τις διεθνείς συµβάσεις (π.χ. Σύµβαση ΡΑΜΣΑΡ) και κοινοτικές οδηγίες (π.χ. 
2000/60/ΕΚ). ∆ύο σηµαντικές κοινοτικές οδηγίες που προωθούν την δηµιουργία 
προστατευόµενων περιοχών είναι η 79/409/ΕΟΚ «για την Προστασία των Άγριων Πτηνών» και η 
92/43/ΕΟΚ «για τη ∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων».  
 
Με βάση την κοινοτική οδηγία 79/409 καθορίζονται οι κατάλληλες περιοχές που ονοµάζονται 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή SPA) για τη διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας και των 
βιοτόπων τους, µε ειδικό στόχο τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας. 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας υπάρχουν διάσπαρτές σε όλη την Ελλάδα και περιλαµβάνονται στο 
∆ίκτυο προστατευόµενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Natura 2000). Το δίκτυο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε και επέκτεινε της ήδη δηµιουργηµένες προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας 
µε την εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η επέκταση προστατευόµενων περιοχών στόχευε στην 
προστασία και ειδική διαχείριση περιοχών που φιλοξενούν οικοτόπους προτεραιότητας του 
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας, καθώς και είδη πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήµατος ΙΙ. 
Σήµερα, οι προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας καλύπτουν σχετικά µεγάλη έκταση (περίπου 
το 21% της επικράτειας) και το δίκτυο αυτό επεκτείνεται µε την δηµιουργία νέων περιοχών 
(Ζωνών Ειδικής Προστασίας). Ο προσδιορισµός, η οριοθέτηση και η ιεράρχηση της σηµασίας των 
προτεινόµενων προστατευόµενων περιοχών έχει αρχίσει από παλιά, αλλά σχετικά πρόσφατα πήρε 
έκταση και εκτιµήθηκε η ιδιαίτερη σηµασία τους για την διαχείριση της βιοποικιλότητας. 
Γενικώς, είναι γνωστό, ότι ορισµένες οµάδες ειδών ζώων (όπως η ορνιθοπανίδα και τα µεγάλα 
θηλαστικά) κατευθύνουν, ως ενδείκτες, τις οριοθετήσεις προστατευόµενων περιοχών. Πολύ 
πρόσφατα, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΚ) βλέπουµε 
και είδη ψαριών, αλλά και σπάνιους σχηµατισµούς βλάστησης ή συναθροίσεις χλωρίδας να 
παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην δηµιουργία νέων προστατευόµενων περιοχών.  
 
Από τον κύριο ρου του ποτάµιου διαδρόµου µόνο το ∆έλτα και τα Στενά του Αλιάκµονα έχουν 
ενταχθεί στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Παρότι η λεκάνη απορροής 
έχει προστατευόµενες περιοχές στα ορεινά δασικά τµήµατα, σχετικά λίγες περιοχές είναι 
προστατευόµενες πάνω στο ίδιο τον ποταµό ή στον ποτάµιο διάδροµο. Παρακάτω αναφέρουµε 
συνοπτικά στοιχεία για τις δύο προστατευόµενες περιοχές πάνω στον κύριο ρου του ποταµού.  
 
Οι εκβολές και το δέλτα του ποταµού Αλιάκµονα µαζί µε αυτές των ποταµών Αξιού και Λουδία 
αποτελούν υγρότοπο διεθνούς σηµασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας που 
προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar. Ειδικά η περιοχή «∆έλτα Αξιού – Εκβολές Λουδία – 
∆έλτα Αλιάκµονα – Ποταµός Αξιός (GR1220010)» διέπεται από πολλές προστατευτικές διατάξεις 
(Οικονοµίδης & συν. 2001). Το δέλτα επίσης του ποταµού µαζί µε αυτά των ποταµών Αξιού και 
τις εκβολές του Λουδία αποτελούν «Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΙΒΑ)» και 
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προστατεύονται από τη σύµβαση Βέρνης και τη σύµβαση Βαρκελώνης. Η περιοχή Στενά του 
Αλιάκµονα ορίστηκε ως Natura 2000, επειδή αρχικά πληρούσε κριτήρια ως Σηµαντική Περιοχή 
για τα Πουλιά (ΙΒΑ) (αρπακτικά πουλιά, υδρόβια µεταναστευτικά είδη). Στην περιοχή αυτή 
περιλαµβάνεται και τµήµα του τεχνητού ταµιευτήρα της Αγ. Βαρβάρας.  
 
Οι περιοχές της λεκάνης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 
2000 και βρίσκονται σε άµεση επαφή µε την κοιλάδα του ποταµού Αλιάκµονα είναι οι εξής: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 
(στρέµµατα) 

GR1210002 STENA ALIAKMONA ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 3623,73 

GR1220002 
DELTA AXIOU-LOUDIA-
ALIAKMONA-EVRYTERI 
PERIOCHI-AXIOUPOLI 

∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ∆ΙΑ-
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 33676,35 

GR1220012 LIMNOTHALASSA EPANOMIS 
KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΖΩΝΗ 830,38 

GR1320001 LIMNI KASTORIAS ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4732,50 
GR 1330001 OROS VOURINOS OΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ 3100,00 

2006/613/EC: Commission Decision of 19 July 2006 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, the list of 
sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document number 
C/2006/3261) 
 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και ορισµένα Καταφύγια Άγιας Ζωής (Ν 177/1975 & 2637/98) 
που κατά το παρελθόν ονοµάζονταν καταφύγια θηραµάτων, ενώ σε σχετικά µικρή απόσταση από 
την περιοχή µελέτης του µέσου ρου του Αλιάκµονα υπάρχουν οι οριοθετηµένες Σηµαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά, στις οποίες έχουν διεξαχθεί καταγραφές της ορνιθοπανίδας (Bourdakis & 
Vareltzidou 2000). Οι τέσσερις περιοχές αυτές είναι η εξής: 
 

1. Φαράγγι ή Στενά Αλιάκµονα (τόπος 049) 

2. Όρος Όρλιακας και Τσούργιακας (τόπος 050) 

3. Όρος Βούρινος (τόπος 051) 

4. Αντιχάσια και Μετέωρα (τόπος 053) 
 
Εικάζεται ότι, ορισµένα είδη προστατευόµενων αρπακτικών πουλιών ή και άλλα σπάνια µη-
στρουθιόµορφα, επισκέπτονται σηµεία ή περιοχές του χώρου που θα κατακλυστεί από το φράγµα 
του Ιλαρίωνα (π.χ. το Κόκκινο Φαράγγι για τα αρπακτικά πουλιά), ενώ ορισµένα είδη (ιδιαίτερα 
τα αρπακτικά) µπορεί να προέρχονται από τις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω, ή να 
συνδέονται µε τις περιοχές αυτές για αναπαραγωγή (φώλιασµα) ή τροφοληψία.  
 
Τέλος, στην περιοχή έρευνας υπάρχει ένα Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Κωδ. ΑΤ4011020, 
Ονοµ. Μονή Ζάβορδας, περιοχή Παναγιάς), που αναφέρεται ως εντυπωσιακό τοπίο µε 
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον και που τµήµα του θα κατακλυστεί από τον νέο ταµιευτήρα. 




