
ΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Αξιός, είναι ένας διακρατικός
ποταμός, που πηγάζει από το όρος
Σκάρδος στη FYROM και εκβάλλει
στο Θερμαϊκό κόλπο, 
σχηματίζοντας το Δέλτα Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκών
Κίτρους που προστατεύεται από τη
Συνθήκη Ραμσάρ και το δίκτυο
Natura 2000. Η λεκάνη απορροής
έχει έκταση στη FYROM 21.690 
km2 και 2.925 km2 στην Ελλάδα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Καθορισμός των τύπων της λεκάνης βάση του Συστήματος Β της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ με τη χρήση του προγράμματος ArcGIS
Επιλογή 8 σταθμών δειγματοληψίας
Στο πεδίο πραγματοποιήθηκαν:
Συλλογή βενθικών ποτάμιων μακροασπόνδυλων με τη μέθοδο 3 
min kick/sweap
Εκτίμηση του βαθμού τροποποίησης των ποτάμιων
ενδιαιτημάτων με τη μέθοδο RHS (River Habitat Survey)
Υπολογισμός φυσικοχημικών παραμέτρων ροής, θερμοκρασίας
νερού, pH, θολερότητας, DO, αγωγιμότητας, αλατότητας, και TDS
στο πεδίο και στο εργαστήριο (υπολογισμός συγκεντρώσεων
ορθοφωσφωρικών, νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών αλάτων, 
TSS και BOD5)
Προσδιορισμός των βενθικών ποτάμιων μακροασπόνδυλων στο
κατώτερο δυνατό επίπεδο (κυρίως οικογένειας)
Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας με βάση το Ελληνικό Σύστημα
Αξιολόγησης (Artemiadou & Lazaridou 2005)
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Χάρτης 2: Τύποι του Ελληνικού τμήματος της λεκάνης απορροής του Αξιού
ποταμού.

Πίνακας 1: Παράμετροι και κατηγορίες
του συστήματος Β.

Ο καθορισμός των
τύπων έγινε με
βάση των
υποχρεωτικών
παραμέτρων του
συστήματος Β της
Οδηγίας
2000/60/ΕΚ. 
Επιπλέον
χρησιμοποιήθηκε
και ο προαιρετικός
παράγοντας της
κλίσης (πίνακας 1).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χάρτης 3:  Σταθμοί δειγματοληψίας και
ποιότητα υδάτων στη λεκάνη απορροής

του Αξιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χάρτης 4: Σύνθεση των βενθικών
μκροασπονδύλων βάση της αυαισθησίας
τους στη λεκάνη αποροής του Αξιού. Χάρτης 5:  Αφθονία των βενθικών

μακροασπονδύλων στη λεκάνη απορροής του
Αξιού.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙ
ΚΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΡΙΑ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΨΑΡΙΩΝ

D.O. >6 mg/lt
BOD5 <3 mg/lt
TSS <25 mg/lt

N-NO3 <5 mg/lt
N-NO2 <0.01 mg/lt
N-NH3 <1 mg/lt
P-PO4 <0.2 mg/lt

Πίνακας 2: Όρια διαβίωσης ψαριών σε γλυκά νερά
σύμφωνα με την ΚΥΑ 46399/4352/86.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ:
Υψηλές τιμές BOD5 εμφανίζονται στους σταθμούς

Ειδομένης, Αξιούπολης, Ανάντη και Κατάντη του
φράγματος της Ελεούσας.
Υψηλές τιμές TSS μετρήθηκαν στους σταθμούς

Αξιούπολης, Χέρσου, Ανάντη και Κατάντη του φράγματος.
Υψηλές τιμές Ν-ΝΟ2 σημειώνονται στους σταθμούς

Αξιούπολης, Ειδομένης και Χέρσου.
Οι τιμές των παραμέτρων P-PO4, N-NH3, N-NO3 και D.O.

δεν ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια σε κανένα σταθμό.

Οι περισσότεροι σταθμοί βρίσκονται σε μέτρια οικολογική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα στους
σταθμούς Χέρσο, Γοργόπη, Ειδομένη, Ανάντη και Κατάντη του Φράγματος η οικολογική
κατάσταση συνεχώς υποβαθμίζεται από το 1997 (Καμπά 1998, Χατζηνικολάου 2001) έως
σήμερα αποδεικνύοντας την έλλειψη διορθωτικών μέτρων, τόσο από την πλευρά της FYROM,
όσο και από την Ελληνική πλευρά για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης μέχρι το
2015, όπως απαιτείται από την Ευρωπαική Οδηγία 2000/60. 
Ενθαρρυντικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αξιούπολης όπου η οικολογική κατάσταση
βελτιώθηκε από το 1997 έως σήμερα, λόγω της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού στα
σφαγεία.
Τέλος, στο Κοτζά Ντερέ η οικολογική κατάσταση παραμένει μέτρια από το 2000 (Χατζηνικολάου, 
2001) έως σήμερα, ενώ στο Σκρα η οικολογική κατάσταση κρίνεται καλή. Χαρακτηριστική είναι η
επικράτηση στους σταθμούς δειγματοληψίας i) των χαμηλόβαθμων οικογενειών, δηλαδή
οικογενειών ανθεκτικών στη ρύπανση ii) των taxa Δίπτερα(Diptera) και Ολιγόχαιτα
(Oligochaeta). Ως αίτια επιβάρυνσης των υδάτων του Αξιού θεωρούνται:
1. Η ρύπανση από την όμορη FYROM, 2. Η ρύπανση στο ελληνικό τμήμα από τα βιομηχανικά
απόβλητα, τα αστικά λύματα,την έντονη αγροτική δραστηριότητα με υδροβόρες καλλιέργειες σε
συνδυασμό με τη χρήση γεωργικών σκευασμάτων. 

Χάρτης 1. Λεκάνη απορροής του Αξιού ποταμού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


