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11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

....

ΣτηΣτη λεκάνηλεκάνη προσδιορίστηκανπροσδιορίστηκαν 15 15 τύποιτύποι, , οο καθέναςκαθένας απόαπό τουςτους οποίουςοποίους
αντιπροσωπεύεταιαντιπροσωπεύεται απόαπό ένανέναν τετραψήφιοτετραψήφιο αριθμόαριθμό ((ΠίνακαςΠίνακας 1, 1, ΧάρτηςΧάρτης 1). 1). 

Πίνακας 1:Κατηγορίες παραμέτρων τυπολογίας

33 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

ΟιΟι τιμέςτιμές στιςστις οποίεςοποίες κυμάνθηκανκυμάνθηκαν οιοι περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές παράμετροιπαράμετροι φαίνονταιφαίνονται στονστον
πίνακαπίνακα 2.2. ΣταΣτα διαγράμματαδιαγράμματα ((ΣχήμαΣχήμα 2, 3, 4) 2, 3, 4) παρατίθενταιπαρατίθενται οιοι παράμετροιπαράμετροι πουπου
ξεπέρασανξεπέρασαν τατα όριαόρια, , πουπου θέτουνθέτουν οιοι σχετικέςσχετικές οδηγίεςοδηγίες..

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

11οο ψηφίοψηφίο ΥψόμετροΥψόμετρο ((mm)) 00--150 150 150150--600 600 >600>600

22οο ψηφίοψηφίο ΓεωλογίαΓεωλογία πυριτικάπυριτικά/ / αργιλικάαργιλικά ανθρακικάανθρακικά

33οο ψηφίοψηφίο ΥπολεκάνηΥπολεκάνη ((kmkm22)) 1010--100 100 100100--1.0001.000 1.0001.000--10.00010.000

44οο ψηφίοψηφίο ΚλίσηΚλίση ((οο)) 00--55 55--1515 >15>15

ΣεΣε ότιότι αφοράαφορά σταστα βενθικάβενθικά μακροασπόνδυλαμακροασπόνδυλα προσδιορίστηκανπροσδιορίστηκαν συνολικάσυνολικά 11 11 ταξινομικέςταξινομικές ομάδεςομάδες. . 
ΟιΟι μέγιστεςμέγιστες αφθονίεςαφθονίες σημειώθηκανσημειώθηκαν στουςστους σταθμούςσταθμούς ΠλατανιάΠλατανιά καικαι ΠαναγιάΠαναγιά καικαι οφείλοντανοφείλονταν κυρίωςκυρίως σταστα
ΕφημερόπτεραΕφημερόπτερα, , σταστα ΤριχόπτεραΤριχόπτερα αλλάαλλά καικαι σταστα ΔίπτεραΔίπτερα, , ενώενώ επιπλέονεπιπλέον γιαγια τοτο σταθμόσταθμό ΠλατανιάΠλατανιά καικαι σταστα
ΚαρκινοειδήΚαρκινοειδή. . ΟιΟι ελάχιστεςελάχιστες αφθονίεςαφθονίες παρατηρήθηκανπαρατηρήθηκαν στουςστους σταθμούςσταθμούς ΒενέτικοΒενέτικο καικαι ΤάφροΤάφρο ((ΧάρτηςΧάρτης 2). 2). 
ΣτουςΣτους περισσότερουςπερισσότερους σταθμούςσταθμούς επικράτησανεπικράτησαν οιοι χαμηλόβαθμεςχαμηλόβαθμες ομάδεςομάδες μεμε εξαίρεσηεξαίρεση ΠλατανιάΠλατανιά καικαι ΠαναγιάΠαναγιά, , 
όπουόπου επικράτησανεπικράτησαν μεμε μεγάλημεγάλη διαφοράδιαφορά τατα υψηλόβαθμαυψηλόβαθμα taxataxa. . ΤαΤα μεσόβαθμαμεσόβαθμα taxataxa παρουσιάστηκανπαρουσιάστηκαν σχεδόνσχεδόν
σεσε όλουςόλους τουςτους σταθμούςσταθμούς μεμε ποσοστόποσοστό κατάκατά μέσομέσο όροόρο 35%, 35%, ενώενώ απουσίασαναπουσίασαν εντελώςεντελώς απόαπό ΓκιόλιΓκιόλι καικαι ΤάφροΤάφρο, , 
όπουόπου παρατηρήθηκανπαρατηρήθηκαν μόνομόνο χαμηλόβαθμαχαμηλόβαθμα taxa (taxa (ΧάρτηςΧάρτης 3). 3). 
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ΗΗ επιλογήεπιλογή τωντων 10 10 σταθμώνσταθμών δειγματοληψίαςδειγματοληψίας έγινεέγινε μεμε βάσηβάση τουςτους τύπουςτύπους πουπου προέκυψανπροέκυψαν απόαπό τηντην
εφαρμογήεφαρμογή τουτου συστήματοςσυστήματος ΒΒ τηςτης οδηγίαςοδηγίας 2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ αλλάαλλά καικαι ιδιαίτερεςιδιαίτερες συνθήκεςσυνθήκες ππ..χχ. . σημείασημεία
πρινπριν καικαι μετάμετά τητη συμβολήσυμβολή σημαντικούσημαντικού παραποτάμουπαραποτάμου. . 
ΟιΟι δειγματοληψίεςδειγματοληψίες περιελάμβανανπεριελάμβαναν καταγραφήκαταγραφή υδρομορφολογικώνυδρομορφολογικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τουτου
ποταμούποταμού μεμε χρήσηχρήση τουτου πρωτοκόλλουπρωτοκόλλου RHSRHS ((River Habitat SurveyRiver Habitat Survey), ), μέτρησημέτρηση βασικώνβασικών
φυσικοχημικώνφυσικοχημικών παραμέτρωνπαραμέτρων μεμε φορητόφορητό πολυόργανοπολυόργανο ((κάποιεςκάποιες απόαπό αυτέςαυτές μετρήθηκανμετρήθηκαν καικαι στοστο
εργαστήριοεργαστήριο) ) καικαι λήψηλήψη δείγματοςδείγματος βενθικώνβενθικών μακροασπονδύλωνμακροασπονδύλων. . ΗΗ τελευταίατελευταία πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε
μεμε βάσηβάση τοτο πρότυποπρότυπο ΕΝΕΝ 27828: 1994, 27828: 1994, πουπου βασίζεταιβασίζεται στηστη χρήσηχρήση απόχηςαπόχης (hand(hand--net net ήή kicknet). kicknet). 
ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , εφαρμόστηκεεφαρμόστηκε ηη ημιποσοτικήημιποσοτική μέθοδοςμέθοδος 33--minute kick/sweep.minute kick/sweep.
ΗΗ εκτίμησηεκτίμηση τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου νερούνερού έγινεέγινε μεμε βάσηβάση τοτο ΕλληνικόΕλληνικό ΣύστημαΣύστημα ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης ((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ.). .). 
ΗΗ βαθμολογίαβαθμολογία τουτου δείκτηδείκτη αυτούαυτού λαμβάνειλαμβάνει υπόψηυπόψη τοτο άθροισμαάθροισμα τωντων βαθμολογιώνβαθμολογιών τωντων
ταξινομικώνταξινομικών ομάδωνομάδων τωντων βενθικώνβενθικών μακροασπονδύλωνμακροασπονδύλων (HES) (HES) βάσηβάση τηςτης αφθονίαςαφθονίας τουςτους, , τοτο
πηλίκοπηλίκο τηςτης βαθμολογίαςβαθμολογίας αυτήςαυτής μεμε τοντον αριθμόαριθμό τωντων ταξινομικώνταξινομικών ομάδωνομάδων πουπου βαθμολογήθηκανβαθμολογήθηκαν
((ΑΑHES) HES) καικαι τηντην ποικιλίαποικιλία τωντων διαθέσιμωνδιαθέσιμων ενδιαιτημάτωνενδιαιτημάτων..

22 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Βασικές φυσικοχημικές
παράμετροι

Μέγιστη
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Επιτρεπόμενα όρια Σχετική οδηγία
EK

Θερμοκρασία, oC 30,18 16,98 ≤25oC 80/778
pH 8,45 7,71 6.5≤pH≤ 9.5 98/83

Αγωγιμότητα, mS/cm 0,576 0,362 0,4 mS/cm 80/778

Διαλυμένο οξυγόνο DO, mg/l 11,15 2,53
≥7 mg/l διαβίωση σαλμονιδών
≥5 mg/l διαβίωση κυπρινιδών

2006/44

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο ΒΟD5, 
mg/l 5,79 0,76

≤3 mg/l διαβίωση σαλμονιδών
≤6 mg/l διαβίωση κυπρινιδών

2006/44

Ολικά αιωρούμενα στερεά TSS, mg/l 14,80 1,20 ≤25 mg/l 2006/44
Νιτρικά N-NO3, mg/l 1,23 0.00 ≤50 mg/l 98/83

Αμμωνιακά N-NH4, mg/l 3,45 0.00 ≤0,5 mg/l 98/83
Νιτρώδη Ν-ΝΟ2, mg/l αμελητέες συγκεντρώσεις

Ορθοφωσφορικά P-PO4, mg/l αμελητέες συγκεντρώσεις
Ολικά διαλυμένα στερεά TDS, mg/l 376.00 237.00

Παροχή, m3/s 0,02 2,89

Χάρτης 1: Τυπολογία στη λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα
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Πίνακας 2: Εύρη τιμών περιβαλλοντικών παραμέτρων

ΟΟ ΑλιάκμοναςΑλιάκμονας αποτελείαποτελεί σημαντικόσημαντικό υδατικόυδατικό πόροπόρο γιαγια τιςτις περιοχέςπεριοχές τηςτης ΔυτικήςΔυτικής καικαι ΚεντρικήςΚεντρικής ΜακεδονίαςΜακεδονίας. . ΣημαντικόΣημαντικό κομμάτικομμάτι τουτου υδάτινουυδάτινου δυναμικούδυναμικού
τουτου χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια τηντην ύδρευσηύδρευση τηςτης ΚαστοριάςΚαστοριάς καικαι τηςτης ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης (150.000 (150.000 κκ..μμ//ημέραημέρα), ), μέσωμέσω τουτου φράγματοςφράγματος τηςτης ΑγΑγ..ΒαρβάραςΒαρβάρας. . ΤαΤα
αποτελέσματααποτελέσματα τωντων δειγματοληψιώνδειγματοληψιών καταδεικνύουνκαταδεικνύουν μεμε τοντον εμφανέστεροεμφανέστερο τρόποτρόπο τιςτις σοβαρέςσοβαρές επιπτώσειςεπιπτώσεις πουπου έχειέχει υποστείυποστεί τοτο ποτάμιποτάμι εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης
αλόγιστηςαλόγιστης χρήσηςχρήσης λιπασμάτωνλιπασμάτων––φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων, , τηςτης ανεπαρκούςανεπαρκούς λειτουργίαςλειτουργίας βιολογικώνβιολογικών καθαρισμώνκαθαρισμών αστικώναστικών λυμάτωνλυμάτων καικαι βιομηχανικώνβιομηχανικών
αποβλήτωναποβλήτων, , τηςτης ανεξέλεγκτηςανεξέλεγκτης διάθεσηςδιάθεσης στερεώνστερεών απορριμάτωναπορριμάτων στιςστις όχθεςόχθες τουτου κκ..αα. . μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα τητη σταδιακήσταδιακή υποβάθμισηυποβάθμιση τηςτης ποιότηταςποιότητας τωντων νερώννερών τουτου. . 
ΕπιπλέονΕπιπλέον, , τατα αποτελέσματααποτελέσματα τωντων βιολογικώνβιολογικών ποιοτικώνποιοτικών στοιχείωνστοιχείων δείχνουνδείχνουν ότιότι ηη ποιότηταποιότητα είναιείναι χειρότερηχειρότερη απόαπό τιςτις μελέτεςμελέτες πουπου έλαβανέλαβαν χώραχώρα τοτο 19919955
((Lazaridou et alLazaridou et al.,., 1999, Yfantis et al1999, Yfantis et al.,., 1999). 1999). ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τηντην καταγραφείσακαταγραφείσα βενθοπανίδαβενθοπανίδα οιοι 8 8 στουςστους 10 10 σταθμούςσταθμούς βρέθηκανβρέθηκαν επιβαρυμένοιεπιβαρυμένοι. . ΟΟ πιοπιο
επιβαρυμένοςεπιβαρυμένος σταθμόςσταθμός ήτανήταν αυτόςαυτός στοστο ρέμαρέμα ΓκιόλιΓκιόλι, , οο οποίοςοποίος βρίσκεταιβρίσκεται κατάντηκατάντη τηςτης πόληςπόλης τηςτης ΚαστοριάςΚαστοριάς καικαι είναιείναι αποδέκτηςαποδέκτης τωντων λυμάτωνλυμάτων τηςτης. . 
ΕπίσηςΕπίσης, , καικαι οο σταθμόςσταθμός στηνστην ΤάφροΤάφρο 66 66 όπουόπου λειτουργούνλειτουργούν εποχιακάεποχιακά οιοι κονσερβοποιίεςκονσερβοποιίες φρούτωνφρούτων καικαι ρίχνουνρίχνουν τατα απόβλητάαπόβλητά τουςτους σεσε αυτήναυτήν, , παρουσιάζειπαρουσιάζει
πολύπολύ σημαντικήσημαντική υποβάθμισηυποβάθμιση. . 
ΟιΟι φυσικοχημικέςφυσικοχημικές παράμετροιπαράμετροι πουπου μετρήθηκανμετρήθηκαν δίνουνδίνουν τηντην εντύπωσηεντύπωση καλύτερηςκαλύτερης ποιότηταςποιότητας σταστα νεράνερά τουτου ποταμούποταμού, , γεγονόςγεγονός πουπου καταδεικνύεικαταδεικνύει τηντην
αναγκαιότητααναγκαιότητα συνδυασμούσυνδυασμού τωντων παραμέτρωνπαραμέτρων γιαγια μιαμια ασφαλέστερηασφαλέστερη εκτίμησηεκτίμηση τηςτης οικολογικήςοικολογικής ποιότηταςποιότητας, , όπωςόπως αυτήαυτή ορίζεταιορίζεται απόαπό τηντην οδηγίαοδηγία πλαίσιοπλαίσιο
2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ ((συνδυασμόςσυνδυασμός βιολογικώνβιολογικών, , φυσικοχημικώνφυσικοχημικών καικαι υδρομορφολογικώνυδρομορφολογικών ποιοτικώνποιοτικών στοιχείωνστοιχείων).).
ΕίναιΕίναι προφανήςπροφανής, , λοιπόνλοιπόν, , ηη σημασίασημασία πουπου έχειέχει ηη υλοποίησηυλοποίηση δράσεωνδράσεων προστασίαςπροστασίας τόσοτόσο τωντων υδάτωνυδάτων τουτου ποταμούποταμού όσοόσο καικαι τηςτης ευρύτερηςευρύτερης λεκάνηςλεκάνης
απορροήςαπορροής τουτου στοστο πλαίσιοπλαίσιο εφαρμογήςεφαρμογής αυτήςαυτής τηςτης οδηγίαςοδηγίας. . 
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ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τατα αποτελέσματααποτελέσματα τουτου ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ. (. (ΧάρτηςΧάρτης 4), 4), ηη ποιότηταποιότητα τωντων ρεόντωνρεόντων υδάτωνυδάτων τουτου
ποταμούποταμού ΑλιάκμοναΑλιάκμονα στιςστις δειγματοληψίεςδειγματοληψίες τουτου ΙουλίουΙουλίου 2008 2008 ήτανήταν ““ΠολύΠολύ κακήκακή““ στουςστους σταθμούςσταθμούς
ΓκιόλιΓκιόλι καικαι ΤάφροςΤάφρος, , ““ΚακήΚακή”” στοστο ΒενέτικοΒενέτικο καικαι στηνστην ΑγίαΑγία ΒαρβάραΒαρβάρα ενώενώ ““ΚαλήΚαλή”” ήτανήταν σεσε
ΚοκκινιάΚοκκινιά καικαι ΠλατανιάΠλατανιά. . ΣτουςΣτους σταθμούςσταθμούς ΣυμβολήΣυμβολή, , ΠαναγιάΠαναγιά, , ΝεάποληΝεάπολη καικαι ΝησέλιΝησέλι ηη ποιότηταποιότητα
ήτανήταν ””ΜέτριαΜέτρια””. . ΕιδικότεραΕιδικότερα, , ηη ποιότηταποιότητα τωντων υδάτωνυδάτων στουςστους σταθμούςσταθμούς πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στονστον
κύριοκύριο ρουρου τουτου ποταμούποταμού κυμάνθηκεκυμάνθηκε απόαπό ««ΠολύΠολύ κακήκακή»» έωςέως ««ΜέτριαΜέτρια»»..
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ΠανελλήνιοΠανελλήνιο ΣυνέδριοΣυνέδριο μεμε θέμαθέμα ««ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΥγείαΥγεία»»,  ,  ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη, 26 , 26 –– 28 28 
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