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Εισαγωγή
Σκοπός της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των
επιφανειακών,  μεταβατικών,  παράκτιων και υπογείων υδάτων,  ενώ στόχος της η
αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη «καλής
κατάστασης» μέχρι το 2015. Το Ρέμα της Απολλωνίας αποτελεί πηγή τροφοδοσίας της
λίμνης Βόλβη, ενώ μοναδική εκροή της λίμνης προς τη θάλασσα (Στρυμονικός Κόλπος) 
αποτελεί ο Ρήχιος ποταμός.  Για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες βενθικών μακροασπόνδυλων, υδρομορφολογικών, 
φυσικο‐χημικών και άλλων παραμέτρων σε 3 σταθμούς κατά τις περιόδους της υψηλής
ροής (Ιούνιος) και χαμηλής ροής (Οκτώβριος) του 2009.

Περιοχή μελέτης
Βρίσκεται στην Κεντρική

Μακεδονία

Ανήκει στο Υδατ. Διαμέρισμα 10

Έκταση 1278Km2

Τα επιφανειακά νερά της

λεκάνης στραγγίζουν σε

χείμαρρους, οι οποίοι στη

συνέχεια εκβάλλουν στη λίμνη

Βόλβη. 

Βρίσκεται υπό καθεστώς

προστασίας

Παρατηρείται έντονη αγροτική

ανάπτυξη

Εικόνα 1. Χάρτης των σταθμών δειγματοληψίας
στη λεκάνη απορροής της λίμνης Βόλβη. 

Υλικά και μέθοδοι
• Οι δειγματοληψίες έγιναν μετά τη μελέτη της
τυπολογίας σύμφωνα με το Σύστημα Β΄ της Οδηγίας
2000/60 Ε.Κ, των προστατευόμενων περιοχών και
των πιέσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
•Η συλλογή των βενθικών μακροσπονδύλων έγινε με
τη μέθοδο: 3 minutes kick and sweep
• Η οικολογική ποιότητα εκτιμήθηκε με τον
πολυμετρικό δείκτη STAR_ICMi και το Ελληνικό
Σύστημα Αξιολόγησης (Ε.Συ.Α.)(Artemiadou & 
Lazaridou,2005)
• Οι φυσικές‐ χημικές παράμετροι εκτιμήθηκαν στο
πεδίο, και οι αναλύσεις έγιναν στο εργαστήριο του
Τμήματος Βιολογίας και στο
Διαβαλκανικό κέντρο Περιβάλλοντος
• Για τη μελέτη του δείκτη τροποποίησης, 
HMS(Habitat Modification Score) χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος RHS (Raven et al., 1998) 

Αποτελέσματα

3 σταθμοί δειγματοληψίας
2 εποχικές δειγματοληψίες

Στη μελέτη της τυπολογίας
χρησιμοποιήθηκαν 4
Περιγραφείς του συστήματος
Β’ της Οδηγίας 2000/60 Ε.Κ.:
1: Υψόμετρο
2: Εμβαδό λεκάνης απορροής
3: Κλίση
4: Γεωλογία

LRA

LR2

Ποιότητα νερού στους 3 σταθμούς δειγματοληψίας

Διάγραμμα 1. Η συγκέντρωση του αζώτου
των αμμωνιακών (mg/l) στους 6 σταθμούς
δειγματοληψίας της λεκάνης απορροής της
Βόλβης

Διάγραμμα 2. Συγκέντρωση του αζώτου των
νιτρωδών (mg/l)  στους 6 σταθμούς
δειγματοληψίας της Λεκάνης απορροής της
Βόλβης

Εικόνα 2. Ποιότητα νερού στα σημεία δειγματοληψίας για τις
περιόδους υψηλής και χαμηλής ροής.

Σταθμός Δειγματοληψίας Βαθμός Τροποποίησης (HMS)

Ρέμα Απολλωνίας (RA) 13 (Εμφανώς τροποποιημένο) Κοπή
βλάστησης/ Γέφυρα για αυτοκίνητα/ 

πέρασμα/ Εν μέρει απόκλιση της κοίτης
από τη φυσική της θέση

Ρήχιος 1(R1) 8 (Κυρίως μη τροποποιημένο)
Κοπή βλάστησης /   Εν μέρει απόκλιση της

κοίτης από τη φυσική της θέση
Επιβάρυνση πρανών από βόσκηση

Ρήχιος 2(R2) 3 (Κυρίως μη τροποποιημένο) Κοπή
βλάστησης/ Γέφυρα για αυτοκίνητα

Πίνακας 1. Βαθμός τροποποίησης του ενδιαιτήματος (Raven et al, 
1998b), στους 3 σταθμούς δειγματοληψίας στον ποταμό Ρήχιο και
στο ρέμα Απολλωνίας

ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3

LRA Ρέμα Απολλωνίας
ΧΡ

1022 .8295 .0683

LR1 Ρήχειος 1 ΧΡ .0123 .978 .0097

LR2 Ρήχειος 2 ΧΡ .0139 .9758 .0103

HRA Ρέμα Απολλωνίας
ΥΡ

.9758 .0154 .0088

HR1 Ρήχιος 1 ΥΡ .0038 .0051 .9911

HR2 Ρήχιος 2 ΥΡ .3257 .4262 .2481

Πίνακας 2.  Ποσοστά συμμετοχής σύμφωνα με την
ομαδοποίηση FUZZY των 6 σταθμών δειγματοληψίας κατά
τις περιόδους υψηλής και χαμηλής ροής στον ποταμό. Με
έντονη γραφή σημειώνονται οι σταθμοί που συμμετέχουν
με ποσοστό μεγαλύτερο από 0,5 σε μια ομάδα.

Διάγραμμα 2.  Ομαδοποίηση FUZZY των 6  σταθμών
δειγματοληψίας κατά τις περιόδους υψηλής και χαμηλής
ροής στον ποταμό Ρήχιο και στο ρέμα Απολλωνίας
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Ο τελικός διαχωρισμός των υδατικών συστημάτων οδήγησε σε 281 υδατικά σώματα
τα οποία ανήκουν σε 10  τύπους. Οι σταθμοί δειγματοληψίας καλύπτουν μόνο 2 που
ανήκουν στον ίδιο τύπο,  τα μόνα σημεία με νερό. 
Η οικολογική ποιότητα κρίθηκε ελλιπής στο Ρέμα της Απολλωνίας,  ενώ στο Ρήχιο

ποταμό ανάντη της λίμνης κρίθηκε ελλιπής και κατάντη μέτρια και στις δύο περιόδους
δειγματοληψίας.
Τα επιτρεπόμενα όρια για τη διαβίωση των ιχθύων ξεπεράστηκαν για το ΝΟ2 στο

σταθμό ανάντη του Ρήχιου κατά την περίοδο χαμηλής ροής και το ΝΗ4 σχεδόν σε
όλους τους σταθμούς κατά την περίοδο χαμηλής ροής
Η ανάλυση Fuzzy έδειξε ότι στην πρώτη ομάδα (GR1) ανήκει ο σταθμός του ρέματος

Απολλωνίας στην υψηλή περίοδο (HRA), στη δεύτερη ομάδα (GR2) ανήκουν οι σταθμοί
δειγματοληψίας της περιόδου χαμηλή ροής (LRA= Ρέμα Απολλωνίας ΧΡ, LR1= Ρήχιος 1 
ΧΡ,  LR2=Ρήχειος 2  ΧΡ),  ενώ στην τρίτη ομάδα (ΗR1)  ανήκει ο σταθμός ανάντη της
λίμνης.
Ο δείκτης τροποποίησης HMS έδειξε ότι το Ρέμα της Απολλωνίας είναι κυρίως

τροποποιημένο, ενώ οι σταθμοί στο Ρήχιο ποταμό κυρίως μη τροποποιημένοι.


