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Εισαγωγή
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει
να έχουν επιτύχει καλή κατάσταση των υδάτων τους μέχρι το 2015. Ως μονάδα
εφαρμογής της Οδηγίας στα ποτάμια έχει οριστεί η λεκάνη απορροής τους. Ο ποταμός
Αίσωνας είναι το μεγαλύτερο υδατόρευμα του Ν. Πιερίας. Με σκοπό την εκτίμηση της
οικολογικής κατάστασης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αίσωνα
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες βενθικών μακροασπονδύλων, καθώς και
υδρομορφολογικών, φυσικοχημικών και άλλων περιγραφέων σε 11 σταθμούς κατά την
περίοδο της χαμηλής ροής (Οκτώβριος) του 2009. 

Αποτελέσματα

Υλικά και Μέθοδοι
Οι σταθμοί επιλέχθηκαν με γνώμονα την τυπολογία της λεκάνης απορροής

(σύστημα Β’ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), τις πιέσεις από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και τις προστατευόμενες περιοχές. 
Για τη δειγματοληψία των βενθικών μακροασπονδύλων χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος 3 λεπτών kick & sweep (+1 λεπτό για τη σάρωση της παρόχθιας
βλάστησης (Κεμιτζόγλου, 2004)) με απόχη προτύπου ΕΝ 27828:1994. 
Τα βενθικά μακροασπόνδυλα αναγνωρίστηκαν στο κατώτερο δυνατό επίπεδο

(κύρια οικογένειας).
Η οικολογική ποιότητα αξιολογήθηκε με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού

κοινού μετρικού δείκτη διαβαθμονόμησης STAR_ICMi (Απόφαση 2008/915/ΕΚ). 
Σε κάθε σταθμό επίσης μετρήθηκαν υδρομορφολογικές και φυσικοχημικές

παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων των θρεπτικών
αλάτων, τα οποία αναλύθηκαν στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος.
Σε κάθε σταθμό τέλος εκτιμήθηκαν οι δείκτες: τροποποίησης των

ενδιαιτημάτων (HMS) (Raven et al., 1998) και ποιότητας της παρόχθιας
βλάστησης (QBR) (Munné et al., 2003). 

Εικόνα 3. Χάρτης της οικολογικής ποιότητας βάση του Ευρωπαϊκού
δείκτη STAR των βενθικών μακροασπονδύλων (37.247 άτομα). 

Εικόνα 4. Ανάλυση πλεονασμού (redundancy analysis). 
Συσχέτιση των σταθμών δειγματοληψίας με τις περιβαλλοντικές
μεταβλητές, όπως προκύπτει από την επιρροή των τελευταίων
στις ταξινομικές ομάδες των βενθικών μακροασπονδύλων. Τα
χρώματα αντιστοιχούν στην οικολογική ποιότητα (βλ. Εικ.3). 

Περιοχή μελέτης
Πηγές: Όρη Πιέρια, Όλυμπος

& Τίταρος

Εκβολή: Θερμαϊκός Κόλπος
Μήκος: 50 km

Έκταση: 655 km2

Δέχεται τα λύματα του
βιολογικού καθαρισμού της
Κατερίνης

Έχει δύο φράγματα

Το ορεινό του τμήμα βρίσκεται
υπό καθεστώς προστασίας
(δίκτυο Natura 2000)
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Συμπεράσματα
Η οικολογική ποιότητα βρέθηκε υψηλή (πέντε σταθμοί) και καλή (δύο) στο πιο

ορεινό και απομακρυσμένο από την πόλη της Κατερίνης τμήμα της λεκάνης
απορροής. Αντίθετα, κοντά στην Κατερίνη η οικολογική ποιότητα βρέθηκε μέτρια
(δύο σταθμοί), μετά την Κατερίνη ελλιπής (ένας) και μετά το βιολογικό της
καθαρισμό κακή (ένας) (Εικόνα 3). 
Ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί καλή οικολογική ποιότητα στη λεκάνη απορροής

του ποταμού Αίσωνα μέχρι το 2015, σύμφωνα με την Οδηγία, κρίνεται μεγάλος.
Το Φράγμα της Μόρνας δε φάνηκε να αλλάζει την οικ. ποιότητα όπως αυτή

εκτιμήθηκε με τα βενθικά μακροασπόνδυλα. Παρόλ’ αυτά ανάντη του φράγματος
δεν εντοπίστηκαν καθόλου ψάρια (Μπόμπορη και συν., 2010), αποκαλύπτοντας
ότι το φράγμα επηρεάζει δραστικά την ιχθυοπανίδα. 
Το Φράγμα της Εξοχής προκάλεσε την ξήρανση του κλάδου. 
Οι φυσικοχημικές παράμετροι (Πίνακας 1) και οι περιγραφικοί δείκτες

(Πίνακας 2) είχαν τις πιο επιβαρημένες τιμές τους κυρίως στους σταθμούς με
μέτρια, ελλιπή και κυρίως κακή οικ. ποιότητα. 
Η ανάλυση δενδρογράμματος διαχώρισε τους σταθμούς με υψηλή οικ. 

ποιότητα από αυτούς με μέτρια και ελλιπή. Ο σταθμός κατάντη του βιολογικού
καθαρισμού (κακή) ξεχώρισε από τους υπόλοιπους σταθμούς (Εικόνα 2). 
Οι πρώτοι δύο άξονες ταξιθέτησης της ανάλυσης πλεονασμού (Εικόνα 4)

εξήγησαν το 69 % της σχέσης των βενθικών μακροασπονδύλων με τις
περιβαλλοντικές μεταβλητές. Ο άξονας I συσχετίστηκε θετικά με το υψόμετρο
διαχωρίζοντας τους ορεινούς σταθμούς με υψηλή οικ. ποιότητα και αρνητικά
κυρίως με το λεπτόκοκκο υπόστρωμα διαχωρίζοντας τους σταθμούς μετά την
Κατερίνη με μέτρια, ελλιπή και κακή οικ. ποιότητα. Ο άξονας II συσχετίστηκε
θετικά κυρίως με την παροχή διαχωρίζοντας τους ενδιάμεσους σταθμούς. 

Εικόνα 1. Χάρτης της λεκάνης απορροής του
ποταμού Αίσωνα με τους σταθμούς δειγματοληψίας. 

Εικόνα 2. Ανάλυση δενδρογράμματος των σταθμών
δειγματοληψίας βάση των βενθικών μακροασπονδύλων. Τα
χρώματα αντιστοιχούν στην οικολογική ποιότητα (βλ. 
Εικ.3). 

Πίνακας 2. Δείκτες της τροποποίησης των
ενδιαιτημάτων (HMS) και της ποιότητας της
παρόχθιας βλάστησης (QBR). 

S1

S11

Πίνακας 1. Φυσικοχημικές παράμετροι που ξεπερνούν τα
ανώτερα επιτρεπτά όρια για το πόσιμο νερό (Κ.Υ.Α. 
Υ2/2600/2001) (κόκκινοι χαρακτήρες) και για τη
διαβίωση των ιχθύων (σολομονοειδών και σε παρένθεση
κυπρινοειδών) (Οδηγία 2006/44/ΕΚ) (έντονοι
χαρακτήρες). Τα χρώματα αντιστοιχούν στην οικολογική
ποιότητα (βλ. Εικ.3). 

 

GROUP B GROUP D GROUP C GROUP A 

ΣΤΑΘΜΟΙ HMS

Κατηγορία 
τροποποίησης 

ενδιαιτημάτων (HMC) QBR
S1 0 Φυσικό 100
S2 5 Κυρίως μη τροποποιημένο 95
S3 2 Σχεδόν φυσικό 100
S4 7 Κυρίως μη τροποποιημένο 80
S5 17 Εμφανώς τροποποιημένο 80
S6 8 Κυρίως μη τροποποιημένο 85
S7 20 Εμφανώς τροποποιημένο 55
S8 28 Σημαντικά τροποποιημένο 45
S9 34 Σημαντικά τροποποιημένο 30
S10 24 Σημαντικά τροποποιημένο 45
S11 48 Ισχυρά τροποποιημένο 10

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

ΥψόμετροDOBOD5

Παροχή

NO3

Ιλύς & 
Άργιλος

S1S11

Άξονες
 I II 
Υψόμετρο  0,9411 -0,0633
Ιλύς&Άργιλος -0,7737 -0,5391
Παροχή -0,3509  0,6975
NO3 -0,6830  0,2815
BOD5 -0,5079 -0,1198
DO -0,1044 -0,0522

ΣΤΑΘΜΟΙ
TSS 
(mg/L)

BOD5 
(mg/L)

NO3
-  

(mg/L)
NO2

- 

(mg/L)
NH4

+ 

(mg/L)

Όρια πόσιμου 
νερού 50 0,5   

(0,1) 0,5

Όρια διαβίωσης 
ιχθύων 25 3 (6) 0,01 

(0,03)
0,04 
(0,2)

S1 0,4 1,69 0,211 n.d. 0,029
S2 0,0 0,81 0,397 n.d. n.d.
S3 1,5 0,35 3,826 n.d. n.d.
S4 23,6 0,28 0,471 n.d. n.d.
S5 4,4 9,64 8,919 0,368 2,212
S6 3,6 1,65 13,920 0,140 0,183
S7 0,8 0,44 11,360 0,025 n.d.
S8 506,3 3,82 6,930 0,104 n.d.
S9 31,4 3,19 8,076 0,405 0,247

S10 9,2 11,44 5,015 0,528 0,372
S11 10,4 0,53 68,810 0,114 n.d.
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Άξονες Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV
Eigenvalues 0,391 0,130 0,109 0,064
Taxa-environment correlations 0,954 0,955 0,944 0,971
Cumulative % variance: 
  of taxa data 39,1 52,1 63,0 69,4
  of taxa-environment relation 51,8 69,0 83,4 91,9
p-value axis 1  0,012 
p-value all axes                                    0,040


