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Εισαγωγή
Απώτερος στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι όλες οι χώρες της Ε.Κ. να έχουν
επιτύχει καλή κατάσταση των φυσικών υδατικών σωμάτων και καλό οικολογικό
δυναμικό των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών σωμάτων τους
μέχρι το 2015.  Ως μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας έχει οριστεί η λεκάνη απορροής
ενός ποταμού, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες βενθικών
μακροασπονδύλων στα ελληνικά τμήματα των λεκανών απορροής των ποταμών
Στρυμόνα και Νέστου με σκοπό την εκτίμηση της οικολογικής τους ποιότητας. Η
παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια: α) του ∆ιατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., β) του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης των
επιφανειακών υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα» και γ) του προγράμματος
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Υπηρεσίες
εφαρμογής Προγράμματος Παρακολούθησης Επιφανειακών και Υπόγειων υδάτων
λεκάνης απορροής ποταμού Νέστου»

Υλικά & Μέθοδοι
Οι σταθμοί δειγματοληψίας επιλέχθηκαν με γνώμονα: α) την τυπολογία των

λεκανών απορροής του Στρυμόνα και του Νέστου ποταμού στο ελληνικό τμήμα, η
οποία εξετάστηκε με βάση το σύστημα Β’ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, β) τις
περιοχές προστασίας και γ) τις πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Οι δειγματοληψίες των βενθικών μακροασπονδύλων πραγματοποιήθηκαν σε 17 

σταθμούς στη λεκάνη απορροής του ελληνικού τμήματος του ποταμού Στρυμόνα
τον Απρίλιο και Ιούλιο του 2008 (33 δείγματα) και σε 12 σταθμούς του
ελληνικού τμήματος της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου τον Ιούνιο και
Σεπτέμβριο του 2008 (23 δείγματα), με την ημιποσοτική μέθοδο 3-minute kick-
sweep, προσθέτοντας 1min με σκοπό να σαρωθούν όλα τα ενδιαιτήματα με
βλάστηση (Κεμιτζόγλου 2004). Ο δειγματολήπτης απόχη (hand-net ή kicknet)
ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 27828: 1994.
Για την οικολογική αξιολόγηση της ποιότητας των νερών εφαρμόστηκε το

Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ),(Artemiadou and Lazaridou 2005). 

Περιοχή Μελέτης
Ανήκει στο Υδατικό ∆ιαμέρισμα 11

Πηγές: Όρος Scombio (Βουλγαρία)

Εκβολή: Στρυμονικός κόλπος

Μήκος: 392 km (118 km Ελλάδα)

Έκταση: 17.330  km2 (Ελλάδα:  36,4%, 
Βουλγαρία: 50% & FYROM:13,6%)

Λίμηνη Κερκίνη: Προστατεύεται από
Ramsar & ανήκει στο δίκτυο Natura 2000

Ανήκει στο Υδατικό ∆ιαμέρισμα 12

Φυσικό όριο: Μακεδονίας & Θράκης

Πηγές: Όρος Ρίλα (Βουλγαρία)

Εκβολή: Θρακικό πέλαγος

Μήκος: 234km (130km Ελλάδα)

Έκταση: 6.315km2 (2.764km2)

∆έλτα: Προστατεύεται από Ramsar &

ανήκει στο δίκτυο Natura 2000

Εικόνα 1. Χάρτης των σταθμών δειγματοληψίας και των τύπων, στο
ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα Εικόνα 2. Χάρτης των σταθμών δειγματοληψίας και των τύπων, στο

ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού ΝέστουΑποτελέσματα
Εικόνα 3. Χάρτης
αποτελεσμάτων ποιότητας
του νερού με βάση το ΕΣΥΑ
στο ελληνικό τμήμα της
λεκάνης απορροής του
Στρυμόνα ποταμού το
Μάρτιο-Απρίλιο και Ιούλιο
του 2008. Ο χρωματισμός
είναι σύμφωνα με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ.

Εικόνα 4. Χάρτης
αποτελεσμάτων ποιότητας του
νερού με βάση το ΕΣΥΑ στο
ελληνικό τμήμα της λεκάνης
απορροής του Νέστου ποταμού
το Μάρτιο-Απρίλιο και Ιούλιο
του 2008. Ο χρωματισμός είναι
σύμφωνα με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ.

Εικόνα 5. Ποσοστό των 52 ταξινομικών
ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων (25.483 
άτομα)  με βάση την ευαισθησία τους στη
ρύπανση σύμφωνα με το ΕΣΥΑ από τα 33 
δείγματα του ποταμού Στρυμόνα

Εικόνα 6. Ποσοστό των 83 ταξινομικών
ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων (24.725 
άτομα)  με βάση την ευαισθησία τους στη
ρύπανση σύμφωνα με το ΕΣΥΑ από τα 23 
δείγματα του ποταμού Νέστου

Εικόνα 7. Ποσοστό ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων με βάση την ευαισθησία τους στη ρύπανση σύμφωνα με το ΕΣΥΑ στα δείγματα των σταθμών δειγματοληψίας από τις λεκάνες απορροής των ελληνικών τμημάτων των
ποταμών Στρυμόνα και Νέστου, από παραποτάμους, τον κύριο ρου, τροποποιημένους ή τεχνητούς σταθμούς. Συμπληρωματικά δίνεται και η οικολογική ποιότητα στην οποία κατέληξαν οι ομάδες των δειγμάτων. 
Ο χρωματισμός είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.  (Ευαίσθητες) = μπλε 70-120 (Ανθεκτικές) = κόκκινα 1-40, (Μεσαίες) = πορτοκαλί 50-67. 

H βενθοπανίδα των δειγμάτων αντικατοπτρίζει την ποιότητα του νερού των υπό μελέτη ποταμών. Η ποικιλότητα των βενθικών μακροασπονδύλων ήταν μεγαλύτερη στα 23 δείγματα
του ποταμού Νέστου, έναντι των 33 δειγμάτων του ποταμού Στρυμόνα. Το 40 % της βενθοπανίδας του Στρυμόνα ανήκε στις ανθεκτικές ως προς τη ρύπανση ταξινομικές ομάδες, ενώ το
40% της βενθοπανίδας του Νέστου ανήκε στις ευαίσθητες (Εικ. 5-6)

Αναφορικά με την προέλευση των δειγμάτων βάση της κατάταξής τους παρατηρήθηκε ότι τα δείγματα των παραποτάμων είχαν καλύτερη ποιότητα νερού από αυτά του κύριου ρου, τα
δείγματα του κύριου ρου παρουσίασαν καλύτερη ποιότητα νερού σε σχέση με αυτά που προήλθαν από τροποποιημένα υδάτινα σώματα, ενώ τα δείγματα από τεχνητά υδάτινα σώματα
(προερχόμενα μόνον από τη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα) εμφάνισαν τη χειρότερη ποιότητα νερού σε σύγκριση με τις άλλες τρεις κατηγορίες (Εικ. 5, 6 &7) 

Αναφορικά με την προέλευση των δειγμάτων βάση της λεκάνης προέλευσης παρατηρήθηκε ότι ο ποταμός Νέστος έχει καλύτερη ποιότητα νερού από τον ποταμό Στρυμόνα (ακόμα και
εξετάζοντας όμοια υδάτινα σώματα) (Εικ. 5, 6 &7) 

Συμπερασματικά, ο Στρυμόνας είναι ένας έντονα τροποποιημένος ποταμός επιβαρυμένος από αγροτικές πιέσεις στο μεγαλύτερο τμήμα του, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα του
νερού, ενώ ο ποταμός Νέστος δεν επιβαρύνεται από αγροτικές πιέσεις, καθώς αυτές είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή του ∆έλτα και καταλήγουν στα παράκτια ύδατα και όχι στο
ποτάμι, ενώ η υποβάθμιση της ποιότητας του τελευταίου φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τη λειτουργία των φραγμάτων. 

Συμπεράσματα

Εικόνα 1. Χάρτης των σταθμών δειγματοληψίας και των τύπων, στο
ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα


	Σύγκριση της οικολογικής ποιότητας με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα σε όμοιους τύπους ποτάμιων συστημάτων στα ελληνικά τμήματ

