
[1] 
 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΦΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 
Σομέασ Εγγείων Βελτιώςεων, Εδαφολογίασ και Γεωργικήσ Μηχανικήσ  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΑ 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευςη: Εδαφολογίασ και Διαχείριςησ Εδαφικών 

Πόρων 
 
 

 
 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ  

«Αξιολόγηςη Επιπτώςεων Ανθρωπογενών Δραςτηριοτήτων ςτη Λίμνη 

Κορώνεια» 

 

 
 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια : Μπάκα Στεργιανή, Δαςολόγοσ Α.Π.Θ 

Επιβλέπων Καθηγητήσ : Ζαλίδησ Γεώργιοσ, Καθ. Σχολήσ Γεωπονίασ  

 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ,ΙΟΥΛΙΟΣ 2011) 

 



[2] 
 

Σριμελήσ Εξεταςτική Επιτροπή 

Ζαλίδησ Γεώργιοσ, Καθηγητήσ χολήσ Γεωπονίασ 

Κωτςόπουλοσ Θωμάσ, Λέκτορασ τησ χολήσ Γεωπονίασ 

Μιςοπολινόσ Νικόλαοσ, Καθηγητήσ χολήσ Γεωπονίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 
 

ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 

   Αρχικά κα ικελα να ευχαριςτιςω   από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου  τον επιβλζποντα 

κακθγθτι μου κ. Ηαλίδθ Γεϊργιο για τθν πολφτιμθ κακοδιγθςθ και ςτιριξι του 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια των  ςπουδϊν μου ς’αυτό το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα, 

κακϊσ και για τισ υποδείξεισ και διορκϊςεισ που ζκανε ςτθν παροφςα.  

   Θα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω τον Διευκυντι του Εργαςτιριου Εφαρμοςμζνθσ 

Εδαφολογία κ.Μιςοπολινό Νικόλαο κακϊσ και τον  Λζκτορα του τμιματοσ τθσ 

Γεωπονίασ κ.Κωτςόπουλο Θωμά, οι οποίοι μαηί με τον κ.Ηαλίδθ Γεϊργιο, 

απαρτίηουν τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι τθσ διατριβισ μου.  

   Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ του διδάςκοντεσ και ςυνεργάτεσ του 

Μεταπτυχιακοφ αυτοφ προγράμματοσ, για όλα όςα αποκόμιςα από αυτοφσ κατά τθν 

διάρκεια των ςπουδϊν μου.  

   Ιδιαιτζρωσ ευχαριςτϊ τθν Μθχανικό Ρεριβάλλοντοσ και υποψιφια Διδάκτωρ κα. 

Ντόνου Ελευκερία για  τθν καταλυτικι ςυνδρομι τθσ  ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παροφςασ κακϊσ και  τον  Δρ. Αντωνιάδθ Αποςτόλθ για τθν ςυνεργαςία του και τθν 

βοικειά του κατά τθν διεξαγωγι των αναλφςεων ςτο εργαςτιριο του 

Διαβαλκανικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ. 

   Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον Δρ. Τακαβάκογλου Βαςίλειο για τθν πολφ ςθμαντικι 

βοικεια και υποςτιριξι του όλα αυτά τα χρόνια, κακϊσ και για τθν ιδιαίτερθ 

ςυμβολι του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ.  

   Επίςθσ, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όλο το προςωπικό και ςε όλουσ τουσ 

ςυνεργάτεσ του Εργαςτθρίου Εφαρμοςμζνθσ Εδαφολογίασ για τθν πολφτιμθ 

βοικειά τουσ, οποιαδιποτε ςτιγμι τθν χρειάςτθκα, κακϊσ και ςε όλο το προςωπικό 

του Διαβαλκανικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ ςτον Λαγκαδά για τθν άψογθ 

ςυνεργαςίασ τουσ. 

  Θα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω τον Δαςολόγο κ. Διαμαντόπουλο Στζργιο για τισ 

πολφτιμεσ ςυμβουλζσ του ςε μια πολφ ςθμαντικι χρονικι ςτιγμι όπου ζπρεπε να 

πάρω ςθμαντικζσ αποφάςεισ για τθν μετζπειτα πορεία μου.  

   Τζλοσ, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όλουσ τουσ φίλουσ, τουσ ςυγγενείσ και ςτα 

μικρότερα αδζρφια μου, Ευαγγελία και Θανάςθ,  που με ςτιριξαν όλα αυτά τα 

χρόνια και ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον αρραβωνιαςτικό μου Νίκο για τθν 

ψυχολογικι υποςτιριξι του κακϊσ και για τθν μεγάλθ υπομονι του να ανζχεται τισ 

αγωνίεσ και τουσ  φόβουσ μου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διατριβισ αυτισ . 



[4] 
 

   Θ εργαςία αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτουσ γονείσ μου Δθμιτρθ και Χρφςα. Πλα τα 

χρόνια τθσ ηωισ μου με ςτιριηαν με όλεσ τουσ τισ  ψυχολογικζσ και υλικζσ  δυνάμεισ 

και προςπακοφςαν να μου μεταλαμπαδεφςουν τα χρθςτά ικθ  ϊςτε να γίνομαι 

μζρα με τθ μζρα καλφτεροσ άνκρωποσ. Τουσ ευχαριςτϊ από τα βάκθ τθσ καρδιάσ 

μου, γιατί χωρίσ αυτοφσ δεν κα είχα φτάςει ςτο ςθμείο που βρίςκομαι ςιμερα.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στουσ γονείσ μου 

Δημήτρη και Χρύςα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 
 

Πύνακασ περιεχομϋνων 

Ρερίλθψθ .................................................................................................................................... 8 

ABSTARCT ................................................................................................................................. 10 

1. Ειςαγωγι ............................................................................................................................. 11 

1.1 Διαχείριςθ και αποκατάςταςθ υγροτόπων ................................................................. 11 

1.1.1 Ολοκλθρωμζνθ Κάκετθ και Οριηόντια Διαχείριςθ  θχϊν Λιμνϊν και Υγροτόπων

 12 

1.1.1.1 Κάκετθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ λίμνθσ-υγροτόπου. .................................... 13 

1.1.1.2 Οριηόντια διαχείριςθ του ςυςτιματοσ λίμνθσ-υγροτόπου. ................................ 16 

1.2 Θ  Σθμαςία τθσ Εκτίμθςθσ Ριζςεων και Επιπτϊςεων ςτθν Αποκατάςταςθ 

Υγροτοπικϊν Οικοςυςτθμάτων : Ειδικι Ρερίπτωςθ Μελζτθσ Υγροτόπου Κορϊνειασ ........... 19 

1.2.1 Ρεριγραφι των  Κφριων Κατθγοριϊν  Λειτουργιϊν Υγροτόπων ......................... 21 

1.2.2 Ρεριγραφι των Κφριων Κατθγοριϊν  Ριζςεων .................................................... 22 

1.2.2.1 Χαρακτθριςτικά Δεικτϊν Ριζςεων και Επιπτϊςεων ............................................ 24 

1.2.2.2 Ανάλυςθ Ριζςεων Επιπτϊςεων ........................................................................... 24 

1.2.3 Μζτρα-Δράςεισ Αντιμετϊπιςθσ των Ριζςεων-Επιπτϊςεων ςτθν Κορϊνεια ....... 28 

1.3 Σκοπόσ Εργαςίασ .......................................................................................................... 32 

2. Υλικά και Μζκοδοι ............................................................................................................ 34 

2.1 Ρεριγραφι τθσ Ρεριοχισ .............................................................................................. 34 

2.2 Μζτρα-Δράςεισ που Υλοποιικθκαν ςτο Ρλαίςιο τθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ 

του Υγροτοπικοφ Συςτιματοσ τθσ Κορϊνειασ. ........................................................................ 35 

2.3 Μζκοδοι Ρροςδιοριςμοφ Δεικτϊν Ριζςεων και Επιπτϊςεων ..................................... 37 

2.3.1 Μζκοδοσ  Ρροςδιοριςμοφ Αρικμοφ Γεωτριςεων ............................................... 37 

2.3.2 Μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ Αρδευόμενων Εκτάςεων ........................................... 37 

2.3.3 Μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ Αρικμοφ Βιομθχανιϊν ............................................... 38 

2.3.4 Μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ  Πγκου Ανεπεξζργαςτων  Αςτικϊν Λυμάτων. ........... 39 

2.3.5 Μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ Υδρομορφολογικϊν Χαρακτθριςτικϊν ...................... 39 

2.3.6 Μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ Φυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν  και Βαρζων 

Μετάλλων ............................................................................................................................. 41 

3. Αποτελζςματα και Συηιτθςθ  ........................................................................................... 44 

3.1 Ρροςδιοριςμόσ Ριζςεων και Δείκτεσ Ριζςεων ............................................................ 48 

3.1.1 Δείκτεσ Γεωργικϊν Ριζςεων ................................................................................. 48 

3.1.2 Δείκτεσ Βιομθχανικϊν Ριζςεων ........................................................................... 49 

3.1.3 Δείκτεσ Αςτικϊν Ριζςεων ..................................................................................... 50 

3.2 Ρροςδιοριςμόσ Επιπτϊςεων και Δεικτϊν Επιπτϊςεων .............................................. 51 



[7] 
 

3.3 Αξιολόγθςθ  Αποτελεςματικότθτασ των Διαχειριςτικϊν Ραρεμβάςεων με τθν χριςθ 

των Δεικτϊν Επιπτϊςεων ......................................................................................................... 53 

3.3.1 Υδρομορφολογικά Χαρακτθριςτικά ..................................................................... 53 

3.3.2 Φυςικοχθμικζσ Ραράμετροι ................................................................................. 56 

4. Συμπεράςματα – Ρροτάςεισ ............................................................................................ 67 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ ........................................................................................................................ 70 

Βιβλιογραφία............................................................................................................................ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[8] 
 

Περύληψη 
      

   Ο υγρότοποσ τθσ Κορϊνειασ δζχεται εδϊ και δεκαετίεσ τισ ζντονεσ πιζςεισ 

των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων, με αποτζλεςμα τθν δραματικι 

υποβάκμιςι του. Θ υποβάκμιςθ αυτι εκφράςτθκε όχι μόνο με τθν μεταβολι 

των φυςικοχθμικϊν και βιολογικϊν ςυνκθκϊν του, αλλά και με τθν αλλαγι των 

υδρομορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του (ςτάκμθ επιφάνειασ νεροφ, ςτάκμθ 

υπόγειων υδροφορζων), ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν δραματικι πτϊςθ τθσ 

ςτάκμθσ του νεροφ (μθδενικι ςτάκμθ νεροφ) τον Αφγουςτο του 2009.   

   Στο Ανακεωρθμζνο Σχζδιο Αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ 

προτάκθκαν 17 ζργα και δράςεισ για τθν αποκατάςταςθ του υποβακμιςμζνου 

οικοςυςτιματοσ. Τα ζργα που ολοκλθρϊκθκαν και δόκθκαν ςε λειτουργία 

κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2009 ιταν θ Ενωτικι Τάφροσ  (Νοζμβριοσ 2009), θ 

Απομάκρυνςθ των Βιομθχανιϊν και των Βιομθχανικϊν Γεωτριςεων 

περιμετρικά του υγροτόπου, το ςχζδιο δράςθσ τθσ Δ/νςθσ Υδάτων τθσ ΡΚΜ για 

τθν επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτισ γεωτριςεισ , κακϊσ και θ εφαρμογι 

του Αγροπεριβαλλοντικοφ προγράμματοσ. 

   Θ ολοκλιρωςθ των ζργων αυτϊν είχε ορατά αποτελζςματα ςτθν γενικότερθ 

κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Ζτςι, ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ 

αξιολόγθςθ των πιζςεων και επιπτϊςεων ςτο υγροτοπικό οικοςφςτθμα τθσ 

Κορϊνειασ, για τθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εγκεκριμζνων 

διαχειριςτικϊν παρεμβάςεων. Για τθν αξιολόγθςθ αυτι επιλζχκθκαν δείκτεσ 

καταγραφισ γεωργικϊν, βιομθχανικϊν και αςτικϊν πιζςεων κακϊσ και δείκτεσ 

αξιολόγθςθσ επιπτϊςεων όςον αφορά ςτα υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά 

και τισ φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ ποιότθτασ του υδάτινου ςϊματοσ  τθσ 

λίμνθσ Κορϊνειασ. Οι δείκτεσ επιπτϊςεων περιλαμβάνουν  υδρομορφολογικά 

χαρακτθριςτικά (ςτάκμθ επιφάνειασ νεροφ, ςτάκμθ υπόγειων υδροφορζων), 

φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ (pH,  θλεκτρικι αγωγιμότθτα (EC), Ιόντα Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, F-, Cl-, Br- , Νιτρϊδθ NO2
-, Νιτρικά Ιόντα NO3

-,  Φωςφορικά Ιόντα  

PO4
3,  Θειικά Ιόντα SO4

3-,  Οργανικό φορτίο εκφραηόμενο ωσ Ολικόσ Οργανικόσ 

Άνκρακασ (TOC), Ολικό Άηωτο, Ολικόσ Φϊςφοροσ) κακϊσ και τθν παρουςία 

κάποιων Βαρζων Μετάλλων (Μόλυβδοσ και Μαγγάνιο). 

   Από τθν παρακολοφκθςθ αυτι, θ οποία για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

διιρκθςε από τον Ιοφλιο του 2009 ζωσ τον Ιοφλιο του 2010,  παρατθρικθκε ότι 

μετά τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ των ζργων, θ επιφάνεια τθσ ςτάκμθσ τθσ 

λίμνθσ και των υπόγειων παρουςιάηουν ανοδικι πορεία και οι τιμζσ των 

φυςικοχθμικϊν παραμζτρων όπωσ και οι ςυγκεντρϊςεισ των βαρζων μετάλλων 

παρουςιάηουν ενδείξεισ μείωςθσ. Τζλοσ, από τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων αυτϊν ςυμπεραίνεται ότι θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
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οριηόντιασ και κάκετθσ διαχείριςθσ (δράςεισ αναίρεςθσ πιζςεων και 

επιπτϊςεων αντίςτοιχα), αποτελοφν τον πιο αποτελεςματικό  τρόπο 

αποκατάςταςθσ υποβακμιςμζνων ςυςτθμάτων, όπωσ αυτό τθσ Κορϊνειασ.  
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ABSTARCT 
 

   Throughout the last decades the wetland of Koronia has been receiving 

intense pressures caused by human activities, leading to the dramatic 

degradation of the wetland. This degradation has been expressed not only by 

the change of physicochemical and biological  conditions, but also by the 

change of hydro-morphological characteristics (level of surface water and 

underground water level). These conditions led to the drastic water level 

reduction of Koronia in August of 2009. 

   In the Revised Draft for the rehabilitation of  the lake Koronia 17 projects and 

actions were proposed for the rehabilitation of this degraded ecosystem. The 

projects that were completed and placed into operation during the year 2009 

were the connecting ditch between the lakes Koronia and Volvi, the removal of 

some industries and their drills, the action plan of the Water Directorate of the 

Region of the Central Macedonia for the imposition of restrictive measures in 

drilling and finally the application of the agri-environmental program. 

   The completion of these projects had visible effects on the overall status of 

the ecosystem. Thus, the purpose of this project is the assessment of the 

pressures and their impacts on the wetland ecosystem of Koronia in order to 

assess the effectiveness of the approved management interventions . For this 

assessment some recording indicators for agricultural, industrial and urban 

pressures were selected, as well as some impact assessment indicators for the 

hydromorphological characteristics and physicochemical parameters that show 

the water quality of Lake Koronia. These impact   indicators include 

hydromorphological characteristics (level of surface water and underground 

water), physicochemical parameters (pH, EC, concentrations of ions, Nitrite 

NO2
-, Nitrate  NO3

-, Phosphate  PO4
-3,  Sulphate  SO4

-3, Organic load expressed 

as Total organic Carbon (TOC), Total nitrogen, Total phosphorus) and finally the 

presence of some heavy metals (Lead and Manganese). 

   The monitoring of these impact indicators lasted from July 2009 until July 

2010. During this monitoring a rise in the level of the surface water and 

groundwater level was observed. The levels of physicochemical parameters 

such as the concentrations of heavy metals showed signs of reduction. Finally, 

the evaluation of these results concluded that the implementation of an 

integrated vertical and horizontal management is the most effective way of 

restoring degraded systems such as the Koronia case.   
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1. Ειςαγωγό 

 

   Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τθν τελευταία δεκαετία ζχει αναπτυχκεί θ 

επιβεβλθμζνθ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων από τισ ανκρωπογενείσ 

πιζςεισ και φυςικά θ αναίρεςθ  των πιζςεων αυτϊν. Οι πιζςεισ προζρχονται 

είτε από τθν αλόγιςτθ χριςθ των φυςικϊν πόρων είτε από τθν απόκεςθ ςτο 

περιβάλλον των υπολειμμάτων και των παραπροϊόντων των ανκρϊπινων 

δραςτθριοτιτων. Θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων αυτϊν και επομζνωσ και θ 

διατιρθςθ των υγροτοπικϊν λειτουργιϊν και αξιϊν, βαςίηεται ςτθν ορκι 

διαχείριςθ και ςτθν αποκατάςταςθ των υγροτοπικϊν οικοςυςτθμάτων.  

 

1.1 Διαχεύριςη και αποκατϊςταςη υγροτόπων 

    Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εδαφοχδατικϊν πόρων μιασ λεκάνθσ 

απορροισ και των υγροτοπικϊν τθσ οικοςυςτθμάτων επιβάλλει να αποτελεί θ  

διαχείριςθ και θ αποκατάςταςθ των υγροτοπικϊν λειτουργιϊν μια από τισ 

βάςεισ για τθν αειφορικι διαχείριςθ των εδαφοχδατικϊν πόρων κάκε λεκάνθσ 

απορροισ. Αρχικι ενζργεια για τθν αειφορικι διαχείριςθ των υγροτοπικϊν 

ςυςτθμάτων είναι θ προςπάκεια ποςοτικοποίθςθσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των 

πόρων αυτϊν με το γειτνιάηον υγροτοπικό ςφςτθμα. Τα εργαλεία που 

ςυμβάλλουν ςτθν προςπάκεια αυτι πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

αντιμετωπίηουν ολοκλθρωμζνα τθ διαχείριςθ των υδατικϊν και εδαφικϊν 

πόρων αξιοποιϊντασ τεχνογνωςία από όλουσ τουσ ςχετικοφσ επιςτθμονικοφσ 

κλάδουσ. Αναγκαία είναι θ ικανότθτα  περιγραφισ τθσ κατάςταςθσ του 

εδάφουσ, των διάφορων φάςεων του υδρολογικοφ κφκλου, τθσ ποιότθτασ του 

νεροφ, τθσ ποςότθτασ του νεροφ, αλλά και των βιολογικϊν γνωριςμάτων 

αυτοφ και τελικϊσ να παρζχουν πλθροφορίεσ κατάλλθλα επεξεργαςμζνεσ, ςε 

πολλαπλά επίπεδα: υδρολογικό, οικολογικό, οικονομικό και διοικθτικό, ϊςτε 

να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων  

(Ξανκοφλθ,2006).  

   Βαςικόσ παράγοντασ για τθν διαχείριςθ ενόσ ςυςτιματοσ είναι ο 

προςδιοριςμόσ του ςυνόλου των αποφάςεων για τα μζτρα που πρζπει να 

λθφκοφν, ϊςτε με τθν εφαρμογι τουσ να επιτευχκοφν οι ςυγκεκριμζνοι και 

κακοριςμζνοι ςκοποί. Μια απόφαςθ είναι ςωςτι και οδθγεί ςτθν επίτευξθ του 

ςκοποφ ι των ςκοπϊν τθσ διαχείριςθσ, όταν ςτθρίηεται ςε ακριβείσ και ορκζσ 

πλθροφορίεσ. Ιδιαίτερα δε όταν ζνα ςφςτθμα ζχει τθν πολυπλοκότθτα που ζχει 

θ υδρολογία μιασ λεκάνθσ απορροισ τότε θ διακεςιμότθτα και θ αξιοπιςτία 

των πλθροφοριϊν κακϊσ και θ επεξεργαςία τουσ αποτελεί βαςικό παράγοντα 
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για τθν αποτελεςματικότθτα των αποφάςεων που κα λθφκοφν  

(Ξανκοφλθ,2006).  

   Μζςα ςε μια λεκάνθ απορροισ υπάρχουν κάποιεσ αλλθλεπιδράςεισ οι οποίεσ 

ςυνδζουν το υγροτοπικό ςφςτθμα με τουσ υπόλοιπουσ εδαφοχδατικοφσ 

πόρουσ και τισ γειτνιάηουςεσ περιοχζσ. Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ κα πρζπει να 

εντοπιςκοφν και να κατανοθκοφν πλιρωσ από τουσ επικείμενουσ διαχειριςτζσ 

διότι θ αποκατάςταςθ των υγροτοπικϊν οικοςυςτθμάτων απαιτεί 

ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ και προςζγγιςθ ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ, με ςκοπό 

να εξαλειφκοφν ι ζςτω να ελαχιςτοποιθκοφν τα αίτια υποβάκμιςθσ και να 

εγκαταςτακοφν οι επικυμθτζσ υγροτοπικζσ λειτουργίεσ (Wise et al., 2002).  

 

1.1.1 Ολοκληρωμϋνη Κϊθετη και Οριζόντια Διαχεύριςη  Ρηχών Λιμνών και 

Τγροτόπων 

 

      Μζςα ςτθν γενικότερθ παγκόςμια κρίςθ μείωςθσ των επιφανειακϊν και των 

υπόγειων υδάτων, λόγω τθσ αφξθςθσ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ ςε κακαρό 

νερό, ιταν αναμενόμενθ και θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ αλλά και τθσ ποιότθτασ 

των επιφανειακϊν υδάτων ςτισ ρθχζσ λίμνεσ και τουσ υγροτόπουσ των 

θμιάνυδρων μεςογειακϊν περιοχϊν, ςτισ οποίεσ ανικει και θ Ελλάδα. Ρολλζσ 

από αυτζσ τισ περιοχζσ, αποτελοφν κζςεισ εξαιρετικισ ςθμαςίασ για πολλά 

είδθ μεταναςτευτικϊν πουλιϊν και γι’αυτό ζχουν οριςτεί ωσ υγρότοποι 

διεκνοφσ ςθμαςίασ. 

   Οι Crisman  et al.(2005) αναφζρουν ότι οι  περιβαλλοντικζσ διαταραχζσ που 

ςυμβαίνουν ςτισ λίμνεσ και ςτουσ υγροτόπουσ, οι οποίεσ είναι ςθμαντικζσ 

τόςο για τον αρικμό τουσ όςο και για τθν ςπουδαιότθτά τουσ, ζχουν αυξθκεί 

δραματικά τθν τελευταία δεκαετία. Ρολλά από τα ςυςτιματα αυτά (λίμνθσ-

υγροτόπου) ζχουν παρουςιάςει εμφανϊσ ςταδιακι μείωςθ ςτθν επιφανειακι 

ςτάκμθ του νεροφ λόγω τθσ υπεράντλθςθσ υπόγειων υδάτων για οικιακζσ, 

βιομθχανικζσ και αγροτικζσ χριςεισ, λόγω τθσ αλλοίωςθσ του τοπίου κυρίωσ 

από τισ αγροτικζσ πρακτικζσ και τζλοσ λόγω τθσ αλλαγισ του κλίματοσ.  Κάκε 

αλλαγι ςτθν ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ  τθσ λίμνθσ, είναι γνωςτό πωσ μπορεί να 

προκαλζςει αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτισ λειτουργίεσ τόςο τθσ λίμνθσ όςο και του 

υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ που τθν περιβάλει. Οι επιπτϊςεισ που προκαλοφνται 

είναι ςφνκετεσ και εξαρτϊνται κυρίωσ από τθν μορφολογία τθσ λεκάνθσ 

απορροισ, το τροφικό κακεςτϊσ που επικρατοφςε ςτθ λίμνθ πριν τθν μείωςθ 

τθσ ςτάκμθσ, κακϊσ και από τθν ιςορροπία μεταξφ φυτοπλαγκτοφ και τθσ 

βιομάηασ των μακροφφτων. 



[13] 
 

   Στισ  λίμνεσ  με χαμθλι ζωσ μζτρια παραγωγικότθτα(low to moderately 

productive lakes), όπου πριν  τθν μείωςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων ζχει 

εγκαταςτακεί μια καλϊσ διαμορφωμζνθ κοινότθτα μακροφφτων  ςτισ 

παράκτιεσ ηϊνεσ, υπάρχει θ περίπτωςθ ςτισ περιοχζσ αυτζσ να επικρατιςει ζνα 

ςφςτθμα αυτοτροφικισ  παραγωγισ( expand to dominate autotrophic 

production) , ςαν αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ τθσ διακεςιμότθτασ του φωτόσ. 

Συγχρόνωσ, ςτισ λίμνεσ με μζτρια παραγωγικότθτα οι οποίεσ χαρακτθρίηονται 

από τθν ςυγκυριαρχία φυτοπλαγκτοφ και μακροφφτων, θ μείωςθ τθσ 

επιφανειακισ ςτάκμθσ των υδάτων μπορεί να οδθγιςει ςε πλιρθ κυριαρχία 

του φυτοπλαγκτοφ. Αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ ςυνεχισ κίνθςθσ των κρεπτικϊν 

δια μζςω τθσ αιϊρθςθσ των ιηθμάτων μζςα ςτθν υδατικι κολϊνα, κάτι που 

οδθγεί ςε  μείωςθ τθσ ικανότθτασ διείςδυςθσ του θλιακοφ φωτόσ μζςα ςτο 

υδάτινο ςϊμα κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ αυξανόμενθσ ςυγκζντρωςθσ και 

κακίηθςθσ των ιηθμάτων. Ζτςι, γίνεται αντιλθπτό πωσ θ μείωςθ ςτθν ςτάκμθ 

των υδάτων ςε ςυςτιματα ςτα οποία επικρατεί το φυτοπλαγκτό, μπορεί να 

μετατρζψει τον μεταβολιςμό του ςυςτιματοσ από αυτότροφο ςε ετερότροφο.    

    Είναι φανερό από τα προθγοφμενα ότι τα δφο υποςφνολα του ςυςτιματοσ  

λίμνθσ-υγροτόπου (λίμνθ και υγρότοποσ) εξαρτϊνται ζντονα το ζνα από το  

άλλο. Καταυτόν τον τρόπο μπορεί μια δραςτθριότθτα που ςυμβαίνει ςτθν 

λίμνθ να ζχει επιπτϊςεισ όχι μόνο ποιότθτα των υδάτων τθσ λίμνθσ  αλλά και 

ςτον γφρω υγρότοπο και το αντίκετο. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ κα πρζπει 

ςε τζτοιου είδουσ ςυςτιματα θ διαχείριςθ να είναι ολοκλθρωμζνθ τόςο 

«κάκετα» (ίηθμα/υδατικι κολϊνα) όςο και «οριηόντια» (από τισ παρυφζσ του 

υγροτόπου ζωσ τθν λίμνθ). Θ ολοκλθρωμζνθ αυτι κάκετθ και οριηόντια 

διαχείριςθ είναι αυτι που περιγράφεται από τουσ  Crisman  et al.(2005). 

 

1.1.1.1 Κϊθετη διαχεύριςη του ςυςτόματοσ λύμνησ-υγροτόπου. 

  Σφμφωνα με τουσ Crisman  et al.(2005) ,μζχρι τθν πρόςφατθ εμφάνιςθ των 

μεκόδων διαχείριςθσ που  χρθςιμοποιοφν τθν διαχείριςθ τθσ βιομάηασ από τθν 

επιφάνεια τθσ λίμνθσ  προσ τον πυκμζνα (top-down perspectives)  με ςκοπό 

τθν άμεςθ αλλαγι των τροφικϊν πλεγμάτων, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ οι 

οποίεσ είχαν διεξαχκεί παλαιότερα χρθςιμοποιοφςαν μεκόδουσ οι οποίεσ 

εςτίαηαν ςτθν διαχείριςθ τθσ λίμνθσ με ανάποδθ φορά, από τον πυκμζνα προσ 

τθν επιφάνεια (bottom-up perspectives). Και οι δυο παραπάνω μζκοδοι, 

δίνουν ζμφαςθ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ των κρεπτικϊν κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ και επομζνωσ ςτον ζλεγχο των καταναλωτϊν τθσ 

τροφικισ αλυςίδα του υδάτινου ςϊματοσ (Εικόνα 1.1) 
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Εικόνα 1.1 . Διαχείριςθ τθσ λίμνθσ χρθςιμοποιώντασ τθν κάκετθ προςζγγιςθ που εςτιάηει ςτθ 

ςτιλθ φδατοσ (επιλίμνιο ι/και υπολίμνιο) και τθ διεπιφάνεια ιηιματοσ-νεροφ (Crisman et al. 

2005) 

 

   Οι προςεγγίςεισ που ζχουν φορά από τον πυκμζνα προσ τθν επιφάνεια  

(bottom-up approaches). Αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία των οριηόντιων ειςροϊν 

με φορτία κρεπτικϊν και ιηθμάτων από τον υγρότοπο προσ το υδατικό 

οικοςφςτθμα ωσ τον βαςικό παράγοντα τθσ πολφ μεγάλθσ παραγωγικότθτασ 

τθσ λίμνθσ. Ραρά το γεγονόσ αυτό,  μόνο τα τελευταία χρόνια εξετάςκθκε ςε 

κάποιεσ μελζτεσ θ ςθμαςία των περιοχϊν εκείνων περιμετρικά τθσ λίμνθσ που 

καλφπτονται από ρθχά νερά κακϊσ και από βλάςτθςθ (swallow water 

vegetated areas), ωσ προσ τθν ικανότθτά τουσ να μετατρζπουν τζτοιου είδουσ 

φορτία ςε βιομάηα και να τα αποκθκεφουν πριν αυτά καταλιξουν ςτο υδάτινο 

ςϊμα και το επιβαρφνουν.            

   Εκτόσ όμωσ από τισ οριηόντιεσ, υπάρχουν και άλλεσ πθγζσ  ειςροϊν χθμικϊν 

και κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο υδάτινο οικοςφςτθμα, όπωσ είναι θ 

αλλθλεπίδραςθ τθσ επιφάνειασ τθσ λίμνθσ με τθν ατμόςφαιρα. Ανεξαρτιτωσ 

όμωσ από τθν πθγι τθν οποία προζρχονται τα φορτία των κρεπτικϊν, οι 

διαχειριςτικζσ προςεγγίςεισ ζχουν εςτιάςει ςε μζτρα τα οποία είτε μειϊνουν 

τα κρεπτικά ςτθν πθγι τουσ είτε διακόπτουν τθν πορεία τουσ πριν ειςζρκουν 

ςτο υδατικό οικοςφςτθμα.   

   Οι διαχειριςτικζσ πρακτικζσ που ακολουκοφνται για μια λίμνθ όςον αφορά 

το εςωτερικό κομμάτι τθσ (υδατικι κολϊνα, πυκμζνασ κ.τ.λ) υπάγονται κυρίωσ 

ςε δυο κατθγορίεσ προςζγγιςθσ. Θ πρϊτθ είναι αυτι που εςτιάηει ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τθσ ςτιλθσ φδατοσ και των ιηθμάτων και θ δεφτερθ 

είναι αυτι που εςτιάηει ςτισ αλλθλεπιδράςεισ μζςα  ςτο υδάτινο ςϊμα. Οι 

διαχειριςτικζσ πρακτικζσ που ανικουν ςτθν κατθγορία  «υδατικι κολϊνα-
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ίηθμα», ζχουν ςκοπό τθν μείωςθ τθσ απελευκζρωςθσ κρεπτικϊν ζτςι ϊςτε να 

αυξθκεί θ μόνιμθ αποκθκευμζνθ διακζςιμθ ποςότθτα και ζτςι να υπάρχει θ 

ικανότθτα παραγωγισ από τουσ βιοτικοφσ οργανιςμοφσ μζςα ςτθν υδατικι 

κολϊνα. Καταυτόν τον τρόπο βελτιϊνεται θ γενικότερθ κατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ και επομζνωσ μειϊνεται και ο χρόνοσ που μεςολαβεί  από τθν 

εφαρμογι μιασ τζτοιασ διαχειριςτικισ μζχρι τθν πρϊτθ κετικι απόκριςθ του 

οικοςυςτιματοσ. Αντικζτωσ, οι διαχειριςτικζσ πρακτικζσ που ανικουν ςτθν 

κατθγορία που  αναφζρεται μόνο ςτθν υδατικι κολϊνα, περιλαμβάνουν κατά 

κφριο λόγο δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ των διεργαςιϊν  αεριςμοφ 

και οξυγόνωςθσ του υδάτινου ςϊματοσ και επομζνωσ και τθσ επιφάνεια σ των 

ιηθμάτων. Οι διεργαςίεσ αυτζσ  είναι πολφ ςθμαντικζσ ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ όπου ζχουμε ρθχζσ λίμνεσ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από ζντονθ 

ςυγκζντρωςθ ιηθμάτων και κρεπτικϊν κάτι το οποίο ςυμβαίνει λόγω τθσ 

ζντονθσ παραγωγικότθτασ του φυτοπλαγκτοφ . Ζτςι θ οξυγόνωςθ βοθκάει ςτθν 

μείωςθ των κρεπτικϊν ςε κανονικά επίπεδα. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου ζχουμε αρκετά βακιζσ λίμνεσ, ικανζσ να διατθροφν ζνα 

ςτακερό υπολίμνιο, θ οξυγόνωςθ ς’αυτό το ςθμείο είναι προτιμότερθ και 

αρκετά αποτελεςματικι ςτθν μείωςθ τθσ απελευκζρωςθσ κρεπτικϊν από τα 

ιηιματα, ζτςι ϊςτε να παρζχεται ζνα επαρκϊσ οξυγονωμζνο καταφφγιο ςε 

ικανοποιθτικό βάκοσ για ψάρια και μακροαςπόνδυλα.  

   Θ διαχειριςτικι πρακτικι τθσ «βιοδιαχείριςθσ», θ οποία αποςκοπεί ςτθν 

αλλαγι τθσ δομισ και τθσ βιομάηασ των λιμναίων τροφικϊν αλυςίδων (top-

down perspective), αποτελεί μια ςχετικϊσ πρόςφατα χρθςιμοποιοφμενθ 

εναλλακτικι μζκοδο τθσ παραδοςιακισ «bottom-up» προςζγγιςθσ, θ οποία 

εςτιάηει ςτθν μείωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των κρεπτικϊν ςτθν βάςθ του 

οικοςυςτιματοσ που είναι θ πρωτογενισ παραγωγι. Τα περιςςότερα 

διαχειριςτικά ςχζδια τθσ «top-down» μεκόδου με βάςθ τθν βιοδιαχείριςθ, 

αποςκοποφν ςτθν ανακαταςκευι τθσ δομισ των ιχκυοκοινωνιϊν και ςτθν 

προϊκθςθ διαδοχικϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των διαφόρων τροφικϊν  

επιπζδων μζςα ςτο τροφικό πλζγμα. Αυτό κα οδθγιςει ςε αλλαγι τθσ 

ταξινομικισ ςφνκεςθσ των κοινωνιϊν κακϊσ και ςτθν μείωςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ μεγάλων ποςοτιτων φυτοπλαγκτοφ μζςω τθσ προϊκθςθσ 

πλθκυςμϊν αρπακτικϊν ψαριϊν, μζςω τθσ άμεςθσ βόςκθςθσ του 

φυτοπλαγκτοφ από φυτοφάγα ψάρια είτε  τζλοσ μζςω τθσ μείωςθσ του κφκλου 

των κρεπτικϊν από τον περιοριςμό τθσ αναμόχλευςθσ των ιηθμάτων από 

βενκικά ψάρια. 

   Συμπεραςματικά, οι παραδοςιακζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των υδάτινων 

οικοςυςτθμάτων παίρνουν μια αυςτθρϊσ κάκετθ προοπτικι, ενςωματϊνοντασ  

τισ διεργαςίεσ μεταξφ ατμοςφαιρικοφ αζρα-επιφάνειασ λίμνθσ, ιηιματοσ-

υδάτινου ςϊματοσ και τζλοσ τισ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν μζςα ςτθν 
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υδατικι κολϊνα. Τζτοιου είδουσ προοπτικζσ αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία των 

οριηόντιων ειςροϊν από τον υγρότοπο αλλά γενικότερα αγνοοφν τον 

ςθμαντικό ρόλο που παίηουν οι περιοχζσ με ρθχά νερά και μικρι κάλυψθ με 

βλάςτθςθ ςτθν μετατροπι και ςυγκράτθςθ των φορτίων πριν ειςζρκουν ςτο 

κυρίωσ υδάτινο ςϊμα. Ζτςι λοιπόν μια  λφςθ για τθν διαχείριςθ των ρθχϊν 

λιμνϊν με ζντονο το πρόβλθμα τθσ μείωςθσ τθσ ςτάκμθσ τουσ αποτελεί μια 

κάκετθ πρακτικι θ οποία αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ, 

ςτθν μείωςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ ιηθμάτων και υδάτινου ςϊματοσ 

και τζλοσ ςτθν δθμιουργία ενόσ επαρκϊσ οξυγονωμζνου περιβάλλοντοσ ζτςι 

ϊςτε να είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ επιλεγμζνων οικογενειϊν ψαριϊν.  

 

1.1.1.2  Οριζόντια διαχεύριςη του ςυςτόματοσ λύμνησ-υγροτόπου.   

 

   Οι ρθχζσ λίμνεσ διζπονται κυρίωσ από μθχανιςμοφσ μνιμθσ των ιηθμάτων και 

από τθσ αλλθλεπιδράςεισ με τθν υδατικι κολϊνα ςε αντίκεςθ με τισ βακιζσ 

λίμνεσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ τθσ κερμικισ διαςτρωμάτωςθσ κακϊσ και τθσ 

μεγάλθσ αναμόχλευςθσ των ιηθμάτων από τθν επίδραςθ των κυμάτων και των 

ρευμάτων. Ζτςι, οι Crisman  et al.(2005) αναφζρουν ότι οι διαχειριςτικζσ 

πρακτικζσ ςε τζτοιου είδουσ λίμνεσ εςτιάηουν αρχικά ςτθν κάκετθ προςζγγιςθ, 

ϊςτε να αυξθκεί το βάκοσ και ζτςι να μειωκεί θ κίνθςθ των ιηθμάτων μζςα 

ςτθν υδατικι κολϊνα, δεδομζνου ότι όςο πιο ρθχι είναι μια λίμνθ τόςο πιο 

μεγάλεσ κα είναι οι αλλθλεπιδράςεισ του υδάτινου ςϊματοσ με τα ιηιματα. 

Πςο πιο ςτακερι είναι θ διεπιφάνεια ιηιματοσ-νεροφ τόςο πιο πολφ ευνοείται 

θ μόνιμθ ταφι των κρεπτικϊν και με τον τρόπο αυτό μειϊνεται ο χρόνοσ που 

μεςολαβεί από τθν εφαρμογι ενόσ ςχεδίου διαχείριςθσ ζωσ τθν ςτιγμι που κα 

ζχουμε τθν πρϊτθ κετικι απόκριςθ του υδατικοφ ςυςτιματοσ.  

   Οι παράκτιεσ περιοχζσ και υγρότοποι,  οι οποίοι εκτείνονται γφρω από τισ 

ρθχζσ λίμνεσ, επθρεάηουν το κυρίωσ υδάτινο ςϊμα με τισ οριηόντιεσ 

διεργαςίεσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ που ςυμβαίνουν ςτο εςωτερικό τουσ  

(Εικόνα 1.2). Ππωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ, οι παράκτιεσ ηϊνεσ που 

καλφπτονται από βλάςτθςθ κακϊσ και οι υγρότοποι που βρίςκονται 

περιφερειακά, είναι αυτοί που δζχονται τα φορτία χθμικϊν και φερτϊν υλικϊν 

που προζρχονται από τα ψθλότερα ςθμεία τθσ λεκάνθσ και  μζςω των 

διεργαςιϊν μεταςχθματιςμοφ και αποκικευςθσ κακορίηουν τθν τελικι μορφι 

αλλά και τον ρυκμό εξόδου των φορτίων αυτϊν προσ το υδάτινο ςϊμα, μζςω 

του φιλτραρίςματοσ το οποίο υφίςτανται τα ειςερχόμενα φορτία. Ο 

λειτουργικόσ αυτόσ ρόλοσ του υγροτόπου ελζγχεται ζντονα όχι μόνο από το 

εφροσ του, τθν πυκνότθτα τθσ φυτοκάλυψθσ και τθν παραγωγικότθτα, αλλά και 

από τισ άμεςεσ αλλθλεπιδράςεισ  που ςυμβαίνουν ςτα όρια των δυο 
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οικοτόνων υγροτόπου (χερςαίο οικοςφςτθμα/υγρότοποσ και 

υγρότοποσ/λίμνθ). Το μζγεκοσ αυτισ τθσ ηϊνθσ αλλθλεπίδραςθσ  επθρεάηεται 

από τθν ιςορροπία μεταξφ των υδρολογικϊν εκροϊν του υγροτόπου και τθσ 

αντιςτακμιςτικισ δφναμθσ των κυμάτων και των ρευμάτων τα οποία 

ειςζρχονται ςτον υγρότοπο δια μζςου τθσ βλάςτθςθσ θ οποία λειτουργεί ςαν 

φυςικό εμπόδιο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Διεργαςίεσ που λαμβάνουν χώρα ςτθ διεπιφάνεια μεταξφ του χερςαίου και 

υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ κακώσ και του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ και του υδατικοφ 

ςώματοσ, ςε ρθχζσ λίμνεσ (Crisman et al. 2005) 

  

  Απόδειξθ των διεργαςιϊν που ςυμβαίνουν  μζςα ςτουσ υγροτόπουσ που 

περιβάλλουν τισ λίμνεσ, είναι θ φπαρξθ κάποιων τμθμάτων  ςτα οποία τα 

κρεπτικά παρουςιάηουν ςθμαντικι μείωςθ (nutrient sinks), λόγω τθσ 

μετατροπισ τουσ από τα φυτά, τθσ ςυγκράτθςισ τουσ από τα ιηιματα, τθσ 

απονιτροποίθςθσ κ.τ.λ. Θ επίδραςθ των κυμάτων και των ρευμάτων ςτισ 

περιοχζσ αυτζσ τισ διατθρεί καλά οξυγονωμζνεσ και θ παραγωγικότθτα των 

μακροφφκων αναμζνεται να είναι μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με αυτι των περιοχϊν  

εςωτερικά του υγροτόπου, που δεν επθρεάηονται από τα κφματα και τα 

ρεφματα. Αλλθλεπιδράςεισ υπάρχουν όμωσ και προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, 

από το υδάτινο ςϊμα δθλαδι προσ τον υγρότοπο. Ρολλά είδθ ψαριϊν 

χρθςιμοποιοφν τισ ηϊνεσ εκείνεσ με ρθχά νερά και βλάςτθςθ για τθν 

αναπαραγωγι τουσ και παρουςιάηουν επίςθσ μετακινιςεισ από και προσ τισ 

περιοχζσ αυτζσ ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ ωρίμανςισ τουσ, ανάλογα με τισ 
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διατροφικζσ τουσ απαιτιςεισ κακϊσ και με βάςθ τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τουσ ςε 

καταφφγιο.    

    Ο οριςμόσ των παράκτιων αυτϊν ηωνϊν (littoral zones) μζχρι ςιμερα 

γινόταν με βάςθ τα δομικά χαρακτθριςτικά τουσ, κάτι το οποίο ζχει προτακεί 

να μετατραπεί ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνει  και ζνα λειτουργικό όριο προσ τθν 

ξθρά. Με τον τρόπο αυτό κα απεικονίηονται τα όρια τθσ ηϊνθσ 

αλλθλεπίδραςθσ του υγροτόπου με το υδάτινο ςϊμα, αναγνωρίηοντασ ζτςι τθν 

μεγάλθ ςθμαςία τθσ ηϊνθσ αυτισ ςτον μεταβολιςμό του υδάτινου ςϊματοσ. Τα 

υπολείμματα των περιοχϊν με ανερχόμενθ βλάςτθςθ και ρθχά νερά, πρόκειται 

να αποτελζςουν τον πυρινα του υγροτόπου ο οποίοσ κα αλλθλεπιδρά με το 

υδάτινο ςϊμα μόνο κατά τθν διάρκεια κυελλωδϊν ανζμων όπου κα 

δθμιουργοφνται μεγάλα κφματα, κακϊσ και κατά τθν διάρκεια μεγάλων 

βροχοπτϊςεων οπότε και κα δθμιουργθκεί υγροτοπικι απορροι προσ το 

υδάτινο ςϊμα. 

   Το κλειδί για τον προςδιοριςμό τθσ παράκτιασ ηϊνθσ είναι θ ικανότθτα να 

κακοριςτεί με ακρίβεια το οριηόντιο όριο τθσ ηϊνθσ αυτισ με των εςωτερικό 

υγρότοπο. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ μπορεί να γίνει αν λθφκοφν υπόψιν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. Ζτςι, τα χαρακτθριςτικά του  πυρινα του 

υγροτόπου  είναι θ χαμθλι παραγωγικότθτα ςε  φφκια, οι υποξικζσ ζωσ 

ανοξικζσ ςυνκικεσ που παρουςιάηονται και θ μεςοπρόκεςμθ ζωσ 

μακροπρόκεςμθ ςυγκζντρωςθ των ιηθμάτων, ενϊ τα χαρακτθριςτικά τθσ 

παράκτιασ ηϊνθσ που είναι και θ ηϊνθ αλλθλεπίδραςθσ του υδάτινου ςϊματοσ 

με τον υγρότοπο είναι θ υψθλι παραγωγικότθτα ςε φφκια, οι υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου οι οποίεσ οφείλονται ςτον κυματιςμό και ςτα 

ρεφματα του υδάτινου ςϊματοσ και τζλοσ θ χαμθλι ςυςςϊρευςθ ιηθμάτων 

λόγω τθσ δράςθσ των κυμάτων δια μζςω των οποίων τα ιηιματα μεταφζρονται 

και διαςκορπίηονται ςτο υδάτινο ςϊμα. Τζλοσ, εκτόσ από τα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά κα πρζπει να λθφκεί υπόψιν το γεγονόσ ότι ςτο εςωτερικό του 

υγροτόπου παρουςιάηονται μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ κρεπτικϊν ςε αντίκεςθ με 

τθν παράκτια ηϊνθ ςτθν οποία ζχουμε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κρεπτικϊν και 

άνκρακα τα οποία και διοχετεφονται ςτθν πελαγικι ηϊνθ.  

   Εν κατακλείδι, οι Crisman et al. (2005) πρότειναν τθν ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ οριηόντιασ και κάκετθσ διαχείριςθσ ςε οποιοδιποτε ςχζδιο 

αποκατάςταςθσ ι ανόρκωςθσ ρθχϊν λιμνϊν ι υγροτόπων τόςο ςε επίπεδο 

κακοριςμοφ του ιδεοτφπου όςο και προςδιοριςμοφ των απαραίτθτων μζτρων 

αποκατάςταςθσ. Θ ςχετικι ςθμαςία τθσ κάκετθσ ςε αντίκεςθ με τθν οριηόντια 

διαχείριςθ τθσ λίμνθσ ςτα ςυνολικά ςχζδια αποκατάςταςθσ των λιμνϊν, 

κακορίηεται από ζναν αρικμό παραγόντων περιλαμβάνοντασ τθ μορφι του 

πυκμζνα ςε ςυνδυαςμό με το παρόν και το ςχεδιαηόμενο βάκοσ τθσ λίμνθσ και 
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τισ δομικζσ / λειτουργικζσ διαςτάςεισ των μακρόφυτων ςε ςχζςθ με τισ 

φυτοπλαγκτονικζσ κοινωνίεσ. Ράνω από όλα, είναι ςθμαντικό να αναπτυχκοφν 

ιςορροπθμζνοι ειδικοί ςκοποί δομικισ και λειτουργικισ αποκατάςταςθσ τθσ 

λίμνθσ που κα λαμβάνουν υπόψθ τα υγροτοπικά υποςτρϊματα ςε ςχζςθ με το 

υδατικό δυναμικό και τισ ανοικτζσ εκτάςεισ νεροφ τθσ λίμνθσ . 

 

1.2 Η  ημαςύα τησ Εκτύμηςησ Πιϋςεων και Επιπτώςεων ςτην 

Αποκατϊςταςη Τγροτοπικών Οικοςυςτημϊτων : Ειδικό 

Περύπτωςη Μελϋτησ Τγροτόπου Κορώνειασ 

   Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από ανκρωπογενείσ πιζςεισ ςε επίπεδο λεκάνθσ 

απορροισ βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ εκείνων των διαδικαςιϊν, των αιτιϊν και 

των παραγόντων που ςυμβαίνουν μζςα ςτθν εκάςτοτε περιοχι ενδιαφζροντοσ 

και οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν υποβάκμιςθ των εδαφϊν και των 

υδάτινων ςωμάτων. Για να γίνει λοιπόν μια ορκι και αξιόπιςτθ εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ, κα πρζπει να γίνουν πλιρωσ κατανοθτοί όλοι εκείνοι οι λόγοι οι 

οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν υποβάκμιςθ και οι οποίοι είναι απόρροια 

ιςχυρϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ βιολογικϊν, φυςικϊν, χθμικϊν, 

κοινωνικοοικονομικϊν και πολιτικϊν παραγόντων . 

   Κάκε υγροτοπικό οικοςφςτθμα εκτελεί κάποιεσ λειτουργίεσ, οι οποίεσ 

δθμιουργοφν κάποιεσ υγροτοπικζσ αξίεσ που διατθροφν τον υγρότοπο κακϊσ 

και τθν ευρφτερθ περιοχι ςε ιςορροπία. Θ ιςορροπία αυτι αφορά τόςο τον 

κφκλο τθσ ηωισ των ηωικϊν και φυτικϊν οργανιςμϊν που είναι εγκατεςτθμζνοι 

ςτθν περιοχι, όςο και τισ ςυνκικεσ ηωισ των ανκρϊπων που ηουν γφρω από 

υγροτοπικά οικοςυςτιματα. Ο παράγοντασ που άμεςα ι ζμμεςα κακορίηει τισ 

αξίεσ  αυτζσ είναι οι λειτουργίεσ που αυτόσ επιτελεί. Οι λειτουργίεσ μποροφν 

να οριςκοφν ωσ ςφνολα φυςικϊν, χθμικϊν και βιολογικϊν διεργαςιϊν που 

ςυμβαίνουν μζςα ςτον υγρότοπο. Οι διεργαςίεσ αυτζσ είναι αποτζλεςμα 

ςυνδυαςμοφ πολυάρικμων αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των δομικϊν ςτοιχείων 

του υγροτόπου και του ευρφτερου περιβάλλοντόσ του, ιδίωσ δε τθσ λεκάνθσ 

απορροισ του (Ηαλίδθσ κ.α., 2002).  

   Οι υγρότοποι ςτθρίηουν πολυάρικμεσ και ποικίλεσ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ και ταυτόχρονα λειτουργοφν ωσ ενδιάμεςοι ι τελικοί 

αποδζκτεσ, τθσ επιφανειακισ απορροισ και των υπόγειων ροϊν ολόκλθρθσ τθσ 

υδρολογικισ τουσ λεκάνθσ. Ωσ εκ τοφτου, ο βακμόσ ςτον οποίο επιτελοφνται οι 

λειτουργίεσ των υγροτόπων δεν επθρεάηεται μόνο από τισ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται μζςα ςτα ςτενά όριά τουσ, αλλά κυρίωσ 

από αυτζσ που αναπτφςςονται ςτα ανάντθ τουσ, εντόσ τθσ υδρολογικισ τουσ 

λεκάνθσ. Ωςτόςο, ο βακμόσ ςτον οποίο επιτελοφνται οι λειτουργίεσ ενόσ 
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υγροτόπου επθρεάηει τθν ποιότθτα των υδατικϊν και εδαφικϊν πόρων ςτα 

κατάντθ του. Φαινόμενα όπωσ εμφάνιςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, 

ευτροφιςμόσ και ρφπανςθ των ακτϊν, υποβάκμιςθ γεωργικϊν γαιϊν λόγω 

χαμθλισ ποιότθτασ αρδευτικοφ νεροφ είναι μερικζσ από τισ δυςμενείσ 

ςυνζπειεσ που δθμιουργοφνται από τθν υποβάκμιςθ ι τθν απϊλεια 

λειτουργιϊν των υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων (Ηαλίδθσ κ.α., 2002).   

   Θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ ενόσ υποβακμιςμζνου υγροτόπου εξαρτάται 

από αρκετοφσ παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ςυγκαταλζγονται ο τφποσ του 

υγροτόπου, οι οικολογικζσ λειτουργίεσ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον, ο 

τφποσ και ο βακμόσ τθσ υποβάκμιςθσ, οι χριςεισ γθσ ςε ολόκλθρθ τθ λεκάνθ 

απορροισ και θ ικανότθτα δθμιουργίασ και διατιρθςθσ κατάλλθλων 

υδρολογικϊν ςυνκθκϊν (Kusler και Kentula 1990, Kentula 2000). Μολονότι 

πολλοί αποκατεςτθμζνοι υγρότοποι επιτυγχάνουν τα επικυμθτά 

αποτελζςματα, υπιρξαν και οριςμζνεσ αποτυχίεσ, οι οποίεσ ςε γενικζσ 

γραμμζσ οφείλονται ςτθν ζλλειψθ του ενδεδειγμζνου υδρολογικοφ 

κακεςτϊτοσ (Mitsch και Gosselink 1993).  

    Θ διατιρθςθ των λειτουργιϊν ενόσ υγροτόπου παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο 

όχι μόνο για τουσ οργανιςμοφσ που υπάρχουν μζςα ςτα  ςτενά όρια του 

υγροτόπου, αλλά και για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ λεκάνθσ απορροισ και ιδιαίτερα για τισ ςυνκικεσ ηωισ 

του ανκρϊπου. Θ διατιρθςθ λοιπόν τθσ κάκε λειτουργίασ ξεχωριςτά ενόσ 

υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ είναι υψίςτθσ προτεραιότθτασ και ςε περίπτωςθ  

υποβάκμιςισ τθσ θ αποκατάςταςθ  είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ διότι  ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι υγροτοπικζσ λειτουργίεσ παρουςιάηουν ςτενι 

αλλθλοςφνδεςθ  και – κατά ςυνζπεια – θ υποβάκμιςθ ι αποκατάςταςθ μιασ 

λειτουργίασ ενδζχεται να ζχει άμεςα ι ζμμεςα κετικζσ ι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 

ςτισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ (Ηαλίδθσ κ.α., 2002).  

   Θα πρζπει να τονιςτεί ότι θ αποκατάςταςθ δεν ςθμαίνει μόνιμθ επαναφορά 

του υγροτόπου ςτισ ίδιεσ ακριβϊσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν πριν από τθν 

υποβάκμιςθ. Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ  των ζργων αποκατάςταςθσ κα πρζπει να 

είναι θ επίτευξθ αυτοδιατθροφμενων οικοςυςτθμάτων με ικανότθτα 

αυτοανόρκωςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και τα γνωρίςματα 

ολόκλθρθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ. Τα μζτρα αποκατάςταςθσ ςθμαίνουν τθν 

επαναφορά υγροτοπικϊν λειτουργιϊν ικανϊν να ανταποκρικοφν ςτισ 

υφιςτάμενεσ οικολογικζσ και κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Zalidis κ.ά. 1999b).  

   Συμπεραςματικά, ο ςκοπόσ ενόσ ζργου αποκατάςταςθσ δεν είναι απλϊσ να 

αποκαταςτιςει, ι ακόμθ και να βελτιϊςει, τισ υποβακμιςμζνεσ υγροτοπικζσ 

λειτουργίεσ, αλλά και να εξαλείψει ι να μειϊςει τα αίτια τθσ υποβάκμιςθσ που 
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επιδροφν άμεςα ι ζμμεςα ςτον υγρότοπο (άντλθςθ υδάτων, απόκεςθ 

ανεπεξζργαςτων λυμάτων, εντατικι γεωργία κλπ.). Για τον λόγο αυτό και υπό 

το πρίςμα τθσ ανάγκθσ να εφαρμοςκεί επιτυχϊσ ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

αποκατάςταςθσ που κα εξαςφαλίηει τθ δθμιουργία αυτοδιατθροφμενων 

υγροτόπων, δφο ςθμεία πρζπει πάντα να τυγχάνουν ιδιαίτερθσ προςοχισ ςτθν 

αρχι τθσ φάςθσ του ςχεδιαςμοφ: 1) Θ περιγραφι γενικά των υγροτοπικϊν 

λειτουργιϊν κακϊσ και ο εντοπιςμόσ των λειτουργιϊν εκείνων  που πρζπει να 

αποκαταςτακοφν (και ςε πιο βακμό) και 2)Θ περιγραφι, ο εντοπιςμόσ και θ 

εξάλειψθ των αιτίων τθσ υποβάκμιςθσ/πιζςεων που αςκοφνται τόςο ςτον 

υγρότοπο όςο και ςτθ λεκάνθ απορροισ ςτθν οποία αυτόσ ανικει, κακϊσ και 

των επιπτϊςεων που προκαλοφνται από τισ πιζςεισ αυτζσ.  (Wise et al., 2002).  

 

1.2.1 Περιγραφό των  Κύριων Κατηγοριών  Λειτουργιών Τγροτόπων 

 

    Από τα προθγοφμενα, γίνεται αντιλθπτό πόςο ςθμαντικι είναι  διατιρθςθ 

τθσ ομαλισ ζκβαςθσ των υγροτοπικϊν λειτουργιϊν μζςω τθσ διατιρθςθσ του 

υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και θ ςθμαςία τθσ αποκατάςταςθσ του 

υγροτόπου ςε περίπτωςθ υποβάκμιςισ  του από διάφορεσ ανκρωπογενείσ 

δραςτθριότθτεσ.  Για τθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διατιρθςθσ τθσ 

ιςορροπίασ του υγροτόπου, κρίνεται ςκόπιμο να γίνει αναφορά των 

κυριότερων κατθγοριϊν λειτουργιϊν που εκτελεί ζνα υγροτοπικό οικοςφςτθμα 

κακϊσ και των αξιϊν που απορρζουν από τισ λειτουργίεσ αυτζσ.  

   Ζνασ υγρότοποσ μπορεί να διακζτει αρκετζσ από τισ ακόλουκεσ 20 

χαρακτθριςτικζσ υγροτοπικζσ αξίεσ (Ηαλίδθσ κ.α., 2002): βιολογικι 

(βιοποικιλότθτα), υδρευτικι, αρδευτικι, υδροθλεκτρικι, αλιευτικι, 

κτθνοτροφικι, κθραματικι, υλοτομικι, αλατολθπτικι, αμμολθπτικι, 

επιςτθμονικι, εκπαιδευτικι, πολιτιςμικι, αναψυχικι, αντιπλθμμυρικι, 

αντιδιαβρωτικι, βελτιωτικι τθσ ποιότθτασ του νεροφ, τοποκλιματικι, 

μεταφορικι, ιαματικι. Οι λειτουργίεσ αυτζσ κατατάςςονται αδρομερϊσ ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ οι οποίεσ είναι α) υδρολογία, β) βιοχθμικόσ κφκλοσ, γ) 

ενδιαίτθμα/ φυςικό περιβάλλον και δ) κλίμα. Μερικά παραδείγματα 

λειτουργιϊν  που περιλαμβάνει θ κάκε κατθγορία κακϊσ και οι υγροτοπικζσ 

αξίεσ των λειτουργιϊν, ςφμφωνα με τουσ Hanson et al (2008)  ζχουν ωσ εξισ : 

 Υδρολογία: Μερικζσ από τισ λειτουργίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν 

κατθγορία αυτι είναι ο εμπλουτιςμόσ του υδροφορζα, επιφανειακι 

αποκικευςθ νεροφ, κακϊσ και θ ςυγκράτθςθ τθσ ροισ. Οι λειτουργίεσ 

αυτζσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα  κάποιεσ ςθμαντικζσ αξίεσ του υγροτόπου, 

όπωσ θ αναπλιρωςθ των υπόγειων υδάτων, θ ςυγκράτθςθ των 
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πλθμμυρικϊν παροχϊν, θ διατιρθςθ του κλίματοσ ςε κανονικά επίπεδα, 

θ  διατιρθςθ τθσ ροισ του νεροφ ςε περιόδουσ ξθραςίασ και θ μείωςθ 

τθσ ταχφτθτασ του νεροφ όταν αυτό ειςζρχεται ςτθν λίμνθ με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ αιϊρθςθσ των ιηθμάτων.  

 Βιοχθμικόσ κφκλοσ: Ραραδείγματα λειτουργιϊν  που περιλαμβάνονται 

ςτθν κατθγορία αυτι είναι οι μεταςχθματιςμοί των κρεπτικϊν ςε 

μορφζσ αφομοιϊςιμεσ και θ παραγωγι βιομάηασ. Οι ςθμαντικζσ 

διεργαςίεσ που προκφπτουν από τισ λειτουργίεσ αυτζσ είναι δζςμευςθ 

ατμοςφαιρικοφ άνκρακα, φυςικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ και 

μείωςθ των πλεονάηων κρεπτικϊν.  

 Ενδιαίτθμα/φυςικό περιβάλλον:  Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει  

λειτουργίεσ διατιρθςθσ τθσ βιολογικισ παραγωγικότθτασ ηωικϊν κα ι 

φυτικϊν οργανιςμϊν και  γενικά βιολογικισ ποικιλότθτασ. Κάποιεσ από 

τισ υγροτοπικζσ  αξίεσ που προκφπτουν από τισ λειτουργίεσ αυτζσ είναι 

θ παραγωγι των ειδϊν εκείνων που καταναλϊνονται περιςςότερο από 

άλλα, θ παροχι κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν βιοποικιλότθτα και 

άρα διατιρθςθ των πθγϊν γονιδίων, παροχι ενδιαιτιματοσ για είδθ 

υπό εξαφάνιςθ και τζλοσ ζλεγχοσ τθσ διάβρωςθσ κακϊσ και 

ςτακεροποίθςθ τθσ ακτογραμμισ.  

 Κλίμα: Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται λειτουργίεσ όπωσ αυτι τθσ 

ςτακεροποίθςθσ του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα κακϊσ και του 

ιςοηυγίου του διοξειδίου του άνκρακα, τθσ ςτακεροποίθςθσ του 

ιςοηυγίου του μεκανίου, τθσ αφξθςθσ των βροχοπτϊςεων και τθσ 

υγραςίασ και τζλοσ τθσ επιρροισ ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ. Οι 

λειτουργίεσ αυτζσ οδθγοφν ςτθν διατιρθςθ των ςυνκθκϊν του κλίματοσ 

ςε ςτακερά επίπεδα κάτι που ευνοεί τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθν κοινωνία γενικϊσ.  

 

 

1.2.2 Περιγραφό των Κύριων Κατηγοριών  Πιϋςεων 

 

      Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων που προκαλοφνται από ανκρωπογενείσ πιζςεισ 

απαιτεί τθν πλιρθ κατανόθςθ των πιζςεων αυτϊν, ανεξαρτιτωσ με τθν 

μεκοδολογία θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί .Ζτςι, ςφμφωνα με τουσ Loague, K. 

and Corwin, D. L. (2006), οι πιζςεισ ανάλογα με το είδοσ τουσ και τθν πθγι 

προζλευςισ τουσ χωρίηονται ςε τρείσ κφριεσ κατθγορίεσ οι οποίεσ είναι : 

 Ριζςεισ από ςθμειακζσ πθγζσ ρφπανςθσ  

 Ριζςεισ από διάχυτεσ πθγζσ ρφπανςθσ  
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 Ριζςεισ από μορφολογικζσ αλλοιϊςεισ  

   Οι ςημειακζσ πηγζσ ρφπανςησ  είναι αυτζσ οι οποίεσ προζρχονται από 

ςυγκεκριμζνθ πθγι, όπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά και ςτο όνομά  τουσ. 

Αποτελοφνται από τισ εκροζσ βιομθχανικϊν μονάδων , από εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ λυμάτων ι αγωγοφσ με ανεπεξζργαςτα λφματα και 

παρακολουκοφνται χρόνια από τα κρατικά προγράμματα. Τα χαρακτθριςτικά 

που τισ διαφοροποιοφν από τισ μθ ςθμειακζσ πθγζσ ρφπανςθσ είναι α) ο 

εφκολοσ ζλεγχόσ τουσ και β) θ εφκολθ αναγνϊριςθ και μζτρθςι τουσ .  

   Οι διάχυτεσ πηγζσ ρφπανςησ  αποτελοφν το αποτζλεςμα τθσ ςυςςϊρευςθσ 

των επιπτϊςεων από τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των κατοίκων μιασ 

ευρφτερθσ περιοχισ. Τζτοιεσ πθγζσ είναι οι γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

(εκτεταμζνθ λίπανςθ ι/και χριςθ φυτοφαρμάκων, άρδευςθ με αποτζλεςμα  τα 

αποςτραγγιςτικά προϊόντα κ.τ.λ), οι αςτικζσ και βιομθχανικζσ απορροζσ 

(αςτικά λφματα), εξορυκτικζσ και υλοτομικζσ δραςτθριότθτεσ κ.τ.λ. Οι διάχυτεσ 

πθγζσ ρφπανςθσ αποτελοφν το μεγαλφτερο πρόβλθμα λόγω τθσ διαςποράσ 

τουσ ςε μεγάλθ ζκταςθ. Ζτςι γίνεται δυςκολότερθ θ παρακολοφκθςι τουσ 

κακϊσ και θ εφαρμογι μζτρων αντιμετϊπιςθσ λόγω τθσ μεγάλθσ ετερογζνειασ 

των εδαφϊν και των υδάτινων οικοςυςτθμάτων ςε τόςο εκτεταμζνεσ περιοχζσ.  

  Συνοπτικά τα χαρακτθριςτικά των διάχυτων πθγϊν ρφπανςθσ είναι τα εξισ: α) 

είναι πολφ δφςκολο ζωσ και αδφνατο να ανιχνευτεί μια ςυγκεκριμζνθ πθγι, β) 

ειςζρχονται ςτο περιβάλλον από μια εκτεταμζνθ περιοχι και με ςποραδικό 

χρονοδιάγραμμα, γ) ςχετίηονται, τουλάχιςτον εν μζρει, με ςυγκεκριμζνα 

ανεξζλεγκτα μετεωρολογικά γεγονότα και με υπάρχουςεσ 

γεωλογικζσ/γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ, δ) διακζτουν τισ προχποκζςεισ 

εκείνεσ για μια ςχετικά μεγάλθ ενεργό παρουςία ςτο παγκόςμιο οικοςφςτθμα 

και ε) μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςε βάκοσ χρόνου, χρόνιεσ επιπτϊςεισ 

ςτθν ανκρϊπινθ υγεία κακϊσ επίςθσ και ςτθν υποβάκμιςθ του εδάφουσ και 

των υδάτινων οικοςυςτθμάτων που επθρεάηουν.    

   Θ τελευταία κατθγορία που είναι οι πιζςεισ από μορφολογικζσ αλλοιώςεισ, 

αποτελοφν τισ πιζςεισ εκείνεσ οι οποίεσ προζρχονται από τισ διάφορεσ 

τροποποιιςεισ που γίνονται ςτα υδάτινα ςϊματα, όπωσ είναι θ δθμιουργία 

φραγμάτων, εκτροπζσ ποταμϊν και μετατροπζσ ςτισ φυςικζσ κοίτεσ, 

δθμιουργία αρδευτικϊν καναλιϊν με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ςτάκμθσ του 

υδάτινου ςϊματοσ το οποίο με τθ ςειρά του κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν 

αλλαγι τθσ μορφισ των παρόχκιων περιοχϊν και τζλοσ θ υπεράντλθςθ 

υπόγειων νερϊν για διάφορουσ ςκοποφσ κάτι που επίςθσ οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 

ςτάκμθσ του υδάτινου ςϊματοσ με τα επακόλουκα αποτελζςματα.  
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1.2.2.1 Φαρακτηριςτικϊ Δεικτών Πιϋςεων και Επιπτώςεων 

 

   Ο προςδιοριςμόσ αρχικά των  πιζςεων και μετζπειτα των επιπτϊςεων που 

αυτζσ προκαλοφν, απαιτεί τον οριςμό κάποιων δεικτϊν οι οποίοι μπορεί να 

είναι φυςικζσ, βιολογικζσ, χθμικζσ παράμετροι, παράγοντεσ τοπογραφίασ 

κακϊσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία (π.χ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςε μια περιοχι). Οι 

δείκτεσ αυτοί, είτε είναι δείκτεσ πιζςεων είτε δείκτεσ επιπτϊςεων,  ςφμφωνα 

με τουσ Zalidis et al (2002), κα πρζπει να ζχουν κάποια χαρακτθριςτικά  και να 

πλθροφν κάποιεσ προχποκζςεισ, οι οποίεσ  είναι οι εξισ:  

  να υπάρχει καλόσ ςυςχετιςμόσ των δεικτϊν αυτϊν με τισ διεργαςίεσ 

των οικοςυςτθμάτων 

 να ενςωματϊνουν τισ φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ ιδιότθτεσ και 

διεργαςίεσ των εδαφοχδατικϊν οικοςυςτθμάτων ςε ζνα ενιαίο 

ςφςτθμα και να αποτελοφν πρωταρχικοφσ παράγοντεσ εκτίμθςθσ 

εκείνων των λειτουργιϊν που είναι δφςκολο να μετρθκοφν άμεςα.  

 να είναι ςχετικά εφκολθ θ χριςθ τουσ ςε ςυνκικεσ πεδίου και να 

μποροφν να εκτιμθκοφν και να αξιολογθκοφν  τόςο από τουσ ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ, όςο και από τουσ διαχειριςτζσ (π.χ κάποια δθμόςια 

υπθρεςία). 

 να είναι ευαίςκθτοι ςε τυχόν αλλαγζσ ςτθν διαχείριςθ κακϊσ και ςτισ 

αλλαγζσ των κλιματικϊν ςυνκθκϊν και τζλοσ  

 να αποτελοφν παράγοντεσ οι οποίοι ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί και ςε 

προχπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων, όπου αυτό είναι δυνατό.  

 

 

1.2.2.2 Ανϊλυςη Πιϋςεων Επιπτώςεων 

 

      Θ Ανάλυςθ Ριζςεων – Επιπτϊςεων (IMPRESS ANALYSIS) αποτελεί ζνα από 

τα βαςικά κομμάτια τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ (2000/60/ΕΚ). Σφμφωνα με το 

Άρκρο 5 τθσ οδθγίασ «Κάκε κράτοσ μζλοσ εξαςφαλίηει ότι για κάκε περιοχι 

λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ αναλαμβάνεται επιςκόπθςθ των ανκρϊπινων 

δραςτθριοτιτων ςτθν κατάςταςθ των επιφανειακϊν υδάτων».  

   Στόχοσ τθσ IMPRESS ανάλυςθσ είναι να αναγνωριςτοφν εκείνα τα υδάτινα  

ςϊματα, που κινδυνεφουν να μθν επιτφχουν τουσ προδιαγεγραμμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ οι οποίοι είναι:  
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 Καλι οικολογικι και καλι χθμικι κατάςταςθ μζχρι το 2015,  

 Αποφυγι επιδείνωςθσ τθσ κατάςταςθσ,  

 Ραφςθ των εκπομπϊν επικίνδυνων ουςιϊν προτεραιότθτασ,  

 Επίτευξθ των ςτόχων των προςτατευόμενων περιοχϊν  

 Στο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ δίνονται τα 5 διακριτά μζρθ που προβλζπει θ  

IMPRESS ανάλυςθ (Εικόνα 1.3), τα οποία αποτελοφν τθν επιςκόπθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ  και τα οποία είναι:  

 

 Χαρακτθριςμόσ των τφπων ςυςτθμάτων των επιφανειακϊν υδάτων,  

 Οικοπεριοχζσ και τφποι ςυςτθμάτων επιφανειακϊν υδάτων,  

 Κακοριςμόσ τυποχαρακτθριςτικϊν ςυνκθκϊν αναφοράσ για τουσ 

διάφορουσ τφπουσ ςυςτθμάτων επιφανειακϊν υδάτων,  

 Προςδιοριςμόσ των πιζςεων,  

 Εκτίμηςη των επιπτώςεων 
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Εικόνα 1.3: Η Οδθγία 2000/60 κζτει  προαπαιτιςεισ για τθν ανάλυςθ IMPRESS (Working Group 

2.1, 2003) 

   Ππωσ γίνεται κατανοθτό από τα παραπάνω θ ουςία τθσ IMPRESS 

ςυγκεντρϊνεται ςτα δυο τελευταία μζρθ , τον Ρροςδιοριςμό των πιζςεων  και 

τθν Αξιολόγθςθ των επιπτώςεων, τα οποία κα πρζπει να διεκπεραιϊνονται με 

ιδιαίτερθ προςοχι, ζτςι ϊςτε να κεωρθκεί θ ανάλυςθ των πιζςεων εφςτοχθ 

και επιτυχθμζνθ. Για να επιτευχκεί όμωσ  μια επιτυχθμζνθ ανάλυςθ των 

πιζςεων, εκτόσ από τθν πλιρθ κατανόθςθ των πιζςεων, είναι απαραίτθτθ και θ 

χριςθ ενόσ κοινά αποδεκτοφ μοντζλου εργαςίασ, το οποίο κα αποτελεί τθν πιο 

αποτελεςματικι προςζγγιςθ από όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ. Ζτςι το μοντζλο 

εργαςίασ το οποίο χρθςιμοποιείται και από τθν Οδθγία 2000/60 είναι το  

DPSIR (Driver Pressure State Impact Response) το οποίο ερμθνεφετε ωσ εξισ:  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ 

ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΔΑΣΑ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΡΕΙΟΧΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΡΙΕΣΕΙΣ 

ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΡΕΑΙΤΕΩ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ 

ΟΡΟΥ ΚΙΝΕΤΑΙ 

ΑΡΑΑΙΤΗΤΟΣ 
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 Driver:  Κινθτιρια δφναμθ (ανκρωπογενισ δραςτθριότθτα που 

μπορεί να ζχει περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ, π.χ. γεωργία, 

βιομθχανία) 

 Pressure:  Ρίεςθ (θ άμεςθ επίδραςθ τθσ γενεςιουργοφ αιτίασ π.χ. 

επίδραςθ που προκαλεί αλλαγι ςτθ ροι ι ςτθ χθμεία του νεροφ)  

 State : Κατάςταςθ (θ κατάςταςθ του υδάτινου ςϊματοσ που 

προκφπτει από φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ παράγοντεσ, π .χ. 

φυςικά, χθμικά και βιολογικά χαρακτθριςτικά)  

 Impact :  Επίπτωςθ (θ περιβαλλοντικι επίπτωςθ τθσ πίεςθσ, π.χ. 

κάνατοσ ψαριϊν, τροποποίθςθ περιβάλλοντοσ)  

 Response :  Ανάδραςθ (τα μζτρα που λαμβάνονται για τθ βελτίωςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του υδάτινου ςϊματοσ, π.χ. 

περιοριςμόσ αποβλιτων ςθμειακϊν πθγϊν, ανάπτυξθ καλφτερων 

οδθγιϊν χριςθσ για τθ γεωργία). 

 

   Εκτόσ όμωσ από τθν κατανόθςθ των πιζςεων και τθν χριςθ ενόσ 

αποτελεςματικοφ πλαιςίου εργαςίασ, για να κεωρθκεί θ ανάλυςθ των πιζςεων 

επιτυχθμζνθ είναι απαραίτθτεσ και κάποιεσ άλλεσ προχποκζςεισ οι οποίεσ 

είναι θ πλιρθσ και ςωςτι κατανόθςθ των ςτόχων, ο ςωςτόσ χαρακτθριςμόσ 

του υδάτινου ςϊματοσ  και θ ακριβισ περιγραφι τθσ λεκάνθσ απορροισ του, 

κακϊσ και γνϊςθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα τθσ λεκάνθσ απορροισ  (Εικόνα 1.4) 
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Εικόνα 1.4 Οι τρεισ προχποκζςεισ για μια πετυχθμζνθ IMPRESS ανάλυςθ (Working Group 2.1, 

2003). 

 

 

1.2.3 Μϋτρα-Δρϊςεισ Αντιμετώπιςησ των Πιϋςεων-Επιπτώςεων ςτην 

Κορώνεια 

 

   Το υγροτοπικό ςφςτθμα τθσ Κορϊνειασ  ζχει υποςτεί τθν τελευταία δεκαετία 

μια δραματικι υποβάκμιςθ λόγω τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ των φυςικϊν πόρων 

κακϊσ και τθσ άςκθςθσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι (γεωργία, βιομθχανία), ενζργειεσ οι οποίεσ αποτελοφν τισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ πιζςεων και οι οποίεσ αναλφονται ςε επόμενο κεφάλαιο. Θ 

υποβάκμιςθ αυτι και οι επιπτϊςεισ τθσ τόςο ςτον υγρότοπο όςο και ςτισ 

περιοχζσ γφρω από αυτόν, οδιγθςαν ςτθν επιτακτικι ανάγκθ τθσ αναίρεςθσ  

αρχικά των πθγϊν των πιζςεων και επιπτϊςεων και φυςικά ςτθν 

αποκατάςταςθ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ.  

   Ππωσ αναφζρεται από τουσ Ηαλίδθσ κ.α (2004), ςτο πλαίςιο τθσ 

αναγκαιότθτασ αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ, το 1997 ανατζκθκε από 

τθ Γενικι Διεφκυνςθ XVI τθσ ΕΕ, Τµιµα Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ και Συνοχισ  θ 

εκπόνθςθ ενόσ Master Plan για τθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ τθσ λίµνθσ 

Κορϊνειασ.  Σε ςυνζχεια του Master Plan, το Ταµείο Συνοχισ τθσ Ε.Ε ενζκρινε, 

µε τθν 99.09.61.008/13-12-99 απόφαςθ, τθ χρθµατοδότθςθ  τθσ Α’ Φάςθσ του 

πιλοτικοφ ζργου ‘Ρεριβαλλοντικι Αποκατάςταςθ τθσ λίµνθσ Κορϊνειασ  µε 

φορζα υλοποίθςθσ τθ Νοµαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Θεςςαλονίκθσ. Από το Ταµείο 

ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΚΑΙ 

ΕΡΙΤΥΧΘΜΕΝΘ 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΙΕΣΕΩΝ-

ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΩΝ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ 

ΡΛΘΘΣ ΓΝΩΣΘ ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΘΣ ΛΕΚΑΝΘΣ 

ΑΡΟΟΘΣ 

ΑΚΙΒΕΣ ΙΔΕΑΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
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Συνοχισ, κατά τθν Α’ Φάςθ (Στάδιο Ι) εφαρμογισ του Master Plan, 

χρθματοδοτικθκαν 12 μελζτεσ και ζργα. Συνοπτικά οι μελζτεσ και τα ζργα, τα 

οποία χρθματοδοτικθκαν από το Ταμείο Συνοχισ κατά τθν Α’ Φάςθ (Στάδιο Ι) 

εφαρμογισ του Master Plan είναι τα ακόλουκα:  

1. Τεχνικι Υποςτιριξθ ςτθ Νομαρχία τθσ Θεςςαλονίκθσ (Φάςθ Ι)  

2. Μελζτθ Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ των βιομθχανικϊν και 
κτθνοτροφικϊν αποβλιτων  

3. Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ Ρεριβαλλοντικισ 
Ραρακολοφκθςθσ 

4. Ζλεγχοσ και Διαχείριςθ Απολιψεων υδάτων  

5. Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ του Κοινοφ  

6. Ζλεγχοσ και Διαχείριςθ Απολιψεων υδάτων (Φάςθ Ι) 

7. Αποκατάςταςθ και Διαχείριςθ Ραρόχκιασ  βλάςτθςθσ (Φάςθ Ι)  

8. Μελζτεσ (Ρροκαταρκτικι, Ρροζγκριςθ Χωροκζτθςθσ, Ρρομελζτθ, 
Κτθματογράφθςθ, Τοπογραφικι Αποτφπωςθ, ΜΡΕ & Κόςτουσ – 
Ωφζλειασ) για τθ μεταφορά νεροφ από τον ποταμό Αλιάκμονα  

9. Διερεφνθςθ δυνατοτιτων εκμετάλλευςθσ βακφτερου  υδροφόρου  

10. Μελζτθ Οικοτουριςμοφ 

11. Μελζτεσ Σχεδιαςμοφ & ΜΡΕ ελεγχόμενθσ εκτροπισ χειμάρρων 
Λαγκαδικίων και Σχολαρίου  

12. Μελζτεσ Σχεδιαςμοφ & ΜΡΕ Λιμνοδεξαμενισ Ωρίμανςθσ Ακακάρτων 
(lagoon) 

 

   Θ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Θεςςαλονίκθσ  ςε ςυνζχεια του Σταδίου Ι – 

Εφαρμογισ του Master Plan για τθν Ρεριβαλλοντικι Ρροςταςία τθσ λίμνθσ 

Κορϊνειασ προχϊρθςε ςτθν ανακεϊρθςθ του Master Plan. . Θ ανακεϊρθςθ 

ζγινε ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ Νζασ Αίτθςθσ Συνδροµισ ςτο Ταµείο Συνοχισ, 

για τθν ολοκλθρωμζνθ αποκατάςταςθ του προςτατευόμενου υγροτοπικοφ 

/λιµναίου οικοςυςτιματοσ, βάςει των νζων διεκνϊν επιςτθμονικϊν 

προςεγγίςεων, αλλά και λαµβάνοντασ υπόψθ:  

α) τθν απόφαςθ τθσ 8θσ ςυνάντθςθσ των κρατϊν µελϊν τθσ Σφµβαςθσ αµςάρ, 

ςχετικά µε τθν αποκατάςταςθ  τθσ λίµνθσ Κορϊνειασ, όπου ζπρεπε να 

τροποποιθκεί θ φιλοςοφία αποκατάςταςθσ  

β) τισ Οδθγίεσ 2000/60, 92/43, 79/409  

γ) τθ µθ ζγκριςθ των ΜΡΕ δφο βαςικϊν ζργων του Master Plan (µεταφορά 

νεροφ από Αλιάκµονα και άντλθςθ από βακείσ υδροφορείσ)  
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δ) τθν ΚΥΑ 6919 (ΦΕΚ 248/5.3.2004) «Χαρακτθριςµόσ των λιµναίων χερςαίων 

και υδάτινων περιοχϊν του υγροτοπικοφ ςυςτιµατοσ των λιµνϊν Βόλβθσ -

Κορϊνειασ και Μακεδονικϊν Τεµπϊν ωσ “Εκνικό Ράρκο Υγροτόπων των λιµνϊν 

Κορϊνειασ-Βόλβθσ και των Μακεδονικϊν Τεµπϊν”».  

   Το ανακεωρθμζνο ςχζδιο αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ  (Ηαλίδθσ 

Γ.Χ.,.2004) είχε ωσ κφριουσ ςτόχουσ:  

 Να προςδιορίςει το βζλτιςτο ςενάριο, που με βάςθ τθν υδατικι δίαιτα 

τθσ λεκάνθσ, δφναται να παρζχει τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ για: α) τθ 

μακροπρόκεςμθ λειτουργικι και δομικι αποκατάςταςθ του 

υγροτοπικοφ/λιμναίου οικοςυςτιματοσ και β) τθ μζγιςτθ ποικιλότθτα 

ενδιαιτθμάτων και τθ διατιρθςθ των πλθκυςμϊν τθσ πανίδασ ιδιαίτερα 

δε τθσ ορνικοπανίδασ και τθσ ιχκυοπανίδασ.  

 Να προςδιοριςτοφν τα ζργα – μζτρα που ςυνειςφζρουν : α) ςτθν 

αποκατάςταςθ των λειτουργιϊν τθσ Κορϊνειασ και β) ςτθν αναίρεςθ 

των αιτίων υποβάκμιςθσ.  

   Στα πλαίςια τθσ ανακεϊρθςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, ανακεωρικθκαν 

οι ειδικοί ςκοποί τθσ αποκατάςταςθσ ϊςτε το ενιαίο ςφςτθμα τθσ λεκάνθσ τθσ 

Μυγδονίασ να είναι αυτοςυντθροφμενο (self sustainable). Ζτςι κρ ίκθκε ότι 

ζπρεπε να ςτοχευκεί  υδρολογικϊσ μεν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ 

των υδατικϊν πόρων τθσ λεκάνθσ, ςυνολικά δε ςτθ βελτιςτοποίθςθ όλων των 

φυςικϊν πόρων τθσ λεκάνθσ (εδαφικϊν και γενετικϊν) χρθςιμοποιϊντασ όλεσ 

τισ δυνατζσ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων 

που προκφπτουν από ανκρωπογενείσ διεργαςίεσ ςτθ λεκάνθ απορροισ και 

επιβαρφνουν τον υγρότοπο. Επιπλζον κεωρικθκε πρωταρχικισ ςθμαςίασ ο 

οριςμόσ του επιπζδου αναφοράσ του υγροτόπου ςε ςχζςθ με το τι υγρότοπο 

δφναται αυτοςυντθροφμενα να αποκαταςτακεί. Κρίκθκε λοιπόν ότι ιταν 

αδφνατο να αποκαταςτακεί ο υγρότοποσ ςτθν προ του ’70 λειτουργικι και 

δομικι κατάςταςι του. Για το λόγο αυτό θ ανακεϊρθςθ αυτι, με βάςθ και τισ 

αρχζσ αποκατάςταςθσ τθσ ςφμβαςθσ αμςάρ, προςπάκθςε να προςδιορίςει τα 

λειτουργικά και δομικά χαρακτθριςτικά του υγροτόπου τα οποία κα μποροφν 

να είναι αυτοςυντθροφμενα ακόμθ και ςε δφςκολα υδρολογικά ζτθ, ζτςι όπωσ 

ταιριάηει ςτα Μεςογειακά οικοςυςτιματα.  

   Θ προςζγγιςθ βαςίςτθκε ςτθν αρχι ότι το ςφςτθμα τθσ λεκάνθσ τθσ 

Μυγδονίασ είναι ενιαίο λειτουργικά τόςο μεταξφ των λιμνϊν όςο και μεταξφ 

λεκάνθσ και λιμνϊν. Είναι φανερό ότι θ διατιρθςθ τθσ Κορϊνειασ είναι 

ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διατιρθςθ τθσ Βόλβθσ. Επίςθσ, όςο αειφορικότερεσ οι 

εφαρμοηόμενεσ πρακτικζσ ςε επίπεδο λεκάνθσ τόςο ευκολότερθ θ διατ ιρθςθ 

του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ το οποίο πρζπει να επιτελεί μετά τθν 

αποκατάςταςθ τισ υγροτοπικζσ λειτουργίεσ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό.  
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   Στο ανακεωρθμζνο ςχζδιο προτείνεται µία ςειρά μζτρων και ζργων, τόςο ςε 

επίπεδο του ςυςτιματοσ λίµνθσ / υγροτόπου όςο και ςε επίπεδο λεκάνθσ 

απορροισ, για τθν άρςθ των αιτιϊν τθσ υποβάκμιςθσ , τθν επίτευξθ των 

ειδικϊν ςκοπϊν τθσ αποκατάςταςθσ, τθ ςτιριξθ των τροφικϊν πλεγμάτων και  

ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθν υδρολογικι αποκατάςταςθ τθσ λίμνθσ και 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ τθσ. Θ ανωτζρω προςζγγιςθ είναι 

ολοκλθρωμζνθ και οι προτεινόμενεσ παρεµβάςεισ είναι ςφµφωνεσ µε το 

ψιφιςµα VIII.10 τθσ Σφµβαςθσ αµςάρ και τισ απαιτιςεισ τθσ Κοινοτικισ 

Νοµοκεςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 

Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςµοφ µε αρ. πρωτ. 168024/3395/1 -10-2004. 

   Τα μζτρα τα οποία προτείνονται ςτο ανακεωρθμζνο ςχζδιο αποκατάςταςθσ  

ςτοχεφουν ςυνδυαςμζνα ςτθ ςτιριξθ των τροφικϊν πλεγμάτων και ενίςχυςθ 

τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτθν υδρολογικι αποκατάςταςθ τθσ λίμνθσ. Τα 

προτεινόμενα μζτρα είναι τα εξισ: 1) Δθμιουργία και διαμόρφωςθ υγροτόπου 

και βακζων ενδιαιτθμάτων, 2) Βελτίωςθ υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν και 

αμφίδρομθσ λειτουργίασ ενωτικισ τάφρου, 3) Ζργα αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ  αςτικϊν και βιομθχανικϊν λυμάτων , 4) Μζτρα οριηόντιασ 

υποςτιριξθσ του ςχεδίου αποκατάςταςθσ, 5) Εφαρμογι αειφόρων γεωργικϊν 

πρακτικϊν, 6) Μζτρα ενίςχυςθσ και διαχείριςθσ του φρεατίου υδροφορζα, 7) 

Μζτρα ορεινισ υδρονομίασ και 8) Στιριξθ και ενίςχυςθ ιδιωτικϊν 

περιβαλλοντικϊν επενδφςεων.  

    Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω μζτρων προτείνονται και τα αντίςτοιχα 

ζργα τα οποία παρατίκενται ςτον Ρίνακα 1.1 που ακολουκεί.  

Πίνακας 1.1 Ρροτεινόμενα μζτρα και ζργα για τθν αποκατάςταςθ τθσ λίμνθσ Κορώνειασ 

(Ζαλίδθσ Γ.Χ., κ.α 2004)  . 

Μζτρα Ζργα 

1. Δθμιουργία και διαμόρφωςθ  

υγροτόπου και βακζων 

ενδιαιτθμάτων. 

1.1 Ζργα δθμιουργίασ και διαμόρφωςθσ 

υγροτόπου και βακζων ενδιαιτθμάτων. 

2. Βελτίωςθ υδραυλικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και αμφίδρομθσ 

λειτουργίασ ενωτικισ τάφρου 

2.1 Βελτίωςθ υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν και 

αμφίδρομθσ λειτουργίασ ενωτικισ τάφρου 

3. Ζργα αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ  αςτικϊν και 

βιομθχανικϊν λυμάτων  

 

3.1 Ζργα μονάδων υποδοχισ αςτικϊν και 

βιοτεχνικϊν βοκρολυμάτων 

3.2 Ζργα λίμνοδεξαμενϊν ωρίμανςθσ 

3.3 Ζργο αποχζτευςθσ ακακάρτων όμβριων και 

αντλιοςταςίου Λαγκαδά 

3.4 Ζργα επεξεργαςίασ και απομάκρυνςθσ 

αλατοφχων αποβλιτων 

3.5 Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ και 
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εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων 

Κολχικοφ - Δρακοντίου –Λαγυνϊν-

Καβαλαρίου  

4. Μζτρα οριηόντιασ υποςτιριξθσ του 

ςχεδίου αποκατάςταςθσ 

4.1 Ραρακολοφκθςθ διαχειριςτικϊν 

παρεμβάςεων και δθμιουργία Συςτιματοσ 

Υποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων 

4.2 Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ- ευαιςκθτοποίθςθσ 

και ενίςχυςθσ εκελοντιςμοφ 

4.3 Σφμβουλοσ διαχείριςθσ ζργου 

5. Εφαρμογι αειφόρων γεωργικϊν 

πρακτικϊν  

 

5.1 Αγροπεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα ΕΡΑΑ 

5.2 υκμίςεισ για τθ βελτίωςθ των γεωργικϊν 

πρακτικϊν 

5.3 Ενζργειεσ υποςτιριξθσ αγροτικοφ 

πλθκυςμοφ (Αγροπεριβαλλοντικό Κζντρο 

Ενθμζρωςθσ και Ανάπτυξθσ με Γραφείο 

Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν) 

6. Μζτρα ενίςχυςθσ και διαχείριςθσ 

του φρεατίου υδροφορζα  

6.1 Ζργα ςυλλογικϊν αρδευτικϊν δικτφων και 

εμπλουτιςμοφ υπόγειου υδροφορζα 

7. Μζτρα ορεινισ υδρονομίασ  7.1 Ζργα ορεινισ υδρονομίασ χειμάρρων 

Μπογδάνα - Καβαλαρίου – Κολχικοφ 

8. Στιριξθ και ενίςχυςθ ιδιωτικϊν 

περιβαλλοντικϊν επενδφςεων 

8.1 Ιδιωτικζσ επενδφςεισ ανάκτθςθσ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ αλατοφχων 

αποβλιτων ςτισ βιομθχανίεσ βαφείων 

8.2 Ιδιωτικζσ επενδφςεισ αφξθςθσ τθσ 

αποδοτικότθτασ αρδεφςεων  

 

1.3 κοπόσ Εργαςύασ 

    Στθ λεκάνθ απορροισ του υγροτόπου τθσ Κορϊνειασ, όπωσ είναι γνωςτό, θ 

χρόνια μθ ορκολογικι άςκθςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και ιδιαίτερα 

τθσ γεωργίασ και τθσ βιομθχανίασ, οδιγθςαν ςταδιακά ςτθν μεγάλθ 

υποβάκμιςθ των υγροτοπικϊν λειτουργιϊν . Θ υποβάκμιςθ αυτι, εκφράςτθκε 

με τθ ςθμαντικι πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ, τθν απϊλεια ενδιαιτθμάτων 

και ιχκυοπλθκυςμϊν, τισ υπερτροφικζσ ςυνκικεσ, τθν αφξθςθ τθσ αλατότθτασ, 

κακϊσ και με τισ αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτισ υγροτοπικζσ λειτουργίεσ 

(αρδευτικι, μείωςθ βιοποικιλότθτασ, αλιευτικι, κ.ά.). 

   Για τθν αντιμετϊπιςθ των αιτιϊν τθσ υποβάκμιςθσ αυτισ και επομζνωσ τθν 

ςταδιακι βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ  κακϊσ 

και τθσ λεκάνθσ απορροισ αυτοφ, προτάκθκαν τα μζτρα/ δράςεισ κακϊσ και τα 

ζργα υλοποίθςθσ αυτϊν τα οποία αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1.1. Μζχρι 

ςιμερα, θ πορεία των ζργων προχωρά με ιδιαίτερα αργοφσ ρυκμοφσ κακϊσ 
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πολλά από τα ζργα αυτά βρίςκονται ςε ςθμείο ολοκλιρωςθσ ενϊ άλλα δεν 

ζχουν ξεκινιςει ακόμθ. 

   Ζτςι, ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ αξιολόγθςθ των πιζςεων και 

επιπτϊςεων ςτον υγρότοπο τθσ  Κορϊνειασ, για τθν εκτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εγκεκριμζνων και υλοποιθμζνων διαχειριςτικϊν 

παρεμβάςεων μζχρι ςιμερα.    
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2. Τλικϊ και Μϋθοδοι 

 

2.1 Περιγραφό τησ Περιοχόσ 

   Θ περιοχι μελζτθσ θ οποία είναι το υγροτοπικό ςφςτθμα τθσ  Κορϊνειασ και 

κατ’επζκταςθ και θ λεκάνθ απορροισ του, βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ (μόλισ 

12 χιλιόμετρα ) από τθν πόλθ  τθσ Θεςςαλονίκθσ.  Το οικοςφςτθμα αυτό, μαηί 

με τθν λίμνθ Βόλβθ βρίςκονται ςε ζνα επίμθκεσ  τεκτονικό βφκιςμα, 

διαχωρίηοντασ τθν χερςόνθςο τθσ Χαλκιδικισ από τον κορμό τθσ Μακεδονίασ . 

Είναι λίμνεσ- υπολείμματα τθσ παλιάσ λίμνθσ Μυγδονίασ και θ ευρφτερθ 

περιοχι ςτθν οποία βρίςκονται ονομάηεται λεκάνθ τθσ Μυγδονίασ  (Εικόνα 

2.1). Θ λεκάνθ ορίηεται από τισ κορυφογραμμζσ των βουνϊν Κερδφλια, 

Βερτίςκοσ, Χορτιάτθσ και Χολομϊντασ. Από Βορρά και Νότο τα βουνά ζχουν 

φψοσ μεταξφ 600 και 1200 μζτρων επάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και 

από τθν δφςθ περίπου 550 μζτρα επάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.  Τα 

επιφανειακά νερά τθσ λεκάνθσ αυτισ ςτραγγίηουν ςε χείμαρρουσ, οι οποίοι με 

τθ ςειρά τουσ εκβάλουν ςτισ λίμνεσ. Θ περιοχι αποτελεί ζνα ςπάνιο 

ςφμπλεγμα οικοςυςτθμάτων με λίμνεσ (Βόλβθ), υγροτοπικά οικοςυςτιματα 

(Κορϊνεια) ποτάμια, παρόχκια δάςθ  (παραλίμνιο δάςοσ Απολλωνίασ, δάςοσ 

εντίνασ, Μακεδονικά Τζμπθ), καλαμϊνεσ, υγρολίβαδα και καμνϊνεσ που 

ςυγκροτοφν ζναν ςθμαντικό υγρότοπο διεκνοφσ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ ‘αμςάρ’(Ηαλίδθσ Γ.Χ., κ.α 2004)  .   

   Οι διμοι οι οποίοι ςυνορεφουν με τον υγρότοπο τθσ Κορϊνειασ είναι ο Δ. 

Λαγκαδά και ο Δ. Βόλβθσ. Οι παραδοςιακζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των 

κατοίκων των Διμων αυτϊν βαςίηονται ςτουσ υγροτόπουσ και ςτισ λεκάνεσ 

απορροισ τουσ. Οι αξίεσ των υγροτόπων περιλαμβάνουν όλα τα αγακά και τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχουν οι υγρότοποι ςτθν ανκρωπότθτα. Οι αξίεσ αυτζσ 

μπορεί να είναι άμεςα εκμεταλλεφςιμεσ όπωσ θ υδρευτικι, θ αρδευτικι, θ 

κτθνοτροφικι και θ αλιευτικι ι ζμμεςα επωφελείσ όπωσ θ βιολογικι 

(βιοποικιλότθτα), θ αναψυχικι, θ επιςτθμονικι και θ εκπαιδευτικι (Ηαλίδθσ 

Γ.Χ., κ.α.2002).  

 

 

 

 

 



[35] 
 

 

Εικόνα2.1  Δορυφορική εικόνα της λεκάνης της Μυγδονίας (λήψη 2003) (ΑΠΘ 2010) 

 

 

2.2 Μϋτρα-Δρϊςεισ που Τλοποιόθηκαν ςτο Πλαύςιο τησ 

Περιβαλλοντικόσ Προςταςύασ του Τγροτοπικού υςτόματοσ τησ 

Κορώνειασ. 

   Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ του 

υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ανακεωρθμζνο Σχζδιο 

Αποκατάςταςθσ (Ηαλίδθσ Γ.Χ.,κ.α.2004) προτείνονται κάποια μζτρα-ζργα 

(Ρίνακασ 1.1) για τθν μείωςθ των πιζςεων και επιπτϊςεων που αςκοφντα ι ςτθ 

λεκάνθ απορροισ του υγροτόπου τθσ  Κορϊνειασ. Μζχρι ςιμερα τα ζργα τα 

οποία ζχουν υλοποιθκεί είναι τα εξισ  (Α.Ρ.Θ,2010): 

 Θ βελτίωςθ των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν και αμφίδρομθσ 

λειτουργίασ τθσ ενωτικισ τάφρου. Ζχει ολοκλθρωκεί το 95% του ζργου, 

ζχει καταςτεί λειτουργικό και  ζχει ςυμβάλλει  ςθμαντικά ςτθν άνοδο 

τθσ ςτάκμθσ όπωσ φαίνεται και ςτα αποτελζςματα, αλλά και ςτθ 

δορυφορικι εικόνα(Εικόνα 2.2). 

 Θ ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λίμνθσ με τθν εγκατάςταςθ 

ολοκλθρωμζνου δικτφου τθλεμετρικϊν ςτακμϊν ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ 

επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων ζδωςε και ςυνεχίηει αδιάλειπτα να 

τροφοδοτεί τθν ενιαία βάςθ δεδομζνων, με αποτζλεςμα για πρϊτθ 

φορά να δθμιουργοφνται χρονοςειρζσ ϊςτε θ λίμνθ να 

παρακολουκείται ςυςτθματικά, και  να είναι δυνατι θ διαχειριςτικι 

ανάδραςθ ςτα προτεινόμενα μζτρα.  
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 Θ απομάκρυνςθ από τα πζριξ τθσ λίμνθσ  των βιομθχανιϊν που 

δθμιουργοφςαν το πρόβλθμα τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 

με ταυτόχρονθ παφςθ τθσ λειτουργίασ των γεωτριςεων του, που και 

αυτι ςυνζβαλλε ςτθν εξοικονόμθςθ 7.500 κ.μ. νεροφ/θμζρα και τθ 

βελτίωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λίμνθσ.  

 Θ εφαρμογι ειδικοφ ςχεδίου δράςθσ από τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ ΡΚΜ για 

τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ αρδευτικοφ νεροφ με διπλό ςτόχο αφενόσ 

τθν εφαρμογισ των περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν άρδευςθ με 

ςτοχευόμενθ καμπάνια προσ τουσ παραγωγοφσ και αφετζρου τθν παφςθ 

λειτουργίασ αρκετϊν γεωτριςεων αλλά και τθν επιβολι ςυγκεκριμζνων 

περιβαλλοντικϊν όρων ςτισ υπόλοιπεσ.  

 Θ εφαρμογι του αγροπεριβαλλοντικοφ με τθν είςοδο ςε αυτό 90 

αγροτϊν με 10.000 ςτρζμματα αλλά και τα 71 ςχζδια  βελτίωςθσ, που 

υλοποιθκικαν κατά τθν 3θ προγραμματικι περίοδο και άλλαξαν το 

ςφςτθμα άρδευςθσ από καροφλι και κανόνι ςε άρδευςθ με ςταγόνεσ 

ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του αρδευτικοφ 

νεροφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα2.2  Δορυφορική εικόνα λίμνης Κορώνειας όπου διακρίνεται η ενίσχυση του 

υδατικού δυναμικού της λίμνης από την ενωτική τάφρο (Φεβρουάριος 2010)(ΑΠΘ 2010) 
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2.3 Μϋθοδοι Προςδιοριςμού Δεικτών Πιϋςεων και Επιπτώςεων 

   Για τθν αξιολόγθςθ των πιζςεων και των επιπτϊςεων  ςτθν λεκάνθ απορροισ 

του υγροτόπου τθσ Κορϊνειασ, κακϊσ και για τθν εκτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εγκεκριμζνων και υλοποιθμζνων διαχειριςτικϊν 

παρεμβάςεισ επιλζχκθκαν δείκτεσ καταγραφισ γεωργικϊν, βιομθχανικϊν και 

αςτικϊν πιζςεων κακϊσ και δείκτεσ αξιολόγθςθσ επιπτϊςεων. Οι παράμετροι 

οι οποίοι αποτελοφν τουσ δείκτεσ πιζςεων είναι ο αρικμόσ των γεωτριςεων, οι 

αρδευόμενεσ εκτάςεισ, ο αρικμόσ των βιομθχανιϊν και ο όγκοσ των 

ανεπεξζργαςτων αςτικϊν λυμάτων, ενϊ οι δείκτεσ επιπτϊςεων είναι  τα 

υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά (ςτάκμθ  νεροφ, ςτάκμθ υπόγειων 

υδροφορζων), τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά (π.χ pH, θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα κ.τ.λ) και τζλοσ θ παρουςία βαρζων μετάλλων (Μολφβδου και 

Μαγγανίου). 

 

2.3.1 Μϋθοδοσ  Προςδιοριςμού Αριθμού Γεωτρόςεων  

  Σφμφωνα με τουσ Ηαλίδθσ Γ.Χ, κ.α (2009), ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

γεωτριςεων, που υπολογίςτθκε με τθν απογραφι που ζγινε το 2001, θ οποία 

διενεργικθκε από τθν Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Θεςςαλονίκθσ (ΝΑΘ), ιταν 

1891. Θ απογραφι αυτι, κατά τθν οποία καλφφκθκε το ςφνολο τθσ 

υπολεκάνθσ τθσ Κορϊνειασ (283.557 ςτρζμματα), πραγματοποιικθκε με 

επιςκζψεισ πεδίου και με τθν χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ (GPS, 

ςτακμιμετρα κτλ) για τθν εξακρίβωςθ των γεωγραφικϊν και τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των γεωτριςεων.Το ςφνολο των τελικϊν δεδομζνων που 

αφοροφν ζνα πλικοσ χαρακτθριςτικϊν των γεωτριςεων όπωσ ςυντεταγμζνεσ, 

όνομα ιδιοκτιτθ, βάκοσ, διατομι κτλ ςυγκεντρϊκθκε ςε μια ενιαία βάςθ 

δεδομζνων. 

   Για τισ ανάγκεσ τθσ επικαιροποίθςθσ των γεωτριςεων   (Ηαλίδθσ Γ.Χ, κ.α. 

2009)  διενεργικθκε εργαςία πεδίου για τθν απογραφι των υφιςτάμενων 

γεωτριςεων και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Για τθν δειγματολθπτικι 

απογραφι ορίςτθκε τυχαίο δείγμα 175 ςθμείων-γεωτριςεων (βάςθ τθσ 

απογραφισ 2001), τα οποία κατανεμικθκαν με διαφορετικι πυκνότθτα ςτισ 

περιοχζσ τθσ υπολεκάνθσ ανάλογα με τθν βαρφτθτα που τουσ ζχει δοκεί ςε 

ςχζςθ με το πρόβλθμα που προκαλοφν ςτθν τροφοδοςία του υγροτόπου τθσ  

Κορϊνειασ. 

 

2.3.2 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού Αρδευόμενων Εκτϊςεων 

   Οι Alexandridis et al., (2008) αναφζρουν τθν μζκοδο καταγραφισ τθσ 

αρδευόμενθσ ζκταςθσ χρθςιμοποιϊντασ δορυφορικζσ εικόνεσ υψθλισ 
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ανάλυςθσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα για τθν περιοχι τθσ λεκάνθσ 

Μυγδονίασ για τθν καλλιεργθτικι περίοδο του ζτουσ 2003 (49.071 ςτρζμματα).  

   Θ χαρτογράφθςθ τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ ζγινε με δφο τρόπουσ:  

- Με δεδομζνα τθλεπιςκόπθςθσ (Ηαλίδθσ Γ.Χ, κ.α.2009)Σφμφωνα με τουσ  

Alexandridis et al., (2008), αρχικά ζγινε θ φαςματικι βελτίωςθ των εικόνων 

υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ για τθν παραγωγι του δείκτθ βλάςτθςθσ 

NDVI (normalized difference vegetation index), ο οποίοσ αναδεικνφει τθν 

υγιι φωτοςυνκζτουςα χλωροφφλλθ. Θ χαρτογράφθςθ ςτθρίχκθκε ςτθν 

υπόκεςθ ότι κατά τθ διάρκεια του ςχεδόν άνυδρου καλοκαιριοφ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ μόνο οι αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ κα ζχουν υψθλι 

ςυγκζντρωςθ υγιοφσ χλωροφφλλθσ και επομζνωσ υψθλι τιμι του δείκτθ 

NDVI. Εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι διαχωριςμοφ κατθγοριϊν με τιμι 

κατωφλίου (thresholding) χαρτογραφικθκαν οι περιοχζσ με υψθλι τιμι 

NDVI και ορίςτθκαν ωσ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ. Ωςτόςο, υψθλι τιμι 

NDVI είχε επίςθσ και θ υγροτοπικι βλάςτθςθ γφρω από τθ λίμνθ ι ςτα 

ρζματα που διαςχίηουν τθν αγροτικι περιοχι. Για να αφαιρεκοφν αυτζσ οι 

περιοχζσ από τθν αρδευόμενθ ζκταςθ χρθςιμοποιικθκαν οι αγροτικζσ 

ενότθτεσ (ςτισ οποίεσ είναι καταγεγραμμζνθ θ κφρια κάλυψθ γθσ, π.χ. 

φυςικι βλάςτθςθ, ρζματα, δρόμοι, κλπ), και εφαρμόςτθκε κατάλλθλθ 

γεωγραφικι ανάλυςθ υπζρκεςθσ. Τζλοσ, ςε κάκε αγροτικι ενότθτα 

εκτιμικθκε το ποςοςτό αρδευόμενθσ ζκταςθσ ωσ προσ το ςφνολο τθσ 

ζκταςθσ που καλφπτει, οφτωσ ϊςτε να είναι πιο εφκολα ςυγκρίςιμα τα 

αποτελζςματα ςε κατάλλθλο κεματικό χάρτθ.  

 

- Με τα δεδομζνα ΟΣΔΕ(Ηαλίδθσ Γ.Χ, κ.α. 2009)  . Χρθςιμοποιικθκε θ βάςθ 

δεδομζνων ΟΣΔΕ 2006, από τθν οποία χρθςιμοποιικθκε θ πλθροφορία τθσ 

καλλιζργειασ που είχαν δθλϊςει οι αγρότεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Το 

αποτζλεςμα ιταν ζνα κεματικό επίπεδο πλθροφοριϊν διανυςματικισ 

μορφισ, με επίπεδο αναφοράσ το αγροτεμάχιο. Για λόγουσ ομοιομορφίασ 

με τα υπόλοιπα δεδομζνα τθσ μελζτθσ, εκτιμικθκε θ αρδευόμενθ ζκταςθ 

ςε επίπεδο αγροτικισ ενότθτασ, με κατάλλθλθ γεωγραφικι ανάλυςθ 

υπζρκεςθσ.  

 

2.3.3 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού Αριθμού Βιομηχανιών 

   Θ απογραφι του αρικμοφ  των βιομθχανιϊν και των βιοτεχνιϊν, κακϊσ και 

του ςυνόλου των παραγόμενων αποβλιτων  ζγινε κατά το ζτοσ 2000, θ οποία 

ζγινε ςτα πλαίςια  του Ανακεωρθμζνου Σχεδίου Αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ 

Κορϊνειασ (Ηαλίδθσ Γ.Χ.,κ.α.2004). 
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2.3.4 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού  Όγκου Ανεπεξϋργαςτων  Αςτικών Λυμϊτων. 

  Τον πιο αντικειμενικό δείκτθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αςτικισ πίεςθσ, είναι ο 

αρικμόσ των ανεπεξζργαςτων  αςτικϊν λυμάτων που φτάνουν ςτον υγρότοπο. 

Αν όμωσ δεν υπάρχουν διακζςιμα ζργα επεξεργαςίασ λυμάτων, τότε  ςαν 

δείκτθ τθσ αςτικισ πίεςθσ λαμβάνεται ο ςυνολικόσ όγκοσ των λυμάτων, ο 

οποίοσ προκφπτει από τον αρικμό των κατοίκων,ο οποίοσ παρατίκεται ςτο 

Ανακεωρθμζνο Σχεδίο Αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ  (Ηαλίδθσ κ.α 

.2004) με βάςθ τα δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ  τθσ οποίασ τα ςτοιχεία 

είναι διακζςιμα (απογραφι 2001) και με τθν χριςθ ενόσ ςυντελεςτι που 

αναγάγει τον αρικμό των κατοίκων ςε όγκο λυμάτων.  Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ 

μελζτθσ απαςχολοφνται κατά κφριο λόγο με τον αγροτικό τομζα, και 

ςυγκεκριμζνα περίπου 5.000 άτομα ςε ςφνολο 12.500 απαςχολοφμενων 

εργάηονται ςτον πρωτογενι τομζα. Θ γεωργία ζγινε τα τελευταία χρόνια 

περιςςότερο εντατικι και εξαρτϊμενθ από το νερό για άρδευςθ. Στο Διμο 

Λαγκαδά ζχουμε τα μεγαλφτερα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ςε άλλουσ τομείσ, και 

κυρίωσ ςτον τριτογενι τομζα. Ρολφ μικρό ποςοςτό των κατοίκων τθσ περιοχισ 

αςχολείται με τον δευτερογενι τομζα, και κυρίωσ ςε μεταποιθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

 

2.3.5 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού Τδρομορφολογικών Φαρακτηριςτικών 

   Οι μετριςεισ των υδρομορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν γίνονται τθλεμετρικά, 

από ειδικοφσ τθλεμετρικοφσ ςτακμοφσ οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

υπολεκάνθ τθσ Κορϊνειασ. Από τουσ τθλεμετρικοφσ αυτοφσ ςτακμοφσ ζνασ 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο υγροτοπικό οικοςφςτθμα τθσ  Κορϊνειασ και παίρνει 

δεδομζνα τθσ ςτάκμθσ τθσ επιφάνειασ του νεροφ, ενϊ για τθν μζτρθςθ τθσ 

ςτάκμθσ των υπόγειων υδροφορζων υπάρχουν δεκαοχτϊ τθλεμετρικοί 

ςτακμοί εγκατεςτθμζνοι ςε διάφορα ςθμεία. Για τθν διεξαγωγι τθσ παροφςασ 

ζχουν επιλεγεί τρείσ τθλεμετρικοί υπόγειοι ςτακμοί  (Μελιςςοχωρίου, 

Θρακλείου-Αςςιρου και Κολχικοφ-Λαγκαδά), οι οποίοι είχαν τισ πιο 

ολοκλθρωμζνεσ χρονοςειρζσ δεδομζνων. Οι ςτακμοί αυτοί φαίνονται ςτον 

Χάρτθ 2.1 που ακολουκεί.  
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Χάρτης 3.1. Σταθμοί παρακολούθησης υπόγειων υδάτων και ποιότητας υδάτων στη 

λεκάνη απορροής του υγροτόπου Κορώνειας 

   Οι μετριςεισ που διενεργοφν οι αιςκθτιρεσ των τθλεμετρικϊν ςτακμϊν είναι 

ωριαίεσ, αποκθκεφονται προςωρινά ςε φορθτό καταγραφζα δεδομζνων και 

μεταδίδονται θμερθςίωσ και κάκε δεκάλεπτο, ςτο κζντρο λιψθσ δεδομζνων, 

όπου επεξεργάηονται κατάλλθλα. Θ αποκικευςθ και μετάδοςθ των 

τθλεμετρικϊν δεδομζνων υλοποιείται από ςφςτθμα το οποίο αποτελείται από 

Data logger, modem, φορτιςτι ςυςςωρευτι, ςυςςωρευτι, Φ/Β πάνελ, GSM 

αςφρματθ μετάδοςθ ςιματοσ (ςυχνότθτεσ 900/1800 ΜHz) ι GPRS ςυςτιματα.   

Οι ςτακμοί του δικτφου είναι εντελϊσ αυτόματοι και αυτόνομοι ςχετικά με τθν 

ενζργεια και τθν τθλεπικοινωνία με το κζντρο. Θ τθλεμετρικι μεταφορά των 

μετριςεων βαςίηεται ςε δίκτυα non transparent data GSM κινθτισ τθλεφωνίασ 

ι GPRS τεχνολογία. Θ μεταφορά και επεξεργαςία των μετριςεων 

πραγματοποιείται ςε  θμεριςια βάςθ, μζςω dialup κλιςθσ των ςτακμϊν από 

ςυμβατικι τθλεφωνικι γραμμι ΟΤΕ.  Θ βάςθ δεδομζνων βρίςκεται ςτο 

Διαβαλκανικό Κζντρο Ρεριβάλλοντοσ ςτον Λαγκαδά, όπου και γίνεται και θ 

παραλαβι, επεξεργαςία και απαςφαλμάτωςθ των δεδομζνων.  
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2.3.6 Μϋθοδοσ Προςδιοριςμού Υυςικοχημικών χαρακτηριςτικών  και Βαρϋων 

Μετϊλλων 

   Θ παρακολοφκθςθ των φυςικοχθμικϊν  παραμζτρων και των βαρζων 

μετάλλων, πραγματοποιικθκε  είτε τθλεμετρικά (pH, αγωγιμότθτα), είτε  in situ 

με τθ χριςθ καταδυόμενων αιςκθτιρων όπου αυτό ιταν εφικτό και με τθ 

λιψθ δειγμάτων και τθν επακόλουκθ εργαςτθριακι επεξεργαςία, όπου 

χρειαηόταν (π.χ ςυγκεντρϊςεισ ιόντων και TOC).  Οι δειγματολθψίεσ, θ ανάλυςθ  

και θ επεξεργαςία των δεδομζνων διεξάχκθκαν ςε ςυνεργαςία με το 

διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO 17025 εργαςτιριο του Διαβαλκανικοφ 

Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ. 

Ρροςδιοριςμόσ pH, Αγωγιμότθτασ τθλεμετρικά  με τθ χριςθ πολφ-

παραμετρικοφ οργάνου προςδιοριςμοφ ποιότθτασ υδάτων  

   Ο προςδιοριςμόσ των παραπάνω παραμζτρων ζγινε τθλεμετρικά με τθ χριςθ 

πολφ-παραμετρικοφ οργάνου (MP TROLL 9500), το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο με 

το ςφςτθμα τθλεμετρίασ. Το ςυγκεκριμζνο όργανο προςαρμόηεται ειδικά για 

τθν μζτρθςθ του pH και αποτελείται από θλεκτρόδιο pH, θλεκτρόδιο αναφοράσ 

και κερμόμετρο, κακϊσ και αιςκθτιρα θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ.  

   Ζτςι με ρφκμιςθ του ςυγκεκριμζνου αιςκθτιρα  να εμβαπτίηεται  ςτο υδατικό 

διάλυμα, διαβάηεται το ςιμα ςτο θλεκτρόδιο του pH, το οποίο ςε ςυνδυαςμό 

με το θλεκτρόδιο αναφοράσ και τθ κερμοκραςία του υδατικοφ διαλφματοσ, 

μετατρζπεται ςε τιμι pH για κερμοκραςία αναφοράσ 25 οC, ςφμφωνα με τθν 

εξίςωςθ του Nernst (EPA, 1983, APHA- AWWA-WEF, 2005). Τζλοσ, οι τιμζσ 

αυτζσ ςτζλνονται ςτο κζντρο λιψθσ δεδομζνων (όπωσ περιγράφεται και ςτο 

κεφάλαιο 2.3.5) όπου και αποκθκεφονται φςτερα από κατάλλθλθ επεξεργαςία.  

Οι τιμζσ pH και θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ που παρουςιάηονται ςτα 

αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αφοροφν μζςεσ θμεριςιεσ τιμζσ κατά τισ θμζρεσ 

που πραγματοποιικθκαν οι δειγματολθψίεσ υδάτων για τισ μετριςεισ των 

κατιόντων, ανιόντων και οργανικοφ φορτίου . 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ διαλυτών κρεπτικών ιόντων ςε φδατα με τθ 

μζκοδο τθσ Ιοντικισ Χρωματογραφίασ  

   Χρθςιμοποιικθκε όργανο Ιοντικισ Χρωματογραφίασ LC 20 AD τθσ εταιρείασ 

Shimadzu για τθν ανίχνευςθ και τον ποςοτικό προςδιοριςμό ανιόντων (φκόριο , 

χλϊριο, βρϊμιο, νιτρωδϊν, νιτρικϊν, κειικϊν και φωςφορικϊν ιόντων) και 

κατιόντων ( νάτριο, κάλιο, αςβζςτιο , μαγνιςιο). Υδατικό δείγμα εγχζεται ςτο 

όργανο ιοντικισ χρωματογραφίασ, αφοφ ζχει διθκθκεί από φίλτρο πορϊδουσ 

0,45 μm, για τθν απομάκρυνςθ αιωροφμενων και κολλοειδϊν ςτερεϊν. Το 

όργανο αποτελείται από αναλυτικι ςτιλθ, αντλία, φοφρνο ρφκμιςθσ 

κερμοκραςίασ και ανιχνευτι αγωγιμότθτασ.  Το δείγμα εγχφεται ςτθν 
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κατάλλθλθ κινθτι φάςθ ανιόντων ι κατιόντων, και μζςω αντλίασ οδθγείται 

ςτθν κατάλλθλθ αναλυτικι ςτιλθ, ανιόντων ι κατιόντων, αντίςτοιχα. Σε αυτι, 

τα προσ ανάλυςθ ιόντα διαχωρίηονται μζςω τθσ προςρόφθςθσ ςε κατάλλθλο 

υλικό τθσ ςτιλθσ, και εκροφοφνται ςταδιακά μζςω τθσ κινθτισ φάςθσ. 

Χρθςιμοποιείται ανιχνευτισ αγωγιμότθτασ για το ποςοτικό προςδιοριςμό των 

ιόντων, ενϊ ο ποιοτικόσ προςδιοριςμόσ τουσ επιτυγχάνεται μζςω του χρόνου 

ζκλουςθσ, ο οποίοσ ποικίλει ανάλογα με το ιόν  (APHA- AWWA-WEF, 2005). Οι 

ςυνκικεσ λειτουργίασ και οι χρθςιμοποιοφμενεσ ςτιλεσ και αντιδραςτιρια 

φαίνονται ςτον Ρίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1. Συνκικεσ προςδιοριςμοφ των ιόντων με τθ μζκοδο τθσ ιοντικισ 

χρωματογραφίασ  . 

Είδος 

Ανάλυσης 

Στήλη Κινητή Φάση Παροχή Κινητής 

Φάσης 

Θερμοκρασία 

Στήλης 

Πίεση 

Στήλης 

Κατιόντα IC YK-421 5mM Tartaric Acid + 

1mM dipicolinic acid 

+ 24 mM Boric Acid 

1 ml/min 25 oC 4.8 MPa 

Ανιόντα  IC SI-90 4E 1.8 mM Na2CO3 + 1.7 

mM NaHCO3 

1 ml/min 40 oC 5.3 MPa 

 

Ρροςδιοριςμόσ ολικοφ διαλυμζνου οργανικοφ άνκρακα TOC  

   Ο προςδιοριςμόσ του ολικοφ διαλυμζνου οργανικοφ άνκρακα (TOC) 

πραγματοποιείται ςε όργανο TOC Analyzer 5000A τθσ εταιρείασ Shimadzu, 

εξοπλιςμζνο με αυτόματο δειγματολιπτθ. Το δείγμα, μετά από διικθςθ, 

οξινίηεται με αραιό υδροχλωρικό οξφ και διαβιβάηεται ςε αυτό ρεφμα αζροσ, 

από το όργανο, με ςκοπό τθν απαγωγι όλων των ανόργανων μορφϊν 

άνκρακα. Στθ ςυνζχεια, ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα δείγματοσ, διαβιβάηεται ςε 

καταλφτθ λευκόχρυςου ςτουσ 680 oC, όπου ο οργανικόσ άνκρακασ καίγετα ι 

προσ παραγωγι διοξειδίου του άνκρακα, ο οποίοσ ανιχνεφεται ςε ανιχνευτι 

υπερφκρου. Με τθ χριςθ προτφπων καμπφλων αναφοράσ, υπολογίηεται θ 

ςυγκζντρωςθ του οργανικοφ άνκρακα ςτο δείγμα (APHA - AWWA-WEF, 2005). 

Οι παράμετροι αυτοί τείνουν να αντικαταςτιςουν πλζον ςτθν διεκνι 

βιβλιογραφία το προςδιοριςμό του Βιολογικά Απαιτοφμενου Οξυγόνου (BOD5) 

και του Χθμικά Απαιτοφμενου Οξυγόνου (COD), αφοφ προςδιορίηεται άμεςα το 

οργανικό φορτίο των υδάτων και όχι ζμμεςα, μζςω τθσ κατανάλωςθσ 

οξυγόνου. Επιπλζον αντιμετωπίηεται το ηιτθμα των παρεμποδίςεων ςτισ 

περιπτϊςεισ των BOD5 και COD, οι οποίεσ ςυχνά οδθγοφν ςε εςφαλμζνα 

αποτελζςματα και επαναλθπτικζσ αναλφςεισ.  
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Ρροςδιοριςμόσ ολικοφ αηώτου και ολικοφ φωςφόρου  

   Ο προςδιοριςμόσ των ολικϊν ςυγκεντρϊςεων φωςφόρου και αηϊτου 

διεξιχκθ με τθ χριςθ του φαςματοφωτομζτρου SpectroFlex 6100 τθσ 

εταιρείασ WTW. Το εν λόγω όργανο ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ 

απορρόφθςθσ υδατικϊν διαλυμάτων ςε μικθ κφματοσ από 190 – 1100 nm. Για 

τον προςδιοριςμό του ολικοφ φωςφόρου χρθςιμοποιικθκαν  test kit με κωδικό 

1.14729.0001, ενϊ για τον προςδιοριςμό του ολικοφ αηϊτου τα αντίςτοιχα test 

kit με κωδικό 1.14537.0001. Θ πζψθ των δειγμάτων πριν το 

φαςματοφωτομετρικό τουσ προςδιοριςμό πραγματοποιικθκε ςτον 

κερμοαντιδραςτιρα CR 4200 τθσ ίδιασ εταιρείασ (APHA- AWWA-WEF, 2005).  

 

Μεκοδολογία Μζτρθςθσ Βαρζων Μετάλλων  

   Θ Φαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ αποτελεί τθ μζκοδο με τθν οποία 

προςδιορίηονται ποιοτικά και ποςοτικά τα βαρζα μζταλλα ςε υδατικοφσ και 

εδαφικοφσ πόρουσ (APHA- AWWA-WEF, 2005). Συγκαταλζγεται ςτισ οπτικζσ 

μεκόδουσ ανάλυςθσ. Το όργανο που χρθςιμοποιικθκε είναι Perkin Elmer Α 

Analyst 800.  

   Θ αρχι τθσ μεκόδου περιλαμβάνει τθ μζτρθςθ τθσ απορροφθμζνθσ 

ακτινοβολίασ από άτομα ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ για το ςτοιχείο που 

εξετάηουμε. Θ διάταξθ τθσ μεκόδου περιλαμβάνει μία πθγι ακτινοβολίασ, ζνα 

κελί ατομοποίθςθσ του δείγματοσ και ζναν ανιχνευτι μονοχρωμάτορα.   

   Θ πθγι τθσ ακτινοβολίασ αποτελείται ςυνικωσ από μία κυλινδρικι κακοδικι 

λυχνία. Το εςωτερικό του κυλίνδρου αποτελείται από το προσ ανίχνευςθ 

ςτοιχείο. Εφαρμόηοντασ τάςθ ςτθ λυχνία ιονίηουμε το αζριο που υπάρχει ςτο 

εςωτερικό τθσ. Τα κατιόντα του αερίου κατευκφνονται προσ τθν κάκοδο τθσ 

λυχνίασ, όπου ςυγκροφονται με τα άτομα του προσ ανίχνευςθ ςτοιχείου. Τα 

παραπάνω ζχουν ςαν αποτζλεςμα τα άτομα από τθν κάκοδο να 

απομακρφνονται ιονιςμζνα και τελικά να εκπζμπουν ακτινοβολία (μικουσ 

κφματοσ από ορατό ζωσ υπεριϊδεσ), θ οποία είναι χαρακτθριςτικι για το 

ςτοιχείο που ανιχνεφουμε. Θ απορρόφθςθ είναι ανάλογθ τθσ ςυγκζντρωςθσ 

των ατόμων του προσ ανίχνευςθ ςτοιχείου και ακολουκεί το νόμο του 

Lambert-Beer. 

   Τα όρια ανίχνευςθσ τθσ μεκόδου για τα βαρζα μζταλλα που μετρικθκαν 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία επικφρωςθσ που πραγματοποιικθκε ακολουκϊντασ 

το πρότυπο ISO 17025, είναι τα εξισ: 

                Pb:  0,27mg/L  και   Mn: 0,18 mg/L 
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3. Αποτελϋςματα και υζότηςη  

   Θ λεκάνθ απορροισ του υγροτόπου τθσ Κορϊνειασ δζχεται  επί χρόνια 

πιζςεισ από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθ 

ςταδιακι υποβάκμιςθ του υγροτόπου με αποτζλεςμα τθ δραματικι μείωςθ 

τθσ ςτάκμθσ του νεροφ, κακϊσ και ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ευρφτερθσ  περιοχισ. 

Ενδεικτικό τθσ υποβάκμιςθσ αυτισ είναι το γεγονόσ ότι ενϊ θ λίμνθ Κορϊνεια 

ςτο παρελκόν ιταν θ τετάρτθ μεγαλφτερθ λίμνθ ςτθν Ελλάδα με ζκταςθ 47 

Km2 και  το μζγιςτο βάκοσ τθσ να ξεπερνά τα 5m κατά το 1970, το βάκοσ τθσ 

μειϊκθκε περίπου ςτα 3,8m κατά το 1980,ζφταςε το 2001 να είναι λιγότερο 

από 1m και το 2009 δεν είχε κακόλου νερό. 

   H µθ ορκολογικι άςκθςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτθ λεκάνθ 

απορροισ του υγροτόπου τθσ Κορϊνειασ οδιγθςε ςταδιακά ςτθ μεγάλθ  

υποβάκμιςθ των υγροτοπικϊν  λειτουργιϊν. Θ υποβάκμιςθ αυτι, εκφράςτθκε 

µε τθ ςθµαντικι πτϊςθ τθσ ςτάκµθσ τθσ επιφάνειασ του νεροφ  όπωσ 

αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ (Εικόνα 3.1), τθν απϊλεια ενδιαιτθµάτων και  

ιχκυοπλθκυςμϊν, τισ υπερτροφικζσ ςυνκικεσ, και µε αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ 

ςτισ αξίεσ που απορρζουν για τον άνκρωπο από τισ υγροτοπικζσ λειτουργίεσ 

(αρδευτικι, μείωςθ βιοποικιλότθτασ, αλιευτικι, κ.ά.). Από ζνα πλικοσ 

μελετϊν που ζχουν εκπονθκεί για τθν Κορϊνεια ζχει επιβεβαιωκεί ότι, τα 

αίτια τθσ υποβάκµιςισ τθσ οφείλονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτισ 

ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ που λαµβάνουν χϊρα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 

ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ. Οι ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, ςε ςυνδυαςµό 

µε τισ μειωµζνεσ βροχοπτϊςεισ ζχουν ςαν αποτζλεςµα τθ δθμιουργία 

αρνθτικοφ υδρολογικοφ ιςοηυγίου και τθν περιοριςμζνθ τροφοδοςία του 

υγροτόπου µε νερό. 

   Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, εδϊ και μια δεκαετία περίπου ζχει 

αναπτυχκεί μια ςειρά δράςεων/ζργων για τθν αποκατάςταςθ του 

υποβακμιςμζνου αυτοφ ςυςτιματοσ. Από 2009, οπότε ξεκίνθςε θ λειτουργία 

κάποιων από τα ζργα αυτά  (π.χ Λειτουργία Ενωτικισ Τάφρου τον Νοζμβριο του 

2009), ζχει παρατθρθκεί βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του ςυςτιματοσ, θ οποία και 

παρουςιάηεται ςτθν παροφςα. 
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Εικόνα 3.1. Μεταβολή της έκτασης της λίμνης Κορώνειας μεταξύ 1977 – 2003 (ΑΠΘ, 2010). 

 

    Οι γεωργικζσ και βιοµθχανικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ λεκάνθ απορροισ 

αποτελοφν το ςπουδαιότερο παράγοντα ρφπανςθσ των υδάτων και κατά 

ςυνζπεια τθν αιτία υποβάκμιςθσ του υγροτόπου. Οι γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

ρυπαίνουν τα επιφανειακά και υπόγεια φδατα µε φυτοφάρµακα και κρεπτικά 

όπωσ άηωτο, φϊςφορο και κάλιο, ενϊ οι βιοµθχανικζσ δραςτθριότθτεσ είναι 

υπεφκυνεσ για τθ ρφπανςθ των επιφανειακϊν κυρίωσ υδάτων µε  άλατα, 

οργανικό φορτίο, βαρζα μζταλλα και τοξικζσ ουςίεσ. 

   Συμπεραςματικά οι κφριεσ οικονομικζσ  δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχζσ 

αποτελοφν και τισ πιζςεισ οι οποίεσ αςκοφνται ςτθν λεκάνθ απορροισ και οι 

οποίεσ είναι 

 Γεωργία 

 Βιομθχανία και  

 Αςτικά 

   Ππωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, μζχρι ςιμερα ζχουν 

υλοποιθκεί κάποια από τα μζτρα τα οποία προτάκθκαν ςτο ανακεωρθμζνο 

ςχζδιο αποκατάςταςθσ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ Κορϊνειασ  

(Ηαλίδθσ κ.α .2004). Κάκε ζνα από τα υλοποιθμζνα ζργα αποςκοποφςε ςτθν 

αναίρεςθ κάποιων εκ των πιζςεων που αναφζρκθκαν και θ ολοκλιρωςι τουσ 

είχε εμφανι αποτελζςματα ςτθν μείωςθ τθσ ζκταςθσ των επιπτϊςεων. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι πιζςεισ μζςω των δεικτϊν πίεςθσ, ο ι επιπτϊςεισ 

μζςω των δεικτϊν επιπτϊςεων και οι δράςεισ που υλοποιικθκαν 

αλλθλοςυςχετίηονται πλιρωσ.  

  Ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ φαίνεται πλιρωσ  ςτον Ρίνακα 3.1 όπου βλζπουμε τουσ 

δείκτεσ πίεςθσ, τα μζτρα που εφαρμόςτθκαν για τθν αναίρεςθ κάκε ζναν από 
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αυτοφσ, τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων, κακϊσ και τα ζργα που επθρζαςαν τουσ 

δείκτεσ επιπτϊςεων. 
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Πίνακας3 .1  : Συσχετισμός των Δεικτών Πίεσης , των Δράσεων και των Δεικτών Επιπτώσεων στον υγρότοπο Κορώνεια

ΡΙΕΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΙΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑ/ ΔΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΙΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΡΙΕΣΕΩΝ 
(ΟΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ)  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΝΑΙΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 
(ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ) 

ΓΕΩΓΙΚΗ 

ΑΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΡΚΜ 
(ΡΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΜΟΓΗ ΡΕΙΟΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ)  

ΣΤΑΘΜΗ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΟΥ 
ΥΓΟΤΟΡΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΦΙΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

ΑΓΟΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ (ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΟΡΟΥ ΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 20% 
ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ 
ΚΑΝΟΝΙ/ΚΑΟΥΛΙ ΣΕ 

ΣΤΑΓΔΗΝ) 

ΣΤΑΘΜΗ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΟΥ 
ΥΓΟΤΟΡΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΦΙΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ(ΟΓΚΟΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ)& ΑΙΘΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ  

ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΡΑΥΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ  

ΣΤΑΘΜΗ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΟΥ 
ΥΓΟΤΟΡΟΥ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ 
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΦΙΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΦΟΥ  

 ΚΑΙ 
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

ΣΤΑΘΜΗ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΡΑΑΜΕΤΟΙ  

ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΙΣ ΒΑΕΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

ΑΣΤΙΚΗ 
ΟΓΚΟΣ 

ΑΝΕΡΕΞΕΓΑΣΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

- ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΡΑΑΜΕΤΟΙ  - 
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3.1 Προςδιοριςμόσ Πιϋςεων και Δεύκτεσ Πιϋςεων 

   Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω οι κφριεσ κατθγορίεσ πιζςεων οι οποίεσ 

εφαρμόηονται ςτθν περιοχι είναι θ Γεωργία  με τθν κατανάλωςθ νεροφ για 

αρδευτικοφσ ςκοποφσ, θ Βιομθχανία με τθν κατανάλωςθ νεροφ από τισ 

βιομθχανικζσ γεωτριςεισ και τθν ριψθ των βιομθχανικϊν λυμάτων ςτουσ 

χειμάρρουσ ι και απ’ευκείασ ςτον υγρότοπο  και τζλοσ τα ανεπεξζργαςτα 

λφματα των οικιςμϊν που ςαν τελικό αποδζκτθ ζχουν επίςθσ των υγρότοπο . 

Για να ποςοτικοποιθκοφν οι πιζςεισ αυτζσ ορίςτθκαν κάποιοι δείκτεσ οι 

οποίοι μποροφν να μετρθκοφν και ζτςι να ζχουμε ποςοτικά δεδομζνα για το 

μζγεκοσ τθσ κάκε πίεςθσ.  

3.1.1  Δεύκτεσ Γεωργικών Πιϋςεων 

  Οι δείκτεσ οι οποίοι χρθςιμοποιικθκαν  για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ 

γεωργίασ ςαν πίεςθ είναι αρχικά ο αρικμόσ των γεωτριςεων ζτςι ϊςτε να 

ζχουμε προςεγγιςτικά μια εικόνα τθσ κατάςταςθσ. Ο δείκτθσ αυτόσ του 

αρικμοφ των γεωτριςεων ςε ςυνδυαςμό με τον δείκτθ  των αρδευόμενων 

εκτάςεων δίνει μια πιο ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ για το ποςοςτό 

κατανάλωςθσ νεροφ ςτθν λεκάνθ απορροισ του υγροτόπου. 

Αρικμόσ Γεωτριςεων 

    Από τθν ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ πεδίου με τα 

δεδομζνα τθσ απογραφισ του 2001 προκφπτει ότι ο αρικμόσ των 

γεωτριςεων μειϊκθκε από το 2001 ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ μελζτθσ  

(Ηαλίδθσ κ.α. 2009). Θ ςυνολικι μείωςθ είναι ςθμαντικι τθσ τάξεωσ του 18% 

περίπου, κατανεμθμζνθ ςχετικά ομοιόμορφα ςε όλθ τθν  υπολεκάνθ. 

Συγκεκριμζνα από τισ 1891 ςε ςυνολικι ζκταςθ  283.557 ςτρ. το 2001, 

μειϊκθκαν ςτισ 1441 ςτθν ίδια ζκταςθ.  

   Το απογεγραμμζνο  δείγμα του 2009, ςε ςχζςθ και με το δείγμα του 2001, 

αναλφεται  περαιτζρω ωσ εξισ:  

 Απογράφθςαν ςυνολικά 180 γεωτριςεισ από τισ οποίεσ 143 ενεργζσ 

και 37 ανενεργζσ. 

 110 από τισ γεωτριςεισ του δείγματοσ απογραφισ του 2001  

εντοπίςτθκαν και διαπιςτϊκθκαν ενεργζσ. 

 30 από τισ γεωτριςεισ του δείγματοσ απογραφισ του 

2001εντοπίςτθκαν και διαπιςτϊκθκαν ανενεργζσ. Εντοπίςτθκαν άλλεσ 

7 ανενεργζσ γεωτριςεισ εκτόσ δείγματοσ 2001.  

 Οι υπόλοιπεσ 35 γεωτριςεισ του δείγματοσ απογραφισ του 2001 δεν 

εντοπίςτθκαν με βεβαιότθτα.   
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 Εντοπίςτθκαν 33 ενεργζσ γεωτριςεισ εκτόσ δείγματοσ 2001, οι οποίεσ 

μπορεί να κεωρθκεί είτε ότι είναι μεταγενζςτερεσ του 2001 είτε ότι 

ταυτίηονται με κάποιεσ από τισ ανεπιβεβαίωτεσ και μθ εντοπιςκείςεσ 

γεωτριςεισ του δείγματοσ του 2001 και για τισ οποίεσ θ  γεωγραφικι 

πλθροφορία πρζπει να κεωρθκεί εςφαλμζνθ.  

 

Αρδευόμενεσ Εκτάςεισ  

   Από τα αποτελζςματα τθσ χαρτογράφθςθσ και ςε ςφγκριςθ με 

αποτελζςματα του 2003 βλζπουμε ότι ςτθν υπολεκάνθ απορροισ τθσ 

Κορϊνειασ οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ αυξικθκαν κατά 4%. Ζτςι οι 

αρδευόμενεσ εκτάςεισ από 49.071 ςτρ.  το 2003 ανιλκαν ςτισ 51.346 ςτρ. το 

2009(Ηαλίδθσ κ.α. 2009) 

 

 

3.1.2 Δεύκτεσ Βιομηχανικών Πιϋςεων 

   Για τθν αξιολόγθςθ των βιομθχανικϊν πιζςεων, ζνασ δείκτθσ που δίνει 

ςαφι εικόνα τθσ κατάςταςθσ είναι ο αρικμόσ των βιομθχανιϊν που 

υπάρχουν ςτθν λεκάνθ απορροισ,  κακϊσ και των βιομθχανικϊν 

γεωτριςεων. Επίςθσ, το είδοσ και το αντικείμενο τθσ κάκε βιομθχανίασ 

αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τθν εκτίμθςθ του είδουσ των λυμάτων που 

παράγει θ κάκε βιομθχανία.  

   Σφμφωνα με τουσ Ηαλίδθσ Γ.Χ., κ.α.(2004), ο αρικμόσ των βιομθχανιϊν 

είναι ςυνολικά 16 (10 βαφεία και 6 άλλεσ βιομθχανίεσ) και το ςφνολο των 

παραγόμενων αποβλιτων ανζρχεται ςε 17.380 κ.μ/θμζρα (14.820 από τα 

βαφεία και 2.560 από τισ λοιπζσ βιομθχανίεσ). Τα παραπάνω δεδομζνα 

φαίνονται ςτον Ρίνακα 3.2 που ακολουκεί. 
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Πίνακας 3.2 Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων από βιοτεχνίες και βιομηχανίες 

στην υπολεκάνη του υγροτόπου της Κορώνειας κατά το έτος 2000 (Ζαλίδης 

Γ.Χ.,κ.α.2004) 

α/α Δπωνςμία Τοποθεζία ποζόηηηα αποβλήηων (κ.μ./ημέπα) 

1 MAXIM Γπςμόρ 2.400 

2 Αζηήπ >> 70 

3 Βοςλινόρ Αγ. Βαζίλειορ 3.000 

4 Protex Λαγκαδάρ 2.000 

5 Κύκνορ >> 2.000 

6 Novaknik >> 750 

7 Δςπωβαθή Άζζηπορ 300 

8 Έκηωπ Κολσικό 1.500 

9 Οςπάνιο ηόξο >> 1.500 

10 Αποζηόλος Πεπιβολάκι 1.300 

  Σύνολο βαφεία 14.820 

    

11 ΑΓΝΟ Καβαλλάπι 1.800 

12 Ένωζη Γεωπγικών Σςνεη. Λαγκαδάρ 9.000κμ/σπόνο ή    750 κμ/ώπα 

13 ΔΤΔΝΑ ΔΛΛΑΣ >> 300 

14 Πεζεξίδηρ >> 120 

15 Πςπαμίρ Γπςμόρ 300 

16 Νικολαϊδη >> 40 

  Σύνολο   (16) 2.560 

 

 

3.1.3 Δεύκτεσ Αςτικών Πιϋςεων 

    Ππωσ αναφζρκθκε ςτα Υλικά και Μζκοδοι, ςαν δείκτθσ τθσ αςτικισ πίεςθσ 

κα λθφκεί ο ςυνολικόσ όγκοσ των παραγόμενων λυμάτων με βάςθ τον 

αρικμό   των κατοίκων των τότε Καποδιςτριακϊν Διμων ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2001. Τα δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ 

δίνονται ςτον Ρίνακα 3.3 που ακολουκεί 

Πίνακας 3.3 : Δημογραφικά στοιχεία περιοχής μελέτης(Ζαλίδης κ.α.2004) 

Δήμος 1991 % 2001 % Μεταβολή 1991 - 2001 

Λαγκαδά 14.723 67,39 16.836 69,41 + 2.113 

Κορϊνειασ 4.423 20,25 4.286 17,67 - 137 

Εγνατίασ 2.700 12,36 3.134 12,92 + 434 

φνολο 21.846 100,00 24.256 100,00 + 2.410 
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    Ο όγκοσ των παραγόμενων λυμάτων ςφμφωνα με τουσ Manios  and  

Tsamis, (2006) ανζρχεται ςε 150 L/κάτοικο /θμζρα και με βάςθ τα  ςτοιχεία 

του Ρίνακα 3.2 δθμιουργείται ο Ρίνακασ 3.4 που ακολουκεί. 

 

Διμοσ 
Αρικμόσ 

κατοίκων 

(2001) 

Πγκοσ 
παραγόμενων 

λυμάτων  

(L/κάτοικο/θμζρα) 

Συνολικόσ όγκοσ 

παραγόμενων 

λυμάτων ανά Διμο 

Λαγκαδά 16.836 150 2.525.400 L/θμζρα 

Κορϊνειασ 4.286 150 642.900 L/θμζρα 

Εγνατίασ 3.134 150 470.100 L/θμζρα 

φνολο 24.256  3.638.400 L/ημέρα 

Πίνακας 3.4 : Συνολικός όγκος παραγόμενων αστικών λυμάτων στους πρώην 

Καποδιστριακούς Δήμους που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του υγροτόπου της 

Κορώνειας.  

 

3.2  Προςδιοριςμόσ Επιπτώςεων και Δεικτών Επιπτώςεων  

   Οι επιπτϊςεισ οι οποίεσ προκαλοφνται ςτον υγρότοπο και ςτθν λεκάνθ 

απορροισ του από τισ πιζςεισ που αναφζρκθκαν παραπάνω, μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςε δυο άξονεσ. Ο πρϊτοσ άξονασ  επιπτϊςεων  είναι αυτόσ που 

περιλαμβάνει τισ αλλαγζσ των υδρομορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν και ο 

δεφτεροσ άξονασ είναι αυτόσ που περιλαμβάνει τισ αλλαγζσ/υποβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ των υδάτων. 

   Τα υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά που εμφανίηουν αλλαγζσ λόγω των 

πιζςεων, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν δείκτεσ εκτίμθςθσ και 

αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των πιζςεων. Τα υδρομορφολογικά 

χαρακτθριςτικά που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα είναι θ ςτάκμθ τθσ 

επιφάνειασ του νεροφ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ, κακϊσ και θ 

ςτάκμθ των υπόγειων υδάτων  των οποίων οι αυξομειϊςεισ 

αντιπροςωπεφουν αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ζνταςθσ τθσ πίεςθσ. 

   Θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων μπορεί να αξιολογθκεί δια μζςου 

των αλλαγϊν των φυςικοχθμικϊν παραμζτρων κακϊσ και από τισ 

αυξομειϊςεισ τθσ περιεκτικότθτασ των βαρζων μετάλλων. Οι παράμετροι  
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αυτοί  χρθςιμοποιικθκαν ςαν δείκτεσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ των 

επιπτϊςεων των πιζςεων. 

  Στθν παροφςα, οι φυςικοχθμικζσ παράμετροι των οποίων οι αυξομειϊςεισ 

υποδθλϊνουν υποβάκμιςθ ι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων είναι το 

pH, θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα (EC), τα Ιόντα Na+, K+, Ca2+, Mg2+, F-, Cl-, Br- , τα 

Νιτρϊδθ Ιόντα NO2
-, τα Νιτρικά Ιόντα NO3

-, τα Φωςφορικά Ιόντα PO4
-3, τα 

Θειικά Ιόντα SO4
-3, το Οργανικό φορτίο εκφραηόμενο ωσ Ολικόσ Οργανικόσ 

Άνκρακασ (TOC), το Ολικό Άηωτο, ο Ολικόσ Φϊςφοροσ  και τζλοσ τα Βαρζα 

μζταλλα Μόλυβδοσ και Μαγγάνιο.   
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3.3 Αξιολόγηςη  Αποτελεςματικότητασ των Διαχειριςτικών 

Παρεμβϊςεων με την χρόςη των Δεικτών Επιπτώςεων 

   Στο ςφςτθμα υγρότοποσ-λίμνθ Κορϊνεια εφαρμόςτθκε πρόγραμμα 

παρακολοφκθςθσ των υδρομορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν κακϊσ και των 

φυςικοχθμικϊν παραμζτρων και τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτθν 

παροφςα είναι διάρκειασ ενόσ ζτουσ (Ιοφλιοσ 2009  εϊσ Ιοφλιο 2010). 

 

 

3.3.1 Τδρομορφολογικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

   Τα υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά τα οποία παρακολουκικθκαν είναι θ 

ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ του νεροφ ςτον υγρότοπο τθσ Κορϊνειασ κακϊσ και θ 

ςτάκμθ των υπόγειων υδροφορζων.  

Στάκμθ τθσ επιφάνειασ του νεροφ του υγροτόπου τθσ  Κορώνειασ 

   Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ επιφάνειασ του νεροφ ςτον υγρότοπο 

τθσ Κορϊνειασ ςτικθκε τθλεμετρικόσ ςτακμόσ, με αποτζλεςμα να λαμβάνουμε 

τιμζσ ανά ϊρα. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ πραγματοποιικθκε το διάςτθμα 

Ιουνίου του 2009 ζωσ τον Ιοφλιο του 2010. Θ διακφμανςθ των τιμϊν φαίνεται ςτο 

παρακάτω διάγραμμα.  

 

Διάγραμμα 3.1. Διασπορά δεδομένων στάθμης νερού (m) για τον υγρότοπο της Κορώνειας 

για την περίοδο Ιουνίου 2009 έως  Ιουλίου 2010 
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   Από τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςτάκμθσ παρατθροφμε ότι το 

καλοκαίρι του 2009 κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα. Αυτό είναι αναμενόμενο, 

κακϊσ το καλοκαίρι ζχουμε λιγότερεσ βροχοπτϊςεισ, υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ 

και χαμθλι ςχετικι υγραςία, με αποτζλεςμα το νερό να εξατμίηεται με 

μεγαλφτερο ρυκμό και ταυτόχρονα να μθν εμπλουτίηεται εκ νζου. Θ μείωςθ αυτι 

τθσ ςτάκμθσ ςυνεχίηεται μζχρι τον Αφγουςτο όπου το νερό φτάνει ςε μθδενικό 

επίπεδο (πλιρθσ ξιρανςθ). Θ κατάςταςθ αυτι ςυνεχίηεται μζχρι το Νοζμβριο, 

όπου παρατθρείται άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ. Αυτό οφείλεται αφενόσ ςτθν αφξ θςθ των 

βροχοπτϊςεων όπωσ μποροφμε να παρατθριςουμε και ςτο διάγραμμα τθσ 

βροχόπτωςθσ από τον ςτακμό του Καβαλαρίου  (Ραράρτθμα Α, Διάγραμμα Α.1) και 

αφετζρου ςτθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ενωτικισ τάφρου.  Το μινα Μάρτιο 

ζχουμε αφξθςθ των τιμϊν τθσ ςτάκμθσ του νεροφ και ςτθ ςυνζχεια θ ςτάκμθ ζχει 

μια μικρι πτωτικι τάςθ παραμζνοντασ όμωσ ςε αρκετά υψθλότερα επίπεδα ςε 

ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.  

 

Στάκμθ των Υπόγειων Υδάτων  

   Θ ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ του νεροφ επθρεάηεται άμεςα από τουσ υπόγειουσ 

υδροφορείσ, κακϊσ θ μείωςθ τθσ ςτάκμθσ των υπόγειων υδάτων επιδρά αρνθτικά 

ςτθν ποςοτικι κατάςταςθ του υγροτόπου. Επομζνωσ, κεωρικθκε ςκόπιμθ θ 

παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ των υπόγειων υδάτων που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ 

απορροισ. Θ παρακολοφκθςθ πραγματοποιικθκε ςε τρείσ επιλεγμζνουσ 

τθλεμετρικοφσ ςτακμοφσ από τουσ ςυνολικά δεκαοχτϊ που  υπάρχουν ςτθν 

περιοχι, Μελιςςοχωρίου, Θρακλείου-Αςιρου και Κολχικοφ-Λαγκαδά. Θ επιλογι 

των ςτακμϊν αυτϊν οφείλεται ςτο ότι οι είχαν τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ 

χρονοςειρζσ δεδομζνων.  Τα δεδομζνα ςυλλζγονταν ωριαίοσ και αφοροφςαν ςτθ 

ςχετικι ςτάκμθ των υπόγειων υδάτων. Θ παρακολοφκθςθ ξεκίνθςε τον Ιοφλιο του 

2009 και ςυνεχίςτθκε μζχρι τον Ιοφλιο του 2010.  Στα διαγράμματα που 

ακολουκοφν παρουςιάηεται ενδεικτικά θ μεταβολι των υπόγειων υδάτων όπωσ 

αυτι καταγράφθκε ςτουσ ςτακμοφσ αυτοφσ.  
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Διάγραμμα 3.2 Διακύμανση στάθμης νερού στον υπόγειο σταθμό στο Μελισσοχώρι από τον 

Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 

 

 

 

Διάγραμμα 3.3 Διακύμανση στάθμης νερού στον υπόγειο σταθμό στο Ηράκλειο-Άσηρο από 

τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.4 Διακύμανση στάθμης νερού στον υπόγειο σταθμό στο Κολχικό-Λαγκαδά από 

τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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NO3
-, νιτρϊδθ NO2

-), κειικϊν ιόντων SO4
-2, το Ολικό Άηωτο,   ο Ολικόσ Φϊςφοροσ,  

το Οργανικό φορτίο εκφραηόμενο ωσ Ολικόσ Οργανικόσ Άνκρακασ (TOC) και τζλοσ 

τα Βαρζα μζταλλα (Μόλυβδοσ Pb και Μαγγάνιο Mn) . 

   Θ παρακολοφκθςθ που αφορά ςτουσ τακτικοφσ ςτακμοφσ του πεδίου 

πραγματοποιικθκε είτε τθλεμετρικά (pH, αγωγιμότθτα), είτε in situ με τθ χριςθ 

καταδυόμενων αιςκθτιρων όπου αυτό ιταν  εφικτό και με τθ λιψθ δειγμάτων και 

τθν επακόλουκθ εργαςτθριακι επεξεργαςία, όπου χρειαηόταν (ςυγκεντρϊςεισ 

ιόντων, TOC και Βαρζων Μετάλλων) και τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ 

παρατίκενται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Α’.  

    Ραρακάτω ακολουκοφν τα διαγράμματα μεταβολισ των φυςικοχθμικϊν 

παραμζτρων και των βαρζων μετάλλων (Διαγράμματα 3.5 ζωσ 3.20)  

 

 

Διάγραμμα 3.5 Μεταβολή της τιμής του pH στον υγρότοπο Κορώνεια από τον Ιούλιο του 

2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.6 Μεταβολή της τιμής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στον υγρότοπο Κορώνεια 

από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.7 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Ιόντων Νατρίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.9 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Ιόντων Ασβεστίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.11 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Ιόντων Φθορίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.12 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Ιόντων Χλωρίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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Διάγραμμα 3.13 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Ιόντων Βρωμίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 

   Σε ότι αφορά ςτα μετροφμενα ιόντα  (ιόντα Νατρίου, Καλίου, Αςβεςτίου, 

Μαγνθςίου, Φκορίου, Χλωρίου και Βρωμίου), ςτο πλείςτο των περιπτϊςεων όπωσ 

παρατθροφμε από τα διαγράμματα  καταγράφεται μείωςθ των ςυγκεντρϊςεων ςε 

ςχζςθ με τθν περίοδο πριν τθν ζναρξθ των ζργων . 
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Διάγραμμα 3.15 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης των Θειικών Ιόντων στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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   Σφμφωνα με τα διαγράμματα, το οργανικό φορτίο τθσ λίμνθσ τθν κερινι περίοδο 

του 2010  εκφραςμζνο ωσ TOC , παρουςιάηει πτϊςθ τθσ τάξθσ του 20% ςε ςχζςθ 

με το 2009, που οφείλεται εν μζρει ςτον περιοριςμό του ρυπαντικοφ φορτίου 

βιομθχανικισ προζλευςθσ. 

 

Διάγραμμα 3.17 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης του Ολικού Αζώτου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010 
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  Ππωσ φαίνεται ςτα προθγοφμενα διαγράμματα, ςτακερζσ παραμζνουν οι 

παράμετροι του ολικοφ Αηϊτου και του ολικοφ  Φωςφόρου ανάμεςα ςτισ δφο 

περιόδουσ (πρίν και μετά τθν υλοποίθςθ των ζργων)  γεγονόσ που αποδίδεται ςε 

ειςροζσ γεωργικισ προζλευςθσ κακϊσ και ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των ζργων 

διαχείριςθσ αςτικϊν λυμάτων.  

 

 

Διάγραμμα 3.19 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης του Μολύβδου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010 

 

Διάγραμμα 3.20 Μεταβολή των τιμών συγκέντρωσης του Μαγγανίου στον υγρότοπο 

Κορώνεια από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010 
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   Τζλοσ τα βαρζα μζταλλα Μαγγάνιο και Μόλυβδοσ παρουςιάηουν μια ενδεικτικι 

μείωςθ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτο ότι τα βαρζα μζταλλα που ειςζρχονται 

ςτον υγρότοπο, ςυμπλοκοποιοφνται με τθν οργανικι ουςία και ςτθν μορφι αυτι 

των ςυμπλόκων κακιηάνουν ςτο ίηθμα, ωσ οργανομεταλλικά ςφμπλοκα . Επίςθσ, 

τθν περίοδο Αφγουςτοσ 2009 ζωσ Νοζμβριοσ 2009 όπου  λίμνθ δεν είχε κακόλου 

νεροφ,  τα βαρζα μζταλλα ςυμπλοκοποιικθκαν ςτο ίηθμα όπου και παραμζνουν. 

Τζλοσ, το γεγονόσ ότι δεν αυξικθκαν οι τιμζσ τουσ τθν περίοδο που ςταδιακά 

αυξάνεται το βάκοσ τθσ λίμνθσ, αποδίδεται ςτον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ από 

βιομθχανικζσ πθγζσ.  

   Εν κατακλείδι, οι τιμζσ των φυςικοχθμικϊν παραμζτρων κατά το χρονικό 

διάςτθμα μεταξφ Ιουλίου 2009 και Ιουλίου 2010 είναι ενδεικτικζσ για τθ βελτίωςθ 

τθσ χθμικισ κατάςταςθσ των υδάτων τθσ λίμνθσ. Το ρυπαντικό φορτίο παρουςιάηει 

ςταδιακι μείωςθ ωσ αποτζλεςμα των ζργων που υφίςτανται ςτθν περιοχι, των 

μζτρων που ζχουν λθφκεί για τον περιοριςμό των βιομθχανικϊν γεωτριςεων, τθσ 

μετατροπισ του τρόπου άρδευςθσ ςε ςτάγδιν (για το 20% περίπου των 

αρδευόμενων εκτάςεων τθσ περιοχισ),  κακϊσ και του γεγονότοσ ότι θ λίμνθ είχε 

ξερακεί κατά τον Αφγουςτο του 2009 και ξεκίνθςε να γεμίηει μετά ςταδιακά.   
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4. υμπερϊςματα – Προτϊςεισ  

   Ο υγρότοποσ τθσ Κορϊνειασ ζχει δεχτεί τθν άςκθςθ υψθλϊν  γεωργικϊν, 

βιομθχανικϊν και αςτικϊν πιζςεων και ζχει υποςτεί δραματικι υποβάκμιςθ. Για 

τον λόγο αυτό ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ μελζτεσ ςτισ οποίεσ ζχουν προτακεί 

διάφορα μζτρα/δράςεισ αποκατάςταςθσ, από τα οποία κάποια ζχουν 

ολοκλθρωκεί και τεκεί ςε λειτουργία. Τα ζργα αυτά είναι τα οποία τζκθκαν ςε 

λειτουργία μζχρι ςιμερα, είναι τα εξισ: 

 Ρεριοριςμόσ βιομθχανικϊν αποβλιτων με το κλείςιμο 18 βιομθχανικϊν 

γεωτριςεων 

 Βελτίωςθ υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν και αμφίδρομθσ λειτουργίασ 

ενωτικισ τάφρου 

 Εφαρμογι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν άρδευςθ με απόφαςθ Γ.Γ. ΡΚΜ και  

 Εφαρμογι Αγροπεριβαλλοντικοφ Ρρογράμματοσ με τθν αλλαγι του τρόπου 

άρδευςθσ από καροφλι και κανόνι ςε ςτάγδθν ςτο 20% περίπου τθσ 

ςυνολικά αρδευόμενθσ ζκταςθσ.  

 

   Κάποιεσ από τισ διαχειριςτικζσ αυτζσ παρεμβάςεισ αποςκοποφςαν ςτθν 

αναίρεςθ των πιζςεων και κάποιεσ ςτθν αναίρεςθ των επιπτϊςεων. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ ζχουμε τθν εφαρμογι τθσ οριηόντιασ διαχείριςθσ, κατά τθν οποία 

δίνεται ζμφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των πιζςεων που αςκοφνται ςτθν λεκάνθ 

απορροισ του υγροτόπου. Σε τόςο αςτακι ςυςτιματα όμωσ, όπωσ είναι ο 

υγρότοποσ τθσ Κορϊνειασ θ αντιμετϊπιςθ μόνο των πιζςεων, ενϊ είναι 

απαραίτθτθ, δεν μπορεί να αποδϊςει τα ηθτοφμενα αποτελζςματα. Ζτςι, ζχουμε 

τθν δεφτερθ κατθγορία διαχειριςτικϊν παρεμβάςεων που ανικουν ςτθν κάκετθ 

διαχείριςθ και θ οποία περιλαμβάνει τα μζτρα αναίρεςθσ των επιπτϊςεων και 

ειδικότερα τα μζτρα βελτίωςθσ των ποιοτικϊν και υδρομορφολογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ υδατικισ κολϊνασ. Ζτςι, με τα μζτρα των δυο αυτϊν 

κατθγοριϊν εφαρμόηεται θ ολοκλθρωμζνθ κάκετθ και οριηόντια διαχείριςθ.  

   Στθν παροφςα γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εγκεκριμζνων 

και υλοποιθμζνων διαχειριςτικϊν παρεμβάςεων, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των 

πιζςεων και των επιπτϊςεων  ςτο οικοςφςτθμα τθσ Κορϊνειασ.  Θ αξιολόγθςθ 

αυτι γίνεται με τθ χριςθ δεικτϊν πιζςεων και δεικτϊν επιπτϊςεων. Δείκτεσ 

πιζςεων ορίςτθκαν ο αρικμόσ των γεωτριςεων, οι αρδευόμενεσ  εκτάςεισ, ο 

αρικμόσ των βιομθχανιϊν/ βιομθχανικϊν γεωτριςεων,   ο όγκοσ των 

βιομθχανικϊν λυμάτων και ο όγκοσ των ανεπεξζργαςτων αςτικϊν λυμάτων. 

Δείκτεσ επιπτϊςεων ορίςτθκαν τα υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά  του 

υγροτόπου (ςτάκμθ επιφάνειασ νεροφ και ςτάκμθ υπόγειων υδροφορζων), οι 
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φυςικοχθμικζσ παράμετροι (pH,  θλεκτρικι αγωγιμότθτα (EC), Ιόντα Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+, F-, Cl-, Br- , Νιτρϊδθ Ιόντα NO2-, Νιτρικά Ιόντα NO3-,  Φωςφορικά Ιόντα PO4
3,  

Θειικά Ιόντα SO4
3-,  Οργανικό φορτίο εκφραηόμενο ωσ Ολικόσ Οργανικόσ Άνκρακασ 

(TOC), Ολικό Άηωτο, Ολικόσ Φϊςφοροσ  κακϊσ και θ παρουςία κάποιων βαρζων 

μετάλλων (Μόλυβδοσ και Μαγγάνιο).Τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ 

αυτισ αφοροφν τθν χρονικι περίοδο  Ιοφλιοσ του 2009 ζωσ Ιοφλιο 2010 όπου και 

μεςολαβεί θ ζναρξθ λειτουργίασ των ζργων (Νοζμβριοσ του 2009) . 

   Από τα αποτελζςματα του προςδιοριςμοφ των δεικτϊν πίεςθσ, παρατθρικθκαν 

οι εξισ μεταβολζσ: 

 Ο αρικμόσ των γεωτριςεων μειϊκθκε κατά 18% (από 1891 το 2001 ςε 1441 

το 2009) 

 Οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ αυξικθκαν κατά 4% ςε όλθ τθν λεκάνθ τθσ 

Κορϊνειασ (από 49.071 ςτρ. το 2003 ανιλκαν ςτισ 51.346 ςτρ. το 2009)  

 Ζκλειςαν 18 βιομθχανίεσ και οι γεωτριςεισ τουσ.    

   Πςον αφορά τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων, από τα αποτελζςματα τθσ 

παρακολοφκθςθσ με βάςθ τθν  ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ κερινισ περιόδου του 

2010 (μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω παρεμβάςεων) με τθν αντίςτοιχθ 

περίοδο του 2009 (πριν τθν υλοποίθςθ των ζργων) παρατθρικθκαν:  

 Βελτίωςθ των φυςικοχθμικϊν δεικτϊν ποιοτικισ κατάςταςθσ των υδάτων 

τθσ λίμνθσ που ωσ επί το πλείςτον οφείλεται ςτον περιοριςμό των 

βιομθχανικϊν ρφπων.  

 Βελτίωςθ των υδρομορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λίμνθσ όπωσ αυτι 

εκφράηεται από:  (α) εμπλουτιςμό του υπόγειου υδροφορζα και αφξθςθ τθσ 

υπόγειασ ςτάκμθσ  και  (β) αφξθςθ του όγκου και τθσ ςτάκμθσ των υδάτων 

ςτον υγρότοπο τθσ Κορϊνειασ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ και (γ) 

άνοδο τθσ υπόγειασ ςτάκμθσ δυτικά του υγροτόπου και οφείλεται ςτθ 

λειτουργία του υποζργου τθσ ενωτικισ και τον περιοριςμό κατανάλωςθσ 

αρδευτικοφ νεροφ. 

   Από τα παραπάνω αποτελζςματα, τα οποία αποτελοφν κετικζσ ενδείξεισ για τθν 

βελτίωςθ των υδρομορφολογικϊν και ποιοτικϊν ςυνκθκϊν του υγροτόπου,  

γίνεται αντιλθπτό ότι το είδοσ αυτό τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποτελεί τθν 

πλζον ενδεδειγμζνθ για τζτοιου είδουσ  υγροτοπικά ςυςτιματα,  όπωσ αυτό τθσ 

Κορϊνειασ. Σε τζτοιου είδουσ  οικοςυςτιματα, τα οποία είναι ςυγχρόνωσ και κατά 

τον οριςμό τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο 2000/60 υδρογεωμορφολογικά  ςτοιχεία, θ 

ποιότθτα επθρεάηει πρωτίςτωσ τα γειτνιάηοντα με αυτά υδάτινα ςϊματα. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, εξετάηεται πρωτίςτωσ θ υδρομορφολογικι κατάςταςθ κι όταν 

αυτι είναι ενδεδειγμζνθ μπορεί κανείσ να προχωριςει ςτθν αξιολόγθςθ των 

άλλων δεικτϊν τθσ Οδθγίασ 2000/60. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε τζτοιου είδουσ 
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δυναμικά ςυςτιματα που επαναδθμιουργοφνται, μετά από φάςεισ πλιρουσ 

ζλλειψθσ νεροφ, θ αναςτολι μόνο των πιζςεων, χωρίσ ταυτόχρονθ αντιμετϊπιςθ 

των ςοβαρϊν και δφςκολα αναςτρζψιμων με φυςικζσ διαδικαςίεσ επιπτϊςεων, κα 

ιταν αναποτελεςματικι.  

   Εν κατακλείδι, για τθν ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ του οικοςυςτιματοσ τθσ 

Κορϊνειασ και τθσ αποτελεςματικότερθσ διαχείριςθσ τόςο ςε οριηόντιο όςο και ςε 

κάκετο επίπεδο κρίνεται ςκόπιμθ θ διερεφνθςθ και ποςοτικοποίθςθ των 

μθχανιςμϊν μεταφοράσ ρφπων ςτο ςφςτθμα και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ 

λεκάνθσ απορροισ, τθσ υδατικισ κολϊνασ και του υγροτοπικοφ υποςτρϊματοσ. 

Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται θ διερεφνθςθ των μθχανιςμϊν όχι μόνο από τθ 

λεκάνθ απορροισ προσ τον υγρότοπο αλλά και από το υπόςτρωμα ςτθν υδατικι 

κολϊνα κακϊσ αποτελοφν ςυμπλθρωματικοφσ μθχανιςμοφσ που ςχετίηονται με τθ 

λειτουργικι κατάςταςθ και το οικολογικό δυναμικό τθσ Κορϊνειασ ςτο πλαίςιο τθσ 

Οδθγίασ Ρλαίςιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

Πίνακας Α.1 Αποτελέσματα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων στον 

υγρότοπο Κορώνεια  την περιόδο Ιούλιος 2009- Μάρτιος 2010 

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ιοσι-

09 Σεπ-09 

Οθη-

09 

Φεβ-

10 

Μαρ-

10 

pH   9,58 9,45 9,39 8,36 8,81 

Ηιεθηρηθή αγωγηκόηεηα κS/cm 16154 18718 20000 2618 2836 

Ιόληα Ναηρίοσ Na+ mg/L 3643,3 3458,4 3366 798,5 715 

Ιόληα Καιίοσ Κ+ mg/L 42,05 41,16 40,71 10,34 8,66 

Ιόληα Αζβεζηίοσ Ca2+ mg/L 114,2 81,79 65,6 46,32 40,17 

Ιόληα Μαγλεζίοσ Mg2+ mg/L 256,86 239,01 230,09 85,99 69,8 

Φζορηούτα Ιόληα F- mg/L 5,036 4,33 3,98 1,053 1,166 

Χιωρηούτα Ιόληα Cl- mg/L 4254,2 3794,4 3564,5 580,9 558,9 

Βρωκηούτα Ιόληα Br- mg/L 8,71 7,69 7,18 1,157 1,154 

Νηηρώδε Ιόληα NO2- mg/L n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Νηηρηθά Ιόληα ΝΟ3- mg/L 1,3 8,2 11,620 1,539 n.d 

Φωζθορηθά Ιόληα PO4-3 mg/L n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Θεηηθά Ιόληα SO4-3 mg/L 3524,4 3126,45 2927,5 578,45 576,03 

Οιηθό Άδωηο mg/L 2,9 3,4 3,2 3,7 3,65 

Οιηθός Φώζθορος mg/L 0,2 0,2 0,2 0,22 0,2 

TOC mg/L 116,3 115,7 115,4 115,4 113,6 
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Πίνακας Α.2Αποτελέσματα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων στον 

υγρότοπο Κορώνεια την περιόδο Απρίλιος 2010- Ιούλιος 2010. 

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι 
Μονάδα 

Μέτρησης Απρ-10 

Μαϊ-

10 

Ιοσλ-

10 

Ιοσι-

10 

pH   9,15 9,31 8,64 9,14 

Ηιεθηρηθή αγωγηκόηεηα κS/cm 3420 4446 6836 9500 

Ιόληα Ναηρίοσ Na+ mg/L 896,5 1824,2 1023,2 2099,3 

Ιόληα Καιίοσ Κ+ mg/L 21,92 47,78 16 57,49 

Ιόληα Αζβεζηίοσ Ca2+ mg/L 44,03 63,95 27,36 37,44 

Ιόληα Μαγλεζίοσ Mg2+ mg/L 97,64 203,98 101,39 229,4 

Φζορηούτα Ιόληα F- mg/L 2,732 3,206 5,797 3,519 

Χιωρηούτα Ιόληα Cl- mg/L 1249,3 1719,7 1426,6 2078,7 

Βρωκηούτα Ιόληα Br- mg/L 2,402 n.d. 2,872 3,778 

Νηηρώδε Ιόληα NO2
- mg/L n.d. n.d. n.d. n.d. 

Νηηρηθά Ιόληα ΝΟ3
- mg/L n.d. 2,038 1,882 0,798 

Φωζθορηθά Ιόληα PO4
-3 mg/L n.d. n.d. n.d. n.d. 

Θεηηθά Ιόληα SO4
-3 mg/L 1283,85 916,43 1342,75 1992,5 

Οιηθό Άδωηο mg/L 3,35 3,4 3,47 3,49 

Οιηθός Φώζθορος mg/L 0,2 0,19 0,2 0,2 

TOC mg/L 95,8 65,8 87,9 92,4 
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Πίνακας Α.3 Αποτελέσματα παρακολούθησης των βαρέων μετάλλων(Μόλυβδος και 

Μαγγάνιο)  στον υγρότοπο Κορώνεια την περιόδο  Ιούνιος 2009-Ιούνιος 2010.  

ΒΑΡΔΑ ΜΔΤΑΛΛΑ Μολάδα 

κέηρεζες 

ΧΡΟΝΟΣ 

Ιούλ-09 Γεθ-09 Ιοσλ-10 

Μόισβδος (Pb) mg/L 0,2 n.d. n.d. 

Μαγγάληο (Mn) mg/L 17,12 4,987 4,581 

 

 

Διάγραμμα Α.1 Διάγραμμα βροχοπτώσεων την περίοδο Ιούλιος 2009 έως Ιούλιος 2010 από 

της μετρήσεις του  σταθμού του Καβαλαρίου. 
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