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1. Δηζαγφγή
Σμ πανόκ απμηεθεί ακαθμνά απμηεθεζιάηςκ ηςκ δεζβιαημθδρζώκ ηαζ ενβαζζώκ πμο
πναβιαημπμζήεδηακ ζημ πθαίζζμ ηδξ Πνμβναιιαηζηήξ ύιααζδξ ιε Αν. 270636/27.12.2019,
δ μπμία αθμνά ζηδ ζοκενβαζία ιεηαλύ ημο Σιήιαημξ Πενζααθθμκηζηώκ Γνάζεςκ ημο Γήιμο
Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ημο Μμοζείμο Γμοθακδνή Φοζζηήξ Ηζημνίαξ / Δθθδκζηό Κέκηνμ
Βζμηόπςκ - Τβνμηόπςκ (ΔΚΒΤ) βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο Ένβμο «Έθεβπμξ ηαζ
Παναημθμύεδζδ ηδξ πμζόηδηαξ ηδξ εάθαζζαξ ζημκ Όνιμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ» (πενίμδμξ
παναημθμύεδζδξ - έημξ 2020).
Σόζμ δ Οδδβία Πθαίζζμ βζα ηα Ύδαηα 1 όζμ ηαζ δ Οδδβία βζα ηδ Θαθάζζζα ηναηδβζηή 2
επζαάθθμοκ ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ πμζόηδηαξ ηςκ οδάηςκ ζηδκ επζηνάηεζα ηάεε ηνάημοξ
ιέθμοξ ώζηε ηα απμηεθέζιαηα κα πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηδ θήρδ ιέηνςκ ηαζ εκ βέκεζ
απμθάζεςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ, πνμζηαζία, δζαηήνδζδ ή απμηαηάζηαζδ ηςκ οδάηζκςκ πόνςκ.
Καζ μζ δύμ Οδδβίεξ εζζάβμοκ νζγζηέξ αθθαβέξ ζημκ έςξ ηόηε ηνόπμ παναημθμύεδζδξ ηδξ
ηαηάζηαζδξ ηςκ οδάηςκ ηαεώξ ζενανπμύκ πνώηα ηα αζμθμβζηά πμζμηζηά ζημζπεία (π.π.
θοημπθαβηηό, ιαηνμθύηδ ηαζ αββεζόζπενια, γςμαέκεμξ, ράνζα ηηθ) ηαζ πνμηάζζμοκ ηζξ
παναιέηνμοξ πμζμηζηήξ πενζβναθήξ (δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ, εθαπζζημπμίδζδ
ακενςπμβεκμύξ εοηνμθζζιμύ ηηθ) ακηίζημζπα, βζα ηδκ αλζμθόβδζδ / ηαλζκόιδζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ ηςκ οδάηςκ. ε αοηό ημ πθαίζζμ, μζ θοζζημπδιζηέξ ηαζ οδνμιμνθμθμβζηέξ
πανάιεηνμζ πνδζζιμπμζμύκηαζ ςξ οπμζηδνζηηζηέξ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ζηα μπμία ηαηαθήβεζ δ ιέηνδζδ ηςκ αζμθμβζηώκ / πενζααθθμκηζηώκ παναιέηνςκ. Ζ
εθανιμβή ηςκ δύμ Οδδβζώκ πναβιαημπμζείηαζ ζε μθόηθδνδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, ζε
ζοβηεηνζιέκμοξ ζηαειμύξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζοπκόηδηεξ
παναημθμύεδζδξ. ε ηάπμζεξ πενζπηώζεζξ, όπςξ είκαζ ηα ζδζαίηενα επζαανοιέκα ζοζηήιαηα,
δ ζοπκή ηαζ δζανηήξ παναημθμύεδζδ ηδξ πμζόηδηαξ ηςκ οδάηςκ εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα
ηδ θήρδ ιέηνςκ ηαζ απμθάζεςκ ζε ημπζηό επίπεδμ.
ε απόηνζζδ ηδξ ακςηένς ακάβηδξ, ημ Ένβμ «Έιεγρνο θαη Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο
ζάιαζζαο ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο» ζημπεύεζ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαπνμκζηήξ
παναημθμύεδζδξ ηδξ πμζόηδηαξ ηςκ οδάηςκ ημο Όνιμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ιε ηδ δδιζμονβία
ηαζ δζαηήνδζδ αάζδξ δεδμιέκςκ θοζζημπδιζηώκ παναιέηνςκ ηαζ δεζηηώκ πμζόηδηαξ
εαθαζζζκμύ κενμύ (πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δεζηηώκ εοηνμθζζιμύ) ώζηε κα πνμηείκμκηαζ,
από ημκ Γήιμ Θεζζαθμκίηδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ανιόδζμοξ θμνείξ, ιέηνα βζα ηδ
αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζηζηήξ εαθάζζζαξ πενζμπήξ. Ζ αάζδ δεδμιέκςκ είκαζ
δζαεέζζιδ πνμξ ηάεε θμνέα πμο δζεκενβεί ιεθέηεξ ή ένεοκα ζηδκ πενζμπή. Πεναζηένς, ημ
Ένβμ έπεζ ζηόπμ ηδ ζοκενβαζία, ηδ ιεηαθμνά ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ
ζηεθεπώκ ημο Σιήιαημξ Πενζααθθμκηζηώκ Γνάζεςκ ημο Γήιμο Θεζζαθμκίηδξ ώζηε ημ

1

Ζ Οδδβία Πθαίζζμ βζα ηα Ύδαηα (Οδδβία 2000/60/ΔΔ) έπεζ ζηόπμ ηδκ επίηεολδ ηδξ ηαθήξ μζημθμβζηήξ
ηαηάζηαζδξ όθςκ ηςκ επζθακεζαηώκ οδάηςκ (πανάηηζςκ, ιεηαααηζηώκ, θζικώκ, πμηαιώκ) ηςκ ηναηώκ ιεθώκ
ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ έςξ ημ έημξ 2015.
2

Ζ Οδδβία βζα ηδ Θαθάζζζα ηναηδβζηή (Οδδβία 2008/56/ΔΚ) έπεζ ζηόπμ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ
ηαθήξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ ηςκ ηναηώκ ιεθώκ ηδξ Δονςπασηήξ
Έκςζδξ έςξ ημ έημξ 2020.

ενβαζηήνζμ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ανιμδζόηδηα ημο Σιήιαημξ κα θεζημονβεί αλζόπζζηα ηαζ
απμηεθεζιαηζηά.

2. Περηοτή κειέηες
Ο Όνιμξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζύιθςκα ιε πάνηεξ ηδξ Τδνμβναθζηήξ Τπδνεζίαξ ημο
Πμθειζημύ Ναοηζημύ, μνίγεηαζ από ηδ κμδηή βναιιή πμο εκώκεζ ημ αηνςηήνζμ ηδξ
Παθζμιάκαξ ζηα δοηζηά, ιε ημ αηνςηήνζμ Μζηνό Έιαμθμ ακαημθζηά (Δζη. 1, όνζμ Α) ηαζ
απμηεθεί μοζζαζηζηά ημ ηιήια εζςηενζηά ημο Θενιασημύ Κόθπμο, μ μπμίμξ έπεζ ςξ αόνεζμ
όνζμ ηδκ ακςηένς κμδηή βναιιή ηαζ ςξ κόηζμ όνζμ ηδ κμδηή βναιιή από ημ αηνςηήνζμ
Βανδάνδξ (εηαμθέξ ημο πμηαιμύ Αλζμύ ζηα δοηζηά) έςξ ημ αηνςηήνζμ Μεβάθμ Έιαμθμ,
ακαημθζηά (Δζη. 1, όνζμ B).

Α

Β
Δηθόλα 1. Θενιασηόξ Κόθπμξ. Α: όνζμ Όνιμο Θεζζαθμκίηδξ, Β: όνζμ Θενιασημύ Κόθπμο. Mε
ηόηηζκμ πνώια ζδιεζώκμκηαζ μζ ηαθθζενβμύιεκεξ εηηάζεζξ.
Πεγή: NASA 2003

ύιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ 48392/939/2002 (ΦΔΚ 405Β/3-4-2002), δ μπμία ζοιπθήνςζε ηδκ
ΚΤΑ 19661/1982/1999, όπζ ιόκμ μ Όνιμξ Θεζζαθμκίηδξ (Α) αθθά μθόηθδνμξ μ Θενιασηόξ
Κόθπμξ (Β) πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ από απμννίρεζξ αζηζηώκ θοιάηςκ.
ημ εαθάζζζμ ηιήια ηδξ πανάηηζαξ γώκδξ ημο Θενιασημύ μζ επζπηώζεζξ ηςκ ακενώπζκςκ
δναζηδνζμηήηςκ αθμνμύκ ηονίςξ ηδ νύπακζδ, ημκ εοηνμθζζιό ηαζ ηδ θοζζηή δζαηαναπή
(Πζκ. 1). Σα θαζκόιεκα αοηά ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ θμνηίςκ ηςκ ενεπηζηώκ
μοζζώκ, ηςκ νύπςκ ηαζ ηςκ αζςνμύιεκςκ ζηενεώκ.

Πίλαθας 1. πέζδ ιεηαλύ ακενώπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ επζπηώζεςκ ζηδκ πανάηηζα γώκδ.
Γραζηερηόηεηες

Παράγοληες

Δπηπηώζεης

Αζηζημπμίδζδ
Μεηαηζκήζεζξ

Αθθαβέξ πνήζδξ βδξ, μδζηή,
ζζδδνμδνμιζηή ηαζ αενμπμνζηή
ηοηθμθμνζαηή ζοιθόνδζδ, εηαάεοκζδ
ηαζ απόννζρδ ζγήιαημξ θζιέκςκ, ηδθίδεξ
ζηδ εάθαζζα, απόννζρδ θοιάηςκ ηαζ
απμννζιιάηςκ

Δοηνμθζζιόξ, ιείςζδ ηάθορδξ ηύπςκ
μζημηόπςκ ηαζ αζμπμζηζθόηδηαξ,
μπηζηή νύπακζδ, ιείςζδ ηαζ
οθαθιύνςζδ ημο οδνμθόνμο
μνίγμκηα, νύπακζδ κενμύ, ηίκδοκμξ
αζεεκεζώκ

Γεςνβζηέξ
δναζηδνζόηδηεξ

Ακάηηδζδ βδξ, πνήζδ θζπαζιάηςκ ηαζ
γζγακζμηηόκςκ, αύλδζδ ημπαδζώκ,
αθαίνεζδ κενμύ, απόννζρδ θοιάηςκ ηαζ
απμννζιιάηςκ

Δοηνμθζζιόξ, ιείςζδ ηάθορδξ ηύπςκ
μζημηόπςκ ηαζ αζμπμζηζθόηδηαξ,
νύπακζδ κενμύ, ιείςζδ πμζόηδηαξ
εζςηενζηώκ οδάηςκ ζηδκ πανάηηζα
γώκδ

Αθθαβέξ πνήζδξ βδξ, μδζηή,
ζζδδνμδνμιζηή ηαζ αενμπμνζηή
ηοηθμθμνζαηή ζοιθόνδζδ,
θζιεκμαναπίμκεξ, αθαίνεζδ κενμύ,
θύιαηα ηαζ απμννίιιαηα

Δοηνμθζζιόξ, μπηζηή νύπακζδ,
ιείςζδ ημο οδνμθόνμο μνίγμκηα,
είζμδμξ αθιονμύ κενμύ ζημοξ
απμεέιαηα κενμύ, νύπακζδ κενμύ,
ηίκδοκμξ αζεεκεζώκ, ιείςζδ ηάθορδξ
ηύπςκ μζημηόπςκ ηαζ αζμπμζηζθόηδηαξ

Καηαζηεοή θζιέκςκ, επελενβαζία
ζπεύςκ, αθζεοηζηόξ ελμπθζζιόξ,
απόαθδηα ζπεομηαθθζενβεζώκ

Τπεναθίεοζδ, επίδναζδ ζε ιδ
αθζεοόιεκα είδδ, νύπμζ ηαζ ηδθίδεξ
πεηνεθαίςκ ζηζξ αηηέξ, ακάδεοζδ
ζγήιαημξ, νύπακζδ κενμύ, εοηνμθζζιόξ

Αθθαβέξ πνήζδξ βδξ, ζηαειμί εκένβεζαξ,
εηιεηάθθεοζδ θοζζηώκ πόνςκ,
επελενβαζία απμαθήηςκ, κενό ρύλδξ,
ακειόιοθμζ, απμλήνακζδ πμηαιώκ,
ακηζπαθζννμζαηά ειπόδζα

Ρύπακζδ κενμύ, ιείςζδ εζζόδμο
βθοημύ κενμύ ηαζ ζγήιαημξ ζηδκ
πανάηηζα γώκδ, εενιζηή νύπακζδ,
εοηνμθζζιόξ, μπηζηή νύπακζδ,
απώθεζα ηύπςκ μζημηόπςκ ηαζ
αζμπμζηζθόηδηαξ, δζάανςζδ πανάηηζαξ
γώκδξ

Σμονζζιόξ
Ακαροπή

Τδαημηαθθζένβεζεξ

Βζμιδπακία
Μεηαηνμπή εκένβεζαξ

Σα αζηζηά ηαζ αζμιδπακζηά απόαθδηα ημο πμθεμδμιζημύ ζζημύ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ μζ
απμννμέξ ηςκ βεςνβζηώκ εηηάζεςκ ζηζξ θεηάκεξ απμννμήξ ηςκ πμηαιώκ ζοκοπάνπμοκ ιε
ηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζόηδηεξ ακαροπήξ ηαζ αθζείαξ ζημκ Θενιασηό ηόθπμ. Σα ακςηένς
έπμοκ άιεζδ επίδναζδ ζηδκ ηνμθζηή ηαηάζηαζδ ημο εαθάζζζμο μζημζοζηήιαημξ, δ μπμία

επζδεζκώκεηαζ από ηα θοζζηά βκςνίζιαηα ημο ηόθπμο (ιζηνό άκμζβια, ιζηνό αάεμξ, ηίκδζδ
ημο κενμύ η.θπ.).
Ζ Δβηαηάζηαζδ Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ (ΔΔΛΘ) άνπζζε κα θεζημονβεί ημ
έημξ 1992 (www.eyath.gr). Γζα ημ απμπεηεοηζηό ζύζηδια ηδξ πόθδξ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο, δ
Δζδζηή Τπδνεζία Γδιμζίςκ Ένβςκ Ύδνεοζδξ Απμπέηεοζδξ Θεζζαθμκίηδξ (ΔΤΓΔ)
ακαθένεζ (www.eydeael.gr) όηζ «ην έηνο 2000, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ βαζηθώλ έξγωλ ηεο
βηνινγηθήο βαζκίδαο θαη ηνπ αγωγνύ δηάζεζεο, μεθίλεζε ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο λέαο
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ. Από ηα κέζα ηνπ 2000 άξρηζαλ ζηαδηαθά λα
παξαιακβάλνληαη όια ηα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ Κεληξηθό Απνρεηεπηηθό Αγωγό (ΚΑΑ) δίθηπα
αζηηθώλ ιπκάηωλ θαη από ηηο αξρέο ηνπ 2001 νδεγνύληαη γηα επεμεξγαζία πεξίπνπ 160.000
θπβηθά κέηξα αζηηθώλ ιπκάηωλ ηνπ Πνιενδνκηθνύ Σπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο εκεξεζίωο,
ελώ είρε εθηηκεζεί όηη ζα απμεζνύλ ζηα 200.000 θπβηθά κέηξα εκεξεζίωο, κε πξνζζήθε
βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ από ηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο ζηε Σίλδν, ππό
πξνϋπνζέζεηο ζπκβαηόηεηαο».
Ζ εονύηενδ πενζμπή ημο Πμθεμδμιζημύ οβηνμηήιαημξ Θεζζαθμκίηδξ απμπεηεύεηαζ ιε
αβςβμύξ μιανίςκ ηαζ αηαεάνηςκ. Οζ αβςβμί μιανίςκ ηαηαθήβμοκ ιε θοζζηή νμή ζηδ
εάθαζζα, εκώ μζ αβςβμί αηαεάνηςκ, ιέζς ημο Κεκηνζημύ Απμπεηεοηζημύ Αβςβμύ (ΚΑΑ),
ηαηαθήβμοκ ζηδ εαθάζζζα πενζμπή ημο Γαθθζημύ, αθμύ δζμπεηεοεμύκ ιέζα από αζμθμβζηό
ηαεανζζιό ζηζξ Δβηαηαζηάζεζξ Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ (ΔΔΛΘ), ζηδ ίκδμ.
Σμ απμπεηεοηζηό δίηηομ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ είκαζ πςνζζηζηό, εηηόξ ημο ηέκηνμο ηδξ, όπμο ημ
δίηηομ είκαζ πακημννμσηό.
H εηαζνεία θεζημονβεί ηδκ Δ.Δ.Λ.Θ., δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδ ίκδμ ηαζ δέπεηαζ ηαεδιενζκά
πενί ηζξ 150.000 - 160.000 m3/d θοιάηςκ, εκώ μζ δοκαηόηδηέξ ηδξ θηάκμοκ ηζξ 296.000 m3/d.
Ζ ΔΤΑΘ Α.Δ. ιενζικά ώζηε ηα επελενβαζιέκα θύιαηα κα δζμπεηεύμκηαζ ζημκ εοαίζεδημ
απμδέηηδ, ημ Θενιασηό, ζύιθςκα ιε ημοξ ζζπύμκηεξ πενζααθθμκηζημύξ όνμοξ. Ζ ζοθθμβή
ηςκ αζηζηώκ θοιάηςκ από ημ ζύκμθμ (98%) ηδξ πενζμπήξ δζηαζμδμζίαξ ηδξ ηαζ δ
επελενβαζία ημοξ ζε ααειό 92%-96% ζε ηζιέξ μνβακζημύ θμνηίμο, 365 ιένεξ ημ πνόκμ ηαζ
24 ώνεξ ημ 24ςνμ, απμηεθμύκ ηονίανπμ ζηόπμ ηδξ εηαζνείαξ. Σα ηαεανζζιέκα απόαθδηα
δζαηίεεκηαζ ηαηόπζκ ζημκ ηεκηνζηό ηόθπμ απμθμνηίγμκηαξ ημκ όνιμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ.
Πανάθθδθα, εθανιόγεηαζ ζε ενεοκδηζηό επίπεδμ δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ
επελενβαζιέκςκ θοιάηςκ ζηδκ άνδεοζδ ηζ μ ειπθμοηζζιόξ ημο οπόβεζμο οδνμθόνμο
μνίγμκηα ιε πεναζηένς επελενβαζιέκα θύιαηα ιεηά ηδ αζμθμβζηή ημοξ επελενβαζία.

3. Μέζοδος
3.1. ηαζκοί δεηγκαηοιευίας
Ωξ πενζμπή ιεθέηδξ / παναημθμύεδζδξ μνίγεηαζ μ Όνιμξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ (από ηζξ παθζέξ
εηαμθέξ ημο Αλζμύ, Παθζμιάκα, έςξ ημ Μζηνό Έιαμθμ - Καναιπμονκάηζ).
Ζ επζθμβή ηςκ ζηαειώκ δεζβιαημθδρίαξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηνόπμ, ώζηε κα οπάνπεζ
ζοκέπεζα ζηζξ πνόζθαηεξ ιεηνήζεζξ (ημζκά ζδιεία ιε ημ πνόβναιια Black Sea Basin 20072013), αθθά ηαζ από παθαζόηενεξ ιεθέηεξ. ηόπμξ είκαζ δ ζοκεπήξ ηαηαβναθή ηςκ
δεδμιέκςκ ηαζ δ δδιζμονβία ζηακήξ πνμκμζεζνάξ, ώζηε κα ηαείζηαηαζ πζμ πθήνδξ δ ιεθέηδ
ηδξ ελέθζλδξ ημο μζημζοζηήιαημξ ημο Όνιμο ηαζ ηςκ ηάζεςκ ημο επζπέδμο εοηνμθζζιμύ πμο
ημ παναηηδνίγμοκ. Σα ζδιεία ηςκ ιεηνήζεςκ είκαζ δέηα: ηα πέκηε είκαζ πανάηηζα ζδιεία
(LP1-LP5) ηαζ ηα οπόθμζπα πέκηε πεθαβζηά ζημκ Όνιμ (SP1-SP5) (Δζη. 2).

Δηθόλα 2. Ζ πενζμπή ιεθέηδξ ιε ημ δίηηομ ζδιείςκ (πανάηηζα LP1-LP5 ηαζ πεθαβζηά SP1-SP5)
ιεηνήζεςκ ηαζ δεζβιαημθδρζώκ, βζα ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ πμζόηδηαξ ημο εαθάζζζμο
πενζαάθθμκημξ ημο Όνιμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ.
Πεγή: Google Earth, 2016

3.2. Γεηγκαηοιευίες
Οζ δεζβιαημθδρίεξ ζηα πνμηαεμνζζιέκα ζδιεία ιέηνδζδξ οθμπμζμύκηαζ από ηδκ
επζζηδιμκζηή μιάδα ημο ΔΚΒΤ ζε ζοκενβαζία ιε ζηεθέπδ ημο Σιήιαημξ Πενζααθθμκηζηώκ
Γνάζεςκ. Σα δείβιαηα ιεηαθένμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ημο ΔΚΒΤ ηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ημο
Σιήιαημξ Πενζααθθμκηζηώκ Γνάζεςκ ημο Γήιμο Θεζζαθμκίηδξ. Πνζκ από ηάεε ενβαζία
πεδίμο, ζοθθέβμκηαζ ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ.

Οζ δεζβιαημθδρίεξ πναβιαημπμζμύκηαζ ζε ιδκζαία αάζδ. οβηεηνζιέκα, μ ζηόπμξ είκαζ δ
πνμκζηή απόζηαζδ ιεηαλύ δύμ δεζβιαημθδρζώκ (επζζηέρεςκ ζημ πεδίμ) κα είκαζ πενί ηζξ 30
διένεξ ηαζ όπζ απθώξ δ ηάθορδ ηςκ διενμθμβζαηώκ ιδκώκ.
Ζ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ από όθμοξ ημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP) πναβιαημπμζείηαζ ηδκ
ίδζα ιένα. Ζ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ από ημοξ πανάηηζμοξ ζηαειμύξ (LP) πναβιαημπμζείηαζ
ζοκήεςξ ιε δζαθμνά ιίαξ έςξ δύμ διενώκ από ηδ δεζβιαημθδρία ηςκ πεθαβζηώκ ζηαειώκ,
ώζηε κα πενζμνίγεηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ επζηναημύκηςκ ζοκεδηώκ πμο είκαζ
δοκαηόκ κα επδνεάγμοκ ηάπμζεξ παναιέηνμοξ π.π. δζαθάκεζα ζηήθδξ κενμύ, ηοιαηζζιό η.θπ.
Καηά ηδ θεηζκή πενίμδμ (έημξ 2020), μζ ενβαζίεξ πναβιαημπμζήεδηακ ηακμκζηά, ιε
ιμκαδζηέξ ελαζνέζεζξ ημοξ ιήκεξ Ηακμοάνζμ 2020 (ηαηά ημκ μπμίμ δεκ πναβιαημπμζήεδηε
δεζβιαημθδρία θόβς επζηνάηδζδξ ακηίλμςκ ηαζνζηώκ ζοκεδηώκ) ηαζ ημκ ιήκα Απνίθζμ 2020
(ηαηά ημκ μπμίμ ηδνύπεδηε πνμζςνζκή ακαζημθή ενβαζζώκ πεδίμο θόβς Covid-19).
Πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεεί μ ζοκμθζηόξ ανζειόξ δεζβιαημθδρζώκ (12 δεζβιαημθδρίεξ) εκηόξ
ηδξ πνμκζηήξ πενζόδμο ηδξ Πνμβναιιαηζηήξ ύιααζδξ, απμθαζίζεδηε δ δζεκένβεζα επζπθέμκ
ιεηνήζεςκ ηαηά ημοξ δύμ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ηδξ ύιααζδξ, Νμέιανζμ ηαζ Γεηέιανζμ 2020,
ακά δεηαπεκεήιενμ. Οζ εκ θόβς ιήκεξ επζθέπεδηακ ηαεώξ θαίκεηαζ πςξ απμηεθμύκ ημοξ
ιήκεξ ιε ηα θζβόηενα δεδμιέκα, θόβς ηδξ επζηνάηδζδξ δοζιεκώκ ηαζνζηώκ ζοκεδηώκξ ζηδκ
πενζμπή, ηαηά ηδκ εκ θόβς πενίμδμ.
Οζ δεζβιαημθδρίεξ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηδξ ζύκεεζδξ ηδξ θςηόθζθδξ εαθάζζζαξ
ιαηνμπθςνίδαξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε ηέζζενζξ εέζεζξ ζηδκ εονύηενδ πενζμπή (Καθμπώνζ,
Θεζζαθμκίηδ-Θ. μθμύθδ, ειπμνζηό ηέκηνμ Florida, Αβία Σνζάδα), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εενιήξ ηαζ ροπνήξ πενζόδμο.

3.3. Παράκεηροη παραθοιούζεζες
3.3.1. Μεηπήζειρ ζηο πεδίο
Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δεζβιαημθδρζώκ πναβιαημπμζμύκηαζ ηα αηόθμοεα:
- Πνμζδζμνζζιόξ εύθςηδξ γώκδξ ιε ημκ δίζημ ημο Secchi ηαζ ιέβζζημο αάεμοξ ζδιείμο
δεζβιαημθδρίαξ.
- Μέηνδζδ, ιε ηδ πνήζδ πμθοπαναιεηνζημύ μνβάκμο ημο pH, ηδξ αθαηόηδηαξ ηαζ ηδξ
αβςβζιόηδηαξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ, ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ, ηδξ
ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημνεζιμύ (%) ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο ζε μθόηθδνδ ηδ
ζηήθδ ημο κενμύ (ακά ιέηνμ).
- Μέηνδζδ, ιε ηδ πνήζδ αοημβναθζημύ μνβάκμο CTD ((SBE 19plus V2 SeaCAT CTD),
ηδξ εενιμηναζίαξ, αθαηόηδηαξ, αβςβζιόηδηαξ ηαζ ημο αάεμοξ ζε μθόηθδνδ ηδ ζηήθδ ημο
κενμύ.
- οθθμβή εκζαίμο δείβιαημξ κενμύ (integrated sample) βζα ηδ ιέηνδζδ πθςνμθύθθδξ α
ηαζ ενεπηζηώκ ζόκηςκ. Σμ δείβια πνμένπεηαζ από μθόηθδνδ ηδκ εύθςηδ γώκδ ιε
αοηόιαημ δεζβιαημθήπηδ Hydrobios. ημοξ ζηαειμύξ SP2 ηαζ SP3 όπμο ημ αάεμξ είκαζ
πμθύ ιζηνό (<3m) θαιαάκμκηαζ ακαιειεζβιέκα δείβιαηα από ηδκ εύθςηδ γώκδ.

- οθθμβή εκζαίμο δείβιαημξ κενμύ (πμζμηζηό δείβια – ζοκηήνδζδ ιε Lugol) από ηδκ
εύθςηδ γώκδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιό θοημπθαβηηζηώκ μνβακζζιώκ ζε επίπεδμ βέκμοξ
ημοθάπζζημκ ηαζ ηδ ιέηνδζδ ηδξ αθεμκίαξ, ζημ ενβαζηήνζμ.
- οθθμβή δεζβιάηςκ ιαηνμθοηώκ βζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ ζύκεεζδξ ηδξ εαθάζζζαξ
αθάζηδζδξ, από ηέζζενζξ εέζεζξ ζηδκ εονύηενδ πενζμπή ημο Θενιασημύ ηόθπμο. Σα
δείβιαηα ζοθθέβμκηαζ είηε ιε ιπόηεξ (αάεδ έςξ 1,5m) είηε ιε αοηόκμιδ ηαηάδοζδ (αάεδ
>1,5m) ηαζ ζοκηδνμύκηαζ ζε 3-5% θμνιαθδεΰδδ βζα 24 ώνεξ. Αθμύ λεπθοεμύκ ιε
δζδεδιέκμ εαθαζζζκό κενό ιεηαθένμκηαζ ζε 70% αζεακόθδ, ζε εενιμηναζία 4oC.
Ζ απμοζία όπμζςκ ιεηνήζεςκ μθείθεηαζ ζε αθάαδ ηαζ πνόκμ επζδζόνεςζδξ ηςκ μνβάκςκ.

3.3.2. Μεηπήζειρ ζηο επγαζηήπιο
Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ εαθάζζζαξ πενζμπήξ ηαζ ηδκ πμζόηδηα ημο
κενμύ ζε ηάεε ζηαειό πνμζδζμνίγμκηαζ μζ αηόθμοεεξ πανάιεηνμζ:
1) Tα ζόκηα αγώημο κζηνώδδ (NO2-), κζηνζηά (NO3-) ηαζ αιιςκζαηά (NH4+), ηα
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μνεμθςζθμνζηά ζόκηα (PO4 ) ηαζ ηα πονζηζηά ζόκηα (SiO4 ).
2) Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ α.
3) Ζ ζύκεεζδ ηαζ δ αθεμκία ηςκ θοημπθαβηηζηώκ μνβακζζιώκ.
Σα δείβιαηα ημο κενμύ δζδεμύκηαζ ιε δειό GF/F ηαζ μ πμζμηζηόξ πνμζδζμνζζιόξ ηςκ ζόκηςκ
πναβιαημπμζείηαζ ιε ακαθοηζηέξ ιεεόδμοξ ζύιθςκα ιε ημοξ Strickland & Parsons (1967) ηαζ
Liddicoat et al. (1974 & 1976) (αιιςκζαηό άγςημ).
Ο πνμζδζμνζζιόξ ηδξ πθςνμθύθθδξ α πναβιαημπμζείηαζ ιε εηπύθζζδ από ημοξ δειμύξ ζε
δζάθοια 90% αηεηόκδξ ιε ημνεζιέκμ δζάθοια MgCO3 (1%w/v) βζα 18-24 ώνεξ ηαζ πνήζδ
ηνζπνςιαηζηήξ ελίζςζδξ (Jeffrey & Humphrey 1975). Ζ πθςνμθύθθδ α ζημοξ πανάηηζμοξ
ζηαειμύξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε θεμνζζιόιεηνμ ηύπμο Turner Trilogy, ζύιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ
Holm-Hansen et al. (1965) (απεοεείαξ ιέηνδζδ ιμκάδςκ θεμνζζιμύ ηαζ ιέηνδζδ
ζοβηέκηνςζδξ, ιεηά από εηπύθζζδ ζε δζάθοια 90% αηεηόκδξ).
Ζ ζύκεεζδ ηαζ δ αθεμκία ημο θοημπθαβηημύ πνμζδζμνίγεηαζ ζημ ενβαζηήνζμ,
πνμζδζμνίζεδηε ζε ακάζηνμθμ ιζηνμζηόπζμ ιε ηδ ιέεμδμ Utermöhl (IOC-UNESCO 2010).
Ζ ακαβκώνζζδ ηςκ εαθάζζζςκ ιαηνμθοηώκ (επζηναημύζεξ ηαλζκμιζηέξ ιμκάδεξ ζε ηάεε
πενζμπή) πναβιαημπμζήεδηε ζημ ενβαζηήνζμ, ζε ζηενεμζηόπζμ Leica S9i ηαζ ιζηνμζηόπζμ
Olympus BH2-RFCA. Γζα ηδκ ακαβκώνζζή ημοξ πνδζζιμπμζήεδηακ πθςνζδζημί ηαηάθμβμζ
ηαζ πνμδβμύιεκεξ ιεθέηεξ βζα ηδκ πενζμπή ημο Θενιασημύ όπςξ Haritonidis S. & Tsekos I.
1975, Νζημθαΐδδξ Γ. 1985, Coppejans E. 1983, Ονθακίδδξ η.ά. 1997 η.ά.

4. Αποηειέζκαηα - σδήηεζε
4.1. Γηαθάλεηα
Ζ ιέηνδζδ ημο αάεμοξ ημο δίζημο Secchi πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο αάεμοξ ηδξ
εύθςηδξ γώκδξ δδθαδή ημ άκς ζηνώια ημο κενμύ όπμο απακηά ημ ιέβζζημ ηδξ αοηόηνμθδξ
αζμιάγαξ.

Δηθόλα 3. Μεηααμθή ηδξ δζαθάκεζαξ ηδξ ζηήθδξ ημο κενμύ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (δίζημξ
Secchi) ηαζ ημο αάεμοξ ηδξ εύθςηδξ γώκδξ βζα ημ έημξ 2020.

ημοξ νδπμύξ ζηαειμύξ, δ εύθςηδ γώκδ ζε όθεξ ηζξ δεζβιαημθδρίεξ έθηαζε έςξ ημ ιέβζζημ
αάεμξ (~2,5 m). Μεηαλύ ηςκ ααεέςκ ζηαειώκ, ιζηνόηενδ δζαθάκεζα πανμοζίαζε μ SP4 πμο
ανίζηεηαζ ημκηά ζημ ειπμνζηό θζιάκζ. Πζεακώξ αοηό μθείθεηαζ ζηδκ ακάδεοζδ πμο
πνμηαθείηαζ από ηδκ ηίκδζδ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνόηενςκ ζηαθώκ ηαε’ όθδ ηδ δζάνηεζα ημο
έημοξ ζημ ηιήια αοηό ημο όνιμο (Δζη. 2, 3). Οζ ζηαειμί SP1 ηαζ SP5 (ζηαειμί ιε ημ
ιεβαθύηενμ αάεμξ) πανμοζίαζακ ηζξ ορδθόηενεξ ηζιέξ δζαθάκεζαξ. Οζ δζαθμνέξ αοηέξ ιεηαλύ
ηςκ ηζιώκ ζημοξ ζηαειμύξ ζοκάδμοκ ιε ηζξ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ μθζηώκ αζνμύιεκςκ ζηενώκ
ζηδκ επζθάκεζα ημο κενμύ (Δζη. 4).

Δηθόλα 4. Καηακμιή ηςκ μθζηώκ αζςνμύιεκςκ ζηενεώκ ζςιαηζδίςκ (TDS) ζημοξ πεθαβζημύξ
ζηαειμύξ βζα ημ έημξ 2020.

4.2. Φσζηθοτεκηθές παράκεηροη
4.2.1. Θεπμοκπαζία
Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ζημοξ πέκηε πεθαβζημύξ ζηαειμύξ βζα ημ 2020
θαίκεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 5-9.

Δηθόλα 5. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ ζημκ ζηαειό SP1 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 6. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ ζημκ ζηαειό SP2 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 7. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ ζημκ ζηαειό SP3 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 8. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ ζημκ ζηαειό SP4 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 9. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμύ ζημκ ζηαειό SP5 βζα ημ έημξ 2020.

ημκ ζηαειό SP1 (Δζη. 5) δ εενιμηναζία ημο κενμύ πανμοζζάγεζ μιμζόιμνθδ ηαηακμιή ιε
ημ αάεμξ ηαηά ηδ ροπνή πενίμδμ (Φεα. – Μανη. 2020 ηαζ επη. - Γεη. 2020). ηδ δζάνηεζα
ηςκ εενιώκ ιδκώκ (Μάζ. – Αύβ. 2020), δ εενιμηναζία έςξ ~7m είκαζ ζηαεενή, ιεζώκεηαζ
έςξ >15m ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παναιέκεζ λακά ζηαεενή έςξ ημκ ποειέκα.
Πανόιμζα ιε ημκ ζηαειό SP1, έκημκδ ιεηααμθή ηδξ ηαηαηόνοθδξ ηαηακμιήξ ηδξ
εενιμηναζίαξ παναηδνήεδηε ζημοξ δύμ άθθμοξ ααεείξ ζηαειμύξ, SP4 ηαζ SP5 (Δζη. 7 ηαζ
8). ημοξ ζηαειμύξ αοημύξ, ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάζ. – Αοβ. 2020, ροπνόηενμ κενό
ηοηθμθμνμύζε πθδζζέζηενα ζημκ ποειέκα. Ηδζαίηενα ημοξ ιήκεξ Ημύκζμ ηαζ Ημύθζμ 2020,
ζημοξ ζηαειμύξ SP4 ηαζ SP5, παναηδνήεδηε ζηνςιάηςζδ. Γεκζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
πεζιώκα ηαζ ηδκ ανπή ηδξ άκμζλδξ δεκ παναηδνήεδηε έκημκδ ιεηααμθή ηδξ ηαηαηόνοθδξ
ηαηακμιήξ ηδξ εενιμηναζίαξ.
ημοξ νδπμύξ ζηαειμύξ SP2 ηαζ SP3 (Δζη. 6, 7) δεκ παναηδνήεδηε ζηνςιάηςζδ μύηε ιε ημ
αάεμξ μύηε ιε ηδκ επμπή ηαεώξ δ ακάιεζλδ είκαζ πθήνδξ ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ.

4.2.2. Αγωγιμόηηηα
Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ ζημοξ πέκηε πεθαβζημύξ ζηαειμύξ βζα ημ 2020
θαίκεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 10-14.
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Δηθόλα 10. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό SP1 ημ 2020.

Δηθόλα 11. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό SP2 ημ 2020.

Δηθόλα 12. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό SP3 ημ 2020.

Δηθόλα 13. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό SP4 ημ 2020.

Δηθόλα 14. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό SP5 ημ 2020.

Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ ζε ιζα εαθάζζζα πενζμπή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
αθαηόηδηα, ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ (Pawlowicz 2012). Ζ αβςβζιόηδηα είκαζ ακάθμβδ
ιε ηδκ αθαηόηδηα (Ehrhard 1969) ηαζ δ εενιμηναζία ημο κενμύ επδνεάγεζ έκημκα ηδκ
αβςβζιόηδηα (Dauphinee et al. 1977). Ζ πίεζδ επδνεάγεζ ηδκ αβςβζιόηδηα ημο κενμύ
ιεηααάθθμκηαξ ηδκ ποηκόηδηά ημο ηαζ επμιέκςξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζόκηςκ (Bradshaw et
al. 1965).
ημκ ζηαειό SP1 (Δζη. 10), ιε ελαίνεζδ ημοξ ιήκεξ Φεανμοάνζμ ηαζ Μάζμ 2020, δ ηαηακμιή
ιε ημ αάεμξ ηδξ αβςβζιόηδηαξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ ειθακίγεζ πανόιμζμ πνόηοπμ. Σμοξ
ιήκεξ Ημύκζμ, Ημύθζμ ηαζ Αύβμοζημ 2020, ροπνόηενμ ηαζ ποηκόηενμ κενό ηοηθμθμνμύζε
ηάης από ημ αάεμξ ημο δίζημο Secchi, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ροπνμύξ ιήκεξ (ΟηηώανζμξΓεηέιανζμξ 2020), ηαηά ημοξ μπμίμοξ επζηνάηδζε πθήνδξ ακάιζλδ ηδξ ζηήθδξ ημο κενμύ.
ημκ νδπό ζηαειό ηδξ δοηζηήξ αηηήξ ημο όνιμο SP2 (Δζη. 11), μζ ιάγεξ ροπνόηενμο κενμύ
ηαζ ορδθόηενδξ αβςβζιόηδηαξ πμο εκημπίζεδηακ ηάης από ημ 1m από ημκ Μάνηζμ έςξ ημκ
Ημύθζμ 2020, πζεακώξ πνμένπμκηαζ από ηα ακηθζμζηάζζα ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηζξ εηθμνηίζεζξ ηςκ
πμηαιώκ. Σμ οπόθμζπμ έημξ, εενιόηενμ ηαζ ποηκόηενμ κενό ηοηθμθμνμύζε ααεύηενα, ηάης
από ημ 0,5 m πενίπμο.
Ζ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ αβςβζιόηδηαξ ζημκ ζηαειό SP3 (Δζη. 12)
επδνεάγεηαζ απεοεείαξ ηονίςξ από ημ άκαθμ κενό ημο Γαθθζημύ. Σμοξ ιήκεξ Ημύκζμ ηαζ
Νμέιανζμ έςξ ιέζα Γεηειανίμο 2020, δ ηαηακμιή αοηή ήηακ πανόιμζα ιε ημκ βεζημκζηό
νδπό ζηαειό SP2 μ μπμίμξ επδνεάγεηαζ ηονίςξ από ηζξ εηθμνηίζεζξ ηςκ παναηείιεκςκ
ακηθζμζηαζίςκ.
ημκ ζηαειό SP4 (Δζη. 13), μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ημκηά ζημ θζιάκζ, δ ιεηααμθή ιε ημ αάεμξ
ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ αβςβζιόηδηαξ ειθάκζζακ πανόιμζμ πνόηοπμ, εηηόξ από ημκ ιήκα
Νμέιανζμ 2020.
ημκ ζηαειό πμο ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο όνιμο SP5 (Δζη. 14), δ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή
ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ αβςβζιόηδηαξ ειθακίγεζ πανόιμζμ πνόηοπμ ηαηά ημ ιεβαθύηενμ
ιένμξ ημο έημοξ 2020 ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπόθμζπμοξ ζηαειμύξ, έκδεζλδ όηζ ζηδκ πενζμπή
εηείκδ δ επίδναζδ ηδξ εζζνμήξ οδάηζκςκ ιαγώκ από ηδ πένζμ είκαζ δ αζεεκέζηενδ.
Γεκζηώξ, ζημοξ ηνεζξ ααεείξ ζηαειμύξ (SP1, SP4 ηαζ SP5), ημοξ ιήκεξ Ημύκζμ ηαζ Ημύθζμ
2020, δ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ αβςβζιόηδηαξ ειθακίγεζ πανόιμζμ πνόηοπμ, ιε
εενιέξ οδάηζκεξ ιάγεξ ζηδκ επζθάκεζα έςξ ημ αάεμξ ημο δίζημο Secchi ηαζ ροπνόηενεξ ιε
ιεβαθύηενδ αβςβζιόηδηα πνμξ ημκ ποειέκα. Ωζηόζμ, ζημοξ δύμ νδπμύξ ζηαειμύξ (SP2 ηαζ
SP3), δ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ αβςβζιόηδηαξ δεκ πανμοζίαζακ
ζοβηεηνζιέκδ ηάζδ, βεβμκόξ πμο πζεακώξ κα μθείθεηαζ ζημ ιζηνό αάεμξ ηδξ δοηζηήξ αηηήξ
ηαζ ζηδκ είζμδμ άκαθμο κενμύ από ηα ακηθζμζηάζζα ηαζ ημοξ πμηαιμύξ.
Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημοξ πανάηηζμοξ
ζηαειμύξ θαίκεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 15-18 πμο αημθμοεμύκ.

Δηθόλα 15. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό LP2 (Λζιάκζ)
ημ 2020.

ημκ ζπεηζηά ααεή ζηαειό LP2 (Λζιάκζ), ημοξ ιήκεξ Ημύκζμ, επηέιανζμ ηαζ Γεηέιανζμ
2020, δ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ πανμοζίαζακ
δζαθμνεηζηή ιμνθή (Δζη. 15). οβηεηνζιέκα, δ εενιμηναζία αολακόηακ από ηδκ επζθάκεζα
έςξ ηα 4-6 m ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πανέιεζκε ζηαεενή. Σμκ Ημύκζμ ηαζ ημκ επηέιανζμ 2020,
κενό παιδθόηενδξ αβςβζιόηδηαξ οπήνπε ζηα 4-8 m. Σμοξ οπόθμζπμοξ ιήκεξ, δ ηαηαηόνοθδ
ηαηακμιή ηςκ δύμ παναιέηνςκ ήηακ πανόιμζα.

Δηθόλα 16. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό LP3
(Μαηεδμκία Παθθάξ) ημ 2020.

ημκ νδπό ζηαειό LP3 (Μαηεδμκία Παθθάξ), δ ιεηααμθή ηδξ αβςβζιόηδηαξ ηαζ ηδξ
εενιμηναζίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ αάεμξ ήηακ πανόιμζεξ εηηόξ από ημοξ ιήκεξ Φεανμοάνζμ ηαζ
Μάνηζμ 2020 (Δζη. 16). Σμοξ δύμ αοημύξ ιήκεξ, ζημ ακώηενμ ζηνώια κενμύ (0,8 m), δ
εενιμηναζία ιεζςκόηακ, εκώ δ αβςβζιόηδηά ημο αολακόηακ.

Δηθόλα 17. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό LP4 (Μέβανμ
Μμοζζηήξ) ημ 2020.

ημκ ζηαειό LP4 (Μέβανμ Μμοζζηήξ), θαίκεηαζ όηζ δ ηαηακμιή αβςβζιόηδηαξ ηαζ
εενιμηναζίαξ ήηακ πανόιμζεξ όθμοξ ημοξ ιήκεξ ημο έημοξ 2020, ημ μπμίμ πζεακώξ μθείθεηαζ
ζηδκ ηθεζζηή ιμνθμθμβία ηδξ πενζμπήξ (Δζη. 17).

Δηθόλα 18. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ αβςβζιόηδηαξ (ηαζ εενιμηναζίαξ) ζημκ ζηαειό LP5
(Κεθθάνζμξ όνιμξ) ημ 2020.

ημκ νδπό ζηαειό LP5 (Κεθθάνζμξ όνιμξ), δ αβςβζιόηδηα ηαζ δ εενιμηναζία είπακ
πανόιμζα ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή. Ζ εενιμηναζία όζμ ηαζ δ αβςβζιόηδηα ημοξ εενιμύξ
ιήκεξ ήηακ ζηαεενέξ ζε ζπέζδ ιε ημ αάεμξ. Όιςξ, πανά ημ ιζηνό αάεμξ, ημκ Γεηέιανζμ
2020 παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηάης από ηα 0,5-0,8 m αάεμξ ιε πανόιμζα
ιείςζδ ηςκ δζαθοιέκςκ ζόκηςκ.

4.2.3. pH
Οζ ηζιέξ ημο pH ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (2020) θαίκμκηαζ ζηδκ Δζηόκα 19.

Δηθόλα 19.
ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα ημ έημξ

Μεηνήζεζξ pH ζημοξ πεθαβζημύξ
2020.

ε ιζα εαθάζζζα πενζμπή, δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ενεπηζηώκ αολάκεζ ηδ αζμιάγα ημο
θοημπθαβηημύ ηαζ δ ακηίζημζπδ δέζιεοζδ ημο ακόνβακμο άκεναηα ηαηά ηδκ εκζζποιέκδ
θςηoζοκεεηζηή δναζηδνζόηδηα αολάκεζ ημ pH ζηδ ζηήθδ ημο κενμύ (Wei-Jun Cai et al.
2011, Flynn et al. 2015). Σμ έημξ 2020, δ μλύηδηα ημο κενμύ ζημκ όνιμ ηοιάκεδηε ιεηαλύ
pH 6,53 ηαζ 8,65 ηαζ δ ιέζδ ηζιή βζα όθμοξ ημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ ήηακ 8,14. Σμκ
Αύβμοζημ ιεηνήεδηε δ ορδθόηενδ μλύηδηα (pH 7,7) ζε όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ. Σμκ
Γεηέιανζμ 2020, ζημοξ δομ αααεείξ ζηαειμύξ (SP2, SP3) πμο επδνεάγμκηαζ απεοεείαξ, μ
πνώημξ από ηα απμζηναββζζηζηά ύδαηα ηςκ ηαθθζενβμύιεκςκ εηηάζεςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ μ
δεύηενμξ από ηδκ εζζνμή ημο Γαθθζημύ, ακζπκεύεδηακ εζζνμέξ ιε πμθύ παιδθή μλύηδηα (pH
6,89 ηαζ 6,53 ακηζζημίπςξ).

4.2.4. Διαλςμένο οξςγόνο
Γύμ δζαθμνεηζηέξ ιάγεξ κενμύ έπμοκ ακζπκεοεεί ακαθόβςξ ιε ηδκ επμπή ζημκ Όνιμ ημο
Θενιασημύ: άκαθμ κενό από ημοξ πμηαιμύξ ζημ επζθακεζαηό ζηνώια ηαζ ημ αθιονό κενό ημο
Βόνεζμο Αζβαίμο ζηα ιεβαθύηενα αάεδ (Kombiadou & Krestenitis 2012). Σμ εζζενπόιεκμ
άκαθμ κενό ζηδκ πενζμπή, ιαγί ιε ηδκ ηοηθμθμνία ηαζ ηδ ζηνςιάηςζδ, πζεακώξ επδνεάγμοκ
ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο, ζδζαζηένςξ ηαηά ηδκ οβνή πενίμδμ μπόηε ηαζ
επζηναημύκ ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ δζαθοιέκμο μλοβόκμο. Ζ ακηίεεηδ εζηόκα παναηδνείηαζ
ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ (ηαθμηαίνζ ηαζ θεζκόπςνμ). Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ
ζοβηέκηνςζδξ (mg/lt) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ βζα ημ
έημξ 2020 πανμοζζάγεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 20-24).

Δηθόλα 20. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ
ζημκ ζηαειό SP1 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 21. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ
ζημκ ζηαειό SP2 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 22. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ
ζημκ ζηαειό SP3 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 23. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ
ζημκ ζηαειό SP4 βζα ημ έημξ 2020.

Δηθόλα 24. Καηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (mg/L) ηαζ ημο ημνεζιμύ (%) ζε μλοβόκμ
ζημκ ζηαειό SP5 βζα ημ έημξ 2020.

οκεήηεξ έθθεζρδξ δζαθοιέκμο μλοβόκμο είκαζ δοκαηό κα επζηναηήζμοκ ζε ιζα ηθεζζηή
εάθαζζα, όπςξ μ Θενιασηόξ ηόθπμξ, όηακ μζ αζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ αοηό
ηαηακαθώκεηαζ (ακαπκμή, αζμ-απμζημδόιδζδ) οπενηενμύκ εηείκςκ ηδξ εζζόδμο ημο ζημ
κενό. Ζ έθθεζρδ μλοβόκμο είκαζ δοκαηό κα πνμηθδεεί από ημκ ζοκδοαζιό ηδξ πενζμνζζιέκδξ
ηοηθμθμνίαξ ημο κενμύ (ελαζηίαξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ αηηήξ ηαζ ηδξ ζηνςιάηςζδξ ηδξ
εενιμηναζίαξ) ηαζ ηδξ απμζημδόιδζδξ μνβακζηήξ ύθδξ ηαεώξ αοηή ηαεζγάκεζ από ηα
ακώηενα ζηνώιαηα. ηδκ πενίπηςζδ ημο Θενιασημύ ηόθπμο πζεακώξ μ ζοκδοαζιόξ ηςκ δύμ
αζηίςκ κα πνμηαθεί ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ απμεειάηςκ ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο, ζε επίπεδα
ςζηόζμ πμο δεκ είκαζ ακδζοπδηζηά.
ημοξ ααεύηενμοξ ζηαειμύξ ημο όνιμο SP1, SP4 ηαζ SP5 (Δζη. 20, 23 ηαζ 24), έκημκδ ήηακ
δ ιείςζδ ημο ημνεζιμύ από ηδκ επζθάκεζα πνμξ ημκ ποειέκα (ζε αάεδ >15m) ηαηά ηζξ
εενζκέξ δεζβιαημθδρίεξ (Ημύκζμξ, Ημύθζμξ, Αύβμοζημξ, επηέιανζμξ 2020). ε αοημύξ ημοξ
ζηαειμύξ, ηαηά ηζξ πεζιενζκέξ δεζβιαημθδρίεξ, παναηδνήεδηακ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ
μλοβόκμο ζηδκ επζθάκεζα (οπενημνεζιόξ). Μζα από ηζξ πζεακέξ αζηίεξ βζα αοηό ιπμνεί κα
είκαζ μ έκημκμξ ηοιαηζζιόξ πμο αολάκεζ ηδκ ακάιεζλδ ημο κενμύ ιε ημκ αένα.
ημοξ νδπμύξ ζηαειμύξ SP2 ηαζ SP3 (Δζη. 21 ηαζ 22), εκδεπμιέκςξ θόβς ημο ιζηνμύ αάεμοξ,
δ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο ηαζ ημο ημνεζιμύ δεκ
πανμοζζάγμοκ έκημκεξ ιεηααμθέξ. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ζδιεζώεδηε πμζμζηό έκδεζλδξ
ακμλίαξ.
ημκ ζηαειό SP4 (Δζη. 23), μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ημκηά ζημ θζιάκζ, από ημκ Ημύκζμ έςξ ημκ
επηέιανζμ 2020 ηαζ από ημ αάεμξ 4-5 m, δ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο
ιεζςκόηακ έςξ ηζξ παιδθέξ ηζιέξ πμο ιεηνήεδηακ ημκηά ζημκ ποειέκα (3-6 mg/L).
Πανόιμζμ θαζκόιεκμ παναηδνήεδηε ηαζ ζημκ ζηαειό SP5 ηαηά ημοξ εενζκμύξ ιήκεξ. Σμ
ιέβζζημ αάεμξ ζημκ ζηαειό αοηό είκαζ ηαηά ζπεδόκ 5m ιεβαθύηενμ από ημκ SP4 ηαζ ημ
παιδθόηενμ πμζμζηό ημνεζιμύ παναηδνήεδηε ηάης από ηα ηεθεοηαία 5m. Μόκμ ημκ
Αύβμοζημ 2020 ακζπκεύεδηε ακμλζηό (0,2 mg/L) ζηνώια κενμύ ζημκ ζηαειό SP5 ημκηά
ζημκ ποειέκα (19m), βεβμκόξ πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ςζηόζμ ζηδκ πόκηζζδ ημο
δθεηηνμδίμο ημο πμθοπαναιεηνζημύ μνβάκμο ζε ζδιείμ όπμο ενπόηακ ζε επαθή ιε ημ ίγδια.

4.2.5. Θπεπηικά ιόνηα
Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ πνςημβεκμύξ παναβςβζηόηδηαξ (πθαβηηό ηαζ ιαηνόθοηα) ιζαξ εαθάζζζαξ
πενζμπήξ είκαζ ακαβηαία δ ζοθθμβή δεδμιέκςκ βζα ηα δζαθοιέκα ακόνβακα άθαηα. Σμ άγςημ
απμηεθεί ημ ζπμοδαζόηενμ πενζμνζζηζηό ζημζπείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θςημζοκεεηζηώκ
μνβακζζιώκ ζηδ εάθαζζα ηαζ ορδθά θμνηία πνμενπόιεκα από εηαμθέξ είκαζ δοκαηό κα
πνμηαθέζμοκ εοηνμθζζιό (Kennish 2001). ε ηάπμζεξ πενζπηώζεζξ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
μνβακζζιώκ αοηώκ, εκδέπεηαζ μ θςζθόνμξ κα απμηεθεί ημκ πενζμνζζηζηό πανάβμκηα
ακαθόβςξ ιε ηδ πνμκζηή πενίμδμ ημο έημοξ. Σέθμξ, μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ μνβακζζιώκ
απαζημύκ πονίηζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ζηεθεημύ ημοξ.
Σα αιιςκζαηά, ηα κζηνώδδ ηαζ ηα κζηνζηά ζόκηα ακηζπνμζςπεύμοκ ηζξ ηνεζξ ηονζόηενεξ
δζαθοιέκεξ ακόνβακεξ ιμνθέξ αγώημο ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ, ιε ηα κζηνζηά κα απακημύκ
ζηζξ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ. Μεθεηώκηαξ ημκ ηύηθμ ημο αγώημο ζηδ εάθαζζα, δ
ελέηαζδ ηςκ κζηνςδώκ είκαζ πνήζζιδ ηαεώξ ηα ζόκηα αοηά απμηεθμύκ εκδζάιεζμ ηςκ
κζηνζηώκ ηαζ ηςκ αιιςκζαηώκ. Ακ ηαζ ηα κζηνώδδ ζόκηα είκαζ αζηαεή, αοηό ημ βκώνζζια
ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ έκδεζλδ ηδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλύ ακαβςβζηώκ ηαζ μλεζδςηζηώκ
ακηζδνάζεςκ ζημκ ηύηθμ ημο αγώημο (Rakestraw 1936). Σα μνεμθςζθμνζηά ζοκζζημύκ ημ
ηονζόηενμ ηθάζια δζαθοιέκμο ακόνβακμο θςζθόνμο ζε πανόιμζα μζημζοζηήιαηα. Ζ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηώκ ζόκηςκ ζοκήεςξ δεκ λεπενκά ημ 1 ιΜ (=ιg-at/L) εκώ ηςκ
μνεμθςζθμνζηώκ ζπακίςξ λεπενκμύκ ηα 2-3 ιΜ (Μμοζηάηα-Γμύκδ 1997, Kennish 1997,
Pinet 1998).
Πενζμπέξ εηαμθώκ ηαζ βεκζηά δ πανάηηζα γώκδ ζοπκά δέπεηαζ ορδθά θμνηία ενεπηζηώκ
μοζζώκ από ζδιεζαηέξ ηαζ ιδ ζδιεζαηέξ πδβέξ (αβνμηζηέξ, αζμιδπακζηέξ, αζηζηέξ,
αηιόζθαζνα ηθ.π.). ε παβηόζιζα ηθίιαηα, δ αηιόζθαζνα ηαζ μζ πμηαιμί ζοκεζζθένμοκ
πενίπμο ίζα πμζμζηά ενεπηζηώκ ζηδ εάθαζζα (ΑΠΘ 1993, Φοηζάκμξ 1996). ε ηθεζζηέξ
πενζμπέξ, όπςξ μ Θενιασηόξ ηόθπμξ ηαζ μ Όνιμξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ όπμο δ έκημκδ
ακενώπζκδ δναζηδνζόηδηα ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ εηαμθή ηεζζάνςκ πμηαιώκ, δ δζαηύιακζδ
ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ενεπηζηώκ είκαζ έκημκδ.

4.2.5.1. Οξζνθωζθνξηθά
Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνεμθςζθμνζηώκ αθάηςκ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εκδείηηδξ μνβακζηήξ
νύπακζδξ ζε πανάηηζεξ αζηζηέξ πενζμπέξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνεμθςζθμνζηώκ βζα ημ 2020
ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ ηοιάκεδηε από 0,001 ιM (SP5) έςξ 0,33 ιΜ (SP2) ηαζ δ ιέζδ
ηζιή βζα όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ ήηακ 0,04 ιΜ. Ζ παιδθόηενδ ιέζδ εηήζζα ζοβηέκηνςζδ ήηακ
0,09 ιΜ ζημκ SP4 ηαζ δ ιέζδ ορδθόηενδ ζοβηέκηνςζδ ήηακ 0,10 ιΜ ζημκ SP2. Ζ
παιδθόηενδ ιέζδ ιδκζαία ήηακ 0,01 ιΜ (Ηακμοάνζμξ 2020) ηαζ δ ορδθόηενδ ιέζδ ιδκζαία
ήηακ 0,095 ιΜ ημκ Νμέιανζμ 2020 (πνώημ δεηαπεκεήιενμ). Οζ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ
ζε όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ ιεηνήεδηακ ηδκ ροπνή πενζόδμ (Δζη. 25).
οβηνίκμκηαξ ημ εύνμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο θςζθόνμο ακελανηήηςξ ζηαειμύ ηαζ επμπήξ
ιε πνμβεκέζηενεξ ιεηνήζεζξ επζαεααζώκμκηαζ μζ εοιεηάαθδηεξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημύκ
ζημκ Θενιασηό. ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘70 δ ζοβηέκηνςζδ ημο θςζθόνμο (Friligos,
Kousouris 1984) ηοιάκεδηε ζε 0,11-0,33 ιΜ. Μζα δεηαεηία πενίπμο ανβόηενα μζ Gotsis-

Skretas & Friligos (1990) δδιμζίεοζακ βζα ημ 1984 ζοβηεκηνώζεζξ πμο ηοιάκεδηακ ιεηαλύ
0,10-3,71 ιΜ (Γεηέιανζμξ 1984: 0,10-1,03 ιΜ, Μάζμξ 1985: 0,18-3,71 ιΜ, επηέιανζμξ
1985: 0,14-0,88 ιΜ) ηαζ ζημκ Όνιμ δ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θςζθμνζηώκ ήηακ 1,03
ιΜ. ηδ ιεθέηδ ημο ΔΛΚΔΘΔ (1994) ημ εύνμξ ζοβηεκηνώζεςκ ήηακ 0,04-1,33 ιΜ εκώ ζηδκ
ηεθεοηαία ιεθέηδ ημο (ΔΛΚΔΘΔ 2015) μζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ θςζθμνζηώκ ζημκ Όνιμ ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ ηοιάκεδηακ ιεηαλύ 0,112-0,336 ιM (ιέζεξ ηζιέξ από 0, 10, 18 m αάεμξ).

Δηθόλα 25. οβηέκηνςζδ (ιΜ) ηςκ μνεμθςζθμνζηώκ ζόκηςκ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5)
βζα ημ έημξ 2020.

Δκδεπμιέκςξ μζ παθαζόηενεξ παιδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ κα μθείθμκηαζ ζηδκ
ακαπηοζζόιεκδ ηόηε βεςνβζηή δναζηδνζόηδηα ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Θενιασημύ ηαζ
ζημκ ανηεηά παιδθόηενμ πθδεοζιό ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. Ζ αολδηζηή ηάζδ ηςκ επόιεκςκ
δεηαεηζώκ απμδίδεηαζ ζηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ βεςνβζηήξ δναζηδνζόηδηαξ ιε ηδκ
ηαοηόπνμκδ εθανιμβή θζπαζιάηςκ, ζηδ ιεηααμθή ηδξ ζύκεεζδξ ηαζ ζηδκ αύλδζδ ηδξ
ηαηακάθςζδξ απμννοπακηζηώκ μζηζαηήξ πνήζδξ.
4.2.5.3. Ππξηηηθά
Οζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ πονζηζηώκ ηοιάκεδηακ ιεηαλύ 0,02-2,66 ιΜ (Δζη. 26). Ζ ιέβζζηδ
ηζιή (2,66 ιM) ιεηνήεδηε ημκ Ημύθζμ ζημκ ζηαειό πμο ανίζηεηαζ ζηδκ έλμδμ ημο
Ακηθζμζηαζίμο (SP2). Γεκζηόηενα, μζ ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ πανμοζίαζακ ιέβζζηεξ ηζιέξ
ημκ Ημύθζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ εενιήξ πενζόδμο (επηέιανζμ ηαζ Οηηώανζμ). Γεκζηόηενα, μζ
ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ ιεηνήεδηακ ημκ Ημύθζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ εενιήξ πενζόδμο. Ζ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ πονζηζηώκ ζόκηςκ ήηακ ορδθόηενδ ημκηά ζημοξ ζηαειμύξ όπμο δζαπέμκηαζ
μζ εζζνμέξ άκαθμο κενμύ από ημ ακηθζμζηάζζμ ηδξ Παθζμιάκαξ (SP2) ηαζ ημκ Γαθθζηό (SP3).

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πονζηζηώκ ζόκηςκ πνζκ από πενίπμο 40 έηδ ηοιαζκόηακ ιεηαλύ 1,29-3,28
ιΜ (Friligos, Kousouris 1984). ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 δ ζοβηέκηνςζδ
ιεηααθήεδηε από 0,39 έςξ 9,54 ιΜ (Gotsis-Skretas & Friligos 1990). Σδκ επόιεκδ δεηαεηία
δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πονζηζηώκ ζόκηςκ ζημκ Όνιμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηοιάκεδηε ιεηαλύ
0,32-1,93 ιΜ (ΔΛΚΔΘΔ 1994). ηδκ πνόζθαηδ ιεθέηδ ημο ΔΛΚΔΘΔ (2015) ηα πονζηζηά
ζόκηα ζημκ Όνιμ ηοιάκεδηακ ιεηαλύ 2,6-10,6 ιΜ (ιέζεξ ηζιέξ από 0, 10, 18 m αάεμξ).

Δηθόλα 26. οβηέκηνςζδ (ιM) ηςκ πονζηζηώκ ζόκηςκ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα ημ
έημξ 2020.

Καηά ηα ηεθεοηαία ζανάκηα έηδ θαίκεηαζ όηζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πονζηζηώκ ζημκ Θενιασηό
πανμοζίαζε πηςηζηή ηάζδ πςνίξ όιςξ ζοβηεηνζιέκδ πςνζηή ηαζ πνμκζηή ηαηακμιή. Ζ
δζαεεζζιόηδηα ημο πονζηίμο επδνέαγε ζε ιεβάθμ ααειό ηδκ αύλδζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ
δζαηόιςκ (Tréguer et al. 1995). Σα πονζηζηά ζόκηα πνμένπμκηαζ από ηδ δζάανςζδ ηςκ
πονζηζηώκ μνοηηώκ ηαζ εζζένπμκηαζ ζηδ εάθαζζα ηονίςξ δζα ιέζμο ηδξ πανμπήξ ηςκ
πμηαιώκ ηαζ δεοηενεοόκηςξ δζα ιέζμο ηδξ αενμιεηαθενόιεκδξ ζηόκδξ (Papush & NIellson
2006). Καη’ επέηηαζδ, δ πηςηζηή ηάζδ ζημκ Θενιασηό πζεακώξ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ
θμνηίςκ ηςκ πμηαιώκ ςξ απμηέθεζια ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ θναβιάηςκ ή/ηαζ ζηδκ άκμδμ ημο
εοηνμθζζιμύ (ηνμθζημύ επζπέδμο) ημο Θενιασημύ.

4.2.5.3. Άδωην: ληηξώδε - ληηξηθά - ακκωληαθά
Ζ ιεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ κζηνςδώκ, κζηνζηώκ ηαζ αιιςκζαηώκ ζόκηςκ ζηδ ζηήθδ
ημο κενμύ βζα ημ 2020 θαίκεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 27, 28 ηαζ 29.
Ζ ορδθόηενδ ζοβηέκηνςζδ κζηνςδώκ (0,025 ιM) ιεηνήεδηε ηoκ Αύβμοζημ 2020 ζημκ
ζηαειό SP2 (ακηθζμζηάζζμ), εκώ δ παιδθόηενδ ημκ ίδζμ ιήκα ζημκ SP5 (ηέκηνμ Όνιμο).
Γεκζηά ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ κζηνςδώκ βζα ημ έημξ 2020 ιεηνήεδηακ ημοξ εενιμύξ ιήκεξ
ζημκ ζηαειό SP2 εκώ μζ οπόθμζπμζ ζηαειμί πανμοζίαζακ ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ ηαηά ημοξ
ροπνμύξ ιήκεξ (Δζη. 27).
Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνςδώκ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ηοιάκεδηε ιεηαλύ 0,060,31 ιΜ (Friligos & Koussouris 1984) εκώ ηδκ επόιεκδ δεηαεηία ζύιθςκα ιε ημοξ GotsisSkretas, Friligos (1990) παναηδνήεδηε ιζηνή αύλδζδ: ημκ Γεηέιανζμ 1984 ήηακ 0,04-1,02
ιΜ, ημκ Μάζμ 1985 ήηακ 0,06-0,57 ιΜ ηαζ ημκ επηέιανζμ 1985 ήηακ 0,01-0,26 ιΜ. ημκ
Όνιμ δ ορδθόηενδ ζοβηέκηνςζδ ήηακ 1,02 ιΜ. Καηά ηδκ ςηεακμβναθζηή ιεθέηδ ημο
ΔΛΚΔΘΔ (1994), δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνςδώκ ζημκ αόνεζμ Θενιασηό ηοιάκεδηε ιεηαλύ
0,03-0,43 ιΜ ηαζ ηδκ επόιεκδ δεηαεηία δ ζοβηέκηνςζδ ηοιάκεδηε ιεηαλύ 0,12-2,104 ιΜ
(ιέζεξ ηζιέξ από 0, 10, 18 m αάεμξ) (ΔΛΚΔΘΔ 2015). Παναηδνήεδηε βεκζηά ιείςζδ ζηδ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνςδώκ ιε ελαίνεζδ ημ έημξ 2015.

Δηθόλα 27. οβηέκηνςζδ (ιΜ) αγώημο κζηνςδώκ ζόκηςκ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα
ημ έημξ 2020.

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηώκ ζόκηςκ πανμοζίαζε έκημκδ ιεηααμθή (0,24-19,85 ιΜ) ιε ηδκ
ορδθόηενδ ηζιή ημο έημοξ κα παναηδνείηαζ ημκ Ημύθζμ 2020 ζημκ ζηαειό SP4 (Δζη. 28).
Γεκζηά μζ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ ιεηνήεδηακ ηαηά ημοξ ροπνμύξ ιήκεξ.
Πνζκ ζπεδόκ ζανάκηα έηδ (επηέιανζμξ 1977, Friligos & Kousouris, 1984) μζ ζοβηεκηνώζεζξ
ηςκ κζηνζηώκ ζημ εζςηενζηό ημο Θενιασημύ ηοιαίκμκηακ ζε έκα ιεβάθμ εύνμξ ιεηαλύ 0,402,92 ιΜ. ηδ ζοκέπεζα, μζ Gotsis-Skretas & Friligos 1990 ηαεόνζζακ αηόια ιεβαθύηενμ
εύνμξ ζοβηεκηνώζεςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημκ Γεηέιανζμ 1984 δ ζοβηέκηνςζδ ιεηααθήεδηε
ιεηαλύ 0,11-6,70 ιΜ, ημκ Μάζμ 1985 ιεηαλύ 0,07-5,80 ιΜ ηαζ ημκ επηέιανζμ 1985 0,111,00 ιΜ. Ζ έκημκδ δζαηύιακζδ ηςκ ζοβηεκηνώζεςκ ηςκ κζηνζηώκ όπςξ ηαζ ηςκ θμζπώκ
ενεπηζηώκ ζόκηςκ θαίκεηαζ αηόια ηαθύηενα ζηζξ ιεηνήζεζξ ημο ΔΛΚΔΘΔ (1994), μπόηε ημ
εύνμξ ήηακ ιεηαλύ 0,06-3,50 ιΜ εκώ 20 έηδ ανβόηενα (ΔΛΚΔΘΔ 2015) μζ ζοβηεκηνώζεζξ
ειθακίζηδηακ παιδθόηενεξ (0,25-0,976 ιΜ) μζ μπμίεξ ζοιααδίγμοκ ιε αοηέξ ηδξ πανμύζαξ
παναημθμύεδζδξ.

Δηθόλα 28. οβηέκηνςζδ (ιΜ) αγώημο κζηνζηώκ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα ημ έημξ
2020.

Οζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ αιιςκζαηώκ ηοιάκεδηακ ιεηαλύ ιδ ακζπκεύζζιςκ ζοβηεκηνώζεςκ
ηαζ 0,67 ιΜ, ιε ηδκ ορδθόηενδ ηζιή κα ζδιεζώκεηαζ ζημκ ζηαειό SP2 (ακηθζμζηάζζμ
Παθζμιάκαξ) ημκ Νμέιανζμ 2020 (Δζη. 29). Γεκζηώξ, μζ δύμ αααεείξ ζηαειμί (SP2, SP3)
ειθακίγμοκ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ από ημοξ οπόθμζπμοξ. Όζμκ αθμνά ηδ πνμκζηή
ηαηακμιή, μζ ορδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ ιεηνήεδηακ ημοξ εενιμύξ ιήκεξ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ
ροπνήξ επμπήξ (Δζη. 25).

οβηέκηνςζδ
Δηθόλα
29.
αγώημο αιιςκζαηώκ ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα ημ έημξ 2020.

(ιΜ)

Πνζκ ζανάκηα ζπεδόκ έηδ (επηέιανζμξ 1977) ημ εύνμξ ηςκ ζοβηεκηνώζεςκ ζημκ εζςηενζηό
Θενιασηό ήηακ ζπεδόκ δέηα θμνέξ ορδθόηενμ, ζοβηεηνζιέκα ηοιάκεδηε ιεηαλύ 0,40-5,00
ιΜ (Friligos et al. 1984). Σδκ επόιεκδ δεηαεηία (Gotsis-Skretas & Friligos 1990)
παναηδνήεδηε επίζδξ ιεβάθδ δζαηύιακζδ μπόηε ημ εύνμξ ηςκ ζοβηεκηνώζεςκ ζημ έημξ
ήηακ από 0,20 έςξ 1,83 ιΜ ημκ Γεηέιανζμ (1984), ημκ Μάζμ (1985) από 0,49 έςξ 16,7 ιΜ
ηαζ ημκ επηέιανζμ (1985) από 0,06 έςξ 1,52 ιΜ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ αιιςκζαηώκ ζημ
ιέζμ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 πνμζδζμνίζεδηε από 0,09 έςξ 2,88 ιΜ (ΔΛΚΔΘΔ 1994).
Δζημζζπέκηε έηδ από ηδ θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ επελενβαζίαξ θοιάηςκ, δ εθάπζζηδ
ηζιή (0,311 ιΜ) ήηακ ζπεδόκ ηνζπθάζζα από αοηή ημο 1994, εκώ δ ιέβζζηδ ηζιή (1,382 ιΜ)
ήηακ ζπεδόκ ιζζή από αοηή ημο 1994.

4.3. Βηοιογηθές παράκεηροη
4.3.1. Χλωποθύλλη α
Βζμθμβζηέξ πανάιεηνμζ όπςξ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ α ηαζ δ αζμιάγα, ζύκεεζδ
ηαζ αθεμκία ημο θοημπθαβηημύ πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο ηνμθζημύ επζπέδμο
ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ θοζζηώκ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ
(εαθάζζζα, θίικεξ, πμηαιμί). Ζ πθςνμθύθθδ α απμηεθεί εηηζιήηνζα πανάιεηνμ ηδξ αζμιάγαξ
ημο θοημπθαβηημύ ηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ηδξ ζημ κενό ελοπδνεηεί ηονίςξ: α) ηδκ
εηηίιδζδ ηδξ πςνζηήξ ηαηακμιήξ ηδξ θοημπθαβηημκζηήξ αζμιάγαξ ηαζ ηδ ζοπκόηδηα
θαζκμιέκςκ επζπμθαζιμύ ημο κενμύ, α) ηδκ ακαβκώνζζδ επμπζηώκ ηάζεςκ ζε ιεβάθεξ
πνμκμζεζνέξ αζμιάγαξ θοημπθαβηημύ ηαζ β) ηδκ παναημθμύεδζδ ημο ηνμθζημύ επζπέδμο
(OSPAR 2012).
Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ α ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5), ηοιάκεδηε από
0,48 (SP3) έςξ 12,91 ιg/L (SP4) ηαζ δ ορδθόηενδ ιέζδ εηήζζα ιεηνήεδηε ζημκ ζηαειό SP4
(4,34 ιg/L) εκώ δ παιδθόηενδ ζημκ SP1 (1,78 ιg/L).
Ζ πνμκζηή ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ πανμοζίαζε ηδκ ακαιεκόιεκδ επμπζηή δζαηύιακζδ.
Έηζζ, παναηδνήεδηε ζηαδζαηή αύλδζδ από ημ ηέθμξ ημο πεζιώκα έςξ ημ ιέζμ ηδξ εενιήξ
πενζόδμο (Ημύθζμξ-Αύβμοζημξ) (Δζη. 30). Ζ ορδθόηενδ ιέζδ ιδκζαία ηζιή από όθμοξ ημοξ
ζηαειμύξ οπμθμβίζεδηε ημκ Aύβμοζημ (5,67 ιg/L) ηαζ δ παιδθόηενδ (1,64 ιg/L) ημκ
Φεανμοάνζμ.

Δηθόλα 30. οβηέκηνςζδ πθςνμθύθθδξ α (ιg/L) ζημοξ πεθαβζημύξ ζηαειμύξ (SP1-SP5) βζα ημ 2020.

ημοξ πανάηηζμοξ ζηαειμύξ (LP1-LP5), δ ηαηακμιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνμθύθθδξ α
πανμοζζάγεηαζ ζηζξ Δζηόκεξ 31 ηαζ 32.

Δηθόλα 31. οβηέκηνςζδ πθςνμθύθθδξ α (ιg/L), ζε αάεμξ 1m, ζημοξ πανάηηζμοξ ζηαειμύξ LP1LP5 βζα ημ 2020.

Δηθόλα 32. οβηέκηνςζδ πθςνμθύθθδξ α (ιg/L), ζημκ ποειέκα, ζημοξ πανάηηζμοξ ζηαειμύξ LP1LP5 βζα ημ 2020.

Σμοξ ιήκεξ Νμέιανζμ (Λζιάκζ ηαζ Κεθθάνζμξ) ηαζ Γεηέιανζμ 2020 (Λζιάκζ), δ ζοβηέκηνςζδ
ηδξ πθςνμθύθθδξ α ήηακ ηαηά πμθύ ορδθόηενδ απ’ όηζ ζημοξ οπόθμζπμοξ ζηαειμύξ βζα ηδκ
ίδζα επμπή. Καηά ημοξ οπόθμζπμοξ ιήκεξ, δ ζοβηέκηνςζή ηδξ πανμοζίαζε ιζηνή
δζαηύιακζδ. ημοξ ζηαειμύξ όπμο θόβς ημο ζηακμύ αάεμοξ έβζκε ζοθθμβή δεζβιάηςκ ηόζμ
από ηδκ επζθάκεζα όζμ ηαζ από ημκ ποειέκα, δεκ δζαπζζηώεδηακ ζδζαίηενεξ δζαθμνέξ ζηδ
ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ α ιεηαλύ ηςκ δύμ ααεώκ.
Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί όηζ ζοβηεκηνώζεζξ πθςνμθύθθδξ α ηδξ ηάλδξ 10-40 ιg/L είκαζ ηοπζηέξ
θοημπθαβηημκζηώκ ιεβίζηςκ (blooms) ζε εύηνμθα πανάηηζα κενά (Riley & Chester 1971),
εκώ ζοβηεκηνώζεζξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 0,05 ιg/L ανίζημκηαζ ζοπκά ζε άβμκεξ ηνμπζηέξ εάθαζζεξ
(Bienfang & Gundersen 1977).
Δζδζηά όζμκ αθμνά ηζξ ορδθόηαηεξ ιέβζζηεξ ζοβηεκηνώζεζξ πθςνμθύθθδξ πμο
ηαηαβνάθδηακ ζημοξ ζηαειμύξ ημο Όνιμο Θεζζαθμκίηδξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί όηζ ζημκ
Θενιασηό έπμοκ ακαθενεεί ηαζ άθθμηε ακηίζημζπεξ ζοβηεκηνώζεζξ, ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ηςκ
πμηαιώκ (14,90 ιg/L ημκ Μάζμ 1985) ηαζ ζημκ Όνιμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ (8,70 ιg/L ημκ
Γεηέιανζμ 1984) από ημοξ Gotsis-Skretas & Friligos (1990).

4.3.2. Φςηοπλαγκηό
Σμ ζύκμθμ ηςκ ηθάζεςκ ηαζ βεκώκ πμο επζηναημύκ ηαζ ακαβκςνίζεδηακ ζημκ εζςηενζηό
Θενιασηό πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Καηαβνάθδηακ 34 βέκδ πμο ακήημοκ ζηδκ ηθάζδ
ηςκ δζαηόιςκ (Baccillariophyceae) ηαζ 53 ζηδκ ηθάζδ ηςκ δζκμθοηώκ (Dinolhyceae). Σα
οπόθμζπα ακήημοκ ζηδκ ηθάζδ ηςκ πονζηζμιαζηζβςηώκ (Dictyochophyceae), ηςκ
εοβθδκμθοηώκ (Euglenophyceae), ηςκ αθεθανζδςηώκ (Litostomatae), ηςκ ηνοπημθοηώκ
(Cryptophyceae), ηςκ ημηημθζεμθόνςκ (Coccolithiphorids), ηαζ ζε ηθάζεζξ εζςηενζηώκ
οδάηςκ. Καηαβνάθδηακ επίζδξ ηάπμζα ηύηηανα βθοημύ κενμύ ηαζ ηάπμζα ηοακμααηηδνίςκ.
Σα ηύηηανα ηςκ εζςηενζηώκ οδάηςκ ηαηαβνάθδηακ ζημοξ ζηαειμύξ πμο είκαζ ημκηά ζηδ
δοηζηή αηηή ημο Θενιασημύ.

Πίλαθας 2. Δπζηναημύζεξ ηθάζεζξ ηαζ βέκδ θοημπθαβηημύ πμο ακαβκςνίζεδηακ ζημκ Όνιμ ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ.
Baccillariophyceae
Asterionellopsis spp.
Asteromphalus sp.
Bacillaria sp.
Bacteriastrum spp.
C. closterium/ N. longissima
Chaetoceros spp.
Coscinodiscus sp.
Dactyliosolen spp.
Diploneis sp.
Ditylum sp.
Eucampia sp
Fragilaria spp.
Guinardia flaccida
Helicotheca spp.
Hemiaulus sp.
Lauderia spp.
Leptocylindrus mediterraneus
Licmophora sp.
Lioloma sp.
Lithodesmium spp.
Meuniera membranacea
Navicula sp.
Nitzschia longissima
Odontella sp.
Pleurosigma sp.
Proboscia sp.
Pseudo-nitzschia spp.
Pseudosolenia calcar-avis
Rhizosolenia robusta
Skeletonema spp.
Striatella sp.
Synedra spp.
Thalassionema spp.
Thalassiosira spp.

Dictyochophyceae
Dictyocha spp.
Octactis octonaria
Euglenophyceae
Euglena spp.
Litostomatae
Mesodinium spp.
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Μηθροθύθε εζφηερηθώλ σδάηφλ
Chroococcus spp.
Closteriopsis spp.
Cosmarium sp.
Desmodesmus spp.
Diatoma spp.
Entomoneis spp.
Fragilaria spp.
Lepocinclis sp.
Melosira spp.
Nitzschia spp.
Oscillatoriales (fillaments/L)
Oocystis sensu lato
Pectinodesmus pectinatus
Peridinium spp.
Pseudostaurastrum spp.
Scenedesmus spp.
Tetraëdron minimum
Coccolithophorids

Dinoflagellates
Alexandrium sp.
Azadinium caudatum var. margalefii
Blepharocysta sp.
Blixaea quinquecornis
Ceratoperidinium falcatum
Ceratoperidinium yeye
Cochlodinium sp.
Corythodinium sp.
Dinophysis cf. ovum
Dinophysis fortii
Dinophysis sacculus
Diplopsalis sp.
Fragilidium sp.
Gonyaulax spp.
Gyrodinium impudicum
Gyrodinium sp.
Gyrodinium spirale
Heterocapsa sp.
Karenia sp.
Karlodinium spp.
Katodinium spp.
Kryptoperidinium foliaceum
Lessardia spp.
Mesoporos sp.
Noctiluca scintillans
Torodinium sp.
Warnowia sp.

Dinoflagellates
Oxyphysis sp.
Oxytoxum sp.
Palaeophalacroma sp.
Phalacroma cf. rapa
Phalacroma rotundata
Podolampas sp.
Polykrikos sp.
Prorocentrum cf. dentatum
Prorocentrum cf. rhathymum
Prorocentrum cf. rostratum
Prorocentrum compressum
Prorocentrum dactylum
Prorocentrum gracile
Prorocentrum micans
Prorocentrum minimum
Prorocentrum rhathymum
Prorocentrum scutellum
Prorocentrum triestinum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium sp.
Pyrocystis spp.
Pyrophacus sp.
Roscoffia sp.
Scrippsiella spp.
Spatulodinium pseudonoctiluca
Tripos sp.

Δηθόλα 33. Καηακμιή ηδξ αθεμκίαξ (ηύηηανα/L) επζηναημοζώκ ηθάζεςκ ηαζ ζοκμθζημύ ανζειμύ
ηοηηάνςκ θοημπθαβηημύ ζημκ όνιμ ημο Θενιασημύ, βζα ημ 2020.

Ζ ζοκμθζηή αθεμκία ηοιάκεδηε ιεηαλύ 1,2x106 ηύηηανα/L ηαζ 35,9x106 ηύηηανα/L. Ζ
ορδθόηενδ ηζιή ζοκμθζηήξ αθεμκίαξ από όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ ηαηαβνάθδηε ημκ Ημύκζμ ηαζ
δ παιδθόηενδ ημκ Νμέιανζμ 2020. Ζ πνμκζηή ηαηακμιή ηδξ αθεμκίαξ πανμοζίαζε ιέβζζηδ
αύλδζδ ηαηά ηδ εενιή πενίμδμ (άκμζλδ-ηαθμηαίνζ-ανπέξ θεζκμπώνμο). ηδ δζάνηεζα ημο
έημοξ 2020, ηα Γζάημια (Baccillariophyceae) ζοιιεηείπακ ιε ημ ορδθόηενμ πμζμζηό ζηδ
ζοκμθζηή αθεμκία εηηόξ από ημκ Φεανμοάνζμ ηαζ ηζξ ανπέξ Γεηειανίμο 2020 μπόηε ηαζ
επζηναημύζακ ηα Κνοπημθύηδ (Cryptophyceae) έκακηζ ηςκ δζαηόιςκ ιε πμζμζηά 52,86%
ηαζ 25,01% ακηίζημζπα) (Δζη. 33).
Σμ πμζμζηό ζοιιεημπήξ ηςκ δζαηόιςκ ζηδ ζοκμθζηή αζμιάγα πανμοζίαζε ιέβζζηδ ηζιή
(93,16%) ημκ Αύβμοζημ ηαζ εθάπζζηδ ζηζξ ανπέξ Γεηειανίμο 2020 (19,10%).
Ζ πνμκζηή ηαηακμιή ηδξ αθεμκίαξ πανμοζίαζε ιέβζζηδ αύλδζδ κςνίηενα (Μάζμξ-Ημύκζμξ
2020) ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμύιεκμ έημξ (Ημύκζμξ-Ημύθζμξ 2019). Από ημκ Φεανμοάνζμ έςξ
ημκ Ημύκζμ 2020 παναηδνήεδηε αύλδζδ ζημ ζοκμθζηή αθεμκία ημο θοημπθαβηημύ
(ηύηηανα/L) (Δζη. 34). Ζ αύλδζδ αοηή ζοιπίπηεζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ αθεμκίαξ ηονίςξ ηςκ
δζαηόιςκ δ μπμία είκαζ ηαοηόπνμκδ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο πονζηίμο (Δζη. 26).

Δηθόλα

ζηδκ
ακά ιήκα αθεμκία ηςκ επζηναημοζώκ μιάδςκ θοημπθαβηημύ (2020).

34.

Πμζμζηά
ζοιιεημπήξ

4.3.3. Θαλάζζια μακπόθςηα
ηα εαθάζζζα ιαηνόθοηα ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα εαθάζζζα αββεζόζπενια ηαζ ηα ιαηνμθύηδ.
Σα εαθάζζζα αββεζόζπενια όπςξ ηα πενζαία θοηά δζαεέημοκ νζγζηό ζύζηδια, οπένβεζμ
ζύζηδια, αββεζαηό ζύζηδια, ιμκμβμκζηή ηαζ αιθζβμκζηή ακαπαναβςβή ηαζ άκεδ πμο
βμκζιμπμζμύκηαζ από βύνδ πμο ιεηαθένεηαζ από ημ κενό. Σα ιαηνμθύηδ δζαηνίκμκηαζ ζε
Υθςνμ-, Ρόδμ- ηαζ Φαζμθύηδ.

Πίλαθας 3. Δπζηναημύζεξ ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ εαθάζζζςκ ιαηνόθοηςκ ζημκ όνιμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ
(ιε έκημκδ βναιιαημζεζνά δζαηνίκμκηαζ ηα επζηναημύκηα taxa ζε ηάεε ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ιε
ηόηηζκδ βναιιαημζεζνά ηα θακενόβαια).
Καιοτώρη
Alsidium corallinum
Bryopsis plumosa
Chaetomorpha aerea
Chroodactylon ornatum
Cladophora sp.
Cladophora vagabunda
Dictyota dichotoma
Ectocarpaceae ind.
Enteromorpha spp.
Erythrotrichia carnea
Gracilaria dura
Gracilaria longa
Gracilaria verrucosa
Polysiphonia furcellata
Polysiphonia sp.
Stylonema alsidii
Stylonema cornu-cervi
Ulva spp.
Θ. οθούιε
Codium fragile
Cymodocea nodosa
Enteromprpha spp.
Ulva spp.
Αθηή Florida
Ceramium diaphanum
Cymodocea nodosa
Ectocarpaceae ind.
Enteromorpha spp.
Gracilaria verrucosa
Hypnea musciformis
Ulva spp.

Αγία Σρηάδα
Acanthophora najadiformis
Ceramium byssoideum
Ceramium tenerrimum
Cladophora spp.
Codium fragile
Cystoseira barbata
Dictyota dichotoma
Ectocarpaceae ind.
Enteromorpha spp.
Gelidium pussilum
Gigartina acicularis
Gigartina teedii
Gracilaria armata
Gracilaria bursa-pastoris
Herposiphonia tenella
Hypnea musciformis
Padina pavonica
Posidonia oceanica
Polysiphonia spp.
Scytosiphon lomentaria
Sphacelaria rigidula
Sphacelaria tribuloides
Stylonema alsidii
Ulva spp.

ηδκ εονύηενδ πενζμπή ημο Θενιασημύ ηόθπμο απακημύκ ηνία είδδ εαθάζζζςκ
θακενμβάιςκ: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa ηαζ Zostera noltii. Οζ θεζιώκεξ ηδξ
Posidonia oceanica (ηύπμξ μζημηόπμο πνμηεναζόηδηαξ 1120*, Πανάνηδια Η, Οδδβία
92/43/ΔΟΚ) απακημύκ ιόκμ ζηα κόηζα ημο αηνςηδνίμο Μεβάθμ Έιαμθμ, ζηδκ ΔΕΓ ημο
Γζηηύμο Natura 2000 ιε ηςδζηό GR1220012 «Λζικμεάθαζζα Δπακςιήξ ηαζ Θαθάζζζα
Πανάηηζα Εώκδ». Ακαθμνζηά ιε ηα άθθα δύμ είδδ θακενμβάιςκ, ζηδκ πενζμπή ηςκ εηαμθώκ
ηςκ πμηαιώκ (δοηζηά ημο ηόθπμο) απακημύκ ιζηηά οπμεαθάζζζα θζαάδζα ηςκ εζδώκ
Cymodocea nodosa ηαζ Zostera noltii εκώ ζηζξ ακαημθζηέξ αηηέξ απακημύκ αιζβή
οπμεαθάζζζα θζαάδζα ημο είδμοξ Cymodocea nodosa (ΔΛΚΔΘΔ 2015).
Ηζημνζηά, μ Υανζηςκίδδξ (1978) ακαθένεζ όηζ ηδκ πενίμδμ 1969-1975 οπμεαθάζζζα θζαάδζα
Zostera noltii ελαπθώκμκηακ ζημ εζςηενζηό ημο Όνιμο ηδξ Θεζζαθμκίηδ ηαζ ςξ ηδκ πενζμπή
ημο Μζηνμύ Διαόθμο, δδθαδή ζηα όνζα Όνιμο ηαζ Κόθπμο Θενιασημύ. Πζμ έλς, ζημκ
Θενιασηό ηόθπμ, ελαπθώκμκηακ οπμεαθάζζζα θζαάδζα ηςκ εζδώκ Cymodocea nodosa ηαζ
Posidonia oceanica. Λίβμ ανβόηενα, ηδκ πενίμδμ 1976-1977, μ Πακαβζςηίδδξ (1979)
ακαθένεζ θζαάδζα ημο είδμοξ Posidonia νceanica ιόκμ ζηδκ πενζμπή Αβίαξ Σνζάδαξ (πενζμπή
Μεβάθμ Έιαμθμ), δδθαδή ζηα όνζα ημο εζςηενζημύ Θενιασημύ ηόθπμο ιε ημκ ηεκηνζηό
Θενιασηό ηόθπμ. Λζβόηενμ από δέηα πνόκζα έπεζηα, μ Νζημθαΐδδξ (1985) εκημπίγεζ ηδκ
Posidonia νceanica αηόιδ πζμ έλς, ζηα όνζα ημο ηεκηνζημύ ιε ημκ ελςηενζηό Θενιασηό
ηόθπμ, ημκηά ζηδκ πενζμπή Αββεθμπςνίμο, όπμο δδθαδή θαίκεηαζ κα απακηά ηαζ ςξ
πνόζθαηα (ΔΛΚΔΘΔ 2015). Γζαηνίκεηαζ θμζπόκ δζαπνμκζηά ζηαδζαηή οπμπώνδζδ ηςκ
θζααδζώκ θακενόβαιςκ πνμξ ημ ελςηενζηό ημο ηόθπμο ημο Θενιασημύ, από ηδ δεηαεηία ημο
1960 έςξ πνόζθαηα, αθθά ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ εοαίζεδηςκ εζδώκ (π.π. Posidonia
oceanica) ιε άθθα πενζζζόηενμ ακεεηηζηά (Zostera noltii). Σα θακενόβαια πμο
ακαβκςνίζηδηακ ημ 2020 ζημ πθαίζζμ ηςκ δεζβιαημθδρζώκ, ήηακ ημ είδμξ Cymodocea
nodosa ζηδκ πενζμπή ημο αενμδνμιίμο (Αηηή Florida) ηαζ ιία ιζηνή έηηαζδ ηαθοιιέκδ ιε
Posidonia oceanica ζηδκ πενζμπή ηδξ Αβ. Σνζάδαξ (ζε αάεμξ 8-9m).

5. Παραηερήζεης - σκπεράζκαηα
ημκ Όνιμ ημο Θενιασημύ, μζ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζόηδηεξ πμο αζημύκηαζ ζηδκ πανάηηζα
γώκδ, ζημ πμθεμδμιζηό ζοβηνόηδια αθθά ηαζ ζηδκ εονύηενδ πενζμπή ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ,
ζε ζοκδοαζιό ιε ηα θοζζηά βκςνίζιαηα ημο Όνιμο (ιζηνό άκμζβια ηαζ αάεμξ η.ά.)
επζδνμύκ άιεζα ζηδκ ηνμθζηή ηαηάζηαζδ ημο εαθάζζζμο μζημζοζηήιαημξ.
οβηεηνζιέκα:
Ζ ηαηαηόνοθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ δεκ πανμοζίαζε αλζόθμβδ ιεηααμθή ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ροπνήξ πενζόδμο (πεζιώκαξ ηαζ ανπή άκμζλδξ), ζε ηακέκακ πεθαβζηό ζηαειό.
Οζ ιεβαθύηενεξ δζαθμνέξ ιεηαλύ ηδξ ηαηαηόνοθδξ ηαηακμιήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ
αβςβζιόηδηαξ ζδιεζώεδηακ ζημοξ ζηαειμύξ SP2 ηαζ SP3 ηαζ απμδίδμκηαζ ηονίςξ ζημ ιζηνό
αάεμξ (>3m) ηαζ ηδ ιζηνή απόζηαζδ από ηδκ έλμδμ ηςκ ζηναββζζηζηώκ ακηθζμζηαζίςκ ηαζ
ηδξ εηαμθήξ ημο πμηαιμύ Γαθθζημύ.
ε όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ ηαζ ζε όθα ηα αάεδ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθοιέκμο μλοβόκμο
παναιέκεζ ζε ζηακμπμζδηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ ηαζ δεκ παναηδνήεδηακ ζοκεήηεξ έθθεζρδξ
μλοβόκμο ζηδ ζηήθδ ημο κενμύ. Ωζηόζμ, ζημοξ ααεύηενμοξ ζηαειμύξ SP1, SP4 ηαζ SP5
ήηακ ειθακήξ δ ιείςζδ ημο ημνεζιμύ (%) ζε αάεδ >15 m, ηαηά ημοξ εενζκμύξ ιήκεξ ημο
2020, ζε πμζμζηά πμο δεκ έπεζακ ςζηόζμ ηάης από 40%.
Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θςζθμνζηώκ ηαζ ηςκ πονζηζηώκ πανμοζζάγεζ ιείςζδ από ηδ δεηαεηία
ημο ’90 έςξ ημ 2020. Οζ ζηαειμί ζηα δοηζηά ηαζ ημκηά ζημ ακηθζμζηάζζμ ηαζ ζηδκ εηαμθή
ημο Γαθθζημύ πμηαιμύ (αααεή SP2 ηαζ SP3) ειθακίγμοκ ηζξ ιεβαθύηενεξ ηζιέξ πζεακώξ
επεζδή επδνεάγμκηαζ από ηδκ είζμδμ ημο ειπθμοηζζιέκμο άκαθμο κενμύ ημο πμηαιμύ. Οζ
ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ κζηνςδώκ ηαζ αιιςκζαηώκ ζόκηςκ ήηακ ορδθόηενεξ ζημοξ αααεείξ
ζηαειμύξ, ηαζ ηονίςξ ζημκ ζηαειό πμο ανίζηεηαζ ημκηά ζημ ακηθζμζηάζζμ, πζεακόηαηα
ελαζηίαξ ηδξ εζζόδμο ειπθμοηζζιέκμο κενμύ. Οζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ κζηνζηώκ ήηακ ορδθέξ
ζημοξ αααεείξ ζηαειμύξ (SP2 ηαζ SP3) αθθά ηαζ ζημκ ζηαειό ημο θζιακζμύ (SP4).
Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ α πανμοζίαζε ηδκ ακαιεκόιεκδ επμπζαηή δζαηύιακζδ
(αύλδζδ από ημ ηέθμξ ημο πεζιώκα έςξ ημκ Ημύθζμ-Αύβμοζημ 2020).
Καηαβνάθδηακ ζοκμθζηά 92 βέκδ εαθάζζζςκ θοημπθαβηηζηώκ μνβακζζιώκ ηαζ 17 είδδ
ιζηνμθοηώκ ηςκ εζςηενζηώκ οδάηςκ (ζημοξ ζηαειμύξ πθδζίμκ ηςκ εηαμθώκ ημο Γαθθζημύ).
Σα δζάημια επζηναημύζακ ημοξ πενζζζόηενμοξ ιήκεξ ημο έημοξ (10 από 12).
ύιθςκα ιε ημοξ Pagou et al. 2008 (ηθίιαηα ηνμθζημύ επζπέδμο, Πζκ. 4), μ Θενιασηόξ
πανμοζζάγεζ βκςνίζιαηα ορδθήξ ιεζμηνμθζηήξ ηαζ εοηνμθζηήξ πενζμπήξ.
Πίλαθας 4. Κθίιαηα ηνμθζημύ επζπέδμο ααζζζιέκδ ζε ενεπηζηά ζόκηα (ιM), πθςνμθύθθδ α (ιg/L)
ηαζ αθεμκία (ηύηηανα/L) (Pagou et al. 2008)
Πανάιεηνμξ

Οθζβμηνμθζηή

Καηώηενδ
ιεζμηνμθζηή

Τρδθή
ιεζμηνμθζηή

Δοηνμθζηή

Υθς-α
Νζηνζηά
Αιιςκζαηά
Φςζθμνζηά
Φοημπθαβηηό

<0,10
<0,62
0,55
<0,07
<6π103

0,10-0,60
0,62-0,65
0,55-1,05
0,07-0,14
6π103 - 1,5π103

0,60-2,21
0,65-1,19
1,05-2,20
0,14-0,68
1,5π103 - 9,6π103

>2.21
>1,19
>2,20
>0,68
>9,6π103

1975-1976
(Friligos
et al. 1982)
0,10-2,60
0,40-2,92
0,40-5,00
0,11-0,33

1984-1985
(Gotsis-Scretas
et al. 1990)
1,64-8,70
0,04-1,02
0,20-1,83
0,10-1,03

1992-1993
(ΔΛΚΔΘΔ
1994)
0,15-18,50
0,04-4,07
0,08-3,41
0,04-1,54

2020
0,48-12,01
0,24-19,85
0,00-0,67
0,001-0,33
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