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    Πρόλογος 

Η παρούσα Πτυχιακή εργασία, µε τίτλο "Συµβολή στην εκτίµηση της 

οικολογικής ποιότητας του χειµάρρου Ενιπέα – Όλυµπος Πιερίας" πραγµατοποιήθηκε 

υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Ουρανίας Γιαννάκου, την οποία και ευχαριστώ 

ιδιαίτερα για την ουσιαστική της συµβολή,  την καθοδήγηση της και τις υποδείξεις της 

σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη προσέγγιση εκτίµησης της οικολογικής 

ποιότητας του χειµάρρου Ενιπέα του Ολύµπου µε τη χρήση βενθικών 

µακροασπονδύλων. Αντικείµενο της είναι η εκτίµηση της ποιότητας του νερού µε τη 

χρήση δύο δεικτών, του Ελληνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και του Ιβηρικού 

Βιολογικού ∆είκτη Συνεχούς Παρακολούθησης. 

Πρόκειται για µία ενδιαφέρουσα έρευνα γύρω από τον τοµέα της οικολογικής 

εκτίµησης της ποιότητας των υδάτινων σωµάτων. Ωστόσο, πέρα από το επιστηµονικό 

κοµµάτι του θέµατος, προσωπικά είχα ενδιαφέρον για την ποιοτική κατάσταση του 

συγκεκριµένου χειµάρρου, γι’ αυτό άλλωστε και τον επέλεξα. Τούτο διότι ο Ενιπέας, µε το 

φαράγγι του και το Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε4 που το διασχίζει αποτελεί πόλο έλξης για 

πλήθος τουριστών αλλά και γιατί η περιοχή βρίσκεται εντός του Εθνικού ∆ρυµού του 

Ολύµπου.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όσους µε βοήθησαν µε τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο να καταφέρω να ολοκληρώσω την εργασία αυτή. Τους ευχαριστώ όλους 

θερµά. 
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              Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκτίµησης της ποιότητας των 

υδάτων του χειµάρρου Ενιπέα, ο οποίος βρίσκεται στον Όλυµπο Πιερίας.  

Η περιοχή του Ολύµπου χαρακτηρίστηκε το 1938 ως Εθνικός ∆ρυµός  και υπάγεται 

σε διάφορα καθεστώτα προστασίας της φύσης. Το φαράγγι όπου βρίσκεται ο χείµαρρος 

του Ενιπέα βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του ορούς Ολύµπου και το µήκος της 

κοίτης του είναι 13,86 km . Το φαράγγι του Ενιπέα ξεκινά από την τοποθεσία Πριόνια. Οι 

πολύµορφοι γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι κάθετες ορθοπλαγιές, οι λιµνούλες και οι 

καταρράκτες, η παρόχθια βλάστηση  είναι ορισµένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το 

τοπίο του φαραγγιού. Το φαράγγι διασχίζει το διεθνές ορειβατικό µονοπάτι Ε4. 

Πραγµατοποιήθηκαν τρεις εποχικές δειγµατοληψίες (Ιούνιος 2007, Σεπτέµβριος 

2007 και Μάιος 2008) σε τέσσερις σταθµούς  κατά µήκος της κοίτης του χειµάρρου. Οι 

φυσικοχηµικές παράµετροι που µετρήθηκαν ήταν το υψόµετρο, το πλάτος και το βάθος, ο 

τύπος του υποστρώµατος, η ροή νερού, η θερµοκρασία νερού, το pH το διαλυµένο 

οξυγόνο (D.O. mg/l) και το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD mg/l). Επίσης από 

κάθε σταθµό συλλέχθηκαν βενθικά µακροασπόνδυλα. Η συλλογή των βενθικών 

µακροασπονδύλων έγινε µε τη µέθοδο 3 minute kick/sweep, τα οποία ταξινοµήθηκαν µε 

τη χρήση ειδικών κλείδων έως το ταξινοµικό επίπεδο της οικογένειας.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των σταθµών 

κυµαίνονταν σε φυσιολογικά γενικά επίπεδα µε κάποιες όµως διαφοροποιήσεις µεταξύ 

των σταθµών. Ο σταθµός Σ1 φάνηκε να επηρεάζεται τον Σεπτέµβριο 2007, από µικρό 

οργανικό φορτίο και ο σταθµός Σ4, κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 παρουσίασε 

χαµηλή συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου. Συνολικά καταγράφηκαν 41 οικογένειες 

(1.099 άτοµα) βενθικών µακροασπονδύλων σε όλους τους σταθµούς κατά τη διάρκεια των 

τριών εποχικών δειγµατοληψιών. Στους σταθµούς Σ1 και Σ2 συλλέχθηκαν οι µεγαλύτεροι 

πληθυσµοί Πλεκοπτέρων, οι οποίοι συναντούνται κυρίως σε ορεινά ρυάκια ή ποτάµια µε 

πετρώδες υπόστρωµα και αρκετή ροή, και θεωρούνται ως τα πιο ευαίσθητα στην οργανική 

ρύπανση βενθικά µακροασπόνδυλα. Στο σταθµό Σ2 κατά τη δειγµατοληψία του 

Σεπτεµβρίου 2007 και του Μαΐου 2008 καταγράφηκε ο µεγαλύτερος αριθµός Τριχόπτερων 

και συγκεκριµένα της οικογένειας Brachycentridae η οποία θεωρείται ευαίσθητη στην 

οργανική ρύπανση. Η καταγραφή µεγάλου σχετικά αριθµού ∆ιπτέρων σε όλους τους 

δειγµατοληπτικούς σταθµούς αντανακλά την ποικιλία ενδιαιτηµάτων στην οποία ζουν.    
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Σε όλα τα δείγµατα των βενθικών µακροασπονδύλων εφαρµόστηκαν δυο συστήµατα 

δεικτών, το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ) και ο Ιβηρικός Βιολογικός ∆είκτης 

Συνεχούς Παρακολούθησης (ΙΒ∆ΣΠ). Οι βιολογικοί δείκτες για τις δειγµατοληψίες του 

Ιουνίου 2007 και του Σεπτεµβρίου 2007 χαρακτήρισαν την ποιότητα των υδάτων "καλή" 

έως "πολύ καλή". Εξαίρεση αποτελεί ο σταθµός Σ3 το Σεπτέµβριο 2007, όπου οι 

βιολογικοί δείκτες έδωσαν "µέτρια" ποιότητα. Όµως για τη δειγµατοληψία του Μαΐου 

2008, ο Ιβηρικός βιολογικός δείκτης συνεχούς παρακολούθησης (ΙΒ∆ΣΠ), δίνει 

διαφορετικά αποτελέσµατα σε όλους τους σταθµούς εκτός από τον Σ3, σε σχέση µε το 

Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ). Οι διαφορές αυτές µάλλον οφείλονται σε 

διαφορετική βαθµολογία σε κάποιες οικογένειες. 

 

 

              Summary 

The present study is an attempt to estimate the Water Quality of Enipeas river, which 

is located in Mount Olympus. 

 The Olympus area was declared as a National Park in 1938 and is protected by 

National and European legislation. Enipeas river forms a gorge in the eastern site of mount 

Olympus and the length of the riverbed is 13,86 km. The gorge begins at the position 

"Prionia". The diverse geological formations, the vertical slopes, the ponds and waterfalls, 

the riparian vegetation are some of the elements that compose the landscape of the gorge. 

The gorge is crossed by the “Enipeas path”, which is a part of the international E4 path. 

Three seasonal samplings were performed (June 2007, September 2007 and May 

2008) at four stations along the riverbed. The physicochemical parameters measured were 

the height, width and depth, type of substrate, water flow, water temperature, pH, 

Dissolved Oxygen (D.O. mg/l) and Biochemical Oxygen Demand (BOD mg/l). Benthic 

macroinvertebrates were collected from each station. The collection was under the 3 

minute kick/sweep method, and were classified by using special keys up to the taxonomic 

level of family.  

According to the results, the physicochemical characteristics of the stations were at 

normal levels generally but with some variations between the stations. The station S1 

appeared to be affected in September 2007, from small organic load and the station S4, 

during sampling in June 2007, showed a low concentration of Dissolved Oxygen. 

Altogether 41 families (1,099 individuals) of benthic macroinvertebrates were registered at 
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all stations during the three seasonal samplings. The largest population of Plecoptera was 

registered in stations S1 and S2, this type of benthic macroinvertebrates which mainly 

found in mountains streams or rivers with rocky substrate and sufficient flow and are 

considered to be the most sensitive to organic pollution. The largest population of 

Trichoptera was collected at the station S2 during the sampling in September 2007 and 

May 2008. In particular the Brachycentridae family were registered which is considered 

sensitive to organic pollution. The high number of Diptera registered in all sampling 

stations reflect the diversity of habitats in which they live. 

Two systems of indices were applied in all samples, the Hellenic Evaluation System 

(HESY) and the Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP). Biological 

indicators for sampling in June 2007 and September 2007 identified water quality "good 

status" to "high status". The exception was the sampling of station S3 in September 2007, 

where the biological indicators had "moderate status" quality. But for the sampling in May 

2008, the Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) gives different results in 

all stations except S3, as compared with the Hellenic Evaluation System (HESY). These 

differences are caused probably due to different rating in some families. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Γενικά 

Από τα συνολικά 1.386 εκατοµµύρια κυβικά χιλιόµετρα του νερού στη Γη 

περισσότερο από 96% είναι αλµυρό. Tο 1,7% του γλυκού νερού είναι δεσµευµένο σε πάγο 

και παγετώνες. Ακόµα ένα 1,7% του γλυκού νερού βρίσκεται σε υπόγειους υδροφορείς. 

Το επιφανειακό γλυκό νερό που βρίσκεται σε ποτάµια και λίµνες είναι συνολικά 93.100 

km3 και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/700 του 1% του συνολικού νερού στη Γη. Παρά 

ταύτα, τα ποτάµια και οι λίµνες είναι οι βασικές πηγές νερού για την κάλυψη των 

ανθρώπινων αναγκών (Gleick, P. H., 1996). Στον Ελλαδικό χώρο, από την επιφάνεια των 

131.900 km², τα συστήµατα των επιφανειακών υδάτων καταλαµβάνουν συνολικά 

επιφάνεια 2.200 km², δηλαδή το 1,6% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας. Οι φυσικές 

και τεχνητές λίµνες καλύπτουν έκταση 956 km², οι λιµνοθάλασσες 288 km² και τα 

ποτάµια έχουν µήκος 4.268 km ενώ τα εκβολικά τους συστήµατα µε τους δελταϊκούς 

σχηµατισµούς, καλύπτουν έκταση 723 km² (Κουσουρής, 1998). Σήµερα το 8% του 

παγκόσµιου πληθυσµού υποφέρει από έλλειψη νερού και τουλάχιστον το 1/3 των 

ανθρώπων ζει σε οριακή επάρκεια. Η έλλειψη του νερού µπορεί να αποτελέσει το πιο 

σοβαρό εµπόδιο για την ανάπτυξη σε πολλές περιοχές (ΕΥΑΘ, 2004). 

 

1.2  Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ  

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τον ∆εκέµβριο του 2000 την Οδηγία Πλαίσιο 

2000/60/ΕΚ για τα νερά. Tο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας εναρµονίσθηκε προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας µε τον Νόµο 3199/2003 (ΦΕΚ 280A) για την «Προστασία και ∆ιαχείριση των 

Υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», στις 9 ∆εκεµβρίου 2003 (Άρθρο 23). Σύµφωνα 

µε το Άρθρο 3 και το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας, η Ελλάδα προσδιόρισε 14 περιοχές 

λεκάνης απορροής ποταµού στο εθνικό της έδαφος (κάποιες από αυτές εκτείνονται και σε 

εδάφη γειτονικών κρατών) και, ακολούθως, συγκρότησε τις κατάλληλες αρµόδιες αρχές, 

για την οργάνωση, τον συντονισµό και την επίβλεψη των στρατηγικών δράσης στις 

περιφέρειες. 

 Σκοπός της Οδηγίας, είναι η θέσπιση Κοινοτικού νοµοθετικού και πολιτικού 

πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών, µεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων 
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υδάτων µε κοινές αρχές και µέσα. Απώτερος σκοπός της Οδηγίας είναι η επίτευξη της 

καλής οικολογικής κατάστασης σε όλα τα Ευρωπαϊκά επιφανειακά νερά µέχρι το έτος 

2015. Η οικολογική κατάσταση προσδιορίζεται από τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, που 

υποστηρίζονται από τα υδροµορφολογικά και τα φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία. Η καλή 

κατάσταση είναι αντιπροσωπευτική των υδατικών συστηµάτων, στα οποία επικρατούν 

σχεδόν αδιατάρακτες συνθήκες και τα οποία δέχονται µικρές µόνο πιέσεις από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η οικολογική κατάσταση βασίζεται σε ορισµένα ποιοτικά 

στοιχεία προκειµένου να κατατάξουν τα ύδατα σε µία από τις πέντε ποιοτικές κλάσεις, που 

απαιτεί η Οδηγία. 

 ► Τα βιολογικά στοιχεία, που αναφέρονται στην υδρόβια χλωρίδα ή στα 

µακροασπόνδυλα ή /και την ιχθυοπανίδα. 

► Τα υδροµορφολογικά στοιχεία, τα οποία εξετάζουν το υδρολογικό καθεστώς, τη 

συνέχεια του ποταµού και τη µορφολογία.  

► Τα φυσικοχηµικά στοιχεία.  

Σύµφωνα µε την Οδηγία, η οικολογική κατάσταση ταξινοµείται σε πέντε ποιοτικές 

κλάσεις. Η εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

αποκλίσεις των βιολογικών παραµέτρων από εκείνες που έχουν ορισθεί ως “συνθήκες 

αναφοράς”. Ως “συνθήκες αναφοράς” περιγράφονται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες είναι 

ανεπηρέαστες από ανθρώπινες δραστηριότητες ή επηρεάζονται ελάχιστα. Επίσης 

ελέγχονται οι φυσικοχηµικές παράµετροι αν είναι εντός ή εκτός των ορίων του εύρους 

όπου έχει ορισθεί σύµφωνα µε διάφορες Οδηγίες και τέλος ελέγχεται αν τα 

υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά υποστηρίζουν τις µετρούµενες τιµές των βιολογικών 

παραµέτρων (οδηγία 2000/60/ΕΚ). Η κατάταξη στις πέντε ποιοτικές κλάσεις γίνεται ως 

εξής: 

Πίνακας 1. Ταξινόµηση και χρωµατισµός των υδάτινων σωµάτων σύµφωνα µε την 
Οδηγία 2000/60/ΕΟΚ 

Κατάταξη 
οικολογικής 
κατάστασης 

Χρωµατισµός 

Υψηλή   
Καλή   
Μέτρια   
Ελλιπής    
Κακή    
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος οικολογική ποιότητα αφορά σε ένα σύνολο 

φυσικοχηµικών, υδροµορφολογικών και βιολογικών δεδοµένων και οι πέντε 

προαναφερθείσες κατηγορίες οικολογικής ποιότητας ορίζονται µε βάση το σύνολο των 

παραπάνω παραγόντων στο παράρτηµα V της οδηγίας. Ως «Υψηλή» οικολογική ποιότητα, 

ορίζεται η ποιότητα ενός υδάτινου σώµατος όταν τα φυσικοχηµικά, υδροµορφολογικά και 

βιολογικά χαρακτηριστικά του, παρουσιάζουν µηδαµινή ή έστω εξαιρετικά µικρή 

απόκλιση από τις ιδανικές (χωρίς πιέσεις) συνθήκες. Η «Καλή» ποιότητα σηµαίνει ότι τα 

βιολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου υδάτινου σώµατος παρουσιάζουν µικρή 

µόνο απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Ως 

«Μέτρια» ορίζεται η ποιότητα όταν τα βιολογικά στοιχεία του ποταµού παρουσιάζουν 

σηµαντική απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες και σίγουρα µεγαλύτερη αλλοίωση από 

την αντίστοιχή της «Καλής» ποιότητας. Οποιοδήποτε υδάτινο σώµα δεν εµπίπτει σε µία 

από τις παραπάνω κατηγορίες, κατατάσσεται στις κατηγορίες οικολογικής ποιότητας 

«Ελλιπής» ή «Κακή». 

 

1.3 Βενθικά µακροασπόνδυλα  

Ένα από τα ποιοτικά στοιχεία που απαιτεί η οδηγία για τον προσδιορισµό της 

οικολογικής κατάστασης των υδάτων είναι η χρήση βιολογικών παραµέτρων µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία βιολογικών δεικτών για την εκτίµηση της ποιότητας του νερού 

(Metcalfe, 1989, Karr, 1999). Οι οργανισµοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα 

πλεονεκτήµατα ως δείκτες είναι τα βενθικά µακροασπόνδυλα και αυτό διότι:  

• Είναι πολυπληθή, συλλέγονται σχετικά εύκολα και ο προσδιορισµός τους δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος σε επίπεδο οικογένειας που απαιτείται για τους περισσότερους από 

τους βιολογικούς δείκτες. 

• ∆εν µετακινούνται πολύ, οπότε καταγράφουν τις τοπικές, περιβαλλοντικές συνθήκες 

του νερού. 

• Έχουν µεγάλο βιολογικό κύκλο, ώστε να µπορούν να καταγράψουν την ποιότητα των 

νερών και 

• Οι βιοκοινότητές τους συγκροτούνται από πολλές διαφορετικές ταξινοµικές οµάδες, οι 

οποίες είναι σε διαφορετικό βαθµό ευαίσθητες στα διάφορα είδη ρύπανσης, οπότε 

υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παρατηρηθεί απόκριση σε οποιοδήποτε είδος ή εύρος 

περιβαλλοντικής διαταραχής (Hellawell, 1986, Metcalfe, 1989). 
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Ωστόσο η χρήση των µακροασπονδύλων στην εκτίµηση της ποιότητας των νερών έχει 

τρία βασικά µειονεκτήµατα: 

• ∆εν έχουν οµοιογενή κατανοµή σε ένα δειγµατοληπτικό σταθµό, γεγονός που κάνει 

την αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία δύσκολη. 

• Η βιοκοινότητά τους καθορίζεται και από άλλους παράγοντες εκτός της οργανικής 

ρύπανσης, όπως είναι το υπόστρωµα. 

• Η εποχή κατά την οποία πραγµατοποιείται η συλλογή των δειγµάτων παίζει σηµαντικό 

ρόλο (Hellawell, 1986, Metcalfe, 1989, Mason, 1991, De Pauw & Hawkes, 1993).  

 

1.4 ∆είκτες 

Για την εκτίµηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων µε τη χρήση βενθικών 

µακροασπονδύλων οργανισµών χρησιµοποιούνται κατά καιρούς διάφοροι δείκτες, όπως: 

α) οι σαπροβιοτικοί δείκτες (Metcalfe 1989, De Pauw & Hawkes 1993), 

β) οι δείκτες ποικιλότητας (Washington 1984, Metcalfe 1989, Mason 1991, De Pauw & 

Hawkes 1993), 

γ) οι πολυµετρικοί δείκτες (Barbour et al. 1999, Karr & Chu, 1999), 

δ) οι βιολογικοί δείκτες (Tolkamp 1985, Hellawell, 1986), ε) τα µοντέλα πρόβλεψης 

(Wright 2000, Kokeš et al. 2006). Οι περισσότεροι δείκτες και τα περισσότερα µοντέλα 

χρησιµοποιούν µεταξύ άλλων ποιοτικών στοιχείων και τα βενθικά µακροασπόνδυλα. 

Από τους παραπάνω δείκτες, οι πολυµετρικοί που βασίζονται στα βενθικά 

µακροασπόνδυλα, χρησιµοποιούνται ευρέως στις ΗΠΑ, σε 42 πολιτείες (Karr & Chu 

1999), ενώ τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εφαρµόζονται και στον Ευρωπαϊκό χώρο 

(Rawer-Jost et al. 2000, Hanneke et al. 2004, Ofenböck et al. 2004, Buffagni et al. 2005).  

Στην Ευρώπη περισσότερο εφαρµόζονται οι βιολογικοί δείκτες. Οι δείκτες αυτοί 

συνδυάζουν σε µια «τιµή» την ποικιλότητα µε την ευαισθησία ορισµένων ταξινοµικών 

οµάδων στην ύπαρξη οργανικής ρύπανσης (Tolkamp 1985). Οι περισσότεροι από αυτούς 

στηρίζονται στα βενθικά µακροασπόνδυλα. Σχεδόν όλοι οι βιολογικοί δείκτες έχουν 

προέλθει από την παρατήρηση ότι υπάρχει σταδιακή απώλεια ταξινοµικών οµάδων από τη 

πανίδα βενθικών µακροασπονδύλων πανίδα καθαρών σταθµών, καθώς αυξάνεται το 

οργανικό φορτίο (Hellawell 1986). 
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1.5 Βιολογική παρακολούθηση ρεόντων υδάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Οι περισσότερες χώρες χρησιµοποιούν σήµερα δείκτες (βιολογικούς, 

σαπροβιοτικούς, πολυµετρικούς, µοντέλα) για την παρακολούθηση της ποιότητας των 

ρεόντων υδάτων τους, προσαρµοσµένους στις ιδιαίτερες συνθήκες τους (Nixon 2002). Η 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρησιµοποιούν κυρίως παραλλαγές του σαπροβιοτικού 

δείκτη (Birk & Hering 2006), ενώ η ∆υτική και η Νότια Ευρώπη  χρησιµοποιούν κυρίως 

βιολογικούς δείκτες τελικής βαθµολογίας, δηλαδή τύπου «σκορ» ή βασισµένους σε έναν 

πίνακα µε δύο εισόδους.  

Η υιοθέτηση ενός κοινού δείκτη από όλα τα κράτη µέλη είναι πολύ δύσκολη, έως 

πρακτικά αδύνατη, δεδοµένου ότι τα διάφορα είδη παρουσιάζουν ανοµοιόµορφες 

κατανοµές στους ποταµούς της Ευρώπης και συνήθως εµφανίζονται πιο ευαίσθητα στα 

όρια της κατανοµής τους. Ωστόσο, είναι δυνατή η εναρµόνιση των δεικτών, προκειµένου 

να υπάρχουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα (Buffagni et al., 2005, Buffagni & Furse, 2006). 

Οι δείκτες που βασίζονται σε βενθικά µακροασπόνδυλα αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο 

για την εκτίµηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων της Ευρώπης. Το γεγονός ότι 

αποφαίνονται µε µια µόνο τιµή για την ποιότητα των νερών καθιστά εύκολη την 

επικοινωνία ανάµεσα σε επιστήµονες και µη επιστήµονες και διευκολύνει τη λήψη 

αποφάσεων για µέτρα προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης. Ωστόσο, χάνονται πολλές 

πληροφορίες όταν οι παραπάνω δείκτες αποτελούν το µοναδικό εργαλείο των 

προγραµµάτων παρακολούθησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων, όπως συχνά 

συνέβαινε στο παρελθόν (Mason, 1991). 

Πίνακας 2. Κυριότεροι βιολογικοί δείκτες που βασίζονται σε βενθικά µακροασπόνδυλα 
για την εκτίµηση της ποιότητας των ρέοντων υδάτων στις χώρες της Ευρώπης (Τ: τάξη, Ο: 
οικογένεια, Γ: γένος, Ε: είδος). (από Αρτεµιάδου,  2007) 

Χώρα Ακρωνύµιο Όνοµα δείκτη 
Τύπος 

∆ειγµατο-
ληψίας 

Επίπεδο 
ταξινοµικού 

προσδιορισµού 

Εύρος 
τιµών 

Βιβλιογ-
ραφία 

Βέλγιο ΒΒΙ 
Βέλγικος Βιολογικός 

∆είκτης 
Ποιοτική ΤΟΓΕ 0-10 

Gabriels et al. 
(2005) 

∆ανία DSFI 
∆είκτης πανίδας των 
δανέζικων ποταµών 

Ποιοτική ΟΓ 1-7 
Skriver et al. 

(2000) 

Γαλλία IBGN 
Γενικός Βιολογικός 

∆είκτης 
Κανονικοποιηµένος 

Ηµιποσοτική Ο 0-20 
AFNOR 
(1992) 
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Ελλάδα ΕΣΥΑ 
Ελληνικό σύστηµα 
Αξιολόγησης 

Ηµιποσοτική ΤΟ 0.5-10 

Αρτεµιάδου 
(1999), 

Artemiadou 
&Lazaridou 

(2005) 

Ιταλία ΙΒΕ 
Ιταλικός Εκτεταµένος 
Βιολογικός ∆είκτης 

Ποιοτική ΤΟΓ 0-14 Ghetti (1997) 

Ισπανία IBMWP 
Ιβηρικός Βιολογικός 
∆είκτης Συνεχους 
Παρακολούθησης 

Ηµιποσοτική Ο 0->150 
Alba-Tercedor 
et al. (2002) 

Μ. 
Βρετανία 

BMWP/ASPT 

Βιολογικός ∆είκτης 
Συνεχούς 

Παρακολύθησης/Μέσος 
∆είκτης 

Ηµιποσοτι-
κή 

Ο 
0-

>150/0-
10 

Armitage et 
al. (1983) 

Πολωνία 
Πολωνικός 

BMWP 

Πολωνικός Βιολογικός 
∆είκτης Συνεχούς 
Παρακολουθησης 

Ηµιποσοτι-
κή 

Ο 0->150 
From 

Buffagni et al. 
(2005) 

Ιρλανδία Q-rating 
∆είκτης 

βαθµολογηµένης 
ποιότητας 

Ποιοτική ΟΓΕ 0-5 
From De 
Pauw & 

Hawkes(1993) 

Ουγγαρία 
Ουγγρικός 

BMWP 

Ουγγρικός Βιολογικός 
∆είκτης Συνεχούς 
Παρακολούθησης 

Ηµιποσοτική Ο - 
Waterview db 

(2006) 

 
Στον ελλαδικό χώρο, µέχρι στιγµής, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ολοκληρωµένης 

παρακολούθησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων που να περιλαµβάνει τη µελέτη της 

κοινωνίας των βενθικών µακροασπονδύλων. Έχουν γίνει, όµως, αποσπασµατικές έρευνες 

σε διάφορους ποταµούς (Kousouris et al. 1990, Anagnostopoulou 1992, Βορεάδου 1993, 

Gritzalis et al. 1993, Anagnostopoulou et al. 1994, Kousouris et al. 1994, Τσιαούση & 

Λαζαρίδου-∆ηµητριάδου 1994, Τσιαούση 1995, Αρτεµιάδου 1996, Υφαντής 1996, 

Copeland et al. 1997, Gritzalis et al. 1997, Κούσουρης κ.ά. 1997, Ford et al. 1998, 

Giannakou et al. 1998, Καµπά 1998, Λαζαρίδου-∆ηµητριάδου 1998, Langrick et al. 1998, 

Artemiadou et al. 1999, Drouin et al. 1999, Yfantis et al. 1999, Kampa et al. 2000, 

Lazaridou-Dimitriadou et al. 2000, ∆άκος 2001, Dakos et al. 2001, Λαζαρίδου-

∆ηµητριάδου 2001, Χατζηνικολάου 2001, Gritzalis & Skoulikidis 2002, Gritzalis et al. 

2002a, Gritzalis et al. 2002b, Λαζαρίδου 2002, Στατήρη 2002, Κεµιτζόγλου 2004, 

Lazaridou-Dimitriadou et al. 2004, Lekka et al. 2004, Skoulikidis et al. 2004, Ilia et al. 

2005, Παναγιωτόπουλος 2005, Παπαδάκη 2005, Χειµωνοπούλου 2005, Chatzinikolaou et 
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al. 2006, Ηλία 2006, Ιωάννου 2006, Κατσικάτσου 2006, Κεµιτζόγλου 2006, Λαζαρίδου & 

Χατζηνικολάου 2006, Πατσιά 2006, Χρόνης 2006, Αργυρούδη 2007). 

Τα κυριότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τις προηγούµενες έρευνες κατά 

την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών βιολογικών δεικτών ήταν ότι α) οι τελευταίοι δεν 

περιλαµβάνουν ορισµένες ταξινοµικές οµάδες βενθικών µακροασπονδύλων που υπάρχουν 

στις Μεσογειακές περιοχές και εποµένως και στους Ελληνικούς ποταµούς και β) δεν 

λαµβάνουν υπόψη την αφθονία αυτών των ταξινοµικών οµάδων και τα ενδιαιτήµατα στα 

οποία απαντούν, όπως τον τύπο υποστρώµατος (Kampa et al. 2000, Lazaridou-Dimitriadou 

et al. 2000, 2004). Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχει επίσης ένας αρχικός πολυµετρικός 

δείκτης (Λέκκα 2002) και ένας πολυµετρικός δείκτης που λαµβάνει υπόψη του τις 

διατροφικές συνήθειες των βενθικών µακροασπονδύλων (Στατήρη 2004). Πρόσφατα 

δηµοσιεύτηκε ένα σύστηµα αξιολόγησης (Skoulikidis et al. 2004) µε πολυµετρικό 

χαρακτήρα, βασισµένο στις δειγµατοληψίες του AQEM.  

 

1.6 Σκοπός της εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί την πρώτη προσέγγιση εκτίµησης της 

οικολογικής ποιότητας του χειµάρρου Ενιπέα του Ολύµπου µε τη χρήση βενθικών 

µακροασπονδύλων. Αντικείµενο της είναι η εκτίµηση της ποιότητας του νερού µε τη 

χρήση δύο δεικτών, του ΕΣΥΑ και του Ιβηρικού βιολογικού δείκτη, σε τρεις εποχικές 

δειγµατοληψίες. Το ΕΣΥΑ επιλέχθηκε γιατί βασίζεται σε µια εύκολα εφαρµόσιµη και 

οικονοµική ηµιποσοτική µέθοδο δειγµατοληψίας. Χρησιµοποιεί το ταξινοµικό επίπεδο της 

οικογένειας µε εξαίρεση τους Ολιγόχαιτους (που είναι κλάση), το οποίο είναι αρκετά 

ακριβές για να χρησιµοποιείται σε προγράµµατα παρακολούθησης του νερού. Λαµβάνει 

υπόψη α) το µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας των βενθικών µακροασπόνδυλων και την 

αφθονία τους και έτσι περιέχει τις πληροφορίες (σύνθεση και αφθονία) που απαιτεί η 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα βενθικά µακροασπόνδυλα και β) την ποικιλότητα των 

ενδιαιτηµάτων. Ο Ιβηρικός βιολογικός δείκτης IBMWP επιλέχθηκε γιατί σχεδιάστηκε για 

τους ποταµούς της Ισπανίας, µιας Μεσογειακής χώρας, όπως είναι και η Ελλάδα και 

επειδή αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία του ΕΣΥΑ. Παράλληλα για την πιο 

ολοκληρωµένη προσέγγιση µετρήθηκαν φυσικοχηµικές παράµετροι στους ίδιους 

δειγµατοληπτικούς σταθµούς. 
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              2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

2.1  Ευρύτερη περιοχή µελέτης 

Ο Όλυµπος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Θεσσαλίας, αποτελώντας τα 

φυσικά όρια των Νοµών Πιερίας και Λάρισας. Ο Μύτικας, η ψηλότερη κορυφή του, 

βρίσκεται σε απόσταση (ευθεία γραµµή) 263 χλµ. Β∆ των Αθηνών, 78 χλµ. Ν∆ της 

Θεσσαλονίκης, 26 χλµ. ΒΑ Ελασσόνας και 24 χλµ. Ν∆ της Κατερίνης, ενώ από την 

παραλία του Λιτόχωρου στο Θερµαϊκό κόλπο (Β∆ Αιγαίο) απέχει 18 χλµ. Ο Όλυµπος, το 

ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το δεύτερο (σε ύψος) της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι 

ένας σχετικά µικρός σε έκταση, συµπαγής (αδιάσπαστος) και σχεδόν κυκλικού σχήµατος 

ορεινός όγκος (διαµέτρου 25 χλµ.), αρκετά βραχώδης, µε οξείες κορυφές, εκτεταµένες 

ράχες-κορυφογραµµές-κόψεις και µεγάλες απότοµες πλαγιές που κατακερµατίζονται από 

βαθιές χαράδρες (Νέζης,  2003). 

Γεωγραφικά βρίσκεται στα όρια Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, στο νότιο 

τµήµα του Νοµού Πιερίας. ∆ιοικητικά υπάγεται στους Νοµούς Πιερίας και Λάρισας και 

στα διοικητικά όρια των δήµων: Ν. Πιερίας: Λιτοχώρου, Ανατολικού Ολύµπου, Πέτρας, 

∆ίου και Ν. Λάρισας: Ολύµπου, ∆ιευρυµένης Κοινότητας Καρυάς 

∆ασοπολιτικά, υπάγεται στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Νοµού Πιερίας - Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Λάρισας - Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Από γεωλογική άποψη, ο Όλυµπος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φθάνοντας σε 

ηλικία, 180.000 ετών. Ενώ οι γειτονικές οροσειρές των Πιερίων, της Όσσας, του Τίταρου 

και του Κάτω Ολύµπου αποτελούνται κυρίως από γνεύσιους και µεταµορφωσιγενείς 

σχιστόλιθους (µαρµαγυριακούς, αργιλικούς κ.λ.π.), ο Όλυµπος αποτελείται κυρίως του 

ανώτερου τριαδικού (ανατολικές πλαγιές µε νότιες από 1.200-2.000 µ.) και του 

Ιουρασικού που αποτελεί το συγκρότηµα του Μύτικα από τα 2.000 µ. µέχρι την κορυφή. 

Γνεύσιοι συναντώνται στις δυτικές πλευρές του Ολύµπου σε µια ζώνη από τα 700-1.100 

µέτρα και ηωκαινικός φλύσχης εµφανίζεται τοπικά στα βορειοδυτικά, πάνω από το χωριό 

Πέτρα, από τα 600 µέχρι τα 1.200 µέτρα. Η κυριαρχία αυτή του ασβεστόλιθου επηρεάζει 

σηµαντικά το κλίµα και την εµφάνιση της βλάστησης. Στους πρόποδες του βουνού, στα 

ανατολικά και βόρεια, κυριαρχούν χαλαρά κροκαλοπαγή πετρώµατα. 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Σε Εθνικό επίπεδο: 

• Ο Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου µαζί µε τον Εθνικό ∆ρυµό Παρνασσού είναι οι πρώτες 

περιοχές που κηρύχθηκαν ως προστατευόµενες το 1938, σύµφωνα µε τον Νόµο 

856/1937 "Περί Εθνικών ∆ρυµών". Ειδικότερα, ο Όλυµπος χαρακτηρίσθηκε ως 

Εθνικός ∆ρυµός µε το ΦΕΚ 248/Α/1938. 

• Η περιοχή του ∆ρυµού που υπάγεται στη ∆/νση ∆ασών Πιερίας έχει κηρυχθεί 

ευαίσθητη στις πυρκαγιές δασών και δασικών εκτάσεων και υπάγεται µε το Π∆ 

575/80 στη Β' Ζώνη. 

• Η περιοχή Άγιος Ιωάννης- Τρόχαλο (Λιτοχώρου) εµβαδού 1226,2 εκτάρια στην 

περιφερειακή ζώνη, έχει χαρακτηρισθεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 

706/1982). 

• Από το 2002 λειτουργεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου µε έδρα 

το Λιτόχωρο. 

Σε ∆ιεθνές επίπεδο: 

• Βιογενετικό απόθεµα. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Βιογενετικών αποθεµάτων ιδρύθηκε το 

1976 από το συµβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση 

αντιπροσωπευτικών δειγµάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της 

Ευρώπης. 

• Απόθεµα Βιόσφαιρας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της UNESCO "Άνθρωπος και 

Βιόσφαιρα - ΜΑΒ" (1981). 

• Προτεινόµενος τόπος Κοινοτικής Σηµασίας του ∆ικτύου NATURA 2000 µε κωδικό 

GR1250001 Όρος Όλυµπος, σε εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ "για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας". 

• Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σε εφαρµογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "για τη 

διατήρηση των άγριων πτηνών". 

 

2.2  Κυρίως περιοχή 

Το φαράγγι του Ενιπέα βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του ορούς Ολύµπου. 

Γεωγραφικά ανήκει στο Νοµό Πιερίας. Η λεκάνη απορροής του αναπτύσσεται µε γενική 

διεύθυνση ΑΒΑ-∆Ν∆. Το δυτικό άκρο της λεκάνης αποτελεί η κορυφή Μύτικας 

(υψόµετρο 2917 µ.). ∆ιέρχεται βόρεια του Λιτοχώρου και καταλήγει στη θάλασσα µετά 
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από διαδροµή 18 χλµ. περίπου. Ο υδατοκρίτης του Ενιπέα ή Μαυρόλογγου, εκτός από την 

κορυφή Μύτικας, ορίζεται και από τις κορυφές Σκολιό (2911 µ.), Στεφάνι (2909 µ.), Άγιος 

Αντώνιος (2817 µ.) και Προφήτης Ηλίας (2786 µ.). Πρόκειται για µία από τις ωραιότερες 

φυσικές περιοχές της Ευρώπης µε έντονο ανάγλυφο και πλούσια βιοποικιλότητα. Το 

φαράγγι του Ενιπέα ξεκινά από την τοποθεσία Πριόνια, όπου είναι και οι πήγες του 

ρέµατος και περνώντας βόρεια από το Λιτόχωρο καταλήγει στη θάλασσα, µετά από 

διαδροµή 13 χιλιοµέτρων, περίπου.  Οι πολύµορφοι γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι κάθετες 

ορθοπλαγιές, οι λιµνούλες και οι καταρράκτες, η παρόχθια βλάστηση  είναι ορισµένα από 

τα στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο του φαραγγιού. Το φαράγγι διασχίζει το διεθνές 

ορειβατικό µονοπάτι Ε4 που αποτελεί και µία από τις πλέον γνωστές διαδροµές στην 

περιοχή. ('Μελέτη διαχείρισης - διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης οικοτουρισµού στο 

Εθνικό πάρκο του Ολύµπου'. Α' Φάση-Β' Φάση. Νοέµβριος, 2003) 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της µελέτης ‘Η ανάδειξη της χαράδρας Ενιπέα Ολύµπου και η 

αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού της’, (Παυλίδης, 1995), κάποια από τα σπουδαιότερα 

χαρακτηριστικά της χαράδρας του Ενιπέα είναι: 

• Στην λεκάνη του Ενιπέα εκφορτίζεται επιφανειακά ή υπόγεια, µέρος του υδατικού 

δυναµικού της δυτικής πλευράς του Ολύµπου. 

• Στην λεκάνη του Ενιπέα καταγράφονται όλες σχεδόν οι φυτοκοινονικές ενώσεις του 

Ελλαδικού χώρου. 

• Η χαράδρα του Ενιπέα δέχεται το µεγαλύτερο µέσο ετήσιο ύψος βροχής της 

ανατολικής Ελλάδος µε κύριο χαρακτηριστικό την εξαιρετικά µεγάλη βροχοβαθµίδα 

(125 mm/100 m).  

• ∆έχεται τις µεγαλύτερες και ισχυρότερες χιονοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. 

• Ο Ενιπέας, στη θέση Μαυρόλογγος, δέχεται ετησίως πάνω από 2.000 κεραυνούς, 

αριθµός που είναι ο µεγαλύτερος που καταγράφεται, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και 

σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

• Η κοίτη του Ενιπέα, καθώς και των κύριων κλάδων του, παρουσιάζει εξαιρετικά 

σταθερή βασική παροχή.  

• Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι τα νερά του Ολύµπου (επιφανειακά, 

χειµάρρια, πηγαία και υπόγεια) είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι πλούσιοι υδροφορείς 

του Ενιπέα διαθέτουν ίσως το καλύτερο ποιοτικό νερό της Ελλάδας µε ιδιαίτερη 

αναφορά στην πολύ καλή σχέση ιόντων (α++ 
και Mg++ ). 
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• Στον Ενιπέα δεν καταγράφεται καµιά ουσιαστικά πηγή ρύπανσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 1. Όλυµπος-Φαράγγι του Ενιπέα 

 

2.3 Γεωλογικά – Υδρολογικά στοιχεία 

Η χαράδρα του Ενιπέα αποτελείται από τρεις διαφορετικούς ανθρακικούς και 

δολοµιτικούς σχηµατισµούς. Τα πετρώµατα αυτά, µάρµαρα και ασβεστόλιθοι έχουν 

υποστεί έντονη τεκτονική και καρστική διεργασία µε αποτέλεσµα να ευνοείται η 

κατείσδυση των οµβρίων υδάτων αφού οι σχηµατισµοί παρουσιάζουν µεγάλη 

υδροπερατότητα. Σύµφωνα µε τον Παυλίδη (1998) το σύστηµα των ασβεστόλιθων του 

Ολύµπου δεν είναι ενιαίο. Ο ορεινός όγκος του Ολύµπου δηµιουργεί δύο εµφανείς 

καρστικούς υδροφορείς και έναν αφανή προς την πλευρά των κορηµάτων. Ο πρώτος 

καρστικός υδροφορέας αναπτύσσεται στα ψηλότερα µέρη του Ολύµπου και εκτονώνεται 

στο επίπεδο 1.150 έως 1.200 µέτρων. Το δεύτερο επίπεδο εκτόνωσης της υπόγειας 

υδροφορίας συναντάται σε υψόµετρο 800-850 µέτρων. Είναι καρστικό και ανεξάρτητο 

από το πρώτο. Το τρίτο επίπεδο εκδηλώνεται µέσω µίας σειράς πηγών στο σύστηµα βάσης 

του τεκτονικού παραθύρου του Ολύµπου. Το σύστηµα της κάτω βάσης εκτονώνεται στους 
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τρεις µεγάλους κώνους της περιοχής του Ανατολικού Ολύµπου (Βροντούς, Λιτοχώρου και 

Λεπτοκαρυάς). Το σύνολο των νερών του Ολύµπου φαίνεται να έχει προνοµιακή 

κατεύθυνση προς την ανατολή και εκτονώνεται δια µέσου κυρίως της λεκάνης και της 

κοίτης του Ενιπέα προς τους τρεις προαναφερθέντες κώνους, ενώ ένα τµήµα του µόνο 

εκβάλλει προς το σύστηµα πηγών ∆ίου – Καρίτσας.  

Η περιοχή της λεκάνης του Ενιπέα ανήκει υδρολογικά στο υδατικό διαµέρισµα υπ’ 

αριθµόν 9 της Ελλάδας. Ως γνωστόν, η χώρα µας είναι διαιρεµένη σε 14 υδατικά 

διαµερίσµατα, κατά τρόπο εντελώς ανεξάρτητο από τη γεωγραφική διαίρεση και 

διοικητική διαίρεση, αλλά µε βάση καθαρά υδρολογικά και υδρογεωλογικά κριτήρια. Τα 

γενικά γεωµορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά στοιχεία του υπ’ αριθµόν 9 

υδατικού διαµερίσµατος υπογραµµίζουν µια τροµερά έντονη ποικιλότητα και πολυµορφία 

και σχεδόν όλες οι περιοχές του είναι κυρίως ορεινές και οι υπόλοιπες ηµιορεινές και λίγες 

πεδινές. 
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Η λεκάνη της περιοχής του Λιτοχώρου αποτελεί µέρος του νότιου τµήµατος του 

υδρολογικού συστήµατος της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Πιερίας. Βρίσκεται ανάµεσα 

στην παράκτια αποθεµατική ζώνη, έκτασης 186,2 km2  και στην λεκάνη του Ολύµπου µε 

έκταση 294,3 km2. Η λεκάνη του Λιτοχώρου αναπτύσσεται πάνω σε υδατοπερατούς 

σχηµατισµούς. Λόγω ακριβώς αυτής της υψηλής διαπερατότητας των πετρωµάτων η 

µεγαλύτερη ποσότητα του νερού των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων τροφοδοτεί 

τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ενώ το υπόλοιπο που αποµένει απορρέει επιφανειακά. 

Από τις σηµαντικότερες πηγές της υψηλής ζώνης του Ολύµπου είναι αυτές του Ενιπέα 

(Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Φαραγγιού Ενιπέα Ολύµπου, 1999). 

Τα κυριότερα µορφοµετρικά, µορφολογικά στοιχεία της λεκάνης του χειµάρρου του 

Ενιπέα, έχουν ως εξής: 

Επιφάνεια λεκάνης απορροής                         F  =   49,22 km2 

Μέγιστο  υψόµετρο                                         Hmax  = 2.917m 

Ελάχιστο υψόµετρο                                         Hmin = 90m 

Μέσο υψόµετρο                                               Hm = 1.614m 

Υψοµετρικό ανάπτυγµα                                  ∆Η = 2.827m 

Μέση κλίση λεκάνης                                       JF  = 52,60% 

Μήκος υδροκρίτη                                            Π = 41,84 km 

Μήκος κεντρικής κοίτης                                 LK = 13,86 km 

Μήκος συνολικού υδρογραφικού δικτύου      ΣL = 136,83 km 

Μέση πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου        D = 2,78 km/km2 

Η µέση πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου D=ΣL/F (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

Φαραγγιού Ενιπέα Ολύµπου, 1999). 

 

2.4. Κλίµα 
Για τον προσδιορισµό του κλίµατος της περιοχής µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα 

στοιχεία του κλιµατολογικού σταθµού "Βροντού" (Πίνακας 2), ο οποίος εγκαταστάθηκε 

και λειτουργεί από το 1974 σε υψόµετρο 182,0 µέτρα. 

Στον πίνακα 3 παρατίθενται στοιχεία για τα έτη 2007 και 2008 του κλιµατολογικού 

σταθµού "Βροντού", που αφορούν, τη µέση µηνιαία µέγιστη και τη µέση µηνιαία ελάχιστη 

θερµοκρασία (ºC), το µέσο µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης (mm), καθώς και οι µέσες ετήσιες 

τιµές κάθε παραµέτρου. 
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         Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του κλιµατολογικού σταθµού, για το έτος 2007, το κλίµα 

χαρακτηρίζεται από µέση ετήσια θερµοκρασία 16,5 ºC και συνολικό µέσο ετήσιο ύψος 

βροχόπτωσης 726,2. Ο Οκτώβριος είναι ο µήνας µε τις υψηλότερες κατακρηµνίσεις, ενώ 

οι µήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµβριος εµφανίζονται ως οι πιο άνυδροι µήνες µε 

µέσο ύψος βροχοπτώσεων 0 mm, 32,4 mm και 24,5 mm, αντίστοιχα. Θερµότεροι µήνες 

είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, µε µέση µέγιστη θερµοκρασία 44ºC και 37,5ºC 

αντίστοιχα. Ψυχρότεροι µήνες είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο ∆εκέµβριος µε 

µέση ελάχιστη θερµοκρασία -0,5 ºC, -0,5 ºC και -2,5 ºC, αντίστοιχα.  Για το έτος 2008, το 

κλίµα χαρακτηρίζεται από µέση ετήσια θερµοκρασία 15,5 ºC και συνολικό µέσο ετήσιο 

ύψος βροχόπτωσης 760,10 mm. Ο ∆εκέµβριος είναι ο µήνας µε τις υψηλότερες 

κατακρηµνίσεις, ενώ οι µήνες Αύγουστος και Ιανουάριος εµφανίζονται ως οι πιο άνυδροι 

µήνες µε µέσο ύψος βροχοπτώσεων 6,50 και 7,10 mm αντίστοιχα. Θερµότεροι µήνες είναι 

ο Μάιος, ο Ιούνιος, και ο Αύγουστος µε µέση µέγιστη θερµοκρασία 37,8 ºC, 35,0 ºC και 

36 ºC αντίστοιχα. Ψυχρότεροι µήνες είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο ∆εκέµβριος 

µε µέση ελάχιστη θερµοκρασία -5,0 ºC, -8,50 ºC και -4,50 ºC, αντίστοιχα. 

Το οµβροθερµικό διάγραµµα της περιοχής (∆ιάγραµµα 1) έγινε µε βάση τα στοιχεία 

του πίνακα 3. Στο διάγραµµα απεικονίζονται οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες και το µέσο 

µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης για την περίοδο 2007 και 2008. 

Σύµφωνα µε το οµβροθερµικό διάγραµµα της περιοχής, η ξηρή περίοδος, για το έτος 

2007 διήρκησε από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέµβριο ενώ για το 2008 η ξηρή περίοδος 

διήρκησε από τον Μάιο µέχρι τον Ιούνιο και από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέµβριο. 
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 Πίνακας 3. Κλιµατολογικά στοιχεία του σταθµού «Βροντού» για την περίοδο 2007-2008. 

  
Βροχόπτωση 

(mm) 

Μέση 
Μέγιστη 

Θερµοκρασία 
ºC 

Μέση 
Ελάχιστη 

Θερµοκρασία 
ºC 

Μέση Μηνιαία 
Θερµοκρασία ºC 

Ιανουάριος 
2007 7 21 -0,5 9,8 

Φεβρουάριος 
2007 46,7 19,5 -0,5 9 

Μάρτιος 
2007 50,7 19,5 5 10,9 

Απρίλιος 
2007  15,4 24,5 6 14,1 

Μάιος 2007 55,8 31 13 20 
Ιούνιος 2007 121,4 39,5 17 25,2 
Ιούλιος 2007 0 44 19 27,6 
Αύγουστος 

2007 32,4 37,5 14 26,5 

Σεπτέµβριος 
2007 24,5 32,5 12 21,8 

Οκτώβριος 
2007 230,2 25,5 6,5 16,4 

Νοέµβριος 
2007 55,7 24 1,5 10,8 

∆εκέµβριος 
2007 86,4 14,5 -2,5 6 

Ιανουάριος 
2008 7,10 13,5 -5,00 6,10 

Φεβρουάριος 
2008 56,60 18,0 -8,50 7,00 

Μάρτιος 
2008 32,50 23,5 1,50 10,90 

Απρίλιος 
2008 50,50 24,5 4,00 12,80 

Μάιος 2008 19,90 37,8 7,50 21,60 
Ιούνιος 2008 24,50 35,0 13,00 23,40 
Ιούλιος 2008 51,90 34,0 12,00 24,30 
Αύγουστος 

2008 6,50 36,0 16,00 25,20 

Σεπτέµβριος 
2008 71,30 33,0 7,00 18,30 

Οκτώβριος 
2008 28,90 23,5 7,00 16,00 

Νοέµβριος 
2008 71,20 24,0 1,5 12,40 

∆εκέµβριος 
2008 339,20 18,0 -4,5 7,30 

               Πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κατερίνης 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των σταθµών 

δειγµατοληψίας, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας πεδίου και οι µέθοδοι προσδιορισµού των 

φυσικοχηµικών στοιχείων που µετρήθηκαν.  

 

3.1 ∆ειγµατοληψία πεδίου 

Στους 4 δειγµατοληπτικούς σταθµούς πραγµατοποιήθηκαν 3 εποχικές 

δειγµατοληψίες νερού και βενθικών µακροασπόνδυλων τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο του 2007 

και Μάιο του 2008. 

Μετρήθηκαν οι παρακάτω παράµετροι στο πεδίο: 1α) Φυσικοχηµικές παράµετροι: 

Οι φυσικοχηµικές µεταβλητές που εξετάστηκαν για τον προσδιορισµό της ποιότητας των 

νερών του ρέµατος Ενιπέα ήταν οι εξής: 1) τύπος του υποστρώµατος, 2) ροή νερού, 3) 

θερµοκρασία νερού, 4) pH, 5) διαλυµένο οξυγόνο. 

Ο τύπος του υποστρώµατος σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας προσδιορίστηκε 

οπτικά, εκτιµώντας την ποσοστιαία συµµετοχή κάθε κατηγορίας µεγέθους των συστατικών 

του υποστρώµατος. Η κατηγοριοποίηση των συστατικών του υποστρώµατος έγινε 

σύµφωνα µε την κλίµακα Wentworth (Wentworth, 1922). 

Πίνακας 4. ∆ιάµετρος συστατικών υποστρώµατος σύµφωνα µε την κλίµακα Wentworth 
(Wentworth, 1922). 

Συστατικά ∆ιάµετρος (mm) 

Ογκόλιθοι >256 
Κροκάλες 16-256 
Χαλίκια Απρ-16 
Αδρό ίζηµα 2-Απρ 
Άµµος 0,0625-2 
Ιλύς 0,0039-0,0625 
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Σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας γίνονταν επιτόπια µέτρηση της θερµοκρασίας του 

νερού, του διαλυµένου οξυγόνου, µε τη βοήθεια φορητού οξυγονόµετρου (τύπος OXI96 

της WTW). Το pH µετριόταν µε πεχάµετρο (τύπου CRISON) και η ροή νερού µε τη χρήση 

µυλίσκου (τύπος VALEPORT). Το βάθος του νερού και το πλάτος της όχθης µετρήθηκε 

µε τη χρήση του κονταριού του ροοµέτρου το οποίο είναι βαθµονοµηµένο. Από τις 

µετρήσεις αυτές υπολογίστηκε το µέσο βάθος (cm), η µέση ροή (m/sec) και η παροχή 

(m3/sec) του νερού.  

Η αξιολόγηση των τιµών των φυσικοχηµικών παραµέτρων που µετρήθηκαν έγινε 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001, η οποία είναι η συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

80/778/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Στον Πίνακα 5 αναγράφονται τα όρια των φυσικοχηµικών παραµέτρων που 

ορίζουν οι παραπάνω οδηγίες. 

Πίνακας 5. Ανώτατα επιτρεπτά όρια σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και την 
80/778/ΕΟΚ. 

Παράµετρος  Όρια  Μονάδα µέτρησης  

   
Θερµοκρασία (Τ)  <30  0 C 

pΗ 6,5-9,55  

D.O.  >5   (mg/l) 

   
 
 

1β) Βενθικά µακροασπόνδυλα: Οι δειγµατοληψίες των βενθικών µακροασπονδύλων 

που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αυτής είχαν εποχική συχνότητα και αυτό 

διότι σύµφωνα µε τον Coimbra et al., 1996 εποχικοί παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον 

υδρολογικό κύκλο είναι καθοριστικοί στη σύνθεση και την λειτουργία της κοινότητας των 

µακροασπονδύλων.  

Η δειγµατοληψία των βενθικών µακροασπόνδυλων γινόταν µε τη βοήθεια 

τροποποιηµένου δειγµατολήπτη τύπου Surber. Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε η ηµιποσοτική 

µέθοδος 3-minute kick/sweep (Artimage et al., 1983). Η µέθοδος συνίσταται στην 

κατακόρυφη τοποθέτηση της απόχης στο επίπεδο του πυθµένα, αντίθετα στη ροή και την 

αναµόχλευση του υποστρώµατος, µπροστά από το άνοιγµα της απόχης µε το πόδι, για 

συνολικό χρόνο 3 λεπτών, µοιρασµένου στα διάφορα ενδιαιτήµατα. Κατά τη διάρκεια της 
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τρίλεπτης δειγµατοληψίας, όλα τα ενδιαιτήµατα του κάθε σταθµού (µέσα στο νερό ή 

παρόχθια µακρόφυτα, σε µικρολίµνες ή ρηχούς ύφαλους, γυµνό υπόστρωµα) σαρώθηκαν 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για την ποικιλότητα του ενδιαιτήµατος (Chatzinikolaou et al. 

2006).  

Ο δειγµατολήπτης αυτός αποτελούνταν από ένα µεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο, 

εµβαδού διατοµής 0,05 m2 (20x25cm) και αντίστοιχο µεταλλικό πλαίσιο ίδιου εµβαδού και 

βάθους 2 cm, προσαρµοσµένο κάθετα στο προηγούµενο µεταλλικό πλαίσιο. Στο επάνω 

µέρος του σκελετού ήταν προσαρµοσµένο κοντάρι µήκους 1,5 m που χρησιµοποιούνταν ως 

λαβή. Επίσης στο πλαίσιο του δειγµατολήπτη ήταν προσαρµοσµένο δίχτυ µήκους 0,8 m και 

µε ανοίγµατα διαµέτρου 500 µm. Το δίχτυ κατέληγε σε µία βιδωτή πλαστική φιάλη των 

250 ml στην οποία συλλέγονταν οι βενθικοί µακροασπόνδυλοι οργανισµοί. Από κάθε 

σταθµό δειγµατοληψίας λαµβάνονταν τρία δείγµατα από διαφορετικά σηµεία, εκτός από 

την πρώτη δειγµατοληψία στον σταθµό 2 (Αγ. ∆ιονύσιος) όπου ελήφθησαν τέσσερα 

δείγµατα, µε σκοπό την κάλυψη όλων των τύπων υποστρώµατος σε κάθε σταθµό. 

Έπειτα από κάθε δειγµατοληψία, το περιεχόµενο της φιάλης µεταφερόταν σε 

αντίστοιχες πλαστικές φιάλες. Σε κάθε φιάλη προσθέτονταν 10% διαλύµατος 

φορµαλδεϋδης για την διατήρηση των µακροασπόνδυλων οργανισµών µέχρι την 

ταυτοποίησή τους στο εργαστήριο. 

Η ταξινόµηση των οργανισµών έγινε µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου, σε µεγεθύνσεις 

10x και 40x και για τη ταυτοποίηση τους χρησιµοποιήθηκαν ειδικές κλείδες αναγνώρισης 

(Sansoni G., 1998, Tachet et al 2003). Η αναγνώριση πραγµατοποιήθηκε έως το 

ταξινοµικό επίπεδο οικογένειας. Η χρήση της οικογένειας στους δείκτες αξιολόγησης της 

ποιότητας των ρέοντων υδάτων θεωρείται κατάλληλη γιατί είναι σχετικά εύκολο να 

προσδιορισθούν τα βενθικά µακροασπόνδυλα ως το επίπεδο αυτό και γιατί η ακρίβεια 

στην απόδοση της ποιότητας είναι ικανοποιητική (Furse et al., 1984). 

                 

3.2 Χηµικές αναλύσεις 

Από κάθε σταθµό δειγµατοληψίας λαµβάνονταν 1lit νερού, το οποίο µεταφερόταν 

σε φορητό ψυγείο στο εργαστήριο χηµείας του Τ.Ε.Ι Ν. Μουδανιών. Στο εργαστήριο 

χηµείας πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω µέτρηση:  

 Βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο (BOD5) 

Για τον προσδιορισµό του βιοχηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου εφαρµόσθηκε η 

µέθοδος που περιγράφεται στο A.P.H.A (1985). Η µέθοδος στηρίζεται στην κατανάλωση 
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του διαλυµένου οξυγόνου του δείγµατος από τους µικροοργανισµούς που υπάρχουν µέσα 

στο δείγµα. 

Όργανα: 

• Οξυγονόµετρο (Inolab WTW Oxi Level 2, Oxical-SL). 

• Φιάλες BOD5. 

• Ψυχόµενος επωαστικός κλίβανος (WTW TS 606-G12), ρυθµισµένος στους 20 °C. 

Αρχικά οι φιάλες BOD5 καθαρίζονταν µε διάλυµα χρωµοθεϊκου οξέως. Ο 

προσδιορισµός της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου (mg/l) γινόταν µε τη βοήθεια 

του οξυγονόµετρου. Οι φιάλες, µία από κάθε σταθµό, τοποθετούνταν στον επωαστικό 

κλίβανο για 5 ηµέρες και έπειτα επαναλαµβανόταν ο προσδιορισµός του οξυγόνου. Η 

διαφορά που προκύπτει µεταξύ των συγκεντρώσεων της πρώτης και της δεύτερης 

µέτρησης εξέφραζε την τιµή του BOD5.  

 

3.3 Σταθµοί δειγµατοληψίας 

Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκε το ρέµα Ενιπέας. Το φαράγγι του 

ρέµατος Ενιπέα βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του ορούς Ολύµπου. Το φαράγγι του 

Ενιπέα ή Μαυρόλογγου, όπως διαφορετικά ονοµάζεται, ξεκινά από την τοποθεσία 

Πριόνια, όπου είναι και οι πήγες του ρέµατος και περνώντας βόρεια από το Λιτόχωρο 

καταλήγει στη Θάλασσα, µετά από διαδροµή, περίπου, 10 χιλιοµέτρων. Πρόκειται για µία 

από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές της Ευρώπης µε έντονο ανάγλυφο και πλούσια 

βιοποικιλότητα. Οι πολύµορφοι γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι κάθετες ορθοπλαγιές, οι 

λιµνούλες και οι καταρράκτες, η παρόχθια βλάστηση  είναι ορισµένα από τα στοιχεία που 

συνθέτουν το τοπίο του φαραγγιού. Το πιο χαρακτηριστικό είδος που συναντάµε στην 

κοίτη του Ενιπέα είναι ο πλάτανος (Platanus orientalis). Ελάχιστα άτοµα ιτιάς (Salix 

eleagnos) απαντούν σε πετρώδεις θέσεις µε τρέχοντα νερά µέσα στην κοίτη του Ενιπέα. Η 

κανονική εξάπλωση του είδους ξεκινά από τα 400 µέτρα υψόµετρο και πάνω. Συχνά 

συναντάµε συκιές (Ficus carica) και καρυδιές (Juglans regia), αλλά οι τελευταίες είναι 

αµφίβολο αν είναι αυτοφυείς στην περιοχή αυτή. Σε χαλικώδεις περιοχές της κοίτης, 

χαρακτηριστικό είδος αποτελεί η Cionura erecta, ένας ηµιθάµνος µε αρκετούς 

κατακείµενους βλαστούς και λευκά άνθη. Επίσης συνηθισµένο στην κοίτη είναι το 

Calamintha nepeta. 

Ο πρώτος σταθµός (Σ1) δειγµατοληψίας βρίσκεται στα Πριόνια, στα 1.070 µέτρα 

υψόµετρο. Τα Πριόνια, όπου παλιά λειτουργούσε πριονιστήριο ξυλιάς, βρίσκονται 18 
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χιλιόµετρα από το Λιτόχωρο. Στα Πριόνια υπάρχει ένα µικρό εστιατόριο και είναι το 

τελευταίο σηµείο που φτάνει ο δρόµος, όπου εκεί σταθµεύουν οι εκδροµείς για να 

ξεκινήσουν την ανάβαση τους προς τα καταφύγια και την κορυφή του Ολύµπου. Το βάθος 

στο σταθµό αυτό ήταν σχεδόν σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών και 

ανερχόταν σε 0,4 µέτρα περίπου. Κατά τη δεύτερη δειγµατοληψία, τον Σεπτέµβριο του 

2007 παρατηρήθηκε ότι τα νερά είχαν µηδενική ροή. Το υπόστρωµα χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία ογκόλιθων, κροκάλων και χαλικιού. 

Ο δεύτερος σταθµός (Σ2) βρίσκεται, κάτω από την παλιά µονή του Αγίου 

∆ιονυσίου στα 870 µέτρα υψόµετρο. Στο σηµείο περνάει το µονοπάτι Α4 το οποίο αρχίζει 

από το Λιτόχωρο και φτάνει στα Πριόνια. Επίσης χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ένα 

ξέφωτο που υπάρχει δίπλα στο ρέµα όπου εκεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, αν και 

απαγορεύεται, συναντάµε κατασκηνωτές. Το βάθος στο σταθµό κυµαίνεται 0,15-0,50 

µέτρα. Το υπόστρωµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία ογκόλιθων, κροκάλων, χαλικιού 

και αδροµερές ίζηµα. 

Ο τρίτος σταθµός (Σ3) βρίσκεται σε απόσταση 1.200 µέτρων βορειοδυτικά από το 

Λιτόχωρο, σε 380 µέτρα υψόµετρο. Στο σηµείο αυτό υπάρχει ένα µικρό τσιµεντένιο 

φράγµα παροχέτευσης – υπερχείλισης και από τη θέση αυτή εκτρέπεται ένα µέρος του 

νερού του Ενιπέα για την ύδρευση και άρδευση του Λιτόχωρου. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης δειγµατοληψίας, τον Ιούνιο του 2007, η πρόσβαση στο σηµείο δεν ήταν δυνατή 

λόγω ασφαλισµένης εισόδου. Το υπόστρωµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

ογκόλιθων, κροκάλων, χαλικιού και αδροµερές ίζηµα. 

Ο τέταρτος σταθµός (Σ4) βρίσκεται µέσα στο Λιτόχωρο σε 258 µέτρα υψόµετρο, 

στην αρχή του οικισµού, πλησίον των εγκαταστάσεων του φορέα διαχείρισης του 

Ολύµπου. Κατά µήκος της κοίτης υπάρχουν αρκετοί Πλάτανοι. Στη δεύτερη 

δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2007, η κοίτη του Ενιπέα, στον 

σταθµό αυτόν, ήταν άνυδρη µε αποτέλεσµα να καταστεί αδύνατη η λήψη δειγµάτων από 

το σταθµό αυτό. Το υπόστρωµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία κροκάλων, χαλικιού 

και αδροµερές ίζηµα. 
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Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται µε κόκκινο οι σταθµοί όπου πραγµατοποιήθηκαν οι 

δειγµατοληψίες κατά µήκος της κοίτης του χειµάρρου Ενιπέα 

 

 

 

Χάρτης 1. Σταθµοί δειγµατοληψίας  
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     Σταθµός Σ1 Πριόνια (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία)  

 

 

    Σταθµός Σ1 Πριόνια (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
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     Σταθµός Σ2 Αγ. ∆ιονύσιος (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
 
 

 
                  Σταθµός Σ2 Αγ. ∆ιονύσιος (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
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    Σταθµός Σ3 Υδροληψία (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
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       Σταθµός Σ4 Λιτόχωρο (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
 

 
        Σταθµός Σ4 Λιτόχωρο (φωτογραφία:  Γιαννάκου Ουρανία) 
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              3.4 Βιοδείκτες 

Σε όλα τα δείγµατα των βενθικών µακροασπονδύλων εφαρµόστηκαν δυο συστήµατα 

δεικτών: 

Α) εφαρµόστηκε το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ) µε τους επιµέρους 

δείκτες «σκορ» ΕΣΑ (Ελληνικό Σκορ Αξιολόγησης), ΜΕΣΑ (Μέσος Όρος Ελληνικού 

Σκορ Αξιολόγησης) και το ηµιάθροισµα αυτών. Η βαθµολογία του δείκτη λαµβάνει υπόψη 

το άθροισµα των βαθµολογιών των ταξινοµικών οµάδων των βενθικών µακροασπονδύλων 

(πίνακας 6), το πηλίκο της βαθµολογίας αυτής µε τον αριθµό των ταξινοµικών οµάδων 

που βαθµολογήθηκαν και την ποικιλία των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων (Artemiadou & 

Lazaridou, 2005). Η ποικιλία των ενδιαιτηµάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 9.  

Στην παρούσα εργασία στον σταθµό Σ4 χρησιµοποιήθηκε ο πίνακας για τα λίγα 

ενδιαιτήµατα ενώ για τους υπόλοιπους σταθµούς χρησιµοποιήθηκε ο πίνακας για τα 

δείγµατα που συλλέχθηκαν από πολλούς τύπους ενδιαιτηµάτων. Στη συνέχεια, οι τιµές 

ΕΣΑ (HES) και ΜΕΣΑ (AHES) βαθµολογούνται από το 1 έως το 5 (όσο πιο υψηλές είναι 

οι τιµές τόσο πιο µεγάλο βαθµό παίρνουν) (Πίνακας 7) και τέλος υπολογίζεται το 

ηµιάθροισµα των βαθµών αυτών (SemiHES) (Πίνακας 8). Η τελική ερµηνεία (Υψηλή, 

Καλή, Μέτρια, Ελλιπής, Κακή) της ποιότητας του νερού είναι η ερµηνεία του 

ηµιαθροίσµατος και βασίζεται σε πενταβάθµια κλίµακα όπως απαιτεί η Οδηγία 

2000/60/ΕΚ (Πίνακας 1).  

Β)  εφαρµόστηκε ο Ιβηρικός βιολογικός δείκτης IBMWP (πίνακας 10). Ο Ιβηρικός 

δείκτης βασίζεται στο επίπεδο οικογένειας, εκτός από την περίπτωση των Ολιγόχαιτων 

στην οποία χρησιµοποιείται η κλάση. Βαθµολογεί την κάθε οικογένεια από το 1 ως το 10 

(όσο πιο ευαίσθητη είναι µια οικογένεια στη µείωση του οξυγόνου του νερού, λόγω 

ύπαρξης οργανικού φορτίου, τόσο πιο υψηλή βαθµολογία παίρνει) και ως τελική τιµή για 

ένα δείγµα έχει το άθροισµα των βαθµολογιών των οικογενειών που βρέθηκαν στο δείγµα 

αυτό. 
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Πίνακας 6. Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης / Hellenic evaluation System (Artemiadou et 
Lazaridou 2005) 

Ταξινοµικές οµάδες/ Taxa 
 

Παρούσες/Present (0-
1%) 

 

Κοινές/Comm
on 
(1.01-10%) 

Άφθονες 
/Abundant 
(>10%) 

α) Capniidae, Chloroperlidae,  
β) Siphlonuridae,  
γ) Aphelocheiridae, 
δ) Blephariceridae 
ε) Phryganeidae, Molanidae, Odontoceridae, 
Bareidae, Lepidostomatidae, Thremmatidae, 
Brachycentridae, Helicopsychidae 

 
 

100 
 

 
 

110 
 

120 

α) Leuctridae, Perlodidae, Perlidae, 
β) Sericostomatidae, Goeridae, 
γ) Neoephemeridae 

90 
 

97 
 

100 

α) Nemouridae, Taeniopterygidae,   
β) Ephemeridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae,  
γ) Leptoceridae, Polycentropodidae, Psychomyidae, 
Philopotamidae, Limnephilidae, Rhyacophilidae, 
Glossosomatidae, Ecnomidae,  
δ) Aeshnidae, Lestidae, Corduliidae, Libelulliidae,  
ε) Athericidae, Dixidae,  
στ) Helodidae, Gyrinidae, Hydraenidae,  
ζ) Sialidae,  
η) Grapsidae, Potamonidae (Brachyura) 
θ) Astacidae, (Macrura) 

 
 
 

80 
 

 
 
 

86 
 

90 

α) Potamanthidae,     
β) Calopterygidae, Cordulegasteridae  
γ) Stratiomyidae,  
δ) Hydrobiidae 

70 
 

75 
 

78 

α) Platycnemididae, Gomphidae,  
β) Tabanidae, Ceratopogonidae, Empididae,  
γ) Elminthidae 
δ) Viviparidae, Neritidae, 
ε) Unionidae,  

 
60 

 

 
64 

 
67 

α) Caenidae, Oligoneuriidae, Polymitarcidae, 
Isonychiidae, 
β) Hydropsychidae,  
γ) Ancylidae, Acroloxidae, 
δ) Gammaridae, Corophidae, 
ε) Atyidae 
στ) Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae, 
ζ) Dryopidae, Helophoridae, Hydrochidae, 
Clambidae  
η) Psychodidae, Simuliidae 

 
 

50 
 

 
 

53 
 

56 

α) Ephemerellidae, Baetidae, 
β) Hydroptilidae,                 
γ) Tipulidae, Dolichopodidae, Anthomyidae, 
Limoniidae,  
δ) Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, 
Hydroscaphidae 
ε) Hydracarina  
στ) Piscicolidae, Glossiphonidae  

 
40 

 

 
38 

 
35 

α) Coenagriidae, 
β) Chironomidae (not red),  
γ) Dytiscidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae,  
δ) Corixidae, Hebridae, Veliidae, Mesoveliidae, 
Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Pleidae, 

 
 
 

30 

 
 
 

25 20 



 35

Naucoridae, Notonectidae, Belostomatidae, 
ε) Asellidae, Ostracoda, 
στ) Physidae, Bythiniidae, Bythinellidae, 
Molaniidae, Ellobiidae,  
ζ) Hirudinidae, 
η) Sphaeriidae  
θ) Oligochaeta (except for Tubificidae) 
α) Chironomidae (red), Rhagionidae, Culicidae, 
Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae, Chaoboridae 
β) Lymnaeidae, Planorbidae,  
γ) Erpobdellidae 

 
20 

 
12 3 

α) Tubificidae, β) Valvatidae,  γ) Syrphidae 10 2 1 
Τα Chironomidae (not red) και Oligochaeta (except for Tubificidae) βαθµολογούνται όπως παραπάνω αλλά µε όρια στις 
κατηγορίες αφθονιών 0-10%, 10,01-20%, >20%.  
Chironomidae (not red) and Oligochaeta (except for Tubificidae) are scored more but the range of their abundances 
become 0-10%, 10,01-20%, >20%. 
 

            
 
 

 Πίνακας 7. Βαθµολογίες και βαθµοί (Χ,Υ) ΕΣΑ (HES) και ΜΕΣΑ (AHES) (Artemiadou &Lazaridou 
2005) 
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8
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆είγµατα που συλλέχθηκαν από πολλούς τύπους ενδιαιτηµάτων 
Samples collected from many types of habitats (rich sites) 

 
ΕΣΑ X ΜΕΣΑ(µέσος όρος 

ΕΣΑ) 
Y 

>1532 
1326-1532 
830-1325 
341-829 
0-340 

5 
4 
3 
2 
1 

>64,72 
54,57-64,72 
45,82-54,56 
31,73-45,81 

0-31,72 

5 
4 
3 
2 
1 

 
∆είγµατα που συλλέχθηκαν από λίγους τύπους ενδιαιτηµάτων 

Samples collected from few types of habitats (poor sites) 
 

ΕΣΑ X ΜΕΣΑ(µέσος όρος 
ΕΣΑ) 

Y 

>1053 
756-1052 
389-755 
167-388 
0-166 

5 
4 
3 
2 
1 

>55,69 
45,18-55,69 
35,33-45,17 
27,50-35,32 

0-27,49 

5 
4 
3 
2 
1 
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Πίνακας 8.Ηµιάθροισµα των βαθµών ΕΣΑ (HES) και ΜΕΣΑ (AHES) (Χ+Υ/2) και ερµηνεία 

για την εκτίµηση της ποιότητας του νερού (Artemiadou& Lazaridou, 2005). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 9. Πίνακας για την ταξινόµηση των σταθµών σε φτωχούς (λευκό κελί) ή σε πλούσιους 
(γκρι κελί) ανάλογα µε το σηµείο τοµή της κατάλληλης στήλης µε την κατάλληλη γραµµή. Στα 
µαύρα κελιά η δειγµατοληψία δεν είναι δυνατή (Chatzinikolaou et al, 2006). 
Πίνακας Ενδιαιτηµάτων 

όταν υπάρχει ο τύπος ενδιαιτήµατος 
Μακρόφυτα 

>10% του συνόλου
Φυσικό υπόστρωµα Τεχνητό υπόστρωµαΑποµεινάρια κοίτηςΚλαδιά 

1. Ρηχός ύφαλος [riffle]  
(σχετικά µικρό βάθος, µε γρήγορη ροή) 

 CPOM FPOM  Χονδρό- 
 κοκκο** 

Μεικτό* Λεπτό-κοκκοΤσιµέντο Άλλο   

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

2. Λοιπό Kανάλι [run] 
(όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις εκτός της 1 και

          

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

3. Μικρολίµνη [pool] 
(σχετικά µεγάλο βάθος, φαινοµενικά χωρίς ή 
ελάχιστη ροή) 

          

Όριο καναλιού           
Όριο νησίδας           
Κυρίως κανάλι           

*     Μεικτό    :            Όταν δεν ισχύουν τα παρακάτω 
Ποσοστιαία σύνθεση τύπων υποστρώµατος, αθροιστικά πάνω από 70% για τις κατηγορίες ογκόλιθοι, κροκάλες, χαλίκια 

*** Λεπτόκοκκο   :    Ποσοστιαία σύνθεση τύπων υποστρώµατος, αθροιστικά πάνω από 70% για τις κατηγορίες αδρό ίζηµα, άµµος ιλύς 
 Τουλάχιστον ένα √ Πλούσιος σταθµός 

  Φτωχός σταθµός 

 
 

Ηµιάθροισµα /Semi-sum  Ερµηνεία/ Interpretation 
5 Πολύ καλή/excellent 

4,5 Πολύ καλή/ Very good 
4 Καλή/ Good 

3,5 Καλή/ Good 
3 Μέτρια/Moderate 

2,5 Μέτρια/Moderate 
2 Κακή/ Poor 

1,5 Κακή/ Poor 
1 Πολύ κακή/ Very poor 
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 Πίνακας 10. Βαθµολογία ταξινοµικών οµάδων σύµφωνα µε τον Ιβηρικό δείκτη IBMWP 
(Alba-  Tercedor et al, 2002). 
TRICLADIDA 
Dendrocoelidae  5 
Dugesiidae  5 
Planariidae  5 
OLIGOCHAETA+  1 
HIRUDINEA 
Erpobdellidae  3 
Glossiphoniidae  3 
Hirudidae  3 
Piscicolidae  4 
MOLLUSCA 
Ancylidae  6 
Bithyniidae  3 
Ferrissidae  6 
Hydrobiidae  3 
Lymnaeidae  3 
Neritidae  6 
Physidae  3 
Planorbidae  3 
Sphaeriidae  3 
Thiaridae  6 
Unionidae  6 
Valvatidae  3 
Viviparidae  6 
HYDRACARINA 4 
OSTRACODA  3 
AMPHIPODA 
Corophiidae  6 
Gammaridae  6 
ISOPODA 
Asellidae  3 
DECAPODA 
Astacidae  8 
Atyidae  6 
Palaemonidae  6 
EPHEMEROPTERA 
Baetidae  4 
Caenidae  4 
Ephemerellidae  7 
Ephemeridae  10 
Heptageniidae  10 
Leptophlebiidae  10 
Oligoneuriidae  5 
Polymitarcidae  5 
Potamanthidae  10 
Prosopistomatidae  7 
Siphlonuridae  10 
 

 ODONATA 
Aeshnidae  8 
Calopterygidae  8 
Coenagrionidae  6 
Cordulegasteridae  8 
Corduliidae  8 
Gomphidae  8 
Lestidae  8 
Libellulidae  8 
Platycnemididae  6 
PLECOPTERA 
Capniidae  10 
Chloroperlidae  10 
Leuctridae  10 
Nemouridae  7 
Perlidae  10 
Perlodidae  10 
Taeniopterygidae  10 
HETEROPTERA 
Aphelocheiridae 10 
Corixidae  3 
Gerridae  3 
Hydrometridae  3 
Mesoveliidae  3 
Naucoridae  3 
Nepidae  3 
Notonectidae  3 
Pleidae  3 
Veliidae  3 
NEUROPTERA 
Sialidae  4 
COLEOPTERA 
Chrysomelidae  4 
Curculionidae  4 
Dryopidae  5 
Dytiscidae  3 
Elmidae  5 
Gyrinidae  3 
Haliplidae  4 
Helodidae  3 
Hydraenidae  5 
Hydrochidae  5 
Hydrophilidae  3 
Hygrobiidae  3 
Noteridae 3 
Psephenidae  3 
Scirtidae  3 

  
TRICHOPTERA 
Beraeidae  10 
Brachycentridae  10 
Calamoceratidae  10 
Ecnomidae  7 
Glossosomatidae  8 
Goeridae  10 
Hydropsychidae  5 
Hydroptilidae  6 
Lepidostomatidae  10 
Leptoceridae  10 
Limnephilidae  7 
Molannidae  10 
Odontoceridae  10 
Philopotamidae  8 
Phryganeidae  10 
Polycentropodidae  10 
Psychomyiidae  8 
Rhyacophilidae  7 
Sericostomatidae  10 
Thremmatidae  10 
LEPIDOPTERA 
Pyralidae  4 
DIPTERA 
Athericidae  10 
Blephariceridae  10 
Ceratopogonidae  4 
Chironomidae  2 
Culicidae  2 
Dixidae  4 
Dolichopodidae 4 
Empididae  4 
Ephydridae  2 
Limoniidae  4 
Muscidae  4 
Psychodidae  4 
Ptychopteridae  4 
Rhagionidae  4 
Sciomyzidae  4 
Simuliidae  5 
Stratiomyidae  4 
Syrphidae  1 
Tabanidae  4 
Thaumaleidae  2 
Tipulidae  5 
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           Πίνακας 11. Οικολογική κατάσταση σύµφωνα µε τον IBMWP. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  IBMWP  Χρώµα 
Πάρα πολύ καλή ποιότητα.  ≥101   
Καλή ποιότητα  61-100    
Μέτρια ποιότητα 36-60    
Νερό ρυπασµένο.  16-35                
Νερό βαρέως ρυπασµένο.   <15   
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

             4.1 Φυσικοχηµικές παράµετροι 
 

4.1.1 Υπόστρωµα  
 

Το υπόστρωµα στους σταθµούς Σ1, Σ2 και Σ3 δειγµατοληψίας χαρακτηρίζεται από 

µεγάλο ποσοστό ογκόλιθων και κροκάλων και λιγότερο χαλίκια και αδροµερές ίζηµα ενώ 

αντίθετα στο σταθµό Σ4 κυριαρχούν χαλίκια, αδροµερές ίζηµα και λίγες κροκάλες, 

(Πίνακας 12) 

 
Πίνακας 12. Ποσοστιαίες τιµές, τύπων υποστρώµατος, στους σταθµούς δειγµατοληψίας 
Σταθµοί Ογκόλιθοι Κροκάλες Χαλίκια Αδρ.ίζηµα Ιλύς Πέτρωµα 

Σ1 50 30 20       
Σ2 40 30 10 10     
Σ3 20 20 30 30     
Σ4   10 60 30     
              

 
4.1.2 Πλάτος και βάθος 

Οι µεταβολές του βάθους και του πλάτους φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Συγκεκριµένα το πλάτος παρατηρείται σταθερό και στους τέσσερις σταθµούς 

δειγµατοληψίας. Το βάθος είναι σχετικά σταθερό, χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερες 

µεταβολές. 

 
Πίνακας  13. Τιµές βάθους (m) στους σταθµούς δειγµατοληψίας. 
Σταθµοί Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος 

Σ1 0,3 0,21 0,17 
Σ2 0,31 0,23 0,18 
Σ3  0,24 0,27 
Σ4 0,33  0,18 

 
 
Πίνακας  14. Τιµές πλάτους (m) στους σταθµούς δειγµατοληψίας. 
Σταθµοί Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος 

Σ1 2,5 2,5 2,5 
Σ2 7,5 7,5 7,5 
Σ3   4 4 
Σ4 3   3 

 

4.1.3 Ροή και παροχή 

Η ροή του νερού στους σταθµούς δειγµατοληψίας παρουσιάζεται µεταβαλλόµενη 

χρονικά (διάγραµµα 2). 
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Συγκεκριµένα στον σταθµό Σ1, τον Ιούνιο η ροή ήταν χαµηλή σε σχέση µε το Μάιο. 

Αντίθετα το Σεπτέµβριο, στο σταθµό Σ1, η ροή ήταν µηδενική. Στο σταθµό Σ2 ενώ 

βρίσκεται πιο χαµηλά σε υψόµετρο από τον σταθµό Σ1, τον Σεπτέµβριο παρουσίασε 

υψηλή ροή, γεγονός που οφείλεται στην ύπαρξη πηγών. Η ροή στο σταθµό Σ3 ήταν 

σταθερή ενώ στο σταθµό Σ4 παρουσίασε αύξηση το Μάιο.  

 
 
 
 

Ροή (m/sec)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος
 

 
                                                                                                                                         
∆ιάγραµµα 2. Μεταβολές των τιµών της ροής στους σταθµούς δειγµατοληψίας στο 
χείµαρρο Ενιπέα τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο του 2007 και Μάιο 2008. 
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Παροχή m3/sec

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος

                  
∆ιάγραµµα 3. Μεταβολές των τιµών της παροχής στους σταθµούς δειγµατοληψίας στο 
χείµαρρο Ενιπέα τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο του 2007 και Μάιο 2008. 
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4.1.4 Θερµοκρασία 

Η σκίαση, η ταχύτητα ρεύµατος και το βάθος αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες 

που καθορίζουν τα θερµοκρασιακά επίπεδα σε ένα σύστηµα γλυκών νερών (Τσιαούση Β. 

1995).  Οι µετρήσεις της θερµοκρασίας των υδάτων στους σταθµούς παρουσιάζονται στο 

διάγραµµα 4. Στο σταθµό Σ1 παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας κατά τη 

δειγµατοληψία το Σεπτέµβριο, 11,3 0C,  και αυτό διότι τα νερά είχαν µηδενική ροή. 

Επίσης στο σταθµό Σ4, τον Ιούνιο, η θερµοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή, 18,2  0C. 

Θερµοκρασία ºC

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος
 

∆ιάγραµµα 4. Μεταβολές των τιµών της θερµοκρασίας στους σταθµούς δειγµατοληψίας 
του χειµάρρου Ενιπέα τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο 2007 και Μάιο 2008. 
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4.1.5 pH 

Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών σε όλους τους σταθµούς οι τιµές του pH 

ήταν σχεδόν σταθερές και κυµάνθηκαν από 8,25 έως 8,8 (∆ιάγραµµα 5). Συνεπώς τα 

ύδατα στην περιοχή µελέτης µπορούν να χαρακτηριστούν αλκαλικά. 

pH

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

8,90

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Ιούνιος Σεπτέµβριος Μάιος
 

∆ιάγραµµα 5. Μεταβολές των τιµών του pH στους σταθµούς δειγµατοληψίας του 
χειµάρρου Ενιπέα τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο 2007 και Μάιο 2008. 
 

4.1.6 ∆ιαλυµένο Οξυγόνο (D.O. mg/l) 

Οι µετρήσεις του διαλυµένου οξυγόνου κυµαίνονταν από 5,7 – 10,7 mg/l στους 

διαφορετικούς σταθµούς και κατά τις διαφορετικές χρονικές περιόδους (∆ιάγραµµα 6). 

Συγκεκριµένα οι υψηλότερες τιµές καταγράφηκαν σε όλους τους σταθµούς κατά τη 

δειγµατοληψία του Μαΐου 2008, µε τιµές πάνω από τα 10 mg/l. Ενώ κατά τη 

δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 καταγράφηκαν οι χαµηλότερες τιµές στις τέσσερις 

δειγµατοληψίες µε τιµές που κυµαίνονταν από 5,7 έως 6,7 mg/l.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκέντρωση του διαλυµένου στο νερό οξυγόνου 

εξαρτάται από τη χρονική στιγµή της δειγµατοληψίας επειδή α) η θερµοκρασία σχετίζεται 

αντίστροφα µε το οξυγόνο (αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε µείωση του διαλυµένου 

οξυγόνου εξαιτίας της µείωσης της διαλυτότητας του καθώς και αύξησης του ρυθµού 

αποικοδόµησης) και β) κατά τη διάρκεια της ηµέρας από τη φωτοσυνθετική 



 44

δραστηριότητα των φυτών παράγεται οξυγόνο. Η συγκέντρωση του διαλυµένου στο νερό 

οξυγόνου επηρεάζεται επιπλέον από την ταχύτητα ρεύµατος (καθώς αύξηση αυτής 

εξασφαλίζει µεγαλύτερη διάχυση οξυγόνου από την ατµόσφαιρα) και από την ποσότητα 

και το είδος του ρυπαντικού φορτίου που δέχεται το σύστηµα.(Τσιαούση, 1995). 

 

Οξυγόνο D.O. (mg/lt)
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∆ιάγραµµα 6. Μεταβολές των τιµών του διαλυµένου στο νερό οξυγόνου (D.O. 
mg/l) στους σταθµούς δειγµατοληψίας του χειµάρρου Ενιπέα τον Ιούνιο, 
Σεπτέµβριο 2007 και Μάιο 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

 

4.1.7 BOD5 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 7 οι τιµές, του BOD5 που καταγράφηκαν, είναι πολύ 

χαµηλές σε όλους τους σταθµούς κατά τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο 

2008 ενώ οι υψηλότερες τιµές καταγράφηκαν στον σταθµό Σ1 κατά τις δειγµατοληψίες 

του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου του 2007 µε τιµές 3,67 και 4, 93 mg/l αντίστοιχα.  

BOD5 (mg/lt)
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∆ιάγραµµα 7. Μεταβολές στις τιµές του BOD5 στους σταθµούς δειγµατοληψίας του 
χειµάρρου Ενιπέα τον Ιούνιο, Σεπτέµβριο 2007 και Μάιο 2008 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι τιµές των παραµέτρων που 

µετρήθηκαν στους σταθµούς δειγµατοληψίας κατά τη διάρκεια της έρευνας και επιπλέον 

παρουσιάζεται το υψόµετρο το οποίο µετρήθηκε µε τη χρήση GPS. 

                                                                                                                                                        
Πίνακας 15. Φυσικοχηµικοί παράµετροι στους σταθµούς δειγµατοληψίας του χειµάρρου 
Ενιπέα. 

    
D.O. 
mg/l pH 

Θερµοκ
ρασία 

°C 
BOD5  

mg/lt  
Βάθος 
(cm) 

Πλάτος 
(m) 

Pοή 
(m/sec) 

Παροχή 
(m3 /sec) 

Υψόµετ
ρο 

Σ1 

Ιούνιος 2007 6,7 8,4 8,7 3,67 30 2,5 0,131 0,098 

1.070 m  

Σεπτέµβριος 
2007 7,6 8,55 11,3 4,93 21,6 2,5 0   

Μάιος 2008 10,6 8,65 7,4 2,25 16,6 6 0,567 0,578 
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Σ2 

Ιούνιος 2007 6,5 8,25 9,5 3,32 31,25 7,5 0,29 0,674 

870 m  

Σεπτέµβριος 
2007 9,3 8,5 9,8 1,88 23,3 7,5 0,52 0,897 

Μάιος 2008 10,4 8,3 7,9 1,07 18,3 7,5 0,71 0,958 

Σ3 

Ιούνιος 2007                 

380 m  

Σεπτέµβριος 
2007 9 8,8 13,8 3,6 24 4 0,28 0,268 

Μάιος 2008 10,3 8,5 10,6 1,75 26,6 4 0,302 0,326 

Σ4 

Ιούνιος 2007 5,7 8,5 18,2 2,18 33,3 3 0,365 0,361 

258 m  

Σεπτέµβριος 
2007                 

Μάιος 2008 10,7 8,8 12 0,97 18,3 3 0,487 0,262 
 
 
 

 

4.2 Βενθικά µακροασπόνδυλα 

Συνολικά καταγράφηκαν 41 οικογένειες βενθικών µακροασπονδύλων σε όλους τους 

σταθµούς κατά τη διάρκεια των τριών εποχικών δειγµατοληψιών (διάγραµµα 8). Η 

αναλυτικότερη παρουσίαση του ζωοβένθους έχει ως εξής: 

 

Πλεκόπτερα (Plecoptera):  Αναγνωρίστηκαν οι εξής οικογένειες: Nemouridae, 

Chloroperlidae, Perlodidae, Perlidae και Leuctridae. Συνολικά καταγράφηκαν 86 άτοµα 

στους σταθµούς δειγµατοληψίας.  

Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο 2007 τα πλεκόπτερα των παραπάνω οικογενειών που 

συλλέχθηκαν, καταλαµβάνουν το 9,05% του συνολικού πληθυσµού του σταθµού Σ1. Από 

τους σταθµούς Σ2 και Σ4 τα πλεκόπτερα που συλλέχθησαν καταλαµβάνουν ποσοστό 

1,74% και 2,41% αντίστοιχα.  

Τον Σεπτέµβριο 2007 τα πλεκόπτερα που συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 

και Σ3 καταλαµβάνουν ποσοστό 13,04%, 2,07% και 25% αντίστοιχα.  

Τέλος, τον Μάιο 2008 το ποσοστό που αντιστοιχεί στους σταθµούς Σ1, Σ2, Σ3 και 

Σ4 είναι 20%, 8,44%, 20% και 5,05%.  
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Εφηµόπτερα (Ephemeroptera): Αναγνωρίστηκαν οι εξής οικογένειες: Baetidae, 

Heptageniidae, Leptophlebiidae και Ephemeridae. Συνολικά καταγράφηκαν 302 άτοµα 

των παραπάνω οικογενειών. 

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 τα εφηµόπτερα που συλλέχθησαν στον 

σταθµό Σ1 ανέρχονται σε ποσοστό 29,05% του συνολικού πληθυσµού του σταθµού. Από 

τους σταθµούς Σ2 και Σ4 τα εφηµόπτερα που συλλέχθησαν καταλαµβάνουν ποσοστό 

33,04% και 14,45% αντίστοιχα 

Τον Σεπτέµβριο 2007 τα εφηµόπτερα που συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 

και Σ3 καταλαµβάνουν ποσοστό 17,39%, 26,29% και 45% αντίστοιχα. 

Τέλος, τον Μάιο 2008 το ποσοστό των εφηµόπτερων που συλλέχθησαν και 

αντιστοιχεί στους σταθµούς Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 είναι 5,88%, 36%, 32% και 24,24%.  

 

∆ίπτερα (Diptera): Αναγνωρίστηκαν οι εξής οικογένειες: Anthomydae, Tipulidae, 

Simuliidae, Psychodidae, Stratiomyidae, Chironomidae, Limoniidae και Athericidae. 

Συνολικά καταγράφηκαν 403 άτοµα των παραπάνω οικογενειών.  

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 τα άτοµα που συλλέχθησαν από τους 

σταθµούς Σ1, Σ2 και Σ4 αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,10%, 35,65% και 54,22%. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 τα δίπτερα που συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 και 

Σ3 αντιστοιχούν σε ποσοστό 47,83%, 38,14% και 20%. 

Τέλος, τον Μάιο 2008 το ποσοστό των δίπτερων που συλλέχθησαν από τους 

σταθµούς Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,24%, 19,55%, 40% και 51,55%. 

 

Τριχόπτερα (Trichoptera): Αναγνωρίστηκαν οι εξής οικογένειες: Limnephilidae, 

Lepidostomatidae, Psychomyiidae, Leptoceridae, Glossosomatidae, Polycentropodidae, 

Philopotamidae, Goeridae, Hydroptilidae και Brachycentridae. Συνολικά καταγράφηκαν 

88 άτοµα των παραπάνω οικογενειών.  

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 τα άτοµα των τριχόπτερων που 

συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 και Σ4 αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,48%, 2,61% 

και 7,21%. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 τα τριχόπτερα που συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 

και Σ3 αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,4%, 11,34% και 2,5%. 

Τέλος, τον Μάιο το ποσοστό των τριχόπτερων που συλλέχθησαν από τους σταθµούς 

Σ1και  Σ2 αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,35% και 17,78%. 
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Κολεόπτερα (Coleoptera): Οι οικογένειες που αναγνωρίστηκαν είναι οι εξής: Dytiscidae, 

Helodidae, Elminthidae, Haliplidae, Helophoridae, Hydrophylidae και Gyrinidae. 

Συνολικά καταγράφηκαν 154 άτοµα των παραπάνω οικογενειών.  

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου συλλέχθησαν άτοµα των παραπάνω 

οικογενειών από τους σταθµούς Σ1, Σ2 και Σ4 σε ποσοστό 25,24%, 18,26 και 3,60% 

αντίστοιχα. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 τα κολεόπτερα που συλλέχθησαν από το σταθµό Σ2 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,28%. 

Τέλος τον Μάιο 2008 τα άτοµα των κολεόπτερων που συλλέχθησαν από τους 

σταθµούς Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,53%, 17,77%, 4% και 15,15%. 

 

Ηµίπτερα (Hemiptera): Αναγνωρίστηκαν οι οικογένειες Aphelocheiridae και Mesoveliidae. 

Συνολικά καταγράφηκαν 7 άτοµα των παραπάνω οικογενειών.  

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 συλλέχθησαν άτοµα από τους σταθµούς 

Σ1 και Σ4 σε ποσοστό 1,43% και 2,41% αντίστοιχα. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 ηµίπτερα συλλέχθησαν µόνο από τον σταθµό Σ3 σε ποσοστό 

2,5%. 

Τέλος, τον Μάιο 2008 ηµίπτερα συλλέχθησαν µόνο από τον σταθµό Σ4 σε ποσοστό 

1,01%. 

  

Μαλάκια (Mollusca): Αναγνωρίστηκαν οι οικογένειες Valvatidae και Ancylidae. Συνολικά 

καταγράφηκαν 10 άτοµα των παραπάνω οικογενειών.  

Κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 συλλέχθησαν άτοµα των παραπάνω 

οικογενειών από τους σταθµού Σ1, Σ2 και Σ4 σε ποσοστό 0,95%, 3,48% και 1,20% 

αντίστοιχα. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 µαλάκια συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1 και Σ3 σε 

ποσοστό 4,45% και 2,5% αντίστοιχα. 

Τέλος, τον Μάιο 2008 µαλάκια συλλέχθησαν µόνο από τον σταθµό Σ4 σε ποσοστό 

1,01%. 
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Αράχνες (Aranea): Συνολικά καταγραφήκαν 3 άτοµα κατά τη διάρκεια της 

δειγµατοληψίας τον Ιούνιο 2007 στο σταθµό Σ1, σε ποσοστό 0,48% και στον σταθµό Σ4 

σε ποσοστό 2,41%. 

 

Ολιγόχαιτοι (Oligochaeta): Συνολικά καταγραφήκαν 42 άτοµα κατά τη διάρκεια των τριών 

δειγµατοληψιών.  

Τον Ιούνιο 2007 ολιγόχαιτοι συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ1, Σ2 και Σ4 σε 

ποσοστό 0,48%, 3,48 και 12,05% αντίστοιχα. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 ολιγόχαιτοι συλλέχθησαν από τους σταθµούς Σ2 και Σ3 σε 

ποσοστό 12,33% και 2,5% αντίστοιχα. 

Τέλος, τον Μάιο 2008 άτοµα ολιγόχαιτων συλλέχθησαν από τους σταθµού Σ3 και 

Σ4 σε ποσοστό 4% και 1,01% αντίστοιχα. 

 

Βδελλοειδή (Hirudinea): Συνολικά καταγράφηκαν 4 άτοµα.  

Τον Ιούνιο 2007 συλλέχθησαν άτοµα από τους σταθµούς Σ1 και Σ2 σε ποσοστό 

0,48% και 1,74%. 

Τον Σεπτέµβριο 2007 βδελλοειδή συλλέχθησαν µόνο από τον σταθµό Σ2 σε 

ποσοστό 0,52%. 

Τον Μάιο 2008 δεν συλλέχθηκαν άτοµα από κανένα σταθµό.  

 

  

 

 

 

 

Στα παρακάτω διαγράµµατα περιγράφεται το ποσοστό συµµετοχής, σε επίπεδο 

τάξεων των βενθικών µακροασπόνδυλων και σε επίπεδο κλάσης για τους Ολιγόχαιτους, 

στους τέσσερις σταθµούς κατά τη διάρκεια των τριών εποχικών δειγµατοληψιών.  

 

 

 

 

 



 50

 

Ιούνιος 2007 

 

Σταθµός 1

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
26%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
1%

∆ΙΠΤΕΡΑ
29%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
30%

ΗΜΙΠΤΕΡΑ
1%

ΜΑΛΑΚΙΑ
1%

ΑΡΑΧΝΕΣ
1%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
9%

Β∆ΕΛΛΟΕΙ∆Η
1%

 

 

Σταθµός 2

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
33%

∆ΙΠΤΕΡΑ
36%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
3%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
18%

ΜΑΛΑΚΙΑ
3%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
2%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
3%

Β∆ΕΛΛΟΕΙ∆Η
2%
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Σταθµός 4

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
4%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
7%

ΗΜΙΠΤΕΡΑ
2%

ΑΡΑΧΝΕΣ
2%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
12%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
2%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
15%

∆ΙΠΤΕΡΑ
55%

ΜΑΛΑΚΙΑ
1%

 
 
 
 
 

 

Σεπτέµβριος 2007 

Σταθµός 1

∆ΙΠΤΕΡΑ
49%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
17%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
13%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
17%

ΜΑΛΑΚΙΑ
4%
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Σταθµός 2

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
26%

∆ΙΠΤΕΡΑ
39%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
11%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
9%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
12%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
2%

Β∆ΕΛΛΟΕΙ∆Η
1%

 

 

 

 

Σταθµός 3

ΗΜΙΠΤΕΡΑ
3%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
3%

ΜΑΛΑΚΙΑ
3%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
3%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
24%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
44%

∆ΙΠΤΕΡΑ
20%
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Μάιος 2008 

 

 

Σταθµός 1

∆ΙΠΤΕΡΑ
68%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
6%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
4%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
20%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
2%

 

 

Σταθµός 2

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
36%

∆ΙΠΤΕΡΑ
20%

ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΑ
18%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
18%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
8%
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Σταθµός 3

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
4%

∆ΙΠΤΕΡΑ
40%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
32%

ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ
20%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
4%

 

 

 

 

Σταθµός 4

∆ΙΠΤΕΡΑ
53%

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
15%

ΕΦΗΜΕΡΟΠΤΕΡΑ
24%

ΗΜΙΠΤΕΡΑ
1% ΠΛΕΚΟΠΤΕΡΑ

5%

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ
1%

ΜΑΛΑΚΙΑ
1%
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∆ιάγραµµα 8. Ποσοστό συµµετοχής σε επίπεδο τάξεων των βενθικών µακροασπονδύλων 
και της κλάσης των Ολιγόχαιτων στους 4 σταθµούς του χειµάρρου "Ενιπέα" κατά τη 
διάρκεια των 3 εποχικών δειγµατοληψιών. 
 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των ατόµων των βενθικών 

µακροασπονδύλων και ο αριθµός των ταξινοµικών οµάδων που συλλέχθηκαν από τους 

σταθµούς δειγµατοληψίας του χειµάρρου Ενιπέα κατά τις τρεις εποχικές δειγµατοληψίες 

(Ιούνιος 2007, Σεπτέµβριος 2007 και Μάιος 2008). 

  
Πίνακας 16. Σύνολο των ατόµων των βενθικών µακροασπόνδυλων και σύνολο των 
οικογενειών ανά σταθµό δειγµατοληψίας στον χείµαρρο Ενιπέα. 

Σταθµοί Σύνολο ατόµων 
Σύνολο οικογενειών ανά 

σταθµό 
Ιούνιος Σ1 210 23 
Ιούνιος Σ2 115 14 
Ιούνιος Σ4 83 18 

Άθροισµα σταθµών 408  
Σεπτέµβριος Σ1 23 10 
Σεπτέµβριος Σ2 115 16 
Σεπτέµβριος Σ3 83 11 

Άθροισµα σταθµών 221  
Μάιος Σ1 85 8 
Μάιος Σ2 225 15 
Μάιος Σ3 25 8 
Μάιος Σ4 99 13 

Άθροισµα σταθµών 434  
 

 

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αφθονία των βενθικών 

µακροασπονδύλων κατά τη διάρκεια των τριών δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν 

τον Ιούνιο 2007, τον Σεπτέµβριο 2007 και τον Μάιο 2008. Παρατηρούµε ότι η 

δειγµατοληψία του Μαΐου 2008 παρουσίασε τη µεγαλύτερη αφθονία σε σχέση µε του 

Ιουνίου 2007 και Σεπτεµβρίου 2007 για τα περισσότερα βενθικά µακροασπόνδυλα. 
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∆ιάγραµµα 9. Αφθονία των τάξεων των βενθικών µακροασπόνδυλων και της κλάσης των 
ολιγόχαιτων του ποταµού Ενιπέα στις 3 εποχικές δειγµατοληψίες. 
 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οµάδες των βενθικών µακροασπονδύλων 

που συλλέχθηκαν στα δείγµατα των σταθµών κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών του 

Ιουνίου 2007, του Σεπτεµβρίου 2007 και του Μαΐου 2008. 

  

Πίνακας 17. Οµάδες βενθικών µακροασπονδύλων που συλλέχθηκαν από τους σταθµούς 
του χειµάρρου Ενιπέα (P: Plecoptera, E: Ephemeroptera, D:Diptera, T:Trichoptera, CO: 
Coleoptera,  HE: Hemiptera, MO: Mollusca, AR: Arachnida, AN: Annelida. 

P Leuctridae T Leptoceridae 
P Nemouridae T Glossosomatidae 
P Chloroperlidae T Polycentropodidae 
P Perlodidae T Philopotamidae 
P Perlidae T Goeridae 
E Baetidae T Hydroptilidae 
E Heptageniidae T Brachycentridae 
E Leptophlebiidae CO Dytiscidae 
E Ephemeridae CO Helodidae 
D Stratiomydae CO Elminthidae 
D Anthomyidae CO Haliplidae 
D Tipulidae CO Helophoridae 
D Simuliidae  CO Hydrophylidae 
D Stratiomyidae CO Gyrinidae 
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D Chiromimidae HE Aphelocheiridae 
D Limoniidae  HE Mesoveliidae 
D Psychodidae MO Valvatidae 
D Athericidae MO Ancylidae 
T Limnephilidae AR Aranea 
T Lepidostomatidae AN Oligochaeta 
T Psychomyiidae   

 
4.3 Βιοδείκτες 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της οικολογικής 

ποιότητας του ποταµού Ενιπέα το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (Artemiadou V. & 

Lazaridou M.  2005) και ο Ιβηρικός ∆είκτης IBMWP (Alba-Tercedor, J. et al. 2002.) 

  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ΕΣΥΑ, η ποιότητα του νερού στο σταθµό Σ1 και 

Σ4 είναι πολύ καλή ενώ στο σταθµό Σ2 καλή. Καλή ποιότητα παρατηρήθηκε, σύµφωνα µε 

τον ΕΣΑ, κατά τη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου στο σταθµό Σ1, πολύ καλή ποιότητα 

στο σταθµό Σ2 ενώ µέτρια ποιότητα παρατηρήθηκε στο σταθµό Σ3. Στη δειγµατοληψία 

του Μαίου, στο σταθµό Σ1 και Σ4 η ποιότητα είναι καλή ενώ στο σταθµό Σ2 πολύ καλή. 

Μέτρια ποιότητα παρατηρήθηκε στο σταθµό Σ3 (Πίνακας 18). 

 
 Πίνακας  18. Εκτίµηση της ποιότητας του νερού σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύστηµα 
Αξιολόγησης (Ε.ΣΥ.Α.) και ποικιλότητα ενδιαιτηµάτων στους σταθµούς δειγµατοληψίας 
στο χείµαρρο Ενιπέα (HES: Ελληνικός βιολογικός δείκτης συνεχούς παρακολούθησης, 
ΑΗΕS: Ελληνικός µέσος δείκτης ανά taxon) H χρωµατική απεικόνιση είναι αυτή που 
προτείνεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Μπλε= Υψηλή, Πράσινο= Καλή, Κίτρινο= 
Μέτρια). Η ποικιλότητα του ενδιαιτήµατος σύµφωνα µε τον πίνακα 9. 

Σταθµοί ΕΣΑ (HES) ΜΕΣΑ(AHE
S) 

Ηµιάθροισµα 
(Semi-sum) 

Ποικιλότητα 
ενδιαιτήµατος 

Ιούνιος Σ1 1507 65,52 4,5 Πλούσια 
Ιούνιος Σ2 876 62,57 3,5 Πλούσια 
Ιούνιος Σ4 1136 63,11 5 Φτωχή 

Σεπτέµβριος 
Σ1 

724 72,4 
3,5 

Πλούσια 

Σεπτέµβριος 
Σ2 

1100 68,75 
4 

Πλούσια 

Σεπτέµβριος 
Σ3 

651 59,18 
3 

Πλούσια 

Μάιος Σ1 587 73,37 3,5 Πλούσια 
Μάιος Σ2 1133 75,53 4 Πλούσια 
Μάιος Σ3 481 60,125 3 Πλούσια 
Μάιος Σ4 639 51 3,5 Φτωχή 
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Σύµφωνα µε τον IBMWP, τον Ιούνιο στους σταθµούς Σ1 και Σ4 παρατηρήθηκε 

πολύ καλή ποιότητα ενώ στο σταθµό Σ2 καλή ποιότητα. Κατά τη δειγµατοληψία του 

Σεπτεµβρίου, η ποιότητα του νερού στους σταθµούς Σ1 χαρακτηρίστηκε ως καλή ενώ στο 

σταθµό Σ2 πολύ καλή ενώ στο σταθµό Σ3 παρατηρήθηκε µέτρια ποιότητα. Το Μάιο στους 

σταθµούς Σ1, Σ3 και Σ4 παρατηρήθηκε µέτρια ποιότητα  ενώ στο σταθµό Σ3 καλή 

ποιότητα (πίνακας 19 ). 

                Πίνακας 19. Αποτελέσµατα σύµφωνα µε τον IBMWP.  
Σταθµοί IBMWP IBMWP Κατάσταση

Ιούνιος 1 145 Πάρα πολύ καλή ποιότητα

Ιούνιος 2 93 Καλή ποιότητα

Ιούνιος 4 120 Πάρα πολύ καλή ποιότητα

Σεπτέµβριος 1 71 Καλή ποιότητα

Σεπτέµβριος 2 107 Πάρα πολύ καλή ποιότητα

Σεπτέµβριος 3 70 Καλή ποιότητα

Μάιος 1 58 Μέτριa ποιότητα

Μάιος 2 98 Καλή ποιότητα

Μάιος 3 46 Μέτριa ποιότητα

Μάιος 4 55 Μέτριa ποιότητα  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κάθε ποτάµιο σύστηµα αποτελεί µια συνέχεια φυσικών διαβαθµίσεων και 

συνεπακόλουθων βιολογικών προσαρµογών. Οι βιοκοινότητες των βενθικών 

µακροασπονδύλων επηρεάζονται από τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του 

ποτάµιου συστήµατος και προσαρµόζονται στις διαβαθµίσεις τους κατά µήκος του 

ποταµού µεταβάλλοντας της δοµή τους και τις επί µέρους λειτουργίες τους. Ωστόσο οι 

µηχανισµοί που ρυθµίζουν τις µεταβολές τους δεν είναι επαρκώς γνωστοί. (Rosillon,1989 

από Αρτεµιάδου, 1996). 

Εκτός από τις κανονικές µεταβολές των βενθικών συνευρέσεων µέσα στο χρόνο 

είναι δυνατό να προκληθούν µεταβολές και από την επίδραση εξωγενών παραγόντων 

κυρίως οργανικής ρύπανσης. Η επίδραση οργανικού φορτίου σε κάποια περιοχή έχει 

συνήθως ως αποτέλεσµα την επικράτηση ζωικών οµάδων που είναι ανθεκτικές σ’ αυτή 

καθώς και τη µείωση ή την εξαφάνιση άλλων οµάδων που είναι πιο ευαίσθητες. Η 

µεταβολή αυτή της βενθικής κοινότητας αποτελεί γνώρισµα ρυπασµένων ή όχι ποταµών. 

Ωστόσο η ερµηνεία των µεταβολών της κοινωνίας του ζωοβένθους θα πρέπει να γίνεται 

πολύ προσεκτικά επειδή συχνά δεν είναι ξεκάθαρο αν οι µεταβολές αυτές οφείλονται στις 

διαφορές του βιολογικού τους κύκλου ή σε ανθρώπινη επίδραση (Αρτεµιάδου, 1996). 

 

5.1. Φυσικοχηµικές παράµετροι 

Πριόνια Σ1 

Ο σταθµός Σ1 βρίσκεται κοντά σε υψόµετρο 1.070 m, κοντά σε πηγές του Ενιπέα. Πολύ 

κοντά στο σταθµό Σ1 βρίσκεται ένα µικρό εστιατόριο το οποίο εξυπηρετεί τους επισκέπτες 

του Εθνικού ∆ρυµού του Ολύµπου. Οι τρεις εποχικές δειγµατοληψίες που 

πραγµατοποιήθηκαν στα Πριόνια µας έδωσαν τα εξής συµπεράσµατα: 

Η θερµοκρασία σχετίζεται µε το γεωγραφικό πλάτος, το υψόµετρο, την εποχή και αν 

το ποτάµι ξεκινά από πηγές ή από λίµνη (Hynes, 1970). Σε ό,τι αφορά τις µεταβολές της 

θερµοκρασίας, στο σταθµό Σ1, ακολούθησαν το εποχιακό πρότυπό της διαδοχής 

καλοκαίρι-φθινόπωρο-άνοιξη. Συγκεκριµένα η θερµοκρασία κυµάνθηκε από 7,4 ºC το 

Μάιο 2008 που είναι και η χαµηλότερη θερµοκρασία, 8,7 ºC τον Ιούνιο και 11,3 ºC τον 

Σεπτέµβριο 2007. Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο µεταβλήθηκε και η παροχή. Το 

Σεπτέµβριο 2008 τα νερά στο συγκεκριµένο σταθµό ήταν στάσιµα και αυτό οφείλεται στο 

ότι οι συγκεκριµένες πηγές που τροφοδοτούσαν το σηµείο της δειγµατοληψίας είχαν 

στερέψει εφόσον δεν υπήρχαν χιόνια για να τις τροφοδοτήσουν ούτε βροχές λόγω εποχής. 
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Αντίθετα το Μάιο 2008 η παροχή ήταν αυξηµένη γεγονός που οφείλεται στο λιώσιµο του 

χιονιού από τις κορυφές.  

Η σχετικά χαµηλή θερµοκρασία των υδάτων κατά τη δειγµατοληψία του Μαΐου 

2008, καθώς και η υψηλή ταχύτητα του ρεύµατος είχαν ως αποτέλεσµα τον περισσότερο  

εµπλουτισµό του νερού µε οξυγόνο σε σχέση µε τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο. 

Οι συγκεντρώσεις BOD5 τον Σεπτέµβριο (4,94 mg/l) ήταν σχεδόν διπλάσιες απ’ ότι 

τον Μάιο (2,25 mg/l). Αυτό µπορεί να οφείλεται στην µείωση της συγκέντρωσης της 

οργανικής ύλης λόγω αύξησης της παροχής τον Μάιο 2008, ή  στο ότι τον Σεπτέµβριο 

2007 τα νερά ήταν στάσιµα και µέσα στην κοίτη του χειµάρρου παρατηρήθηκαν 

σκουριασµένα αντικείµενα και λύµατα, δείγµα της ανθρώπινης επίδρασης στο φυσικό 

περιβάλλον.  

Το pH εµφανίζεται σχεδόν σταθερό και αλκαλικό ενώ είναι µέσα στα αποδεκτά όρια 

σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-

892 Β'/11-7-01) (∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 1082 Β΄/14-8-01): Ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης”, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998.  

 

 

Αγ. ∆ιονύσιος Σ2 

Ο σταθµός Σ2 βρίσκεται σε υψόµετρο 870 m, κοντά σε ένα ξέφωτο, οπού του 

καλοκαιρινούς µήνες κατακλύζεται από κατασκηνωτές, αν και απαγορεύεται από το 

καθεστώς προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού. Η περιοχή είναι πλούσια σε βλάστηση. 

Η θερµοκρασία δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτη µεταβολή για τους µήνες Ιούνιο 

2007 και Σεπτέµβριο 2007 ενώ το Μάιο, λόγω του λιωσίµατος του χιονιού, είναι 2 

βαθµούς χαµηλότερη. Επίσης το Μάιο η παροχή είναι αυξηµένη.  

Το διαλυµένο οξυγόνο εµφανίζεται µέσα στα όρια που δίνει η οδηγία (75/440/ΕΟΚ) 

για τα πόσιµα νερά.  

Οι συγκεντρώσεις των τιµών του BOD5 κατά τη δειγµατοληψία του Μαΐου 2008 και 

του Σεπτέµβριου 2007 ήταν µέσα στα όρια, ενώ τον Ιούνιο, εµφανίζεται ελάχιστα πάνω 

από τα όρια (3,32 mg/l).  

Το pH δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές και στις τρεις εποχικές δειγµατοληψίες 

και ενώ είναι µέσα στα αποδεκτά όρια σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001.  
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Υδροληψία Σ3 

Ο σταθµός 3 βρίσκεται σε 380 m υψόµετρο, στο σηµείο όπου βρίσκεται η 

υδροληψία του  Λιτόχωρου. Η περιοχή είναι περιφραγµένη και κλειστή για το κοινό και σε 

αυτό οφείλεται ότι τον Ιούνιο 2007 δεν κατέστη δυνατή η δειγµατοληψία στον 

συγκεκριµένο σταθµό. Οι θερµοκρασίες που παρατηρήθηκαν ήταν υψηλότερες σε σχέση 

µε τις θερµοκρασίες των προηγούµενων σταθµών λόγω της διαφοράς του υψοµέτρου.  

H συγκέντρωση BOD5 κατά το µήνα Σεπτέµβριο ήταν ελάχιστα πάνω από τα όρια 

(3,6 mg/l) ενώ το Μάιο, λόγω της αύξησης της παροχής, κυµαινόταν σε φυσιολογικά 

επίπεδα.  

Το pH εµφανίζεται σχεδόν σταθερό και αλκαλικό ενώ είναι µέσα στα αποδεκτά όρια 

σύµφωνα µε τη ΚΥΑΥ2/2600/2001. 

 

Λιτόχωρο Σ4 

Ο σταθµός Σ4 βρίσκεται µέσα στο χωριό του Λιτοχώρου, πλησίον του Φορέα 

∆ιαχείρισης του Ολύµπου σε υψόµετρο 258 µέτρα. Τον Σεπτέµβριο 2007 δεν 

πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία γιατί η κοίτη του ήταν άνυδρη. 

 Η σχετικά υψηλή θερµοκρασία, 18 ºC, κατά τον µήνα Ιούνιο 2007 είχε ως 

αποτέλεσµα η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου να βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα 

(5,7 mg/l) ενώ το Μάιο 2008 µε θερµοκρασία 12 ºC  τα επίπεδα του διαλυµένου οξυγόνου 

σχεδόν διπλασιάστηκαν (10,7 mg/l).  

Οι συγκεντρώσεις BOD5 ήταν µέσα στα όρια, µε πιο υψηλή συγκέντρωση εκείνη 

της δειγµατοληψίας του Ιουνίου 2007 ενώ το pH εµφανίζεται σχεδόν σταθερό και 

αλκαλικό ενώ είναι µέσα στα αποδεκτά όρια σύµφωνα µε τη ΚΥΑΥ2/2600/2001. 

 

5.2. Βενθικά µακροασπόνδυλα 

 

Πλεκόπτερα 

Τα πλεκόπτερα συναντούνται κυρίως σε ορεινά ρυάκια ή ποτάµια µε πετρώδες υπόστρωµα 

και αρκετή ροή. Ποτάµια σε χαµηλά υψόµετρα µε µικρή ροή και λεπτόκοκκο ίζηµα, 

ακόµα και αν δεν έχουν επιβαρυνθεί από ρυπαντικά φορτία, δεν αποτελούν ενδιαιτήµατα 

Πλεκοπτέρων (Hynes, 1970, Mason, 1991). Είναι στενοθερµικά είδη και αποφεύγουν 

περιοχές όπου σηµειώνονται υψηλές θερµοκρασίες, που µειώνουν τη διαλυτότητα του 
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οξυγόνου στο νερό (Hynes, 1970). Θεωρούνται ως τα πιο ευαίσθητα στην οργανική 

ρύπανση βενθικά µακροασπόνδυλα (Mason, 1991). 

Στο σταθµό Σ1 (Πριόνια) και στο σταθµό Σ2 (Αγ. ∆ιονύσιος) συλλέχθηκαν οι 

µεγαλύτεροι πληθυσµοί Πλεκοπτέρων, γεγονός που συµφωνεί απόλυτα µε τα παραπάνω 

στοιχεία. Το υψόµετρο είναι µεγάλο, το υπόστρωµα που κατά βάση αποτελείται από 

ογκόλιθους, κροκάλες, χαλίκι και αδροµερές ίζηµα, η θερµοκρασία και η συγκέντρωση 

του διαλυµένου οξυγόνου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πλεκοπτέρων.  

Στους υπόλοιπους σταθµούς (Σ3 και Σ4) τα πλεκόπτερα εντοπίστηκαν σε 

µικρότερους αριθµούς και αυτό οφείλεται στη µικρή ροή, στις µεγαλύτερες θερµοκρασίες 

και στο χαµηλότερο υψόµετρο. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου 2007 στο 

σταθµό Σ1 τα ύδατα ήταν στάσιµα και αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη συλλογή τριών µόνον 

ατόµων της οικογένειας των πλεκόπτερων, αριθµού µικρού σε σχέση µε τις 

δειγµατοληψίες του Ιουνίου 2007 και του Μαΐου 2008.  

Οι οικογένειες που βρέθηκαν στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς λαµβάνουν υψηλό 

σκορ και από τους δύο δείκτες. 

 

Εφηµερόπτερα 

Τα διάφορα είδη Εφηµεροπτέρων παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία σε ό,τι αφορά τα 

ενδιαιτήµατα όπου συναντώνται και τις απαιτήσεις τους για ροή. Τα εφηµερόπτερα είναι 

γενικά ευαίσθητα στην οργανική ρύπανση, υπάρχουν όµως και µερικά είδη αρκετά 

ανθεκτικά (Mason, 1991). 

Τα Εφηµερόπτερα, και συγκεκριµένα η οικογένεια των Baetidae, συλλέχθηκαν από 

όλους τους σταθµούς του χειµάρρου του Ενιπέα. Τα άτοµα της οικογένειας αυτής 

απαντώνται σε ρέοντα ύδατα, από µικρά ορεινά ρέµατα ως µεγάλους ποταµούς (Elliot et 

al., 1988). Είναι άριστοι κολυµβητές και αντέχουν σε µεγάλες ταχύτητες ρεύµατος γιατί το 

σώµα τους έχει υδροδυναµικό σχήµα (Hynes, 1970). Ζουν πάνω σε πέτρες, πάνω στην 

άµµο και στο αδρό ίζηµα ή πάνω σε φυτά  (Elliot et al., 1988). Οι απαιτήσεις αυτές των 

Baetis spp. ικανοποιούνταν σε όλους τους σταθµούς. Επιπλέον, είδη του γένους αυτού 

είναι τα πιο ανθεκτικά από τα Εφηµερόπτερα και αντιµετωπίζουν επιτυχώς ακόµα και 

µέτρια επίπεδα ρύπανσης (Hynes, 1970, Mason, 1991). Η συγκεκριµένη οικογένεια 

λαµβάνει χαµηλό σκορ και στα δυο συστήµατα δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν.  
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Επίσης, σηµαντικός αριθµός ατόµων της οικογένειας Heptageniidae συλλέχθηκε 

από όλους τους σταθµούς εκτός από το σταθµό Σ1 κατά τη δειγµατοληψία του 

Σεπτεµβρίου 2007 και από το σταθµό Σ4 κατά τη δειγµατοληψία του Μαΐου 2008. Η 

συγκεκριµένη οικογένεια λαµβάνει υψηλό σκορ τόσο από τον ΕΣΑ (90/100) όσο και από 

τον Ιβηρικό δείκτη IBMWP (10/10). Η απαίτηση της οικογένειας αυτής είναι το πετρώδες 

υπόστρωµα (Elliot et al., 1988) γεγονός που ικανοποιούνταν σε όλους σχεδόν τους 

σταθµούς. 

Από την οικογένεια Leptophlebiidae καταγράφηκε µικρότερος αριθµός ατόµων και 

µόνο στους σταθµούς Σ1 και Σ2 κατά τις δειγµατοληψίες του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 

2007. Η συγκεκριµένη οικογένεια προτιµά για ενδιαίτηµα τις όχθες των ποταµών, τα 

µακρόφυτα και τα βρυόφυτα. ∆ιεισδύουν στο υπόστρωµα και συλλέγουν λεπτόκοκκο 

οργανικό υλικό που αποτελεί την τροφή τους  (Elliot et al., 1988). Κάποια από τα είδη της 

οικογένειας είναι περισσότερο ευαίσθητα στη ρύπανση από άλλα (Hellawell 1986). Ο 

µικρός αριθµός των ατόµων που βρέθηκαν οφείλεται πιθανότατα στην απαίτηση τους για 

πλούσια υδρόβια βλάστηση και στο υπόστρωµα που στους περισσότερους σταθµούς είναι 

πετρώδες. 

 

Τριχόπτερα  

Τα Τριχόπτερα παρουσιάζουν πολύ µεγάλο πλούτο οικογενειών. Ως συνέπεια έχουν 

ποικίλες απαιτήσεις για ενδιαίτηµα, από µικρά, κρύα, ορεινά ποτάµια έως µεγάλα ποτάµια 

σε πεδινές εκτάσεις µε µικρή ταχύτητα ρεύµατος ή και λίµνες, και από πετρώδες έως 

αµµώδες ή ιλυώδες υπόστρωµα (Fitter & Manuel, 1994). Συναντώνται κυρίως σε καθαρά 

περιβάλλοντα αλλά υπάρχουν και είδη µε σχετική ανθεκτικότητα στην οργανική ρύπανση 

(Hellawell 1986).  

Στο σταθµό Σ2 κατά τη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου 2007 και του Μαίου 2008 

καταγράφηκε ο µεγαλύτερος αριθµός Τριχόπτερων και συγκεκριµένα της οικογένειας 

Brachycentridae η οποία λαµβάνει υψηλό σκορ (100/100 από τον ΕΣΑ και 10/10 από τον 

Ιβηρικό IBMWP).  

 

∆ίπτερα 

Τα ∆ίπτερα συναντώνται σε πολύ διαφορετικά ενδιαιτήµατα. Μέσα στο νερό ζουν 

µόνο ανώριµα άτοµα από αρκετές οικογένειες. Σε καθαρά υδάτινα συστήµατα ζει η 

µειοψηφία των υδρόβιων προνυµφών και νυµφών της τάξης. Οι περισσότερες ζουν σε 
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ακραία υδάτινα περιβάλλοντα, όπως σε εποχιακά ή µολυσµένα ύδατα. (Fitter & Manuel, 

1994).  

Η καταγραφή ∆ιπτέρων σε όλους τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς αντανακλά την 

ποικιλία ενδιαιτηµάτων στην οποία ζουν. Τα είδη της οικογένειας των Chironomidae όχι 

µόνο κυριαρχούν σε όλους τους σταθµούς αλλά είναι και τα πολυπληθέστερα και 

κυριαρχούν στους πληθυσµούς των µακροασπόνδυλων. Έχουν ευρύτατη εξάπλωση ως 

αποτέλεσµα των πολυποίκιλων απαιτήσεων τους για ενδιαιτήµατα (Smith, 1989). Σε όλους 

τους σταθµούς συλλέχθηκε µεγάλος σχετικά αριθµός ατόµων από την οικογένεια των 

Chironomidae τα οποία και λαµβάνουν πολύ χαµηλό σκορ και από τους δύο δείκτες. 

Επιπλέον, σε κάθε δειγµατοληπτικό σταθµό συλλέχθηκαν άτοµα της οικογένειας 

Athericidae η οποία, σύµφωνα µε το ΕΣΑ (90/100) και το Ιβηρικό δείκτη (10/10), 

λαµβάνουν υψηλό σκορ.   

 

Κολεόπτερα 

Τα κολεόπτερα ζουν στο νερό σε ανώριµα και σε ενήλικα στάδια. Είναι πολυπληθής 

και ετερογενής τάξη, τα άτοµα της είναι ρεόφιλα ή µη και παρουσιάζουν διαφορετικές 

συµπεριφορές και µηχανισµούς τροφοληψίας (Fitter & Manuel, 1994).  

Τη σηµαντικότερη παρουσία είχε η οικογένεια Elminthidae στους σταθµούς Σ1 και 

Σ2 και στις τρεις δειγµατοληψίες εκτός από τη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου στο Σ1. 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νερά ήταν στάσιµα κατά τη διάρκεια της 

δειγµατοληψίας. Η βαθµολογία που λαµβάνει αυτή η οικογένεια από τον ΕΣΑ και από τον 

Ιβηρικό δείκτη IBMWP είναι σχετικά χαµηλή, 60/100 και 5/10 αντίστοιχα. 

Τα άτοµα της οικογένειας αυτής έχουν ευρεία εξάπλωση, δεν έχουν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις ενδιαιτήµατος και εµφανίζουν το µέγιστο της αφθονίας του σε υψηλές παροχές 

νερού (Tachet et al., 1984 Από Γιαννάκου 2000). 

 

Ηµίπτερα 

Τα Ηµίπτερα, όπως και τα κολεόπτερα, έχουν υδρόβιες µορφές τόσο στα ανήλικά 

όσο και στα ενήλικα άτοµα και ζουν συνήθως στα ποτάµια µε µικρή ταχύτητα ρεύµατος ή 

σε στάσιµα νερά. (Savage, 1989). Η παρουσία ελάχιστων ατόµων στους σταθµούς Σ1, Σ3 

και Σ4 δείχνει ότι δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δοµή των βιοκοινοτήτων των 

µακροασπονδύλων.  Ένα άτοµο της οικογένειας Aphelocheiridae συλλέχθηκε από τον 

σταθµό Σ4 τον Μάιο 2008 το οποίο λαµβάνει υψηλό σκορ από τον ΕΣΑ (100/100) άλλα 
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και από τον Ιβηρικό δείκτη (10/10). Επίσης συλλέχθηκαν άτοµα της οικογένειας 

Mesoveliidae η οποία λαµβάνει χαµηλό σκορ (από τον ΕΣΑ 30/100 και από τον Ιβηρικό 

δείκτη  3/10). 

 

Γαστερόποδα 

Τα Γαστερόποδα συναντώνται σε όλους τους τύπους των ενδιαίτηµατων εκτός από 

τα όξινα, άλλα είναι πιο κοινά σε καθαρά ποτάµια µε αρκετή ροή (Fitter & Manuel, 1994).  

 Η παρουσία τους στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς ήταν µικρή µε κυρίαρχη την 

οικογένεια Ancylidae. Η οικογένεια αυτή προτιµά καθαρά ποτάµια µε σκληρό υπόστρωµα, 

στο οποίο προσκολλάται, και µεγάλη ταχύτητα ρεύµατος, εξ’ ου και το υδροδυναµικό 

σχήµα που έχει (Macan, 1977). Λαµβάνει µέτριο σκορ από τον ΕΣΑ (50/100) αλλά και 

από τον Ιβηρικό δείκτη IBMWP (6/10). 

 

Ολιγόχαιτοι 

Οι Ολιγόχαιτοι, που ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα, συνιστούν µια µεγάλη και 

ετερογενή οµάδα. Συναντώνται σε υποστρώµατα πλούσια σε ιλύ (Hynes, 1970). Άτοµα 

της κλάσης αυτής είναι τα ανθεκτικότερα στη ρύπανση βενθικά µακροασπόνδυλα και 

µπορούν να ζήσουν σε ακραία περιβάλλοντα (Hynes, 1970, Hellawell, 1986). 

Τα παραπάνω συνηγορούν στον µικρό αριθµό, των ατόµων της κλάσης αυτής, που 

συλλέχθηκαν στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς. Αυτό διότι οι περισσότεροι σταθµοί 

εµφανίζουν καλή έως πολύ καλή ποιότητα υδάτων και το υπόστρωµα χαρακτηρίζεται από 

την απουσία άµµου ή ιλύος. Ο ΕΣΑ δίνει χαµηλό σκορ (30/100) όπως επίσης και ο 

Ιβηρικός δείκτης IBMWP (1/10). 

 

5.3 Βιοδείκτες 

Στο διάγραµµα 10 παρουσιάζεται η ποιότητα του χειµάρρου Ενιπέα που εκτιµήθηκε 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Συστήµατος Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ). Για τη 

δειγµατοληψία του Ιουνίου 2007 ο σταθµός Σ1 εµφανίζει να έχει πολύ καλή ποιότητα και 

αυτό οφείλεται στην αφθονία των ατόµων που βρέθηκαν και στην υψηλή βαθµολογία των 

περισσότερων ταξινοµικών οµάδων από τον ΕΣΑ. Στη δειγµατοληψία του Σεπτεµβρίου 

2007 ο Σ1 έδωσε καλή ποιότητα αν και η αφθονία ήταν µικρή και επιπλέον 

παρατηρήθηκε, σύµφωνα µε τα φυσικοχηµικά αποτελέσµατα, οργανική ρύπανση. Τον 

Μάιο στον Σ1 είχαµε καλή ποιότητα και αυτό οφείλεται στο υψηλό σκορ που λαµβάνουν 
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οι συγκεκριµένες οικογένειες που βρέθηκαν εκεί αν και ο σταθµός παρουσίασε µικρή 

αφθονία. Ο σταθµός Σ2 τον Ιούνιο 2007 εµφανίζει καλή ποιότητα γεγονός που οφείλεται 

στην µικρή αφθονία  ενώ το αντίθετο ισχύει για τις δειγµατοληψίες του Σεπτεµβρίου 2007 

και του Μαΐου 2008, όπου οι Σ2 και Μ2 εµφανίζουν πολύ καλή ποιότητα. Ο σταθµός Σ3 

κατά τις δύο δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο 2007 και τον Μάιο 

2008 παρουσιάζει µέτρια ποιότητα, η οποία οφείλεται στην µικρή αφθονία των σταθµών. 

Η δειγµατοληψία στο Σ4, τον Ιούνιο 2007, προσδίδει πολύ καλή ποιότητα ενώ η 

δειγµατοληψία του Μαΐου 2008 δίνει µέτρια ποιότητα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι ενώ τον Μάιο 2008 η αφθονία είναι µεγαλύτερη, οι περισσότερες οικογένειες 

που βρέθηκαν δίνουν µικρό σκορ ενώ οι οικογένειες που βρέθηκαν τον Ιούνιο 2007 δίνουν 

µεγαλύτερο σκορ.  
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∆ιάγραµµα 10. Παρουσίαση της ποιοτικής ποιότητας του χειµάρρου Ενιπέα στους 
σταθµούς δειγµατοληψίας σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ).  
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Στο διάγραµµα 11 παρουσιάζεται η ποιότητα του χειµάρρου Ενιπέα που εκτιµήθηκε 

σύµφωνα µε τον Ιβηρικό δείκτη IBMWP (Biological Monitoring Working Party). 

Παρατηρούµε ότι η ποιότητα των υδάτων κατά τις δειγµατοληψίες του Ιουνίου 2007 και 

του Σεπτεµβρίου 2007 συµφωνούν µε το ΕΣΥΑ. Όµως για τη δειγµατοληψία του Μαΐου 

2008, ο IBMWP, δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα σε όλους τους σταθµούς εκτός από τον 

Σ3. Οι διαφορές µεταξύ του ΕΣΥΑ και του Ιβηρικού δείκτη µάλλον οφείλονται σε 

διαφορετική βαθµολογία σε κάποιες οικογένειες όπως η οικογένεια Helodidae η οποία 

βαθµολογείται υψηλά από το ΕΣΑ (80/100) ενώ ο ΙΒ∆ΣΠ (Ιβηρικός Βιολογικός ∆είκτης 

Συνεχούς Παρακολούθησης), δίνει πολύ χαµηλή βαθµολογία (3/10). Το ίδιο συµβαίνει και 

για την οικογένεια Stratomyidae η βαθµολογία της οποία από το ΕΣΑ είναι 75/100 ενώ 

από τον IBMWP λαµβάνει 4/10.  
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∆ιάγραµµα 11. Παρουσίαση της ποιοτικής ποιότητας του χειµάρρου Ενιπέα σύµφωνα µε 
τον Ιβηρικό Βιολογικό ∆είκτη Συνεχούς Παρακολούθησης (ΙΒ∆ΣΠ) 
 
 
 
   Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ η αφθονία των βενθικών µακροασπονδύλων 

είναι µία από τις παραµέτρους της κοινωνίας τους που θα πρέπει να παρακολουθείται. Οι 

αλλαγές στην αφθονία θεωρούνται αρχικά σηµάδια αλλαγής της κοινωνίας των βενθικών 

µακροασπόνδυλων, η οποία µπορεί να αντανακλά αλλαγή της ποιότητας (Wright, 2000). 
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Το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη το µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας 

των βενθικών µακροασπόνδυλων και την αφθονία τους και επίσης λαµβάνει υπόψη την 

ποικιλότητα των ενδιαιτηµάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά τον διαφοροποιούν από τον 

Ιβηρικό δείκτη ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για την δηµιουργία του. Επίσης ορισµένες 

από τις µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων (BOD5, D.O., θερµοκρασία, παροχή, 

pH), συγκεκριµένα τον Μάιο 2008, έρχονται σε αντίφαση µε τα αποτελέσµατα που δίνει ο 

Ιβηρικός βιολογικός δείκτης. Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι ο ΕΣΥΑ αποτύπωσε µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια την οικολογική ποιότητα των σταθµών δειγµατοληψίας σε σχέση µε 

τον Ιβηρικό δείκτη. 

 

Η γενική εικόνα που αποκοµίζεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

είναι ότι η ποιότητα των υδάτων του χειµάρρου Ενιπέα είναι καλή έως πολύ καλή. Η 

παρούσα εργασία αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση στην εκτίµηση της ποιότητας του 

νερού του χειµάρρου Ενιπέα µε τη χρήση βενθικών µακροασπόνδυλων και χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα για να µελετηθεί το ορεινό αυτό ποτάµιο οικοσύστηµα.    
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