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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας του 

ποταμού μόνιμης ροής Φόδελε, έχοντας ως ποιοτικά κριτήρια τα βενθικά μακροασπόνδυλα και 

την υδρομορφολογία της λεκάνης απορροής. Ο στόχος ήταν να ελεγχθούν για την δυνατότητα 

εφαρμογής τους ορισμένοι βιολογικοί δείκτες ευρέως χρησιμοποιούμενοι, να εκτιμηθεί για 

πρώτη φορά η υδρομορφολογική κατάσταση του Φόδελε και τέλος να διαπιστωθεί αν από τα 

δεδομένα, μπορεί να ξεχωρίσει ένας ή περισσότεροι παράγοντες που θα διαφοροποιούν τον 

ρυπασμένο από τον καθαρό σταθμό. 

Το Φόδελε είναι ένα ποτάμι μόνιμης ροής, 3ης τάξης, που δέχεται την επίδραση σημειακής 

και διάχυτης ρύπανσης από τον παρακείμενο οικισμό και τις καλλιέργειες. Η βενθική 

μακροπανίδα -που είναι το μόνο μελετημένο ποιοτικό στοιχείο για τα ποτάμια στην Κρήτη-

συλλέχθηκε σε 4 δειγματοληψίες, και η διάταξή της έγινε με τη στατιστική μέθοδο PCA. Το 

αποτέλεσμα έδειξε ότι οι ρυπασμένοι δε διακρίνονται από τους καθαρούς σταθμούς, καθώς σε 

όλους μετρήθηκαν, αν και σε μικρές αφθονίες, τάξα ενδεικτικά της καλής ποιότητας των 

υδάτων. Οι βιολογικοί δείκτες που εφαρμόστηκαν, επιλέχθηκαν με βάση την ευρύτητα χρήσης 

τους σε όλη την Ευρώπη αλλά και την πρότερη απόδοσή τους σε ποτάμια της Κρήτης.  Για να 

διαπιστώσουμε αν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των σταθμών, εφαρμόστηκε το στατιστικό t-

test, το οποίο επέδειξε ότι η μόνη ικανή για διάκριση παράμετρος είναι η αφθονία. Σε γενικές 

γραμμές, οι δείκτες ποικιλότητας παρουσίασαν σταθερή κατάσταση, ενώ οι δείκτες 

ανθεκτικότητας έδειξαν ότι ο καθαρός σταθμός έχει υψηλότερο σκορ από τον ρυπασμένο.   

Τα υδρομορφολογικά δεδομένα έδειξαν ότι η λεκάνη απορροής έχει υποστεί την ανθρώπινη 

παρέμβαση αλλά ταυτόχρονα διατηρεί έναν ημιφυσικό χαρακτήρα.  

Το συμπέρασμα που προέκυψε από τα δύο αυτά στοιχεία, ελλείψει των φυσικοχημικών 

δεδομένων, είναι ότι η λεκάνη απορροής του Φόδελε έχει ποιότητα κατώτερη από την 

προβλεπόμενη για το έτος 2015, συνεπώς χρήζει ανάγκης διαχείρισης από τους αρμόδιους 

φορείς.  
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Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν την πρώτη προσέγγιση της εκτίμησης οικολογικής 

ποιότητας, και πιθανόν η μεθοδολογία και η ερμηνεία τους θα μεταβληθεί στο μέλλον. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, απαιτείται εκτενής και μακροχρόνια έρευνα που θα θέσει τις βάσεις για την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

τυπολογικά στοιχεία του κάθε υδάτινου οικοσυστήματος.    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια ολοένα μεγαλύτερη προσπάθεια χαρακτηρισμού-

αξιολόγησης αλλά και αποκατάστασης πολλών υδάτινων όγκων,  ώστε να επανέλθει η αρχική 

τους φυσικοχημική και βιολογική ποικιλότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα στη χώρα 

μας, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε μετά την έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας για το Νερό, (WFD 

2000/60 EC) στην οποία προβλέπεται η εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την 

καταγραφή της «οικολογικής κατάστασης» των ποταμών αλλά και η αποκατάσταση καλού 

επιπέδου/ ποιότητας  σε όλους ως το 2015.  

  Το πόρισμα για την οικολογική κατάσταση/ ποιότητα των ποταμών βασίζεται σε συνδιασμό 

βιολογικών και αβιοτικών παραγόντω. Μεταξύ των βιολογικών παραγόντων που προτείνονται 

ως μέσα αξιολόγησης, οι βιοκοινωνίες των βενθικών μακροασπονδύλων έχουν μελετηθεί 

εκτεταμένα καθώς και η επίδραση του οργανικού φορτίου σε αυτές (Hellawell, 1986).  Επίσης, 

έχουν αναπτυχθεί πολλές κλείδες προσδιορισμού και συστήματα εκτίμησης ποιότητας που 

βασίζονται στην ύπαρξη/απουσία και την αφθονία των μακροασπονδύλων σε ένα υδάτινο 

οικοσύστημα. Σε ό,τι αφορά τους αβιοτικούς παράγοντες, κρίνεται απαραίτητο να 

ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες παράμετροι που επηρεάζουν ένα υδάτινο 

οικοσύστημα, ώστε να γίνει ολιστική  εκτίμηση της ποιότητας. Άλλωστε, η μέχρι πρόσφατα πιο 

διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης ήταν ο υπολογισμός των φυσικοχημικών δεδομένων (διαλυμένο 

οξυγόνο, αγωγιμότητα, pH, θερμοκρασία, νιτρικά-αμμωνιακά-νιτρώδη ιόντα, φωσφορικά ιόντα, 

ιόντα ασβεστίου, ιόντα χλωρίου, κλπ). Παράλληλα, σημαντική στη διαμόρφωση των 

βιοκοινωνιών είναι η υδρομορφολογία, οι αβιοτικοί παράγοντες δηλαδή που αφορούν στην 

υδρολογία του υδάτινου οικοσυστήματος, όπως οι τύποι ροής, η τάξη του ποταμού (Stahler, 

1963), η παροχή, αλλά και στην μορφή του, όπως η σύσταση του υποστρώματος, η παρόχθια 

βλάστηση, οι ανθρωπογενείς τροποποιήσεις ή μη των όχθεων, κλπ. Οι ακριβείς μηχανισμοί που 

ρυθμίζουν τις μεταβολές της βενθικής βιοκοινωνίας ως απόκριση στη μεταβολή των αβιοτικών 

παραγόντων δεν είναι απολύτως ξεκάθαροι. Ωστόσο, σταθερότητα των αβιοτικών παραγόντων 



συνεπάγεται σταθερή δομή βιοκοινωνιών, ενώ αλλαγές, όπως για παράδειγμα πλημμύρες, έχουν 

επιπτώσεις στη βενθοπανίδα (Hellawell, 1986).  

Στην προσπάθεια των υδροβιολόγων να ταξινομήσουν την οικολογική ποιότητα ποταμών με 

πολύ διαφορετικά τυπολογικά και βιοτικά γνωρίσματα, αναπτύχθηκαν πολλά ευρωπαϊκά 

επιστημονικά προγράμματα (RIVPACS, AQEM, STAR, EURO-LIMPACS, κ.ά.). Για την 

περίπτωση που το βιοτικό στοιχείο είναι τα μακροαπόνδυλα, τα προγράμματα  αυτά συνήθως 

απαρτίζονται από ένα πρωτόκολλο δειγματοληψιών ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία της 

μεθοδολογίας καθώς και από ένα σύστημα υπολογισμού των βιολογικών δεικτών που 

εφαρμόζονται ευρέως στην Ευρώπη, βάση των οποίων θα γίνει τελικά η κατάταξη. Ωστόσο, σε 

κάθε περιοχή δεν είναι δυνατό οι ίδιοι βιολογικοί δείκτες να είναι εφαρμόσιμοι ή να δίνουν 

αξιόπιστα αποτελέσματα, γι’ αυτό και η έρευνα εντείνεται προς την διάκριση εκείνων των 

παραγόντων (βιοτικών και αβιοτικών) που διαδραματίζουν τον κυριότερο ρόλο στην 

διαμόρφωση, άρα και εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας.                                                                               

Στη χώρα μας, σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος 

AQEM /STAR από το τμήμα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνας σε πανελλήνια 

κλίμακα, όπως επίσης και από το ΑΠΘ για τα ποτάμια της βορείου Ελλάδας κυρίως. Και στις 

δύο περιπτώσεις, έχουν προκύψει νέοι βιολογικοί δείκτες (“BMG”,Skoulikidis et al., 2004,  

“HES”, Artemiadou & Lazaridou, 2005) που συνδιάζουν την τυπολογία των ποταμών με τα 

μακροπανιδικά δεδομένα που συναντώνται στη χώρα μας. Ωστόσο, είναι παραδεκτό ότι οι 

συνθήκες, γεωμορφολογικές, υδρολογικές  και κλιματικές, που απαντώνται στην Κρήτη, 

καθιστούν την εφαρμογή των διαφόρων βιολογικών δεικτών δύσκολη, καθώς εκείνοι έχουν 

αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.  

Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια εφαρμογής του πρωτοκόλλου (RHS, )που 

καταγράφει και εκτιμά την υδρομορφολογική κατάσταση ενός υδάτινου οικοσυστήματος σε 

συνδιασμό με την εκτίμηση των βιολογικών δεικτών, όπως αυτοί παρέχονται από το λογισμικό 

ASTERISC (www.aqem.de,2006) για τον ποταμό Φόδελε. Πέρα από τη συλλογή και καταγραφή 

των αβιοτικών και βιοτικών δεδομένων, στόχο αποτέλεσε η σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων, 

ώστε να συμπεράνουμε ποιοί αβιοτικοί-υδρομορφολογικοί παράγοντες από αυτούς που 
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εξετάσαμε επηρεάζουν ή/και καθορίζουν την μακροπανιδική σύσταση.  Ο συγκερασμός αυτών 

των αποτελεσμάτων οδηγεί τελικά στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού και 

στην αξιολόγησή του σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια.  

 

• Κοινοτική Οδηγία για το Νερό 2000/60/ΕΚ (WFD 2000/60 EC) 

 Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση Κοινοτικού νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου για την 

προστασία των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων με κοινές αρχές και 

μέσα. Ένας από τους νεωτερισμούς της οδηγίας είναι ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων θα 

γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ένας ακόμη ότι η πιστοποίηση της ποιότητας των 

επιφανειακών νερών θα στηρίζεται όχι μόνο σε φυσικοχημικά αλλά και σε βιολογικά κριτήρια, 

και αυτό αποτελεί σημαντική απόκλιση από προηγούμενες προσεγγίσεις.  

Σύμφωνα με την Οδηγία, το σχέδιο μέτρων πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα 

παρακολούθησης τεσσάρων κατηγοριών επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και 

παράκτια). Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να  χαρακτηρίσουν και να κατατάξουν τα νερά κάθε 

κατηγορίας σε πέντε κλάσεις ποιότητας με γνώμονα την οικολογική τους κατάσταση (υψηλή, 

καλή, μέτρια, ελλιπής, κακή). Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πέρα από τις διευκρινίσεις που 

παρέχονται από την Οδηγία, είναι απαραίτητος ο καθορισμός ενός συστήματος αξιολόγησης που 

θα ενσωματώσει όλες τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Το 2000 πράγματι αποφασίστηκε η 

δημιουργία ενός προγράμματος που θα επιχορηγούνταν από την ΕΕ και σκοπό θα είχε τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των προβλεπόμενων νέων μέτρων από την Οδηγία, του 

προγράμματος AQEM. Οι απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό που τίθονταν προς όλα 

τα κράτη μέλη και θα εκπλήρωνε επίσης το AQEM-για όσες χώρες συμμετείχαν σε αυτό- είναι 

οι εξής:   

• Τυπολογία ποταμού: Η οδηγία προβλέπει ειδική και ενιαία προσέγγιση για κάθε τύπο 

ποταμού. Για το Ευρωπαϊκό επίπεδο όμως, αυτό είναι ανέφικτο, καθώς ένα ποτάμι 

μεγάλου υψομέτρου στη Σουηδία και ένα ποτάμι χαμηλού υψομέτρου στην Ιταλία , 

εποικίζονται σίγουρα από διαφορετικής σύστασης κοινότητες μακροασπονδύλων. 

Έτσι, στα πλαίσια του AQEM έχει γίνει επιλογή 29 κοινών Ευρωπαϊκών τύπων 
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ποταμών από 8 χώρες. Τα χαρακτηριστικά διάκρισης των ποταμών ομαδοποιήθηκαν 

σε δύο συστήματα (Σύστημα Α και Σύστημα Β), από τα οποία το δεύτερο περιέχει 

περισσότερους παράγοντες και είναι πλέον το μόνο που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές 

χώρες.  

• Συνθήκες αναφοράς: Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης ενός ποταμού κατά την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι η κατάταξή του σε μία τάξη Οικολογικής Ποιότητας, η οποία 

καθορίζεται από την απόκλισή του από τις συνθήκες αναφοράς για το συγκεκριμένο 

τύπο ποταμού στον οποίο και αυτός ανήκει. Ένας ποταμός αναφοράς θα πρέπει να 

πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να αναπτυχθεί μία 

απολύτως αδιατάρακτη πανίδα, πέρα από την καθαρότητα του νερού δηλαδή θα 

πρέπει να διακρίνεται και από αδιατάρακτη μορφολογία.  

• Μέθοδοι Αξιολόγησης και Τάξεις Ποιότητας: Η αξιολόγηση των ποτάμιων 

συστημάτων που θα γίνει με τη βοήθεια των βενθικών μακροασπονδύλων θα 

στηριχτεί σε παραμέτρους που περιγράφουν την ταξινομική σύνθεση, την αφθονία, την 

αναλογία των ευαίσθητων προς τα μη ευαίσθητα τάξα και την ποικιλία των ειδών. Η 

μέθοδος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι ικανή να υποδείξει τη 

γενική υποβάθμιση της βενθικής μακροασπόνδυλης πανίδας ανεξάρτητα από το ποιος 

παράγοντας προκαλεί την υποβάθμιση.       

• Εναρμόνιση και διατήρηση των παραδόσεων των χωρών: ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκής κλίμακας συστήματος αξιολόγησης 

είναι να δημιουργηθεί ταυτόχρονα μια κοινή προσέγγιση για όλες τις χώρες και 

ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη οι παραδοσιακές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη κάθε 

χώρα, όπως και οι διαφορετικές συνθήκες σε κάθε τύπο ποταμού. Η εναρμόνιση είναι 

απαραίτητη ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.  

• Περιγραφή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας: η Οδηγία Πλαίσιο, όπως και το AQEM, 

οφείλουν να αναπτύξουν μια πλήρη διαδικασία για την αξιολόγηση των ποταμών με τα 

βενθικά μακροασπόνδυλα, που θα περιλαμβάνει περιγραφές από την επιλογή των 

σταθμών δειγματοληψίας ως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  
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• Ανάπτυξη εργαλείων: η μελλοντική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εξαρτάται 

από τη διαθεσιμότητα εργαλείων , που θα καθιστούν τη μέθοδο εύκολη προς χρήση. 

Στην περίπτωση του προγράμματος AQEM, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό βάσης 

δεδομένων, ένα λογισμικό αξιολόγησης, μία ταξινομική βάση δεδομένων  και ένα 

εγχειρίδιο εφαρμογής.      

 

• Οικολογική κατάσταση 

Η «οικολογική κατάσταση» ενός υδάτινου σώματος καθορίζεται από μία σειρά βιοτικών και 

αβιοτικών στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως «ποιοτικά στοιχεία». Τα βιοτικά στοιχεία βασικά 

περιλαμβάνουν 4 ομάδες οργανισμών, το φυτοπλακτόν (περίφυτο), τα μακρόφυτα (φυτοβένθος), 

τα βενθικά ασπόνδυλα (μακροασπόνδυλα) και την ιχθυοπανίδα. Αναφέρονται επίσης στον 

Ευρωπαϊκό χώρο και μέθοδοι αξιολόγησης των ποτάμιων οικοσυστημάτων με βάση τα διάτομα 

(Ghetti, 1997), που όμως δεν έχουν περιληφθεί στην Κοινοτική Οδηγία 2000/60 ΕC. Στα 

αβιοτικά στοιχεία συγκαταλέγονται τα υδρομορφολογικά και χημικά-φυσικοχημικά στοιχεία που 

υποστηρίζουν τα παραπάνω βιοτικά στοιχεία. Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με το υδρολογικό καθεστώς, με τις μορφολογικές συνθήκες, με βασικές 

φυσικοχημικές παραμέτρους (θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, ρΗ, θρεπτικά) και με 

συγκεκριμένους οργανικούς και ανόργανους ρύπους που επηρεάζουν το υδάτινο σύστημα.    

Για πρώτη φορά στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο (WFD 2000/60 EC) 

αναφέρεται ο όρος «οικολογική κατάσταση/ οικολογική ποιότητα» σε ό,τι αφορά την εκτίμηση 

της ποιότητας ενός υδάτινου όγκου, που θα προκύπτει από τον προσδιορισμό των χημικών, 

υδρο-μορφολογικών και βιοτικών στοιχείων. Μάλιστα, η Οδηγία αναφέρεται σε σχέδιο μέτρων 

που περιλαμβάνει προγράμματα παρακολούθησης (monitoring) τεσσάρων κατηγοριών 

επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια), σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των οποίων η οικολογική κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται.  

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ταξινόμηση των επιφανειακών υδάτων με βάση την οικολογική 

τους κατάσταση, απαραίτητος είναι ο καθορισμός  τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς. 

Ο στόχος της χρησιμοποίησης των συνθηκών αναφοράς είναι να δημιουργηθεί ένα «όριο», ένα 
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μέτρο δηλαδή που αντιπροσωπεύει αδιατάρακτες συνθήκες. Μόνο εφόσον καθοριστούν τα 

επίπεδα αναφοράς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κριτήρια και τα όρια των κλάσεων ποιότητας 

που προβλέπονται από την Οδηγία ώστε να προσδιοριστεί η απόκλιση των όποιων υδάτινων 

σωμάτων από τα επίπεδα αυτά και να ταξινομηθούν σε κατηγορίες. Η πρόβλεψη της Οδηγίας 

είναι να χαρακτηριστούν και να καταταχθούν τα νερά κάθε κατηγορίας σε πέντε κλάσεις-

κατηγορίες (υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής, κακή) .   

Φαίνεται πως με το παραπάνω πλαίσιο, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τη σχετική 

σημασία των βιοτικών και των αβιοτικών στοιχείων στον τελικό καθορισμό των υδάτινων 

όγκων. Για το σκοπό αυτό, ένα μέρος της έρευνας έχει ήδη αφιερωθεί στη διάκριση της 

βαρύτητας των δύο στοιχείων και το συμπέρασμα που συνάχθηκε είναι ότι η Οδηγία εστιάζεται 

στα βιολογικά στοιχεία (de Wilde, 2002). Συνεπώς, αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν και τον 

καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού της οικολογικής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

Κοινοτική Οδηγία  60/2000, ορίζεται πως το κύριο βάρος στην εκτίμησης της οικολογικής 

ποιότητας έχουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά, ενώ τα υδρομορφολογικά και τα  φυσικοχημικά 

στοιχεία λειτουργούν απλώς υποστηρικτικά. Συνεπώς, η εκτίμηση της υδρομορφολογικής 

κατάστασης εφαρμόζεται μόνο όταν τα βιολογικά και τα φυσικοχημικά δεδομένα υποδεικνύουν  

«υψηλή» κατάσταση. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε η υδρομορφολογία ως παράγοντας αξιολόγησης 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Επιπλέον, τα φυσικοχημικά παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της 

ποιότητας μόνο στην «υψηλή» και «καλή» κατάσταση των βιολογικών. Από τα αποτελέσματα 

της βιολογικής και φυσικοχημικής εκτίμησης (από τους μέσους όρους αυτών) προκύπτει η 

οικολογική ποιότητα, με το χειρότερο ως βάση. Τέλος, στην περίπτωση που η βιολογική 

εκτίμηση είναι κάτω της «καλής», η οικολογική κατάσταση ταυτίζεται μ΄ αυτή, ανεξάρτητα από 

τα αποτελέσματα των υδρομορφολογικών και φυσικοχημικών εκτιμήσεων.   

 

• Τα ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ ως στοιχεία ποιότητας  

Μέχρι πρόσφατα, η παρακολούθηση, η εκτίμηση και η ταξινόμηση των υδάτινων 

οικοσυστημάτων βασίζονταν κυρίως σε χημικές μετρήσεις της ποιότητας του νερού.  Ωστόσο, 

μόνο οι  χημικές παράμετροι δεν  παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τη διαχείριση των 
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υδάτινων πόρων, καθώς δεν περιγράφουν το σύνολο των επιπτώσεων της ρύπανσης στους 

οργανισμούς.  

Η εκτίμηση της υγείας ενός οικοσυστήματος με βιολογικούς τρόπους προσφέρει ορισμένα 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις χημικές μεθόδους. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί 

ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες με το χρόνο, ενώ τα χημικά δεδομένα 

απεικονίζουν την κατάσταση την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και απαιτούν μεγάλο αριθμό 

μετρήσεων για να καταλήξουν σε μία σωστή εκτίμηση.  Οι βιολογικές κοινότητες επίσης 

απεικονίζουν την αθροιστική επίδραση πολλών στρεσογόνων παραγόντων (τοξική ρύπανση, 

οργανική ρύπανση, οξείδωση, μορφολογική και βιολογική υποβάθμιση). Οι βιολογικές μελέτες 

μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικό σήμα ανιχνεύοντας την επεισοδιακή ρύπανση 

και μικρές αλλαγές στο οικοσύστημα που σίγουρα θα διέφευγαν των χημικών μεθόδων 

(Reynoldson, 1984). Επειδή στα χημικά προγράμματα παρακολούθησης προβλέπεται συνήθως 

συγκεκριμένο μενού, υπάρχει πάντα η πιθανότητα οι ρυπαντές, ή οι παράγοντες που έχουν 

προκαλέσει την υποβάθμιση, να διαφύγουν της μελέτης. Τέλος, είναι γεγονός ότι όλες οι 

αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι χημικές: οι βιολογικοί τρόποι εκτίμησης έχουν την 

ικανότητα να ανιχνεύσουν την επίδραση της αλλαγής στη ροή, την καταστροφή των 

ενδιαιτημάτων ή την εξάντληση των φυσικών πόρων, κά (Karr, 1991).  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι για την ολιστική εκτίμηση του οικοσυστήματος έχουμε ανάγκη 

από οικολογικά –βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να έχουν και συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ώστε να εξυπηρετούν το στόχο. Πιο συγκεκριμένα, τα ποιοτικά στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη δομή, τη σύνθεση και τη 

λειτουργία του οικοσυστήματος (Markert et al., 2003). Τα ποιοτικά στοιχεία πρέπει επίσης να 

ενσωματώνουν την πολυπλοκότητα ενός οικοσυστήματος, παράλληλα όμως να παραμένουν 

αρκετά απλά ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται εύκολα. Συνολικά, ποιοτικά στοιχεία που 

θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες οικολογίας οφείλουν να: 

Α) είναι εύκολα μετρήσιμα 

Β) είναι ευαίσθητα στις πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα 

Γ) αποκρίνονται στο στρες (ή τους στρεσογόνους παράγοντες) με τρόπο προβλέψιμο 
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∆) προβλέπουν αλλαγές ώστε να αποτραπούν από τις διαχειριστικές πρακτικές  

Ε) ενσωματώνουν τις συνολικές αλλαγές 

Στ) έχουν μια γνωστή αντίδραση με το χρόνο, στις διαταραχές, τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

και τις αλλαγές  

Καθώς δε θα ήταν πρακτικό να εκτελούνται βιολογικές μελέτες παρακολούθησης και 

εκτίμησης σε όλο το εύρος του υδάτινου περιβάλλοντος, τα προσφερόμενα ποιοτικά στοιχεία 

έχουν συγκριθεί μεταξύ τους και φαίνεται πως τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα υδρόβια 

ασπόνδυλα που ζουν στον πυθμένα (βένθος), παρουσίασαν σημαντική υπεροχή. Τα 

μακροασπόνδυλα είναι σήμερα τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα (Hawkes 1979, Hellawell 1986, 

Metcalfe 1989, Rosenberg and Resh, 1993) και έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

όπως άλλωστε και κάποια μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη (πίνακας 1). Κύριο 

όμως κριτήριο είναι ο ρόλος τους στην υδρόβια τροφική αλυσίδα, ως καταναλωτών των 

πρωτογενών παραγωγών (πχ του περίφυτου), ως αποικοδομητών (πχ ετερότροφων βακτηρίων 

και μυκήτων) και ως λείας για δευτερογενείς και τριτογενείς καταναλωτές (πχ ψάρια). Η 

συμμετοχή τους σε τόσες πολλές διεργασίες καθιστά τα μακροασπόνδυλα πολύ σημαντική ομάδα 

για την ολιστική εκτίμηση των υδάτινων οικοσυστημάτων.   

Η χρήση των βενθικών μακροασπονδύλων στην παρακολούθηση ξεκίνησε στα τέλη του 19ου 

αιώνα στην Γερμανία με την εισαγωγή του σαπροβιωτικού συστήματος, που εστίαζε στην 

οργανική ρύπανση και την επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου (Kolkwitz and 

Marsson, 1909). Αυτή η μέθοδος βασίζονταν κυρίως στην παρουσία μικροοργανισμών που 

ανήκαν στο πλαγκτόν και το περίφυτο και συνοδεύονταν επίσης από μια λίστα οργανισμών που 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τα διάφορα επίπεδα ρύπανσης (Sladecek, 1979; 

AQEM 3rd deliverable, 2001). Από τότε, έχουν εξελιχθεί περισσότερες από 50 προσεγγίσεις 

για τη χρήση των μακροασπονδύλων στην παρακολούθηση.  

 

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και δυσκολίες στη χρήση των βενθικών μακροασπονδύλων ως 

μέσο βιοπαρακολούθησης (Rosenberg and Resh, 1993) 

Πλεονεκτήματα  ∆υσκολίες  
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Καθώς εποικίζουν πλήθος ενδιαιτημάτω

επηρεάζονται από πλήθος διαταραχών σε  

 πολλά υδάτινα οικοσυστήματα  

Η κατανομή και η αφθονία το

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντ

πέρα από την ποιότητα του νερού 

Η υψηλή τους ποικιλότητα οδηγεί σε ένα εύρ

αποκρίσεων στις διάφορες περιβαλλοντικ

καταπονήσεις  

Η απαιτούμενη ταξινομική ανάλυση για 

βιοπαρακολούθηση δεν είναι ξεκάθαρη 

Η περιορισμένη κινητικότητα πολλών τά

επιτρέπει τη χωρική ανάλυση   

Η ολίσθηση κάποιων οργανισμών σ

δειγματολήπτη μπορεί  να οδηγήσει 

ασαφή συμπεράσματα   

Η σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τους  

επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση με σκοπό  

τη μακροπρόθεσμη ανάλυση 

Η χρονική μεταβλητότητα μπορεί 

καταστήσει δύσκολη την ερμηνεία και τ

συγκρίσεις  

Η ποσοτική δειγματοληψία απαιτεί απλό κ

οικονομικό εξοπλισμό  

Η ποιοτική δειγματοληψία απαιτεί μεγά

αριθμό  δειγμάτων και σημαντι

προσπάθεια 

Η ταξινομία πολλών ομάδων είναι αρκετά  

 γνωστή και είναι διαθέσιμες πολλές κλείδ

αναγνώρισης  

Η ταξινόμηση κάποιων ομάδων είν

δύσκολη  

Έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι ανάλυσ

δεδομένων  

Η πολλαπλότητα κάποιων μεθόδω

ανάλυσης   ίσως υποδεικνύει ότι πολλ

από αυτές δεν είναι ικανοποιητικές  

Είναι γνωστές οι αποκρίσεις ειδών 

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

Είναι ακόμη υπό αμφισβήτηση 

σημαντικότητα συγκεκριμένων σπάνιω

τάξα 

Αναπτύσσονται συνεχώς βιοχημικές κ

φυσιολογικές μετρήσεις της απόκρισης κάποιω

ομάδων σε διαταραχές  

∆εν έχουν ευαισθησία σε κάποι

διαταραχές όπως τα ανθρώπινα  

παθογόνα και ιχνοστοιχεία κάποιω
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ρυπαντών 

Υπάρχει εμπειρία στην πειραματική χρήση τους 

πλήθος διαταραχών 

 

 

 

• Βιολογικοί ∆είκτες  

Μετρήσεις των διάφορων παραμέτρων της βιοκοινότητας, που σχετίζονται με τη δομή και 

τη λειτουργία της, αναφέρονται ως βιολογικοί δείκτες ή μετρικά συστήματα. Στην πιο απλή 

προσέγγιση, η ποσοτικοποίηση μιας παραμέτρου της βιοκοινωνίας, όπως η αφθονία των τάξα ή 

η πυκνότητα των ατόμων αποτελεί ένα απλό μετρικό σύστημα. Μία άλλη κοινή μέθοδος είναι ο 

υπολογισμός της τιμής ενός δείκτη. Ανάλογα με την παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη, 

διακρίνουμε πολλές περιπτώσεις βιολογικών δεικτών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι δείκτες 

ποικιλότητας, οι δείκτες που αναφέρονται στη δομή της βιοκοινότητας και οι δείκτες 

ομοιότητας.  

Ο δείκτης ποικιλότητας είναι μια μαθηματική έκφραση βασισμένη στον πλούτο των τάξα, την 

ομοιομορφία και την αφθονία, που θεωρητικά υποδεικνύει την κατάσταση της κοινότητας, αφού 

είναι παραδεκτό ότι ένα καθαρό περιβάλλον θα περιέχει μεγαλύτερη ποικιλότητα και πλούτο 

τάξα από ένα ρυπασμένο (Metcalfe, 1989). Ο αριθμός των δεικτών ποικιλότητας που έχουν 

εκδοθεί είναι πολύ μεγάλος, μεταξύ αυτών όμως ξεχωρίζουν ο Shannon-Wiener, που είναι και 

ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος για την βιοπαρακολούθηση, και ο δείκτης Simpson.  

Στην περίπτωση των βιολογικών δεικτών δομής της βιοκοινότητας, μπορούμε να 

διακρίνουμε αυτούς που λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο της βιοκοινότητας, αποδίδοντας σκορ 

στους διάφορους οργανισμούς, από αυτούς που επικεντρώνονται σε ένα μέρος της πανίδας. Σε 

ό,τι αφορά στους πρώτους, η θεωρία που τους διέπει είναι ότι στους οργανισμούς που 

συναντώνται σε ένα δείγμα απονέμεται μία τιμή ανάλογα με το πόσο ανθεκτικοί ή ευαίσθητοι 

είναι αυτοί σε κάποιο ρύπο. Αυτοί οι δείκτες εκφράζουν γενικά την ανθεκτικότητα των 

οργανισμών γι΄αυτό και αναφέρονται ως «δείκτες ανθεκτικότητας». Αυτός ο τρόπος 

προσέγγισης ακολουθεί τη «Θεωρία του Οργανισμού ∆είκτη», (Ιndicator Οrganism Concept)  
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(Johnson et al., 1993). Όσο πιο ευαίσθητος είναι ένας οργανισμός στη ρύπανση, τόσο 

υψηλότερη τιμή λαμβάνει και αντίστροφα. Οι τιμές των διαφορετικών οργανισμών συνδιάζονται 

τελικά σε μια μοναδική τιμή η οποία αποτελεί ένδειξη του επιπέδου ρύπανσης (πχ BMWP, BBI, 

κά).  

Στη δεύτερη περίπτωση, ορισμένα μόνο τάξα επιλέγονται για να εξεταστούν, τα οποία είναι 

συνήθως τα πιο αντιπροσωπευτικά για τα επίπεδα ρύπανσης σε ένα οικοσύστημα. Από την 

απαρίθμηση και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, προκύπτει το τελικό σκορ (πχ EPT-

taxa, GOLD). Αυτή η κατηγορία των δεικτών αναφέρονται ως «δείκτες σύστασης». Οι 

βιολογικοί δείκτες που ποσοτικοποιούν τη δομή της βιοκοινότητας έχουν συνήθως ειδίκευση σε 

ένα είδος ρύπανσης (συνήθως οργανική) και σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (Norris 

and George, 1983).  

Σήμερα, οι βιολογικοί δείκτες ανθεκτικότητας είναι η σύγχρονη προσέγγιση στην οικολογική 

εκτίμηση και τη βιοπαρακολούθηση και δημοσιεύονται συνεχώς νέοι. Ο πρώτος δείκτης 

ανθεκτικότητας δημοσιεύτηκε στην Αγγλία, (Τhe Trend Biotic Index, ΤΒΙ, Woodiwiss, 1964) 

για την παρακολούθηση του ποταμού Trend, και αποτέλεσε ουσιαστικά τη βάση για τους 

περισσότερους βιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα. Το 1989 όταν ο Metcalfe 

έκανε ανασκόπηση των βιολογικών δεικτών, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις του ΤΒΙ είχαν 

οδηγήσει στους έξι κυριότερους και περισσότερο εφαρμοσμένους δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, 

στον «Chandler’s Biotic score» (Chandler, 1970) που διαφοροποιείται από τον ΤΒΙ επειδή 

λαμβάνει υπόψη του την αφθονία και βασίζεται σε μια πιο εκτεταμένη λίστα μακροασπονδύλων, 

στο «The British Μonitoring Working Party» (BMWP, Armitage et al., 1983), στο «Indice 

Biotique» που αναπτύχθηκε στη Γαλλία  (Tuffery and Verneaux, 1968),  στο «Belgian Biotic 

Index» (BBI, De Pauw and Vanhooren, 1983) και  στο «Indice Biologique Global» (AFNOR, 

1985). Τέλος, συνδιασμός των «Chandler’s Biotic score» και  «The British Biomonitoring 

Working Party» , με τροποποιήσεις, οδήγησαν στο «Average Score Ρer Taxon» (ASPT, 

Pinder and Ferr, 1987), στον οποίο το τελικό αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό των τάξα.  

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, άρχισαν να δημοσιεύονται πολλές μελέτες που 

συσχέτιζαν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους με τις κοινότητες των μακροασπονδύλων. Ο 
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Armitage, το 1983, εξέτασε την πιθανότητα να προβλέψει «αναμενόμενες» βιοκοινότητες από 

τον προσδιορισμό φυσικών και χημικών μεταβλητών, που δεν ήταν επηρεασμένες από τη 

ρύπανση, εφαρμόζοντας γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις με εξαρτημένες μεταβλητές τον 

BMWP και τον ASPT. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σχεδόν 70% της μεταβλητότητας ερμηνεύονταν 

από τα φυσικά και χημικά δεδομένα και 60% μόνο από τις φυσικές παραμέτρους. Η συνέχεια 

ήρθε με τις εργασίες των Wright (1984) και Furse (1984), στις οποίες εξετάζονταν επίσης η 

επίδραση της εποχικότητας και του βαθμού ταξινομικής ανάλυσης, και οι φυσικοχημικές 

παράμετροι ήταν περισσότερες. Ο αριθμός των βιολογικών δεικτών επίσης αυξήθηκε, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύστημα δεικτών που υπολογίζεται κάθε φορά, ως ακέραιοι 

δείκτες ή συνδιασμός αυτών.  Έτσι προέκυψε το πολυμετρικό σύστημα βιολογικών δεικτών, που 

βρίσκει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στην οικολογική εκτίμηση (πχ ο πολυμετρικός δείκτης 

ΙΜ9, που αναπτύχθηκε στην Πορτογαλία, ως συνδιασμός των ASPT’, του αριθμού των 

οικογενειών των Τριχοπτέρων (TRICF) και του GOLD).                                                                                  

Οι δείκτες ομοιότητας είναι η βάση της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, όπου συγκρίνεται η 

ομοιότητα στη δομή δύο κοινοτήτων. Αυτό συνήθως συμβαίνει, ελέγχοντας την ομοιότητα των 

ειδών που μοιράζονται δύο περιοχές, με την παραδοχή ότι ένας σταθμός είναι αδιατάρακτος, 

συνεπώς η σύγκριση γίνεται μεταξύ επιβαρημένου-καθαρού ως προς την οργανική ρύπανση. 

Όπως οι δείκτες ποικιλότητας, οι δείκτες ομοιότητας είναι επίσης αυστηρά ποσοτικοί, συνεπώς 

δεν δίνουν πληροφορίες για τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων. Αντίθετα όμως με τους 

βιολογικούς δείκτες, θα αντιδράσουν σε οποιαδήποτε διαταραχή που επηρεάζει την 

βιοκοινότητα, και όχι μόνο στην οργανική ρύπανση.  

 

• Υδρομορφολογία  

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η έμφαση των συστημάτων εκτίμησης σήμερα δίνεται 

στη χρήση των βιοτικών στοιχείων (μακροβενθική πανίδα, ιχθυοπανίδα και υδρόβια 

χλωρίδα). Ωστόσο, η Κοινοτική Οδηγία (WFD, 2000/60) απαιτεί επίσης από τις χώρες -

μέλη να πραγματοποιήσουν υδρομορφολογικές εκτιμήσεις των υδάτινων όγκων, με σκοπό 

την καλύτερη κατανόηση των βιολογικών και χημικών δεδομένων. Επίσης, η εκτίμηση της 
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υδρομορφολογίας μαρτυρά την μορφολογική υποβάθμιση- και την επακόλουθη βιολογική 

απόκριση- που συνιστά έναν από τους 3 κυριότερους παράγοντες διαταραχής των υδάτινων 

όγκων στην Ευρώπη (οργανική ρύπανση, οξείδωση και μορφολογική υποβάθμιση). Η έρευνα 

της υδρομορφολογίας αναμένεται να παρέχει :  

 ∆εδομένα που θα ποσοτικοποιηθούν ώστε να επεκταθεί η γνώση, πέρα από 

τα βιολογικά στοιχεία, για σταθμούς ποταμών με κοινά χαρακτηριστικά 

ενδιαιτήματος. Απώτερη συνέπεια αυτού είναι η πρόβλεψη των τάξα που 

θα συναντώνται.  

 Πληροφορίες για τη διερεύνηση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ της 

παρουσίας / αφθονίας των τάξα και μεμονωμένων υδρομορφολογικών 

στοιχείων. Έτσι μπορούν να γίνουν οι συσχετισμοί της απόκρισης κάποιων 

οργανισμών με τους υδρομορφολογικούς, αβιοτικούς παράγοντες που 

επικρατούν.  

Στον πίνακα 2 δίνονται οι ορισμοί από την Κοινοτική Οδηγία για την άριστη, καλή και 

μέτρια οικολογική κατάσταση των ποταμών αναφορικά με τα υδρολογικά στοιχεία.  

 

 

 

Πίνακας 2:  οι ορισμοί της Κοινοτικής Οδηγίας για την άριστη, την καλή και τη μέτρια 

οικολογική κατάσταση στα ποτάμια για υδρομορφολογικά στοιχεία ποιότητας (STAR-

Hydromorphological Assessment, 2002) 

Στοιχείο  Υψηλή κατάσταση  Καλή και Μέτρια κατάσταση 

Υδρολογική 

κατάσταση  

Η ποσότητα και η δυναμική της ροής και 

η επακόλουθη σύνδεση με τα υπόγεια 

ύδατα, αντανακλούν συνολικά, ή σχεδόν 

συνολικά, αδιατάρακτες συνθήκες  

Συνθήκες που έχουν 

υπαγορεύσει την αντίστοιχη 

κατάσταση στα βιοτικά 

στοιχεία  

Συνέχεια 

Ποταμού 

Η συνέχεια του ποταμού δεν 

παρεμποδίζεται από ανθρωπογενείς 

Συνθήκες που έχουν 

υπαγορεύσει την αντίστοιχη 
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δραστηριότητες και επιτρέπει την 

ανεμπόδιστη μετανάστευση υδρόβιων 

οργανισμών και τη μεταφορά ιζήματος  

κατάσταση στα βιοτικά 

στοιχεία 

Μορφολογικές 

Συνθήκες  

Η μορφή του καναλιού, οι διακυμάνσεις 

βάθους και πλάτους, οι ταχύτητες ροής, 

ο τύπος του υποστρώματος και η δομή 

της παρόχθιας ζώνης αντανακλούν 

συνολικά, ή σχεδόν συνολικά, 

αδιατάρακτες συνθήκες  

Συνθήκες που έχουν 

υπαγορεύσει την αντίστοιχη 

κατάσταση στα βιοτικά 

στοιχεία 

 

 

Στην Ευρώπη, 4 χώρες διαθέτουν καλά ανεπτυγμένα εθνικά προγράμματα εκτίμησης 

της υδρομορφολογίας των ποταμών. Αυτά είναι το Αυστριακό Εθνικό Σύστημα, το Γαλλικό 

“SEQ-Physique”, το Γερμανικό “LAWA-vor-Ort” και το “River Habitat Survey” (RHS) 

από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην προσπάθεια να ενοποιηθεί η εκτίμηση της ποιότητας των 

υδάτινων όγκων της Ευρώπης υπό τις επιταγές της Κοινοτικής Οδηγίας, ενθαρρύνεται η 

χρήση μιας κοινής μεθόδου υδρομορφολογικής αξιολόγησης εντός του προγράμματος   

STAR. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στην παρούσα εργασία, ο ποταμός που επιλέχθηκε για να μελετηθεί είναι ο μόνιμης ροής 

ποταμός Φόδελε, που εκβάλλει στον αντίστοιχο κόλπο, βόρεια και κεντρικά στην Κρήτη. Το 

δημοτικό διαμέρισμα Φόδελε ανήκει στο ∆ήμο Γαζίου του Νομού Ηρακλείου και σύμφωνα με 

την απογραφή του 2001, αριθμεί 642 κατοίκους. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο 

ανάγλυφο και καλλιεργείται  εντατικά. Από τα καλλιεργούμενα εδάφη, 46% είναι 

εσπεριδοειδή, 45% ελιές και τα υπόλοιπα αμπέλια και λαχανόκηποι. Το κλίμα είναι ήπιο 

λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα αλλά και λόγω του ότι προστατεύεται από το βορρά με 

λόφους. Η κτηνοτροφία είναι αρκετά σημαντική με αιγοπρόβατα (4000 περίπου; Γιαλαμά, 

2001) που βόσκουν στις ορεινές περιοχές του ορεινού διαμερίσματος. Το μεγαλύτερο μέρος 

της έκτασης της περιοχής είναι ορεινό και ημιορεινό, ενώ οι βοσκότοποι αποτελούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό. Στην παραλία, όπου εκβάλλει ο ποταμός, παρατηρείται τουριστική 

ανάπτυξη. Καθώς ο ποταμός διέρχεται μέσω του οικισμού Φόδελε, δέχεται την επίδραση της 

σημειακής ρύπανσης από αυτόν και λιγότερο από το χωριό Μάραθος, που βρίσκεται κοντά 

στις πηγές, και φυσικά τη διάχυτη ρύπανση από τις καλλιέργειες και την εκτροφή των 

ζώων.  

 

• Λεκάνη απορροής Φόδελε  

Η ροή του Φόδελε ξεκινά με πολλούς χειμάρρους, περιοδικής ροής, οι οποίοι 

κατηφορίζουν και τελικά ενώνονται και από ένα σημείο και μετά συνιστούν ένα μόνιμης ροής 

ποτάμι. Τα ποτάμια διακρίνονται σε διάφορες τάξεις, ανάλογα με το μέγεθός τους, τη θέση 

τους στο χώρο αλλά και τη σημασία τους. Το κεντρικό τμήμα του Φόδελε, στο οποίο έχει 

εστιαστεί αυτή η εργασία, χαρακτηρίζεται ως 3ης τάξης, μιας και σε αυτό συμβάλλουν οι 

προαναφερθέντες χείμαρροι, που είναι ως και 2ης τάξης (σύμφωνα με τη μέθοδο Horton).   

Η έκταση της λεκάνης απορροής του κεντρικού τμήματος του Φόδελε (εικόνα 1, GIS) - 

το οποίο έκτοτε θα αναφέρεται ως «Φόδελε»- είναι 35,978 km2   (μεσαίου μεγέθους) και το 

συνολικό μήκος της κοίτης είναι περίπου 11,62 km. 



Ο κύριος τύπος γεωλογικού υποστρώματος είναι η «φυλλιτική-χαλαζιτική σειρά» και 

ποσοστιαία έπονται τα «ανθρακικά τεκτονικού καλύματος ζώνης Τρίπολης». Η κλίση του 

εδάφους είναι ομαλή, ενώ το σχήμα της λεκάνης είναι είτε επίπεδη κοιλάδα (plain 

floodplain) είτε κατά τόπους βαθύ φαράγγι, με πεπλατυσμένο υπόστρωμα (U-shaped 

valley). Η ταξινόμηση του ποταμού σύμφωνα με το Σύστημα Β της WFD 2000/60,  

παρατίθεται στον πίνακα 3.  

Σε ό,τι αφορά τους τύπους βλάστησης, στην έκταση της λεκάνης απορροής (σύμφωνα με 

το σύστημα Corine, 2005) κυριαρχεί η σκληρόφυλλη βλάστηση (21,411 km2), ακολουθούμενη 

από τις μόνιμες καλλιέργειες, τους ελαιώνες (2,025 km2) και από το δάσος και την ημι-

φυσική βλάστηση, όπως οι θάμνοι και τα ποώδη φυτά (1,357 km2). Πιο συγκεκριμένα, 

κυριαρχούν τα πλατάνια (Platanus orientalis), οι καρυδιές (Juglans regia), οι λυγαριές 

(Vitex agnus-castus), οι βάτοι (Rubus spp.), το άγριο τριφύλλι (Trifolium spp.), οι 

πικροδάφνες (Nerium oleander), οι καλαμιές (Arundo donax), η κάπαρη (Capparis ovata), 

το περδικούλι (Anagelis arvensis), ο κισσός (Hedera helix), η μέντα (Mentha aquatica), το 

στύφνο (Solanum nigrum) και το νεροκάρδαμo (Nasturtium officinale).   

 

Πίνακας 3: Η τυπολογία του Φόδελε κατά το Σύστημα Β 

Εναλλακτικός  

χαρακτηρισμός  

Φυσικοί και Χημικοί 

Παράγοντες  

Τιμές 

Υποχρεωτικοί  Υψόμετρο 60 m 

Υποχρεωτικοί Γεωγραφικό πλάτος  35ο 

Υποχρεωτικοί Γεωγραφικό μήκος  24ο 

Υποχρεωτικοί Γεωλογία  Ανθρακικού τύπου 

Υποχρεωτικοί Μέγεθος 

(λεκάνης απορροής) 

35,978 km2    

Προαιρετικοί  Μέσο πλάτος νερού  0,56 m 

Προαιρετικοί  Μέσο βάθος νερού  0,65 m    
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Προαιρετικοί  Μέση κλίση νερού  18,57degrees 

Προαιρετικοί  Κατηγορία παροχής 

(ροής) ποταμού  

Συνεχής  

 

Οι κύριοι τύποι ροής είναι riffle-pool (ταχύρροα-σημεία ανακοπής) και οι θέσεις που 

συναντώνται είναι σχεδόν ισοκατανεμημένες σε κάθε σταθμό. Η μέση πaροχή κυμαίνεται 

από 0,119 m3/sec ως 0,5 m3/sec, ενώ η ταχύτητα ροής κυμαίνεται μεταξύ 0,235-0,666 

m/sec. Το σχήμα του καναλιού είναι σχεδόν ευθυτενές, ενώ σε κάποια σημεία υπάρχουν 

πολλές διακλαδώσεις. Κατά μήκος του καναλιού δεν υπάρχει κανένα φράγμα ούτε 

τροποποίηση που θα επέτρεπε τη ναυσιπλοϊα.  

Η ρύπανση που δέχεται η λεκάνη είναι κυρίως οργανική, σημειακή ή διάχυτη, με 

εμπλουτισμό θρεπτικών, που προέρχεται από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα για τις 

καλλιέργειες, τις απεκκρίσεις των ζώων και τα οικιστικά λύμματα που σε κάποιες 

περιπτώσεις διαφεύγουν ή διοχετεύονται μέσω υπόγειων οχετών στο ποτάμι. Οι 

μορφολογικές τροποποιήσεις στο Φόδελε έγγυνται στην τοποθέτηση πλακών σε σημείο 

κοντά στην καλλιεργούμενη περιοχή ώστε να επιτρέπεται η διέλευση του ποταμού και στην 

τροποποίηση των όχθεων, σε μικρό βαθμό, με επιχωματώσεις.     

  

• Οι Σταθμοί ∆ειγματοληψίας  

Οι δειγματοληψίες κατανεμήθηκαν σε 2 σταθμούς δειγματοληψίας, με κριτήριο την 

οργανική επιβάρυνση που αναμένονταν. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος σταθμός 

δειγματοληψίας (σταθμός UP) τοποθετείται βόρεια του οικισμού Φόδελε, ώστε να θεωρείται 

σχεδόν αδιατάρακτη και σημείο αναφοράς, ενώ ο δεύτερος, (σταθμός DW), νότια αυτού, 

θεωρώντας ότι εχεί δεχτεί την υποβάθμιση. Ο κάθε σταθμός περιλαμβάνει δειγματοληπτικά 

δεδομένα που αντιστοιχούν σε μήκος περίπου 20-30 μέτρων, ενώ η καταγραφή των 

υδρομορφολογικών στοιχείων έγινε ως την απόσταση των 500 μέτρων από το πρώτο σημείο 

δειγματοληψίας στον κάθε σταθμό.  
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Ο σταθμός UP που βρίσκεται πριν το Φόδελε δέχεται τη διάχυτη ρύπανση της λεκάνης 

απορροής και τη σημειακή του οικισμού Μάραθου. Το πλάτος του είναι 4,2 m (δεδομένα 

Ιουνίου) και το μέσο βάθος του είναι 0,074 m (δεδομένα Ιουνίου). Στο ίζημα κυριαρχούν τα 

χαλίκια 0,2-2 cm και οι πέτρες διαμέτρου 2-6 cm ενώ υπάρχουν και πέτρες διαμέτρου 6-

20 cm. Ο συνδιασμός της ροής και του υποστρώματος επιτρέπει το διαχωρισμό του 

ταχύρροου μέρους του ποταμού (riffles) από τα σημεία ανακοπής (pools). Τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 80% και 10%, ενώ το υπόλοιπο 10% είναι τρεχούμενο νερό, όχι όμως 

τυρβώδες, όπως τα riffles (run). Η μέση ταχύτητα του νερού είναι  0,295 m/sec 

(δεδομένα Ιουνίου). Το νερό είναι διαυγές και άχρωμο. Υπάρχουν πολλές εκτεθειμένες 

ρίζες δέντρων, κάποια πεσμένα δέντρα και κομμάτια ξύλου, ενώ απουσιάζει γενικά η 

βλάστηση εντός του καναλιού. Αντίθετα, η πρόχθια βλάστηση είναι σημαντική, κυρίως στη 

δυτική όχθη, που συνορεύει με τις καλλιέργειες και όχι με τον οικισμό. Εκεί, κυριαρχούν τα 

ψηλά δέντρα, όπως πλατάνια και λυγαριές, ενώ και άλλα φυτικά είδη, όπως η μέντα και οι 

βάτοι είναι σε αφθονία.  

Ο σταθμός DW τοποθετείται αμέσως μετά την έξοδο του οικισμού, γι’αυτό και δέχεται 

την ρύπανση του σταθμού UP επιπλέον της ρύπανση του οικισμού του Φόδελε. Το πλάτος 

του είναι 4,6 m (δεδομένα Ιουνίου) και το μέσο βάθος του είναι 0,085 m (δεδομένα 

Ιουνίου). Ο πυθμένας αποτελείται κυρίως από ιλύ, χαλίκια διαμέτρου 0,2-2 εκ, πέτρες 

διαμέτρου 2-6 εκ και ελάχιστες μεγαλύτερης διαμέτρου. Η ροή του νερού διακρίνεται κατά 

50% σε riffles, κατά 40% σε runs και το υπόλοιπο 10% σε pools. Η μέση ταχύτητα του 

νερού είναι 0,275 m/sec (δεδομένα Ιουνίου). Το νερό είναι ελαφρώς θολό και δύσοσμο, 

ενώ υπάρχουν αντικείμενα πεταμένα στο κανάλι και στις όχθες. Λίγο νοτιότερα από το 

εύρος των δειγματοληψιών υπήρχε και υπόγειος οχετός, ενώ ακριβώς επάνω από το 

σταθμό γίνεται οικιστική εκτροφή ζώων και υπάρχουν σπίτια σε απόσταση λίγων μέτρων 

από την όχθη. Η βλάστηση είναι επίσης άφθονη, αν και σε σημεία εξαλείφεται λόγω 

παρεμβάσεων όπως η δημιουργία τσιμέντινου φράχτη. Σε κάθε περίπτωση, στον σταθμό F2 

παρατηρούνται και φυτά και φύκη βυθισμένα στο νερό. Τα ψηλά δέντρα που αφθονούν είναι 

τα πλατάνια, οι καρυδιές, ενώ επικρατούν είδη όπως η πικροδάφνη και ο κισσός.  
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί περιγράφει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους 

συγκεντρώθηκαν τα υδρομορφολογικά, πανιδικά και φυσικοχημικά δεδομένα αυτής της 

εργασίας κατά τη διάρκεια 4 δειγματοληψιών. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στους 

σταθμούς UP και DW του Φόδελε κατά τους μήνες ∆εκέμβριο, Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο. 

Ο σκοπός των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών είναι η καταγραφή των διακυμάνσεων 

της πανιδικής σύστασης και των αβιοτικών στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε 

αν οι μέθοδοι αξιολόγησης που διαθέτουμε μπορούν να οδηγήσουν σε συσχέτιση αυτών των 

στοιχείων.   

 

• Μακροασπόνδυλα/ Στατιστική επεξεργασία  

Τα δείγματα των τεσσάρων μηνών (∆εκέμβριος, Απρίλιος, Ιούνιος και Ιούλιος) 

απεικονίζουν ενδεικτικά την βιοκοινότητα του Φόδελε στις 3 εποχές (χειμώνας, άνοιξη, 

καλοκαίρι). Από κάθε σταθμό συλλέχθηκαν 6 δείγματα, που κατανεμήθηκαν ποσοστιαία 

ανάλογα με τη ποικιλία των ενδιαιτημάτων (πίνακας 4).  

Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιείται, μορφής σπάτουλας, έχει χωρητικότητα 1 lt και 

είναι στο πάνω μέρος του καλυμμένος με ανοξείδωτο δίχτυ, μεγέθους ματιού 0,3mm. Ο 

δειγματολήπτης εισχωρεί στο ίζημα σε βάθος περίπου 7 cm και δειγματοληπτεί μία 

επιφάνεια 10 cm πλάτους και 40 cm μήκους, δηλαδή περίπου 400 cm2. Ο συγκεκριμένος 

τύπος δειγματολήπτη είναι κατάλληλος για υδάτινα συστήματα, γιατί α) είναι ελαφρύς, 

χειροκίνητος, μικρός και άρα εύχρηστος, β) η χωρητικότητά του είναι συγκεκριμένη και έτσι 

ελέγχεται παράλληλα ο όγκος των δειγμάτων που λαμβάνονται με αποτέλεσμα η 

δειγματοληψία να είναι εκτός από ποιοτική και ποσοτική, γ) δε διαταράσσεται ιδιαίτερα ο 

πυθμένας κατά τη δειγματοληψία με αποτέλεσμα να μη χάνονται τα ευκίνητα είδη της 
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πανίδας, και δ) οι οργανισμοί του πυθμένα ανασύρονται μαζί με το ίζημα στο οποίο ζουν, με 

αποτέλεσμα να ανασύρονται και αυτοί που είναι προσκολλημένοι (Βορεάδου, 1993).   

Κατά  τη συλλογή, τα δείγματα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στις οποίες 

σημειώνεται η προέλευση του καθενός όπως επίσης και το ενδιαίτημα από το οποίο 

προέρχεται με στοιχεία τύπου ροής και υποστρώματος. Στο εργαστήριο περνούν από  

κόσκινο διαμέτρου ματιού 0,425 mm και στη συνέχεια συντηρούνται σε αιθανόλη 70%. 

Τελικά, γίνεται η διαλογή των οργανισμών, η καταμέτρηση και η ταξινόμησή τους, με τη 

χρήση του στερεοσκοπίου Leica. Η αναγνώριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια κλειδών 

κυρίως ως το επίπεδο της οικογένειας, αλλά όπου είναι δυνατό, και σε χαμηλότερο 

ταξινομικό επίπεδο (στην παρούσα εργασία το μεγαλύτερο ποσοστό ταξινόμησης έγινε στο 

επίπεδο του γένους). Τα δεδομένα από τα 6 δείγματα του κάθε σταθμού ενοποιούνται 

έπειτα, ώστε να βρεθούν οι μέσοι όροι, για να παρέχουν τιμές για όλο το σταθμό σε κάθε 

δειγματοληπτική περίοδο. Επίσης, υπολογίστηκε ο αριθμός των  τάξα ανά μονάδα 

επιφάνειας (πυκνότητα) η οποία ορίστηκε στα 1,25 m2 .   

 

Πίνακας 4: τα ενδιαιτήματα των 2 σταθμών από τα οποία πάρθηκαν δείγματα 

μακροασπονδύλων  

Σταθμός  ∆είγμα  Στοιχεία ενδιαιτήματος  

1 Χαλίκια, < 5% άμμος, run 

2 Αδρό ίζημα, οργανικά υπολείμματα, άμμος, 

riffle 

3 Κροκάλες, riffle 

4 Άμμος, οργανικά υπολείμματα, άφθονη άλγη, 

pool  

5 Λεπτό χαλίκι, κάτω από πέτρες, riffle 

UP  

6 Ιλύς, pool 

DW 1 Ιλύς, < 10% χαλίκι, pool 
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2 Ιλύς, < 10% χαλίκι, pool 

3 Λεπτό χαλίκι, παρόχθια βλάστηση, 10% ιλύς, 

run 

4 Αδρό ίζημα, ιλύς, riffle 

5 Άμμος, οργανικά υπολείμματα, riffle 

6 Κροκάλες, κάτω από πέτρες, run 

 

Τα πανιδικά αριθμητικά δεδομένα μετασχηματίστηκαν σε log(x+1), όπου x η αρχική τιμή, 

ώστε να διορθωθούν οι μηδενικές τιμές και να κανονικοποιηθούν οι κατανομές του αριθμού 

των ατόμων των τάξων στα δείγματα. Καταρτίστηκε μήτρα ομοιοτήτων με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος PRIMER 6 (University of Plymouth, UK), και με αυτό έγινε η 

στατιστική επεξεργασία για την διάταξη της πανίδας. Η μέθοδος διάταξης είναι η PCA 

(Principal Component Analysis) στην οποία τα δείγματα διατάσσονται σε δισδιάστατο χώρο 

λαμβάνονοντας υπόψη τις χωρικές και χρονικές αλλαγές στη σύνθεση των ειδών σε κάθε 

σταθμό. Επίσης, με βέλη διακρίνονται τα τάξα εκείνα που έχουν τον κυριότερο ρόλο στη 

διαφοροποίηση των δειγμάτων, μεταξύ τους αλλά και στο χώρο. Η ονομασία των δειγμάτων 

έγινε σύμφωνα με τον μήνα στα αγγλικά (DEC, APR, JUN, JUL) και το σταθμό από τον 

οποίο προέρχονται (UP/ DW). Ένα δείγμα, για παράδειγμα, συναντάται ως DEC UP ή APR 

DW.  

Στη συνέχεια, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΑQΕΜ /ASTERICS 

(www.aqem.com) και της (www.freshwaterecology.org), που συγκεντρώνει τη 

μακροασπόνδυλη βενθική πανίδα των ποταμών σε όλη την Ευρώπη, ανασύρθηκαν οι κωδικοί 

που αντιστοιχούν σε κάθε τάξον, ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο ASTERICS 3.01 

(ASTERICS 3.01 software, 2006) για να υπολογιστούν η συνολική αφθονία καθώς και 

αυτή των επιμέρους τάξων, η ποικιλότητα, και πολλοί βιολογικοί δείκτες. Με τον τρόπο 

αυτό, γίνεται η εκτίμηση ποιότητας του δείγματος με βάση τη βιολογική σύνθεση, 

εκφρασμένη μέσα από πολλούς και διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους. Για τη διαδικασία 

αυτή, χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο του AQEM, όπως και όλα τα άρθρα-ανασκοπήσεις 
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(reports, scientific deliverables) που έχουν δημοσιευτεί ως σήμερα και αφορούν στην 

εφαρμογή του προγράμματος AQEM /ASTERICS 3.01 από τις χώρες-μέλη.  

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, έγιναν λίστες ιεράρχησης και σύγκρισης των 

σταθμών ανάλογα με τα σκορ που είχαν σε πλήθος βιολογικών δεικτών. Από το σύνολο των 

δεικτών που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό, επιλέχθηκαν ορισμένοι βιολογικοί δείκτες, 

που είναι διαδεδομένοι για την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών ποταμών. Πιο συγκεκριμένα, 

ελέχθηκαν η Αφθονία και ο Αριθμός των Τάξα, οι Shannon - Wiener Index, Simpson 

Index, και Margalef Index, που είναι δείκτες ποικιλότητας, και Evenness, δείκτης 

ομοιμορφίας, ενώ οι BBI (Belgian Biotic Index) , IBE (Indice Biotico Esteso), BMWP 

(Biological Monitoring Working Party), BMWP’ (Biological Monitoring Working Party-

Spanish version) και ASPT (Average Score Per Taxon) είναι δείκτες ανθεκτικότητας. Ο 

EPT-Taxa (%) είναι δείκτης σύνθεσης, όπως και ο GOLD (Gasteropoda % - Oligochaeta % 

- Diptera %) ενώ ο IM9 (Portuguese Index) είναι ο πολυμετρικός δείκτης που προκύπτει 

από τη σύνθεση των «ASPT’», του αριθμού των οικογενειών των Τριχοπτέρων («TRICF») 

και του «GOLD». Πέραν της ευρείας χρήσης των παραπάνω βιολογικών δεικτών, κριτήριο 

για την επιλογή τους αποτέλεσε το γεγονός ότι σε ανάλογη εργασία για την εκτίμηση της 

οικολογικής ποιότητας των ποταμών Αποσελέμη και Αλμυρού, 7 από τους παραπάνω 

προκρίθηκαν γιατί κατάφεραν  να διακρίνουν την υποβάθμιση μεταξύ των σταθμών. Για το 

λόγο αυτό, βιολογικοί δείκτες όπως ο «DSFI» (Danish Stream Fauna Index), ο 

«Portugues GOLD» και οι Σαπροβιωτικοί δείκτες (Saprobic Indices) δεν 

περιλαμβάνονονται. Ωστόσο, ο αριθμός των δεικτών που τελικά εξετάζουμε εδώ είναι 

μεγαλύτερος γιατί θέλουμε να αντιπροσωπεύονται όλες οι παράμετροι της βιοκοινότητας 

(ανθεκτικότητα, ποικιλότητα, σύνθεση, αφθονία).  

Κατά τον υπολογισμό του αποτελέσματος του κάθε δείκτη είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε αν με το αποτέλεσμα, ο κάθε σταθμός ή ένα ποτάμι, χαρακτηρίζονται ως 

«καλής» ή «μέτριας» ή «κακής» οικολογικής ποιότητας. Για τους περισσότερους από τους  

δείκτες που εξετάζουμε, τα όρια έχουν ήδη θεσπιστεί και παρατίθενται στον πίνακα 5. Για 

τους δείκτες ποικιλότητας και ομοιομορφίας δεν υπάρχει σύστημα ταξινόμησης, συνεπώς 
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ως εργαλείο για την εκτίμηση, διαιρέσαμε τις τιμές των δεικτών με τη μεγαλύτερη τιμή σε 

κάθε σταθμό. Οι τιμές πιο κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν καλύτερη κατάσταση, ενώ οι πιο 

κοντινές στο μηδέν, χειρότερη. Στον πίνακα 5 εμπεριέχονται και αυτές οι διαβαθμίσεις.  

 Η τελική στατιστική επεξεργασία των πανιδικών δεδομένων γίνεται με το t-test, και 

μάλιστα για συσχετισμένα δεδομένα (correlate 2-paired t-test), αφού το δείγμα μας είναι 

μοναδικό, ο ποταμός Φόδελε. Αυτό που θέλουμε να ελέξουμε είναι αν η διαφορά των μέσων 

όρων των διάφορων βιολογικών δεικτών που εξετάζουμε είναι στατιστικά σημαντική, που 

σημαίνει ότι ο καθένας από τους δείκτες έχει σημαντικά διαφορετική απόδοση στον πρώτο 

(UP) σταθμό απ’ ότι στο δεύτερο (DW), άρα μπορεί (ο εκάστοτε δείκτης) να διακρίνει τους 

σταθμούς μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο τελικός μας στόχος, καθώς η χρήση των 

κατάλληλων βιολογικών δεικτών είναι απαραίτητη στην εκτίμηση της οικολογικής 

ποιότητας. Η στατιστική επεξεργασία εδώ έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 

(Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνικής Στατιστικής, 2007).   

 

 

Πίνακας 5: οι τιμές των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια των κλάσεων για 

κάθε δείκτη 

∆είκτης  Υψηλή /Καλή Καλή /Μέτρια Μέτρια/Ελλιπής  Ελλιπής /Κακή  

Simpson Index 0,88 0,66 0,44 0,22 

Evenness 0,88 0,66 0,44 0,22 

Shannon-

Weiner Index   

0,88 0,66 0,44 0,22 

Margalef Index  0,88 0,66 0,44 0,22 
 BMWP 100 60 30 15 

BMWP’ 100 60 30 15 

ASPT 5 4,3 3,4 2,5 

BBI 8 6 4 2 
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IBE 8 6 4 2 

EPT-Taxa (%) - 43 30 4 

GOLD - 34 8 1 

IM9 4,8 3,4 2,2 1,0 

 

 

• Υδρομορφολογία  

Το River Habitat Survey (RHS) επιλέχθηκε τελικά ως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για 

εφαρμογή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από συγκριτικές δοκιμές και των άλλων 3 

μεθόδων. Επιλέχθηκε καταρχήν εξαιτίας του μεγάλου εύρους των πιθανών αποτελεσμάτων 

και για την αντικειμενική προσέγγιση στην περιγραφή του παρόχθιου περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, η ευκολία στην ανάσυρση πληροφοριών (όλη η βιβλιογραφία είναι γραμμένη στα 

αγγλικά) και στη δυνατότητα εκπαίδευσης (η αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης των 

Υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου οργανώνει κάθε 2 χρόνια σεμινάρια εκπαίδευσης στη 

χρήση του RHS) έκανε αυτή τη μέθοδο συγκριτικά πιο ελκυστική από αυτές των υπόλοιπων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, η χρήση δεδομένων διατομής (και όχι από την κατά μήκος 

εξέταση του ποταμού ή από το ίζημα), η καταγραφή τύπων ροής (ιδιαίτερα χρήσιμων στη 

συσχέτιση της μακροασπόνδυλης βιοκοινωνίας με τη σύσταση του ενδιαιτήματος), η 

ταχύτητα και η ευκολία της εφαρμογής του, είναι ενισχυτικά στοιχεία για την επιλογή του 

στην αξιολόγηση της υδρομορφολογίας της Ευρώπης.  

Στην παρούσα εργασία, εφαρμόστηκε επίσης το RHS στην έκδοση του 2003, πιλοτικά, 

αφού δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία στην Κρήτη  για την εκτίμηση της υδρομορφολογίας 

ακολουθώντας μια ορισμένη μέθοδο. Το RHS ωστόσο, είναι μια μέθοδος εκτίμησης των 

ποτάμιων οικοσυστημάτων που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης και της 

διατήρησης αυτών των οικοσυστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την εφαρμογή του 

συγκεντρώνεται πληθώρα ποιοτικών και ποσοτικών γεωμορφολογικών δεδομένων σε 

πολλές κλίμακες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα διατηρείται μια εκτενέστατη βάση τέτοιων 
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δεδομένων για τα ποτάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επιτρέπει την άντληση δεδομένων 

και τις συγκρίσεις, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην Ελληνική επικράτεια.  

Το πρωτόκολλο καταγραφής αποτελείται από 4 σελίδες, περιλαμβάνοντας καταρχήν ένα 

τομέα πληροφοριών που αντλούνται από ψηφιακό χάρτη (σελίδα 1). Το εύρος καταγραφής 

είναι 500 μέτρα κατά μήκος του ποταμού. Χαρακτηριστικά της όχθης και του ποταμού 

καταγράφονται σε 10 σημεία (spot-checks), τα οποία ισαπέχουν μεταξύ τους 50 μέτρα 

(σελίδα 2). Σε καθένα από αυτά καταγράφονται φυσικά χαρακτηριστικά (τύπος ροής, τύπος 

υποστρώματος, τροποποιήσεις καναλιού/ όχθης , κά) οι χρήσεις γης και η υδρόβια 

βλάστηση. Μετά από αυτό τον τομέα, ακολουθεί η καταγραφή συμπληρωματικών στοιχείων 

από το σύνολο των 500 μέτρων (Sweep-up, σελίδα 3). Εδώ συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά 

που δεν περιλαμβάνονται στα 10 σημεία, όπως η χρήση γης εντός 50 μέτρων από την όχθη, 

η έκταση των δέντρων, κά. Στην τελευταία σελίδα του πρωτοκόλλου, πρέπει να καταγραφεί 

το μέγεθος του καναλιού μαζί με γενικές πληροφορίες για το σταθμό, όπως χαρακτηριστικά 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ίχνη πρόσφατης διαχείρισης, κά. (River Habitat Survey, Field 

Guidance Manual, 1997).  

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή μιας μεθόδου υδρομορφολογικής μεθόδου 

εκτίμησης συγκεντρώνονται πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων χρήσιμων στον 

χαρακτηρισμό του ποταμού σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος. Το 

εξαιρετικό πλεονέκτημα που προσφέρει το RHS σε σχέση με τα άλλα πρωτόκολλα εκτίμησης 

της υδρομορφολογίας, είναι η ποσοτικοποίηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η 

δυνατότητα ιεράρχισης των σταθμών με τον υπολογισμό δεικτών που αφορούν στα 

υδρομορφολογικά στοιχεία. Οι πρώτοι τέτοιοι δείκτες είναι ο Habitat Modification Score 

(HMS) και ο  Habitat Quality Assessment (HQA). Ο πρώτος προκύπτει από τα δεδομένα 

που αφορούν στην μορφολογική τροποποίηση του ποταμού εξαιτίας ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (πχ ενίσχυση όχθης, δημιουργία οχετών, αριθμός φραγμάτων). 

∆ιαφορετικές τιμές δίνονται για κάθε τροποποίηση σύμφωνα με τη σπουδαιότητα της 

επίδρασης και το εύρος της παρουσίας της. Έτσι, το HMS προκύπτει ως το άθροισμα όλων 

των σκορ και ο υπολογισμός του δίνει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης σε 6 κλάσεις 
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(πίνακας 6, Raven et al., 1998).  Στο αδιατάρακτο οικοσύστημα δεν υπάρχει καμιά τεχνητή 

τροποποίηση.  

 

Πίνακας 6: οι κλάσεις του Habitat Modification Score (HMS) 

HMS  Περιγραφή Κατηγορίας του καναλιού 

0 Αδιατάρακτο 

0-2 Ημι-φυσικό 

3-8 Κυρίως μη τροποποιημένο 

9-20 Εμφανώς τροποποιημένο 

21-44 Σημαντικά τροποποιημένο 

45 ή περισσότερο Έντονα τροποποιημένο 

   

Ο δείκτης HQA αξιολογεί την οικολογική ποιότητα του σταθμού με κριτήριο την 

ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων και την πληθώρα των φυσικών χαρακτηριστικών που 

καταγράφονται (πχ ο αριθμός των διαφορετικών τύπων ροής, οι διαφορετικοί τύποι 

υποστρώματος, η φυσικότητα στη χρήση γης, κά). Προκύπτει ως άθροισμα των σκορ που 

λαμβάνει κάθε χαρακτηριστικό, το οποίο βαθμολογείται από το 0 για την «μη εμφάνιση 

ροής» ως το 7 για τον «υγρότοπο» ή το «πλατύφυλλο δάσος».  

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει παραχθεί και μέθοδος RHS ειδικά για τη Νότια Ευρώπη 

(SE_RHS, Buffagni and Kemp, 2004) ώστε να καλύψει τα κενά της ανάλυσης που 

προκύπτουν από το γεγονός ότι το RHS είναι σχεδιασμένο για την περιγραφή των ποτάμιων 

οικοσυστημάτων της Βόρειας Ευρώπης. Ωστόσο, στην εργασία αυτή δε χρησιμοποιήθηκε 

αυτή η έκδοση, διότι το Φόδελε έχει μόνιμη ροή, χωρίς πολλά σημαντικά δευτερεύοντα 

κανάλια, που είναι και ο στόχος ανάλυσης του SE_RHS.   

 

 

 

• Φυσικοχημικές παράμετροι 
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Οι φυσικοχημικές παράμετροι μετρώνται με σκοπό να εντοπιστεί το ποσό της ρύπανσης 

που δέχεται ένα υδάτινο οικοσύστημα και, αν είναι δυνατό, να γίνει συσχέτιση μεταξύ 

κάποιων φυσικοχημικών παραμέτρων και των πανιδικών δεδομένων.   

Σε αυτή την εργασία, προσδιορίστηκαν ο τύπος του υποστρώματος, η ταχύτητα ροής 

(m/sec),  η παροχή (m3/sec), η θερμοκρασία του νερού (°C), το διαλυμένο οξυγόνο (mg/lt), 

και η αγωγιμότητα (μS/cm) (μετρήσεις που έγιναν απευθείας στο πεδίο), ενώ 4 δείγματα 

νερού λήφθηκαν από κάθε σταθμό, σε κάθε δειγματοληψία, για να γίνουν οι αναλύσεις των 

φωσφορικών, αμμωνιακών, νιτρωδών και νιτρικών ιόντων. Το νερό τοποθετήθηκε σε 

πλαστικά μπουκάλια (ουροσυλλέκτες) χωρητικότητας 200ml και μεταφέρθηκε άμεσα στο 

εργαστήριο. Τα δείγματα δε συντηρήθηκαν με κανένα τρόπο και διατηρήθηκαν σε βαθιά 

κατάψυξη (-20 oC) στους χώρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ώστε να αναλυθούν στον 

ιοντικό χρωματογράφο του εργαστηρίου Υδροβιολογίας.  

Ο τύπος του υποστρώματος προσδιορίστηκε εμπειρικά με το μάτι, σύμφωνα με την 

κλίμακα Wentworth (πίνακας 7) σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, σε κάθε σταθμό (βλ. 

Πίνακα 2). Η ταχύτητα του νερού προσδιορίστηκε εμπειρικά με τη χρήση μυλίσκου, ενώ το 

πλάτος και το βάθος εκτιμήθηκαν με τη χρήση μετροταινίας. Η παροχή, ως όγκος νερού 

που διέρχεται από μια διατομή στη μονάδα του χρόνου, υπολογίστηκε ως το γινόμενο της 

μέσης ταχύτητας επί μια (τυπική) διατομή του καναλιού,  

δηλαδή    

όπου Q: η παροχή, A: η διατομή (πλάτος* βάθος) και ν: η ταχύτητα. .  

Q = A * v 

  Η θερμοκρασία και το διαλυμένο οξυγόνο μετρήθηκαν με το φορητό οξυγονόμετρο 

τύπου Μ 90 Ciba Corning. Η αγωγιμότητα μετρήθηκε επίσης με φορητό αγωγιμόμετρο 

τύπου Μ 90 Ciba Corning.  

 

 

 

Πίνακας 7: Η κλίμακα Wentworth για τον προσδιορισμό της σύστασης του 

υποστρώματος  

 32



Υπόστρωμα  Ογκόλιθοι  Κροκάλες  Χαλίκια Αδρό ίζημα Άμμος  Ιλύς  

∆ιάμετρος 

(mm) 

 >256  16-256  4-16   >2 0,625 -

2. 

0,039- 

0,625 

 

Ο τύπος του υποστρώματος του ποταμού προέρχεται από το συνδιασμό της δράσης της 

ταχύτητας ροής και της κλίσης του εδάφους. Το υπόστρωμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 

δομή των βιοκοινωνιών των βενθικών μακροασπονδύλων , αφού διαφορετικοί οργανισμοί 

είναι προσαρμοσμένοι και ζουν σε διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων.  Έτσι, κάποια είδη 

των Λεπιδοπτέρων, Τριχόπτερων και Πλεκόπτερων συναντώνται σε έντονα τυρβώδη, 

κινούμενα νερά και προσκολλώνται σε αδρό υπόστρωμα. Τα  Οδοντόγναθα εποικίζουν 

ενδιαιτήματα με λιμνάζοντα νερά και λεπτόκοκκο ίζημα, ενώ άλλα είδη, όπως πολλά υδρόβια 

Κολεόπτερα, προσελκύονται από τις σωρούς των νεκρών φύλλων για να έχουν άμεση 

πρόσβαση στην τροφή τους.   

Η παροχή, καθώς και η ταχύτητα ροής μέσω της οποίας αυτή προκύπτει, εκφράζουν την 

ισχύ του ποταμού, ή διαφορετικά την ικανότητα να παράγει έργο. Το έργο αυτό είναι 

σημαντικό γιατί επηρεάζει την κατανομή των αιωρούμενων σωματιδίων, του στοιχειώδους 

οργανικού υλικού και άλλων θρεπτικών και τη διαμόρφωση του υποστρώματος. Με τη σειρά 

της, αυτή η κατανομή επιδρά στην κατανομή της παραποτάμιας ζωής (Vannote et al., 1980). 

Επίσης, η ταχύτητα ροής εκφράζει τη δυνατότητα διάλυσης οργανικού φορτίου και συνεπώς 

αυτοκαθαρισμού. Επιπλέον, η ισχύς του ποταμού και η παροχή συνδιάζονται με άλλα 

χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, επιδρώντας στο σχήμα του καναλιού και τη δομή 

των όχθεων (Leopold et al., 1964).  

Η θερμοκρασία συνιστά μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους σε ένα οικοσύστημα. 

Επιδρά στην κίνηση των μορίων, στη δυναμική των ρευστών, στο μεταβολισμό των 

οργανισμών και σε πλήθος άλλων παραμέτρων. Τυπικά, η μεγαλύτερη πηγή θερμότητας στα 

υδάτινα οικοσυστήματα είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό ισχύει σίγουρα για τις λίμνες, τα 

μεγάλα ποτάμια ή τους χειμάρρους που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως, αλλά  σε 

μικρότερα ποτάμια ή, στην περίπτωση του Φόδελε, μεγάλο μέρος του ποταμού βρίσκεται υπό 
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την παρόχθια βλάστηση που το σκιάζει σημαντικά. Σε έντονα σκιασμένους ποταμούς, η 

θερμοκρασία που διαμορφώνεται στο νερό καθορίζεται πιο έντονα από την μεταφορά 

θερμότητας μέσω του αέρα ή την πρόσμιξη με  νερό από τον υπόγειο υδροφορέα, παρά από  

την ηλιακή ακτινοβολία (Stanford et al., 1988).  

Η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας του ποταμού είναι πολύ σημαντική για τους 

υδρόβιους οργανισμούς. Σημαντικές παράμετροι της ζωής (όπως η αναπαραγωγή και η 

ανάπτυξη) των υδρόβιων φυτών και ζώων (από τα διάτομα και τα υδρόβια έντομα ως τα 

ψάρια και άλλα ποικιλόθερμα σπονδυλωτά) ρυθμίζονται από την θερμοκρασία (Ward and 

Stanford 1982, Sweeney 1984, Butler 1984, Hauer and Benke, 1991). Πολλά ζώα που 

ζουν στα ποτάμια χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία ή τις θερμοκρασιακές μεταβολές ως ένα 

περιβαλλοντικό στοιχείο για την έκδυση (τα υδρόβια έντομα) ή την εκκόλαψη (τα ψάρια). 

Επίσης, καθοριστική είναι και η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των ενδιαιτημάτων σε ένα 

ποτάμι. Ακόμη και σε απόσταση λίγων μέτρων, η θερμοκρασία μπορεί να διαφοροποιείται και 

αυτό επηρεάζει πολύ τους οργανισμούς. Συγκεκριμένα, σε αλλουβιακό ή υπόστρωμα με 

χαλίκια, όπου το νερό του καναλιού είναι σε επαφή με το υπόγειο νερό, τα ενδιαιτήματα που 

λαμβάνουν αναδύσεις (upwelling) του υπόγειου νερού έχουν σημαντικά χαμηλότερη 

θερμοκρασία το καλοκαίρι ή υψηλότερη το χειμώνα από τη θερμοκρασία του κυρίως 

καναλιού (Stanford et al., 1988).   

Το διαλυμένο οξυγόνο επηρεάζει επίσης πολύ σημαντικά την υδρόβια ζωή, όπως επίσης 

και τις βιοχημικές διεργασίες, καθώς είναι απαραίτητο για τη διατήρηση αερόβιων 

συνθηκών. Στα περισσότερα μη ρυπασμένα ποτάμια, οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου 

οξυγόνου παραμένουν υψηλότερα από το 80% του επιπέδου κορεσμού. Η διαλυτότητα του 

οξυγόνου αυξάνει μη γραμμικά με τη μείωση της θερμοκρασίας και μειώνεται με την μείωση 

της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η συγκέντρωση του οξυγόνου δεν είναι ομοιόμορφη εντός ή 

μεταξύ διαφορετικών σταθμών σε ένα ποτάμι. Η πλευρική ροή του υπόγειου νερού ή οι 

αναδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν περιοχές στον πυθμένα με σημαντικά μικρότερη 

συγκέντρωση οξυγόνου από αυτή που επικρατεί γενικά (Stanford et al., 1988).  Σε μη 

ρυπασμένους ποταμούς, ωστόσο, η συγκέντρωση του οξυγόνου μπορεί και να αλλάζει 
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δραματικά μεταξύ ενδιαιτημάτων. Η μικροβιακή δραστηριότητα κάτω από πεσμένα φύλλα και 

σε υπολείμματα που υφίστανται αποσύνθεση, μπορεί να προκαλέσει μείωση του διαθέσιμου 

οξυγόνου σε επίπεδο μικροενδιαιτήματος. Επίσης, σε περιοχές όπου αναπτύσσονται έντονα 

τα φύκη, οι διακυμάνσεις του οξυγόνου μπορεί να είναι πολύ ευρείες, καθώς με τη 

φωτοσύνθεση, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνει πολύ η συγκέντρωση, ενώ με τη 

διαδικασία της αναπνοής, συμβαίνει το αντίθετο, τη νύχτα.    

Η αγωγιμότητα εκφράζει την ικανότητα ενός υδατικού διαλύματος να φέρει ηλεκτρικό 

ρεύμα, ιδιότητα που σχετίζεται με τη συγκέντρωση, την κινητικότητα και το σθένος των 

ιονισμένων ενώσεων που υπάρχουν στο διάλυμα. Όσο πιο άφθονο είναι το νερό σε 

ηλεκτρολύτες, τόσο μεγαλύτερη είναι και η βιολογική του παραγωγικότητα (Ruttner, 1962).  

Σε ό,τι αφορά την επιλογή των ιόντων, τα φωσφορικά αποτελούν μέσο εκτίμησης της 

ποιότητας του νερού, καθώς αποτελούν συστατικό λυμάτων, λιπασμάτων και 

απορρυπαντικών. Επιπλέον, οργανικά φωσφορικά υπάρχουν στα ζωικά απορρίμματα και 

στους αποσυντιθέμενους φυτικούς ιστούς.  

Οι ενώσεις που αποτελούν διαθέσιμες πηγές αζώτου είναι τα αμμωνιακά, τα νιτρικά και 

τα νιτρώδη ιόντα. Η αναερόβια διάσπαση οργανικού φορτίου και οι ζωικές εκκρίσεις 

οδηγούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις αζώτου αμμωνιακών αλάτων, υποδηλώνοντας 

οργανική ρύπανση εκτεταμένης μορφής. Η αμμωνία είναι τοξική για τους οργανισμούς και η 

μετατροπή της σε σχετικά αβλαβή ιόντα αμμωνίου εξαρτάται κυρίως από το pΗ και τη 

θερμοκρασία. Τα νιτρώδη και τα νιτρικά ιόντα αποτελούν το ενδιάμεσο και το τελικό στάδιο, 

αντίστοιχα, της οξείδωσης του αμμωνιακού αζώτου.  Υψηλές συγκεντρώσεις αυτών 

συνδέονται με υψηλή παραγωγικότητα και ευτροφισμό στα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι 

σημαντικότερες πηγές του δεσμευμένου σε αυτές αζώτου είναι τα λιπάσματα (μέσω της 

διάβρωσης των εδαφών), τα απόβλητα και οι ζωικές απεκκρίσεις. Οι τιμές της 

συγκέντρωσης του αζώτου αποτελούν μέτρο εκτίμησης της επιβάρυνσης των υδάτων με 

οργανικό φορτίο και συνεπώς της ποιότητάς τους (Τσιαούση, 1995).  

• Μέθοδοι απεικόνισης  
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Η περιγραφή του ποτάμιου και παρόχθιου περιβάλλοντος και η περιγραφή της λεκάνης 

απορροής και της παρόχθιας βλάστησης, έγινε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πεδίο, 

και για τις ανάγκες συμπλήρωσης του πρωτοκόλλου RHS.  

Η πρώτη σελίδα του πρωτοκόλλου που απαιτεί στοιχεία ψηφιακού χάρτη, όπως και ο 

ίδιος ο χάρτης, καθώς και το γεωλογικό υπόστρωμα, προήλθαν από τους χάρτες των 

υπηρεσιών στρατού (ΓΥΣ, 1 : 50.000) και το ΙΓΜΕ. Η επεξεργασία αυτών έγινε με τα 

προγράμματα ARC GIS Desktop 8.2 και Hydrology Modelling, v. 2, που επέτρεψαν την 

απεικόνιση της λεκάνης απορροής και παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την χρήση γης 

στην ευρύτερη περιοχή και στη λεκάνη απορροής, τον τύπο βλάστησης, κά. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• Μακροασπόνδυλα/ Στατιστική επεξεργασία  

  Συνολικά, από τις 4 δειγματοληψίες και τους 2 σταθμούς, καταγράφηκαν 81 ταξινομικές 

ομάδες (τάξα) μακροασπονδύλων από το Φόδελε (Παράρτημα Ι). Η ταξινομική ανάλυση 

παρουσιάζεται σε επίπεδο φύλου, ομοταξίας, τάξης, οικογένειας, γένους και είδους, 

σύμφωνα και με την μορφή παρουσίασης που απαιτείται για την εισαγωγή στο λογισμικό 

ASTERISC για τον υπολογισμό των βιολογικών δεικτών. 

Πιο αναλυτικά, στον πρώτο σταθμό τον ∆εκέμβριο (DEC UP), καταγράφηκαν 34 τάξα, 

στον δεύτερο σταθμό τον ίδιο μήνα (DEC DW) 42, τον Απρίλιο στον πρώτο σταθμό (APR 

UP) 48, στον δεύτερο (APR DW) 39. Τον Ιούνιο στον πρώτο σταθμό (JUN UP) υπήρχαν 28 

και στον δεύτερο (JUN DW) 30, ενώ τον Ιούλιο, στον πρώτο σταθμό καταγράφηκαν (JUL 

UP) 23 και στον δεύτερο (JUL DW) 24 τάξα (εικόνα 2). Συνολικά, δηλαδή, παρατηρούμε 

ότι ο δεύτερος, ρυπασμένος σταθμός, έχει πάντα μεγαλύτερο αριθμό τάξα, αν και όχι με 

μεγάλη διαφορά στις τιμές, με εξαίρεση τον Απρίλιο. Ταυτόχρονα, το ∆εκέμβριο και στους 2 

σταθμούς μαζί συλλέγονται 50 τάξα, τον Απρίλιο 58, τον Ιούνιο 37 και τον Ιούλιο 34 

(εικόνα 3). Φαίνεται δηλαδή μια αύξηση του αριθμού των τάξα από το χειμώνα προς την 

άνοιξη, όπου συναντάται το μέγιστο, και στη συνέχεια σταδιακή πτώση όσο προχωρά το 

καλοκαίρι.  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΑ
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Εικ. 2: Ο αριθμός των τάξα στον καθαρό (UP) και το ρυπασμένο (DW) σταθμό, κάθε μήνα 

(DEC, APR, JUN, JUL) 
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Εικ. 3: Ο αριθμός των τάξα αθροιστικά, κάθε μήνα (DEC, APR, JUN, JUL) και στους δύο 

σταθμούς 

Οι κυρίαρχες ταξινομικές ομάδες στο Φόδελε για τους μήνες που εξετάσαμε είναι τα 

∆ίπτερα- και πιο συγκεκριμένα η οικογένεια των Chironomidae- τα Οδοντόγναθα, τα 

Εφημερόπτερα, τα Αμφίποδα και τα Γαστερόποδα (εικόνα 4). Παρατηρούμε ότι σε καμία 

ταξινομική βαθμίδα δεν παρατηρείται διάκριση μεταξύ του καθαρού και του ρυπασμένου 

σταθμού, με μόνη εξαίρεση τα Οδοντόγναθα τα οποία όμως απουσιάζουν από τον Ιούλιο και 

στους 2 σταθμούς. Η θεαματική τους αύξηση τον JUN DW προκύπτει απότ ην υψηλή 

αφθονία του Calopteryx sp, προφανώς λόγω της άφθονης βλάστησης στον καθαρός ταθμό 

εκείνο το μήνα. Οι ευαίσθητες ομάδες (Εφημερόπτερα, Πλεκόπτερα, Τρχόπτερα) σχεδόν  

απουσιάζουν. Εξαίρεση αποτελούν τα Εφημερόπτερα τα οποία έχουν πολύ υψηλή αφθονία, 

με αποκορύφωμα τον APR DW και αιτία γι΄ αυτό είναι ο μεγάλος αριθμός ατόμων των 

Caenis sp.  Η οικογένεια Caenidae είναι μεσόβαθμη στην κλίμακα ανθεκτικότητας, συνεπώς 

η υψηλή της αφθονία δε συνιστά  εξυγιασμένο περιβάλλον.  
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Εικ. 4: Η ποσοστιαία συμμετοχή των κύριων ταξινομικών ομάδων στο Φόδελε σε όλους 

τους σταθμούς  

 

Επίσης, από την παρατήρηση της εικόνας 4 βλέπουμε ότι ο JUL UP κυριαρχείται από τα 

Amphipoda, και συγκεκριμένα από το  Gammarus pulex (Παράρτημα Ι), που μαζί με τα 

Εφημερόπτερα Caenis sp και Baetis sp αποτελούν σχεδόν το σύνολο της πανίδας τον Ιούλιο 

στον καθαρό σταθμό. Αντίθετα, τον ίδιο μήνα στον ρυπασμένο σταθμό κυριαρχούν τα 

Chironomidae.  Τον JUN DW, ένα σημαντικό μέρος της πανίδας αποτελούν τα 

Γαστερόποδα, που αποδίδεται στην πολύ σημαντική αύξηση του σαλιγκαριού Physa spp. Οι 

Ολιγόχαιτοι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα ως προς το σύνολο της πανίδας, αλλά δεν 

απουσιάζουν από κανένα καθαρό σταθμό, έχοντας την μικρότερη αφθονία τους κατά τον 

APR UP, υποδεικνύοντας πως  πέρα από πιο πλούσιος είναι ίσως και ο πιο καλύτερος 

ποιοτικά σταθμός.   

Η αφθονία και η ομοιομορφία κατανομής ορισμένων ταξινομικών ομάδων , μπορεί να 

αποτελέσει κριτήριο για την επιβάρυνση ενός σταθμού. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η 
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αυξανόμενη αναλογία των Ολιγόχαιτων ως προς τα άτομα της οικογένειας Chironomidae 

ήταν ένας πολύ καλός δείκτης ευτροφισμού στις λίμνες (Saether et al., 1979) και οι 

Winner et al (1980) έδειξαν ότι η αναλογία των Ολιγόχαιτων προς το συνολικό αριθμό των 

εντόμων σχετίζονταν με το βαθμό μεταλλικής ρύπανσης (χαλκού, χρωμίου, ψευδαργύρου).  
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Εικ. 5: Η κατανομή 4 ταξινομικών ομάδων, οικογένειας  Chironomidae, Τριχόπτερων, 

Εφημερόπτερων και Πλεκόπτερων σε κάθε σταθμό  

 

Στα πρωτόκολλα της ΕΡΑ που αφορούν στην γρήγορη εκτίμηση με βιολογικά κριτήρια, 

έχουν ενσωματωθεί και διάφοροι ακόμη δείκτες για την αξιολόγηση των ποταμών. Ένας από 

αυτούς αναφέρεται στην κατανομή 4 ομάδων –κλειδιά: των Τριχόπτερων, Εφημερόπτερων 

Πλεκόπτερων και της οικογένειας  Chironomidae. Αν η κατανομή αυτών των οργανισμών 

είναι ομαλή, το ποτάμιο οικοσύστημα θεωρείται υγιές. Αν όμως η αναλογία τείνει προς μία 

διαστρέβλωση της ομοιομορφίας υπέρ των Chironomidae, τότε πρόκειται για 

περιβαλλοντικό stress.  Από την εικόνα 5 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τουλάχιστον για 

τις περιπτώσεις των DEC UP και JUL DW, η δεύτερη περίπτωση δικαιώνεται, άρα η 
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ερμηνεία αυτού αναλογικού δείκτη θα ήταν ότι αυτοί οι μήνες -σταθμοί είναι 

υποβαθμισμένοι. Στον DEC DW, όπως και στους άλλους ρυπασμένους σταθμούς, η 

συμμετοχή των Chironomidae είναι επίσης πολύ σημαντική, αλλά δεν γίνεται κατανοητή 

λόγω της σημαντικής αφθονίας των Εφημεροπτέρων, που διαστρεβλώνουν και πάλι την 

ομοιομορφία.   

Τα μοναδικά τάξα είναι μία ακόμη παράμετρος που μπορούμε να παρατηρήσουμε ως 

κριτήριο για την ποιότητα της πανίδας: μόνο στον DEC UP παρατηρούνται 2 τάξα (Cyclops 

sp., Hydroptila sp.), στον DEC DW 4 μοναδικά τάξα (Corynoneura sp., Erioptera sp., 

Glossosomatidae Gen. sp, Rhyacophila sp.), στον APR UP, 3 (Atalantinae Gen. sp., 

Hemerodromia sp., Hexatoma sp.) ενώ στον APR DW δεν παρατηρείται κανένα μοναδικό 

τάξον, όπως και στον JUN UP και τον JUN DW. Στον JUL UP καταγράφηκαν 2 (Dixa sp., 

Planariidae Gen. sp.) και τέλος στον JUL DW, 2 είναι επίσης τα μοναδικά τάξα (Cloeon 

cognatum, Ηaplotaxidae Gen. sp.).  

Παράλληλα, μόνο στους καθαρούς σταθμούς APR UP και JUN UP καταγράφονται τα 

τάξα Agapetus sp  και Libelluidae Gen. sp, και τα 2 ευαίσθητα στη ρύπανση, 

υποδεικνύοντας πως ο καθαρός σταθμός των 2 αυτών μηνών ήταν ικανό ενδιαίτημα για 2 

τόσο απαιτητικά τάξα. Αντίθετα, η Argyroneta aquatica συλλέχθηκε μόνο κατά τις 

δειγματοληψίες των αντίστοιχων μηνών αλλά στους ρυπασμένους σταθμούς, APR DW και 

JUN DW, καθώς προτιμά ενδιαιτήματα με μικρή ταχύτητα ροής και αφθονία υδρόβιας 

βλάστησης. Ένας οργανισμός που συναντήσαμε μόνο τον Ιούνιο,  JUN UP και JUN DW, 

είναι ο Acroloxus lacustris , ένα υδρόβιο σαλιγκάρι με σημαντική ανθεκτικότητα στην 

οργανική ρύπανση, που όμως, από το γεγονός ότι απουσιάζει από τις άλλες δειγματοληψίες, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες διαθεσιμότητας τροφής ήταν τον Ιούνιο (οι πιο) 

κατάλληλες γι’ αυτόν. Επίσης, μόνο τον Ιούλιο, JUL UP και JUL DW, συλλέχθηκε η 

Eleophila sp. Επίσης, μόνο στους ρυπασμένους σταθμούς APR DW και JUN DW βρέθηκαν 

άτομα της οικογένειας Hydropsychidae , οργανισμοί με σημαντική ανθεκτικότητα στη 

ρύπανση αλλά και με προτίμηση σε υψηλή ροή και συγκεκριμένο τύπο υποστρώματος. Τέλος, 

η Limonia sp βρέθηκε στα δείγματα μας μόνο κατά τις δειγματοληψίες του ∆εκεμβρίου (DEC 
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UP και DEC DW), προφανώς εκμεταλλευόμενη τη διαθεσιμότητα τροφικών πηγών, υλικού 

προς αποσύνθεση, καθώς ανήκει στην οικογένεια Tipulidae  που είναι θρυμματοφάγοι 

βοσκητές μεγάλων σωματιδίων.   

Από την εξέταση της συνολικής πανίδας, συναντάμε επίσης και κάποιους οργανισμούς με 

ιδιαίτερη κατανομή. Για παράδειγμα, ο Chironomus riparius, απουσιάζει από τους σταθμούς 

του Ιουνίου, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός 

είναι ανθεκτικός σε υψηλά επίπεδα οργανικής ρύπανσης και μάλιστα είναι 

αντιπροσωπευτικός αυτών. Ίσως λοιπόν η απουσία του να είναι δηλωτική μίας βελτίωσης 

στην φυσικοχημεία του οικοσυστήματος. Τα Οδοντόγναθα εξαφανίζονται τον Ιούλιο, όπως 

επίσης και τα μέλη της οικογένειας Polycentropodidae και της τάξης Hydracarina 

(υδραχνίδια). Η απουσία των Οδοντόγναθων από τον καλοκαιρινό μήνα, ερμηνεύεται, αν 

σκεφτούμε πως η παρουσία τους εξαρτάται από τη βλάστηση, που τότε είχε εκλείψει σε 

μεγάλο βαθμό. Η απουσία των Polycentropodidae  όμως, που είναι αρκετά ευαίσθητοι 

οργανισμοί στη ρύπανση, ίσως επίσης να οφείλεται στην απουσία  βλάστησης, καθώς οι 

περισσότεροι είναι συλλέκτες ή διηθηματοφάγοι. Ταυτόχρονα, η Leuctra sp, ένα είδος 

ευαίσθητο, με πολύ χαμηλό σκορ στους δείκτες ανθεκτικότητας, εμφανίζεται και στους 2 

σταθμούς κατά το μήνα Απρίλιο αλλά και στον καθαρό σταθμό τον Ιούλιο. Τα Πλεκόπτερα 

είναι μία τάξη με πολύ αυστηρές απαιτήσεις για συγκεκριμένα επίπεδα  κυρίως 

θερμοκρασίας και οξυγόνου αλλά και ταχύτητας ρεύματος και τύπου υποστρώματος 

(Hynes,1970). Για το λόγο αυτό, αποτελούν μέρος των βιοκοινωνιών στα ορεινά ρυάκια και 

ποτάμια και είναι λιγότερο πιθανό να απαντηθούν στα πεδινά υδάτινα σώματα, ακόμη και αν 

αυτά δεν έχουν επηρεαστεί από ρύπανση (Hellawell, 1986). Γι’ αυτό και θα είναι σίγουρα 

πολύ σημαντική η παρουσία αυτού του οργανισμού στην τελική κατάταξη ποιότητας των 

σταθμών.  

Η εξέταση της αφθονίας των ευαίσθητων τάξα μπορεί να μας δώσει ίσως μια εικόνα των 

συνθηκών επιβάρυνσης που οδηγούν τα ευαίσθητα και μη ανθεκτικά στην ρύπανση τάξα, σε 

εξαφάνιση (εικόνα 6).    
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Εικ. 6: H αφθονία των ευαίσθητων τάξα σε όλους τους σταθμούς, κάθε μήνα (DEC, APR, 

JUN, JUL)  

No SENSITIVE TAXA

1

5 5

3 3

4

3

0
0
1
2
3
4
5
6

DEC
UP

DEC
DW

APR
UP

APR
DW

JUN
UP

JUN
DW

JUL
UP

JUL
DW

 

Παρατηρούμε ότι στους 2 από τους 4 μήνες της δειγματοληψίας, τον ∆εκέμβριο και τον 

Ιούνιο, ο δεύτερος, ρυπασμένος σταθμός, έχει μεγαλύτερη αφθονία των ευαίσθητων τάξα 

από τον καθαρό τον αντίστοιχο μήνα. Από το αποτέλεσμα αυτό, υποδεικνύεται ότι τα 

ευαίσθητα τάξα έχουν συντελέσει στην υπεροχή του συνολικού αριθμού τάξα που διαθέτει 

κάθε σταθμός (εικόνα 2), καθώς στους 2 παραπάνω μήνες υπερέχουν οι ρυπασμένοι έναντι 

των καθαρών σταθμών. Επίσης, επιβεβαιώνεται η υπεροχή του Απριλίου, του μήνα της 

άνοιξης, ως κορυφαίου της ποικιλότητας, αφού εκτός από τον μεγαλύτερο αριθμό τάξα 

(εικόνα 3) που συγκεντρώνει, διαθέτει ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο αριθμό των πιο 

ευαίσθητων από αυτά (συνολικά 8).  

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος για σύνθεση της μακροπανίδας, προτού 

προχωρήσουμε στα αποτελέσματα των βιολογικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγησή της, είναι ο αριθμός των ατόμων, η αφθονία δηλαδή σε κάθε σταθμό και κάθε 

μήνα (εικόνα 7).  Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ ρυπασμένων και 

καθαρών σταθμών είναι πολύ μεγάλη και το μόνο σημείο στο οποίο μπορεί να συγκλίνουν 

είναι ο Απρίλιος. Η μεγαλύτερη απόκλιση στον αριθμό παρατηρείται μεταξύ των δύο 

σταθμών του Ιουνίου, ενώ οι αφθονίες των ∆εκεμβρίου και Ιουνίου είναι ανάλογες. 
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∆ηλαδή, οι αφθονία του DEC UP είναι ανάλογη με αυτή του JUL UP και η αφθονία του DEC 

DW, ανάλογη με αυτή του JUL DW.  
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Εικ. 7: η αφθονία (αριθμός ατόμων) στον καθαρό (UP) και το ρυπασμένο (DW) σταθμό, 

κάθε μήνα (DEC, APR, JUN, JUL)  

 

Μόνο κατά το χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης συμβαίνει εισαγωγή οργανικού υλικού 

στο ποτάμι, κατά την πτώση των φύλλων από τα πλατάνια και την παρόχθια βλάστηση. 

Ωστόσο, τα πεσμένα φύλλα είναι ήδη υποβαθμισμένα από άποψη θρεπτικών, καθώς όσα 

(κυρίως το άζωτο) περιέχουν μετατίθενται στον κορμό πριν από την πτώση των φύλλων. 

Όπως αναφέρει ο Hynes (1970), την εισαγωγή αλλόχθονου υλικού ακολουθεί αύξηση της 

αφθονίας των ειδών που επωφελούνται από το υλικό αυτό. Στη δική μας περίπτωση, δεν 

παρατηρείται η σημαντικότερη  αφθονία κατά τον ∆εκέμβριο ή τον Απρίλιο, αν και για τον 

APR UP παρατηρείται η μέγιστη αφθονία, καθόλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας στον 

καθαρό σταθμό. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τον ίδιο μήνα στον ρυπασμένο σταθμό (APR 

DW). Ωστόσο, ορισμένα τάξα που ευνοούνται από την αφθονία οργανικού υλικού, φαίνονται 

να αυξάνουν (πχ Tipulidae, τον ∆εκέμβριο). Σε ό,τι αφορά όμως τον αριθμό των τάξα, 

(εικόνα 3), αυτή η διαπίστωση δικαιώνεται απολύτως, με τον Απρίλιο και τον ∆εκέμβριο να 

συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό. Τα περισσότερα μακροασπόνδυλα παρουσιάζουν το 
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μέγιστο της αφθονίας τους στο τέλος της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού, με την αύξηση 

δηλαδή της θερμοκρασίας, λίγο πριν ενηλικιωθούν και αφήσουν το υδάτινο οικοσύστημα.  

Για την διάταξη της μακροπανίδας με άξονα την ομοιότητα των οργανισμών που 

συλλέχθηκαν σε κάθε μήνα, η PCA που προέκυψε δίνεται παρακάτω (εικόνα 8). Όπως 

παρατηρούμε, αν και δεν υπάρχει σαφής διάκριση, μεταξύ των καθαρών-ρυπασμένων 

σταθμών, οι σταθμοί του ίδιου μήνα φαίνεται να ομαδοποιούνται, η πανίδα δηλαδή είναι 

διαφορετική στους διάφορους μήνες και ανεξάρτητα από τη ρύπανση, οι σταθμοί κατά τον 

ίδιο μήνα συνιστούν μία ομάδα. Από τον πίνακα 8, παρατηρούμε ότι ο πρώτος άξονας 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητότητας, 42,6%, και ξέρουμε ότι αυτός ο 

άξονας συνήθως είναι υπεύθυνος για τη διαφοροποίηση των σταθμών σύμφωνα με την 

οικολογική ποιότητα . Από τον πρώτο άξονα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους σταθμούς ο 

μήνας Ιούλιος, και με τους 2 σταθμούς του. Αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο, με δεδομένο 

ότι το καλοκαίρι η σύσταση της πανίδας μεταβάλλεται σημαντικά και ο Ιούλιος έχει τον 

μικρότερο αριθμό τάξα και τη μικρότερη αφθονία  (εικόνες 3 και 5). Πιο συγκεκριμένα, οι 

οργανισμοί που έχουν κυρίως συμβάλλει ώστε οι σταθμοί του Ιουλίου να τοποθετηθούν 

στην αρνητική πλευρά του άξονα είναι οι Baetis sp, Gammarus pulex και Chironomus 

riparius. Τα  Baetis sp αν και ανήκουν στην ευαίσθητη κλάση των Εφημερόπτερων, είναι 

οργανισμοί πολύ ανθεκτικοί στις ρυπογόνες ουσίες και γενικά στο υποβαθμισμένο 

περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για τα Chironomus riparius, που μπορούν να χαρακτηριστούν 

αντιπροσωπευτικά των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και κατά το μοντέλο του Hynes, 

συνιστούν το δεύτερο στάδιο εποίκισης μετά από ένα επεισόδιο ρύπανσης. Η παρουσία του 

Gammarus pulex  τον Ιούνιο μπορεί να ερμηνευτεί, καθώς τα Αμφίποδα είναι 

θρυμματοφάγοι και βοσκητές σε αποσυντιθέμενα φύλλα, άρα ευνοούνται πολύ από την 

ύπαρξη της υπό αποσύνθεση βλάστησης που υπάρχει το καλοκαίρι. Ωστόσο, το Gammarus 

pulex έχει πολύ υψηλή αφθονία στον JUN UP και ελάχιστη στον JUN DW (παράρτημα Ι), 

αποδεικνύοντας την προτίμησή του για ρηχά και καλά οξυγονωμένα ενδιαιτήματα.   
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Εικ. 8: Η PCA που απεικονίζει τη διάταξη της μακροπανίδας στο Φόδελε  

 

Πίνακας 8: Η μεταβλητότητα που αποδίδεται στους 2 πρώτους άξονες της PCA 

PC Eigenvalues %Variation Cum.% Variation 
 1          10       42,6           42,6 
 2        4,69       19,9           62,5 
 

Ο δεύτερος άξονας θεωρείται ότι διακρίνει τους σταθμούς με βάση την υποβάθμιση, αν 

και αυτό δεν παρατηρείται πάντα. Εδώ, ο δεύτερος άξονας ομαδοποιεί τους σταθμούς του 

∆εκεμβρίου και τον ρυπασμένο σταθμό του Ιουλίου και τους διαχωρίζει από τους 

υπόλοιπους μήνες. Οι οργανισμοί που ξεχωρίζουν ότι έχουν συμβάλλει σε αυτή τη διάκριση 

είναι οι Culicidae, Chironomus riparius και Coenagrion. Για τις 2 πρώτες ομάδες 

οργανισμών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι αναμενόμενη η παρουσία τους στους 

ρυπασμένους σταθμούς (η  οικογένεια Culicidae καταγράφηκε σε υψηλότερη αφθονία κατά 

τον  DEC DW σε σχέση με τους άλλους μήνες). Πέρα όμως από το γεγονός της 

υποβάθμισης, η έντονη παρουσία των ∆ίπτερων το χειμώνα σχετίζεται και με το βιολογικό 

τους κύκλο. Ο Coenagrion αντίθετα, έχει εκλείψει από τον Ιούλιο, σε αντίθεση με την 

οικολογία των Οδοντόγναθων, σύμφωνα  με την οποία απαντώνται σε ρηχές και ζεστές 
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όχθες στα μέσα του καλοκαιριού και το χειμώνα παραμένουν ανενεργά. Καθώς το κριτήριο 

για την παρουσία τους είναι η βλάστηση, στο θερμό κλίμα της Κρήτης είναι πιο πιθανό να τα 

συναντήσουμε τον ∆εκέμβριο και γενικά το χειμώνα, παρά το καλοκαίρι που δίνουν τη θέση 

τους σε βοσκητές (πχ Gammarus pulex) επί της αποσυντιθέμενης βλάστησης. Η παρουσία 

του μπορεί να αποδοθεί στην παρόχθια βλάστηση, η οποία αποτελεί κατάλληλο ενδιαίτημα 

για τα έντομα αυτά.  

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της βενθοπανίδας από τους βιολογικούς δείκτες που έχουν 

επιλεγεί, η εικόνα 6 παρουσιάζει διαγραμματικά όλα τα αποτελέσματα. Παρατηρούμε εύκολα 

ότι οι δείκτες ομαδοποιούνται σε αδρές γραμμές, διακρίνοντας 3 κύριες ομάδες, με βάση την  

πορεία του διαγράμματος στον καθαρό σταθμό (εικόνα 9):   
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Εικ. 9: Οι βιοτικοί δείκτες για τους σταθμούς UP (ροζ γραμμή) και  DW (μαύρη γραμμή) 

για τους 4 μήνες δειγματοληψιών στο Φόδελε 

  

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι δείκτες ποικιλότητας Simpson και Shannon-Wiener, ο 

δείκτης ομοιομορφίας Evenness και ο δείκτης GOLD. Η πορεία αυτών των δεικτών στον 

καθαρό σταθμό είναι καθοδική τον  Απρίλιο, ανοδική τον Ιούνιο και καταλήγει σε μείωση 

τον Ιούλιο, ενώ ο ρυπασμένος σταθμός κυμαίνεται σε μικρό εύρος τιμών. Εξαίρεση σε αυτό 

το πρότυπο παρουσιάζει ο Ιούλιος στο ρυπασμένο σταθμό για τον GOLD, με σημαντική 

αύξηση που οφείλεται πιθανότατα στην αύξηση των Ολιγόχαιτων και των ∆ίπτερων. Ο 

Απρίλιος στον καθαρό σταθμό είναι ο πιο άφθονος σε αριθμό τάξα και σε αριθμό ατόμων 

(εικόνες 2 και 5). Ωστόσο, έχει χαμηλότερη τιμή βιοποικιλότητας σε σχέση με τον 

∆εκέμβριο και τον Ιούνιο. Ο λόγος βρίσκεται στην τρίτη παράμετρο που επηρεάζει τους 

δείκτες ποικιλότητας και είναι η ομοιόμορφη κατανομή (Evenness). Παρατηρούμε ότι η τιμή 

της ομοιομορφίας είναι χαμηλή και αυτό με τη σειρά του οφείλεται στην άνιση κατανομή των 

Εφημερόπτερων σε σχέση με τα υπόλοιπα τάξα. Στον καθαρό σταθμό, τον Απρίλιο η πανίδα 

κυριαρχείται από τα Εφημερόπτερα και σε δεύτερη μοίρα από τα Chironomidae (εικόνα 5). 

Στη δεύτερη ομάδα δεικτών συγκαταλέγονται ο δείκτης ποικιλότητας Margalef και οι 

δείκτες ανθεκτικότητας BMWP και BMWP’, BBI, ASPT και IBE. Εδώ, ο καθαρός σταθμός 

παρουσιάζει μία αύξηση τον Απρίλιο και μειώνεται σταδιακά-με εξαίρεση τον Ιούλιο  στον 

BBI, τον ASPT και τον IBE. Ο ρυπασμένος σταθμός έχει συνεχώς μειούμενα σκορ από τον 
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∆εκέμβριο, με εξαίρεση τον IBE, όπου ο ρυπασμένος από τον καθαρό σταθμό έχουν πολύ 

ανάλογες τιμές. Αυτό είναι ίσως το πιο αναμενόμενο πρότυπο, σε ό,τι αφορά την οικολογική 

ποιότητα, καθώς την άνοιξη αναμένεται η καλύτερη βιοποικιλότητα, με την αύξηση του 

οργανικού φορτίου, και παρατηρούνται ήδη οι πιο ευαίσθητοι οργανισμοί (εικόνα 4).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ο EPT-Taxa (%)  ως διακριτή ομάδα, καθώς είναι ο μόνος με 

τόσο μεγάλη αύξηση στον ρυπασμένο σταθμό κατά τον Απρίλιο και, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

προκύπτει από τον υπολογισμό πολύ ευαίσθητων τάξα (Εφημερόπτερα, Πλεκόπτερα, 

Τριχόπτερα), αποδεικνύεται ότι τον μήνα Απρίλιο, ακόμη και ο ρυπασμένος σταθμός 

φιλοξενεί σημαντικούς, για την καλή οικολογική ποιότητα, οργανισμούς.  Επίσης, στον  EPT-

Taxa (%) ο Ιούλιος του ρυπασμένου σταθμού εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλό σκορ, όπως 

συμβαίνει και με τον BBI, αν και έρχεται σε αντίθεση με την αφθονία των ευαίσθητων τάξα 

(εικόνα 4). Ο IM9 γενικά, ως πολυμετρικός δείκτης, που αποτελεί σύνθεση δεικτών 

ανθεκτικότητας και ευαίσθητων τάξα, παρουσιάζει συνήθως πολύ ιδιαίτερο πρότυπο που θα 

ήταν επίφοβο να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

επιβεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματά του δεν ακολουθούν κάποιο πρότυπο γι΄ αυτό και δεν 

εντάσσεται σε καμία κατηγορία.   

Συνολικά, για να εκτιμήσουμε την απόδοση των δεικτών και τη συμβολή τους στην 

εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του Φόδελε, ανατρέχουμε στα όρια που έχουν οριστεί 

(πίνακας 5). Στον πίνακα 9 παρατίθενται οι μέσοι όροι των βιολογικών δεικτών και ο 

χαρακτηρισμός της κλάσης στην οποία κατατάσσουν τον κάθε σταθμό. Η τελική εκτίμηση 

της ποιότητας με βάση τα βιολογικά κριτήρια, προκύπτει από τον χαρακτηρισμό που έχει 

την μεγαλύτερη επίδραση στο αποτέλεσμα έναντι των άλλων, με βάση πάντα την αρχή του 

χειρότερου (Σκουλικίδης Ν. και Γκρίτζαλης Κ., 2006).    

Παρατηρούμε ότι μεταξύ των δεικτών παρουσιάζεται ασυμφωνία. Καταρχήν, οι δείκτες 

ποικιλότητας και ομοιομορφίας κατατάσσουν τον σταθμό σε «καλή» έως «υψηλή» 

κατάσταση, και στους 2 σταθμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα, καθώς μέχρι 

πρόσφατα η βιοποικιλότητα θεωρούνταν ο μόνος δείκτης για την κατάταξη των υδάτινων 

οικοσυστημάτων. Οι δείκτες ανθεκτικότητας διατρέχουν το φάσμα από «μέτρια» έως 
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«υψηλή» κατάσταση και στους 2 σταθμούς, κάτι που δυσκολεύει όμως την διάκριση μεταξύ 

τους, καθώς γνωρίζουμε ότι δέχονται διαφορετικές πιέσεις και άρα αναμένεται οι 

βιοκοινότητες να είναι διαφορετικές. Ωστόσο, είναι δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στην Ευρώπη και κάποιοι από αυτούς έχουν 

αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις Μεσογειακές συνθήκες (BMWP’, BBI, IBE). 

 

Πίνακας 9: Ταξινόμηση των σταθμών του Φόδελε σε κλάσεις ποιότητας με βάση 12 

βιολογικούς δείκτες  

                 Σταθμός UP           Σταθμός DW Βιολογικοί 

∆είκτες  Τιμή δείκτη  

(Μ.Ο.) 

Χαρακτηρισμός  Τιμή δείκτη 

 (Μ.Ο.)  

Χαρακτηρισμός  

Simpson Index 0,894 Υψηλή   0,955 Υψηλή   

Evenness 0,832 Καλή   0,956 Υψηλή   

Shannon-

Wiener Index 

0,866 Καλή   0,912 Υψηλή   

Margalef 

Index 

0,728 Καλή   0,799 Καλή   

 BMWP 83,5 Καλή  74 Καλή   

BMWP’ 89,25 Καλή  77,25 Καλή 

ASPT 5,223 Υψηλή 4,749 Καλή 

BBI 6,5 Καλή  5,5 Μέτρια 

IBE 7,4 Καλή  7,8 Καλή 

EPT-Taxa (%) 18,793 Ελλιπής  8,171 Ελλιπής 

GOLD 23,492 Μέτρια  30,277 Μέτρια 

IM9 1,254 Ελλιπής  1,497 Ελλιπής 

Τελική 

κατάταξη  

Μ έ τ ρ ι α   Μ έ τ ρ ι α   
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Οι δείκτες ανθεκτικότητας προκύπτουν αποδίδοντας σκορ σε κάποιους οργανισμούς, 

ανάλογα με την ευαισθησία τους στη διαταραχή αλλά είναι πολύ πιθανό στη δική μας 

περίπτωση ευαίσθητοι οργανισμοί να συναντώνται και στον ρυπασμένο σταθμό, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 4. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες σύνθεσης (EPT-Taxa (%) και 

GOLD) όπως και τον πολυμετρικό ΙΜ9, που περιλαμβάνει 2 δείκτες σύνθεσης, τα 

αποτελέσματά τους είναι μάλλον αναμενόμενα. Από τα διαγράμματα της σύνθεσης της 

πανίδας έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι το Φόδελε δεν φιλοξενεί πολλά ευαίσθητα είδη, ούτε ο 

αριθμός των ατόμων είναι μεγάλος, συνεπώς η «ελλιπής»  και «μέτρια» κατάσταση που 

αποδίδεται είναι απολύτως κατανοητή. Τελικά, το αποτέλεσμα κατατάσσει τον καθαρό μας 

σταθμό στη «μέτρια» κλάση, χαμηλότερα δηλαδή από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει η 

Κοινοτική Οδηγία. Παρόλη δηλαδή την καλή απόδοση των δεικτών ανθεκτικότητας και την 

εξαιρετική απόδοση των δεικτών ποικιλότητας, η κακή απόδοση των δεικτών σύνθεσης, 

οδήγησαν στην «μέτρια» ταξινόμηση. Για τον ρυπασμένο σταθμό οι δείκτες έχουν πολύ 

ανάλογη εμφάνιση, με εξαιρέσεις τους ASPT και BBI που τον κατατάσσουν σε χαμηλότερη 

κλάση από τον καθαρό σταθμό, ενώ οι Evenness και Shannon-Wiener index, δείκτες 

ποικιλότητας και ομοιομορφίας, τον κατατάσσουν σε υψηλότερη θέση. Η τελική του 

κατάταξη είναι «μέτρια»  επίσης και με αυτό τον τρόπο δε φαίνεται να υπάρχει καμία 

διαφορά στην οικολογική ποιότητα μεταξύ των 2 σταθμών.  

Συνολικά, η κατάσταση του Φόδελε με βάση τα βιολογικά κριτήρια χαρακτηρίζεται ως 

«μέτρια»  και το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την χρήση άλλων ποιοτικών στοιχείων για την 

αξιολόγηση (Εισαγωγή, Οικολογική κατάσταση). Σε αυτή την περίπτωση, η οικολογική 

ποιότητα του Φόδελε ταυτίζεται με την βιολογική εκτίμηση και προκύπτει ως  «μέτρια» , 

άρα χρήζει βελτίωσης μέσω ενός διαχειριστικού σχεδίου.           

Καθώς ο τελικός στόχος μας είναι η διαπίστωση ποιοί από τους βιολογικούς δείκτες 

μπορούν να διακρίνουν τον καθαρό από τον ρυπασμένο σταθμό, πραγματοποιήθηκε το 

στατιστικό t-test. Το t-test λειτουργεί καλύτερα σε περιπτώσεις με μεγαλύτερο αριθμό 

δειγμάτων (ο συνολικός αριθμός δειγμάτων που πήραμε από το Φόδελε είναι 8, 4 x 2), 

ωστόσο η άλλη δυνατότητα, να εκτελεστεί μία στατιστική δοκιμή ANOVA είναι επίσης 
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επίφοβη λόγω του μικρού δείγματος αλλά και των λίγων παραμέτρων.  Μία ακόμη δοκιμή 

είναι τα box -and-whisker plots, με βάση τα οποία, γραφικά, μπορεί να ελεγχθεί αν ο 

καθαρός διακρίνεται από τον ρυπασμένο σταθμό.  

Τελικά, εφαρμόστηκαν και οι 2 στατιστικές δοκιμές, το t-test (πίνακας 10) και τα box-

and-whisker plots, ώστε να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα της πρώτης, καταλήγοντας σε ίδια 

αποτελέσματα.  

 

Πίνακας 10: το αποτέλεσμα του t-test για τη διάκριση μεταξύ καθαρού (UP) και 

ρυπασμένου (DW) σταθμού  

Paired samples t-test N t Significance 
(2-tailed) 

Shannon Diversity UP -
Shannon Diversity DW 

4 
0,879 0,444 

Simpson Diversity UP -
Simpson Diversity DW 

4 
-0,02 0,985 

Evenness UP -
Evenness DW 

4 
0,795 0,485 

Margalef Diversity UP -
Margalef Diversity DW 

4 
1,22 0,310 

BBI UP - BBI DW 4 0,816 0,474 

IBE UP - IBE DW 4 -1,633 0,201 

BMWP’ UP – BMWP’ DW 
4 

0,718 0,525 

BMWP UP - BMWP DW 4 0,766 0,499 

ASPT UP - ASPT DW 4 1,356 0,268 
EPT-Taxa (%) UP -

EPT-Taxa (%) DW 
4 

1,533 0,223 

GOLD UP-GOLD DW 4 -0,299 0,785 

IM9 UP - IM9 DW 4 -1,042 0,374 
  

Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως κανείς δείκτης δεν μπορεί να διακρίνει τον καθαρό 

από τον ρυπασμένο σταθμό. Οπωσδήποτε,  θα περιμέναμε πως κάποιος από τους 
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βιολογικούς δείκτες που εφαρμόζονται ευρέως στην Ευρώπη και έχει αποδειχτεί ότι 

μπορούν να διακρίνουν την διαφορετική οικολογική ποιότητα και στους χειμάρρους της 

Κρήτης, όπως οι BMWP, BBI, IBE ή ASPT, θα είχαν καλύτερη εμφάνιση. Ωστόσο, από τα 

ίδια τα διαγράμματα των δεικτών (εικόνα 6), προκύπτει επίσης ότι δεν διακρίνεται 

σημαντικά ο καθαρός από τον ρυπασμένο σταθμό και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

υπάρχει ταύτιση σε μεγάλο βαθμό.  

Τα δεδομένα αυτά μας προδιαθέτουν πως αν και υπάρχουν τιμές των βιολογικών 

δεικτών, δεν είναι ικανές για να μας οδηγήσουν στον δείκτη που θα καταφέρει να διακρίνει 

την οικολογική ποιότητα.  

 

• Υδρομορφολογία  

Μετά τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου RHS, τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο 

αντίστοιχο λογισμικό και προέκυψαν οι δείκτες Habitat Modification Score (HMS) και   

Habitat Quality Assessment (HQA). Το αποτέλεσμα φαίνεται στον πίνακα 11.  

 

Πίνακας 11: Τα αποτελέσματα των υδρομορφολογικών δεικτών  

∆είκτες  Scores Περιγραφή κατηγορίας  

HMS 17 Εμφανώς με τροποποιήσεις  

HQA 68 Ημιφυσική υδρομορφολογική κατάσταση 

  

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη HMS, έχει υπολογιστεί σύμφωνα με στοιχεία που 

υποδηλώνουν την ανθρώπινη παρέμβαση, όπως η ύπαρξη φραγμάτων, η τροποποίηση των 

όχθεων, η αφαίρεση νερού από το υδρολογικό σύστημα, κά. Η κατάταξη του Φόδελε στην 

κατηγορία «εμφανώς τροποποιημένο» φαίνεται ρεαλιστική, καθώς είναι εμφανής η ύπαρξη 

επεμβάσεων, όπως η εναπόθεση χώματος στην όχθη, η χρήση τσιμέντου για δημιουργία 

διαδρόμου που ενώνει τις 2 όχθες, η ρίψη απορριμμάτων, κά. Ο δείκτης HQA αντίθετα, που 

φανερώνει την υδρομορφολογική κατάσταση του ποταμού, υπολογίζεται με στοιχεία όπως ο 

αριθμός των ενδιαιτημάτων (σύσταση υποστρώματος και τύποι βλάστησης), η ταχύτητα της 
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ροής, το χρώμα του νερού και τα φαινόμενα οξίνισης. Στην περίπτωση του Φόδελε, 

καταλήγει σε «ημιφυσική» κατάσταση, επισημαίνοντας ακριβώς ότι το ποτάμι είναι σχεδόν 

αδιατάρακτο στην υδρολογική του κατάσταση, αλλά η ύπαρξη του οικισμού με τη διάχυτη και 

μη ρύπανση, οπωσδήποτε έχει περιορίσει τη δυνατότητα πλήρους οικολογικής ενότητας.  

Συνολικά, οι δύο αυτοί δείκτες αξιολόγησης της υδρομορφολογίας υποδεικνύουν ότι το 

Φόδελε δεν είναι ένα ποτάμι αδιατάρακτο υδρομορφολογικά, γι’ αυτό και δε μπορούμε να 

αναζητήσουμε συνθήκες αναφοράς ούτε στον καθαρό σταθμό. Άρα, η μία παράμετρος 

αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας, που είναι η υδρομορφολογία, αποδεικνύεται 

«καλή»/ «μέτρια». 

 

• Φυσικοχημικές παράμετροι 

Από τις φυσικοχημικές παραμέτρους που αναλύθηκαν στην περιγραφή της 

Μεθοδολογίας και για τις οποίες έχουμε πάρει επιτόπου μετρήσεις ή δείγματα νερού, μόνο 

οι μετρήσεις που πάρθηκαν στο πεδίο είναι διαθέσιμες (πίνακας 12) . Καθώς δεν ήταν 

επιτυχής η συντήρηση και τελικά η ανάλυση των δειγμάτων νερού, δεν έχουμε δεδομένα για 

την οργανική επιβάρυνση και τη συγκέντρωση των θρεπτικών. Επίσης, η δειγματοληψία του 

Ιουλίου έγινε σε διαφορετική χρονιά και δεν υπάρχουν δεδομένα φυσικοχημικά. Έτσι, η 

κατάταξη για την οικολογική ποιότητα του Φόδελε θα στηριχτεί μόνο σε υδρομορφολογικά 

και βιολογικά κριτήρια, ωστόσο δεν είναι δυνατό να θεωρήσουμε ότι θα είναι αξιόπιστη 

χωρίς τα φυσικοχημικά στοιχεία.  

Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία αυξάνει σταδιακά, σύμφωνα με τον αναμενόμενο για την 

εποχή τρόπο. Η αγωγιμότητα είναι σταθερά πολύ υψηλή, όπως είναι χαρακτηριστικό πολλών 

υδάτινων οικοσυστημάτων στην Κρήτη, ως αποτέλεσμα γεωφυσικών διεργασιών. Πιο 

συγκεκριμένα, αποτέλεσμα της διάβρωσης γύψου και ασβεστόλιθου του υποστρώματος, 

αυξάνει η συγκέντρωση  των ιόντων χλωρίου (Cl-) και ασβεστίου (Ca+2) αντίστοιχα, με 

αποτέλεσμα το νερό να καταλήγει πλούσιο σε ηλεκτρολύτες. 

 

Πίνακας 11: οι φυσικοχημικές παράμετροι που καταγράφηκαν στο πεδίο 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ               ΜΗΝΕΣ  
  DEC APR JUN JUL 

UP 17,9 17,3 18,8 - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
(oC ) DW 17,8 16,8 19,2 - 

UP 1147 1051 1037 - ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 
(μS/cm) DW 1116 1035 1029 - 

UP 0,36 0,666 0,295 - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΡΟΗΣ (m/sec) DW 0,235 0,284 0,275 - 

UP 0,22 0,333 0,112 - ΠΑΡΟΧΗ 
(m3/sec) DW 0,18 0,102 0,119 - 

UP 0,104 0,093 0,074 - 
ΒΑΘΟΣ (m) DW 0,13 0,069 0,085 - 

UP 91% 93% - - ΚΟΡΕΣΜΟΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ (%) DW 94% 92% - - 

UP 8,88 9 - - 
  DO (mg/lt) DW 9,03 8,7 - - 

 

Η ταχύτητα της ροής κορυφώνεται τον Απρίλιο, οπότε και έχουμε την μεγαλύτερη 

παροχή και μειώνεται στη συνέχεια εξαιτίας της επίδρασης της υψηλής θερμοκρασίας και 

της ανυδρίας. Το βάθος του ποταμού φαίνεται να μειώνεται όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, ενώ 

ο κορεσμός του οξυγόνου και η συγκέντρωσή του είναι σε πολύ καλά επίπεδα, και στους 2 

σταθμούς. Αυτό υποδεικνύει πως οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών δεν είναι τόσο υψηλές, 

ώστε να οδηγούν σε φαινόμενα ευτροφισμού.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα εργασία περιγράφηκε μία μεθοδολογία για την εκτίμηση της οικολογικής 

ποιότητας (όπως ορίζεται στην Κοινοτική Οδηγία 2000/60) του ποταμού Φόδελε, 

χρησιμοποιώντας ως κριτήρια τα βιολογικά και τα υδρομορφολογικά στοιχεία. Η βιολογική 

εκτίμηση έγινε με καταγραφή της πανίδας και χρήση των βιολογικών δεικτών ενώ η 

υδρομορφολογική με τη χρήση ενός κοινού για την Ευρώπη πρωτοκόλλου υδρομορφολογίας. 

Το αποτέλεσμα για την οικολογική ποιότητα προκύπτει ή όχι από το συνδιασμό, ανάλογα με 

την εκτίμηση των βιολογικών δεικτών. Εδώ, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι μόνο τα 

βιολογικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν τελικά για την οικολογική εκτίμηση, καθώς η 

κατηγοριοποίηση με βάση την βενθική πανίδα κατατάσσει της λεκάνη απορροής του Φόδελε 

ως «μέτρια», συνεπώς αυτή είναι η οικολογική της κατάσταση.  

Παλαιότερα, η εκτίμηση της ποιότητας ενός υδάτινου όγκου γίνονταν με αναφορά στα 

χημικά κυρίως και λιγότερο στα φυσικά μετρούμενα χαρακτηριστικά, με αναγωγή των 

αποτελεσμάτων στις επιδράσεις που θα είχαν στους οργανισμούς. Ακόμη και οι 

βακτηριολογικές μελέτες στη πορεία απαξιώθηκαν, καθώς η εκτίμηση της ποιότητας του 

νερού ξεπερνούσε τους αγροτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς και εκτείνονταν στην 

οικολογική προσέγγιση (Prat and Cole, 1976). Στόχος λοιπόν έγινε η εκτίμηση της 

ποιότητας του νερού στη βάση της υγείας του οικοσυστήματος και γι’ αυτό η καλύτερη 

επιλογή θα ήταν η μελέτη της απόκρισης ολόκληρου του οικοσυστήματος στην καταπόνηση 

/υποβάθμιση. Καθώς όμως αυτό δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο, οι επιστήμονες έχουν 

εστιάσει σε ορισμένα ποιοτικά στοιχεία, ένα από τα οποία είναι τα μακροασπόνδυλα. Οι 

οργανισμοί αυτοί ενέχουν πολλά πλεονεκτήματα (πίνακας 1), χαρακτηριστικά όμως όπως  ο 

συνδετικός ρόλος τους στην τροφική αλυσίδα- μεταξύ οργανικού υλικού και ψαριών- και η 

ποικιλότητα και το εύρος κατανομής τους, είναι τόσο σημαντικά που καθιστούν τη μελέτη 

των μακροασπονδύλων κεντρικό θέμα της οικολογίας των ποταμών. Όπως αναφέρθηκε και 

στην Εισαγωγή της εργασίας, η πρώτη προσέγγιση ήταν η ανάπτυξη του Σαπροβιωτικού 

συστήματος (ποιοτική προσέγγιση), ακολουθούμενη από τους δείκτες ποικιλότητας 



(ποσοτική προσέγγιση). Με δεδομένες τις αδυναμίες και των δύο παραπάνω προσεγγίσεων, 

ένας «ιδανικός» δείκτης θα έπρεπε να συνδιάζει ένα ποσοτικό μέτρο της ποικιλότητας των 

ειδών (δείκτες ποικιλότητας) με την ποιοτική πληροφορία για την οικολογική ευαισθησία 

κάθε είδους (σαπροβιωτικό σύστημα) σε μία μοναδική μαθηματική έκφραση που θα 

υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία. Αυτό αποτελεί στη ουσία την βιολογική προσέγγιση 

εκτίμησης (Metcalfe, 1989).    

Παράλληλα, έχει γίνει αντιληπτό ότι οι οργανισμοί δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στο κανάλι του ποταμού ή στην παρόχθια χρήση γης, καθώς αυτά 

είναι στοιχεία σημαντικά για τη δομή και τη λειτουργία ολόκληρου του υδάτινου 

οικοσυστήματος. Οι υδρολογικές διαδικασίες, οι διαθέσιμοι πόροι τροφής, η ανακύκλωση 

των θρεπτικών, η παρόχθια βλάστηση και πολλοί ακόμη παράγοντες- που δέχονται επίσης 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις- επηρεάζουν τη δομή των ενδιαιτημάτων και συνεπώς τη δομή 

και την αφθονία των μακροασπονδύλων ενός ποταμού. ∆ηλαδή, οι φυσικές παράμετροι 

βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία με τις βιοκοινότητες που παρουσιάζουν ένα συνεχές 

συγχρονισμένων αντικαταστάσεων ειδών με σκοπό την καλύτερη διανομή της ενέργειας. 

Αυτή η υπόθεση αποτελεί τη «Θεωρία του Συνεχούς ενός ποταμού» («The River 

Continuum Concept», Vannote, 1980) και αναδεικνύει την μέγιστη σημασία της αξιολόγησης 

των υδρομορφολογικών παραμέτρων παράλληλα με την εκτίμηση των βιολογικών δεικτών.  

 Η υδρομορφολογική εκτίμηση είναι σύγχρονη προσέγγιση εκτίμησης των υδάτινων 

οικοσυστημάτων για τη Μεσόγειο.  Τα ποτάμια είναι ενοποιημένα συστήματα ροής που 

δημιουργούν και συντηρούν τα ενδιαιτήματα επί του τρεχούμενου νερού αλλά και στην 

επιφάνεια και κάτω από το υπόστρωμα του ποταμού. Με αυτό τον τρόπο, η ποσοτικοποίηση 

των υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών προσφέρει μία ένδειξη της υγείας αλλά και της 

δυνατότητας του οικοσυστήματος να εποικιστεί και να παρουσιάσει ποικιλότητα (Hauer and 

Resh, 1996).  Η ιδέα συνδιασμού της εκτίμησης των φυσικών παραμέτρων και των 

αποτελεσμάτων των βιολογικών δεικτών είναι σχετικά νέα, ωστόσο προέκυψε από την 

αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός ότι τα βενθικά μακροασπόνδυλα θα επηρεαστούν τόσο από 
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την ποιότητα του ενδιαιτήματος (πχ σταθερότητα όχθης) όσο και από την ποιότητα του 

νερού (πχ παρουσία ρύπου στο νερό).  

Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν βιολογικοί δείκτες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες 

χώρες και υπό διαφορετικές φυσικές συνθήκες και πιέσεις και αυτοί οι λόγοι συνιστούν 

οπωσδήποτε περιοριστικό παράγοντα για την αντικειμενική εκτίμηση των βιολογικών 

δεδομένων της Ελλάδας και πολύ περισσότερο της Κρήτης.  Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη 

μελετών που αξιολογούν την οικολογική ποιότητα τω ποτάμιων οικοσυστημάτων στην 

Ελλάδα . Όμως, ακόμη και μετά την έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας για το Νερό, δεν είναι 

πολλές οι μελέτες που προσδιορίζουν την οικολογική κατάσταση με συγκεκριμένη 

μεθοδολογία και μαθηματικό τρόπο. Τέλος, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εκτίμηση των 

ορίων των βιολογικών δεικτών που καθορίζουν την κάθε διαφορετική κλάση 

προσαρμοσμένα στις συνθήκες της κάθε χώρας. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η 

ανάγκη χρήσης του μέσου όρου των βιολογικών δεικτών (σύμφωνα και με Καθοδηγητικά 

Έντυπα)  που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές κοινοτικές 

παραμέτρους (ποικιλότητα- ανθεκτικότητα- σύνθεση).  

Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά αποτελέσματα, παρατηρήσαμε ότι οι κοινοτικές παράμετροι 

έχουν μεγάλη σημασία για το υδάτινο οικοσύστημα του Φόδελε. Ο αριθμός των τάξα και η 

αφθονία είναι υψηλότερα στον ρυπασμένο σταθμό (DW), πρότυπο που είναι σύνηθες γενικά 

(Morais et al., 2004). Ωστόσο, είναι μία πρώτη ένδειξη για το ότι οι βιολογικοί δείκτες οι 

οποίοι θα μπορούν να είναι εφαρμόσιμοι με επιτυχία στο Φόδελε, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

λαμβάνουν υπόψη τους την αφθονία, κάτι που δεν ισχύει για τους υπάρχοντες βιολογικούς 

δείκτες ανθεκτικότητας.      

Η έλλειψη αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση με θρεπτικά είναι οπωσδήποτε 

δεσμευτικός παράγοντας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς δεν γνωρίζουμε τελικά σε 

ποιό βαθμό είναι επιβαρημένο με οργανική ρύπανση το DW οικοσύστημα. Οι τιμές των 

υπαρχόντων φυσικοχημικών παραμέτρων (πίνακας 11) δεν διαφοροποιούν τον UP από τον 

DW σταθμό, και ουσιαστικά εξάγουμε επαγωγικά συμπεράσματα, αξιολογώντας τα βιολογικά 

αποτελέσματα. Η έξαρση των τιμών της αφθονίας αποτελεί ένδειξη της υποβάθμισης 
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(Mason et al., 1985), που όμως είναι σίγουρα μικρή, καθώς δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά 

οι βιολογικές παράμετροι της υδρόβιας πανίδας, όπως η ποικιλότητα.  

Οι δείκτες ποικιλότητας έχουν υψηλότερα σκορ στο ρυπασμένο σταθμό, αν και 

αξιολογούν και στους 2 σταθμούς στην «καλή»/«άριστη» κατάσταση. Οι δείκτες 

ποικιλότητας στηρίζονται μαθηματικά στον αριθμό των τάξα, την ομοιομορφία και την 

αφθονία. Η θεώρηση που στηρίζει την προσέγγιση της ποικιλότητας ως μέθοδο εκτίμησης 

είναι ότι τα αδιατάρακτα περιβάλλοντα θα έχουν υψηλή ποικιλότητα ή αριθμό τάξα, 

ομοιόμορφη κατανομή των ατόμων εντός των ειδών και μέτρια έως υψηλή αφθονία ατόμων. 

Το αντίθετο θα ισχύει για τα υποβαθμισμένα περιβάλλοντα, όπου προβλέπεται τα ευαίσθητα 

τάξα να εξαφανιστούν και τα άτομα να κατανέμονται ανομοιόμορφα στα ανθεκτικά τάξα. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι όλα τα αδιατάρακτα οικοσυστήματα δεν έχουν υψηλή 

ποικιλότητα, συνεπώς δεν μπορούν πάντα οι τιμές της ποικιλότητας να συσχετιστούν με την 

οικολογική υποβάθμιση. Επιπλέον, οι τιμές των δεικτών ποικιλότητας δεν μας πληροφορούν 

για το αν η κοινότητα αποτελείται από ανθεκτικά ή ευαίσθητα στη ρύπανση είδη (Metcalfe, 

1989). Τέλος, μία μέτρια ρύπανση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αφθονίας χωρίς να 

εξαιρούνται κάποια είδη, κάτι που επίσης οδηγεί σε αυξημένη τιμή των δεικτών 

ποικιλότητας, συγκρίσιμη με την τιμή τους υπό αδιατάρακτες συνθήκες.  

Αυτό ακριβώς περιγράφεται στο μοντέλο της «Intermediate disturbance hypothesis» 

(Υπόθεση της Μέτριας ∆ιαταραχής) (Connell, 1978). Σύμφωνα με αυτό, εάν οι διαταραχές 

σε ένα οικοσύστημα είναι μέτριας έντασης και συχνότητας, τα μόνιμα είδη, ακόμη και αν 

είναι σχετικά ανθεκτικά στις διαταράξεις, θα επιβιώσουν και τελικά θα συμβιώσουν με τους 

ανθεκτικούς έποικους, έτσι ώστε τελικά να απαριθμηθεί ένας μεγάλος αριθμός ειδών. Εάν 

δεχτούμε ότι η στρατηγική επιβίωσης των ειδών που ζουν σε σταθερά και μη διαταραγμένα 

περιβάλλοντα είναι η Κ-στρατηγική και αυτών που ζουν σε ασταθή περιβάλλοντα είναι η r-

στρατηγική, τότε σύμφωνα με την υπόθεση της μέτριας διαταραχής, το σημείο της μέγιστης 

ποικιλότητας είναι αυτό στο οποίο συναντώνται οι δύο παραπάνω στρατηγικές (Minshall, 

1988).  
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Οι δείκτες ανθεκτικότητας έχουν επίσης πολύ καλή απόδοση και στους 2 σταθμούς του 

Φόδελε κατατάσσοντας τους στην «καλή» και «άριστη» κατάσταση, ενώ ο DW 

κατηγοριοποιείται μία φορά στην «μέτρια».  Προφανώς, δίνουν την εικόνα μη 

υποβαθμισμένων σταθμών, ωστόσο υπάρχει κριτική για το αν τα αποτελέσματα και αυτών 

είναι αντικειμενικά. Καταρχήν, δείκτες όπως οι BMWP, BMWP’, ASPT, BBI και IBE δε 

λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο του αριθμού των ατόμων, της αφθονίας, που είδαμε ότι 

έχει τόσο σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη εργασία. Η απουσία της αφθονίας, γενικότερα, 

σημαίνει ότι με ελάχιστο αριθμό των υψηλόβαθμων τάξα-που μπορεί και να έχουν 

παρασυρθεί στο σημείο της δειγματοληψίας- το σκορ των δεικτών αυξάνει, δίνοντας την 

εντύπωση της καλής ποιότητας. Επιπλέον, ειδικά για τον Ελλαδικό χώρο, συχνά 

απουσιάζουν τα ∆ίπτερα εκείνα που βαθμολογούνται με υψηλά σκορ, με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολη η διάκριση μεταξύ «μέτριας» και «καλής»/ «άριστης» κατάστασης αν ληφθούν 

υπόψη μόνο αυτοί οι δείκτες (Λαζαρίδου, 1998).  

Τελικά, οι δείκτες σύνθεσης της βιοκοινότητας είναι οι πιο αυστηροί στην κατάταξη και 

χάρη σε αυτούς οι σταθμοί κατατάσσονται στη «μέτρια» κατάσταση. Οι δείκτες σύνθεσης 

είναι πολύ εξειδικευμένοι και βαθμολογούν συγκεκριμένες ομάδες οργανισμών. ∆εν είναι 

σίγουρο ότι όλοι εφαρμόζονται με επιτυχία στα ελληνικά ποτάμια, ωστόσο προσφέρουν 

σημαντικές οικολογικές πληροφορίες. ∆υστυχώς, ούτε αυτοί μπόρεσαν να διακρίνουν 

μεταξύ των 2 σταθμών τον πιο υποβαθμισμένο. 

Η υδρομορφολογία κατατάσσει τη λεκάνη απορροής του Φόδελε συνολικά σε «καλή»/ 

«μέτρια» κατάσταση, αναβαθμισμένη δηλαδή από το αποτέλεσμα των βιολογικών δεικτών. 

∆ε θα μπορούσε όμως η υδρομορφολογία ως ποιοτικό στοιχείο να υποσκελίσει την 

βιολογική εκτίμηση, γιατί, όπως και οι χημικές αναλύσεις, αξιολογούν την δεδομένη 

κατάσταση. Αντίθετα, ο βιολογικός χαρακτήρας του ποταμού αποτυπώνει όχι μόνο την 

παρούσα αλλά και μακροχρόνιες.    

Άρα, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι δύο σταθμοί ομοιάζουν σημαντικά με βιολογικά 

ποιοτικά κριτήρια («μέτρια» οικολογική ποιότητα, πίνακας 9). Τα στοιχεία που τους 

διαφοροποιούν – ελλείψει των φυσικοχημικών αποτελεσμάτων- είναι η πιο έντονη 
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υποβάθμιση του δεύτερου από την ανθρώπινη παρέμβαση, που είναι εμφανής, και η 

αφθονία, καθώς οι βιολογικοί δείκτες δεν κατάφεραν να διαφοροποιήσουν την οικολογική 

ποιότητα.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

H συνολική κατάταξη του Φόδελε στη «μέτρια» κατάσταση θα έπρεπε να είναι 

αναμενόμενη, καθώς παρατηρούνται υψηλόβαθμα τάξα, με λίγα όμως άτομα, και στους 2 

σταθμούς. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί Leuctra sp καταγράφηκαν τον Απρίλιο στον καθαρό 

και το ρυπασμένο σταθμό, ενώ οι Libellulidae μόνο στους καθαρούς σταθμούς κατά τον 

Απρίλιο και τον Ιούνιο. Κατά τα άλλα, και οι δύο κοινότητες κυριαρχούνται από μεσόβαθμα 

τάξα , όπως Caenidae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Hydroptilidae, Gammaridae, 

Coenagriidae, κά που είναι αυτά που τελικά διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, 

όπως προαναφέρθηκε, με τη μικρή τους συμμετοχή τα πρώτα, και επειδή οι βιολογικοί 

δείκτες δε λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο της αφθονίας, καταφέρνουν να ανεβάσουν το 

αποτέλεσμα του καθενός και να χαρακτηριστεί η κοινότητα από τον καθένα ως «καλής» 

ποιότητας.  

Στην πορεία, αλλά κυρίως κατά την αξιολόγηση αυτής της εργασίας, εντοπίστηκαν 

ορισμένα ζητήματα που χρήζουν προσοχής και καλό θα ήταν να βελτιωθούν από τους 

επόμενους που θα επιχειρήσουν την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Οπωσδήποτε, 

ορισμένα θέματα δεν μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο επιστήμονα, ούτε η λύση θα είναι 

άμεση, αλλά γνωρίζοντας τα κενά και τους στόχους μπορούμε να οριοθετήσουμε τη δουλειά 

μας και να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Έτσι :   

• Έγινε φανερό ότι μία δυσκολία στη διάκριση μεταξύ των δύο σταθμών προκύπτει 

από το γεγονός ότι ο αριθμός των δειγματοληψιών είναι περιορισμένος. Περισσότερες 

δειγματοληψίες και σε περισσότερα του ενός υδρολογικά έτη, θα εξασφάλιζαν καλύτερη 

απόδοση των στατιστικών τεστ, μειωμένη τυχαιότητα στην απόδοση των βιολογικών 

δεικτών αλλά και περισσότερη πληροφορία για την οικολογία της βιοκοινότητας και την 

ερμηνεία της.  ∆υστυχώς, ο χρόνος για την εργασία διατριβής είναι συγκεκριμένος και 

περιορισμένος και τα βιολογικά δείγματα  βένθους απαιτούν πολύ χρόνο και κόπο για την 

ανάλυσή τους.     



• Παίρνοντας ως παράδειγμα άλλες χώρες, οπωσδήποτε πιο προηγμένες στην 

οικολογική εκτίμηση των υδάτινων οικοσυστημάτων (πχ Μ. Βρετανία, Ολλανδία), 

κατανοούμε πως η συγκρότηση μιας βάσης δεδομένων με φυσικά και βιολογικά στοιχεία για 

τις διάφορες λεκάνες απορροής, θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ στη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων στην πορεία του χρόνου.  Έτσι, αν μετά από μία αξιολόγηση προταθεί μία 

σειρά μέτρων για βελτίωση της ποιότητας, η επόμενη αξιολόγηση θα ξεκινήσει από αυτά τα 

αποτελέσματα ως βάση και θα εξάγει συγκριτικό συμπέρασμα ώστε να δούμε ποιές 

επεμβάσεις απέδωσαν τελικά και ποιές όχι. Αντιστρόφως, θα είναι πολύ χρήσιμο να 

γνωρίζουμε την σύσταση της βιοκοινότητας και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ώστε 

να προβλέπουμε πια, από τα φυσικοχημικά γνωρίσματα, ποιά είναι η αναμενόμενη 

βιοκοινότητα. Αν δεν προκύπτει αυτή που αναμένεται, σημαίνει πως μία διαταραχή είναι υπό 

εξέλιξη ή έχει ήδη συντελεστεί.  

• Υπάρχει ανάγκη ορισμού συνθηκών αναφοράς για κάθε τυπολογία. Οι τυπολογικές 

συνθήκες αναφοράς είναι οι όσο το δυνατό πιο αδιατάρακτες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν 

σε μια συγκεκριμένη τυπολογία ποταμού (λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως το υψόμετρο, 

οι γεωγραφικές συντεταγμένες, το μέγεθος της λεκάνης απορροής και η γεωλογία) και 

εξασφαλίζουν ότι το όποιο αποτέλεσμα θα συγκριθεί με αυτές, συνεπώς αυτόματα μπορούμε 

να γνωρίζουμε αν ο υπό εξέταση σταθμός είναι διαταραγμένος ή όχι.  Η καθιέρωση των 

συνθηκών αναφοράς προβλέπεται και από την Κοινοτική Οδηγία αλλά πρόκειται 

οπωσδήποτε για δύσκολη διαδικασία. Η αρχική προσπάθεια έγινε ακολουθώντας τον 

διαχωρισμό σε οικοπεριοχές του Illes, (Illes, 1967) και στη συνέχεια για την Ελλάδα 

προτάθηκε ένας ακόμη οικολογικός διαχωρισμός (Skoulikidis et al., 2004), που ουσιαστικά 

όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κρήτη, καθώς την κατατάσσει μαζί με την ∆υτική 

Ελλάδα.   

• Η χρήση των κατάλληλων βιολογικών δεικτών είναι μία πολύ χρήσιμη πληροφορία 

που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας. Στη χώρα μας, χρησιμοποιούμε τους δείκτες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες 

χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες και πιέσεις, και παρόλο που έχουν γίνει 2 

 64



προσπάθειες ανάπτυξης βιολογικών δεικτών για τα ελληνικά δεδομένα, (Skoulikidis et al., 

2004; Artemiadou V and Lazaridou M., 2005) είτε δεν έχουν εφαρμοστεί παρά ελάχιστα 

είτε αφορούν σε συγκεκριμένες τυπολογικές συνθήκες.  

      Ωστόσο, ίσως δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη ενός βιολογικού δείκτη  με εφαρμογή σε 

μεγάλη κλίμακα. Κάτι τέτοιο, θα απαιτούσε τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την 

παρουσία /απουσία των ειδών και τις τιμές ανθεκτικότητάς τους, και πάλι θα ήταν 

γεωγραφικά περιορισμένη η εφαρμογή του. Η λύση ίσως έγκειται στην ανάπτυξη 

εξειδικευμένων βιολογικών δεικτών που θα αποβεί χρήσιμη στη διαχείριση σε τοπικό 

επίπεδο. Για παράδειγμα, οι Rabeni et al., (1985) σχεδίασαν ένα βιολογικό δείκτη 

εξειδικευμένο για τον ποταμό Penobscot, στο Maine, σε μία πολιτεία των ΗΠΑ.  Όπως 

σημειώνουν, οι τιμές ανθεκτικότητας των ειδών υπολογίστηκαν από τις επί τόπου 

παρατηρήσεις, όπως επίσης και οι λιγότερο διαταραγμένες συνθήκες, που αποτέλεσαν τις 

συνθήκες αναφοράς. Ο δείκτης τέλος αξιολογούσε την βιοκοινότητα υπό τις συγκεκριμένες 

πιέσεις που δέχονταν σε εκείνη την περιοχή, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

      Μία άλλη άποψη ενισχύει τη γνώμη ότι οι δείκτες που θα αναπτυχθούν στο μέλλον 

πρέπει να ενσωματώνουν τάξα πολλών οργανισμών (ψάρια, ασπόνδυλα, διάτομα, 

μικροοργανισμούς) και να συνυπολογίζουν τις βιολογικές αποκρίσεις σε όλα τα επίπεδα 

βιολογικής οργάνωσης (ατόμου, πληθυσμού, κοινότητας, οικοσυστήματος) (Karr, 1991).  

• Με δεδομένα τα αποτελέσματα από την βιολογική εκτίμηση της λεκάνης απορροής 

του Φόδελε, προκύπτει η ανάγκη διαχειριστικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της 

ποιότητας. Η  μορφολογία έχει υποβαθμιστεί λόγω συγκεκριμένων ενεργειών, για 

παράδειγμα ο διάδρομος στον καθαρό σταθμό που συνδέει τις 2 όχθες ή η επιχωμάτωση 

των όχθεων και οπωσδήποτε η πολύ μικρή απόσταση του ποταμού από τις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις. Η βιολογική ποιότητα, είναι απόρροια των παραπάνω ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων σε συνδιασμό με την σημειακή επιβάρυνση που δέχεται ο DW σταθμός από 

τον οικισμό. Όλα αυτά, πρέπει να υποβάλλονται σε κρίση και εκτίμηση των πιθανών 

συνεπειών, για την αποφυγή της υποβάθμισης, η οποία έχει αυτή τη στιγμή συντελεστεί στη 
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λεκάνη απορροής του Φόδελε. Είναι γνωστό, πως η αποκατάσταση ενός υποβαθμισμένου 

οικοσυστήματος είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρος διαδικασία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

 

 
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οι ταξινομικές ομάδες του Φόδελε κατά τους μήνες ∆εκέμβριο (DEC), Απρίλιο (APR), Ιούνιο (JUN) και         
  Ιούλιο (JUL) στον καθαρό (UP ) και τον ρυπασμένο σταθμό (DW).   
 
 
PHYLUM CLASS ORDER FAMILY SUBFAMILY GENUS  SPECIES 
Arthropoda Insecta  Diptera      2 Diptera Gen. sp.  
Arthropoda Insecta  Diptera      3 Diptera Gen. sp  
Mollusca Gastropoda Basommatophora Acroloxidae  Acroloxus Acroloxus lacustris  
Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae  Agapetus  Agapetus sp. 
Arthropoda Insecta Diptera Anthomyidae   Anthomyidae Gen. sp.  
Arthropoda Arachnida Araneae Argyuronetidae  Argyroneta  Argyroneta aquatica 
Arthropoda Insecta Diptera Empididae Atalantinae  Atalantinae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae  Baetis Baetis sp.  
Mollusca Bivalvia      Bivalvia Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae  Caenis Caenis sp.  
Arthropoda Insecta Odonata Calopterygidae  Calopteryx  Calopteryx sp. 

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae   
Ceratopogonidae Gen 
sp.  

Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae   Cernotina sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae   Chironomidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae  Chironomus Chironomus riparius  
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae  Cloeon Cloeon cognatum 
Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae  Coenagrion Coenagrion sp.  



Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Corynoneurinae  
Corynoneurinae Gen. 
sp.  

Arthropoda Insecta  Diptera   Culicidae    Culicidae Gen. sp.  
Arthropoda Maxillopoda Cyclopoidea  Cyclopidae  Cyclops Cyclops sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Dixidae  Dixa Dixa sp. 

Arthropoda Insecta Diptera Dolichopodidae   
Dolichopodidae Gen. 
sp.  

Arthropoda Insecta Coleoptera Dryopidae   Dryopidae Gen. sp.  
Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae  Dugesia Dugesia sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae   Dytiscidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Ecdyonuridae  Ecdyonurus Ecdyonurus sp. 
Arthropoda Insecta Trichoptera Ecnomidae  Ecnomus Ecnomus sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae   Elmidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Eloeophila Eloeophila sp. 
Annelida Oligochaeta Haplotaxida Enchytraeidae   Enchytraeidae Gen. sp.  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera    
Ephemeroptera Gen. 
sp.  

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Erioptera Erioptera sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Stratiomyidae  Euparyphus Euparyphus sp. 
Arthropoda Malacostraca Amphipoda Gammaridae  Gammarus Gammarus pulex  
Mollusca Gastropoda Basommatophora Planorbidae  Gyraulus Gyraulus sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Haliplidae   Haliplidae Gen. sp.  
Annelida Oligochaeta Haplotaxida Haplotaxidae   Haplotaxidae 
Arthropoda Insecta Diptera Empididae Hemerodrominae Hemerodromia Hemerodromia sp.  
Arthropoda Insecta Hemiptera     Hemiptera Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Hexatoma Hexatoma sp.  
Arthropoda Arachnida Acari    Hydracarina Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Hydraenidae   Hydraenidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae  Hydrobius Hydrobius sp. 
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Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae  Hydrochus Hydrochus sp.  
Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae   Hydrophychidae 
Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae  Hydroptila  Hydroptila sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae  Ilybius Ilybius sp. 
Arthropoda Insecta Collembola Isotomidae  Isotomus  Isotomus sp.  
Arthropoda Insecta Plecoptera Leuctridae  Leuctra Leuctra sp. 
Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae   Libellulidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Limonia Limonia sp. 
Annelida Oligochaeta Haplotaxida Lumbricidae   Lumbricidae Gen. sp.  
Annelida Oligochaeta Lumbriculida Lumbriculidae   Lumbriculidae Gen. sp.  
Mollusca Gastropoda Basommatophora Limneidae  Lymnaea Lymnaea spp. 
Arthropoda Insecta Hemipetra  Mesovelidae  Mesovelia Mesovelia sp.  
Annelida Oligochaeta Haplotaxida Naididae   Naididae Gen. sp.  

Nematomorpha    Nematomorpha   
Nematomorpha Gen. 
sp.  

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Niphargidae  Niphargus Niphargus sp. 
Arthropoda Insecta Odonata    Odonata Gen. sp.  
Chelicerata Arachnida Araneae    Oribatei Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Orthocladiinae  Orthocladiinae Gen.sp.  
Arthropoda Maxillopoda   Ostracoda   Ostracoda Gen. sp.  
Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae   Planariidae Gen. sp.  
Mollusca Gastropoda Basommatophora Physidae  Physa Physa spp.  
Arthropoda Insecta Plecoptera    Plecoptera Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Prionocera  Prionocera sp. 
Arthropoda Insecta Collembola Isotomidae  Proisotoma Proisotoma sp. 
Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae   Protoptila Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae   Psychodidae Gen. sp.  

Arthropoda Insecta Diptera Ptychopteridae Gen. sp.   
Ptychopteridae Gen. 
sp.  
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Arthropoda Insecta Trichoptera Rhyacophilidae  Rhyacophila Rhyacophila sp.  
Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae   Scirtidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae  Simulium Simulium sp. 
Arthropoda Insecta Coleoptera Staphilinidae   Staphilinidae Gen sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Stratiomyidae   Stratiomyidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae   Tabanidae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Tanypodinae  Tanypodinae Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae  Tanytarsini Gen. sp.  
Tardigrada    Tardigrada   Tardigrada Gen. sp.  
Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae  Telmatoscopus Telmatoscopus sp.  
Mollusca Gastropoda   Neritidae  Theodoxus Theodoxus fluviatilis  
Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Tipula Tipula sp. 
Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae   Tubificidae Gen. sp.  
Mollusca Gastropoda Heterostropha Valvatidae  Valvata Valvata sp. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Η κατανομή και η αφθονία των ειδών στους σταθμούς (UP) και (DW) κάθε μήνα κατά τους μήνες ∆εκέμβριο (DEC), 
Απρίλιο (APR), Ιούνιο (JUN) και  Ιούλιο (JUL)  
  
 

SPECIES 
FOD  
DEC UP  

FOD  
DEC DW  

FOD 
APR UP 

FOD  
APR DW 

FOD 
JUN UP  

FOD  
JUN DW 

FOD  
JUL UP 

FOD  
JUL DW  

2 Diptera Gen. sp.  0,17 0,33 2,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Diptera Gen. sp  0,17 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acroloxus lacustris  0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,17 0,00 0,00 
Agapetus sp. 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 
Anthomyidae Gen. sp.  0,00 0,00 4,50 0,50 17,50 0,33 0,00 1,83 
Argyroneta aquatica 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,67 0,00 0,00 
Atalantinae Gen. sp.  0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baetis sp.  0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 38,00 25,00 
Bivalvia Gen. sp.  0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Caenis sp.  15,83 37,67 80,00 128,50 35,33 35,17 33,67 0,00 
Calopteryx sp. 1,00 0,83 4,33 27,67 30,33 338,00 0,00 0,00 
Ceratopogonidae Gen 
sp.  0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 
Cernotina sp.  2,17 0,17 4,17 0,50 1,33 4,50 0,00 0,00 
Chironomidae Gen. sp.  0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chironomus riparius  0,83 6,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 340,83 
Cloeon cognatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 
Coenagrion sp.  35,83 179,17 1,17 22,83 0,00 118,83 0,00 0,00 
Corynoneurinae Gen. 
sp.  0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Culicidae Gen. sp.  16,17 22,67 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 
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Cyclops sp.  0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dixa sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 
Dolichopodidae Gen. 
sp.  0,00 0,33 1,50 0,17 1,17 0,00 0,00 0,00 
Dryopidae Gen. sp.  0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Dugesia sp.  0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 
Dytiscidae Gen. sp.  1,17 3,00 2,33 2,83 1,00 0,17 0,00 0,00 
Ecdyonurus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 
Ecnomus sp.  0,00 0,00 1,17 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elmidae Gen. sp.  0,00 0,67 0,33 0,17 0,17 0,33 0,00 0,00 
Eloeophila sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,50 
Enchytraeidae Gen. sp.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,17 0,17 
Ephemeroptera Gen. 
sp.  0,17 1,50 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 
Erioptera sp.  0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Euparyphus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00   
Gammarus pulex  0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 146,33 1,33 
Gyraulus sp.  8,83 0,67 22,17 1,00 8,33 0,83 0,00 0,00 
Haliplidae Gen. sp.  0,17 0,00 0,33 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Haplotaxidae         0,00 1,00 
Hemerodromia sp.  0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hemiptera Gen. sp.  0,17 0,00 0,67 0,17 1,83 1,33 0,00 0,00 
Hexatoma sp.  0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hydracarina Gen. sp.  0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 9,00 
Hydraenidae Gen. sp.  0,00 0,00 2,67 1,83 4,17 4,50 0,00 0,00 
Hydrobius sp. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 
Hydrochus sp.  0,00 0,00 0,17 0,33 0,17 1,00 0,00 0,00 
Hydrophychidae 0,00 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00 0,33 
Hydroptila sp.  0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ilybius sp. 4,83 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
Isotomus sp.  0,50 0,17 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Leuctra sp. 0,00 0,00 1,17 0,17 0,00 0,00 4,33 0,00 
Libellulidae Gen. sp.  0,00 0,00 0,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 
Limonia sp. 0,83 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lumbricidae Gen. sp.  0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,17 0,00 
Lumbriculidae Gen. sp.  2,50 0,67 0,00 0,33 3,17 2,00 0,17 0,00 
Lymnaea spp. 9,83 13,17 3,33 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mesovelia sp.  1,33 0,83 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Naididae Gen. sp.  0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,17 3,33 
Nematomorpha Gen. 
sp.  18,17 213,50 12,00 46,00 14,33 8,17 0,17 12,00 
Niphargus sp. 0,00 0,33 2,00 4,50 0,00 14,00 0,00 0,00 
Odonata Gen. sp.  2,50 0,67 0,50 2,67 0,83 1,17 0,00 0,00 
Oribatei Gen. sp.  0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Orthocladiinae Gen.sp.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 7,17 
Ostracoda Gen. sp.  85,00 217,50 76,00 120,17 6,33 125,17 3,50 109,67 
Planariidae Gen. sp.          0,17 0,00 
Physa spp.  0,00 20,83 19,00 30,33 47,00 137,67 0,00 0,00 
Plecoptera Gen. sp.  0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prionocera sp. 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proisotoma sp. 0,00 0,00 0,33 0,17 1,67 0,33 0,00 0,00 
Protoptila Gen. sp.  0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Psychodidae Gen. sp.  0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,17 4,00 
Ptychopteridae Gen. 
sp.  0,33 2,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 
Rhyacophila sp.  0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Scirtidae Gen. sp.  0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 
Simulium sp. 20,00 10,00 5,50 0,50 6,33 0,17 0,17 11,00 
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Staphilinidae Gen sp.  6,67 23,67 17,67 3,50 0,00 4,83 0,00 0,00 
Stratiomyidae Gen. sp.  0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 
Tabanidae Gen. sp.  0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 
Tanypodinae Gen. sp.  0,17 0,00 0,00 0,83 0,50 0,83 1,00 70,50 
Tanytarsini Gen. sp.  15,83 15,67 18,83 45,83 3,50 19,17 3,83 125,50 
Tardigrada Gen. sp.  20,33 5,00 164,67 210,83 21,83 164,00 0,00 0,00 
Telmatoscopus sp.  0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Theodoxus fluviatilis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 
Tipula sp. 0,17 0,33 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tubificidae Gen. sp.  0,00 1,17 0,67 0,33 0,00 0,17 0,33 3,50 
Valvata sp. 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 2,17 0,00 0,00 
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