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Περίληψη 

 Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (Ο.Π.Υ.) αποτελεί ένα θεσμικό 
εργαλείο για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων στην ΕΕ. Πλέον 
βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση εφαρμογής της με περιβαλλοντικούς στόχους για 
επίτευξη «Καλής οικολογικής κατάστασης» όλων των Ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 
έτος 2021. 
 Τέσσερα υδατικά σώματα σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, με 
διαφορετικά υδρολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ποτάμια μόνιμης ροής και 
χείμαρροι, επιλέχτηκαν ώστε να διερευνηθεί η εφαρμογή του νέου Ελληνικού 
Συστήματος Αξιολόγησης (HESY2) για την εκτίμηση της οικολογικής τους ποιότητας 
με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα. Ο δείκτης αυτός συνυπολογίζει και τον 
πλούτο των ενδιαιτημάτων κάθε σταθμού, κατατάσσοντας τον ως «πλούσιο» ή 
«φτωχό». 
  Επιπλέον, διερευνήθηκε εάν αυτοί οι σταθμοί πληρούν τα κριτήρια για 
ένταξη τους στο δίκτυο σταθμών αναφοράς του Υδατικού Διαμερίσματος της 
Κρήτης (EL13) στο οποίο υπάρχουν ελλείψεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση 
μεταξύ δύο δειγματοληπτικών μεθόδων βενθικών μακροασπονδύλων σε σχέση με 
την απόδοση τους, τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων και την τελική εκτίμηση της 
οικολογικής ποιότητας. Πρόκειται για τον δειγματολήπτη απόχη (pond net), 
πιστοποιημένο στα πλαίσια εφαρμογής της Ο.Π.Υ. και τον δειγματολήπτη σέσουλα 
(scoop) που χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο Υδροβιολογίας του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης από το 1987, πριν την εφαρμογή της Ο.Π.Υ. 
 Οι δειγματοληψίες των βενθικών μακροασπονδύλων πραγματοποιήθηκαν 
μια εποχή, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2017. 
 Από τους τέσσερις μελετώμενους σταθμούς μόνο ένας ορεινός σταθμός 
μόνιμης ροής πληροί τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό του ως σταθμό αναφοράς 
των Μεσογειακών τύπου ποταμών R-M4.   
 Οι δύο δειγματοληπτικές μέθοδοι που εξετάστηκαν έχουν διαφορετικό 
δειγματοληπτικό μέγεθος το οποίο και επηρέασε τη μεταβλητότητα των δεικτών 
(αφθονία, πλούτος τάξα, ποικιλότητα, HES, AHES metics) που μελετήθηκαν. Οι 
αναλύσεις της πανιδικής σύνθεσης έδειξαν κάποιες διαφορές μεταξύ των μεθόδων 
οι οποίες όμως στατιστικά φάνηκε να μην είναι σημαντικές, και επιπλέον δεν 
αναγνωρίστηκε κάποιο κοινό πρότυπο μεταξύ των σταθμών.   
 Τα αποτελέσματα του δείκτη HESY2 που αντιστοιχούν στο «Πλούσιο» 
ενδιαίτημα κατέταξαν την οικολογική ποιότητα σε Ελλιπή, Μέτρια και Καλή και 
μεταξύ των δύο μεθόδων δειγματοληψίας υπήρχε σύμφωνη κατάταξη μόνο για ένα 
σταθμό. Καθώς αυτά τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στην καλή ή υψηλή 
κατάταξη των υδρομορφολογικών δεικτών και των φυσικοχημικών μετρήσεων που 
έγιναν και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των υδατικών συστημάτων της 
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Κρήτης, υπολογίστηκε και η οικολογική τους ποιότητα σύμφωνα με τις τιμές του 
δείκτη HESY2 που αντιστοιχούν στο «Φτωχό» ενδιαίτημα. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι σταθμοί κατατάχθηκαν σε Μέτρια, Καλή και Υψηλή ποιότητα και μεταξύ τους οι 
μέθοδοι κατέληξαν σε σύμφωνα αποτελέσματα σε τρεις σταθμούς από τους 
τέσσερις. 
 Συνυπολογίζοντας τις διάφορες πηγές μεταβλητότητας που χαρακτηρίζουν 
τις διαδικασίες βιοεκτίμησης και τα αποτελέσματα του δείκτη HESY2 σύμφωνα με 
το «Φτωχό» ενδιαίτημα, θεωρούμε ότι και οι δύο μέθοδοι δειγματοληψίας είναι 
κατάλληλες για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στα υδατικά συστήματα της 
Κρήτης με βάση την Οδηγία 2000/60/EK.   
 Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι σταθμοί με τη χαμηλότερη οικολογική 
ποιότητα ανεξαρτήτως της εφαρμοζόμενης μεθόδου ήταν οι χείμαρροι. Ο δείκτης 
HESY2 φαίνεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει εις βάθος τον βαθμό εφημερότητας 
αυτών των συστημάτων και αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή 
του ώστε να διαχωρίζει καλύτερα τις φυσικές από τις ανθρωπογενείς πηγές 
μεταβλητότητας.  
 
Λέξεις κλειδιά: Οδηγία 2000/60/EK, οικολογική ποιότητα, βενθικά 
μακροασπόνδυλα, HESY2, ΥΔ Κρήτης, δειγματοληπτικές μέθοδοι 
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Abstract 

 The Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) is an institutional 
instrument for the protection and management of water resources in the EU. We are 
now in its second phase of implementation with environmental objectives for 
achieving a "Good Ecological Status" of all the European waters by 2021. 
 Four water- bodies in different regions of Crete, with different hydrological 
characteristics (permanent flow rivers and intermittent ones), were selected to 
investigate the application of the new Hellenic Evaluation System (HESY2) for the 
assessment of their ecological quality based on benthic macroinvertebrates. This 
indicator takes into account the wealth of the habitats of each station, classifying it 
as "Rich" or "Poor". 
 In addition, we investigated whether these stations meet the criteria for their 
inclusion in the network of reference stations of the Water Department of Crete 
(GR13), where there are deficiencies. Finally, a comparison was made between two 
sampling methods of benthic macroinvertebrates in relation to their yield, their 
community composition and the final assessment of ecological quality. These two 
methods are the sampler pond net, certified in the framework of the application of 
the WFD and a scoop sampler used by the Laboratory of Hydrobiology of the Natural 
History Museum of Crete since 1987, prior to the implementation of the WDF. 
 Benthic macroinvertebrate sampling took place once, in March-April 2017 
Among the four studied stations, only one permanent station meets the criteria for 
its characterization as a reference station of the Mediterranean R-M4 type. 
 The two examined sampling methods have a different sampling size which 
has influenced the variability of the indicators (abundance, richness, Shannon 
diversity, HESY2 metrics) studied. The analysis of the faunal composition showed 
some differences between the methods, which, however, statistically appeared to be 
insignificant and, moreover, no common standard was identified between the 
stations. 
 The results of the HESY2 index corresponding to the "Rich" habitat ranked 
the ecological quality as Poor, Moderate and Good and between the two sampling 
methods there was a consistent classification for only one station. As these results 
do not correspond to the good or high ranking of the hydromorphological indices 
and physico-chemical measurements made and recognizing the specificity  of the 
water systems of Crete, their ecological quality was calculated according to the 
values of the HESY2 index corresponding to the "Poor" habitat. In this case, the 
stations were ranked as Moderate, Good and High depending on their quality and 
among them the methods resulted in consistent results at three out of four stations. 
 Taking into account the different sources of variability characterizing the 
bioassay procedures and the results of the HESY2 index according for the "Poor" 
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habitat, we consider that both sampling methods are applicable to the assessment of 
ecological quality in the water systems of Crete. 
 Finally, it is of particular importance that the stations with the lowest quality 
regardless of the applied method were the intermittent and temporary ones. The 
HESY2 appears to be unable to recognize in depth the degree of intermittence of 
these systems and highlights the need for further adaptation to better distinguish 
between natural and man-made sources of variability. 
 
Key-words: Directive 2000/60/EC, Benthic macroinvertebrates, HESY2, Crete, 
Sampling methods 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1.  Η σημαντικότητα των ποταμών και οι πιέσεις που υφίστανται 
 

 Το νερό γνωρίζουμε ότι αποτελεί το 70% της επιφάνειας της γης, και είναι το 
συστατικό από το οποίο ξεκίνησε η ζωή και ακόμη εξελίσσεται σε άμεση σχέση με 
αυτό. Όντας βασικό στοιχείο της ζωής έχει μια πρωταρχική σημασία ενώ οι 
υπόλοιπες σημασίες, αξίες και λειτουργίες του προκύπτουν από τις ανθρώπινες 
κοινωνίες μέσω των διάφορων χρήσεων του που συχνά είναι ανταγωνιστικές 
μεταξύ τους καθώς μοιράζεται μεταξύ ύδρευσης, γεωργίας, παραγωγή ενέργειας, 
βιομηχανίας, παραγωγή τροφής, μεταφορές, αναψυχής, καθώς και της πολιτιστικής  
του σημασίας.  
 Επομένως, οι διαστάσεις που του έχουν αποδοθεί είναι η κοινωνική, ως  
βασικό κοινωνικό αγαθό, η οικονομική, ως εμπόρευμα και η περιβαλλοντική ως 
κύριο περιβαλλοντικό στοιχείο. Η αντίληψή του μέσω των τριών αυτών 
διαστάσεων, αναδύει διάφορες προσεγγίσεις ως προς τη χρήση του, δηλαδή τη 
δωρεάν παροχή του, την «αξιοποίηση» και κοστολόγηση του, το χαρακτηρισμό του 
σαν προστατευόμενο πόρο, τη θεσμική προστασία και εξοικονόμησή του και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις την αυτοδιάθεση στη χρήση του από τις κοινότητες που το 
χρησιμοποιούν. Όλο και πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση προωθείται ως 
αποκλειστικά οικονομικό αγαθό, καθώς η οικονομική τους αξία φαίνεται να έχει 
επισκιάσει όλες τις υπόλοιπες.  
 Αν και η ποσότητά του στον πλανήτη είναι τεράστια, τα οικοσυστήματα του 
γλυκού νερού καλύπτουν μόνο το 0,8% της επιφάνειας της γης και παρ’ όλ’ αυτά 
φιλοξενούν περίπου το 10% όλων των ειδών και το 35% των ασπόνδυλων ειδών 
(Gleick 1996). Ωστόσο, η μείωση στη βιοποικιλότητά τους ξεπερνάει αυτή των 
άλλων συστημάτων (Dudgeon et al. 2006). Μολονότι είναι γνωστή η σημασία της 
βιοποικιλότητάς των γλύκών νερών, η ανθρώπινες πιέσεις σε αυτά τα συστήματα 
έχουν αυξηθεί υπέρμετρα τον τελευταίο αιώνα. Στα πλαίσια αυτά, θεωρείται ότι τα 
ποτάμια αποτελούν τα περισσότερο απειλούμενα ενδιαιτήματα στον κόσμο (Sala et 
al. 2000; Strayer & Dudgeon 2010).  
 Οι πιέσεις που δέχονται είναι αλληλεπιδρούσες και οφείλονται στη συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού καλής ποιότητας, την 
υπερεκμετάλλευση των ποσοτήτων τους λόγω οικονομικών δραστηριοτήτων 
(βιομηχανία, τουρισμός- ιδιαίτερα στη Μεσόγειο) και την επιδείνωση της ποιότητάς 
τους λόγω σημειακών και μη πηγών ρύπανσης και την ελλιπή διαχείριση των 
ρύπων. Ταυτόχρονα υφίστανται παρεμβάσεις στο υδρολογικό τους καθεστώς, 
απώλεια των ενδιαιτημάτων τους, παρεμπόδιση των φυσικών συνδέσεων τους και 
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υποβάθμιση της παρόχθιας βλάστησης τους (Harris and Silveira 1999; Dudgeon et 
al. 2006). 
 Σαν αποτέλεσμα, τα βιολογικά, φυσικοχημικά και υδρομορφολογικά 
χαρακτηριστικά μεγάλου αριθμού ποταμών έχουν επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό 
ώστε παγκοσμίως υπάρχει η παραδοχή ότι πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις 
και να εφαρμοστούν σύγχρονες πρακτικές για την ανάκαμψη και αποκατάστασή 
τους. 

 
Τα μεσογειακά ποτάμια 

 

 Στη περιοχή της Μεσογείου, τα εφήμερα και περιοδικής ροής υδατικά 
σώματα είναι ο κυρίαρχος τύπος εσωτερικών υδάτων (Tockner et al. 2009; Bonada 
and Resh 2013). Συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο δυναμικών, πολύπλοκων και 
ποικίλων συστημάτων γλυκού νερού (Larned et al. 2010; Acuña et al. 2014). 
Ιστορικά, τα Ευρωπαϊκά Μεσογειακά ποτάμια προσωρινής ροής έχουν υποτιμηθεί 
και από την πλευρά των διαχειριστών των υδατικών αποθεμάτων αλλά και από τους 
επιστήμονες της οικολογίας (Nikolaidis et al. 2013), και παραμένουν ακόμη και 
σήμερα από τα λιγότερα ερευνημένα οικοσυστήματα γλυκού νερού παγκοσμίως 
(TempQsim Consortium 2006; Acuña et al. 2014; Datry et al. 2014a).  
 Την ίδια στιγμή, η παράκτια οικονομία και η τουριστική ανάπτυξη οδηγεί σε 
μια αυξημένη χρήση νερού, ειδικά σε περιοχές που το νερό είναι λιγοστό και κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για να αντισταθμιστεί η συρρίκνωση των υδάτινων 
πόρων και να εξασφαλιστεί η ασφαλής παροχή νερού κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, πληθώρα ταμιευτήρων έχουν 
κατασκευαστεί στις χώρες της Μεσογείου (Conacher and Sala 1998). Σαν 
αποτέλεσμα είναι ο κατακερματισμός των περισσότερων ποταμών που καταλήγουν 
στη Μεσόγειο θάλασσα (Tockner et al. 2009). 
 Λόγω των διάφορων υποδομών και των διαχειριστικών πρακτικών, βασικές 
φυσικές υδρολογικές διαδικασίες των ποταμών που διατηρούν την ποικιλότητα των 
ποτάμιων ενδιαιτημάτων, τη συνδεσιμότητα μεταξύ των τμημάτων τους, και τις 
συνθήκες καλής οικολογικής κατάστασης, έχουν τροποποιηθεί (Prat and Ward 1994; 
Bunn and Arthington 2002). Η δεδομένη εποχιακή μείωση ή η παύση της ροής τους, 
κάνει τα συστήματα προσωρινής ροής ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ανθρωπογενείς 
πιέσεις, ειδικότερα αναφορικά με τη ποιότητα του νερού (Morais et al. 2009; 
Rosado and Morais 2010; Lopez-Doval et al. 2013). Σαν αποτέλεσμα βλέπουμε 
διάφορα από αυτά τα συστήματα να υποφέρουν από ευτροφισμό, υποξία, και 
υψηλές συγκεντρώσεις βιομηχανικών και αγροτικών ρύπων (Cooper et al. 2013; 
Lopez-Doval et al. 2013). 
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1.2.  Η ανάδυση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 
  
 Εντός του πλαισίου που περιγράφηκε παραπάνω, το 2000 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, ένα 
ενιαίο κοινοτικό και νομοθετικό πλαίσιο στο τομέα της πολιτικής των υδάτων, η 
λεγόμενη Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γνωστή και ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)1. 
 Αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο στον τομέα των υδάτων και 
κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ΟΠΥ έχει κρατήσει την υπόσχεση μιας 
θεμελιώδους αλλαγής στην υδατική πολιτική (Moss 2008; Hering et al. 2010), καθώς 
αποτελεί μια συνολική και καινοτόμα προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των 
υδατικών πόρων με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (Integrated Water Resources 
Management- IWRM) και με την εφαρμογή της να είναι υποχρεωτική για όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
  Μια από τις κατευθύνσεις της Οδηγίας είναι η συνολική αντιμετώπιση όλων 
των χρήσεως και υπηρεσιών ύδατος, συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το 
περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την ορθολογική  
κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς.  
 Επίσης, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η Οδηγία 
προβλέπει τον προσαρμοστικό και επαναλαμβανόμενο προγραμματισμό και 
διαχείριση (Adaptive management AM) (Hernández-Mora Zapata 2016) καθώς και 
τη συμμετοχή του κοινού (επιχειρηματικοί, αγροτικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι, ΜΚΟ 
και οι τοπικές κοινωνίες) στις διαχειριστικές δραστηριότητες. Από πολλούς 
συγγραφείς θεωρείται ότι αποτελεί την πιο φιλόδοξη προσπάθεια στην ΕΕ να 
ενσωματώσει μια προσέγγιση διακυβέρνησης στη διαχείριση των υδατικών πόρων, 
η οποία καταλήγει σε μια μεταβαλλόμενη γεωγραφία ενδιαφερόμενων, κλιμάκων 
δράσης και μέσων επιρροής αποφάσεων (Kaika 2003).  
 Η Οδηγία συμβολίζει ίσως την πιο φιλόδοξη προσπάθεια παγκοσμίως να 
επανατοποθετήσει τη διαχείριση του νερού γύρω από την γεωγραφική κλίμακα των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ2) (Moss 2012). Επιπλέον, επαναπροσδιορίζει την 
έννοια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα δέλτα, τις 
εκβολές ποταμών καθώς και τα γειτονικά παράκτια οικοσυστήματα.    
 Ακόμη, η Οδηγία υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και εισάγει 
οικονομικά κίνητρα για την αποδοτική διαχείριση του νερού. 
 Τέλος, σημαντική καινοτομία της είναι ότι η ποιότητα των υδάτων εκτός της 
χημικής κατάστασης, μετράται πλέον και με οικολογικά ποιοτικά στοιχεία. Η 
οικολογική κατάσταση ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος στηρίζεται σε 
                                                           
1 Στη συνέχεια του κειμένου θα γίνεται αναφορά στην Οδηγία- Πλαίσιο για τα Υδατα ως «ΟΠΥ» ή 
«Οδηγία». 
 
2 Στη συνέχεια του κειμένου θα γίνεται αναφορά στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών  ως «ΛΑΠ». 
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τέσσερις κατηγορίες μετρούμενων παραμέτρων. Αυτές είναι βιολογικές, 
φυσικοχημικές, υδρομορφολογικές και συγκεκριμένοι ή συνθετικοί ρύποι ή ειδικοί 
ρύποι (Πίνακας 1-1) (Παράρτημα V - Οδηγία 2000/60/ΕΚ):  
 
Πίνακας 1-1. Ποιοτικά στοιχεία ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Ποιοτικά στοιχεία 

Βιολογικά στοιχεία 
1.Υδρόβια χλωρίδα 
2. Μακροασπόνδυλα 
3. Ιχθυοπανίδα 

Υδρομορφολογικά στοιχεία 

1.Υδρολογικό καθεστώς  (ποσότητα και δυναμική της 
ροής, σύνδεση με τα υπόγεια νερά) 
2. Συνέχεια του ποταμού 
3. Μορφολογία, βάθος και πλάτος, δομή της κοίτης του 
ποταμού, δομή της παρόχθιας βλάστησης 

Φυσικοχημικά στοιχεία 
1.Συνήθεις φυσικοχημικές παράμετροι (οξυγόνο, pH 
θρεπτικά κ.α.) 
2. Συγκεκριμένοι ρύποι 

  

 Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Οδηγίας, επιμέρους στόχοι για την προστασία 
των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων 
είναι α) η προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων και η 
αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσής τους, β) η προώθηση της αειφόρου χρήσης 
του νερού μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των υδάτινων πόρων, γ) η 
ενίσχυση της προστασίας και της βελτίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος με ειδικά 
μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών 
ουσιών «προτεραιότητας» (Άρθρο 16) και για την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη 
των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας (Άρθρο 16) και δ) η αντιμετώπιση των κινδύνων από τις πλημμύρες 
και την ξηρασία και η άμβλυνση των επιπτώσεων τους. 

 Ο βασικός στόχος που είχε τεθεί έπειτα από την εφαρμογή της Ο.Π.Υ. ήταν η 
αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης και η επίτευξη μιας «καλής οικολογικής 
κατάστασης» όλων των Ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 2015. Πλέον 3 χρόνια μετά 
από αυτό το ορόσημο, στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση της εφαρμογής 
της με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ3) των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας που αφορούν στον 2ο Κύκλο 
Διαχείρισης (2016-2021) (1α Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ). Σύμφωνα με αυτά τίθενται νέα 
περιθώρια επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, μέχρι το έτος 2021, δηλαδή το 
έτος ολοκλήρωσης του δεύτερου διαχειριστικού κύκλου. 

                                                           
3 Στη συνέχεια του κειμένου θα γίνεται αναφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών ως «ΣΔΛΑΠ». 
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1.3.  Μεθοδολογία ταξινόμησης της κατάστασης των επιφανειακών 
υδατικών συστημάτων 

 

1.3.1. Οικολογική κατάσταση  
 

 Στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν 
εφαρμόσει διάφορα συστήματα ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης που 
βασίζονται στους κατάλληλους βιολογικούς δείκτες που υποδεικνύουν και 
ποσοτικοποιούν ορισμένα χαρακτηριστικά των υδατικών κοινοτήτων αλλά 
χρησιμοποιούν διαφορετικές κλίμακες βαθμολογίας και επομένως διαφορετικά 
όρια στις κλάσεις ποιότητας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων:  

I. Η οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων θα πρέπει να 
παρουσιάζεται με την παρακάτω πενταβάθμια κλίμακα, η οποία αποδίδεται 
χρωματικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1-2). 
 

Πίνακας 1-2. Ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης και αντίστοιχος χρωματικός κώδικας, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Κατάταξη της οικολογικής κατάστασης Χρωματισμός 

Υψηλή   
Καλή   

Μέτρια   
Ελλιπής   

Κακή   
 

Κάθε κλάση χαρακτηρίζεται ως εξής: 

 Yψηλή Κατάσταση (High): Έλλειψη, ή ήσσονος μόνον σημασίας ανθρωπογενούς 
προέλευσης μεταβολές των τιμών των φυσικοχημικών και των 
υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων. Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών 
στοιχείων του συστήματος επιφανειακών υδάτων αντικατοπτρίζουν εκείνες των 
συνθηκών αναφοράς. 

 Καλή Κατάσταση (Good): Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του 
συστήματος επιφανειακών υδάτων εμφανίζουν χαμηλού επιπέδου αλλοιώσεις 
λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αλλά διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό από 
τις τιμές που χαρακτηρίζουν το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 
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 Μέτρια Κατάσταση (Moderate): Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων 
του συστήματος επιφανειακών υδάτων παραλλάσουν μετρίως τις τιμές που 
χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 

 Ελλιπής Κατάσταση (Poor): Τα ύδατα τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικών 
αλλοιώσεων των τιμών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού 
συστήματος επιφανειακών υδάτων και στα οποία οι σχετικές βιολογικές 
κοινότητες διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν το τυπικό 
σύστημα επιφανειακών υδάτων σε μη διαταραγμένες συνθήκες. 

 Κακή Κατάσταση (Bad): Τα ύδατα τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις σοβαρών 
αλλοιώσεων των τιμών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού 
συστήματος επιφανειακών υδάτων και από τα οποία απουσιάζει μεγάλο μέρος 
των σχετικών βιολογικών κοινοτήτων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό 
σύστημα επιφανειακών υδάτων σε μη διαταραγμένες συνθήκες. 

 
 Η σχέση μεταξύ των βιολογικών, των υδρομορφολογικών και των 
φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων απεικονίζεται, για όλες τις κατηγορίες 
επιφανειακών υδατικών συστημάτων, στο Σχήμα 1-1 που ακολουθεί. 
 Σύμφωνα με το Σχήμα αυτό, οι υδρομορφολογικές συνθήκες εξετάζονται 
μόνο για την υψηλή οικολογική κατάσταση ή το μέγιστο οικολογικό δυναμικό, όταν 
αφορούν ιδιαιτέρως τροποποιημένο ή τεχνητό υδατικό σύστημα. Οι φυσικοχημικές 
συνθήκες λαμβάνονται υπόψη για την ταξινόμηση σε υψηλή, καλή ή μέτρια 
κατάσταση ή δυναμικό, ενώ τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία εφαρμόζονται σε όλες 
τις κατηγορίες ποιότητας. Τέλος, οι εθνικοί ή ειδικοί ρύποι θα πρέπει να ταυτίζονται 
με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας. 
 Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας τελικός σκοπός είναι η ταξινόμηση της 
συνολικής κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων. Αυτή η 
διαδικασία βασίζεται στην συναξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης που 
περιγράφηκε παραπάνω και της χημικής κατάστασης που αφορά τη ταξινόμηση σε 
κλάσεις ποιότητας έπειτα από έλεγχο της τήρησης των οριακών τιμών ποιότητας 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που καταλήγουν στο υδάτινο περιβάλλον. Στη 
τελική ταξινόμηση της συνολικής κατάστασης επικρατεί ο κανόνας του «one out all 
out», κατά τον οποίο η αξιολόγηση βασίζεται στην χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στην 
οικολογική και χημική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε ταξινόμηση της 
οικολογικής κατάστασης. 
 



19 
 

 

Σχήμα 1-1. Λογικό διάγραμμα αξιολόγησης κατάστασης φυσικού υδατικού συστήματος. 

 

II. Ανεξάρτητα από το εκάστοτε σύστημα, τα αποτελέσματα της ταξινόμησης 
πρέπει να εκφραστούν ως λόγοι της οικολογικής ποιότητας (Ecological Quality 
Ratio- EQR). Η προσέγγιση EQR έχει τη θεωρητική της βάση στο γεγονός ότι οι 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες μεταβάλουν το φυσικό και χημικό περιβάλλον, 
επιδεινώνουν τη κατάσταση της χλωρίδας και πανίδας, και επομένως 
υποβαθμίζουν τη λειτουργία των υδάτινων συστημάτων. Ο λόγος EQR 
εκφράζεται µε µια αριθμητική τιµή µεταξύ του 0 και του 1, όπου η υψηλή 
οικολογική κατάσταση δηλώνεται µε την τιµή ένα (1) και η κακή οικολογική 
κατάσταση αντιπροσωπεύεται από το µηδέν (0) (Εικόνα 1-1). Χρησιμοποιώντας 
αυτό τον λόγο οι βιολογικές παράμετροι εκφράζονται σαν απόκλιση από τις 
συνθήκες αναφοράς (Reference Condition- RC), δηλαδή προκαθορισμένες τιμές 
συστημάτων με απουσία ανθρώπινης επιρροής. Οι φυσικοχημικές- 
υδρομορφολογικές παράμετροι είναι τέτοιες που να στηρίζουν τα 
αποτελέσματα των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, 
Παράρτημα V). 
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III. Για να υπολογιστεί η παραπάνω απόκλιση, πρέπει το υδατικό σύστημα να 
ανήκει στον ίδιο τύπο και  

IV.  Για να  διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών δεικτών 
οικολογικής ποιότητας έγινε διαβαθμονόμηση. Αυτά τα δύο στάδια 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

1.3.2. Τυπολογία 
 

 Βασικό στάδιο για την οικολογική ταξινόμηση των επιφανειακών νερών είναι 
η διαφοροποίηση και κατάταξη των επιφανειακών νερών σε διάφορες κατηγορίες 
(ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια ύδατα), όπως ορίζεται από το 
Παράρτημα II της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη σε κάθε κατηγορία θα πρέπει 
να βρουν και να καταγράψουν αδιατάρακτα, από ανθρώπινη επέμβαση, 
επιφανειακά νερά στα οποία θα επικρατούν πρότυπες συνθήκες αναφοράς, εκτός 
και αν αυτά καταταχτούν ως τεχνητά συστήματα επιφανειακών υδάτων είτε 
ιδιαίτερα τροποποιημένα.  
 Ακολούθως για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά 
συστήματα πρέπει να χωριστούν σε υδατικά συστήματα και στη συνέχεια σε 
τύπους, βάσει συγκεκριμένων αβιοτικών χαρακτηριστικών τους, διαδικασία η οποία 
ονομάζεται τυπολογία. Ο κύριος σκοπός της τυπολογίας είναι συνεπώς ο 
καθορισμός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για να χρησιμοποιηθούν 
αυτές στη συνέχεια ως συγκριτικό αναφορικό στοιχείο για την τελική οικολογική 
ταξινόμηση των επιφανειακών νερών.  
 Τα αβιοτικά χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων υποδιαιρούνται σε τύπους 
τα επιφανειακά νερά, καθορίζονται στα Συστήματα Α και Β τα οποία περιγράφονται 
στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν 
υδροµορφολογικές, κλιµατικές και γεωλογικές παραµέτρους. Από αυτά τα δύο οι 
τύποι υδατικών συστημάτων που καθορίστηκαν στην Ευρώπη βασίζονται στο 

Εικόνα 1-1. Λόγος Οικολογικής Ποιότητας (EQR). 
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σύστημα Β. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί κάποιους υποχρεωτικούς και κάποιους 
προαιρετικούς περιγραφείς ή συνδυασμό αυτών (Πίνακας 1-3) και επιτρέπει την 
επιλογή των κατάλληλων φυσικών αβιοτικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν 
μια περιοχή. 
 
Πίνακας 1-3. Περιγραφείς τυπολογίας σύμφωνα με το σύστημα Β για τα ποτάμια (Παράρτημα ΙΙ, 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3. Διαβαθμονόμηση 
 

 Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η Οδηγία στις χώρες της Ευρώπης 
έπρεπε να υπάρχει συνοχή και συγκρισιμότητα των συστημάτων βιο- 
παρακολούθησης και της οικολογικής κατάστασης ανάμεσα σε όλα τα Κράτη μέλη. 
Δηλαδή, για παράδειγμα μια δεδομένη ποιοτική κατάσταση «Καλή» ή «Ελλιπής» 
πρέπει να αντιστοιχεί στα ίδια επίπεδα περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε όλες τις 
χώρες (European Commission 2005). Έτσι, σύμφωνα με το Παράρτημα V της 
Οδηγίας, απαιτήθηκε μια διαβαθμονόμηση (Ιntercalibration Εxercise) (Working 
Group 2.5 Intercalibration 2003), μεταξύ των εθνικών μετρικών συστημάτων που η 
κάθε χώρα εφαρμόζει προκειμένου να αξιολογήσει την οικολογική κατάσταση των 
επιφανειακών της νερών. 

Σύστημα Β 

Εναλλακτικοί περιγραφείς 

Φυσικοί - χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του ποταμού ή τμήματος του ποταμού και 
κατά συνέπεια τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού 
πληθυσμού 

Υποχρεωτικοί περιγραφείς 

Υψόμετρο 
Γεωγραφικό πλάτος 
Γεωγραφικό μήκος 
Γεωλογία 
Μέγεθος λεκάνης απορροής 

Προαιρετικοί περιγραφείς 

Απόσταση από την πηγή του ποταμού 
Ενέργεια του ρεύματος (συνάρτηση του ρεύματος και της 
κλίσης) 
Μέσο πλάτος νερού 
Μέσο βάθος νερού 
Μέση κλίση νερού 
Μορφή και σχήμα της κύριας κοίτης του ποταμού 
Κατηγορία παροχής (ροής) ποταμού 
Σχήμα κοιλάδας 
Μεταφορά στερεών 
Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων 
Μέση σύνθεση υποστρώματος 
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 Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας καταρτίστηκαν 14 «Γεωγραφικές Ομάδες 
Διαβαθμονόμησης» [Geographical Intercalibration Groups (GIGS)], κάθε μία από τις 
οποίες είναι υπεύθυνη για ένα σύνολο τύπων ποταμών σε καθορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης π.χ. Μεσόγειο, Κεντρική Ευρώπη κτλ (van de 
Bund et al. 2004; van de Bund 2009). Η χώρα μας ανήκει στη Μεσογειακή 
Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης (Mediterranean Intercalibration Group, 
MEDGIG), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2008/915/ΕΚ, η οποία καθόρισε 
αρχικά 5 τύπους για τα ποτάμια (Πίνακας 1-4). Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν 
βασιζόμενα στο σύστημα Β είναι: το μέγεθος της λεκάνης απορροής, το υψόμετρο-
γεωμορφολογία, η γεωλογία ενώ προστέθηκε και το «καθεστώς ροής ποταμού» σαν 
μία ιδιαίτερης σημασίας παράμετρο για τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη Μεσογειακή 
Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης διακρίνονται τα καθεστώτα μόνιμης, 
περιοδικής και εφήμερης ροής.  

 

 Στη συνέχεια ωστόσο, λόγω των προβλημάτων των Κρατών Μελών της 
Μεσογείου να εντάξουν τους ποταμούς τους στους 5 τύπους, οι περιγραφείς που 
κατηγοριοποιούν τους τύπους των ποταμών μειώθηκαν και σύμφωνα με τη νεότερη 
απόφαση 2013/480/ΕΚ αυτοί που παρέμειναν είναι: το μέγεθος της λεκάνης 
απορροής (με λιγότερες κλάσεις μεγέθους), η γεωλογία και το καθεστώς ροής 
(Πίνακας 1-5). 

 

 

Πίνακας 1-4. Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την απόφαση 
2008/915/ΕΚ 
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Πίνακας 1-5. Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την απόφαση 
2013/480/ΕΚ 

  
Επιπλέον στους παραπάνω τύπους Μεσογειακών ποταμών του Συστήματος 

Β, προστέθηκαν δύο υποκατηγορίες: η R-M1a και R-M5a, προκειμένου να 
καλυφθούν τα ποτάμια με λεκάνη απορροής μικρότερη των 10 km² καθώς αυτού 
του μεγέθους λεκάνες απαντώνται συχνά στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ4) της Κρήτης 
(Πίνακας 1-6).  

 
Πίνακας 1-6. Υποκατηγορίες που προστέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΕ για το 
ΥΔ13. 

  
Στο ΥΔ της Κρήτης εμφανίζονται λίγα ποτάμια μόνιμης ροής, με τη ροή τους 

να υπόκειται σε μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις εντός του υδρολογικού έτους, 
χωρίς όμως να μηδενίζεται ποτέ εκτός ίσως από περιπτώσεις ακραίας ξηρασίας.  
 Τα περισσότερα ποτάμια στην Κρήτη είναι χείμαρροι περιοδικής ροής 
δηλαδή ποτάμια που ρέουν κατά την υγρή περίοδο του υδρολογικού έτους, αλλά 
στερεύουν κατά την ξηρή περίοδο (θερινή περίοδο) του έτους, και ο κύκλος αυτός 
αποτελεί είτε φυσικό ιδιοχαρακτηριστικό τους, είτε προκύπτει ως αποτέλεσμα 
ανθρωπογενών επιδράσεων. Σε αυτούς διακρίνονται τρεις κατηγορίες: α) Αυτοί των 
οποίων η επιφανειακή ροή διαρκεί 8-9 μήνες την υγρή περίοδο του χρόνου και 
διατηρούν τέλματα στην κοίτη τους την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο καθώς η στάθμη 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα δε χαμηλώνει αρκετά, β) Στη δεύτερη κατηγορία 
η επιφανειακή ροή των χειμάρρων διαρκεί 6-8 μήνες την υγρή περίοδο του χρόνου 
αλλά δεν διατηρούν τέλματα στην κοίτη τους το καλοκαίρι. γ) Τέλος στη τρίτη 
κατηγορία ανήκουν οι χείμαρροι με πολύ μικρή περίοδο επιφανειακής ροής (3 

                                                           
4 Στη συνέχεια του κειμένου θα γίνεται αναφορά στα Υδατικά Διαμερίσματα ως «ΥΔ». 
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μήνες περίπου) και φυσικά χωρίς τέλματα στην κοίτη τους το καλοκαίρι. Η 
τελευταία αυτή κατηγορία των χειμάρρων μοιάζει πολύ με τα εφήμερα ποτάμια των 
οποίων η επιφανειακή ροή του νερού ενεργοποιείται μόνο μετά από δυνατές 
βροχοπτώσεις (Clifford 1966; Βορεάδου 1993).  
 Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στο καθεστώς ροής είναι ουσιαστικές, καθ΄ 
όσον καθορίζουν τη δομή της βιοκοινωνίας των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων. 
Έτσι η βιοποικιλότητα του κάθε ποταμού διαμορφώνεται ανάλογα με το καθεστώς 
ροής του και παρουσιάζονται έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων 
καθεστώτων ροής (Βορεάδου 1993).  
 Στα πλαίσια της απόφασης 2013/480/ΕΕ οι χείμαρροι των 2 πρώτων 
κατηγοριών εντάχθηκαν όλοι στην κατηγορία R-M5. Ο τύπος ποταμού RM-5 είναι η 
«ομπρέλα» που σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ποτάμια μη σταθερής 
ροής που συναντώνται στην Ευρώπη. Όμως από διάφορους ερευνητές θεωρείται 
ότι αυτή η ταξινόμηση παραβλέπει βαθιά την ποικιλότητα μεταξύ τους (Belmar et 
al. 2011; Cid et al. 2017), ακόμη και μεταξύ εφήμερων (Ephemeral) και περιοδικής 
ροής (Intermittent) τύπων ποταμών (Bonada et al. 2007; Argyroudi et al. 2009; 
Stubbington et al. 2009; Delgado et al. 2012). 
 Όσον αφορά τη χώρα μας, οι λεκάνες απορροής εφήμερων ποταμών μόνο 
περιστασιακά έχουν παρακολουθηθεί και εκτιμηθεί ως προς την οικολογική τους 
ποιότητα (π.χ. Argyroudi et al. 2009; Skoulikidis et al. 2011; Kalogianni et al. 2017), 
παρόλο που οι λεκάνες απορροής τους καταλαμβάνουν περίπου το 40% της χώρας 
(Skoulikidis et al. 2017), ενδεικτικό της περιορισμένης σημασίας που λαμβάνουν.  
 

1.3.4. Συνθήκες αναφοράς 
 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω βασικό σημείο της Οδηγίας είναι ο 
καθορισμός των συνθηκών αναφοράς που γίνεται με δεδομένα από μη 
διαταραγμένες περιοχές που δεν υφίστανται καθόλου πιέσεις ή αυτές είναι μικρής 
σημασίας. Ο επίσημος ορισμός που έχει δοθεί για το καθεστώς των συνθηκών 
αναφοράς είναι: «…μια κατάσταση στο παρόν ή στο παρελθόν που αντιστοιχεί σε 
πολύ χαμηλές πιέσεις, χωρίς τη σοβαρή επίδραση της εκβιομηχάνισης, της 
αστικοποίησης και της  εντατικοποίησης της γεωργίας, και με πολύ μικρές μόνο 
τροποποιήσεις των φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και βιολογικών 
παραγόντων» (EC 2003b). Οι ερμηνείες όμως που έχει λάβει αυτός ο ορισμός 
ποικίλουν (Moss 2008) καθώς και η δυσκολία ορισμού τους στην πράξη (Pardo et al. 
2012). 
  O αριθμός των σταθμών αναφοράς για κάθε τύπο θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό αντιπροσωπευτικός της κλίμακας των συνθηκών που αναμένεται να 
εμφανιστούν φυσικά σε κάθε τύπο (Nijboer et al. 2004). Παράλληλα, η Οδηγία 
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προβλέπει ότι στη περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά βιολογικά και 
φυσικοχημικά στοιχεία, η επιλογή θα γίνεται σε συνδυασμό με τη γνώμη ειδικών 
επιστημόνων.  
 Η καθιέρωση των σταθμών αναφοράς αποτέλεσε ένα από τα πιο κρίσιμα 
βήματα της διαδικασίας της διαβαθμονόμησης. Ένας από τους λόγους είναι η 
δυσκολία εύρεσης συστημάτων χωρίς καμία διατάραξη λόγω των εκτεταμένων και 
μακροχρόνιων ανθρώπινων επιρροών στη μεγαλύτερη έκταση της Ευρώπης (EC 
2003b). Ιδιαίτερα για τα Μεσογειακά συστήματα, που θεωρούνται ιδιαιτέρως 
ευάλωτα, η διαδικασία ήταν περισσότερο απαιτητική καθώς πέρα από την 
υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων, την αλλαγή χρήσεων γης και τον έλεγχο της ροής, 
χαρακτηρίζονται και από την κυρίαρχη παρουσία των εφήμερων ποταμών (Bonada 
και Resh 2013; Skoulikidis et al. 2017). 
 Το κύριο ζήτημα για την επιλογή των σταθμών αναφοράς λοιπόν αφορά τις 
υδρομορφολογικές αλλοιώσεις ανθρώπινης προέλευσης, όπως η καναλοποίηση, η 
τροποποίηση της κοίτης και η φραγματοποίηση (Feio et al. 2014a). Πιο 
συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι τοποθεσίες που προσεγγίζουν μια παρθένα 
κατάσταση ή είναι ελαχίστως επηρεασμένες, είναι περιορισμένες κυρίως σε ορεινές 
περιοχές, ενώ τα περισσότερα ποτάμια φαίνεται να επηρεάζονται από την ρύπανση 
και την άντληση υδάτων. 
 Στην περίπτωση των περιοδικών συστημάτων (περιοδικά και εφήμερα 
ποτάμια), προστίθενται δυσκολίες που αφορούν τον προσδιορισμό του καθεστώτος 
της φυσικής περιοδικής ροής. Επίσης, καθώς η περιοδικότητα αυτή ποικίλει 
ανάλογα με τη περιοχή, αντίστοιχα ποικίλει και η σύνθεση των βιοκοινοτήτων των 
ποταμών, δυσκολεύοντας έτσι την επιλογή αντιπροσωπευτικών συστημάτων σε 
συνθήκες αναφοράς (Westwood et al. 2006). Όπως έχει χαρακτηριστεί και από τους 
Munné και Prat (2009) που έχουν μελετήσει περιοδικά και εφήμερα υδατικά 
σώματα αναφοράς στην Καταλονία, λόγω της χωρικής τους ετερογένειας είναι 
δύσκολη “η μοναδική τυπολογική τους ταυτοποίηση”. Επομένως, η καθιέρωση 
ποταμών αναφοράς για όλους τους τύπους ποταμών RM ήταν και είναι ακόμη 
απαιτητική και κατά συνέπεια προβληματική.  
 

1.4. Η εφαρμογή της ΟΠΥ στο ΥΔ της Κρήτης 
 
 Όπως ορίζει η ΟΠΥ για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα πρέπει να καταρτιστεί ένα 
Σχέδιο Διαχείρισης που αποτελεί ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού, 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων.  To 
πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος του ΥΔ Κρήτης (GR13) (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης) που αφορά τον 1ο κύκλο 
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Διαχείρισης (2009-2015), θεωρήθηκε στις 31-3-2015. Πλέον έχουμε περάσει στο 2ο 

Κύκλο Διαχείρισης (2016-2021) που προβλέπει τη 1η αναθεώρηση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών στα Υδατικά Διαμερίσματα όλης της 
χώρας. 
 Τα βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα που εντάχθηκαν στο ΣΔΛΑΠ ΥΔ 
Κρήτης, προέρχονται από 57 σταθμούς για τους οποίους υπολογίστηκε η οικολογική 
ποιότητα. Οι υδρολογικές λεκάνες στην πλειοψηφία τους (63% των σταθμών 
δειγματοληψίας) είναι σε καλή και υψηλή οικολογική κατάσταση. Με βάση το 
Ε.Συ.Α., εκτιμήθηκε με Υψηλή το 20% των σταθμών (12 σταθμοί), με Καλή το 43% 
των σταθμών (24 σταθμοί), με Μέτρια το 34% των σταθμών (19 σταθμοί) και με 
Ελλιπή το 4% των σταθμών (2 σταθμοί). 
 Συνολικά καθορίστηκαν 120 υδατικά σώματα. Ο συνολικός αριθμός των 
υδατικών συστημάτων ανά μεσογειακό τύπο και ο αριθμός των σταθμών αναφοράς 
ανά τύπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1-7. Ο τύπος R-M5 έχει την πιο συχνή 
παρουσία με 85 υδατικά συστήματα και ακολουθεί ο τύπος R-M1 με 29. Οι τύποι R-
M2 και R-M4 είναι οι πιο σπάνια συναντώμενοι στην Κρήτη. Για τον τύπο R-M4 
υπάρχει μόνο ένας σταθμός αναφοράς που βρίσκεται στο ποτάμι Γεροπόταμος στη 
θέση του δάσους του Ρούβα στη κεντρική Κρήτη, ενώ για τον R-M2 δεν υπάρχει 
κανένας.  

Πίνακας 1-7. Αριθμός υδατικών συστημάτων & αριθμός σταθμών αναφοράς ανά τύπο ποταμού 
στο ΥΔ Κρήτης (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης). 

Τύπος Χαρακτηρισμός ποταμού  Συνολικός 
αριθμός ΥΣ 

Σταθμοί 
αναφοράς 

R-M1 Μικρά μεσογειακά ρέματα 29 8 

R-M2 Μεσαία μεσογειακά ρέματα 4 − 

R-M4 Ορεινά μεσογειακά ρέματα 2 1 

R-M5 Εποχικά ρέματα 85 6 
  
 

1.5. Ποιοτικά στοιχεία για τη ταξινόμηση της οικολογικής 
ποιότητας. Γιατί βιολογικά στοιχεία και όχι μόνο 

φυσικοχημικά; 
  
 Για πολλά χρόνια και μέχρι τη δεκαετία του ’80, η οικολογική ποιότητα των 
ποταμών (και γενικότερα των εσωτερικών υδάτων) ήταν ταυτισμένη στην πράξη με 
τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του νερού και η συστηματική 
παρακολούθηση περιελάμβανε τη μελέτη αυτών των χαρακτηριστικών (π.χ. 
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παροχή, ροή, θερμοκρασία νερού, διαλυμένο οξυγόνο, συγκεντρώσει θρεπτικών 
αλάτων).  
 Παρόλο που η ιστορία της εκτίμησης των ρεόντων υδάτων με βάση τους 
ζωντανούς οργανισμούς ξεκινάει από το 19ο αιώνα, όταν διάφοροι ερευνητές 
παρατήρησαν ότι άλλοι οργανισμοί είναι άφθονοι σε ρυπασμένα νερά και άλλοι σε 
καθαρά, από το ‘80 κι έπειτα, δομήθηκε μια διαφορετική αντίληψη για την 
ολοκληρωμένη εκτίμηση της ποιότητας των υδατικών σωμάτων, δεδομένου ότι οι 
υφιστάμενες μέθοδοι έδιναν πληροφορία για την κατάσταση των νερών, μόνο κατά 
τη στιγμή της εκάστοτε δειγματοληψίας. Έτσι άρχισαν να εφαρμόζονται ευρέως και 
βιολογικές μέθοδοι λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρουσίαζαν σε 
σχέση με τις χημικές (π.χ. Armitage et al. 1983; Moss et al. 1987; Metcalfe 1989). 
 Συγκεκριµένα, επειδή οι οργανισµοί διαβιούν και υφίστανται τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µας δίνουν µακροχρόνιες 
πληροφορίες για την κατάσταση ενός βιότοπου ενώ οι χηµικές πληροφορίες είναι 
αντίθετα στιγµιαίες κι έτσι απαιτούνται επαναλαµβανόµενες µετρήσεις για μια 
ακριβή περιβαλλοντική εκτίµηση (DePauw & Vanhooren 1983). Οι βιολογικές 
µέθοδοι επίσης υπερτερούν στο γεγονός ότι δεν απαιτούν συχνές δειγµατοληψίες 
και δίνουν πληροφορίες ακόμη και για το επίπεδο της ρύπανσης, ανιχνεύοντας 
ποιοτικές αλλαγές οι οποίες δύσκολα θα ανιχνεύονταν από τις απευθείας χηµικές 
µετρήσεις. 
 Σήμερα, οι μετρήσεις των φυσικών και χημικών παραμέτρων εξακολουθούν 
να θεωρούνται απαραίτητες για την εκτίμηση της κατάστασης ενός ποταμού και 
αποτελούν τμήματα διαφόρων φυσικοχημικών δεικτών ποιότητας νερού 
(Skoulikidis et al. 2004).  
 

1.5.1. Βενθικά μακροασπόνδυλα 
 
 Η εφαρμογή της Οδηγίας απαιτεί την χρήση υδρόβιων οργανισμών 
(biological quality elements- BQE) για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των 
υδατικών σωμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ταξινομικές 
ομάδες ζωντανών οργανισμών όπως φυτοπλαγκτόν, βακτήρια (π.χ. Escherichia coli), 
πρωτόζωα, μακρόφυτα, βενθικά μακροασπόνδυλα και ψάρια (Hering et al. 2003; 
Furse et al. 2006). 
 Μεταξύ αυτών τα βενθικά μακροασπόνδυλα είναι οι οργανισμοί που 
συνδυάζουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα αλλά και τα λιγότερα μειονεκτήματα 
για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των ποταμών (Metcalfe-Smith 
1994). Ήδη από τις αρχές του 1900 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται σαν βιοδείκτες 
(Kolkwitz & Marsson 1902), και σήμερα είναι πιθανώς η πιο ευρέως μελετημένη 
ομάδα οργανισμών του γλυκού νερού καθώς η ταξινομική, λειτουργική τους 
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ποικιλότητα και η ευρεία τους παρουσία εγγυάται κάποια ανιχνεύσιμη και 
υπολογίσιμη απόκριση σε στρεσσογόνους παράγοντες (Rosenberg and Resh 1993). 
Έτσι, πλέον αποτελούν το βιολογικό εκείνο στοιχείο για το οποίο υπάρχουν τα 
περισσότερα δεδομένα για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας (Buffagni et al. 
2005) και είναι η επικρατέστερη βιολογική ομάδα που χρησιμοποιείται για την 
βιοεκτίμηση στην ΟΠΥ (Birk et al. 2012). 

Μακροασπόνδυλα με μια ευρεία έννοια θεωρούνται τα ασπόνδυλα που 
είναι αρκετά μεγάλα, μεγαλύτερα από 0,5 cm (Cummins 1992), ώστε να μπορούν να 
παρατηρηθούν με γυμνό μάτι (Platts et al. 1983). Πιο συγκεκριμένα, στα ρέοντα 
ύδατα, μακροασπόνδυλα θεωρούνται εκείνοι οι οργανισμοί που ζουν σε υδατικά 
ενδιαιτήματα τουλάχιστον κάποια περίοδο του κύκλου ζωής τους και μπορούν  να 
πιαστούν σε δίχτυ ή να συγκρατηθούν σε απόχη με μέγεθος διχτυού από 200 mm 
έως 500 mm (Rosenberg and Resh 1993). Η πλειοψηφία τους είναι βενθικοί 
οργανισμοί, διαβιούν στο υπόστρωμα (ίζημα, φερτές ύλες, κορμοί, μακρόφυτα, 
νηματοειδή άλγη κ.α.) και εξαιτίας αυτού στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως 
βενθικά μακροασπόνδυλα ή μακροζωοβένθος (Rosenberg & Resh 1993). Ζουν 
ακίνητα ή με πολύ μικρή δυνατότητα μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές 
βιοτικού ή αβιοτικού υποστρώματος.  
 Ένας παράγοντας κλειδί που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν μελετώνται 
οι βενθικές κοινότητες των μακροασπονδύλων είναι το ενδιαίτημα στο οποίο 
βρίσκονται. Η τοπική δομή του ενδιαιτήματος, δηλαδή τα μεσοενδιαιτήματα ροής 
και τα σχετιζόμενα με αυτά μικροενδιαιτήματα, επηρεάζουν άμεσα τη 
διαθεσιμότητα των πόρων και τη δομή και λειτουργία των βιοκοινοτήτων τους. Η 
μωσαϊκότητα των ενδιαιτημάτων με τη σειρά της επηρεάζεται από διάφορους 
χωρικούς και χρονικούς παράγοντες (υδρολογικούς, γεωμορφολογικούς, 
βιολογικούς) (Bêche and Resh 2007b; Bonada et al. 2007a; Hughes et al. 2009).  
Γενικώς, θεωρείται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων σε 
μια περιοχή τόσο μεγαλύτερη είναι και η βιοποικιλότητα στη περιοχή αυτή (Hynes 
1970,). Γι’ αυτό και η μελέτη των ενδιαιτημάτων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της ολοκληρωμένης εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των ποταμών. 
 
 Τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν τα βενθικά μακροασπόνδυλα ως 
δείκτες ρύπανσης των ποτάμιων συστημάτων συνοψίζονται στα εξής: 
 

- Είναι πολυπληθή και ζουν σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, 
παρουσιάζοντας όμως προτίμηση σε συγκεκριμένες ζώνες ανά είδος ή 
ομάδα ειδών 

- Έχουν περιορισμένη κινητικότητα και συνεπώς αντανακλούν τις τοπικές 
συνθήκες (Metcalfe 1989) 
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- Συλλέγονται σχετικά εύκολα και με μικρό οικονομικό κόστος, διαδικασία 
που έχει και ελάχιστες επιπτώσεις στη χλωρίδα και τη πανίδα της περιοχής 

- Έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος και ο προσδιορισμός τους τουλάχιστον σε 
επίπεδο οικογένειας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος  

- Αποτελούνται από πολλές διαφορετικές ταξινομικές ομάδες, με διαφορετικό 
βαθμό ευαισθησίας στα διάφορα είδη ρύπανσης 

- Έχουν αρκετά μεγάλο κύκλο ζωής ώστε να αντανακλούν συνεχείς, 
αποσπασματικές διαταραχές και βραχυπρόθεσμες περιβαλλοντικές αλλαγές. 
Τα περισσότερα είδη έχουν περίπλοκους κύκλους ζωής που διαρκούν 
περίπου ένα ή δύο έτη. Στα ευαίσθητα στάδια των κύκλων ζωής τους 
αντιδρούν αμέσως στην ύπαρξη στρεσσογόνων παραγόντων, όμως η 
απόκριση ολόκληρης της κοινωνίας γίνεται με πιο αργό ρυθμό (Infante et al. 
2009). 
 

 Ειδικότερα στα Μεσογειακά ποτάμια η χρήση των μακροασπόνδυλων 
συστήνεται περισσότερο από άλλα βιολογικά στοιχεία, διότι παρά τις ανωμαλίες 
της παροχής νερού (αλλαγές και τροποποιήσεις, π.χ. αφαίρεση για γεωργικούς 
σκοπούς ή δημιουργία δεξαμενών), η υδατική πορεία του ποταμού είναι εύκολα 
επαναποικίσιμη από τα μακροασπόνδυλα. Τόσο ως προς την ταξινομική 
ποικιλότητα όσο και ως προς τον αριθμό των ατόμων, η κοινωνία των 
μαρκοασπόνδυλων έχει επίσης την ικανότητα γρήγορης ανάκαμψης από δριμείς 
παρατεταμένες ξηρασίες και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα (Bonada et al. 2006; 
Bonada et al. 2007a; Statzner and Bêche 2010; García-Roger et al. 2013). 
 Περιοριστικό παράγοντα χρήσης τους αποτελεί το γεγονός ότι τα βενθικά 
μακροασπόνδυλα δεν είναι κατάλληλα για την ανίχνευση παθογόνων ρύπων, ενώ 
αποτελούν καλούς δείκτες για την ανίχνευση οργανικής και τοξικής ρύπανσης 
(Βορεάδου 1993, ΕΛΚΕΘΕ 2003). Παράλληλα η ποσοτική δειγματοληψία απαιτεί 
μεγάλο αριθμό δειγμάτων και συνεπώς σχετικά μεγάλο κόστος, ενώ οι εποχιακές 
διακυμάνσεις μπορεί να κάνουν αρκετά πολύπλοκη την τελική εκτίμηση. 

 

1.5.2. Συστήματα Βιολογικής Εκτίμησης με βάση τα Βενθικά 
Μακροασπόνδυλα 

 
 Η βιολογική εκτίμηση της ποιότητα του νερού γίνεται μέσω της εφαρμογής 
ορισμένων δεικτών οι οποίοι προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις της κοινότητας 
(Hering et al. 2006): η σχετική αφθονία ταξινομικών ομάδων ή λειτουργικές ομάδες 
(όπως ομάδες ειδών που έχουν παρόμοια οικολογικά χαρακτηριστικά), η σύνθεση 
και ποικιλότητα των οργανισμών που απαρτίζουν μια κοινότητα, η ευαισθησία 
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επιλεγμένων τάξα σε δεδομένες πιέσεις, ή ένας συνδυασμός των παραπάνω 
(Πολυμετρικοί δείκτες).  
 Σαν μετρικά συστήματα (metrics) ορίζονται «μετρήσιμα μέρη ή διαδικασίες 
ενός βιολογικού συστήματος τα οποία εμπειρικά φαίνεται ότι αλλάζουν τιμή κατά 
μήκος μιας κλίμακας ανθρώπινης επιρροής» (Karr & Chu 1999). Με άλλα λόγια, 
αντανακλούν συγκεκριμένες και προβλέψιμες αποκρίσεις των κοινοτήτων των 
μακροασπονδύλων στις ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε σε ένα μοναδικό 
παράγοντα είτε στις αθροιστικές συνέπειες διαφόρων γεγονότων και 
δραστηριοτήτων εντός μιας δεδομένης λεκάνης απορροής.   
  Οι σύγχρονες μέθοδοι για τη βιολογική εκτίμηση με βάση τα βενθικά 
μακροασπόνδυλα προέρχονται από μια πολυμετρική (multimetric) προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη τους. Στα πολυμετρικά συστήματα, όπως 
αναφέρθηκε, αρκετές μέθοδοι υπολογισμού (metrics) που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικά χαρακτηρι- στικά της κοινωνίας μακροασπόνδυλων αθροίζονται σε μία 
τιμή του δείκτη ή της βαθμολογίας, η οποία αποτελεί και την έκφραση της 
συνολικής ποιότητας. 
 Είναι γνωστό ότι η ποιότητα του νερού καθορίζεται από πολλούς 
παράγοντες, όμως η τελική της έκφραση πρέπει να είναι τόσο απλή για την εύκολη 
επικοινωνία ανάμεσα στους επιστήμονες, τους διαχειριστές του νερού και το κοινό 
ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας και διαχείρισης 
(Mason 1991; Karr & Chu 1999), παρόλο που η απλοποίηση οδηγεί αναπόφευκτα 
στην απώλεια λεπτομερέστερης πληροφορίας.  
 

1.5.3. Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα; 
 
 Στα πλαίσια της Οδηγίας, τα τελευταία χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός από 
δείκτες έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές/ απαιτήσεις της για 
τον υπολογισμό της οικολογικής ποιότητας. Στη χώρα μας, οι υπάρχοντες 
Ευρωπαϊκοί δείκτες δεν εμφάνισαν ικανοποιητική προσαρμογή στις ιδιαίτερες 
υδρολογικές και  κλιματικές συνθήκες, επομένως κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία 
και ανάπτυξη μιας διαφορετικής μεθοδολογίας.  
 Η αρχική μορφή του Ελληνικού δείκτη (HES) ξεκίνησε να διαμορφώνεται από 
την Αρτεμιάδου (1999). Η μορφή του δείκτη HES (Hellenic Evaluation Score, 
Artemiadou & Lazaridou 2005) και ο δείκτης μετάφρασής του (Interpretation Index) 
αναπτύχθηκαν βασισμένοι στην εύκολη συλλογή των δειγμάτων α) από όλες τις 
εποχές που αντανακλούν κάθε μορφή εποχικής επίδρασης, β) από διαφορετικούς 
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τύπους υποστρωμάτων και γ) από διαφορετικά ενδιαιτήματα αντιπροσωπεύοντας 
ορισμένες από τις παραμέτρους του Συστήματος Β5 της τυπολογίας των ποταμών. 
 Για τη δημιουργία του δείκτη HES τροποποιήθηκε ο Ισπανικός δείκτης 
ΙBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party), ο οποίος βασίζεται στην 
αναγνώριση των βενθικών μακροασπονδύλων στο επίπεδο της οικογένειας. Τα 
ελληνικά ποτάμια περιλαμβάνουν περισσότερες ταξινομικές ομάδες από αυτές που 
αντιπροσώπευε ο δείκτης IBMWP επομένως τροποποιήθηκε προσθέτοντας τις 
ταξινομικές ομάδες που έχουν συλλεχθεί ή αναμένονται να υπάρχουν στα ελληνικά 
ποτάμια. 
 Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνικός δείκτης HES βαθμολογεί 131 ταξινομικές 
ομάδες βενθικών μακροασπονδύλων (Πίνακας 7.4 – Παράρτημα II) και χρησιμοποιεί 
το ταξινομικό επίπεδο της οικογένειας (με εξαίρεση τους Ολιγόχαιτους και τα 
Οστρακώδη που είναι κλάσεις και τα Υδρακάρεα). Οι 110 από αυτές τις ταξινομικές 
ομάδες (109 οικογένειες και 1 κλάση) προήλθαν από τον Ισπανικό δείκτη IBMWP 
(Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega 1988). 
 Το βασικό χαρακτηριστικό του δείκτη είναι ότι βασίζεται στο διαφορετικό 
βαθμό ευαισθησίας των ταξινομικών ομάδων των βενθικών μακροασπονδύλων στις 
ανθρωπογενείς πιέσεις, αντίστοιχα με το Ισπανικό Σύστημα Αξιολόγησης (ΙBMWP) 
λαμβάνοντας όμως υπόψη και τη σχετική αφθονία τους, και επίσης περιλαμβάνει 
τρεις κατηγορίες σχετικής αφθονίας. 
 Το 2016 δημοσιεύτηκε η αναθεώρηση του δείκτη HES, δηλαδή το Νέο 
Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης (Hellenic Evaluation System – HESY2) (Lazaridou et 
al. 2016; Lazaridou et al. 2018). Ο HESY2 αποτελείται από το λόγο της 
παρατηρούμενης τιμής HESY, με τη μέση τιμή αναφοράς του τύπου ποταμού που 
ανήκει το μελετώμενο υδατικό σώμα (EQR). 
 Για τη δημιουργία του HESY2 ελέγχθηκαν 4 συστήματα τυπολογίας 
χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό σταθμών αναφοράς και το πιο κατάλληλο 
σύστημα τυπολογίας βρέθηκε να είναι οι τύποι ποταμού RM που ορίστηκαν από τη 
Μεσογειακή Άσκηση Διαβαθμονόμησης. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 1ης 
Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης, υιοθετήθηκε ο δείκτης HESY2. Επίσης, 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και να εκτιμηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά 
του κατά το «Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας 
υδάτων ποταμών, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας» για τα έτη 
2017-2022, σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας. 
 
 

                                                           
5 Για λεπτομέρειες στον Πίνακα 1-3  
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1.5.4. Ποιες δειγματοληπτικές μέθοδοι εφαρμόζονται στην Ελλάδα;  
 

 Η ΟΠΥ απαιτεί από τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν τις δειγματοληπτικές 
τους μεθόδους με σκοπό να εξάγουν συγκρίσιμα αποτελέσματα σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες.   
 Στη χώρα μας η δειγματοληπτική μέθοδος που καθιερώθηκε μετά από τη 
διαδικασία της διαβαθμονόμησης για την εκτίμηση της βιολογικής ποιότητας με 
βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα είναι ημιποσοτική με 3 λεπτά λάκτισμα 
(κλώτσημα) στο υπόστρωμα του ποταμού (Armitage et al. 1983) και 1 λεπτό 
σάρωσης όταν υπάρχει βλάστηση (Wright 2000). Χρησιμοποιείται δειγματολήπτης 
με μορφή απόχης (ISO 7828:1985) και εστιάζει στη δειγματοληψία των πιο 
αντιπροσωπευτικών μικροενδιαιτημάτων στη μελετούμενη θέση (proportional 
habitat sampling). Αυτή η μέθοδος που είναι εγκεκριμένη στα πλαίσια της Οδηγίας, 
έχει ακολουθηθεί για τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του 
δείκτη HESY2 και έχει εγκριθεί για την εφαρμογή της στα προγράμματα 
βιοπαρακολούθησης των υδατικών συστημάτων στη χώρα μας.  
 Στην Κρήτη, από το 1987 (δηλ. πριν την Ο.Π.Υ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
στο Εργαστήριο Υδροβιολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, έχει 
εφαρμοστεί μια διαφορετική μέθοδος (Βορεάδου 1993), με διαφορετικό 
δειγματοληπτικό εργαλείο και διαφορετικό πρωτόκολλο συλλογής βενθικών 
μακροασπονδύλων (Λεπτομερής περιγραφή στο κεφάλαιο 3 «Υλικά και μέθοδοι»). 
Με βάση αυτή τη μέθοδο έχει μελετηθεί ένα μεγάλο μέρος των ποταμών που έχουν 
ενταχθεί στο ΣΔΛΑΠ της Κρήτης. Πρόκειται για τον δειγματολήπτη τύπου 
«σέσουλα», που ακολουθεί μέθοδο μη ποσοστιαίας δειγματοληπτικής κάλυψης των 
μικροενδιαιτημάτων (non-proportional habitat-oriented sampling) με συλλογή 
συνολικά 6 δειγμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 
έχει πιστοποιηθεί στα πλαίσια της ΟΠΥ.  
 
 Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που εφαρμόζεται, στόχος των δειγματοληπτικών 
πρωτοκόλλων βιοπαρακολούθησης των βενθικών μακροασπονδύλων είναι να 
αποκτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μελετώμενης κοινότητας 
χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική και τυποποιημένη μεθοδολογία (Haase et al. 
2009). Η αντιπροσωπευτικότητα και η συνοχή των δειγμάτων συχνά θεωρείται 
δεδομένη, στην πραγματικότητα όμως, η συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
που να είναι αναλογικά της δομής της κοινότητας, είναι μια διαδικασία εξαιρετικά 
δύσκολη ή αδύνατη καθώς η κατανομή πολλών μακροασπονδύλων ποικίλει χωρικά 
και χρονικά (Resh & Jackson 1993; Merritt et al. 1996). Η επακόλουθη 
δειγματοληψία, ίσως καταλήγει σε υποεκτιμήσεις ή την αναγνώριση μόνο 
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συγκεκριμένου αριθμού ατόμων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακρίβεια και η ο 
βαθμός αβεβαιότητας της εφαρμοζόμενης μεθόδου στην εκτίμηση της ποιότητας.  
 Κάθε δειγματοληπτική μέθοδος παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Η επιλογή της μεθόδου σχετίζεται με το σκοπό και τα μέσα που 
διατίθενται. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα μιας δειγματοληπτικής μεθόδου θα πρέπει 
να είναι: η μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων σε σχέση με το συνολικό 
πληθυσμό, η παροχή σημαντικών δεδομένων, το μικρό κόστος, η ελάχιστη δυνατή 
παρέμβαση στα είδη και στο βιότοπο και τέλος οφείλει να είναι όσο το δυνατό 
περισσότερο ολιγοέξοδη σε ανθρωποώρες και χρήματα και παράλληλα να είναι και 
αποτελεσματική. 
 Σε περίπτωση που συγκρίνονται δύο μέθοδοι, η συνεκτικότητα μεταξύ 
αυτών και των δειγμάτων που συλλέγονται μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας τα 
δείγματα από μια συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με: την ομοιότητα της 
ταξινομικής τους σύνθεσης (αφθονία), τις τιμές βιολογικών δεικτών ή μετρικών 
συστημάτων  ή την οικολογική ποιότητα τους όπως εκτιμάται από τα συστήματα 
βιοεκτίμησης. 
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1.6. Στόχοι της εργασίας 
 
 Με βάση τα θέματα που αναπτύχτηκαν παραπάνω οι στόχοι της παρούσας 
εργασίας είναι οι εξής: 
 α) Η συμπλήρωση του δικτύου των σταθμών αναφοράς για συγκεκριμένους 
τύπους R-M. Συγκεκριμένα για τον τύπο R-M2 δεν υπάρχει κανένας σταθμός 
αναφοράς. Για τον τύπο R-M4 υπάρχει μόνο ένας και έγινε αναζήτηση στην 
Ανατολική Κρήτη που χαρακτηρίζεται από περισσότερο ξερικό κλίμα.  
 β) Γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των υδατικών συστημάτων της Κρήτη, 
στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Συστήματος 
Αξιολόγησης 2 (HESY2) στη μελέτη αυτών των συστημάτων και ο βαθμός 
ανταπόκρισης του στις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού.   
 γ) Μέχρις στιγμής δεν έχει μελετηθεί η συγκριτική εφαρμογή των δύο 
δειγματοληπτικών μεθόδων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επιπλέον στόχος λοιπόν 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει την απόδοση και 
αποτελεσματικότητα τους. Θεωρήθηκε ότι η δειγματοληπτική προσπάθεια 
(αντικατοπτριζόμενη στον αριθμό των συλλεχθέντων δειγμάτων) θα έχει επίδραση 
στη τελική εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας.  Επίσης θεωρήθηκε ότι εάν οι δύο 
μέθοδοι οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα του δείκτη HESY2 και εκτιμούν 
παρόμοια σύνθεση των κοινοτήτων, τότε τα δείγματα που συλλέγονται με αυτές τις 
δύο μεθόδους μπορούν να συνδυαστούν στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας- 
Πλαίσιο και να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα βιοπαρακολούθησης και 
διαχείρισης στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης.  
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2. Περιγραφή περιοχών μελέτης 
  

2.1. Οι ιδιαιτερότητες του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης 
 

 Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης, τα περισσότερα υδάτινα 
οικοσυστήματα και η υδρόβια πανίδα τους είναι κάτω από μία ισχυρή «πίεση» 
λόγω των έντονων κλιματολογικών και γεωμορφολογικών συνθηκών: το χαμηλό 
ετήσιο βροχομετρικό ύψος, ο εποχικός περιορισμός της βροχόπτωσης μόνο στους 
χειμερινούς μήνες και η απουσία της στη διάρκεια του καλοκαιριού. Συγχρόνως η 
έλλειψη των βροχοπτώσεων το καλοκαίρι συμπίπτει με τις μέγιστες τιμές της 
θερμοκρασίας και της εξατμισοδιαπνοής, γεγονός που οδηγεί σε μια έντονη 
ξηρασία από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι ποσότητες του 
νερού που διεισδύουν στον υπόγειο υδροφορέα είναι μεγαλύτερες από αυτές που 
συγκρατούνται στην επιφάνεια καθώς το 45-50% της έκτασης της Κρήτης 
καλύπτεται από ανθρακικά πετρώματα συγκεντρωμένα στους τέσσερις 
σημαντικότερους ορεινούς όγκους του νησιού, που αποτελούν και τους κύριους 
υδροσυλλέκτες του. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις τεκτονικές δομές που 
εμφανίζονται στην Κρήτη (ρήγματα, γεωλογικές ασυνέχειες κ.ά.), οδηγούν στις 
μικρές παροχές των επιφανειακών υδάτινων οικοσυστημάτων, στην κυριαρχία των 
ποταμών περιοδικής ροής (χείμαρροι) και στη χρονική «συμπίεση» του κύκλου ζωής 
της υδρόβιας πανίδας τους (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης). 
 Οι περιοχές μελέτης της παρούσας εργασίας κατανέμονται σε 3 σημεία στο 
νησί, τη περιοχή του ποταμού Πετρέ, στο Νομό Ρεθύμνου με δύο σταθμούς 
δειγματοληψίας, τη Καρωτή και το Μούνδρο, την περιοχή Κουρούτες, που ανήκει 
στο Πλατύ ποταμό, στη νότια πλευρά του Ψηλορείτη με 1 σημείο δειγματοληψίας 
και τη περιοχή της Άνω Σύμης, στον ποταμό Μπλαβοπόταμο, στη νότια πλευρά του 
όρους Δίκτη με 1 σημείο δειγματοληψίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των 
τριών περιοχών μελέτης καθώς και των σταθμών δειγματοληψίας.  
 

2.1.1. Λεκάνη απορροής του ποταμού Πετρέ 
 

 Ο ποταμός Πετρές είναι ο μεγαλύτερος στο δυτικό Ρέθυμνο και ανήκει στη 
λεκάνη απορροής των ρεμάτων του βορείου τμήματος Χανίων- Ρεθύμνου- 
Ηρακλείου του ΥΔ της Κρήτης. Τροφοδοτείται από πολλούς παραπόταμους που 
συγκεντρώνουν νερό από τη περιοχή των Κολλητών Φαραγγιών στα δυτικά ως και 
τις νότιες πλαγιές του όρους Βρύσινα στα ανατολικά. Στην έξοδο του στη παραλία 
της Επισκοπής δημιουργεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο που έχει νερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Πριν την εκβολή του υπάρχει το ομώνυμο φαράγγι Πετρές που 
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απέχει περίπου 13χλμ δυτικά του Ρεθύμνου. Λίγο πριν την είσοδο του φαραγγιού 
που βρίσκεται βόρεια του χωριού Καρωτή βρίσκεται ο ένας σταθμός 
δειγματοληψίας. Ο δεύτερος σταθμός βρίσκεται εντός του φαραγγιού Μούνδρος, 
δίπλα στον ομώνυμο οικισμό και βρίσκεται περίπου 24 χλμ νοτιοδυτικά του 
Ρεθύμνου. Το φαράγγι αυτό έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα και το διασχίζει το 
ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Δυτικά αυτού του φαραγγιού οριοθετείται ένα δεύτερο 
φαράγγι, το Βιλανδρέδο και μαζί με αυτό του Μούνδρου αποτελούν τα λεγόμενα 
Κολλητά Φαράγγια. Το χωριό Μούντρος είναι διάσημο για τις πηγές και τις βρύσες 
του. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν στοιχεία, και αρχαιολογικοί χώροι 
της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου.  
 Βασικά χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας της περιοχής, όπως τα 
υψόμετρα, οι κλίσεις, η γεωλογία της καθώς και η κάλυψη των χρήσεων γης 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 2-1, 2-2, 2-3 αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 2-1. Κατηγοριοποίηση των υψομέτρων στις λεκάνες απορροής του ποταμού Πετρέ για τη 
θέση «Καρωτή» και «Μούντρος». 
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Εικόνα 2-2. Κατηγοριοποίηση της κλίσης του ανάγλυφου στις λεκάνες απορροής του Πετρέ 
ποταμού για τις θέσεις «Καρωτή» και «Μούντρος».   

 
Εικόνα 2-3. Γεωλογία της λεκάνης απορροής του ποταμού Πετρέ. 
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 Ένα μικρό τμήμα της μελετώμενης λεκάνης απορροής βρίσκεται υπό το 
καθεστώς προστασίας του πανευρωπαϊκού δικτύου προστασίας βιοτόπων ΦΥΣΗ 
2000 (NATURA 2000) όπως φαίνεται στην εικόνα 2-4. Αυτό το τμήμα βρίσκεται στα 
δυτικά της περιοχής GR4340012- Ασφένδου- Καλλικράτης και την παράκτια ζώνη. 
Τα καθεστώτα προστασίας που απαντώνται είναι: «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» - 
ΖΕΠ (SPA- Special Protection Areas) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» -ΕΖΔ (SCI-Sites of 
Community Importance). 

 
Εικόνα 2-4. Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Πετρέ για 
τις θέσεις «Καρωτή» και «Μούντρος». 

 Στη λεκάνη απορροής του σταθμού «Καρωτή», οι κυρίαρχοι τύποι κάλυψης 
γης σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012 είναι οι «Συνδυασµοί θαµνώδους ή/και 
ποώδους βλάστησης», οι «Ετερογενείς γεωργικές περιοχές» και οι «Μόνιμες 
καλλιέργειες». Συνολικά το 51,45% καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις, με 
κυρίαρχη τη παρουσία ελαιώνων και το 29% χαρακτηρίζεται σαν φυσικοί 
βοσκότοποι. Επίσης, στα ανατολικά της λεκάνης βρίσκεται και χώρος εξόρυξης 
ορυκτών. Στη λεκάνη του σταθμού «Μούντρος» το 69% καλύπτεται από συνδυασµό 
θαµνώδους ή/και ποώδους βλάστησης και πιο συγκεκριμένα το 33,3% αποτελούν οι 
φυσικοί βοσκότοποι. Οι «Ετερογενείς γεωργικές περιοχές» καλύπτουν το 22,3 % και 
περίπου το 1/3 αυτών αποτελούν οι ελαιώνες (Εικόνα 2-5). 
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Εικόνα 2-5. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πετρέ για τη θέση «Καρωτή» 
και «Μούντρος» σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012. 

 

2.1.2. Λεκάνη απορροής Πλατύ ποταμού  
 

 Στην ανατολική πλευρά της λεκάνης απορροής του Πλατύ ποταμού, ο οποίος 
βρίσκεται στο νότιο μέρος της Κρήτης, στο νομό Ρεθύμνου βρίσκεται ο σταθμός 
Κουρούτες. Ο ποταμός έχει λεκάνη απορροή έκτασης 203 km2 και εκβάλει στη νότια 
ακτή της Αγίας Γαλήνης. Περιλαμβάνει μία κοιλάδα που εκτείνεται ανάμεσα σε 
βορρά και νότο με το 80% περίπου της συνολικής έκτασης της να καλλιεργείται με 
ελαιώνες. Στην ανατολική και δυτική πλευρά υψώνονται τα βουνά Ψηλορείτης και 
το Κέδρος αντίστοιχα. Ο Πλατύς παρουσιάζει μέση ετήσια απορροή 50,7 Mm3 και η 
υψηλότερη τιμή μηνιαίας απορροής παρατηρείται τον Ιανουάριο και το 
Φεβρουάριο. Χαμηλές τιμές ή καθόλου ροή παρατηρείται από τον Ιούνιο έως τον 
Οκτώβριο. 
 Κύρια πηγή αρδευτικού νερού είναι τα υπόγεια ύδατα καθώς οι γεωτρήσεις 
που έχουν γίνει επέτρεψαν την άρδευση των καλλιεργειών (Donta & Lange 2006). 
Διάφορες μορφές αζωτούχων λιπασμάτων χρησιμοποιούνται εμπειρικά χωρίς 
ανάλυση για τις διατροφικές ανάγκες των καλλιεργειών (περίπου 4 kg ανά δέντρο 
για τους ελαιώνες) και η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται κυρίως με ζιζανιοκτόνα 
(Donta & Lange 2006). 
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 Στη λεκάνη του Πλατύ σχεδιάζεται να κατασκευαστεί φράγμα και έργα 
εκτροπής του νερού του ποταμού με σκοπό την άρδευση των Δήμων Φαιστού, 
Γόρτυνας και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Προβλέπεται η κατασκευή δύο 
φραγμάτων και ενός αγωγού 40 χιλιομέτρων.  
 Βασικά χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας της περιοχής, όπως τα 
υψόμετρα, οι κλίσεις, η γεωλογία της καθώς και η κάλυψη των χρήσεων γης 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 2-6, 2-7, 2-8 αντίστοιχα.  

 
Εικόνα 2-6. Κατηγοριοποίηση υψομέτρων στη λεκάνη απορροής του Πλατύ ποταμού και του 
χειμάρρου στη θέση «Κουρούτες». 
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Εικόνα 2-7. Κατηγοριοποίηση της κλίσης του ανάγλυφου για τη λεκάνη απορροής του Πλατύ 
ποταμού και του χειμάρρου στη θέση «Κουρούτες».  

 

 
Εικόνα 2-8. Γεωλογία της λεκάνης απορροής του Πλατύ ποταμού. 
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 Η περιοχή αποτελεί τμήμα τριών περιοχών NATURA 2000 (Εικόνα 2-9). Στα 
ανατολικά της GR4330005- Όρος Ίδη (Βορίζια, Γερανοί, Καλή Μαδάρα), στα δυτικά 
της GR4330002- Όρος Κέδρος και στα Βορειοανατολικά της GR4330006- Σορός, 
Αγκάθι, Κέδρος. Σε αυτές απαντώνται και τα καθεστώτα προστασίας «Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας» - ΖΕΠ και οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» -ΕΖΔ.  

 Στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Πλατύ οι κυρίαρχες καλύψεις 
γης είναι οι «Συνδυασμοί θαμνώδους ή/ και ποώδους βλάστησης και οι μόνιμες 
καλλιέργειες. Το 75% των καλλιεργειών είναι ελιές, το 15% είναι αμπέλια και 5% 
είναι θερμοκήπια και άλλες καλλιέργειες (Donta & Lange 2006). Στη μικρή λεκάνη 
απορροής της θέσης «Κουρούτες» κυριαρχεί σχεδόν εξολοκλήρου ο τύπος 
«Συνδυασµοί θαµνώδους ή/και ποώδους βλάστησης» που περιλαμβάνει 
σκληροφυλλική βλάστηση και φυσικούς βοσκοτόπους (Εικόνα 2-10). 

 

 
Εικόνα 2-9. Προστατευόμενες περιοχές στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Πλατύ.  
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Εικόνα 2-10. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πλατύ για τη θέση 
«Κουρούτες» σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012. 
 

2.1.3. Λεκάνη απορροής Μπλαβοπόταμου 
 

 Ο σταθμός της Άνω Σύμης βρίσκεται στο Δήμο Βιάννου κοντά στον ομώνυμο 
ερειπωμένο οικισμό, στη νότια πλευρά του όρους Δίκτη. Ο κοντινότερος οικισμός 
που κατοικείται είναι αυτός της Κάτω Σύμης που με την απογραφή του 2001 
κατοικούνταν από 305 κατοίκους. Πάνω από το επίπεδο της Άνω και Κάτω Σύμης 
δεν συναντώνται οικισμοί γιατί εκτός των άγονων εδαφών, τη χειμερινή περίοδο η 
περιοχή είναι καλυμμένη από χιόνι εκτεταμένα. Στην ορεινή ζώνη της περιοχής 
βρίσκεται ο όγκος της Δίκτης με την υψηλότερη κορυφή Αφέντης Χριστός σε 
υψόμετρο 2,140 μ. Σε αυτή την ορεινή ζώνη ανήκει το σπουδαίο οικοσύστημα του 
πευκοδάσος της Σύμης, ένα από τα μεγαλύτερα της Κρήτης, με κυρίαρχο είδος την 
τραχεία πεύκη αλλά και μεγάλες εκτάσεις με πρίνους, καθώς και συστάδες 
κυπαρισσιών και άλλων δασικών ειδών, όπως ο ασφένταμος, η αριά (αζίλακας) και 
ο ελαιόπρινος. Στα χαμηλότερα υψόμετρα διατηρούνται πολύ πυκνές συστάδες 
μακκίας (χαρουπιά, σχίνος, ασπάλαθος, σπάρτα) και φρύγανων με πολλά 
αρωματικά είδη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης, από τα άγρια τοπία τους 
ιδιόμορφους γεωλογικούς σχηματισμούς όπως πόλγες, δολίνες, σπήλαια, 
απόκρημνες χαράδρες και γλυφές. Στη γειτονική περιοχή, βρίσκεται το Σελάκανο 
και οι Μάλλες, όπου πολλοί μελισσοκόμοι παράγουν μέλι πεύκου. 
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 Όλη η περιοχή είναι γεμάτη πηγές νερού που αναβλύζει από τις πλαγιές της 
Δίκτης με τη περιοχή της Σύμης να αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πηγές στο 
Δήμου Βιάννου. Επίσης,  τη περιοχή διαρρέουν μικροί χείμαρροι που ρέουν εποχικά 
και διαμορφώνουν βαθιές χαράξεις στο ανάγλυφο οι οποίες αποτελούν φαράγγια 
της περιοχής. Το ποτάμι που περνάει από τη περιοχή της Άνω Σύμης, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω συναντιέται με αυτό που διασχίζει την Κάτω Σύμη και 
μαζί καταλήγουν στην περιοχή της Αγίας παρασκευής. Στη λεκάνη απορροής του 
βρίσκονται δύο οικισμοί και μικρές εγκαταστάσεις πιο κοντά στη θάλασσα. Στην 
ευρύτερη περιοχή, που ανήκει στο Δήμο Βιάννου διαρρέουν δύο βασικά ποτάμια, ο 
Κερατόκαμπος και ο Εργανάς, ο οποίος ποτίζει τη κοιλάδα του Έμπαρου.  

 Βασικά χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας της περιοχής, όπως τα 
υψόμετρα, οι κλίσεις, η γεωλογία της καθώς και η κάλυψη των χρήσεων γης 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 2-11, 2-12, 2-13 αντίστοιχα. 

  
Εικόνα 2-11. Κατηγοριοποίηση των υψομέτρων για τη λεκάνη απορροής του Μπλαβοπόταμου στη 
θέση  «Άνω Σύμη».  
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Εικόνα 2-12 Κατηγοριοποίηση της κλίσης του ανάγλυφου για τη λεκάνη απορροής του 
Μπλαβοπόταμου στη θέση «Άνω Σύμη». 

 
Εικόνα 2-13. Γεωλογία της λεκάνης απορροής του Μπλαβοπόταμου. 
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 Το βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής και σχεδόν όλη η μελετώμενη 
μικρή λεκάνη απορροής της Άνω Σύμης, βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής 
NATURA 2000 GR4320010- Κορυφή Λάζαρος – Μαδάρα Δίκτης και GR4320002- 
Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή. Λίγο πιο 
νότια η ευρύτερη λεκάνη, αποτελεί τμήμα και της προστατευόμενης περιοχής 
GR4310006- Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη- Ομαλός) (Εικόνα 2-14).  

 Όσον αφορά τις χρήσεις γης στη μικρή λεκάνη απορροής της Άνω Σύμης 
(Εικόνα 2-15), δεν υπάρχουν καθόλου αγροτικές περιοχές αλλά μόνο δάση και ημι-
φυσικές εκτάσεις, περιλαμβάνοντας ανοιχτούς χώρους με λίγη ή καθόλου βλάστηση 
και συνδυασμό θαμνώδους ή/και ποώδους βλάστησης. 

 
Εικόνα 2-14. Προστατευόμενες περιοχές στη λεκάνη απορροής του Μπλαβοπόταμου. 
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Εικόνα 2-15. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού για τη θέση «Άνω Σύμη» 
σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012. 

 

2.2. Υδρολογικά χαρακτηριστικά  
  
 Στην εικόνα 2-16 βλέπουμε τη κατανομή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης 
στη Κρήτη. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται προέρχονται από το πρόγραμμα 
AQUAMAN (2016). Σημειωμένες σε κύκλο βρίσκονται οι περιοχές ενδιαφέροντος. 
Ξεκινώντας από τα δυτικά του νησιού, στη λεκάνη απορροής του Πετρέ ποταμού 
είναι υπολογισμένα 991-1102 mm βροχόπτωσης ανά έτος στα ανατολικά της 
λεκάνης, έως και 1103-1233 mm στη δυτική πλευρά της.  
 Στη λεκάνη απορροής του Πλατύ ποταμού, υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση στη 
μέση ετήσια βροχόπτωση. Περίπου το 40% της ετήσιας βροχόπτωσης εμφανίζεται 
το Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο. Ο Δεκέμβριος είναι ο υγρότερος μήνας ενώ ο 
Ιούλιος και ο Αύγουστος οι ξηρότεροι μήνες. Η υγρή περίοδος ξεκινάει από τον 
Οκτώβρη ή το Νοέμβρη έως το Μάρτη και η ξηρή περίοδος εκτείνεται από το Μάιο 
έως το Σεπτέμβριο. Η λεκάνη απορροής του σταθμού Κουρούτες σύμφωνα με την 
εικόνα 2-16 δέχεται 761-879mm ετησίως.  
 Στη λεκάνη του Μπλαβοπόταμου, που βρίσκεται στα ανατολικά, οι μέσες 
τιμές της ετήσιας βροχόπτωσης στα ορεινά είναι 761-879 mm και σε πιο πεδινές 
περιοχές είναι 643-760 mm.  
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Εικόνα 2-16. Κατανομή μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη Κρήτη. Με τις μπεζ ελλείψεις 
σημειώνονται οι μελετούμενες λεκάνες απορροής. (Πηγή: Πρόγραμμα AQUAMAN, Παραδοτέο 1 - 
Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης, 2016). 
 

2.3. Πιέσεις 
 

 Όσον αφορά τη χρήση των υπόγειων υδάτων, στην εικόνα 2-17 
παρουσιάζονται δεδομένα σε επίπεδο υπολεκανών για τον όγκο των υδάτων που 
αντλούνται για άρδευση. Εντός της λεκάνης του σταθμού «Καρωτή», οι αντλήσεις 
είναι της τάξης των 0- 423.001 m3 νερού ετησίως, με εξαίρεση μια υπολεκάνη με 
423.001-1.350.000 m3 ετησίως και μια ακόμη δυτικά του σταθμού με 2.730.001-
5.320.000 m3 νερού το χρόνο. Η υπολεκάνη του σταθμού «Μούντρος» δέχεται 
μικρό ποσό αντλήσεων το χρόνο (0-423.000 m3). Σύμφωνα με στοιχεία από τη 1η 
Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης 
(GR13), απολήψεις πολύ μικρών ποσοτήτων ετησίως γίνονται για χρήση και στη 
κτηνοτροφία. 
 Στη λεκάνη του ποταμού Πλατύ το ύψος των αντλήσεων υπόγειου νερού 
είναι μικρό. Από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν οι περισσότερες χρησιμοποιούνται 
για υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς, ενώ κάποιες χρησιμοποιούνται για 
έρευνα και κάποιες άλλες είτε δε χρησιμοποιούνται είτε έχουν καταστραφεί (Donta 
& Lange 2006). Όπως και στον Πετρέ ένα πολύ μικρό μέρος των απολήψεων 
προορίζεται για την κτηνοτροφία.    
 Τέλος, η λεκάνη απορροής του Μπλαβοπόταμου στην οποία ανήκει ο 
σταθμός της Άνω Σύμης, δέχεται ανά έτος αντλήσεις της τάξης 423.001-1.350.000 
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m3. Στη περιοχή κατάντη της Άνω Σύμης, ισχύουν περιοριστικά μέτρα υδροληψιών, 
χρήσεων ύδατος και λειτουργίας έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και έχουν ως 
στόχο τη διατήρηση των υδατικών πόρων (δηλαδή της ποσοτικής επάρκειας) και την 
προστασία τους (δηλαδή την ποιοτική υποβάθμιση π.χ. ρύπανση, υφαλμύριση κτλ) 
μέσα στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Τα μέτρα ορίστηκαν από 
την απόφαση (ΑΠ 1595 / 30 – 6 – 2009 ΦΔΚ Β 1333 / 3 – 7 – 2009) που βασίστηκε 
στη μελέτη «Κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων της Κρήτης» που 
πραγματοποιήθηκε το έτος 2009 από το τμήμα παρακολούθησης και ελέγχου της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης.  
 Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο ιερό Ερμή Αφροδίτης, που βρίσκεται ανάντη 
του σταθμού δειγματοληψίας, σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της περιοχής 
γίνεται άντληση υδάτων από το ποτάμι, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει το 
υδρολογικό καθεστώς του υδατικού σώματος.  

  
  Διερευνώντας την υδρολογική πίεση που δέχονται οι εξεταζόμενες λεκάνες 
απορροής, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη WEI (Δείκτης 
Εκμετάλλευσης Νερού), που είναι ένας ευρέως αποδεκτός δείκτης, ειδικά στη 
περιοχή της Μεσογείου και ορίζεται ως η ολική άντληση νερού για κάθε χρήση προς 
τον μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο όρο των διαθέσιμο πόρων γλυκού νερού (%) 
(Πρόγραμμα AQUAMAN). Σύμφωνα με την εικόνα 2-18 οι περιοχές μελέτης 
χαρακτηρίζονται από χαμηλό ανταγωνισμό για νερό, λαμβάνοντας τιμή 0-0,20 στον 
δείκτη WEI, με το όριο του 20% να δηλώνει μια «προειδοποίηση» διακρίνοντας μια 
περιοχή που δεν δέχεται πιέσεις από μια που υφίσταται (έλλειψη νερού). 

Εικόνα 2-17. Αντλήσεις στην Κρήτη ανά υπολεκάνη (δίνεται συγκεντρωτικά η άρδευση από ρηχό 
υδροφορεά, βαθύ υδροφορέα και πηγές). Με τις μπεζ ελλείψεις σημειώνονται οι μελετούμενες 
λεκάνες απορροής. (Πηγή: Πρόγραμμα AQUAMAN, Παραδοτέο 1 - Ολοκληρωμένη μελέτη 
διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης, 2016). 
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 Στις παρακάτω εικόνες (2-19, 2-20, 2-21 αντίστοιχα), παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα απορρίψεων των ρύπων BOD, N, και P για κάθε είδους πηγή 
ρύπανσης (διάχυτη, σημειακή ή άλλου είδους ανθρωπογενής πίεση) σε (mg/l) για 
τις λεκάνες απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Από όλους τους 
παρακείμενους χάρτες απουσιάζουν στοιχεία για την υδρολογική λεκάνη της Άνω 
Σύμης. Συγκεντρώσεις BOD, Ν και Ρ ανώτερες από τα χαμηλότερα όρια 
παρουσιάζουν μόνο οι υπολεκάνες του ποταμού Πετρέ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-18. Τιμές δείκτη WEI (Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού) για τις λεκάνες της Κρήτης για τη 
χρονική περίοδο 1996-2009. Με τις κόκκινες ελλείψεις σημειώνονται οι μελετούμενες λεκάνες 
απορροής. (Πηγή: Πρόγραμμα AQUAMAN, Παραδοτέο 1 - Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης 
ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης, 2016). 

Εικόνα 2-19. Εικόνα. Χάρτης της ετήσιας διάλυσης BOD (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης 
 ΥΔ Κρήτης (EL13). Με κόκκινο πλαίσιο δείχνονται οι εξεταζόμενες ΛΑΠ Πετρέ και Πλατύ ποταμού 
όστροφα (1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης). 
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2.4. Σταθμοί δειγματοληψίας 
  

 Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή των εξεταζόμενων λεκανών 
απορροής ήταν: η αναζήτηση σταθμών αναφοράς και ειδικότερα για τους τύπους 
Μεσογειακών ποταμών R-M2 και R-M4, η αναζήτηση σταθμών R-M5 και με μικρή 
λεκάνη απορροής ώστε να διερευνηθεί η εφαρμογή του δείκτη HESY2. Πριν τη 
τελική επιλογή των προς μελέτη λεκανών, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική 
δειγματοληψία βενθικών μακροασπονδύλων προς αναζήτηση ενδεικτικής πανιδικής 
σύνθεσης Καλής ή Υψηλής οικολογικής ποιότητας. Η επιλογή των σημείων 
δειγματοληψίας βασίστηκε κυρίως στην ευκολία πρόσβασης και στην ποικιλία των 
μικροενδιαιτημάτων της κοίτης του ποταμού. Στον Πίνακα 2-1 παρουσιάζεται μια 
συνοπτική περιγραφή των σταθμών δειγματοληψίας. 

 

Εικόνα 2-20. Χάρτης της ετήσιας διάλυσης N (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης στο ΥΔ 
Κρήτης. Με κόκκινο πλαίσιο δείχνονται οι εξεταζόμενες ΛΑΠ Πετρέ και Πλατύ ποταμού 
δεξιόστροφα (1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ 
Κρήτης). 

Εικόνα 2-21. Εικόνα. Χάρτης της ετήσιας διάλυσης Ρ (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης 
στο ΥΔ Κρήτης. Με κόκκινο πλαίσιο δείχνονται οι εξεταζόμενες ΛΑΠ Πετρέ και Πλατύ ποταμού 
δεξιόστροφα (1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ 
Κρήτης).  
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I. Καρωτή 

 Στο σταθμό αυτό το ποτάμι διέρχεται από παρόχθιο δάσος του οικότοπου 
92C0: Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) και αναμιγνύεται με ύπαρξη 
Nerium oleander (Πικροδάφνη). Κατά τόπους υπάρχουν και καλαμιώνες. Η 
βλάστηση  χαρακτηρίζεται από όροφο δένδρων ύψους 4-10 μ. με κάλυψη 50-75% 
και σκίαση 80%. Ο όροφος των θάμνων δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος και έχει ύψος 
2-3 μ. Ο ποώδης όροφος έχει μικρή κάλυψή του κυμαίνεται από 10-30%. Στις 
γειτονικές  εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης η βλάστηση που επικρατεί είναι μακκία 
και διάφορα σημεία χρησιμοποιούνται σαν βοσκότοποι. Σε κοντινή απόσταση από 
τα σημεία δειγματοληψίας υπάρχει εγκατάσταση μικρής κτηνοτροφικής μονάδας 
και πέρασμα αιγοπροβάτων κατά μήκος του ποταμού. Επίσης, στην περιοχή 
υπάρχουν διάσπαρτα κάποια μικρά οικογενειακά χοιροστάσια, καλλιέργειες ελιάς 
και οπορωφόρων δέντρων.  
 

II. Μούντρος 
  
 Ο σταθμός βρίσκεται εντός ενός απότομου και σκιερού φαραγγιού. Η 
παρόχθια βλάστηση κυριαρχείται από τον Ανατολικό Πλάτανο (Platanion orientalis) 
(οικότοπος NATURA 2000, 92C0). Το πλάτος της παρόχθιας βλάστησης είναι 1-5 m 
ενώ η ξυλώδης βλάστηση καταλαμβάνει περίπου το 80%. Η σκίαση στο σταθμό 
κάλυπτε το 40% της επιθεωρημένης επιφάνειας. Η περιοχή χρησιμοποιείται σαν 
πέρασμα για αιγοπρόβατα ενώ στη γύρω περιοχή εκτός του φαραγγιού κυριαρχούν 
οι ελαιώνες.  
   

III. Άνω Σύμη 
  
 Γύρω από το σταθμό της Άνω Σύμης δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Η παρόχθια βλάστηση κυριαρχείται από τον Ανατολικό Πλάτανο 
(Platanion orientalis) (οικότοπος NATURA 2000, 92C0) και καλύπτει μια περιοχή 1-5 
μ. στην όχθη του ποταμού. Τα ξυλώδη είδη έχουν κάλυψη 50-75% και η σκίαση τους 
υπολογίστηκε 60%.  
 

IV. Κουρούτες 
  
 Στο σταθμό Κουρούτες η βλάστηση που συναντάται ανήκει στον οικότοπο:  
Θερμο-μεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio - Tamaricetea) με κωδικό NATURA 
2000, 92D0. Χαρακτηρίζεται από στοές και συδενδρίες από πικροδάφνη (Nerium 
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oleander) και λυγαριά (Vitex agnus- castus). Οι συστάδες των θάμνων έχουν μικρό 
ύψος  2-3 μ. και η συνολική κάλυψη των ξυλωδών φυτών ήταν 70-100%. Ο ποώδης 
όροφος είχε πολύ μικρή κάλυψη περίπου 10%. Συνήθως οι εμφανίσεις αυτού του 
τύπου οικοτόπου συγκροτούν γραμμικές συστάδες ή κηλίδες, όπως και στον 
εξεταζόμενο σταθμό, όπου λίγα μέτρα παρακάτω η παρόχθια βλάστηση καλύπτεται 
από ελιές και ποώδη υποόροφο.   

Πίνακας 2-1. Συντεταγμένες και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σταθμών δειγµατοληψίας. 

Σταθμός 
Κωδικός 
σταθμού 

Συντεταγμένες 
Κλίση 

(μοίρες) 
Yψόμετρο 

(m) 

Λεκάνη 
απορροής 

ποταμού (Km2) 
Χ (m) Y (m) 

Καρωτή KA 35°19'56.87" 24°21'33.30" 0-5ο 36 120,79 

Μούντρος M 35°16'46.36" 24°21'48.21" 0-5ο 210 15,97 

Άνω Σύμη AS 35° 2'47.69" 25°29'44.28" 5-15ο 920 2,2 

Κουρούτες K 35°11'20.64" 24°43'50.13" 5-15ο 523 2,94 
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3. Υλικά και μέθοδοι 
 

3.1. Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών 
 
 Για την περιγραφή των περιοχών μελέτης και την κατάταξη των σταθμών 
στους Μεσογειακούς τύπους R-M, δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτες 
παρουσιάζοντας το υψόμετρο, τη γεωλογία, τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 
και τις χρήσεις γης (με δεδομένα από το Corine Land Cover 2012) εντός των 
εξεταζόμενων λεκανών απορροής. Για την κατασκευή των χαρτών χρησιμοποιήθηκε 
η τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και το λογισμικό ESRI ArcGis 
Desktop 10.5., Spatial Analyst, ArcGIS Hydro.  
 Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε, Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM) της 
Κρήτης που είναι οριζόντιας διακριτικής ικανότητας 30 x 30 m το οποίο προήλθε 
από στερεοζεύγη δορυφορικών εικόνων SPOT. Επίσης, για την ψηφιοποίηση του 
γεωλογικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν χάρτες του ΙΓΜΕ 
1:50.000 οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος EMERIC 1 
της περιφέρειας Κρήτης. Με βάση το DEM δημιουργήθηκαν οι λεκάνες απορροής, 
καθώς και το υδρογραφικό δίκτυο τέτοιας τάξης ώστε να περιλαμβάνει και τις πολύ 
μικρές λεκάνης απορροής των περιοχών μελέτης. 

 

3.2. Μεσογειακοί ποτάμιοι τύποι (R-M) της Άσκησης 
Διαβαθμονόμησης 

  

 Αναλυτικά οι περιγραφείς που χρησιμοποιούνται για τη κατάταξη των 
σταθμών με βάση τους Μεσογειακούς τύπους R-M είναι:  

3.2.1. Μέγεθος λεκάνης απορροής 
 

 Ως λεκάνη απορροής ορίζεται η υπολεκάνη στην οποία ανήκει ο 
μελετώμενος σταθμός ή σε περίπτωση που ο σταθμός βρίσκεται στον κύριο ρου 
ενός ποταμού, όλο το μέρος της λεκάνης που αποστραγγίζεται μέχρι εκείνο το 
σημείο. 
 Η διάκριση των υπολεκανών που εφαρμόστηκε, συμφωνεί με την 
κατηγοριοποίηση που ακολουθήθηκε στην άσκηση διαβαθμονόμησης των 
Μεσογειακών ποταμών (Van de Bund et al. 2004). Εξαιτίας όμως, του γεγονότος ότι 
δύο σταθμοί δειγματοληψίας ανήκαν σε υπολεκάνες μικρότερες των 10 km2 
προστέθηκε άλλη μια κλάση, η κλάση 0 (Πίνακας 3-1). Άλλωστε το μικρό μέγεθος 
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λεκανών είναι χαρακτηριστικό για τα υδατορέματα της Ελλάδας, οπότε η κλάση 0 
είναι αντιπροσωπευτική της Ελληνικής πραγματικότητας. 
  
Πίνακας 3-1. Κλάσεις λεκανών απορροής 

  Μεγέθη λεκανών (Km2) Χαρακτηρισμός λεκανών 

0 <10 (Km2) Πολύ μικρή 
1 10-100 (Km2) Μικρή 
2 100-1000 (Km2) Μεσαία 

   
 

3.2.2. Γεωλογία 
 

 Η γεωλογία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διάκρισης μεταξύ 
περιβαλλοντικά διαφορετικών τύπων υδατορεμάτων, καθώς η περατότητα των 
πετρωμάτων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην διαμόρφωση της τροφοδοσίας τους, 
ιδιαίτερα κατά την ξηρή περίοδο του έτους (Skoulikidis et al. 2009). Έτσι, 
υδατορέματα με σημαντική παρουσία ασβεστολιθικών σχηματισμών στη λεκάνη 
απορροής τους τείνουν να εμφανίζουν σημαντική βασική απορροή λόγω της 
εκτεταμένης εμφάνισης πηγαίων εκφορτίσεων και καρστικών υδροφοριών. Για μια 
μεγάλη μερίδα υδατορεμάτων της Ελληνικής ενδοχώρας, ο χαρακτήρας μόνιμης 
ροής εξαρτάται αποκλειστικά από παρόμοιες πηγές τροφοδοσίας, καθώς η έντονη 
εποχικότητα των βροχοπτώσεων στο μεσογειακό κλίμα μεταφράζεται σε αντίστοιχη 
εποχικότητα των απορροών, η επιφανειακή συνιστώσα των οποίων εκλείπει σχεδόν 
ολοκληρωτικά κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Συνεπώς, η γεωλογία αποτελεί 
ουσιώδη παράγοντα ρύθμισης του καθεστώτος ροής πολλών υδατορεμάτων και 
σημαντική παράμετρο διαφοροποίησης μεταξύ τους (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2008). 
 O διαχωρισμός που ορίζει η Oδηγία- Πλαίσιο, κατηγοριοποιεί τα πετρώματα 
σε ανθρακικά, πυριτικά και οργανικά. Επειδή όμως, στα επιφανειακά ύδατα της 
Ελλάδας δεν απαντάται γεωλογικό υπόβαθρο οργανικού τύπου και θεωρώντας τα 
Νεογενή και Τεταρτογενή πετρώματα ως προϊόντα διάβρωσης πυριτικών 
πετρωμάτων, τα πετρώματα χωρίζονται ουσιαστικά σε ανθρακικά και μη ανθρακικά 
πετρώματα (πυριτικά – αργιλικά).  
 Στην παρούσα εργασία, ο διαχωρισμός των πετρωμάτων έγινε με βάση τη 
γεωλογική τους φύση και κατ’ επέκταση με βάση την υδατοδιαπερατότητά τους 
(Πίνακας 3-2) η οποία επηρεάζει σημαντικά την κατανομή και συμπεριφορά των 
επιφανειακών νερών.  
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Πίνακας 3-2. Κατηγοριοποίηση των πετρωμάτων. 

  Κλάσεις πετρωμάτων 

1 Ανθρακικά 
2 Πυριτικά 

 

3.2.3. Καθεστώς ροής 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στην «Εισαγωγή», σύμφωνα με τη Μεσογειακή 
Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης διακρίνονται τρία καθεστώτα ροής: τα 
μόνιμης, περιοδικής και εφήμερης ροής. Στο πλαίσιο των τύπων R-M 
κατηγοριοποιούνται σε δύο κλάσεις (Πίνακας 3-3). Η πρώτη αφορά το έντονα 
εποχικό καθεστώς ροής που περιλαμβάνει τα ποτάμια με μόνιμη ροή αλλά 
αναγνωρίζοντας τις εποχικές διακυμάνσεις στις οποίες υπόκεινται, και η δεύτερη 
κλάση αφορά τα περιοδικής ροής που περιλαμβάνουν τις διάφορες κατηγορίες 
χειμάρρων.  
 
Πίνακας 3-3. Κατηγοριοποίηση του καθεστώτος ροής 

 Καθεστώς ροής 

1 Περιοδικής ροής 

2 Εποχιακής ροής 
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3.3. Μέθοδοι οικολογικής ανάλυσης  
  
 Για κάθε σταθμό δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση των 
υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών του και της γύρω περιοχής, των 
φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών της στήλης του νερού και συλλογή βενθικών 
µακροασπονδύλων. Σκοπός είναι να υπάρξει µία γενική εκτίµηση της κατάστασης 
της θέσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αντιπροσωπεύει και τελικώς η 
εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης. 

 

3.3.1. Υδρομορφολογικές  ποιοτικές παράμετροι 
 
 Αρχικά μετρήθηκε το μέσο πλάτος της κοίτης του ποταμού (m), το μέσο 
βάθος (m) και η μέση ταχύτητα ροής (m/sec). Στη συνέχεια έγινε ο υπολογισµός της 
παροχής (m3/sec), σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας, σύμφωνα με τον τύπο wdal/t, 
όπου w= το πλάτος της κοίτης, d= το μέσο βάθος του σταθμού, l= η απόσταση που 
διανύει το νερό σε ορισμένο χρόνο t και a= ο συντελεστής ιζήματος (0.8 για τραχύ 
ίζημα και 0,9 για ομαλό ίζημα) (Bailey 1978). Η καταγραφή των γεωγραφικών 
συντεταγµένων και του υψοµέτρου έγινε µε φορητό G.P.S. (Global Position System) 
τύπου «Magelan». 
 Ο προσδιορισµός της σύστασης του υποστρώµατος έγινε µε βάση τη 
κλίµακα Wentworth (1922) (Πίνακας 3-4) έπειτα από οπτική επιθεώρηση του 
πυθµένα της εκάστοτε κοίτης και καταγραφή του ποσοστού εµφάνισης κάθε 
κατηγορίας υλικού του υποστρώµατος. 
 
Πίνακας 3-4. Κλίµακα Wentworth για την εκτίµηση της σύστασης του υποστρώµατος του πυθµένα 
του ποταµού (Wentworth 1922) 

Κατηγορίες υλικών υποστρώµατος Μέγεθος (mm) 

Ογκόλιθοι  >256 
Κροκάλες  16-256 
Χαλίκια  4-16 

Ψηφίδες  2-4 
Άµµος  0,0625-2 

Ίλυς  >0,0625 

 

 Επίσης, υπολογίστηκε οπτικά, το ποσοστό κάλυψης της παρόχθιας 
βλάστησης, η κώμη της βλάστησης πάνω από την επιφάνεια του νερού και η 
κάλυψη της υδρόβιας βλάστησης και υπολογίστηκαν οι παρακάτω δείκτες.  
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I. Δείκτης HMS – Τροποποίηση ενδιαιτημάτων 
 
 Η καταγραφή των ποτάµιων ενδιαιτηµάτων (River Habitat Survey, RHS) 
αποτελεί ένα σύστηµα εκτίµησης του χαρακτήρα και της ποιότητας της φυσικής 
δοµής ενός ποταµού και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ένα σύστηµα καταγραφής των 
τεχνητών τροποποιήσεων της κοίτης του ποταµού (HMS-Habitat Modification Score) 
(Raven et al. 1998 a,b). Ο HMS (Πίνακας 7-1, Παράρτημα I) είναι ένας δείκτης που 
προκύπτει από την άθροιση της βαθµολογίας διαφόρων τεχνητών κατασκευών 
όπως: ενισχύσεις όχθης, παρουσία αντλήσεων, φραγµάτων, διευθετήσεις ποταµών 
ή τµηµάτων τους (καναλοποίηση) κ.α. Οι κατηγορίες που µπορούν να προκύψουν 
µε βάση τη βαθµολογία του HMS φαίνονται στον Πίνακα 3-5. Σύμφωνα με το δείκτη 
φυσικά ενδιαιτήματα ορίζονται αυτά που λαμβάνουν βαθμολογία 0. Η βαθµολογία 
που προκύπτει είναι ανεξάρτητη από τον τύπο του ποταµού, έτσι ο δείκτης 
χρησιμεύει για τη σύγκριση µεταξύ των σταθµών. 
 
Πίνακας 3-5. Κατηγορίες βαθµού τροποποίησης των ενδιαιτηµάτων (Habitat Modification Class) µε 
βάση τις τιµές του δείκτη HMS (Raven et al. 1998 b) 

Βαθμολογία 
HMS HMC ποιότητα WFD 

ποιότητα 

0 Φυσικό Υψηλή 
0-2 Ημι- φυσικό 
3-8 Κυρίως τροποποιημένο Καλή 

9-20 Εμφανώς τροποποιημένο Μέτρια 
21-44 Σημαντικά τροποποιημένο Ελλιπής 
45> Ισχυρά τροποποιημένο Κακη 

 

II. Δείκτης QBR- Δείκτης ποιότητας παρόχθιων ενδιαιτημάτων  
 
 Ο δείκτης QBR (Riparian Forest Quality) ή δείκτης ποιότητας παρόχθιων 
ενδιαιτηµάτων δηµιουργήθηκε από Ισπανούς ερευνητές (Munné et al. 2003) και 
έχει ως σκοπό να παράσχει μια απλή μέθοδο για την εκτίμηση της ποιότητας των 
παρόχθιων ενδιαιτημάτων. Βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία του παρόχθιου 
ενδιαιτήµατος τα οποία συνεκτιμώνται σε μήκος 100 m: στη συνολική κάλυψη της 
παρόχθιας βλάστησης, τη δοµή και τη ποιότητα της, καθώς και τις τροποποιήσεις 
της όχθης. Για τον προσδιορισμό του δείκτη QBR είναι πολύ σημαντική η διαίρεση 
του ποταμού σε δυο τμήματα: το κυρίως κανάλι και την παρόχθια ζώνη, αφού 
πρώτα γίνει ο προσδιορισμός της πλημμυρικής ζώνης. Όλοι οι περιγραφείς του 
δείκτη εκτιμώνται οπτικά.  
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 Παράλληλα µε τον υπολογισµό του δείκτη γίνεται και ο προσδιορισµός του 
γεωµορφολογικού τύπου του κάθε σταθµού σύµφωνα µε ορισµένα χαρακτηριστικά 
των παρόχθιων ενδιαιτηµάτων όπως: κλίση, µορφή της παρόχθιας ζώνης και 
ποσοστά σκληρών υποστρωµάτων τα οποία και βαθµολογούνται. Η συνολική 
βαθμολογία που προκύπτει αντιστοιχεί σε ένα γεωµορφολογικό τύπο (Πίνακας 7-2, 
Παράρτημα I). 
 Οι παράμετροι που αναφέρθηκαν βαθμολογούνται ξεχωριστά με σκορ από 0 
έως 25 και με βάση το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών εκτιμάται η ποιότητα 
του ενδιαιτήματος. Ο δείκτης εκφράζεται σε εκατονταβάθµια κλίµακα (0-100) και 
καταλήγει σε πέντε κατηγορίες ποιότητας, οι οποίες αντιστοιχούν στις πέντε 
κατηγορίες που προτείνει η Οδηγία- Πλαίσιο (Munné et al. 2003) (Πίνακας 3-6). 
 Η συνεκτικότητα του τοπίου αυξάνει τη τιµή του δείκτη, διότι είναι 
σηµαντική για τη µετακίνηση των οργανισµών, τη συντήρηση αυξηµένης 
βιοποικιλότητας στο οικοσύστηµα και τη διατήρηση της συνέχειας (continuum) των 
ενδιαιτηµάτων. Αντίθετα, οποιαδήποτε ένδειξη ανθρώπινης παρέµβασης ή άλλης 
πίεσης επηρεάζει τη τελική βαθµολογία του (Munné et al. 2003). 
 
Πίνακας 3-6. Κατηγορίες ποιότητας των παρόχθιων ενδιαιτηµάτων µε βάση τον δείκτη QBR 
(Munné et al. 2003) 
 

Βαθμολογία 
QBR  QBR ποιότητα WFD ποιότητα 

>95 Ενδιαίτημα σε φυσική 
κατάσταση Υψηλή 

75-90 Μερική τροποποίηση Καλή 

55-70 Σημαντική τροποποίηση Μέτρια 

30-50 Μεγάλη τροποποίηση Ελλιπής 
<25 Πολύ μεγάλη τροποποίηση Κακη 

 

III. ∆είκτης IHF – Δείκτης ποιότητας ενδιαιτηµάτων της κοίτης 
 
 Ο δείκτης IHF (Fluvial Habitat Index) (Πίνακας 7-3, Παράρτημα I) 
χρησιµοποιήθηκε για την οπτική εκτίµηση της ποιότητας των ενδιαιτηµάτων µέσα 
στο ποτάµι. Συγκεκριµένα, ο δείκτης αυτός δίνει πληροφορίες σχετικά µε (Padro et 
al. 2002): 
 
 1. Την ιζηµατοποίηση στους ρηχούς υφάλους, στις µικρολίμνες και στο λοιπό 

κανάλι 
 2. Τη συχνότητα των ρηχών υφάλων και τη σύνθεση του υποστρώµατος 
 3. Το καθεστώς της ροής (γρήγορη ή αργή) σε σχέση µε το βάθος του ποταµού 



60 
 

 4. Την κάλυψη από τη βλάστηση (σκίαση του ποταµού) 
 5. Άλλους ετερογενείς παράγοντες, όπως φύλλα, κλαδιά ή φυσικά φράγµατα 
 6. Την υδρόβια βλάστηση 
 
 Όλες οι παράμετροι που αναφέρθηκαν, βαθμονομούνται και υπολογίζεται 
το συνολικό σκορ για κάθε σταθμό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η χρωματική 
διαβάθμιση σε σχέση με την ποιότητα που προκύπτει από την βαθμολόγηση των 
επί μέρους χαρακτηριστικών του (Πίνακας 3-7). 
 
Πίνακας 3-7. Κατηγορίες ποιότητας των ενδιαιτηµάτων του ποταµού σύµφωνα µε τις τιµές του 
δείκτη IHF (Padro et al. 2002) 

Βαθμολογία 
IHF 

IHF 
ποιότητα 

>59 Καλή 

40-59 Μέτρια 

<40 Κακή 
 

3.3.2. Φυσικοχημικές παράμετροι 
  
Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων έγιναν την ίδια περίοδο με τις 
δειγματοληψίες των βενθικών μακροασπονδύλων και πραγματοποιήθηκαν στο 
πεδίο και στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης.  
 Σε κάθε σταθμό μετρήθηκαν: η θερμοκρασία (οC), το pH και η αγωγιμότητα 
(µS/cm) και το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο (DO). Η αγωγιμότητα και το DO 
μετρήθηκε με φορητό αγωγιμόμετρο WTW, τύπου Cond 340i. Παράλληλα, 
συλλέχθηκαν δείγματα νερού από την επιφάνεια της μέσης της κοίτης (mid-
channel) τα οποία συντηρήθηκαν στη κατάψυξη και χρησιμοποιήθηκαν για τις 
αναλύσεις των θρεπτικών ιόντων.   
 

Εργαστηριακές αναλύσεις 
 
 Το άζωτο των αμμωνιακών αλάτων (N-NH4, mg/l) προσδιορίστηκε με τη 
μέθοδο του κυανού της ινδοφαινόλης (APHA 1985), των νιτρωδών αλάτων (N-NO2, 
μg/l) με τη μέθοδο του σουλφανυλικού οξέος (APHA 1989) και το άζωτο των 
νιτρικών αλάτων (N-NO3, mg/l) με τη μέθοδο του σουλφανυλικού οξέος, αφού είχε 
προηγηθεί αναγωγή των νιτρικών ιόντων σε νιτρώδη με τη χρησιμοποίηση της 
στήλης Cd-Hg (APHA 1989). Τέλος ο προσδιορισμός του φωσφόρου των 
ορθοφωσφορικών ιόντων (P-PO4, μg/l) έγινε με τη μέθοδο του ασκορβικού οξέος 
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(APHA 1989). Οι τελικές τιμές των θρεπτικών αλάτων N και P προσδιορίστηκαν με τη 
μέθοδο της φωτομετρίας και οι συγκεντρώσεις τους ανάχθηκαν σε mg/l είτε σε μg/l 
και συγκρίθηκαν με τα όρια τoυ Skoulikidis et al. (2006). 
 
Πίνακας 3-8. Κατάταξη σε κλάσεις ποιότητας βάσει των συγκεντρώσεων θρεπτικών στοιχείων 
σύμφωνα με το Nutrient Classification System (NCS) (Skoulikidis et al. 2006). 

 
 
 
  
 
 

 

3.3.3. Βιολογικά στοιχεία 

  Δειγματοληψίες Βενθικών μακροασπονδύλων 
 

 Οι δειγματοληψίες των βενθικών μακροασπονδύλων πραγματοποιήθηκαν 
κατά την περίοδο Μάρτη- Απρίλη του 2017. Εντός της κοίτης του ποταμού, πρέπει 
να καλυφτούν όλα τα μεσοενδιαιτήματα ροής (pool, run, riffle). Τα «pool» μπορούν 
να χαρακτηριστούν σαν σημεία εναπόθεσης υλικών, με χαμηλή ροή και λεπτόκοκκα 
υποστρώματα, ενώ ως «riffle» χαρακτηρίζονται τα σχετικώς ρηχά σημεία με 
τυρβώδη ροή και μεγαλύτερου μεγέθους υπόστρωμα (Sear et al. 2003). «Run» 
χαρακτηρίζονται τα μεσοενδιατήματα με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά από τα 
προαναφερθέντα. Στα μεσογειακά ποτάμια που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
υδρολογική αστάθεια, η κατανομή αυτών των μεσοενδαιτημάτων μπορεί να 
αλλάζει, ειδικότερα όταν η κατά μήκος συνδεσιμότητα μεταξύ των τμημάτων του 
ποταμού χάνεται προσωρινά λόγω της ξηρασίας (Bonada et al. 2006a; Bonada et al. 
2008). Η εποχή που εκτιμήθηκε ότι η ροή των ποταμών επιτρέπει τη παρουσία όλων 
των μεσοενδιαιτημάτων ροής (riffle, run, pools) και την πλήρη σύνδεσή τους είναι η 
άνοιξη. Για τα ποτάμια της Κρήτης φαίνεται ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται στο 
κατάλληλο υδρολογικό στάδιο για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών. Το 
φθινόπωρο αποφεύγεται γιατί έπειτα από ένα ξηρό καλοκαίρι, ο ερχομός των 
βροχών προκαλεί πλημμυρικά επεισόδια και συνήθως η βιοποικιλότητα του 
ποταμού είναι φτωχή, μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανεπικοισμός του, ενώ το 
καλοκαίρι η κοίτη της πλειοψηφίας των ποταμών του νησιού είναι ξερή.   
 

 

Κλάσεις ποιότητας 
  Υψηλή Καλή Μέτρια Ελλιπής Κακή 

N-NH4 (mg/L) <0,024 0,024-0,060 0,061-0,2 0,21-0,5 >0,5 
N-N03 (mg/L) <0,22 0,22-0,60 0,61 1,31-1,8 >1,8 
N-N02 (μg/L) <3 3-8 8,1-30 30,1-70 >70 
P-PO4 (μg/L) <70 0-105 106-165 166-340 >340 
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3.3.4. Δειγματοληπτικές μέθοδοι 
 

 Ένας από τους στόχους της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση δύο 
διαφορετικών δειγματοληπτών και κατά συνέπεια δειγματοληπτικών μεθόδων. Ο 
ένας έχει τη μορφή σέσουλας (Εικόνα 3-1) και πρόκειται για αυτόν που 
χρησιμοποιείται από το εργαστήριο υδροβιολογίας του ΜΦΙΚ από το 1987 στα 
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της Βορεάδου Κ. (1993), έπειτα από σύγκριση 
με άλλους με σκοπό να εντοπιστεί ο καταλληλότερος για χείμαρρους στην Κρήτη. Ο 
άλλος είναι ο πιστοποιημένος δειγματολήπτης σε μορφή απόχης (Εικόνα 3-2) 
(ISO7828:1985; EN27828:1994). Ακολουθεί η λεπτομερής παρουσίαση τους. 
 

Δειγματολήπτης σε μορφή «σέσουλας» 
 
  Ο δειγματολήπτης μορφής «σέσουλας» είναι χωρητικότητας 1 Lt και στο 
επάνω μέρος του είναι καλυμμένος με μεταλλικό ανοξείδωτο δίκτυ μεγέθους 
ματιού 0.3 mm. Εισχωρεί στο ίζημα σε βάθος περίπου 7 cm και δειγματοληπτεί μια 
επιφάνεια 10 cm πλάτους και 40 cm μήκους περίπου.  
 Τα πλεονεκτήματα που έχει είναι τα εξής: α) Είναι ελαφρύς, μικρός και άρα 
εύχρηστος, β) Η χωρητικότητα του είναι συγκεκριμένη. Παρόλο που ο όγκος των 
δειγμάτων που λαμβάνονται μπορεί να ελεγχθεί με ογκομετρικό δοχείο ώστε η 
δειγματοληψία εκτός από ποιοτική να είναι και ποσοτική, σε αυτή την εργασία δεν 
ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, επομένως τα δείγματα που λήφθησαν είναι 
ποιοτικά γ) Μπορεί να πάρει δείγματα και από ίζημα με πέτρες διαμέτρου μέχρι 
10cm, δ) Η δειγματοληψία στον πυθμένα είναι δυνατή ακόμη κι αν η στήλη του 
νερού έχει βάθος μεγαλύτερο των 30cm, ε) Δεν διαταράσσεται πολύ ο πυθμένας 
όταν λαμβάνονται τα δείγματα ώστε να χάνονται από τη δειγματοληψία τα 
ευκίνητα είδη της πανίδας, στ) Οι οργανισμοί του πυθμένα ανασύρονται μαζί με το 
ίζημα στο οποίο διαβιούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανασύρονται και αυτοί που 
είναι προσκολλημένοι στο ίζημα όπως π.χ. ορισμένα Δίπτερα, ορισμένα Τριχόπτερα 
κ.ά. (Βορεάδου 1993) 
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 Τα δείγματα που συλλέχθηκαν από κάθε σημείο δειγματοληψίας ήταν 6 στο 
σύνολο, 2 για κάθε μεσοενδιαίτημα ροής (pool, run, riffle) και με γνώμονα την 
κάλυψη όσο περισσότερων μικροενδιαιτημάτων της κοίτης του ποταμού μη 
ποσοστιαία.    
 
Δειγματολήπτης –Απόχη 
 

 Ο συγκεκριμένος δειγματολήπτης έχει τη μορφή απόχης σχήματος D (pond 
net) που αποτελείται από δίχτυ με επιφάνεια πλαισίου 575 cm2 (25 cm x 23 cm), 
άνοιγμα ματιού 0,9 mm και βάθος 27,5 cm, καθώς και ξύλινο κοντάρι ύψους 150 cm 
(standard NRA pond net). Η απόχη αυτή ακολουθεί το πρότυπο ISO 7828:1985 (που 
μετονομάσθηκε σε EN 27828:1994). Χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 
ημιποσοτικής μεθόδου 3 λεπτών λακτίσματος-σάρωσης (3 min kick-sweep) 
(Armitage et al. 1993) συν 1 λεπτό σάρωσης της παρόχθιας βλάστησης όταν υπήρχε 
(Wright 2000). H απόχη τοποθετούνταν αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού και ο 
χειριστής αναμόχλευε για 3 λεπτά τα ενδιαιτήματα ανάντη του δειγματολήπτη, έτσι 
ώστε τα μακροασπόνδυλα να παρασύρονται από το ρεύμα του ποταμού προς το 
δίχτυ της απόχης. Κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας γινόταν προσπάθεια να 
καλυφθούν αναλογικά όλα τα διαφορετικά ενδιαιτήματα που υπήρχαν στο σταθμό 
σύμφωνα με τη μήτρα για την ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων (Chatzinikolaou et al. 
2006) (Πίνακας 7-9, Παράρτημα II).  
 Το σύνολο των δειγμάτων που συλλέχθησαν ήταν 3 στο σύνολο, 1 για κάθε 
μεσοενδιαίτημα ροής (pool, run, riffle), ακολουθώντας την ποσοστιαία κάλυψη των 
επικρατέστερων μικροενδιαιτημάτων (>5%). Στο εργαστήριο, τα δείγματα από την 
κάθε θέση δειγματοληψίας χειρίστηκαν ξεχωριστά και έπειτα αναμίχθηκαν σε ένα 
(Artemiadou et al. 2007). 
 

Εικόνα 3-1. Δειγματολήπτης σέσουλα 
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 Έπειτα από τη δειγματοληψία ο χειρισμός των δειγμάτων ήταν κοινός 
ανεξαρτήτως μεθόδου. Και στις δύο μεθόδους, το δείγμα κοσκινιζόταν προσεκτικά 
στο πεδίο με κόσκινο διαμέτρου πόρων 0,425mm και το καθαρό δείγμα 
τοποθετούνταν σε γυάλινα βάζα με διάλυμα αλκοόλης και η συνέχεια της 
διαδικασίας λάμβανε χώρο στο εργαστήριο όπου γινόταν ο διαχωρισμός τους από 
τα υλικά του υποστρώματος που συλλέχθηκαν κατά τη δειγματοληψία. O 
προσδιορισμός των μακροασπόνδυλων έγινε σε επίπεδο οικογένειας όπως 
προτείνει το Ε.Συ.Α και παράλληλα γινόταν η καταμέτρηση των ατόμων των 
ταξινομικών ομάδων (καθώς το Ε.Συ.Α λαμβάνει υπόψη του τη σχετική αφθονία της 
κάθε ταξινομικής ομάδας). Ο προσδιορισμός τους έγινε με τη βοήθεια 
στερεοσκοπίου τύπου Leica και κλειδών αναγνώρισης (Πατσιά 2009; Oscoz et al. 
2011). 
 

3.3.5. Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας 
 

 Νέο Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης   – HESY2 
 

 Η εκτίμηση της βιολογικής ποιότητας με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα 
έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης 2 (Hellenic Evaluation System 
2 – HESY2) (Lazaridou et al. 2018) που βασίζεται στο Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης 
(Artemiadou & Lazaridou 2005). 
 Για τον υπολογισμό του HESY2 χρησιμοποιήθηκε ο Πίνακας 7-4 (Παράρτημα 
II), σύμφωνα με τον οποίο συγκεκριμένη βαθμολογία αποδίδεται σε κάθε 
ταξινομική ομάδα βενθικών μακροασπονδύλων ανάλογα με την ανθεκτικότητά τους 
στην οργανική ρύπανση. Η βαθμολογία των ευαίσθητων ταξινομικών ομάδων κατά 
το Ε.Συ.Α. αυξάνεται με τη σχετική αφθονία τους, ενώ αντίθετα των ανθεκτικών 
ομάδων μειώνεται. Οι ευαίσθητες ομάδες έχουν βαθμό από 90 - 120, οι ανθεκτικές 

Εικόνα 3-2. Δειγματολήπτης Απόχη 
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από 1 - 40 και η βαθμολογία 50 – 70 αναφέρεται στις μέτρια ανθεκτικές στην 
οργανική ρύπανση ταξινομικές ομάδες (Artemiadou & Lazaridou 2005). 
 Στη συνέχεια, τα ποτάμια που μελετήθηκαν διαχωρίστηκαν ανάλογα με τον 
πλούτο των ενδιαιτημάτων τους σε πλούσια και φτωχά με βάση τη μήτρα 
μικροενδιαιτημάτων (Chatzinikolaou et al. 2006) σύμφωνα με τον Πίνακα 7-9 
(Παράρτημα ΙΙ). Η συγκεκριμένη μήτρα αποτελείται από 60 διαφορετικούς τπους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος, 
εξαιτίας των γεωμορφολογικών και κλιματικών αλλαγών, όπως επίσης και την 
επίδρασή τους στη βενθική κοινότητα (Artemiadou & Lazaridou 2005).  
 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη 
συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 

1. Υπολογίστηκε το άθροισμα των βαθμολογιών των ταξινοµικών οµάδων (HES 
- Hellenic Evaluation Score, ΕΣΑ- Ελληνικό σκορ αξιολόγησης) και το πηλίκο 
της βαθμολογίας αυτής µε τον αριθµό των ταξινοµικών οµάδων που 
βαθµολογήθηκαν (ΑHES- Average Hellenic Evaluation Score, ΜΕΣΑ- Μέσος 
όρος Ελληνικού Σκορ Αξιολόγησης). Οι τιμές HES και AHES βαθμολογούνται 
από 1 έως 5 ξεχωριστά για πλούσια ή φτωχά ενδιαιτήματα (Πίνακας 7-5 και 
7-6- Παράρτημα II)  

2. Υπολογίστηκε το ημιάθροισμα των βαθμών αυτών (HES+ AHES grades/2= 
SemiHES) (Πίνακας 7-7- Παράρτημα II)  

3. Ο τελικός υπολογισμός του δείκτη HESY2= SemiHES/ μέση τιμή αναφοράς 
(SemiHES) του κάθε τύπου ποταμού (RM) 

4.  Η τελική ερμηνεία (υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής, κακή) της ποιότητας του 
νερού είναι η ερμηνεία του ηµι-αθροίσµατος και βασίζεται σε πενταβάθµια 
κλίµακα όπως απαιτεί η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. (Πίνακας 7-8- Παράρτημα II) 

 
 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο «Περιγραφή περιοχών μελέτης», το 
Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης παρουσιάζει κάποιες κρίσιμες ιδιαιτερότητες που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης. Το Ε.Συ.Α έχει 
τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη του την επιρροή των κλιματολογικών και 
γεωμορφολογικών αλλαγών στη βενθική πανίδα. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο, κατά την 
εκπόνηση του Διαχειριστικού σχεδίου για το ΥΔ του νησιού, να χρησιμοποιηθούν οι 
τιμές ΕΣΑ και ΜΕΣΑ που αντιστοιχούν στο «φτωχό» ενδιαίτημα, καθώς θεωρήθηκε 
ότι έτσι τα αποτελέσματα του συστήματος αξιολόγησης ανταποκρίνονται καλύτερα 
στα χαρακτηριστικά των ποτάμιων συστημάτων του νησιού. Σε αυτή την εργασία 
διερευνήθηκε η κατάταξη της οικολογικής ποιότητας στους σταθμούς μελέτης 
χρησιμοποιώντας τιμές ΕΣΑ και ΜΕΣΑ που αντιστοιχούν και στο «πλούσιο» και το 
«φτωχό» ενδιαίτημα.   
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3.4. Συνθήκες αναφοράς  
  

 Η επιλογή των σταθμών αναφοράς βασίστηκε στη MEDGIS 2012 και 
ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια: 

3.4.1. Υδρομορφολογικά κριτήρια  
 

α) Βαθμός τροποποίησης ενδιαιτήματος (Habitat Modification Score, HMS) ≤2 
(Raven et al. 1998) 

β) Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής (MEDGIG 2012; Feio et al. 2014) 
σύμφωνα με τα δεδομένα του Corine Land Cover 2012: 

- Δάση και ημι-φυσικές εκτάσεις ≥68% 

- Εντατική γεωργία  ≤11% 

- Εκτατική γεωργία ≤ 32% 

- Τεχνητές εκτάσεις ≤ 1 

3.4.2. Φυσικοχημικά κριτήρια 
 

 Τα φυσικοχημικά κριτήρια (Πίνακας 3-9) στα οποία βασίστηκε η επιλογή των 
σταθμών αναφοράς έχουν προταθεί από τους Skoulikidis et al. (2006). Είναι 
αυστηρότερα από τα προτεινόμενα από τους Bonada et al. (2002), Munné et al. 
(2006), MEDGIG (2012) και Feio et al. (2014), αλλά βρέθηκε να είναι τα πιο 
κατάλληλα για την Ελλάδα (Lazaridou et al. 2018).  

Πίνακας 3-9. Φυσικοχημικά κριτήρια για την επιλογή σταθμών αναφοράς (Skoulikidis et al. 2006). 

Στοιχεία Όρια 

N-NH4 <0.024 mg/l 
N-N02 <0.003 mg/l 
N-N03 <0.220 mg/l 
P-PO4 <0.070 mg/l 

 

3.4.3. Βιολογικά κριτήρια 
 

 Τα εθνικά όρια για την επιλογή σταθμών αναφοράς, σύμφωνα με τα 
δείγματα βενθικών μακροασπονδύλων, για  κάθε RM τύπο ποταμού, ορίστηκαν 
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χρησιμοποιώντας την τιμή EQR_Semi_HES (HESY 2) και περιγράφονται στον 
παρακάτω Πίνακα (3-10).  

Πίνακας 3-10. Σύνοψη των ορίων για την κάθε τάξη ποιότητας για κάθε RM τύπο ποταμού που 
έχει ενταχθεί στη διαδικασία διαβαθμονόμησης. 

 R-M1 R-M2 R-M3 R-M4 

Τιμές αναφοράς 1.100 1.000 1.000 1.000 
Υψηλή/Καλή ποιότητα 1.000 0.944 0.85 0.889 
Καλή/Μέτρια ποιότητα 0.750 0.708 0.638 0.667 

Μέτρια/Ελλιπής ποιόττα 0.5 0.472 0.425 0.444 
Ελλιπής/Φτωχή ποιότητα 0.25 0.236 0.213 0.222 

 
 

3.5. Σύγκριση των δύο δειγματοληπτικών μεθόδων- 
δειγματοληπτών  

  
 Για τη σύγκριση της επίδοσης του κάθε δειγματοληπτικού εργαλείου, 
χρησιμοποιήθηκαν λογαριθμημένα και ποσοστιαία δεδομένα αφθονίας γιατί τα 
διαφορετικά πρωτόκολλα που συγκρίθηκαν περιελάμβαναν διαφορετικές 
διαδικασίες δειγματοληψίας, και επομένως κατέληξαν σε διαφορετικά επίπεδα 
αφθονίας.  
 Για κάθε σταθμό συγκρίθηκε η απόλυτη και σχετική αφθονία των ομάδων 
των βενθικών μακροασπονδύλων, ο αριθμός των ταξινομικών ομάδων, ο μέσος 
πλούτος taxa, στοιχεία της πανιδικής τους σύνθεσης, δείκτες ποικιλότητας, τα σκορ 
των δεικτών HES και AHES και η τελική κατάταξη των ποταμών σχετικά με την 
οικολογική τους ποιότητα.  
  

Δείκτες ποικιλότητας  
 

 Δείκτης Shannon-Weaver (Shannon & Weaver 1949): Ο δείκτης αυτός 
εξαρτάται όχι μόνο από τον αριθμό των ταξινομικών ομάδων και των ατόμων, αλλά 
και από την ομοιόμορφη κατανομή των ατόμων στις διάφορες ταξινομικές ομάδες. 
Ο δείκτης μεγαλώνει όσο αυξάνει ο αριθμός των ειδών και όσο πιο ομοιόμορφη 
γίνεται η εκπροσώπησή τους, ενώ είναι σχετικά ανεξάρτητος από το μέγεθος και την 
επιφάνεια του δείγματος. 
 O δείκτης Shannon υπολογίζεται από τον τύπο: λ= - Σ {((ni/n).ln(ni/n))}, όπου 
η τιμή H’ του δείκτη, ni ο αριθμός των ατόμων του είδους i, και n ο συνολικός 
αριθμός ατόμων όλων των ειδών του δείγματος. Ο δείκτης παίρνει τιμές από το 0 
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έως το άπειρο. Αυξάνεται με τον αριθμό των taxa (n) και γίνεται μέγιστος όταν τα 
taxa είναι ισομερώς κατανεμημένα στο δείγμα.  
 
 Δείκτης ομοιομορφίας J' (Pielou 1969): Για τον υπολογισμό της 

ομοιόμορφης κατανομής των ατόμων ανάμεσα στα είδη χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 
Pielou που υπολογίζεται από τον τύπο Ε1 = J’ = H/Hmax = H’/ln (S) = ln (N1)/ln (S), ο 
οποίος εκφράζει την ποικιλότητα H’ σε σχέση με τη μέγιστη τιμή της H’max και 
παίρνει τιμές από 0 έως 1. Όσο η τιμή πλησιάζει τη μονάδα τόσο μεγαλύτερη 
ισοδιανομή των ειδών υπάρχει στο δείγμα. Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται κατά πολύ 
από την αφθονία των ειδών. Για παράδειγμα η προσθήκη ενός σπάνιου είδους στο 
δείγμα με μικρό αριθμό ειδών αλλάζει δραστικά την τιμή του. 

 
 Δείκτης Simpson (1949):  Και αυτός ο δείκτης μετράει την ποικιλότητα ενός 

δείγματος από μια βιοκοινότητα. Παίρνει υπόψη και την ποικιλότητα των ειδών και 
την ισοκατανομή τους. Παίρνει τιμές από 0 έως 1 και μετρά την πιθανότητα για δύο 
τυχαία άτομα ενός δείγματος να ανήκουν στο ίδιο είδος. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
τιμή του του τόσο μεγαλύτερη η ποικιλότητα του δείγματος. Υπολογίζεται με τον 
τύπο: λ = Σ ni(ni – 1)/n(n – 1), όπου λ είναι η τιμή του δείκτη για δείγμα 
βιοκοινότητας, S είναι ο αριθμός των ειδών του δείγματος, ni είναι ο αριθμός των 
ατόμων του είδους i, και n ο συνολικός αριθμός των ατόμων όλων των ειδών του 
δείγματος.  

 
 Αυτοί οι δείκτες ποικιλότητας στοχεύουν στην εκτίμηση της κοινοτικής 
δομής των δειγμάτων. Η αρχή στην οποία βασίζονται είναι το γεγονός ότι η 
διατάραξη των υδάτινου οικοσυστήματος ή οι κοινωνίες που βρίσκονται υπό πίεση 
οδηγούν σε μείωση της ποικιλότητας (DePauw et al. 2006). Εναλλακτικά η 
παραπάνω αρχή διατυπώνεται ως εξής: ένα μη διαταραγμένο περιβάλλον 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ποικιλότητας, από ίση κατανομή των ατόμων στα 
διάφορα είδη και από υψηλό συνολικό αριθμό ατόμων (Mason 1991). Οι  δείκτες 
αυτοί επιλέχτηκαν καθώς είναι εφαρμόσιμοι σε όλους τους τύπους υδατικών 
πόρων, δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς και η χρήση τους είναι κατάλληλη 
για συγκριτικούς σκοπούς και είναι εύκολοι στη χρήση και στον υπολογισμό.  
 

Ανάλυση αραιοσύστασης  
 
 Τα δείγματα που συλλέχθηκαν με τις δύο διαφορετικές μεθόδους δεν είναι 
άμεσα συγκρίσιμα καθώς η δειγματοληπτική επιφάνεια και προσπάθεια μεταξύ 
αυτών ήταν διαφορετικές. Για τη σύγκριση λοιπόν των δειγμάτων άνισου μεγέθους 
χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες αραιοσύστασης και συσσώρευσης οι οποίες κάνουν 
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εφικτό τον εκ των υστέρων χειρισμό δεδομένων και επιτρέπουν την παράκαμψη της 
έλλειψης κανονικοποίησης κατά τη λήψη των δειγμάτων. 
 Η Ανάλυση αραιοσύστασης υπολογίζει τον αριθμό των τάξα που αναμένεται 
να βρεθεί σε κάθε δείγμα, εάν όλα τα δείγματα που συγκρίνονται είχαν τον ίδιο 
αριθμό ατόμων με το μικρότερο δείγμα από αυτά (Gotelli & Colwell 2001). Με την 
οπτική σύγκριση των καμπύλων αραιοσύστασης αναμένεται να αναδειχθεί το 
δειγματοληπτικό εργαλείο με τo μεγαλύτερo πλούτο στα ίδια επίπεδα αφθονίας.   
 Οι Καμπύλες συσσώρευσης ειδών (Species accumulation curves- SAC) 
κατασκευάστηκαν για τα δείγματα από τα τέσσερα ποτάμια και με τους 2 
δειγματολήπτες για να διερευνηθεί ο ρυθμός με τον οποίο κάθε νέο τάξον 
προστέθηκε στα δείγματα. Χρησιμοποιήθηκαν για να υποδειχθεί η καταλληλότητα 
της κάθε δειγματοληψίας ή μεθοδολογίας στο να αναπαριστά τη πανίδα των 
περιοχών. Η ερμηνεία των  καμπύλων αυτών μπορεί επίσης να προεκταθεί ώστε να 
παρέχουν ένα μέτρο του πλούτου των ειδών μιας περιοχής. Η κλασική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται είναι η «τυχαία» η οποία βρίσκει τη μέση καμπύλη και την τυπική 
απόκλισή της από τυχαίους συνδυασμούς των δεδομένων. Για την κατασκευή τους 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο vegan (Oksanen et al. 2016) στο λογισμικό R 
3.2.3 (R Development Core Team 2017). 
 

Συντελεστής μεταβλητότητας- Coefficient of variation (CV) 
 
 Η μεταβλητότητα των δεδομένων είναι ένα σημαντικό κριτήριο όταν 
πραγματοποιούνται συγκρίσεις, καθώς μπορεί να καθορίσει την εγκυρότητα των 
συμπερασμάτων (Norris et al. 1992). Προκειμένου να ελεγθεί η συνοχή των 
αποτελεσμάτων μεταξύ των ανεξάρτητων δειγμάτων των δειγματοληπτικών 
μεθόδων, υπολογίστηκε ο συντελεστής μεταβλητότητας. Μετρήθηκε σαν: τυπική 
απόκλιση/ μέσο* 100 διαφόρων δεικτών (συνολική αφθονία, ποικιλότητα των τάξα, 
τιμές HES, AHES) και εκφράστηκε σαν ποσοστό για να συγκριθεί η σχετική ακρίβεια 
των δεικτών μεταξύ των μεθόδων (Diamond et al. 1996). Όσο χαμηλότερες οι τιμές 
CV των δεικτών, τόσο μικρότερη η μεταβλητότητά τους.  
 

Στατιστική ανάλυση 
 
 Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για να ανιχνευτούν διαφορές 
στις βιοκοινότητες μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών μεθόδων αλλά και μεταξύ 
των τεσσάρων σταθμών που μελετήθηκαν.  
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One-Way ANOVA  

 
 Για να απαντηθεί εάν η χρήση διαφορετικού δειγματοληπτικού εργαλείου 
διαφοροποιεί τα δεδομένα αφθονίας και του αριθμού των συλληφθέντων τάξα 
πραγματοποιήθηκε Μονοδιάστατη Ανάλυση Διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα 
(One-way ANOVA). Τα δεδομένα αρχικά ελέγθηκαν για την κανονικότητα της 
κατανομής τους και για την ομοιογένεια των διαπορών.  
 Για τον έλεγχο της κανονική κατανομής των δεδομένων εφαρμόστηκε ο 
έλεγχος  Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk 1965). Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη 
τιμή p-value, η οποία όταν είναι < 0.05 σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν 
κανονική κατανομή ενώ όταν p > 0.05, δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Σε περίπτωση 
που τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, σύμφωνα με τον Στάμου 
(2009), πραγματοποιήθηκε λογαριθμικός μετασχηματισμός των δεδομένων και 
καθώς υπήρχαν πολλές μηδενικές τιμές, χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός 
[log10(x+1)] για να μειωθεί η επίδραση των υψηλών τιμών όπου αυτές 
εμφανίζονται. Έπειτα, ελέχθησαν οι νέες μετασχηματισμένες τιμές για την κανονική 
κατανομή τους. 
 Η ομοιογένεια των διαπορών μεταξύ των ομάδων ελέγχθηκε με τον έλεγχο 
Levene (Levene 1960). Εάν το αποτέλεσμα του έλεγχου είναι στατιστικά σημαντικά, 
τότε υποθέτουμε ότι η διακύμανση των δεδομένων είναι διαφορετική μεταξύ των 
ομάδων.  
 Σε περίπτωση που οι υποθέσεις ισχύσαν εφαρμόστηκε η ANOVA, ενώ όταν 
παραβιάστηκε κάποια από τις υποθέσεις εφαρμογής της, έγινε χρήση της μη 
παραμετρικής μεθόδου Kruskal-Wallis (Kruskal, Wallis 1952), όπου η μηδενική 
υπόθεση είναι ότι οι ομάδες των δεδομένων έχουν τον ίδια διάμεσο. Και στις δύο 
μεθόδους, η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης με p < 0.05 σημαίνει ότι οι ομάδες 
είναι διαφορετικές.   
 Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό R 
3.2.3 (R Development Core Team 2017). 
     

Ιεραρχική µέθοδος οµαδοποίησης (Cluster Analysis) 
 
 Μια πρώτη οµαδοποίηση των σταθµών µε βάση τις βιοκοινωνίες των 
βενθικών µακροασπονδύλων πραγµατοποιήθηκε µε την ιεραρχική µέθοδο 
οµαδοποίησης (Ηierarchical Clustering analysis) και τη χρήση του στατιστικού 
προγράµµατος PAST version 3.14 (Hammer et al. 2001). Πριν την εφαρμογή της τα 
βιολογικά δεδοµένα µετασχηµατίστηκαν σε log (x+1).  
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 Η ιεραρχική µέθοδος οµαδοποίησης χρησιµοποιεί αυστηρά µαθηµατικά 
κριτήρια για να βρει οµάδες δειγµάτων τέτοιες όπου τα δείγµατα µιας οµάδας να 
είναι περισσότερο όµοια µεταξύ τους από ότι µε δείγµατα άλλων οµάδων (Clarke & 
Warwick 1994). Το αποτέλεσµα της µεθόδου είναι ένα δενδρόγραµµα όπου 
καθορίζει το επίπεδο οµοιότητας στο οποίο τα δείγµατα έχουν οµαδοποιηθεί. Για 
την κατασκευή του δενδρογράµµατος χρησιµοποιείται η µήτρα οµοιότητας που 
περιέχει τις τιµές του συντελεστή οµοιότητας Bray-Curtis για κάθε ζευγάρι 
δειγµάτων. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, δηµιουργούνται διακριτές οµάδες 
δειγµάτων (ένα δείγµα µπορεί να ανήκει µόνο σε µια οµάδα).  
 

Μη Μετρική Πολυδιάστατη Διαβάθμιση (nMDS) 
 
 Η μη Μετρική Πολυδιάστατη Διαβάθμιση (Non-metric Multidimensional 
Scaling -nMDS) (Kruskal 1964) χρησιμοποιήθηκε για τη γραφική απεικόνιση της 
σχέσης ομοιότητας μεταξύ των δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων. Αυτή η 
μέθοδος κοινώς θεωρείται ως η πιο ισχυρή μέθοδος ταξιθέτησης στην οικολογία 
των κοινοτήτων (Minchin 1987) και περισσότερο κατάλληλη από την Cluster Analysis 
για την αναπαράσταση ανομοιοτήτων μεταξύ αντικειμένων (Quinn and Keough 
2002). Είναι σχεδιασμένη να αναπαριστά γραφικά τη σχέση μεταξύ αντικειμένων σε 
έναν πολυδιάστατο χώρο προκαθορισμένου αριθμού αξόνων (συνήθως ≤ 3). Τα 
δεδομένα που μπορούν να μην ακολουθούν κανονική κατανομή, μετατρέπονται σε 
έναν πίνακα ανομοιοτήτων μεταξύ όλων των ζευγών των δειγμάτων.  
 Στην τελική απεικόνιση οι άξονες του διαγράμματος καθορίζονται 
ανακατατάσσοντας τα σημεία με μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία ώστε να 
βρεθεί η «καλύτερη» λύση ταξινόμησης. Στο διάγραμμα6 η απόσταση μεταξύ των 
αντικειμένων αντιπροσωπεύει την ανομοιότητά τους. Η ερμηνεία του εξαρτάται 
από το πόσο καλή είναι η απεικόνιση των πραγματικών διαφορών μεταξύ των 
στοιχείων που συγκρίνονται, π.χ. πόσο χαμηλό stress value έχει η ανάλυση. Η τιμή 
στρες που δίνεται είναι ένα μέτρο της ασυμφωνίας μεταξύ της αρχικής κατάταξης 
των δεδομένων και σε αυτή της ανάλυσης nMDS (χαμηλότεροι αριθμοί δηλώνουν 
μεγαλύτερη συμφωνία). Τιμές stress >0,3 δηλώνουν ότι το παραγόμενο διάγραμμα 
είναι αυθαίρετο και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε, παρά 
μόνο εάν πάρουμε τιμές stress μικρότερες από 0,2 ή ακόμη καλύτερα από 0,1. 
(Clarke 1993). 

                                                           
6 Οι ελλείψεις που δεν αλληλεπικαλύπτονται θεωρούνται στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 
σημαντικότητας  a = 0.05. 
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 Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο vegan (Oksanen et 
al. 2014) στο λογισμικό R 3.2.3 (R Development Core Team 2017) και 
χρησιμοποιήθηκαν ποσοστιαία δεδομένα αφθονίας.  
   

Ανάλυση ANOSIM 
 
 Ακολούθησε η ανάλυση ομοιοτήτων ANOSIM (AΝalysis Οf SΙMilarities, Clarke 
1993, Clarke & Warwick 1994), προκειμένου να εξεταστεί στατιστικά αν υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων. H ανάλυση έγινε στο 
στατιστικό πακέτο PAST version 3.14 (Hammer et al. 2001), και ο μετασχηματισμός 
των βιολογικών δεδομένων που εφαρμόστηκε ήταν log(x+1). 
 Η ANOSIM αναπτύχθηκε από τον Clark (1993) σαν έναν έλεγχο 
σημαντικότητας ομάδων που έχουν οριστεί a priori. Αν ο χωρισμός σε ομάδες είναι 
σημαντικός, τα δείγματα της ίδιας ομάδας θα είναι πιο όμοια σε σύνθεση από ότι 
τα δείγματα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ως 
μέτρο ομοιότητας το συντελεστή των Bray-Curtis και τη “μηδενική υπόθεση” ότι δεν 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μελών των διάφορων ομάδων (Quinn and Keough 
2002). 
 Η ανάλυση κάνει ζευγαρωτές συγκρίσεις (pair-wise) και χρησιμοποιεί ένα 
στατιστικό τεστ R με τιμές που κυμαίνονται από +1 έως -1. Τιμές μεγαλύτερες από 
το 0 δηλώνουν διαφορές μεταξύ των ομάδων, δηλαδή ότι τα δείγματα είναι 
περισσότερο ανόμοια μεταξύ των ομάδων παρά εντός αυτών. Η τιμή R = 0, που 
αντιπροσωπεύει την αρχική υπόθεση, δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά 
μεταξύ των δειγμάτων. Τέλος, αρνητικές τιμές δηλώνουν ότι οι ανομοιότητες εντός 
των ομάδων είναι μεγαλύτερες απ’ ότι αυτές μεταξύ των ομάδων. Σε αυτή τη 
περίπτωση οι ομάδες έχουν μεγάλη ποικιλότητα εντός τους ή υπάρχουν ακραίες 
τιμές. Επομένως οι αρνητικές τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διαγνωστικό 
υποδεικνύοντας ένα μη αποτελεσματικό δειγματοληπτικό σχέδιο (Chapman and 
Underwood 1999). 
 Γενικά οι τιμές του R μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: 

1. R >0.75, ομάδες ευδιάκριτα χωρισμένες 
2. R >0.5, διαφορετικές ομάδες με μικρή αλληλοεπικάλυψη 

 3. R <0.25, ομάδες με υψηλή αλληλοεπικάλυψη 
 
 Η ανάλυση έγινε για τις ομάδες που δημιουργήθηκαν από την nMDS, για τα 
δείγματα των τεσσάρων διαφορετικών σταθμών, για την κατάταξη της οικολογικής 
ποιότητας, για τους τύπους RM στους οποίους κατατάχθηκαν οι σταθμοί και για 
τους δύο τύπους δείγματολήπτη ξεχωριστά για κάθε σταθμό.  
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Ανάλυση Ποσοστών Ομοιότητας (SIMPER) 
 
 Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ανάλυση SIMPER (SIMilarity PERcentages) με 
σκοπό να εξεταστεί η συμβολή της κάθε ταξινομικής ομάδας σε ένα 
παρατηρούμενο πρότυπο ομαδοποίησης δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο PAST version 3.12 (Hammer et al. 2001). Χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα ποσοστιαίας αφθονίας.  
 Η ανάλυση χρησιμοποιεί το συντελεστή ανομοιότητας Bray-Curtis για να 
αποκαλύψει τις οικογένειες που συμβάλλουν κυρίως στη διαφορετικότητα μεταξύ 
των ομάδων. Προκειμένου μια οικογένεια να συμβάλλει αρκετά στη 
διαφορετικότητα των ομάδων (οπότε να δικαιολογεί την ομαδοποίηση των 
δειγμάτων σε διαφορετικές ομάδες) πρέπει να έχει σχετικά μεγάλη αφθονία και 
σχετικά μικρή τυπική απόκλιση (Clarke & Warwick 1994; Αρτεμιάδου 2007). Η 
τυπική απόκλιση παρέχει μια εκτίμηση του πόσο σημαντικά ένα είδος θα 
συνεισφέρει στην ανομοιότητα μεταξύ των ομάδων. Ένα σημαντικά διαφοροποιόν 
είδος συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στην ανομοιότητα και έχει μικρή τυπική 
απόκλιση. 
 Οι ομάδες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση έχουν καθοριστεί εκ των 
προτέρων και επιβεβαιωθεί με μια από τις προηγούμενες μεθόδους. Στην παρούσα 
εργασία η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο για τις ομαδοποιήσεις που εμφάνισαν 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην ανάλυση ANOSIM.  
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4. Αποτελέσματα 

4.1. Τύποι ποταμών R- M 
  

 Στις Εικόνες 4-1, 4-2, 4-3 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση της γεωλογίας 
στις μελετούμενες λεκάνες απορροής. Οι περιγραφείς «καθεστώς ροής», «μέγεθος 
λεκάνης απορροής» και η τελική κατάταξη των σταθμών στους τύπους R-M 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-1. 

 

 

Εικόνα 4-1. Κατηγοριοποίηση γεωλογικού υποβάθρου σύμφωνα με την υδατοδιαπερατότητα στις 
λεκάνες απορροής του ποταμού Πετρέ για τη θέση «Καρωτή» και «Μούντρος». 
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Εικόνα 4-2. Κατηγοριοποίηση γεωλογικού υποβάθρου σύμφωνα με την υδατοδιαπερατότητα στη 
λεκάνη απορροής του Πλατύ ποταμού για τη θέση «Κουρούτες».  

 

Εικόνα 4-3. Κατηγοριοποίηση γεωλογικού υποβάθρου σύμφωνα με την υδατοδιαπερατότητα στη 
λεκάνη απορροής του Μπλαβοπόταμου για τη θέση «Άνω Σύμη». 
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 Ο σταθμός Καρωτή που βρίσκεται κοντά σε εκβολή, πληρεί όλα τα κριτήρια 
για να χαρακτηριστεί ποταμός R-M4 καθώς έχει λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 
100 km2 και καθεστώς μόνιμης ροής. Από τους υπόλοιπους σταθμούς, δύο 
χαρακτηρίστηκαν R-M5 (Μούντρος, Κουρούτες) λόγω του εφήμερου καθεστώτος 
ροής τους, ενώ ο σταθμός Άνω Σύμη λόγω του ορεινού χαρακτήρα του (920 μ) 
χαρακτηρίστηκε R-M4. 
 Να σημειωθεί ότι οι σταθμοί Άνω Σύμη και Κουρούτες ανήκουν στην 
ιδιαίτερη κατηγορία της τυπολογίας που έχει προβλεφθεί για τα ποτάμια του 
υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης, με μέγεθος λεκάνης απορροής μικρότερο από 
10 Km2. 
 
Πίνακας 4-1. Τύποι R-M των σταθμών δειγματοληψίας σύμφωνα με τη Μεσογειακή Ομάδα 
Διαβαθμονόμησης. 

Κωδικός 
σταθμού 

Λεκάνη 
απορροής 

(Km2) 
Γεωλογία Καθεστώς 

ροής Τύπος  Χαρακτηρισμός 
ποταμού 

KA 120,79  Ανθρακικά Έντονα 
εποχικό R-M2 Μεσαίο μεσογειακό 

ρέμα 
M 15,97  Ανθρακικά Περιοδικό R-M5 Εποχικό ρέμα 

AS 2,2  Ανθρακικά Έντονα 
εποχικό R-M4 Ορεινό μεσογειακό 

ρέμα 
K 2,94   Πυριτικά  Περιοδικό R-M5 Εποχικό ρέμα 

 

 

4.2. Υδρομορφολογικές  ποιοτικές παράμετροι 
  

 Στον παρακάτω Πίνακα (4-2) παρουσιάζονται οι υδρομορφολογικές 
παράμετροι που υπολογίστηκαν. Ο σταθμός Καρωτή είχε το μεγαλύτερο πλάτος και 
βάθος κοίτης και αναλόγως και τη μεγαλύτερη μέση ταχύτητα ροής και παροχή σε 
σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς. Τα ποτάμια με τη μικρότερη κοίτη και τη 
μικρότερη παροχή ήταν η Άνω Σύμη και οι Κουρούτες ενώ ο σταθμός με τη 
μικρότερη ταχύτητα ροής ήταν ο Μούντρος.  
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Πίνακας 4-2. Κύρια υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των σταθμών μελέτης. 

Σταθμοί 
δειγματοληψίας 

Μέσο 
πλάτος 

κοίτης (m) 

Μέσο 
βάθος 

κοίτης (m) 

Μέση 
ταχύτητα 

ροής (m/s) 

Παροχή 
(m3/sec) 

Καρωτή 4 0,29 0,75 0,783 
Μούντρος 3 0,13 0,24 0,084 
Άνω Σύμη 2 0,06 0,61 0,066 
Κουρούτες 1,85 0,15 0,18 0,045 

 

 Η ποσοστιαία σύσταση του υποστρώματος εκτιμήθηκε σε κάθε σταθμό 
δειγματοληψίας σύμφωνα με τη κλίμακα Wentworth (1922) και τα αποτελέσματα 
παρατίθενται στο Σχήμα 4-1. Στο σταθμό Καρωτή που βρίσκεται κοντά στις εκβολές 
του ποταμού Πετρέ το υπόστρωμα αποτελούνταν κυρίως από λεπτόκοκκα υλικά 
(χαλίκια και αδρό ίζημα) και κροκάλες. Στους σταθμούς Μούντρος και ιδίως στις 
Κουρούτες υπήρχε έντονη παρουσία του μητρικού πετρώματος (27% και 35% 
αντίστοιχα). Στο Μούνδρο έντονη ήταν και η παρουσία των ογκόλιθων (30%), και 
στις Κουρούτες, το υπόλοιπο 30% αποτελείται από ογκόλιθους και κροκάλες. Στην 
Άνω Σύμη που είναι ορεινός σταθμός κοντά στις πηγές, σε ποσοστό περίπου 65% 
κυριάρχησε το χονδρόκοκκο υπόστρωμα (μητρικό πέτρωμα, ογκόλιθοι και 
κροκάλες) και το υπόλοιπο 35% τα χαλίκια. Στο σύνολο των σταθμών, δεν 
κατεγράφησαν υψηλά ποσοστά λεπτόκοκκου υλικού (άμμος, ίλυς και άργιλος) παρά 
μόνο κατά τόπους κοντά στην όχθη όπου συσσωρεύεται φυτικό σηπόμενο υλικό ή 
σε κοιλότητες με αργή ροή νερού.  

 

Σχήμα 4-1. Ποσοστιαία σύσταση υποστρώματος ανά σταθμό δειγματοληψίας.  
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I. Δείκτης HMS 
 
 Με το δείκτη HMS (Raven et al. 1998b) υπολογίστηκε ο βαθμός 
τροποποίησης των ενδιαιτημάτων των σταθμών δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματά 
του παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-3. Οι σταθμοί δειγματοληψίας που εξετάστηκαν 
εμφάνισαν μικρές αλλοιώσεις γι’ αυτό το ενδιαίτημά τους θεωρήθηκε ημι- φυσικό. 
Πιο συγκεκριμένα, στο σταθμό της Καρωτής, ανάντη των σημείων δειγματοληψίας 
υπήρχε μια μικρή γέφυρα για τα αυτοκίνητα και μικρή επιβάρυνση των πρανών από 
τη βόσκηση. Στο Μούντρο, παρατηρήθηκε ενίσχυση του ενός πρανούς με πέτρινο 
τοίχο συγκράτησης, και ένα χωμάτινο πέρασμα για τα οχήματα που επηρέαζε 
μερικώς τη ροή του ποταμού. Αντίστοιχο πέρασμα υπήρχε και στην Άνω Σύμη και 
στις Κουρούτες. 
 
Πίνακας 4-3. Βαθµός τροποποίησης του ενδιαιτήµατος ανά σταθµό δειγµατοληψίας (Raven et al. 
1998b).  

Σταθμοί 
Βαθμός 

τροποποίησης 
HMS 

 HMC 
ποιότητα Κύρια χαρακτηριστικά WFD 

ποιότητα 

Καρωτή 2 

Ημι- φυσικό 

Γέφυρα, επιβάρυνση 
πρανών από βόσκηση  

Υψηλή 
Μούντρος 2 

Ενίσχυση πρανούς, 
πέρασμα/μερική 

παρεμπόδιση ροής  

Άνω Σύμη 1 Πέρασμα/μερική 
παρεμπόδιση ροής  

Κουρούτες 1 Πέρασμα/μερική 
παρεμπόδιση ροής  

 

II. Δείκτης QBR     
 

 Στη συνέχεια έγινε ο υπολογισμός του δείκτη QBR (Munné et al. 2003) για τη 
ποιότητα των παρόχθιων ενδιαιτημάτων στους σταθμούς δειγματοληψίας. Τα 
αποτελέσµατα του παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-4. Πέρα από την Άνω Σύμη που 
χαρακτηρίστηκε με φυσική ποιότητα ενδιαιτήματος, οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί 
έλαβαν καλή ποιότητα, δηλώνοντας μικρή διαταραχή. Τη μικρότερη τιμή έλαβε ο 
σταθμός Κουρούτες.  
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Πίνακας 4-4. Υπολογισμός του δείκτη QBR (Munné et al. 2003) ανά σταθμό δειγματοληψίας στις 
μελετώμενες λεκάνες απορροής. 

Σταθμοί 
δειγματοληψίας 

QBR 
βαθμολογία 

WFD 
ποιότητα 

Καρωτή 90 Καλή 

Μούντρος 90 Καλή 

Άνω Σύμη 95 Υψηλή 

Κουρούτες 75 Καλή 

 
III. Δείκτης IHF 

  

 Τέλος, έγινε ο υπολογισµός του δείκτη των ποτάµιων ενδιαιτηµάτων για 
Μεσογειακά ποτάµια IHF (Padro et al. 2002). Σύµφωνα µε τη κατάταξη του δείκτη 
(Πίνακας 4-5), οι σταθμοί Καρωτή, Μούντρος και Άνω Σύμη εκτιμήθηκαν με Καλή 
ποιότητα που αποτελεί την ανώτερη κλάση, ενώ οι Κουρούτες με Μέτρια ποιότητα.  

Πίνακας 4-5. Υπολογισµός δείκτη ποτάµιων ενδιαιτηµάτων IHF ανά σταθµό δειγµατοληψίας 
(Padro et al. 2002). 

Σταθμοί IHF Ποιότητα 

Καρωτή 71 Καλή 
Μούντρος 69 Καλή 
Άνω Σύμη 71 Καλή 
Κουρούτες 46 Μέτρια 

 

 

4.3. Φυσικοχημικές ποιοτικές παράμετροι 
  
 Στους Πίνακες (4-6, 4-7) που ακολουθούν, δίνονται τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων των φυσικών και χημικών παραμέτρων.  
 Η χαμηλότερη θερμοκρασία μετρήθηκε στον ορεινό σταθμό Άνω Σύμη. 
Μεγαλύτερη αγωγιμότητα μετρήθηκε στη Καρωτή και η μικρότερη στην Άνω Σύμη. 
Όσον αφορά τις τιμές του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου (DO), οι υψηλότερες 
καταγράφηκαν στην Άνω Σύμη ενώ στους υπόλοιπους σταθμούς κυμάνθηκαν σε 
παρόμοια  επίπεδα. 
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Πίνακας 4-6. Οι τιμές θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, PH του νερού των σταθμών δειγματοληψίας 

 

 Οι μετρήσεις των θρεπτικών αλάτων των τεσσάρων μελετώμενων σταθμών 
συγκρίθηκαν με τα όρια ποιότητας του Skoulikidis et al. (2006) και δόθηκε 
αντίστοιχα η κατάταξή της ποιότητάς τους (Πίνακας 4-7). Οι τιμές του PO4 είναι 
πολύ χαμηλές στους σταθμούς έως και μη ανιχνεύσιμες, όπως στην Άνω Σύμη και 
τις Κουρούτες. Αντίστοιχα μικρές, βρέθηκαν και οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών 
αλάτων και της αμμωνίας, ώστε σύμφωνα με τα όρια να θεωρηθεί ότι οι 4 σταθμοί 
έχουν Υψηλή ποιότητα. Όσον αφορά τα νιτρικά άλατα- NO3 οι μετρήσεις κατέληξαν 
σε Καλή ποιότητα για τη Καρωτή, το Μούντρο και τις Κουρούτες και Υψηλή για την 
Άνω Σύμη. Επίσης, παρατηρούμε ότι μεγαλύτερες τιμές για τα θρεπτικά NO2, NO3, 
NH4 ανιχνεύτηκαν στη Καρωτή σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις δειγματοληψίας, 
γεγονός μάλλον αναμενόμενο αφού αυτός ο σταθμός βρίσκεται κοντά στις εκβολές 
μιας μεγάλης λεκάνης απορροής.  
 
Πίνακας 4-7. Τιµές της συγκέντρωσης του φωσφόρου των ορθοφωσφορικών ιόντων (PO4, μg/l ), 
του  αζώτου των νιτρωδών (NO2,μg/l), νιτρικών και αμμωνιακών αλάτων (NO3 ,NH4 mg/l) ανά 
σταθµό δειγµατοληψίας. Μπλε χρώμα- Υψηλή ποιότητα, Πράσινο χρώμα- Καλή ποιότητα 
σύμφωνα με τα όρια του Skoulikidis et al. (2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σταθμοί 
δειγματοληψίας 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Αγωγιμότητα 
(μS/cm)  PH DO 

(mg/l) 

Καρωτή 20,3 725 7,68 9,42 
Μούντρος 18,2 535 8,23 9,1 
Άνω Σύμη 11 358 8,95 11,2 
Κουρούτες 19,8 640 8,43 8,8 

  PO4 (μg/l) NO2 (μg/l) NO3 (mg/l) NH4 (mg/l) 

Καρωτή 0,619 2,647 0,564 0,010 
Μούντρος 0,774 0 0,260 0,009 
Άνω Σύμη 0 0 0,174 0,005 
Κουρούτες 0 0,882 0,440 0,009 
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4.4. Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία 
 

4.4.1. Βενθικά μακροασπόνδυλα 
 

 Οι δειγματοληψίες και με τις δύο δειγματοληπτικές μεθόδους, έγιναν σε μια 
περίοδο μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, τη περίοδο δηλαδή με την 
κατάλληλη ροή για την πραγματοποίηση δειγματοληψίας στα ποτάμια της Κρήτης. 
Συνολικά αναγνωρίστηκαν 9.880 άτομα βενθικών μακροασπονδύλων και 
προσδιορίστηκαν μέχρι το ταξινομικό επίπεδο της οικογένειας, όπως προβλέπεται 
από το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης 2 (Lazaridou et al. 2018) για την εκτίμηση της 
οικολογικής ποιότητας. Συνολικά ταξινομήθηκαν 50 ομάδες (Πίνακας 4-8) από τις 
οποίες δεν χρησιμοποιούνται όλες για τον υπολογισμό του δείκτη HESY2, όπως τα 
Collembola και τα Copepoda.  
 
 Αρχικά, εξετάστηκε η συνολική εικόνα των βιοκοινωνιών του κάθε σταθμού 
(Σχήμα 4-2). Ξεκινώντας από το σταθμό Καρωτή (KA) βλέπουμε μια ποικίλη 
βιοκοινωνία με συμμετοχή πολλών ομάδων. Τα Εφημερόπτερα είναι η πιο άφθονη 
ομάδα και ακολουθούν τα Δίπτερα. Τα ευαίσθητα Πλεκόπτερα καταλαμβάνουν το 
11% της πανίδας. Ακολουθούν τα Υδρακάρεα (5,8%) και τα Τριχόπτερα και 
Κολεόπτερα με περιορισμένη παρουσία (~3%). Ακόμη μικρότερη παρουσία έχουν τα 
Καρκινοειδή, οι Δακτυλιοσκώληκες και τα Μαλάκια.  
 Εξίσου ποικίλη είναι και η πανίδα στην Άνω Σύμη, όμως με διαφορετική 
κατανομή των ομάδων σε σχέση με την Καρωτή. Σημαντικό στοιχείο είναι η υψηλή 
παρουσία των Πλεκόπτερων (21%), μεγαλύτερη μεταξύ των τεσσάρων σταθμών,  
και ο περιορισμός των Εφημερόπτερων. Και σε αυτό τον σταθμό η αφθονία των 
Διπτέρων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των ομάδων. Σημαντική παρουσία έχουν 
επίσης, οι Δακτυλιοσκώληκες και τα Κολεόπτερα (6,7%). Οι υπόλοιπες ομάδες όπως 
και στην Καρωτή έχουν περιορισμένη παρουσία. 
 Στους σταθμούς Μούντρος και Κουρούτες η βιοκοινωνία εμφανίζεται 
περισσότερο απλοποιημένη. Όπως και στους προηγούμενους σταθμούς τα Δίπτερα 
κυριαρχούν την πανίδα, όμως στις Κουρούτες σημειώθηκε η μεγαλύτερη αφθονία 
(55%). Στο Μούντρο η πανίδα χαρακτηρίζεται και από την υψηλή παρουσία των 
Δακτυλιοσκώληκων (34%) και ακολουθούν Εφημερόπτερα (24%). Στις Κουρούτες, οι 
δακτυλιοσκώληκες είναι η δεύτερη πιο άφθονη ομάδα και ακολουθούν τα 
Καρκινοειδή (10%). Ενδιαφέρον είναι ότι τα Εφημερόπτερα απουσιάζουν εντελώς 
από τον σταθμό. Κοινό σε αυτούς τους δύο σταθμούς είναι η μειωμένη παρουσία 
των Πλεκόπτερων (~3%) και η μικρή συμμετοχή των Τριχόπτερων. Επίσης, ελάχιστη 
συμμετοχή έχουν τα Υδρακάρεα και τα Μαλάκια. 
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Πίνακας 4-8. Κατάλογος των 50 ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων που βρέθηκαν 
στους σταθμούς δειγματοληψίας. 

Ταξινομικές ομάδες βενθικών ασπονδύλων
Annelida/ 
Δακτυλιοσκώληκες 
 
1. Piscicolidae 
2. Hirudinidae 
3. Oligochaeta 

Platyhelminthes/ 
Πλατυέλμινθες 

 
4. Dugesiidae 

Mollusca/ Μαλάκια 
Bivalvia/ Δίθυρα 

 
5. Sphaeriidae 
 

Gastropoda/ 
Γαστερόποδα 
 

6. Hydrobiidae 
7. Neritidae 
8. Melanopsidae 

 
Crustacea 

Ampipoda/ 
Αμφίποδα 
 

9. Niphargidae 
 

Isopoda/ Ισόποδα 

10. Asellidae 
11. Ostracoda/ 

Οστρακώδη 
12. Copepoda/ 

Κωπήποδα 
 

Hexapoda/ Εξάποδα 
Insects/Έντομα 

 
Plecoptera/ 
Πλεκόπτερα 

13. Nemuridae 

14. Leuctridae 
15. Taeniopterygidae 

 
Ephemeroptera/ 
Εφημερόπτερα 

 
16. Heptageniidae 
17. Caenidae 
18. Baetidae 

 
Hemiptera/ Ημίπτερα 

 
19. Gerridae 
20. Mesoveliidae 
 

Coleoptera/ 
Κολεόπτερα 

21. Dytiscidae 
22. Hydrophilidae 
23. Hydraenidae 
24. Gyrinidae 
25. Helodidae/Scirtidae 
26. Dryopidae 
27. Helophoridae 

 
Diptera/ Δίπτερα 

 
28. Limoniidae 
29. Tipulidae 
30. Pediciidae 
31. Tabanidae 
32. Empididae 
33. Simuliidae 
34. Dixidae 
35. Stratyomyidae 
36. Ceratopogonidae 
37. Chironomidae(not 

red) 
38. Psychodidae 
39. Anthomyidae 
40. Cecidomyidae 

 
Trichoptera/ Τριχόπτερα 

41. Rhyacophilidae 

42. Philopotamidae 
43. Glossosomatidae 
44. Hydroptilidae 
45. Polycentropodidae 
46. Limnephilidae 
47. Lepidostomatidae 
48. Sericostomatidae 

 
Acari/ Ακάρεα 

49. Hydracnidia 
 

50. Nematoda/ 
Νηματώδεις
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 Η ομάδα που δεν αναφέρθηκε ακόμη είναι οι Πλατυελμινθες, που 
εμφανίζονται με πολύ μικρή αφθονία μόνο στην Καρωτή και την Άνω Σύμη. Τέλος, η 
παρουσία των Ισόποδων, Γαστερόποδων, Διθύρων και Ημίπτερων είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη ή λείπει στους 4 σταθμούς γι’ αυτό και δεν επιλέχθηκαν να 
απεικονιστούν στο Σχήμα 4-2.   

 

Σχήμα 4-1. Ποσοστιαία αφθονία των βασικών ταξινομικών ομάδων ανά σταθμό δειγματοληψίας. 
Απεικονίζονται μόνο αυτές με αφθονία >1% (KA- Καρωτή, M- Μούντρος, AS- Άνω Σύμη, K- 
Κουρούτες). 

 Στον Πίνακα 4-9 παρουσιάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι 
βιοκοινωνίες των σταθμών. Μαζί με τη ποσοστιαία αφθονία των τάξων που 
βαθμονομήθηκαν, καταγράφεται και ο βαθμός ευαισθησίας τους στη ρύπανση 
σύμφωνα με το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης (Artemiadou et al. 2005). 
 Οι ευαίσθητες οικογένειες των Πλεκόπτερων απαντήθηκαν με 3 
αντιπροσώπους, παρόντες και οι τρεις στους σταθμούς Mούντρος και Άνω Σύμη. 
Στη Καρωτή βρέθηκαν μόνο τα Leuctridae ενώ στις Κουρούτες τα Nemouridae και 
Taeniopterigiidae. 
  Από τα Εφημερόπτερα συλλέχθηκαν 3 οικογένειες διαφορετικής 
ευαισθησίας. Η πιο άφθονη ήταν η ανθεκτική Baetidae με υψηλότερη αφθονία στο 
σταθμό Καρωτή, έπειτα στον Μούντρο και την Άνω Σύμη. Στο σταθμό Κουρούτες 
δεν συλλέχθηκαν άτομα αυτής της ομάδας.  
 Όσον αφορά τα Τριχόπτερα συλλέχθηκαν διαφορετικοί αντιπρόσωποι σε 
κάθε σταθμό. Πέντε οικογένειες ευαίσθητες από τις συνολικά εννέα απαντήθηκαν 
στο σταθμό Άνω Σύμη, δύο στις Κουρούτες και μία στο Μούντρο. Στη Καρωτή  
συλλέχθηκαν τέσσερις οικογένεις διαφορετικής ευαισθησίας.  
 Τα Δίπτερα ήταν η πιο ποικίλη ομάδα σε όλους τους σταθμούς, με τις 
περισσότερες οικογένειες στο σταθμό Καρωτή (10 από τις 11). Κοινή παρουσία 
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είχαν τα Chironomidae με υψηλές αφθονίες και τα Ceratopogonidae όμως με μικρά 
ποσοστά. Ενδιαφέρον έχει η μέτριας ευαισθησίας οικογένεια Simuliidae που 
παρουσίασε υψηλή αφθονία στο σταθμό Καρωτή (14,3%) και έπειτα στην Άνω Σύμη 
(4%). Στον Mούντρο ήταν περιορισμένη η παρουσία της (0,5%), ενώ απουσίαζε 
πλήρως από τις Κουρούτες.   
 
Πίνακας 4-9. Ποσοστιαία αφθονία των τάξων που βαθμονομήθηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό 
Σύστημα Αξιολόγησης (Artemiadou et al. 2005). Με διαφορετικό χρωματισμό και αρίθμηση 
διακρίνεται η ευαισθησία του κάθε τάξου (1= ανθεκτικές ομάδες, 2= μετρίως ευαίσθητες, 3= 
ευαίσθητες). Συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια Melanopsidae χωρίς κατάταξη ευαισθησίας. 

  
 

  Σταθμοί 
Ευαισθησία Taxa KA M AS K 

3 
Plecoptera 

Nemouridae 0 0,48 3,63 3,05 

3 Leuctridae 11,17 0,97 15,10 0 
3 Taeniopterigiidae 0 1,64 0,19 0,06 
3 

Ephemeroptera 
Heptageniidae 0 0,10 0,09 0 

2 Caenidae 1,96 0,19 0 0 
1 Baetidae 38,72 23,84 4,01 0 
3 

Trichoptera 

Rhyacophilidae 0 0 0,09 0 
3 Philopotamidae 0 0 0,65 0 
2 Hydropsychidae 0,12 0 0 0 
3 Glossosomatidae 0,68 0 0 0 
1 Hydroptilidae 2,29 0 0 0 
3 Polycentropodidae 0,12 0 0 0,06 
3 Limnephilidae 0 0,19 1,49 1,16 
3 Lepidostomatidae 0 0 0,09 0 
3 Sericostomatidae 0 0 0,09 0 
1 

Diptera 

Pediciidae7 0,39 0 0 0 
1 Limoniidae 0,27 0,10 0,19 0 
1 Tipulidae  0,03 0 0 0 
2 Tabanidae 0,03 0 0 0,06 
2 Empididae 0,03 0 0,93 0 
2 Simuliidae  14,35 0,48 4,01 0 
3 Dixidae 0,33 0 0 0 
2 Stratiomyidae 0 0,19 0,09 0 
2 Ceratopogonidae  1,58 0,87 1,77 3,99 
1 Chironomidae (not 15,57 32,34 33,74 50,89 

                                                           
7 Να σημειωθεί ότι στη λίστα με τα τάξα που ανήκουν στο Ε.Συ.Α (Artemiadou & Lazaridou 2005) 
έγινε προσθήκη της οικογένειας Διπτέρων Pediciidae. Μέχρι πρόσφατα κάποιοι συγγραφείς τη 
θεωρούσαν σαν υποοικογένεια εντός της οικογένειας Limoniidae. Σύμφωνα με την κλείδα των Oscoz 
et al. (2011) που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για την ταξινόμηση των οργανισμών, τελευταία 
υπάρχει μια γενική συμφωνία να θεωρείται ξεχωριστή οικογένεια. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 
δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα η βιολογία της οικογένειας αυτής από τα Limoniidae, επομένως 
χειριστήκαμε τους οργανισμούς αυτούς σαν ένα ξεχωριστό τάξα που έλαβε την ίδια βαθμολογία με 
τα Limoniidae.   



85 
 

red)  

2 Psychodidae 0,03 0 0 0 
1 

Coleoptera 

Dytiscidae  0,68 2,51 2,33 0,17 
1 Hydrophilidae 0,03 0 0,37 0 
3 Hydraenidae 0,74 0,10 0,09 0 
3 Gyrinidae 0,12 0 0 0 

3 Helodidae/ 
Scirtidae 1,01 0 3,17 0 

2 Dryopidae 0,09 0 0 0 
2 Helophoridae 0 0 0,09 0 
1 Isopoda Asellidae 0 0 0 0,06 
1 Bivalvia Sphaeriidae 0,09 0 0 0,33 
1 

Hemiptera 
Gerridae 0,03 0 0 0 

1 Mesoveliidae 0 0 0 0,06 
2 

Gastropoda 
Hydrobiidae 0,09 0,19 0 0 

2 Neritidae 0,03 0 0 0 
  Melanopsidae8 0,38 0 0 0 
2 Platyhelminthes Dugesiidae 0,18 0 0,75 0 
2 

Annelida 
Piscicolidae 0,03 0 0,09 0 

1 Hirudinidae 0 0 0 0,06 
1 Oligochaeta 1,72 33,78 12,86 29,84 
1 Arachnida Hydracarina 5,82 0,10 2,14 0,66 
1 Crustacea Ostracoda 1,66 1,93 1,68 9,30 

 
 Η τάξη των Κολεόπτερων παρουσιάστηκε με 7 οικογένειες, με κοινή 
παρουσία σε όλους τους σταθμούς των ανθεκτικών στη ρύπανση Dytiscidae. Αυτή 
είναι η μόνη οικογένεια που απαντήθηκε στο σταθμό Κουρούτες. Οι 3 οικογένειες 
με ευαισθησία στη ρύπανση Hydraenidae, Gyrinidae, Helodidae/ Scirtidae, 
βρέθηκαν στο σταθμό Καρωτή, δύο από αυτές στην Άνω Σύμη, μία στον Μούντρο. 
 Οι Δακτυλιοσκώληκες είχαν τρεις αντιπροσώπους και μόνο η ομάδα των 
Ολιγόχαιτων, χαμηλής ευαισθησίας στη ρύπανση,  είχε κοινή παρουσία και στους 
τέσσερις σταθμούς. Μεγάλες αφθονίες είχε ο Μούντρος (33,8%), οι Κουρούτες 
(30%) και η Άνω Σύμη (12,9%).  
  Ισόποδα συναντήθηκαν μόνο στις Κουρούτες με την οικογένεια Asellidae. 
Από τα Μαλάκια, αντιπρόσωπος των Διθύρων (Sphaeridae) βρέθηκε στην Καρωτή 
και στις Κουρούτες, ενώ τα Γαστερόποδα απουσίαζαν εντελώς από τις Κουρούτες 
και την Άνω Σύμη. Στην Καρωτή συναντήθηκαν 3 οικογένειες με μέτρια ευαισθησία 
ενώ στον Μούνδρο μόνο η Hydrobiidae.  
 

                                                           
8 Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί και μια παράλειψη που εντοπίστηκε στο Ε.Συ.Α και αφορά την 
οικογένεια Γαστερόποδων Melanopsidae, η οποία καταγράφηκε στο σταθμό Καρωτή. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία τα άτομα που συλλέχθηκαν ανήκουν στο γένος Melanopsis, και στην Κρήτη έχει 
καταγραφεί επίσημα ένα είδος, το M. praemorsa (=buccinoidea, Tchernov 1973) από τον P. Subai στα 
Φαλάσερνα (coll. GLAUBRECHT, leg. Subai 1981) (Glaubrecht 1993).   
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Ακολούθως, παρουσιάζονται οι οικογένειες ή ανώτερες ταξινομικές ομάδες 
(π.χ. Ολιγόχαιτοι, Οστρακώδη) των βενθικών μακροασπονδύλων αφού 
διαχωρίστηκαν ανάλογα με την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητά τους στη ρύπανση 
σύμφωνα με το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης (Πίνακας 7-4- Παράρτημα ΙΙ). Οι 
τρεις κατηγορίες στις οποίες κατατάχτηκαν, όπως αναφέρθηκε στη μεθοδολογία, 
ήταν: 

 
 Ευαίσθητες: (HS_Τaxa)  
  Μετρίως ευαίσθητες: (MS_Τάξα)  
  Ανθεκτικές: (LS_Τάξα) 
 
 Σύμφωνα με to Σχήμα 4-5 παρατηρούμε ότι σε όλους τους σταθμούς η 
πλειοψηφία των ατόμων που συλλέχθηκαν ανήκουν σε ανθεκτικά στη ρύπανση 
τάξα. Ταυτόχρονα, σε όλους τους σταθμούς η συμμετοχή των μέτριας ευαισθησίας 
οικογενειών είναι περιορισμένη. Παρόλαυτα μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν στο 
σταθμό Καρωτή και ακολούθως στην Άνω Σύμη. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αφθονία σε οικογένειες ευαίσθητες σε συνθήκες ρύπανσης είχε ο σταθμός της Άνω 
Σύμης (AS) με ποσοστό 32%. Η μικρότερη τους αφθονία υπολογίστηκε για τον 
σταθμό Κουρούτες (περίπου 6%) και τον Μούντρο (περίπου 4%).  

 

Σχήμα 4-2. Ποσοστιαία αφθονία βενθικών μακροασπονδύλων με βάση την ευαισθησία τους στη 
ρύπανση σύμφωνα με το E.Συ.Α. για κάθε σταθμό δειγματοληψίας (KA- Καρωτή, M- Μούντρος, 
AS- Άνω Σύμη, K- Κουρούτες). 

 Όσον αφορά τον αριθμό των ταξινομικών ομάδων, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ανθεκτικών συναντήθηκε στο σταθμό Κουρούτες (60%), ενώ το μικρότερο στην 
Άνω Σύμη (30%) (Σχήμα 4-6). Μελετώντας τα ποσοστά παρουσίας των ευαίσθητων 
ταξινομικών ομάδων, παρατηρούμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία παρουσία στην Άνω 
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Σύμη (42%), ακολούθως στον Μούνδρο (33%), τις Κουρούτες (26%) και τέλος στην 
Καρωτή (22%).  

 

Σχήμα 4-3. Ποσοστά ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων με βάση την ευαισθησία 
τους σύμφωνα με το E.Συ.Α. για κάθε σταθμό δειγματοληψίας (KA- Καρωτή, M- Μούντρος, AS- 
Άνω Σύμη, K- Κουρούτες) 

  Συγκρίνοντας, τα ποσοστά των ταξινομικών ομάδων με βάση την 
ευαισθησία τους και την αφθονία τους είδαμε ότι σε όλους τους σταθμούς τα 
ποσοστά αφθονίας των ανθεκτικών τάξα σε σχέση με τα τάξα μέτριας ή μικρής 
ευαισθησίας είναι πολύ μεγαλύτερα από το αντίστοιχο ποσοστό του πλήθους των 
ανθεκτικών ταξινομικών ομάδων. Δηλαδή, σε όλους τους σταθμούς η πλειοψηφία 
των ατόμων των βενθικών μακροασπονδύλων ανήκαν σε ανθεκτικές ταξινομικές 
ομάδες ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα τάξα 
μέτριας ευαισθησίας, ενώ έχουν μικρή αφθονία, έχουν αναλογικά μεγαλύτερο 
ποσοστό αντιπροσωπευτικών τάξων. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των 
ταξινομικών ομάδων ανάλογα με την ευαισθησία τους παρουσίασε μεγαλύτερη 
ισοκατανομή μεταξύ των τριών κατηγοριών, απ’ ότι τα ποσοστά αφθονίας αυτών. 

 

4.4.2. Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας με βάση τα βενθικά 
μακροασπόνδυλα 

 
 Ακολουθώντας το πρωτόκολλο των Chatzinikolaou et al. (2006), οι σταθμοί 
χαρακτηρίστηκαν ως «πλούσιοι». Δεδομένης όμως της ιδιαιτερότητας του Υδατικού 
Διαμερίσματος της Κρήτης, όπως έχει αναλυθεί ήδη στο κεφάλαιο «Περιγραφή 
περιοχών μελέτης», χρησιμοποιήθηκαν και οι περιγραφείς του HESY2 (HES και 
AHES) που αντιστοιχούν στο «φτωχό» ενδιαίτημα. Στον παρακάτω Πίνακα (4-9) 
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λοιπόν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας 
των μελετώμενων σταθμών με βάση το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης HESY-2 
λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές HES και AHES που αντιστοιχούν στο πλούσιο- R και 
φτωχό-P ενδιαίτημα. Στον πίνακα σημειώνεται και ο μεσογειακός τύπος ποταμού 
RM στον οποίο κατατάχθηκε ο κάθε σταθμός. Οι τιμές HES, AHES και Semi-HES 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7-10 στο Παράρτημα II.  

Πίνακας 4-10. Εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας ανά σταθµό δειγµατοληψίας και τύπου 
δειγματολήπτη με βάση το Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης 2(HESY2) για πλούσιο- R και φτωχό- P 
ενδιαίτημα. Ο χρωµατισµός ακολουθεί τη πενταβάθµια κλίµακα που προτείνει η Oδηγία 
2000/60/ΕΚ. 

Σταθμός 
Κωδ. 

Σταθμού 
Δειγματο-

λήπτης 
Αριθμός 

δειγμάτων 
Πλούσιο/Φτωχό 

ενδιαίτημα HESY2 
Οικολογική 

ποιότητα 
Μεσογειακός 

τύπος RM 

Καρωτή KA_sco scoop 6 R 0,78 Καλή 2 

Μούντρος  M_sco scoop 6 R 0,7 Καλή 5 

Άνω Σύμη AS_sco scoop 6 R 0,7 Καλή 4 

Κουρούτες K_sco scoop 6 R 0,4 Ελλιπή 5 

Καρωτή KA_net net 3 R 0,67 Μέτρια 2 

Μούντρος  M_net net 3 R 0,6 Μέτρια 5 

Άνω Σύμη AS_net net 3 R 0,8 Καλή 4 

Κουρούτες K_net net 3 R 0,5 Μέτρια 5 

Καρωτή KA_sco scoop 6 P 1 Υψηλή 2 

Μούντρος  M_sco scoop 6 P 0,9 Καλή 5 

Άνω Σύμη AS_sco scoop 6 P 1 Υψηλή 4 

Κουρούτες K_sco scoop 6 P 0,6 Μέτρια 5 

Καρωτή KA_net net 3 P 1 Υψηλή 2 

Μούντρος  M_net net 3 P 0,8 Καλή 5 

Άνω Σύμη AS_net net 3 P 0,9 Υψηλή 4 

Κουρούτες K_net net 3 P 0,7 Καλή 5 

 

 Η καταγραφή του πλούτου των ενδιαιτημάτων (Chatzinikolaou et al. 2006) 
των σταθμών δειγματοληψίας, τα κατέταξε σαν «πλούσια». Σύμφωνα με αυτή τη 
κατάταξη, με τη χρήση του δειγματολήπτη σέσουλα, οι σταθμοί Καρωτή, Μούντος 
και Άνω Σύμη χαρακτηρίστηκαν με Καλή ποιότητα και ο σταθμός Κουρούτες με 
Ελλιπή ποιότητα. Με το δειγματολήπτη Απόχη παρατηρούμε διαφορές στην 
κατάταξη καθώς, οι σταθμοί Kαρωτή και Mούντρος έλαβαν κατώτερη ποιότητα 
(Μέτρια), ενώ οι Κουρούτες (K) ανέβηκαν σε Μέτρια ποιότητα. Ο σταθμός Άνω Σύμη 
έλαβε την ίδια κατάταξη (Καλή) και με τις 2 μεθόδους, παρόλο που η τιμή του 
δείκτη HESY2 ήταν διαφορετική (0,7 σέσουλα- 0,8 απόχη). 

 Στη περίπτωση που τα ενδιαιτήματα χαρακτηρίστηκαν ως φτωχά,  
παρατηρούμε όπως αναμενόταν αλλαγή στη κατάταξη των σταθμών. Συγκεκριμένα, 
οι σταθμοί Καρωτή και Άνω Σύμη, έλαβαν Υψηλή ποιότητα και ο Μούντρος Καλή 
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ποιότητα και με τις δύο μεθόδους. Παρόλη την κοινή κατάταξη, στους σταθμούς  
Mούνδρος και Άνω Σύμη, ο δειγματολήπτης σέσουλα έλαβε μεγαλύτερο σκορ του 
δείκτη HESY2 σε σχέση με την απόχη (0,9- 0,8 και 1- 0,9 αντίστοιχα για κάθε 
σταθμό). Ο σταθμός Κουρούτες αντίστοιχα ανέβηκε μια κλάση ποιότητας, δηλαδή 
στη Μέτρια με τη σέσουλα και σε Καλή με την απόχη.  
  

4.5. Σύγκριση των δύο δειγματοληπτικών μεθόδων 
 

4.5.1. Ταξινομικές ομάδες και αφθονία 
  
 Στο σχήμα 4-3, βλέπουμε τον αριθμό των βαθμονομημένων τάξα που 
συλλήφθηκαν με κάθε δειγματοληπτική μέθοδο στους τέσσερις μελετώμενους 
σταθμούς, καθώς και το σύνολο των συλληφθέντων τάξα και με τις δύο μεθόδους. 
Η συνολική αφθονία σε κάθε σταθμό παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-4. Τα δεδομένα 
σχετικής αφθονίας των 46 ταξινομικών ομάδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του δείκτη HESY2 καταγράφονται στον Πίνακα 7-11 στο Παράρτημα ΙΙΙ.  
 Περισσότερες ταξινομικές ομάδες συλλέχθηκαν στο σταθμό της Καρωτής 
(32) και ακολουθούν η Άνω Σύμη (26), ο Μούντρος (18) και τέλος οι Κουρούτες (15). 
Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους στη Καρωτή 26 τάξα συνέλεξε η σέσουλα (scoop) 
και 25 η απόχη (net). Στην Άνω Σύμη περισσότερα τάξα κατεγράφησαν με την απόχη 
σε σχέση με τη σέσουλα (24-21 αντίστοιχα). Τέλος, στους σταθμούς Μούντρος και 
Κουρούτες περισσότερα τάξα συνέλεξε η σέσουλα (15 και 14 αντίστοιχα) σε σχέση 
με την απόχη (13 και 10 αντίστοιχα). Όπως συμπεραίνεται σε όλους τους σταθμούς, 
καμία δειγματοληπτική μέθοδος δε κατέγραψε αντιπροσωπευτικά τη 
μακροασπόνδυλη πανίδα.  
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Σχήμα 4-4. Αριθμός ταξινομικών ομάδων ανά σταθμό δειγματοληψίας και ανά τύπο 
δειγματολήπτη- scoop (σέσουλα) και net (απόχη). 

 Παρακάτω, στα Γραφήματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 παρουσιάζονται τα 
θηκογράμματα (box-Whisker plots) με τη κατανομή του αριθμού των τάξα στους 
σταθμούς δειγματοληψίας, ανάμεσα στις δύο μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 
Περισσότερα τάξα ανά δείγμα συλλέχθηκαν με την απόχη σε όλες τις θέσεις εκτός 
τις Κουρούτες. Έπειτα από δοκιμασία One-way ANOVA ή μη παραμετρικού τεστ 
Kruskal-wallis όπου ήταν απαραίτητο, φάνηκε ότι αυτές οι διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικές.    
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Γραφήματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5. Αριθμός συλληφθέντων τάξα για κάθε δειγματοληπτική 
συσκευή για κάθε ποτάμι. H γραμμή εντός του κουτιού δηλώνει τη διάμεσο, τα όρια του κουτιού 
δηλώνουν τo 25% και 75% των τιμών, τα άκρα εκτός του κουτιού δηλώνουν τις μέγιστες και 
ελάχιστες τιμές. Οι ακραίες τιμές δηλώνονται από την κουκίδα. 
 
 Όσον αφορά τη συνολική αφθονία των βενθικών μακροασπονδύλων, στο 
Σχήμα 4-4 βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων συλλέχθηκε με την απόχη 
στη θέση Καρωτή (2.575 άτομα) και ο μικρότερος αριθμός ατόμων, συλλέχθηκε με 
το δειγματολήπτη σέσουλα στο σταθμό της Άνω Σύμης (339 άτομα). Στις θέσεις 
Καρωτή και Άνω Σύμη υπερισχύει ο δειγματολήπτης με τη μορφή διχτυού (net), ενώ 
στις θέσεις Μούντρος και Κουρούτες ισχύει το αντίστροφο.  
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Σχήμα 4-5. Απόλυτη αφθονία βενθικών μακροασπονδύλων ανά σταθμό δειγματοληψίας και τύπο 
δειγματολήπτη. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα θηκογράμματα (box-Whisker plots) με τη 
κατανομή της αφθονίας ανά δείγμα (Γραφήματα 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10). Και στους 
τέσσερις σταθμούς οι μέσες τιμές ανά δείγμα με το δειγματολήπτη σέσουλα είναι 
μικρότερες απ΄ ότι με την απόχη. Η δοκιμασία One-way ANOVA έδειξε ότι 
σημαντική είναι η διαφορά της αφθονίας ανάμεσα στις δύο μεθόδους στο σταθμό 
της Καρωτής (p-value= 0.005, F=15.54) και στη συνολική αφθονία στο σύνολο των 
σταθμών (p-value= 0.009, F=7,44), το οποίο ίσως οφείλεται στη μεγάλη διαφορά 
των αφθονιών των δειγμάτων της Καρωτής. 
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Γραφήματα 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10. Αφθονία των συλληφθέντων ατόμων για κάθε δειγματολήπτη 
για κάθε θέση δειγματοληψίας. H γραμμή δηλώνει τη διάμεσο, τα όρια του κουτιού δηλώνουν τo 
25% και 75% ποσοστό των τιμών, τα άκρα εκτός του κουτιού δηλώνουν τις μέγιστες και ελάχιστες 
τιμές. Οι ακραίες τιμές συμβολίζονται με την κουκίδα. Με αστερίσκο συμβολίζονται οι στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σύμφωνα με την δοκιμασία One-Way ANOVA.  
 
  
 Για την περαιτέρω διερεύνηση της διαφορετικής απόδοσης των δύο 
μεθόδων και δειγματοληπτικών εργαλείων συγκρίθηκαν τα ποσοστά των κυρίαρχων 
τάξα, των αποκλειστικών τάξα που συνέλεξε ο κάθε ένας και 3 δείκτες ποικιλότητας. 
 

4.5.2. Κυρίαρχα τάξα 
 
 Αποτελώντας ακόμη ένα στοιχείο ποικιλότητας, σημειώθηκαν τα κυρίαρχα 
τάξα με σχετική αφθονία >5% που συνέλεξε ο κάθε δειγματολήπτης σε κάθε 
σταθμό. Στο Πίνακα 4-11 βλέπουμε ότι οι σχετικές αφθονίες των πιο άφθονων τάξα 
δεν ήταν ίσες μεταξύ των μεθόδων, όμως δεν εμφανίζεται κάποιο πρότυπο μεταξύ 
των σταθμών. Εντυπωσιακή είναι και η κυριαρχία των Chironomidae στις Κουρούτες 
με ποσοστό αφθονίας 64,32% με τον δειγματολήπτη σέσουλα, έναντι 14% με τη 
σέσουλα.  Αυτή η οικογένεια Διπτέρων επίσης είχε διπλάσια αφθονία με την απόχη 
στην Άνω Σύμη, ενώ στην Καρωτή περισσότερα συνέλεξε η σέσουλα. Αντίστοιχα, οι 
Ολιγόχαιτοι είχαν μεγαλύτερη αφθονία στο Μούνδρο με τη σέσουλα (42,2% έναντι 

* 
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20,8%), ενώ στις Κουρούτες με την απόχη (55,3% έναντι 20,9%). Επίσης, μεγάλη 
διαφορά κατεγράφη για τα Εφημερόπτερα Baetidae, με την απόχη να συλλέγει 
περισσότερα άτομα στην Καρωτή και τον Μούντρο. Τέλος, σημαντική είναι η 
διαφορά μεταξύ των μεθόδων στο σταθμό Καρωτή στη συλλογή των Διπτέρων 
Simullidae (4,14% σέσουλα- 17,44% απόχη). 
 
Πίνακας 4-11. Σύγκριση αφθονίας των κυρίαρχων τάξα ανάμεσα στις δύο δειγματοληπτικές 
τεχνικές. Συμπεριλήφθησαν μόνο τα τάξα με αφθονία >5% επί της συνολικής σε κάθε σταθμό 
(scoop= σέσουλα, net= απόχη). 

 
 

4.5.3. Αποκλειστικά τάξα 
 
 Τέλος, ελέγχθηκε ποια τάξα βρέθηκαν αποκλειστικά στα δείγματα κάποιου 
από τους δύο δειγματολήπτες και μετρήθηκαν 9 διαφορετικά τάξα για τον κάθε 
ένα. Στον παρακάτω Πίνακα (4-12) καταγράφονται αυτά μαζί με τις ποσοστιαίες 
αφθονίες τους. Όλες αυτές οι οικογένειες έχουν πολύ μικρές αφθονίες και μπορούν 
να θεωρηθούν σπάνιες στη συνολική πανίδα των σταθμών, επομένως δεν είναι 
δυνατό να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για την προτίμηση του κάθε 
δειγματολήπτη στη συλλογή κάποιων συγκεκριμένων ομάδων βενθικών 
μακροασπονδύλων. Να σημειωθεί παράλληλα ότι οι περισσότερες οικογένειες που 
αποκλειστικά συνέλεξε την απόχη ανήκουν στα Τριχόπτερα, ενώ οι περισσότερες με 
τη σέσουλα ανήκουν στη τάξη των Διπτέρων. 

 

 

 

 

 

%scoop %net %scoop %net %scoop %net %scoop %net %scoop %net
Nemouridae 1,44 1,33 8,52 1,98 1,29 7,90
Leuctridae 6,10 8,77 12,05 10,85 26,89 12,16
Baetidae 11,80 29,87 29,61 41,34 16,72 34,80 6,23 3,65

Simuliidae 1,28 11,92 4,14 17,44 1,97 5,62
Chironomidae 

(not red) 41,87 20,91 20,58 13,95 31,69 33,33 21,31 45,14 64,32 14,55

Oligochaeta 19,74 11,70 42,20 20,83 12,79 15,05 20,68 55,30
Hydracarina 3,38 3,13 11,54 4,03
Ostracoda 4,89 2,74 7,65 13,93

Κουρούτες
Taxa

Σύνολο Καρωτή Μούντρος Άνω Σύμη
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Πίνακας 4-12. Αποκλειστικά συλληφθέντα τάξα για το σύνολο των δειγμάτων από τον κάθε 
δειγματολήπτη και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην συνολική αφθονία των βενθικών 
μακροασπονδύλων. 

scoop net %scoop %net 
Tipulidae       Rhyacophilidae   0,03 0,02 

Tabanidae Hydropsychidae 0,07 0,09 
Stratiomyidae Polycentropodidae 0,10 0,12 
Psychodidae Lepidostomatidae 0,03 0,02 

Helophoridae Sericostomatidae 0,03 0,02 
Asellidae Gyrinidae 0,03 0,09 
Neritidae Dryopidae 0,03 0,07 

Mesoveliidae Gerridae 0,03 0,02 
Hirudinidae Piscicolidae 0,03 0,05 

 

4.5.4. Δείκτες ποικιλότητας  
 
 Στη συνέχεια με σκοπό την περαιτέρω σύγκριση των δύο μεθόδων, 
υπολογίστηκαν κάποιοι δείκτες ποικιλότητας οι μέσες τιμές των οποίων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-13 και η κατανομή τους για κάθε σταθμό στα 
θηκογράμματα των Γραφημάτων 4-11, 4-12, 4-13. Και οι τρεις δείκτες που 
παρουσιάζονται έλαβαν μεγαλύτερη τιμή για τον δειγματολήπτη σέσουλα για το 
σταθμό Καρωτή και Άνω Σύμη, ενώ το αντίστροφο συνέβη στα άλλα δύο ποτάμια. 
Υψηλότερη ποικιλότητα Shannon καταγράφηκε στην Άνω Σύμη (2,267) και στην 
Καρωτή (2,189) με τη χρήση της σέσουλας, ενώ η μικρότερη στις Κουρούτες (1,098) 
με τη σέσουλα. Όσον αφορά την ισοκατανομή των τάξα οι δύο μέθοδοι διέφεραν 
αρκετά, όπως φάνηκε από τις τιμές του δείκτη Pielou-J. Οι μεγαλύτερες διαφορές 
υπολογίστηκαν για την Άνω Σύμη (0,744 scoop- 0,619 net) και τις Κουρούτες (0,427 
scoop- 0,609 net). Τέλος, η αντιστροφή του δείκτη κυριαρχίας Simpson (1-D) έλαβε 
τη μεγαλύτερη τιμή για την Άνω Σύμη (0,848) και την Καρωτή (0,832) με τη σέσουλα 
ενώ στο Μούντρο και τις Κουρούτες μεγαλύτερη τιμή του δείκτη μετρήθηκε με την 
απόχη (0,763 και 0,645 αντίστοιχα).  
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Πίνακας 4-13. Δείκτες ποικιλότητας για τα δείγματα από τους τέσσερις σταθμούς και με τις δύο 
μεθόδους (scoop- σέσουλα και net- απόχη). 

Σταθμός Τύπος 
 δειγματολήπτη Shannon_H Pielou-_J Simpson_1-D 

Καρωτή 
scoop 2,189 0,671 0,832 

net 1,872 0,581 0,763 

Μούντρος 
   scoop 1,435 0,529 0,69 

net 1,517 0,591 0,763 

Άνω Σύμη 
scoop 2,267 0,744 0,848 

net 1,942 0,619 0,75 

Κουρούτες 
scoop 1,098 0,427 0,535 

net 1,4 0,609 0,645 
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Γραφήμα 4-11, 4-12, 4-13. Θηκογράμματα (Box-whisker plots) με την κατανομή των δεικτών 
ποικιλότητας Shannon, Pielou, Simpson για τις 4 θέσεις δειγματοληψίας και τις δύο μεθόδους. H 
έντονη γραμμή δηλώνει τη διάμεσο, τα όρια του κουτιού δηλώνουν τo 25% και 75% ποσοστό των 
τιμών, τα άκρα εκτός του κουτιού δηλώνουν τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Οι ακραίες τιμές 
δηλώνονται από την κουκίδα (AS- Άνω Σύμη, K- Κουρούτες, KA- Καρωτή, M- Μούντρος, net- 
Απόχη, scoop- σέσουλα). 
 

4.5.5. Ανάλυση αραιοσύστασης 
 

  Καμπύλες συσσώρευσης ειδών (Species accumulation curves) 
 

 Οι καμπύλες συσσώρευσης ειδών για τα 4 ποτάμια δείχνουν το ρυθμό με 
τον οποίο νέα τάξα προστίθενται στην κοινότητα τους  (Γραφήματα 4-14, 4-15, 4-16, 
4-17). Παρατηρούμε, ότι με εξαίρεση τον δειγματολήπτη απόχη στις Κουρούτες 
καμία μέθοδος δεν φάνηκε να συλλέγει όλα τα αναμενόμενα τάξα στα 6 ή 3 
δείγματα που προβλέπεται από την εκάστοτε μέθοδο (Σέσουλα- Δίχτυ). Επίσης, 
στον ίδιο αριθμό δειγμάτων στα ποτάμια Καρωτή, Μούντρος και Άνω Σύμη ο 
δειγματολήπτης Απόχη συλλέγει περισσότερα τάξα. Στις Κουρούτες ισχύει το 
αντίθετο πρότυπο αλλά με πολύ μικρή διαφορά.  
 Εξετάζοντας τις καμπύλες συσσώρευσης λεπτομερέστερα, στη Καρωτή νέα 
είδη φαίνεται να σταματούν να προστίθενται στα 3 δείγματα με τη χρήση της 
απόχης, ενώ με την χρήση της σέσουλας η καμπύλη φαίνεται να σταθεροποιείται 
μετά τα 6 δείγματα. Όσον αφορά το Μούντρο, οι καμπύλες φαίνεται να 
σταθεροποιούνται και για τις δύο μεθόδους, με τη συλλογή ενός μικρού ακόμη 
αριθμού οργανισμών. Για το σταθμό της Άνω Σύμης, η κλίση της καμπύλης με το 
δειγματολήπτη απόχη είναι πολύ υψηλή στα 3 δείγματα όπου συγκεντρώνει 
περίπου 25 τάξα, ενώ η καμπύλη με τη σέσουλα φαίνεται πως ευθυγραμμίζεται στα 
6 δείγματα με μικρότερο όμως αριθμό συγκεντρωμένων τάξα. Αντίστροφα, στο 
σταθμό Κουρούτες η απόχη σταθεροποιείται στα 3 δείγματα με 10 περίπου τάξα και 
η καμπύλη με τη σέσουλα σχεδόν ευθυγραμμίζεται στα 6 δείγματα με 15 περίπου 
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τάξα. Συγκρίνοντας όμως την ολοκληρωμένη εφαρμογή των μεθόδων με 6-3 
δείγματα για τη Σέσουλα και η Απόχη αντίστοιχα, στην Καρωτή, το Μούντρο και τις 
Κουρούτες με τη μέθοδο της σέσουλας συλλέχθηκαν περισσότερα taxa ενώ το 
αντίθετο παρατηρήθηκε στο σταθμό Άνω Σύμη.  
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Γράφημα 4-14, 4-15, 4-16, 4-17. Καμπύλες συσσώρευσης ειδών βενθικών μακροασπονδύλων που 
έχουν συλλεχθεί με τους δύο δειγματολήπτες σέσουλα (scoop) και απόχη (net) στα μελετούμενα 
ποτάμια. 

 
Καμπύλες αραιοσύστασης (Rarefied curves)  
 

 Αυτή η ανάλυση παρουσίασε τον αριθμό των ειδών σαν μια συνάρτηση του 
αριθμού των ατόμων. Όταν η αφθονία κατά μήκος των καμπύλων αραιοσύστασης 
συγκρίθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της (Καρωτή: 20 άτομα, Μούντρος: 28 άτομα, 
Άνω Σύμη: 20 άτομα, Κουρούτες: 36 άτομα), προβλέφθηκε ότι ο μεγαλύτερος 
πλούτος ειδών στα ποτάμια Καρωτή, Κουρούτες και Μούντρος θα συλλεχθεί με την 
απόχη. Σε μεγαλύτερα επίπεδα αφθονίας > 300 άτομα, στην Καρωτή η απόχη 
συλλέγει περίπου 3 τάξα παραπάνω, στις Κουρούτες και Άνω Σύμη περίπου 2, ενώ 
στον Μούνδρο δεν εμφανίζεται διαφορά. Σε ακόμη μεγαλύτερη αφθονία, > 600 
άτομα, στην Άνω Σύμη, Καρωτή και στις Κουρούτες φαίνεται να μην υπάρχουν 
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων, ενώ στον Μούνδρο συλλέχθηκαν 2 
τάξα περισσότερα με τη σέσουλα. Παρακάτω στα Γραφήματα 4-18, 4-19, 4-20, 4-21 
ακολουθούν οι καμπύλες αραιοσύστασης. 

 
 
 
 
Γράφημα 4-18. Καμπύλη 
αραιοσύστασης για τη θέση 
Καρωτή με ελάχιστο δείγμα τα 
20 άτομα (Net- Απόχη, Scoop- 
Σέσουλα). 
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Γράφημα 4-19. Καμπύλη 
αραιοσύστασης για τη θέση 
Μούντρος με ελάχιστο δείγμα τα 
28 άτομα (Net- Απόχη, Scoop- 
Σέσουλα). 

 
 
 
 
 

 
 
Γράφημα 4-20. Καμπύλη 
αραιοσύστασης για τη θέση Άνω 
Σύμη με ελάχιστο δείγμα τα 20 
άτομα (Net- Απόχη, Scoop- 
Σέσουλα).   

 
 

 
 
 
Γράφημα 4-21. Καμπύλη 
αραιοσύστασης για τη θέση 
Κουρούτες με ελάχιστο δείγμα τα 
36 άτομα (Net- Απόχη, Scoop- 
Σέσουλα). 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.6. Συντελεστής μεταβλητότητας (Coefficient of variation-CV) 
 

 Σαν μέτρο της δειγματοληπτικής ακρίβειας των δύο μεθόδων υπολογίστηκε 
ο συντελεστής μεταβλητότητας CV%. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4-14, η συνολική 
αφθονία εμφάνισε τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα από όλους τους δείκτες. Όλοι οι 
υπόλοιποι δείκτες είχαν τιμές μικρότερες του 50% αλλά συνολικά, μεταξύ των 
δειγματοληπτικών εργαλείων, η αφθονία, ο αριθμός των τάξα και ο δείκτης HES 
έλαβαν μικρότερες τιμές CV σε όλους τους σταθμούς με την απόχη, δεν συνέβη 
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όμως το ίδιο με τον δείκτη ποικιλότητας Shannon όπου έλαβε μεγαλύτερες τιμές σε 
σχέση με τη σέσουλα. Πιο συγκεκριμένα, για τον αριθμό των συλληφθέντων τάξα η 
διακύμανση με τη σέσουλα ήταν 18,38- 42,90 και με την απόχη 7,53- 33,80. Στη 
συνολική αφθονία η σέσουλα είχε 51,49- 114,70 και η απόχη 22,53- 112,22  σε όλες 
τις θέσεις δειγματοληψίας. Για το δείκτη Shannon οι τιμές CV ήταν με το 
δειγματολήπτη απόχη 21,22 έως 31,13 και με τη σέσουλα από 11,08 έως 26,32. Οι 
τιμές του AHES ήταν αυτές με τη μικρότερη διακύμανση αλλά δεν εντοπίστηκε 
κάποια τάση μεταξύ των δύο μεθόδων. Ο δείκτης HES που είναι και αυτός τμήμα 
του HESY2 εμφάνισε μεγαλύτερη διακύμανση (11,55- 45,11 η απόχη και 24,20- 
44,74 σέσουλα). 

Πίνακας 4-14. Συντελεστές μεταβλητότητας- CV% πέντε δεικτών για τους τέσσερις σταθμούς 
δειγματοληψίας και τις δύο μεθόδους. 

  Καρωτή Μούντρος Άνω Σύμη Κουρούτες 

  scoop net scoop net scoop net scoop net 

Συνολική αφθονία 51,49 22,53 84,62 59,47 114,70 77,63 100,02 112,22 

Αριθμός Τάξα 30,99 8,81 20,20 12,50 42,90 33,80 18,38 7,53 
Δείκτης Shannon 17,87 21,22 11,08 22,73 22,62 31,13 26,32 26,54 

HES 31,87 11,55 34,40 32,32 44,74 45,11 24,20 18,60 
AHES 7,22 6,15 16,19 20,23 9,72 16,48 6,31 3,44 

 

4.6. Πολυπαραγοντικές αναλύσεις 
 

4.6.1. Ιεραρχική ομαδοποίηση- Clustering 
 
 Η ιεραρχική μέθοδος ομαδοποίησης (Cluster analysis) αξιολόγησε τις 
ομοιότητες μεταξύ των βιοκοινοτήτων των σταθμών βασιζόμενη στο συντελεστή 
ομοιότητας Bray-Curtis. Στην Εικόνα 4-4 απεικονίζεται το δενδρόγραμμα 
ταξιθέτησης με ομαδοποιημένα όλα τα δείγματα ανά σταθμό και μέθοδο. Βλέπουμε 
ότι σε καμία περίπτωση μια κοινότητα μακροασπονδύλων από κάποιον σταθμό δεν 
ομαδοποιήθηκε μαζί με την αυτή κάποιου άλλου σταθμού ανεξάρτητα από το 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε.  Δηλαδή τα δείγματα που συλλέχθηκαν μεταξύ των 
δύο εργαλείων ήταν περισσότερο όμοια εντός των σταθμών παρά μεταξύ τους.  
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Εικόνα 4-5. Δενδρόγραμμα των κοινοτήτων βενθικών μακροασπονδύλων των 36 δειγμάτων που 
συλλέχθηκαν από τις 4 θέσεις δειγματοληψίας. Τα χρωματισμένα κουτιά διακρίνουν τις κύριες 
ομάδες που διακρίθηκα. Με pool, run, riffle (A, B) σημειώνονται τα διαφορετικά 
μικροενδιαιτήματα και με M, AS, K, KA συμβολίζονται οι σταθμοί Μούντρος, Άνω Σύμη, 
Κουρούτες και Καρωτή αντίστοιχα. Με net και scoop συμβολίζονται οι μέθοδοι με την απόχη 
και τη σέσουλα αντίστοιχα.  

Εικόνα 4-4. Δενδρόγραμμα των κοινοτήτων των βενθικών μακροασπονδύλων που έχουν συλλεχθεί με τις 
δύο διαφορετικές μεθόδους από 4 σταθμούς. Χρησιμοποιήθηκαν λογαριθμημένα δεδομένα αφθονίας 
και ο δείκτης ομοιότητας ο Bray- Curtis. Με M, AS, K, KA συμβολίζονται οι σταθμοί Μούντρος, Άνω Σύμη, 
Κουρούτες και Καρωτή αντίστοιχα. Με net και scoop συμβολίζονται οι μέθοδοι με την απόχη και τη 
σέσουλα αντίστοιχα. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν όλα τα δείγματα.  Coph. Corr: 0,861. 
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 Στην Εικόνα 4-5 παρουσιάζεται η ομαδοποίηση με όλα τα δείγματα που 
συλλέχθηκαν.  Αναδείχτηκαν 3 μεγάλες ομάδες γύρω από τους σταθμούς Καρωτή 
(ομάδα 1), Κουρούτες (ομάδα 2) και Μούνδρος (ομάδα 3) στις οποίες 
διασκορπίστηκαν τα δείγματα της Άνω Σύμης. Εκτός των ομάδων αυτών έμειναν 
από ένα δείγμα riffle με το δειγματολήπτη σέσουλα από τον Μούντρο (MriffleAsco) 
και την Άνω Σύμη (ASriffleAsco), ένα δείγμα pool με τη σέσουλα από την Άνω Σύμη 
(ASpoolAsco) και ένα δείγμα riffle με τη σέσουλα από την Καρωτή (KAriffleBsco) που 
τοποθετήθηκε δίπλα αλλά εκτός της ομάδας της Καρωτής (ομάδα 1). Εντός των 
ομάδων αυτών δεν προέκυψε κάποια μικρότερη ομαδοποίηση εξαρτώμενη από τη 
χρήση του κάθε δειγματοληπτικού εργαλείου. Όμως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 
μικρών ομαδοποιήσεων σύμφωνα με το μεσοενδιαίτημα από το οποίο έχει 
προκύψει κάθε δείγμα. Σε κάθε μια από τις τρεις κύριες ομάδες, έχουν τοποθετηθεί 
μαζί κάποια δείγματα riffle, riffle-run, run-pool και pool μεταξύ τους.  

 

4.6.2. Μη Μετρική Πολυδιάστατη Διαβάθμιση - nMDS 
 
 Η ανάλυση διαβάθμισης των βενθικών κοινοτήτων με σχετικά μικρή τιμή 
stress 0.17, δεν έδειξε κάποια διαφορά ανάμεσα στις μεθόδους δειγματοληψίας. 
Στη πρώτη ανάλυση (Εικόνα 4-6) φαίνεται η ομαδοποίηση των 36 δειγμάτων από 
τους 4 σταθμούς και με τις δύο μεθόδους. Οι ελλείψεις που δεν 
αλληλεπικαλύπτονται θεωρούνται στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 
σημαντικότητας a = 0.05. Από τη προβολή στους 2 άξονες της MDS ξεχωρίζουν 3 
κύριες ομάδες συνάφειας. Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα 1 (KA) εντάσσονται όλα 
τα δείγματα από τη Καρωτή, μαζί με 2 δείγματα (run) από την Άνω Σύμη (ASrunBnet 
και ASrunBsco) και ένα (pool) με τη σέσουλα. Στην ομάδα 2 (Μ) ανήκουν όλα τα 
δείγματα από τον Μούντρο και μαζί ομαδοποιούνται και 4 δείγματα από την Άνω 
Σύμη, τα ASpoolBsco, ASrunAsco και τα ASriffleAsco, ASriffleBsco, ASriffleBnet, που 
βρίσκονται στα όρια της έλλειψης. Στην ομάδα 3 (Κ) ομαδοποιούνται μαζί με 
μεγάλη συγγένεια, όλα τα δείγματα από τις Κουρούτες. Κοντά σε αυτή την ομάδα 
έχει τοποθετηθεί και ένα δείγμα (pool) από την Άνω Σύμη με τη μέθοδο του 
διχτυού.  
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέγεθος των ελλείψεων που αποτελούν τα 
95% διαστήματα εμπιστοσύνης γύρω από το μέσο. Βλέπουμε ότι η ομάδα 3 
περιλαμβάνει μόνο δείγματα από τις Κουρούτες και η διάταξή τους στο χώρο είναι 
πολύ συνεκτική. Οι υπόλοιπες ελλείψεις παρουσιάζουν μικρότερη συνεκτικότητα. 
Στην ομάδα 2 με τα δείγματα από το Μούνδρο, η έλλειψη είναι λίγο πιο ευρεία, 
ακόμη περισσότερο στην ομάδα 3 με επίκεντρο τα δείγματα της Καρωτής και πολύ 
περισσότερο στην θεωρητική ομάδα 4 με τα διασκορπισμένα δείγματα της Άνω 
Σύμης. Επίσης, η ομάδα 1  που δεν αλληλεπικαλύπτεται με τις 2 και 3 θεωρείται 
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας  a = 0.05. 
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Εικόνα 4-1. Διάγραμμα πολυδιάστατης διάταξης (MDS) με βάση το βαθμό συγγένειας των 
μακροασπόνδυλων βιοκοινοτήτων όλων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τους 4 σταθμούς. 
Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ομοιότητας Bray- Curtis. Κάθε σημείο συμβολίζει και ένα δείγμα (n= 
36). Με διαφορετικά χρώματα απεικονίζονται τα δείγματα που ανήκουν σε κάθε δειγματοληπτικό 
σταθμό. Με M, AS, K, KA συμβολίζονται οι σταθμοί Μούντρος, Άνω Σύμη, Κουρούτες και Καρωτή 
αντίστοιχα. Με net και scoop συμβολίζονται οι μέθοδοι με την απόχη και τη σέσουλα αντίστοιχα. 
Οι ελλείψεις δηλώνουν το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. (Stress value: 0.175). 

 
 Στην Εικόνα 4-7 απεικονίζεται η τοποθέτηση των δειγμάτων στους δύο 
άξονες της nMDS, με διακριτικό χρωματισμό ανάλογα με την οικολογική ποιότητα 
που έχουν λάβει. Βλέπουμε ότι όλα τα δείγματα με υψηλή ποιότητα (μπλε χρώμα) 
έχουν ομαδοποιηθεί μαζί, στην ομάδα 5, μαζί με λίγα δείγματα καλής ποιότητας. Τα 
δείγματα μέτριας ποιότητας (κίτρινο χρώμα) επίσης βρίσκονται μαζί εντός της 
έλλειψης που περιλαμβάνει τις ομάδες 3 (δείγματα από τις Κουρούτες) και 2. Σε 
αυτήν έχουν ενταχθεί και λίγα δείγματα καλής και ένα ελλιπούς ποιότητας. Η 
πλειοψηφία των δειγμάτων καλής ποιότητας, τα οποία ανήκουν στη Καρωτή, την 
Άνω Σύμη και το Μούντρο, βρίσκονται διασκορπισμένα στο χώρο, εκτός των τριών 
βασικών ομάδων που αναφέρθηκαν (4, 3, 2).  
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Εικόνα 4-2. Διάγραμμα πολυδιάστατης διάταξης (MDS) με βάση το βαθμό συγγένειας των 
μακροασπόνδυλων βιοκοινοτήτων όλων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τους 4 σταθμούς. 
Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ομοιότητας Bray- Curtis. Κάθε σημείο συμβολίζει και ένα δείγμα (n= 
36). Με διαφορετικά χρώματα απεικονίζεται η κατάταξη της οικολογικής ποιότητας του κάθε 
δείγματος. Με M, AS, K, KA συμβολίζονται οι σταθμοί Μούντρος, Άνω Σύμη, Κουρούτες και 
Καρωτή αντίστοιχα. Με net και scoop συμβολίζονται οι μέθοδοι με την απόχη και τη σέσουλα 
αντίστοιχα. Οι ελλείψεις δηλώνουν το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. (Stress value: 0.1753). 

 
 Τέλος, παρουσιάζεται και μια ανάλυση nMDS με πολύ χαμηλή τιμή stress 
(0.0839), με ομαδοποιημένα τα δείγματα από τους τέσσερις σταθμούς 
δειγματοληψίας και τους δύο δειγματολήπτες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-8. Οι 
χρωματισμοί αντανακλούν τη κατάταξη της οικολογικής τους ποιότητας. Βλέπουμε 
σε μια ομάδα τα δείγματα από το σταθμό Καρωτή και Άνω Σύμη και τα δείγματα 
του Μούντρου από την απόχη (M_net). Το τελευταίο αυτό δείγμα ανήκει και στην 
ομάδα με τα άλλα δύο δείγματα Καλής ποιότητας, τα M_scoop και K_net. Τέλος, 
εκτός των ελλείψεων συγγένειας βρίσκονται τα δείγματα από τις Κουρούτες που 
συλλέχθηκαν με τη σέσουλα (K_scoop) τα οποία και χαρακτηρίστηκαν με Μέτρια 
ποιότητα. Σε όλα τα διαγράμματα ταξιθέτησης που παρουσιάστηκαν δεν φάνηκε να 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δειγματοληπτικών μεθόδων.    
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Εικόνα 4-3. Διάγραμμα πολυδιάστατης διάταξης (MDS) με βάση το βαθμό συγγένειας των 
μακροασπόνδυλων βιοκοινοτήτων των ομαδοποιημένων δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τους 4 
σταθμούς. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ομοιότητας Bray- Curtis. Με διαφορετικά χρώματα 
απεικονίζεται η κατάταξη της οικολογικής ποιότητας του κάθε δείγματος. Με M, AS, K, KA 
συμβολίζονται οι σταθμοί Μούντρος, Άνω Σύμη, Κουρούτες και Καρωτή αντίστοιχα. Με net και 
scoop συμβολίζονται οι μέθοδοι με την απόχη και τη σέσουλα αντίστοιχα. Οι ελλείψεις δηλώνουν 
το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. (Stress value: 0.0839). 
  

4.6.3. Ανάλυση ANOSIM 
 
 Η ανάλυση ομοιότητας (ANOSIM) πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 
φανεί εάν υπάρχει ή όχι στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ομάδων. Η ανάλυση εφαρμόστηκε για: τις ομάδες που δημιουργήθηκαν από τη 
πολυδιάστατη διαβάθμιση MDS, τους τέσσερις σταθμούς δειγματοληψίας, τις 
κλάσεις της οικολογικής ποιότητας, τους Μεσογειακούς τύπους ποταμών RM και 
τον τύπο δειγματολήπτη. Όσον αφορά τα αποτελέσματα λήφθηκε κυρίως υπόψη η 
τιμή του στατιστικού R και όχι τόσο το επίπεδο σημαντικότητας καθώς αυτό 
ενδέχεται να είναι χαμηλό όταν τα δείγματα ενός τύπου ή ομάδας είναι λίγα (Clarke 
& Gorley 2001). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί 
(Πίνακας 4-15).  
 Χωρίς έκπληξη, ο παράγοντας «Σταθμοί δειγματοληψίας» διαφοροποίησε 
τους σταθμούς μεταξύ τους, αλλά η τιμή του R = 0,6398 (p = 0,0001) δείχνει μια 
μικρή αλληλοεπικάλυψη στις κοινότητες τους. Όσον αφορά τη κατάταξη της 
οικολογικής ποιότητας των δειγμάτων (R = 0,314, p=0.0003) και τους τύπους RM (R 
= 0,369, p=0.0001) η τιμή του στατιστικού R δηλώνει ότι υπάρχουν κάποιες 
διαφορές μεταξύ των τύπων αλλά και επικάλυψή μεταξύ των ομάδων. Οι ομάδες 
που διαχωρίστηκαν από την ανάλυση nMDS, με R = 0,22 (p value=0.001) φαίνεται 
να έχουν μικρές διαφορές ενώ ο τύπος του δειγματολήπτη δεν φάνηκε να μπορεί να 
διαφοροποιήσει τα δείγματα μεταξύ τους.  
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Πίνακας 4-15. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOSIM- γενικό τεστ. Με έντονα χρώμα σημειώνονται οι 
τιμές R που δηλώνουν διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Παράγοντας R Επίπεδο σημαντικότητας (p- value) 

Ομάδες nMDS  0,22 0,0007 
Σταθμοί δειγματοληψίας 0,639 0,0001 

Οικολογική ποιότητα 0,314 0,0003 
RM 0,369 0,0001 

Τύπος Δειγματολήπτη 0,01685 0,286 
 

 Τα αποτελέσματα των ζευγαρωτών (pairwise) τεστ της ANOSIM παρατίθενται 
στους πίνακες που ακολουθούν. Για τους σταθμούς δειγματοληψίας (Πίνακας 4-16) 
έδωσαν τη μεγαλύτερη τιμή R (0,768) για το ζευγάρι Καρωτή- Κουρούτες και 
ακολουθούν τα Καρωτή- Μούνδρος (R= 0,479), Μούνδρος- Άνω Σύμη (R= 0,407)  και 
Άνω Σύμη – Κουρούτες (R= 0,400).  
 Η τύποι RM με τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ τους είναι οι R-M2 και R-
M5 (R= 0,544), ενώ τα ζευγάρια R-M2 - R-M4 και R-M4 - R-M5 εμφανίζουν 
αλληλοεπικάλυψη (R= 0,28 και R= 0,24 αντίστοιχα), τοποθετώντας ουσιαστικά την 
Άνω Σύμη (R-M4) σταθμός μεταξύ των δύο (Πίνακας 4-17). 
  Όσον αφορά τις κλάσεις οικολογικής ποιότητας, μόνο η σύγκριση της 
πανίδας των δειγμάτων μεταξύ Υψηλής και Μέτριας έδειξε ευδιάκριτη 
διαφοροποίηση (R= 0,753) όπως φαίνεται στον Πίνακα 4-18. Αρκετή 
αλληλοεπικάλυψη με μικρές διαφορές έδειξαν οι συγκρίσεις Καλής με Μέτριας (R= 
0,258, p= 0.0009) ποιότητας και Υψηλής με Ελλιπούς (R=0,286, p= 0.201). Η πολύ 
χαμηλή τιμή p του δεύτερου ζευγαριού μαρτυρά τον πολύ μικρό αριθμό δειγμάτων 
με Ελλιπή ποιότητα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4-7, κάνοντας τη συγκεκριμένη 
σύγκριση μη έμπιστη.   
 Τέλος, τα ζευγαρωτά τεστ της ANOSIM για τις ομάδες της nMDS (Πίνακας 4-
19) έδωσαν τιμές που δικαιολογούν το διαχωρισμό των ομάδων 1-3 (R= 0,685) ενώ 
οι ομάδες 1-2 και 2-3 όπως είδαμε και στην Εικόνα 4-6 έχουν κάποιο βαθμό 
επικάλυψης.  
 
Πίνακας 4-16. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOSIM με τις ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των 
σταθμών δειγματοληψίας. Στην αριστερή πλευρά σημειώνονται οι στατιστικές τιμές p (τα 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα έχουν p –values< 0.05) και στη δεξιά πλευρά η τιμή R. 

   Καρωτή Μούντρος Άνω Σύμη Κουρούτες  

p-
va

lu
es

 Καρωτή  0,479 0,280 0,767 

R-
 v

al
ue

s 

Μούντρος 0,0004  0,407 0,379 
Άνω Σύμη 0,0042 0,0007  0,400 
Κουρούτες 0,0002 0,001 0,0009  
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Πίνακας 4-17. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOSIM με τις ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των τύπων 
RM. Στην αριστερή πλευρά σημειώνονται οι στατιστικές τιμές p (τα στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα έχουν p –values< 0.05) και στη δεξιά πλευρά η τιμή R. 

 
 
 
 
 

 
Πίνακας 4-18. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOSIM με τις ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των 
κατηγοριών οικολογικής ποιότητας (έχουν συμπεριληφθεί και τα 36 δείγματα). Στην αριστερή 
πλευρά σημειώνονται οι στατιστικές τιμές p (τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα έχουν p –
values< 0.05) και στη δεξιά πλευρά η τιμή R. 

 
 

 

 

 

Πίνακας 4-19. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOSIM με τις ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων 
που διακρίθηκαν στην ανάλυση nMDS. Στην αριστερή πλευρά σημειώνονται οι στατιστικές τιμές p 
(τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα έχουν p –values< 0.05) και στη δεξιά πλευρά η τιμή R. 

  nMDS 1 2 3  

p-
va

lu
es

 1  0,385 0,685 

R 
va

lu
es

 

2 0,0022  0,318 
3 0,0068 0,0118 

 

 

4.6.4. Ανάλυση SIMPER  
 

 Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στα δεδομένα με σκοπό να φανεί ποια τάξα 
χαρακτηρίζουν καλύτερα τις ομάδες, συνεισφέρουν περισσότερο στην ανομοιότητα 
των ομάδων μεταξύ τους και άρα στους λόγους που τα δείγματα διαχωρίστηκαν σε 
διαφορετικές ομάδες. Στην ανάλυση SIMPER χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές 
αφθονίες (%) των συλληφθέντων τάξα, και πραγματοποιήθηκε μόνο για τις 
κατηγορίες που εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην ανάλυση 
Anosim που προηγήθηκε, δηλαδή για τις ομάδες που δημιουργήθηκαν από την 
ανάλυση nMDS, τις κλάσεις της οικολογικής ποιότητας, τις 4 θέσεις δειγματοληψίας 
και τους τύπους RM. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης, με τις οικογένειες 
που συμβάλλουν περισσότερο στην ανομοιότητα μεταξύ των ομάδων δίνονται 
στους παρακάτω πίνακες.  

  R-M 2 5 4  
p-

 v
al

ue
s 2  0,544 0,28 

R 
va

lu
es

 

5 0,0001  0,243 
4 0,0049 0,0055  

   Καλή Υψηλή Μέτρια Ελλιπής  

p-
va

lu
es

 Καλή  0,148 0,258 0,066 

R 
va

lu
es

 

Υψηλή 0,146  0,753 0,286 
Μέτρια 0,0009 0,0005  0,216 
Ελλιπής 0,32 0,201 0,182  
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 Σταθμοί δειγματοληψίας 

 Ο υπολογισμός των ανομοιοτήτων των τεσσάρων σταθμών 
δειγματοληψίας αναδεικνύει τη σχέση των σταθμών μεταξύ τους όπως φάνηκε και 
από την nMDS. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανομοιομορφίας βρέθηκε ανάμεσα στους 
σταθμούς Καρωτή και Κουρούτες (80%) (Πίνακας 4-20) και οφείλεται στη μεγάλη 
μέση αφθονία των Beatidae (30%), Leuctridae (14%) και Simuliidae (10%) μόνο στην 
Καρωτή και την μεγαλύτερη αφθονία οικογενειών χαμηλής ευαισθησίας στη 
ρύπανση Chironomidae (38%), Oligocheata (27%), Ostracoda (15%) και την μοναδική 
ύπαρξη Nemuridae (8,5%) στις Κουρούτες.  
 Ακολουθεί η μέση ανομοιομορφία μεταξύ του σταθμού Καρωτή και 
Μούνδρος (67,71%) (Πίνακας 4-21) που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συνεισφορά 
των Oligocheata, Beatidae και Chironomidae με μεγάλες αφθονίες στο Μούντρο και 
των οικογενειών Leuctridae, Simulidae και της τάξης Hydrachnidia που έχουν 
ελάχιστες αφθονίες σε σχέση με την Καρωτή.  
 Συγκρίνοντας την Άνω Σύμη με την Καρωτή και τις Κουρούτες λαμβάνουμε 
τα ίδια επίπεδα ανομοιομορφίας (64,67% και 64,14% αντίστοιχα). Οι συγκρίσεις 
μεταξύ των υπόλοιπων ζευγών δειγματοληπτικών σταθμών έλαβαν μικρότερο 
βαθμό ανομοιομορφίας (59,57%, 57,56%) αντίστοιχα για τα ζευγάρια Μούνδρος- 
‘Ανω Σύμη και Μούνδρος- Κουρούτες. Οι παραπάνω συγκρίσεις βρίσκονται στους  
Πίνακες 7-12, 7-13, 7-14, 7-15 στο Παράρτημα III.  
 
Πίνακας 4-20. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Σταθμοί Καρωτή- Κουρούτες) 

Σταθμοί Καρωτή και Κουρούτες- Μέση ανομοιότητα 80,85% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συμμετοχή 
(%) 

Αθροιστική 
συμμετοχή 

(%) 

Μέση 
αφθονία 
Καρωτή 

Μέση 
αφθονία 

Κουρούτες 

Chironomidae 
(not red)  15,65 19,35 19,35 14,9 37,8 

Baetidae 14,91 18,45 37,8 29,8 0 
Oligochaeta 12,74 15,76 53,56 2,91 27,2 
Leuctridae 6,831 8,44 62,01 13,7 0 
Ostracoda 6,478 8,01 70,02 2,56 15,2 
Simuliidae 5,221 6,45 76,48 10,4 0 

Nemouridae 4,257 5,26 81,74 0 8,51 
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Πίνακας 4-21. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Σταθμοί Καρωτή- Μούντρος) 

Σταθμοί Καρωτή και Μούντρος- Μέση ανομοιότητα 67,71% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συμμετοχή 
(%) 

Αθροιστική 
συμμετοχή 

(%) 

Μέση 
αφθονία 
Καρωτή 

Μέση 
αφθονία 

Μούνδρος 

Oligochaeta 14,52 21,44 21,44 2,91 31,9 
Baetidae 13,1 19,35 40,79 29,8 26,5 

Chironomidae 
(not red)  11,1 16,4 57,18 14,9 29,2 

Leuctridae 6,334 9,354 66,54 13,7 0,996 
Simuliidae  5,183 7,655 74,19 10,4 0,271 

Hydrachnidia 3,998 5,904 80,1 8,18 0,236 
 

 Ομάδες nMDS  

 Η μεγαλύτερη ανομοιότητα μεταξύ των ομάδων της nMDS καταγράφηκε 
μεταξύ της ομάδας 1 (Δείγματα KΑ και AS) και 3 (Δείγματα K) με ποσοστό 77,64% 
(Πίνακας 4-23) και συμφωνεί με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ομοιοτήτων. 
Κυρίως υπεύθυνοι οργανισμοί είναι τα Chironomidae και οι Oligocheata, με 
συγκριτικά πολύ μεγαλύτερες μέσες αφθονίες στην ομάδα 3 και τα Baetidae, 
Leuctridae με πλήρη απουσία στην ομάδα 3. Οι ομάδες 1 και 2 παρουσιάζουν 
ανομοιομορφία 65,87% (Πίνακας 4-22) και τα βασικά υπεύθυνα τάξα είναι: οι 
Oligocheata με μεγάλη αφθονία στην ομάδα 2 (Δείγματα M και AS), τα 
Εφημερόπτερα Baetidae και τα Δίπτερα Chironomidae με μεγαλύτερη αφθονία στην 
ομάδα 2. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των Πλεκοπτέρων Leuctridae που έχουν 
μεγαλύτερη αφθονία στην ομάδα 1, η οποία περιλαμβάνει δείγματα με Υψηλή ή 
Καλή οικολογική ποιότητα. Τέλος, οι ομάδες 2 και 3 (Πίνακας 4-23) παρουσιάζουν 
μικρότερη ανομοιότητα, 60,38% με βασική επιρροή κυρίως των τάξα Chironomidae, 
Oligocheata και Baetidae. 

Πίνακας 4-22. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Ομάδες 1-2 nMDS) 

Ομάδες nMDS 1 και 2- Μέση ανομοιότητα 65,87% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 1 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 

2 

Oligochaeta 12,51 18,99 18,99 3,14 27,9 
Baetidae 11,92 18,1 37,09 23,6 20,2 

Chironomidae (not red)  10,54 16 53,09 16,1 28,9 
Leuctridae 6,796 10,32 63,41 16,5 6,48 
Simuliidae  4,924 7,475 70,88 9,28 2,4 

Hydrachnidae 3,802 5,772 76,65 7,9 0,362 
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Πίνακας 4-23. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Ομάδες 1-3 nMDS) 

Ομάδες nMDS 1 και 3- Μέση ανομοιότητα 77,64% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 1 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 3 

Chironomidae (not red)  15,82 20,38 20,38 16,1 40,4 
Oligochaeta 12,32 15,87 36,25 3,14 26,8 

Baetidae 11,8 15,2 51,45 23,6 0 
Leuctridae 8,267 10,65 62,1 16,5 0 
Ostracoda 5,963 7,681 69,78 2,47 14 
Simuliidae 4,64 5,976 75,75 9,28 0 

Nemouridae 4,232 5,451 81,2 2,36 7,66 
 

Πίνακας 4-24. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Ομάδες 2-3 nMDS) 

Ομάδες nMDS 2 και 3- Μέση ανομοιότητα 60,38% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 2 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 3 

Chironomidae (not red) 14,55 24,1 24,1 28,9 40,4 
Oligochaeta 12,72 21,07 45,17 27,9 26,8 

Baetidae 10,09 16,7 61,87 20,2 0 
Ostracoda 6,2 10,27 72,14 3,11 14 

Nemouridae 3,834 6,35 78,49 0,525 7,66 
 

 Κατάταξη Οικολογικής ποιότητας  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκρίσεις των ομαδοποιημένων δειγμάτων 
σε σχέση με την οικολογική ποιότητα που έλαβαν. Από την ανάλυση ANOSIM 
προέκυψαν σημαντικές διαφορές μόνο για το ζευγάρι Υψηλή- Μέτρια ποιότητα 
(Πίνακας 4-18). Και στην ανάλυση Simper έλαβε το μεγαλύτερο  ποσοστό 
ανομοιότητας 80,22% (Πίνακας 4-25). Χαρακτηριστική είναι η συνεισφορά των 
Oligocheata (18%) και Chironomidae (17%), που πλειοψηφούν στα δείγματα 
Μέτριας ποιότητας. Αντίστοιχα, οι οικογένειες Baetidae, Simuliidae και Leuctridae 
ήταν χαρακτηριστικές των δειγμάτων Υψηλής ποιότητας με συνεισφορά στο 
ποσοστό ανομοιότητας 15%, 13% και 10%. Μεταξύ των ζευγαριών Υψηλή- Ελλιπής 
ποιότητα το ποσοστό ανομοιότητας είναι 68,63% και μεταξύ Καλής- Ελλιπούς 69,98. 
Οι υπόλοιπες ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των κλάσεων οικολογικής ποιότητας 
είχαν μικρότερα ποσοστά ομοιότητας. Τα αποτελέσματα τους βρίσκονται στους 
Πίνακες 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21 στο Παράρτημα III.  
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Πίνακας 4-25. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Ομάδες Υψηλής- Μέτριας Οικολογικής 
ποιότητας) 

Ομάδες Υψηλής και Μέτριας ποιότητας- Μέση ανομοιότητα 80,22% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Υψηλής 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Μέτριας 

ποιότητας 

Oligochaeta 15,18 18,92 18,92 2,91 33,2 
Chironomidae (not red)  13,65 17,01 35,94 10,9 33,5 

Baetidae 11,85 14,78 50,71 24,2 5,18 
Simuliidae  10,63 13,25 63,96 21,3 0 
Leuctridae 8,037 10,02 73,98 17 1,52 
Ostracoda 4,754 5,926 79,9 1,64 10,5 

 

 Τύποι ποταμών R-M 

 Περνώντας στις ομάδες με βάση τους τύπους R-M (Πίνακας 4-26), η ανάλυση 
ANOSIM έδειξε μεγάλες διαφορές για το ζευγάρι R-M2 και R-M5 και αντίστοιχα 
στην ανάλυση SIMPER έλαβε τα μεγαλύτερα ποσοστά ανομοιότητας (74,28%). Τα 3 
κυρίως υπεύθυνα τάξα με συνεισφορά 18% ήταν τα Baetidae, Oligocheata και 
Chironomidae με το πρώτο να έχει μεγαλύτερη μέση αφθονία στον τύπο R-M2 ενώ 
τα άλλα 2 τάξα στον τύπο R-M5. Επίσης σημαντική συνεισφορά είχαν τα Leuctridae 
(8.8%) και Simuliidae (7%) με μεγαλύτερες αφθονίες στον τύπο R-M2. Τα 
αποτελέσματα για τα ζεύγη R-M2 - R-M4 (64,67% ανομοιομορφία) και R-M4 - R-M5 
(61,85% ανομοιομορφία) βρίσκονται στους Πίνακες 7-22, 7-23 στο Παράρτημα III. 

Πίνακας 4-26. Ανομοιότητα ομάδων- Ανάλυση SIMPER (Ομάδες τύπου R-M2- R-M5) 

Ομάδες τύπου R-M2- R-M5 Μέση ανομοιότητα 74,28% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 

τύπου  
R-M2 

Μέση 
αφθονία 

τύπου  
R-M5 

Baetidae 14,01 18,86 18,86 29,8 13,3 
Oligochaeta 13,63 18,35 37,2 2,91 29,6 

Chironomidae (not red)  13,38 18,01 55,21 14,9 33,5 
Leuctridae 6,582 8,861 64,07 13,7 0,498 
Simuliidae  5,202 7,004 71,08 10,4 0,136 
Ostracoda 4,246 5,716 76,79 2,56 9,46 
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4.7. Συνθήκες αναφοράς 
 

I. Κάλυψη χρήσεων γης 
  
 Το κατά πόσο οι σταθμοί που μελετήθηκαν πληρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από το κατευθυντήριο κείμενο για τις Συνθήκες Αναφοράς (European 
Commission, 2003) διερευνήθηκε αρχικά με τη χρήση του Corine Land Cover 
(CLC2012) προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι καλύψεις γης στην περιοχή είναι 
φυσικές ή ημιφυσικές. Παρακάτω ακολουθούν οι χάρτες (Εικόνες 4-9, 4-10, 4-11) με 
τις χρήσεις γης για τις μελετώμενες λεκάνες απορροής.  
 Σύμφωνα με τον Πίνακα 4-27, οι θέσεις «Μούντρος», «Άνω Σύμη» και 
«Κουρούτες» καλύπτονται από «∆άση και ηµι-φυσικές περιοχές» σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 68% πληρώντας έτσι το κριτήριο σύμφωνα με τη MEDGIG 2012 και 
τους Feio et al. (2014), ενώ η «Καρωτή» έχοντας 48% δεν καλύπτει το κριτήριο. 
 

 

Εικόνα 4-4. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πετρέ για τη θέση «Καρωτή» 
και «Μούντρος» σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012 
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Εικόνα 4-5. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πλατύ για τη θέση 
«Κουρούτες» σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012. 

 

 

Εικόνα 4-6. Κάλυψη χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μπλαβοπόταμος για τη 
θέση «Άνω Σύμη» σύμφωνα με το Corine Land Cover 2012. 
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Πίνακας 4-27. Ποσοστά χρήσεων γης ανάλογα με την πρώτη κατηγορία του Corine Land cover 
2012.   

Χρήσεις γης  Καρωτή Μούντρος Άνω Σύμη Κουρούτες 

∆άση και ηµι-φυσικές περιοχές 48,32 68,97 100 89,81 
Γεωργικές περιοχές 51,45 31,02 0 10,22 
Τεχνητές επιφάνειες 0,23 0 0 0 

 

II. Φυσικοχημικά κριτήρια  

 Η επιλογή των σταθμών αναφοράς βασίστηκε επίσης στα φυσικοχημικά 
κριτήρια που έχουν προταθεί από τους Skoulikidis et al. (2006) όπως φαίνονται στο 
Πίνακα 4-28. Όσον αφορά το φώσφορο (PO4), τα νιτρώδη άλατα NO2 και τα 
αμμωνιακά NH4, όλοι οι σταθμοί πληρούν τα κριτήρια αναφοράς. Εξαίρεση 
αποτελούν τα νιτρικά άλατα ΝΟ3, όπου η τιμή τους μόνο στο σταθμό της Άνω Σύμης 
καλύπτει το κριτήριο αναφοράς.    

Πίνακας 4-28. Όρια φυσικοχημικών τιμών αναφοράς (Skoulikidis et al. 2006). Με μπλε χώμα 
σημαίνονται τιμές των θρεπτικών που καλύπτουν αυτά τα όρια. 

Σταθμοί PO4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

NO3 
(mg/l) 

NH4 
(mg/l) 

Καρωτή 0,001 0,003 0,564 0,010 
Μούντρος 0,001 0 0,260 0,009 
Άνω Σύμη 0 0 0,174 0,005 
Κουρούτες 0 0,001 0,440 0,009 

Τιμές αναφοράς <0.070 <0.003 <0.220 <0.024 

 
III. Βιολογικά κριτήρια  

  
 Στη συνέχεια τα αποτελέσματα του δείκτη HESY2 για την οικολογική 
ποιότητα συγκρίθηκαν με τα όρια των τιμών αναφοράς που έχουν οριστεί για κάθε 
τύπο ποταμού RM μετά τη διαδικασία εναρμόνισης της MED-GIG . Όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4-29 μόνο δυο σταθμοί, η Καρωτή και η Άνω Σύμη με τη χρήση του 
δειγματολήπτη σέσουλα, καλύπτουν το όριο των τιμών αναφοράς. Ο σταθμός της 
Άνω Σύμης με τη χρήση του διχτυού δεν ξεπερνάει το όριο της τιμής αναφοράς 
λαμβάνοντας τιμή HESY2 0,9.  
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Πίνακας 4-29. Όρια τιμών αναφοράς για τους τύπους RM στους οποίους ανήκουν οι μελετώμενοι 
σταθμοί. Με μπλε χρώμα σημαίνονται οι σταθμοί που καλύπτουν το όριο. 

Σταθμοί Τύπος 
δειγματολήπτη HESY2 RM Τιμή 

αναφοράς 

Καρωτή scoop 1 2 1 
Μούντρος  scoop 0,9 5 1 
Άνω Σύμη scoop 1 4 1 
Κουρούτες scoop 0,6 5 1 

Καρωτή net 1 2 1 
Μούντρος  net 0,8 5 1 
Άνω Σύμη net 0,9 4 1 
Κουρούτες net 0,7 5 1 

 

 Συνδυάζοντας και τα 3 κριτήρια συνθηκών αναφοράς (Πίνακας 4-30), 
συμπεραίνεται ότι μόνο ο σταθμός της Άνω Σύμης έχει τις προδιαγραφές για να 
ενταχθεί στο δίκτυο σταθμών αναφοράς.  

Πίνακας 4-30. Με √ σημειώνονται τα κριτήρια που καλύπτονται ανά σταθμό. 

  Κριτήρια 

Σταθμοί  
Υδρομορφολογικά 

Φυσικοχημικά   Βιολογικά  Δείκτης 
HMS  

Κάλυψη 
χρήσεων γης  

Καρωτή  √     √  
Μούντρος  √  √      
Άνω Σύμη  √  √  √  √  
Κουρούτες  √  √      
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5. Συζήτηση 
 

 Η Μεσογειακή ομάδα Διαβαθμονόμησης επέλεξε 3 περιγραφείς για την 
κατάταξη των ποταμών στους τύπους R-M. Σε αυτή τη εργασία, οι πιο καθοριστικοί 
για την κατάταξη των σταθμών που μελετήθηκαν ήταν οι δύο από αυτούς, το 
μέγεθος της λεκάνης απορροής και το καθεστώς ροής, καθώς και ένας επιπλέον 
περιγραφέας που προβλέπεται από το σύστημα Β της τυπολογίας και διερευνήθηκε 
προαιρετικά, το υψόμετρο. Ο σταθμός Καρωτή κατατάχθηκε στον τύπο R-M2 λόγω 
της μεγάλης λεκάνης απορροής (>100Km3) και του μόνιμου καθεστώτος ροής, η 
Άνω Σύμη στον τύπο R-M4 λόγω των ορεινών χαρακτηριστικών της και του μόνιμου 
καθεστώτος ροής ενώ ο Μούντρος και οι Κουρούτες στον τύπο R-M5 λόγω της 
περιοδικής ροής τους. Οι λεκάνες των τελευταίων τριών σταθμών έχουν μικρό 
μέγεθος: 2,6- 15- 2 km2 αντίστοιχα και συγκεκριμένα της Άνω Σύμης και των 
Κουρουτών εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία <10 Km3 του περιγραφέα «Μέγεθος 
λεκάνης απορροής» που έχει προβλεφθεί ειδικά για το Υδατικό Διαμέρισμα της 
Κρήτης.  

 Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά των σταθμών αντανακλούν και τις 
διαφορές στην υδρομορφολογία τους. Η Καρωτή, σταθμός χαμηλού υψομέτρου με 
μηδενική κλίση και ποτάμι τέταρτης κλάσης, είχε το μεγαλύτερο πλάτος κοίτης 
(~4m) και αντίστοιχα τη μεγαλύτερη τιμή παροχής (m3/sec) ενώ στο υπόστρωμά του 
κυριάρχησαν το αδρό ίζημα, τα χαλίκια και οι κροκάλες. Στους υπόλοιπους 
σταθμούς υπήρχε αυξημένη παρουσία χονδρόκοκκου υλικού (κροκάλες και 
ογκόλιθους) και ειδικά στις Κουρούτες και στον Μούνδρο συναντήθηκε και υψηλό 
ποσοστό μητρικού πετρώματος. Τη μεγαλύτερη κλίση είχαν οι σταθμοί Άνω Σύμη 
και Κουρούτες που βρίσκονται σε υψόμετρο 900μ και 550μ αντίστοιχα, κοντά στις 
πηγές. Μεταξύ των τριών σταθμών εκτός της Καρωτής, μεγαλύτερη ταχύτητα ροής 
είχε η Άνω Σύμη ενώ παροχή ο Μούνδρος. Ο σταθμός Κουρούτες ενώ αναμένεται 
να έχει εξίσου υψηλή ροή λόγω των χαρακτηριστικών του, η υψηλή κλίση σε 
συνδυασμό με το μητρικό πέτρωμα έκανε δύσκολη έως ανέφικτη τη συλλογή 
δειγμάτων σε ορισμένα σημεία. Έτσι, προτιμήθηκαν ομαλά σημεία της κοίτης 
(μικρολίμνες) όπου υπήρχε λεπτόκοκκο υλικό, οδηγώντας έτσι σε υπολογισμό 
μικρής ταχύτητας ροής. 
 Ο δείκτης τροποποίησης των ενδιαιτημάτων (HMS), ποιότητας του 
παρόχθιου (QBR) και ποτάμιου (IHF) ενδιαιτήματος έδειξαν ελάχιστες διαταραχές. 
Όσον αφορά τις τροποποιήσεις, αυτές αφορούν: πέρασμα για οχήματα με μικρή 
παρεμπόδιση της φυσικής ροής και διακοπής της συνέχειας της κοίτης σε όλους του 
σταθμούς εκτός της Καρωτής. Επίσης, σε ένα σταθμό (Καρωτή) ήταν φανερό ότι σε 
κάποια σημεία τα πρανή δέχονταν επιβάρυνση από βόσκηση ή όχληση από 
αιγοπρόβατα. Η ποιότητα του παρόχθιου ενδιαιτήματος κατατάχθηκε Φυσική για το 
σταθμό Άνω Σύμη και Καλή για τους υπόλοιπους. Όσον αφορά την τιμή του δείκτη 
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IHF, η Καρωτή έλαβε την υψηλότερη ενώ οι Κουρούτες τη χαμηλότερη με τελική 
κατάταξη Μέτριας ποιότητας. Αντίστοιχα με αυτά τα αποτελέσματα, κατώτερη 
ποιότητα IHF, σε συστήματα περιοδικής ροής σε σχέση με τα μόνιμης υπολόγισαν 
και οι Bonada et al. (2006), όταν συνέκριναν ποτάμια της Καλιφόρνια.  

 Ο υπολογισμός των φυσικοχημικών παραμέτρων έδειξε ότι σε κανέναν από 
τους σταθμούς δεν φάνηκε να υπάρχει επιβάρυνση από σημειακές και διάχυτες 
πηγές ρύπανσης, που να επηρεάζει τα οικοσυστήματά μας. Οι τιμές του PH, DO, της 
αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας ήταν σε λογικά επίπεδα. Όσον αφορά τα 
θρεπτικά άλατα, συγκρίνοντας τις τιμές τους με τα όρια ποιότητας που έχουν 
προταθεί από τους Skoulikidis et al. (2006), κατέληξαν ότι τα P-PO4, NO2 και NH4 
έδωσαν άριστες τιμές σε όλα τα ποτάμια, ενώ τα N-NO3 έδωσαν Καλή ποιότητα 
στους σταθμούς Καρωτή, Μούντρος και Κουρούτες. Στα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά οι συγκεντρώσεις των νιτρικών είναι συνήθως μικρές. Όμως είναι γνωστό ότι η 
αύξηση τους σε πολλές αγροτικές περιοχές μπορεί να οφείλεται στην εφαρμογή 
λιπασμάτων ανόργανου αζώτου, αλλά µπορεί να παρατηρηθεί και σε µη 
αρδευόµενες περιοχές λόγω των ζωικών στερεών αποβλήτων (κοπριά). Πράγματι, 
γύρω από το σταθμό Καρωτή υπάρχουν μικρά χοιροστάσια, ενώ η περιοχή γύρω 
από τη θέση δειγματοληψίας αποτελεί πέρασμα από αιγοπρόβατα. Αντίστοιχα και 
στις Κουρούτες, η περιοχή ανάντη του σταθμού σε μικρό ποσοστό καλύπτεται από 
εκτατική ελαιοκαλλιέργεια, και στο μεγαλύτερο μέρος που καλύπτεται από 
θαμνώδη και ποώδη βλάστηση γίνεται εκτατική κτηνοτροφία.   

 Οι δειγματοληψίες των βενθικών μακροασπονδύλων πραγματοποιήθηκαν 
μια φορά, την άνοιξη, μεταξύ των μηνών Μάρτη και Απρίλη του 2017. Στις 
περισσότερες εργασίες ανάλογου αντικειμένου σχετικά με ποτάμια της Κεντρικής 
και Βόρειας Ελλάδας, επιλέγονταν οι περίοδοι Ιούνης- Ιούλης και Νοέμβρης- 
Δεκέμβρης (Σιμελιάδου 2012, Βαβαλίδης 2011, Λάμπου 2012) ή η άνοιξη και το 
φθινόπωρο (Cheimonopoulou et al. 2011). Στη περίπτωση της Κρήτης όμως είναι 
γνωστό ότι από τη μία, το καλοκαίρι η πλειοψηφία των ποτάμιων συστημάτων, που 
είναι χείμαρροι, είναι ξερά είτε με κοίτες που διατηρούν τέλματα και από την άλλη, 
οι βροχές του φθινοπώρου είναι συνήθως πλυμμηρικής φύσης (Gasith & Resh 
1999), οδηγώντας συνήθως σε χαμηλή βιοποικιλότητα. Ακόμη και τα συστήματα 
μόνιμης ροής εμφανίζουν έντονη εποχικότητα, με τη ροή τους να λιγοστεύει κατά το 
καλοκαίρι. Κάτω από τέτοια υδρολογική πίεση, η εκτίμηση της ποιότητάς των 
ποταμών μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλούς δείκτες.  

 Έτσι, σύμφωνα και με τις οδηγίες του MIRAGE project (Prat et al. 2014) για 
δειγματοληψία βενθικών μακροασπονδύλων σε συστήματα περιοδικής ροής, 
επιλέχθηκε η εποχή που έχουν ροή, με τα μεσοενδιαιτήματα τους να είναι παρόντα 
και συνδεδεμένα (eurheic state) ή όταν τα μικρά τέλματα αποτελούν το κυρίαρχο 
μεσοενδιαίτημα και είναι όμως συνδεδεμένα μεταξύ τους (oligorheic state). Αυτά τα 
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υδατικά στάδια στο νησί συναντούνται κατά την άνοιξη, εποχή που και οι υδατικές 
κοινότητες βρίσκονται σε ώριμο στάδιο και δε δέχονται κάποια υδρολογική πίεση. 

Πανιδική σύνθεση 

 Οι διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τη τυπολογία των 
σταθμών, αναμένεται να αντικατοπτρίζουν πέρα από τα χαρακτηριστικά του 
αβιοτικού τους περιβάλλοντος και τις διαφορές ή αντίστοιχα τα κοινά ανάμεσα στις 
κοινότητες βενθικών μακροασπονδύλων που φιλοξενούν.  
 Οι διαφορές στο χαρακτήρα και στις βιοκοινότητές των τεσσάρων σταθμών 
όπως θα αναλυθούν παρακάτω, καθώς και ο διαχωρισμός τους στους τύπους R-M, 
επιβεβαιώθηκαν και από τις αναλύσεις Anosim και Simper. Αναμενόμενα από την 
ανάλυση Simper, οι σταθμοί που παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό ανομοιότητας 
(80%) ήταν η Καρωτή και οι Κουρούτες (R-M2 και R-M5 αντίστοιχα). Η μικρότερη 
ανομοιότητα καταγράφηκε για το ζευγάρι Μούντρος- Κουρούτες (57,56%) που 
κατατάχθηκαν στον τύπο R-M5. Από την ανάλυση nMDS προέκυψαν 3 κύριες 
ομάδες γύρω από τους σταθμούς Kαρωτή (1), Mούντρος (2), Kουρούτες (3) ενώ τα 
δείγματα από την Άνω Σύμη διασκορπίστηκαν ανάμεσα και εντός των ομάδων 1 και 
2. Αυτή η τοποθέτηση αναδεικνύει ένα πανιδικό χαρακτήρα μεταξύ μόνιμης και 
περιοδικής ροής για το σταθμό, όπως είναι αυτός της Καρωτής και του Μούνδρου 
αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των δειγμάτων της Άνω Σύμης δείχνει να 
συμβαδίζει και με τις τιμές του συντελεστή μεταβλητότητας CV% που έλαβε, για την 
αφθονία, τον αριθμό των τάξα, τον δείκτη ποικιλότητα Shannon και τις τιμές του 
δείκτη HES, καθώς αυτές ήταν οι υψηλότερες μεταξύ των τεσσάρων σταθμών. Η 
ομάδα που εμφάνισε τη μεγαλύτερη συνάφεια και πανιδική ομοιμορφία ήταν αυτή 
του σταθμού Κουρούτες.  
 Τα δύο ποτάμια με τις πιο ποικίλες βιοκοινωνίες ήταν η Καρωτή και η Άνω 
Σύμη που έχουν μόνιμη ροή και έλαβαν την υψηλότερη ποιότητα. Έχει καταγραφεί 
ότι μικρή ποικιλότητα αναμένεται όπου η ξηρή περίοδος διαρκεί περισσότερο 
(Williams & Hynes 1976, Williams 1996) καθώς αυτή μειώνει το χρόνο παραμονής 
του νερού στην κοίτη και την επιφάνεια των κατοικήσιμων ενδιαιτημάτων (Arab et 
al. 2004). Οι Argyroudi et al. (2010) εξετάζοντας εποχικά ποτάμια στη περιοχή της 
Δαδιάς, κατέληξαν ότι εμφάνισαν μικρότερη ποικιλότητα και υψηλό δείκτη 
κυριαρχίας οπορτουνιστικών ειδών σε σχέση με αυτά της μόνιμης ροής. Παρόμοια 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και για περιοδικά ποτάμια αναφοράς στη περιοχή 
της Καταλονίας (Bonada 2003). Και σε αυτή την εργασία το πρότυπο ήταν 
αντίστοιχο, με τους σταθμούς εποχικής ροής, Μούντρο και Κουρούτες να έχουν 
περισσότερο απλοποιημένες βιοκοινότητες με μικρές τιμές του δείκτη ποικιλότητας 
Shannon. 

 Εξετάζοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά των 
βιοκοινωνιών των σταθμών, σύμφωνα με τα δεδομένα των σχετικών αφθονιών, από 



120 
 

τις πιο άφθονες ομάδες που συναντήθηκαν σε όλα τα ποτάμια, ήταν τα Δίπτερα με 
κύριο αντιπρόσωπο την ανθεκτική οικογένεια Chironomidae, όπως έδειξε και η 
Simper. Αυτοί οι οργανισμοί είναι ευρέως παρόντες στα Μεσογειακά ποτάμια λόγω 
της ικανότητας τους να εποικίζουν τα ποτάμια ενδιαιτήματα που υπόκεινται σε 
έντονες υδρολογικές μεταβολές (Langton and Casas 1999; Calle-Martinez & Casas 
2006). Επίσης, σε περιπτώσεις ρύπανσης, λόγω της ανθεκτικότητάς τους δύναται να 
κυριαρχήσουν τη πανίδα μιας περιοχής (Moreno & Callista 2005).  
 Στο σταθμό Κουρούτες εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αφθονία (50%). Το 
γεγονός ότι δε καταγράφηκαν κάποιες σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στον 
σταθμό που να σχετίζονται με την κυριαρχία της οικογένειας,  μπορεί να σημαίνει 
ότι τέτοια επίπεδα αφθονίας δικαιολογούνται από την υποχρεωτική επιλογή 
κάποιων σημείων δειγματοληψίας που είχαν χαρακτηριστικά τελμάτων με 
λεπτόκοκκο ίζημα, που είναι γνωστό ότι είναι ένα κατάλληλο μεσοενδιαίτημα για 
αυτούς τους ιζηματοφάγους οργανισμούς (Arimoro et al. 2007). Επίσης, αφθονία 
τέτοιας τάξης έχει καταγραφεί και για τους σταθμούς αναφοράς R-M5 της Κρήτης 
που έχουν ενταχθεί στο ΣΔΛΑΠ του νησιού.  
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό τους (34%) στο σταθμό Άνω 
Σύμη, παρόλο που η κατάταξη της ποιότητάς του είναι Υψηλή και θεωρήθηκε 
σταθμός αναφοράς R-M4. Ο μοναδικός σταθμός αναφοράς R-M4 «Γεροπόταμος» 
της Κρήτης, χαρακτηρίστηκε από αφθονία των Chironomidae 8,5%. Μια τέτοια 
διαφορά μεταξύ τους ίσως αποτελεί ένδειξη για πίεση στο καθεστώς μόνιμης ροής 
του σταθμού Άνω Σύμη.  
 Όσον αφορά τα υπόλοιπα τάξα που συλλέχθηκαν, εξετάζοντας ξεχωριστά 
κάθε ποτάμι, βλέπουμε τη πανίδα της Καρωτής να κυριαρχείται από τα 
Εφημετόπτερα Baetidae (39%) και τα Πλεκόπτερα Leuctridae (11%). Στο Μούντρο 
κυριάρχησαν τα Baetidae (24%), μαζί με τους Ολιγόχαιτους (34%). Στην Άνω Σύμη 
σημειώθηκε υψηλή παρουσία των Πλεκόπτερων με την οικογένεια Leuctridae 
(15%), που σύμφωνα με την ανάλυση Simper ήταν η πιο χαρακτηριστική οικογένεια 
της Υψηλής οικολογικής ποιότητας και παρομοίως είναι η χαρακτηριστικότερη 
οικογένεια των συνθηκών αναφοράς του τύπου R-M4 στη Κρήτη (ΣΔΛΑΠ ΥΔ 
Κρήτης).  Αυτή η οικογένεια συνήθως συνδέεται με καθαρά, σχετικώς κρύα και καλά 
οξυγονωμένα νερά, όμως οι νύμφες κάποιων ειδών μπορούν να αποικίσουν και 
ποτάμια περιοδικής ροής (Oscoz and Galicia 2015).  
 Τα Eφημερόπτερα εντοπίστηκαν σε όλους τους σταθμούς εκτός τις 
Κουρούτες, και το γένος Baetis ήταν ο κύριος αντιπρόσωπος στους υπόλοιπους 
τρεις σταθμούς. Η οικογένεια Baetidae θεωρείται χαρακτηριστική των Μεσογειακών 
ποταμών με κάποιο βαθμό επίδρασης ρύπανσης. Η κυριαρχία των Baetidae και των 
Chironomidae που αναλύθηκε παραπάνω, έχει καταγραφεί και σε διάφορα ποτάμια 
στην Ισπανική Χερσόνησο (Sanchez-Carmona et al. 2012), και σε άλλα Μεσογειακά 
συστήματα κατά την περίοδο υψηλής ροής (Αρτεμιάδου 2007). Επίσης, η ικανότητά 
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τους να διαβιούν σε περιβάλλοντα με διακύμανση ροής (Hynes 1970, Jaimez-Cuellar 
et al. 2002) δικαιολογεί τη παρουσία τους σε αυτούς τους σταθμούς..  
 Μια ακόμη σημαντική οικογένεια είναι τα Πλεκόπτερα Nemouridae, που 
εντοπίστηκαν στην Άνω Σύμη (3,6%), τις Κουρούτες (3,04%) και με ελάχιστη 
αφθονία στο Μούνδρο (0,4%). Σε μελέτη σε συστήματα στην ανατολική Ισπανία 
βρέθηκαν να είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς οργανισμούς σε ποτάμια 
περιοδικής ροής (García-Roger et al. 2011). Αυτοί οι οργανισμοί δε φαίνεται να 
επηρεάζονται από τη ξήρανση της κοίτης, πιθανώς επειδή τα άτομά της μπορούν να 
διατηρούνται σε μακρά περίοδο διάπαυσης σαν αυγά, κατά τη διάρκεια της ξηρής 
περιόδου (Harper 1973) και θεωρείται οικογένεια που εντοπίζεται σε μη ρυπασμένα 
ποτάμια. 
  Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε ρεόφιλη οικογένεια Διπτέρων μέτριας 
ευαισθησίας Simuliidae, με υψηλή παρουσία στη Καρωτή (14%), την Άνω Σύμη (4%), 
πειρορισμένη στο Μούνδρο (0,5%) και πλήρη απουσία στις Κουρούτες. Αυτοί οι 
οργανισμοί χρειάζονται ροή για να τραφούν, φιλτράροντας λεπτόκοκκα σωματίδια 
από τη στήλη του νερού και συχνά δεν εμφανίζονται στους χειμάρρους. Έτσι, έχουν 
θεωρηθεί σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης συστημάτων μόνιμης ροής ή με 
συνδεδεμένα μεσοενδιαιτήματα, σε μελέτες Μεσογειακών ποταμών, μαζί με τις 
οικογένειες Hydropsychidae (Τριχόπτερα) και Heptageniidae (Εφημερόπτερα) 
(Bonada et al. 2008, Cid et al. 2016). Η πρώτη από αυτές τις δύο οικογένειες 
βρέθηκε στη Καρωτή και η δεύτερη στο Μούνδρο και την Άνω Σύμη, αν και με 
περιορισμένες αφθονίες. Επίσης, οι οικογένειες Caenidae (Εφημερόπτερα) και 
Hydroptilidae (Τριχόπτερα) θεωρούνται χαρακτηριστικές των συστημάτων με 
μόνιμη ροή (García-Roger et al. 2011). Αυτές βρέθηκαν με μικρές αφθονίες στη 
Καρωτή και το Μούνδρο όμως και η δική τους παρουσία επιβεβαιώνει το μόνιμο 
καθεστώς ροής της Καρωτής και μπορεί να θεωρηθεί σαν ένδειξη ότι ο σταθμός 
Μούντρος διατηρεί στην κοίτη του τέλματα κατά την ξηρή περίοδο. 
 Τέλος, τα μαλάκια καταγράφονται σπάνια σε ποτάμια περιοδικής ή 
εφήμερης ροής (Williams 1987). Πράγματι, καταγράψαμε πλήρη απουσία 
Γαστερόποδων στις Κουρούτες και μόνο την οικογένεια Hydrobiidae στο Μούνδρο 
(0,19%). Έκπληξη αποτέλεσε όμως η παρουσία των Δίθυρων Sphaeriidae στις 
Κουρούτες. Η παρουσία κάποιων μαλακίων σε συστήματα που χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη υδρολογική μεταβλητότητα μεταξύ των ετών μπορεί να εξηγείται από 
μορφολογικές προσαρμογές (Eckblad 1973) ή προσαρμογές του κύκλου ζωής τους 
(Brown 1982). Επομένως, αφού ο σταθμός Κουρούτες μπορεί να φιλοξενεί αυτή την 
ομάδα είναι πιθανό κατά τη ξηρή περίοδο να διατηρεί κάποια μικρά τέλματα στην 
κοίτη του ή τουλάχιστον κάποια ικανοποιητικά επίπεδα υγρασίας. Η πυκνή σκίαση 
κατά τόπους λόγω της βλάστησης ίσως λειτουργεί βοηθητικά.  
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Οικολογική Ποιότητα 

 Όσον αφορά την οικολογική ποιότητα των μελετώμενων σταθμών, τα 
αποτελέσματα του δείκτη HESY2 που αντιστοιχούν στο «πλούσιο» ενδιαίτημα, 
σύμφωνα με τη μήτρα των Chatzinikolaou et al. (2006), κατέταξαν την οικολογική 
ποιότητα σε Ελλιπή, Μέτρια και Καλή. Καθώς αυτά τα αποτελέσματα δεν 
ανταποκρίνονται στην καλή ή υψηλή κατάταξη των υδρομορφολογικών δεικτών και 
των φυσικοχημικών μετρήσεων που έγιναν και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες 
των υδατικών συστημάτων της Κρήτης, υπολογίστηκε και η οικολογική τους 
ποιότητα σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη HESY2 που αντιστοιχούν στο «φτωχό» 
ενδιαίτημα. Σε αυτή τη περίπτωση, οι σταθμοί κατατάχθηκαν σε Μέτρια, Καλή και 
Υψηλή ποιότητα.  
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο κατάντη σταθμός της λεκάνη απορροής του 
Πετρέ ποταμού, που βρίσκεται κοντά στις εκβολές (Καρωτή), είχε υψηλότερη 
ποιότητα (Υψηλή) από το σταθμό Μούνδρος (Καλή) που βρίσκεται ανάντη. Η 
διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται: α) στο γεγονός ότι η Καρωτή είναι σταθμός 
μόνιμης ροής και όπως αναλύθηκε παραπάνω έχει μεγαλύτερη ποικιλότητα από τον 
Μούνδρο που είναι χείμαρρος, επηρεάζοντας έτσι την εκτίμηση του δείκτη HESY2, 
β) μπορεί να δέχεται νερό υπόγειας προέλευσης και γ)  η συγκέντρωση των νιτρικών 
αλάτων που διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό από αυτές των συνθηκών 
αναφοράς, ίσως προκαλούν μικρό ευτροφισμό με θετικές επιπτώσεις στους 
βενθικούς οργανισμούς. 
 Υψηλή ποιότητα, όπως η Καρωτή, έλαβε και ο σταθμός της Άνω Σύμης, του 
οποίου η λεκάνη απορροής καταλαμβάνεται 100% από δασικές εκτάσεις και 
ημιφυσικές περιοχές. Από την άλλη στους δύο σταθμούς (Κουρούτες, Μούνδρος) 
που είχαν Καλή ποιότητα, τα δάση και ηµιφυσικές περιοχές καταλαμβάνουν το 90% 
και 69% της έκτασης της λεκάνης αντίστοιχα και δεν υπήρχε κάποια εμφανή πηγή 
ρύπανσης ή όχληση.   
 Ήδη διαθέσιμα στοιχεία, ενταγμένα στο ΣΔΛΑΠ Κρήτης, υπήρχαν, μόνο για 
τη λεκάνη απορροής του Πετρέ ποταμού και αφορούν ένα σταθμό (PETR-K Mi) 
κοντά στο χωριό Κάτω Βαλσαμόνερο (περίπου 2,5 Km νοτιοανατολικά από το 
σταθμό Καρωτή) που κατατάχθηκε με Καλή ποιότητα έπειτα από δειγματοληψία 
τον Ιούλιο του 2012.   
  

Συνθήκες αναφοράς 

 Οι φυσικές συνθήκες περιλαμβάνουν υψηλή βιολογική ποιότητα αλλά και 
υδρομορφολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, που στηρίζουν την ποιότητα 
αυτή (Chaves et al. 2006). Η διερεύνηση για την κατάταξη κάποιων σταθμών σαν 
ποτάμια αναφοράς κατέληξε θετική μόνο για το σταθμό Άνω Σύμη. Η μελέτη της 
πανίδας του όμως ανέδειξε και μια τάση προς χειμαρροποίηση καθώς φιλοξενεί 
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σημαντικούς πληθυσμούς οργανισμών τυπικών σε ποτάμια μόνιμης ροής μαζί με 
οικογένειες χαρακτηριστικές ποταμών περιοδικής ροής. 
  Ο επόμενος σταθμός που πληρεί τα βιολογικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί 
ως σταθμός αναφοράς είναι η Καρωτή. Όμως δεν πληρεί τα φυσικοχημικά, έχοντας 
συγκέντρωση νιτρικών αλάτων ανώτερα των τιμών αναφοράς και κάλυψη δασικών 
και ημιφυσικών περιοχών μικρότερη του 68% που ορίζει τις τιμές αναφοράς για τις 
χρήσεις γης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Γενικότερα έχει αποδειχθεί δύσκολη η 
εύρεση συνθηκών αναφοράς για μεγάλους ποταμούς R-M2, στους οποίους ανήκει 
και ο σταθμός Καρωτή, οι οποίοι εκ των πραγμάτων λόγω της μεγάλης λεκάνης 
απορροής τους (>100Km2) είναι πιθανό να φιλοξενούν ανθρώπινες δραστηριότητες 
που λειτουργούν σαν διάχυτες ή σημειακές πηγές ρύπανσης.  
 

Σύγκριση δειγματοληπτών 

 Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, οι δειγματοληψίες βενθικών 
μακροασπονδύλων πραγματοποιήθηκαν με δύο διαφορετικά εργαλεία με σκοπό τη 
σύγκριση της δειγματοληπτικής τους ικανότητας. Στόχος της σύγκρισης ήταν η 
διερεύνηση της επιρροής της κάθε μεθόδου στη τελική κατάταξη της οικολογικής 
ποιότητας που δόθηκε για κάθε σταθμό.  

 Τα αποτελέσματα της οικολογικής ποιότητας (σύμφωνα με το «φτωχό» 
ενδιαίτημα) έδειξαν ότι οι δύο μέθοδοι επηρέασαν τους δείκτες υπολογισμού HES, 
AHES και μόνο σε μια περίπτωση, στο σταθμό Κουρούτες, επηρέασαν και τον τελικό 
υπολογισμό του δείκτη HESY2, επηρεάζοντας την κατάταξη του σταθμού. Σε αυτή τη 
περίπτωση ο δειγματολήπτης σέσουλα κατέληξε σε Μέτρια οικολογική ποιότητα και 
η απόχη σε Καλή. Στους σταθμούς Μούνδρος και Άνω Σύμη η μέθοδος με τη 
σέσουλα έδωσε τιμή στον δείκτη HESY2 0,1 περισσότερο από το απόχη. Στη 
περίπτωση του σταθμού Κουρούτες, που ανήκει στους R-M5 ποταμούς, το όριο για 
την κατάταξη σε Καλή οικολογική ποιότητα είναι: 0,67-0,96. Με το δειγματολήπτη 
απόχη και τιμή 0,7, πολύ κοντά στο όριο, οι Κουρούτες έχουν ταξινομηθεί σε Καλή 
ποιότητα, ενώ με τη σέσουλα και τιμή 0,6 έχουν ταξινομηθεί στη Μέτρια ποιότητα. 
Αυτή η κατώτερη τιμή με τη σέσουλα φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι 
συνέλεξε 2 παραπάνω τάξα που ανήκουν στις ανθεκτικές ομάδες, οι οποίες έχουν 
πολύ χαμηλό σκορ, και επηρέασαν αρνητικά την τιμή του δείκτη SemiHES. 
Αντίστοιχη ποικιλότητα στα σκορ βιοπαρακολούθησης, μεταξύ δειγμάτων που 
προέρχονται από διαφορετικούς δειγματολήπτες έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες 
ανάλογες συγκρίσεις, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετική ερμηνεία σε 
περιπτώσεις που χρησιμοποιείται σύστημα κατάταξης σε κλάσεις (Everall et al. 
2017), όπως στον δείκτη HESY2. 
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 Στη συνέχεια διερευνήθηκαν με περισσότερη λεπτομέρεια διάφορες πτυχές 
της εφαρμογής της κάθε μεθόδου. Ο κατάλληλος αριθμός δειγμάτων εξετάστηκε 
καθώς είναι βασικός παράγοντας πριν την απόφαση για την επιλογή του 
κατάλληλου δειγματοληπτικού εργαλείου. Σε αυτή την εργασία λήφθηκαν 6 
δείγματα με τη σέσουλα και 3 με την απόχη, όπως όριζε το πρωτόκολλο εφαρμογής 
τους. Οι καμπύλες συσσώρευσης ειδών έδειξαν ότι σε τρεις σταθμούς (KA, M, AS) 
με 3 δείγματα η απόχη συλλέγει περισσότερα τάξα απ΄ ότι με 3 δείγματα η 
σέσουλα. Όμως συγκεντρώνοντας 6 δείγματα η σέσουλα κατέληξε σε μεγαλύτερο 
ταξινομικό πλούτο σε τρεις σταθμούς, εκτός της Άνω Σύμης.  
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σταθμός Καρωτή, όπου παρόλο που τα δεδομένα 
αφθονίας με την απόχη είναι συντριπτικά μεγαλύτερα σε σχέση με τη σέσουλα 
(2.644-796 άτομα αντίστοιχα), συνέλεξε σχεδόν τον ίδιο αριθμό τάξα (25-26 τάξα 
αντίστοιχα) και κατέληξε σε ίδιο αποτέλεσμα οικολογικής ποιότητας. Η διερεύνηση  
του αριθμού των τάξα που συνέλεξε το κάθε δειγματοληπτικό εργαλείο, κατέληξε 
ότι καμία από τις δύο μεθόδους δεν συνέλεξε αντιπροσωπευτικά δείγματα της 
πανίδας κάθε σταθμού, καθώς συνέλεξαν λιγότερες ταξινομικές ομάδες επί του 
συνόλου.  
 Συγκρίνοντας τη ποικιλότητα και ισοκατανομή των δειγμάτων, η σέσουλα  
έλαβε μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με την απόχη στο σταθμό Άνω Σύμη και Καρωτή, 
ενώ το αντίστροφο παρουσιάστηκε στις Κουρούτες. Στο σταθμό Μούνδρος η 
ποικιλότητα ήταν παρόμοια και με τους δύο δειγματολήπτες ενώ μεγαλύτερη 
ισοκατανομή είχε η απόχη. 
 Η σύγκριση των σχετικών αφθονιών των τάξα με ποσοστό παρουσίας επί των 
δειγμάτων >5%, αλλά και των αποκλειστικών τάξα, μεταξύ των δύο μεθόδων δεν 
προσέφερε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τη πιθανή επιλεκτικότητα της κάθε 
τεχνικής. Αναζητώντας κάποιο πρότυπο, προσεγγίστηκε και ο τρόπος εφαρμογής 
του κάθε δειγματολήπτη. Αναμενόταν ότι η σέσουλα που εφαρμόζει ουσιαστικά 
δειγματοληψία χειρός θα προκαλεί μικρότερη υδροδυναμική διαταραχή σε σχέση 
με την απόχη. Ταυτόχρονα η σέσουλα αναμένεται να εγκλωβίζει τη πανίδα στο 
σημείο εφαρμογής της. Ένας παράγοντας που εξετάστηκε είναι το μέγεθος και η 
κινητικότητα των συλληφθέντων τάξα. Για παράδειγμα τα Εφημερόπτερα Baetidae, 
τα οποία είναι μεγαλόσωμα έντομα με ενεργή μετακίνηση, εύκολα απομακρύσιμα 
από το υπόστρωμα και ευκίνητα, είχαν συνολικά σχεδόν διπλάσιες αφθονίες με την 
απόχη στο σύνολο των 36 δειγμάτων. Όμως, σε άλλα μεγαλόσωμα τάξα όπως τα 
Πλεκόπτερα Nemouridae δεν παρατηρήθηκε η ίδια τάση. 
 Συμπληρωματικά, και η ανάλυση Anosim δεν κατέδειξε σημαντικά 
αποτελέσματα διαφοροποίησης των κοινοτήτων μεταξύ των δειγματοληπτών όταν 
εξετάστηκε ο κάθε σταθμός ξεχωριστά. 
 
 Για να διερευνηθεί η καταλληλότητα της κάθε μεθόδου στην εκτίμηση της 
οικολογικής ποιότητας υπολογίστηκε το ποσοστό της μεταβλητότητας, με τον 



125 
 

συντελεστή CV%, για τη συνολική αφθονία, τον αριθμό των τάξα, το δείκτη Shannon 
και τα μετρικά συστήματα του δείκτη HESY2, HES και AHES. Ο συντελεστής CV έχει 
χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία κυρίως για την εκτίμηση της επιρροής της 
χωρικής και χρονικής μεταβλητότητας των βιοκοινοτήτων σε ποτάμια (Vlek et al. 
2006, Stribling et al. 2008, Meyer et al. 2011, Laini et al. 2014) αναζητώντας τα 
επίπεδα εμπιστοσύνης και ακρίβειας που επιτυγχάνουν τα υφιστάμενα 
προγράμματα βιοπαρακολούθησης (European Community 2005). Κριτήρια όμως, 
για την καθιέρωση κατώτερων τιμών για την απόρριψη δεικτών με μεγάλη 
μεταβλητότητα δεν είχαν οριστεί έως την πρόταση των Kashian & Burton (2000) που 
δούλεψαν σε διάφορα ενδιαιτήματα σε υγροτόπους, και χρησιμοποίησαν το όριο 
του 50% για να απορρίψουν δείκτες με υψηλή μεταβλητότητα. Το ίδιο υιοθετήθηκε 
και από τους Trigal et al. (2006) που εργάστηκαν σε Μεσογειακές ρηχές λίμνες και 
από τους Sánchez-Montoya et al. (2009) που ασχολήθηκαν με Μεσογειακά ποτάμια. 
Άλλοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει το όριο αποδοχής 10% (Vlek et al. 2006, 
Stribling et al. 2008, Laini et al. 2014). Σε αυτή την εργασία οι τιμές των δεικτών 
ανάμεσα στους δύο δειγματολήπτες συγκρίθηκαν με το όριο του 50%.   
 Από τους δείκτες που συγκρίθηκαν, η συνολική αφθονία εμφάνισε τη 
μεγαλύτερη μεταβλητότητα επιβεβαιώνοντας και την εκτίμηση ότι αποτελεί φτωχό 
δείκτη (Karr & Chu 1999). Όπως έχουν σημειώσει και άλλοι ερευνητές που 
συνέκριναν δειγματοληπτικά εργαλεία μεταξύ τους, οι τιμές αφθονίας των 
συλληφθέντων τάξα ποικίλουν βασιζόμενες σε πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι 
ίσως οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα (Ghani et al. 2016). Ένας από τους 
παράγοντες είναι η μικρή χωρική κλίμακα των δειγμάτων (Downes et al. 1993). 
Επιπρόσθετα τα δείγματα που λήφθησαν προέρχονται από διαφορετικά 
μικροενδιαιτήματα αυξάνοντας έτσι την επίδραση της μικροκλίμακας, η οποία 
θεωρείται ότι δύσκολα μπορεί να μειωθεί (Boyero and Bailey 2001; Li et al. 2001).  
 Η μόνη τιμή <50% για την αφθονία, σημειώθηκε με την απόχη στην Καρωτή, 
που ίσως εξηγείται από το πολύ μεγάλο δειγματοληπτικό μέγεθος (Vlek et al. 2006). 
Όλοι οι υπόλοιποι δείκτες είχαν τιμές μικρότερες του 50% αλλά συνολικά, μεταξύ 
των δειγματοληπτικών εργαλείων, η αφθονία, ο αριθμός των τάξα και ο δείκτης HES 
έλαβαν μικρότερες τιμές CV σε όλα τα ποτάμια με την απόχη. Μόνο ο δείκτης 
ποικιλότητας Shannon έλαβε μικρότερες τιμές με τη σέσουλα. Όσον αφορά τον 
δείκτη AHES έλαβε τις μικρότερες τιμές με μικρές διαφορές μεταξύ των μεθόδων. 
 Συμπερασματικά, η μεγαλύτερη μεταβλητότητα (CV) που εκτιμήθηκε για τη 
σέσουλα ίσως οφείλεται στο μικρότερο μέσο δειγματοληπτικό της μέγεθος. Η ίδια 
υπόθεση έχει επιβεβαιωθεί και από τους Vlek et al. (2006) σε υδατικά σώματα στην 
Ολλανδία και Σλοβακία, όπου η ποικιλότητα CV μειώθηκε με την αύξηση του 
δειγματοληπτικού μεγέθους. Οι ερευνητές αυτοί ακολούθως κατέληξαν και σε 
αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δεικτών που χρησιμοποίησαν για 
την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Από τους Doberstein et al. (2000) 
αντίστοιχα έχει σημειωθεί ότι η αυξημένη ποικιλότητα των χρησιμοποιούμενων 
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δεικτών αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων αποτελεσμάτων εκτίμησης. Σαν 
αποτέλεσμα θεώρησαν ότι είναι περισσότερο πιθανό ένας δείκτης που εμφανίζει 
μεγάλες τιμές ποικιλότητας να πέφτει μεταξύ κλάσεων οικολογικής ποιότητας 
δυσκολεύοντας την εκτίμηση. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι σε αυτή την εργασία, ενώ η 
οικολογική ποιότητα για το σταθμό Κουρούτες ταξινομήθηκε σε διαφορετική κλάση 
μεταξύ των δύο μεθόδων, οι τιμές CV των μετρικών συστημάτων HESY και AHES 
είναι οι μικρότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα ποτάμια. Αντίστοιχο προβληματισμό 
εξέφρασαν οι Vlek et al. (2006) που κατέληξαν ότι αφού τα δείγματα που συνέλεξαν 
προέρχονταν από διαφορετικά ποτάμια, είναι δύσκολο να καθοριστεί η επίδραση 
του δειγματοληπτικού μεγέθους στη ποικιλότητα των αποτελεσμάτων των δεικτών 
και ειδικότερα από τη στιγμή που προέρχονται από δείγματα διαφορετικών 
ενδιαιτημάτων (multihabitat sample). Ίσως έτσι εξηγείται σε κάποιο βαθμό και η 
μεγαλύτερη μεταβλητότητα της σέσουλας σε σχέση με την απόχη, καθώς η πρώτη 
μέθοδος συλλέγει έξι δείγματα από διαφορετικά μικροενδιαιτήματα ενώ η δεύτερη 
από τρία. 
 Όλες οι παραπάνω συγκρίσεις παρόλο που αναδεικνύουν κάποια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, στερούνται κάποιου ποσοτικού συγκρίσιμου μέτρου. Όπου 
εφαρμόζονται ποιοτικά ή ημιποσοτικά μέτρα εκτίμησης, η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων δεν εκτιμάται εύκολα καθώς λείπει η πληροφορία σχετικά με την 
περιοχή της κοίτης ή του πληθυσμού των μακροασπονδύλων που 
δειγματοληπτείται (Everall et al. 2017). Έτσι, σε πολλές συγκρίσεις μεταξύ 
δειγματοληπτικών μεθόδων ή εργαλείων, χρειάζεται να οριστεί ένα τυποποιημένο 
επίπεδο σύγκρισης, όπως ένα συγκεκριμένο δειγματοληπτικό μέγεθος ή ο χρόνος 
συλλογής και ταξινόμησης των δειγμάτων. Γενικώς, θεωρείται ότι επιθυμητές 
μέθοδοι για γρήγορη βιοπαρακολούθηση είναι αυτές με πλεονεκτικό το κλάσμα 
κόστους (σε χρόνο και έξοδα)/ αποτελεσματικότητας και η αντιπροσωπευτικότητα 
της βενθικής κοινότητας που δειγματοληπτείται. Συνολικά δηλαδή υπολογίζεται η 
βέλτιστη δειγματοληπτική προσπάθεια. Σε αυτή την εργασία δεν μετρήθηκε εξ’ 
αρχής ο χρόνος συλλογής και ταξινόμησης των δειγμάτων και δεδομένης επίσης της 
διαφορετικής ημιποσοτικής φύσης των δειγματοληπτών, με τη σέσουλα να μπορεί 
να υπολογίσει όγκο και η απόχη να μετράει χρόνο κλωτσίματος, έγινε η σύγκρισή 
τους με τις καμπύλες αραιοσύστασης, με βάση ένα προβλεπόμενο κοινό 
δειγματοληπτικό μέγεθος. Έτσι συγκρίνοντας τα δείγματα με βάση το μικρότερο 
πιθανό δειγματοληπτικό μέγεθος, φάνηκε αρχικά ότι σε πολύ μικρά επίπεδα 
αφθονίας οι μέθοδοι μπορεί να διαφέρουν για 2 τάξα ή κανένα. Σε μεγαλύτερα 
επίπεδα αφθονίας (300 άτομα), στην Καρωτή διέφεραν για 2 τάξα, ενώ στους 
υπόλοιπους σταθμούς για 1 τάξον, όπως και σε επίπεδα αφθονίας 600 ατόμων.  
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Προβληματισμοί σχετικά με την τυπολογία R-M  

 Ο σταθμός της Άνω Σύμης χαρακτηρίστηκε ποταμός R-M4. Σύμφωνα με 
κατοίκους της περιοχής έχει φυσική περιοδική ροή, όμως ανάντη του επιλεχθέντος 
σημείου δειγματοληψίας γίνεται άντληση ύδατος. Η ανάλυση της πανιδικής του 
σύνθεσης επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός καθώς φάνηκε μια τάση προς 
χειμαρροποίηση. Παρόλη την πίεση στο υδρολογικό του καθεστώς, η πανίδα του 
έχει χαρακτηριστικά ενός ποταμού με συνεχή ροή, γι’ αυτό και επιλέχτηκε να 
καταταχτεί σε αυτό τον τύπο ποταμού, που θέτει σαν προϋπόθεση αυτό το 
υδρολογικό καθεστώς. 
 Οι σταθμοί Μούντρος και Κουρούτες κατατάχτηκαν μαζί στον τύπο R-M5, 
λόγω του εφήμερου καθεστώτος ροής τους. Οι αναλύσεις nMDS τοποθέτησαν 
κοντά τα δύο αυτά ποτάμια και μαζί με τις αναλύσεις Simper που έδωσαν τα 
μικρότερα ποσοστά ανομοιομορφίας σε σχέση με τα υπόλοιπα ποτάμια, 
επιβεβαιώνουν τη κοινή τους ταξινόμηση στον τύπο R-M5. Ταυτόχρονα όμως 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα ποτάμια έχουν διαφορές στην οικολογία τους όπως 
σχολιάστηκε στην πανιδική ανάλυση που έγινε παραπάνω. Σε αντίστοιχο 
συμπέρασμα έχουν καταλήξει και οι Argyroudi et al. (2010) καθώς η ανάλυση 
διαβάθμισης που εφάρμοσαν έδειξε ότι η πανίδα των ποταμών περιοδικής ροής 
που μελέτησαν είχε δομικές και λειτουργικές διαφορές και αντοχές στη ξηρασία. 
Κατά συνέπεια υποστήριξαν ότι τα ποτάμια που μελέτησαν ανήκουν σε 
διαφορετικούς τύπους και όχι στον μοναδικό R-M5.  

 H ταξινόμηση των ποταμών στον τύπο R-M5 φαίνεται να παραβλέπει βαθιά 
την ποικιλότητα των ποταμών περιοδικής ροής (Belmar et al. 2011; Cid et al. 2017). 
Τα συστήματα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ανάλογα με τη 
διάρκεια της ξηρής περιόδου και τη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε: 
α) αυτά που την περίοδο της ξηρασίας η ροή σταματάει αλλά διατηρούνται μικρές 
ποσότητες στάσιμου νερού σε κοιλώματα υπό μορφή μικρών τελμάτων, β) σε αυτά 
που διατηρούνται κάποια επίπεδα υγρασίας στην κοίτη και γ) σε αυτά όπου η κοίτη 
ξεραίνεται τελείως  και μοιάζουν αρκετά με τα εφήμερα ποτάμια (Clifford 1966, Uys 
and O’Keeffe 1997, Bonada 2003). Ακόμη όμως και αυτή η ταξινόμηση δεν καλύπτει 
όλες τις διακυμάνσεις που μπορεί να εμφανίσουν τα ποτάμια περιοδικής ροής 
(Gallart et al. 2012) τουλάχιστον στο γεωγραφικό χώρο της Κρήτης (Βορεάδου 
1993). Χρησιμοποιώντας τη σύνθεση της πανίδας, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 
και με βάση αυτή τη βασική κατηγοριοποίηση, ο Μούνδρος έχει χαρακτηριστικά της 
α) κατηγορίας καθώς λόγω των κοιλοτήτων που σχηματίζονται από το μητρικό 
πέτρωμα διατηρείται λιγοστό νερό ανά σημεία. Αντίθετα, στις Κουρούτες, λόγω της 
μεγάλης κλίσης, και της διαφορετικής μορφολογίας, ίσως διατηρείται κάποιο μικρό 
τέλμα σε κάποια καλή υδρολογική χρόνια ή τουλάχιστον διατηρούνται κάποια 
επίπεδα υγρασίας στην κοίτη, όπως μαρτυρά η πανίδα του.  
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 Επηρεάζονται τα συστήματα βιοεκτίμησης από αυτές τις ποιοτικές 
διαφορές; Προβληματισμοί σχετικοί με την εφαρμογή του HESY2 

 Διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων βιοεκτίμησης έχει διαπιστωθεί σε 
σχέση με τη διαφορετικότητα μεταξύ των τύπων συστημάτων περιοδικής ροής. Τα 
συστήματα που δέχονται πιο έντονη υδρολογική πίεση από φυσικά αίτια, δείχνουν 
πιο ευάλωτα σε κάποια εσφαλμένη εκτίμηση. Οι Argyroudi et al. (2010) 
συγκρίνοντας την οικολογική ποιότητα σύμφωνα με τον δείκτη HES (Artemiadou 
and Lazaridou 2005) ανάμεσα σε ποτάμια αναφοράς περιοδικής και εφήμερης ροής 
στη Δαδιά, διαπίστωσαν διακύμανση των αποτελεσμάτων: από Υψηλή έως Καλή για 
τα πρώτα, ενώ από Καλή έως Μέτρια για τα δεύτερα. Συμπέραναν επομένως ότι ο 
δείκτης HES δεν ήταν ικανός να αναγνωρίσει τον υψηλό βαθμό της εποχιακής 
μεταβλητότητας των συστημάτων αυτών.  
 Όπως έχει σημειωθεί και από άλλους ερευνητές (Ward 1989, Buffagni et al. 
2009a; Sánchez-Montoya et al. 2011) η χωρο- χρονική ετερογένεια είναι υψηλή σε 
αυτά τα ποτάμια και οι διάφοροι μέθοδοι χρειάζεται να μπορούν να διαχωρίζουν 
τις φυσικές από τις ανθρωπογενείς πηγές μεταβλητότητας. Επιπλέον, είναι γνωστό 
ότι η χαμηλή βιοποικιλότητα είναι χαρακτηριστικό των χειμάρρων σε σχέση με τα 
συστήματα μόνιμης ροής (Soria et al. 2017) και παρ’όλη την αστάθεια του 
οικοσυστήματος τους, η ποικιλότητα των ζωικών ομάδων που συναντούμε μπορεί 
να παραμείνει σταθερή ανά τα έτη (Bêche et al. 2009; Storey 2015) αλλά η σύνθεση 
των βιοκοινοτήτων διαφοροποιείται μεταξύ των ετών και ειδικότερα μεταξύ 
«υγρών» και «ξηρών». Αυτή η ποικιλότητα τους και οι σχετιζόμενες με αυτήν 
διαφορές στα όρια μεταξύ των κλάσεων ποιότητας των μετρικών συστημάτων, 
απαιτεί την ευελιξία, παρά τη σταθερότητα στις μεθόδους βιοπαρακολούθησης και 
τους δείκτες που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται για τα Μεσογειακά ποτάμια 
περιοδικής ροής (Fritz et al. 2017).  
 Η περίπτωση του σταθμού Κουρούτες, αναδεικνύει κάποιες από αυτές τις 
όψεις. Με το χαρακτηρισμό του σαν «πλούσιο» ενδιαίτημα, η κατάταξή του ήταν 
Ελλιπής ποιότητα με τη σέσουλα και Μέτρια με την απόχη, αποτελέσματα που δεν 
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του. Έτσι, για την εκτίμηση της οικολογικής 
ποιότητας, επιλέχτηκαν τα αποτελέσματα του δείκτη που απορρέουν από την 
κατάταξη των σταθμών σαν «φτωχό» ενδιαίτημα. Αντίστοιχη προσέγγιση 
ακολουθήθηκε και κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος του νησιού (EL13), όπου η χρήση του δείκτη 
HESY ήταν ικανοποιητική με την παραδοχή του «φτωχού» ενδιαιτήματος.   
 Ο δείκτης HESY2 θεωρείται κατάλληλος για την εκτίμηση της ποιότητας σε 
ποτάμια περιοδικής ροής (Lazaridou et al. 2016), όμως σε αυτή την εργασία φάνηκε 
ότι δυσκολεύεται να ανιχνεύσει εις βάθος διαφορές που σχετίζονται με το βαθμό 
εφημερότητας των μελετούμενων συστημάτων.  
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 Στις περισσότερες εργασίες η υδρολογική περίοδος διαχωρίζεται εποχικά, 
για παράδειγμα άνοιξη- καλοκαίρι. Χρειάζεται όμως αυτός ο διαχωρισμός να 
αρχίσει να γίνεται βασιζόμενος στην υδρολογία, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να 
διαφέρει έντονα μεταξύ των εποχών διαφορετικών ετών αναλόγως των 
κλιματολογικών συνθήκών. Αντίστοιχα και οι συνθήκες αναφοράς θα πρέπει να 
ορίζονται με βάση το υδρολογικό στάδιο. Αρχικά, είναι απαραίτητο να γίνει 
ταξινόμηση επαρκών τύπων περιοδικών ποταμών (Munné and Prat 2011). 
 Σε δεύτερο στάδιο χρειάζεται να αρχίσει να ενσωματώνεται η εποχική 
ποικιλότητα (συχνότητα, μέγεθος, διάρκεια, βαθμός αλλαγής, χρονικότητα, 
πρόβλεψη υδατικών φάσεων) στα συστήματα βιοεκτίμησης (Munné and Prat 2011) 
και στον καθορισμό των συνθηκών αναφοράς με σκοπό τη σωστή διαχείριση τους 
(Costigan et al. 2017; Leigh and Datry 2017).  
 Οι διαφαινόμενες κλιματικές αλλαγές του μέλλοντος κάνουν ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη περιγραφής, ταξινόμησης και την απόκτηση ακριβέστερων 
δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υδρολογική ποικιλότητα αυτών των 
σωμάτων (European Environment Agency 2008). Ήδη ποτάμια μόνιμης ροής έχουν 
μετατραπεί σε περιοδικής ροής λόγω της άντλησης υδάτων και της κλιματικής 
αλλαγής (Acuña et al. 2014). Σε αυτή την εργασία, έχουμε ενδείξεις για την αρxή 
χειμαρροποίησης του υδατικού σώματος της Άνω Σύμης. 
 Επίσης, για τη συμπλήρωση κενών στη γνώση των Ελληνικών συστημάτων 
περιοδικής ροής, θα ήταν πολύ χρήσιμο στο πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης των 
επόμενων ετών, στα πλαίσια του δεύτερου διαχειριστικού κύκλου της Ο.Π.Υ., να 
κρατηθεί μια βάση υδρολογικών δεδομένων και των αντίστοιχων βιοκοινοτήτων 
που απαντώνται στα μελετώμενα συστήματα. 
 Τέλος, η ανάγκη για εφαρμογή προσαρμοσμένων δεικτών για περιοδικά 
ποτάμια έχει ήδη αναγνωριστεί σε κάποιες περιοχές της Μεσογείου. Στην Ισπανία 
με τους δείκτες IMMi-T και IMMi-L (Munné and Prat 2009; Sánchez-Montoya et al. 
2010), τον INVMIB για τις Βαλεαρίδες Νήσους (García et al. 2014) και του MMI στην 
Κύπρο, βασισμένο σε μακρόφυτα (Papastergiadou and Manolaki 2012). Στην 
Ελλάδα, παρόλο που ο δείκτης HESY2 θεωρείται κατάλληλος για συστήματα 
περιοδικής ροής, είναι σημαντικό να προσαρμοστεί ακόμη περισσότερο ώστε να 
μπορεί να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους χειμάρρων και να εκτιμά 
ικανοποιητικά την οικολογική ταυτότητα τέτοιων συστημάτων ειδικότερα για τις 
περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.  

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης των δειγματοληπτικών μεθόδων;  

 Tο βασικό ερώτημα που προέκυψε από τη σύγκριση των δυο μεθόδων, είναι 
με πιο κριτήριο τα αποτελέσματα τους θα είναι συγκρίσιμα. Συνολικά, η σύγκριση 
μεταξύ της μεθόδου με τη σέσουλα και αυτής με την απόχη, κατέληξε σε κάποιες 
διαφορές στην εκπροσώπηση των τάξα στα δείγματα τους και σε πολύ μικρές 
διαφορές στις υπόλοιπες αναλύσεις που έγιναν. Παρ’ όλες όμως τις διαφορές, 
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έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα βιοεκτίμησης. Η τελική κατάταξη ήταν κοινή, 
εκτός από αυτή του σταθμού Κουρούτες, μια διαφορά που ερμηνεύτηκε 
παραπάνω.  
 Είναι γνωστό ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας θέσης μπορούν να 
επηρεάσουν τον πλούτο, τη ποικιλότητα και τη σχετική αφθονία των δειγμάτων, 
θέτοντας την ερμηνεία των δεδομένων δύσκολη (Colbo et al. 1997), καθώς και ότι 
από τη φύση της η δειγματοληψία, η ανάλυση των βιολογικών δομένων και η 
διαδικασία της βιοεκτίμησης συμπεριλαμβάνει αρκετά βήματα που μπορεί να 
εισάγουν σφάλμα, το οποίο είναι αποδεχτό (Stribling et al. 2008). Τα βήματα αυτά 
περιλαμβάνουν την οργάνωση της έρευνας, τη μεθοδολογία του πεδίου και του 
εργαστηρίου, την ανάλυση των δεδομένων και την επεξήγηση των αποτελεσμάτων 
(Diamond et al. 1996). 
  Έχει σημασία όμως, να ανιχνευτούν οι αιτίες της μεταβλητότητας. Με το 
συντελεστή μεταβλητότητας έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η ακρίβεια της κάθε 
τεχνικής. Επίσης, ο χειρισμός του εκάστοτε δειγματοληπτικού εργαλείου και η 
διαλογή στο πεδίο θεωρείται εξαιρετικά εξαρτώμενη από τις ικανότητες του 
χειριστή και επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η πίεση χρόνου ή οι καιρικές 
συνθήκες. Είναι αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια εκμάθησης των ερευνητών ή 
των χειριστών θα υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στη ποιότητα των 
δειγμάτων, όπως η απομάκρυνση ευθραύστων ειδών ή σπάνιων  τάξα (Dines & 
Murray-Bligh 2000). Ακόμη, και η απομάκρυνση του περισσευούμενου υλικού από 
τα δείγματα μπορεί πιθανώς να μειώσει τη ποιότητα τους λόγω της απώλειας ειδών 
(Haase et al. 2004b).  
 Εν τέλει, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του HESY2 δηλώνουν ότι και οι δύο 
μέθοδοι είναι εφαρμόσιμες για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στην Κρήτη, 
με την παραδοχή του «φτωχού» ενδιαιτήματος. Επομένως, προτείνεται και ο 
συνδυασμός των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με τις δύο αυτές τεχνικές μέχρι 
τώρα. Όσον αφορά διαδικασίες παρακολούθησης ρουτίνας, δεν μπορεί να βγει από 
αυτή την εργασία κάποιο συμπέρασμα καθώς δεν υπολογίστηκε η χρονική τους 
αποτελεσματικότητα η οποία αντανακλά και στην οικονομική τους 
αποτελεσματικότητα (Tubic et al. 2017).  

 Τέλος, παρ’ όλο το περιορισμένο μέγεθος των διαθέσιμων δεδομένων, αυτή 
η εργασία, υπογραμμίζει τη παρουσία σφάλματος στους βιολογικούς δείκτες 
προκαλούμενο από τη φυσική ποικιλότητα (μεταβλητότητα) της κατανομής των 
μακροασπονδύλων. Από τη στιγμή που οι βιοτικοί δείκτες χρησιμοποιούνται σαν 
ένα επιστημονικό εργαλείο που στηρίζει τη πολιτική και τη λήψη αποφάσεων, η 
κατόρθωση αξιόπιστης οικολογικής εκτίμησης, είναι ένα ζήτημα πρόκλησης.   
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6. Συμπεράσματα 
 

 Οι δύο σταθμοί που κατατάχθηκαν στον τύπο R-M5 εμφανίζουν διαφορετικά 
υδρολογικά χαρακτηριστικά. Η πανίδα τους συνηγορεί ότι ο Μούνδρος 
διατηρεί τέλματα στην κοίτη του κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου ενώ 
οι Κουρούτες διατηρούν τουλάχιστον κάποια επίπεδα υγρασίας ανά σημεία. 

 Οι σταθμοί μόνιμης ροής, Καρωτή και Άνω Σύμη είχαν τον μεγαλύτερο 
πανιδικό πλούτο και την υψηλότερη ποιότητα. Ο χείμαρρος Κουρούτες είχε 
την χαμηλότερη. 

 Η κατάταξη της οικολογικής ποιότητας με τον δείκτη HESY2, σύμφωνα με το 
«πλούσιο» ενδιαίτημα δεν ανταποκρίνεται στα υδρολομορφολογικά και 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των σταθμών που μελετήθηκαν. 

 Η εσφαλμένη εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας στους σταθμούς 
Κουρούτες και Μούνδρος αναδεικνύει κάποια δυσκολία του δείκτη HESY2 
για αναγώριση της υδρολογικής πίεσης από φυσικά αίτια σε σχέση με τα 
ανθρωπογενή. 

 Προτείνεται η περαιτέρω προσαρμογή του δείκτη HESY2 για την Κρήτη, τη 
νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, που μοιράζονται παρόμοια 
υδρολογικά χαρακτηριστικά.  

 Η κατάταξη της οικολογικής ποιότητας μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών 
μεθόδων, σύμφωνα με το «φτωχό» ενδιαίτημα παρουσίασε διαφορά σε 
έναν σταθμό. 

 Το μέσο δειγματοληπτικό μέγεθος της απόχης ήταν μεγαλύτερο από της 
σέσουλας, όμως η σέσουλα συνέλεξε περισσότερα τάξα σε 3 από τους 4 
σταθμούς.  

 Η σύγκριση της ποικιλότητας, ισοκατανομής και σχετικής αφθονίας των πιο 
άφθονων οικογενειών (>5%) μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών μεθόδων 
δεν παρουσίασε κάποιο πρότυπο μεταξύ των σταθμών.  

 Η μεγαλύτερη μεταβλητότητα της σέσουλας (CV%) εξηγείται λόγω των  
περισσότερων δειγμάτων που συλλέγει από διαφορετικά μικροενδιαιτήματα 
και λόγω του μικρότερου δειγματοληπτικού μεγέθους. 

 Η ανάλυση Anosim δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 
δειγματοληπτικών μεθόδων. 
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 Αναγνωρίζοντας τις διάφορες πηγές μεταβλητότητας των διαδικασιών 
βιοεκτίμησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σύγκρισής τους, και οι 
δύο δειγματοληπτικές μέθοδοι θεωρούνται κατάλληλες για την εκτίμηση της 
οικολογικής ποιότητας στην Κρήτη. 

 Προτείνεται ο συνδυασμός των δεδομένων που έχουν ληφθεί και με τις δύο 
μεθόδους  στα πλαίσια του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης. 

 Τέλος, εξετάζεται η πιθανή πιστοποίηση του δειγματολήπτη Σέσουλα στα 
Πλαίσια της ΟΠΥ.                         
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8. Παραρτήματα 

Παράρτημα I- Πρωτόκολλα  
 

Πίνακας 7-1. Κανόνες βαθµολόγησης των επιµέρους τεχνητών τροποποιήσεων που 
εµφανίζονται στα σηµεία δειγµατοληψίας για τον υπολογισµό του δείκτη 

HMS 
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Πίνακας 7-2. Δείκτης QBR (συνέχεια) 
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Πίνακας 7-3. Δείκτης IHF 
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Παράρτημα II- HESY2 
 

Πίνακας 7-4. Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης/ Hellenic Evaluation System (τροποποιημένο από 
Artemiadou & Lazaridou 2005) 

 

Οι κατηγορίες σχετικής αφθονίας για τα Chironomidae και Oligocheata (εκτός από τα 
Tubificidae) είναι 0-10%, 10-20% και >20%. 
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Πίνακας 7-5. Βαθμολογία και κλάσεις του HES για φωτά και πλούσια ενδιαιτήματα (Artemiadou & 
Lazaridou 2005). 

 

Πίνακας 7-6. Βαθμολογία και κλάσεις του AHES για φωτά και πλούσια ενδιαιτήματα (Artemiadou 
& Lazaridou 2005). 

 

Πίνακας 7-7. Μέσες τιμές αναφοράς SemiHES (Med_REF_SemiHES) ανά διαβαθμονομημένο τύπο 
ποταμού (Lazaridou et al. 2018). 

 

Πίνακας 7-8. Όρια κλάσεων ποιότητας του HESY2 ανά διαβαθμονομημένο τύπο ποταμού 
(Lazaridou et al. 2018). 

 

 



156 
 

Πίνακας 7-9. GREEK HABITAT RICHNESS MATRIX (GHRM) (τροποποιημένο από Chatzinikolaou et al. 
2006) 
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Παράρτημα III- Aναλύσεις 
 

Πίνακας 7-11. Σχετική αφθονία ταξινομικών ομάδων στους σταθμούς δειγματοληψίας με τους δύο 
τύπους δειγματολήπτη (scoop= σέσουλα, net= απόχη). 

 

 

 

Order Family KA‐scoop KA‐net M‐scoop M‐net AS‐scoop AS‐net K‐scoop K‐net
Nemouridae 0 0 0,16 0,98 8,52 1,98 1,29 7,90
Leuctridae 12,05 10,85 1,27 0,49 26,89 12,16 0 0

Taeniopgidae 0 0 0,48 3,43 0,33 0,15 0,08 0
Heptageniidae 0 0 0,16 0 0 0,15 0 0

Caenidae 1,25 2,17 0 0,49 0 0 0 0
Baetidae 29,61 41,34 16,72 34,80 6,23 3,65 0 0

Rhyacophilidae 0 0 0 0 0 0,15 0 0
Philopotamidae 0 0 0 0 1,31 0,46 0 0
Hydropsychidae 0 0,15 0 0 0 0 0 0

Glossosomatidae 0,25 0,81 0 0 0 0 0 0
Hydroptilidae 2,89 2,09 0 0 0 0 0 0

Polycentropodidae 0 0,15 0 0 0 0 0 0,21
Limnephilidae 0 0 0,32 0 1,31 1,82 1,21 1,04

Lepidostomatidae 0 0 0 0 0 0,15 0 0
Sericostomatidae 0 0 0 0 0 0,15 0 0

Pediciidae 0,75 0,27 0 0 0 0 0 0
Limoniidae 0,50 0,19 0,16 0 0,33 0,15 0 0
Tipulidae 0,13 0 0 0 0 0 0 0

Tabanidae 0,13 0 0 0 0 0 0,08 0
Empididae 0,13 0 0 0 1,64 0,76 0 0
Simuliidae 4,14 17,44 0 1,23 1,97 5,62 0 0

Dixidae 0,88 0,15 0 0 0 0 0 0
Stratiomyidae 0 0 0,32 0 0,33 0 0 0

Ceratopogonidae 2,13 1,39 1,27 0,25 2,62 1,67 4,09 3,74

Chironomidae (not red) 20,58 13,95 31,69 33,33 21,31 45,14 64,32 14,55

Psychodidae 0,13 0 0 0 0 0 0 0
Dytiscidae 0,13 0,85 2,55 2,45 1,64 3,04 0,15 0,21

Hydrophilidae 0,13 0 0 0 0,33 0,46 0 0
Hydraenidae 1,13 0,62 0,16 0 0,33 0 0 0

Gyrinidae 0 0,15 0 0 0 0 0 0
Helodidae/ Scirtidae 3,01 0,39 0 0 4,59 3,04 0 0

Dryopidae 0 0,12 0 0 0 0 0 0
Helophoridae 0 0 0 0 0,33 0 0 0

Isopoda Asellidae 0 0 0 0 0 0 0,08 0
Bivalvia Sphaeriidae 0,38 0 0 0 0 0 0,23 0,62

Gerridae 0 0,04 0 0 0 0 0 0
Mesoveliidae 0 0 0 0 0 0 0,08 0
Hydrobiidae 0,25 0,04 0,16 0,25 0 0 0 0

Neritidae 0,13 0 0 0 0 0 0 0
Melanopsidae 0,88 0,23 0 0 0 0 0 0

Platyhelminthes Dugesiidae 0,50 0,08 0 0 1,31 0,61 0 0
Piscicolidae 0 0,04 0 0 0 0,15 0 0
Hirudinidae 0 0 0 0 0 0 0,08 0
Oligochaeta 3,14 1,28 42,20 20,83 12,79 15,05 20,68 55,30

Arachnida Hydracarina 11,54 4,03 0 0,25 3,61 1,82 0 2,49
Crustacea Ostracoda 3,26 1,16 2,39 1,23 2,30 1,67 7,65 13,93

Gastropoda

Annelida

Ephemeroptera

Trichoptera

Diptera

Coleoptera

Hemiptera

Καρωτή Μούντρος Άνω Σύμη Κουρούτες

Plecoptera



159 
 

Αποτελέσματα αναλύσεων SIMPER 

Σταθμοί μελέτης 

Πίνακας 7-12. Σταθμοί Καρωτή και Άνω Σύμη- Μέση ανομοιότητα 64.67% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα Συνεισφορά (%) 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

(%) 

Μέση 
αφθονία 
Καρωτής 

Μέση 
αφθονία 

Άνω Σύμης 

Baetidae 12,88 19,92 19,92 29,8 6,47 
Chironomidae 

(not red) 11,8 18,25 38,17 14,9 29,4 

Oligochaeta 6,991 10,81 48,98 2,91 15,3 
Simuliidae 5,777 8,933 57,91 10,4 5,4 
Leuctridae 5,719 8,844 66,75 13,7 17,5 

Hydracarina 3,604 5,573 72,33 8,18 2,83 
 

Πίνακας 7-13. Σταθμοί Μούνδρος και Άνω Σύμη- Μέση ανομοιότητα 59,57% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
(%) 

Αθροιστική 
συνεισφορά (%) 

Μέση 
αφθονία 

Μούνδρος 

Μέση 
αφθονία 
Άνω Σύμη 

Baetidae 12,21 20,5 20,5 26,5 6,47 

Oligochaeta 11,03 18,51 39,01 31,9 15,3 

Chironomidae 
(not red) 10,48 17,6 56,6 29,2 29,4 

Leuctridae 8,348 14,01 70,61 0,996 17,5 
 

Πίνακας 7-14. Σταθμοί Μούνδρος και Κουρούτες- Μέση ανομοιότητα 57,59% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
(%) 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

(%) 

Μέση 
αφθονία 

Μούνδρος 

Μέση 
αφθονία 

Κουρούτες 

Chironomidae 
(not red) 13,74 22,91 22,91 29,2 37,8 

Oligochaeta 13,71 22,87 45,78 31,9 27,2 

Baetidae 13,27 22,13 67,91 26,5 0 

Ostracoda 6,721 11,21 79,12 3,68 15,2 
Nemouridae 4,226 7,048 86,17 0,261 8,51 
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Πίνακας 7-15. Σταθμοί Άνω Σύμη και Κουρούτες- Μέση ανομοιότητα 64,14% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
(%) 

Αθροιστική 
συνεισφορά (%) 

Μέση 
αφθονία 
Άνω Σύμη 

Μέση 
αφθονία 

Κουρούτες 

Chironomidae 
(not red) 14,45 22,53 22,53 29,4 37,8 

Oligochaeta 12,44 19,4 41,93 15,3 27,2 

Leuctridae 8,735 13,62 55,55 17,5 0 

Ostracoda 6,637 10,35 65,9 2,18 15,2 
Nemouridae 4,667 7,276 73,17 3,7 8,51 

Baetidae 3,238 5,048 78,22 6,47 0 
 
 

Οικολογική ποιότητα 
 

Πίνακας 7-16. Ομάδες Καλής και Μέτριας- Μέση ανομοιότητα 64,42% 

Τάξα Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Καλής 

ποιότητας 

Μέση αφθονία 
ομάδας 
Μέτριας 

ποιότητας 

Oligochaeta 13,81 21,44 21,44 10,4 33,2 
Chironomidae 

(not red)  13,15 20,41 41,85 28,8 33,5 

Baetidae 9,499 14,74 56,6 18,7 5,18 
Leuctridae 5,979 9,281 65,88 12,5 1,52 
Ostracoda 4,785 7,428 73,31 3,48 10,5 

 

Πίνακας 7-17. Ομάδες Καλής και Υψηλής- Μέση ανομοιότητα 64,22% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα Συνεισφορά % Αθροιστική 

συνειαφορά % 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Καλής 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Υψηλής 

ποιότητας 

Baetidae 12,49 19,44 19,44 18,7 24,2 

Chironomidae 
(not red)  11,73 18,26 37,71 28,8 10,9 

Simuliidae  9,819 15,29 53 3,75 21,3 

Leuctridae 6,368 9,916 62,91 12,5 17 

Oligochaeta 4,752 7,4 70,32 10,4 2,91 

Helodidae/ 
Scirtidae 4,371 6,806 77,12 2,21 8,46 
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Πίνακας 7-18. Ομάδες Καλής και Μέτριας- Μέση ανομοιότητα 64,42% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνειαφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Καλής 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Μέτριας 

ποιότητας 

Oligochaeta 13,81 21,44 21,44 10,4 33,2 

Chironomidae 
(not red)  13,15 20,41 41,85 28,8 33,5 

Baetidae 9,499 14,74 56,6 18,7 5,18 

Leuctridae 5,979 9,281 65,88 12,5 1,52 

Ostracoda 4,785 7,428 73,31 3,48 10,5 

Nemouridae 3,313 5,143 78,45 1,95 5,79 
 

Πίνακας 7-19. Ομάδες Καλής και Ελλιπούς- Μέση ανομοιότητα 69,98% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνειαφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Καλής 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 

Ελλιπούς 
ποιότητας 

Baetidae 16,83 28,06 28,06 18,7 48,6 

Oligochaeta 9,792 16,32 44,38 10,4 27 

Chironomidae 
(not red) 9,363 15,61 59,99 28,8 14,7 

Leuctridae 6,242 10,41 70,4 12,5 0 
 

Πίνακας 7-20. Ομάδες Υψηλής και Ελλιπούς- Μέση ανομοιότητα 68,63% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισ
φορά 

% 

Αθροιστική 
συνειαφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Υψηλής 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 

Ελλιπούς 
ποιότητας 

Baetidae 16,31 23,77 23,77 24,2 48,6 

Oligochaeta 12,03 17,53 41,3 2,91 27 

Simuliidae  10,63 15,48 56,78 21,3 0 

Leuctridae 8,507 12,4 69,18 17 0 

Chironomidae 
(not red)  5,758 8,389 77,57 10,9 14,7 

Helodidae 
Scirtidae 4,232 6,167 83,73 8,46 0 
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Πίνακας 7-21. Ομάδες Μέτριας και Ελλιπούς- Μέση ανομοιότητα 60,3% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνειαφορά 

% 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 
Μέτριας 

ποιότητας 

Μέση 
αφθονία 
ομάδας 

Ελλιπούς 
ποιότητας 

Baetidae 21,7 35,98 35,98 5,18 48,6 

Chironomidae 
(not red) 11,43 18,96 54,94 33,5 14,7 

Oligochaeta 10,88 18,05 72,98 33,2 27 
Ostracoda 4,663 7,734 80,72 10,5 1,79 

Nemouridae 2,896 4,802 85,52 5,79 0 

Ceratopogonidae 1,982 3,287 88,81 3,96 0 
 
 

Τύποι R-M 
 

Πίνακας 7-22. Ομάδες τύπου R-M2- R-M4 Μέση ανομοιότητα 64,67% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφορά 
% 

Αθροιστική 
συνεισφορά % 

Μέση 
αφθονία 

τύπου  
R-M2 

Μέση 
αφθονία 

τύπου  
R-M4 

Baetidae 12,88 19,92 19,92 29,8 6,47 
Chironomidae 

(not red)  11,8 18,25 38,17 14,9 29,4 

Oligochaeta 6,991 10,81 48,98 2,91 15,3 
Simuliidae  5,777 8,933 57,91 10,4 5,4 
Leuctridae 5,719 8,844 66,75 13,7 17,5 

Hydrachnidae 3,604 5,573 72,33 8,18 2,83 
 

 
Πίνακας 7-23. Ομάδες τύπου R-M5- R-M4 Μέση ανομοιότητα 61,85% 

Taxon Μέση 
ανομοιότητα 

Συνεισφο
ρά % 

Αθροιστική 
συνεισφορά % 

Μέση 
αφθονία 

τύπου  
R-M5 

Μέση 
αφθονία 

τύπου   
R-M4 

Chironomidae (not red)  12,46 20,15 20,15 33,5 29,4 
Oligochaeta 11,73 18,97 39,12 29,6 15,3 
Leuctridae 8,541 13,81 52,93 0,498 17,5 
Baetidae 7,724 12,49 65,42 13,3 6,47 

Ostracoda 4,313 6,972 72,39 9,46 2,18 
Nemouridae 3,267 5,281 77,67 4,39 3,7 
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Παράρτημα IV- Φωτογραφικό Υλικό 
 

Καρωτή 

 

Μούντρος 
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Άνω Σύμη 
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Κουρούτες 
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