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Περίληψη  
 

 Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εκτίμηση της χημικής σύστασης της 
υγρής εναπόθεσης στην Δυτική Μεσόγειο, στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις 
συγκεντρώσεις των κυριότερων ιόντων (Νa+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3
-, SO4

2-) και 
του pH του βρόχινου νερού, την μελέτη της διαχρονικής μεταβολής στην χημική 
σύσταση της βροχής και κυρίως την μεταβολή των συγκεντρώσεων των ιόντων 
ανθρωπογενούς προέλευσης (νιτρικών, θειικών, αμμωνιακών). 
 Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στο νησί της Κορσικής σε δυο σταθμούς, 
ο ένας παραθαλάσσιος Ostriconi και ο άλλος σε αγροτική περιοχή Ponte Leccia. H 
δειγματοληψία στην περιοχή Ponte Leccia (283 δείγματα υγρής εναπόθεσης) έγινε από 
Απρίλιο 1998 έως Δεκέμβριο 2002 και στην περιοχή Ostriconi (113 δείγματα υγρής 
εναπόθεσης) από Μάιο 1999 μέχρι Δεκέμβριο 2002. 
 Η μείωση των εκπομπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αμμωνίας στην Ευρώπη 
(λόγω σχετικών  συμβάσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών κατά την χρονική περίοδο 
της δειγματοληψίας) φαίνεται ότι δεν οδήγησε σε μείωση των συγκεντρώσεων των 
νιτρικών, θεϊκών, αμμωνιακών ιόντων στα δείγματα βροχής που συλλέχθησαν από τους 
δύο σταθμούς δειγματοληψίας στην Κορσική. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών, θειικών, 
αμμωνιακών ιόντων στο βρόχινο νερό στην παρούσα μελέτη δεν διαφέρουν σημαντικά 
σε σύγκριση με ανάλογες μελέτες στην Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο κατά 
την διάρκεια της δειγματοληψίας παρατηρήθηκε αύξηση των νιτρικών και στους δύο 
σταθμούς δειγματοληψίας, αύξηση των θειικών στην περιοχή Ponte Leccia και μείωση 
των ιόντων αμμωνίου στην περιοχή Ostriconi. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Δυτική Μεσόγειος, Χημεία βροχόπτωσης, Ροές υγρής εναπόθεσης, 
Κύρια ιόντα 
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Abstract 
 

The present study focuses on the estimation of the chemical composition of wet 
precipitation in Western Mediterranean region, in setting up a database of major ions 
concentrations (Νa+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3
-, SO4

2-) and rainwater pH, on study 
of long term change of rainwater chemical composition and finally the monitoring of 
concentrations of anthropogenic origin ions (nitrates, sulfates, ammonium). 

Sampling took place on the Island of Corsica in two stations; the first located at a 
coastal area called Ostriconi and the second at a rural area called Ponte Leccia. Sampling 
at Ponte Leccia (in total 283 rainwater samples) was accomplished from April 1998 to 
December 2002 and in Ostriconi area (in total 113 rainwater samples) from May 1999 to 
December 2002. 

The reduction of sulfur, nitrogen oxides, ammonia emissions in Europe (due to 
relevant Conventions between European Countries during the sampling period) seems 
that did not lead to a reduction of nitrates, sulfates, ammonium ions concentrations in 
rainwater samples collected at the two sampling stations at Corsica. In comparison with 
other similar studies performed at Western and Eastern Mediterranean region, nitrates, 
sulfates and ammonium ions concentrations in rainwater samples were not found to differ 
significantly. However during sampling period nitrates concentrations were found to 
increase gradually in both sampling stations, sulfates concentrations were found to 
increase only in Ponte Leccia station while ammonium ions concentrations were found to 
decrease gradually in Ostriconi area. 

 
 

Keywords: Western Mediterranean; Rainwater Chemistry; Wet deposition fluxes; Major 
ions 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1   Ατμόσφαιρα 
 
 Η ατμόσφαιρα είναι το αέριο στρώμα που περιβάλλει την γη και συγκρατείται 
λόγω της βαρύτητας. Η ατμόσφαιρα προστατεύει την ζωή στη γη, καθώς απορροφά την 
υπεριώδη ακτινοβολία, συγκρατεί την θερμότητα και μειώνει τις μεταβολές 
θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας. 
 Στον παρακάτω πίνακα 1.1 φαίνονται τα κύρια συστατικά  της ξηρής 
ατμόσφαιρας 
 

 

 
Πίνακας 1.1 Σύνθεση ξηρής ατμόσφαιρας κατ’ όγκο. 

 
Παρατηρείται ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από οξυγόνο, άζωτο και 

ευγενή αέρια. Αυτά τα αέρια έχουν μεγάλους χρόνους ζωής και είναι καλά 
αναμεμιγμένα. Οι χρονικές μεταβολές στα κύρια συστατικά της ατμόσφαιρας είναι 
αμελητέες, ενώ σημαντικές είναι οι μεταβολές σε δευτερεύοντα συστατικά κυρίως λόγω 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπως μονοξείδιο - διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
θείου, αλογονάνθρακες, μεθάνιο, ενώσεις αζώτου. 

Η ατμόσφαιρα αποτελείται από πέντε στρώματα - στοιβάδες: 
 

• Τροπόσφαιρα 
• Στρατόσφαιρα 
• Μεσόσφαιρα 
• Θερμόσφαιρα 
• Εξώσφαιρα 

 
 

Συστατικό Συγκέντρωση  (% κ.ο)
  
Άζωτο (N2) 78.084% 
Οξυγόνο (O2) 20.946% 
Αργό (Ar) 0.934% 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 383 ppmv  
Νέον (Ne) 18.18 ppmv  
Ήλιο (He) 5.24 ppmv  
Μεθάνιο (CH4) 1.75 ppmv 
Κρυπτόν (Kr) 1.14 ppmv 
Υδρογόνο (H2) 0.55 ppmv 
Πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O) 0.3 ppmv 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 0.1 ppmv 
Ξένον (Xe) 0.09 ppmv 
Όζον (O3) 0-0.07 ppmv 
Διοξείδιο του αζώτου (NO2) 0.02 ppmv 
Ιώδιο (I) 0.01 ppmv 
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Οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την επιφάνεια της γης φαίνονται στην Εικόνα 1.1 
 

 
 
Εικόνα 1.1 Οι πέντε στιβάδες της ατμόσφαιρας. 
 

 Η τροπόσφαιρα, που μας ενδιαφέρει στην παρούσα μελέτη, αρχίζει από την 
επιφάνεια της γης και εκτείνεται μέχρι 7 km ύψος στους πόλους και 17 km στον 
ισημερινό. Χαρακτηριστικό της είναι ότι η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος. Περιέχει 
περίπου το 85 - 90% της ατμοσφαιρικής μάζας. Είναι η πιο σημαντική στοιβάδα, αφού 
εδώ λαμβάνουν χώρα τα καιρικά φαινόμενα και η μεταφορά ενώσεων από την θάλασσα 
και το έδαφος στην ατμόσφαιρα. Ακόμη υπάρχει η μεταφορά ενώσεων λόγω ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στην ατμόσφαιρα. 
Η τροπόσφαιρα δρα σαν ένας τεράστιος χημικός αντιδραστήρας, όπου δέχεται χιλιάδες 
ενώσεις από την επιφάνεια της γης, είτε αυτές είναι βιογενείς είτε ανθρωπογενείς. 
Μπορεί να υπάρξουν μεταβολές αυτών των ενώσεων στην τροπόσφαιρα και κατόπιν 
απομάκρυνση αυτών, μέσω χημικών αντιδράσεων ή φυσικών διεργασιών κλείνοντας έτσι 
τον κύκλο αυτών των ενώσεων. 
 
1.2 Ιστορική αναδρομή ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
 
 1750. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν εκείνη την εποχή η ισχυρότερη από τις μεγάλες 
δυνάμεις και ίσως η μοναδική παγκόσμια δύναμη. 
Η σταδιακή σημαντική αύξηση του πληθυσμού προκαλούσε αυξημένη ζήτηση 
προϊόντων, με αποτέλεσμα να πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή, έτσι προέκυψαν : 

• νέα τεχνικά μέσα που περιορίζουν την χειρωνακτική εργασία, αύξηση παραγωγής 
- μείωσης κόστους προϊόντων 

• αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας 
• ανάπτυξη της μεταλλουργίας 
• εργοστάσια 
• υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

Είναι η αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. 
Κορυφαία επιτεύγματα της Βιομηχανικής Επανάστασης  
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• η εφεύρεση της ατμομηχανής 
• η μηχανή εσωτερικής καύσης  
• η παραγωγή ηλεκτρισμού 
 

Επέκταση της βιομηχανικής επανάστασης και σε άλλες χώρες ΗΠΑ, Βέλγιο, Γερμανία, 
Ρωσία, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αυστραλία. 
Χρήση άνθρακα σε ατμομηχανές - λέβητες - κλιβάνους.  
1800-1900: αύξηση καύσης άνθρακα 100 φορές παγκοσμίως. 
 
Δεκέμβριος 1952 Λονδίνο 
5-12 Δεκεμβρίου 4000 θάνατοι. Τους επόμενους 2.5 μήνες άλλοι 8000 θάνατοι. Σύνολο 
περίπου 12.000 θάνατοι. 
Αιτία η ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι το πιο σοβαρό περιστατικό που είχε καταγραφεί 
μέχρι τότε από την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Κυρίως το παραπάνω γεγονός, αλλά και άλλα μικρότερης έντασης, οδήγησαν τις 
κυβερνήσεις των κρατών ώστε να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό των αέριων ρύπων 
και για την ποιότητα του αέρα . 
 
1.2.1 Λήψη μέτρων για τη μείωση εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων 
 
 Το 1979 η Οικονομική Επιτροπή Hνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE)), δημιουργεί την Σύμβαση για τη 
Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (Long Range 
Transboundary Air Pollution (LRTAP Convention)) στην Ευρώπη. 
Στην συγκεκριμένη σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη (τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση) δεσμεύονται να περιορίσουν, να 
προλάβουν και να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και σαν 
αποτέλεσμα να καταπολεμήσουν τη διαμεθοριακή ρύπανση που οφείλεται σε αυτές. 
Η διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις ορίζεται ως η 
ανθρωπογενής εκπομπή στην ατμόσφαιρα ουσιών ή ενέργειας που έχουν σε κάποια άλλη 
χώρα ζημιογόνες επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και τα υλικά αγαθά, δίχως να 
είναι δυνατόν να γίνει διάκριση των μεμονωμένων και των συλλογικών πηγών που 
ευθύνονται για τις εν λόγω εκπομπές. 
Τα κράτη αναλαμβάνουν συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ιδίως 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων, την επιτήρηση 
και τη μέτρηση των εκπομπών και των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων ρύπων καθώς 
και την κατανόηση των επιπτώσεων των εν λόγω ρύπων στην υγεία και το περιβάλλον. 
Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη το 1979 στη Γενεύη στο πλαίσιο της Οικονομικής 
Κοινότητας των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και ετέθη σε ισχύ το 1983. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28162_el.htm) 
H σύμβαση επεκτάθηκε με οκτώ πρωτόκολλα. 
Αντίστοιχα μέτρα στην Βόρεια Αμερική λαμβάνει η Clean Air Act. 
 Το 1985 τα περισσότερα μέλη (24 μέλη) της UNECE συμφώνησαν να μειώσουν 
την εκπομπή διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 30% από τα επίπεδα του 1980 μέχρι το 
1993. Αυτή η μείωση επιτεύχθη και τον Ιούνιο του 1994, 28 μέλη υπέγραψαν το δεύτερο 
πρωτόκολλο στο Όσλο, στο οποίο η μείωση της εκπομπής θείου στην ατμόσφαιρα θα 
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είναι 70 - 80% σε σχέση με τις εκπομπές θείου του 1980, μέχρι το έτος 2000. Στην 
βόρεια Ευρώπη μειώσεις των θειικών έχουν συνδεθεί με την μείωση των εκπομπών SO2 
(Buishand et al., 1988; Hovmand and Kemp, 1996; Leck and Rodhe, 1989; Torseth and 
Semb, 1995). 
 Ενδιάμεσα το 1988 υπεγράφη από 33 μέλη, το πρώτο πρωτόκολλο που αφορούσε 
την μείωση οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Στους πίνακες 1.2 και 1.3 (πηγή 
European Monitoring and Evaluation Programme-ΕΜΕP) που ακολουθούν, φαίνεται η 
μείωση στις εκπομπές του θείου και των οξειδίων του αζώτου σε σχέση με τις εκπομπές 
θείου το 1980 και των οξειδίων του αζώτου το 1987 αντίστοιχα.  
 
 

Country / year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
                   

Austria 100 87 82 62 55 49 44 40 29 26 23 21 16 15 14 13 13 14 
Belarus 100 99 96 96 93 93 93 103 97 90 86 88 62 52 44 37 33 28 

Belgium 100 86 84 68 60 48 46 44 43 39 40 40 38 36 31 30 29 26 
Bulgaria 100 - - - - - - 118 109 106 99 82 55 70 72 73 69 67 
Canada 100 92 78 78 85 80 78 81 83 80 70 70 67 65 57 58 59 - 
Croatia 100 - - - - - - - - - 120 72 71 76 59 45 48 53 

Czech Republic 100 104 106 104 102 101 96 96 92 89 83 79 68 63 56 48 42 31 
Denmark 100 80 82 70 66 75 63 56 54 42 40 54 42 35 34 33 41 24 

Finland 100 91 83 64 63 65 57 56 52 42 45 33 24 21 19 16 18 17 
France 100 78 75 63 56 44 40 39 37 40 37 41 36 32 30 29 28 - 

Germany 100 99 99 98 102 103 102 98 86 82 71 53 44 39 33 28 21 20 
Greece 100 - - - - 125 - - - - 127 138 139 138 135 138 136 - 

Hungary 100 97 95 91 88 86 83 79 75 67 62 56 51 47 45 43 41 40 
Iceland 100 100 100 100 106 100 100 89 100 94 133 128 133 139 133 133 133 139 
Ireland 100 86 71 64 64 63 73 78 68 73 80 81 73 71 80 73 66 74 

Italy 100 89 76 66 56 51 51 54 52 49 44 41 37 35 34 35 - - 
Liechtenstein 100 95 87 82 74 69 64 56 51 44 38 38 36 36 33 - - - 

Lithuania 100 100 98 100 97 98 102 102 96 96 71 75 45 40 38 30 30 25 
Luxembourg 100 - - 58 - 71 - - - - 63 - - - 54 38 33 - 
Netherlands 100 95 82 66 61 53 54 54 51 42 41 35 35 33 30 30 28 25 

Norway 100 93 81 76 70 72 66 53 50 42 39 32 26 26 25 25 24 22 
Poland 100 - - - - 105 102 102 102 95 78 73 69 66 64 58 58 53 

Portugal 100 - - - - 74 - - - - 136 132 158 134 126 140 - - 
Republic of Moldova 100 99 93 92 88 92 96 103 89 77 75 60 41 12 7 9 6 6 

Romania 100 104 105 116 116 119 123 124 139 144 124 99 90 88 86 - - - 
Russian Federation 100 97 99 97 91 86 80 79 72 65 62 61 54 48 42 40 37 34 

Slovakia 100 - - - - 79 77 79 76 73 70 57 49 42 31 31 29 26 
Slovenia 100 109 109 117 107 103 106 95 90 91 83 77 81 78 76 51 47 51 

Spain 100 98 96 96 88 84 80 76 66 76 74 72 71 67 67 63 - - 
Sweden 100 88 76 62 60 54 55 46 46 33 24 20 18 18 17 16 17 14 

Switzerland 100 - - - 72 66 59 53 48 42 37 35 33 29 27 29 26 22 
Turkey 100 - - - 32 37 41 - - - - - - - - - - - 

Ukraine 100 91 89 91 90 90 88 85 83 80 72 66 62 57 45 43 34 29 
United Kingdom 100 91 86 79 76 77 80 80 78 76 77 73 71 65 55 48 41 34 

United States 100 95 89 87 91 90 87 86 88 88 89 87 86 84 82 72 74 - 
 
Πίνακας 1.2 Εκπομπές θείου (1980-1997) στην περιοχή της ECE σαν ποσοστά των επιπέδων 
θείου το 1980. 
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 Λαμβάνοντας σαν βάση το 100 για τις εκπομπές θείου το έτος 1980, έχει 
υπολογιστεί η μεταβολή για κάθε έτος μέχρι το 1997. Από τον πίνακα παρατηρείται 
μεγάλη μείωση εκπομπών θείου στις περισσότερες χώρες (εκτός Ελλάδας, Ισλανδίας, 
Πορτογαλίας). Η μείωση των εκπομπών θείου σε χώρες με ανεπτυγμένη βιομηχανία 
όπως Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Αγγλία κυμαίνεται από 66 - 80%. 

 
 

Country / year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Armenia - 29 33 33 31 87 102 100 108 98 88 77 42 23 23 29 21 29 

Austria 108 105 104 103 102 103 102 100 95 92 91 93 88 83 86 80 77 81 
Belarus 89 89 89 90 91 90 98 100 100 100 108 107 85 79 77 74 66 72 

Belgium 131 - - - - 96 94 100 102 106 96 99 101 101 101 99 96 92 
Bulgaria - - - - - - - 100 100 99 90 64 57 58 55 64 62 54 
Canada 92 89 89 88 88 96 96 100 103 103 99 94 94 94 95 95 94 - 
Cyprus - - - - - 100 100 100 113 119 125 106 125 131 131 131 131 144 

Czech Republic 115 100 100 102 103 102 101 100 105 113 91 89 86 70 53 50 53 52 
Denmark 90 79 86 84 88 96 103 100 97 90 90 103 88 88 87 80 92 79 

Finland 102 96 94 91 89 95 96 100 102 105 104 101 98 98 98 90 93 90 
France 112 104 104 101 100 99 99 100 99 109 115 119 115 109 107 106 104 - 

Germany 105 103 101 103 104 103 103 100 96 91 85 79 73 68 64 61 59 57 
Hungary 103 102 101 100 100 99 100 100 97 93 90 77 69 69 71 72 74 75 

Iceland 88 88 88 92 92 88 92 100 104 104 108 113 117 121 121 117 125 121 
Ireland 63 75 75 74 73 79 87 100 106 110 100 103 109 106 102 100 105 108 

Italy 90 89 89 87 88 89 93 100 102 106 107 110 111 110 99 98 - - 
Liechtenstein 109 109 108 106 105 103 102 100 100 98 97 94 89 86 83 - - - 

Lithuania 89 90 91 92 95 97 99 100 101 101 92 97 57 46 45 38 38 33 
Netherlands 97 96 94 93 96 98 98 100 101 97 97 95 93 89 85 83 84 78 

Norway 84 79 80 83 89 93 100 100 98 98 97 92 92 96 94 94 98 99 
Poland 80 - - - - 98 99 100 101 97 84 79 74 73 72 73 75 73 

Republic of 
Moldova 82 80 70 59 62 94 101 100 104 99 89 94 55 21 25 34 15 42 

Romania 90 91 89 93 94 93 96 100 102 100 94 80 62 55 55 - - - 
Russian 

Federation 65 72 75 74 71 72 71 100 89 96 136 125 117 115 101 97 93 90 

Slovakia - - - - - - - 100 - 115 114 108 96 93 88 92 66 62 
Slovenia 89 91 91 89 91 93 102 100 104 102 109 95 96 107 116 118 123 125 

Spain 103 96 96 97 96 93 96 100 103 113 115 120 122 120 121 122 - - 
Sweden 92 95 94 92 94 97 99 100 99 96 77 78 75 74 76 69 69 64 

Switzerland 98 - - - 102 103 102 100 99 98 95 92 88 83 80 78 75 72 
Turkey 65 65 70 74 79 85 93 100 97 109 117 120 126 132 - 162 - - 

Ukraine 105 105 105 105 101 97 102 100 100 97 100 90 76 64 52 49 43 42 
United Kingdom 96 92 91 92 90 93 96 100 102 104 103 99 96 90 86 80 78 71 

United States 109 108 105 105 109 103 102 100 108 105 104 104 106 107 109 105 103 - 
 

Πίνακας 1.3 Εκπομπές οξειδίων του αζώτου (1980-1997) στην περιοχή της ECE σαν ποσοστά των 
επιπέδων οξειδίων του αζώτου το 1987. 

 
 Εδώ λαμβάνεται σαν βάση το 100 για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου το έτος 
1987 και έχει υπολογιστεί η μεταβολή για κάθε έτος μέχρι το 1997. Από τον πίνακα 
παρατηρείται μικρότερο ποσοστό μείωσης των ΝΟX σε σχέση με την μείωση σε 
εκπομπές θείου, το οποίο είναι λογικό σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της UNECE που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε αρκετές χώρες όπως Κύπρος, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 
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Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία, Η.Π.Α οι τιμές εκπομπής ΝΟX δεν μειώθηκαν αλλά 
αντίθετα αυξήθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
1.3 Αερολύματα 

 
Αερολύματα (aerosols) είναι μικροσκοπικά σωματίδια (υγρά ή στερεά) που 

αιωρούνται σε ένα αέριο, εδώ η ατμόσφαιρα. 
  Μερικά έχουν φυσική προέλευση όπως ηφαίστεια, καταιγίδες σκόνης, πυρκαγιές 
δασών, θαλάσσιο spray, γύρη, ενώ άλλα έχουν ανθρωπογενή προέλευση όπως βιομηχανία, 
αυτοκίνητα. 
 

 
 
Εικόνα 1.2: Προέλευση αερολυμάτων (ΝΑSA). 

 
Οι συγκεντρώσεις των αερολυμάτων εξαρτώνται από παράγοντες όπως η 

τοποθεσία, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, τοπικές πηγές εκπομπής. 
Το μεγαλύτερο μέρος των aerosols βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο, κυρίως σε 
βιομηχανικές περιοχές. Υψηλότερες συγκεντρώσεις σε βιομηχανικές περιοχές έχουν 
φτάσει τα 108 και 109 σωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (Seinfeld and Pandis, 1998). 

Η πλειονότητα των αερολυμάτων δημιουργούν μια αραιή ομίχλη στο κατώτερο 
στρώμα της ατμόσφαιρας την τροπόσφαιρα και τα οποία μέσα σε μια εβδομάδα 
απομακρύνονται με την βροχή. Αερολύματα συναντώνται και στην στρατόσφαιρα 
κυρίως με εκρήξεις ηφαιστείων. Τα αερολύματα αυτά αφού δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν μέσω της βροχής, παραμένουν εκεί για αρκετούς μήνες και πιθανόν 
προκαλούν μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι. Για παράδειγμα επιστήμονες 
θεωρούν ότι το ηφαίστειο Pinatubo διοχέτευσε 20 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του 
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άνθρακα στην ατμόσφαιρα προκαλώντας μέση πτώση θερμοκρασίας μισό βαθμό 
(NASA). 
 Τα αερολύματα τείνουν να προκαλούν ελάττωση της θερμοκρασίας ακριβώς 
κάτω από την επιφάνεια τους γιατί αντανακλούν το ηλιακό φως πίσω στο διάστημα. Άρα 
τα αερολύματα επιδρούν στις θερμοκρασιακές μεταβολές, ενώ ακόμη μεταβάλλουν την 
ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην γη. 
 Επίσης επιδρούν στην ανθρώπινη υγεία  με καρδιο-πνευμονικές ασθένειες, 
αναπνευστικές δυσλειτουργίες, αλλεργικές παθήσεις και θνησιμότητα.  
 Χωρίς τα αερολύματα δεν θα υπήρχαν σύννεφα, αφού δρουν σαν πυρήνες και 
βοηθούν στο σχηματισμό των σύννεφων και της ομίχλης. 
 Τα αερολύματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες τους όπως μέγεθος, χημική σύσταση, υγροσκοπικότητα, πυκνότητα  με 
αποτέλεσμα να μπορούν να βρεθούν οι πηγές προέλευσης τους και πως γίνεται η 
μεταφορά τους. Μέσω των αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να γίνει μεταφορά μη 
πτητικού υλικού, όπως μεταλλικά στοιχεία από το έδαφος στους ωκεανούς που 
χρησιμοποιούνται σαν θρεπτικά συστατικά. 

Παράγονται είτε με απευθείας εκπομπή στην ατμόσφαιρα (πρωτογενή), είτε με 
φυσικές και χημικές διεργασίες μέσα στην ατμόσφαιρα (δευτερογενή), όπως φαίνεται 
στον πίνακα 1.4 
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 Εκτιμώμενες  ροές ( Τg/έτος ) 
 

 
 

Πηγές 

 
 

Χαμηλή 

 
 

Υψηλή 

 
 

Βέλτιστη 
Φυσικές 
 
Πρωτογενείς 
Σκόνη εδαφών (ορυκτό αερόλυμα) 
Θαλασσινό αλάτι  
Ηφαιστειακή σκόνη   
Βιολογικά υπολείμματα 

 
Δευτερογενείς  
Θειικά από βιογενή αέρια  
Θειικά από ηφαιστειακό SO2 
Οργανική ύλη από βιογενείς ΠΟΕ (VOC) 

Νιτρικά από NOX 
 
Σύνολο φυσικών πηγών 
 
Ανθρωπογενείς 
 
Πρωτογενείς  
Βιομηχανική σκόνη κ.τ.λ. 
Στοιχειακός άνθρακας  

 
Δευτερογενείς 
Θειικά από SO2 
Καύση βιομάζας  
Νιτρικά από NOx 
Οργανικά από ανθρωπογενείς ΠΟΕ ( VOC)  

 
Σύνολο ανθρωπογενών πηγών 
 
Γενικό Σύνολο 
 

 
 
 

1.000 
1.000 

    4 
     26 

 
 

  80 
       5 
     40 
     15 
 
 2170 

 
 

 
 

  40 
    5 

 
 

170 
     60 
     25 
       5 

 
   305 
 
2.475 

 
 
 

  3.000 
10.000 
10.000 
       80 

 
 

     150 
       60 
     200 
       50 
 
 23540 

 
 

 
 
  130 
    20 

 
 

 250 
 150 
   65 
   25 

 
 640 
  

  24180 

 
 
 

1.500 
1.300 
     30 
     50 

 
 

   130 
     20 
     60 
     30 

 
   3120 

 
 

 
 
100 
  10 

 
 

190 
  90 
  50 
  10 

 
450 
 

  3.570 

 
Πίνακας 1.4. Εκτίμηση των παγκοσμίων εκπομπών των κύριων αερολυμάτων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς πηγές (σε Tg/έτος). Πηγή: Kiehl and Rodhe (1995) 
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1.3.1 Κατηγορίες αερολυμάτων 
 

Το μέγεθος των αερολυμάτων ποικίλλει από 100 μm μέχρι μερικές δεκάδες 
angstrom. Με βάση το μέγεθος (διάμετρος d) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 
• λεπτά (fines)  d < 2.5 μm 
• αδρά (coarse) d > 2.5 μm 

 
Ο παραπάνω διαχωρισμός των αιωρούμενων σωματιδίων γίνεται διότι τα λεπτά έχουν 
διαφορετικές πηγές, διαφορετικούς μηχανισμούς σχηματισμού και απομάκρυνσης, 
διαφορετική χημική σύσταση και οπτικές ιδιότητες, μεγαλύτερο χρόνο ζωής και 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με τα αδρά. 
 
Tα λεπτά (fines) χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες (Heintzeberg et al,1989): 
 

• Πυρήνες Ultrafine  0.003 μm < d  < 0.02 μm 
• Πυρήνες Aitken  0.02 μm   < d  < 0.1   μm 
• Σωματίδια συσσώρευσης 0.1 μm     < d  < 2.5  μm 

 
Τα λεπτά σωματίδια έχουν κυρίως ανθρωπογενή προέλευση, ενώ τα αδρά (coarse) 
συνήθως βιογενή. Στον πίνακα 1.5 γίνεται μια σύγκριση μεταξύ λεπτών και αδρών 
σωματιδίων. 
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Πίνακας 1.5 Σύγκριση λεπτών και αδρών σωματιδίων. 
 
 
1.4 Υγρή εναπόθεση 
 
 Η απομάκρυνση των ενώσεων και σωματιδίων από την ατμόσφαιρα γίνεται είτε 
με την υγρή εναπόθεση, είτε με την  ξηρή εναπόθεση (λόγω της βαρύτητας). Στην 
παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την υγρή εναπόθεση. 

Υγρή εναπόθεση είναι το σύνολο των φυσικών διεργασιών μέσω των οποίων 
γίνεται η απομάκρυνση των υδατοδιαλυτών ενώσεων από την ατμόσφαιρα και η 
μεταφορά τους στην επιφάνεια της γης. 

  
Συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση μέσω 
 

• βροχόπτωσης 
• χιονόπτωσης  
• ομίχλης 
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Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τύποι υγρής εναπόθεσης: 
 

1. In-cloud scavenging. Tα σωματίδια των αερολυμάτων έρχονται σε επαφή με 
τις σταγόνες του νερού μέσα στο σύννεφο. Σε αυτή την περίπτωση οι 
παράγοντες που παίζουν τον κύριο λόγω στην απομάκρυνση των σωματιδίων 
είναι η διαλυτότητα τους και το είδος τους. Το μέγεθος των σωματιδίων δεν 
επηρεάζει την απομάκρυνση τους μέσω της βροχής. 

 
2. Below-cloud scavenging. Εδώ γίνεται η απομάκρυνση των σωματιδίων που 

είναι κάτω από το σύννεφο. Η διάμετρος της σταγόνας της βροχής και η 
διάμετρος των σωματιδίων είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν το 
ποσοστό των αερολυμάτων που θα απομακρυνθεί με την βροχόπτωση. 

 
1.4.1 Όξινη βροχή 
 
 Σαν όξινη βροχή, ορίζεται η βροχή που απομακρύνει το όξινο υλικό της 
ατμόσφαιρας. Η όξινη βροχή κυρίως προκαλείται από τις εκπομπές μεγάλων ποσοτήτων 
SO2  και ΝΟχ  στην ατμόσφαιρα. Από την οξείδωση των SO2  και ΝΟχ  στην ατμόσφαιρα  
παράγονται θειικά και νιτρικά αντίστοιχα. 

Η "καθαρή" βροχή είναι ελαφρώς όξινη με pH περίπου 5.6 (Κreindenweis et al., 
1999) λόγω της παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα και νερού στην ατμόσφαιρα: 
 
H2O (l) + CO2 (g) → H2CO3 (aq) 
 
2 H2O (l) + H2CO3 (aq) CO3

2− (aq) + 2 H3O+ (aq) 
 
Η τιμή pH = 5.6 έχει θεωρηθεί το όριο του χαρακτηρισμού μιας βροχόπτωσης. 
Βροχοπτώσεις με pH < 5.6 θεωρούνται όξινες. 

Πρώτος ο Robert Angus Smith το 1872 βρήκε την συσχέτιση όξινης βροχής και 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Χρειάστηκαν να περάσουν περίπου 100 χρόνια (1960), ώστε 
οι επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο. 
 Η όξινη βροχή παρατηρείται στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες (Αμερική, 
Ευρώπη, Κίνα κτλ) αλλά και σε χώρες από όπου διέρχονται οι ρυπογόνες αέριες μάζες. 
Πηγές των ρύπων είναι κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων, βιομηχανία – αυτοκίνητα 
κτλ. Η χρησιμοποίηση υψηλών καμινάδων ώστε να μειωθεί η τοπική ρύπανση κάνει πιο 
εύκολη την μεταφορά των ρύπων σε μεγάλες αποστάσεις (Likens et al., 1979). 
Η μεταφορά των ρύπων μπορεί να γίνει σε μεγάλες αποστάσεις και κυρίως πλήττονται 
περιοχές ορεινές με δάση λόγω των μεγαλύτερου ύψους βροχόπτωσης. Κύρια πηγή του 
SO2 είναι η χρησιμοποίηση καυσίμων με υψηλό ποσοστό θείου. 

Tα νιτρικά, τα θειικά, τα ιόντα ασβεστίου και τα ιόντα αμμωνίου καθορίζουν το 
pH του βρόχινου νερού. Όταν η βροχή περιέχει κυρίως θειικά και νιτρικά το pH είναι 
όξινο, ενώ όταν υπερτερούν τα ιόντα ασβεστίου και τα ιόντα αμμωνίου το pH είναι 
βασικό. 
 Aπουσία ΝΗ3 και CaCO3 το pH μπορεί να μειωθεί μέχρι και 4 -5, χωρίς να 
υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες (Charlson and Rodhe, 1982). Οπότε αρκετές 
φορές δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για την εκπομπή SO2 – NOX (από 
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ανθρώπινες δραστηριότητες) μόνο από την τιμή του pH μιας βροχόπτωσης. Μια χαμηλή 
τιμή pH απλώς θα μας δώσει μια ένδειξη για ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Υψηλές τιμές pH παρατηρούνται κυρίως όταν έχουμε επιδράσεις από το έδαφος, όπως 
μεταφορά αλκαλικής σκόνης από ερήμους.  
 
1.4.2 Χημική σύσταση υγρής εναπόθεσης  
 
 Η χημική σύσταση της υγρής εναπόθεσης εξαρτάται από την ατμόσφαιρα. Οι 
συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων στο βρόχινο νερό ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και 
εξαρτώνται από πλήθος  παραγόντων όπως: τύποι πηγών των αερολυμάτων, χρόνος 
μεταφοράς, απόσταση από την πηγή κτλ. Ο παράγοντας της μετεωρολογίας θεωρείται ο 
κυρίαρχος (Plaisance et al.,1997; Seto and Hara, 2006; Strayer et al., 2007) σε σχέση με 
τους δύο τύπους υγρής εναπόθεσης (Mouli et al., 2005; Pelicho et al., 2006; André et al., 
2007) που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
Τρεις κύριες πηγές επιδρούν στην σύσταση των αερολυμάτων και της υγρής εναπόθεσης 
στην περιοχή της Μεσογείου: η θάλασσα, το έδαφος είτε από διάβρωση τοπικών 
πετρωμάτων είτε με μεταφορά σκόνης από την Βόρεια Αφρική και ατμοσφαιρικοί ρύποι 
ανθρωπογενούς προέλευσης από την ηπειρωτική Ευρώπη (Loÿe - Pilot and Morelli, 
1988; Bergametti et al., 1989; Gullu et al.,1998). 
Οι φυσικές πηγές (θάλασσα, έδαφος, βιολογικές ) και ανθρωπογενείς πηγές ( βιομηχανία, 
κυκλοφοριακή κίνηση, θέρμανση, γεωργία ) είναι δύσκολο να διακριθούν, αλλά από την 
σχετική τους συνεισφορά μπορούν να εκτιμηθούν μέσω την χημικής σύστασης και των 
μετεωρολογικών δεδομένων (Chansin,1988; Loÿe-Pilot and Morelli, 1988; Cénac et al., 
1998; Avila and Alarcon, 1999). 
 Στην παρούσα μελέτη οι μετρήσεις αφορούν ιόντα χλωρίου, νατρίου, μαγνησίου, 
νιτρικά, αμμωνιακά, θειικά, ασβεστίου και καλίου.  
 Τα ιόντα νατρίου και χλωρίου έχουν κυρίως θαλάσσια προέλευση, ενώ ένα μέρος 
των ιόντων χλωρίου μπορεί να έχει ανθρωπογενή προέλευση, όπως η βιομηχανία χαρτιού 
(Celle - Jeanton et al., 2008). 
 Τα ιόντα μαγνησίου έχουν και αυτά θαλάσσια προέλευση, ενώ ένα μέρος αυτών 
έχει χερσαία προέλευση από τον δολομίτη (Celle-Jeanton et al., 2008). Ο δολομίτης είναι 
ανθρακικό ορυκτό του ασβεστίου και του μαγνησίου CaMg(CO3)2. 
 Τα θειικά ιόντα προέρχονται κυρίως με την οξείδωση του διοξειδίου του θείου 
(SO2). Το SO2 στην ατμόσφαιρα έχει σαν κύριες πηγές την καύση ορυκτών καυσίμων, τα 
ηφαίστεια, την οξείδωση υδρόθειου και την οξείδωση του διμεθυλοσουλφιδίου 
(CH3SCH3, DMS) που εκπέμπεται από τους ωκεανούς (Baboukas, 2000). Στον πίνακα 
1.6 φαίνονται οι βιογενείς πηγές θείου. 
 
Βιογενείς πηγές θείου Εκπομπή (1012gas/yr) Eίδος εκπομπής 

Ηφαίστεια 10(±5) SO2,H2S,COS 
Έδαφος-φυτά 1-4 H2S,COS,DMS 

Kαύση βιομάζας 2-3 SO2,COS 
Ωκεανοί 36(±20) DMS, H2S,COS,CS2 

 
Πίνακας 1.6 Βιογενείς πηγές θείου. 
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To SO2 παράγεται κατά την καύση πετρελαίου (0.15% περίπου περιεκτικότητα θείου) σε 
κινητήρες diesel. 
Το υδρόθειο υπάρχει στο φυσικό αέριο, στο αργό πετρέλαιο, σε ηφαιστειακά αέρια, σε 
ιαματικές πηγές. Μπορεί να παραχθεί από την αποσύνθεση οργανικής ύλης. Ακόμα 
εκπέμπεται από βιομηχανικές δραστηριότητες όπως η επεξεργασία τροφών, τα 
βυρσοδεψία, παραγωγή χαρτιού και τα διυλιστήρια. 
Το DMS είναι το προϊόν της ενζυματικής διάσπασης του DMSP, το οποίο υπάρχει σε 
διάφορα είδη φυτοπλαγκτού (Κeller et al., 1989), άρα έχει θαλάσσια προέλευση. 
Υπολογίζεται ότι το 84% από το εκπεμπόμενο SO2 έχει ανθρωπογενή προέλευση και από 
αυτό το 90% εκπέμπεται στο βόρειο ημισφαίριο (Dignon, 1992; Langher et al., 1991; 
Moller, 1996). Στον πίνακα 1.7 φαίνονται οι Εθνικές εκπομπές θείου εκφρασμένες σε Gg 
SO2 ανά έτος για τα έτη 1993 - 2003 (European Monitoring and Evaluation Programme, 
EMEP ). 
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Area/Year  1993 1994  1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002  2003 

Armenia  5.5 4.2  2.5  1.5 0.4 3.3 0.84 8.4 4.4  7.5  10 
Austria  55 49  48  46 42 37 36 33 34  33  34 
Belarus  382 324  275  246 209 190 164 143 151  143  131 

Belgium  294 252  256  240 219 212 181 172 160  158  153 
Bulgaria  1426 1480  1476  1420 1365 1251 943 982 940  965  968 

Croatia  114 89  70  66 80 90 91 58 63  67  67 
Cyprus  43 42  41  45 47 49 50 50 48  51  46 

Czech Republic  1424 1275  1089  944 697 438 268 264 251  237  232 
Denmark  147 145  136  171 99 76 55 28 26  25  31 

Estonia  154 149  119  125 119 110 103 95 92  88  101 
Finland  123 114  96  105 99 90 87 74 85  82  99 
France  1105 1041  974  950 800 815 701 605 544  500  492 

Georgia  71 47  20  30 33 20 9 6 6 6  6 
Germany  2945 2473  1937  1339 1039 836 735 636 643  611  616 

Greece  545 517  541  525 521 528 540 483 485  509  509 
Hungary  757 741  705  673 659 592 590 486 400  359  347 

Iceland  25 24  24  24 25 27 27 27 27  27  27 
Ireland  161 175  161  147 166 176 157 131 126  96  76 

Italy  1454 1359  1287  1228 1151 1016 922 771 736  665  665 
Latvia  67 77  48  54 40 36 29 15 11  9  8 

Lithuania  125 117  94  93 77 94 70 43 49  43  43 
Luxembourg  15 13  9  8 6 4 4 3 3  3  3 
Netherlands  164 146  128  135 118 108 103 73 73  66  65 

Norway  35 35  33  33 30 30 28 27 25  22  23 
Poland  2725 2605  2376  2368 2181 1897 1719 1511 1564  1455  1455 

Portugal  305 284  318  260 279 325 326 296 280  280  205 
Republic of 

Moldova  156 109  64  67 36 32 12 13 12  15  21 

Romania  928 912  887  862 836 811 689 728 833  833  833 
Russian 

Federation  3637 3131  2969  2774 2524 2275 2062 1997 2031  2130  2130 

Serbia and 
Montenegro  401 424  462  434 522 521 355 387 394  382  396 

Slovakia  325 238  239  227 202 179 171 127 131  103  106 
Slovenia  183 177  125  112 118 123 104 99 68  71  66 

Spain  1937 1888  1744  1530 1720 1569 1576 1457 1414  1518  1317 
Sweden  92 91  78  75 69 66 52 49 49  50  52 

Switzerland  34 31  34  30 26 28 26 18 21  19  18 
Ukraine  2194 1715  1639  1293 1132 1028 1029 1129 1230  1329  1252 

United Kingdom  3098 2663  2354  2014 1653 1598 1219 1194 1118  1002  979 
North Africa  859 881  903  924 946 968 989 1011 1033  1054  413 

Natural marine 
emissions  743 743  743  743 743 743 743 743 743  743  743 

Volcanic 
emissions* 2027 1918  2000  2000 2000 2000 2000 2000 2000  2000  2000 

 
Πίνακας 1.7 Ολικές Εθνικές εκπομπές θείου για τα έτη 1993 – 2003, σε Gg SO2 ανά έτος. Οι 
τιμές στα λευκά κελιά είναι τιμές που έχουν αναφερθεί από τα κράτη, ενώ οι τιμές στα γκρι κελιά 
οι τιμές που έχουν υπολογιστεί μέσω μαθηματικών μοντέλων. 
* Φυσικές εκπομπές που έχουν αναφερθεί από την Ιταλία.(Πηγή EMEP) 
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Από τον πίνακα 1.7 παρατηρούμε ότι οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές σε θείο είναι 
οι Ρωσία, Πολωνία, Ισπανία, Ουκρανία. Ακόμη υψηλές είναι οι τιμές που έχουν 
αναφερθεί από την Ιταλία για φυσικές εκπομπές μέσω των ηφαιστείων. 
 

Τα νιτρικά ιόντα παράγονται από την οξείδωση των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), 
τα οποία έχουν φυσική και ανθρωπογενή προέλευση (Logan, 1983). Με τον όρο οξείδια 
του αζώτου εννοούνται το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου 
(ΝΟ2) ( ΝΟx = ΝΟ + ΝΟ2) (Allan et al., 1999). H οξείδωση των ΝΟx  σε NO3 γίνεται με 
την παρουσία δυο κύριων οξειδωτικών, όζον και υδροξύλιο και γρήγορη μεταφορά των 
ατόμων οξυγόνου από Ο3 και ΟΗ- στα ΝΟx (Savarino et al., 2007; Lyons, 2001; 
Michalski et al., 2003). Αυτές οι αντιδράσεις οξείδωσης επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες όπως θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία και ενεργή επιφάνεια 
aerosols (Scott et al., 2009). Κυριότερες πηγές ΝΟχ στην ατμόσφαιρα είναι η βαριά 
βιομηχανία, τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, θέρμανση κατοικιών, γενικά καύση 
ορυκτών καυσίμων σε υψηλές θερμοκρασίες και καύση βιομάζας. Στον πίνακα 1.8 
φαίνονται οι κυριότερες ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές των ΝΟx στην ατμόσφαιρα. Ο 
μέσος χρόνος παραμονής των αερίων ΝΟx το καλοκαίρι κυμαίνεται από 2-6 ώρες 
(Νunnermacker et al., 2000). 
Τα νιτρικά βρίσκονται και στις δύο κατηγορίες σωματιδίων δηλαδή και στα λεπτά και 
στα αδρά σωματίδια. Τα νιτρικά στα λεπτά σωματίδια προέρχονται συνήθως από την 
αντίδραση του νιτρικού οξέος με την αμμωνία και σχηματίζουν το νιτρικό αμμώνιο. 
 
Πηγές ΝΟΧ 
Καύσιμα 20 
Καύση βιομάζας 12 
Εκπομπές εδαφών 8 
Ηλεκτρικές εκκενώσεις 5 
Ωκεανοί 1 
Στρατόσφαιρα 0.5 
  
Απώλειες  
Υγρή εναπόθεση στις ηπείρους 19 
Ξηρή εναπόθεση 16 
Υγρή εναπόθεση στους ωκεανούς 8 

 
Πίνακας 1.8 Παγκόσμιο ισοζύγιο των ΝΟx στην τροπόσφαιρα σε Τg N/έτος. (Crutzen, 1983;  
Logan, 1983; Davidson, 1991; IPCC, 1995) 

 
Στον πίνακα 1.9 φαίνονται οι Εθνικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου  εκφρασμένες σε  
Gg NO2 ανά έτος για τα έτη 1993 - 2003 (European Monitoring and Evaluation 
Programme, EMEP). 
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Area/Year  1993 1994  1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002  2003 
Armenia  12 12  15  11 15 11 11 10 13  13  15 

Austria  203 195  192  212 199 211 199 204 214  220  229 
Belarus  207 203  195  173 189 164 142 135 135  137  140 

Belgium  330 333  362  315 306 312 289 329 292  300  297 
Bulgaria  242 230  266  259 225 223 202 184 188  197  209 

Croatia  59 66  66  69 73 76 77 77 70  69  69 
Cyprus  20 20  19  21 21 22 22 23 18  22  22 

Czech Republic  454 375  368  366 349 321 313 321 332  318  324 
Denmark  290 291  273  311 265 243 225 208 203  201  209 

Estonia  38 41  42  44 45 46 40 41 38  40  39 
Finland  282 282  258  268 260 252 247 236 222  208  219 
France  1742 1697  1646  1619 1554 1534 1462 1390 1335  1275  1220 

Georgia  33 21  27  50 55 42 30 42 44  44  44 
Germany  2299 2130  2000  1918 1823 1766 1717 1634 1560  1493  1428 

Greece  292 299  296  306 310 334 326 321 331  318  318 
Hungary  184 187  190  196 200 203 201 185 185  180  180 

Iceland  29 29  28  30 29 28 28 28 28  28  28 
Ireland  119 115  115  120 119 122 119 125 132  125  120 

Italy  1903 1822  1789  1729 1652 1550 1451 1373 1358  1267  1267 
Latvia  47 44  42  44 43 40 38 35 38  37  37 

Lithuania  78 77  65  65 57 60 54 48 55  51  53 
Luxembourg  25 23  21  22 18 17 16 17 17  17  17 
Netherlands  535 510  473  501 453 428 429 393 382  371  364 

Norway  222 220  221  230 233 235 238 224 221  211  220 
Poland  1120 1105  1120  1154 1114 991 951 838 805  796  796 

Portugal  276 276  285  274 277 288 289 287 282  286  265 
Republic of 

Moldova  53 46  38  38 37 22 17 27 23  25  30 

Romania  318 319  322  325 328 331 251 289 349  349  349 
Russian 

Federation  3054 2667  2570  2467 2379 2488 2494 2357 2462  2566  2566 

Slovakia  174 164  174  132 125 130 118 109 109  105  98 
Slovenia  63 66  67  70 71 64 58 58 59  60  56 

Spain  1235 1246  1268  1230 1285 1293 1347 1378 1356  1420  1411 
Sweden  284 286  274  262 250 243 232 219 214  208  206 

Switzerland  129 124  120  113 107 104 99 97 98  94  89 
Turkey  748 731  800  873 879 863 952 951 951  951  951 

Ukraine  700 568  531  467 455 558 543 561 583  588  523 
United 

Kingdom  2450 2377  2241  2165 2004 1935 1822 1737 1660  1578  1570 

North Africa  691 710  729  748 767 787 806 825 844  863  96 

 
Πίνακας 1.9 Ολικές Εθνικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου για τα έτη 1993 – 2003, σε Gg NO2 
ανά έτος. Οι τιμές στα λευκά κελιά είναι τιμές που έχουν αναφερθεί από τα κράτη, ενώ οι τιμές στα 
γκρι κελιά οι τιμές που έχουν υπολογιστεί μέσω μαθηματικών μοντέλων. 

 
Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές σε οξείδια του αζώτου είναι Ρωσία, Αγγλία, 
Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. 
 

Τα ιόντα αμμωνίου σαν κύριες πηγές προέλευσης έχουν τις αγροτικές 
καλλιέργειες, τις μονάδες εκτροφής ζώων, τα εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων. 
Ακόμη η αμμωνία σαν πηγές προέλευσης έχει τα απόβλητα ανθρώπων και ζώων και την 
μικροβιολογική αποσύνθεση βιομάζας. Στον πίνακα 1.10 φαίνονται οι κύριες εκπομπές 
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αμμωνίας. Τα ιόντα αμμωνίου αντιδρούν με νιτρικά και θειικά ιόντα δίνοντας ΝΗ4ΝΟ3  
αλλά κυρίως (ΝΗ4)2SO4 και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην εξουδετέρωση τους. 

 
Πηγές αμμωνίας     Εκπομπές ( TG(N)yr-1 ) 
 
Ανθρωπογενείς 
 
Φάρμες γαλακτοπαραγωγών αγελάδων    5.5 
Φάρμες  βοοειδών - βουβαλιών      8.7 
Φάρμες χοίρων       2.8 
Φάρμες αλόγων       1.2 
Εκτροφή  προβάτων –κατσικιών     2.5 
Φάρμες πουλερικών       1.3 
Λίπασμα        6.4 
Καύση βιομάζας       2.0 

 Σύνολο       30.4   
 
Φυσικές 
 
Άγρια ζώα        2.5   

 Βλάστηση        5.1 
Ωκεανός        7.0 

Σύνολο       14.6 
Γενικό σύνολο       45.0 
 
Πίνακας 1.10 Εκτιμώμενες παγκόσμιες εκπομπές αμμωνίας (Dentener and Crutzen, 1994) 
 
Στον πίνακα 1.11 φαίνονται οι Εθνικές εκπομπές αμμωνίας   εκφρασμένες σε  Gg NH3 ανά 
έτος για τα έτη 1993 – 2003 (European Monitoring and Evaluation Programme, EMEP ). 
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Area/Year  1993  1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002  2003 
Armenia  22  21  20 19 18 17 16 15 14  12  15 

Austria  57  59  59 58 58 58 57 55 55  54  54 
Belarus  142  142  142 142 142 142 142 142 137  128  120 

Belgium  97  96  100 99 99 102 100 83 85  79  77 
Bulgaria  109  101  99 83 77 66 60 56 56  56  52 

Cyprus  9  9  9 9 9 9 9 9 9  7  6 
Czech Republic  99  91  86 81 81 80 75 74 77  72  82 

Denmark  125  121  114 110 110 111 106 105 105  102  98 
Estonia  13 13 11 10 10 10 9 9 9  9  8 
Finland  39  37  35 35 38 38 35 33 33  33  33 
France  757  766  771 774 788 786 779 788 774  777  753 

Germany  634  602  611 615 609 613 612 607 616  606  601 
Greece  75  73  85 73 71 74 73 73 73  73  73 

Hungary  77  76  77 78 76 74 71 71 66  65  67 
Ireland  117  119  120 122 123 127 127 122 123  119  116 

Italy  429  425  426 419 434 435 436 433 446  447  447 
Latvia  21  18  16 15 15 14 13 13 15  14  15 

Lithuania  80  80  38 36 35 35 29 25 50  51  34 
Luxembourg  7 7 7 7 7 7 7,3 7,2 7  7  7 
Netherlands  191  166  193 146 188 170 166 152 142  136  128 

Norway  22  22  23 24 23 23 23 23 23  23  23 
Poland  382  384  380 364 350 371 341 322 328  325  325 

Portugal  90  90  91 91 90 92 94 93 93  94  94 
Republic of Moldova  37  35  33 31 25 25 25 25 26  27  28 

Romania  223  221  215 209 202 196 210 206 164  164  164 
Russian Federation  903  772  824 749 730 675 657 650 625  600  600 

Serbia and 
Montenegro  83  80  78 78 78 78 79 79 79  79  79 

Slovakia  42  39  40 38 36 32 30 30 31  31  30 
Slovenia  23  22  22 22 19 20 20 19 19  19  19 

Spain  295  315  304 337 336 355 367 385 381  382  396 
Sweden  62  62  64 61 61 61 58 58 56  56  56 

Switzerland  71  70  69 69 69 68 68 53 68  67  52 
Ukraine  620  585  540 518 483 410 364 358 378  270  242 

United Kingdom  355  357  347 350 354 348 346 326 321  311  300 

 
Πίνακας 1.11 Ολικές Εθνικές εκπομπές αμμωνίας για τα έτη 1993 - 2003, σε Gg NH3 ανά έτος. 
Οι τιμές στα λευκά κελιά είναι τιμές που έχουν αναφερθεί από τα κράτη, ενώ οι τιμές στα γκρι 
κελιά οι τιμές που έχουν υπολογιστεί μέσω μαθηματικών μοντέλων. 

 
 Η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε εκπομπές αμμωνίας, ενώ 
ακολουθούν Γερμανία και Ρωσία. 
 Τα ιόντα ασβεστίου στο βρόχινο νερό προέρχονται κυρίως από το έδαφος. 
Μπορούν να προέλθουν από την διάλυση τοπικού ασβεστόλιθου ή με μεταφορά από την 
Σαχάρα με καταιγίδες σκόνης (Loye - Pilot et al.,1986; Loye-Pilot and Morelli,1988; 
Avila et al.,1997). Η μεταφορά από τις ερήμους σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 
5 μm έχει παρατηρηθεί να συμβαίνει σε αποστάσεις μέχρι και 5000 χιλιόμετρα, όπως η 
μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα στον δυτικό Ατλαντικό ωκεανό (Prospero et al., 
1987). 
Συγκεντρώσεις ασβεστίου μπορούν να αποδοθούν σε ανθρώπινη προέλευση μέσω 
εργοστασίων τσιμέντου (Sanusi et al., 1996). 
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 Ένα μέρος των ιόντων καλίου έχει θαλάσσια προέλευση. Τα μη θαλάσσια ιόντα 
καλίου μπορούν να προέλθουν είτε από το έδαφος, είτε από την καύση βιομάζας 
(Rastogi, 2005) ή την καύση αποβλήτων (Celle-Jeanton et al., 2008). 
 
1.5 Σκοπός της εργασίας 
 
 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ως ατμοσφαιρική ρύπανση 
ορίζεται η ύπαρξη στην ατμόσφαιρα ενώσεων (ρύπων) για αρκετό χρονικό διάστημα και 
σε τέτοια συγκέντρωση, ώστε να είναι δυνατόν να είναι βλαβερές για τους ζωντανούς 
οργανισμούς (ανθρώπους, ζώα, φυτά) ή ακόμα να επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες 
διαβίωσης του ανθρώπου. Οι περισσότερες ενώσεις που θεωρούνται σαν ατμοσφαιρικοί 
ρυπαντές, υπό την έννοια ότι οι συγκεντρώσεις τους υπερβαίνουν τα φυσιολογικά 
επίπεδα, έχουν φυσική και ανθρωπογενή προέλευση. Τα νιτρικά, τα θειικά, τα ιόντα 
αμμωνίου, των οποίων η προέλευση στην ατμόσφαιρα είναι κυρίως ανθρωπογενής, είναι 
ευδιάλυτα στο νερό της βροχής και απομακρύνονται κυρίως μέσω της υγρής εναπόθεσης. 
Με την μελέτη της υγρής εναπόθεσης μπορεί να γίνει μια σωστή εκτίμηση των 
συνεπειών της ανθρώπινης επίδρασης στην ατμόσφαιρα.  
 Η μελέτη αυτή εστιάζεται στο νησί της Κορσικής στη Δυτική Μεσόγειο, λόγω 
της ιδιομορφίας της περιοχής. Η Κορσική έχει σχεδόν μηδενικές τοπικές πηγές 
ανθρωπογενούς ρύπανσης, επειδή είναι αραιοκατοικημένη και λόγω έλλειψης 
βιομηχανικής ανάπτυξης. Όμως υπάρχει μια ευρεία ποικιλία στην προέλευση αερίων 
μαζών που συσχετίζονται με βροχοπτώσεις στην περιοχή. Στην Κορσική οι 
βροχοπτώσεις μπορεί να προέρχονται από κίνηση αερίων μαζών από ανατολικά (Ιταλία – 
Βαλκάνια), βόρεια (Κεντρική Ευρώπη), δυτικά (Ατλαντικός Ωκεανός – Ισπανία), νότια 
(Βόρεια Αφρική), περιοχές με διαφορετική ανθρωπογενή δραστηριότητα, άρα και 
διαφορετική επίδραση στην χημεία της ατμόσφαιρας.  
Η καθηγήτρια Marie -Dominique Loÿe - Pilot ήταν υπεύθυνη της δειγματοληψίας στο 
νησί της Κορσικής. Η δειγματοληψία έγινε σε δύο σταθμούς, ένα παραθαλάσσιο στην 
περιοχή Ostriconi και ένα στην τοποθεσία Ponte Leccia που είναι δασική αγροτική 
περιοχή. 
  
Οι στόχοι της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι: 
 

• Η εκτίμηση της χημικής σύστασης της υγρής εναπόθεσης στην Κορσική.  
 
 

• Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις συγκεντρώσεις ανιόντων - κατιόντων 
του βρόχινου νερού στην Δυτική Μεσόγειο. 

 
 

• Εκτίμηση των συνολικών εναποθέσεων των κυριοτέρων ιόντων της υγρής 
εναπόθεσης. 
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• Υπολογισμός της χημικής σύστασης της υγρής εναπόθεσης σε δύο σημεία 
δειγματοληψίας Ponte Leccia και Ostriconi στην Κορσική, με σκοπό να εξεταστεί 
η χωρική μεταβολή. 

 
• Μελέτη της διαχρονικής μεταβολής στην χημική σύσταση της βροχής. Μελέτη 

κυρίως των ιόντων ανθρωπογενούς προέλευσης (νιτρικών, θειικών, αμμωνιακών) 
με σκοπό να βρεθεί αν υπάρχει τάση μείωσης, αύξησης ή σταθεροποίησης αυτών. 
Από την διαχρονική μεταβολή στην χημική σύσταση της βροχής θα εξαχθούν 
συμπεράσματα για την διαχρονική μεταβολή αυτών των ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

 
 

• Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την χημική σύσταση της υγρής 
εναπόθεσης στα δυο σημεία δειγματοληψίας. Επίδραση των ανθρώπινων πηγών 
εκπομπής ρύπων από την Ευρώπη, επίδραση της θάλασσας, επίδραση της 
μεταφοράς αλκαλικής σκόνης από την Βόρεια Αφρική. 

 
 

• Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο περιοχών δειγματοληψίας της παρούσας 
μελέτης με τα αποτελέσματα άλλων μελετών στην Δυτική και Ανατολική 
Μεσόγειο. 

 
 
Στην εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) παρουσιάστηκε η σύνθεση και οι στοιβάδες της 
ατμόσφαιρας, έγινε μια ιστορική αναδρομή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της λήψης 
μέτρων μείωσης της εκπομπής ρύπων, έγινε αναφορά στην χημική σύσταση της υγρής 
εναπόθεσης και τις πηγές προέλευσης των κυριότερων ιόντων στο βρόχινο νερό. 
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται γεωγραφική επισκόπηση των δύο θέσεων δειγματοληψίας, 
περιγράφονται οι τεχνικές πεδίου που εφαρμόστηκαν στην συλλογή και επεξεργασία των 
δειγμάτων και δίνονται στοιχεία του κλίματος και των μετεωρολογικών συνθηκών που 
επικρατούν στις θέσεις δειγματοληψίας. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι αναλυτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της 
ιοντικής σύστασης της υγρής εναπόθεσης. Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων, παρουσιάζονται οι χωρικές, εποχιακές, ως προς την προέλευση αερίων 
μαζών και διαχρονικές διακυμάνσεις, γίνεται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και 
σύγκριση με άλλες μελέτες στην Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. 
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2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
2.1 Γεωγραφία περιοχής δειγματοληψιών 
 
 Όλα τα δείγματα της παρούσας εργασίας ήταν από το νησί της Κορσικής. Η 
Κορσική είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και ανήκει στην Γαλλία. 
Η έκτασή της είναι 8680 km2 και έχει πληθυσμό 302,000 κατοίκους. 
Είναι ορεινό νησί με υψηλότερη κορυφή 2706 μέτρα και άλλες 20 κορυφές υψηλότερες 
των 2000 μέτρων. 
Τα βουνά καλύπτουν τα 2/3 του νησιού, ενώ τα δάση καλύπτουν το 20% της Κορσικής. 
Περίπου 3.500 km2  από την συνολική έκταση 8680 km2, είναι Εθνικά Πάρκα. 
 

 
 
Εικόνα 2.1: Γεωγραφική θέση της Κορσικής. 
 
Η Κορσική είναι η λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένη περιοχή της Γαλλίας.  
Η οικονομία της στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και σαν αποτέλεσμα αυτού, το νησί 
δεν είχε την εντατική ανάπτυξη όπως είχαν άλλα μέρη της Ευρώπης γενικότερα και της 
Μεσογείου ειδικότερα. 
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2.2 Θέσεις δειγματοληψίας 
 
Η επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε: 
 

• να υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
• την ελαχιστοποίηση των τοπικών επιδράσεων 
• την αποφυγή επιμολύνσεων από χλωρίδα και πανίδα 
• να υπάρχουν διαφορετικές περιοχές (παραθαλάσσια – ορεινή) 

 
Η συλλογή των δειγμάτων έγινε από δυο περιοχές Ostriconi(OSTRI) και Ponte Leccia 
(PLEC). 
 

 
 
Εικόνα 2.2 Γεωγραφική θέση περιοχών δειγματοληψίας. 
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H περιοχή Ostriconi είναι παραλιακή τοποθεσία. Οι συντεταγμένες της θέσης του 
δειγματολήπτη είναι 42°40' N, 9°04' E, απέχει 800 μέτρα από την θάλασσα και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3. 
 

 
 
Εικόνα 2.3 Δειγματολήπτης στην περιοχή OSTRICONI. 
 
H περιοχή Ponte Leccia είναι αγροτική περιοχή. Οι συντεταγμένες της θέσης του 
δειγματολήπτη είναι 42° 29’ N, 9° 12’ E, απέχει 22.8 χιλιόμετρα από την θάλασσα και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4 
 

 
 
Εικόνα 2.4 Δειγματολήπτης στην περιοχή PΟΝΤΕ  LΕCCIA.   
 
H απόσταση των δύο σταθμών μεταξύ τους είναι 23 χιλιόμετρα. 
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2.3 Συλλογή - επεξεργασία δειγμάτων 
 
Η συλλογή δειγμάτων αφορούσε δείγματα υγρής εναπόθεσης. 
Όταν υπήρχε πρόβλεψη για βροχόπτωση το χωνί του δειγματολήπτη ξεπλενόταν με 
υπερκάθαρο νερό (Milli - Q), τοποθετούνταν λίγο πριν την έναρξη της βροχής και 
απομακρυνόταν λίγο μετά το τέλος της βροχής, για την ελαχιστοποίηση της ξηρής 
εναπόθεσης (Celle-Jeanton H. et al., 2009). 
 Όταν υπήρχαν περισσότερες από μια βροχοπτώσεις ανά ημέρα για κάθε 
βροχόπτωση λαμβανόταν  διαφορετικό δείγμα. 
 
 Κατά την συλλογή των δειγμάτων γράφεται:  
 

• κωδικός - τοποθεσία 
• ημερομηνία - ώρα 
• χιλιοστά βροχής  

 
 Κάθε δείγμα υγρής εναπόθεσης τοποθετούνταν σε δυο αδιαφανή μπουκάλια από 
πολυαιθυλένιο, τα οποία είχαν ξεπλυθεί με νερό υψηλής καθαρότητας. Η μία φιάλη είχε 
δείγμα για την μέτρηση του pH και η άλλη για χημική ανάλυση. 
Αν υπήρχε αρκετό δείγμα λαμβανόταν και τρίτη φιάλη ώστε να γίνει σύγκριση και 
επαναληψιμότητα στο εργαστήριο. Για τον έλεγχο της καθαρότητας λαμβάνονταν συχνά 
λευκά (blanks) δείγματα. Τα δείγματα μεταφέρονταν κατευθείαν στο εργαστήριο 
 Η μια φιάλη με το δείγμα αφηνόταν στο εργαστήριο, ώστε να αποκτήσει 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά γινόταν μέτρηση του pH. 
 Κατόπιν έγινε προσθήκη χλωροφορμίου υψηλής καθαρότητας σε αναλογία 1%. Η 
προσθήκη χλωροφορμίου γίνεται για να σταματήσει η βακτηριακή δραστηριότητα 
(Galloway et al., 1982, Herlihy et al., 1987). Τα νιτρικά και αμμωνιακά ιόντα 
επηρεάζονται από την βακτηριακή δραστηριότητα. 
 Ακολούθησε αποθήκευση των δειγμάτων σε θερμοκρασία περίπου 4οC, σε 
σκοτεινό χώρο. Τα δείγματα στάλθηκαν το 2003 στο εργαστήριο του τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Κατά την παραλαβή των δειγμάτων έγινε έλεγχος αυτών και αφαιρέθηκαν 
δείγματα στα οποία: 
 

• είχαν αναπτυχθεί μύκητες  
• δεν είχε καταγραφεί το ύψος βροχόπτωσης 
• είχαν ανεπαρκή όγκο για χημική ανάλυση 
 

Αφαιρέθηκε περίπου το 1.5% των δειγμάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. 
Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων, προς χημική ανάλυση, για τους δύο σταθμούς 
δειγματοληψίας ανά έτος φαίνεται στον πίνακα 2.1. Για συντομία αντί για τα ονόματα 
Ponte Leccia και Ostriconi θα χρησιμοποιούνται οι συντομεύσεις PLEC και OSTRI 
αντίστοιχα.. 
H δειγματοληψία στην περιοχή Ponte Leccia έγινε από 1/4/1998 μέχρι 31/12/2002 και 
στην περιοχή Ostriconi από 1/5/1999 μέχρι 31/12/2002. 
 



 

25 

Έτος PLEC 
(Αριθ. Δειγμάτων) 

OSTRI 
(Αριθ. Δειγμάτων) 

   
1998 54 0 
1999 62 18 
2000 64 30 
2001 47 29 
2002 56 36 
Σύνολο 283 113 

 
Πίνακας 2.1 Αριθμός δειγμάτων ανά σταθμό και ανά έτος. 

 
 
2.4 Κλιματολογικές συνθήκες 
 
2.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
 Η Κορσική έχει κυρίως μεσογειακό κλίμα, με ζεστά καλοκαίρια, κατά την 
διάρκεια των οποίων υπάρχουν λίγες βροχοπτώσεις και πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Οι 
χειμώνες είναι ήπιοι. Το κλίμα αλλάζει με το υψόμετρο και στις πολύ ορεινές περιοχές 
γίνεται αλπικό. Οι οροσειρές χωρίζουν το νησί στη μέση και η ανατολική Κορσική έχει 
περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με την δυτική. Επίσης το βόρειο τμήμα είναι πιο 
ζεστό από το νότιο τμήμα. Στον πίνακα 2.2 είναι η μέση θερμοκρασία για την πόλη 
Bastia που απέχει 29 χιλιόμετρα από τον σταθμό Οstriconi και 28 χιλιόμετρα από τον 
σταθμό Ponte Leccia. 
 
Mήνας Ιαν. Φεβ. Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 
Τ OC 9.2 9.1 12.9 12.9 16.4 20.1 23.7 23.7 21.2 17.8 13.1 10.8 

Πίνακας 2.2 Μέση θερμοκρασία στην πόλη Bastia. (πηγή The Global Historical 
Climatology Network (GHCN)) 

 
2.4.2 Βροχοπτώσεις 
 
 Στους πίνακες 2.3 και 2.4 φαίνεται το ύψος βροχής ανά έτος, στους σταθμούς 
Ponte Leccia και Οstriconi. 
 

Έτος Ύψος βροχόπτωσης (mm) 
1998* 464.3 
1999 534.6 
2000 576.2 
2001 626.9 
2002 561.8 

Πίνακας 2.3 Ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή Ponte Leccia. Για το έτος 1998 η βροχόπτωση 
είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 1998. 
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Έτος Ύψος βροχόπτωσης (mm) 
1999* 220.6 
2000 377.9 
2001 422.7 
2002 393.2 

Πίνακας 2.4 Ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή Οstriconi. Για το έτος 1999 η βροχόπτωση είναι 
από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 1999. 
 
 Στα διαγράμματα 2.1 και 2.2 δίνονται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις στην θέση 
Ponte Leccia 
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Διάγραμμα 2.1 Βροχοπτώσεις στην περιοχή Ponte Leccia την χρονική περίοδο 1998-2002.  
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Διάγραμμα 2.2 Κατανομή βροχοπτώσεων στην περιοχή Ponte Leccia ανά μήνα για τα έτη 1999 
– 2002. 
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Τον Νοέμβριο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό σε ύψος βροχόπτωσης 18.4%, ενώ 
τον Φεβρουάριο το μικρότερο 4.5%. Η βροχόπτωση παρουσιάζεται μειωμένη τους 
θερινούς μήνες, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιουνίου - Ιουλίου και 
Αυγούστου με τις τιμές να κυμαίνονται από 6.3% - 6.7%. 
Στα δείγματα από την περιοχή Ponte Leccia η ελάχιστη βροχόπτωση ήταν 0.2 mm και η 
μέγιστη 89 mm. 
 
Αντιστοίχως στα διαγράμματα 2.3 και 2.4 δίνονται στοιχεία για τις  βροχοπτώσεις στη 
θέση Οstriconi. 
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Διάγραμμα 2.3 Βροχοπτώσεις στην περιοχή Ostriconi την χρονική περίοδο 1999-2002.  
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Διάγραμμα 2.4 Κατανομή βροχοπτώσεων στην περιοχή Ostriconi ανά μήνα για τα έτη 2000 – 
2002. 
 
Στην περιοχή Ostriconi όπως και στην περιοχή Ponte Leccia κατά τον μήνα Νοέμβριο 
παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό σε ύψος βροχόπτωσης 25.4%, το οποίο είναι 
αυξημένο σε σχέση με την περιοχή Ponte Leccia, ενώ τον Ιούλιο το μικρότερο 2.0%. 
Σημαντική μείωση παρατηρείται τους μήνες Ιούλιο - Ιανουάριο - Μάρτιο - Δεκέμβριο σε 
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σχέση με την περιοχή Ponte Leccia, ενώ σημαντική αύξηση τους μήνες Οκτώβριο -
Σεπτέμβριο 
 Στα δείγματα από την περιοχή Ostriconi η ελάχιστη βροχόπτωση ήταν 0.2 mm 
και η μέγιστη 78 mm. 

Η συνολική κατανομή βροχοπτώσεων με βάση το ύψος βροχόπτωσης στην θέση 
Ponte Leccia ανά εποχή, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.5. 
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Διάγραμμα 2.5. Κατανομή βροχοπτώσεων στην θέση Ponte Leccia ανά εποχή, με βάση το ύψος 
βροχόπτωσης. 
 

Η συνολική κατανομή βροχοπτώσεων με βάση το ύψος βροχόπτωσης στην θέση 
Οstriconi ανά εποχή, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.6. 
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Διάγραμμα 2.6. Κατανομή βροχοπτώσεων στην θέση Ostriconi  ανά εποχή, με βάση το ύψος 
βροχόπτωσης. 
 
 
Και στις δύο περιοχές το μεγαλύτερος ύψος βροχόπτωσης πραγματοποιείται το 
φθινόπωρο, με πολύ πιο έντονο το φαινόμενο στην περιοχή Ostriconi. Στην περιοχή 



 

29 

Ponte Leccia το φθινόπωρο έχουμε το 31.5% του ετήσιου ύψους βροχόπτωσης, ενώ στην 
περιοχή Ostriconi το 54.1%. Το μικρότερο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή Ponte 
Leccia παρατηρείται το καλοκαίρι 19.2%, ενώ στην περιοχή Ostriconi τον χειμώνα και το 
καλοκαίρι με ποσοστά 12.6% και 13.4% αντίστοιχα. 
 
2.4.3 Ρετροπορείες αερίων μαζών 
   
 Κυρίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο σποραδικοί αλλά σφοδροί νότιοι 
άνεμοι μεταφέρουν λεπτά σωματίδια σκόνης από την έρημο Σαχάρα στην Δυτική 
Μεσόγειο (Loÿe-Pilot and Martin, 1996). Ακόμη οι περιοχές της Νότιας Γαλλίας 
επηρεάζονται από νότιους ανέμους που οφείλονται στην κυκλωνική κυκλοφορία πάνω 
από την Μεσόγειο θάλασσα. Η βροχόπτωση που σχετίζεται με αυτούς τους νότιους 
ανέμους γίνεται ιδιαίτερα σημαντική την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τον χειμώνα και την 
άνοιξη παρατηρείται κίνηση αερίων μαζών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 
Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία στην προέλευση αερίων μαζών που συσχετίζονται με 
βροχοπτώσεις στην περιοχή της δυτικής Μεσογείου (Loÿe-Pilot et al., 1986; Loÿe-Pilot 
and Morelli, 1988; Rodà et al., 1990; Durand et al., 1992; Camarero and Catalan, 1993; 
Quereda Sala et al., 1996; Cénac et al., 1998; Ulrich et al., 1998; Balestrini et al., 2000; 
Panettiere et al., 2000). 
 Για την κατανόηση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων μελετήθηκαν οι πορείες 
των αέριων μαζών στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi, για κάθε δείγμα υγρής 
εναπόθεσης. Από τις πορείες των αερίων μαζών είναι δυνατή η εύρεση της προέλευσης 
των συστατικών των δειγμάτων υγρής εναπόθεσης (Sievering et al.1996) 
 Τα μετεωρολογικά δεδομένα πάρθηκαν από το Νational Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), χρησιμοποιώντας το Hysplit model. Στην 
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι προς τα πίσω τροχιές (backward trajectories) 
τριών ημερών, σε δυο διαφορετικά ύψη 1000 και 3000 μέτρα. Για κάθε δείγμα υγρής 
εναπόθεσης  μελετήθηκε και η αντίστοιχη trajectory. Oι backward trajectories δείχνουν 
την προέλευση των αερίων μαζών που φτάνουν στην θέση που μας ενδιαφέρει και 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των πηγών εκπομπής. 
  
 Στην εικόνα 2.5 δίνονται οι κύριες πορείες αερίων μαζών για τα έτη 1998 – 2002 
στην περιοχή Ponte Leccia. 
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   (1)      (2) 

          
   (3)      (4) 

         
   (5)      (6) 
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Eικόνα 2.5  Τυπικές  trajectories για βροχοπτώσεις με αέριες μάζες που προέρχονται από (1) 
δυτικά, (2)βορειοδυτικά, (3) νότια, (4) νοτιοδυτικά, (5) ανατολικά, (6) βόρεια για τα έτη 1998 – 
2002 στην περιοχή Ponte Leccia. 
 
Οι ρετροπορείες των αερίων μαζών στην θέση Ostriconi είναι παρόμοιες με αυτές στην 
θέση Ponte Leccia . 
 
 Τις κινήσεις αερίων μαζών στις δύο περιοχές δειγματοληψίας μπορούμε να τις 
χωρίσουμε σε τέσσερεις κατηγορίες βάσει των περιοχών προέλευσης. 
 
Α) Βορειοδυτικές-Δυτικές (ΒΔ/Δ). Εδώ η προέλευση είναι από Ατλαντικό - Πορτογαλία 
- Ισπανία - Γαλλία. Η Γαλλία και η Ισπανία είναι οι "κύριοι ρυπαντές" στην περιοχή 
αυτή. Η Γαλλία σύμφωνα με τον πίνακα 1.11 στην εισαγωγή, καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση στις Εθνικές εκπομπές αμμωνίας στην Ευρώπη. Τα έτη 1998 - 2002 (περίοδος 
δειγματοληψίας) η Γαλλία είχε σχεδόν σταθερές εκπομπές αμμωνίας περίπου 780 Gg 
NH3 ανά έτος, οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του θείου ήταν μειωμένες από 815 σε 
500 Gg SO2 ανά έτος (πίνακας 1.7), ενώ οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ήταν 
σημαντικές αλλά μειωμένες (πίνακας 1.9) από 1534 σε 1275 Gg NO2 ανά έτος. 
Η Ισπανία κατά το έτος 2002 κατείχε την δεύτερη θέση σε εκπομπές θείου στην Ευρώπη 
με 1518 Gg SO2 ανά έτος (πίνακας 1.7), ενώ οι εκπομπές θείου έμειναν σχεδόν σταθερές 
την περίοδο της δειγματοληψίας. Επίσης οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ήταν 
σημαντικές και ελαφρά αυξανόμενες (1420 Gg NO2 το 2002). Οι εκπομπές αμμωνίας 
ήταν σχεδόν σταθερές περίπου στα 380 Gg NH3 ανά έτος.  
 
Β) Bόρειες - Βορειοανατολικές - Ανατολικές (Β/ΒΑ/Α). Εδώ η προέλευση είναι από 
Ιταλία, Κεντρική - Βόρεια Ευρώπη, Βαλκάνια κτλ. Σε αυτή την περιοχή προέλευσης 
αερίων μαζών υπάρχουν κράτη όπως Ρωσία (πρώτη σε εκπομπές θείου - 2130 Gg SO2 το 
2002 και οξειδίων του αζώτου - 2566 Gg NO2 το 2002), Πολωνία, Γερμανία, Αγγλία, 
Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ με υψηλές εκπομπές σε θείο, οξείδια του αζώτου 
και αμμωνία. Αυτή η κατηγορία προέλευσης αερίων μαζών θεωρείται η περισσότερο 
βεβαρημένη. 

 
Γ) Νότιες - νοτιοανατολικές - νοτιοδυτικές (Ν/ΝΑ/ΝΔ). Η προέλευση αερίων μαζών 
είναι από Βόρεια Αφρική, Σαρδηνία, Σικελία, Νότια Ιταλία. Το φαινόμενο που επικρατεί 
σε αυτήν την κατηγορία περιοχών προέλευσης αερίων μαζών είναι η μεταφορά σκόνης 
από την έρημο Σαχάρα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αφρικής, ενώ 
στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν κράτη με ανεπτυγμένη βιομηχανία που θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων όπως οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του 
θείου. 
 
Δ) Μικτές - τοπικές. Σε αυτήν την κατηγορία τοποθετούνται οι βροχοπτώσεις που έχουν 
προκύψει από τοπικούς ανέμους ή από κυκλική πορεία αερίων μαζών και είναι δύσκολο 
να διευκρινιστεί η ακριβής προέλευση τους. 
 
Αναλυτικά στοιχεία για τις βροχοπτώσεις σε σχέση με τις ρετροπορείες αερίων μαζών 
στην θέση Ponte Leccia δίνονται στα διαγράμματα 2.7 και 2.8. 
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Διάγραμμα 2.7 Κατανομή των γεγονότων βροχόπτωσης ανά διεύθυνση των αερίων μαζών στην 
θέση Ponte Pleccia 1998 – 2002.  
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Διάγραμμα 2.8 Κατανομή των βροχοπτώσεων ανά διεύθυνση των αερίων μαζών στην θέση 
Ponte Pleccia 1998 - 2002. Η κατανομή έγινε ως προς το ύψος βροχόπτωσης. 
 
 Παρατηρούμε ότι στην θέση Ponte Leccia βροχοπτώσεις έχουμε κυρίως με 
κινήσεις αερίων μαζών από δυτικά και βορειοδυτικά.. Οι backward trajectories δυτικής 
προέλευσης(Δ/ΒΔ/ΝΔ) είναι περίπου 44%, ενώ της ανατολικής προέλευσης (ΝΑ/Α/ΒΑ) 
μόνο 22%. Συγκρίνοντας την βόρεια με την νότια προέλευση υπερτερεί η βόρεια 
(Β/ΒΑ/ΒΔ) με ποσοστό 30%, ενώ η νότια προέλευση (Ν/ΝΑ/ΝΔ) έχει ποσοστό 24%. 
Όμως αν και οι περισσότερες βροχοπτώσεις οφείλονται σε κίνηση αερίων μαζών  
δυτικής - βορειοδυτικής προέλευσης σε συνολικό ύψος βροχόπτωσης υπερτερούν οι 
βόρειες - βορειοανατολικές - ανατολικές ρετροπορείες αερίων μαζών που προκαλούν 
βροχή. 
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 Αντίστοιχα στοιχεία για την θέση Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα 2.9 και 
2.10. 

Ostriconi - Κατανομή βροχοπτώσεων
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Διάγραμμα 2.9 Κατανομή των γεγονότων βροχόπτωσης ανά διεύθυνση των αερίων μαζών στην 
θέση Ostriconi 1999 – 2002.  
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Διάγραμμα 2.10 Κατανομή των βροχοπτώσεων ανά διεύθυνση των αερίων μαζών στην θέση 
Ostriconi 1999 – 2002. Η κατανομή έγινε ως προς το ύψος βροχόπτωσης. 
 
 Στην θέση Ostriconi παρατηρείται ότι βροχή προκύπτει κυρίως με αέριες μάζες 
βορειοδυτικής και δυτικής προέλευσης. Οι βροχές που οφείλονται σε κίνηση αερίων 
μαζών δυτικής προέλευσης (ΒΔ/Δ/ΝΔ) είναι το 52%, ενώ ανατολικής προέλευσης 
(Α/ΒΑ/ΝΑ) μόνο το 19%. Επίσης οι βροχοπτώσεις από κίνηση αερίων μαζών βόρειας 
προέλευσης (Β/ΒΔ/ΒΑ) είναι το 44%, ενώ νότιας προέλευσης (Ν/ΝΑ/ΝΔ) μόλις το 13%. 
Υπερτερεί σε ύψος βροχόπτωσης η κατηγορία Β/ΒΑ/Α, ενώ το ύψος βροχόπτωσης που 
οφείλεται σε κίνηση αερίων μαζών από νότιες διευθύνσεις είναι σημαντικά μειωμένο. 
 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η κύρια  διαφορά μεταξύ Ponte Leccia και 
Ostriconi είναι ότι στην θέση Οstriconi είναι ελάχιστες οι βροχοπτώσεις που προκύπτουν 
από αέριες μάζες που έχουν μεταφερθεί από νότια καθώς και το συνολικό ύψος 
βροχόπτωσης που προκαλούν. 
 Και στις δύο θέσεις η ετήσια προέλευση αερίων μαζών δεν παρουσιάζει 
σημαντικές μεταβολές από έτος σε έτος. 
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3.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 Για τον προσδιορισμό των κατιόντων και ανιόντων των δειγμάτων της υγρής 
εναπόθεσης χρησιμοποιήθηκε η ιοντική χρωματογραφία. 
 
3.1 Ιοντική χρωματογραφία 
 
 Η ιοντική χρωματογραφία αναπτύχθηκε από τους Small, Stevens και Baumann 
(1975), στην προσπάθειά τους να επιλύσουν το πρόβλημα της αδυναμίας εφαρμογής της 
HPLC ιονανταλλαγής στην ανάλυση μειγμάτων ανόργανων και οργανικών ιόντων, 
εξαιτίας της αδυναμίας ανίχνευσής τους μετά τον διαχωρισμό, με τους διαθέσιμους 
ανιχνευτές της HPLC. Τα αμέσως επόμενα χρόνια, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη στην 
τεχνική της ιοντικής χρωματογραφίας με την κατασκευή στηλών με πολύ καλή 
διαχωριστική ικανότητα, νέες τεχνικές καταστολής για βελτίωση σήματος κτλ. με 
αποτέλεσμα να καταστούν εφικτοί προσδιορισμοί οργανικών και ανόργανων ανιόντων 
και κατιόντων σε μεγάλο πλήθος περιβαλλοντικών και βιομηχανικών δειγμάτων. 
 Τα πλεονεκτήματα της ιοντικής χρωματογραφίας είναι η ακρίβεια, η μικρή 
ποσότητα δείγματος που απαιτείται, η επαναληψιμότητα, ο μικρός χρόνος επεξεργασίας 
των δειγμάτων. 
 Η ιοντική χρωματογραφία χρησιμοποιείται στην χημική ανάλυση νερού για 
μέτρηση ανιόντων όπως φθόριο, χλώριο, νιτρικά, νιτρώδη, θειικά για μέτρηση κατιόντων 
όπως νάτριο, αμμώνιο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο καθώς επίσης και για μέτρηση 
οργανικών ιόντων σε συγκεντρώσεις της τάξης των ppb. Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική 
για μέτρηση της χημικής σύστασης της βροχής. 
 Ένα τυπικό σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας αποτελείται από τα εξής 
(διάγραμμα 3.1): 
 

1. τα δοχεία παροχής κινητής φάσης, η σύσταση της οποίας μπορεί να είναι 
σταθερή (ισοκρατική έκλουση) ή μεταβαλλόμενη (βαθμιδωτή έκλουση) 

2. την αντλία, η οποία καθορίζει τη ροή της κινητής φάσης  
3. το σύστημα εισαγωγής του δείγματος που γίνεται μέσω βρόχου καθορισμένου 

όγκου (loop) και μπορεί να συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης 
δειγματοληψίας (autosampler) 

4. την προστήλη 
5. την ιονανταλλακτική στήλη όπου πραγματοποιείται ο χρωματογραφικός 

διαχωρισμός. Άλλη ιονανταλλακτική στήλη χρησιμοποιείται στον 
προσδιορισμό κατιόντων και διαφορετική στον προσδιορισμό ανιόντων. 

6. τη στήλη καταστολής των ιόντων του εκλουτή 
7. τον ανιχνευτή, συνήθως αγωγιμετρικός 
8. το σύστημα καταγραφής - ελέγχου με το λογισμικό επεξεργασίας 
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Διάγραμμα 3.1 Τυπικό σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας. 
 
 Οι στήλες διαχωρισμού αποτελούνται από ρητίνες. Οι ιονταλλακτικές ρητίνες 
διακρίνονται σε κατιονανταλλακτικές, που περιέχουν όξινες ομάδες (αρνητικά 
φορτισμένες) με κατιόντα ικανά να ανταλλαγούν με τα κατιόντα του δείγματος και σε 
ανιονανταλλακτικές που περιέχουν βασικές ομάδες (θετικά φορτισμένες) με ανιόντα 
ικανά να ανταλλαγούν με τα ανιόντα του δείγματος, όπως φαίνεται από τις παρακάτω 
αντιδράσεις: 
 
Kατιονταλλακτική R-H +    M+X-  → R-M + H+X- 
 
Aνιονταλλακτική R-OH + M+X-  → R-X + Μ+ΟΗ- 

 
 Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον διαχωρισμό των ιόντων στην 
ιονταλλακτική ρητίνη είναι το φορτίο και ο όγκος των ιόντων. Όσο μεγαλύτερο είναι το 
φορτίο και όγκος του ιόντος τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος δέσμευσης στην ακίνητη φάση 
της ρητίνης. 
 
3.1.1 Ανάλυση κατιόντων 
 
 Τα κατιόντα που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν Νa+, NH4

+, K+, Mg2+, 
Ca2+. 
 Η προστήλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν η CG12A, ενώ η στήλη διαχωρισμού 
ήταν η CS12A. Οι δύο αυτές στήλες ήταν της εταιρείας DIONEX. Σαν καταστολέας 
χρησιμοποιήθηκε CSRS 4-mm της εταιρείας DIONEX. H αντλία που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η Marathon IV. O autosampler ήταν o SPH Marathon Basic. O ανιχνευτής ήταν 
αγωγιμετρικός CMD-II της εταιρείας DIONEX. 

Διαλύτες 
Έκλουσης 
 

Αντλία  Βρόχος 

Εισαγωγή 
δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 
διαχωρισμού 

Απόβλητα

Μεμβράνη 
καταστολής 

Ανιχνευτής Σύστημα ελέγχου – 
 καταγραφής 

1 2 3

4

5

678 
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 Σαν διαλύτης έκλουσης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα μεθυλοσουλφονικού οξέος 
(MSA) 26mM με ροή 1 ml/min. O χρόνος ανάλυσης ήταν 13 λεπτά και ο αναλυόμενος 
όγκος δείγματος ήταν 20 μl . 
 Τα όρια ανίχνευσης ήταν 5 ppb για το νάτριο, 4 ppb για το ασβέστιο, 3 ppb για τα 
ιόντα αμμωνίου και καλίου, 2 ppb για τα ιόντα μαγνησίου. Στο διάγραμμα 3.2 φαίνεται 
ένα τυπικό χρωματογράφημα κατιόντων. 

 
Διάγραμμα 3.2 Χρωματογράφημα προτύπου δείγματος κατιόντων. 
 
3.1.2 Ανάλυση ανιόντων 
 
 Τα ανιόντα που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν Cl-, NO3

-, SO4
2-. 

 
 Η προστήλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν η AG4A-SC, ενώ η στήλη διαχωρισμού 
ήταν η AS4A-SC. Η προστήλη και η κύρια στήλη ήταν της εταιρείας DIONEX. Σαν 
καταστολέας χρησιμοποιήθηκε ASRS ULTRA II DIONEX. H αντλία που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η DIONEX GP50. O autosampler ήταν o SPH Marathon Basic. O 
ανιχνευτής ήταν αγωγιμετρικός ο DIONEX CD20. 
 Σαν διάλυμα έκλουσης χρησιμοποιήθηκε 1.7 mM NaHCO3 - 1.8mM Na2CO3 με 
ροή 1.5 ml/min. O χρόνος ανάλυσης ήταν 8 λεπτά και ο αναλυόμενος όγκος δείγματος 
ήταν 150 μl . 
 Τα όρια ανίχνευσης ήταν 5 ppb για τα χλωροϊόντα και τα θειικά και 1 ppb για τα 
νιτρικά. 
 
Στο διάγραμμα 3.3 φαίνεται ένα τυπικό χρωματογράφημα ανιόντων. 
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Διάγραμμα 3.3 Χρωματογράφημα προτύπου δείγματος ανιόντων. 
 
3.2 Μεθοδολογία μετρήσεων 
 
 Τα δείγματα βροχής, στα οποία είχε προστεθεί 1% χλωροφόρμιο για αποφυγή 
βακτηριακής δραστηριότητας, φιλτραρίστηκαν με φίλτρα Gelman Ιon Chrom 0.45 μm, 
τοποθετήθηκαν σε vials και ακολούθησε η χημική ανάλυση. 
 Πριν από την χημική ανάλυση των δειγμάτων παρασκευαζόταν πρότυπα 
διαλύματα με συγκεντρώσεις ανιόντων - κατιόντων πολλαπλάσιες από αυτές των 
δειγμάτων. 
Συνήθως το stock ανιόντων είχε την εξής συγκέντρωση: 
 

• Cl-  1000 ppm 
• NO3

-  500 ppm 
• SO4

2- 1000 ppm 
 
Ενώ τo stock κατιόντων : 

• Νa + 200 ppm 
• NH4

+  20 ppm 
• K+  80 ppm 
• Mg2+  50 ppm 
• Ca2+  50 ppm 

 
 Κατόπιν γινόταν αραιώσεις των προτύπων στις περιοχές συγκέντρωσης των 
δειγμάτων βροχής. Γινόταν ανάλυση των δειγμάτων και των προτύπων μαζί και από τις 
καμπύλες των προτύπων προσδιοριζόταν οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων. 
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 Κατά την δειγματοληψία υπήρχαν τυφλά δείγματα, δηλαδή δείγματα 
υπερκάθαρου νερού που είχαν κατεργαστεί (αποθήκευση - συντήρηση κτλ.) όπως και τα 
δείγματα βροχής. Έγινε ανάλυση αυτών των δειγμάτων, τα οποία τα περισσότερα είχαν 
μη ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις. 
 Για τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων το εργαστήριο Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης πέρα από τις μετρήσεις blanks, standards κατιόντων - ανιόντων 
συμμετέχει σε διεργαστηριακές συγκρίσεις και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα 
παγκόσμιας παρακολούθησης της ατμόσφαιρας (Global Atmosphere Watch, GAW) του 
παγκόσμιου μετεωρολογικού οργανισμού (World Meteorogical Organization, WMO). 
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4. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δύο είναι τα σημεία δειγματοληψίας στην 
παρούσα μελέτη, η θέση Ponte Leccia προς το εσωτερικό του νησιού και η θέση 
Ostriconi που είναι παραθαλλάσια τοποθεσία. 
Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με άλλες μελέτες στην 
Μεσόγειο, θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος σταθμισμένος όγκος και η ροή εναπόθεσης. 
 
4.1 Μέσος σταθμισμένος όγκος (VWM) 
 

Η συγκέντρωση της κάθε ένωσης στο βρόχινο νερό εξαρτάται από το ύψος της 
βροχόπτωσης. Όταν το ύψος της βροχόπτωσης είναι μικρό οι συγκεντρώσεις των 
ενώσεων είναι μεγάλες, αφού η αραίωση είναι μικρή. Αντίθετα όταν το ύψος της βροχής 
είναι μεγάλο παρατηρούνται μικρές συγκεντρώσεις επειδή η αραίωση είναι μεγάλη. Για 
την ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται η μέση τιμή του σταθμισμένου 
όγκου VWM (volume weighted mean). Η τιμή VWM  ορίζεται από την παρακάτω 
σχέση: 
 
VWM(X) = Σ(hi*[X]i)/Σhi 
 
hi  είναι το ύψος της βροχόπτωσης σε ένα δείγμα 
[Χ]i είναι η συγκέντρωση της ένωσης στο δείγμα 
 Ο VWM κανονικοποιεί τη συγκέντρωση ενός προσδιοριζόμενου συστατικού σε 
συνάρτηση με το μέγεθος της βροχόπτωσης. Στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται ο VWM 
για κάθε μήνα και για κάθε χρόνο και στην ουσία δίνει την συγκέντρωση που προκύπτει 
αν αναμίξουμε όλα τα δείγματα βροχής αυτού του μήνα - χρόνου. 
 
4.2 Ροή εναπόθεσης 
 
Η ροή εναπόθεσης συμπεριλαμβάνει και το ύψος βροχόπτωσης και δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο: 
 
F= Ci * H 
 
Όπου F είναι η ροή εναπόθεσης σε μeq/m2, Ci είναι η συγκέντρωση του ιόντος i σε μeq/l 
και H είναι το ύψος βροχόπτωσης σε mm. 
Υπολογίστηκαν οι μηνιαίες (μeq/m2) και ετήσιες (meq/m2) ροές  εναπόθεσης  για όλα τα 
ιόντα στα δείγματα υγρής εναπόθεσης. 
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4.3 Αποτελέσματα  
 
 Στον πίνακα  4.1 έχει γίνει στατιστική επεξεργασία  στα συνολικά αποτελέσματα 
από τα 283 δείγματα στην περιοχή Ponte Leccia. 
 

Ιόν Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Cl- 73.4 117.3 0.5 953.6 
SO4

2- 56.9 84.7 2.6 751.1 
NO3

- 32.4 50.5 <LoD 411.2 
Na+ 63.0 97.3 <LoD 790.0 
K+ 8.6 15.0 <LoD 122.6 

Ca2+ 123.1 261.8 0.5 2628.6 
Mg2+ 23.8 35.9 <LoD 234.0 
NH4

+ 30.6 40.8 <LoD 258.8 
nss-SO4

2- 49.3 78.9 <LoD 678.8 
nss-K+ 7.2 14.4 <LoD 117.8 

nss-Ca2+ 120.3 259.8 0.5 2602.3 
 
Πίνακας 4.1 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την περιοχή Ponte Leccia σε 283 
δείγματα. Οι τιμές είναι σε συγκεντρώσεις σε μeq/l. 

 
 Στον πίνακα  4.2 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα, από τα 113 
δείγματα στο σημείο Ostriconi. 
 

Ιόν Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Cl- 283.0 374.7 0.2 1993.4 
SO4

2- 95.8 92.7 <LoD 565.6 
NO3

- 66.6 78.2 <LoD 439.5 
Na+ 239.0 317.3 <LoD 1709.3 
K+ 13.4 34.2 0.5 332.7 

Ca2+ 159.6 249.2 6.0 1827.5 
Mg2+ 71.0 93.0 5.5 632.1 
NH4

+ 30.0 48.0 <LoD 365.3 
nss-SO4

2 67.1 73.4 <LoD 479.4 
nss-K+ 8.3 30.1 <LoD 295.5 

nss-Ca2+ 149.1 247.6 1.0 1796.1 
 
Πίνακας 4.2 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την περιοχή Ostriconi σε 
113δείγματα. Οι τιμές είναι σε συγκεντρώσεις σε μeq/l. 

 
 Παρατηρούμε ότι στην θέση Ostriconi, που είναι παραθαλάσσια περιοχή οι 
βροχές είναι εμπλουτισμένες κυρίως σε ιόντα με θαλάσσια προέλευση δηλαδή Cl-, Na+, 
Mg2+. 
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 4.3.1 Αναλογία ιόντων στο θαλάσσιο νερό  
 
 Τα κύρια ιόντα του θαλασσινού νερού είναι χλώριο, νάτριο, θειικά, μαγνήσιο, 
ασβέστιο, κάλιο, όξινα ανθρακικά, βρώμιο και η αναλογία τους φαίνεται στον πίνακα 
4.3. 
 
Ιόντα Συγκέντρωση 

(ppm) at S=35 ‰ 
Cl 19354 
Na 10770 

SO4 2712 
Mg 1290 
Ca 412 
K 399 

HCO3 145 
Br 67 

Πίνακας 4.3 Χημική σύσταση θαλασσινού νερού, αλατότητας  S = 35‰. (Wilson et al 1975) 
 
 Για να βρούμε την επίδραση του θαλασσινού νερού στα δείγματα βροχής πρέπει 
οι υπολογισμοί να γίνουν ως προς ένα συστατικό το οποίο να έχει μόνο θαλάσσια 
προέλευση. Από τα ιόντα που μας ενδιαφέρουν τα χλώρια, θειικά έχουν και 
ανθρωπογενείς ή και άλλες βιογενείς πηγές (θειικά). Το έδαφος συνεισφέρει σε 
ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο, ενώ το κάλιο έχει σαν επιπλέον πηγή την καύση 
βιομάζας. Μόνο το νάτριο έχει κύρια θαλάσσια προέλευση. Το νάτριο επιλέχθηκε σαν 
αντιπροσωπευτικό συστατικό της θαλάσσιας προέλευσης. 

Από την σύσταση του θαλασσινού νερού προσδιορίζουμε την αναλογία του κάθε 
συστατικού ως προς νάτριο. Προκύπτουν οι παρακάτω αναλογίες όπως φαίνεται στον 
πίνακα 4.4. 

 
Αναλογία eq  

στο θαλασσινό νερό 
Τιμή 

Cl/Na 1.166 
SO4/Na 0.121 
Mg/Na 0.227 
Ca/Na 0.044 
K/Na 0.022 

Πίνακας 4.4 Αναλογία ιόντων ως προς νάτριο στο θαλασσινό νερό. 
 

Για να προσδιορίσουμε την συνεισφορά καθενός από τα ιόντα που υπάρχουν στο 
θαλασσινό νερό, στη σύσταση του νερού της βροχής, συγκρίνουμε τις αναλογίες που 
βρίσκουμε στο δείγμα βροχής με αυτές του παραπάνω πίνακα. 

Στην περίπτωση που η αναλογία Cl/Na στο δείγμα  είναι 1.166 τότε όλο το Cl στο 
δείγμα προέρχεται από την θάλασσα. Αν ο λόγος Cl/Na > 1.166 σημαίνει ότι υπάρχει 
χλώριο  στο βρόχινο νερό το οποίο δεν προέρχεται μόνο από την θάλασσα. Οπότε από τις 
κλίσεις των ευθειών στα διαγράμματα, φαίνεται και η προέλευση των ιόντων. 
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 4.3.2 Ιόντα χλωρίου και μαγνησίου 
 
 Πρέπει να σημειωθεί, στα αποτελέσματα που ακολουθούν, ότι οι συνολικές 
εναποθέσεις όλων των ιόντων (χλωρίου, μαγνησίου, nss-SO4

-2, νιτρικά κτλ) ανά εποχή 
έχουν υπολογιστεί για τα έτη που υπάρχουν πλήρη δεδομένα. Εφόσον η δειγματοληψία 
ξεκίνησε στην θέση Ponte Leccia 1/4/1998 και στην θέση Ostriconi 1/5/1999, τα έτη 
1998 και 1999 για τις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi αντίστοιχα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα διαγράμματα των εποχικών εναποθέσεων. 
 Στα διαγράμματα ετήσιων εναποθέσεων όλων των ιόντων στην περιοχή Ponte 
Leccia για το έτος 1998 θα γίνει αναγωγή των εννέα μηνών αποτελεσμάτων σε ετήσια 
και το ίδιο θα γίνει στην περιοχή Ostriconi για το έτος 1999, αναγωγή των οκτώ μηνών 
αποτελεσμάτων σε ετήσια. 

Οι παραπάνω αναγωγές γίνονται για την καλύτερη απεικόνιση και σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. 

 
Αρχικά θα διερευνηθεί αν τα ιόντα χλωρίου και μαγνησίου έχουν αποκλειστικά 

θαλάσσια προέλευση ή αν είναι σε περίσσεια (οπότε υπάρχει και άλλη πηγή προέλευσης 
εκτός της θάλασσας) ή είναι σε έλλειμμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της σχέσης των 
ιόντων χλωρίου και μαγνησίου με τα ιόντα νατρίου. Παρακάτω ακολουθούν τα 
αποτελέσματα της συσχέτισης των συγκεντρώσεων των ιόντων χλωρίου και μαγνησίου 
με τις συγκεντρώσεις των ιόντων νατρίου, θεωρώντας ότι τα τελευταία έχουν 
αποκλειστικά θαλάσσια προέλευση. 
 Στο διάγραμμα 4.1 απεικονίζονται οι μηνιαίοι VWM των συγκεντρώσεων των 
ιόντων χλωρίου  ως προς τους αντίστοιχους VWM των ιόντων νατρίου στην τοποθεσία 
Ponte Leccia. 
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Διάγραμμα 4.1 Μηνιαίοι VWM Cl-  ως προς μηνιαίους VWM Na+  για την περίοδο 1998-2002 
στην περιοχή Ponte Leccia. 
 
 Η κλίση της ευθείας είναι 1.17, ενώ η αναλογία συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου 
ως προς ιόντα νατρίου στο θαλασσινό νερό είναι 1.166. Οι τιμές είναι παραπλήσιες οπότε 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει περίσσεια ή έλλειμμα ιόντων χλωρίου και ότι 
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η προέλευση των ιόντων χλωρίου στην περιοχή Ponte Leccia είναι αποκλειστικά από την 
θάλασσα.  
 
 Στο διάγραμμα 4.2 απεικονίζονται οι μηνιαίοι VWM των συγκεντρώσεων των 
ιόντων χλωρίου  ως προς το νάτριο στην τοποθεσία Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.2 Μηνιαίοι VWM Cl- ως προς μηνιαίους VWM Na+ για την περίοδο 1999-2002 
στην περιοχή Ostriconi. 
 
 Στην θέση Ostriconi τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με την κλίση της ευθείας 
να είναι 1.17, οπότε συμπεραίνουμε ότι και στην θέση Ostriconi δεν υπάρχει περίσσεια ή 
έλλειμμα ιόντων χλωρίου και η προέλευση των ιόντων χλωρίου είναι αποκλειστικά από 
την θάλασσα. Οπότε και στις δύο τοποθεσίες τα ιόντα χλωρίου έχουν μια μοναδική πηγή 
προέλευσης, την θάλασσα. 
 Στο διάγραμμα 4.3 απεικονίζονται οι μηνιαίοι VWM των συγκεντρώσεων των 
ιόντων μαγνησίου ως προς το νάτριο στην τοποθεσία Ponte Leccia. 
 



 

44 

Ponte Leccia 

y = 0.27x + 5.09
R2 = 0.93

0

20

40

60

80

100

120

140

0 100 200 300 400 500

VWM Na+(μeq/l)

VW
M

 M
g2+

 (μ
eq

/l)

 
Διάγραμμα 4.3 Μηνιαίοι VWM Mg2+  ως προς μηνιαίους VWM Na+ για την περίοδο 1998-
2002 στην περιοχή Ponte Leccia. 
 
 Η κλίση της ευθείας είναι 0.27, που σημαίνει ότι στα δείγματα βροχής της 
παρούσας μελέτης η μέση αναλογία ιόντων μαγνησίου προς ιόντα νατρίου είναι 0.27, 
ενώ η αναλογία ιόντων μαγνησίου ως προς ιόντα νατρίου στην θάλασσα είναι 0.227. 
Επειδή ο λόγος των μέσων σταθμισμένων συγκεντρώσεων των ιόντων μαγνησίου ως 
προς των αντίστοιχων μέσων σταθμισμένων συγκεντρώσεων των ιόντων νατρίου στα 
δείγματα είναι παραπλήσιος, αλλά ελαφρά μεγαλύτερος σε σχέση με την αναλογία τους 
στο θαλασσινό νερό εξάγεται το συμπέρασμα ότι η κύρια πηγή προέλευσης των ιόντων 
μαγνησίου είναι η θάλασσα, ενώ υπάρχει και δεύτερη πηγή προέλευσης ιόντων 
μαγνησίου πιθανότατα  η χερσαία προέλευση από το πέτρωμα δολομίτη.   
 Στο διάγραμμα 4.4 απεικονίζονται οι μηνιαίοι VWM των συγκεντρώσεων των 
ιόντων μαγνησίου ως προς το νάτριο στην τοποθεσία Οstriconi. 
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Διάγραμμα 4.4 Μηνιαίοι VWM Mg2+  ως προς μηνιαίους VWM Na+ για την περίοδο 1999-
2002 στην περιοχή Ostriconi. 
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 Η κλίση της ευθείας είναι 0.25, μικρότερη σε σχέση με την τοποθεσία Ponte 
Leccia (0.27) και ελαφρά αυξημένη σε σχέση με την αναλογία ιόντων μαγνησίου νατρίου 
στο θαλασσινό νερό (0.227). Μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι η κύρια πηγή 
προέλευσης των ιόντων μαγνησίου και σε αυτήν την περιοχή είναι η θάλασσα, ενώ 
υπάρχει και η χερσαία προέλευση αλλά σε μικρό ποσοστό. Τα σημεία κάτω από την 
καμπύλη αντιστοιχούν σε μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις ιόντων μαγνησίου ως προς 
ιόντα νατρίου με τιμές περίπου στην αναλογία ιόντων μαγνησίου - νατρίου στο 
θαλασσινό νερό. 
Από την σύγκριση των διαγραμμάτων 4.3 και 4.4 προκύπτει ότι η χερσαία προέλευση 
ιόντων μαγνησίου  είναι σε μεγαλύτερο βαθμό στην περιοχή Ponte Leccia.   
 Tα αποτελέσματα με τους μηνιαίους VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων 
χλωρίου στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα  4.5 και 
4.6 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4.5 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων χλωρίου στην 
περιοχή Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Διάγραμμα 4.6 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων χλωρίου στην 
περιοχή Ostriconi κατά την περίοδο 1999 - 2002. 
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 Μια πρώτη παρατήρηση αφού τα διαγράμματα είναι στην ίδια κλίμακα, είναι ότι 
οι συγκεντρώσεις των ιόντων χλωρίου στο βρόχινο νερό είναι σημαντικά μεγαλύτερες 
στην θέση Ostriconi. Αυτό είναι λογικό διότι η θέση Ostriconi είναι παραθαλάσσια. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες και στις δύο περιοχές οι συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου είναι 
μειωμένες. 
Στο διάγραμμα 4.5 φαίνονται δύο ακραία σημεία, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1999, 
στην θέση Ponte Leccia. Για τον μήνα Νοέμβριο η μεγάλη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 
οφείλεται κατά κύριο λόγω στην βροχόπτωση της 7/11/1999, με ύψος βροχής 54 mm και 
προέλευση αερίων μαζών βορειοανατολική. Αν και το πιο λογικό θα ήταν λόγω του 
μεγάλου ύψους βροχόπτωσης η συγκέντρωση να είναι αραιωμένη, οι συγκεντρώσεις 
ήταν πολύ υψηλές σε όλα τα συστατικά που έχουν θαλάσσια προέλευση. 
Η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου ήταν 954 μeq/l, των ιόντων νατρίου 790 μeq/l  και 
των ιόντων μαγνησίου 181 μeq/l. Παρόμοιο με το παραπάνω περιστατικό, σε πιο μικρό 
βαθμό, συνέβη στις 21/12/1999 με ύψος βροχής 16mm, συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 
675 μeq/l, ιόντων νατρίου 579 μeq/l  και συγκέντρωση ιόντων μαγνησίου 140 μeq/l και 
αέριες μάζες βόρειας προέλευσης. 
Από την αναλογία μεταξύ των παραπάνω ιόντων βγαίνει το συμπέρασμα ότι η βροχή 
περιείχε θαλάσσιο αλάτι. 
 Η μεγάλη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου τον Φεβρουάριο του 2000 στην θέση 
Ostriconi, οφείλεται σε μια βροχόπτωση μικρού όμως ύψους βροχής 0.6 mm. 
 Tα αποτελέσματα με τους μηνιαίους VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων 
μαγνησίου στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα  4.7 και 
4.8 αντίστοιχα αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4.7 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων μαγνησίου στην 
περιοχή Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Διάγραμμα 4.8 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων μαγνησίου στην 
περιοχή Ostriconi κατά την περίοδο 1999 - 2002. 
 
 Οι συγκεντρώσεις των ιόντων μαγνησίου στα δείγματα βροχής της μελέτης  είναι 
μεγαλύτερες στην θέση Ostriconi. Υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες με τα αντίστοιχα 
διαγράμματα των συγκεντρώσεων των ιόντων χλωρίου, διότι η κύρια πηγή προέλευσης 
είναι κοινή,  η θάλασσα. Υπάρχουν και εδώ οι ακραίες τιμές Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
1999 στην περιοχή Ponte Leccia και Φεβρουάριος 2000 στην θέση Ostriconi οι οποίες 
οφείλονται αποκλειστικά σε μεταφορά θαλάσσιου αλατιού. 
  Στην περιοχή Ponte Leccia ο VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων χλωρίου 
είναι 65.7 μeq/l και ο VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων μαγνησίου 18.9 μeq/l. Στην 
περιοχή Ostriconi οι αντίστοιχοι VWM είναι 155.1 μeq/l για τα ιόντα χλωρίου και 38.8 
μeq/l για τα ιόντα  μαγνησίου. 
 Ακολουθεί μελέτη στις ροές εναπόθεσης ανά εποχή, ανά έτος και  ως προς την 
διεύθυνση προέλευσης των αερίων μαζών στα ιόντα χλωρίου και μαγνησίου στις δύο 
περιοχές. Στους υπολογισμούς εναπόθεσης ιόντων χλωρίου και μαγνησίου στην θέση 
Ponte Leccia δεν θα συμπεριληφθεί το γεγονός της 7/11/1999. Σε αυτό το ακραίο 
γεγονός η εναπόθεση σε ιόντα χλωρίου ήταν 51.5 meq/m2 και η εναπόθεση σε ιόντα 
μαγνησίου 9.8 meq/m2. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως αυτό το γεγονός είχε 
αποκλειστικά θαλάσσια προέλευση. Αν  δεν υπολογιστεί το συγκεκριμένο γεγονός η 
συνολική εναπόθεση ιόντων χλωρίου από τον Απρίλιο 1998 μέχρι Δεκέμβριο 2002 είναι 
119.1 meq/m2 , ενώ η αντίστοιχη εναπόθεση σε ιόντα μαγνησίου είναι 39.1 meq/m2. 
 Στo παρακάτω διάγραμμα 4.9 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των ιόντων 
χλωρίου στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.9 Ροή εναπόθεσης ιόντων χλωρίου ανά εποχή, στις περιοχές  Ponte Leccia (1999-
2002) και Οstriconi (2000-2002). 
 
 Παρατηρείται ότι σε όλες τις εποχές, οι εναποθέσεις ιόντων χλωρίου είναι 
μεγαλύτερες στην θέση Ostriconi. Αυτό είναι λογικό διότι η θέση Ponte Leccia είναι 
δασική περιοχή προς το εσωτερικό του νησιού, ενώ η θέση Ostriconi παραθαλάσσια. 
Ακόμη οι μικρότερες εναποθέσεις ιόντων χλωρίου και στις δύο περιοχές λαμβάνουν 
χώρα το καλοκαίρι. Υπολογίστηκαν οι εποχιακοί VWM και βρέθηκε ότι και στις δύο 
περιοχές δειγματοληψίας, τον χειμώνα είναι οι υψηλότεροι VWM συγκεντρώσεων 
ιόντων χλωρίου με τιμές 74.7 μeq/l για την περιοχή Ponte Leccia και 340.5 μeq/l για την 
περιοχή Ostriconi. 
 Στο διάγραμμα 4.10 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των ιόντων μαγνησίου 
στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.10 Ροή εναπόθεσης ιόντων μαγνησίου ανά εποχή στις περιοχές  Ponte Leccia 
(1999-2002) και Οstriconi (2000-2002). 
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 Οι μικρότερες εναποθέσεις ιόντων μαγνησίου και στις δύο περιοχές γίνονται το 
καλοκαίρι. Διαφορές που παρατηρούνται στην εποχιακή εναπόθεση των ιόντων 
μαγνησίου σε σχέση με τα ιόντα χλωρίου είναι ότι το καλοκαίρι και τον χειμώνα οι 
εναποθέσεις ιόντων μαγνησίου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες στην θέση Ponte Leccia, 
πιθανόν λόγω επίδρασης του εδάφους. 
Υπολογίστηκαν οι εποχιακοί VWM και βρέθηκε ότι και στις δύο περιοχές 
δειγματοληψίας, τον χειμώνα είναι οι υψηλότεροι VWM συγκεντρώσεων ιόντων 
μαγνησίου με τιμές 19.1 μeq/l για την περιοχή Ponte Leccia και 69.4 μeq/l για την 
περιοχή Ostriconi. 
 
 Στην μελέτη που έγινε για την προέλευση των αερίων μαζών έχουν αφαιρεθεί δύο 
γεγονότα (για όλα τα ανιόντα και κατιόντα) από την περιοχή Ponte Leccia και ένα δείγμα 
από την περιοχή Ostriconi. Συγκεκριμένα έχουν αφαιρεθεί από την περιοχή Ponte Leccia 
τα δείγματα 3-4/5/1998 με 33 mm ύψος βροχής και 3-4/12/98 με 55.5 mm ύψος βροχής 
διότι ο δειγματολήπτης ήταν ανοικτός για δύο συνεχόμενες μέρες, ενώ υπήρξε αλλαγή  
στην προέλευση αερίων μαζών. Από την περιοχή Ostriconi  αφαιρέθηκε το δείγμα της 
12/11/01 με 49.8 mm ύψος βροχής, διότι από την backward trajectory δεν μπορεί να 
βρεθεί με σιγουριά η προέλευση αερίων μαζών και η εναπόθεση από αυτή την 
βροχόπτωση είναι σημαντική. Τα τρία παραπάνω δείγματα έχουν συμπεριληφθεί σε όλα 
τα αποτελέσματα, εκτός των αποτελεσμάτων που αφορούν προέλευση αερίων μαζών.  
Στο διάγραμμα 4.11 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των ιόντων χλωρίου ανά 
γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών. 
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Διάγραμμα 4.11 Ροή εναπόθεσης ιόντων χλωρίου ανά  γεγονός στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi.  
 
Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι μεγαλύτερες εναποθέσεις ιόντων χλωρίου ανά 
βροχόπτωση και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας γίνονται με προελεύσεις αερίων 
μαζών Β/ΒΑ/Α. Δηλαδή οι βροχοπτώσεις με προέλευση αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α είναι 
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εμπλουτισμένες σε θαλάσσιο αλάτι και αυτό είναι λογικό σύμφωνα με την θέση των δύο 
δειγματοληπτών ως προς την θάλασσα. Ακόμη οι εναποθέσεις ιόντων χλωρίου ανά 
γεγονός είναι σημαντικά μεγαλύτερες στην θέση Ostriconi σε σχέση με την θέση Ponte 
Leccia, απολύτως φυσιολογικό διότι η περιοχή Ostriconi είναι παραθαλάσσια. 
 Στο διάγραμμα 4.12 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των ιόντων μαγνησίου 
ανά γεγονός βροχόπτωσης, συναρτήσει των ρετροπορειών των αερίων μαζών. 
 

Ponte Leccia - Ostriconi Mg2+

0
100
200
300
400
500
600
700

ΒΔ/Δ Β/ΒΑ/Α Ν/ΝΑ/ΝΔ M/TΡο
ή 
εν
απ

όθ
εσ
ης

 α
νά

 γ
εγ
ον
ός

 
(μ

eq
/m

2 )

PLEC
OSTRI

 
Διάγραμμα 4.12 Ροή εναπόθεσης ιόντων μαγνησίου ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi.  
 
Όπως και με τα ιόντα χλωρίου το ίδιο συμβαίνει και με τα  ιόντα μαγνησίου, δηλαδή οι 
μεγαλύτερες εναποθέσεις ανά γεγονός πραγματοποιούνται με προέλευση αερίων μαζών 
Β/ΒΑ/Α. Ακόμη μεγαλύτερες εναποθέσεις ιόντων μαγνησίου ανά γεγονός 
παρατηρούνται στην περιοχή Ostriconi για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω στα ιόντα χλωρίου. 
 Στο διάγραμμα 4.13 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των ιόντων 
χλωρίου στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.13 Ετήσια Ροή εναπόθεσης ιόντων χλωρίου στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi. 
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 Παρατηρούμε ότι μεγαλύτερες ετήσιες εναποθέσεις ιόντων χλωρίου συμβαίνουν 
στην περιοχή Ostriconi, το οποίο είναι απολύτως λογικό διότι είναι παραθαλάσσια 
περιοχή. 
Το 2001 παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένη η εναπόθεση στην θέση Ostriconi η οποία 
οφείλεται κατά ένα μέρος στο ότι κατά το έτος αυτό σημειώθηκε το μεγαλύτερο ύψος 
βροχόπτωσης αλλά περισσότερο οφείλεται σε τρία γεγονότα που συνέβησαν το έτος 
αυτό. Το πρώτο στις 27/02/2001 με προέλευση αερίων μαζών από βορά, στις 13/04/2001 
με προέλευση αερίων μαζών από βορά και στις 12/11/2001 με μικτή προέλευση αερίων 
μαζών. Στα τρία αυτά γεγονότα από την αναλογία ιόντων χλωρίου νατρίου φαίνεται ότι 
είχαν αποκλειστικά θαλάσσια προέλευση. Τα τρία γεγονότα αυτά μαζί είχαν περίπου το 
50% της συνολικής εναπόθεσης ιόντων χλωρίου κατά το έτος 2001.  
 
 Στο διάγραμμα 4.14 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των ιόντων 
μαγνησίου στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.14 Ετήσια Ροή εναπόθεσης ιόντων μαγνησίου στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi.  
 
 Μεγαλύτερες ετήσιες εναποθέσεις ιόντων μαγνησίου έγιναν στην περιοχή 
Ostriconi και όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι λογικό αφού ο δειγματολήπτης είναι 
πολύ κοντά στην θάλασσα. Η σημαντική αύξηση στις εναποθέσεις ιόντων μαγνησίου που 
παρατηρείται το 2001 στην περιοχή Ostriconi οφείλεται στα τρία γεγονότα, που 
αναλύθηκαν στις ετήσιες εναποθέσεις ιόντων χλωρίου λίγο παραπάνω. 
 
  
 
4.3.3  Μη θαλάσσια θειικά ιόντα 
  
 Οι μη θαλάσσιες συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων (nss-SO4

2-) προσδιορίζονται 
από την χημική σύσταση του θαλασσινού νερού, λαμβάνοντας σαν ιόν αναφοράς το 
νάτριο. Η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των nss-SO4

2- δίνεται από 
την παρακάτω σχέση:  
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[nss-SO4
2-] = [SO4

2-total] – [ SO4
2-seawater]  

 
Με βάση την χημική σύσταση του θαλασσινού νερού έχουμε 
 
[nss-SO4

2-] = [SO4
2-total] – 0.1205* [Na]     (μeq/l) (1) 

 
Στο εργαστήριο μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και των ιόντων 
νατρίου, οπότε από την σχέση (1) υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις των nss-SO4

2-. 
 
 Tα αποτελέσματα των μέσων σταθμισμένων μηνιαίων όγκων των 
συγκεντρώσεων των nss-SO4

2-, στην περιοχή Ponte Leccia και Ostriconi φαίνονται στα 
διαγράμματα 4.15 και 4.16 αντίστοιχα. Για καλύτερη γραφική απεικόνιση έχει 
αφαιρεθεί ο VWM του Μαρτίου 2002 στην θέση Ostriconi, του οποίου η τιμή είναι 479.4 
μeq/l και αφορά μόνο ένα γεγονός με ύψος βροχής 1.3 mm. Σε όλα τα άλλα διαγράμματα 
που ακολουθούν το συγκεκριμένο δείγμα θα περιλαμβάνεται.  
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Διάγραμμα 4.15 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των  nss-SO4

2  ιόντων στην 
περιοχή Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Ostriconi nss-SO4
2-
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Διάγραμμα 4.16 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των  nss-SO4

-2  ιόντων στην 
περιοχή Ostriconi κατά την περίοδο 1999 - 2002. 
 
 Στην περιοχή Ponte Leccia ο VWM των συγκεντρώσεων των nss-SO4

-2 ιόντων 
ήταν 31.3 μeq/l, ενώ στην περιοχή Ostriconi 45.8 μeq/l.  
H μεγαλύτερη συγκέντρωση nss-SO4

-2 ιόντων που μετρήθηκε στην περιοχή Ponte Leccia 
ήταν 678.8 μeq/l με ύψος βροχής όμως μόλις 0.3 mm, pH ίσο με 6.6  και προέλευση 
αερίων μαζών νότιας διεύθυνσης. Στην περιοχή Ostriconi η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
nss-SO4

-2 ιόντων που μετρήθηκε  ήταν 479.4 μeq/l με ύψος βροχής 1.3 mm, pH ίσο με 
7.14  και προέλευση αερίων μαζών νοτιοδυτικής διεύθυνσης. Από τα διαγράμματα 
παρατηρείται μια μικρή αύξηση συγκεντρώσεων nss-SO4

-2 ιόντων από Μάιο έως 
Αύγουστο στην περιοχή Ponte Leccia, ενώ στην περιοχή Ostriconi κυρίως Μάιο και 
Ιούνιο. 

Στο διάγραμμα 4.17 παρουσιάζονται οι συνολικές ροές εναπόθεσης nss-SO4
-2 

ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.17 Ροή εναπόθεσης nss-SO4

-2  ιόντων ανά εποχή στις περιοχές  Ponte Leccia 
(1999-2002) και Οstriconi (2000-2002). 
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 Οι μικρότερες εναποθέσεις μη θαλάσσιων θειικών ιόντων παρατηρούνται κατά 
την διάρκεια του χειμώνα και στα δύο σημεία δειγματοληψίας. Υπολογίζοντας τους VWM 
των εποχιακών συγκεντρώσεων των nss-SO4

-2  ιόντων, στην θέση Ponte Leccia το καλοκαίρι 
έχει τον υψηλότερο VWM με τιμή 44.8 μeq/l, ενώ στην περιοχή Ostriconi  ο υψηλότερος 
εποχιακός VWM είναι την άνοιξη με τιμή 63.0 μeq/l. 
 Στο διάγραμμα 4.18 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των nss-SO4

-2  ιόντων  
ανά γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών. 
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Διάγραμμα 4.18 Ροή εναπόθεσης nss-SO4

-2  ιόντων  ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi.  
 
Από το διάγραμμα 4.18 παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες εναποθέσεις nss-SO4

-2  ιόντων  
ανά γεγονός συμβαίνουν με προέλευση αερίων μαζών από τον νότο. Λογικά αναμενόταν 
οι μεγαλύτερες εναποθέσεις ανά βροχόπτωση να γινόταν είτε με προέλευση αερίων 
μαζών από ΒΔ/Δ είτε Β/ΒΑ/Α, αφού από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις είναι και τα 
κράτη  που είναι βιομηχανικά ανεπτυγμένα και ρυπαίνουν περισσότερο. 
Σε αρκετά γεγονότα στην περιοχή Ponte Leccia μετρήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις μη 
θαλάσσιων θειικών ιόντων (> 100 μeq/l) με νότια προέλευση αερίων μαζών, ενώ και το 
pH των δειγμάτων ήταν μεγαλύτερο του 6 (εξαιτίας κυρίως μεγάλων συγκεντρώσεων 
ιόντων ασβεστίου). Μια πιθανή εξήγηση είναι η προσρόφηση διοξειδίου του θείου σε 
αλκαλική σκόνη που μεταφέρεται από την Βόρεια Αφρική (Kocak et al., 2007). 
 
 Στο διάγραμμα 4.19 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των nss-SO4

-2  
ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.19 Ετήσια Ροή εναπόθεσης των nss-SO4

-2  ιόντων  στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi.  
 
 Στην περιοχή Ponte Leccia στα μη θαλάσσια θειικά ιόντα η ετήσια ροή εναπόθεσης 
κυμάνθηκε από 10.8 έως 23.6 meq/(yr*m2). H μεγαλύτερη εναπόθεση έγινε το έτος 2001, 
αλλά αυτή οφείλεται κυρίως σε μια βροχόπτωση που συνέβη στις 11/11/2001 με ύψος 
βροχής 59 mm, pH ίσο με 6.82 και οι αέριες μάζες είχαν νότια προέλευση. Συγκεκριμένα 
στα 3000 μέτρα οι αέριες μάζες είχαν την εξής πορεία: Νότια Αλγερία, Τυνησία, 
Σαρδηνία, Κορσική, ενώ στα 1000 μέτρα : Κεντρική Αλγερία, Νότια Τυνησία, Δυτική 
Σικελία, Κορσική. Η εναπόθεση αυτής της βροχόπτωσης ήταν 6984 μeq/m2 σε μη 
θαλάσσια θειικά ιόντα, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη εναπόθεση κατά την διάρκεια της 
δειγματοληψίας στην περιοχή Ponte Leccia ήταν μόλις 2930 μeq/m2. Η συνολική 
εναπόθεση το έτος 2001 στην περιοχή Ponte Leccia ήταν 23624 μeq/m2, δηλαδή το 
γεγονός της 11/11/2001 αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής εναπόθεσης το έτος 
2001.  
Στην περιοχή Ostriconi στα μη θαλάσσια θειικά ιόντα η ετήσια ροή εναπόθεσης κυμάνθηκε 
από 8.1 έως 22.5 meq/(yr*m2). Οι εναποθέσεις nss-SO4

-2 ιόντων το 2001 είναι αυξημένες 
στην περιοχή Ostriconi εξαιτίας ενός παρόμοιου περιστατικού που συνέβη στις 
12/11/2001 με ύψος βροχής 49.8 και pH=7.31 (ίσως είναι το ίδιο περιστατικό). Η 
εναπόθεση κατά το γεγονός αυτό ήταν το 38% της συνολικής εναπόθεσης το έτος 2001 
στην θέση Ostriconi.  
 Από τον πίνακα 1.7 παρατηρούμε ότι οι συνολικές εκπομπές θείου για τα κράτη 
της Ευρώπης και της Μεσογείου το 1998 ήταν 20991.3 Gg SO2, ενώ το έτος 2002 ήταν 
17756.5 Gg SO2, δηλαδή μειωμένες κατά 15.4%. Αυτό σημαίνει μια μείωση 15.4% στην 
ανθρωπογενή προέλευση διοξειδίου του θείου. Τα μη θαλάσσια θειικά ιόντα προκύπτουν 
από την οξείδωση κυρίως του διοξειδίου του θείου, είτε αυτό έχει ανθρωπογενή 
προέλευση είτε βιογενή (DMS και ηφαίστεια κυρίως). Αν θεωρηθεί ότι η βιογενής 
προέλευση των μη θαλάσσιων θειικών ιόντων παραμένει σταθερή κατά την χρονική 
περίοδο της δειγματοληψίας, ενώ η ανθρωπογενής προέλευση μειώνεται κατά ένα 
ποσοστό 15.4 %, θα έπρεπε να εμφανίζεται μια μικρή μείωση στις εναποθέσεις των μη 
θαλάσσιων θειικών ιόντων. Για να είναι σωστή η παραπάνω υπόθεση θα πρέπει το ύψος 
βροχόπτωσης να παραμένει σταθερό, αλλά ακόμη να παραμείνουν σταθεροί και άλλοι 
παράγοντες όπως η διεύθυνση προέλευσης των αερίων μαζών.  
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Θα χρησιμοποιηθούν οι ετήσιοι VWM, ώστε να μην χρειάζεται το ετήσιο ύψος 
βροχόπτωσης στους υπολογισμούς. Στην περιοχή Ponte Leccia ο ετήσιος VWM το 1998 
ήταν 39.0 μeq/l, το 1999 ήταν 21.1 μeq/l , το 2000 ήταν 26.4 μeq/l, το 2001 ήταν 40.9 
μeq/l (αν αφαιρεθεί το γεγονός της 11/11/01 γίνεται 32.1 μeq/l) και το 2002  ήταν 30.5 
μeq/l. Πρέπει σε αυτά τα αποτελέσματα να συνυπολογιστούν οι μεταβολές στις 
ρετροπορείες των αερίων μαζών την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και οι διευθύνσεις 
αερίων μαζών που δίνουν τις περισσότερο εμπλουτισμένες βροχοπτώσεις σε μη 
θαλάσσια θειικά ιόντα. Με βάση τον μικρό αριθμό ετησίων δεδομένων που έχουμε δεν 
υπάρχει τάση μείωσης των μη θαλάσσιων θειικών ιόντων στην περιοχή Ponte Leccia την 
χρονική περίοδο 1998-2002. Αντίθετα υπάρχει μια μικρή τάση αύξησης από το 1999 και 
μετά. Επίσης υπάρχουν μεμονωμένα γεγονότα που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις 
ετήσιες εναποθέσεις Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για την εξαγωγή πιο ασφαλών 
συμπερασμάτων. Στην θέση Ostriconi ο ετήσιος VWM το 1999 ήταν 25.7 μeq/l, το 2000 
ήταν 48.6 μeq/l, το 2001 ήταν 60.6 μeq/l (αν αφαιρεθεί το γεγονός της 12/11/01 γίνεται 
41.3 μeq/l) και το 2002  ήταν 41.5 μeq/l. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι ο 
υπολογισμός των μη θαλάσσιων θειικών ιόντων είναι έμμεσος, διότι δεν μετρώνται στο 
εργαστήριο αλλά  υπολογίζονται μέσω μιας μαθηματικής σχέσης από τα ολικά θειικά 
ιόντα. 
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4.3.4 Νιτρικά ιόντα 
 
Tα αποτελέσματα των μέσων σταθμισμένων μηνιαίων όγκων των συγκεντρώσεων των 
νιτρικών ιόντων στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα 
4.20 και 4.21 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4.20 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των νιτρικών ιόντων στην 
περιοχή Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Διάγραμμα 4.21 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των νιτρικών ιόντων στην 
περιοχή Ostriconi κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
 
Στην περιοχή Ponte Leccia ο VWM των συγκεντρώσεων των νιτρικών ιόντων ήταν 16.8 
μeq/l, ενώ στην περιοχή Ostriconi 31.5 μeq/l.  
Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νιτρικών παρατηρούνται στην παραθαλάσσια περιοχή 
Ostriconi. Φεβρουάριο, Μάρτιο και Αύγουστο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μηνιαίες 
συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στην περιοχή Ponte Leccia, ενώ Φεβρουάριο, Μάρτιο 
και Ιανουάριο στην περιοχή Ostriconi. 
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 Στο διάγραμμα 4.22 παρουσιάζονται οι συνολικές ροές εναπόθεσης των νιτρικών 
ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.22 Ροή εναπόθεσης νιτρικών ιόντων ανά εποχή, στις περιοχές  Ponte Leccia 
(1999-2002) και Οstriconi (2000-2002). 
 
 Στην περιοχή Ponte Leccia βλέπουμε ότι υπάρχει εποχικότητα στην εναπόθεση 
νιτρικών ιόντων, διότι αν και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε το χαμηλότερο 
ύψος βροχόπτωσης (διάγραμμα 2.5),  συμβαίνουν οι περισσότερες εναποθέσεις νιτρικών 
ιόντων. Κατά τον μήνα Αύγουστο κυρίως  μετρήθηκαν μεγάλες εναποθέσεις νιτρικών. 
Υπολογίζοντας τους VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των νιτρικών ιόντων, το 
καλοκαίρι έχει τον υψηλότερο VWM με τιμή 22.9 μeq/l, ενώ ακολουθεί η άνοιξη με 
VWM ίσο με 16.6 μeq/l. Μια πιθανή εξήγηση για τις αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών 
το καλοκαίρι, ίσως είναι οι πυρκαγιές δασικών εκτάσεων κατά τους θερινούς μήνες. 
Στην περιοχή Ostriconi οι μεγαλύτερες εναποθέσεις νιτρικών γίνονται την άνοιξη αν και 
το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι κατά την διάρκεια του φθινοπώρου (διάγραμμα 
2.6). 
 Στο διάγραμμα 4.23 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των νιτρικών ιόντων ανά 
γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών. 
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Διάγραμμα 4.23 Ροή εναπόθεσης νιτρικών ιόντων  ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi.  
 
 Σε αντίθεση με τα μη θαλάσσια θειικά ιόντα, οι μεγαλύτερες εναποθέσεις 
νιτρικών ιόντων και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας γίνονται με προέλευση αερίων 
μαζών Β/ΒΑ/Α και μετά με ΒΔ/Δ. Στην περιοχή προέλευσης Β/ΒΑ/Α υπάρχουν τα 
κράτη με τις μεγαλύτερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου στην Ευρώπη όπως Ρωσία, 
Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Αγγλία κτλ. Είναι λογικό οι βροχοπτώσεις που οφείλονται 
σε προέλευση αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α διεύθυνσης να εναποθέτουν και τις μεγαλύτερες 
ποσότητες νιτρικών ιόντων. Η προέλευση αερίων μαζών από ΒΔ/Δ, δηλαδή στην περιοχή 
όπου οι κύριοι ρυπαντές είναι Ισπανία, Γαλλία έρχονται στην δεύτερη θέση εναποθέσεων 
νιτρικών ιόντων. 
 Στο διάγραμμα 4.24 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των νιτρικών 
ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.24 Ετήσια Ροή εναπόθεσης των νιτρικών ιόντων  στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi. 
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 Στην περιοχή Ponte Leccia στα νιτρικά ιόντα η ετήσια ροή εναπόθεσης κυμάνθηκε 
από 5.1 έως 13.1 meq/(yr*m2). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη εναπόθεση 
νιτρικών 13.1 για το έτος 1998 έχει προκύψει με αναγωγή όπως αναφέρθηκε στην αρχή 
των αποτελεσμάτων. Στην περιοχή Ostriconi η ετήσια ροή εναπόθεσης νιτρικών 
κυμάνθηκε από 4.6 έως 15.9 meq/(yr*m2). 

Δεν υπήρξαν όπως στην περίπτωση των nss-SO4
-2 ιόντων, γεγονότα με 

υπερβολικά μεγάλες τιμές εναποθέσεων νιτρικών και στις δυο περιοχές δειγματοληψίας.  
 Από τον πίνακα 1.9 στην εισαγωγή φαίνεται ότι κατά την περίοδο της 
δειγματοληψίας 1998-2002, μερικά κράτη με μεγάλες εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
μείωσαν τις εκπομπές τους όπως η Γερμανία από 1766 σε  1493 Gg NO2, η Γαλλία από 
1534 σε  1275 Gg NO2, η Ιταλία από 1550 σε 1267 Gg NO2, η Αγγλία από 1935 σε 1578 
Gg NO2, η Πολωνία από 991 σε 796 Gg NO2, ενώ άλλα κράτη αύξησαν τις εκπομπές 
τους όπως η Ρωσία από 2488 σε 2566 Gg NO2, η Ισπανία από 1293 σε 1420 Gg NO2, η 
Τουρκία από 863 σε 951 Gg NO2, η Ουκρανία από 558 σε 588 Gg NO2, Βόρεια Αφρική 
από 787 σε 863 Gg NO2. Δηλαδή αυτή η περίοδος είναι μια μεταβατική περίοδος στην 
οποία οι Ευρωπαϊκές χώρες  και οι χώρες της Μεσογείου προσπαθούν να ελαττώσουν τις 
εκπομπές σε αέριους ρύπους, σε οξείδια του αζώτου εδώ συγκεκριμένα, για να 
εναρμονιστούν με τις διεθνείς συνθήκες. Άλλες χώρες που είναι ήδη οικονομικά 
ανεπτυγμένες σταδιακά κατορθώνουν να μειώσουν τις εκπομπές σε οξείδια του αζώτου 
ενώ άλλες χώρες  που αναπτύσσονται δεν έχουν καταφέρει αυτή την μείωση, αντίθετα 
εκπέμπουν περισσότερα οξείδια του αζώτου.  
Αν είναι σωστές οι τιμές εκπομπών που έχουν αναφέρει τα κράτη στον πίνακα 1.9, τότε 
το έτος 1998 οι συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου των Ευρωπαϊκών και 
Μεσογειακών χωρών  είναι 18337 Gg NO2, ενώ το έτος 2002 είναι 17031 Gg NO2. 
Παρατηρείται μια μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά 7.1%. Οπότε η μείωση 
σε οξείδια αζώτου είναι μικρότερη από την μείωση σε ενώσεις του θείου. Τα νιτρικά 
ιόντα δεν έχουν σαν πηγή μόνο την οξείδωση των εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου, 
αλλά αν θεωρήσουμε τις άλλες πηγές σταθερές την χρονική περίοδο 1998-2002, τότε θα 
έπρεπε να είχαμε μια μικρή μείωση στις εναποθέσεις νιτρικών, αν φυσικά όλοι οι άλλοι 
παράγοντες που έχουν αναφερθεί παραπάνω στις ετήσιες εναποθέσεις των μη θαλάσσιων 
θειικών ιόντων παραμένουν σταθεροί. 
Για την περιοχή Ponte Leccia θα χρησιμοποιήσουμε τους ετήσιους VWM των 
συγκεντρώσεων νιτρικών ιόντων οι οποίοι το 1998 ήταν  25.1 μeq/l , το 1999 ήταν 9.9 
μeq/l, το 2000 ήταν 12.4 μeq/l, το έτος 2001 ήταν 18.9 μeq/l και το έτος 2002 ήταν 19.6 
μeq/l. Παρατηρείται μια αύξηση της ετήσιας συγκέντρωσης νιτρικών από το 1999 - 2002. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, την περίοδο της δειγματοληψίας χώρες που έχουν άμεση 
σχέση με την Κορσική αύξησαν την εκπομπή οξειδίων του αζώτου όπως η Ισπανία και οι 
χώρες της Βόρειας Αφρικής, ενώ άλλες μείωσαν τις εκπομπές όπως Γαλλία, Ιταλία. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για τοπικές επιδράσεις την συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και 
για πυρκαγιές και άλλες πηγές προέλευσης οξειδίων του αζώτου.  
Στην περιοχή Ostriconi οι ετήσιοι VWM των συγκεντρώσεων νιτρικών ιόντων ήταν: το 
1999  14.5 μeq/l , το 2000 25.1 μeq/l, το 2001 37.5 μeq/l και το έτος 2002  ήταν 40.8 
μeq/l. 
Και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας υπάρχει μια αύξηση της συγκέντρωσης νιτρικών 
ιόντων, αλλά χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να προκύψουν ασφαλή 
συμπεράσματα. 



 

61 

4.3.5 Ιόντα αμμωνίου 
 
Tα αποτελέσματα των μέσων σταθμισμένων μηνιαίων όγκων των συγκεντρώσεων των 
ιόντων αμμωνίου στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα 
4.25 και 4.26 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4.25 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων αμμωνίου στην 
περιοχή Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Διάγραμμα 4.26 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις (μeq/l)  των ιόντων αμμωνίου στην 
περιοχή Ostriconi κατά την περίοδο 1999 - 2002. 
 
 Στην περιοχή Ponte Leccia ο VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων αμμωνίου 
ήταν 16.7 μeq/l, ενώ στην περιοχή Ostriconi είχε παραπλήσια τιμή 16.6 μeq/l.  
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Αύγουστο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μηνιαίες 
συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου στην περιοχή Ponte Leccia, όπως ακριβώς συμβαίνει 
και στα νιτρικά ιόντα που εξετάστηκαν προηγουμένως. Στην περιοχή Ostriconi οι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου μετρήθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο. 
 Στο διάγραμμα 4.27 παρουσιάζονται οι συνολικές ροές εναπόθεσης των ιόντων 
αμμωνίου στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.27 Ροή εναπόθεσης ιόντων αμμωνίου ανά εποχή, στις περιοχές  Ponte Leccia 
(1999-2002) και Οstriconi (2000-2002). 
 
 Στην περιοχή Ponte Leccia υπάρχει εποχικότητα στην εναπόθεση  ιόντων 
αμμωνίου. Υπολογίζοντας τους VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των ιόντων 
αμμωνίου, το καλοκαίρι έχει τον υψηλότερο VWM με τιμή 22.7 μeq/l, ενώ ακολουθεί η 
άνοιξη με VWM ίσο με 15.9 μeq/l. Όπως στα νιτρικά ιόντα έτσι και σε αυτή την 
περίπτωση μια πιθανή εξήγηση για τις αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου το 
καλοκαίρι, ίσως είναι οι πυρκαγιές δασών κατά τους θερινούς μήνες. Στην περιοχή 
Ostriconi δεν υπάρχει εποχικότητα. 
 Στο διάγραμμα 4.28 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των ιόντων αμμωνίου 
ανά γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών. 
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Διάγραμμα 4.28 Ροή εναπόθεσης ιόντων αμμωνίου  ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi. 
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Παρατηρείται ότι και στα δύο σημεία δειγματοληψίας, με περισσότερο έντονο το 
φαινόμενο στην περιοχή Ostriconi, οι μεγαλύτερες εναποθέσεις ανά βροχόπτωση 
γίνονται με προέλευση αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α. Αυτό είναι το πιο λογικό διότι σε αυτή 
την περιοχή υπάρχουν τα κράτη με τις μεγαλύτερες εκπομπές αμμωνίας όπως Ιταλία, 
Γερμανία, Ρωσία, Πολωνία, Αγγλία. 
 Στο διάγραμμα 4.29 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των ιόντων 
αμμωνίου στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.29 Ετήσια Ροή εναπόθεσης των ιόντων αμμωνίου στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi. 
 
 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι στα μη θαλάσσια θειικά, στα νιτρικά και 
στα ιόντα αμμωνίου έχει γίνει αναγωγή στην εναπόθεση τους το έτος 1998 στην περιοχή 
Ponte Leccia. Όμως όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει εποχικότητα και στα 
συγκεκριμένα ιόντα οι μικρότερες εναποθέσεις είναι τον χειμώνα. Κάνοντας την 
αναγωγή, η τιμή που λαμβάνεται είναι πολύ πιθανό να είναι μεγαλύτερη της πραγματικής 
αφού η δειγματοληψία το έτος 1998 ξεκίνησε 1/4/1998. Οι μήνες Ιανουάριος, 
Φεβρουάριος, που συνήθως έχουν πολύ μικρές εναποθέσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στα 
αποτελέσματα, ενώ σαν ετήσια εναπόθεση ελήφθη το αποτέλεσμα των εννέα μηνών 
πολλαπλασιασμένο με 12/9. 
 Στην περιοχή Ponte Leccia στα ιόντα αμμωνίου η ετήσια ροή εναπόθεσης 
κυμάνθηκε από 6.1 έως 15.7 (το έτος 1998) meq/(yr*m2)).  
Στην περιοχή Ostriconi η ετήσια ροή εναπόθεσης νιτρικών κυμάνθηκε από 2.6 έως 8.3 
meq/(yr*m2). Δεν υπήρξαν όπως στην περίπτωση των nss-SO4

-2 ιόντων, γεγονότα με 
υπερβολικά μεγάλες τιμές εναποθέσεων ιόντων αμμωνίου και στις δυο περιοχές 
δειγματοληψίας.  
 Από τον πίνακα 1.11, το έτος 1998 οι συνολικές εκπομπές αμμωνίας των 
Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών ήταν 5722 Gg NH3, ενώ το έτος 2002 ήταν 5295 
Gg NH3. Παρατηρείται μια μείωση εκπομπών αμμωνίας κατά 7.5%. Σαν αποτέλεσμα 
αυτού και αν όλοι οι άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην συγκέντρωση των ιόντων 
αμμωνίου στην υγρή εναπόθεση παραμείνουν σταθεροί, αναμένεται μια μικρή μείωση. 

Υπολογίζοντας τους ετήσιους VWM στην περιοχή Ponte Leccia των 
συγκεντρώσεων αμμωνιακών ιόντων το 1998 ήταν 30.2 μeq/l, το 1999 ήταν 12.9 μeq/l, 
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το 2000 ήταν 18.8 μeq/l, το έτος 2001 ήταν 10.5 μeq/l και το έτος 2002 ήταν 15.0 μeq/l. 
Εκτός από το έτος 1998, οι υπόλοιπες τιμές είναι παραπλήσιες χωρίς να υπάρχει εμφανής 
τάση μείωσης ή αύξησης. Για την περιοχή Ostriconi οι ετήσιοι VWM  των 
συγκεντρώσεων αμμωνιακών ιόντων το 1999 ήταν 8.2 μeq/l, το 2000 ήταν 23.7 μeq/l, το 
έτος 2001 ήταν 20.5 μeq/l και το έτος 2002 ήταν 10.9 μeq/l. Στην περιοχή Ostriconi 
παρατηρούμε μια τάση μείωσης της συγκέντρωσης αμμωνιακών ιόντων στο βρόχινο 
νερό μετά το έτος 2000. 

  
Όσο αφορά την συσχέτιση πηγών εκπομπής η συμπεριφορά των ιόντων αμμωνίου 

συμφωνεί περισσότερο με την συμπεριφορά των νιτρικών ιόντων και όχι με αυτή των μη 
θαλάσσιων θειικών ιόντων. 

Τα μη θαλάσσια θειικά ιόντα, τα νιτρικά και τα ιόντα αμμωνίου έχουν κυρίως 
ανθρωπογενή προέλευση. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν υπάρχει 
γραμμική σχέση μεταξύ αμμωνιακών και μη θαλάσσιων θειικών ιόντων ή μεταξύ 
νιτρικών και μη θαλάσσιων θειικών ιόντων. Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ νιτρικών 
και ιόντων αμμωνίου στην περιοχή Ponte Leccia όπως φαίνεται στα διάγραμμα 4.30, 
όπου απεικονίζονται οι μηνιαίοι VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων αμμωνίου ως 
προς τους αντίστοιχους VWM των νιτρικών ιόντων. 
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Διάγραμμα 4.30 Μηνιαίοι VWM ΝΗ4

+  ως προς μηνιαίους VWM ΝΟ3
-  για την περίοδο 1998 -

2002 στην περιοχή Ponte Leccia. 
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4.3.6 Μη θαλάσσια ιόντα ασβεστίου  - Μη θαλάσσια ιόντα καλίου  
 
 Παρόμοια με τον υπολογισμό των nss-SO4

2-, υπολογίζονται τα μη θαλάσσια ιόντα 
ασβεστίου (nss-Ca2+) και τα μη θαλάσσια ιόντα καλίου (nss-K+) με βάση την αναλογία 
τους στο θαλασσινό νερό από τις σχέσεις 4.1 και 4.2 αντίστοιχα: 
 
[nss-Ca2+] = [Ca2+total] – 0.044* [Na]  (μeq/l) (4.1) 
 
[nss-K+]    = [K+total] – 0.022* [Na]   (μeq/l) (4.2) 
 
Tα αποτελέσματα με τους μηνιαίους VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων  nss-Ca2+ 
στις περιοχές Ponte Leccia  και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα 4.31 και 4.32 
αντίστοιχα. 
Για την καλύτερη απεικόνιση έχουν αφαιρεθεί από το διάγραμμα 4.32 ο μηνιαίος VWM 
του Ιουνίου 1999, ο οποίος έχει τιμή 719.3 μeq/l και οφείλεται σε δύο γεγονότα με ύψος 
βροχόπτωσης 0.9 mm και 0.5 mm και ο μηνιαίος VWM του Μαρτίου 2002 με τιμή 
1796.1 μeq/l και οφείλεται σε ένα γεγονός με ύψος βροχής 1.3 mm. 
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Διάγραμμα 4.31 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις  των ιόντων nss-Ca2+ στην περιοχή 
Ponte Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Ostriconi    nss-Ca2+
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Διάγραμμα 4.32 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις  των ιόντων nss-Ca2+ στην περιοχή 
Ostriconi κατά την περίοδο 1999 - 2002. 
 
 Oι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και στις δύο τοποθεσίες παρατηρούνται τον μήνα 
Μάιο. Τους χειμερινούς μήνες εμφανίζονται οι μικρότερες συγκεντρώσεις.  
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ιόντων nss-Ca2+  που καταγράφηκε στην περιοχή Ponte 
Leccia ήταν 2602 μeq/l με pH  6.6 και η προέλευση των αερίων μαζών ήταν στα 1000 
μέτρα από κεντρική Αλγερία, Τυνησία, Σαρδηνία, Κορσική και στα 3000 μέτρα από 
Δυτική Σαχάρα, Μαυριτανία, Αλγερία, Σαρδηνία, Κορσική. Στην περιοχή Ostriconi η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ήταν 1796  μeq/l με pH 7.14 και η προέλευση των αερίων 
μαζών ήταν στα 1000 μέτρα από ΝΑ Ισπανία και στα 3000 μέτρα από Μαρόκο. 
 Tα αποτελέσματα με τους μηνιαίους VWM των συγκεντρώσεων των ιόντων  nss-
Κ+ στις περιοχές Ponte Leccia  και Ostriconi φαίνονται στα διαγράμματα 4.33 και 4.34. 
Για την πιο σωστή απεικόνιση έχει αφαιρεθεί ο VWM του Φεβρουαρίου 2000 στην 
τοποθεσία Ponte Leccia, o οποίος ισούται με 118 μeq/l  και ο VWM του Μαρτίου 2002 
στην τοποθεσία Ostriconi, o οποίος ισούται με 54 μeq/l. 
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Διάγραμμα 4.33 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις  των ιόντων nss-K+ στην περιοχή Ponte 
Leccia κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
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Διάγραμμα 4.34 VWM μηνιαίος για τις συγκεντρώσεις  των ιόντων nss-K+ στην περιοχή 
Ostriconi κατά την περίοδο 1998 - 2002. 
 
Οι συγκεντρώσεις των ιόντων nss-K+ είναι  χαμηλές και στα δύο σημεία δειγματοληψίας, ενώ 
κάποιες μεμονωμένες υψηλές τιμές εμφανίζονται σε γεγονότα με μικρό ύψος βροχόπτωσης, 
συνήθως κάτω από 1 mm. 
 
 Στο διάγραμμα 4.35 παρουσιάζονται οι συνολικές ροές εναπόθεσης των ιόντων  
nss-Ca2+ στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.35 Ροή εναπόθεσης nss-Ca2+  ιόντων ανά εποχή, στις περιοχές  Ponte Leccia 
(1999-2002) και Οstriconi (2000-2002). 
 
 Την άνοιξη παρατηρούνται οι μεγαλύτερες εναποθέσεις στην περιοχή Ponte Leccia, 
παρατήρηση η οποία δεν συμφωνεί με την κατανομή των βροχοπτώσεων στην συγκεκριμένη 
τοποθεσία. 
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Υπολογίζοντας τους VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των nss-Ca2+  ιόντων, η άνοιξη έχει 
τον υψηλότερο VWM με τιμή 84.8 μeq/l. Υπάρχει εποχικότητα και οι μεγαλύτερες 
εναποθέσεις γίνονται Μάιο και Απρίλιο. Αυτή η εποχικότητα οφείλεται στην προέλευση 
των αερίων μαζών η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. Στην περιοχή Ostriconi 
υπολογίστηκαν οι VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των nss-Ca2+  και βρέθηκε ότι η 
άνοιξη παρουσιάζει τον μεγαλύτερο VWM με τιμή 162.0 μeq/l. 
 
 Στο διάγραμμα 4.36 παρουσιάζονται οι συνολικές ροές εναπόθεσης των ιόντων  
nss-Κ+ στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi ανά εποχή. 
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Διάγραμμα 4.36 Ροή εναπόθεσης nss-Κ+  ιόντων ανά εποχή, στις περιοχές  Ponte Leccia (1999-
2002) και Οstriconi (2000-2002). 
 
Μεγαλύτερες εναποθέσεις nss-Κ+  ιόντων στην περιοχή Ponte Leccia παρατηρούνται την 
άνοιξη, ενώ στην περιοχή Ostriconi το φθινόπωρο (λόγω μεγαλύτερου ύψους βροχής). 
Υπολογίζοντας τους VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των nss-Κ+  ιόντων στην 
θέση Ponte Leccia, η άνοιξη έχει τον υψηλότερο VWM με τιμή 3.7 μeq/l. 
Στην περιοχή Ostriconi υπολογίστηκαν οι VWM των εποχιακών συγκεντρώσεων των 
nss-K+  και βρέθηκε ότι η άνοιξη παρουσιάζει τον μεγαλύτερο VWM με τιμή 4.4 μeq/l, 
ενώ οι VWM των άλλων εποχών έχουν περίπου τις ίδιες τιμές από 2.0 έως 2.2 μeq/l.  
 Στο διάγραμμα 4.37 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των nss-Ca2+ ιόντων  
ανά γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών 
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Διάγραμμα 4.37 Ροή εναπόθεσης nss-Ca2+ ιόντων ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia 
και Οstriconi. 
 Από το διάγραμμα 4.37 παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες εναποθέσεις nss-Ca2+  

ιόντων γίνονται με προέλευση αερίων μαζών από τον νότο, κυρίως με προέλευση αερίων 
μαζών νότια και νοτιοδυτική. Αυτό είναι λογικό διότι η κύρια πηγή των nss-Ca2+  ιόντων 
είναι το έδαφος. Όταν πολύ ισχυροί άνεμοι πνέουν πάνω από ξηρές και αμμώδεις 
περιοχές, στην συγκεκριμένη περίπτωση η έρημος Σαχάρα στην Βόρεια Αφρική, γίνεται 
μεταφορά λεπτόκοκκης σκόνης σε μεγάλες αποστάσεις και τα δείγματα τις υγρής 
εναπόθεσης που θα επακολουθήσουν θα έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε ιόντα 
ασβεστίου. Την άνοιξη, κυρίως τον Μάιο, μετρήθηκαν οι μεγαλύτερες εναποθέσεις σε 
nss-Ca2+  ιόντα οι οποίες οφειλόταν σε  νότιους ανέμους. 
 Στο διάγραμμα 4.38 παρουσιάζονται οι ροές εναπόθεσης των nss-Κ+ ιόντων  ανά 
γεγονός βροχόπτωσης στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi, συναρτήσει των 
ρετροπορειών των αερίων μαζών 
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Διάγραμμα 4.38 Ροή εναπόθεσης nss-Κ+ ιόντων ανά  γεγονός, στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi. 
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Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια προέλευση αερίων 
μαζών και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας η οποία να οδηγεί σε υψηλότερες 
εναποθέσεις nss-Κ+   ιόντων.  
 Στο διάγραμμα 4.39 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των nss-Ca2+  
ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 

Ponte Leccia - Ostriconi    nss-Ca2+

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002

Ρο
ή 
εν
απ

όθ
εσ
ης

 (m
eq

/m
2 )

 
Διάγραμμα 4.39 Ετήσια ροή εναπόθεσης των nss-Ca2+   ιόντων στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi. 
 
Υπολογίστηκαν οι  ετήσιοι VWM των συγκεντρώσεων των nss-Ca2+  ιόντων στην περιοχή 
Ponte Leccia και ήταν 68.8 μeq/l το 1998, 37.8 μeq/l το 1999, 64.0 μeq/l το 2000, 57.2 
μeq/l το 2001 και 68.2 μeq/l το 2002. 
Στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi υπάρχει μια αύξηση στις ετήσιες εναποθέσεις 
και συγκεντρώσεις  των nss-Ca2+  ιόντων. Στην περιοχή Ostriconi οι μεγάλες εναποθέσεις 
το έτος 2001 οφείλονται κυρίως σε ένα γεγονός (Νοέμβριος 2001) με ύψος βροχόπτωσης 
49.8 mm, pH ίσο με 7.31 και προέλευση αερίων μαζών από νότια (Κεντρική Αλγερία). 
 Στο διάγραμμα 4.40 παρουσιάζονται οι ετήσιες ροές εναπόθεσης των nss-Κ+  
ιόντων στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.40 Ετήσια ροή εναπόθεσης των nss-K+   ιόντων στις περιοχές  Ponte Leccia και 
Οstriconi. 
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Οι μεγάλες τιμές του 1998 στην θέση Ponte Leccia  οφείλονται σε δύο βροχοπτώσεις που 
έγιναν τον Μάιο οι οποίες είχαν υψηλές τιμές pH  6.68 και 6.05 αντίστοιχα. 
Και στις δύο περιοχές δεν εμφανίζονται μεταβολές στις ετήσιες εναποθέσεις nss-Κ+  
ιόντων και οι εναποθέσεις στην Ponte Leccia είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές στην περιοχή 
Ostriconi. Oι ετήσιοι VWM στην περιοχή Ponte Leccia κυμαίνονται από 1.9 έως 7.7 (1998) μeq/l 
και στην περιοχή Ostriconi από 1.5 έως 3.7 μeq/l. Η μικρή αύξηση της συγκέντρωσης των nss-
Κ+  ιόντων στην δασική περιοχή Ponte Leccia ίσως οφείλεται σε τοπική επίδραση του εδάφους ή 
σε καύση βιομάζας. 
 
4.3.7  pH 
 
 H τελευταία παράμετρος που θα μελετηθεί στην υγρή εναπόθεση είναι το pH. 
Όπως είχε αναφερθεί στην εισαγωγή η "καθαρή" βροχή είναι ελαφρώς όξινη με pH 
περίπου 5.6. Στo διάγραμμα 4.41 δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του pH στα 
δείγματα από την περιοχή Ponte Leccia και Ostriconi. 
 

Ponte Leccia - Ostriconi   pH

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0

%
 Σ
υχ

νό
τη
τα

 κ
ατ
αν
ομ

ής

PLEC
OSTRI

 
Διάγραμμα 4.41 Συχνότητα κατανομής pH στις περιοχές Ponte Leccia και Ostriconi. 
 
Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα δείγματα και στις δύο τοποθεσίες έχουν τιμές pH που 
κυμαίνονται από 4.0 έως 5.0. Στην θέση Ponte Leccia το 44% των δειγμάτων υγρής 
εναπόθεσης έχει pH  4.0 έως 5.0, ενώ στην περιοχή Ostriconi το 49% των δειγμάτων έχει 
pH  4.0 έως 5.0. 
Η μέση τιμή του σταθμισμένου όγκου του pH στην θέση Ostriconi είναι 5.33, ενώ  στην 
θέση Ponte Leccia είναι 5.21. Άρα το pH των δειγμάτων της υγρής εναπόθεσης των δύο 
θέσεων δειγματοληψίας  είναι ελαφρώς όξινο αν συγκριθεί με το pH της "καθαρής 
βροχής". 
 Στο διάγραμμα 4.42 φαίνονται οι μέσες ετήσιες τιμές του σταθμισμένου όγκου 
του pH στις θέσεις Ponte Leccia και Ostriconi. 
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Διάγραμμα 4.42 Mέσες ετήσιες τιμές του σταθμισμένου όγκου του pH στις περιοχές Ponte 
Leccia και Ostriconi. 
 
 Παρατηρείται μια αύξηση του pH και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας. Από τα 
ιόντα που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία τα ιόντα ασβεστίου, τα αμμωνιακά, τα 
θειικά και τα νιτρικά ιόντα επηρεάζουν τις τιμές του pH. H μικρή αύξηση του pH και 
στις δύο περιοχές (κυρίως στην περιοχή Ostriconi) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
μη θαλάσσιων ιόντων ασβεστίου. 
 
 Στο διάγραμμα 4.43 έχει γίνει κατανομή του pH των βροχοπτώσεων στην θέση 
Ponte Leccia με βάση την προέλευση των αερίων μαζών. Το ποσοστό % στον άξονα y 
αντιπροσωπεύει το % του συνολικού αριθμού δειγμάτων. 
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Διάγραμμα 4.43 Συχνότητα κατανομής pH στην περιοχή Ponte Leccia.  
 
 Σε μερικές  περιπτώσεις μετρήθηκαν τιμές pH μεγαλύτερες του 6.5 με σχετικά 
χαμηλές συγκεντρώσεις nss-Ca2+, της τάξης 100-150 μeq/l, διότι ήταν πολύ χαμηλές οι 
συγκεντρώσεις των θειικών και νιτρικών. Το ίδιο συνέβη και σε χαμηλά pH της τάξης 
του 4.0-4.5 όπου δεν υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις θειικών και νιτρικών, αλλά ήταν 
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πολύ μικρές οι συγκεντρώσεις των ιόντων ασβεστίου. Άρα η τιμή του pH μιας 
βροχόπτωσης δεν μπορεί από μόνη της να δείξει  ποσοτικά την ανθρώπινη επίδραση 
στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι μια καλή ένδειξη που μπορεί να προειδοποιήσει για 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
Παρατηρούμε ότι οι βροχοπτώσεις που οφειλόταν σε προέλευση αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α 
είχαν τιμές pH που κυμαινόταν κυρίως από 4.0 έως 5.0. Συγκεκριμένα το 76% των 
δειγμάτων αυτών είχε pH από 4.0 έως 5.0. Ακόμη το 68% των δειγμάτων με προέλευση 
αερίων μαζών από ΒΔ/Δ είχε pH από 4.0 έως 5.5. Σε αυτές τις δυο περιοχές προέλευσης 
αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α και ΒΔ/Δ είναι λογικό οι προκύπτουσες βροχοπτώσεις να έχουν 
χαμηλές τιμές pH, διότι έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε νιτρικά και τις 
χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε ιόντα ασβεστίου. Αντίθετα όταν η προέλευση αερίων 
μαζών είναι από Ν/ΝΑ/ΝΔ γίνεται μεταφορά αλκαλικής σκόνης από την Βόρεια Αφρική 
και αυτά τα αλκαλικά σωματίδια έχουν υψηλή ρυθμιστική ικανότητα με αποτέλεσμα 
ακόμα και μετά από την συνεισφορά της ανθρωπογενούς οξύτητας (νιτρικά, θειικά), το 
pH της βροχής να είναι πάνω από 6. Πραγματικά το 78% των γεγονότων με προέλευση 
αερίων μαζών από Ν/ΝΑ/ΝΔ είχε τιμές pH από 6 έως 7.84. 

Στο διάγραμμα 4.44 έχει γίνει κατανομή του pH των βροχοπτώσεων στην θέση 
Ostriconi με βάση την προέλευση των αερίων μαζών.  
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Διάγραμμα 4.44  Συχνότητα κατανομής pH στην περιοχή Ostriconi.  
 

Στην τοποθεσία Ostriconi το 64% των βροχοπτώσεων που οφειλόταν σε κίνηση 
αερίων μαζών με προέλευση Β/ΒΑ/Α είχαν pH από 4.0 έως 5.0. Το 56% των 
βροχοπτώσεων με προέλευση αερίων μαζών από ΒΔ/Δ είχε pH από 4.0 έως 5.0, ενώ το 
87% των γεγονότων με προέλευση Ν/ΝΑ/ΝΔ είχαν pH από 6.0 έως 7.3. Στην θέση 
Ostriconi ισχύει ότι αναφέρθηκε παραπάνω για το pH  στην θέση Ponte Leccia. 
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4.4  Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο δόθηκαν τα αποτελέσματα της υγρής εναπόθεσης σε 
δύο σταθμούς δειγματοληψίας στο νησί της Κορσικής (o ένας σταθμός Ostriconi ήταν 
παραθαλάσσιος, ενώ ο άλλος Ponte Leccia σε αγροτική δασική περιοχή). Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με τα 
αποτελέσματα παρόμοιων μελετών στην Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. 

Ως προς τη Δυτική Μεσόγειο θα γίνει σύγκριση με μελέτη στην πόλη Avignon, 
βορειοδυτικά της Μασσαλίας, στην Νότια Γαλλία (Jeanton et al.,2008). Οι 
δειγματοληψίες στην πόλη Avignon πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 1997 μέχρι 
τον Μάρτιο 1999 και η θέση του δειγματολήπτη ήταν 70 χιλιόμετρα μακριά από την 
θάλασσα. Επίσης στην Δυτική Μεσόγειο θα γίνει σύγκριση με την τοποθεσία La 
Castanya  στην Ανατολική Ισπανία (Avila., 1996), η θέση δειγματοληψίας ήταν 40 
χιλιόμετρα Βόρειο - Βορειοανατολικά της Βαρκελώνης και απέχει 27 χιλιόμετρα από την 
θάλασσα. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από το 1983 έως το 1994. Η σύγκριση 
με την Ανατολική Μεσόγειο θα γίνει με  την Κρήτη (Κουβαράκης, 2002), σε δύο 
σταθμούς δειγματοληψίας. Ο ένας σταθμός είναι στο Ηράκλειο και ο άλλος στην 
Φινοκαλιά. Οι δειγματοληψίες στον σταθμό του Ηρακλείου έγιναν από τον Μάρτιο 1995 
έως τον Μάιο 1999, ενώ στην Φινοκαλιά από Σεπτέμβρη 1996 έως Μάιο 1999. 
 Στον πίνακα 4.5 δίνονται οι μέσοι σταθμισμένοι όγκοι (VWM) των 
συγκεντρώσεων των ιόντων και του pH στις περιοχές της παρούσας μελέτης, στην θέση 
δειγματοληψίας La Castanya, στο  Ηράκλειο και στην Φινοκαλιά. 
 
Είδος Ponte Leccia Ostriconi La Castanya Ηράκλειο Φινοκαλιά 

pH 5.2 5.3 - 4.8 4.8 
Cl- 66.3 155.1 28.5 247.6 219.3 

Mg2+ 18.9 38.8 9.7 52.2 49.1 
nss-S04

2- 31.3 45.8 43.3 54.8 48.7 
NO3

- 16.8 31.5 20.6 19.6 22.9 
NH4

+ 16.7 16.6 22.8 24.0 13.3 
nss- Ca2+ 59.0 103.0 55.6 106.6 107.5 
nss- K+ 3.6 2.6 3.6 8.6 2.9 

 
Πίνακας 4.5 Μέσοι σταθμισμένοι όγκοι συγκεντρώσεων ιόντων (μeq/l ) και pH βρόχινου 
νερού σε διαφορετικές περιοχές στην Μεσόγειο.  

 
 
 Στον πίνακα 4.6 δίνονται οι μέσες ετήσιες εναποθέσεις των ιόντων στις περιοχές 
της παρούσας μελέτης, στον σταθμό της Avignon, στην θέση La Castanya και σε 
Ηράκλειο, Φινοκαλιά. 
 
Ιόν Ponte Leccia Ostriconi Avignon La Castanya Ηράκλειο Φινοκαλιά 
Cl- 36.3 56.1 20.9 - - - 
Mg2+ 10.7 14.6 5.8 - - - 
nss-S04

2- 17.7 16.2 27.1 37.0 30.8 ± 4.2 21.8 ± 0.7 
NO3

- 9.6 11.0 17.4 18.0 11.0 ± 0.8 10.2 ± 1.9 
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NH4
+ 9.8 5.8 16.4 20.0 12.9 ± 2.0 6.0 ± 2.0 

nss-Ca2+ 33.1 36.4 31.9 48.0 26.0 ± 2.8 20.4 ± 3.4 
nss-K+ 2.2 1.0 2.5 - - - 

 
Πίνακας 4.6 Μέσες ετήσιες εναποθέσεις ιόντων (meq/(yr*m2). 

 
Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις σε ιόντα χλωρίου 

και μαγνησίου είναι μεγαλύτερες σε Ηράκλειο – Φινοκαλιά σε σχέση με την θέση 
Ostriconi που είναι παραθαλάσσια. Οι συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου και μαγνησίου 
στην θέση Ponte Leccia είναι μεγαλύτερες αυτών σε Avignon και La Castanya, λογικό αν 
κρίνουμε από τις αποστάσεις των σταθμών δειγματοληψίας από την θάλασσα. Στην 
Ponte Leccia η απόσταση του σταθμού δειγματοληψίας από την θάλασσα είναι 23 
χιλιόμετρα, στην Avignon 70 χιλιόμετρα και στην La Castanya 27 χιλιόμετρα. 

Στα μη θαλάσσια θειικά ιόντα στην θέση Ponte Leccia παρατηρούνται οι μικρότερες 
συγκεντρώσεις σε σχέση με όλες τις μελέτες σε Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο που 
συγκρίνονται εδώ. Στην θέση Ostriconi οι συγκεντρώσεις στα μη θαλάσσια θειικά ιόντα 
είναι παρόμοιες με τις θέσεις δειγματοληψίας σε Φινοκαλιά, La Castanya. Οι ετήσιες 
εναποθέσεις των μη θαλάσσιων θειικών ιόντων στην θέση Ostriconi είναι μικρότερες σε 
σχέση με Φινοκαλιά, Avignon και La Castanya εξαιτίας του μικρότερου μέσου ετήσιου 
ύψους βροχόπτωσης. 

Όσο αφορά τις συγκεντρώσεις νιτρικών στο βρόχινο νερό, η θέση δειγματοληψίας 
Ponte Leccia εμφανίζει τις μικρότερες. Στην θέση Ostriconi εμφανίζονται οι μεγαλύτερες 
τιμές σε συγκεντρώσεις νιτρικών με VWM ίσο με 31.5 μeq/l, ενώ στην Φινοκαλιά ο 
VWM της συγκέντρωσης των νιτρικών είναι 22.9 μeq/l την ίδια περίπου χρονική 
περίοδο. Οι δύο παραπάνω περιοχές είναι παραθαλάσσιες, χωρίς βιομηχανική ανάπτυξη. 

Οι περιοχές Ponte Leccia, Ostriconi και Avignon εμφανίζουν παρόμοιες 
συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου στο βρόχινο νερό. Στο Ηράκλειο και στη θέση La 
Castanya παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου, ενώ στην 
Φινοκαλιά παρουσιάζονται οι μικρότερες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου στο βρόχινο 
νερό. 

Η περιοχή Ponte Leccia παρουσιάζει συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων ιόντων 
ασβεστίου παρόμοιες με την περιοχή La Castanya, ενώ η περιοχή Ostriconi παρουσιάζει 
συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων ιόντων ασβεστίου στο βρόχινο νερό παρόμοιες με τις 
περιοχές Ηράκλειο και Φινοκαλιά 

Στις συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων ιόντων καλίου όλες οι περιοχές που συγκρίνονται 
έχουν παραπλήσιες τιμές, εκτός του Ηράκλειο που έχει αυξημένες. 

 
4.5  Συμπεράσματα 

 
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη είναι: 
 

Τα ιόντα χλωρίου στις δύο θέσεις δειγματοληψίας δεν είναι σε έλλειμμα ή περίσσεια 
και έχουν αποκλειστικά θαλάσσια προέλευση. 

Αν και η κύρια πηγή προέλευσης των ιόντων μαγνησίου είναι η θάλασσα και στις 
δύο θέσεις δειγματοληψίας, εμφανίζεται και μια δεύτερη πηγή ιόντων μαγνησίου που 
πιθανότατα είναι το ορυκτό δολομίτης. 
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Μεγαλύτερες εναποθέσεις ιόντων χλωρίου και μαγνησίου ανά βροχόπτωση γίνονται 
με προέλευση αερίων μαζών Β/ΒΑ/Α και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας. 

Μεγαλύτερες εναποθέσεις μη θαλάσσιων ιόντων ασβεστίου ανά βροχόπτωση 
γίνονται με προέλευση αερίων μαζών Ν/ΝΔ/ΝΑ και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων ιόντων ασβεστίου εμφανίζονται την 
άνοιξη και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας 

Την άνοιξη εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων ιόντων 
καλίου και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας 

Με προέλευση αερίων μαζών από Ν/ΝΔ/ΝΑ εμφανίζονται οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων θειικών ιόντων και στις δυο θέσεις δειγματοληψίας. 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μη θαλάσσιων θεϊκών, νιτρικών, αμμωνιακών ιόντων 
στο βρόχινο νερό εμφανίζονται το καλοκαίρι στην περιοχή Ponte Leccia. 

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου και νιτρικών στο βρόχινο νερό 
προκύπτουν με προέλευση αερίων μαζών από Β/ΒΑ/Α. 

Το pH της υγρής εναπόθεσης και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας εμφανίζεται 
ελαφρώς όξινο σε σχέση με το pH της καθαρής βροχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
βροχοπτώσεων και στις δυο περιοχές δειγματοληψίας είχε τιμές pH<5.5 όταν η 
προέλευση αερίων μαζών ήταν Β/ΒΑ/Α και ΒΔ/Δ, ενώ οι περισσότερες βροχοπτώσεις 
είχαν pH > 6.0 όταν η προέλευση αερίων μαζών ήταν Ν/ΝΔ/ΝΑ. 

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των  κυριότερων ιόντων που μας 
ενδιαφέρουν για να βγουν συμπεράσματα ως προς την διαχρονική μεταβολή τους για να 
εξεταστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζονται στους πίνακες 4.7 και 4.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4.7 Ετήσιοι VWM  συγκεντρώσεων ιόντων (μeq/l) και pH στο βρόχινο νερό στην 
θέση Ponte Leccia.  
*Τα στοιχεία για το έτος 1998 είναι από 1/4/1998 έως 31/12/1998.  
**Η τιμή 40.9 είναι όταν συμπεριλαμβάνεται το ακραίο γεγονός της 11/11/2001, ενώ 32.1 
όταν δεν συμπεριλαμβάνεται. 

 
  
Είδος 1999* 2000 2001 2002 

pH 4.64 5.33 5.50 5.53 
nss-SO4

2- 25.7 48.6 60.6(41.3)** 41.5 
NO3

- 14.5 25.1 37.5 40.8 
NH4

+ 8.2 23.7 20.5 10.9 
nss- Ca2+ 62.5 73.3 138.0 118.2 

 
Πίνακας 4.8 Ετήσιοι VWM  συγκεντρώσεων ιόντων (μeq/l) και pH στο βρόχινο νερό στην 
θέση Ostriconi.  

Είδος 1998* 1999 2000 2001 2002 
pH 5.02 4.88 5.53 5.23 5.28 

nss-SO4
2- 39.0 21.1 26.4 40.9(32.1)** 30.5 

NO3
- 25.1 9.9 12.4 18.9 19.6 

NH4
+ 30.2 12.9 18.8 10.5 15.0 

nss- Ca2+ 68.8 37.8 64.0 57.2 68.2 
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*Τα στοιχεία για το έτος 1999 είναι από 1/5/1999 έως 31/12/1999. 
**Η τιμή 60.6 είναι όταν συμπεριλαμβάνεται το ακραίο γεγονός της 12/11/2001, ενώ 41.3 
όταν δεν συμπεριλαμβάνεται. 

 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή την χρονική περίοδο της δειγματοληψίας υπήρξαν 
μειώσεις  στις εκπομπές θείου, οξειδίων του αζώτου και αμμωνίας στις χώρες της 
Ευρώπης και της Μεσογείου. Σύμφωνα με τους πίνακες του EMEP η συνολική μείωση 
(Ευρώπη - Μεσόγειος) στις ενώσεις θείου ήταν 15.4%, των οξειδίων του αζώτου 7.1% 
και της αμμωνίας 7.5%. Αυτές οι μειώσεις δεν αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της 
παρούσας μελέτης. Στα νιτρικά φαίνεται μια αύξηση μετά το έτος 1999 και στις δύο 
θέσεις δειγματοληψίας. Στην περιοχή Ponte Leccia παρατηρείται μια αύξηση στα  μη 
θαλάσσια θειικά ιόντα, ενώ μείωση παρουσιάζεται στα  ιόντα αμμωνίου στη θέση 
Ostriconi. Παρουσιάζεται μια αύξηση στις τιμές του pH, η οποία όμως κυρίως οφείλεται 
στην αύξηση των συγκεντρώσεων των ιόντων ασβεστίου στο βρόχινο νερό. 
Σίγουρα χρειάζονται δεδομένα περισσότερων ετών ώστε να βγουν ασφαλή 
συμπεράσματα και να μελετηθεί καλύτερα η υγρή εναπόθεση στην Κορσική. 
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