
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Α1. Η ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Α.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Α.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α.5 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Α.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΡΥΠΑΝΣΗ  ΤΟΥΣ

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β.1 Το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών 

Β.2 Τα συστήματα εκτροφής υδρόβιων οργανισμών και οι επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον.

Β.2.1 Ιχθυοκαλλιέργειες

Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ (ΕΙΔΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΦΟΝΤΑΙ)

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ (ΕΙΔΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΦΟΝΤΑΙ)

• ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΟΙ

• ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

• ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

• ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ) ΡΟΗΣ

• ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ)



Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ.1 Η χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων (μοντέλα).

Γ.2 Η εκτίμηση της δράσης των φαρμάκων στο υδάτινο περιβάλλον.

Γ.3  Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης επικαθήσεων, (fouling).

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Στη διαφάνεια αυτή παρουσιάζεται η επίδραση που έχει η λεκάνη απορροής στην ποιότητα του υδάτινου 

οικοσυστήματος ΜΕΣΑ στο οποίο λειτουργεί η υδατοκαλλιέργεια. Σε αντίθεση με την εντατική κτηνοτροφία όπου οι 

συνθήκες μέσα στο στάβλο μπορούν να ελεγχθούν, στις υδατοκαλλιέργειες προ-απαιτείται η μελέτη και καταγραφή 

όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων πριν την εγκατάσταση της μονάδας.

Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



Για την υδατοκαλλιεργητική αξιοποίηση των υδάτινων οικοσυστημάτων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη:

α) Η οριοθέτηση και η καταγραφή των γεωγραφικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της 

λεκάνης απορροής.

β) τα κλιματολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής.

γ) Οι παρούσες και μελλοντικές χρήσεις γης και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη λεκάνη 

απορροής καθώς και οι χρήσεις των υδάτων της.

δ) τα υδρολογικά στοιχεία του υδάτινου οικοσυστήματος

ε) Η ποιότητα του νερού (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράμετροι), των ιζημάτων και η τροφική 

κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος.

στ) Η ρύπανση του νερού.

ζ) Η ποσότητα της ετήσιας παραγωγής, έτσι ώστε η επίδραση της υδατοκαλλιέργειας στο 

οικοσύστημα να μη μεταβάλλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού πέρα από τα ανεκτά όρια, για 

το συγκεκριμένο είδος εκτρεφόμενου οργανισμού ή για άλλη παράλληλη χρήση. 

Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στη διαφάνεια αυτή παρουσιάζονται οι 3 ομάδες δεδομένων που απαιτούνται ώστε να αξιοποιηθεί ένα υδάτινο οικοσύστημα με 

στόχο την υδατοκαλλιέργεια: Η πρώτη ομάδα (α, β, γ,) αφορά σε στοιχεία εκτός του υδάτινου οικοσυστήματος. Η δεύτερη ομάδα 

(δ, ε, στ) αφορά στο ίδιο το υδάτινο οικοσύστημα, και η τρίτη ομάδα (ζ) αφορά σε στοιχεία αποκλειστικά με την  υδατοκαλλιέργεια 

που πρόκειται να εγκατασταθεί.



A1.  Η ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

1) Μορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά:

α) η σύσταση των εδαφών 

β) η φυσική κλίση του εδάφους

γ) η ανάπτυξη της ακτογραμμής 



Με τον κόκκινο κύκλο σημειώνεται η λεκάνη απορροής του Θερμαϊκού κόλπου

Με τον μπλε κύκλο σημειώνεται αντίστοιχα η λεκάνη απορροής του Στρυμονικού κόλπου

Α.1 Λεκάνη απορροής



Θερμαϊκός κόλπος

Εκβολές ποταμών Γαλλικού, 

Λουδία, Αξιού & Αλιάκμονα

Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης

Α.1 Λεκάνη απορροής

Ο ποταμός Αλιάκμονας πηγάζει από τα ορεινά του ν. Καστοριάς και αφού διασχίσει τη Δυτική 

Μακεδονία και τον εντατικά καλλιεργούμενο κάμπο της Ημαθίας, εκβάλει στον Θερμαϊκό κόλπο.

ποταμός Αλιάκμονας



• Το κλίμα 

• Οι άνεμοι 

• Οι φωτιστικές συνθήκες 

• Το ύψος των ατμοσφαιρικών καταιονημάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι) 

Α2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Π.χ. στο Θερμαϊκό κόλπο επικρατούν 

συνήθως ισχυροί ΒΔ άνεμοι (Βαρδάρης) 

γεγονός που θα δυσκόλευε την εγκατάσταση 

& λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στις 

ανατολικές του ακτές (ακόμη και στην 

περίπτωση που εξέλειπαν οι περιορισμοί 

εξαιτίας της ύπαρξης του αεροδρομίου και 

της οικιστικής – τουριστικής ανάπτυξης στην 

περιοχή, βλ. ειδικούς όρους ανάπτυξης 

ιχθυοκλωβών, σελ. 38)



«Σημειακές» πηγές ρύπανσης αποτελούν : οι απλές κατοικίες, οι οικισμοί, οι 

βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες, οι κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής εκτροφής κ.α.. 

«Μη Σημειακές» πηγές ρύπανσης αποτελούν: οι γεωργικές καλλιέργειες με κύριους 

ρύπους τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα και η εκτατική κτηνοτροφία με κύριους 

ρύπους τα ζωικά απόβλητα και τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Η κατασκευή ταμιευτήρων νερού, η εκτροπή ποταμών, οι αποξηράνσεις υγροτόπων, η 

αποψίλωση δασών, η διάνοιξη μεγάλων οδών, τα συγκοινωνιακά μέσα και η 

εντατικοποίηση των καλλιεργειών αποτελούν ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

αλλάζουν το φυσικό περιβάλλον και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου 

περιβάλλοντος

Επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν για τη λεκάνη απορροής, η Περιοχή Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιέργειας (ΠΑΥ) εξετάζεται και για την ύπαρξη ενάλιων αρχαιολογικών 

χώρων, προστατευμένων για την άγρια πανίδα και χλωρίδα περιοχών, διαύλων 

ναυσιπλοΐας ή και στρατιωτικού ενδιαφέροντος, τουριστικών περιοχών κ.α., 

Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



«Μη Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι γεωργικές καλλιέργειες

Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Μη Σημειακές» πηγές ρύπανσης: η εκτατική κτηνοτροφία 



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Απόρριψη λυμάτων σε υδάτινα οικοσυστήματα.



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής εκτροφής



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής εκτροφής.

Στη διαφάνεια βλέπουμε την περίπτωση όπου ζωικά απόβλητα καταλήγουν απευθείας σε υδάτινο αποδέκτη



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες. Σφαγεία



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: χωματερές



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: οι απλές κατοικίες και οι οικισμοί (απόβλητα, λύματα και απορρίμματα)



Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Σημειακές» πηγές ρύπανσης: ατυχήματα σε περιοχές με ναυσιπλοΐα. Διαρροή πετρελαίου 



«Μη ανθρωπογενής δραστηριότητα» που επηρεάζει την ποιότητα των νερών, π.χ. : 

•η παρουσία φυτικής βλάστησης (κυρίως δασικές εκτάσεις) που επηρεάζει το pH του εδάφους και των νερών

•Η ύπαρξη νερών, πλούσιων σε στοιχεία ή ενώσεις (H2S, μέταλλα), ηφαιστειακής προέλευσης.

ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 



ΦΟΡΤΙΑ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ 

(ΔΙΑΧΥΤΕΣ) ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (kg P ή N/ha/yr).

Ρ Ν

Αγροτικές καλλιέργειες 2,1 - 79,6 0,06 - 2,9 

Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις 0,5 - 6,0 0,05-0,25 

Δασικές εκτάσεις 1,0 - 6,3 0,007- 0,88 

Βοσκότοποι 3,2 - 14,0 0,05 - 0,6

Εκτάσεις λιπαινόμενες με κοπριά 4,0 - 13,0 0,8 - 2,9

Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις (feedlots)   100- 1600 10 – 620  

Αστικές περιοχές  

Κατοικημένες 5,0 - 7,3 0,77 - 2,2  

Εμπορικές 1,9 - 11,0 0,1 - 7,6

Βιομηχανικές 1,9 - 14,0 0,4 - 4,1

Πηγή: Ryding and Rast (1989)

ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ πόσο περισσότερη είναι η επιβάρυνση σε Φώσφορο και Άζωτο που 

προέρχεται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Από χερσαίες πηγές

Αγροτικές, οικιακές και  

βιομηχανικές δραστηριότητες

Από θαλάσσιες και παράκτιες 

πηγές

Τουρισμός, ναυσιπλοΐα και  

βιολογικές δραστηριότητες

Οργανικά υλικά, λιπάσματα, 

βακτήρια, θρεπτικά απόπλυσης 

εδαφών, χημικά,

βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, 

βιολογικά απόβλητα

Οργανικά υλικά, βακτήρια, 

χημικά, 

Πετρέλαιο, 

τοξικό φυτοπλαγκτό.

Α3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

α) το βάθος, 

β) η έκταση (για λίμνες), 

γ) ο όγκος του νερού, 

δ) το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας (για λίμνες),

ε) οι ισοβαθείς καμπύλες (η μορφολογία του πυθμένα )

στ) Τα ρεύματα των νερών.



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΥ

ΟΓΚΟΣ

(σε χιλιάδες Κm3)

Ποσοστό %

επί του συνόλου

Χρόνος

Ανανέωσης νερών

Ωκεανοί 1370000 97,61 3100 έτη

Πάγοι 29000 2,08 16000 έτη

Υπόγεια νερά 4067 0,295 300 έτη

Λίμνες γλυκών νερών 126 0,009 1 – 100 έτη

Λίμνες αλμυρών νερών 104 0,008 10 – 1000 έτη

Υγρασία του εδάφους 67 0,005 280 ημέρες

Ποταμοί 1,2 0,00009 12 – 20 ημέρες

Ατμοί στην ατμόσφαιρα 14 0,0009 9 ημέρες

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι ο χρόνος ανανέωσης των νερών ιδιαίτερα στις ανοιχτές θάλασσες είναι πολύ μεγάλος. 

Στους σχετικά περιορισμένους χώρους, όπου δραστηριοποιείται η παραγωγική διαδικασία των υδατοκαλλιεργειών (όπως 

είναι οι λίμνες, οι κλειστοί κόλποι, αλλά και οι φυσικές ή τεχνητές λεκάνες καθώς και οι δεξαμενές), ο σύντομος χρόνος 

ανανέωσης του νερού είναι σημαντικός παράγοντας της λειτουργίας τους (απομάκρυνση ή παραμονή των ρύπων).

Η παρουσία του νερού στη βιόσφαιρα και οι χρόνοι ανανέωσής του



α) Το βάθος (παλίρροιες)

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Το φαινόμενο της παλίρροιας δεν είναι έντονο στη Μεσόγειο, συγκριτικά με περιοχές (φωτογραφία) της Βόρειας και Βόρειο-δυτικής Ευρώπης.



Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

α) Το βάθος (χρήση νερού για άρδευση ή ηλεκτροδότηση)

Τεχνητή μεταβολή του βάθους εξαιτίας υδροληψιών όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ταμιευτήρων νερού (τεχνητές λίμνες),

π.χ. λ. Κερκίνη, λ. Πολυφύτου, λ. Πλαστήρα κ.α.



α) Η μηνιαία διακύμανση των παροχών (για πηγαία και ποτάμια νερά).

β) Οι ετήσιες εισροές και εκροές για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου

το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

PL + RA + Rs + G = Ea + Ab + Q όπου:

PL = ετήσιος όγκος κατακρημνισμάτων

RA = ετήσιος όγκος επιφανειακών εισροών (ποτάμια, ρέματα) στον αποδέκτη.

Rs = ετήσιος όγκος επιφανειακών απορροών προς τον αποδέκτη, 

ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: Rs = c x At x Pr

όπου: c = συντελεστής απορροής

At = επιφάνεια λεκάνης απορροής

Pr = βροχόπτωση

G = ετήσιος όγκος υπόγειων εισροών στον αποδέκτη.

Ea= ετήσιος όγκος εξάτμισης

Ab= ετήσιος όγκος απόληψης νερού για διάφορες χρήσεις

Q = ετήσιος όγκος εκροών.

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

γ) ο όγκος του νερού και το υδατικό ισοζύγιο μιας λίμνης



Στη διαφάνεια παρουσιάζεται το ετήσιο/μήνα υδατικό ισοζύγιο λιμναίου οικοσυστήματος: Στην επάνω πλευρά δίνονται ανά μήνα 

οι εισροές νερών και στην κάτω οι εκροές. Με τη διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζονται οι διαφορές.

Γίνεται σαφές ότι από τον Ιούλιο έως τα μέσα Φεβρουαρίου και από τα μέσα Απριλίου έως και τον Ιούνιο η λίμνη έχει έλλειμα 

νερού που πιθανόν να επηρεάζει το βάθος της άρα και την εγκατάσταση πλωτών ιχθυοκλωβών.

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ



γ) Ο χρόνος παραμονής του νερού

Tw = V/Q (yr)

όπου: V = ο όγκος του νερού της λίμνης (m3)

Q = ο ετήσιος όγκος των εκροών (m3/yr)

δ) Η ανανέωση του νερού

r = 1/Τw (φορές/yr)

ε) Το υδραυλικό φορτίο

qs = Q/AL  (m/yr)

όπου: Q = ετήσιος όγκος εκροών (m3/yr)

AL = επιφάνεια λίμνης (m2)

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Τα στοιχεία που δίνονται σ’ αυτή αποκλειστικά τη διαφάνεια λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της παραμονής ρύπων 

στο οικοσύστημα και είναι εκτός εξεταστέας ύλης.



Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ισοβαθείς καμπύλες: στη διαφάνεια βλέπετε πάνω στο σχεδιάγραμμα της λίμνης Κερκίνης τη χάραξη με 

καμπύλες γραμμές των βαθών που επικρατούν σε ολόκληρη τη λίμνη. Οι ευθείες γραμμές υποδεικνύουν την 

κίνηση της λέμβου με τη χρήση ηχοβολιστικής συσκευής (sonar) για τη μέτρηση του βάθους.

ε) Οι ισοβαθείς καμπύλες



στ) Τα ρεύματα (η συχνότητα, η ταχύτητα και τα ύψος των κυμάτων)

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Η παρουσία ισχυρών υδάτινων ρευμάτων (τόσο επιφανειακών όσο και υπόγειων), απαιτεί την κατασκευή ισχυρότερων πλωτών 

εγκαταστάσεων και κυρίως αγκυροβολίων. 



Μέση ταχύτητα 

ρευμάτων (cm/sec)

Επίδραση της 

ταχύτητα στην 

υδάτινη μάζα

Περιοχή υψηλού 

κινδύνου

Περιοχή 

μεσαίου κινδύνου

Περιοχή 

χαμηλού κινδύνου

< 3 Σχεδόν αδρανής 50 ton 100 ton 250 ton

3 – 5
Εβδομαδιαία 

ανανέωση
250 ton 500 ton 750 ton

5. – 10
Μέτρια 

ανανέωση
500 ton 1000 ton 1500 ton

>10
Ισχυρή 

ανανέωση
750 ton 1500 ton 2000 ton

Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

στ) Τα ρεύματα

Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε πως η ένταση των υδάτινων ρευμάτων, αποτελεί παράγοντα που καθορίζει, μεταξύ άλλων, 

τις ποσότητες (βιομάζα) των εκτρεφόμενων ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες.



Α4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

στ) Τα ρεύματα: σχήματα ιχθυοκλωβών και η κίνηση των ψαριών μέσα σε αυτούς

Η επιλογή του σχήματος των ιχθυοκλωβών έχει 

να κάνει με την υδροδυναμική τους, σε σχέση με 

τα ρεύματα που επικρατούν στη περιοχή. 

Ανάλογη, βεβαίως, είναι και η ποσότητα των 

ψαριών που καλλιεργούνται μέσα σε αυτούς.



A.5 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΗ
ΑΝΑΜΕΙΞΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
ΒΥΘΟΥ

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΨΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΡΥΠΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τους τρόπους, με τους οποίους οι ρύποι που εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον διασπείρονται, μεταφέρονται 

και συγκεντρώνονται μέσα στο οικοσύστημα. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι υδατοκαλλιέργειες και κυρίως οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν 

και οι ίδιες πηγή ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων μέσα στο οποίο λειτουργούν.



A.5 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥΣ

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η θερμοκρασία του νερού

Η αλατότητα

Τα αιωρούμενα υλικά  - θολερότητα και διαφάνεια.

 ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Το διαλυμένο οξυγόνο

Το pH

Τα θρεπτικά συστατικά (ενώσεις αζώτου και φωσφόρου) - ευτροφισμός

Τα βαριά μέταλλα. 

Οι οργανικοί χημικοί ρύποι.

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Οι πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Η αρπαγή (predation).

Τα περιβαλλοντικά νοσήματα



5.1.1 Η θερμοκρασία του νερού.

• Οι υδρόβιοι οργανισμοί προσαρμόζουν τη θερμοκρασία του σώματός 

τους σε αυτή του περιβάλλοντος (νερού).

• Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού τους 

και ως εκ τούτου προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου και 

παραγωγή αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα.

• Η επιλογή της θέσης της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας πρέπει να 

διασφαλίζει τις άριστες συνθήκες ακόμη και σε μεταβολές της 

θερμοκρασίας του νερού εξαιτίας εισροών (βροχόπτωση, εκβολές 

ποταμών).

• Σε θερμοκρασίες > 4ο C η πυκνότητα του νερού μειώνεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας και αυτό προκαλεί στρωμάτωση των 

υδάτινων μαζών.

• Η θερμοκρασία των νερών εξαρτάται επίσης από το υψόμετρο και το 

γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται το οικοσύστημα.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



Επιλίμνιο

Μεταλίμνιο

(θερμοκλινές)

Υπολίμνιο

Β
ά

θ
ο
ς 

(m
)

            10    15        20            25

Θερμοκρασία 
o
C

 0

 5

10

15

20

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.1.1 Η θερμοκρασία του νερού.



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ, ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ

Ελάχιστη Μέγιστη Άριστη

Σολομοειδή

Κυπρινοειδή

Χέλια

Τσιπούρα

Λαυράκι

5

10

11

5

5

22

38

26

34

32

12 – 16

25 – 30

22 – 26

25 – 26

23 - 25

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.1.1 Η θερμοκρασία του νερού.



Η είσοδος νερού διαφορετικής αλατότητας στα υδάτινα οικοσυστήματα προκαλεί στρωμάτωση των νερών η έκταση της 

οποίας ποικίλει από την ποσότητα και την ένταση εισόδου του εισερχόμενου νερού. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 

συνήθως στις εκβολές ποταμών σε θαλάσσια οικοσυστήματα ή και σε περιπτώσεις εισόδου του θαλασσινού νερού σε λίμνες 

που γειτνιάζουν με τη θάλασσα (π.χ. Βισθωνίδα) ή λιμνοθάλασσες.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.1.2 Η αλατότητα



5.1.3 Αιωρούμενα υλικά  - Θολερότητα και Διαφάνεια.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για τις μεθόδους προσδιορισμού της διαφάνειας (με τη χρήση του δίσκου 

Secchi) και της θολερότητας (με τη χρήση νεφελομέτρων), σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα 

παρακάτω επιλεγμένα videos: 

Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://www.youtube.com/watch?v=XYjh6sD6Bqk

https://www.youtube.com/watch?v=xuH_xLTjmOQ

https://www.youtube.com/watch?v=SMzBuC18Fyk

https://www.youtube.com/watch?v=f7yGbsMli3s

https://www.youtube.com/watch?v=XYjh6sD6Bqk
https://www.youtube.com/watch?v=xuH_xLTjmOQ
https://www.youtube.com/watch?v=SMzBuC18Fyk
https://www.youtube.com/watch?v=f7yGbsMli3s


Η μείωση της διαφάνειας (θολερότητα) οφείλεται:

• Στη διάβρωση των εδαφών

• Στα κόπρανα και στα υπολείμματα τροφής της ιχθυοκαλλιέργειας

• Στην εισροή λυμάτων (αστικά, γεωργικά, βιομηχανικά)

• Στην επαναιώρηση των ιζημάτων

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υδρόβιους οργανισμούς 

περιλαμβάνουν:

• Καταστροφή των βραγχίων (τραυματισμός βλεννογόνου)

• Επικάλυψη και καταστροφή των αυγών κατά τη φυσική αναπαραγωγή.

• Μείωση της ορατότητας των ψαριών - ικανότητας στο να διακρίνουν την 

τροφή.

• Συσσώρευση οργανικού υλικού (υπόστρωμα ανάπτυξης παθογόνων, 

προϊόντα οργανικής αποσύνθεσης).

• Απώλεια ενέργειας στα οστρακοειδή (τροφή χωρίς θρεπτική αξία –

δημιουργία ψευδοπεριττωμάτων).

Ανώτατο αποδεκτό όριο αιωρούμενων στερεών: 100 mg/l.

5.1.3 Αιωρούμενα υλικά  - Θολερότητα και Διαφάνεια.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



5.1.3 Αιωρούμενα υλικά  - Θολερότητα και Διαφάνεια.

Χαρακτηριστική εικόνα θαλάσσιου οικοσυστήματος με μεγάλη διαύγεια νερών.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



5.1.3 Αιωρούμενα υλικά  - Θολερότητα και Διαφάνεια.

Στη διαφάνεια αυτή παρατηρείτε (μέσα στο κόκκινο κύκλο) τη συσκευή συλλογής των αιωρούμενων στερεών (βλ. επόμενη 

διαφάνεια), που τοποθετείται και παραμένει σε διαφορετικά βάθη, στην περιοχή πλωτών ιχθυοκλωβών για χρονικό διάστημα 

συνήθως 24 ωρών. Με τη μέθοδο αυτή, συγκεντρώνονται τα αιωρούμενα στερεά καθώς καθιζάνουν προς τον πυθμένα και στη 

συνέχεια προσδιορίζεται η ποιοτική σύνθεση, η ποσότητα και κυρίως ο ρυθμός καθίζησης των αιωρούμενων υλικών.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



5.1.3 Αιωρούμενα υλικά  - Θολερότητα και Διαφάνεια.

Το περιεχόμενο της συσκευής συλλογής των αιωρούμενων στερεών, επιτρέπει τον προσδιορισμό της επίδρασης της λειτουργίας 

της ιχθυοτροφικής μονάδας, στην ποιότητα των νερών αλλά και του ιζήματος της υδάτινης περιοχής.

A.5.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



ΕΠΙΛΙΜΝΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΛΙΝΕΣ

ΥΠΟΛΙΜΝΙΟ

ΙΖΗΜΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Θερμοκρασία

Οξυγόνο

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών η θερμική στρωμάτωση ακολουθείται και με αντίστοιχη του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου.

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό αλλά και τις μεθόδους

προσδιορισμού του, σας προτείνω να παρακολουθήσετε τo παρακάτω επιλεγμένο video: 

Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://www.youtube.com/watch?v=gPNjQhnfRKQ

5.2.1 Το διαλυμένο οξυγόνο

https://www.youtube.com/watch?v=gPNjQhnfRKQ


Τυπική κατανομή του οξυγόνου, κατά βάθος, 

σε ολιγότροφα (Α) και εύτροφα (Β) υδάτινα οικοσυστήματα. 

5.2.1 Το διαλυμένο οξυγόνο

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Στα εύτροφα υδάτινα οικοσυστήματα, η χαμηλή διαύγεια των νερών εμποδίζει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας στα 

βαθύτερα στρώματα του νερού και ως εκ τούτου τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης (παραγωγή οξυγόνου). Επιπλέον η άφθονη 

οργανική ύλη, καθιζάνει και αποσυντίθεται στον πυθμένα με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου.



Αναερόβιες

συνθήκες

Ρύπανση

Επίπεδο κορεσμού σε Ο
2Ds Dα

DO

A

Β

Η εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας που χρησιμοποιεί νερά ποταμού πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα πιθανά σημεία ρύπανσης του.

5.2.1 Το διαλυμένο οξυγόνο
A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Στο πάνω μέρος της διαφάνειας βλέπουμε την πορεία ροής ενός ποταμού, σ’ ένα σημείο του οποίου έχουμε είσοδο οργανικών 

ρύπων (ρύπανση).

Στο κάτω μέρος της διαφάνειας φαίνεται το μέγεθος της πτώσης (καμπύλη) του επιπέδου κορεσμού του διαλυμένου οξυγόνου και η 

ανάκαμψή της κατά μήκος της ροής του ποταμού, ανάλογα με Α: μέτρια ρύπανση και Β: Υψηλή ρύπανση (δημιουργία ακόμη και 

αναερόβιων συνθηκών).
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Το pH του νερού ρυθμίζεται από τη σχετική αναλογία του ελεύθερου CO2 του HCO3
- και του CO3

=

Το pH του θαλασσινού νερού κυμαίνεται μεταξύ 7,5 – 8,5.

Το ιδεατό pH για τα περισσότερα ψάρια κυμαίνεται μεταξύ 6,5 – 8,5.

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.2.2 το pH



A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.2.3 Τα Θρεπτικά Συστατικά (ενώσεις Αζώτου και Φωσφόρου)

Ο κύκλος του αζώτου σας είναι γνωστός από τα μαθήματα της Οικολογίας – Βιογεωχημικός κύκλος του Αζώτου.

Στην υδρόβια ζωή παρατηρείται δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου ή και αφομοίωση του, με τη μορφή 

αμμωνιακών ή νιτρικών ιόντων, από τους φυτικούς υδρόβιους οργανισμούς (κυρίως πλαγκτόν) και στη συνέχεια 

(μέσω της τροφικής αλυσίδας) δέσμευση του σε οργανική πλέον μορφή (πρωτεϊνική) από τους ζωικούς υδρόβιους 

οργανισμούς.

Μετά τον θάνατο (φυτικών και ζωικών οργανισμών) η οργανική μορφή αζώτου αποσυντίθεται και μετατρέπεται 

σε ανόργανες μορφές αζώτου κάτω από αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες.
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Η επί % μη ιονισμένη αμμωνία (ΝΗ3) ανάλογα με το pH του νερού
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5.2.3 Τα Θρεπτικά Συστατικά (ενώσεις Αζώτου και Φωσφόρου)

Το αμμωνιακό άζωτο στα υδάτινα οικοσυστήματα συναντάται σε δύο μορφές: τη μη ιονισμένη αμμωνία (ΝΗ3) που είναι 

τοξική για τους υδρόβιους οργανισμού και στην ιονισμένη μορφή (ΝΗ4 
+ ).



Τυπική κατανομή, κατά βάθος, του NH4 και των ΝΟ3 σε ολιγότροφα και εύτροφα νερά.

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.2.3 Τα Θρεπτικά Συστατικά (ενώσεις Αζώτου και Φωσφόρου)

Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι στα ολιγότροφα νερά (οπότε με μεγαλύτερη διαύγεια και είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας – φωτοσύνθεση 

στα βαθύτερα στρώματα του νερού, το οξυγόνο είναι άφθονο (αυξάνει κατά το βάθος) οπότε επικρατούν αερόβιες συνθήκες και μετατροπή 

των αμμωνιακών σε νιτρικά ιόντα (αυξάνουν κατά το βάθος) Το αντίθετο συμβαίνει στα εύτροφα νερά όπου η μείωση του οξυγόνου 

συνεπάγεται αναερόβιες συνθήκες και αύξηση των αμμωνιακών ιόντων.



Τυπική κατανομή του διαλυμένου (Ps) και ολικού (Pt) φωσφόρου σε ολιγότροφα και εύτροφα νερά.
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5.2.3 Τα Θρεπτικά Συστατικά (ενώσεις Αζώτου και Φωσφόρου)

Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι στα εύτροφα νερά, όπου η μείωση του οξυγόνου συνεπάγεται αναερόβιες συνθήκες, ο θάνατος των 

υδρόβιων οργανισμών οδηγεί στη συσσώρευση στα βαθύτερα στρώματα του νερού και στο ίζημα μεγάλων ποσοτήτων φωσφορικών 

ενώσεων. Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για το πως γίνεται η δειγματοληψία νερού (με χρήση της φιάλης Niskin) από διάφορα βάθη, σας 

προτείνω να παρακολουθήσετε το παρακάτω επιλεγμένο video: 
Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτό οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://www.youtube.com/watch?v=p39MHMGGgQE

https://www.youtube.com/watch?v=p39MHMGGgQE
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Η τροφική κατάσταση του νερού - ευτροφισμός

Χαρακτηριστική εικόνα εύτροφης λίμνης όπου η επιφάνειά της γίνεται καταπράσινη εξαιτίας της ανάπτυξης τεράστιου 

πληθυσμού φυτο-πλαγκτονικών οργανισμών. Ο αφρός δημιουργείται εξαιτίας τασενεργών ουσιών που προέρχεται από τη 

διάσπαση νεκρών φυτο-πλαγκτονικών οργανισμών.



Η τροφική κατάσταση του νερού - ευτροφισμός

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Σε εύτροφα νερά, εξαιτίας της ανάπτυξης τεράστιου πληθυσμού φυτο-πλαγκτονικών οργανισμών, έχουμε την επικάθισή τους 

(βλ. Γ.3), στα δίκτυα των πλωτών ιχθυοκλωβών με αποτέλεσμα την απόφραξή τους.
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Η τροφική κατάσταση του νερού - ευτροφισμός

Στις περιπτώσεις ευτροφισμού υπερ-αναπτύσσονται όλοι οι υδρόβιοι φυτικοί οργανισμοί. Στη διαφάνεια φαίνεται η 

ανάπτυξη του υδρόβιου φυτού trapa natans (κν. κάστανο) στη λίμνη Μητρικού (Θράκη).



Η τροφική κατάσταση του νερού - ευτροφισμός

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Στη διαφάνεια φαίνεται η υπερ-ανάπτυξη του υδρόβιου φυτού trapa natans (κν. Κάστανο) στη λίμνη Μητρικού (Θράκη) 

με αποτέλεσμα σχεδόν να μη φαίνεται η υδάτινη επιφάνεια.



Gambierdiscus toxicus

Gonyaulax catenella
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ερυθρά ή καφέ παλίρροια

Σε λίμνες της Ελληνικής επικράτειας όπως στις λ. Καστοριάς, λ. Βόλβη, λ. Κορώνεια και λ. Βισθωνίδα, εντοπίστηκαν κυανοφύκη 

που απελευθερώνουν ηπατοτοξίνες.

Τον Ιανουάριο του 2000, παρουσιάστηκε διαρροϊκή δηλητηρίαση από κατανάλωση οστρακοειδών του Θερμαϊκού κόλπου.

Η δηλητηρίαση οφειλόταν στην παρουσία τοξινών DSP (Diarrhetic shellfish poisoning) εξαιτίας της ανάπτυξης θαλάσσιων 

δινομαστιγωτών (Dinophysis spp). Το φαινόμενο επαναλήφθηκε το 2001 τόσο στον Θερμαϊκό όσο και στον Αμβρακικό κόλπο, οι 

οποίοι έκτοτε ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η αλιεία οστρακοειδών κατά τις περιόδους εμφάνισης της κόκκινης παλίρροιας.
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ερυθρά ή καφέ παλίρροια
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ερυθρά ή καφέ παλίρροια
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Νεκρή οργανική ύλη
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Νεκρή οργανική ύλη
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Αναερόβιοι κύκλοι του άνθρακα, του αζώτου και του θείου.
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Ολιγότροφη       Μεσότροφη Εύτροφη

Αναμενόμενες αλλαγές διαφόρων ποσοτικών χαρακτηριστικών των λιμνών στη 

διαδικασία του ευτροφισμού.

Ποσότητα μη επιθυμητών ψαριών

Ποσότητα επιθυμητών ψαριών

Ποσότητα διαλυμένων στερεών

Ποικιλομορφία

Συνολική υδάτινη παραγωγικότητα

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



Εκτίμηση της τροφικής κατάστασης

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Προκειμένου να γίνει εκτίμηση της τροφικής κατάστασης των λιμνών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι παράμετροι: 

α) της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης του ολικού φωσφόρου, β) της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α, γ) 

της μέγιστης ετήσιας συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α, δ) της μέσης ετήσιας διαφάνειας του νερού, σύμφωνα με τον 

δίσκο Secchi και ε)  της ελάχιστης ετήσιας διαφάνειας του νερού, σύμφωνα με τον δίσκο Secchi. 
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Κατανομή των πιθανοτήτων για τον χαρακτηρισμό της τροφικής κατάστασης των λιμνών Κερκίνης (κ) και 

Πολυφύτου (π) σε σχέση με την ετήσια συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου (mg P/ℓ) σύμφωνα με τον OECD.

Σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή πιθανοτήτων η λίμνη Κερκίνη (κ) κατατάσσεται κατά 63% ως εύτροφη, 

κατά 28% ως υπερεύτροφη και κατά 9% ως μεσότροφη. Αντίστοιχα η λίμνη Πολυφύτου (π) κατατάσσεται κατά 

32% ως εύτροφη, κατά 60% ως μεσότροφη και κατά 8% ως ολιγότροφη.
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Αντίστοιχα η κατανομή των πιθανοτήτων για τον χαρακτηρισμό της τροφικής κατάστασης των λιμνών Κερκίνης (κ) 

και Πολυφύτου (π) σε σχέση με την μέση ετήσια συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α σύμφωνα με τον OECD.
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Αντίστοιχα η κατανομή των πιθανοτήτων για τον χαρακτηρισμό της τροφικής κατάστασης των λιμνών Κερκίνης (κ) 

και Πολυφύτου (π) σε σχέση με την μέγιστη ετήσια συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α σύμφωνα με τον OECD.



ΤΙΝ/Ρ-ΡΟ4

Περιοριστικός 

παράγοντας

Μάρτιος 15,5 Ρ

Μάιος 12,5 Ρ

Ιούνιος 3,5 Ν

Ιούλιος 10 Ν ή Ρ

Αύγουστος 4,5 Ν

Σεπτέμβριος 9 Ν ή Ρ

Νοέμβριος 4 Ν

Δεκέμβριος 4,5 Ν

Ιανουάριος 25 Ρ

Φεβρουάριος 12 Ν ή Ρ

Καθορισμός του περιοριστικού παράγοντα στα νερά του Θερμαϊκού κόλπου 
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Η ρύπανση του νερού

Οι κυριότεροι ρύποι των υδάτινων οικοσυστημάτων ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.
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5.2.4 Τα βαριά μέταλλα. 

Μυκητοκτόνα Βιομηχανικά απόβλητα

Ποτάμια και θάλασσες

ΒιοαποικοδόμησηΠόσιμο νερό

Πρόσληψη από τον άνθρωπο

Απόβλητα

Φυτοπλαγκτό

Ζωοπλαγκτό

Ψάρια και οστρακόδερμα

Πτηνά

Έντερο

Εγκέφαλος

και νεφρά
Ήπαρ Νεφρά

Απέκκριση

Διάγραμμα  ροής του υδραργύρου στη βιόσφαιρα 
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5.2.5 Οι οργανικοί χημικοί ρύποι.
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Η συμπεριφορά της ρύπανσης με οργανικά απόβλητα ή λύματα (μονάδα μέτρησης το B.O.D.5) κατά μήκος 

της πορείας ενός ποταμού.
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Απόσταση από τον αποχετευτικό αγωγό

Ε
π

ίπ
ε
δ

α
 π

λ
η

θ
υ

σ
μ

ώ
ν

Σ
υ

γ
κ
ε
ν
τρ

ώ
σ

ε
ις

Περιοχή

 χωρίς

ρύπανση
Αποχετευτικός

αγωγός
Οξυγόνο

Αιωρούμενα στερεά

Άλατα

B.O.D.

(α)

(β)

NH 4
+

NO3
-

PO4
=

(γ)

(δ)

Μύκητες

αποβλήτων

Π
ρω

τό
ζω

α

Χλω
ροφύκη Φύκη

Βακτήρια

Ο
λ
ιγ

ό
χ
α

ιτα
 σ

κ
ο

υ
λ
ή

κ
ια

Ν
ύ
μ

φ
ες

 εν
τό

μ
ω

ν πανίδα καθαρών νερών

Καρκινοειδή

A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η συμπεριφορά της ρύπανσης με διαφορετικούς 

ρύπους (απόβλητα ή λύματα) στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των νερών και στους 

οργανισμούς που διαβιούν σε αυτά, κατά μήκος 

της πορείας ενός ποταμού.



A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Χαρακτηριστική είσοδος θαλασσινού νερού σε φρεάτιο άντλησης γλυκού νερού (γεώτρηση) που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 

ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαίες δεξαμενές. Όταν η άντληση - συνήθως εξαιτίας υπεράντλησης - εξαντλεί τα αποθέματα γλυκού 

νερού (που είναι χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας) τότε εισέρχεται στη θέση του το θαλασσινό νερό.

Το φαινόμενο είναι συχνό σε περιοχές κοντά στη θάλασσα π.χ. κάμπος της Θεσσαλονίκης.



A.5.2 ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Χαρακτηριστική είσοδος ρυπασμένων νερών σε φρεάτιο άντλησης γλυκού νερού (γεώτρηση) που χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαίες δεξαμενές. Θα πρέπει να ελέγχεται η σχέση του υδροφόρου ορίζονται με την πηγή 

ρύπων, ανεξάρτητα από την απόσταση και την κλίση του εδάφους.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Δειγματοληψία φυτο-πλαγκτονικών ή ζωο-

πλαγκτονικών οργανισμών. Οι οριζόντιες ή κάθετες 

σύρσεις του δειγματολήπτη αποσκοπούν στον ποιοτικό ή 

ποσοτικό προσδιορισμό των πλαγκτονικών οργανισμών 

ενώ το μέγεθος του διαμετρήματος του διχτυού στοχεύει στη 

δειγματοληψία φυτο-πλαγκτονικών ή ζωο-πλαγκτονικών 

οργανισμών.

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για δειγματοληψία πλαγκτονικών 

οργανισμών, σας προτείνω να παρακολουθήσετε το 

παρακάτω επιλεγμένο video: 

Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτό οφείλεται σε 

κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://www.youtube.com/watch?v=81hLA14zyc8

https://www.youtube.com/watch?v=81hLA14zyc8


A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Δειγματοληψία ιζήματος με τη χρήση «αρπάγης» για τον ποιοτικό προσδιορισμό του ιζήματος (χημική σύσταση) καθώς 

και των βενθικών οργανισμών που ζουν σε αυτό. Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για δειγματοληψία ιζήματος με τη χρήση 

«αρπάγης» , σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα παρακάτω επιλεγμένα videos: 

Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://www.youtube.com/watch?v=L5cpq_wT9Dw

https://www.youtube.com/watch?v=2WRG_Y1_elQ

https://www.youtube.com/watch?v=zr3p-smpTec

https://www.youtube.com/watch?v=L5cpq_wT9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=2WRG_Y1_elQ
https://www.youtube.com/watch?v=zr3p-smpTec


A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Δειγματοληψία ιζήματος με τη χρήση «αρπάγης» για τον ποιοτικό προσδιορισμό του ιζήματος (χημική σύσταση) καθώς 

και των βενθικών οργανισμών που ζουν σε αυτό.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Δειγματοληψία ιζήματος με τη χρήση «αρπάγης» για τον ποιοτικό προσδιορισμό του ιζήματος (χημική σύσταση) καθώς και 

των βενθικών οργανισμών που ζουν σε αυτό. Δείγμα του περιεχομένου (ίζημα) της «αρπάγης».



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Το περιεχόμενο (ίζημα) της «αρπάγης» φιλτράρεται (κόσκινα διαφορετικών διαμετρημάτων)



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Μετά  το φιλτράρισμα (κόσκινα διαφορετικών διαμετρημάτων) οι βενθικοί οργανισμοί τοποθετούνται ανά είδος για τον ποιοτικό 

(αναγνώριση του είδους) και τον ποσοτικό (αριθμός/είδος) προσδιορισμό τους



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Το περιεχόμενο ίζημα της «αρπάγης» συλλέγεται σε δοχεία προκειμένου τα δείγματα να αναλυθούν ως προς τη χημική τους σύνθεση.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Η χρήση βαθυσκάφους επιτρέπει πλέον την οπτική αναγνώριση του βυθού και την αντίστοιχη δειγματοληψία σε περιοχές 

με δυσπρόσιτο βάθος.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.

Η οπτική αναγνώριση του βυθού μας δίνει πληροφορίες για τη χλωρίδα αλλά και ο δυναμικό οξειδοαναγωγής του ιζήματος.



Δυναμικό οξειδοαναγωγής (εφόσον είναι αρνητικό έχουμε αναερόβιες συνθήκες)

A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Δειγματοληψία στήλης ιζήματος (μέθοδος λήψης «καρότου») για τον προσδιορισμό της οργανικής ύλης που επικάθεται στο βυθό 

και τη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών εξαιτίας της αποσύνθεσής της. Η συσκευή (σωλήνας) βυθίζεται καθέτως στον πυθμένα 

και μας δίνει αδιατάρακτο δείγμα του, κατά βάθος.

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάτω από τον 

κλωβό

25 μ. από τον 

κλωβό

Σημείο 

αναφοράς 

μακριά από 

τον κλωβό

A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Δείγματα στήλης ιζήματος (μέθοδος λήψης «καρότου»). Οι σκούρες εναποθέσεις υποδεικνύουν αναερόβιες συνθήκες.  

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.



A.5.3 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η δημιουργία αναερόβιου περιβάλλοντος προκαλεί την αυτό-τοξίκωση των ιχθυοκαλλιεργειών και τον θάνατο των ιχθύων. 

5.3.1 Πλαγκτονικοί και βενθικοί οργανισμοί.



5.3.2 Η αρπαγή (predation).

Κάλυψη του ιχθυοκλωβού με δίκτυ για την αποτροπή της 

αρπαγής των ιχθύων από θαλασσοπούλια.

Παρουσία ποικίλων θηρευτών 

Κατασκευή ανθεκτικών εγκαταστάσεων 

σε επιθέσεις θηρευτών



5.3.3 Περιβαλλοντικά νοσήματα

Ερυθροδερματίτιδα του κυπρίνου

Νόσος των φυσσαλίδων

Ομαδικός θάνατος ιχθύων εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου


