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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Η Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων (2000/60/EK) (ΕΕ 2000) 

µεταξύ των άλλων υποχρεώνει τα κράτη µέλη να έχουν σε τουλάχιστον καλή χηµική 

κατάσταση τα υπόγεια ύδατα και σε καλή οικολογική κατάσταση τα ποτάµια, τις λίµνες, 

τα µεταβατικά και τα παράκτια ύδατά τους µέχρι το 2015. Τα κράτη µέλη είναι 

υποχρεωµένα να προχωρήσουν σε µια σειρά θεσµικών µέτρων, µεταξύ των οποίων είναι 

να υποδείξουν τους αρµόδιους διαχειριστικούς φορείς, να καθορίσουν τις λεκάνες 

απορροής, να αναφέρουν σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, τις 

πιέσεις που ασκούνται και τις επιπτώσεις µέσα σ’αυτές, να κάνουν οικονοµική ανάλυση 

για τις χρήσεις του νερού ανά λεκάνη απορροής, να εγκαταστήσουν δίκτυο 

παρακολούθησης, να αναγνωρίσουν τους ποιοτικούς στόχους της παρακολούθησης κ.λπ. 

Οι αρµόδιοι φορείς καλούνται στη συνέχεια, µεταξύ άλλων, να αναλάβουν την 

παρακολούθηση και να εκπονήσουν Διαχειριστικά Σχέδια σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής. Η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτινων όγκων, θα 

πρέπει να γίνει µε βάση υδροµορφολογικές, φυσικοχηµικές και βιολογικές παραµέτρους.  

    Προκειµένου τα κράτη µέλη να αναφέρουν την κατάσταση που βρίσκονται τα ύδατά 

τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει τα επιφανειακά φυσικά νερά (ποτάµια, λίµνες, 

µεταβατικά και παράκτια) να διακριθούν σε επιµέρους υδάτινα συστήµατα (water 

bodies). Η διάκριση αυτή θα στηριχτεί σε κριτήρια όπως φυσικά (γεωγραφικά, 

υδρολογικά), τυπολογίας, βάσει του Συστήµατος Α ή Β (βλ. Παράρτηµα ΙΙ Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ), ποιότητας και του καθεστώτος προστασίας τους. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που ελλοχεύει κίνδυνος για τη µη ολοκλήρωση του στόχου, περί καλής 

κατάστασης έως το 2015, σε κάποια υδάτινα συστήµατα θα πρέπει να λαµβάνονται 

ειδικά διαχειριστικά µέτρα για τη βελτίωση και αποκατάσταση της οικολογικής τους 

ποιότητας. Η οικολογική ποιότητα και η κατάσταση των ποταµών µετρούν την απόκλιση 
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από την οικολογική ακεραιότητα του συστήµατος, η οποία εκφράζεται από ένα 

ισορροπηµένο, ολοκληρωµένο και προσαρµόσιµο σύστηµα µε µεγάλο εύρος βιολογικών 

στοιχείων (ειδών, κοινωνιών) και βιολογικών διεργασιών (µεταλλάξεων, 

αλληλεπιδράσεων κ.ά.) όντας αποτέλεσµα εξελικτικών και βιογεωγραφικών διαδικασιών 

(Λαζαρίδου Μ., 2001). Η εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης γίνεται µε συνδυασµό 

του προσδιορισµού της ποιότητας του νερού και των ενδιαιτηµάτων, προκειµένου να 

συνδεθούν οι φυσικές διαδικασίες µε ερµηνεύσιµες βιολογικές.  

    Μέχρι σήµερα η ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα είναι ταυτισµένη µε τα φυσικά 

και τα χηµικά χαρακτηριστικά του νερού και η παρακολούθηση γίνεται χρησιµοποιώντας 

µόνο αυτά τα χαρακτηριστικά (π.χ. παροχή, θερµοκρασία νερού, διαλυµένο οξυγόνο, 

συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων κ.ά.). Επίσης, όλοι οι νόµοι που αφορούν στην 

ποιότητα του νερού για πόση, κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και αλιεία 

οστρακοειδών, αναφέρονται µόνο σε φυσικές, χηµικές ή και µικροβιολογικές 

παραµέτρους, θεσπίζοντας τα επιτρεπτά όρια αυτών. Σήµερα, σύµφωνα µε την Οδηγία 

για τα νερά 2000/60/ΕΚ, δίνεται έ µφαση και στα βιολογικά στοιχεία, ενώ οι 

φυσικοχηµικές παράµετροι ποιότητας νερού εξακολουθούν να θεωρούνται απαραίτητες, 

αλλά εξετάζονται στο βαθµό που αυτές δικαιολογούν την ακεραιότητα του 

οικοσυστήµατος. Οι έρευνες για την οικολογία των ποταµών της Ελλάδας είναι σχετικά 

πρόσφατες, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες είναι αποσπασµατικές γιατί αφορούν σε 

συγκεκριµένες ταξινοµικές ο µάδες και σε συγκεκριµένες λεκάνες απορροής (π.χ.  

Lazaridou-Dimitriadou, 2002: M., Koukoumides et al., 2004: Lekka et al., 2004: 

Skoulikidis et al., 2004: Ilia et al., 2005: Chatzinikolaou et al., 2006: Οικονόµου και 

συν., 2007: Chatzinikolaou et al., 2008: Argyroudi et al., 2008). Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

ορίζει πως οι βιολογικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 

παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας του νερού των ποταµών είναι τα ψάρια, τα 
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βενθικά µακροασπόνδυλα, το φυτοπλαγκτό, τα διάτοµα και τα µακρόφυτα (υδρόβια 

φυτά).  

    Στην Ελλάδα, µόλις τα τελευταία 20 χρόνια ξεκίνησαν έρευνες µε τη χρήση 

βιολογικών παραµέτρων για την εκτίµηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων 

σύµφωνα µε την έκθεση του Stanley (1987) στον Διεθνή Οργανισµό Υγείας. Σύµφωνα 

µε την έρευνα των Herring et al., 2006, (Χατζηνικολάου, 2007), στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού προγράµµατος STAR, για την εφαρµοσιµότητα των βιολογικών 

παραµέτρων παρακολούθησης στους ποταµούς ως προς το είδος παρακολούθησης, το 

είδος διαταραχής, τον τύπο του ποταµού, την εποχικότητα και την ταξινοµική σύσταση 

των οργανισµών, προτείνονται ως πιο αξιόπιστα τα διάτοµα και τα βενθικά 

µακροασπόνδυλα. Τα βενθικά µακροασπόνδυλα είναι και το µοναδικό από τα βιολογικά 

στοιχεία που συµµετείχε από την Ελλάδα στην άσκηση διαβαθµονόµισης 

(intercalibration) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρτεµιάδου, 2007).  

    Η κυριότερη επιβάρυνση που αντιµετωπίζουν οι υπόγειοι υδροφορείς της περιοχής 

µελέτης είναι τα νιτρικά, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λίπανση των 

καλλιεργειών. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών ενδέχεται να οφείλονται αφενός 

στη γεωµορφολογία του εδάφους και αφετέρου στην ποσότητα των υπόγειων 

αποθεµάτων που ε µφανίζονται µειωµένα σε ορισµένες περιοχές. Επίσης, ενδέχεται οι 

κύριοι ρυπαντές (ΝΟ2 και ΝΗ4) που οξειδώνονται σε νιτρικά, λόγω της σχετικά µικρής 

ταχύτητας διήθησής τους να µην έχουν φτάσει ακόµα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 

από όπου υδρεύονται οι κοινότητες. Στην περίπτωση αυτή, αναµένεται µια αύξηση της 

ποσότητας των νιτρικών στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής τα προσεχή έτη. 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παραµέτρους, οι συγκεντρώσεις τους µπορούν να 

θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η 

εντατική καλλιέργεια της Θεσσαλικής πεδιάδας και η ολοένα αυξανόµενη χρήση 
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λιπασµάτων και άλλων σκευασµάτων, επιβαρύνει τα υπόγεια νερά και υποβαθµίζει την 

ποιότητά τους.  

    Από τα στοιχεία της παρούσας µελέτης προκύπτει ότ ι η φυτοκάλυψη στην περιοχή 

είναι ικανοποιητική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπου η ανθρώπινη επέµβαση υπήρξε 

καταλυτική για τον τόπο. Η βλάστηση της περιοχής είναι η τυπική που συναντάται στα 

ποτάµια και παραποτάµια οικοσυστήµατα. Τα παρόχθια οικοσυστήµατα, τα 

οικοσυστήµατα πλατάνου, αλλά και τα δασικά οικοσυστήµατα της λεκάνης απορροής 

του ποταµού Καλέντζη απαντώνται και στον ποταµό Πηνειό, όπως ο  Χατζηνικολάου 

(2007) αναφέρει στην εργασία του <<Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην 

ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταµών της Ελλάδας. Ο Πηνειός (Θεσσαλίας) 

ως ειδική περίπτωση µελέτης>>. 

    Η εξέταση των φυσικοχηµικών παραµέτρων, των θρεπτικών συστατικών, των 

µετάλλων, των µικροβιολογικών παραµέτρων και των βενθικών µακροασπονδύλων, 

καθώς και τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν στη συνέχεια, µέχρι στιγµής είναι 

ικανοποιητικά. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι ο ποταµός είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς 

δέχεται ρύπανση σε καθηµερινή βάση και ενδεχοµένως ακόµα τα ρυπαντικά φορτία που 

δέχεται να είναι µέσα στα όρια του αυτοκαθαρισµού του. Το ίδιο, όµως, δε συµβαίνει µε 

τον Πηνειό, ο οποίος έχει από τις υψηλότερες τιµές συγκεντρώσεων BOD και νιτρικών 

στην Ελλάδα. Το πεδινό τµήµα του δέχεται τον κύριο όγκο των ρυπαντικών φορτίων που 

παράγονται στη λεκάνη απορροής. Άλλωστε, το πεδινό του τµήµα έχει ήδη 

χαρακτηριστεί από την Ευρωπαική Ένωση ως περιοχή ευαίσθητη στη νιτρορύπανση που 

προέρχεται από αγροτικές πηγές.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

    Μια απλή χηµική ένωση δύο ατόµων υδρογόνου µε ένα άτοµο οξυγόνου συνιστά την 

πιο σηµαντική ουσία για τη ζωή, το νερό (Η2Ο). Απλό στη δοµή, αλλά πολυδιάστατο στη 

χρήση του (από θεµελιώδες συστατικό όλων των ζωντανών οργανισµών έως ρυθµιστής 

κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών για την ανάπτυξη και ευηµερία των 

ανθρώπινων κοινωνιών), το νερό αποτελεί το συστατικό από το οποίο ξεκίνησε η ζωή 

και ακόµα εξελίσεται σε άµεση σχέση µε αυτό. Αν και η ποσότητά του στον πλανήτη 

φαίνεται να είναι τεράστια (75% της έκτασης της γής είναι υδάτινη επιφάνεια), δεν είναι 

όλο άµεσα διαθέσιµο στους περισσότερους ζωντανούς οργανισµούς για την εκτέλεση 

των βιολογικών λειτουργιών τους. Το 97% είναι θαλασσινό νερό, το 2% είναι πάγοι και 

µόλις το 1% περίπου της συνολικής ποσότητάς του βρίσκεται στους ποταµούς και τις 

λίµνες ή στην ατµόσφαιρα. Η ανανεώσιµη ποσότητα του γλυκού νερού στην επιφάνεια 

της ξηράς µαζί µε τους ατµοσφαιρικούς υδρατµούς, αποτελούν σχεδόν το 0,009% των 

υδάτων του πλανήτη και κατανέµονται ανοµοιόµορφα στις διάφορες περιοχές του 

(Λαζαρίδου Μ., 2001).  

    O άνθρωπος εξαρτάται από το νερό άµεσα, τόσο για να ικανοποιήσει τις βιολογικές 

του ανάγκες, όσο και για να εξελιχθεί ως κοινωνικό ον και να παράγει πολιτισµό. Η 

ιστορία καταδεικνύει ότι µεγάλοι αρχαίοι πολιτισµοί είχαν αναπτυχθεί σε άµεση σχέση 

µε το υγρό στοιχείο, πολλοί από αυτούς µάλιστα δίπλα σε ποταµούς. Η ευεργετική 

επίδραση των ποταµών υµνήθηκε στους διάφορους πολιτισµούς τόσο µέσω της τέχνης, 

όσο και µέσω της θρησκείας.Οι ποταµοί αποτελούν ένα από τα πλέον δυναµικά 

συστήµατα της φύσης. Ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται τους ποταµούς εδώ και εκατοντάδες 

χρόνια για διάφορους σκοπούς. Υδροδοτεί οικισµούς, αρδεύει καλλιεργούµενες 

εκτάσεις, καλλιεργεί οργανισµούς, µετακινείται ο  ίδιος αλλά και µεταφέρει διάφορα 
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υλικά από περιοχή σε περιοχή, αποµακρύνει µε τη βοήθειά τους απόβλητα και λύµατα, 

παράγει ενέργεια, ψυχαγωγείται. Ένα ποτάµιο σύστηµα µιας περιοχής µπορεί να 

παροµοιαστεί µε το κυκλοφορικό σύστηµα ενός οργανισµού. Εάν αυτό δεν είναι υγιές 

και δε λειτουργεί σωστά, ο  οργανισµός πάσχει, ασθενεί, οπότε και η ευηµερία της 

περιοχής παύει. 

    Η συγγραφή της παρούσης µεταπτυχιακής διατριβής, στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος << Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος >> του Τµήµατος 

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, της σχολής Γεωπονικών 

Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, έχει ως σκοπό να αποτυπώσει και να 

αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στον ποταµό Καλέντζη και στο 

ευρύτερο φυσικό του περιβάλλον, να εξάγει συµπεράσµατα χρήσιµα για την ποιότητα 

του νερού του, µέσα απο αναλύσεις, µετρήσεις και βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και 

να δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την υδατοπαροχή του ποταµού. 

    Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο (Εισαγωγή), γίνεται µια γενική αναφορά στην 

περιοχή µελέτης και σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, προκειµένου να κατανοηθεί η 

ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης φυσικής περιοχής. Επίσης, γίνεται λόγος για τα 

πληµµυρικά φαινόµενα που παρουσιάστηκαν στην περιοχή και ήταν εξαιρετικά 

σηµαντικά και καταστροφικά κατά το παρελθόν.  

    Στο δεύτερο κεφάλαιο (Περιοχή Έρευνας), αναφέρονται και αναλύονται όλα τα 

στοιχεία που συνθέτουν την πολυµορφία της περιοχής αυτής, καθώς και το βιοτικό και 

αβιοτικό περιβάλλον της. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο (Υλικά και Μέθοδοι), γίνεται λεπτοµερής ανάλυση του τρόπου 

εργασίας για τη συλλογή στοιχείων υπαίθρου, µε έ µφαση στη συλλογή βενθικών 

µακροασπόνδυλων από όπου εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα ως προς την 

ποιότητα του νερού του ποταµού.  
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    Στο τέταρτο κεφάλαιο (Αποτελέσµατα), παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την 

ανάλυση και αξιολόγηση των µετρήσεων, παρατηρήσεων και βιβλιογραφικών 

αναφορών, µε βάση τα οποία δίδεται µια ολοκληρωµένη εικόνα της σηµερινής 

κατάστασης στον ποταµό Καλέντζη.  

    Στο τελευταίο κεφάλαιο (Συζήτηση), γίνεται µια συνολική εκτίµηση της κατάστασης 

του ποταµού, που αφορά τόσο στην ποσότητα του νερού, όσο και στην ποιότητά του και 

εντοπίζονται τα υφιστάµενα προβλήµατα. Τέλος προτείνονται µέτρα που θα µπορούσαν 

να ληφθούν για να εξασφαλίσουν την ύπαρξη και ευεργετική λειτουργία του ποτάµιου 

οικοσυστήµατος.   

    Για τον ποταµό Καλέντζη, ειδικά, δεν έχουν γίνει εξειδικευµένες µελέτες. Έχουν όµως 

γίνει γενικά για τα ποτάµια της Θεσσαλίας. Έτσι, το 1996 πραγµατοποιήθηκε η µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα αντιπληµµυρικά έργα στους ποταµούς Καλέντζη, 

Λείψιµο, Καράµπαλη κ.λπ. στη Θεσσαλία από τους κ. Κ. Πιστρίκα, Ν. Παπαδόπουλο, Α. 

Στάµου, Στ. Βέργο και Δ. Μπουσµπούρα, η οποία ανέδειξε τα σηµαντικά πληµµυρικά 

προβλήµατα των ποταµών και πρότεινε, κυρίως, τεχνικά έργα για την επίλυσή τους. Ο 

Χατζηνικολάου (2007) στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής για τον Πηνειό, 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι προκειµένου να επιτευχθεί τουλάχιστον καλή οικολογική 

ποιότητα των νερών στον Πηνειό, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, θα 

πρέπει να περιοριστούν τα ρυπαντικά φορτία που εισέρχονται στον ποταµό και να δοθεί 

προτεραιότητα στα έργα αποκατάστασης των πιο υποβαθµισµένων τµηµάτων του 

ποταµού που στερούνται της ικανότητας αυτοκαθαρισµού, ο  οποίος πρέπει να αποτελεί 

απώτερο στόχο αποκατάστασης.    
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1.2 Εκτίµηση των συνθηκών που επικρατούν στους ποταµούς  

    Η οικολογική ακεραιότητα των ποταµών αναφέρεται στις συνθήκες εκείνες κατά τις 

οποίες η  χλωρίδα και η πανίδα τους είναι αποτέλεσµα των εξελικτικών και 

βιογεωγραφικών διαδικασιών και αποτελούν ένα ισορροπηµένο, ολοκληρωµένο και 

προσαρµόσιµο σύστηµα µε µεγάλο εύρος βιολογικών στοιχείων και διεργασιών. Τέτοιες 

συνθήκες είναι ανεπηρέαστες από ανθρώπινες δραστηριότητες ή επηρεάζονται ελάχιστα 

και συχνά περιγράφονται ως συνθήκες αναφοράς (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).  

    Από την άλλη πλευρά, ως ρύπανση των ποταµών (και γενικότερα του νερού) ορίζεται 

η άµεση ή έµµεση εισαγωγή ουσιών και θερµότητας στο νερό, ικανών να απειλήσουν 

την ανθρώπινη υγεία ή την ποιότητα του περιβάλλοντος, να προκαλέσουν υλικές ζηµιές 

ή και να βλάψουν και να παρέµβουν σε διάφορες λειτουργίες, καθώς και στις νόµιµες 

χρήσεις του νερού (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Όλες οι ενδιάµεσες καταστάσεις µεταξύ των 

συνθηκών αναφοράς και των συνθηκών έντονης ρύπανσης, όπου δεν επιβιώνουν 

ζωντανοί οργανισµοί, βαθµονοµούνται σε κλίµακα που αναφέρεται ως οικολογική 

κατάσταση  ή  οικολογική ποιότητα των ποταµών.  

 

1.2.1 Φυσικές και χηµικές παράµετροι 

    Για πολλά χρόνια η οικολογική ποιότητα των ποταµών ήταν ταυτισµένη στην πράξη 

µε τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του νερού και η συστηµατική παρακολουθησή 

της περιελάµβανε τη µελέτη αυτών των χαρακτηριστικών (παροχή, ροή, θερµοκρασία, 

διαλυµένο οξυγόνο, συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων, κ.ά.). Είναι ενδεικτικό ότι 

παλαιότερα οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούσαν στην ποιότητα του νερού για 

κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά, αλιεία οστρακοειδών και πόση 

[αντιστοίχως Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ (ακόµα σε ισχύ), 78/659/ΕΟΚ (ακόµα σε ισχύ), 

79/923/ΕΟΚ (ακόµα σε ισχύ), 80/778/ΕΟΚ (καταργήθηκε)] αναφέρονταν µόνο σε 
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φυσικές, χηµικές και µικροβιολογικές παραµέτρους, θεσπίζοντας ανώτερα ή κατώτερα 

επιτρεπτά όρια αυτών. Σήµερα, οι µετρήσεις των φυσικών και χηµικών παραµέτρων 

εξακολουθούν να θεωρούνται απαραίτητες για την απόκτηση ολοκληρωµένης εκτίµησης 

της κατάστασης ενός ποταµού και αποτελούν τµήµατα διαφόρων φυσικοχηµικών 

δεικτών ποιότητας νερού (Αρτεµιάδου και Λαζαρίδου, 2005). Ωστόσο, στην 

παρακολούθηση της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων λαµβάνονται υπόψη κυρίως ως 

υποστηρικτικοί παράγοντες για την πανίδα και τη χλωρίδα του κάθε ποταµού (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ).  

 

1.2.2 Βιολογικά στοιχεία 

    Η ιστορία της εκτίµησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων µε βάση τους ζωντανούς 

οργανισµούς, ξεκινά από το 19ο αιώνα, όταν διάφοροι ερευνητές παρατήρησαν ότι άλλοι 

οργανισµοί υπάρχουν σε ρυπασµένα ρέοντα ύδατα και άλλοι σε καθαρά. Η 

χρησιµοποίηση οργανισµών για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των 

επιφανειακών υδάτων έναντι των φυσικοχηµικών παραµέτρων παρουσιάζει ορισµένα 

πλεονεκτήµατα (Αρτεµιάδου και Λαζαρίδου, 2005), όπως: 

α) Οι οργανισµοί επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υδάτινο περιβάλλον), 

τις καταγράφουν για αρκετό χρονικό διάστηµα και δίνουν πληροφορίες για 

αποσπασµατικές διαταραχές. Αντιθέτως, οι φυσικές και χηµικές παράµετροι του νερού 

παρέχουν πληροφορίες µόνο τη στιγµή της δειγµατοληψίας, µε αποτέλεσµα να είναι 

απαραίτητες πολλές δειγµατοληψίες, ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη εκτίµηση της 

κατάστασης των υδάτων.  

β) Η µελέτη των βιολογικών στοιχείων µπορεί να δώσει πληροφορίες για συνθήκες 

τοξικής, µέτριας ή και µικρής έντασης ρύπανσης, για τις οποίες οι µετρήσεις ρουτίνας 

φυσικών και χηµικών παραµέτρων δεν είναι επαρκείς.  
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γ) Όταν µελετώνται βιολογικά στοιχεία εκτιµάται απευθείας η επίδραση της ρύπανσης 

πάνω στους ζωντανούς οργανισµούς, ενώ τα αποτελέσµατα των φυσικών και χηµικών 

µεθόδων πρέπει να ερµηνευτούν σε βιολογική βάση.  

δ) Οι κοινωνίες των οργανισµών καταγράφουν το αποτέλεσµα από την επίδραση πολλών 

ρύπων.  

ε) Τα όρια που θέτουν οι χηµικές και φυσικές µέθοδοι δεν επαρκούν, όταν η αξία της 

οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών υδάτων επεκτείνεται και πέρα απο τη χρήση 

τους για ύδρευση, άρδευση και βιοµηχανική χρήση, έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνεται η 

αισθητική και οικολογική διάσταση.  

    Έως σήµερα έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες ταξινοµικές ο µάδες ζωντανών 

οργανισµών, όπως βακτήρια, πρωτόζωα, µακρόφυτα, βενθικά µακροασπόνδυλα και 

ψάρια για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών υδάτων. Από αυτές 

τα ψάρια συνεχώς κερδίζουν έδαφος στην επιστηµονική κοινότητα για την 

καταλληλότητά τους στην ολοκληρωµένη εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των 

εσωτερικών υδάτων. Τα βενθικά µακροασπόνδυλα, ό µως, είναι οι οργανισµοί εκείνοι 

που συνδυάζουν τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και τα λιγότερα µειονεκτήµατα για την 

παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των ποταµών. Η χρήση τους ξεκίνησε από 

τις ΗΠΑ (De Pauw and Vanhooren, 1983: Metcalfe, 1989), γρήγορα, όµως, εξαπλώθηκε 

και στην Ευρώπη, µε αποτέλεσµα σήµερα να αποτελούν το βιολογικό εκείνο στοιχείο για 

το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα δεδοµένα για την εκτίµηση της οικολογικής 

ποιότητας των ποταµών (Buffani et al., 2005: Αρτεµιάδου και Λαζαρίδου, 2005). 

    Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να γίνει µια ανάλυση και εκτίµηση της 

κατάστασης που υφίσταται σήµερα στην περιοχή µελέτης, καθώς και στην ευρύτερη 

περιοχή του περιβάλλοντος του ποταµού Καλέντζη. Στόχος είναι πέρα από την 

αποτύπωση της παρούσας κατάστασης να εντοπιστούν τα προβλήµατα του 
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οικοσυστήµατος του ποταµού και να µπορέσουµε έτσι να προτείνουµε λύσεις τόσο για 

την προστασία του ποταµού, όσο και του γενικότερου περιβάλλοντος. 

     Ο Θεσσαλικός κάµπος είναι από τις περιοχές της χώρας µας που δέχτηκε τις πλέον 

εκτεταµένες και έντονες ανθρώπινες επεµβάσεις, ο ι οποίες χρονολογούνται από τα 

προιστορικά χρόνια και φθάνουν, µε διαρκώς εντεινόµενους ρυθµούς, µέχρι τις µέρες 

µας. Κορυφώνονται ωστόσο και ολοκληρώνονται κατά τον προηγούµενο αιώνα µε 

αποξηράνσεις λιµνών και ελωδών θέσεων, απαλλοτριώσεις και γενικά µετατροπή κάθε 

κατάλληλης για καλλιέργεια έκτασης σε γεωργική γη.  Σήµερα στο Θεσσαλικό κάµπο οι 

χρήσεις γης περιορίζονται σε γεωργικά καλλιεργούµενα εδάφη, σε βοσκούµενες 

εκτάσεις, σε οικισµούς και µια στενή λουρίδα παραποτάµιας βλάστησης κατά µήκος του 

Πηνειού και των παραποτάµων του. Ο ποταµός Καλέντζης είναι ένας από τους 

σηµαντικούς παραπόταµους του Πηνειού ο  οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή του 

Ελους Μεταµόρφωσης. Σύµφωνα µε τη διεθνώς πλέον ολιστική προσέγγιση, το τοπίο 

οφείλει να εξετάζεται ώς σύνολο και όχι ξεκοµµένο κατά τµήµατα – αστικό, γεωργικό, 

φυσικό, γεωλογικό και δασικό.  
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Γενικές πληροφορίες – Περιγραφή της περιοχής µελέτης 

    Ο νοµός Καρδίτσας, στον οποίο ο ποταµός Καλέντζης ανήκει, είναι από τους λιγότερο 

ανεπτυγµένους νοµούς της χώρας. Οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξής 

του σύµφωνα µε το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πιστρίκας και συν., 1996), είναι:  

• Η µορφολογία του εδάφους, που κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές 

δηµιουργεί δυσχέρειες στο κόστος και στην κατασκευή των έργων υποδοµής. 

• Ο µικρός και πλέον πολυτεµαχισµένος γεωργικός κλήρος – µε εξαίρεση τις 

ιδιοκτησίες που υπέστησαν αγροτικό αναδασµό, η µείωση του ζωικού κεφαλαίου, η 

περιορισµένη ανάπτυξη της δασοπονίας και η ανεπαρκής οργάνωση της εµπορίας των 

γεωκτηνοτροφικών προιόντων. 

• Η έλλειψη επαρκούς αποστραγγιστικού δικτύου και η µη ορθολογική 

οργάνωση των βοσκοτόπων. 

• Η έλλειψη µονάδων µεταποίησης βιοµηχανικών προιόντων, παρά τη µεγάλη 

παραγωγή του πρωτογενή τοµέα και την ύπαρξη άνεργου εργατικού δυναµικού. 

• Ο µη καθορισµός ειδικών κινήτρων στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου. 

• Οι επενδυτικές και οργανωτικές ανεπάρκειες του τουριστικού τοµέα. 

     Ένα σηµαντικό γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την 

κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη της περιοχής, ήταν η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Ν. 

Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Από τη συνολική έκταση του νοµού (2.636 

km2) η καλλιεργούµενη γη καταλαµβάνει το 42%, από το οποίο το 54% αρδεύεται. Η 

γεωργία και γενικότερα ο πρωτογενής τοµέας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος, 

σε αντίθεση πάντα µε το δευτερογενή και τον τριτογενή παραγωγικό τοµέα που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλή ανάπτυξη. 
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 2.2 Γεωγραφική θέση 

    Ο ποταµός Καλέντζης είναι διευθετηµένος από την εκβολή του στον ποταµό Ενιπέα 

κοντά στο Βλοχό µέχρι τη συµβολή του συλλεκτήρα ΙΙ.10 (εκτροπή Λείψιµου), αµέσως 

ανάντη της σιδηροδροµικής γραµµής Καλαµπάκας – Βόλου, τοποθετηµένος στη Δυτική 

Θεσσαλία (Εικ. 2.1). Διαθέτει εκατέρωθεν αναχώµατα σε όλο του το µήκος, εκτός από 

την περιοχή συµβολής του ποταµού Καράµπαλη, όπου υπάρχει µόνο το δεξιό ανάχωµα 

του Καλέντζη και το αριστερό του Καράµπαλη. Το δεξιό ανάχωµα είναι υψηλότερο του 

αριστερού, διότι προστατεύει και τις κατοικηµένες περιοχές της κλειστής λεκάνης 

Μεταµόρφωσης. Κατά µήκος του ποταµού υπάρχουν 5 γέφυρες.   

 

2.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήσεις γης 

     Οι χρήσεις γης αντικατοπτρίζουν στο χώρο την παραγωγική δοµή που αναπτύσσεται 

σε αυτόν. Η εικόνα που παρουσιάζουν είναι ουσιαστικά ανάλογη της παραγωγικής και η 

περιοχή µελέτης δεν αποτελεί εξαίρεση. Για την ακριβέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων 

πάνω στην κατανοµή των δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής µελέτης του ποταµού 

ακολουθήθηκε η µεθοδολογία χαρτογράφησης των γαιών κατά κύριες κατηγορίες, 

χρησιµοποιώντας ως εργαλείο τους χάρτες CORINE τους οποίους παρέχει ο  ΟΚΧΕ 

(Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας). Οι χάρτες αυτοί 

δηµιουργήθηκαν µε τη µέθοδο της φωτοερµηνείας από δορυφορικές εικόνες (Πιστρίκας 

και συν., 1996) 

    Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι  καλλιεργούµενες εκτάσεις στο Ν. Καρδίτσας 

συναντώνται σε ποσοστό 41,76%,  ενώ στην περιοχή µελέτης σε ποσοστό 57,60%, οι 

βοσκότοποι σε ποσοστό 24,73% για το νοµό και 10,98% για την περιοχή µελέτης και τα 

δάση σε ποσοστό 23,79% και 11,42%, αντίστοιχα. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στην 
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περιοχή µελέτης οι καλλιεργούµενες εκτάσεις εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό, 

ενώ τα δάση και οι βοσκότοποι σε µικρότερο σε σχέση µε το νοµό.  

• Η καλλιεργούµενη γη, η οποία καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο ποσοστό της 

περιοχής, χαρακτηρίζεται υψηλής παραγωγικότητας διότι σε ένα µεγάλο ποσοστό τηε 

έκτασής της είναι αρδευόµενη και τα εδάφη της έχουν προκύψει από προσχώσεις και 

αποξηράνσεις και εποµένως είναι εύφορα.  

• Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις βρίσκονται, κυρίως, στο ηµιορεινό τµήµα της 

περιοχής. 

• Όσον αφορά στην οικιστική χρήση της περιοχής, συνίσταται βασικά από 

οικισµούς πρώτης κατοικίας, οι οποίοι εκτείνονται διάσπαρτοι σε όλη την ευρύτερη 

περιοχή µελέτης. 

• Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν, επίσης, µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνικές 

µονάδες. Η πιο σηµαντική µονάδα είναι η ΒΙΟΠΑΛ ΑΕ- εκκοκιστήριο βάµβακος στον 

Παλαµά.  

• Στη λεκάνη απορροής του ποταµού ισχύει ΖΟΕ. Στόχος είναι να εµποδιστεί η 

απρογραµµάτιστη δόµηση και να προστατευτούν οι ευαίσθητες περιοχές της γεωργικής 

γης, των δασικών εκτάσεων και της παραποτάµιας ζώνης από την άναρχη ανάπτυξη. 

Μέσα στα όρια της ΖΟΕ καθορίστικαν 5 ζώνες για τις οποίες ισχύει συγκεκριµένο 

κατώτατο όριο κατάτµησης, συγκεκριµένες χρήσεις γής, όροι και περιορισµοί δόµησης. 
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Εικόνα 2.1: Θέση ποταµού.(Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. (ΑΝΚΑ Α.Ε.) 
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2.4 Ιστορικό πληµµυρικών φαινοµένων της ευρύτερης περιοχής της θεσσαλικής 

πεδιάδας 

    Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1930, η θεσσαλική πεδιάδα και κυρίως το δυτικό 

τµήµα της, πλήτονταν από πληµµύρες οι  οποίες κατακλύζοντας περιοχές, αφενός µεν 

κατέστρεφαν γεωργικές εκτάσεις και οικισµούς, αφετέρου δηµιουργούσαν έλη ή 

τροφοδοτούσαν τα υφιστάµενα, µε αποτέλεσµα η ελονοσία – κυρίως τη δεκαετία του 

1940 – να αποτελεί µάστιγα της περιοχής. Το ελληνικό κράτος από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα για την αντιµετώπιση των πληµµυρικών προβληµάτων της 

θεσσαλικής πεδιάδας, κάλεσε ξένους τεχνικούς όπως τον Ιταλό µηχανικό Nobile, τις 

αγγλικές εταιρίες J. Jackson, M. Macdonald κ.λπ. Τελικά το 1934 ανατέθηκε στην 

αγγλική εταιρία ΒΟΟΤ η µελέτη και κατασκευή όλων των αντιπληµµυρικών έργων της 

θεσσαλικής πεδιάδας. Η κατασκευή των έργων διεκόπει κατά τη διάρκεια του 

Β΄παγκοσµίου πολέµου και συνεχίστηκε µετά το τέλος του, µέχρι το 1961, που 

ολοκληρώθηκαν, µε την αποξήρανση τ ης λίµνης Κάρλας. Τα έργα αυτά, όπως 

αποδείχθηκε, ανταποκρίθηκαν στον προορισµό τους, µέχρι της κατασκευής τµηµάτων 

του αποστραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου. Οι µεταγενέστερες τοπικές βελτιώσεις 

και συµπληρώσεις που προέκυψαν λόγω της κατασκευής του αποστραγγιστικού και 

αρδευτικού δικτύου, δεν εντάχθηκαν σε γενικότερο πλαίσιο για οριστική αντιµετώπιση 

του αντιπληµµυρικού προβλήµατος της περιοχής.  

    Στην πεδιάδα της Καρδίτσας υπάρχει εκτεταµένο υδρογραφικό δίκτυο διευθετηµένων 

ρευµάτων, συλλεκτήρων και τάφρων αποχέτευσης – αποστράγγισης. Οι σηµαντικότερες 

από τις πεδινές ροές είναι εγκιβωτισµένες µε αναχώµατα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

κλειστών λεκανών µεταξύ των διασυνδεθέντων αναχωµάτων, που κατακλύζονται 

εφόσον τα όµβρια – µέσω των δικτύων τους – δε βρίσκουν διέξοδο προς το βορρά, στον 

τελικό αποδέκτη τους τον Πηνειό. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στις χαµηλές 
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περιοχές των κλειστών λεκανών που περιβάλονται από τη νοητή γραµµή των οικισµών 

Κεραµίδι -  Πεδινό -  Κοσκινά - Παλαµά -  Φύλλο - Ιτέα – Βλοχό – Κεραµίδι, το φυσικό 

έδαφος είναι χαµηλότερο κατά 2,00 έως 2,50 m από την ανώτατη στάθµη πληµµύρας 

των ποταµών της περιοχής. Είναι λοιπόν προφανές ότι κάθε ρήξη αναχώµατος κατά τη 

διάρκεια πληµµυρικών παροχών προκαλεί κατακλύσεις των οικισµών (Πιστρίκας και 

συν., 1996) 

Οι συνιστώσες αιτίες του πληµµυρισµού σηµαντικών εκτάσεων της πεδινής περιοχής 

είναι: 

• Η ύπαρξη κλειστών λεκανών από τη διασύνδεση των αναχωµάτων των 

ρευµάτων, που οδηγούν στην απαίτηση εγκατάστασης αντλιοστασίων για την 

αποχέτευσή τους.  

• Η ανεπάρκεια κοιτών, κυρίως των υψηλών υδάτων των ρευµάτων και 

συλλεκτήρων.  

• Ο στραγγαλισµός της ροής στα ρεύµατα από τις υφιστάµενες γέφυρες µε 

ανεπαρκή ανοίγµατα και χαµηλά υψόµετρα. 

• Η κατασκευή πρόχειρων φραγµάτων στις κοίτες των ποταµών για την ταµίευση 

νερού και χρήση του για αρδευτικούς σκοπούς.  

• Η αναπτυχθείσα βλάστηση στις κοίτες των ποταµών, δηλαδή στους κύριους 

αγωγούς του υδρογραφικού δικτύου. 

• Η µεταβολή των συντελεστών απορροής από την κατασκευή των έργων 

αποχέτευσης – αποστράγγισης µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι άλλαξαν σηµαντικά οι 

συνθήκες φυτοκάλυψης λόγω εκχερσώσεων µε συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας 

απορροής. 
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2.4.1 Η πληµµύρα της 22ης – 23ης Οκτωβρίου 1994 

    Το 1992 έγινε η µελέτη µε τίτλο  << Οριστική Μελέτη Συµπληρωµατικών 

Αντιπληµµυρικών Έργων Πεδιάδων Καρδίτσας >> που ανατέθηκε το 1983 από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ στην τεχνική εταιρία µελετών <<ΥΔΡΕΤΜΕ Ο.Ε.>>. Στη µελέτη αυτή 

µεταξύ άλλων έγινε επεξεργασία του υλικού των βροχοµετρικών σταθµών της περιοχής, 

που αναφέρονταν σε περίοδο παρατηρήσεων 35 ετών (1950-1985), µε ακρότατες τιµές 

που φαίνονται στον Πίνακα 2.1, οδήγησε στα αποτελέσµατα, που φαίνονται στον Πίνακα 

2.2, για περιόδους επαναφοράς 25, 50, και 100 ετών.  

 

Πίνακας 2.1: Ακρότατες τιµές 35ετίας 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά 

24 ώρες 48 ώρες 

Σταθµός  

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

Ανάβρα 64 120 76 127 

Καρδίτσα 50 120 62 170 

Μετέωρα 69 134 80 175 

Ρεντίνα 72 113 94 192 

Σκοπιά 57 121 63 144 

 

Για να εκτιµηθεί το πόσο σπάνιες και εξαιρετικές ήταν οι συγκεκριµένες βροχοπτώσεις 

συγκρίθηκαν τα στοιχεία των βροχοµετρικών σταθµών της περιοχής κατά τη χρονική 

περίοδο 20-23 Οκτωβρίου 1994, (Πίν. 2.3), µε τις προηγούµενες µετρήσεις. 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 27 

Πίνακας 2.2: Τιµές περιόδου επαναφοράς 25, 50, και 100 ετών 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά 

24 ώρες 48 ώρες 

Σταθµός 

Τ=25 Τ=50 Τ=100 Τ=25 Τ=50 Τ=100 

Ανάβρα 113 122 131 132 141 150 

Καρδίτσα 114 125 136 140 154 168 

Μετέωρα 118 127 135 163 178 193 

Ρεντίνα 111 118 124 164 176 192 

Σκοπιά 126 139 151 159 176 192 

 

Πίνακας 2.3: Τιµές 20-23ης Οκτωβρίου 1994 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά. Σταθµός 

24 ώρες 48 ώρες 

Ανάβρα 160 248 

Καρδίτσα 230 287 

Μετέωρα 56 92 

Ρεντίνα 92 165 

Σκοπιά 95 176 

  

    Ειδικότερα στο βροχοµετρικό σταθµό Καρδίτσας καταγράφηκε ένταση 148 mm για 

12ωρη βροχόπτωση και 215 mm για 18ωρη βροχόπτωση, εντάσεις πρωτοφανείς για τα 

ελληνικά δεδοµένα οι οποίες κατά τον Paulhus (Πιστρίκας και συν., 1996), κατατάσονται 

στην κατηγορία των παγκοσµίων µεγίστων. Με όσα έχουν αναφερθεί, αν “θεοµηνία” 

είναι το φυσικό γεγονός που όταν εκδηλώνεται, µια παράµετρος παίρνει µια τιµή 

που δεν µπορούµε να προβλέψουµε, επεξεργαζόµενοι τα δεδοµένα που υπάρχουν, µε 

µεθόδους αποδεκτές από την επιστήµη και τις προδιαγραφές, τότε οι καταιγίδες της 
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21ης και 22ης Οκτωβρίου 1994 χαρακτηρίζονται ανεπιφύλακτα “θεοµηνία”. Τα 

παραπάνω περιστατικά δεν είναι τα µόνα ακραία που έχουν σηµειωθεί, καθώς, έχουµε 

την περίπτωση της Σάµου το 2001, µε ένταση 505 mm βροχόπτωσης σε 14 ώρες, του 

Βόλου το 2006, µε 220 mm σε 12 ώρες και αρκετά άλλα.  

 

2.4.2 Το “επεισόδιο” πληµµύρας στις 12/01/1997 στο Ν. Καρδίτσας 

    Το πληµµυρικό αυτό περιστατικό εστιάστηκε, κυρίως, στον ποταµό Καλέντζη. Στους 

Πίνακες 2.4 και 2.5, φαίνοται τα ύψη βροχής που παρατηρήθηκαν τη χρονική περίοδο 

1950-1986 στους βροχοµετρικούς σταθµούς Ανάβρας, Καρδίτσας, Ρεντίνας, (Πίν. 2.4), 

τα ύψη βροχής που παρατηρήθηκαν τον Οκτώβριο του 1994 (Πίν. 2.5), και τέλος τα ύψη 

βροχής που σηµειώθηκαν τον Ιανουάριο του 1997 (Πίν. 2.6).  

 

Πίνακας 2.4: Παρατηρηθέντα ύψη βροχής 1950-1986 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά 

24 ώρες 48 ώρες 

Σταθµός 

min max min max 

Ανάβρα 64 120 76 127 

Καρδίτσα 50 120 62 170 

Ρεντίνα 72 113 94 192 

 

Πίνακας 2.5: Παρατηρηθέντα ύψη βροχής τον Οκτώβριο 1994 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά Σταθµός 

24 ώρες 48 ώρες 

Ανάβρα 160 248 

Καρδίτσα 230 287 

Ρεντίνα 92 184 
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Πίνακας 2.6: Παρατηρηθέντα ύψη βροχής τον Ιανουάριο 1997 
Ύψος βροχής σε χιλιοστά Σταθµός 

24 ώρες 48 ώρες 

Ανάβρα 32 60 

Καρδίτσα 57 72 

Ρεντίνα 70 133 

 

    Γεγονός είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις των σοβαρών πληµµυρικών φαινοµένων 

που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλία, οι αιτίες είναι κοινές και καθόλου άγνωστες τόσο στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στον τοπικό πληθυσµό. Οι υψηλές απορροές στο ορεινό 

τµήµα των λεκανών απορροής, οι φερτές ύλες που υπάρχουν εκεί, τα φράγµατα που 

κατασκευάζονται στις χαµηλές κοίτες των ποταµών για ταµίευση νερού πρός αρδευτική 

χρήση, η ταπείνωση του ύψους των αναχωµάτων για δηµιουργία προσπελάσεων προς 

την κοίτη ή σε θέσεις γεφυρώσεων, η έλλειψη συντήρησης των ποταµών µε αποτέλεσµα 

τη µείωση της διατοµής τους, αλλά και η ατοµική συµπεριφορά που εστιάζεται στις κατά 

βούληση χωµατοληψίες και στην εναπόθεση κάθε είδους άχρηστων υλικών (δοχεία 

φυτοφαρµάκων, πλαστικές σακούλες κ.ά), είναι µόνο κάποιες από τις αιτίες που 

αυξάνουν κάθε φορά το µέγεθος των καταστροφών.   

 

2.5  Λεκάνη τροφοδοσίας του ποταµού 

     Ο ποταµός Καλέντζης αποτελεί παραπόταµο του ποταµού Ενιπέα µε έκταση 

συνολικής λεκάνης απορροής 540 km2 περίπου, η οποία καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της 

διοικητικής περιοχής της Δαφνοσπηλιάς και σχεδόν στο σύνολο της την περιοχή 

Απιδιάς. Στον ποταµό Καλέντζη συµβάλλει ο ποταµός Καράµπαλης, ο συλλεκτήρας ΙΙ.1 

(Ιταλικός) και ο  ποταµός Λείψιµος µετά την εκτροπή του, ενώ στην κοίτη του 
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καταλήγουν και τα δύο στραγγιστικά κανάλια του έλους Μεταµόρφωσης. Η πεδινή 

έκταση της λεκάνης απορροής του Καλέντζη καλύπτει επιφάνεια 524,4 km2 περίπου. 

Στην έκταση αυτή περιλαµβάνονται και οι λεκάνες των συλλεκτήρων ΙΙ1, ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙ4, 

ΙΙΙ2 και η λεκάνη της περιφερειακής τάφρου Ξηρονερίου. Η ορεινή ζώνη της λεκάνης 

απορροής ανήκει κυρίως στον κλάδο του ποταµού Καλέντζη και µόνο ένα τµήµα της 

µικρό στον παραπόταµο αυτού Καράµπαλη. Χαρακτηρίζεται από µεγάλα υψόµετρα που 

φτάνουν τα 1500 m περίπου και έντονο ανάγλυφο. Η πεδινή περιοχή που οριοθετείται 

από την ισουψή των 200 m εµφανίζει πολύ µικρές έως µηδενικές µορφολογικές κλίσεις. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης κάθε χρόνο συµβαίνουν κατακλύσεις του πεδινού 

τµήµατος και αυτό οφείλεται: 

• Στην ύπαρξη κλειστών λεκανών από τη διασύνδεση των αναχωµάτων των 

ρεµάτων, που οδηγούν στην απαίτηση εγκατάστασης αντλιοστασίων για την αποχέτευσή 

τους. 

• Στην ανεπάρκεια των κοιτών των ρεµάτων και των συλλεκτήρων για την 

παροχέτευση των πληµµυρικών παροχών. 

• Στο στραγγαλισµό της παροχής στα ρέµατα από τις υφιστάµενες γέφυρες µε 

ανεπαρκή ανοίγµατα και µικρό ύψος. 

• Στα χαµηλότερα υψόµετρα του εδάφους σχετικά µε τις υψυλές πληµµυρικές 

στάθµες στους κύριους συλλεκτήρες. 

• Στην ταπείνωση του ύψους των αναχωµάτων που γίνεται για λόγους 

προσπέλασης προς την κοίτη ή τις θέσεις γεφυρώσεων. 

• Στη διάνοιξη οπών στα αναχώµατα για τη διέλευση σωλήνων άρδευσης και στις 

χωµατοληψίες στα αναχώµατα ή τις επιχώσεις της υψηλής κοίτης, που έχουν ως 

συνέπεια την εξασθένηση των αναχωµάτων και τη µείωση της αποτελεσµατικής 

διατοµής των ρεµάτων. 
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• Στην αναπτυχθείσα βλάστηση στις κοίτες του ποταµού, δηλαδή στους κύριους 

συλλεκτήρες του υδρογραφικού δικτύου, που δεν αποµακρύνεται, εξαιτίας της 

ανεπαρκούς συντήρησης – καθαρισµού, καθώς και στην εναπόθεση διαφόρων υλικών 

και απορριµάτων. 

• Στη µεταβολή των συντελεστών απορροής από την κατασκευή των έργων 

αποχέτευσης – αποστράγγισης µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι άλλαξαν σηµαντικά οι 

συνθήκες φυτοκάλυψης, µε συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας της απορροής. 

Η έκταση των πληµµυρικών φαινοµένων στην πεδινή περιοχή (για περίοδο επαναφοράς 

1-10 χρόνια) αναφέρεται στην έκθεση Μ. ΜACDONALD (Πιστρίκας και συν., 1996) , 

ότι µέχρι το 1940 ανήρχετο σε 600.000 acres  και µετά την κατασκευή των έργων 

µειώθηκε σε 60.000-110.000 acres. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αποχέτευσης 

στο πεδινό τµήµα η 1η ΔΕΚΕ Λάρισας και η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας ζήτησαν τη σύνταξη σχετικής µελέτης.  

 

 
2.5.1 Μορφοµετρικά χαρακτηριστικά 

    O νοµός Καρδίτσας τον οποίο ο ποταµός Καλέντζης διασχίζει, από µορφολογική 

άποψη διακρίνεται στην ορεινή, στην ηµιορεινή και στην πεδινή ζώνη. Η ορεινή ζώνη 

απλώνεται στις Δυτικές, Νοτιοδυτικές και Νότιες περιοχές του νοµού και καταλαµβάνει 

το 44% περίπου της συνολικής του έκτασης. Η ηµιορεινή ζώνη καλύπτει τις 

Νοτιοδυτικές και Νότιες περιοχές και η πεδινή ζώνη, έκτασης 1.246 km2, που καλύπτει 

το Βόριο και Βοριοανατολικό τµήµα του νοµού και που φυσικά είναι η περιοχή µελέτης 

µας.  

    Κατά την εδαφολογική έρευνα που έγινε (Πιστρίκας και συν., 1996), ακολουθώντας 

το Soil Taxonomy, καταγράφηκαν τέσσερις διαφορετικές εδαφικές τάξεις στην περιοχή 

µελέτης: Entisols, Inceptisols, Alfisols, και Vertisols.  
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    Τα Εntisols είναι συνήθως πρόσφατα αλλουβιακά εδάφη που απαντώνται σε περιοχές 

κατά µήκος κυρίως του Καλέντζη και ιδίως σε τµήµατα της κοίτης, όπου το βάθος της 

είναι µικρό και εύκολα πληµµυρίζει. Τα εδάφη είναι πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο 

λόγω ασβεστολιθικών υλικών που ο  ποταµός µεταφέρει. Επίσης, υπάρχουν και 

αυτόχθονα Εntisols που προήλθαν µετά από αποσάθρωση και έντονη διάβρωση του 

µητρικού υλικού, ενώ είναι πτωχά σε CaCΟ3. Χαρακτηρίζονται από ποικίλη 

κοκκοµετρική σύσταση και αποστραγγίζονται πολύ καλώς. Έχουν pΗ από 5,7 έως 7,2 

και οργανική ουσία µεταξύ 0,20% και 1,33%.  

    Τα Ιnceptisols είναι µετρίως εξελιγµένα εδάφη της ολοκαίνου υποπεριόδου, της 

τεταρτογενούς περιόδου. Βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της περιοχής µελέτης και 

έχουν µητρικό υλικό από χαλίκια και κροκάλες ψαµµιτικής προέλευσης. 

Χαρακτηρίζονται ως λεπτόκκοκα και έχουν οργανική ουσία από 2,5% έως 0,93% στην 

επιφάνεια που µειώνεται µε το βάθος. Τέλος, έχουν pΗ όξινο έως ουδέτερο, που 

οφείλεται κυρίως στην έλλειψη Ca λόγω εκλύσεως.  

    Τα Αlfisols ανήκουν στο πλειστόκαινο της τεταρτογενούς περιόδου. Θεωρούνται 

παλαιά και εξελιγµένα, ενώ σχηµατίστηκαν πάνω σε αλλουβιακό µητρικό υλικό που 

προέρχεται από αποσάθρωση και διάβρωση των υλικών του φλύσχη. Η µηχανική 

ανάλυση προσδιόρισε τη συστασή τους από πηλώδη – αργιλλοπηλώδη µέχρι αργιλώδη 

στους αργιλικούς ορίζοντες. Η οργανική τους ύλη είναι µικρότερη από 0,2% και το pΗ 

είναι όξινο έως ουδέτερο, πιθανόν επειδή είναι πτωχά σε CaCO3.  

    Τα Vertisols απαντώνται στις χαµηλότερες θέσεις της περιοχής και είναι και αυτά 

παλαιά εδάφη. Έχουν λεπτόκκοκη µηχανική σύσταση και στράγγιση µέτρια. Η οργανική 

τους ύλη είναι και εδώ µικρότερη από 2,0% στο επιφανειακό στρώµα και κάτω της 

µονάδας στα επόµενα στρώµατα. Το pΗ τους έχει τιµές από 6,2 έως 7,2.   
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 2.5.2  Παράγοντες χειµαρρικότητας 

     Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τη χειµαρρικότητα της περιοχής µελέτης πρέπει 

να εξεταστεί το κλίµα, το ανάγλυφο, η βλάστηση και το γεωλογικό υπόθεµα της 

περιοχής. Στη λεκάνη απορροής του ποταµού, κατά τους χειµερινούς κυρίως µήνες, τα 

κατακρηµνήσµατα είναι αξιόλογα, ενώ δεν απουσιάζουν και οι καλοκαιρινές καταιγίδες. 

Σε αρκετά σηµεία της λεκάνης απορροής, όµως, οι ανθρώπινες επεµβάσεις είναι τόσο 

έντονες που η υπάρχουσα βλάστηση έχει γίνει πολύ φτωχή ή ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα 

οι σηµαντικές ποσότητες νερού που τελικά φτάνουν να µην µπορούν να συγκρατηθούν 

και οµαλά να αξιοποιηθούν από το έδαφος και τελικά ορµητικά να κατηφορίζουν προς 

την κοίτη του ποταµού. Το ανάγλυφο της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα έντονο, παρά το 

γεγονός ότι κατά τόπους έχουµε µεγάλες κλίσεις και το γεωλογικό υπόθεµα είναι στο 

σύνολο του ευδιάβρωτο. Η βλάστηση, όπως προαναφέρθηκε, είναι κακής ποιότητας 

εξαιτίας της έντονης παρέµβασης και περιορίζεται έτσι σε σηµαντικό βαθµό ο  

προστατευτικός χαρακτήρας που δύναται να προσφέρει. Ο συνδυασµός όλων των 

παραπάνω δηµιουργεί χειµαρρικά φαινόµενα µεγάλης δυναµικής στην περιοχή 

(Πιστρίκας και συν., 1996). 

 

 2.6 Σχετική βιβλιογραφία 

    Αρκετά ελληνικά ποτάµια κατά καιρούς έχουν µελετηθεί τόσο ως προς την ποιότητα 

του νερού τους, όσο και ως προς την ποσότητά του.   

Στα πλαίσια του προγράµµατος STAR που πραγµατοποιήθηκε απο τον Ιανουάριο του 

2002 έως το Δεκέµβριο του 2004 µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Γκρίτζαλη 

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ), µελετήθηκαν 26 ποταµοί, αναµεσά 

τους ο  Πάµισος, ο  Γοργοπόταµος, ο  Πείρος, ο  Αλιάκµονας, ο  Βενέτικος, ο 

Ασπροπόταµος, ο Κοµψάτος, το Αρκουδόρεµα, ο Αντιάς, ο Κοιλιάρης. Οι ποταµοί αυτοί 
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µελετήθηκαν ως προς την εποχική τους κάλυψη, το συστηµατικό τους επίπεδο, τη 

γεωγραφική τους κατανοµή και την υδροµορφολογία τους.  

    Στα πλαίσια ενός άλλου προγράµµατος, του AQEM Project, που πραγµατοποιήθηκε 

από τον Μάρτιο του 2000 έως το Φεβρουάριο του 2002 µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον 

Δρ. Ν. Σκουλικίδη (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ), µελετήθηκαν 30 

ποταµοί ως προς την ποιότητα των υδάτων τους, την εποχική τους κάλυψη, το 

συστηµατικό τους επίπεδο, τη γεωγραφική τους κατανοµή και την υδροµορφολογία τους, 

ανάµεσά τους ο Λουτάνης, ο Αµφίλισσος, ο Φονιάς, ο Λούσιος, ο Λούρος, ο Ονόχωνος, 

ο Βοσβόζης, ο  Ληθαίος, ο  Αλφειός. Επίσης άλλες µελέτες όπως, Αντιπληµµυρική 

Προστασία Ν. Καρδίτσας. Διευθέτηση Λεκανών Απορροής των Ποταµών Καλέντζη και 

Καράµπαλη, Στ. Βέργος, 2010, Ανάλυση της Λεκάνης του Ποταµού Πηνειού στα 

Πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 µε Χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 

Μαντούζα Ανδροµάχη, 2008 και πολλές άλλες. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Γενικά 

    Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν προκειµένου να έχουµε µια όσο το δυνατόν καλύτερη 

προσέγγιση της κατάστασης του ποταµού Καλέντζη είναι: 

 

α)  Λήψη δείγµατος νερού από το ποτάµι και ανάλυση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ενηµέρωσης (Εικ. 3.1).  

 

β) Συλλογή δειγµάτων βενθικών µακροασπονδύλων, για ποιοτικό προσδιορισµό, από 

τον ποταµό. O δειγµατολήπτης που χρησιµοποιήθηκε για τις δειγµατοληψίες των 

βενθικών µακροασπονδύλων, είναι µια απόχη, που αποτελείται από δίχτυ µε επιφάνεια 

πλαισίου 575 cm² (250 mm x 230 mm), άνοιγµα µατιού 900 µm και βάθος 275 mm και 

µεταλλικό κοντάρι ύψους 1,5 m (standard NRA pond net) (Eικ. 3.2). Tα δείγµατα 

τοποθετήθηκαν σε πλαστικά δοχεία µε διάλυµα φορµόλης 4%. H διαλογή των 

µακροασπονδύλων από τα υπόλοιπα υλικά των δειγµάτων, έγινε στο εργαστήριο του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ενηµέρωσης Νεοχωρίου. Μετά 

από πέρασµα από κόσκινο µε άνοιγµα µατιού 500 µm, η συντήρησή τους συνεχίστηκε σε 

διάλυµα αλκοόλης 75%. O προσδιορισµός των µακροασπονδύλων έγινε στο εργαστήριο. 

Xρησιµοποιήθηκαν γενικές και ειδικές κλείδες για έντοµα (Πλεκόπτερα, Εφηµερόπτερα, 

Τριχόπτερα, Οδοντόγναθα, Ηµίπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα, Νευρόπτερα και 

Μεγαλόπτερα), µαλάκια, καρκινοειδή, βδελλοειδή και ολιγόχαιτους. 
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Εικόνα 3.1: Λήψη δείγµατος νερού 
 

 
                      Εικόνα 3.2: Συλλογή βενθικών µακροασπονδύλων 
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γ) Παρακολούθηση της ροής του ποταµού, πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ροόµετρου 

κατάλληλου τύπου για µικρά υδάτινα ρεύµατα (Εικ. 3.3). Συγκεκριµένα, για τη λήψη 

των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε ροόµετρο σειράς 8011 (High Impact Styrene Impeller), 

µοντέλο 001, του ΟΙΚΟΥ “VALEPORT” (Εικ. 3.4), µε τη βοήθεια του οποίου 

µετρήθηκε η ροή και, σε συνδυασµό µε τη διατοµή του ποταµού, υπολογίστηκε η 

παροχή σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Παπαµιχαήλ, 2004). Το πλάτος και το βάθος του 

ποταµού για τον υπολογισµό της διατοµής του έγινε µε µετροταινία (Εικ. 3.5). 

 

 

 

Εικόνα 3.4 : Ροόµετρο και προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου τύπου ροόµετρου για   
                      την παρακολούθηση των παροχών του ποταµού Καλέντζη 
 
 
δ) Παρακολούθηση της φυσικοχηµικής ποιότητας των νερών του ποταµού, 

πραγµατοποιήθηκε µε αυτόµατες καταγραφικές συσκευές του οίκου HORIBA, µοντέλο 

U-22. Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρόδια καταγραφής των φυσικοχηµικών παραµέτρων του 

νερού και κατάλληλο λογισµικό για αποθήκευση µεγάλου αριθµού µετρήσεων (Εικ. 3.6). 

Επίσης, µπορεί να προγραµµατίζεται για αυτοµατοποιηµένη λήψη µετρήσεων, σε 

προκαθορισµένες χρονικές στιγµές. Οι παράµετροι του νερού οι οποίες 

παρακολουθήθηκαν, ήταν το pΗ, η αγωγιµότητα (COND), το διαλυµένο οξυγόνο (DO) 
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στο νερό και η θερµοκρασία, ενώ από θρεπτικά συστατικά, µετρήθηκε το άζωτο, τα 

νιτρώδη, τα νιτρικά, η αµµωνία και τα φωσφορικά. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν 

τον Ιανουάριο, το Μάρτιο και το Μάιο του 2009 . Οι µετρήσεις έγιναν σε σηµείο του 

ποταµού λίγο πριν ενωθεί µε τον ποταµό Καράµπαλη.   

 

 
 

            Εικόνα 3.3: Μέτρηση ροής µε ροόµετρο 
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         Εικόνα 3.5: Μέτρηση πλάτους µε µετροταινία 
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      Εικόνα 3.6: Λήψη φυσικοχηµικών στοιχείων 

  

• Μέτρηση θερµοκρασίας. Η θερµοκρασία έχει πολύ µεγάλη σηµασία στο υδάτινο 

περιβάλλον, καθώς καθορίζει τα όρια ζωής των οργανισµών. Η έντονη µεταβολή της έχει 

επιπτώσεις για τα είδη που ζουν στο νερό, εφόσον η ικανότητα του νερού να διαλύει το 

ατµοσφαιρικό οξυγόνο µειώνεται όσο αυξάνεται η θερµοκρασία. Η ανάπτυξη των 

βακτηρίων και του φυτο – ζωοπλαγκτού εξαρτάται επίσης από τη θερµοκρασία, ενώ η 

ευπάθεια πολλών οργανισµών σε ασθένειες και επιθέσεις παρασίτων αυξάνεται µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας (Μωραίτου-Αποστολοπούλου Μ.,1993). 

Υλικά: Θερµόµετρο.  

Διαδικασία: Η µέτρηση έγινε το Μάιο µε το θερµόµετρο κρατηµένο περίπου ένα λεπτό 

και σε βάθος πενήντα εκατοστών. Μετά την πρώτη ένδειξη η µέτρηση επαναλαµβάνεται 

σε κάποια απόσταση από το σηµείο της πρώτης µέτρησης. Αφού ελέγχθηκε ότι στην 

περιοχή δεν υπάρχουν πηγές απόρριψης ζεστού νερού πήραµε τη µέτρηση για τη 

θερµοκρασία 18 0C. 
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• Θολερότητα. Κατά την επίσκεψη στο ποτάµι το νερό ήταν διαυγές και η 

θολερότητα ασήµαντη.   

• Μέτρηση pΗ. Το pΗ δηλώνει την περιεκτικότητα του νερού σε ιόντα και έχει 

µεγάλη σηµασία για τους οργανισµούς. Η αντοχή των ζωντανών οργανισµών σε αλλαγές 

της τιµής του pΗ είναι µικρή. Κάποια είδη βατράχων είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις 

µεταβολές αυτές και κυρίως στο χαµηλό pΗ. Το pΗ µπορεί να υποστεί µεταβολές από 

την όξινη βροχή, από τα πετρώµατα που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης και από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Υλικά: Φορητό pHµετρο. 

Διαδικασία: Με το νερό του ποταµού ξεπλένουµε πολλές φορές τη σύριγγα και το 

δοχείο. Παίρνουµε µε τη σύριγγα 10 ml  από το νερό και το αδειάζουµε στο δοχείο µε τη 

χρωµατιστή αριθµηµένη κλίµακα. Προσθέτουµε 5 σταγόνες από το φιαλίδιο µε το δείκτη 

και αφού αναδεύσουµε συγκρίνουµε το χρώµα του διαλύµατος µε την κλίµακα του 

δοχείου του pΗµετρου και προσδιορίζουµε την τιµή του pH. Η µέτρηση αυτή θα 

µπορούσε να γίνει και µε pΗµετρικό χαρτί, όµως είναι περισσότερο εµπειρική και το 

αποτέλεσµα δεν θα ήταν τόσο ακριβές. Η τιµή του pH που πήραµε είναι 7.8 και είναι µια 

άριστη τιµή.  

• Μέτρηση Οξυγόνου. Το οξυγόνο έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη ζωή των 

υδρόβιων οργανισµών, που στην πλειοψηφία τους είναι αερόβιοι. Το οξυγόνο που 

υπάρχει στο νερό προέρχεται από τη διαλυσή του από τον αέρα µέσα στο νερό και από 

τη φωτοσύνθεση των φυτών κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η έλλειψη οξυγόνου οδηγεί 

σε µείωση της πρόσληψης τροφής από τους οργανισµούς, οι οποίοι εξασθενούν και 

γίνονται πιο ευάλωτα σε επιθέσεις παρασίτων. Η έλλειψη, αυτή ακόµα και αν δεν 

επιφέρει συνολικό θάνατο, µπορεί να επιφέρει σποραδικούς θανάτους ή ακόµα και 

αλλαγές στη σύνθεση των βιοκοινοτήτων και των βενθικών µακροασπονδύλων. Χωρίς 
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οξυγόνο οι οργανικές ύλες αποικοδοµούνται από αναερόβια βακτήρια, τα οποία 

παράγουν αέρια, όπως το µεθάνιο και το υδρόθειο, τα οποία είναι δηλητηριώδη για τους 

οργανισµούς που ζούν στο νερό (Μωραίτου-Αποστολοπούλου Μ.,1993).  

 Υλικά: Κιτ µέτρησης περιεκτικότητας οξυγόνου. 

 Διαδικασία: Με τη βοήθεια του Κιτ µέτρησης βρίσκουµε την τιµή του οξυγόνου στο 

νερό. Η τιµή που προκύπτει είναι 7.2 mg/lt για το µήνα Μάιο, ενώ το Σεπτέµβριο η τιµή 

είναι 4.3 mg/lt και το Δεκέµβριο αγγίζει τα 10 mg/lt.  

Στο παράρτηµα παρατείθεται Πίνακας αποτελεσµάτων των φυσικοχηµικών παραµέτρων 

της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τον Καλέντζη.  

 

ε) Μετρήσεις θρεπτικών συστατικών του νερού του ποταµού. Οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, Μάρτιο και Μάιο του 2009, στο σηµείο του 

ποταµού που βρίσκεται πάνω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού και οι 

αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Έρευνας και Ενηµέρωσης στο Νεοχώρι Καρδίτσας.    

• Μετρήσεις Αζώτου.  

Τρεις είναι οι µορφές αζώτου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες αζωτούχου 

ρύπανσης: τα νιτρώδη, τα νιτρικά και η αµµωνία. Τα νιτρώδη και τα νιτρικά είναι 

προϊόντα της αποικοδόµησης πρωτεινών στο νερό. Η υπέρµετρη χρήση λιπασµάτων στις 

καλλιέργειες µπορεί να ρυπάνει τόσο τα επιφανειακά, όσο και υπόγεια νερά. Τα νιτρικά 

σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι επικίνδυνα για τους οργανισµούς, ενώ η αύξηση της 

συγκέντρωσής τους είναι ένδειξη ρύπανσης του νερού από αστικά, γεωργικά ή 

κτηνοτροφικά απόβλητα. Η παρουσία των νιτρωδών αποτελεί έν δειξη βιοµηχανικής, 

αλλά και αστικής ρύπανσης. Η αµµωνία είναι ιδιαίτερα τοξική για τους οργανισµούς και 
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η παρουσία της υποδηλώνει τη χρήση αµµωνιακών λιπασµάτων στην περιοχή µελέτης 

(Παλάσκα, 2001). 

• Μέτρηση νιτρωδών. 

Υλικά: Πλαστικά δοχεία, πρότυπα διαλύµατα, αντιδραστήρια, κωνικές φιάλες, σιφώνια, 

κυψελίδες, φωτόµετρο.  

Διαδικασία: Γίνεται λήψη νερού από το πατάµι µε πλαστικά µπουκάλια, τα οποία 

διατηρούνται σε θερµοκρασία 5-10 0C. Περίπου 100 ml είναι αρκετά για την ανάλυση 

επαναληπτικών δειγµάτων. Τα µπουκάλια µεταφέρονται στο εργαστήριο και τα δείγµατα 

νερού αναλύονται αµέσως. Τα διαλύµατα των αντιδραστηρίων είναι (α) Sulfanilamide 

και (β) NED, ενώ τα πρότυπα διαλύµατα παρέχονται έτοιµα. Σε 50 ml δείγµατος ή 

πρότυπου διαλύµατος προσθέτουµε 1 ml αντιδραστηρίου (α) και µετά από 2 min (πριν 

περάσουν 8 min) προσθέτουµε 1 ml αντιδραστηρίου (β). Το τελικό χρώµα που 

σχηµατίζεται είναι ανάλογο των συγκεντρώσεων των νιτρικών. Μετά από 10 min και 

πριν περάσουν 2 h φωτοµετρούµε στα 543 nm (Μπρουζιώτης, 2002). Οι τιµές που 

προκύπτουν από τις δοκιµές είναι απο 0.0 έως 0.0017 mg/lt, που καθιστούν ασήµαντη 

την ύπαρξη νιτρωδών.  

• Μέτρηση νιτρικών 

Υλικά: Πλαστικά δοχεία, πρότυπα διαλύµατα, αντιδραστήρια, κωνικές φιάλες, σιφώνια, 

κυψελίδες, φωτόµετρο, φυγόκεντρος.  

Διαδικασία: Γίνεται λήψη 100 ml νερού από το πατάµι µε πλαστικά µπουκάλια, όπως 

ακριβώς στην προηγούµενη µέτρηση. Τα µπουκάλια µεταφέρονται στο εργαστήριο και 

αναλύονται αµέσως. Τα διαλύµατα των αντιδραστηρίων είναι (α) Sulfanilamide (β) NED 

και  (γ) NaOH, ενώ τα πρότυπα διαλύµατα παρέχονται έτοιµα. Σε 50 ml δείγµατος ή 

πρότυπου διαλύµατος  προσθέτουµε 2,5 ml αντιδραστηρίου (γ) και περίπου 1,25 gr 

σκόνης ψευδαργύρου (Zn). Το δείγµα αναδεύεται συνεχώς επί 20 min και αφήνεται να 
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ηρεµήσει. Η υγρή φάση από το ίζηµα διαχωρίζεται µε φυγοκέντριση. Στο διαυγές υγρό 

που προκύπτει προσθέτουµε 2,5 ml πυκνό HCl και 1 ml αντιδραστηρίου (α). Μετά από 2 

min και πριν περάσουν 8 min, προσθέτουµε 1 ml αντιδραστηρίου (β).  Το τελικό χρώµα 

που προκύπτει και εδώ είναι ανάλογο των συγκεντρώσεων των νιτρικών. Μετά από 10 

min και πριν περάσουν 2 h φωτοµετρούµε στα 543 nm. Η τιµή που βρίσκουµε είναι 2 

mg/lt, τιµή πολύ ικανοποιητική (όριο στο πόσιµο νερό=50) 

• Μέτρηση αµµωνίας 

Υλικά: Πλαστικά δοχεία, πρότυπα διαλύµατα, αντιδραστήρια, κωνικές φιάλες, 

δοκιµαστικοί σωλήνες, σιφώνια, κυψελίδες, φωτόµετρο, µαγνήτης ανάδευσης, 

µαγνητικός αναδευτήρας.  

Διαδικασία: Λαµβάνονται 100 ml νερού από το ποτάµι, τα οποία οδηγούνται στο 

εργαστήριο και αναλύονται αµέσως. Τα διαλύµατα των σντιδραστηρίων που 

χρησιµοποιούµε είναι (α) NaOCl, (β) Manganous sulfate 0.003 M , (γ) αντιδραστήριο 

φαινόλης (χρειάζεται προσοχή καθώς είναι τοξική και επικίνδυνη). Τα πρότυπα 

διαλύµατα παρέχονται έτοιµα. Σε σωλήνες των 50 ml βάζουµε 10 ml δείγµατος και 

µικρό µαγνήτη ανάδευσης. Μ ε το σωλήνα πάνω στο µαγνητικό αναδευτήρα 

προσθέτουµε 0.05 ml (µια σταγόνα αντιδραστηρίου) (β). Στη συνέχεια προσθέτουµε 0.5 

ml αντιδραστηρίου (α) και 0.6 ml αντιδραστηρίου (γ). Ανακατεύουµε έντονα για µισό 

λεπτό και αφήνουµε το δείγµα να αντιδράσει. Μετά από 10 min φωτοµετρούµε το δείγµα 

στα 630 nm και βρίσκουµε 5.8, τιµή πολύ ικανοποιητική. 

• Μέτρηση διαλυτού ανόργανου φωσφόρου  

Όταν τα νερά είναι καθαρά τα φωσφορικά εµφανίζονται σε µικρές µόνο ποσότητες. Στα 

νερά που έχουν ελάχιστη ρύπανση τα οργανικά διαλυµένα φωσφορικά ε µφανίζονται 

µόνο σε ίχνη, καθώς τα φύκη και τα φυτά τα απορροφούν γρήγορα και ένα µεγάλο µέρος 

δεσµεύεται στον πυθµένα.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 45 

Υλικά: Πλαστικά δοχεία, ηθµός νιτρικής κυτταρίνης ή υαλοβάµβακα, πρότυπα 

διαλύµατα, αντιδραστήρια, κωνικές φιάλες, δοκιµαστικοι σωλήνες, µικροπιπέτες, 

σιφώνια, µαγνητικός αναδευτήρας, φωτόµετρο.  

Διαδικασία: Φιλτράρεται το νερό του ποταµού µε ηθµούς υαλοβάµβακα. Περίπου 100 

ml είναι αρκετά και µεταφέρονται στο εργαστήριο µε πλαστικά δοχεία όπου αναλύονται 

αµέσως. Τα πρότυπα διαλύµατα παρασκευάζονται ως εξής: 

 Παρασκευάζεται πυκνό πρότυπο διάλυµα (Α) των 100 ml µε διάλυση 0.4394 gr ΚΗ2ΡΟ4 

αναλυτικής καθαρότητας σε 1 L απιονισµένο νερό. Το διάλυµα φυλάσσεται σε καθαρή 

γυάλινη φιάλη στους 4 0C. Μετά από κατάλληλες αραιώσεις τ ου διαλύµατος (Α) 

παρασκευάζονται πρότυπα διαλύµατα που καλύπτουν το εύρος των αναµενόµενων τιµών 

των δειγµάτων. Τα διαλύµατα των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούµε είναι (α) H2SO4 

5N, (β) K(SbO)C4H2O.1/2H2O, (γ) (NH4)6Mo7O2 4.4H2O, (δ) Ασκορβικό (Vitamin C). 

Για 40 έως 60 ml δείγµατος προτύπου διαλύµατος απαιτούνται 500 ml συνδυασµένου 

αντιδραστηρίου (Β) που παρασκευάζεται κάθε φορά ως εξής:  

250 ml αντιδραστηρίου (α)  

25 ml αντιδραστηρίου (β) 

75 ml αντιδραστηρίου (γ) 

150 ml αντιδραστηρίου (δ) 

Σε ποτήρι προσθέτουµε µε την παταπάνω σειρά τα αντιδραστήρια µε συνεχή ανάδευση 

(µαγνητικός αναδευτήρας). Το συνδυασµένο αντιδραστήριο (Β) που προκύπτει µε τον 

τρόπο αυτό έχει χρώµα καφέ-κίτρινο. Σε κάθε 50 ml δείγµατος προσθέτουµε 8 ml 

συνδυασµένου αντιδραστηρίου (Β). Μετά από 10 min σχηµατίζεται µπλέ χρώµα το 

οποίο και µετράµε στο φωτόµετρο στα 880 nm εντός 30 min. Η τιµη που βρίσκουµε 

είναι 0,9. 
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Στο παράρτηµα παρατείθεται πίνακας αποτελεσµάτων των θρεπτικών συστατικών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τον Καλέντζη.  

 

στ)  Βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων, µέσα από µελέτες, 

εργασίες και έρευνες που έχουν γίνει για την περιοχή και αφορούν, στην γενικότερη 

κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντός της, αλλά και στην ποιότητα των υδάτων του 

ποταµού. 

 

 3.2 Αβιοτικό περιβάλλον 

     Κατά την περιγραφή του αβιοτικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής µελέτης 

του ποταµού µελετώνται κλιµατολογικά στοιχεία, η γεωλογία – γεωµορφολογία, η 

υδρολογία , οι ορυκτοί πόροι, η σεισµικότητα και οι υποδοµές. 

 

3.2.1 Κλιµατολογικά στοιχεία 

    Η δυτική Θεσσαλία χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή δύο περιόδων, µιας υγρής 

ψυχρής και µιας θερµής ξηρής. Η κατανοµή των βροχοπτώσεων χαρακτηρίζεται γενικά 

µε αύξηση από Ανατολικά προς τα Δυτικά, ενώ στην πεδινή περιοχή εµφανίζονται και 

τοπικές βροχοπτώσεις. Οι θερινές βροχές δεν είναι σπάνιες και ε µφανίζουν γενικά το 

χαρακτήρα των καταιγίδων. Είναι δηλαδή µεγάλης έντασης, µικρής διάρκειας και ο 

υετός απορρέει επιφανειακά κατά  το µεγαλύτερο ποσοστό του. Οι πληµµύρες στη 

Δυτική Θεσσαλία εµφανίζονται κυρίως τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο.  

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχουν 7 βροχοµετρικοί και µετεωρολογικοί 

σταθµοί που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 (Πιστρίκας και συν., 1996). 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 47 

Πίνακας 3.1: Βροχοµετρικοί και Μετεωρολογικοί Σταθµοί 
Όνοµα Σταθµού Υψόµετρο(m) Υπηρεσία Είδος Οργάνων Έτη 

Καρδίτσα 103 ΥΠΔΕ Βµ, Βγ, (Θα) 1950-90 
Ανάβρα 208 ΥΠΔΕ Βµ 1950-90 

Καλλιφώνι 100 Οργ..Βαµβ. Βµ, Θα, Υα, Θε, Εξ 1977-88 
Καλυβάκια 105 Οργ..Βαµβ. Βµ, Θα, Υα, Θε, Εξ 1977-88 

Καρδιτσοµαγούλα 100 Οργ..Βαµβ. Βµ, Θα, Υα, Θε, Εξ 1977-88 
Παλαµάς 100 Οργ..Βαµβ. Βµ, Θα, Υα, Θε, Εξ 1977-88 
Πεδινό 105 Οργ..Βαµβ. Βµ, Θα, Υα, Θε, Εξ 1977-88 

 
 

Βµ : Βροχόµετρο 

Βγ  : Βροχογράφος 

Εξ  : Εξατµισίµετρο 

Θα : Θερµόµετρο Αέρος 

Θε : Θερµόµετρο Εδάφους 

Υα : Μετρητής Υγρασίας 

 

3.2.1.1 Βροχοπτώσεις 

    Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής βάσει των ετών παρακολούθησης 1950-1990 του Μ.Σ. 

της Καρδίτσας, ανέρχεται στα 674,7 mm. Από στοιχεία του σταθµού προκύπτει ότι το 

µέσο µηνιαίο ύψος βροχής παρουσιάζει αρκετά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

διαφόρων µηνών (18,8 mm τον Αύγουστο, µε 89,9 mm το Νοέµβριο).  Παρατηρείται, 

επίσης, ότι το 34% περίπου της βροχής πίπτει κατά την περίοδο του χειµώνα, το 25% την 

άνοιξη, το 10% το καλοκαίρι και το υπόλοιπο 31% κατά την περίοδο του φθινοπώρου. Η 

µέγιστη µηνιαία βροχόπτωση στην Καρδίτσα παρατηρήθηκε τον Νοέµβριο του 1953 µε 

ύψος βροχής 374,5 mm. Η µέγιστη µηνιαία όλων των σταθµών σηµειώθηκε στην 

Ανάβρα την ίδια χρονολογία µε ύψος βροχής 453,3 mm. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής 

στους υπόλοιπους σταθµούς κυµαίνεται από 497,6 mm στον Παλαµά µέχρι 822,7 mm 

στην Ανάβρα µε ανάλογες κατανοµές κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, από τα 
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διαθέσιµα στοιχεία παρατηρείται µια σηµαντική µείωση του ετήσιου ύψους βροχής από 

το 1958.  

    Στον Πίνακα 3.2 ε µφανίζονται τα µέσα ετήσια ύψη βροχής της κοινής περιόδου 

λειτουργίας (1977-1988) των σταθµών της περιοχής (Πιστρίκας και συν., 1996). 

 
         Πίνακας 3.2: Μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (περίοδος 1977-1988) 

Σταθµός Υψόµετρο (m) Βροχόπτωση (mm) 

Καρδίτσα 103 605.8 
Ανάβρα 208 822.7 

Καλλιφώνι 100 676.9 
Καλυβάκια 105 594.1 

Καρδιτσοµαγούλα 100 703.5 
Παλαµάς 100 497.6 
Πεδινό 105 666.4 

 
 

3.2.1.2 Οµβροθερµικό διάγραµµα 

    Η µέθοδος των ο µβροθερµικών διαγραµµάτων των Bagnouls - Gaussen στηρίζεται 

στην εύρεση, του χαρακτηριστικού και της έκτασης της «περιόδου ξηρασίας» ενός 

ηµερολογιακού έτους. Σύµφωνα µε τους παραπάνω, ένας µήνας χαρακτηρίζεται ως 

ξηρός όταν η τιµή των κατακρηµνισµάτων που δέχεται µια συγκεκριµένη περιοχή στο 

διάστηµα αυτού του µήνα είναι ίση ή µικρότερη του διπλάσιου της µέσης θερµοκρασίας 

του µήνα. Το σύνολο των διαδοχικών µηνών που χαρακτηρίζονται ως ξηροί αποτελεί την 

«περιόδου ξηρασίας» µιας δεδοµένης περιοχής. Η σχέση µεταξύ βροχοπτώσεων (σε mm) 

και διπλασίου θερµοκρασίας (2Τ) ως δείκτης ξηρότητας µιας χρονικής περιόδου είναι 

εµπειρική, έχει όµως γίνει διεθνώς αποδεκτή. 

    Η πρακτική έκφραση της παραπάνω σχέσης µπορεί να δειχθεί σε γραφικές 

παραστάσεις µε δυο άξονες τεταγµένων. Στον αριστερό άξονα τοποθετούνται οι µέσες 

τιµές βροχόπτωσης ενός κλιµατικού σταθµού για κάθε µήνα, ενώ στο δεξιό άξονα οι 
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µέσες θερµοκρασίες των αντίστοιχων µηνών σε κλίµακα διπλάσια από αυτή των 

βροχοπτώσεων. Η µεσαία περιοχή τοµής των δυο καµπυλών που προκύπτουν, όταν 

προβληθεί στον άξονα των µηνών, εκφράζει την οικολογική ξηρή περίοδο του έτους (Σχ. 

3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Σχήµα 3.1: Οµβροθερµικό διάγραµµα της Καρδίτσας για τα έτη 1977 – 1988 

 

3.2.1.3 Θερµοκρασία αέρα 

    Υπάρχουν διαθέσιµες θερµοκρασίες σε 6 σταθµούς για διαφορετικές περιόδους από 5 

µέχρι 11 χρόνια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των διαφόρων σταθµών η µέση 

θερµοκρασία κυµαίνεται από 4,4 0C τον Ιανουάριο µέχρι 28,9 0C τον Αύγουστο. Οι 

ακραίες θερµοκρασίες αέρα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 1978-1988, 

σε ολόκληρη την περιοχή, ήταν η µέγιστη +40,8 0C και η ελάχιστη –9,7 0C. Στους 

Πίνακες 3.3 και 3.4 δίνονται οι απόλυτες µέγιστες και απόλυτες ελάχιστες θερµοκρασίες 

0C περιόδου 1978-1988. (Πιστρίκας και συν., 1996). 
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       Πίνακας 3.3: Απόλυτες µέγιστες θερµοκρασίες ( 0C ) περιόδου 1978-1988 
Μήνας 

 
Καλυβάκια Πεδινό Καρδιτσοµαγούλα Καλλιφώνι 

 
Παλαµάς 

Ιανουάριος 15,0 14,6 14,3 15,0 13,6 
Φεβρουάριος 17,2 14,9 15,3 15,0 14,9 

Μάρτιος 20,0 19,7 20,7 19,2 19,7 
Απρίλιος 24,5 24,9 26,0 24,6 23,6 
Μάιος 30,3 29,8 30,2 29,5 29,0 
Ιούνιος 37,9 37,8 38,1 37,7 37,5 
Ιούλιος 39,2 39,2 40,5 39,8 40,8 

Αύγουστος 34,8 40,1 35,8 35,0 35,0 
Σεπτέµβριος 35,9 34,3 34,6 33,6 32,6 
Οκτώβριος 30,7 31,1 31,0 30,4 29,3 
Νοέµβριος 18,9 27,6 18,4 18,8 19,2 
Δεκέµβριος 17,2 15,8 17,0 18,9 15,6 

 
 
 

       Πίνακας 3.4: Απόλυτες ελάχιστες θερµοκρασίες ( 0C ) (περίοδος 1978-1988) 
Μήνας 

 
Καλυβάκια Πεδινό Καρδιτσοµαγούλα Καλλιφώνι Παλαµάς 

Ιανουάριος -3,1 -6,9 -4,5 -9,7 -7,0 
Φεβρουάριος -2,0 -0,6 -1,3 -2,0 -3,1 

Μάρτιος -6,6 -5,3 -5,5 -5,9 -7,7 
Απρίλιος 6,8 5,0 5,8 0,8 4,7 
Μάιος 11,4 10,0 10,1 5,4 8,7 
Ιούνιος 15,1 11,9 14,0 13,6 10,3 
Ιούλιος 16,5 16,3 15,4 15,8 15,9 

Αύγουστος 16,7 14,4 15,6 14,7 12,6 
Σεπτέµβριος 10,2 10,8 11,6 11,2 9,2 
Οκτώβριος 8,0 4,6 6,1 4,9 3,2 
Νοέµβριος -1,5 -0,9 0,7 0,8 -2,1 
Δεκέµβριος -5,6 -5,0 -4,7 -4,1 -6,6 

 
 
 

3.2.1.4 Σχετική Υγρασία 

    Από τις µετρήσεις σχετικής υγρασίας που έγιναν στο σταθµό Καλυβάκια, κατά την 

περίοδο 1977-1988, προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή παρατηρείται τους µήνες Νοέµβριο και 

Δεκέµβριο και η ελάχιστη τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Στον Πίνακα 3.5, παρουσιάζεται 

η σχετική υγρασία, όπως καταγράφηκε στο ΜΣ Καλυβάκια για την περίοδο 1977-1988 

(Πιστρίκας και συν., 1996). 
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       Πίνακας 3.5: Σχετική υγρασία ΜΣ Καλυβάκια (περίοδος 1977-1988) 
Μήνας Μέση ( % ) Μέγιστη ( % ) Ελάχιστη ( % ) 

Ιανουάριος 76,6 92,6 61,1 
Φεβρουάριος 73,8 91,4 57,8 

Μάρτιος 67,2 87,3 48,9 
Απρίλιος 63,4 84,0 43,9 
Μάιος 57,5 78,2 42,9 
Ιούνιος 52,5 78,6 31,7 
Ιούλιος 55,3 79,7 33,9 

Αύγουστος 57,1 82,1 40,3 
Σεπτέµβριος 57,2 78,7 37,5 
Οκτώβριος 68,6 85,8 41,6 
Νοέµβριος 75,6 93,3 48,2 
Δεκέµβριος 76,7 94,6 64,0 

 

3.2.1.5 Εξάτµιση 

    Στοιχεία εξατµίσεων διαθέτουν οι σταθµοί που υπάγονται στον Οργανισµό Βάµβακος  

για τα έτη 1987 και 1988. Οι τιµές εξάτµισης που παρατηρούνται και στους 5 σταθµούς 

είναι παραπλήσιες. Στον Πίνακα 3.6, δίνεται η µέση εξάτµιση της περιοχής, όπως αυτή 

προκύπτει από το µέσο όρο των µετρήσεων των 5 σταθµών (Πιστρίκας και συν., 1996). 

 

Πίνακας 3.6: Μέση µηνιαία εξάτµιση (περίοδος 1987-1988) 
Μήνας Εξάτµιση (mm) 

Ιανουάριος 0,0 
Φεβρουάριος 0,0 

Μάρτιος 0,0 
Απρίλιος 16,5 
Μάιος 88,4 
Ιούνιος 148,5 
Ιούλιος 195,3 

Αύγουστος 150,4 
Σεπτέµβριος 118,5 
Οκτώβριος 0,0 
Νοέµβριος 0,0 
Δεκέµβριος 0,0 
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3.2.1.6 Χιονοπτώσεις 

    Ποσοστό του συνολικού ύψους κατακρηµνίσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Οκτωβρίου-Μαρτίου προέρχεται από χιονοπτώσεις που παρατηρούνται κατά το χρονικό 

αυτό διάστηµα. Το ύψος των χιονοπτώσεων έχει περιληφθεί στο ύψος των 

βροχοπτώσεων µε αναγωγή που έγινε από τις Υπηρεσίες από τις οποίες έχουν ληφθεί τα 

βροχοµετρικά µέτρα. Στον Πίνακα 3.7, που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν στον ΜΣ Ανάβρας και αφορούν στις χιονοπτώσεις της περιόδου 1950-

1966 (Πιστρίκας και συν., 1996) 

 

Πίνακας 3.7: Αριθµός ηµερών και ετήσιο ύψος χιονοπτώσεων για τα έτη 1950-1966 
            (ΜΣ Ανάβρας) 

Έτος Ηµέρες Χιονόπτωσης Ύψος Χιονόπτωσης (cm) 

1950-1951 0 0 
1951-1952 0 0 
1952-1953 6 0 
1953-1954 4 85 
1954-1955 2 25 
1955-1956 10 177 
1956-1957 2 10 
1957-1958 6 57 
1958-1959 6 41 
1959-1960 6 40 
1960-1961 3 2 
1961-1962 10 71 
1962-1963 17 290 
1963-1964 5 35 
1964-1965 7 57 
1965-1966 3 29 

 
 

3.2.1.7 Χαλάζι 

    Η πτώση χαλαζιού είναι ασύνηθες φαινόµενο για την περιοχή. Για το λόγο αυτό δε 

γίνεται µέτρηση ακριβών στοιχείων χαλαζόπτωσης που να επιτρέπουν την στατιστική 

παρουσιασή τους. 
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3.3 Τοπογραφία, γεωµορφολογία και υδρογραφία της ευρύτερης περιοχής του νοµού 

Καρδίτσας 

    Ο νοµός της Καρδίτσας καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα της Θεσσαλίας. Αποτελεί 

τον τρίτο σε έκταση, τέταρτο σε πληθυσµό και δεύτερο σε πυκνότητα πληθυσµού νοµό 

της Θεσσαλίας. Έχει έ κταση 2.705 km2 που αντιστοιχούν στο 18,8% της συνολικής 

έκτασης της Θεσσαλίας και 2% περίπου της συνολικής έκτασης της χώρας. 

    Ο νοµός Καρδίτσας είναι περιοχή έντονων γεωγραφικών αντιθέσεων. Εξετάζοντας τη 

φύση του ανάγλυφου του νοµού γίνονται ορατές δυο περιοχές, η πεδινή και η ορεινή, 

που διαχωρίζονται σαφώς µεταξύ τους. Η πεδινή καταλαµβάνει το βορειοανατολικό 

τµήµα του νοµού και συνεχίζεται βόρεια προς το νοµό Τρικάλων, ενώ η ορεινή 

καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα του. Τα ορεινά µέρη καταλαµβάνουν το 42%, τα 

ηµιορεινά το 9% και τα πεδινά το 49% της συνολικής έκτασης του νοµού. Στο 

νοτιοδυτικό τµήµα του νοµού αναπτύσσεται η οροσειρά της Πίνδου µε τις απολήξεις της 

και στο βορειοανατολικό άκρο αναπτύσσεται ο  Θεσσαλικός κάµπος πάνω σε 

τεταρτογενείς σχηµατισµούς (Τσινόπουλος, 2007). 

    Η ορεινή περιοχή του νοµού διαµορφώνεται από τις οροσειρές της νότιας Πίνδου και 

των Αγράφων, οι οποίες µε δηναρική κατεύθυνση Βορειοδυτικά προς Νοτιοανατολικά 

κατέρχονται από το νοµό Τρικάλων και συνεχίζουν στον νοµό Ευρυτανίας. Ειδικότερα 

το νοτιοδυτικό τµήµα που καταλαµβάνει το 50,4% της έκτασης διασχίζεται από την 

οροσειρά της Πίνδου και τις απολήξεις της. Η έντονη φύση του ανάγλυφου της περιοχής 

οφείλεται στις τριτογενείς αλπικές πτυχώσεις των σχηµατισµών που καταλαµβάνουν 

τους παλαιογεωγραφικούς χώρους της ζώνης της Πίνδου και της ενότητας της Δυτικής 

Θεσσαλίας. Οι πτυχώσεις αυτές, µαζί µε τα τεκτονικά γεγονότα που ακολούθησαν είχαν 

σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία των παρακάτω οροσειρών που στην περιοχή έχουν 

κυρίως βόρεια- βορειοδυτική κατεύθυνση. Έτσι διακρίνουµε: 
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1. Ορεινή έξαρση που έχει άξονα τις κορυφές Ίταµος (ύψος 1.470 m), Καψούνα (ύψος 

800 m), Κοκοριάκος (ύψος 1.016 m), µε διεύθυνση βορειοδυτική που εκφυλίζεται πρός 

το νότιο τµήµα του νοµού. Η βουνοσειρά αυτή που αποτελείται από πετρώµατα κυρίως 

της ενότητας της Δυτικής Θεσσαλίας, είναι η πρώτη που συναντιέται µετά από τη 

Θεσσαλική πεδιάδα, και καλύπτεται κύρια από δάση δρυός. 

2. Οροσειρά που αποτελείται από τις κορυφές Αγ. Νικόλαος (ύψος 1.971m), Μούχα 

(ύψος 1.247 m) και Βουλγάρα (ύψος 1.654 m). Δοµείται αποκλειστικά από 

σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου και καλύπτεται κύρια από δάση ελάτης. 

3. Οροσειρά που περιλαµβάνει τις κορυφές Καραβούλα (ύψος 1.736 m), Σχιζοκάραβο 

(ύψος 2.184 m), Τροβατό (ύψος 1.654 m) και Κάρτσα (ύψος 1.690 m). Και αυτή η 

οροσειρά αποτελείται από πετρώµατα της ζώνης της Πίνδου και καλύπτεται σε µεγάλο 

τµήµα από δάση ελάτης. 

4. Οροσειρά που περιλαµβάνει τις κορυφές Ιτέα (ύψος 1.745 m)- κείται στο νοµό 

Ευρυτανίας- Μυρµηγκιά (ύψος 1.543 m) και Δροσιά (ύψος 1.760 m)- επί του νοµού 

Άρτας. Αποτελείται από πετρώµατα της ζώνης Γαβρόµου Τριπόλεως και καλύπτεται σε 

µεγάλο ποσοστό από δάση ελάτης. 

5. Ορεινή περιοχή του νοτίου τµήµατος του νοµού, που περιλαµβάνει τις κορυφές 

Αµάραντος (ύψος 1.012 m), Ρεντίνα (ύψος 1.197 m), Κατάχλωρο (ύψος 984 m) και 

Ζάχος (ύψος 809 m). Η περιοχή αυτή διαχωρίζεται µορφολογικά από τις προηγούµενες, 

γεγονός που οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στη διαφορετική γεωλογική δοµή. 

Συγκεκριµένα, στο νοτιοανατολικό τµήµα της περιοχής λείπουν οι έ ντονες πτυχώσεις 

των σχηµατισµών, µε αποτέλεσµα η µορφολογία να καθίσταται πιο ήπια. Σε αυτό 

συµβάλλει και η φύση των πετρωµάτων που ως επί το πλείστον είναι οφειολιθικά και 

ανήκουν στη ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας. Στην περιοχή αυτή συναντάµε κυρίως 

υποβαθµισµένους θαµνότοπους. 
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6. Μεταξύ της Θεσσαλικής πεδιάδας και των ορεινών συγκροτηµάτων που 

προαναφέρθηκαν, παρατηρείται µια ζώνη που χαρακτηρίζεται σαν ηµιορεινή και 

καταλαµβάνει το 8,8% της συνολικής έκτασης του νοµού. Η περιοχή αυτή που 

αναπτύσσεται κυρίως πάνω στους Μολασικούς σχηµατισµούς της Μεσοελληνικής 

αύλακας, χρησιµεύει κυρίως σαν καλλιεργήσιµη γη, αλλά και σαν βοσκότοπος, ενώ 

σηµαντική έκταση καλύπτεται από δρύ και θάµνους. 

7. Στο βορειοανατολικό τµήµα του νοµού αναπτύσσεται ο  Θεσσαλικός κάµπος που 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως τελείως επίπεδος. Ο κάµπος αναπτύσσεται πάνω σε 

τεταρτογενείς σχηµατισµούς, που κάλυψαν όλους τους υπόλοιπους γεωλογικούς 

σχηµατισµούς και που γίνονται ορατοί στα περιθώρια της Θεσσαλικής λεκάνης 

(Τσινόπουλος, 2007). 

Από τα υπόλοιπα γεωµορφολογικά στοιχεία, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι κοιλάδες (σαν 

περιοχές που ρέουν ύδατα, σαν οδικοί άξονες κ.ά.), που αναπτύσσονται κάθετα στις 

προαναφερθείσες οροσειρές και που συνεχίζουν σαν ποταµοί στη Θεσσαλική πεδιάδα. 

Οι κοιλάδες µε τους κυριότερους ποταµούς που σχηµατίζονται σ’ αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

α.  Στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού αναπτύσσεται η κοιλάδα του Πάµισσου µε 

διεύθυνση βορειανατολική. Ο ποταµός Πάµισσος στη συνέχεια καταλήγει στο ποταµό 

Πηνειό. 

β.  Στο νοτιοδυτικό τµήµα αναπτύσσεται η κοιλάδα του Πλατανιά, ο οποίος είναι 

παραπόταµος του Αχελώου. 

γ.  Στο κεντρικό τµήµα του νοµού αναπτύσσονται οι ποταµοί του Καράµπαλη και του 

Καλέντζη που αφού διασχίσουν την πεδιάδα της Καρδίτσας καταλήγουν στον Πηνειό 

ποταµό. 
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δ. Στο νότιο τµήµα αναπτύσσεται στο ανατολικό άκρο του νοµού και έχει βορειοδυτική 

διεύθυνση. Ο ποταµός Σµοκοβίτης συνεχίζει µε τη ονοµασία Ονόχονος ή Σοφαδίτης και 

καταλήγει επίσης στον Πηνειό. 

ε.  Ο ποταµός Ενιππέας που αναπτύσσεται στο ανατολικό άκρο του νοµού και έχει 

βορειοδυτική διεύθυνση. Καταλήγει και αυτός στον Πηνειό ποταµό. 

στ.  Τέλος αναφέρονται και δύο παραπόταµοι, ο  Παπαράντζας και ο Καλέντζης. Ο 

πρώτος εκβάλλει στον Καράµπαλη και ο δεύτερος στον Καλέντζη (Υπουργείο 

Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος, 1984) 

 

3.3.1 Συζήτηση 

  Ο ποταµός Καλέντζης αποτελεί παραπόταµο του ποταµού Ενιπέα µε έκταση συνολικής 

λεκάνης απορροής 540 km2 περίπου, η οποία καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της 

διοικητικής περιοχής της Δαφνοσπηλιάς και σχεδόν στο σύνολο της την περιοχή 

Απιδιάς. Η πεδινή έκταση της λεκάνης απορροής του Καλέντζη καλύπτει επιφάνεια 

524,4 km2 περίπου. Η ορεινή ζώνη της λεκάνης απορροής ανήκει κυρίως στον κλάδο του 

ποταµού Καλέντζη και µόνο ένα τµήµα της µικρό στον παραπόταµο αυτού Καράµπαλη. 

Χαρακτηρίζεται από µεγάλα υψόµετρα που φτάνουν στα 1500 m περίπου και έντονο 

ανάγλυφο, αιτίες που προκαλούν έντονα χειµαρρικά φαινόµενα κατά τους χειµερινούς 

µήνες. Τα προβλήµατα που υπάρχουν και πρέπει να αντιµετωπιστούν στον ποταµό, είναι 

αρκετά και δεν οφείλονται αποκλειστικά στο έντονο ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και 

στις πολλές, αυθαίρετες ανθρώπινες παρεµβάσεις που όλα αυτά τα χρόνια 

πραγµατοποιήθηκαν και συνεχίζουν. Έτσι λοιπόν, πρόχειρα αρδευτικά φράγµατα, 

προϊόντα εκσκαφής που δηµιουργούν γήλοφους, απόθεση κάθε είδους απορριµάτων, 

ταπείνωση του ύψους των αναχωµάτων και ανεπαρκής συντήρηση της αναπτυχθείσας 

βλάστησης στις κοίτες του ποταµού αυξάνουν το πρόβληµα.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 57 

 

3.3.2  Γεωλογικά στοιχεία 

    Η λεκάνη της Καρδίτσας που αποτελεί µαζί µε τη λεκάνη των Τρικάλων την 

ονοµαζόµενη Δυτική λεκάνη, σχηµατίστηκε κατά την τριτογενή περίοδο. Σήµερα η 

πεδιάδα της Καρδίτσας καλύπτεται από τεταρτογενείς αλλουβιακές προσχώσεις σ’ όλη 

την επιφάνειά της και περιβάλλεται: α) βόρεια, από την πεδιάδα των Τρικάλων, β) 

δυτικά από τον ορεινό όγκο της Πίνδου, γ) νότια από τον όγκο του Λεονταριού που 

συνίσταται από φλύσχη και δ) ανατολικά από τους λόφους των µαρµάρων και την 

πεδιάδα των Φαρσάλων (Τσινόπουλος, 2007). 

α. Οφειολιθική σειρά 

    Οι οφειόλιθοι και ραδιολαρίτες µε τους οποίους συχνά συνυπάρχουν, σ χηµατίζουν 

απαλούς λόφους, τοπογραφικά. Τα πετρώµατα αυτά έχουν πλέον καθοριστεί ως 

Ιουρασικά. Νότια της Ανάβρας διακρίνουµε µια ζώνη όπου εµφανίζονται πρασινόλιθοι 

του οφειολιθικού συστήµατος. Ο σχηµατισµός περιέχει κυρίως βασικά πετρώµατα. Οι 

περιδοτίτες κυριαρχούν και συναντώνται  τοπικά µε πετρώµατα πλούσια σε ολιβίνη. Στο 

νότιο τµήµα του συγκροτήµατος, η φάση είναι ηφαιστειακή µε διαβάσεις, δολερίτες και 

κατά θέσεις τόφφους και λατυτοπαγή. 

β. Ραδιολαρίτες και ασβεστόλιθοι του Ιουρασικού (Ιζηµατογενή σειρά) 

    Στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού στις περιοχές Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, 

Αµυγδαλή κ.ά., καθώς και στο νοτιοδυτικό τµήµα και συγκεκριµένα ανάµεσα στις 

κοινότητες Καλλιφωνίου, Καλλίθηρου και κοντά στη κοινότητα Ξυνονερίου, 

συναντώνται ραδιολαρίτες εναλλάξ µε ασβεστόλιθους του Ιουρασικού που ανήκουν στη 

σειρά του Κόζιακα. 

γ. Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι (υπερπινδική ζώνη) 
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    Από το βόρειο τµήµα του Κόζιακα µέχρι το Σµόκοβο υπάρχουν ασβεστολιθικά λέπια, 

στενά και συµπιεσµένα, τα οποία διαπερνούν το κάλυµµα του φλύσχη. Τα λέπια αυτά 

αποτελούνται από ένα ροδόχροου µικρολατυτοπαγή ασβεστόλιθο ηλικίας µεταξύ 

Βερµίου και Μαιστριχτίου και το οποίο ο  Aubouin ονόµασε ασβεστόλιθο του 

θυµιάµατος. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί περιέχουν ορίζοντες από χαλαζιακούς ψαµµίτες µε 

ασβεστολιθική συνδετική ουσία, Αλβίου ηλικίας. 

δ. Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι (υποπελαγική ζώνη) 

    Σενωνίου ηλικίας, µεγάλου πάχους παρουσιάζονται µε τη µορφή λόφου στη 

Ματαράγκα (ασβεστολιθικός λόφος της Ματαράγκας) που αναδύεται από τα 

αλλουβιακά και κοντά στις Σοφάδες. 

ε. Φλύσχης (Ανώτερο Κρητιδικό- Ηώκαινο) 

    Το πέτρωµα αυτό αποτελεί σηµαντικό τµήµα της ορεινής περιοχής του νοµού και 

εκτείνεται νότια και δυτικά της Καρδίτσας και αποτελεί τµήµα της υπερπεδινής ζώνης. Η 

ιζηµατογένεση από την οποία προήλθε ο φλύσχης άρχισε στο τέλος της Κρητιδικής 

περιόδου, κατά την Μαιστρίχτιο στην Πίνδο. Ο φλύσχης θα προήλθε από τη διάβρωση η 

οποία ακολούθησε την ανύψωση του πελαγικού όγκου. Περιλαµβάνει δε, ψαµµίτες µε 

συνδετικό υλικό, εναλλασσόµενους µε µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους ή πηλίτες και 

σπάνια µε κροκαλοπαγή. 

ζ. Τριτογενείς σχηµατισµοί 

    Η σειρά του Φαναρίου (Μέσο Ολιγόκαινο, Ακουιτάνιο) ε µφανίζεται µε πολλές 

µορφολογικές µονάδες στην περίµετρο της πεδιάδας της Καρδίτσας (στους λόφους 

Φαναρίου- Καναλιών- Μητροπόλεως και στους λόφους Ανάβρας- Λεονταρίου κ.ά.). Στα 

σηµεία που η σειρά είναι πλήρης, περιλαµβάνει από κάτω προς τα πάνω: i) µάργες 

κυανού χρώµατος, ιλυώδεις και µαρµαρυγιακές µε φυτικά υπόλοιπα ακουιτανικής 

ηλικίας, ii) µια εναλλαγή µάργων και ψαµµιτών, µε µάλλον χονδρόκοκκα στοιχεία 
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βορδιγαλιανικής ηλικίας. Στο εσωτερικό της πεδιάδας, όπου επιφανειακά εµφανίζονται 

τα αλλούβια, οι τριτογενείς αναγνωρίσθηκαν µόνο από τις γεωτρήσεις για την 

αναζήτηση πετρελαίου. 

η. Αλλουβιακές αποθέσεις (Πλειόκαινο- Τεταρτογενείς Περίοδος) 

    Τα αλλούβια παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη στο νοµό Καρδίτσας και εµφανίζονται 

σε όλη την πεδιάδα. Την περίοδο του Πλειόκαινου, η πρόσχωση της πεδιάδας 

συντελέσθηκε από τα υλικά που προήλθαν από τη διάβρωση των ορεινών όγκων και 

µεταφέρθηκαν από τους ποταµούς και τους χείµαρρους. Από περιοχή σε περιοχή υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των αλλουβίων. Στην περιφέρεια της πεδιάδας, κοντά στις εκβολές 

ποταµών συναντάµε µεγάλες αλλουβιακές αποθέσεις µε χονδρόκοκκα στοιχεία. Στα 

υπόλοιπα τµήµατα της πεδιάδας συναντάµε αλλούβια στα οποία κυριαρχούν τα 

λεπτόκοκκα στοιχεία (Φυσικά Διαθέσιµα. Νοµαρχία Καρδίτσας, 1985). 

 

3.3.3 Συζήτηση 

  Σε γενικές γραµµές η σύσταση του εδάφους είναι ιδανική για πολλά διαφορετικά είδη 

καλλιεργειών, γεγονός που οδήγησε στην κατάχρηση της γης του κάµπου, µε 

αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις την υποβάθµιση της ποιότητάς του. Οι 

συστηµατικές και συνεχείς απαιτητικές καλλιέργειες, όπως ήταν φυσικό, έκαναν τα 

εδάφη πιο φτωχά και τα επιβάρυναν µε την υπερβολική χρήση φυτοφαρµάκων και 

λιπασµάτων. Στην περιοχή κυριαρχεί ο  φλύσχης και τα ασβεστολιθικά εδάφη, ενώ η 

σύνθεση του εδάφους στις ποτάµιες περιοχές είναι κυρίως αλλουβιακές αποθέσεις µε 

χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα στοιχεία.  
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3.3.4  Εδαφολογικά στοιχεία 

    Η σύσταση του εδάφους του νοµού Καρδίτσας είναι ευνοϊκή για οποιαδήποτε 

καλλιέργεια. Ειδικότερα, η περιοχή του νοµού Καρδίτσας (πεδινές εκτάσεις) καλύπτεται 

από επιφανειακό στρώµα, του οποίου το µεγαλύτερο µέρος αποτελείται από εδάφη 

ουδέτερα έως ελαφρά αλκαλικά (pΗ 6,1- 7,6). Τα εδάφη της περιοχής στην πλειοψηφία 

τους είναι ελεύθερα υδατοδιαλυτών αλάτων και των ιόντων τους (χλώριο, µαγνήσιο, 

ανθρακικά, νιτρικά). Αλατούχα εδάφη δεν υπάρχουν, ενώ τα αλκαλιωµένα εδάφη είναι 

ελάχιστα. 

Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες διηθητικότητας εδαφών εκτός από τη πολύ βραδεία. Στην 

πρώτη θέση από απόψεως εκτάσεως, έρχονται τα εδάφη µέτριας βραδείας και σε µικρό 

ποσοστό τα ταχείας βασικής διηθητικότητας. Ειδικότερα οι κατηγορίες εδαφών που 

συναντώνται είναι: τα αλλουβιακά (entisols), τα µετρίως εξελιγµένα (inceptisols), τα 

βαριά (vertisols), τα πολύ εξελιγµένα (alfisols) και τα αλκαλιωµένα (Φυσικά Διαθέσιµα. 

Νοµαρχία Καρδίτσας, 1985). 

 

3.3.5 Συζήτηση 

  Η σύσταση του εδάφους της περιοχής παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, γεγονός στο οποίο 

οφείλεται και η πολύ καλή ποιότητά του. Ο Θεσσαλικός κάµπος γενικά, αλλά και η 

περιοχή µελέτης ειδικότερα, συγκαταλέγονται ανάµεσα στις πιο γόνιµες περιοχές της 

χώρας. 

 

3.3.6  Γεωλογία – Γεωµορφολογία του ποταµού Καλέντζη 

    Ο ποταµός Καλέντζης ξεκινά από νότια του νοµού και ακολουθεί πορεία Βόρεια 

διασχίζοντας την περιοχή του έλους Μεταµόρφωσης. Στην περιοχή µελέτης οι λοφώδεις 

όγκοι δοµούνται από µάρµαρα (µε πιθανό υπόβαθρο σχιστόλιθους και γνεύσιους), ενώ ο 
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πεδινός χώρος σχηµατίζεται από λεπτοµερείς προσχώσεις µε περιορισµένες εµφανίσεις 

αδροµερέστερων υλικών. Η γνώση της σύστασης των πετρωµάτων της περιοχής είναι 

πολύ σηµαντική, εφόσον διαφορετικά ως προς τη συστασή τους πετρώµατα παράγουν 

και διαφορετικά απο χηµική άποψη εδάφη. Φτωχά από ορυκτολογική άποψη πετρώµατα 

παράγουν προφανώς και φτωχά εδάφη, τα οποία στηρίζουν συνήθως και φτωχή 

βλάστηση. Στο κέντρο της λεκάνης απορροής, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό 

κράσπεδο αυτής συναντάµε υδροπερατούς σχηµατισµούς, όπως καρστικοί και πιο 

συγκεκριµένα τα µάρµαρα. Η κίνηση του νερού µέσα στα µάρµαρα είναι ανισότροπη και 

τυρβώδης, σε περίπτωση κίνησης εντός αγωγών µεγάλης διαµέτρου. Πολύ υδροπερατοί 

σχηµατισµοί θεωρούνται τα πλευρικά κορήµατα, αλλά και οι αδροµερείς σχηµατισµοί 

αποθέσεων γύρω και κοντά στην κοίτη του ποταµού (Τσινόπουλος,2007).  

 

3.3.7 Συζήτηση 

  Η γεωλογία και γεωµορφολογία του ποταµού Καλέντζη είναι η τυπική ενός τέτοιου 

περιβάλλοντος, µε τα µάρµαρα που κυριαρχούν στην περιοχή να κάνουν την κίνηση του 

νερού τυρβώδη και µοναδική.  

 

 3.3.8 Υδρολογία του ποταµού Καλέντζη 

     Η υδρολογική συµπεριφορά των πετρωµάτων είναι συνάρτηση της λιθολογικής τους 

σύστασης, της κοκκοµετρίας ( για κοκκώδεις σχηµατισµούς ), του βαθµού διαγένεσης 

και του τεκτονισµού που έχουν υποστεί. Στην περιοχή µελέτης τα µάρµαρα αποτελούν 

τα πλέον υδροπερατά πετρώµατα, λόγω του έντονου κατακερµατισµού και επίσης επί 

µακρά γεωλογική περίοδο αποτελούσαν χέρσο, µε αποτέλεσµα να υφίστανται τη 

διαβρωτική επίδραση του νερού. Η κατείσδυση στα µάρµαρα όταν η βλάστηση δεν είναι 
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σηµαντική εκτιµάται σε 65-70%, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πηγών µεγάλης παροχής. 

(Πιστρίκας και συν., 1996). 

     Έτσι λοιπόν, περιµετρικά της λεκάνης αναβλύζουν πηγές, η παροχή των οποίων έχει 

περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ συχνά στερεύουν κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Για τη συνεχώς αυξανόµενη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της 

περιοχής έχουν ανορυχθεί γεωτρήσεις, οι οποίες όµως απειλούν µε πτώση τη στάθµη του 

υδροφόρου ορίζοντα και εποµένως συµβάλλουν στη στείρευση των πηγών αυτών. Από 

τους ελέγχους που κατά καιρούς έ χουν γίνει έχει διαπιστωθεί, ότι µέχρι σήµερα η 

ποιότητα των νερών των πηγών είναι καλή. Στο πεδινό τµήµα της λεκάνης απορροής 

συναντάµε υδατοστεγανούς σχηµατισµούς, όπου επικρατούν λεπτοµερή υλικά όπως 

πηλοί, άργιλοι, ιλυόλιθοι, φλύσχης που συνίσταται από εναλλαγές ψαµµιτών, γνεύσιοι 

και κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι, καθώς και οι µολασσικές αποθέσεις.  

 

3.3.9 Συζήτηση 

  Το εδαφικό υπόστρωµα του ποταµού παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία και 

τη ζωή του. Ο ποταµός Καλέντζης, εξαιτίας του βασικού του υποστρώµατος που είναι το 

µάρµαρο και το οποίο είναι ιδιαιτέρως υδροπερατό, έχει στην περιοχή του πολλές πηγές, 

σαν αποτέλεσµα του εύκολου κατακερµατισµού του.  

 
 
 3.3.10 Ορυκτοί πόροι 

     Σε γενικές γραµµές ο  ορυκτός πλούτος του νοµού Καρδίτσας είναι περιορισµένος, 

όπως και ο  αριθµός των λατοµείων στην ευρύτερη περιοχή (υπάρχουν 2 λατοµεία ). 

Ειδικά η περιοχή µελέτης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δοµείται από µάρµαρα, τα οποία 

όµως δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για λατοµικούς σκοπούς εξαιτίας της έντονης 

καρστοκοποιησής τους.  Άλλωστε η λειτουργία ενός λατοµείου στην ευρύτερη περιοχή 
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θα έθετε σε κίνδυνο τις πηγές (κίνδυνος να φράξουν οι υπόγειες δίοδοι νερού) και κατά 

επέκταση το ίδιο το ποτάµι. Επιπλέον, η ηχορύπανση και η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας 

από την ύπαρξη σκόνης θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα 

της περιοχής. 

 

3.3.11 Συζήτηση 

  Η έλλειψη ορυκτού πλούτου κάνει το Ν. Καρδίτσας ένα φτωχό νοµό, όµως από την 

άλλη η πιθανή θέση ενός λατοµείου στην περιοχή θα προκαλούσε σωρεία προβληµάτων, 

τόσο στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, όσο και στη ζωή του ποταµού γενικότερα.  

 

3.3.12 Σεισµικότητα      

    Η περιοχή µελέτης ανήκει σε µια ζώνη µε σύγχρονο εφελκυστικό σεισµοτεκτονικό 

καθεστώς και είναι µέτριας έως υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας. Η ευρύτερη περιοχή 

ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ των ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας, στις οποίες χωρίστικε 

ο ελληνικός χώρος µε πρόταση των τεσσάρων σεισµολογικών φορέων της χώρας, για 

την οποία δίνεται συντελεστής σεισµικής επικινδυνότητας 0,24. (Τοµέας Γεωφυσικής 

και Γεωθερµίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τοµέας Γεωφυσικής Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών και Ινστιτούτο 

Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών, (Πιστρίκας και συν., 1996). 

    Οι σεισµοί που καταγράφηκαν στην περιοχή µελέτης από τους ιστορικούς χρόνους 

έως σήµερα  ανέρχονται σε 110 για µέγεθος Μ>4.0, ενώ ο  χειρότερος όλων ήταν τον 

Απρίλιο του 1954 στην κωµόπολη Σοφάδες, µεγέθους Μ=7, ο  οποίος προκάλεσε 

σοβαρότατες βλάβες σε ολόκληρο το νοµό.  
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3.3.13 Συζήτηση 

  Η περιοχή µελέτης είναι µια περιοχή αρκετά έντονης σεισµικής δραστηριότητας, όπως 

άλλοστε και οι περισσότερες περιοχές της χώρας. 

 

3.3.14  Υποδοµές  

o Αντιπληµµυρικά έργα. Σχεδόν στο σύνολο της περιοχής έχουν κατασκευαστεί τα 

µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα και τα δευτερέυοντα – τριτεύοντα αποστραγγιστικά και 

αποχετευτικά. Τα µεγάλα άρχισαν να κατασκευάζονται τη δεκαετία του 1930, ενώ τα 

υπόλοιπα βασικά αποστραγγιστικά άρχισαν το 1950. Στις χαµηλές κλειστές περιοχές 

παρατηρούνται κατακλύσεις µε σχετικά µεγάλη συχνότητα ε µφάνισης. Οι 

σηµαντικότερες πληµµύρες των τελευταίων ετών σηµειώθηκαν τον Οκτώβριο του 1994, 

οπότε καταστράφηκαν πολλά αναχώµατα πληµµυρίζοντας τις Σοφάδες, την Ιτέα, τη 

Μεταµόρφωση και τη Μυρίνα (Πιστρίκας και συν., 1996). 

o Αποχετευτικά δίκτυα. Εκτός από το Δήµο Καρδίτσας, όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί 

του νοµού στερούνται δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Τελικός αποδέκτης του δικτύου 

ακαθάρτων της πόλης είναι ο  ποταµός Καλέντζης. Οι υπόλοιποι δήµοι δε διαθέτουν 

δίκτυο ακαθάρτων και η διάθεση των λυµάτων γίνεται µε απορροφητικούς βόθρους στο 

έδαφος.  

o Δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων. Ο Δήµος Καρδίτσας διαθέτει επαρκές εσωτερικό 

δίκτυο ο µβρίων, τελικός αποδέκτης των οποίων είναι ο  συλλεκτήρας Μέγας. Η 

πληµµυρική στάθµη του ποταµού Καλέντζη δεν επιτρέπει τη µε βαρύτητα αποχέτευση 

σε αυτόν.  

o Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ). Η πόλη της Καρδίτσας διαθέτει 

έναν από τους πρώτους βιολογικούς καθαρισµούς που έγιναν και λειτούργησαν στη 

χώρα. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Καρδίτσας κατασκευάστηκε και 
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λειτουργεί από το 1989. Η µελέτη και κατασκευή του έργου έγινε από την εταιρία 

KRUGER AS και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επεξεργάζεται λύµατα 36000 κατοίκων και 

µικρή ποσότητα βοθρολυµάτων. Τελευταία έγινε επέκταση και εκσυγχρονισµός των 

εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 50.000 

κατοίκων. Από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης εξυπηρετείται η 

πόλη της Καρδίτσας και ο οικισµός της Καρδιτσοµαγούλας. Άλλοι οικισµοί µε ΕΕΛ στο 

νοµό είναι η Ματαράγκα, το Μουζάκι, ο Παλαµάς και οι Σοφάδες.   

o Έργα διαχείρησης απορριµάτων. Ο νοµός δε διαθέτει Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµάτων (ΧΥΤΑ). Από τις τεχνικές υπηρεσίες και απο την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία της Νοµαρχίας πραγµατοποιούνται έρευνες για την εξέυρεση βιώσιµης  

περιβαλλοντικά λύσης για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ, του οποίου η δηµιουργία είναι σήµερα 

πιο αναγκαία απο ποτέ. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια 

λειτουργεί στην πόλη Δίκτυο Ανακύκλωσης Υλικών καθώς και Κέντρο Ανακύκλωσης 

Υλικών µε µεγάλη επιτυχία.  

 

3.3.15 Συζήτηση 

  Από άποψη υποδοµών ο  νοµός είναι γενικά επαρκής, όσο όµως η οικιστική ανάπτυξη 

προχωρά όλο και καινούριες ανάγκες δηµιουργούνται. Η δηµιουργία ΧΥΤΑ είναι µια 

από αυτές που έως σήµερα δεν έχει ικανοποιηθεί. Επίσης ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο 

που αξίζει να αναφερθεί, είναι η προσπάθεια ανακύκλωσης υλικών που γίνεται στην 

περιοχή, γεγονός που οφείλεται στην ενηµέρωση των πολιτών και ιδιαιτέρως των 

παιδιών µέσω σχολικών προγραµµάτων, αλλά και στη βελτίωση του µορφωτικού 

επιπέδου των πολιτών. 
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3.4 Βιοτικό περιβάλλον 

    Τα φυτά ήταν εκεί, αυτοφυή στο περιβάλλον της αρχαίας Ελλάδας. Στην αρχή 

ανώνυµα και µε ονόµατα στη συνέχεια (Ριζοπούλου, 2004). 

Ο Όµηρος χρησιµοποιούσε τη λέξη «βοτάνη» και µ’ αυτό εννοούσε τα χόρτα των 

λιβαδιών. Από τη λέξη αυτή προέρχεται και το όνοµα της σύγχρονης επιστηµονικής 

φυτολογίας της Βοτανικής (Μπάουµαν, 1999).  

    Στη συνέχεια ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.), ο µεγάλος ιατρός της αρχαιότητας, την 

εποχή που οι φυσικές επιστήµες άνθησαν και η απαλλαγή της ιατρικής από τις 

φιλοσοφικές θεωρίες και τη µυθική λατρεία των θεών, µε σοφία κατέταξε τα φυτά σε 

κατηγορίες ανάλογα µε τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, και προσδιόρισε τη χρησιµότητά 

τους στις διάφορες αρρώστιες, σύµφωνα µε τις διαγνώσεις που έκανε (Μπάουµαν, 1999). 

    Αργότερα ο  Θεόφραστος ο  Ερέσιος (372-287 π.Χ.) είναι ο  πρώτος και πιο 

ολοκληρωµένος γνώστης της βοτανικής. Αποκρούει τις γνώµες για τις θαυµατουργικές 

εκδηλώσεις της φύσης και ακολουθεί καθαρά βιολογικές µεθόδους για την περιγραφή 

του κόσµου των φυτών. Στο σωζόµενο έργο «Περί Φυτών Ιστορίας», θεµελιώνονται οι 

βασικές αρχές της σύγχρονης Βοτανικής (Μπάουµαν, 1999). 

    Οι αρχαίοι πρόγονοί µας, µε αγάπη και θαυµασµό για τη φύση που τους έδινε τόσα 

αγαθά µπόρεσαν µ’ έναν αρµονικό τρόπο να την αφοµοιώσουν στην ζωή τους, ό µως 

πάντα σε σχέση µε το νου και το σώµα. Σχεδόν σε κάθε στοιχείο της ζωής τους τα φυτά 

έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Στην τροφή, το ρουχισµό, την υγιεινή, τη θεραπεία, τη 

θρησκεία, την τέχνη, τον έρωτα κ.ά. Ουσιαστικά, αν καθίσει κανείς να το σκεφτεί, ένα 

µεγάλο µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς οφείλεται στο δέος για τη φύση, και 

µέσω αυτού γεννήθηκαν πληθώρα πνευµατικών επιτεύγµάτων που θαυµάζουµε ακόµα 

στη σηµερινή εποχή.  
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    Πουθενά στην Ευρώπη οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές για την ανάπτυξη µιας 

τόσο πλούσιας χλωρίδας, όσο στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στη γεωλογική ιστορία του 

τόπου µας, στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες, στη γεωγραφική του διαµόρφωση 

και τοποθέτηση, που το κάνει να έχει µια µεγαλύτερη ποικιλία φυτών από εκείνη της 

Μεσογείου, της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Σ’ αυτά θα πρέπει να 

προσθέσουµε και τον ατελείωτο διαµελισµό, σε βουνά, χαράδρες, ποταµούς, λίµνες, 

υγρότοπους, που το καθένα προσφέρει τις δικές του οικολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα 

ευνοϊκές για την ανάπτυξη χωριστών φυτικών κοινωνιών (Μπάουµαν, 1999). 

    Η περιοχή του νοµού Καρδίτσας ε µφανίζει σηµαντικό ενδιαφέρον για µελέτη 

υδάτινων οικοσυστηµάτων (κανάλια, εποχιακές υδατοσυλλογές, λίµνες, έλη κ.ά.), διότι η 

περιοχή ε ίναι πεδινή και συσσωρεύει άφθονο νερό κατά τους χειµερινούς µήνες που 

προέρχονται από λεκάνες απορροής των Αγράφων της οροσειράς Πίνδου. 

Βλάστηση: Τη βλάστηση στην περιοχή µελέτης συγκροτούν κατά το µεγαλύτερο µέρος 

στοιχεία της φυσικής χλωρίδας της χώρας. Στην περιοχή συναντάµε τα παραποτάµια – 

παρόχθια οικοσυστήµατα, κατά µήκος του ποταµού και τα οικοσυστήµατα πλατάνου, 

στις ψηλότερες θέσεις. Τα παραποτάµια οικοσυστήµατα θα λέγαµε ότι είναι σε αρκετά 

καλή κατάσταση και σε ορισµένες θέσεις µόνο βρίσκονται αρκετά υποβαθµισµένα 

(θέσεις όπου οι άνθρωποι έχουν καλύτερη πρόσβαση). Στα οικοσυστήµατα αυτά από 

προηγούµενες µελέτες έχει γίνει πλήρης καταγραφή της υπάρχουσας δενδρώδους, 

θαµνώδους και ποώδους βλάστησης (Πιστρίκας και συν., 1996). 

 

3.4.1 Παρόχθια οικοσυστήµατα: Είναι χαρακτηριστικά για τα Ελληνικά ποτάµια και 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και τη λειτουργία του ποταµού. Σε αυτά, στην 

περιοχή µελέτης διακρίνουµε δενδρώδη, θαµνώδη και ποώδη βλάστηση (Πιστρίκας και 

συν., 1996). 
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3.4.2 Δενδρώδης βλάστηση  

• Υβρίδια λεύκης – Populus sp. (Εικ. 3.8)          

• Λευκή ιτιά – Salix alba 

• Πεδινή φτελιά – Ulmus campestris 

• Ανατολικός πλάτανος – Platanus orientalis (Εικ. 3.7) 

• Μαύρη λεύκη – Populus nigra 

• Συκιά – Ficus carica 

• Καρυδιά – Junglans regia 

• Μουρια – Morus sp. 

• Κουτσουπιά – Cercis siliquastrum 

• Ψευδακακία – Robinia pseudoacadia 

• Αγριογκορτσιά – Pyrus amygdaliformis 

• Κυπαρίσσι ορθόκλαδο – Cypressus sempervirens 

          

         Εικόνα 3.7: Πλάτανος ανατολικός   
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Εικόνα 3.8: Υβρίδια λεύκης 
 

 
3.4.3 Θαµνώδης και ποώδης βλάστηση 

• Rubus fruticosus (Εικ. 3.11) 

• Vitex agnus castus (Εικ. 3.13) 

• Prunus spinosus 

• Paliurus spina cristi 

• Rosa sp. 

• Tamarix sp. 

• Datura stramonium 

• Arundo plinii 

• Sambucus ebulus (Εικ. 3.12) 

• Junscus sp. 

• Mentha sp. 

• Malva sp. 

• Utrica sp. 

• Cirsium sp. 
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• Rumex sp. (Εικ. 3.10) 

• Gallium aparine 

• Humulus lupulus 

• Xanthium spinosum 

• Convolvus sp. 

• Agropyrum sp. 

• Solanum nigra 

• Cichorium sp. 

• Verbascum sinuatum 

• Cynodon dactylon 

• Dipsacus sp. 

• Trifolium sp. (Εικ. 3.9) 

 

 

      
     Εικόνα 3.9: Trifolium sp (πηγή: internet) 
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          Εικόνα 3.10: Rumex sp 
 
 

                  
Εικόνα 3.11: Rubus fructiosus                                 Εικόνα 3.12: Sambucus ebulus 
 
 

 
Εικόνα 3.13: Vitex agnus castus 
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3.4.4 Οικοσυστήµατα πλατάνου: Εµφανίζονται στις υψηλότερες θέσεις του ποταµού 

µέχρι το εσωτερικό της λεκάνης απορροής. Κυριαρχεί ο  ανατολικός πλάτανος στην 

ανοιχτή κοίτη του ποταµού και στις παρυφές των όχθεων. Συνοδά είδη των 

οικοσυστηµάτων αυτών που καλύπτουν κυρίως τις όχθες των υψηλότερων θέσεων είναι: 

 

3.4.5 Δενδρώδης βλάστηση 

• Πεδινή φτελιά – Ulmus campestris  

• Λεύκη λευκή – Populus alba (Εικ. 3.14) 

    

             
Εικόνα 3.14: Populus alba. 
 
 

3.4.6 Θαµνώδης και ποώδης βλάστηση  

• Prunus spinosa (Εικ. 3.16) 

• Cornus sanquinea 

• Vitex agnus castus 

• Rubus frutiosus 

• Rosa sp. (Εικ. 3.15) 

• Sabucus ebulus 

• Arundo plinii 
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• Viburnum sp. 

• Verbascum sp. 

• Rumex sp. 

• Vicia sp. 

• Humulus lupulus 

• Gallium sp. 

• Pteridium aquilinum 

• Xanthium sp. 

        
 Εικόνα 3.15: Rosa sp                                        Εικόνα 3.16: Prunus spinosa 
 

 
3.4.7 Δασικά οικοσυστήµατα της λεκάνης απορροής του ποταµού 

    Η λεκάνη απορροής του ποταµού εκτείνεται µέσα στη ζώνη της δρυός (Quercetalia 

pubescentis) και πιο συγκεκριµένα στις υποζώνες της οστρυάς και του γαύρου (Ostryo 

carpinion), στα χαµηλότερα και της πλατυφύλλου δρυός (Quercion confertae) στα 

υψηλότερα σηµεία της. Η βλάστηση που στις υποζώνες αυτές ε µφανίζεται είναι 
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χαρακτηριστική για τα οικοσυστήµατα αυτά µε δεδοµένη βέβαια την υποβάθµιση της 

εξαιτίας κυρίως της ανεξέλενκτης βόσκησης και της κακοδιαχείρισης των δρυοδασών 

αυτών (Πιστρίκας και συν., 1996). 

Έτσι λοιπόν, στις χαµηλότερες θέσεις των υποµεσογειακών οικοσυστηµάτων της 

χνοώδους δρυός (Quercus pubescens) εµφανίζονται τα είδη: 

 

3.4.8 Δενδρώδης και θαµνώδης βλάστηση  

• Quercus pubescens 

• Quercus coccifera 

• Pistacia terebinthus 

• Rhus coriaria 

• Crataegus oxyacantha 

• Rosa sp. 

• Cistus salvifolius & parvifolius 

• Rubus fruticosus 

• Cotinus coggygria 

• Fraxinus ornus 

• Pyrus amygdaliformis 

• Cercis siliquastrum 

• Vitex agnus castus 

• Paliurus spina cristi 

• Medicago arborea 

• Mentha sp. 
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3.4.9 Ποώδης βλάστηση 

• Melica uniflora 

•  Dactylis glomerata 

• Thymus longicaulis 

• Marrubium peregrinum 

• Cynosurus echinatus 

• Ceterach officinarum 

•       Ballota acetabulosa (Εικ. 3.18) 

•      Gallium sp. 

•      Anthyllis cytisoides 

•      Salvia sp. 

•      Teucrium polium 

•      Micromeria sp. 

•      Cyclamen hederifolium (Εικ. 3.17) 

•      Ranunculus sp. 

 

                        
   Εικόνα 3.17: Cyclamen hederifolium                      Εικόνα 3.18: Ballota acetabulosa 

 
 
Στην υψηλότερη ζώνη και µέχρι την περιοχή των ορεινών µεσογειακών κωνοφόρων 

επεκτείνονται τα οικοσυστήµατα της πλατύφυλλης δρυός, στη σύνθεση των οποίων 

συµµετέχουν τα είδη: 
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Δενδρώδης και θαµνώδης βλάστηση 

• Quercus frainetto 

• Quercus pubescens 

• Castanea sativa (Εικ. 3.19) 

• Fraxinus ornus (Εικ. 3.20) 

• Quercus coccifera 

• Abies hybridogenus 

• Pyrus amygdaliformis 

• Juniperous oxycedrus 

• Rubus fruticosus 

• Arbutus unedo 

• Arbutus adrachne 

• Erica arborea (Εικ. 3.21) 

• Erica verticillata 

• Cistus salvifolius 

• Cistus parvifolius 

• Paliurus spina cristi 

• Rhus coriaria 

 

                                        

Εικόνα 3.19: Castanea sativa                                        Εικόνα 3.20: Fraxinus ornus 
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     Εικόνα 3.21: Erica arborea 

  
Ποώδης βλάστηση 

• Origanum vulgaris (Εικ. 3.22) 

• Cyclamen hederifolium 

• Rumex sp. 

• Inula viscosα (Εικ. 3.23) 

• Mentha sp. 

• Sinapis sp. 

• Dactylis glomerata 

• Cynosurus echinatus 

• Bellis perrenis 

 

                           
    Εικόνα 3.22: Origanum vulgaris                                Εικόνα 3.23: Inula viscosα 
 
 
3.4.10 Υδρόβια βλάστηση 

    Η υδρόβια βλάστηση είναι και αυτή µε τη σειρά της αναπόσπαστο κοµµάτι του 
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ποταµού. Χρησιµεύει τόσο στο σύστηµα αυτοκαθαρισµού του ποταµού, όσο και στο ότι 

αποτελεί πηγή τροφής για τους υδρόβιους οργανισµούς. Επίσης, παρέχει ασφάλεια σε 

ορισµένους οργανισµούς που τη χρησιµοποιούν για να κρύβονται απο τους θηρευτές 

τους, αλλά και χώρο εναπόθεσης αυγών και αναπαραγωγής. Τα είδη που απαντώνται 

στον ποταµό Καλέντζη είναι: 

 
3.4.10.1 Χαρόφυτα 
 
Characeae 

    Το είδος εντοπίζεται σε διαφορετικά βάθη, στις λίµνες, ποτάµια, λιµνούλες, χαντάκια, 

πηγές, ρεύµατα, κανάλια κ.ά. Είναι ανθεκτικό σε µεγάλο εύρος pΗ και ανθίσταται τον 

ανταγωνισµό άλλων υδρόβιων φυτών. Σε βάθος µεγαλύτερο των 4 m, λόγω χαµηλού 

φωτισµού, προκαλείται στείρωση των ατόµων.(Εικ. 3.24) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Εικόνα 3.24: Nitella opaca (Bruzelius) Agardh 
 
 
3.4.10.2 Βρυόφυτα 
 
 Amblystegiaceae 

    Εντοπίζεται στο έδαφος, πέτρες, πεσµένους κορµούς, κορµούς δέντρων, εκτεθειµένες 

ρίζες και ανάµεσα θρυµµατισµένου φυτικού υλικού σε ελώδη τοποθεσίες, κοντά σε 

ρεύµατα, ποτάµια, λιµνούλες και σε υγρά ενδιαιτήµατα (Εικ. 3.25). 
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Εικόνα 3.25 : Amblystegium riparium (Hedw.) Br. Eur 
 
 
3.4.10.3 Πτεριδόφυτα 
 
Equisetaceae 
 
    Το Equisetum είναι το µοναδικό γένος που επιζεί από την κλάση Sphenopsida και στη 

Ελλάδα υπάρχουν 6 είδη (Εικ. 3.26 και 3.27) Τα είδη του Equisetum αναπτύσσονται σε 

υγρές θέσεις δασών και λιβαδιών, σε όχθες ποταµών, λιµνών ελών, τελµάτων, τάφρων 

κ.ά (Χατζηνικολάου, 2007). 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 3.26: Equisetum arvense L 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.27: Equisetum palustre L 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 80 

3.4.10.4 Σπερµατόφυτα 

Boraginaceae 

    Στην οικογένεια αυτή ανήκουν περίπου 100 γένη µε 2.000 περίπου είδη. Διαιρούνται 

σε 4 υποοικογένειες, από τις οποίες οι 2 αντιπροσωπεύονται στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα (Εικ. 3.28, 3.29 και 3.30) Έχουν ευρεία εξάπλωση σε όλες τις ηπείρους, αλλά 

κυρίως φύονται στις εύκρατες και υποτροπικές περιοχές και λιγότερο στις 

παραµεσόγειες (Χατζηνικολάου, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.28: Cerinthe retorta Sibth. & Sm.       Εικόνα 3.29: Myosotis (c.f.) arvenis (L.)                   
                    Hill ssp. Arvensis  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
                                Εικόνα 3.30: Myosotis scorpioides L 
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Caryophyllaceae 

    Η οικογένεια αυτή περιλαµβάνει περίπου 80 γένη µε 2.000 είδη, που εξαπλώνονται 

στις εύκρατες περιοχές της Γης, µε µεγάλη συγκέντρωση στις παραµεσογειακές χώρες. 

Απαντά σε υγρά λιβάδια και υγρές διαταραγµένες τοποθεσίες (Εικ. 3.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.31: Cerastium dubium (Bast.) O. Schwarz 

 

Ceratophyllaceae 

    Είναι πλευστόφυτα ή χαλαρά προσαρτηµένα σε ιλύ, σε στάσιµα και ρέοντα γλυκά 

νερά (Εικ. 3.32). Ως αιωρούµενο φυτό εξασφαλίζει καλή κρυψώνα για τα νεαρά ψάρια 

και είναι ανταγωνιστικό απέναντι στα φύκη, διότι καταναλώνει τα θρεπτικά στο υδάτινο 

περιβάλλον και εκκρίνει ουσίες που εξουδετερώνει τα φύκη (Χατζηνικολάου, 2007). 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 3.32: Ceratophyllum demersum L 
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Haloragaceae 

    Το εντοπίζουµε σε λίµνες, ποταµούς και τάφρους. Παρουσιάζει µεγάλο τροφικό 

εύρος, κυρίως ό µως ε µφανίζεται σε εύτροφα νερά µε βάθος 1,5- 3,5 m, πλούσια σε 

ασβέστιο, άζωτο, νιτρικών, φωσφορικά άλατα, νάτριο και κάλιο. Σε ποικίλα 

υποστρώµατα, 100-1900 m (Εικ. 3.33). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.33: Myriophyllum spicatum L 
 

Ranunculaceae 

Το είδος εντοπίζεται σε υγρά µέρη (Εικ. 3.34). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.34: Ranunculus velutinus Ten 
 
 
Alismataceae 

    Εντοπίζεται σε αβαθή νερά και υγρές τοποθεσίες, στις όχθες ρεόντων ποταµών, 
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αρδευτικών καναλιών και τάφρων (Εικ. 3.35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.35: Alisma lanceolatum With 
 

Potamogetonaceae 

    Εντοπίζεται σε ποτάµια, και λίµνες, µέχρι τα 2.300 m (Εικ. 3.36, 3.37, 3.38) Τo είδος 

αυτό ανέχεται καλά µεσοτροφικές συνθήκες και είναι εξίσου ανθεκτικό σε εύτροφα και 

άλλα ολιγότροφα ενδιαιτήµατα αναφέρει η Σαρίκα (1999) (Χατζηνικολάου, 2007). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.36: Potamogeton perfoliatus L            . Εικόνα 3.37: Potamogeton pectinatus L 
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Εικόνα 3.38: Potamogeton perfoliatus L 
 
 
 
3.4.11 Συζήτηση 

  Η βλάστηση της περιοχής είναι ενδεικτική ενός ποτάµιου οικοσυστήµατος. Υδροχαρή 

φυτά κυριαρχούν στις χαµηλές θέσεις, ενώ τα κωνοφόρα τα συναντάµε στις υψηλότερες. Η 

βλάστηση αυτή είναι χαρακτηριστική για τα ποτάµια συστήµατα και αρκετά ικανοποιητική 

πλήν εξαιρέσεων όπου αιτίες κυρίως ανθρωπογενείς έχουν υποβαθµίσει την ποιότητα της. Η 

βόσκηση χωρίς έλενχο, η κακοδιαχείριση κυρίως των δρυοδασών, αλλά και η καύση ή κοπή 

δέντρων µε σκοπό τη δηµιουργία µονοπατιών και άτυπων δρόµων µέσα στο δάσος, είναι 

λίγες µόνο αιτίες της υποβάθµισης που παρατηρείται σε συγκεκριµένες θέσεις της περιοχής 

µελέτης. 

 

 3.4.12 Η ιχθυοπανίδα του ποταµού 

    Η ιχθυοπανίδα του ποταµού Καλέντζη, όπως και η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών 

των Βαλκανίων, ε µφανίζει υψηλό επίπεδο ενδηµισµού εξαιτίας της αποµόνωσης των 
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ποταµών και των λιµναίων συστηµάτων. Πολλά ενδηµικά είδη, υποείδη και ποικιλίες 

θεωρούνται απειλούµενα ή τρωτά επειδή υπάρχουν σε µικρούς πληθυσµούς και σε 

ευάλωτους οικοτόπους. Τα είδη που κυρίως βρίσκουµε στον ποταµό είναι ο  Κυπρίνος 

(Cyprinus carpio), ο Μουστακάς (Gobio uranoscopus elimeius), το Σίρκο (Alburnus 

alburnus thessalicus) και το Μυλωνάκι (Gobio kessleri banarescui). Ο Κυπρίνος (Εικ. 

3.39) θεωρείται είδος απειλούµενο και µάλιστα σε κρίσιµη κατάσταση, το Σίρκο είναι 

ενδηµικό υποείδος της Θεσσαλίας, ενώ το Μυλωνάκι και ο  Μουστακάς είναι ενδηµικά 

υποείδη των νοτίων Βαλκανίων (Χατζηνικολάου, 2007). 

 

 

Εικόνα 3.39: Cyprinus carpio (πηγή internet) 

 

3.4.13 Συζήτηση 

  Η ιχθυοπανίδα του ποταµού Καλέντζη είναι µια µικρογραφία αυτής του Πηνειού και αυτό 

γιατί στον ποταµό Καλέντζη βρίσκει κανείς σχεδόν ότι θα έβρισκε στον Πηνειό. 

 

3.4.14 Tα αµφίβια και τα ερπετά του ποταµού 

    Στην περιοχή απαντώνται τέσσερα είδη αµφιβίων και έντεκα είδη ερπετών, τα οποία 

όλα προστατεύονται απο τη σύµβαση της Βέρνης. Στα αµφίβια ανήκουν ο  Πράσινος 

φρύνος (Bufo viridis, Εικ. 3.40), ο  Δενδροβάτραχος (Hyla arborea, ενδηµικό υποείδος 

στον Ελλαδικό χώρο), ο Ευκίνητος βάτραχος (Rana dalmatina) και ο  Λιµνοβάτραχος 

(Rana ridibunda). Στα ερπετά της περιοχής βρίσκουµε την Ποταµοχελώνα (Mauremis 
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caspica), στις σαύρες τον Κυρτοδάκτυλο (Cyrtodactylus kotschyi), τον Αβλέφαρο 

(Ablepharus kitaibelii), την Πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata), την Αιγαιόσαυρα 

(Podarcis erhardii), την Τοιχόσαυρα (Podarcis muralis) και την Βαλκανόσαυρα (Podarcis 

taurica). Στα φίδια της περιοχής βρίσκουµε τη Σαίτα (Coluber najadum), το Λαφιάτη 

(Elaphe quatuorlineata, Εικ. 3.41), το Νερόφιδο (Natrix natrix) και το Λιµνόφιδο (Natrix 

tesselata). Στο παράρτηµα δίνεται πίνακας των ειδών, καθώς και το καθεστώς 

προστασίας αυτών (Χατζηνικολάου, 2007). 

 

                     

Εικόνα 3.40: Bufo viridis (πηγή internet)             Εικόνα 3.41: Elaphe quatuorlineata  
 
 
 
3.4.15 Συζήτηση 

  Πλούσια ποικιλία παρουσιάζουν και τα αµφίβια και ερπετά του ποταµού και µάλιστα 

πολλά είναι προστατευµένα είδη από τη σύµβαση της Βέρνης, ενώ άλλα ανήκουν στο 

Κόκκινο Βιβλίο, γεγονός που κάνει την προστασία τους επιβλητική ανάγκη. 

 

 
3.4.16 Τα θηλαστικά του ποταµού 

    Τα θηλαστικά που εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης προστατεύονται όλα από τη 

Σύµβαση της Βέρνης και τρία περιλαµβάνονται και στο Κόκκινο Βιβλίο. Στην οµάδα 

αυτή βρίσκουµε τον Σκατζόχοιρο (Erinaceus concolor), την Νανονυχτερίδα (Pipistrellus 

pipistrelus), τον Λαγό (Lepus europaeus), το Κουνάβι (Martes foina), τον Ασβό (Meles 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 87 

meles) και τη Βίδρα (Lutra lutra). Στο παράρτηµα δίνεται Πίνακας των ειδών, καθώς και 

το καθεστώς προστασίας αυτών. 

 

3.4.17 Συζήτηση 

  Ποικιλία παρουσιάζουν και τα θηλαστικά της περιοχής και αυξηµένο ενδιαφέρον 

καθώς όλα προστατεύονται από Διεθνής Συνθήκες. 

 

3.4.18 Η ορνιθοπανίδα του ποταµού 

    Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια και σχεδόν στο σύνολο της 

προστατεύεται από τη Σύµβαση της Βέρνης. Λίγα είναι τα είδη που περιέχονται στο 

Κόκκινο Βιβλίο, αλλά πολλά είναι αυτά που ανήκουν στις κατηγορίες SPEC (είδη 

πτηνών για τα οποία είναι αναγκαία µέτρα διατήρησης στην Ευρώπη, σύµφωνα µε το 

BirdLife international). Στο παράρτηµα δίνεται Πίνακας των ειδών, καθώς και το 

καθεστώς προστασίας αυτών.    

 

3.4.19 Συζήτηση 

  Το περιβάλλον της περιοχής µελέτης είναι τέτοιο που συγκεντρώνει σηµαντική 

ορνιθοπανίδα και µάλιστα µε σπάνια και προστατευόµενα είδη. Φαίνεται λοιπόν ότι το 

συγκεκριµένο φυσικό περιβάλλον είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί όσο πιο αγνό 

γίνεται καθώς η αξία του είναι µεγάλη.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1 Χρήση των βενθικών µακροασπονδύλων στην εκτίµηση της οικολογικής 

ποιότητας των ποταµών  

    Το πως καθορίζεται η ποιότητα των ρέοντων υδάτων, εξαρτάται κάθε φορά από το 

πως την αντιλαµβάνονται αυτοί που την παρατηρούν ή την µετρούν (Χατζηνικολάου, 

2007). Από τον 18ο αιώνα και µέχρι πολύ πρόσφατα η ποιότητα των νερών των ποταµών 

εκτιµώνταν επίσηµα µε τη χρήση µόνο των φυσικοχηµικών παραµέτρων. Ιστορικά οι  

βιολόγοι των ρεόντων υδάτων εκτιµούσαν την ποιότητα των ποταµών µετρώντας το 

βαθµό της διαταραχής που προκαλεί η ρύπανση στους ποτάµιους οργανισµούς (π.χ. 

Kolkwitz and Marsson, 1902: Pantle and Buck, 1955: Sladecek, 1979: Hawkes, 1997: 

Pugh, 1997). Πρόσφατα, ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως η βιωσιµότητα και η 

βιοποικιλότητα έχει συµπεριληφθεί στις τεχνικές εκτιµήσεων. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαιτεί τη χρήση βιολογικών παραµέτρων για την 

εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας. Η καλή ποιότητα των ρεόντων υδάτων µπορεί 

πλέον να ορισθεί ως «η ολότητα των γνωρισµάτων και χαρακτηριστικών του νερού που 

φέρει την ικανότητα να υποστηρίξει τη φυσική πανίδα και χλωρίδα και να διατηρεί 

αιτιολογηµένες χρήσεις». Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της βιολογικής έναντι της 

παραδοσιακά χρησιµοποιούµενης χηµικής προσέγγισης είναι πως δίνει σηµαντικές 

πληροφορίες για συνθήκες µέτριας ή και µικρής ακόµα οργανικής ρύπανσης, οι οποίες 

µπορεί και να µην ανιχνευθούν από τις χηµικές αναλύσεις ρουτίνας στη στήλη του 

νερού, που αντανακλούν µόνο τις στιγµιαίες τοπικές συνθήκες. Οι οργανισµοί 

καταγράφουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και δίνουν πληροφορίες ακόµα και για 

διακοπτόµενες ή επεισοδιακές ρυπαντικές διαταραχές. Η επίδραση της ρύπανσης 

εκτιµάται απευθείας πάνω στους ζωντανούς οργανισµούς, ενώ τα αποτελέσµατα των 

χηµικών µεθόδων χρειάζεται να ερµηνευτούν σε βιολογική βάση (Mason, 1991).  
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     Τα βενθικά µακροασπόνδυλα αποτελούν αναπόσπαστο βιολογικό στοιχείο στην 

παρακολούθηση των ποταµών, σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Όπως αναφέρθηκε 

στην παραπάνω ενότητα, έχει βρεθεί πως αντανακλούν καλύτερα την κατάσταση των 

ποταµών σε σχέση µε τις υπόλοιπες βιολογικές παραµέτρους. Είναι πολυπληθή, 

απαντούν παντού, συλλέγονται σχετικά εύκολα και ο  προσδιορισµός τους δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος. Δε µετακινούνται πολύ και καταγράφουν τις τοπικές 

περιβαλλοντικές µεταβολές της ποιότητας (του νερού). Ο ι κοινότητές τους 

συγκροτούνται από πολλές διαφορετικές οµάδες, οι οποίες είναι σε διαφορετικό βαθµό 

ευαίσθητες στα διάφορα είδη ρύπανσης. Επίσης, ο κύκλος ζωής τους είναι συµβατός µε 

το εποχιακό ή ετήσιο καθεστώς παρακολούθησης – δειγµατοληψιών (Hellawell, 1986: 

Metcalfe, 1989: Jeffries and Mills, 1990: Calow and Petts, 1992).  

 

4.1.1 Συζήτηση 

  Σήµερα η χρήση των βενθικών µακροασπονδύλων στην εκτίµηση της οικολογικής 

ποιότητας των ποταµών, κερδίζει συνεχώς έδαφος, έναντι της µέτρησης των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων. Στην περίπτωση του ποταµού Καλέντζη 

πραγµατοποιήθηκαν φυσικοχηµικές και βιολογικές µετρήσεις και αυτό γιατί οι 

φυσικοχηµικές αποδίδουν τη στιγµιαία κατάσταση του νερού, ενώ οι µετρήσεις των 

οργανισµών που συλλέγονται στον ποταµό καταγράφουν όλες τις καταστάσεις που έχουν 

προηγηθεί και έχουµε έτσι µια ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί 

στο ποτάµι. 

 

4.1.2 Δειγµατοληπτικές µέθοδοι βενθικών µακροασπονδύλων  

    Έχει αναπτυχθεί πληθώρα µεθόδων για τη δειγµατοληψία βενθικών 

µακροασπονδύλων σε ρέοντα ύδατα και βιοτικών δεικτών µε στόχο την αξιόπιστη 
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εκτίµηση της ποιότητας του νερού. Τέτοιες εκτιµήσεις επηρεάζονται από τη 

δειγµατοληπτική µέθοδο, γιατί ε µφανίζουν επιλεκτικότητα ως προς συγκεκριµένα 

τµήµατα-συναθροίσεις της βενθικής κοινότητας. Κάθε συνάθροιση αποτελείται από 

διαφορετικά είδη, τα οποία ποικίλλουν στην έκθεση (λόγω συµπεριφοράς, 

τροφοληπτικών χαρακτηριστικών) και στην ευαισθησία τους ως προς τη ρύπανση του 

νερού και του ιζήµατος (Barton and Metcalfe-Smith, 1992). Οι δειγµατοληπτικές 

µέθοδοι µπορεί να έχουν ευρεία εφαρµοσιµότητα ή να είναι πολύ εξειδικευµένες.   

    Σε ρηχά ποτάµια τα δείγµατα λαµβάνονται συνήθως µε απόχη ή µε δειγµατολήπτη 

τύπου «surber». Οι δειγµατοληψίες µε απόχη είναι ποιοτικές ή ηµιποσοτικές και 

διενεργούνται για συγκεκριµένο χρόνο. Σε βαθύτερα ποτάµια χρησιµοποιούνται 

συρόµενα δίχτυα, συσκευές «άρπαγες», πυρηνοδειγµατολήπτες και βυθοκορητές (Resh 

and McElravy, 1992). Τα τεχνητά υποστρώµατα αποτελούν µια ξεχωριστή εναλλακτική 

κατηγορία και στηρίζονται στον αποικισµό τους από βενθικά µακροασπόνδυλα. Τεχνητά 

υποστρώµατα χρησιµοποιούνται ευρέως στη βόρειο Αµερική (Cairns and Pratt, 1992). Η 

αποτελεσµατικότητα των διαφορετικών δειγµατοληπτικών µεθόδων έχει διερευνηθεί για  

µεγάλα ποτάµια της Β. Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Αµερικής (π.χ. De Pauw et al., 

1994 : Neale et al., 2006 : Humphries et al., 1998) και έχει δείξει πως η χρήση των 

διαφορετικών µεθόδων για την παρακολούθηση της ποιότητας εξαρτάται από το µέγεθος 

του ποταµού, τα αίτια υποβάθµισης της ποιότητας, την ύπαρξη κατάλληλων δεικτών και 

την οικονοµική δυνατότητα της παρακολούθησης. 

 

4.1.3 Μέθοδος δειγµατοληψίας που ακολουθήθηκε 

     Η τεχνική του κλωτσήµατος και της σάρωσης µε απόχη για 3 min προτιµάται για 

εφαρµογή σε ρηχούς ποταµούς (Resh and McElravy, 1992). Ο χειριστής της απόχης 

αναµοχλεύει κλωτσώντας το υπόστρωµα για 3 min ανάντη της τοποθετηµένης στο βυθό 
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απόχης, Η απόχη είχε επιφάνεια 575 cm2, µάτι διχτυού 0,9 mm και βάθος 40 cm. Στη 

διάρκεια των 3 min όλοι οι διαθέσιµοι τύποι ενδιαιτηµάτων σαρώνονται. Τα δείγµατα 

διατηρήθηκαν σε πλαστικά βάζα µε διάλυµα 4% φορµόλης και µεταφέρθηκαν για 

ανάλυση στο εργαστήριο. Η αναγνώριση των βενθικών µακροασπονδύλων έγινε στο 

επίπεδο της οικογένειας. Στον Πίνακα 4.1, αναφέρονται οι βιοτικοί δείκτες βασισµένοι 

µόνο στη συλλογή και επεξεργασία βενθικών µακροασπονδύλων και η καταλληλότητά 

τους ισχύει µόνο για τη γεωγραφική περιοχή για την οποία αναπτύχθηκαν και στην οποία 

αναπτύχθηκαν.  

 

Πίνακας 4.1 :Βιοτικοί δείκτες βασισµένοι µόνο στη συλλογή και επεξεργασία βενθικών  
                       µακροασπονδύλων                                                                  
Α/Α ΔΕΙΚΤΕΣ (ΒΙΟΤΙΚΟΙ) ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

1 Chironomid Intex (Ch. I.) 

2 Biological Intex of Pollution 

3 Danish Stream Fauna Intex 

4 PERLA 

5 Belgian Biotic Intex 

6 Biological Monitoring Working Party (Spanish) 

7 Dutch EBBEOSWA 

8 Indice Biotico Estesso 

9 French IBGN 

10 RIVPACS 

11 Chironomid Intex baesd on pupal exuviae 

12 Quality Rating System (Q-value) 

13 Global Biotic Intex (IBG) 

14 NORDIC 
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15 GermanSaprobic Intex 

16 Global Biotic Quality Intex (IQBG) 

17 Quality Intex (K135, K12345) 

18 Macrointex 

19 Lincoln Quality Intex (LQI) 

20 Trent Biotic Intex (TBI) 

21 LVS 240:1999 (Latvian Macroinvertebrate Sampling Protocoll) 

22 Biotic Score 

23 Average Score Per Taxon 

 

 

4.2 Υδατοπαροχές  

• Ύψη βροχής στην περιοχή µελέτης. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία, των πλησιέστερων στην περιοχή µελέτης βροχοµετρικών 

σταθµών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2, και αναφέρονται σε περίοδο παρατηρήσεων 

35 ετών, δηλαδή στην περίοδο 1950 – 1985 (Πιστρίκας και συν., 1996). 

• Μέγιστα ύψη βροχής στην περιοχή µελέτης.  

Στον Πίνακα 4.3, παρουσιάζονται τα µέγιστα ύψη βροχής στην περιοχή για περίοδο 

επαναφοράς 25, 50 και 100 έτη.  
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Πίνακας 4.2:  Ύψη βροχής  
Θέση Έτη 

παρατηρήσεων 

Απόλυτο 

υψόµετρο 

σταθµού 

24ώρες 

(ύψος 

βροχής 

σε mm) 

min 

24ώρες 

(ύψος 

βροχής σε 

mm)   

max 

48ώρες 

(ύψος 

βροχής σε 

mm)   

min 

48ώρες 

(ύψος 

βροχής 

σε mm)   

max 

Ανάβρα 35 208 64 120 76 127 

Βαθύλακκος 24 800 64 138 79 151 

Καρδίτσα 35 105 50 120 62 170 

Ραχούλα 24 330 74 109 90 190 

Ρεντίνα 35 900 72 113 94 192 

 

 

Πίνακας 4.3: Μέγιστα ύψη βροχής 
Θέση Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η24, 

Τ=25 

Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η24, 

Τ=50 

 

Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η24, 

Τ=100 

Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η48, Τ=25 

Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η48, Τ=50 

Ύψ. Βρ 

(mm) 

Η48, 

Τ=100 

Ανάβρα 113 122 131 132 141 150 

Βαθύλακκος 119 129 139 143 154 165 

Καρδίτσα 114 125 136 140 154 168 

Ραχούλα 109 115 121 167 181 195 

Ρεντίνα 111 118 124 164 176 192 
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4.2.1 Συζήτηση 

Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή είναι ικανοποιητικές και κατά τους χειµερινούς µήνες  τα 

πληµµυρικά φαινόµενα αρκετά συνηθισµένα. Η κατανοµή των βροχοπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από αύξηση από Ανατολικά προς τα Δυτικά και κυρίως τους χειµερινούς και 

φθινοπωρινούς µήνες. 

 

4.3 Υδρολογικό ισοζύγιο  

    Στον Πίνακα 4.4, παρουσιάζονται οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην 

κατάρτιση του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής µελέτης που αναφέρονται στη 

µελέτη “Υδρογεωλογική Έρευνα Υπολεκανών Καλαµπάκας”, (Πιστρίκας και συν., 

1996). 

 

Πίνακας 4.4: Υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟ ΠΕΔΙΝΟ 

Επιφανειακή απορροή (R) 45% 20% 

Εξατµισοδιαπνοή (E) 50% 65% 

Κατείσδυση (I) 5% 15% 

 

 

4.4 Αποτελέσµατα της ποιότητας νερού 

    Η ύπαρξη των βενθικών µακροασπόνδυλων, αλλά και η αφθονία τους στο ποτάµι 

αποτελούν πληροφορία ικανή για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την ποιότητα 

του νερού. Από τη συλλογή των οργανισµών, την ταξινόµηση τους µε τη βοήθεια των 

Κλείδων Μακροασπονδύλων σε Επίπεδο Οικογένειας, (Λαζαρίδου και Δηµητριάδου, 

1992), την καταµέτρηση τους και την αξιολογησή τους σύµφωνα µε τον Δείκτη ΗES, 
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AHES, 2005: EVALUATION SCORE AND INTERPRETATION INDEX FOR 

ECOLOGICAL QUALITY OF RUNNING WATERS IN CENTRAL AND NORTHERN 

HELLAS), παρουσιάζονται οι οικογένειες των οργανισµών που βρέθηκαν. Έτσι στους 

Πίνακες 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 και 4.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρώτης 

δειγµατοληψίας και στο Σχήµα 4.1 οι αφθονίες του πρώτου δείγµατος, ενώ στη συνέχεια 

ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα της δεύτερης και τρίτης δειγµατοληψίας που 

πραγµατοποιήθηκαν στον ποταµό Καλέντζη, καθώς και οι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες 

οι µετρήσεις ελήφθησαν. 

 

1η Δειγµατοληψία 20/01/2009 

1. ΚΛΑΣΗ: INSECTA 

ΤΑΞΗ: EPHEMEROPTERA 

Πίνακας 4.5: EPHEMEROPTERA 
EPHEMEROPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Potamantidae 8 75 

Oligoneuriidae 10 53 

Heptageniidae 6 86 

Ephemeridae 6 38 

 

 ΤΑΞΗ: PLECOPTERA 

Πίνακας 4.6 : PLECOPTERA 
PLECOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Chloroperlidae 12 120 

Capniidae 8 110 
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ΤΑΞΗ: TRICHOPTERA 

Πίνακας 4.7 : TRICHOPTERA 
TRICHOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Hydroptilidae 8 38 

Goeridae 6 97 

Philopotamidae 6 86 

ΤΑΞΗ: ODONATA 

Πίνακας4.8 : ODONATA 
ODONATA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Lestidae 2 86 

ΤΑΞΗ: DIPTERA 

Πίνακας 4.9: DIPTERA 
DIPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Empididae 8 64 

Chironomidae 20 20 

 

 

        Σχήµα 4.1: Αφθονίες πρώτου δείγµατος 
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Aπό τα παραπάνω και σύµφωνα µε το Δείκτη προκύπτει ότι ΗΕS = 873 (άθροισµα 

βαθµολογιών), ενώ  ΑΗΕS = ΗΕS / 10 = 87.3. Σύµφωνα πάντα µε το δείκτη, το ΗΕS 

βαθµολογείται µε 4 και ΑΗΕS µε 5, ο µέσος όρος των οποίων είναι 4.5 και δίνει τελικά 

Πολύ Καλής Ποιότητας Νερό στο ποτάµι. 

Στους Πίνακες 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 και 4.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

δεύτερης δειγµατοληψίας και στο Σχήµα 4.2 οι αφθονίες του δεύτερου δείγµατος. 

 

2η Δειγµατοληψία 15/03/2009 

1. ΚΛΑΣΗ: INSECTA 

ΤΑΞΗ: EPHEMEROPTERA 

Πίνακας 4.10: EPHEMEROPTERA 

EPHEMEROPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Potamantidae 10 75 

Oligoneuriidae 5 53 

Heptageniidae 8 86 

Ephemeridae 3 38 

 

ΤΑΞΗ: PLECOPTERA 

Πίνακας 4.11: PLECOPTERA 

PLECOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Chloroperlidae 12 120 

Capniidae 6 110 
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ΤΑΞΗ: TRICHOPTERA 

Πίνακας 4.12: TRICHOPTERA 

TRICHOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Hydroptilidae 8 38 

Goeridae 8 97 

Philopotamidae 2 86 

 

ΤΑΞΗ: ODONATA 

Πίνακας 4.13: ODONATA 

ODONATA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Lestidae 12 90 

 

ΤΑΞΗ: DIPTERA 

Πίνακας 4.14: DIPTERA 

DIPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Empididae 11 67 

Chironomidae 15 20 
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        Σχήµα 4.2: Αφθονίες δεύτερου δείγµατος 

 

Aπό τα παραπάνω και σύµφωνα µε το Δείκτη προκύπτει ότι ΗΕS = 880  (άθροισµα 

βαθµολογιών), ενώ  ΑΗΕS = ΗΕS / 10 =  88.0 

Σύµφωνα πάντα µε το δείκτη, το ΗΕS βαθµολογείται µε 4 και ΑΗΕS µε 5, ο µέσος όρος 

των οποίων είναι 4.5 και δίνει τελικά Πολύ Καλής Ποιότητας Νερό στο ποτάµι. 

Στους Πίνακες 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 και 4.19 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

τρίτης δειγµατοληψίας και στο Σχήµα 4.3 οι αφθονίες του τρίτου δείγµατος. 

 

3η Δειγµατοληψία 30/05/2009 

1. ΚΛΑΣΗ: INSECTA 

ΤΑΞΗ: EPHEMEROPTERΑ 

Πίνακας 4.15: EPHEMEROPTERA 

EPHEMEROPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Potamantidae 1 70 

Oligoneuriidae 4 53 
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Heptageniidae 3 86 

Ephemeridae 9 38 

 

ΤΑΞΗ: PLECOPTERA 

Πίνακας 4.16: PLECOPTERA 

PLECOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Chloroperlidae 1 100 

Capniidae 3 110 

 

ΤΑΞΗ: TRICHOPTERA 

Πίνακας 4.17: TRICHOPTERA 

TRICHOPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Hydroptilidae 18 35 

Goeridae 7 97 

Philopotamidae 5 86 

 

ΤΑΞΗ: ODONATA 

Πίνακας 4.18: ODONATA 

ODONATA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Lestidae 13 90 
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ΤΑΞΗ: DIPTERA 

Πίνακας 4.19: DIPTERA 

DIPTERA Αφθονία % Βαθµολογία Δείκτη 

Empididae 22 67 

Chironomidae 14 20 

 

 

     Σχήµα 4.3: Αφθονίες τρίτου δείγµατος 

 

Aπό τα παραπάνω και σύµφωνα µε το Δείκτη προκύπτει ότι ΗΕS = 852 (άθροισµα 

βαθµολογιών), ενώ ΑΗΕS = ΗΕS / 10 =  85.2 

Σύµφωνα πάντα µε τον δείκτη, το ΗΕS βαθµολογείται µε 4 και ΑΗΕS µε 5, ο µέσος όρος 

των οποίων είναι 4.5 και δίνει τελικά Πολύ Καλής Ποιότητας Νερό στο ποτάµι. 
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4.4.1 Μέταλλα. 

     Από τα στοιχεία που υπάρχουν από τις µετρήσεις του Περιφερειακού Εργαστηρίου 

Ελέγχου Ποιότητας Νερών του Υδατικού Διαµερίσµατος της Θεσσαλίας προκύπτει ότι 

εµφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις Κ, Νa και Cu, ενώ µικρές υπερβάσεις παρουσιάζει 

το Cr. Εκτιµάται ότι οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις K και Cu που παρατηρούνται 

οφείλονται στις καλλιέργειες της περιοχής, αφού το K είναι βασικό συστατικό 

λιπασµάτων, ενώ πολλά εντοµοκτόνα έχουν σαν συστατικό τους τις συγκεντρώσεις του 

χαλκού. Στο παράρτηµα παρατείθεται πίνακας αποτελεσµατων των µετάλλων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τον Καλέντζη.  

 

4.4.2 Μικροβιολογικές παράµετροι 

     Αυξηµένες συγκεντρώσεις µικροβιολογικών παραµέτρων δεν έχουµε παρά µόνο σε 

σηµεία του ποταµού που βρίσκονται αµέσως µετά τις εγκαταστάσεις των σφαγείων στην 

Καρδίτσα και του σκουπιδότοπου στο Μακροχώρι. Στο παράρτηµα παρατείθεται 

πίνακας αποτελεσµάτων των µικροβιολογικών παραµέτρων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τον 

Καλέντζη.  

 

4.4.3 Συζήτηση 

Από τη συλλογή και επεξεργασία των οργανισµών που συλλέχθηκαν στο ποτάµι, 

προκύπτει ότι η ποιότητα του νερού είναι αρκετά καλή. Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει 

σαφές ότι η ύπαρξη και πληθώρα σε αρκετές περιπτώσεις οργανισµών στο ποτάµι, δεν 

σηµαίνει απαραίτητα και καλή ποιότητα του νερού, καθώς ορισµένοι οργανισµοί είναι 

ανθεκτικοί στην ρύπανση και µπορούν να επιβιώνουν και σε επιβαρυµένο περιβάλλον. 

Στην περίπτωση του ποταµού Καλέντζη οι οργανισµοί που βρέθηκαν είναι στην 

πλειοψηφία τους απαιτητικοί σε καλής ποιότητας νερό και καθόλου ανθεκτικοί σε 
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ρυπαντικά φορτία. Τέτοιοι οργανισµοί ανήκουν στις Τάξεις των Εφηµερόπτερων, 

Πλεκόπτερων και των Τριχόπτερων, που βρέθηκαν στον ποταµό και στις τρείς 

δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν και µάλιστα σε αφθονία.   

 

4.5 Ποσοτικά αποτελέσµατα 

• Αποτελέσµατα µέτρησης. 

Τα αποτελέσµατα της µέτρησης που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2009 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.20. 

 

              Πίνακας 4.20: Αποτελέσµατα µέτρησης 
Πλάτος (m) 0 0.63 1.26 1.90 

Βάθος (m) 0.05 0.1 0.18 0.08 

Ροή (m/sec) 0.075 0.201 0.243 0.244 

Παροχή (m3/sec) 0.1476 1.361 2.083 0.819 

 

Η διατοµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση είναι τραπεζοειδής και χωρίστηκε 

σε επι µέρους τραπέζια. Αφού µετρήθηκαν όλες οι διαστάσεις µε µετροταινία και η ροή 

µε ροόµετρο, υπολογίστηκαν τα ε µβαδά τους και στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι επι 

µέρους παροχές οι οποίες και αθροίστηκαν για να έχουµε τη συνολική παροχή.    

Η συνολική παροχή στο σηµείο του ποταµού που έγινε η µέτρηση είναι 4.41 m3/sec.  

• Παροχές αιχµής. 

Με βάση τις παραδοχές που αναφέρονται στο τεύχος “Υδρολογία” της µελέτης της 

ΥΔΡΕΤΜΕ υπολογίστηκαν οι παροχές αιχµής του ποταµού και παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.21.  
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Πίνακας 4.21: Παροχές αιχµής του ποταµού 
Εµβαδό 

Λεκάνης 

ανάντη 

(τετρ.χιλιόµετρα) 

Χ. ΑΠΟ Θ. ΈΩΣ Τ = 25 Τ = 100 

593.2 0+000 2+045 580 m3/sec 710 m3/sec 

411.7 2+045 24+852 560 m3/sec 690 m3/sec  

204.0 24+852 29+012 270 m3/sec 330 m3/sec  

141.5 29+012 ΤΕΛΟΣ 180 m3/sec  230 m3/sec  

 

• Ελάχιστες παροχές. 

Μετρήσεις παροχής στον Καλέντζη γίνονται απο την ΙΙΙ Περιφερειακή Δ/νση Εγγείων 

Βελτιώσεων Θεσσαλίας σε δύο θέσεις, στη θέση 31 που βρίσκεται στο ύψος της εκβολής 

των λυµάτων και στη θέση 33 που βρίσκεται 20 km περίπου προς τα κατάντη κοντά στο 

χωριό Μεταµόρφωση. Στη θέση Μεταµόρφωση και ανάντη του σταθµού µέτρησης 

υπάρχει ρουφράκτης, από όπου τµήµα της παροχής του ποταµού είναι δυνατόν να 

εκτρέπεται κατά την αρδευτική περίοδο προς παρακείµενη τάφρο. Το γεγονός αυτό, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σταθµού 33, παρατηρήθηκε κατά τα έτη 1974, 

1976, 1977, 1978 και 1990. Από τις µετρήσεις του σταθµού 31, προκύπτει ότι οι 

ελάχιστες παροχές 0.3 m3/sec παρατηρήθηκαν τον Αύγουστο του 1974 και από το 

Σεπτέµβριο µέχρι το Νοέµβριο του 1977. Η παροχή των 0.3 m3/sec µπορεί να θεωρηθεί 

ως ελάχιστη παροχή και ότι καλύπτει την ξερή περίοδο από 1/5 έως 30/10. Για τους 
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χειµερινούς µήνες, δηλαδή απο 1/11 έως 31/4 σαν ελάχιστη παροχή λαµβάνεται το 1.0 

m3/sec.  
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5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

5.1 Συµπεράσµατα έρευνας 

    Από τα στοιχεία της παρούσας µελέτης προκύπτει ότι η φυτοκάλυψη στην περιοχή 

είναι ικανοποιητική, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπου η ανθρώπινη επέµβαση υπήρξε 

καταλυτική για τον τόπο. Η βλάστηση της περιοχής είναι η τυπική που συναντάται στα 

ποτάµια και παραποτάµια οικοσυστήµατα. Τα παρόχθια οικοσυστήµατα, τα 

οικοσυστήµατα πλατάνου, αλλά και τα δασικά οικοσυστήµατα της λεκάνης απορροής 

του ποταµού Καλέντζη απαντώνται και στον ποταµό Πηνειό, όπως ο  Χατζηνικολάου 

(2007), αναφέρει στην εργασία του <<Επί́δραση διαχειριστικών πρακτικών στην 

ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταµών της Ελλάδας. Ο Πηνειός (Θεσσαλίας) 

ως ειδική περίπτωση µελέτης>>. 

    Η εξέταση των φυσικοχηµικών παραµέτρων, των θρεπτικών συστατικών, των 

µετάλλων, των µικροβιολογικών παραµέτρων και των βενθικών µακροασπονδύλων, 

καθώς και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κρίνονται ικανοποιητικά. Αυτό, όµως, δε 

σηµαίνει ότι ο  ποταµός είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς δέχεται ρύπανση σε 

καθηµερινή βάση και ενδεχοµένως ακόµα τα ρυπαντικά φορτία που δέχεται να είναι 

µέσα στα όρια του αυτοκαθαρισµού του. Το ίδιο, όµως, δε συµβαίνει µε τον Πηνειό, ο 

οποίος έχει από́ τις υψηλότερες τιµές συγκεντρώσεων BOD και νιτρικών στην Ελλάδα. 

Το πεδινό τµήµα του δέχεται τον κύριο όγκο των ρυπαντικών φορτίων που παράγονται 

στη λεκάνη απορροής. Άλλωστε, το πεδινό του τµήµα έχει ήδη χαρακτηριστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιοχή ευαίσθητη στη νιτρορύπανση που προέρχεται από 

αγροτικές πηγές.  

   Μέσα από την παρούσα µελέτη προκύπτει οτι η κακοδιαχείριση των δρυοδασών είναι 

µεγάλη και η καταστροφή του τοπίου στα σηµεία αυτά, ιδιαιτέρως εκτεταµένη. Οι λόγοι 

για τους οποίους η κατάσταση οδηγήθηκε εκεί, είναι πολλοί, µε κύρια αιτία τον 
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ανθρώπινο παράγοντα και τις επεµβάσεις του µέσα στο χρόνο. Έτσι λοιπόν υλοτοµίες 

για παράνοµη συγκοµιδή ξυλείας, κοπή δένδρων για παράνοµη δηµιουργία µονοπατιών 

και δασικών δρόµων, ανεξέλενκτη βόσκηση σε σηµεία όπου νεαρά φυτάρια, 

προερχόµενα από φυσική αναδάσωση προσπαθούσαν να επιβιώσουν, αλλά και άλλα 

ανθρώπινα λάθη, προκάλεσαν εκτεταµένη ζηµιά στην περιοχή όπου πλέον θα πρέπει να 

ληφθούν σύντοµα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές.  

   Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε δόθηκε έ µφαση στην ποιότητα του νερού του 

ποταµού µέσα από µια σειρά µετρήσεων, αποτελεσµάτων και αξιολόγησης αυτών. 

Μελετήθηκε το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον του ποταµού και πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις θρεπτικών στοιχείων, φυσικοχηµικών στοιχείων αλλά και βενθικών 

µακροασπόνδυλων, µε σκοπό πάντα την εκτίµηση της ποιότητας του νερού. Όλες οι 

παραπάνω µετρήσεις, σε όλα τα στάδια της έρευνας και σε κάθε εποχή που 

πραγµατοποιήθηκαν, έδωσαν θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην ποιότητα του 

νερού.      

     

5.2 Προτεινόµενες επεµβάσεις 

    Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1930, η Θεσσαλική πεδιάδα και κυρίως το Δυτικό 

τµήµα της, πλήτονταν από πληµµύρες, οι οποίες κατακλύζοντας περιοχές, κατέστρεφαν 

γεωργικές εκτάσεις και οικισµούς και δηµιουργούσαν έλη ή τροφοδοτούσαν τα 

υφιστάµενα, µε αποτέλεσµα την ελονοσία – κυρίως τη δεκαετία του 1940 – η οποία 

αποτελούσε τη µάστιγα της περιοχής. Σήµερα, τα βασικά αντιπληµµυρικά έργα της 

πεδιάδας της Καρδίτσας είναι  κατασκευασµένα προ 70ετίας από την εταιρία ΒΟΟΤ. Οι 

µεταγενέστερες τοπικές βελτιώσεις και συµπληρώσεις που προέκυψαν λόγω κατασκευής 

του αποστραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου δεν εντάχθηκαν σε γενικότερο πλαίσιο 

για τη συνολική αντιµετώπιση του αντιπληµµυρικού προβλήµατος στην περιοχή. Στην 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 108 

πεδιάδα της Καρδίτσας υπάρχει εκτεταµένο υδρογραφικό δίκτυο διευθετηµένων 

ρευµάτων, συλλεκτήρων και τάφρων αποχέτευσης – αποστράγγισης, µε το οποίο 

αποχετεύεται το νερό από Νότο προς Βορρά, µε τελικό αποδέκτη τον Πηνειό. Οι 

σηµαντικότερες από τις πεδινές ροές είναι εγκιβωτισµένες µε αναχώµατα, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία κλειστών λεκανών µεταξύ των διασυνδεθέντων αναχωµάτων, 

που κατακλύζονται εφόσον τα ό µβρια δεν βρίσκουν δ ιέξοδο. Τα κύρια πρωταρχικά 

φυσικά αίτια των πληµµυρών είναι πρώτον οι υψηλές απορροές που προέρχονται από το 

ορεινό τµήµα της λεκάνης απορροής και δεύτερον οι φερτές ύλες, οι οποίες ξεκινούν από 

το ορεινό τµήµα της λεκάνης απορροής και εναποτίθενται στις πεδινές κοίτες, 

συντελώντας στη µείωση της ήδη ανεπαρκούς κυρίας κοίτης των υδατορρευµάτων. 

Πέρα, ό µως, από την ανεπάρκεια των υφιστάµενων διατοµών, µια άλλη αιτία που 

συνέτεινε στην αύξηση των ζηµιών από το πληµµυρικό φαινόµενο θεωρούνται οι 

επεµβάσεις, σ υχνά παράνοµες, του ανθρώπου στις υπάρχουσες κοίτες των ποταµών. 

Τέτοιες επεµβάσεις είναι: 

• Τα πρόχειρα αρδευτικά φράγµατα. Στην περιοχή εντοπίζονται 38 τέτοια φράγµατα 

στις χαµηλές κοίτες για την αποθήκευση νερού για αρδευτική χρήση. Για την κάλυψη 

των αρδευτικών αναγκών έχουν γίνει ενέργειες, άλλοτε νόµιµες και άλλοτε παράνοµες, 

που σκόπευαν στην εκµετάλλευση του αποχετευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου ως 

αρδευτικού έργου. Τα κατασκευασθέντα πρόχειρα αρδευτικά φράγµατα είναι χωµάτινα, 

λιθόρριπτα ή από σ κυρόδεµα, µε ξύλινες ή µεταλλικές θυρίδες. Τα πρόχειρα αυτά 

φράγµατα θα έπρεπε µετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου να καθαιρούνται, δυστυχώς, 

όµως, αυτό δε συµβαίνει. Στα χωµάτινα και λιθόρριπτα φράγµατα αντί καθαίρεσης 

γίνεται µικρής έκτασης διάνοιξη στο άκρο ή το µέσο. Στα ηµιµόνιµα ανοίγονται µόνο 

µερικές θυρίδες. Η ύπαρξη των φραγµάτων αυτών οδήγησε σε διαρρήξεις των 

αναχωµάτων σε θέσεις ανάντη των φραγµάτων αυτών. Η κατασκευή πρόχειρων τέτοιων 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 109 

φραγµάτων επηρεάζει και τη βλάστηση, καθώς ανάντη των φραγµάτων δηµιουργούνται 

προσχώσεις από φερτά υλικά και υποβοηθάται η ανάπτυξη της βλάστησης, εξαιτίας της 

συγκράτησης νερού από τα φράγµατα. Παράλληλα µε τη συγκράτηση όγκου νερού 

µειώνεται η παροχευτικότητα των ποταµών προς τα κατάντη, προκαλώντας έτσι κάποια 

ανάσχεση των πληµµυρικών απορροών προς τα κατάντη.  

• Η ταπείνωση του ύψους των αναχωµάτων. Αυτό συµβαίνει για να εξυπηρετηθεί η 

προσπέλαση προς την κοίτη ή τις θέσεις γεφυρώσεων.  

• Η έλλειψη συντήρησης – καθαρισµού των ποταµών. Η παράλειψη αυτή έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικής διατοµής των ποταµών και την αδυναµία 

παροχέτευσης της πληµµυρικής απορροής.  

• Η διάνοιξη οπών στα αναχώµατα για τη διέλευση σωλήνων για άρδευση και οι 

χωµατοληψίες απο τα αναχώµατα ή τις επιχώσεις της υψηλής κοίτης. Οι ενέργειες αυτές 

έχουν ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των αναχωµάτων και τη µείωση της 

αποτελεσµατικής διατοµής των ρευµάτων. 

• Η εναπόθεση διαφόρων υλικών και απορριµάτων. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

παρατεταµένης ανοµβρίας οι κοίτες των ποταµών γέµισαν ξερά υλικά και απορρίµατα. 

    Οι παραπάνω ενέργειες οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη κατανόησης του 

πληµµυρικού κινδύνου από τους ενδιαφερόµενους και στην αναποτελεσµατική 

ανταποκρισή τους στον διαφενόµενο κίνδυνο της πληµµύρας. Τονίζεται πάντως ότι οι 

ενέργειες αυτές συνέτειναν στην αύξηση των ζηµιών από τις πληµµύρες, ενώ το βασικό 

αίτιο παραµένει η ανεπάρκεια των υφιστάµενων διατοµών.  

    Η πλέον ενδεδειγµένη λύση συνίσταται σε µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του 

ζητήµατος. Για το λόγο αυτό προτείνεται σε συνδυασµό µε την εκτέλεση των 

προτεινόµενων έργων πεδινής λεκάνης η εξέταση της κατάστασης σε ολόκληρο το 

ποτάµιο σύστηµα, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων και των έργων που θα µπορούσαν να 
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πραγµατοποιηθούν στις ορεινές κοίτες των συλλεκτήρων. Μια ολοκληρωµένη 

αντιµετώπιση µπορεί να συντελέσει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των ζηµιών 

κατά τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κατασκευή των 

αντιπληµµυρικών έργων στην ευρύτερη πεδιάδα της Καρδίτσας έχει αρχίσει από τη 

δεκαετία του 1930 από την Αγγλική εταιρία ΒΟΟΤ και συνεχίστηκαν µε διακοπές µέχρι 

το 1960.  Τα εξεταζόµενα από την παρούσα µελέτη έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 

αφορούν τον ποταµό Καλέντζη, στον οποίο συµβάλλει ο π. Καράµπαλης, ο συλλεκτήρας 

ΙΙ.1 Ιταλικός και ο  π . Λείψιµος ΙΙ.10, µετά την εκτροπή του. Έγινε υδραυλικός έλεγχος 

του ποταµού για παροχές 25ετίας και 100ετίας, από τον οποίο προέκυψε ανάγκη 

διεύρυνσης της κυρίως κοίτης κατά τµήµατα, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. 

Με τη διέυρυνση της κοίτης επιτυγχάνεται µείωση της Α.Σ.Υ. 25ετίας, η οποία σε όλες 

τις γέφυρες είναι χαµηλότερη από το κάτω πέλµα τους, εκτός από την παροχή 100ετίας 

που σε 2 γέφυρες γίνεται η ροή υπό πίεση, χωρίς όµως υπερπήδηση των γεφυρών. Ο 

σχεδιασµός των αναχωµάτων γίνεται µε παροχή 100ετίας και µειωµένο περιθώριο 

ασφαλείας για εξασφάλιση των εκατέρωθεν ευρισκοµένων οικισµών Κοσκινά, 

Μεταµόρφωση και Βλοχός, καθώς και των γεωργικών εκτάσεων των κλειστών λεκανών 

που αποχετεύονται µέσω των Αντλιοστασίων. Απαιτείται τµηµατική υπερύψωση και των 

δύο αναχωµάτων. Με την υπερύψωση αυτή θα διατεθεί και ένα σηµαντικό µέρος των 

προιόντων εκσκαφής, ενώ το υπόλοιπο θα διαστρωθεί στην υψηλή κοίτη ή σε άλλες 

κατάλληλες θέσεις, όπως σε παλαιά ανενεργά λατοµεία. Με τα προτεινόµενα έργα 

επιτυγχάνεται η διατήρηση όλων των γεφυρών. Εξαίρεση αποτελεί η δυσµενής επίδραση 

της γέφυρας οδού Καρδίτσας – Προδρόµου, λόγω των υψηλών δηµιουργούµενων 

ταχυτήτων και τη δηµιουργία υδραυλικού άλµατος. Στην περίπτωση που συντείνουν και 

άλλοι λόγοι θα µπορούσε να προβλεφθεί αντικαταστάτριά της. Δυσµενή επίδραση στη 

ροή του ποταµού έχει και το φράγµα υδροληψίας στη γέφυρα της σιδηροδροµικής 
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γραµµής που οδηγεί σε υδραυλικό άλµα κατάντη. Παρακάτω αναφέρονται οι 

προτεινόµενες επεµβάσεις στον ποταµό Καλέντζη, σύµφωνα µε τη Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο τα αντιπληµµυρικά έργα στους ποταµούς Καλέντζη, 

Καράµπαλη, Λείψιµο στη Θεσσαλία.  

Α. Έργα χαµηλής κοίτης. 

Β. Αναχώµατα. 

Γ. Κατασκευή παρατάφρων. 

Δ. Τεχνικά έργα.  

    Προκειµένου για την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της καλής 

οικολογικής ποιότητας των υδάτων µέχρι το 2015 θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν έργα 

αποκατάστασης στους υποβαθµισµένης ποιότητας ποταµούς και να ακολουθηθούν 

ορθολογικές διαχειριστικές πρακτικές σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Τα σχέδια και τα 

έργα αυτά δε θα πρέπει να παραγνωρίζουν το γεγονός των διεργασιών και της 

λειτουργίας των ποταµών ως προς την ικανότητά τους για αυτοκαθαρισµό. Οι ποταµοί 

της Ελλάδας δεν προσφέρονται µόνο για ύδρευση, άρδευση, απόρριψη ανεπεξέργαστων 

ρυπαντικών φορτίων ή ως χώρος εκµετάλλευσης των παρόχθιων ζωνών. Η απρόσκοπτη 

και βραχύπνοη παρέµβαση στις φυσικές διεργασίες των ποταµών έχει άµεση συνέπεια 

στη βιοποικιλότητα και στην ποιότητα ζωής που απολαµβάνουµε σήµερα και σε αυτή 

που κληροδοτούµε στο µέλλον. 
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7. ABSTRACT 

The European Framework Directive on water policy (2000/60/EK) (EU 2000) among 

others obliges Member States to have at least a good chemical status of groundwater and 

in good ecological status of rivers, lakes, transitional and coastal waters by 2015. 

Member States are obliged to engage in a series of institutional measures, among which 

are: to designate the competent managers, to determine the river to report on the 

characteristics of the catchment pressures and the impact inside them to make economic 

analysis of water uses by basin, install monitoring network and identify quality objectives 

for monitoring, etc. The Competent Bodies are then inter alia, to undertake monitoring 

and to prepare Management Plans at the basin level. Monitoring the quality of surface 

water bodies should be based on hydro-morphological, physicochemical and biological 

parameters.In order the Members States to report the situation are the waters in the 

European Union, should the natural surface waters (rivers, lakes, transitional and coastal) 

to distinguish individual water systems (water bodies). This distinction will be based on 

criteria such as physical (geographical, hydrological), typology based on System A or B 

(see Annex II of Directive 2000/60/EΚ), quality and system protection. Moreover, in the 

case posed a risk for not completing the objective on good status by 2015, some water 

systems should take special management measures to improve and restore their 

ecological quality. The quality and ecological status of rivers measure the deviation from 

the ecological integrity of the system, reflected by a balanced, comprehensive and 

adaptable system with a large range of biological data (species, communities) and 

biological processes (mutations, interactions etc. ) being a result of evolutionary and 

biogeographic processes (Lazaridou M., 2001). Assessing the ecological status is a 

combination of the determination of water quality and habitat in order to link physical 

processes with biological explicable. So far the quality of water in Greece is synonymous 
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with the physical and chemical characteristics of water and monitoring is done using only 

those features (eg supply, water temperature, dissolved oxygen, concentrations of 

nutrients, etc.). Also, all laws relating to water quality for drinking, swimming, fish living 

in freshwater fish and shellfish, refer only to physical, chemical or microbiological 

parameters, setting allowable limits them. But according to EU Directive 2000/60/EC on 

the water, the stress and biological components and the physicochemical parameters of 

water quality are still considered necessary, but examined the extent that they warrant the 

integrity of the ecosystem. Investigations into the ecology of rivers of Greece are 

relatively recent, but unfortunately most are fragmented because they refer to specific 

taxonomic groups and / or in specific basins (etc, Lazaridou-Dimitriadou, 2002, Seasonal 

variation of the water quality of rivers and streams of eastern Mediterranean: M., 

Koukoumides et al., 2004, Integrative evaluation of the ecological quality of 

metalliferous streams (Chalkidiki, Macedonia, Hellas): Lekka et al., 2004, Assessment of 

the water and Habitat Quality of a Mediterranean River (Kalamas, Epirus, Hellas), in 

accordance with the EU Water Framework Directive: Skoulikidis et al., 2004, The 

development of an ecological quality assessment and classification system for Greek 

running waters based on benthic macroinvertebrates: Ilia et al., 2005, Assessment of the 

Water and Habitat Quality of the Greek Part of Strymonas River (Macedonia, Hellas), in 

Accordance with the EU Water Framework Directive: Chatzinikolaou et al., 2006, 

Longitudinal impacts of anthropogenic pressures on benthic macroinvertebrate 

assemblages in a large transboundary Mediterranean river during the low flow period: 

Economou et al., 2007, Creation of a fish Multivariate indicators for assessing ecological 

status of mountain streams and rivers. Hellenic Center for Marine Research - Institute of 

Inland Waters. Ministry of Development, D / point of Water and Natural Resources: 

Chatzinikolaou et al., 2008, Assessing the Ecological Integrity of a Major Transboundary 
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Mediterranean River Based on Environmental Habitat Variables and Benthic 

Macroinvertebrates (Aoos-Vjose River, Greece-Albania ): Argyroudi et al., 2008, Do 

intermittent and ephemeral Mediterranean rivers belong to the same river type?,). The 

Directive 2000/60/EC stipulates that the biological parameters to be taken into account in 

monitoring the ecological quality of river water are fish, benthic makroaspondyla, 

phytoplankton, the diatoms and macrophytes (aquatic plants). In Greece, only the last 20 

years started investigations using biological parameters for assessing the quality of 

surface water according to the report of Stanley (1987) International Health 

Organization. According to the study of Herring et al., 2006, (Chatzinikolaou, 2007), 

under the European project STAR, the applicability of biological monitoring parameters 

for rivers in the form of monitoring, the type of disturbance, type of district, the 

seasonality and the taxonomic composition of organisms proposed as more reliable and 

benthic diatoms makroaspondyla. The benthic makroaspondyla is the only of the 

biological evidence from Greece participated in the exercise diavathmonomisis 

(intercalibration) European Union (Artemiadou, 2007). The writing of this graduate 

thesis, under the master program <<Sustainable Management of Water 

Environment>> Department of Agriculture, Ichthyology and Marine Environment, 

School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, is intended to reflect the current 

situation that exists in the river and Kalentzi the overall natural environment, to draw 

useful conclusions about the quality of water by means of tests, measurements and 

bibliographical references, but also give interesting information relating to the quantity of 

water that crosses the river today. More specifically, in the first chapter (Introduction), 

gives a general reference in the study area and some key elements to understand the 

specificity of this natural area. Also refers to the flooding that occurred in the area and it 

was extremely important and devastating in the past. The second chapter (Research 
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Area), referred to and analyzed all the components of the complex landscape of this 

region and the biotic and abiotic environment. The third chapter (Materials and 

Methods), a detailed analysis of how labor data collection with emphasis on collecting 

benthic makroaspondylon where exported significant conclusions about the water quality 

of river. In the fourth chapter (Results), presents all the data which occurred after the 

collection and analysis performed after the measurements in the field study and the 

literature data to complement these measurements to provide a comprehensive picture of 

current situation the river Kalentzi. The last chapter (Discussion), is a comprehensive 

assessment of the situation in the river on both the amount of water is now and in quality, 

and identifies some problems that currently exist. Finally, some proposed measures that 

could be taken for the sustainability of the river’s life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:12 EEST - 54.219.128.100



 124 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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